




ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມ ແລະ ຮຽບຮຽງ ຂຶ້ນໂດຍ ພະແນກການຕະຫລາດ ຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ 
ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ.

ສຳນັກງານໃຫຍ່:
ອາຄານເລກທີ 372, ວົງວຽນດົງປ່າລານ ແລະ ດົງປາຍນາ,

ຫນ່ວຍ 21,ບ້ານ ໂພນສະຫວັນເຫນືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ຕູ້ໄປສະນີ: 1555.
ໂທ: +856 (0)21 264 994 / 264 998 / 1800;

ແຟັກ: +856 (0)21 264 995 / 219 228;
ອີເມວ: acledabank@acledabank.com.la;

ເວັບໄຊທ໌: www.acledabank.com.la;

ພາລະກິດ
 ເປ້ົາໝາຍ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ. ແມ່ນແນໃສ່ເພ່ືອຕອບສະໜອງແຫ່ຼງທຶນ ໃນການໃຫ້ 
ບໍລິການສິນເຊ່ືອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມອາດສາມາດ 
ໃນການບໍລິຫານທາງດ້ານການເງນິ, ທັງນ້ີກໍເ່ພ່ືອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂ້ຶນ ແລະ ພວກເຮົາເຊ່ືອໝ້ັນວ່າຈະ
ເຮັດໃຫ້ມຜົີນປະໂຫຍດຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃຫ້ແກຜູ້່ຖືຮຸ້ນ, ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 
ພວກເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກກບັຫັຼກສິນທຳ, ມຄີວາມເຄົາລົບຕ່ໍສັງຄົມ, ລະບຽບກົດໝາຍ 
ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ.

ວິໄສທັດ
 ເປັນຜູ້ນຳໃນດ້ານທະນາຄານ ເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ.

ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

1



ຜົນໄດ້ຮັບທາງການເງິນ
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 ຄ່າຜິດດ່ຽງ

ຫົວໜ່ວຍຄູນລ້ານກີບ ແລະ ໂດລາ ’000 ກວດສອບແລ້ວ ກວດສອບແລ້ວ ກວດສອບແລ້ວ ກວດສອບແລ້ວ 2018
ກີບ ໂດລາ ກີບ ໂດລາ ກີບ ໂດລາ ກີບ ໂດລາ %

ຊັບສິນ 1.619.088   182.515 1.223.301   143.294 1.319.801   159.242 1.256.463   153.527    32%

ເງິນກູ້(ຫລັງຫັກ ເງິນແຮ,ຄ່າເສື່ອມ,ໜີ້ທວງຍາກ) 1.160.975   130.873 976.465   114.380 1.036.145   125.017 964.317   117.830  19%

ຫນີ້ສິນ 1.229.776   138.629 868.337   101.715 994.765   120.025 960.883   117.410 42%

ເງິນຝາກ  995.316    112.199 710.196    83.190 755.389    91.143 709.490    86.692 40%

ທຶນຈົດທະບຽນ 300.000    33.818 300.000    35.141 300.000    36.197 300.000    36.657 0%

ທຶນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ 389.312    43.886 354.964    41.580 325.036    39.218 295.580    36.117   10%

ລາຍຮັບທັງໝົດ 242.186    27.301 210.740    24.685 221.862    26.769 224.935    27.485 15%

ກຳໄລກ່ອນເສຍອາກອນ 48.128    5.425 35.240    4.128 42.452    5.122 33.570    4.102   37%

ກຳໄລຫຼັງຫັກອາກອນ 33.422      3.768 25.114      2.942 29.456      3.554 33.069      4.041   33%

ໂຮງງານແທ່ງນໍ້າ ທີ່ເຊກອງ ທຸລະກິດລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
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ບົດລາຍງານການເສຍພາສີອາກອນ
ລາຍລະອຽດ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ລວມ

(ຈຳນວນຄູນ ລ້ານກີບ)

ອາກອນເງິນເດືອນ   1.286   1.860  2.153 2.590 2.790 3.126 20.617  

ອາກອນຕ່ໍຳສຸດ 1  -     -     -    -    -     -  1.601 

ອາກອນກຳໄລ 2 2,337   -     -    5016   12.996   14.706 40.667 

ອາກອນເບ້ຍປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ  27   21   16 45 67 274 823 

ພາສີຫັກຫລັງຈ່າຍ (ເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດ) 3    723   1.253   1.198  1.135   831   443 6.288 

ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 4    155   339   159  607  453  1.262 4.157 

ອາກອນກຳໄລແບບບັງຄັບ   -   -   -  -  107  274 651 

ຄ່າທຳນຽມອອກໃບອະນຸຍາດ 5  -     67   5  10   90   - 332 

ຄ່າທຳນຽມຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ  23   30   28  20   14   28 201 

ລວມຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍ  4.551   3.571   3.559  4.908  17.349  20.113 75.337

ລວມມູນຄ່າສະສົມ 10.724   14.295   17.854  22.758 40.110 75.337 150.673

ທຸລະກິດຜ້າຝ້າຍ ທີ່ເມືອງສອງຄອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທຸລະກິດປູກເຫັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

1.     2013: ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ, ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍອາກອນກຳໄລ, ອາກອນຕ່ໍຳສຸດແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍ.
        2014-2015: ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ, ຖ້າທະນາຄານຂາດທຶນ ແມ່ນບໍ່ມີພັນທະຫຍັງທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃນທຸກໆອາກອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາກອນຕ່ໍຳສຸດ ແລະ ອາກອນກຳໄລ.
2.     2014-2015: ທະນາຄານຍັງປະສົບບັນຫາການຂາດທຶນ ແລະ ຍັງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍອາກອນກຳໄລ.
3.     ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ; ເລີ່ມຢືມເງິນທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ຢືມໃນປີ 2012.
4.     ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ; ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໜາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນປີ 2011.
5.     2011 & 2013: ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ; ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການໃໝ່ໃນຊຸມປີເຫຼົ່ານີ້.
6.     2016: ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ, ຖ້າທະນາຄານມີກຳໄລ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍອາກອນກຳໄລ.
7.     2017: ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ, ມາດຕາ 32 ກ່ຽວກັບການຊື້ການບໍລິການຈາກບໍລິສັດທີ່ບໍ່ມີພູມລຳເນົາຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງຫັກອາກອນກຳໄລແບບບັງຄັບ.
8.     2018: ທະນາຄານ ເອຊີດາ ລາວ ຈຳກັດ ຍັງບໍ່ມີການຍົກລະດັບໜ່ວຍບໍລິການຂຶ້ນເປັນສາຂາ.
9.     2019: ທະນາຄານ ເອຊີດາ ລາວ ຈຳກັດ ຍັງບໍ່ມີການຍົກລະດັບໜ່ວຍບໍລິການຂຶ້ນເປັນສາຂາ.
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ການສະແດງຜົນການດຳເນີນງານ
ຊັບສິນລວມ ກັບ ອັດຕາຜົນຕອບແທນຕໍ່ສ່ວນຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ເງິນໂອນພາຍໃນ (ລ້ານກີບ)

ສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ລ້ານກີບ)

ເງິນໂອນຕ່າງປະເທດ (ລ້ານກີບ)

ຊັບສິນລວມ (ລ້ານກີບ)

ເງິນຝາກ (ລ້ານກີບ)

ຍອດຄົງຄ້າງສິນເຊື່ອ (ລ້ານກີບ)

ຈຳນວນການໂອນພາຍໃນ

ອັດຕາຜົນຕອບແທນຕໍ່ສ່ວນຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ຈຳນວນຜູ້ຝາກເງິນ

ຈຳນວນລູກຄ້າເງິນກູ້ທີ່ຄົງຢູ່

ຈຳນວນການໂອນຕ່າງປະເທດ

ເງິນຝາກ ກັບ ຈຳນວນຜູ້ຝາກເງິນ

ຍອດຄົງຄ້າງສິນເຊື່ອ ກັບ ຈຳນວນລູກຄ້າເງິນກູ້ທີ່ຄົງຢູ່

ຈຳນວນການໂອນ ກັບ ເງິນໂອນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ຕົວເລກເຫລົ່ານີ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ ເທົ່ານັ້ນ.

 2016 2017 2018 2019

 2016 2017 2018 2019
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 2016 2017 2018 2019

1.256.463
1.330.188

1.223.301

295.580
335.423

354.964

11,67%
10,11%

7,26%

1.619.088

389.312

8,99%
40.078

36.654

977.116

1.049.687

30.560

33.498

983.030

1.168.813

113.385

126.857

710.196

995.316

83.272

101.312

709.490

755.389

25.799

41.612

36.238 30.264

268.485

476.473
436.505

639.524

 160.477
 175.812

 155.392

190.737

1.263

1.472
1.556 1.553

 2016   2017 2018   2019



ສາລະບານ
2         ຜົນໄດ້ຮັບທາງການເງິນ
3         ບົດລາຍງານການເສຍພາສີອາກອນ
4         ການສະແດງຜົນການດຳເນີນງານ
6         ຕົວຊີ້ບອກຈຸດທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7         ບົດລາຍງານຂອງທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານ
10       ບົດລາຍງານຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
12       ເຄືອຂ່າຍຂອງຫ້ອງການ
13       ເຄືອຂ່າຍຂອງເອທີເອັມ
14       ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
15       ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
15       ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ
15       ຜູ້ຖືຮຸ້ນ
16       ສະພາບໍລິຫານ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 

19        ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່
33        ບົດລາຍງານຂອງສະພາບໍລິຫານ
33        ຄະນະກຳມາທິການກວດສອບ
34        ຄະນະກຳມາທິການຊັບສິນ ແລະ ຫນີ້ສິນ

35        ຄະນະກຳມາທິການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
35        ຄະນະກຳມາທິການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
36        ຄະນະກຳມາທິການສິນເຊື່ອ
37        ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງ           
           ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
42        ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ
44        ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ເອກະສານ    
           ລາຍງານການເງິນ
46        ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ
49        ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
50        ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
51        ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ
           ຄັງສຳຮອງອື່ນ
52        ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
54        ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານ        
           ການເງິນ
89        ທີ່ຕັ້ງຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ

ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າສາຂາທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

5



ຕົວຊີ້ບອກຈຸດທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ
  2015 2016 2017 2018 ຕ2019       ຄ2020
1. ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
 % ການປ່ຽນແປງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 6,70 7,2 7,4 6,5 6,4            6,4%

 ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ (ຄິດເປັນໂດລາ) 1.821 2.036 2.165 2.599 2.683          -

2. ເງິນເຟີ້
 ເງິນເຟີ້ (ທ້າຍງວດ) 0,90 2,49 0,15          1,48          6,28           2,3%            

        ເງິນເຟີ້ (ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ) 1,28 1,76 0,83 2,04 3,32             -                             

3. ເງິນ ແລະ ສິນເຊື່ອ (ປ່ຽນແປງເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ)                 

 ລວມຍອດເງິນຝາກຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານ 17,6 12,72 11,54 7,16 15,42           -                 

 ລວມຍອດສິນເຊື່ອຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານ 19,9 23,72 12,04 2,77 7,75           -         

 ສິນເຊື່ອເປັນ % ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 48,1 54,4 55,56 45,13 45,33           -     

 ເງິນຝາກເປັນ % ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 53,9 55,6 56,47 47,83 51,80           -

             

4. ດຸນການຊຳລະເງິນ (ຄິດເປັນ ລ້ານໂດລາ)

 ການສົ່ງອອກ 4.498   3.352,13   -1.206,79  -1.168,88    4.268,15          -          

 ການນຳເຂົ້າ 7.756  -4.660,40  -1.315,88   -1.254,06    4.416,89          -     

 ດຸນການຄ້າ -3.258  -1.308,27  -1.175,87     -659,86      148,74       -

 ບັນຊີກະແສລາຍວັນ (ຍົກເວັ້ນການໂອນ) -20,30  -1.152,84   4.110,46    3.856,59     652,09     -

 ບັນຊີກະແສລາຍວັນ -21,3  -1.251,43   5.286,32   -4.516,45     507,54     -

        ອັດຕາແລກປ່ຽນ (ກີບຕໍ່ໂດລາ ທ້າຍງວດ) 8.109 8.195,56    8.299,84    8.539,86   8.875,93     -

  ໝາຍເຫດ: ຕ: ຄາດຄະເນ, ຄ: ຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າ

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານໂລກ, ກອງທຶນການເງິນສາກົນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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ບົດລາຍງານຂອງທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານ

ດຣ. ອິນ ຈັນນີີ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ

ສະພາບເສດຖະກິດ
 ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ 
ຄາດວ່າຈະຟື ້ນໂຕເປັນ 6.5% ໃນປີ 2019, ເພີ ່ມຈາກ 6.3% 
ໃນປີ 2018. ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ ຄາດວ່າແມ່ນໄດ້ຮັບການຂັບ 
ເຄື່ອນໂດຍຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ, ການລົງທຶນກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະ 
ໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິຫານທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ເປັນການ 
ຂະຫຍາຍຕົວທີ ່ສ ໍາຄັນໃນການຄ້າຂາຍສົ ່ງ ແລະ ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ. 
ຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກທີ່ທ້າທາຍ, 
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງຢືດໝັ້ນໃນການລວບລວມງົບ
ປະມານ ໂດຍການບໍລິຫານການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຢ່າງຮັດກຸມ ແລະ 
ປັບປຸງການບໍລິຫານລາຍຈ່າຍ ອີງຕາມບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ
ເສດຖະກິດສະບັບລ່າສຸດ ຂອງທະນາຄານໂລກ.

 ການລວບລວມງົບປະມານ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ງົບປະ 
ມານຂາດດຸນຫຼຸດລົງເຖິງ 4.3% ຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ຈາກ 4.4% 
ໃນປີ 2018, ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍການຄວບຄຸມຄ່າແຮງງານພາກລັດ ແລະ 
ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ. ໃນນີ້ແມ່ນຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ 
ຈ່າຍໃນພາກລັດ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ປະມານ 20% ຂອງ GDP ໃນປີ 
2019. ອັດຕາສ່ວຍລາຍໄດ້ຕໍ່ GDP ຄາດວ່າຈະດີຂຶ້ນເລັກນ້ອຍໃນປີ 
2019 ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງການບໍລິຫານລາຍລາຍຮັບ 
ແລະ ໂຄງສ້າງກດົໝາຍທ່ີເຂ້ັມແຂງ.  ເມືອ່ເບ່ິງໄປໃນຕ່ໍໜ້າ,  ໜ້ີສາທາລະນະ 
ແມ່ນຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຈາກ 57.2% ຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ເປັນ 
55.5% ຂອງ GDP ໃນປີ 2021. ຄາດວ່າສະຖານະການຈົນເຖິງປີ 
2021 ແມ່ນອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຂະແໜງການທະນາຄານ

 ຄວາມພຽງພໍຂອງເງິນທຶນໃນຂະແໜງການທະນາຄານ ແມ່ນ 
ຍັງສືບຕໍ່ດີຂຶ້ນສູງກວ່າລະດັບຂອງການຄວບຄຸມ. ທຶນຕໍ່ກັບຊັບ ສິນທີ່
ມີຄວາມສ່ຽງຂອງຂະແໜງການທະນາຄານປັບໂຕດີຂຶ້ນ ຈາກ 15.8% 
ໃນໄຕມາດທີ 4 ປີ 2017 ເປັນ 18.3% ໃນທ້າຍປີ 2018, ເຊ ິ ່ງສ ູງ 
ກວ່າໝູ ່ຢ ູ ່ໃນລະດັບພາກພື ້ນ, ນອກຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ. 
ນອກຈາກນີ້, ທຶນຊັ້ນ 1 ຕໍ່ກັບຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 
14% ຈາກ 12.5% ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນ. ຊັບສິນໃນຂະແໜງ 
ການທະນາຄານແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 8% ໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2019, 
ຊ້າກວ່າປີແລ້ວນີ້ເລັກນ້ອຍ ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊັບສິນຂອງທະນາ 
ຄານລັດ ທີ່ຊະລໍຕົວໃນກຸ່ມຂອງທະນາຄານອື່ນ.

 ພາກສ່ວນລັດແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຍືດຍຸ່ນໃຫ້
ແກ່ຂະແໜງການທະນາຄານ ພ້ອມທັງມີການປັບປຸງໃນຂອດຂອງການ 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບຽບການ. ພາກສ່ວນລັດໄດ້ເລັງເຫັນເຖິງການ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບການເງິນ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການຕໍ່ເນື່ອງ 
ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນໃນການເພີ ່ມທະວີການເຊື ່ອມໂຍງກັບເສດ 
ຖະກິດໂລກ. ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບການປັບ 
ປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງປະຕິບັດສາກົນ. ໂດຍສະເພາະກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ມີຂໍ້ກຳນົດໃນການຈັດການ 
ກັບວິກິດການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທະນາຄານ. ເພື່ອເປັນ  
ການຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ທຫລ 
ແມ່ນໄດ້ຮ່າງຂໍ ້ກຳນົດອອກຢ່າງລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດ, 
ການຈັດການກັບວິກິດການ ແລະ ຂອດຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອ 
ປັບປຸງລະບຽບຂອງຕົນ ໂດຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ 
ທຸລະກິດ. ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບການຊຳລະພາຍໃນປະເທດ, ທຫລ ໄດ້
ສ້າງຕັ້ງກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ ແລະ ໄດ້ມີການປະກາດໃຊ້ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊຳລະສະສາງ.
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ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ

 ການຂາດດຸນຂອງບັນຊີກະແສລາຍວັນທີ່ສູງໃນປີ 2019 
ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນຢ່າງຫຼວງ             
ຫຼາຍຈາກການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. ໃນປີ 2018, ການລົງ 
ທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງເປັນປະຫວັດ
ການທີ່ 9.4% ຂອງ GDP, ການຂາດດຸນຂອງບັນຊີກະແສລາຍວັນ 
ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຂະແໜງການເງິນ. ກະແສຂອງການ ລົງທຶນຈາກ
ຕ່າງປະເທດແມ່ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2019, ເນື່ອງຈາກການກ່ໍສ້າງ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟແຕ່ປະເທດລາວ ໄປຫາປະເທດຈີນ. ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ 
ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ, 
ເຊິ່ງເກືອບທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວກັບການສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ເຊິ່ງມີຕົ້ນທຶນ
ການນຳເຂົ້າທີ່ສູງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລົງ ທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ນໆ.

 ການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດ້
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງລະຫວ່າງປະເທດເພ່ີມຂ້ຶນເລັກນ້ອຍເປັນ 
885 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2019 ຈາກ 873 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນທ້າຍປີ 2018, ແຕ່ກໍ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍຳຢູ່. 
ໃນທ້າຍປີ 2018 ທຶນສຳຮອງລະຫວ່າງປະເທດ ຄິດເປັນ 1.1 ເດືອນ 
ຂອງການນຳເຂົ້າທັງໝົດ ເມື່ອທຽບກັບ 1.6 ເດືອນ ໃນປີ 2017. 
ການຫຼຸດລົງຂອງທຶນໃນຄັງສຳຮອງ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການຫັກໜີ້
ສາທາລະນະ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າດອກເບ້ຍພາຍນອກໃນປີ 2018. 
ໃນທ້າຍປີ 2019, ການໄຫຼເຂົ້າຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຊ່ວຍເພີ່ມທຶນສຳຮອງລະຫວ່າງປະເທດ 
ເປັນ 1.2 ເດືອນ ຈາກການນຳເຂົ້າທັງໝົດ ຫຼື 2.4 ເດືອນ ຂອງການນຳເຂົ້າ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ຕໍ່ກັບລະດັບນີ້ ແມ່ນຖືວ່າຍັງຕ່ໍຳ 
ເມື່ອທຽບກັບພາກພື້ນອື່ນ.

ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ

 ການນຳເຂົ ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ 
ເດືອນທັນວາປີ 2019 ແມ່ນມີມູນຄ່າ 988 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 
ເຊິ ່ງໃນນີ ້ 455 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນການສົ ່ງອອກ ແລະ 
ປະມານ 534 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນການນຳເຂົ ້າ, ດັ ່ງນັ ້ນ, 
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຂາດດຸນທາງການຄ້າ 79 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

 ປະເພດການສົ່ງອອກຫຼັກ: ການສົ່ງອອກທັງໝົດໃນເດືອນພະ 
ຈິກ ແມ່ນມີປະມານ 455 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ. ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍແຮ່ຄຳ 
39 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທອງ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງ 
35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໝາກກ້ວຍ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 
ເນື້ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ 36 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງດື່ມ (ນ້ຳດື່ມ, 
ນ້ຳໝາກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ) 21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 
ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ (ຢາງ, ແວ່ນ, ໂສ້) 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຫຼັກເສັ້ນ 
ແລະ ເຫຼັກແປຮູບຕ່າງໆ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ປລາສຕິກ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນປລາສຕິກຊະນິດຕ່າງໆ 17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
ແລະ ສັດລ້ຽງທີ ່ເອົາໄວ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼ ື ໃຊ້ເປັນອາຫານ 29 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

 ປະເທດຫຼັກໆທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກສິນຄ້າມີ ປະເທດຈີນ 
175 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ປະເທດໄທ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 
ປະເທດຫວຽດນາມ 115 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ປະເທດອິນເດຍ 10 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

 ປະເທດຫຼັກໆທີ່ ສປປ ລາວ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າມີ ປະເທດໄທ 
285 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ປະເທດຈີນ 145 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 
ປະເທດຫວຽດນາມ 61 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ປະເທດຢີ ່ປຸ ່ນ 
6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ 6 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ

 ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ 
ຄາດວ່າຈະເພີ່ມເປັນ 2.7% ໃນປີ 2020 ແລະ 2.8% ໃນປີ 2021. ການ 
ເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດທີ່ຊ້າລົງໃນປະເທດຈີນ ແລະ ກຸ່ມປະເທດ 
ທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ກ້າວໜ້າ ຄາດວ່າຈະມີການຟື້ນຕົວໂດຍໝູນວຽນໄປ 
ໃນລະດັບປານກາງ ໃນກຸ່ມຜູ້ສົ່ງອອກລາຍໃຫຍ່, ຕະຫຼາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ 
ແລະ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນຫຼາຍໆແຫ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງຕະຫຼາດການເງິນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ຕະຫຼາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຄາດວ່າຈະ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະດັບຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 4 ປີປະມານ 4% ໃນປີ 2019, 
ຈາກ 0.3% ຕໍ່າກວ່າການຄາດຄະເນກ່ອນໜ້າ ເປັນ 4.6% ໃນປີ 
2020-2021. ການຟື້ນຟູນີ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາ 
ຈາກແຮງກົດດັນທາງດ້ານການເງິນໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງມັນມີຜົນຕໍ່ກັບ 
ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃນກຸ່ມຕະຫຼາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ 
ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ, ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນໂດຍ
ທົ່ວໄປ ທີ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນລົງຫລາຍກວ່າທີ່ຄາດການໄວ້. ນອກຈາກນີ້ 
ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະ 
ໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລາຄາສິນຄ້າ.

 ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ເຮັດໃຫ້
ເກີດຄວາມບ່ໍແນ່ນອນຕ່ໍກັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ 
ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນນັ້ນ. ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງ 
ໜັກເພ່ືອໃຫ້ເສດຖະກິດສາມາດກັບມາຟ້ືນຕົວໄດ້ຈາກສ່ິງທ້າທາຍຂອງ 
ຜົນກະທົບທາງທຸລະກິດອັນເນື່ອງມາຈາກໄວຣັດ COVID-19.

ມະຕິຕົກລົງທີ່ສໍາຄັນຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ 
ຍາດມາໄດ້ຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ ໃນປີ 
2019

•    ດ້ານການບໍລິຫານ

 ສະພາບໍລິຫານໄດ້ຮ່ວມປະຊຸມຊ່ອງໜ້າກັນຈໍານວນສ່ີຄ້ັງ 
ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ, ມິຖຸນາ, ກັນຍາ ແລະ ທັນວາ ໃນປີ 2019 
ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ບັນລຸມະຕິຕົກລົງຜ່ານທາງອີເມວ. ການ  
ເຄື່ອນໄຫວທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2019 ມີດັ່ງນີ້:

• ທົບທວນຄືນບົດລາຍງານຖານະການເງິນປະຈຳໄຕມາດຂອງ 
ທະນາຄານ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບ 
ການດຳເນີນງານລວມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາ 
ຂອງທະນາຄານ ລວມທັງການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຂາຍຜະລິດ 
ຕະພັນຕ່າງໆ;

• ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຖານະການເງິນທ່ີໄດ້ຮັບການກວດສອບ 
ຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2018;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນທຸລະກິດ, ແຜນງົບປະມານ 
ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍຕົ້ນທຶນ ແລະ ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນໃນປີ 
2020;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ການປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດຂອງບັນດາຄະ
ນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ;

• ທົບທວນບົດລາຍງານຂອງປະທານ ແຕ່ລະຄະນະກຳມະການຂອງ 
ສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະຄະນະກຳມະການ;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ອະນຸມັດ ການປັບປຸງ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ 
ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຄືນໃໝ່ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;
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• ທົບທວນຄືນແລະຮັບຮອງເອົາແຜນແມ່ບົດຂອງຫຼັກການບາເຊວ II;
• ທົບທວນຄືນ ແລະ ອະນຸມັດ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງ ຂອງຄະນະ 

ກຳມະການສະພາບໍລິຫານ;
 ຮັບຮອງເອົາການກຳນົດອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳປີ 2019 ສໍາລັບພະ 

ນັກງານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ.

ຜົນສໍາເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈໍາກັດ ໃນປີ 2019

 ນັບຕັ້ງແຕ່ເປີດ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ພາລະກິດ 
ຂອງພວກເຮົາແມ່ນການສ້າງທະນາຄານທຸລະກິດທ່ີມີເຄືອຂ່າຍສາຂາ 
ກວ້າງຂວາງທົ່ວ ສປປ ລາວ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທະ
ນາຄານຂາຍຍ່ອຍ ໂດຍເນັ້ນໄປທີ່ກຸ່ມຕະຫຼາດລຸ່ມ. ເຊິ່ງພວກເຮົາຍາມ 
ໃດກໍ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກສິນທຳ, ເຄົາລົບສັງຄົມ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 ມາຮອດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈໍາກັດ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 1.009 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຈໍານວນ 38 
ຫ້ອງການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ມີຊັບສິນທັງໝົດ 179.777.223 
ໂດລາສະຫະລັດ, ຍອດສິນເຊື່ອ 131.756.636 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 
ເງິນຝາກ 112.198.843 ໂດລາສະຫະລັດ.

 ຈາກຜົນຂອງການປະຕິບັດງານ, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະ 
ລາຍງານວ່າເປັນເວລາສີ່ປີຕິດຕໍ່ກັນທີ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈໍາກັດ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 
ແນ່ໃສ່ການຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອ. 
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິນເຊື່ອ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິນ
ເຊື່ອເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 3 ແລະ ສິນເຊື່ອເພື່ອວິສາຫະກິດ.

 ສຸດທ້າຍນີ້, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດ 
ຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າ 
ທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເປັນ
ຢ່າງດີ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານທຸກທ່ານ 
ທ່ີໄດ້ໃຫ້ຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມສຸມໃສ່ໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີ. 
ທັງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ລາວ ຈຳກັດ ໃຫ້ກາຍເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.

ລາຍງານຂອງທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານ

ດຣ. ອິນ ຈັນນີີ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທຫລ, IMF, ທະນາຄານໂລກ, 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ປະຕູການຄ້າສູ່ ສປປ ລາວ.
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ບົດລາຍງານຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ດຣ. ຮາຍ ສະວາຍ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ການປະຕິບັດງານໃນປີ 2019

ສະພາບການແຂ່ງຂັນ

 ດ້ວຍພູມີປະເທດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ອຸດົມໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳ 
ມະຊາດ, ປະເທດລາວ ແມ່ນເປັນໜຶ່ງປະເທດ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດໄວທີ່ສຸດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ. ສປປ ລາວ ຍັງຄົງເປັນຕະຫຼາດສໍາຄັນສໍາ
ລັບນັກລົງທຶນໃນການບໍລິການດ້ານທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ ພາຍໃຕ້ ສະພາບ 
ແວດລ້ອມກົດລະບຽບໃນປະຈຸບັນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງລະຫວ່າງ 43 ທະນາຄານ, 
ມີຫຼາຍກວ່າ 127 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ 61 ສະຖາບັນການເງິນ 
ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດໃນຂະແໜງບໍລິການ MSME. ມີການແຂ່ງຂັນ ໃນດ້ານລາຄາ 
ແລະ ຄຸນະພາບການບໍລິການໃນຕະຫຼາດ FinTech ເນື່ອງຈາກການປະດິດສ້າງ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການປັບປຸງ 
ກົດລະບຽບເພີ່ມເຕີມ ແລະ ມີການຍົກລະດັບການເປີດຕະຫຼາດເສລີສຳລັບຂະ 
ແໜງການອຸດສາຫະກຳທະນາຄານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈຳກັດເພດານຂອງ 
ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກ. 
ທຶນຂັ້ນຕໍ່າສຸດທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມປະມານ 2 ໃນ 3 ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍພາຍ 
ໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດສະບັບໃໝ່ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ. ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ (ລາວກີບ) ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມ; 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນມີການຈໍາກັດໜ້ອຍລົງໃນການກູ້ຢືມເງິນໃນສະກຸນເງິນ 
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນເຊື່ອ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ.      
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຸດແມ່ນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນຕ້ອງແມ່ນໃບຕາດິນຂອບທອງເທົ່ານັ້ນ 
ເຊິ່ງອາດເປັນການຈໍາກັດໂອກາດຂອງລູກຄ້າບາງສ່ວນທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງການເງິນຕາມ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈຳກັດ ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງຫ້ອງການຕ່າງໆໃນ 15 ແຂວງ ແລະ 
ຕົວເມືອງໃນຈໍານວນ 18 ແຂວງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຕູ້ເອທີເອັມ (ATM), ການໃຫ້ບໍ
ລິການດ້ານທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານມືຖື. ເອຊີລີດາ 
ທັນໃຈ, ຍັງຢູ່ໃນຖານະທີ່ດີໃນການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ກ້າວໜ້າໄປ
ສູ່ການເປັນຜູ້ນໍາຕະຫຼາດ.

ຜົນການດຳເນີນງານ
• ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ມີກຳໄລສຸດທິຫຼັງຈາກຫັກອາກອນ 

ແມ່ນ 3.897.355 ໂດລາສະຫະລັດ (ຫຼື 3.832.728 ໂດລາສະຫະລັດ 
ໂດຍຢູ່ໃນມາດຕະຖານ IFRS 16) ໃນປີ 2019 ພາຍໃຕ້ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ 
ສິ່ງທ້າທາຍຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນງານ;

• ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ 
ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອພະຍາຍາມເພີ່ມລາຍຮັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ;

 “ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ 
ສະເຫີຼມສະຫຼອງ 11 ປີ 2008-2019 ຄົບຮອບ 
ການດໍາເນີນງານທ່ີກ້າວຫນ້າກັບການບໍລິການ 
ທາງດ້ານການເງິນທ່ີປອດໄພທ່ີສຸດ, ມີເຄືອຂ່າຍ 
ທ່ີຫຼາຍທັງຫ້ອງການ, ເຄ່ືອງຮູດບັດ (POS) 
ແລະ ຕູ້ເອທີເອັມ (ATM), ການໃຫ້ບໍລິການທາງ 
ດ້ານທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຂະ 
ຫຍ າຍ ຕົວ ຢ່ າ ງ ໝ້ັ ນ ຄົ ງ ໄປ ພ້ອມກັ ບ ລູກ ຄ້ າ 
ຂອງພວກເຮົາ. ການເປັນຜູ້ນຳດ້ານທະນາຄານ 
ເພ່ືອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 
ໃນ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາໄດ້ກ້າວໄປທາງໜ້າຢ່າງ
ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ດ້ວຍການສະໜອງຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ 
ເພ່ືອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 
ທ່ີວ່ອງໄວ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ການນຳໃຊ້ 
FinTech Mobile App. “ເອຊີລີດາ ທັນໃຈ“ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ສາມາດໃຫ້ບໍລິ
ການລູກຄ້າຫຼາຍຂ້ຶນໃນທຸກໆສ່ວນຂອງຊຸມຊົນເພ່ືອ 
ດໍາເນີນທຸລະກໍາທະນາຄານໄດ້ທຸກມື້, ທຸກເວລາ, 
ທຸກສະຖານທ່ີ. ເປັນທະນາຄານທຸລະກດິອັນດັບໜ່ຶງ 
ທ່ີປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ 
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, 
ພວກເຮົາໄດ້ລົງທຶນໃນການສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາ
ມາດຂອງພະນັກງານ, ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີດີ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຢີທ່ີທັນສະໄໝຫຼາຍທ່ີສຸດ, ດ່ັງນ້ັນທະນາ 
ຄານສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງທຸກໆພາກສ່ວນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລູກຄ້າ 
ແລະ ຂະແໜງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ຂະໜາດກາງ.
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• ຜະລິດຕະພັນ FinTech ທີ່ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ມະຫາຊົນ (ກຳປູເຈຍ), ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທະນາຄານເອເລັກໂຕຣ 
ນິກ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານມີທາງເລືອກຫຼາຍໃນການບໍລິ 
ຫານຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງສາມາດ 
ເຮັດໄດ້ທຸກທີທຸກເວລາທ່ີຕ້ອງການດໍາເນີນທຸລະກຳທ່ີມີຄວາມ 
ປອດໄພສູງ. ເອຊີລີດາ ທັນໃຈ ໄດ້ມີຜູ້ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ 40.748 
ຄົນ ໃນເດືອນທັນວາ 2019 ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກເປີດ 
ຕົວໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2018;

• ຍອດເຫຼ ືອສິນເຊື ່ອໃນປີ 2019 ແມ່ນ 131.76 ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດ ຫຼ ື 14% ເມື ່ອທຽບກັບປີກາຍ, ເຊິ ່ງໃນນັ້ນມີ 
21.63 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 16.42% ແມ່ນປ່ອຍກູ້ໃຫ້ຂະ 
ແໜງກະສິກຳ.

• ສິນເຊື່ອທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 1.35% ໃນຂະນະທີ່
ທົ່ວລະບົບທະນາຄານແມ່ນເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 2 ຫາ 3 ເທົ່າ;

• ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ຮັກສາສະພາບຄ່ອງສູງ 
ດ້ວຍຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອສູງທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະເວລາ 11 ປີ ທີ່ທະນາ
ຄານໄດ້ການດຳເນີນງານມາພ້ອມທັງເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີຂອງທຸລະກິດ 
ທີ່ສຸມໃສ່ສິນເຊື່ອເພື່ອ SME ແລະ ທຸລະກິດຂະ ໜາດໃຫຍ່;

• ລວມຍອດເງິນຝາກທັງໝົດຄິດເປັນໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນມີທ່າ 
ອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 35% ເປັນ 112.20 ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດ, ການເພີ່ມຂຶ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ໂດຍຍຸດທະສາດ 
ໃໝ່ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຫ້ອງການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຕູ້ເອທີເອັມ 56 ເຄື່ອງ, 
ຜູ້ຖືບັດເອທີເອັມເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວປະເທດມີ 45.374 ບັດ ແລະ ມີຜູ້ລົງ 
ທະບຽນ ເອຊີລີດາ ທັນໃຈ 40.748 ຄົນ;

• ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລ ເຊິ່ງມາຈາກ 
ການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອັດຕາສ່ວນ
ປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານຂອງທະນາຄານແມ່ນ 48.72%, 
ເຊິ່ງຜົນຕອບແທນຕໍ່ຊັບສິນແມ່ນມີ 2.35% ແລະ ຜົນຕອບ 
ແທນຕໍ່ທຶນແມ່ນມີ 9.14% ໃນທ້າຍປີ 2019.

ສິ່ງທ້າທາຍ

 ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕ່ໍບັນດາທຸລະກິດທຸກພາກສ່ວນໃນທ່ົວໂລກເຊ່ັນດຽວກັບ 
ທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ຈະບໍ່ແຍກຕົວ 
ອອກໄປຈາກສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກຮູບແບບທຸລະກິດຂອງ 
ພວກເຮົາແມ່ນເນັ້ນໜັກໄປທີ່ ບັນດາຜູ້ປະກອບການ SME. ເຊິ່ງພວກ
ເຂົາກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດການກັບເຄ່ືອງອຸປະໂພກໃນຄົວເຮືອນປະຈຳວັນ 
ແລະ ພວກເຮົາແມ່ນສາມາດບໍລິຫານຈັດການການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມ.

ຍຸດທະສາດສຳຄັນ

1. ມີແຫຼ່ງທຶນທີ່ໝ້ັນຄົງ ຄຽງຄູ່ກັບການລະດົມເງິນຝາກສະກຸນເງິນທ້ອງ 
ຖິ່ນ (ລາວກີບ), ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກລະຫວ່າງທະນາຄານ, 
ການບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກຄ່າທໍານຽມອີງໃສ່ 
ການສ້າງປະສົບການລູກຄ້າທ່ີດີທ່ີສຸດໂດຍກາຍມາເປັນງ່າຍດາຍ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

2. ສ້າງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພາບທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍການວາງ 
ເປົ້າໝາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເພື່ອຮັກສາພື້ນຖານທຶນທີ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍອັດ 
ຕາສ່ວນທຶນຕໍ່ຊັບສິນທັງໝົດ ເກີນກວ່າລະບຽບ ການກຳນົດ;

3. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ເພື່ອ 
ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມຮູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າແລະ ມີສິນທໍາ ແລະ ພັດທະນາ 
ວັດທະນະທໍາການບໍລິການທີ່ໂປ່ງໃສ ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ທຸກ 
ກຸ່ມລູກຄ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ 5 ການເວົ້າທີ່ວ່າ: ເວົ້າຄວາມຈິງ, ເວົ້າໃຫ້ສຸ 
ພາບ, ເວົ້າໃຫ້ມີປະໂຫຍດ, ເວົ້າໃຫ້ຖືກເວລາ ແລະ ເວົ້າໃນທາງທີ່ດີ;

4. ເປັນທະນາຄານເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 
ຊັ້ນນໍາໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍແນ່ໃສ່ການສະ ໜອງເງິນກູ້ທີ່ວ່ອງໄວໃຫ້

ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍ
ມີຂະບວນການສະໜອງສິນເຊື່ອທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ.

5. ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ດີທ່ີສຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ໂດຍການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການ 
ເງິນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ
ຂຶ້ນ;

6. ການປະຕິບັດທ່ີຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ທັດ 
ສະນະຄະຕິທີ່ດີ, ຍຸດຕິທໍາ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຮັບສິນ ບົນ;

7. ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືທາງຍຸດທະສາດກັບຄູ່ຮ່ວມງານທ່ີມີຊ່ືສຽງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃນຂົງເຂດທີ່ພວກເຂົາຮ່ວມມືກັນກັບທຸລະ 
ກິດຫຼັກຂອງທະນາຄານ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫມ່ ແລະ 
ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ;

8. ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບລະບົບການບໍລິການທາງດ້ານທະນາ
ຄານເອເລັກໂຕຣນິກ (EBS) ພ້ອມທັງການນຳເຕັກໂນໂລຊີມາ 
ປະຍຸກໃຊ້ໃນທຸລະກິດການເງິນ (FinTech) ແລະ ການບໍລິການ 
ທະນາຄານຜ່ານມືຖື •ເອຊີລີດາ ທັນໃຈ• ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ທົ່ວໂລກ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ການບໍ
ລິການດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໂອກາດໃນການຂາຍ;

9. ນິຕິວິທີການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງ 
ລູກຄ້າ ແລະ ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບເພື່ອ ເປັນທັນສະໄໝ ແລະ 
ການເປັນຜູ້ນຳໃນດ້ານ ທະນາຄານ ເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ.

 ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນປີ 
2019 ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຖືເປັນກຽດແນະນໍາການບໍລິການທະນາ 
ຄານຜ່ານມືຖື ທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ມີຊື່ວ່າ •ເອຊີລີດາ 
ທັນໃຈ•. ທັນໃຈ ໄດ້ພັດທະນາດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບໃຊ້ທ່ານ, 
ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ. ດ້ວຍ 
•ເອຊີລີດາ ທັນໃຈ• ທ່ານສາມາດບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກຳທະນາຄານໄດ້ທຸກມື້, 
ທຸກເວລາ, ທຸກສະຖານທີ່ ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ເພື່ອ 
ການເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານທະນາຄານເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ຂະໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ມີ
ໂອກາດທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນທຸກລະດັບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະ 
ແໜງການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເຊິ່ງມີຜະລິດຕະ 
ພັນຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ການບໍລິການທາງດ້ານທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, 
ເງິນຝາກ, ການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ທຸລະກິດຂະໜາດ 
ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຫຼື ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີວົງເງິນຫຼາຍກວ່າ 
1 ຕື້ ກີບ ຫຼື 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນ, ການບໍລິຫານເງິນສົດ, 
ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ປະກັນໄພທະນາຄານ.
 ເຖິງບັນດາລູກຄ້າ, ສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຄະນະບໍລິຫານ 
ແລະ ພະນັກງານ, ທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ ຕະຫຼອດຮອດລັດຖະບານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມ 
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕະຫຼອດທັງປີ 
2019 ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນປີ 
2020 ແລະ ຕະຫຼອດໄປ.

ບົດລາຍງານຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ດຣ. ຮາຍ ສະວາຍ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
ວັນທີ 13 ມີນາ 2020
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ເຄືອຂ່າຍຂອງຫ້ອງການ

ເຄືອຂ່າຍຂອງ ເອຊີລີດາ ມີ
262 ສາຂາຄອບຄຸມທຸກແຂວງ ແລະ ທຸກເມືອງໃນປະເທດກຳປູເຈຍ,

38 ຫ້ອງການໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 9 ສາຂາໃນ
ປະເທດມຽນມາ.
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ເຄືອຂ່າຍຂອງເອທີເອັມ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຕູ້ເອທີເອັມ
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ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

14

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ສະພາຜູ້ບໍລິຫານ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຄະນະ 
ກຳມະການ 

ສິນເຊື່ອ

ຄະນະ 
ກຳມະການ 

ບໍລິຫານຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານ

ຄະນະ 
ກຳມະການ 

ຈັດຊື້

ຄະນະ 
ກຳມະການ

ບໍລິຫານຊັບສິນ 
ແລະ ໜີ້ສິນ

ຄະນະກຳມະການ 
ກຳນົດລາຄາ

ຄະນະກຳມະການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ

ປ່ຽນຮູບແບບລາຍງານ
ຂອງ IFRS

ຄະນະກຳມະການ 
ດຳເນີນການ 

ດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 

ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 
ການເງິນ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 
ບໍລິການ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 

ການຕະຫຼາດ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ

ບໍລິຫານທຶນ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ບໍລິການສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 

ກົດໝາຍ ແລະ 
ເລຂາບໍລິສັດ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 
ສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 
ຊັບພະຍາ

ກອນມະນຸດ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 
ບໍລິຫານ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
[ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ປະຕິບັດລະບຽບ

ສາຂາ ແລະ 
ໜ່ວຍບໍລິການ "A"

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 
ກວດສອບ 
ພາຍໃນ

ທີ່ປຶກສາ

ຄະນະກຳມະການຝ່າຍບໍລິຫານ

ຄະນະກຳມາທິການ 
ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ

ຄະນະກຳມາທິການ 
ບໍລິຫານ

ຄະນະກຳມາທິການ 
ສິນເຊື່ອ

ຄະນະກຳມາທິການ 
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ຄະນະກຳມາທິການ 
ກວດສອບ

ໝາຍເຫດ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2020, ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານໄດ້ປັບໂຄງສ້າງໃໝ່ເປັນ 3 ຄະນະກຳມະການມີ:
ຄະນະກຳມາທິການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມາທິການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການກວດສອບ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019



ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ
 ທະນາຄານ ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ ຕາມທ່ີໄດ້ 
ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ລະບຽບ ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 22 ເມສາ 2019 
ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ຜ່ານທາງ ຈົດໝາຍ ອີເລັກໂທຣນິກ (ອີເມວ) 05 
ສະບັບ. ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ກ່ອນການປະຊຸມ

 ໜັງສືແຈ້ງປະຊຸມ ປະກອບດ້ວຍ ລາຍລະອຽດຂອງວາລະກອງປະຊຸມ, 
ລາຍລະອຽດ, ໜັງສືອະທິບາຍ ແລະ ເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂອງ 
ຕ່ໍທຸກວາລະປະຊຸມ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານອ່ືນໆ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 
2018 ແລະ ບົດລາຍງານການເງນິ ທ່ີຜ່ານການກວດສອບບັນຊີຈາກນັກກວດ 
ສອບພາຍນອກ. ໜັງສືແຈ້ງການປະຊຸມ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ 
ແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງໝົດລ່ວງໜ້າກ່ອນການປະ 
ຊຸມໃຫຍ່ປະຈຳປີ.
ໃນກອງປະຊຸມ:

 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ເປັນປະທານໂດຍ 
ປະທານສະພາບໍລິຫານ. ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດຢ່າງກວ້າງ 
ຂວາງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ຖາມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ໄດ້ມີການອະທິ
ບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງເມື່ອມີການສະເໜີ. ຜູ້ບໍລິຫານກໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ຕອບຄຳຖາມກຽ່ວກບັບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ 
ແລະ ການຮັບຮອງເອົາແຕ່ລະວາລະ ແມ່ນບັນທຶກໄວ້ຢ່າງລະອຽດໂດຍເລຂາ
ຂອງ ທະນາຄານ.

ຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນປີ 2019 ມີ:

- ການຕົກລົງເລືອກເອົາປະທານສະພາບໍລິຫານ ໃຫ້ດຳລົງເປັນ 
ປະທານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 11;

- ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄ້ັງທີ 10, ໃນວັນທີ 27 ເມສາ 
2018;

- ບົດລາຍງານການເງນິປະຈຳປີ 2018 ທ່ີຜ່ານການກວດສອບຈາກໜ່ວຍ
ງານກວດສອບພາຍນອກ;

- ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2018 ຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;
- ການຮັບຮອງເອົາແຜນທຸລະກິດປີ 2019 ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍ 

(CAPEX);
- ການອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງຄືນໃໝ່ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
- ການຮັບຮອງເອົາແຜນການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ;
- ການອະນຸມັດແບ່ງປັນຜົນກຳໄລ ປະຈຳປີ 2018;
- ກຳນົດຕາຕະລາງສຳລັບ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມ:

 ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ຖືກ 
ນຳສົ່ງໄປຍັງບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງໝົດ ເພື່ອທົບທວນກ່ອນການຮັບຮອງເອົາ
ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈຳປີຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ (ກຳປູເຈຍ) 

 ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ (ກຳປູເຈຍ) ແມນ່ບໍລິສັດມະຫາຊົນຈໍາກດັ 
ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 
ຂອງ ລາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ. ໃນເບ້ືອງຕ້ົນນ້ັນ ທະນາຄານຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນ 
ເດືອນມັງກອນ ປີ 1993 ເປັນພຽງອົງການ NGO ແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອຊ່ວຍພັດ 
ທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອ. ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 

ມະຫາຊົນ ໄດ້ຜັນປ່ຽນຕົວເອງຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດເຖິງສອງຄ້ັງຄື ປ່ຽນຈາກ 
ການເປັນສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ ມາເປັນທະນາຄານສະເພາະກິດ ແລະ ຕ່ໍຈາກ 
ນ້ັນກໍ່ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນທະນາຄານທຸລະກິດ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບໃນປີ 2000 ແລະ 
2003 ຕາມລໍາດັບ, ການປ່ຽນແປງດ່ັງກ່າວກໍເ່ພ່ືອຕອບສະໜອງການບໍລິການດ້ານ
ການທະນາຄານ ຢ່າງເຕັມສ່ວນໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ເປັນທະນາຄານແຫ່ງທໍາອິດຂອງປະເທດກາໍປູ ເຈຍ ທ່ີໄດ້ຮັບ 
ການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖື ຈາກສະຖາບັນຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືອັນ
ດັບຕ້ົນໆຂອງສາກົນຄື Standard & Poor. ຮຸ້ນຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ມະຫາຊົນ 51% ຖືໂດຍຄົນກໍາປູເຈຍ (ລວມທັງຮຸ້ນພະນັກງານ), SMBC 
(SUMITOMOMITSUI BANKING CORPORATION) ຖືຮຸ້ນຢູ່ 
18,2500%, COFIBRED (ບໍລິສັດລູກຂອງ Banque Populaire) ແລະ 
ບໍລິສັດ ORIX ຖືຮຸ້ນຜູ້ລະ 12,2500%, Triodos Microfinance Fund 
ຖືຮຸ້ນຢູ່ 2.5508%, Triodos Fair Share Fund ຖືຮຸ້ນຢູ່ 2.1814%, 
ແລະ Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation 
ຖືຮຸ້ນຢູ່ 1.5178%. ໃນທ້າຍເດືອນທັນວາປີ 2019 ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ມະຫາຊົນ ມີພະນັກງານ ທັງໝົດ 11.997 ຄົນ, ມີ 262 ຫ້ອງການທົ່ວປະເທດ. 
ມີຊັບສິນທັງໝົດ 5.956 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຍອດເຫືຼອສິນເຊ່ືອ 3.617 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແລະ ເງິນຝາກລູກຄ້າ 4.224 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
ໃນປັດຈຸບັນ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານທະນາຄານ 
ດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂທຣນິກ, ບໍລິການຮັບຝາກເງນິ, ປ່ອຍສິນເຊ່ືອ, ການໂອນເງິນ, 
ການບໍລິຫານເງນິສົດ, ກອງທຶນການຄ້າ, ແລກປ່ຽນເງນິຕາ,  ປະກັນໄພຊີວິດ ແລະ 
ປະກນັໄພທ່ົວໄປ (ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກດິ ກບັ ບໍລິສັດ ປະກນັໄພຊີວິດ ພຣູເດັນໂຊລ 
(ກຳປູເຈຍ) ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ Forte), ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການທະນາຄານ 
ແລະ ບໍລິການດ້ານການທະນາຄານລາຍຍ່ອຍອື່ນໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກ 
ຄ້າທ່ີນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກະລຸນາເຂ້ົາເບ່ິງທ່ີເວັບໄຊ 
www.acledabank.com.kh.
ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ.

 ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນຈາກ 
ລັດຖະບານກຳປູເຈຍ ອີງຕາມດຳລັດເລກທີ 13 ລົງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2016. 
ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ ເປັນ ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວພາຍ 
ໃຕ້ກົດໝາຍຂອງກຳປູເຈຍ ໂດຍຮຸ້ນທັງໝົດ 100% ແມ່ນຖືໂດຍ ທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ. ດັ່ງທີ່ເປັນບໍລິສັດແມ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ 
ສ້າງຕັ້ງ ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ ໃຫ້ເປັນບໍລິສັດລູກ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້
ໄດ້ຄຸນນະພາບການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ, ສິນທຳ, ການປະສານງານ 
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຄວາມເປັນມືອາຊີບ. ສະຖາບັນ ທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ 
ຈຳກັດ ມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະເປັນໂຮງຮຽນທຸລະກິດຊັ້ນນໍາທີ່ ມີມາດຕະຖານຄຸນນະ
ພາບສູງທີ່ສຸດເພື່ອພັດທະນານັກສຶກສາລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ ນຳໄປພັດທະນາເສດຖະກິດ 
- ສັງຄົມ ຂອງກໍາປູເຈຍ ແລະ ພາກພື້ນ. ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ 
ແມ່ນຫັນມາຈາກການລວມເຂົ້າກັນຂອງ ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ເອຊີລີດາ ທີ່ສ້າງ 
ຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມການເງິນຈຸລະພາກ ເອຊີລີດາ, ແລະ 
ປັດຈຸບັນ ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສະໜອງ 
ອະນຸປະລິນຍາ 4 ຫຼັກສູດ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ໃນ 6 ຫຼັກສູດໃໝ່, 
ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມບໍລິຫານທຸລະກິດ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 2175, 
ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2018, ທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ 
ກິລາ. ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ ແມ່ນອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຫລາຍ 
ໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານເອຊີລີດາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ທະນາຄານປະສົບຜົນສຳເລັດຕະຫລອດປີ. ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດທ້າຍເດືອນ 
ທັນວາ ປີ 2019 ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 138 
ຄົນ, ມີ 1 ຫ້ອງການ, ມີຊັບສິນທັງໝົດ 37.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄດ້ຈັດ 
ການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລວມທັງໝົດ 
58.939 ຫຼັກສູດ / 652.124 ຄົນ, ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມພາຍນອກໃຫ້ແກ່
ບັນດາອົງກອນ ແລະ ສາທາລະນະຊົນດັ່ງນີ້: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພາຍໃນປະເທດ ມີ 583 
ຫຼັກສູດ / 10.177 ຄົນ ຈາກ 257 ສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຕ່າງປະເທດ 
ມີ 163 ຫຼັກສູດ / 1.886 ຄົນ ຈາກ 142 ສະຖາບັນ ຂອງ 30 ປະເທດ. 
ສຳລັບນັກສຶກສາທົ່ວໄປ, ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ ໄດ້ມີ 
ອະນຸປະລິນຍາ 6 ຫ້ອງ ມີນັກສຶກສາ 133 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 43 ຫ້ອງ 
ມີນັກສຶກສາ 1006 ຄົນ, ລວມທັງໝົດມີ 49 ຫ້ອງ, ມີນັກສຶກສາ 1139 ຄົນ. 
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊ  www.acleda-aib.edu.kh

ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊຶ່ງຖືວ່າເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ທະນາຄານ ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະ 
ຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ, ສ້າງໃຫ້ທະນາຄານມີຄວາມສົມບູນ, ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: 
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ສະພາບໍລິຫານ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຮັບເອົາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຄຸ້ມ 
ຄອງບໍລິຫານທີ່ດີ ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
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ການປະຊຸມໃນປີ 2019

 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນ 
04 ຄັ້ງ ໃນປີ 2019 ຄື: ໃນເດືອນ ມີນາ, ມິຖຸນາ, ກັນຍາ ແລະ ທັນວາ.

ການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍໃນປີ 2019

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຕີລາຄາ ຕໍ່ການດຳເນີນງານປະຈຳປີ ຂອງທະ 
ນາຄານ.

• ທົບທວນຄືນ ການດຳເນີນງານ ຂອງທະນາຄານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

• ຄົ້ນຄວ້າແຜນການດຳເນີນງານຂອງສະພາບໍລິຫານໃນແຕ່ລະປີ.
• ຕົກລົງ ແລະ ສະເໜີຫາສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອອະນຸມັດ ນະໂຍບາຍວ່າ 

ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;
• ຕົກລົງ ແລະ ສະເໜີຫາສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອອະນຸມັດການປັບປຸງ 

ໂຄງສ້າງ ຂອງຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ;
• ແນະນຳຄະນະບໍລິຫານ ໃຫ້ປັບປຸງຂ້ໍກຳນົດ ຂອງຄະນະກຳມະການ

ສະພາບໍລິຫານເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານ 
ທຸລະກິດ ສະບັບໃໝ່;

• ຕົກລົງ ແລະ ສະເໜີຫາສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄືນໃໝ່ ສະ 
ມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ຕົກລົງ ແລະ ສະເໜີຫາສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄືນໃໝ່ ຜູ້ອຳ 
ນວຍການໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ.

ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ:

• •ຄະນະກຳມະການກວດສອບ (ACO),
• •ຄະນະກຳມະການຊັບສິນ ແລະ ໜ້ີສິນ (ALCO),
• •ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (Governance),
• •ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (RMC) ແລະ,
• •ຄະນະກຳມະການສິນເຊື່ອ (BCC),

ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ
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ສະພາບໍລິຫານ
ທ່ານ ດຣ. ອິນ ຈັນນີີ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)
ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ: ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ (ປະທານ), ກວດສອບ (ສະມາຊິກ).

 ທ່ານເກີດເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ ປີ 1960. ທ່ານເຂົ້າເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ. 
ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2014. ທ່ານເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງສະພາບໍລິ
ຫານ ແລະ ເປັນສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການກວດສອບຂອງສະພາບໍລິຫານ. ທ່ານເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງ ທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ. ນອກຈາກ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ແລ້ວ. ທ່ານເປັນຜູ້ຫນື່ງທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງ 
ຕັ້ງ ເອຊີລີດາ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 1993. ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ (ກຳປູເຈຍ) 
ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2014. ທ່ານເປັນປະທານໃຫຍ່ ແລະ ປະທານກຸ່ມຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ 
ແລະ ທັງເປັນປະທານຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ. ທ່ານໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ເຊ່ິງຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນຍຸດທະສາດລວມ 
ແລະ ດຳເນີນທຸລະກດິໃນແຕ່ລະວັນ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດໃນກຸມ່ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕ້ັງປະ 
ຕິບັດຕາມແຜນທຸລະກິດ. ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍກົງຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ. 
 ນອກຈາກນ້ັນ, ທ່ານຍັງມໜ້ີາທ່ີຮັບຜິດຊອບອ່ືນພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດອີກເຊ່ັນ: ເປັນຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດຫລັກຊັບ 
ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ, ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອຊີລີດາ ມຽນມາ ຈຳກັດ ແລະ 
ບໍລິສັດຊັບສິນ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ, ທັງເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເປັນສະມາຊິກຂອງບັນດາຄະນະກຳມະການສະພາບໍ
ລິຫານ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອຊີລີດາ ມຽນມາ ຈຳກັດ. ທ່ານຍັງເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ACLEDA 
Financial Trust.
 ທ່ານເປັນໜ່ຶງໃນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂອງ Entrepreneur Development Fund (EDF), the Royal 
Government of Cambodia established Trust, ພ້ອມທັງເປັນຕາງໜ້າໃຫ້ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ 
ໃນການເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະພາເສດຖະກິດໂລກ.
 ທ່ານສຳເລັດຫຼັກສູດ Financial Institutions for Private Enterprise Development (FIPED) ທີ່ 
ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ປະເທດສະຫາລັດອາເມຣິກາ ໃນປີ 1998. ທ່ານໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ປະລິນຍາເອກ 
ດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຈົບຫັຼກສູດຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດຈາກສະຖານບັນ 
Australian Institute of Company Directors (GAICD).

ທ່ານ ຊາຍ ເຊືອນ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)
ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ: ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ (ປະທານ), ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, 
ກວດສອບ (ສະມາຊິກ)
 ສັນຊາດ ກຳປູເຈຍ. ເກີດເມື່ອວັນທີ 10 ເມສາ 1954. ທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ມະຫາຊົນ ໃນເດືອນ ກນັຍາ ປີ 2014. ທ່ານ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດ ສະນິຍະບັດລະດັບປະຣິນຍາໂທ ດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ 
ໃນສາຂາ ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Preston, California, USA. ທາ່ນຍັງມີໃບປະກາດສະນິຍະ 
ບັດຈົບຫັຼກສູດອຳນວຍການບໍລິສັດ ຈາກສະຖາບັນ Australian Institute ofCompany Directors (GAICD). 
ທ່ານໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ເອຊີລີດາເລ່ີມແຕ່ເດືອນ ມງັກອນ ປີ 1993 ຈົນອອກບຳນານໃນວັນທີ 10 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2014. 
ຕຳແໜ່ງສຸດທ້າຍກັບທະນາຄານເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ກ່ອນທ່ານອອກບຳນານ ທ່ານເປັນຮອງປະທານໃຫຍ່ ແລະ ຫົວໜ້າກຸ່ມ 
ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການເງິນ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1980 ຫາ ປີ 1992 ທ່ານເປັນ ພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບັນ 
ຊີດ້ານການຄ້າແຂວງ ກໍາໂປ໊ດ (ປະເທດກຳປູເຈຍ).ປັດຈຸບັນ ທ່ານເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ມະຫາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ. ແລະ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອຊີລີດາ ມຽນມາ ຈຳກັດ.

ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ກອຍ
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ (ສັນຊາດດັດຮ)
ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ: ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (ປະທານ),
ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (ສະມາຊິກ)
 ທ່ານເກີດໃນປີ 1958. ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ກອ໋ຍ ເຂ້ົາຮ່ວມສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກດັ ໃນເດືອນ 
ກໍລະກົດ ປີ 2008. ທ່ານໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດຊ້ັນປະລິນຍາໂທ ໃນສາຂາທ່ີແຕກຕ່າງກັນເຊ່ັນ: ການເງິນບໍລິສັດ 
ແລະ ສັງຄົມວິດທະຍາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Rotterdam, ປະເທດເນເທີແລນ. ເລີ້ມແຕ່ປີ 1993 ທ່ານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ 
ເອຊີລີດາ ເປັນທ່ີປືກສາດ້ານການເງນິຈຸລະພາກເປັນເວລາຫລາຍກ່ວາ 7 ປີ ຈ່ິງໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງມາເປັນ ທະນາຄານທຸລະກິດ. 
ເລ້ີມແຕ່ປີ 1999 ທ່ານ ປີເຕີ ກອຍ ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນທ່ີປຶກສາໄລຍະສ້ັນໃຫ້ແກກ່ານເງນິຈຸລະພາກ ໃນໂຄງການຢູ່ 15 ປະເທດ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນທະວີບອັບຟຣິກາ ແລະ ທະວີບ ເອເຊຍ. ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ ປີ 2002 ຈົນເຖິງເດືອນ ທັນວາປີ 
2005 ທ່ານ ປີເຕີ ກອຍ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງໜ່ວຍງານການເງິນຈຸລະພາກ ຂອງອົງການ UNCDF ທ່ີ ນີວຢອກ. 
ນັບແຕ່ເດືອນມີນາ ປີ 2006 ຈົນເຖິງ ເດືອນພຶດສະພາປີ 2011 ທ່ານ ປີເຕີ ກອຍ ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນທ່ີປຶກສາໄລຍະສ້ັນ 
ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ໃນການສ້າງຕັ້ງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ, ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ 
ຈຳກັດ ແລະ ບໍສິສັດຫລັກຊັບ ເອຊີລີດາ. ປັດຈຸບັນ ທ່ານ ປີເຕີ ກອຍ ມີຕຳແໜ່ງຢູ່ໃນສະພາບໍລິຫານຫລາຍແຫ່ງ  ແລະ 
ເປັນທ່ີປືກສາໄລຍະສ້ັນຕ່າງໆ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິຫານແຜນຍຸດທະສາດ 
ແກ່ທະນາຄານລາຍຍ່ອຍ (Retail Banking) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກອື່ນໆ. ທ່ານໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະ
ບັດຈົບຫຼັກສູດຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດຈາກສະຖາບັນ Australian Institute of Company
Directors.
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ສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ອຽນ ສະມຸອຽວ ລີດໍລ໌
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (ສັນຊາດອັງກິດ)
ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ: ກວດສອບ (ປະທານ), ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ (ສະມາຊິກ),
ສິນເຊື່ອ (ສະມາຊິກ).

 ເກດີໃນປີ 1955. ທ່ານ ລີດໍລ໌ ເຂ້ົາຮ່ວມສະພາບໍລິຫານໃນເດືອນ ພະຈິກ 2016, ທ່ານໄດ້ເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ 
ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ກຳປູເຈຍ ແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ 2015, ແລະ ບັນດາຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານຄື: 
ເປັນປະທານ ຄະນະກຳມະການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ຄ່າຈ້າງ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
 ໂດຍການຮ່ວມມກືບັ ບໍລິສັດກວດພຣາຍສ໌ວໍເຕີເຮົາ ຄູບເປີ (PwC), ທ່ານ ລີດໍລ໌ ໄດ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການກວດສອບ 
ແລະ ທ່ີປຶກສາ ຕ້ັງແຕ່ປີ 1990, ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບ ບໍລິສັດກວດພຣາຍສ໌ວໍເຕີເຮົາ ຄູບເປີ (PwC) ທ່ີ ໂອມານ, 
ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາໃຕ້, ອັງກິດ ແລະ ຕຳແໜ່ງລ່າສຸດແມ່ນເປັນປະທານ ບໍລິສັດພຣາຍສ໌ວໍເຕີເຮົາ ຄູບເປີ (PwC) 
ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແຕ່ປີ 2001 ຈົນຮອດອອກຮັບບຳນານໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2015.
ນັບແຕ່ອອກຮັບບຳນານ, ນອກຈາກໜ້າທ່ີໃນກຸ່ມ ເອຊີລີດາ ແລ້ວ, ທ່ານ ລີດໍລ໌ ຍັງເປັນປະທານ ບໍລິສັດ AAA ຈຳກັດ 
(ບໍລິສັດປະກນັໄພ), ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ VinaLand ຈໍາກດັ (ຊ້ືຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ), ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ ່ບໍລິສັດ 
Talentnet ຈຳກັດ (ບໍລິການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ).
 ທ່ານ ລີດໍລ໌ ສຳເລັດການສຶກສາຈາກ ສະຖາບັນ Chartered Accountants ທ່ີ ອັງກດິ ແລະ ເວລ (“ICAEW“), 
ຊ່ຽວຊານການບໍລິຫານການເງິນ ຂອງ ICAEW, ສະມາຄົມ ສະຖາບັນການພາສີ ທີ່ ອັງກິດ, CPA ທີ່ ຫວຽດນາມ, B.Sc. 
(Econ.) ຈາກໂຮງຮຽນເສດຖະສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ທີ່ ລອນດອນ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ຈາກວິທະຍາໄລ Trinity 
ລອນດອນ.  ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ຈາກນາຍົກລັດຖະມນົຕີຫວຽດນາມ ສໍາລັບການບໍລິການການກວດສອບອຸດສາຫະກຳ.

ທ່ານ ດຣ. ຮາຍ ສະວາຍ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)

 ເກີດໃນເດືອນເມສາປີ 1978, ທ່ານໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຊັ້ນປະລິນຍາເອກດ້ານທຸລະກິດການເງິນ 
ຈາກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປີ 2012, ໄດ້ຮັບໃບປະກາດຊັ້ນສູງ ພາສາອັງກິດ ໃນປີ 2005 ແລະ ປະລິນຍາໂທ 
ກົດໝາຍ ຫຼັກສູດສາກົນ ໃນປີ 2008 ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Pannasastra(ກໍາປູເຈຍ). ທ່ານຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດ 
ຊ່ຽວຊານດ້ານຫຼັກຊັບ ຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ເປັນເວລາ 2 ປີ (ເດືອນມິຖຸນາ 2007 - 
2009). ທ່ານຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາກົດໝາຍທຸລະກິດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Royal (ກຳປູເຈຍ) ໃນປີ 2000. 
ທ່ານຈົບມັດທະຍົມ ຈາກວິທະຍາໄລ PreahSisovath ໃນປີ 1995.
 ດຣ. ສະວາຍ ຮາຍ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ (ກຳປູເຈຍ) ຕັ້ງແຕ່ປີ 2001. 
ທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກົດໝາຍ ແລະ ດຳເນີນຄະດີ ໃນປີ 2003 ແລະ ເລື່ອນຕໍາແໜ່ງມາເປັນ 
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກົດໝາຍ ໃນປີ 2006 ແລະ ທ່ານເປັນຜູ້ກ່ໍຕັ້ງ ບໍລິສັດ ASA Internal Stock Mechanism. 
ທັງເປັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ASA ຢູ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ (ກຳປູເຈຍ) 
ໃນຊ້ວງປີ 2007-2017. ທ່ານໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງເປັນ ຫົວໜ້າພະແນກຕະຫຼາດຮຸ້ນ ໃນປີ 2009, ແລະ ມາດຳລົງຕຳແໜ່ງ 
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ຕ້ັງແຕ່ ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2018 ເປັນຕ້ົນມາ.

ທ່ານ ອິນ ສີພັນ
ສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ, (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)
ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ: ຄະນະກຳມະການສິນເຊື່ອ (ປະທານ), ຄະນະ ກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ແລະ 
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ(ສະມາຊິກ)

 ທ່ານເກີດວັນທີ 22 ຕຸລາ 1957. ທ່ານ. ອິນ ສີພັນ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາ 
ຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2015. ພ້ອມທັງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການສິນເຊື່ອ, ສະມາຊິກ 
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ທ່ານໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກກັບ 
ເອຊີລີດາ ຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ພຶດສະພາ 1994 ຈົນຮອດ ຮັບບຳນານ ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2017ໃນຕຳແໜ່ງຮອງປະທານຂັ້ນສູງ 
ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ ທັງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານສິນເຊື່ອ (ກຳປູເຈຍ) ນັບຕ້ັງແຕ່ສ້າງຕັ້ງ ຈົນຮອດ ຮັບບຳນານ. 
ແລະ ນັບແຕ່ ປີ 1980 ຫາ 1993, ທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ກັບ ພະແນກການຄ້າແຂວງ ກໍາໂປ໊ດ (ປະເທດກຳປູເຈຍ) 
ໃນຕຳແໜ່ງລ່າສຸດແມ່ນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ. ທ່ານຈົບປະລິນຍາໂທດ້ານການຄ້າ, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຢີ 
IIC ທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍ.
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ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່
 ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ແມ່ນຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍສະພາບໍລິຫານ 
ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອຳນາດເຕັມໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກ 
ງານຂອງທະນາຄານໃນແຕ່ລະວັນ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ອະນຸມັດ ໂດຍສະພາບໍລິຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ອຳນາດທັງໝົດອາດຖືກເອ້ີນຄືນໂດຍສະພາບໍລິຫານ ແລະຖືກບັນທຶກໄວ້ 
ຢ່າງເປັນທາງການໃນໜັງສືສະຫງວນ.

 ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ມີສິດແຕ່ງຕ້ັງ ແລະ ປະທານຄະນະ 
ຜູ້ບໍລິຫານງານ. ທ່ານເປັນຜູ້ແຈ້ງລາຍງານໂດຍກົງຕໍ່ສະພາ ບໍລິຫານໃນກໍ
ລະນີມກີານປ່ຽນແປງຕ່າງໆຂອງທະນາຄານໃຫ້ທັນເວລາ. ຂ້ໍກຳນົດ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂ ແລະ ການດຳເນີນງານ ຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານ ໄດ້ຖືກກຳນົດ 
ໂດຍທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ດຸນພິນິດພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳທົ່ວໄປ:

• ທິດທາງຍຸດທະສາດ: ພັດທະນານະໂຍບາຍ, ກຳນົດຍຸດທະສາດ 
ແລະ ເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ສະພາບໍລິຫານອະນຸມັດ;

• ການດຳເນີນງານ: ການລວບລວມ ແລະ ການລະດົມຊັບພະຍາກອນ 
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ຕາມເປົ້າ ໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້;

• ຄວາມສ່ຽງ: ລະບຸ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຍຸດທະສາດພາຍໃນ 
ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ;

• ການປະຕິບັດລະບຽບ: ຮັບປະກນັການປະຕິບັດລະບຽບຂອງທະນາ 
ຄານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ທຸກລະບຽບການຂອງບໍລິສັດ, ລະບຽບ 
ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

1.  ທ່ານ ດຣ. ຮາຍ ສະວາຍ,
  ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່.

2.  ທ່ານ ສຸກເຮ່ງ ຫາວ,
  ທີ່ປຶກສາການເງິນ“ແລະ“ຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນ.
3.  ທ່ານ ແຊນ ສິນ, 
  ທີ່ປຶກສາສຶນເຊ່ືອ.
4.  ທ່ານ ແຣະສະໄໝ່ ງ່ວນ, 
  ທີ່ປຶກສາສາຂາ.
5.  ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ລາດຊະບັນດິດ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
6.  ທ່ານນາງ ໄກສອນ ລິນທອງ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດ.
7.  ທ່ານ ອູ໋ໂຕ໋ ແຊຈາວ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານທຶນ.
8.  ທ່ານນາງ ສົມພະໄທ ທອງມະນີລາ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກການເງິນ.
9.  ທ່ານນາງ ນິດຕະຢາ ທິລະສັກ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິການ.
10.  ທ່ານ ຖະໜອມຈິດ ວາຣິນທຣະສັກ, 
  ຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ.
11.  ທ່ານ ລຳພັນ ອິນສຸລິວົງ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານ.
12.  ທ່ານ ພອນທະວີ ກົມມະລີ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ.
13.  ທ່ານ ກອງແກ້ວ ອິນສານ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
14.  ທ່ານ ດາລາມຸງຄຸນ ໂຈມມະນີວົງຂາວ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ.
15. ທ່ານນາງ ອ່ອນຕາ ດວງຈະເລີນ,
  ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະຕິບັດລະບຽບ.
16. ທ່ານ ສູນດາລາ ລັດທິປັນຍາ,
  ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິການສີນເຊື່ອ.
17. ທ່ານ ສະຫລອງໄຊ ພົນປະເສີດ,
  ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.
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 ທ່ານເກີດເມື່ອວັນທ່ີ 31 ທັນວາ 1978. ທ່ານ 
ສຸກເຮ່ງ ຫາວ ເຂ້ົາຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ມະຫາຊົນ ນັບແຕ່ ເດືອນມີນາ 2005 ໃນຕໍາແໜ່ງ ພະ 
ນັກງານສິນເຊ່ືອ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຕ່ໍມາກໍ່ໄດ້ປ່ຽນມາ 
ເປັນພະນັກງານບັນຊີ, ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະນັກງານບັນຊີສາຂາ, 
ຫົວໜ້າພະນັກງານບັນຊີສາຂາ, ຫົວໜ້າພະນັກງານປະຕິບັດ 
ງານສາຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຄຸ້ມຄອງແຜນງົບປະ
ມານ. ໃນຕຳແໜ່ງ ທ່ີປືກສາການເງິນ ທ່ານໄດ້ນຳພາ 
ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ເຊ່ິງໄດ້ຄຸ້ມຄອງ ໜ່ວຍງານ 
ຄຸ້ມຄອງການບັນຊີ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງແຜນງົບປະມານ 
,ໜ່ວຍງານບັນຊີການເງິນ,ໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນ 
ການປະຕິບັດງານບັນຊີການເງິນ, ໜ່ວຍງານອາກອນ ແລະ 
ຊຳລະສະສາງ ແລະ ໜ່ວຍງານລະບົບການບັນຊີ. ທ່ານຍັງ 
ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດລວມ ແລະ 
ການ ດຳເນີນການໃນກິດຈະກຳທະນາຄານປະຈຳວັນໃຫ້ບັນລຸ 

ຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ້, ທ່ານຍັງເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະ 
ການບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ແລະ ຍັງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມ 
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຊັບສິນໜ້ີສິນ (BALCO), 
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (BRMC),ຄະ 
ນະກຳມະການກວດສອບ (BACO). ນອກຈາກນ້ີທ່ານຍັງເປັນ 
ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຂ້ໍມນູຂ່າວສານ (ITMC), 
ເປັນສະມາຊິກ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານສິນເຊ່ືອ(BMCC), 
ຄະນະກາໍມະການກາໍນົດລາຄາ ແລະ ອັດຕາດອກເບຍ(IPSC) 
ແລະ ຄະນະກຳມະການລາຍງານປະຈຳປີ. ທ່ານຢູ່ໃຕ້
ການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່. 
ທ່ານຈົບປະລິນຍາໂທສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ           
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ 
ທ່ານຈົບປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິທະຍາສາດ ເສດຖະສາດ ຈາກ 
ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳເຣືອນ ໂພລີ ເຕັກໂນໂລຢີ, ກຳປູເຈຍ.

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່

ທ່ານ. ສຸກເຮ່ງ ຫາວ
ທີ່ປຶກສາການເງິນ•ແລະ•ຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນ (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)

ທ່ານ ແຣະສະໄໝ່ ງ່ວນ
ທີ່ປຶກສາສາຂາ

ທ່ານ ສຸກເຮ່ງ ຫາວ
ທີ່ປຶກສາການເງິນ“ແລະ“ຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນ

ທ່ານ ຊິນ ແສນ
ທີ່ປຶກສາສິນເຊື່ອ
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 ທ່ານ ແຣະສະໄໝ່ ງວ່ນ ທ່ີປຶກສາສາຂາ ສັນຊາດກຳປູເຈຍ, 
ເກີດວັນທີ 18 ທັນວາ 1982. ທ່ານເລ່ີມເຂ້ົາເຮັດວຽກກັບ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ພີແອລຊີ ໃນເດືອນ ທັນວາ 
2003 ໂດຍ ເປັນພະນັກງານສິນເຊ່ືອຂະໜາດນ້ອຍ, 
ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ, ພະນັກງານການຕະຫຼາດ, 
ຫົວໜ້າພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ 
ເປັນຫົວໜ້າ ສາຂາ ມອນດູຄີຣີ ທະນາຄານ  ເອຊີລີດາ 
ມະຫາຊົນ ຕ້ັງແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2011. ນັບແຕ່ເດືອນ 
ມິຖຸນາ 2015 ຈົນເຖິງ ປັດຈຸບັນດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນທ່ີ
ປຶກສາສາຂາ ຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ, 
ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນການຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ 

ພະແນກການຕະຫຼາດ, ພະແນກສິນເຊ່ືອ, ພະແນກບໍລິການ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ. ນອກຈາກນ້ີທ່ານຍັງເປັນທ່ີປຶກ 
ສາໃຫ້ກັບຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການ 
ກຳນົດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການປະຕິບັດງານປະຈຳວັນ 
ເປັນຕ້ົນແມ່ນການປະຕິບັດຕາມແຜນການທຸລະກິດ. ທ່ານ 
ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່. 
ທ່ານສຳເລັດການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ດ້ານການບໍລິຫານ ຈາກ 
ມະຫາວິທະຍາໄລບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ, ກຳປູເຈຍ ໃນປີ 2005.

 ທ່ານເກີດໃນເດືອນ ມັງກອນ 1975, ຢູ່ໃນ 
ປະເທດກໍາປູເຈຍ ທ່ານ ແຊນ ສິນ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມເຮັດ 
ວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ວັນທີ 05 
ເດືອນ ມີນາ ປີ 2001. ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນພະນັກງານ 
ສິນເ ຊ່ືອຮັບຜິດຊອບສິນເ ຊ່ືອຈຸລະພາກສິນເ ຊ່ືອໜາດ 
ນ້ອຍສິນເຊ່ືອສ່ວນ ບຸກຄົນ ແລະ ສິນເຊ່ືອຂະໜາດກາງ 
(2001 - 2008). ທ່ານໄດ້ເປັນຫົວໜ້າພະນັກງານສິນ 
ເຊ່ືອສິນສາຂາເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 15 ເດືອນ ມັງກອນປີ 2009 
ຈົນຮອດວັນທີ 16 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2017 ທ່ີສາຂາຊຽມລຽບ, 
ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ນໍາພາວຽກງານສິນເຊ່ືອສາຂາ.         
ທ່ານຍັງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມສະໜັບສະໜູນວຽກງານສິນເຊ່ືອໂດຍ 
ກົງໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າສາຂາ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສິນເຊ່ືອ 
ຢູ່ສາຂາບໍລິຄໍາໄຊ ໃນຊ່ວງເດືອນ ກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນ ຕຸລາ 
ປີ 2015 ແລະ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມສະໜັບສະໜູນວຽກງານສິນ 

ເຊື່ອ ໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິການສິນເຊື່ອ ແລະ 
ຫົວໜ້າພະນັກງານສິນເຊ່ືອຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ ທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ໃນ ເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນຕຸລາ ປີ 
2016. ປະຈຸບັນທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ ທ່ີປຶກສາສິນເຊ່ືອ, 
ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜັບສະໜູນ ຫົວໜ້າພະແນກສິນ 
ເຊ່ືອໂດຍກົງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳພາວຽກງານສິນເຊ່ືອຂອງ 
ທະນາຄານ ເອເຊລີດາ ລາວ ຈຳກັດ. ທ່ານໄດ້ຮັບໃບປະ
ກາດສະນີຍະບັດປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ 
ສາຂາວິຊາບໍລິຫານ ຈັດ ການທົ່ວໄປຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ 
Build Bright, ປະເທດກຳປູເຈຍໃນປີ 2011.

ທ່ານ ແຣະສະໄໝ່ ງ່ວນ
ທີ່ປຶກສາສາຂາ (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)

ທ່ານ ແຊນ ສິນ
ທີ່ປຶກສາສິນເຊື່ອ (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)
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ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ລາດຊະບັນດິດ 
ຫົວໜ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ສັນຊາດລາວ)

 ເກີດເມື່ອ ເດືອນ ກັນຍາ 1986. ທ່ານໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າເຮັດ 
ວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ໃນເດືອນຕຸລາປີ 
2008. ປັດຈຸບັນຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຫົວຫນ້າພະແນກຂ້ໍມນູຂ່າວ
ສານເຊ່ິງທ່ານເປັນຜູ້ນຳພາທີມງານຂອງພະແນກຂ້ໍມນູຂ່າວສານ
ທັງເປັນຜູ້ທ່ີມໜ້ີາທ່ີຮັບຜິດຊອບໂດຍກງົໃນການຄຸ້ມຄອງໜ່ວຍ-
ງານຄຸ້ມຄອງລະບົບສ່ວນກາງ, ໜ່ວຍງານພັດທະນາຊອຟທ໌ແວ, 
ໜ່ວຍງານບຳລຸງຮັກສາຮາດແວ, ໜ່ວຍງານເຄືອຂ່າຍ, 
ໜ່ວຍງານບໍລິຫານລະບົບ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ, ໜ່ວຍງານຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ,ໜ່ວຍງານລະບົບທະນາຄານເອ 
ເລັກໂຕນິກ, ໜ່ວຍງານປະຕິບັດງານCOB ແລະ ໜ່ວຍງານ 
Helpdesk. ທ່ານນຳພາໃນການພັດທະນາ ປັບປຸງຫັຼກການ 
ແລະ ນິຕິວິທີຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງກັບເທັກໂນໂລຢີຂ້ໍມູນຂ່າວ 
ສານ. ນອກຈາກນ້ີ, ທ່ານຍັງນໍາພາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແຜນການຕ່າງໆ ເພ່ືອຄວບຄຸມປະເມີນການດຳເນີນງານ ແລະ 

ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ທຸກລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນ ທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ໃຫ້ມີການດຳເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິ 
ພາບ. ໃນດ້ານການບໍລິຫານ, ທ່ານໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມຄະ
ນະກຳມະການທະນາຄານແບບທັນສະໄໝ, ເປັນສະມາຊິກ 
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ເປັນສະມາຊິກ ຄະນະບໍລິຫານ 
ຈັດການເທັກໂນໂລຢີຂ້ໍມນູຂ່າວສານ. ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການສຶກ 
ສາລະດັບປະລິນຍາຕຣີສາຂາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ 
ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິສະວະ
ກຳເຄືອຂ່າຍຈາກຄະນະວິສະວະກຳສາດມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແຫ່ງຊາດລາວ.

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ລາດຊະບັນດິດ
ຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ທ່ານ ນັນທະສອນ ມະໂນສິງ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ທ່ານ ສິດທິໄຊ ໄຊຍະເສນ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານທ່ານ ສີສັງວອນ ພິຈິດ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ທ່ານ ທິບພະພອນ ພົມມະວັນ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານທ່ານ ແສງສຸລິເດດ ກຸມພົນ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
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 ເກີດເມື່ອວັນທີ 5 ພະຈິກ 1984. ທ່ານໄດ້ເລ່ີມເຮັດ 
ວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ເມື່ອເດືອນ ພຶດສະພາ 
ປີ 2008, ປະຈຸບັນຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຫົວຫນ້າພະແນກ 
ການຕະຫລາດ ເຊ່ິງທ່ານເປັນຜູ້ນຳພາທີມງານຂອງພະແນກ 
ການຕະຫລາດ, ທ່ີມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ໜ່ວຍງານການຕະຫລາດ, ໜ່ວຍງານຄ້ົນຄວ້າ ແລະ 
ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ໜ່ວຍງານສູນປະຊາສຳພັນ, 
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ 
ໜ່ວຍງານຝ່າຍຂາຍ, ທ່ານນຳພາໃນການພັດທະນາຜະ
ລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດການຕະຫລາດ, 
ໃນດ້ານການບໍລິຫານ, ທ່ານເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳ
ມະການຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ ຈຳກັດ, 
ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງເປັນປະ ທານຄະນະກຳມະການດ້ານການ 
ບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະ

ການບໍລິຫານສິນເຊ່ືອ, ຄະນະກຳມະການກຳນົດລາຄາ ແລະ 
ອັດຕາດອກເບ້ຍ. ທ່ານຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍກງົກຽ່ວກບັ 
ພະແນກການຕະຫລາດເຊິງ່ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ ຄອງໂດຍກງົຂອງ 
ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ທ່ານໄດ້ສຳເລັດ ການສຶກສາໃນລະ 
ດັບປະລິນຍາໂທສາຂາວິຊາບໍລິຫານທຸລະ ກິດຢູ່ທ່ີວິທະຍາ 
ໄລຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ.

ທ່ານນາງ ໄກສອນ ລິນທອງ 
ຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດ (ສັນຊາດລາວ)

ທ່ານນາງ ໄກສອນ ລິນທອງ
ຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດທ່ານນາງ ມະໂນລົມ ຫົງສາທິລາດ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດ
ທ່ານນາງ ມະນີວອນ ພົງສາ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດ
ທ່ານນາງ ຈິດຕະພອນ ແກ້ວມຸກດາ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດ
ທ່ານ ນະລີນທອງ ຄຳພູແສງ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດ
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 ເກີດເມື່ອວັນທີ 29 ຕຸລາ 1984. ທ່ານ ອູ໋ໂຕ໋ ແຊຈາວ 
ເລ່ີມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ 
ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ, ປີ 2008. ໃນນາມເປັນຫົວໜ້າພະ 
ແນກບໍລິຫານທຶນມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບນຳພາຕິດຕາມໜ່ວຍ 
ງານຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ; ຮັບຜິດຊອບ ການປະເມີນ, ວິເຄາະ 
ແລະ ບໍລິຫານເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີເງິນພຽງພໍສຳລັບການ 
ປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ, ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ 
ໜ່ວຍງານບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜ້ີສິນ, ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ 
ໜ່ວຍງານສະຖາບັນການເງິນ, ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ 
ໜ່ວຍງານພົວພັນຊ້ື-ຂາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, 
ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມວຽກງານສະວິບ. ນຳພາ, ສະໜັບສະ 
ໜູນການພັດທະນາ, ປັບປຸງບັນດາລະບຽບຫັຼກການທ່ີພົວ 

ພັນເຖິງວຽກງານບໍລິຫານທຶນເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການປະ
ຕິບັດວຽກງານມີປະສິດທິພາບ. ທ່ານເປັນສະມາຊິກຄະ 
ນະບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ, ທ່ານເປັນເລຂາຂອງຄະນະກຳ 
ມະທິການບໍລິຫານ ຊັບສິນ-ໜ້ີສິນ ຂອງສະພາບໍລິຫານ, 
ເ ປັນປະທານຄະນະກຳມະການກຳນົດລາຄາ ແລະ 
ອັດຕາດອກເບ້ຍ,  ເ ປັນປະທານຄະນະກຳມະການ 
ບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜ້ີສິນ, ເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະ 
ການບໍລິຫານສິນເຊ່ືອ. ທ່ານຈົບປະລິນຍາຕີສາ ຂາການບັນຊີ 
ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານ ອູ໋ໂຕ໋ ແຊຈາວ 
ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານທຶນ (ສັນຊາດລາວ)

ທ່ານ ອູ໋ໂຕ໋ ແຊຈາວ
ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານທຶນ ທ່ານນາງ ສິງດາວອນ ເພັດສະວົງ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານທຶນ
ທ່ານນາງ ພວງສະຫວັນ ບົວສະຫວັນ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານທຶນ
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 ເກດີເມືອ່ວັນທີ 12 ພະຈິກ 1985, ທ່ານຈົບປະລິນຍາຕີ 
ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ 
ໃນປີ 2007. ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມຫຼັກສູດນັກຊ່ຽວ 
ຊານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ ຈາກສະພາວີຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ 
ນັກກວດສອບລາວ ເປັນເວລາສາມປີ (2016-2019).   
ທ່ານນາງ ສົມພະໄທ ທອງມະນີລາ ໄດ້ເຂົ້່າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ນັບແຕ່ປີ 2008 
ໃນຫຼາຍໆຕຳແໜ່ງ. ທ່ານໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຮອງຫົວ 
ໜ້າພະແນກການເງິນໃນປີ 2013 ຈາກນ້ັນກໍ່ຮັບຕໍາແໜ່ງ 
ເປັນຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ຕ້ັງແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 
2014 ເປັນຕ້ົນມາ. ໃນຖານະຫົວໜ້າພະແນກການເງິນທ່ານ 
ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ 

ຍັງເປັນສະມາຊີກຂອງຫຼາຍໆ ຄະນະກຳມະການທ່ີສຳຄັນໆ 
ຂອງທະນາຄານ.  ຮັບ ຜິດຊອບຕ່ໍແຜນຍຸດທະສາດ 
ແລະ ການປະຕິບັດແຜນການທຸລະກິດ, ແລະ ຍັງຜູ້ນຳ 
ພາວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບຫັຼກການ, 
ຄູ່ມືການປະຕິບັດງານ ແລະ ບົດແນະນໍາຕ່າງໆກ່ຽວ ກັບວຽກ    
ງານການເງິນເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການປະຕິບັດງານມີປະສິດທິ
ຜົນ. 

ທ່ານນາງ ສົມພະໄທ ທອງມະນີລາ 
ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ (ສັນຊາດລາວ)

ທ່ານນາງ ສົມພະໄທ ທອງມະນີລາ
ຫົວຫນ້າພະແນກການເງິນ

ທ່ານນາງ ມົນທາທິບ ສຸລິໂຍ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການເງິນ ທ່ານນາງ ມະນີນຸດ ທຸມມະລາດ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການເງິນ

ທ່ານນາງ ວິໄລໂສມ ໄຊຍະເສນ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການເງິນທ່ານນາງ ສີລິພອນ ວໍລະວົງສີ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການເງິນ
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 ເກີດເມື່ອວັນທີ 27 ກັນຍາ 1986, ທ່ານໄດ້ 
ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຊ້ັນປະລິນຍາໂທ ດ້ານບໍລິຫານ 
ທຸລະກດິ ຂະແໜງການເງນິ ຈາກໂຄງການຮ່ວມມກືານບໍລິການ
ທາງວິຊາ ການລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລ ຣັດຕະນະ ບໍລິຫານທຸລະກດິ 
(ສປປ ລາວ) ແລະ ວິທະຍາໄລ ສັນຕະພົນ (ປະເທດໄທ) 
ໃນປີ 2012. ທ່ານສຳເລັດການສຶກສາຊ້ັນປະລິນຍາຕີ 
ໃນປີ 2007 ໃນສາຂາ ຄະນິດສາດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ 
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ທ່ານຮຽນຈົບມັດທະ 
ຍົມຈາກ ມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ ໃນປີ 2002. ທ່ານນາງ 
ນິດຕະຢາ ທິລະສັກ ເລີ່ມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ລາວ ຈຳກັດ ຕ້ັງແຕ່ປີ 2009 ໃນ ຫຼາກຫຼາຍຕຳແໜ່ງ. 
ທ່ານໄດ້ເລ່ືອນຕຳແໜ່ງເປັນ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊ່ືອ 

ໃນປີ 2012 ແລະ ເລ່ືອນຕຳແໜ່ງເປັນຮອງຫົວໜ້າພະ
ແນກສິນເຊ່ືອ ໃນປີ 2013. ທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ 
ຫົວໜ້າພະແນກ ບໍລິການ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈຳກັດ ນັບແຕ່ ວັນທີ 01 ກຸມພາ 2014.

ທ່ານນາງ ນິດຕະຢາ ທິລະສັກ
ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການ (ສັນຊາດລາວ)

ທ່ານນາງ ນິດຕະຢາ ທິລະສັກ
ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິການ

ທ່ານ ຈາລິຍາ ວິໄລສຸກ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິການ

ທ່ານນາງ ລັດຕະນະພອນ ອິນທະລັງສີ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິການທ່ານນາງ ສາຍສະໝອນ ພິມສີປະສົມ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິການ
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 ສັນຊາດລາວ, ເກີດເມື່ອວັນທີ 21 ເມສາ 1987. 
ທ່ານໄດ້ເລ່ີມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈຳກັດ ໃນປີ 2009. ປັດຈຸບັນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ 
ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊ່ືອ, ທ່ານເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ແລະ 
ຮັບຜິດຊອບໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິນເຊ່ືອ, ໜ່ວຍງານຄ້ົນຄວ້າ 
ແລະ ພັດທະນາຫັຼກການ, ໜ່ວຍງານກວດກາສິນເຊ່ືອ, 
ໜ່ວຍງານແກໄ້ຂໜ້ີສິນ, ໜ່ວຍງານວິເຄາະສິນເຊ່ືອ ແລະ ໜ່ວຍ 
ງານສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານສິນເຊ່ືອ. ທ່ານເປັນສະມາຊິກ 
ຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ, ຄະນະກຳມະການກຳນົດລາຄາ ແລະ 
ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ 
ໜ້ີສິນ. ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານສິນເຊ່ືອຂອ

ງທະນາ ຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ; ແລະ ທັງເປັນເລຂາ 
ຄະນະ ກຳມະການສະພາບໍລິຫານສິນເຊື່ອ. ທ່ານສຳເລັດການ 
ສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິຊາບໍລິຫານ ທຸລະກິດ 
ຈາກສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຢິປຸ່ນ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ກົດ 
ໝາຍຍຸດຕິທຳ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິ 
ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.

ທ່ານ.ຖະໜອມຈິດ ວາຣິນທຣະສັກ
ຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ (ສັນຊາດລາວ)

ທ່ານ ຖະໜອມຈິດ ວາຣິນທຣະສັກ
ຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ທ່ານນາງ ເພັດສະໝອນ ວິມາລາ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ທ່ານ ໃຈເກດ ມູນມະນີວົງ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ ທ່ານ ອານຸສອນ ກຸລະວົງ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ
ທ່ານ ອານຸທອງ ວິພົມມະວົງສາ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ
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 ທ່ານເກີດເມື່ອວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 1985. ໄດ້
ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໃນປີ 
2004, ໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດປະລິນຍາຕີ ສາຂາບໍລິ 
ຫານທ່ົວໄປ ຈາກວິທະຍາໄລ ຣັຕະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ 
ແລະ ຊ້ັນສູງສາຂາພາສາອັງກິດທ່ົວໄປຈາກວິທະຍາໄລຄຳ 
ສະຫວາດ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2010. ທ່ານ 
ໄດ້ເລ່ີມເຂ້ົາຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈຳກັດ ໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2010. ໃນໄລຍະທ່ີທ່ານ 
ໄດ້ເຂ້ົາເປັນພະນັກງານນ້ັນ ຕ່ໍມາທ່ານກໍ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ 
ເປັນຫົວໜ້າ ພະນັກງານບໍລິຫານສາຂາໃນປີ 2012 ແລະ 
ໄດ້ຖືກຍ້າຍເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ໃນປີ 2013. 
ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ຖືກເລ່ືອນຕຳແໜ່ງມາເປັນຫົວໜ້າ 
ພະແນກບໍລິຫານໃນປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ໃນຖານະທີ່ທ່ານ 
ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າ ພະແນກ ທ່ານເປັນຜູ້ນຳພາ 
ທາງດ້ານວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ 

ທ່ານຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ, ໜ່ວຍງານຈັດຊ້ື, 
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະ 
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ,  ໜ່ວຍງານບໍ ລິຫານການພົວພັນ 
ແລະ ພິທີການ, ໜ່ວຍງານບໍລິຫານອຸປະກອນ ແລະ 
ໜ່ວຍງານບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ລາຍງານໂດຍກົງ. 
ນອກຈາກນ້ີ, ທ່ານຍັງແມ່ນໜ່ຶງໃນສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະ 
ການທ່ີສຳຄັນຂອງທະນາຄານເຊ່ັນ: ຄະນະກຳມະການ 
ບໍລິຫານທະນາຄານ, ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂ້ໍ
ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະກຳມະການລະບົບທະນາຄານ 
ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ຄະນະກຳມະການລາຍງານການເງິນ
ມາດຕະຖານສາກົນ, ຄະນະກຳມະການປະມູນການຈັດຊ້ື. 
ອີກປະການໜ່ຶງ ທ່ານຍັງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ 
ຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ລຳພັນ ອິນສຸລິວົງ
ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານ (ສັນຊາດລາວ)

ທ່ານ ລຳພັນ ອິນສຸລິວົງ
ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານ

ທ່ານ ບາຈຽງ ພົມມະຈັນ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານ

ທ່ານ ຂັນທະວົງ ວົງພະຈັນ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານ

ທ່ານ ສຸລິກອນ ດວງປັນຍາ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານ
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 ສັນຊາດລາວ, ເກີດເມື່ອວັນທີ 10 ມີຖຸນາ 1986. 
ທ່ານໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ເມື່ອເດືອນ 
ກໍລະກົດ ປີ 2013, ປະຈຸບັນຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຫົວຫນ້າ 
ພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ທ່ານຍັງເປັນເລຂານຸການຂອງ 
ຄະນະກຳມະການກວດສອບ (ACO) ເຊ່ິງທ່ານເປັນຜູ້ບໍລິຫານ 
ນຳພາຮັບຜິດຊອບທຸກໆວຽກງານຂອງພະແນກກວດສອບ 
ພາຍໃນລວມທັງ: ໜ່ວຍງານພັດທະນາກວດສອບພາຍໃນ, 
ໜ່ວຍງານກວດສອບບົດລາຍງານ, ໜ່ວຍງານກວດສອບ 
ຂ້ໍມນູຂ່າວສານ, ໜ່ວຍງານກວດສອບ ສິນເຊ່ືອ, ໜ່ວຍງານກວດ 
ສອບການເງນິ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດສອບການຝາກເງນິ ແລະ 
ໂອນເງິນ. ທ່ານໄດ້ນຳພາ ໃນການພັດທະນາຫັຼກການ ແລະ 
ນິຕິວີທີຂອງການກວດສອບ, ນອກຈາກນ້ີ ທ່ານຍັງບໍລິຫານ 
ແລະ ຈັດຕ້ັງແຜນການກ່ຽວກັບການກວດສອບ ເພ່ືອໃຫ້ມີ 

ປະສິດທີພາບ ຄຽງຄູ່ໄປກບັຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ໃຫ້ຖືກຕາມ 
ລະບຽບຫລັກການຂອງການກວດສອບ. ທ່ານມີສາຍພົວ 
ພັນໂດຍກົງກັບ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ແລະ ມີສາຍ 
ພົວພັນທາງອ້ອມກັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ເພ່ືອຮັບປະກັນ
ວ່າທຸກໆວຽກງານຂອງການກວດສອບແມ່ນມີຄວາມອິດ 
ສະຫຼະ. ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ 
ໃນຂະແໜງພາສາອັງກດິສຳລັບໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 
ຢູ່ທີ່ ວິທະຍາໄລສຸກສະຫວັດ.

ທ່ານ ພອນທະວີ ກົມມະລີ
ຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ (ສັນຊາດລາວ)

ທ່ານນາງ ເມົານີ້ ເທບບົວເຮືອນ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ

ທ່ານ ເດດ ຈິດຖາພອນ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ທ່ານ ສຸພັດ ຈັນທະວົງ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ

ທ່ານ ພອນທະວີ ກົມມະລີ
ຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ
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 ເກີດເມື່ອວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 1984, ທ່ານ 
ໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຊ້ັນປະລິນຍາຕີຼ ຂະ 
ແໜງພາສາອັງກິດ, ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາໄລ 
ແຫ່ງຊາດລາວໃນປີ 2006 ແລະ ໃບປະກາດຊ້ັນສູງ 
ຂະແໜງການບັນຊີ ຈາກວິທະຍາໄລປາກປ່າສັກໃນປີ 2007. 
 ທ່ານເລ່ີມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈຳກັດ ຕ້ັງແຕ່ປີ 2008 ໂດຍເລ່ີມຈາກເປັນພະນັກງານສິນ ເຊ່ືອ. 
ທ່ານໄດ້ເລ່ືອນຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າສາຂາຈັນທະບູລີ ໃນປີ 
2010 ແລະ ໄດ້ຍ້າຍມາເປັນຫົວໜ້າສາຂາໄຊເສດຖາ ໃນປີ 
2014. ໃນປີ 2019 ທ່ານໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງເປັນຫົວໜ້າສາຂາ 
ສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ເລື່ອນຕຳແໜ່ງມາເປັນຫົວໜ້າພະແນກ 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນເດືອນ 5 ປີ 2019 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. 
ທ່ານຄຸ້ມຄອງໂດຍກງົບັນດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃນພະແນກເຊ່ັນ: 

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, 
ໜ່ວຍງານຈັດແຈງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໜ່ວຍງານເງນິເດືອນ 
ແລະ ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຕີລາຄາປະ 
ເມີນຜົນງານ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຂ້ໍມູນຊັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດ. ທ່ານເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂ້ໍມູນຂ່າວ
ສານ.

ທ່ານ ກອງແກ້ວ ອິນສານ
ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ສັນຊາດລາວ)

ທ່ານ ດາວເຮືອງ ອຸດທາລາວົງ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ທ່ານ ກອງແກ້ວ ອິນສານ
ຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ທ່ານນາງ ນິດດາວັນ ວັດທະນະທຳ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ທ່ານນາງ ພຸດດາວັນ ວົງນາກ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
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 ເກີດເມື່ອວັນທີ 26 ກັນຍາ 1988, ທ່ານໄດ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ 
ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2011. ປັດຈຸບັນ ທ່ານດໍາລົງຕຳແໜ່ງເປັນ 
ຫົວໜ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ. ເຊິ່ງທ່ານເປັນ 
ຜູ້ນຳພາທີມງານຂອງພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ, 
ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ໜ່ວຍງານກົດໝາຍ, 
ໜ່ວຍງານດຳເນີນຄະດີ, ໜ່ວຍງານເລຂາ ແລະ ໜ່ວຍງານ 
ສັນຍາ. ທ່ານເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານເຊິ່ງ
ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດລວມ 
ແລະ ຮັບຜິດຊອບການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳວັນຂອງ 
ທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະແຜນການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະ 

ບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ 
ສະພາບໍລິຫານ. ໃນຄະນະກຳມະການລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ 
ຂອງທະນາຄານ ທ່ານເປັນປະທານ ຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ 
ແລະ ເປັນສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານລະບົບຂໍ້
ມູນຂ່າວສານ. ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກົດໝາຍ 
ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງ 
ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາ 
ໃນລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາກົດໝາຍ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາພາສາ 
ອັງກິດ ທີ່ ວິທະຍາໄລ ທິບວາລີ.

ທ່ານ ດາລາມຸງຄຸນ ໂຈມມະນີວົງຂາວ
ຫົວໜ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ (ສັນຊາດລາວ)

ທ່ານ ດາລາມຸງຄຸນ ໂຈມມະນີວົງຂາວ
ຫົວຫນ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ

ທ່ານ ອິນສຸລິຍາ ພູສີປະເສີດ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ

ທ່ານ ວົງສະຫັວດ ວົງສາລາດ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ
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 ເກດີເມືອ່ວັນທີ 05 ຕຸລາ ປີ 1984, ທ່ານນາງ ອ່ອນຕາ ດວງຈະເລີນ ເຂ້ົາເຮັດວຽກນໍາ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ລາວ ຈໍາກດັ ໃນເດືອນ ເມສາ ປີ 2009. ໃນຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະຕິບັດລະບຽບ ທ່ານເປັນຜູ້ສັງເກດການ 
ຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຊ້ີນຳພະນັກງານເກັບກຳຂ້ໍມນູ ແລະ ລາຍງານ. ທ່ານຍັງມໜ້ີາທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ຊ້ີນໍຳວຽກງານ ຜູ້ຊ່ຽວຊານປະຕິບັດລະບຽບ (ລວມມ:ີ ວຽກງານປະຕິບັດລະບຽບ, ວຽກງານລາຍງານການປະຕິບັດ, 
ວຽກງານວິເຄາະທຸລະກຳ ແລະ ວຽກງານການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ) ຜູ້ ທ່ີເຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານ ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຕ່າງໆ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ທີ່ຍຶດໝັ້ນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາລະບຽບການ 
ພາຍໃນອົງກອນຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຫລັກຈັນຍາບັນຕ່າງໆເຊ່ັນ: ການຕິດຕາມຂ້ໍຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ການກວດສອບຂ້ໍກ່າວຫາການທຸດຈະລິດຮັບສິນບົນ ແລະ ພຶດຕິກຳຫລອກລວງ ສ້ໍໂກງ, ຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງຜູ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ເພ່ືອຮັກສາມາດຕະຖານທາງຈັນຍາບັນທ່ີສູງໃນຂະນະດຽວ 
ກັນກໍ່ຮັກສາຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການດຳເນີນງານໃນທຸກລະດັບເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ 
ພະນັກງານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ຈະປະຕິບັດຕາມຫລັກສິນທຳສູງ ເພ່ືອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ແລະ ສາທາລະນະ. ທ່ານມີລະດັບການສຶກສາຈົບຊ້ັນ: ປະລິນຍາຕຣີ 
ພາສາອັງກິດພິເສດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,

ທ່ານນາງ ອ່ອນຕາ ດວງຈະເລີນ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະຕິບັດລະບຽບ (ສັນຊາດລາວ)

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່

 ທ່ານເກດີເມືອ່ເດືອນມນີາ 1985. ທ່ານໄດ້ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາການຄ້າສາກົນຈາກມະ
ຫາວິທະຍາໄລການຄ້າ ສສ ຫວຽດນາມ. ທ່ານໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ໃນຕຳແໜ່ງເປັນພະ 
ນັກງານສິນເຊ່ືອເມືອ່ເດືອນຕຸລາປີ 2009 ແລະ ທ່ານໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງຮັບຜິດຊອບ ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄ້ົນຄວ້າ 
ແລະ ພັດທະນາຫລັກການສິນເຊື່ອ ປະຈຳຢູ່ພະແນກສິນເຊື່ອຈົນຮອດປີ 2013, ຕໍ່ມາທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຮັບ
ຜິດຊອບເປັນຫົວໜ້າສາຂາສະຫວັນນະເຂດຈົນຮອດປີ2014, ໃນທ້າຍປີ 2014 ທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ 
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ການຕະຫລາດປະຈຳຢູ່ພະແນກການຕະຫລາດຈົນຮອດປີ 2017 ແລະ ມາຮັບ ຕຳແໜ່ງ 
ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິການສິນເຊ່ືອຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ທ່ານເປັນຜູ້ນຳພາທີມງານສິນເຊ່ືອ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິ 
ຫານວຽກງານສິນເຊື່ອໂດຍກົງຂອງຫ້ອງການບໍລິການສິນເຊື່ອ ໃນສຳນັກງານໃຫຍ່.

 ເກີດເມື່ອວັນທີ 20 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 1983, ທ່ານ ສະຫລອງໄຊ ພົນປະເສີດ ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ, ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2009. ດັ່ງໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໄລຍະ ຜ່ານມາ, 
ທ່ານໄດ້ເປັນຫົວໜ້າ ພະນັກງານກວດສອບພາຍໃນ ຂອງສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2011, ຕໍ່ມາໃນປີ 
2013 ທ່ານໄດ້ເປັນຫົວໜ້າ ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫັຼງຈາກນ້ັນ ທ່ານໄດ້ຍ້າຍມາເປັນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍ
ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເຊ່ີງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດແຈງ, 
ຮັກສາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ທາງດ້ານສະຖິຕິພະນັກງານ ຂອງທະນາຄານ ຈົນເຖີງປີ 2018 ແລະ ໃນປະຈຸບັນ ທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າ 
ຫ້ອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ເຊ່ີງຮັບຜິດຊອບໃນການນຳພາ ແລະ ບໍລິຫານວຽກໃນໜ່ວຍງານບໍລິຫານຄວາມ
ສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ທຶນ ແລະ ທ່ານຍັງເປັນເລຂາຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ 
ຄວາມສ່ຽງ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ອີກດ້ວຍ, ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະຣິນຍາຕີ 
ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈາກວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ. 

ທ່ານ ສູນດາລາ ລັດທິປັນຍາ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິການສີນເຊື່ອ (ສັນຊາດລາວ)

ທ່ານ ສະຫລອງໄຊ ພົນປະເສີດ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (ສັນຊາດລາວ)
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ບົດລາຍງານຂອງສະພາບໍລິຫານ
 ສະພາບໍລິຫານໄດ້ມີການປະຊຸມເຊ່ີງໜ້າກັນ 04 ຄ້ັງໃນປີ 
2019 ຄື: ໃນເດືອນ ມີນາ, ມິຖຸນາ, ກັນຍາ ແລະ ທັນວາ 
ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິກອງປະຊຸມ 10 ສະບັບຜ່ານທາງຈົດ 
ໝາຍອີເລັກໂທຣນິກ (ອີເມວ).

ການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍໃນປີ 2019: 
•“ ທົບທວນຄືນບົດລາຍງານຖານະການເງິນປະຈຳໄຕມາດຂອງ ທະນາ 

ຄານ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການດຳເນີນ
ງານລວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາ ຂອງ ທະນາຄານ 
ລວມທັງການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຂາຍຜະລິດ ຕະພັນຕ່າງໆ;

• ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຖານະການເງິນທ່ີໄດ້ຮັບການກວດສອບ 
ຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2018;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນທຸລະກິດ, ແຜນງົບປະມານ 
ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍຕົ້ນທຶນ ແລະ ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນໃນປີ 
2020;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ການປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດຂອງບັນດາຄະ
ນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ;

• ທົບທວນບົດລາຍງານຂອງປະທານ ແຕ່ລະຄະນະກຳມະການຂອງສະ 
ພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະຄະນະກຳມະການ;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ອະນຸມັດ ການປັບປຸງ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ 
ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຄືນໃໝ່ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ແຜນແມ່ບົດ ຂອງຫຼັກການ ບາເຊວ 
II;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ອະນຸມັດ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງ ຂອງຄະນະກຳມະ 
ການສະພາບໍລິຫານ;

• ຮັບຮອງເອົາການກຳນົດອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳປີ 2019 ສໍາລັບພະ 
ນັກງານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ.

ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ:

•“ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ (ACO),
•“ ຄະນະກຳມະການຊັບສິນ ແລະ ໜ້ີສິນ (ALCO),
•“ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (Governance),
•“ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (RMC) ແລະ,
•“ ຄະນະກຳມະການສິນເຊື່ອ (BCC).

ຄະນະກຳມາທິການກວດສອບ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ“ແລະ“ຈຸດປະສົງ:

  ຄະນະກຳມະການກວດສອບ““ACO“ຫລື“ເອ້ີນວ່າ:“ຄະນະ 
ກຳມະການ““ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍສະພາບໍລິຫານຂອງ“ທະນາຄານ“ເອ
ຊີລີດາ“ລາວ“ຈຳກັດ“ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

•“ ວາງລະບົບບັນຊີທ່ີເໝາະສົມ“ແລະ“ລະບົບການກວດກາບັນຊີ“ສຳລັບ 
ທະນາຄານໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທ່ີທະນາຄານແຫ່ງ“ສປປ 
ລາວ“ວາງອອກ;

•“ ສ້າງແຜນ“ແລະ“ງບົປະມານສຳລັບການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນຂອງ
ທະນາຄານ;

•“ ຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານບັນຊີ“ຕາມຂ້ັນຕອນທ່ີກຳນົດ
ໄວ້““ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນກ່ໍໃຫ້ມີ“ການກວດສອບພາຍນອກ
ໄດ້;

•“ ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ“ຄວາມ 
ເປັນເອກະລາດ“ແລະ“ການພົວພັນຂອງຜູ້ກວດສອບພາຍນອກໂດຍ 
ເບ່ິງສາຍພົວພັນຮອບດ້ານລະຫວ່າງຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ“ແລະ 
ທະນາຄານ

•“ ວ່າຈ້າງກຳນົດຂອບເຂດການກວດສອບ“ຫລື“ຍົກເລີກສັນຍາຜູ້ກວດ
ສອບບັນຊີພາຍນອກ“ຕາມການຕົກລົງ“ຂອງສະພາບໍລິຫານ;

•“ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ“ແລະ“ປະຈຳໄຕ 
ມາດທ່ີຖືກກວດສອບນ້ັນ“ກັບຜູ້ບໍລິຫານ“ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ“ແລະ“ຜູ້ກວດ 
ສອບພາຍນອກ;

•“ ຕິດຕາມ“ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜູ້ບໍລິຫານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ຂໍ້ຄົງຄ້າງ“ທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນບົດລາຍງານກວດສອບ;

•“ ຂໍຄຳປຶກສາ“ແລະ“ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກທ່ີປຶກສາທາງດ້ານກດົໝາຍທ່ີ
ປຶກສາດ້ານບັນຊີ“ແລະ“ອື່ນໆ.“ຕາມທີ່ຕົນເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ;

• ປະກອບຄວາມເຫັນຕ່ໍບັນຫາທ່ີສະພາບໍລິຫານ“ຫລື“ຜູ້ບໍລິຫານສະ 
ເໜີຂຶ້ນ;

• ລາຍງານການຕົກລົງບັນຫາ“ຕາມຂ້ໍ“1““2“ແລະ“3“ຫລື“ບັນຫາ     
ອື່ນໆ“ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ;

• ສະຫຼຸບຕີລາຄາ“ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳປີຂອງຕົນ;
• ເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍ“ສອງເດືອນຕ່ໍຄ້ັງ“ຫລື“ເປີດກອງປະຊຸມ 

ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານ;
• ປະຕິບັດສິດ“ແລະ“ໜ້າທີ່ອື່ນໆ“ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລິ

ຫານ“ຫລື“ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ““

ສະມາຊິກ:

1. ທ່ານ ອຽນ ສະມຸອຽວ ລີດໍລ໌,
 (ສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານ) ເປັນປະທານ;
2. ທ່ານ ດຣ. ອິນ ຈັນນີີ, 

(ປະທານສະພາບໍລິຫານ) ເປັນສະມາຊິກ;
3. ທ່ານ ຊາຍ ເຊືອນ, 

(ສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານ) ເປັນສະມາຊິກ.
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ກອງປະຊຸມໃນປີ 2019:

 ຄະນະກຳມະການໄດ້ປະຊຸມ 06 ຄ້ັງ ໃນປີ 2019 
ມີທັງປະຊຸມຊ່ອງໜ້າກັນ ແລະ ປະຊຸມຕາມທາງໂທລະສັບເຊ່ິງມີຢູ່ໃນ 
ເດືອນມັງກອນ, ເດືອນກຸມພາ, ເດືອນມີນາ, ເດືອນມິຖຸນາ, ເດືອນກັນຍາ 
ແລະ ເດືອນທັນວາ.

 ຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ບໍລິສັດ KPMG ເຂ້ົາຮ່ວມກອງ 
ປະ ຊຸມຂອງຄະນະກໍ າມະການກວດສອບ ຢູ່ໃນ ເ ດືອນກຸມພາ 
ເພື່ອມາສະເໜີບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ
ຂອງບົດລາຍງານການເງນິຕາມມາດຕະຖານສາກນົ ປີ 2018 ແລະ 2019 

ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ“ແລະ“ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ 2019: 

 ລະຫວ່າງປີ“2019 ໄດ້ມບົີດບາດສຳຄັນ ໃນການວາງລະບຽບການ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:       

• ຄະນະກຳມະການໄດ້ທົບທວນຄືນ“ແລະ“ອະນຸມັດ“ບົດລາຍງານ     
ການເງິນ“ປະຈຳປີ“2019“ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານອະນຸມັດ;

• ຄະນະກຳມະການໄດ້ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບບົດແນະນຳຜູ້ບໍລິຫານ 
ປະຈຳປີ“2019“ແລະ“ ການຕອບບົດແນະນຳຜູ້ບໍລິຫານຂອງຜູ້ບໍລິ
ຫານເພື່ອສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານອະນຸມັດ;

• ຄະນະກຳມະການໄດ້ທົບທວນຄືນ“ແລະ“ຕິດຕາມວຽກງານຂອງ
ພະແນກກວດສອບພາຍໃນປະເມີນຜົນງານຂອງຫົວໜ້າພະແນກ 
ກວດສອບພາຍໃນ““TOR (Term of Reference) ເພ່ືອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ“ທ່ີພົວພັນເຖິງສະມາ
ຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ“ແລະ“ມາດຕະຖານຂອງການລາຍງານ;

• ຄະນະກຳມະການໄດ້ທົບທວນຄືນ“ແລະ“ປຶກສາຫາລືກັບຄະນະບໍ
ລິຫານ“ທ່ີມີຕ່ໍກັບບົດລາຍງານການ“ກວດສອບປະຈຳປີຂອງທະນາ 
ຄານແຫ່ງ“ສປປ“ລາວ; 

• ຄະນະກຳມະການໄດ້ທົບທວນຄືນບົດລາຍງານການກວດສອບປະຈຳ 
ເດືອນຂອງພະແນກກວດສອບພາຍໃນ“ເພ່ືອແກ້ໄຂຮ່ວມກບັຄະນະບໍ
ລິຫານ“ເຊ່ິງມີທັງຄວາມສ່ຽງທ່ີເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ“ແລະ“ຄວາມສ່ຽງທ່ີ 
ຮ້າຍແຮງ;

• ຄະນະກຳມະການໄດ້ທົບທວນຄືນບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳເດືອນ 
ຂອງ“ທະນາຄານ“ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າບົດລາຍງານດ່ັງກ່າວນ້ັນໄດ້ກະ 
ກຽມຢ່າງຖືກຕ້ອງ“ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫັຼກການຂອງ“ສປປ“ລາວ
ແລະ“ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. 

• ຄະນະກຳມະການ“ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງແຜນການດຳ 
ເນີນງານ“ແລະ“ຂອງແຜນການການເງິນປະຈຳເດືອນ“ປະຈຳໄຕມາດ 
ແລະ“ປະຈຳປີ“ໂດຍປຽບທຽບກັບແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ;

• ຄະນະກຳມະການໄດ້ທົບທວນຄືນ“ແລະ“ອະນຸມັດ“ແຜນການກວດ
ສອບພາຍໃນປະຈຳປີ“2019“ແລະ“ໃຫ້ຄຳແນະນຳທ່ີມີຕ່ໍກັບແຜນ 
ງົບປະມານການກວດສອບພາຍໃນເພ່ືອສະເໜີຕ່ໍສະພາບໍລິຫານເປັນ
ຜູ້ອະນຸມັດ,

ລາຍງານ“ແລະ“ຄຳແນະນຳ: 

• ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄະນະກຳມະການແມ່ນເຫັນວ່າລະບົບການຄຸ້ມ 
ຄອງພາຍໃນ“ແລະ“ຫັຼກການກວດສອບມີພຽງພໍທ່ີຈະປົກປັກຮັກ
ສາທະນາຄານ“ແລະ“ຮັບປະກັນວ່າທຸກຂ້ໍມູນຂອງທະນາຄານທ່ີສະ      
ໜອງແກ່ບົດລາຍງານການເງິນສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້;

•“ ຄະນະກຳມະການມີຄວາມພໍໃຈຕໍ່ ບໍລິສັດ“ເຄພີເອັມຈີ“ລາວ ຈຳກັດ 
KPMG ທ່ີໄດ້ສະແດງບົດບາດຢ່າງອິດສະຫຼະ ແລະ“ມີຄວາມຊຳ      
ນານໃນການກວດສອບບັນຊີການເງນິປະຈຳປີ“2019 ຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ“ຈຳກັດ.

ຄະນະກຳມາທິການຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ 
ໜັາທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ວັດຖຸປະສົງ:
        ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ແນະນໍາກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້
ສິນເພື່ອເຮັດແນວໃດຈະສາມາດສ້າງຜົນຕອບແທນສູງສຸດ ໃນຂະນະທີ່
ສາມາດຮັບປະກັນວ່າມີສະພາບຄ່ອງໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ທະນາ 
ຄານບໍ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ, ໄລຍະເວລາ ແລະ  
ຄວາມບໍ່ສົມດຸນດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫລາຍຈົນເກີນໄປ.

ສະມາຊິກ:
 

1. ທ່ານ ຊາຍ ເຊືອນ, 
(ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ) ປະທານ;

2. ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ກອຍ, 
(ຮອງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ) ສະມາຊິກ;

3. ທ່ານ ອຽນ ສະມຸອຽວ ລີດໍລ໌,
 (ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ) ສະມາຊິກ.

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2019:  

• ຄະນະກໍາມະການໄດ້ປະຊຸມກັນ 12 ຄັ້ງໃນປີ 2019; ສະມາຊິກ 
ທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ. 

• ໃນການປະຊຸມແຕ່ລະຄ້ັງຄະນະກໍາມະການໄດ້ກວດກາຕິດຕາມ 
ຢ່າງໃກ້ຊິດ ຕໍ່ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຄວາມສ່ຽງ/
ຜົນຕອບແທນທີ່ເໝາະສົມ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ 
ບັນດາມາດຕະຖານ ທີ່ກຳນົດໂດຍທະຄານ ແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ແລະ 
ສະພາບໍລິຫານຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ລາວ ຈຳກັດ.

• ຄະນະກໍາມະການຮັບປະກັນໃຫ້ທະນາຄານເອຊີລິດາ ລາວ ຈຳກັດ 
ມີສະພາບຄ່ອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍດ້ານເງິນ
ທຶນຕະຫຼອດປີ.  

• ຄະນະກໍາມະການໄດ້ມີການທົບທວນແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ 
ຍຸດທະສາດດ້ານແຫ່ຼງທຶນປະກອບມີການລະດົມເງິນຝາກສະກຸນເງິນ
ກີບ ແລະ ກູ້ຢືມເງິນສະກຸນເງິນກີບ.

• ຄະນະກໍາມະການໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການເພີ່ມ
ທຶນຈົດທະບຽນເພື່ອປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ.

• ຄະນະກໍາມະການຍັງໄດ້ຕິດຕາມສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິ
ບັດງານຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍສະເພາະແມ່ນສະພາບການເສດຖະກິດ 
ການພັດທະນາດ້ານລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ສະພາບການແຂ່ງ 
ຂັນໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານມີ
ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຮອງຮັບກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໄດ້ດີ.

ບົດລາຍງານຂອງສະພາບໍລິຫານ
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ຄະນະກຳມາທິການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ຂອບເຂດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

(i) ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍສະ
ພາບໍລິຫານຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ.,ເພື່ອ 
ຄັດເລືອກເປ້ົາໝາຍທ່ີຈະເປັນສະມາຊິກສາພາບໍລິຫານ, 
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການເງິນ, ກຳ 
ນົດເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຜນການ ເພື່ອຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວ 
ຂອງສະພາບໍລິຫານ.

ສະມາຊິກ

1. ທ່ານ ດຣ. ອິນ ຈັນນີີ,
 (ທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານ) ປະທານ;
2. ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ກ໋ອຍ,
 (ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ) ສະມາຊິກ;
3. ທ່ານ ອິນ ສີພັນ,
 (ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ) ສະມາຊິກ.

ການປະຊຸມໃນປີ 2019

 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນ 
04 ຄັ້ງ ໃນປີ 2019 ຄື: ໃນເດືອນ ມີນາ, ມິຖຸນາ, ກັນຍາ ແລະ ທັນວາ.

ບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ກິດຈະກຳໃນປີ 2019

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຕີລາຄາ ຕ່ໍການດຳເນີນງານປະຈຳປີ ຂອງ 
ທະນາຄານ.

• ທົບທວນຄືນ ການດຳເນີນງານ ຂອງທະນາຄານ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ 
ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

• ຄົ້ນຄວ້າແຜນການດຳເນີນງານຂອງສະພາບໍລິຫານໃນແຕ່ລະປີ.
•• ຕົກລົງ ແລະ ສະເໜີຫາສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອອະນຸມັດ ນະໂຍບາຍ 

ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈຳກັດ;

• ຕົກລົງ ແລະ ສະເໜີຫາສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອອະນຸມັດການປັບປຸງໂຄງ 
ສ້າງຂອງຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ;

• ແນະນຳຄະນະບໍລິຫານ ໃຫ້ປັບປຸງຂ້ໍກຳນົດ ຂອງຄະນະກຳ 
ມະການສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບໃໝ່;

• ຕົກລົງ ແລະ ສະເໜີຫາສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອແຕ່ງຕ້ັງຄືນໃໝ່ 
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ຕົກລົງ ແລະ ສະເໜີຫາສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອແຕ່ງຕ້ັງຄືນໃໝ່ 
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ.

ຄະນະກຳມາທິການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 

ຂອບເຂດ ແລະ ຈຸດປະສົງ

•• ເພ່ືອກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິວິທີໃນການກຳນົດ, ການຕິດຕາມ 
ແລະ ການບໍລິຫານສິນເຊ່ືອ, ຕະຫຼາດ, ປະເທດ, ການດຳເນີນງານ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ ຕາມລະບຽບທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ວາງອອກ ເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານ; 

•• ເພ່ຶອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊ່ຶອ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານອ່ືນໆ ແລະ ເພ່ຶອລາຍງານຕ່ໍຄະນະບໍລິຫານ;

•• ເພ່ຶອສ່ົງຕ່ໍການໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນທ່ີຄະນະກຳມະການໄດ້ສະເໜີຕ່ໍກບັ
ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ; 

•• ເພ່ຶອປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະຄ້ັງ ຫືຼ ປະຊຸມພິເສດໂດຍຄະນະ 
ບໍລິຫານ; 

•• ເພຶ່ອສະຫຼຸບ ແລະ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳປີ; 
•• ເພ່ືອຝຶກອົບຮົມວຽກງານອ່ືນໆດ່ັງກາ່ວ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທ່ີອ່ືນໆຕາມ 

ການແນະນຳຂອງຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ສະມາຊິກ

      ສະມາຊິກໃໝ່ຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (BRMC) 
ໃນຊ່ວງໜື່ງປີ ແລະ ຮອດມື້ສ້າງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ມີຄື:

1. ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ກອຍ,
(ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ) ປະທານ;

2. ທ່ານ ຊາຍ ເຊືອນ,
(ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ) ສະມາຊິກ;

3. ທ່ານ ອິນ ສີພັນ,
(ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ) ສະມາຊິກ.
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ບັນຫາ ແລະ ກິດຈະກຳ ສຳລັບປີ 2019

 ໃນປີ 2019 ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຄວາມ 
ສ່ຽງໄດ້ຈັດຂື້ນຈຳນວນ 12 ຄັ້ງ. ໃນກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ ຄະນະກຳ 
ມະການໄດ້ທົບທວນຄືນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລາຍງານການ 
ປະຕິບັດງານ, ການປະເມີນທຸກບັນຫາທີກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ 
ຫຼ ື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ວິທີການດຳເນີນງານທີ ່ບ ໍ ່ຖ ືກຕ້ອງ. ຄະນະກຳມະການ 
ບໍລິຫານຄວາມ ສ່ຽງໄດ້ປະເມີນຂອບເຂດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ 
ຂອງລະບົບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ທົບທວນຄືນ ແລະ ປຶກສາ 
ຫາລືກັນກ່ຽວກັບປັດໃຈຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ ແລະ ທົບ 
ທວນການພັດທະນາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ວິ 
ທີທີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ສົມທົບກັບການຄາດຄະເນທີ່ມີຄວາມສົມ 
ເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຮອງຮັບບັນດາຄວາມສ່ຽງທີ່ທະນາຄານຈະພົບພໍ້. 
ຄະນະກຳມະການໄດ້ຕິດຕາມ ກວດກາປະສິດທິຜົນຂອງ ການຄຸ້ມຄອງ 
ການເງິນພາຍໃນ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນຈຸດທີ່ຄະນະກຳມະການກຳນົດ. 
ຂອດເຂດການບໍລິຫານ ຄວາມສ່ຽງທີ່ລະອຽດ ໃຊ້ເພື່ອຮັບຮອງຄວາມ 
ພຽງພໍຂອງຫຼັກຖານ, ການປະເມີນ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ການລາຍ ງານຄວາມສ່ຽງ. ແບບທົດສອບປະລິມານຂອງຜົນກະ 
ທົບຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໃບດຸ່ນດ່ຽງຂອງທະນາຄານຍັງຄົງເຂັ້ມ
ແຂງ ເຖິງ ຈະຢູ່ໃນຊ່ວງວິກິດການ-ການເງິນກໍ່ຕາມ.
ແລະ ໂດຍອີງຕາມກອງປະຊມຸພິເສດຂອງສະພາບໍລິຫານໃນຄັ້ງວັນທີ 30 
ເດືອນທັນວາ ປີ 2019 ຜ່ານທາງອີເມວ, ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ, ເຊີ່ງສະພາຜູ້ບໍ
ລິຫານໄດ້ທຳການອະນຸມັດສິດໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຫຼື (TOR) 
ຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ໂດຍການໂຮມເຂົ້າກັນກັບ 
ສິດໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ 
ແລະ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ ເຊີ່ງມື້ປະສິດທິພາບ 
ແມ່ນເລີ່ມຈາກວັນທີ 01 ເດືອນມັງກອນ ປີ 2020.

ຄະນະກຳມາທິການສິນເຊື່ອ 
ຂອບເຂດ ແລະ ຈຸດປະສົງ:

• ເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ
ໃນວຽກງານສິນເຊ່ືອໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມແລ້ວລາຍງານເຖິງ 
ສະພາບໍລິຫານ.

• ນຳສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆຂອງສະ 
ພາຜູ້ບໍລິຫານເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດ.

• ປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ, ຫຼື ປະຊຸມພິເສດໃນວຽກງານ
ທີ່ຮີບດ່ວນໂດຍສະພາບໍລິຫານ.

• ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກ 
ງານປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ.

• ເພື່ອດຳເນີນການໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດ 
ຊອບອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍໃຫ້ໂດຍສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ກອງ 
ປະຊຸມຜູ້ຖືຫຸ້ນ.

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ແນະນຳຈຸດທີ່ສຳຄັນຂອງຫຼັກການສິນເຊື່ອ 
ລວມທັງການຮ້ອງຂໍຈາກຜູ້ບໍລິຫານ ສຳລັບໃນຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ແລະ 
ການປັບປຸງ.

• ຕິດຕາມຄຸນນະພາບຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບ
ຽບຫຼັກການສິດໃນການອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ຕາມຫຼັກການສິນເຊື່ອ 
ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ຖືກ 
ຕ້ອງ.

ສະມາຊິກ:

1. ທ່ານ ອິນ ສີພັນ,
 (ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ) ປະທານ;
2. ທ່ານ ອຽນ ສະມຸອຽວ ລີດໍລ໌,
 (ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ) ສະມາຊິກ;
3. ທ່ານ ດຣ. ຮາຍ ສະວາຍ,
 (ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ABL) ສະມາຊິກ;
4. ທ່ານ ຖະໜອມຈິດ ວາຣິນທຣະສັກ,
 (ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊື່ອ) ເລຂານຸການ.

ບັນຫາທີ່ຜົນເດັ່ນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2019:

 ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານສິນເຊ່ືອໄດ້ມີການປະ
ຊຸມ 12 ຄັ້ງ ແລະ ມີການປະຊຸມພິເສດ 01 ຄັ້ງ; ໂດຍເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 
ມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2019. ກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງຄະນະກຳ 
ມະການໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດກຽ່ວກັບຍອດເຫືຼອສິນເຊ່ືອ 
ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການ, ນິຕິວິທີການດໍາເນີນງານສິນ 
ເຊື່ອຂອງທະນາຄານ ແລະ ກົດລະບຽບອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ 
ທີສຸດວຽກງານການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ເຊິ່ງຄະນະກຳມະການສິນເຊື່ອໄດ້ສຸມ 
ໃສ່ປືກສາຫາລືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປັບປ່ຽນຍຸດທະສາດ
ໃນການສຸມໃສ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອຂະນ້ອຍ ແລະ ຂະ   ໜາດກາງ SME 
ໃຫ້ຫຼາຍຂ່ື້ນ  ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານສິນເຊື່ອ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວຽກງານດ້ານວິຊາສະເພາະ ຄື 
ການປະເມີນສິນເຊື່ອ, ປະເມີນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ, ການເກັບກູ້ໜີ້ສິນ,  
ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ດີຂື້ນ. ໃນທຸກກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ທົບທວນຄືນ 
ແລະ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ມີການປ່ອຍສິນເຊື່ອທີຫຼາກຫຼາຍປະເພດສິນເຊື່ອ 
ແລະ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງແຕ່ລະປະເພດສິນເຊື່ອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ 
ກໍ່ຍັງໄດ້ທົບທວນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ທີ່ບໍ່ຖືກລະບຽບຫລັກການຂອງວຽກງານສິນເຊື່ອ. 

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແບບຊຳລະ 
ຕົ້ນທຶນໃນງວດສຸດທ້າຍ ບວກກັບການຊຳລະຕົ້ນທຶນໃນງວດສຸດ 
ທ້າຍເປັນສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍເພີ່ມຈາກ 6% ມາເປັນ 7%.

•  ທົບທວນຄືນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຫັຼກການ ການເພີ່ມວົງເງິນສິນເຊື່ອ 
ໃນເດືອນສິງຫາ 2019.

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ຄັ້ງທີ່ 18 ໃນ 
ເດືອນພະຈິກ 2019. 

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຫຼັກການສິນເຊື່ອໃຫ້ສອດຄອງ 
ຕາມນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ຄັງທີ່ 18 ໃນເດືອນພະຈິກ 2019.

• ໃຫ້ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ສົ່ງນະໂຍບາຍໃນການຈັດລະດັບ 
ສິນເຊ່ືອພາຍໃນໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ 
ຄວາມສ່ຽງເພື່ອຮັບຮອງເອົາ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ 
ເພື່ອອະນຸມັດສຸດທ້າຍ ແລະ ໂດຍດຳເນີນການຈັດຕັ້ງໃນຕົ້ນປີ 
2020.

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ຄັ້ງທີ່ 19 
ໂດຍປ່ຽນຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານສິນເຊ່ືອມາເປັນ 
ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ໂດຍເລີ່ມຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. 

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຫຼັກການສິນເຊື່ອໃຫ້ສອດຄອງ 
ຕາມນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ຄັ້ງທີ່ 19 ໂດຍເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ບົດລາຍງານຂອງສະພາບໍລິຫານ
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ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ
ຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ພັນທະກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມຍືນຍົງຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ໄດ້ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທາງການເງິນແບບເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນແນວຄິດໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄົນ, ໂລກ, ກໍາໄລ ແລະ ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ
ການສ້າງຕົວຊີ້ບອກສໍາລັບວັດແທກ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ  ຜົນກະທົບຕ່າງໆຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແບບວິທີລາຍງານຕາມບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍຄວາມຄິດລິເລີ່ມການລາຍງານສະພາບໂລກ.

ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງພັນທະກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມຍືນຍົງຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ທະນາ 
ຄານ ເອຊີລີດາ:

•“ ສ້າງບົດແນະນໍາທີ່ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອຮັກສາຄວາມຍືນຍົງໂດຍ ຫລີກເວັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ
ທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່, ການດຳເນີນງານທີ່ມີການຈັດການທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດສອບສູງ.

•“ ສືບຕໍ່ແນະນໍາລະບົບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນສໍານັກງານ ແລະ ບໍລິຫານການນໍາໃຊ້ ພະລັງງານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເຂົ້າໃນ 
ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ.

•“ ຍົກສູງຕໍ່ສັງຄົມທ່ີພວກເຮົາອາໄສຢູ່ ແລະ ຫ້າວຫັນສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ການໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ຫລື ສະແດງຄວາມ 
ເຄົາລົບ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ພຽງແຕ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ພະນັກງານ, ລູກຄ້າ ຫລື ຄູ່ຄ້າດ້ານທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຕ້ອງເຄົາລົບທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນພວກເຮົາ.

•“ ຮັບຮູ້ເຖິງການສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນສິນທໍາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນໝາຍເຖິງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີ ຕໍ່ທຸລະກິດເຊັ່ນກັນ (ສຸຂະພາບທີ່ດີ 
ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແມ່ນສິ່ງທີ່ກ່ຽວພັນກັນໂດຍທໍາມະຊາດ).

ສິ່ງແວດລ້ອມ

         ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ເປັນສະມາຊິກເຕັມໂຕໃນຂໍ້ຕົກລົງສາກົນກ່ຽວກັບການຫ້າມປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຫລື ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາໃດໆ
ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍທາງດ້ານສິນທໍາ ຫລື ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນທະນາຄານມີນະໂຍບາຍ
ຫ້າມການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ມີລັກສະນະ ສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບ ຫລື ແຮງງານເດັກນ້ອຍ, ການຄ້າອາວຸດ ແລະ 
ຍຸດໂທປະກອນຕ່າງໆ, ການພະນັນ, ກາສິໂນ, ການຄ້າປະເວນີ, ສັດປ່າສະຫງວນ ຫລືເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການຜະລິດ ຫລື ການຄ້າວັດຖຸທີ່ມີອໍານາດ
ສົ່ງລັງສີໄດ້ ຫລື ສານເຄມີອັນຕະລາຍຈໍານວນມະຫາສານ.

ຕົວຊີ້ບອກປະສິດທິພາບສິ່ງແວດລ້ອມ

 ເພື່ອເປັນການສ້າງບ່ອນອີງໃນການວັດແທກຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ 
ເລີ່ມນໍາໃຊ້ລະບົບຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. ຜົນປາກົດອອກມາດັ່ງອະທິບາຍໄວ້ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ຈະຖືກໃຊ້ເປັນມາດຖານໃນ
ການວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງພວກເຮົາຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.

ການນຳໃຊ້ເຈ້ຍ

 ໃນປີ 2019 ການນຳໃຊ້ ເຈ້ຍໄດ້ຫລຸດລົງ 3,04% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2018 ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີການປະຢັດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຈ້ຍໜ້ອຍລົງ         
ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມວິທີການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນອິເລັກໂທຣນິກ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆຜ່ານທາງອີເມລ ແລະ ລະບົບອິນເຕີເນັດພາຍໃນ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລະບົບໂອໂຕເມເຊີນ. ນອກຈາກນີ້ພະນັກງານທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພິມວຽກງານໃນເອກະສານໃສ່ທັງສອງດ້ານຂອງໜ້າ 
ເຈ້ຍ ແລະ ໃຫ້ໝູນໃຊ້ເຈ້ຍເສດທີ່ຍັງເຫລືອອີກໜ້າໜຶ່ງທີ່ມີຢູ່, ສ່ວນເຈ້ຍເສດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,79% ເນື່ອງຈາກວ່າທະນາຄານມີການຈັດການຝຶກອົບຮົມ
ທົບທວນວຽກງານຄືນເປັນປະຈຳ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ທຳລາຍບາງເອກະສານທີ່ໝົດອາຍຸການເກັບຮັກສາ ແລະ ຈີກທຳລາຍສຳລັບເຈ້ຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເກັບຮັກ
ສາເປັນຂໍ້ມູນອີກແລ້ວເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເຈ້ຍເສດ ທີ່ສ້າງປະໂຫຍດທີ່ມີຄ່າຕໍ່ໄປ.

  2019 2018 2017 2016  2015
 ວັດສະດຸ

           ເຈ້ຍ ກກ/ທຽບເທ່ົາກັບການນຳໃຊ້ຕ່ໍປີ (ທກຕປ) 10,30 10,62 12,25 13,00 13,91

 ເຈ້ຍທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້

           ເຈ້ຍທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ກກ/ທກຕປ 4,21 3,80 3,03 3,04 3,16
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ການນຳໃຊ້ພະລັງງານ

 ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຕໍ ່ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນໄດ້ເພີ ່ມຂຶ ້ນ 6,36% ໃນປີ 2019 ເນື ່ອງຈາກວ່າມີການນຳໃຊ້ເຄື ່ອງອິເລັກໂທຣ 
ນິກເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຫ້ອງການ ແລະ ທົບທວນບົດຮຽນວຽກງານຄືນຂອງແຕ່ລະພະແນກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງໄດ້ມີການຈັດການປະຊຸມກັບຄູ່ຮ່ວມ 
ທຸລະກິດພາຍໃນອີກດ້ວຍ. ການໃຊ້ນໍ້າມັນແອັດຊັງກໍ່ໄດ້ຫລຸດລົງ 13,65%, ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະຈຸບັນໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນວຽກງານກັບບາງຜູ້ສະໜອງ            
ພວກເຮົາແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ພັວພັນທາງອິເລັກໂທຣລິກສື່ສານແທນທີ່ໃຫ້ພະນັກງານອອກໄປພົບຜູ້ສະໜອງໂດຍກົງ, ນ້ຳມັນກາຊວນຫຼຸດລົງ 5,08% 
ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະລົດໃຫຍ່ສຳລັບລົງໄປສະໜັບສະໜູນວຽກງານຕາມພາກ 
ສະໜາມທີ່ມີໄລຍະທາງບໍ່ໄກຈາກຂົງເຂດຕ່າງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼາຍ. ນອກນັ້ນ, ພວກເຮົາມີການປິດແອ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມເວລາຫຼັງ 
ຈາກຜູ້ໂດຍສານລົງອອກຈາກລົດ ແລະ ນໍ້າມັນເຄື່ອງຫຼຸດລົງ 14,77% ຖ້າເມື່ອສົມທຽບໃສ່ປີ 2018 ເນື່ອງຈາກວ່າສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງ 
ພວກເຮົາໄດ້ມີການປະມູນຂາຍຍານພາຫະນະທ່ີບ່ໍໄດ້ນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນວຽກງານປະຈຳວັນເປັນຈຳນວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄລຍະການເດີນທາງກ່ໍຫຼຸດລົງຕາມກຳ 
ນົດຂອງການສະເໜີປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ.

  2019 2018 2017 2016 2015
 ພະລັງງານ

 ໄຟຟ້າ ກິໂລວັດໂມງ/ທກຕປ 1.890,19 1.777,16 1.603,90 1.534,21 1.575,11
 ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ລິດ/ທກຕປ 52,20 60,45 64,91 66,54 64,85
 ນ້ຳມັນກາຊວນ ລິດ/ທກຕປ 42,32 44,58 43,01 39,54 40,38 
 ນ້ຳມັນເຄື່ອງ ລິດ/ທກຕປ 0,85 1,00 0,91 1,09 0,97

ການນຳໃຊ້ນ້ຳ

 ການໃຊ້ນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງ 7,50% ໃນປີ 2019 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2018 ເນື່ອງຈາກວ່າ ທະນາຄານໄດ້ມີການອອກມາດ ຕະການປະຢັດ ຫຼື 
ວິທີການໃຊ້ນ້ຳປະປາພາຍໃນຫ້ອງການ. ໂດຍມີການສຳຫຼວດກວດກາທໍ່ນ້ຳປະປາພາຍໃນບໍລິເວນອ້ອມຮອບຕຶກອາຄານຫ້ອງການເປັນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ມີ
ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີທໍ່ນ້ຳປະປາ ສຳຫຼຸດ ຫຼື ແຕກຫັກ ແລະ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ອີກປະການໜຶ່ງຍັງໄດ້ມີການສົ່ງເສີມໃນການປະຢັດນ້ຳປະປາໂດຍການ 
ປິດກ໋ອກນ້ຳທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກໃຊ້ງານແລ້ວ.

  2019 2018 2017 2016 2015
   ນ້ຳ

 ນ້ຳ ແມັດກ້ອນ/ທກຕປ 18,47 19,97 17,55 22,61 25,99

ການເດີນທາງທາງທຸລະກິດ

 ໃນປີ 2019 ໄລຍະການເດີນທາງດ້ວຍລົດໃຫຍ່ທັງໝົດໄດ້ຫຼຸດລົງ 2,70% ແລະ ລົດຈັກທັງໝົດຫລຸດລົງ 9,80% ຕາມລໍາດັບ 
ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2018 ເນື່ອງຈາກວ່າມີການສະເໜີຂໍນຳໃຊ້ລົດໃຫຍ່ເພື່ອໄປສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງທະນາຄານໄປຕ່າງເມືອງ ແລະ ແຂວງ 
ໂດຍການຂຶ້ນແຜນແບບເປັນທີມໃນການໄປ-ມາຮ່ວມກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງດ້ວຍລົດໃຫຍ່ຫຼຸດລົງຂອງປີດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແລະ ການເດີນທາງດ້ວຍລົດ
ຈັກກໍ່ເຫັນວ່າຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ມີການປະມູນຂາຍລົດຈັກອອກເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ທະນາຄານ 
ໄດ້ມີການຈັດແຈງແບ່ງຂົງເຂດຮັບຜິດຊອບໃນບາງຫ້ອງການ ພ້ອມທັງມີການປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດບໍລິການແບບທິດສະດີຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ແບບກົ້ນຫອຍ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງທະນາຄານໃນການລົງໄປຫາລູກຄ້າໃຫ້ທົ່ວເຖິງໂດຍເລີ່ມແຕ່ອ້ອມຮອບ ຫຼື ໃກ້ຄຽງຫ້ອງການໄປຫາໄລຍະທາງທີ່ຢູ່ 
ຫ່າງໄກອອກໄປເປັນແຕ່ລະຂົງເຂດ.

  2019 2018 2017 2016 2015
 ການເດີນທາງເພື່ອທຸລະກິດ

 ເດີນທາງດ້ວຍຍານພະຫະນະ ກມ/ທກຕປ 546,77 561,96 471,43 396,37 806,03
 ເດີນທາງດ້ວຍລົດຈັກ ກມ/ທກຕປ 2.639,70 2.926,53 2.949,71 2.975,94 2.882,33

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
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ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ພະນັກງານ

•“ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ສົ່ງເສີມພະນັກງານທຸກຄົນໃຫ້ມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ. ນອກຈາກວຽກງານທີ່ມີຄວາມ ສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ (ເຊັ່ນ: 
ຍາມ ແລະ ພະນັກງານສົ່ງເອກະສານ) ທຸກລະດັບຕໍາແໜ່ງງານແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນງາມຄວາມດີທີ່ເຮັດໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບເພດໄວ ຫລື 
ຄວາມພິການ.

•“ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມີເປົ້າໝາຍສ້າງພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຫລາຍທີ່ສຸດໃນລາວໂດຍໄດ້ ຮັບສະຫວັດດີການປິ່ນປົວ, 
ເງິນບໍານານ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆ. ທະນາຄານ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມທ່ີ ກວ້າງຂວາງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃໝ່ ລວມທັງພະນັກງານທີ່
ມີປະສົບການກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.

• ຄະນະກໍາມະການລະດັບສູງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ພິເສດໃນ ການຮັບຜິດຊອບການສ້າງ ແລະ 
ກວດກາຕິດຕາມມາດຕະຖານສິນທໍາ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງທະນາຄານ ແລະ ການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ.

•“ ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບພະນັກງານຂອງຕົນ ທະນາຄານໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍສັງຄົມຂອງຕົນຂຶ້ນມາເຊິ່ງປະກອບມີ:
i. ລະບຽບປະຕິບັດ,
ii. ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,
iii. ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ,
iv. ການພົວພັນພາຍນອກ,
v. ເສລີພາບໃນການຄົບຄ້າສະມາຄົມ ແລະ ສິດທິໃນການເຈລະຈາຕ່ໍລອງ. ທັງໝົດເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຮັບການອະນຸມດັ ເຜີຍແຜ່ແລ້ວໃນອີເມວ       (Lotus 

Notes).  ສະນັ້ນ ພະນັກງານທຸກຄົນຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າໄປອ່ານສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໄດ້ຕະຫລອດເວລາ (ເປັນເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ).

  2019 2018 2017 2016 2015
 ການຈ້າງງານ

 ຈຳນວນຂອງພະນັກງານ 1.009 1.023 1.081 1.143 1.174
 ພະນັກງານຊາຍ 673 677 726 768 790
 ພະນັກງານຍິງ 336 346 355 375 384
 ຈຳນວນຂອງພະນັກງານ (ທກຕປ) 1.011 1.052 1.109 1.166 1.068

 ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາ

 ການຝຶກອົບຮົມ ເພ່ືອພັດທະນາອາຊີບ
 ແລະ ຫຼັກສູດທົບທວນຄືນວຽກງານ 1.469 2.067 2.447 2.433 2.468

 ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃຫມ່-
 ການແນະນຳກ່ອນເຂົ້າເຮັດວຽກ 7 7 7 7 12

ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາຝຶກອົບຮົມ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການ
ເກັບກຳ ສຳຫຼວດຂ້ໍມູນ ເພື່ອປະກອບ
ໃນການຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ 0 6 3 9 19 
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(ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການບັນຊີ ທະນາຄານ
ພ້ອມທັງແຈ້ງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊີ່ງອອກໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ)

ສຳລັບປີສີ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2019
ແລະ

ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີອິດສະຫຼະ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ



    ສາລະບານ
ໜ້າ   

42                  ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

44 ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງຜູບ້ລິໍຫານຕ່ໍເອກະສານລາຍງານ    
 ການເງິນ

46 ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ

49                   ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
  
50                   ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
  
51                   ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້້າຂອງ ແລະ ຄັງສຳ
 ຮອງອື່ນ

52                   ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ

54              ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ໜຶ່ງໃນ 39 ຫ້ອງການຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ທີ່ມີລູກຄ້າໃຊ້ບໍລິການຢ່າງໜ້າແໜ້ນ.
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ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ 
 
 

 

ຂໍໍ້ມນູບໍລິສັດ  
 
ທະນາຄານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກດັ 

 
ການລົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດ 

ເລກທີ187-10 / PT4ໄດູ້ຮັບຈາກຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງ 
ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2010 
 

ເລກທໃີບອະນຸຍາດ ເລກທີ 31/ທຫລ ເຊິົ່ງໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ  
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ເມືົ່ອວັນທີ 16 ຕຸລາ 2014. 
 

ສະພາບໍລິຫານ   

 ທ່ານ ດຣ. ອິນ ຈັນນີ ປະທານສະພາບໍລິຫານ 
 ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ກອຍ             ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ 
 ທ່ານ ຊາຍ ເຊືອນ                 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
 ທ່ານ ອິນ ສີພັນ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
 ທ່ານ ອຽນ ສະມຸອຽວ ລີດໍລ໌ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
 ທ່ານ ດຣ. ສະວາຍ ຮາຍ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
   

ຄະນະຜູູ້ບໍລິຫານ   

 ທ່ານ ດຣ. ສະວາຍ ຮາຍ ຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ 
 ທ່ານ ສຸກເຮັົ່ງ ຫາວ ທີົ່ປຶກສາການເງິນ ແລະຫົວໜ້າຝ່າຍການເງິນ 
 ທ່ານ ແຊນ ສີນ  ທີົ່ປຶກສາສິນເຊືົ່ອ 
 ທ່ານ ແຣະສະໄໝ່ ງ່ວນ  ທີົ່ປຶກສາສາຂາ 
 ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ລາດຊະບັນດິດ ຫົວໜ້າພະແນກຂໍີ້ມ ນຂ່າວສານ 
 ທ່ານນາງ ໄກສອນ ລິນທອງ ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫ າດ 
 ທ່ານ ອ ູ໋ໂຕູ໋ ແຊຈາວ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທຶນ 
 ທ່ນນາງ ສົມພະໄທ ທອງມະນີລາ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ 
 ທ່ານນາງ ນິດຕະຢາ ທິລະສັກ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການ 
 ທ່ານ ຖະໜອມຈິດ ວາຣິນທຣະສັກ ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊືົ່ອ 
 ທ່ານ ລໍາພັນ ອິນສຸລິວົງ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ 
 ທ່ານ ພອນທະວີ ກມົມະລີ ຫົວໜ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ 
 ທ່ານ ກອງແກູ້ວ ອິນສານ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
 ທ່ານ ດາລາມຸງຄຸນ ໂຈມມະນີວົງຂາວ ຫົວໜ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ 
 ທ່ານນາງ ອ່ອນຕາ ດວງຈະເລີນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະຕິບັດລະບຽບ 
 ທ່ານ ສະຫ ອງໄຊ ພົນປະເສີດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
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ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ 

 

ທີີ່ຕັໍ້ງສໍານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກດັ 
ອາຄານເລກທີ 372, ວົງວຽນດົງປ່າລານ ແລະ ດົງປາຍນາ, 
ໜ່ວຍ 21, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, 
ຕ ູ້ໄປສະນີ:1555,ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 
 

ຜູູ້ກວດສອບ ບໍລິສັດ ເຄພີເອັມຈີ ລາວ ຈໍາກັດ 
ຊັີ້ນ10, ອາຄານໂຣໂຢລສະແຄລ, ຖະໜົນສາມແສນໄທ,  
ບ້ານ ໜອງດ້ວງເໜືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,  
ຕ ູ້ປ.ນ. 6978, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ ຕໍ່ເອກະ
ສານລາຍງານການເງິນ

 
 
 

 

 
 
ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ ຕໍີ່ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
 

ສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ (“ທະນາຄານ”) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍົ່ການກະກຽມ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນຖກືຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງໃນສາລະສໍາຄັນທັງໝົດ, ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທ ີ
31 ທັນວາ 2019 ແລະໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນຂອງເຈົີ້າຂອງແລະ ຄັງສໍາຮອງອືົ່ນໆ 
ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດສໍາລັບປີສິີ້ນສຸດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫ ັກການບັນຊີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ແລະ ຫ ັກການບັນຊີໃນສປປລາວ. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຜ ູ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດ
ດັົ່ງນີີ້: 
 
(i) ນໍາໃຊູ້ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ເໝາະສົມ ເຊິົ່ງມກີານພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຄາດຄະເນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ 

ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງຕໍົ່ເນືົ່ອງ; 

(ii) ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫ ກັການບັນຊີຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ ັກການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ, ໃນກລໍະນີ
ຫາກມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ໃນການນໍາສະເໜີຕາມຄວາມເປັນຈິງເພືົ່ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າເອກະສານລາຍງານ
ເຫ ົົ່ານີີ້ໄດູ້ເປີດເຜີຍຂໍີ້ມ ນຢ່າງເໝາະສົມ, ພ້ອມອະທິບາຍໃຫູ້ເຫດຜົນຕົວຈິງທີົ່ສົມເຫດສົມຜົນໃນເອກະສານລາຍງານ

ການເງິນ.  

(iii) ເກັບຮັກສາເອກະສານການບັນທກຶບັນຊີຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ລະບົບການຄຸູ້ມຄອງພາຍໃນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; 

(iv) ປະຕິບັດຂັີ້ນຕອນທີົ່ສົມເຫດສົມຜົນເພືົ່ອຄວາມປອດໄພຂອງຊັບສິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ເພືົ່ອຫ ີກລ່ຽງ ແລະ ກວດ
ພົບການສໍີ້ໂກງ, ຂໍີ້ຜິດພາດ ແລະ ສິົ່ງຜິດປົກກະຕິອືົ່ນໆ; 

(v) ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນບົນພືີ້ນຖານຄວາມສືບເນືົ່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຍົກເວັີ້ນໃນກໍລະນີທີົ່ທາງ
ທະນາຄານ ຫາກຕັີ້ງຂໍີ້ສົມມຸດຖານຫ ືຄາດຄະເນວ່າບໍົ່ເໝາະສົມທີົ່ທາງທະນາຄານຈະດໍາເນີນງານຕໍົ່ໄປ ໃນອະນາຄົດ; 
ແລະ 

(vi) ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຊີີ້ນໍາທະນາຄານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຕໍົ່ບັນຫາສໍາຄັນທີົ່ອາດມີຜົນ
ກະທົບຕໍົ່ການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜົນດໍາເນີນງານ ແລະ ທະນາຄານສະແດງ ໃຫູ້ເຫັນວ່າຜົນຂອງການ
ຕັດສິນໃຈດັົ່ງກ່າວນັີ້ນ ແມ່ນສາມາດເຫັນຜົນໄດູ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ. 

ຜ ູ້ບໍລິຫານຂໍຢັີ້ງຢືນວ່າໄດູ້ປະຕິບັດຕາມເງືົ່ອນໄຂທີົ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 
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ສານລາຍງານການເງິນ
 

 

 

 
ການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
 
ຂ້າພະເຈົີ້າ ທ່ານດຣ. ອິນ ຈັນນີ,ຕາງໜ້າຄະນະຜ ູ້ບໍລິຫານ ຂໍຮັບຮອງວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນຈາກໜ້າ 08 ຫາ 44 
ແມ່ນນໍາສະເໜີຢ່າງເໝາະສົມຕາມຄວາມເປັນຈິງໃນສາລະສໍາຄັນທັງໝົດ, ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານນະວັນທີ 31 ທັນວາ
2019, ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານທາງການເງິນ ແລະ ກະແສເງິນສົດໃນປີສີີ້ນສຸດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫ ັກການບັນຊີ
ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ ັກການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ. 

 

ເຊັນຕາງໜ້າຄະນະຜ ູ້ບໍລິຫານ 

 

 

 

ທ່ານ ດຣ. ອິນ ຈັນນີ 
ປະທານສະພາບໍລິຫານ 

  

26 ກມຸພາ 2020   
 

 

 

 

45



 
 
 

 

 

 

 

 

 

ບົ
ບົດລາຍງານຂອງຜູູ້ກວດສອບບັນຊອີິດສະຫະຼ 
 
ເຖິງ: ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ  

 

ຄໍາເຫັນ 

ພວກຂ້າພະເຈົີ້າ ໄດູ້ດໍາເນີນກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ
(“ທະນາຄານ”) ເຊິົ່ງປະກອບດ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງິນນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019, ໃບລາຍງານຜົນການ
ດໍາເນີນງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນຂອງເຈົີ້າຂອງ ແລະ ຄັງສໍາຮອງອືົ່ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນ-
ສົດ ສໍາລັບປີສິີ້ນສຸດ ແລະ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ຊຶົ່ງປະກອບດ້ວຍສັງລວມ
ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສໍາຄັນ ແລະ ບົດອະທິບາຍແບບເພີົ່ມເຕີມອືົ່ນໆ. 

ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແມ່ນໄດູ້ນໍາສະເໜີຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນ
ທຸກສາລະສໍາຄັນ, ໃບລາຍງານຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ທນັວາ 2019 ແລະ ຜົນການດໍາເນີນ
ງານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ກະແສເງິນສົດ ສໍາລັບປີການບັນຊີສິີ້ນສຸດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັຫ ັກການບັນຊີຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ ັກການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ. 
 
ພືີ້ນຖານການສະແດງຄໍາເຫັນ 

ພວກຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ດໍາເນີນການກວດສອບ ຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບັນຊີສາກົນ (“ISAs”). ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ກ່າວໄວູ້ໃນສ່ວນຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ູ້ກວດສອບບັນຊີ ຕໍົ່ເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນໃນການລາຍງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ. ພວກຂ້າພະເຈົີ້າມີຄວາມເປັນເອກະລາດ ຈາກທະນາຄານ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ສະພາມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຈັນຍາບັນທາງບັນຊີ ສໍາລັບນັກວິຊາຊີບບັນຊີ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຈັນຍາ
ບັນອືົ່ນໆເຊິົ່ງເປັນໄປຕາມຂໍີ້ກໍານົດເຫ ົົ່ານັີ້ນ. ພວກຂ້າພະເຈົີ້າເຊືົ່ອວ່າຫ ກັຖານການກວດສອບທີົ່ພວກຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ຮັບ
ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພືົ່ອໃຊູ້ເປັນເກນໃນການສະແດງຄໍາເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານຕໍົ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

ຜ ູ້ບໍລິຫານມີໜ້າທີົ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີົ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບຫ ັກການບັນຊີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ ັກການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ
ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີົ່ຜ ູ້ບໍລິຫານພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານ

KPMG Lao Co.,Ltd. 
10th Floor, Royal Square Office Building,  
Samsenthai Road, Nongduong Nua Village,  
Sikhotabong District, P.O.Box 6978, 
Vientiane, Lao PDR 
Tel +856 (21) 454240-7 
 

ບໍລິສດັເຄພີເອັມຈລີາວຈາໍກດັ 

ຊ ັັ້ນ 10, ອາຄານໂຣໂຢລສະແຄລ 
ຖະໜນົສາມແສນໄທ,ບັ້ານຫນອງດັ້ວງເໜືອ, 
ເມອືງສໂີຄດຕະບອງ, ຕ ັ້ປ.ນ. 6978, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປລາວ 
ໂທ : +856 (21) 454240-7 
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ການເງິນທີົ່ປາດສະຈາກການສະແດງຂໍີ້ມ ນທີົ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ ອັນເປັນສາລະສໍາຄັນ ບໍົ່ວ່າຈະເກີດ
ຈາກການສໍີ້ໂກງ ແລະ ຂໍີ້ຜິດພາດອືົ່ນໆ.   

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຜ ູ້ບໍລິຫານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບການປະເມີນຄວາມສາມາດ ຂອງ
ທະນາຄານໃນການດໍາເນີນງານຕໍົ່ເນືົ່ອງ, ການເປີດເຜີຍ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເລືົ່ອງທີົ່ກຽ່ວກັບການດໍາເນີນງານ
ຕໍົ່ເນືົ່ອງ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ພືີ້ນຖານການບັນຊີແບບຕໍົ່ເນືົ່ອງ ເວັີ້ນເສຍແຕ່ຜ ູ້ບໍລິຫານມີຄວາມຕັີ້ງໃຈຈະເລີກ ຫ ື ຢຸດ
ການດໍາເນີນງານ ຫ ື ບໍົ່ສາມາດດໍາເນີນງານຕໍົ່ເນືົ່ອງໄປໄດູ້. 

 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ູ້ກວດສອບບັນຊີ ຕໍົ່ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

ການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ ມີວັດຖຸປະສົງເພືົ່ອໃຫູ້ຄວາມເຊືົ່ອໝັີ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນ ໂດຍລວມແມ່ນປາສະຈາກການສະແດງຂໍີ້ມ ນບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ ອັນເປັນສາລະ
ສໍາຄັນ,ບໍົ່ວ່າຈະເກີດຈາກການສໍີ້ໂກງ ຫ  ື ຂໍີ້ຜິດພາດ, ແລະ ອອກບົດລາຍງານຂອງຜ ູ້ກວດສອບບັນຊີເຊິົ່ງລວມ
ຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າຢ ນໍ່າ. ຄວາມເຊືົ່ອໝັີ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຄືຄວາມເຊືົ່ອໝັີ້ນໃນລະດັບສ ງ, ແຕ່ບໍົ່
ໄດູ້ເປັນການຮັບປະກັນວ່າການປະຕິບັດການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບສາກົນ(“ISAs”)ຈະ
ສາມາດກວດພົບຂໍີ້ມ ນທີົ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນສາລະສໍາຄັນທີົ່ມີຢ ່ໄດູ້ສະເໝີໄປ.ຂໍີ້ມ ນທີົ່ບິດເບືອນ
ຈາກຄວາມເປັນຈິງອາດເກີດຈາກການສໍີ້ໂກງ ຫ ື ຂໍີ້ຜິດພາດ ແລະ ຖືວ່າມີສາລະສໍາຄັນ, ຖ້າຫາກວ່າແຕ່ລະລາຍ
ການ ຫ ື ທຸກລາຍການລວມກັນ, ຈະມີຜົນຕໍົ່ການຕັດສິນໃຈ ທາງເສດຖະກິດຂອງຜ ູ້ໃຊູ້ ເອກະສານລາຍງານການ
ເງິນເຫ ົົ່ານີີ້ເປັນພືີ້ນຖານ. 

 
ໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບັນຊີ, ພວກຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ໃຊູ້ດຸນພິນິດ 
ແລະ ການສັງເກດ ແລະ ສົງໄສຢ່າງຜ ູ້ປະກອບວິຊາຊີບຕະຫ ອດການກວດສອບ. ການປະຕິບັດງານຂອງພວກ
ຂ້າພະເຈົີ້າລວມເຖິງ: 

• ລະບຸ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກການສະແດງຂໍີ້ມ ນທີົ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນສາລະ
ສໍາຄັນໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ບໍົ່ວ່າຈະເກີດຈາກການສໍີ້ໂກງ ຫ ື ຂໍີ້ຜິດພາດອອກແບບ ແລະ 
ປະຕິບັດງານຕາມວິທີການກວດສອບເພືົ່ອຕອບສະໜອງຕໍົ່ຄວາມສ່ຽງເຫ ົົ່ານັີ້ນ ແລະ ໄດູ້ຫ ັກຖານການ
ກວດສອບບັນຊີທີົ່ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພືົ່ອເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ
ຄວາມສ່ຽງທີົ່ບໍົ່ພົບຂໍີ້ມ ນທີົ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນສາລະສໍາຄັນຊືົ່ງເປັນຜົນຈາກການສໍີ້ໂກງ
ຈະສ ງກວ່າຂໍີ້ຜິດພາດ ເນືົ່ອງມາຈາກການສໍີ້ໂກງ ອາດຈະກ່ຽວກັບການສົມຮ ູ້ຮ່ວມຄິດ ການປອມແປງ
ເອກະສານຫ ັກຖານການຕັີ້ງໃຈລະເວັີ້ນການສະແດງຂໍີ້ມ ນການສະແດງຂໍີ້ມ ນທີົ່ບໍົ່ກົງກັບຄວາມເປັນຈິງຫ ື 
ການແຊກແຊງການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

• ທໍາຄວາມເຂົີ້າໃຈໃນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບເພືົ່ອອອກແບບວິທີການ
ກວດສອບທີົ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະຖານະການ, ແຕ່ບໍົ່ແມ່ນເພືົ່ອຈຸດປະສົງໃນການສະແດງຄວາມເຫັນ
ຕໍົ່ຄວາມມີປະສິດທິຜົນຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງທະນາຄານ. 

• ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ຜ ູ້ບໍລິຫານນໍາໃຊູ້ແລະຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງ
ການປະມານການທາງບັນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍີ້ມ ນທີົ່ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງຊືົ່ງເຮັດຂືີ້ນໂດຍຜ ູ້ບໍລິຫານ. 

• ສະຫຼຸບຄວາມເໝາະສົມຂອງການໃຊູ້ຫ ັກການດໍາເນີນງານຕໍົ່ເນືົ່ອງຂອງການບັນຊີ ຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານ ແລະ
ຈາກຫ ັກຖານການກວດສອບບັນຊີທີົ່ໄດູ້ຮັບ. ຄວາມບໍົ່ແນ່ນອນທີົ່ເປັນສາລະສໍາຄັນນັີ້ນກ່ຽວກັບເຫດການ 
ຫ ື ເງືົ່ອນໄຂ ທີົ່ອາດເປັນເຫດໃຫູ້ເກີດຂໍີ້ສົງໄສທີົ່ສໍາຄັນຕໍົ່ຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການດໍາເນີນງານ
ຕໍົ່ເນືົ່ອງ. ຫາກພວກຂ້າພະເຈົີ້າ ສະຫຼຸບວ່າ ມີຄວາມບໍົ່ແນ່ນອນທີົ່ມີສາລະສໍາຄັນ ພວກຂ້າພະເຈົີ້າຕ້ອງໄດູ້
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ກ່າວໄວູ້ໃນບົດລາຍງານຂອງຜ ູ້ກວດສອບບັນຊີຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ ເຖິງການເປີດເຜີຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຫ ືຖ້າການເປີດເຜີຍດັົ່ງກ່າວບໍົ່ພຽງພໍກັບການປັບປ່ຽນຄວາມເຫັນຂອງພວກ
ຂ້າພະເຈົີ້າ, ຂໍີ້ສະຫຼຸບຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າຂືີ້ນຢ ່ກັບຫ ັກຖານການກວດສອບບັນຊີທີົ່ໄດູ້ຮັບຈົນເຖິງວັນທີ
ໃນບົດລາຍງານກວດສອບບັນຊີຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫດການ ຫ ື ສະຖານະການໃນ
ອະນາຄົດອາດເປັນເຫດໃຫູ້ສາຂາຕ້ອງຢຸດການດໍາເນີນງານຕໍົ່ເນືົ່ອງ. 

• ປະເມີນການນໍາສະເໜີໂຄງສ້າງ ແລະ ເນືີ້ອຫາຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ,ລວມເຖິງການເປີດເຜີຍ
ວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນເພືົ່ອສະແດງລາຍການ ແລະ ເຫດການໃນຮ ບແບບທີົ່ເຮັດໃຫູ້ມີການນໍາສະ 
ເໜີຂໍີ້ມ ນໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມທີົ່ຄວນ. 

 
ພວກຂ້າພະເຈົີ້າມກີານພົວພັນ ກບັຜ ູ້ທີົ່ມີໜ້າທີົ່ໃນການກໍາກັບດ ແລກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການ
ກວດສອບ ຕາມທີົ່ໄດູ້ວາງແຜນໄວູ້ ປະເດັນທີົ່ມີສາລະສໍາຄັນທີົ່ພົບຈາກການກວດສອບ, ລວມເຖິງຂໍີ້ບົກຜ່ອງທີົ່ມີ
ສາລະສໍາຄັນ ໃນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນຊືົ່ງພວກຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ກວດພົບໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງ
ພວກຂ້າພະເຈົີ້າ.       

 

 
 

ບໍລິສັດ ເຄພເີອັມຈີ ລາວ ຈໍາກັດ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
26 ກມຸພາ 2020 
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   31 ທັນວາ 

 ບົດ 2019  2018 

 ອະທິບາຍ  ກີບ 

     
ຊັບສິນ     
ເງີນສົດ ແລະ ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນ 5  336.801.937.727   164.001.093.098  
ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 6  34.552.181.855   20.256.770.508  
ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ລ ກຄ້າ, ເງິນແຮ
ສະເພາະສຸດທິ 

     7  
1.160.975.041.550  

 

 
976.464.757.756 

 
ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ທີົ່ບໍົ່ມີຕົວຕົນ 8  9.881.562.300   11.081.496.361  
ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນ 9  28.277.627.281   28.425.004.103  
ສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ 10  28.533.961.839   - 
ຊັບສິນອືົ່ນໆ 11  20.065.529.504   23.072.012.952  

ລວມຍອດຊັບສິນ  

 
  

1.619.087.842.056   1.223.301.134.778  

     
ໜີໍ້ສິນ ແລະ ທນຶ     
ໜີໍ້ສິນ     
ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນ 12  158.217.245.526   49.960.905.589  
ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ 13  837.098.688.068   660.235.080.389  
ເງິນກ ູ້ຢຶມ 14  156.888.885.558   115.415.571.115  
ໜີີ້ສິນອືົ່ນໆ 15  77.570.882.071   42.725.230.015  

ລວມຍອດໜີໍ້ສິນ 
 

 
1.229.775.701.223   

        
868.336.787.108  

     
ທຶນ     
ທຶນຈົດທະບຽນ 23  300.000.000.000   300.000.000.000  
ກໍາໄລສະສົມ    75.214.840.034  45.134.888.520  
ເງິນຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ   8.357.204.449    5.014.987.614  
ເງິນແຮລວມສິນເຊືົ່ອ   5.740.096.350   4.814.471.536  

ລວມຍອດທຶນ 
 

  
389.312.140.833   

        
354.964.347.670  

ລວມຍອດໜີໍ້ສິນ, ທຶນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງອ ີ່ນໆ 
 

  
1.619.087.842.056   

    
1.223.301.134.778  

     
 
 
ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີີ້. 
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   ສໍາລັບປີສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 ທນັວາ 

 ບົດ 2019  2018 

 ອະທິບາຍ  ກີບ 
     
ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ   148.579.877.671   131.720.470.869  
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ   (55.173.267.071)   (48.371.278.957) 

ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍສຸດທ ິ 16  
 93.406.610.600   

      
83.349.191.912  

     
ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ   61.808.666.577   52.057.279.384  
ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ   (1.060.053.284)   (1.035.952.835) 
ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 
ສຸດທ ິ

17 
 

 60.748.613.293  
 

      
51.021.326.549  

     
ກໍາໄລສຸດທິຈາກເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 

 
 

 1.553.088.195   1.319.684.312  
ລາຍຮັບອືົ່ນໆ 18 13.950.455.528  11.572.869.210  
ລາຍຮັບການດໍາເນີນງານຕ່າງໆ   513.314.184   7.011.989.191  

ລວມລາຍຮັບອ ີ່ນໆ 
 

 
16.016.857.907  

      
19.904.542.713  

     
ເງນິເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືົ່ນໆສໍາລັບພະນັກງານ 19  (58.879.341.713)   (61.474.014.761) 
ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົົ່ວໄປ 20   (37.248.748.927)   (34.126.934.516) 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືົ່ອມມ ນຄ່າ 8.9  (13.529.359.779)   (13.853.083.411) 
ລາຍຈ່າຍການດໍາເນີນງານຕ່າງໆ   (1.438.288.608)   (1.495.062.455) 

ລວມລາຍຈ່າຍການດໍາເນີນງານ 
 

  
(111.095.739.027)  

  
(110.949.095.143) 

ກໍາໄລສຸດທິຈາກການດໍາເນນີງານ 
 

  
59.076.342.772   

      
43.325.966.031  

     
ເງນິແຮສະເພາະເງິນກ ູ້ 7e(i)  (25.690.820.406)   (15.025.495.178) 
ເກັບຄືນເງິນແຮສະເພາະເງິນກ ູ້ 7e(i)  14.742.690.628   6.939.682.131  

ເງິນແຮສະເພາະສຸດທ ິ
 

 
 (10.948.129.778)  

       
(8.085.813.047) 

ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ 
 

 
 48.128.212.994   

      
35.240.152.984  

     
ອາກອນກໍາໄລ 21  (14.706.044.645)   (10.126.307.762) 

ກໍາໄລສຸດທິໃນປ ີ
 

 
 33.422.168.349   

      
25.113.845.222  

 

 
ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີີ້. 
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ບົດ 
ອະທບິາຍ 

2019  2018 
ກີບ 

     
ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກາໍການດໍາເນີນງານ     
ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ   48.128.212.994   35.240.152.984  
ລາຍການດັດແກູ້     
ເງິນແຮໜີີ້ທວງຍາກສຸດທິ 7  11.873.104.202    2.568.886.311  
ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ 16  (148.579.877.671)  (131.720.470.869) 
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ 16  55.173.267.072   48.371.278.957  
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືົ່ອມ 8.9  13.529.359.779   13.853.083.411  
ຂາດທຶນຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່    122.742.347    165.687.303  
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ   5.199.210.444   - 
ກໍາໄລຈາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ   (1.553.088.195)   (1.319.684.312) 
ດອກເບູ້ຍໄດູ້ຮັບ 11  147.692.455.364   131.938.931.925  
ດອກເບູ້ຍທີົ່ຈ່າຍ 15  (46.268.544.427)   (50.409.138.184) 
ຈ່າຍອາກອນກໍາໄລ 21  (13.261.040.879)   (12.059.387.714) 
ກໍາໄລຈາກການດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງ 
ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ໃນການດໍາເນນີງານ 

 

 
 

72.055.801.030      36.629.339.812  
     
ຊັບສິນ/ໜີໍ້ສິນ ໃນການດາໍເນີນງານ     
   ເງນິຝາກບັງຄັບກັບທະນາຄານ ສປປ ລາວ 6  (14.295.411.347)   (2.205.268.068) 
   ເງນິຝາກມກີໍານົດຈາກທະນາຄານ ສປປ ລາວ 5  5.308.400.000   11.267.600.000  
   ເງນິໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງນິລ່ວງໜ້າໃຫູ້ລ ກຄ້າ 7  (185.782.694.592)  66.656.443.849  
   ຊັບສິນອືົ່ນໆ 11  3.893.905.755    (3.587.263.842) 
   ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນໆ 12  108.256.339.937    (68.122.104.200) 
   ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ 13  176.863.607.679   22.928.604.384  
   ໜີີ້ສິນອືົ່ນໆ 15  (542.515.768)   (4.241.552.130) 

ເງີນສົດສຸດທຈິາກກິດຈະກໍາການດໍາເນີນງານ  
 

165.757.432.694       59.325.799.805  
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  ສໍາລັບປີສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ31 ທນັວາ 

 

ບົດ 
ອະທບິາຍ 

2019  2018 
ກີບ 

ກະແສເງິນສົດຈາກ ກິດຈະກໍາການລງົທນຶ     
   ຊືີ້ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ 9  (11.474.324.680)   (9.534.878.002) 
   ຊືີ້ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ທີົ່ບໍົ່ມີຕົວຕົນ 8  (2.120.104.536)   (7.567.980.357) 
   ລາຍໄດູ້ຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ 9 1.755.857.100   406.343.775  
   ສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນທີົ່ເກີດຂືີ້ນ   (5.160.983.676)  - 
ເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກໍາການລົງທຶນ  (16.999.555.792)     (16.696.514.584) 
     
ກະແສເງິນສົດຈາກ ກິດຈະກໍາທາງການເງິນ     
   ເງິນທີົ່ໄດູ້ຮັບຈາກການກ ູ້ຢຶມ   120.047.553.227   8.819.295.595  
   ຊໍາລະຄືນເງິນກ ູ້ຢຶມ   (76.544.865.691)   (81.841.095.437) 
ເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກໍາທາງການເງິນ   43.502.687.536      (73.021.799.842) 
     
ການປ່ຽນແປງ ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບ
ເທົີ່າເງິນສົດສຸດທ ິ  

  
192.260.564.438  

  (30.392.514.621) 
ເງິນສົດແລະທຽບເທົົ່າເງິນສົດໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ   156.038.493.098   193.378.999.424  
ຜົນກະທົບຈາກສ່ວນຕ່າງເງິນຕ່າງປະເທດ   (21.497.119.809)   (6.947.991.705) 
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົີ່າເງິນສົດ ໃນວັນທີ 31 
ທັນວາ 5 

 
 326.801.937.727  

   156.038.493.098  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີີ້. 
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ບົດອະທິບາຍ ສາລະບານ 
  
1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ກິດຈະກໍາຫ ກັຂອງອົງກອນ 

2 ພືີ້ນຖານການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

3 ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທາງການບັນຊີທີົ່ສໍາຄັນ 

4 ນະໂຍບາຍທາງການບັນຊີທີົ່ສໍາຄັນ 

5 ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນ 

6 ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

7 ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າ, ເງິນແຮສະເພາະສຸດທິ 

8 ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ທີົ່ບໍົ່ມີຕົວຕົນ 

9 ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນ 

10 ສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ 

11 ຊັບສິນອືົ່ນໆ 

12 ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນ 

13 ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ 

14 ເງິນກ ູ້ຢືມ 

15 ໜີີ້ສິນອືົ່ນໆ 

16 ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ ສຸດທິ 

17 ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສຸດທ ິ

18 ລາຍຮັບອືົ່ນໆ 

19 ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອືົ່ນໆສໍາລັບພະນັກງານ 

20 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົົ່ວໄປ 

21 ອາກອນລາຍໄດູ້ 

22 ການເຊົົ່າ 

23 ທຶນຈົດທະບຽນ 

24 ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

25 ພາລະຜ ກພັນ ແລະ ໜີີ້ສິນທີົ່ອາດເກີດຂືີ້ນ 

26 ເຫດການທີົ່ເກີດຂືີ້ນພາຍຫ ັງມືີ້ອອກລາຍງານ 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງອົງກອນ 
 

ທະນາຄານເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດ ທີົ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕູ້ໃບ
ອະນຸຍາດລົງທຶນເລກທີ 187-10/PT4 ເຊິົ່ງອອກໃຫູ້ໂດຍຄະນະກໍາມະການການຄຸູ້ມຄອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2010 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 31/ທຫລ ອອກໃຫູ້ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ("ທຫລ"). ເຊິົ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ຕັີ້ງແຕ່ ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2014. 
 
ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ ຂອງທະນາຄານ ປະກອບມີ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນທຸລະກິດເອຊີລີດາ ທີົ່ມີ
ກໍາມະສິດຖືຮຸູ້ນຜ ູ້ລະ 99,90% ແລະ 0,10% ຕາມລໍາດັບ. ຕາມທີົ່ລະບຸໄວູ້ໃນບົດບັນທຶກສະບັບປັບປຸງ ແລະ ກົດ
ລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ລົງວັນທີ 01 ກລໍະກົດ 2014. 
 
ວຽກງານຕົີ້ນຕໍຂອງທະນາຄານແມ່ນໃຫູ້ບໍລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການບໍລິການການເງິນ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນ ສປປ ລາວ 
 
ສະພາບລິໍຫານ 
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານໃນລະຫວ່າງປີ ແລະ ໃນວັນທີອອກບົດລາຍງານ ມີດັົ່ງນີີ້: 

 

ຊ ີ່ ຕໍາແໜ່ງ ມ ໍ້ແຕ່ງຕັໍ້ງ 
ທາ່ນ ດຣ. ອິນ ຈັນນີ  ປະທານ 03 ທັນວາ 2014 
ທ່ານ ດຣ.ປີເຕີ ກອຍ ຮອງປະທານ 03 ທັນວາ 2014 
ທາ່ນ ຊາຍ ເຊອືນ ຄະນະ 03 ທັນວາ 2014 
ທ່ານ ດຣ. ສະວາຍ ຮາຍ  ຄະນະ 01 ມັງກອນ 2018 
ທາ່ນ ອິນ ສີພັນ ຄະນະ 11 ພຶດສະພາ 2015 
ທ່ານ ອຽນ ສະມຸອຽວ ລີດໍລ໌ ຄະນະ 01 ພະຈິກ 2016 

 
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັີ້ງຢ ່ອາຄານເລກທີ 372, ຖະໜົນດົງປ່າລານ ແລະ ດົງປາຍນາ, ໜ່ວຍ 21, ບ້ານ 
ໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ. 
 
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019, ທະນາຄານມີພະນັກງານ 1.009 ຄົນ (2018: 1.023 ຄົນ). 
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2 ພ ໍ້ນຖານການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

(ກ) ພ ໍ້ນຖານການບັນຊີທົີ່ວໄປ 

(i) ພ ໍ້ນຖານການກະກຽມ 
 
ບົດລາຍງານສະຖານະການເງິນ ແມ່ນນໍາສະເໜີເປັນສະກຸນເງິນລາວ ກີບ (“LAK”), ຕາມຂໍີ້ຕົກລົງສະບັບ
ເລກທີ 47/ສພຊ ໂດຍ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ວັນທີົ່ 26 ທັນວາ 2013, ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການບັນຊີ ໃນ ສ ປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການບັນຊີ  ແລະ ຂໍີ້ກໍານົດການບັນຊີ ໃນ ສ ປປ ລາວ. 
ນີີ້ລວມທັງ ສະກຸນເງິນໃນການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ. 

 
ບົດລາຍງານສະຖານະການເງິນໄດູ້ຖືກກະກຽມ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບການບັນຊີຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການບັນຊີ ໃນ ສ ປປ ລາວ, ຊຶົ່ງອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນບາງດ້ານທີົ່ສໍາຄັນ 
ຈາກມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນສາກົນ ແລະ ຫລັກການບັນຊີທີົ່ໄດູ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍທົົ່ວໄປ 
ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປະເທດອືົ່ນ. ດັົ່ງນັີ້ນ ບົດລາຍງານການເງນິສະບັບນີີ້ ບໍົ່ໄດູ້ມີຈຸດປະສົງທີົ່ຈະສະແດງ
ຖານະທາງການເງິນ, ຜົນໄດູ້ຮັບຂອງການດໍາເນີນງານ,ສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນຂອງເຈົີ້າຂອງ, ກະແສເງິນສົດ ແລະ 
ແນວທາງການປະຕິບັດໃນປະເທດ ຫລື ຂອບເຂດອໍານາດອືົ່ນໆ ທີົ່ນອກເໜືອຈາກ ປະເທດ ສປປ ລາວ, 
ນອກຈາກນັີ້ນ ການນໍາໃຊູ້ລາຍງານການເງິນສະບັບນີີ້ບໍົ່ໄດູ້ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບຜ ູ້ທີົ່ບໍົ່ໄດູ້ຮັບຮ ູ້ກ່ຽວກບັ 
ລະບຽບການບັນຊີ, ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 
ທະນາຄານໄດູ້ບັນທຶກບັນຊີເປັນສະກຸນເງິນ ລາວ ກີບ (LAK) ແລະ ກະກຽມລາຍງານຖານະການເງິນເປັນ
ສະກຸນເງິນ ລາວກີບ LAK. 
 
ມາດຕະຖານການບັນຊີໃໝ່ IFRS 16 ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ ຢ ່ໃນປີການບັນຊີ ຫ ື ມີຜົນສັກສິດນັບຕັີ້ງແຕ່
ວັນທີົ່ 01 ມັງກອນ 2019. ການປະກາດໃຊູ້ ມາດຕະຖານການບັນຊີ IFRS 16 ແມ່ນເປັນໄປຕາມບົດ
ແນະນໍາຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີົ່ 1433/ກບງ ວ່າດ້ວຍ ບົດແນະນໍາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ ສະບັບ IFRS 16 ສັນຍາເຊົົ່າ ລົງວັນທີົ່ 24 ຕຸລາ 2019. 
ການໃຊູ້ມາດຕະຖານບັນຊີໃໝ່ຄັີ້ງທໍາອິດ ແມ່ນມີຜົນປ່ຽນແປງຢ ່ໃນ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ. ຜົນກະ 
ທົບຂອງການປ່ຽນແປງນີີ້ ໄດູ້ອະທິບາຍໄວູ້ໃນ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີົ່ 3. 
 
ລາຍງານຖານະການເງິນໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດໃນນາມຂອງຄະນຜ ູ້ບໍລິຫານ ໃນ ວັນທີ 26 ກມຸພາ 2020. 

 
(ii) ພ ໍ້ນຖານການວັດແທກ 
 

ລາຍງານຖານະທາງການເງິນໄດູ້ເຮັດຂຶີ້ນໂດຍຢ ່ບົນພືີ້ນຖານ ມ ນຄ່າຕົີ້ນທຶນເດີມທີົ່ໄດູ້ຖກືຍອມຮັບ  ເວັີ້ນເສຍ
ແຕ່ທີົ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ. ທະນາຄານນໍາໃຊູ້ນະໂຍບາຍການບັນຊີຢ່າງຕໍົ່ເນືົ່ອງ ແລະ ສອດ
ຄ້ອງ ກັບນະໂຍບາຍທີົ່ຖກືຍອມຮັບ ແລະ ນໍາໃຊູ້ໃນປີທີົ່ຜ່ານມາຍົກເວັີ້ນທີົ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນລະບຽບອືົ່ນໆ. 
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(iii) ການໃຊູ້ວິຈາລະນະຍານ ແລະ ການຄາດຄະເນ 
 

ການກະກຽມບົດລາຍງານການເງນິຂອງທະນາຄານຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ຝ່າຍຜ ູ້ບໍລິຫານ ຕ້ອງໃຊູ້ວິຈາລະນະຍານ,
ການຄາດຄະເນ ແລະ ຕັີ້ງຂໍີ້ສົມມຸດຕິຖານ ຂຶີ້ນຢ ່ກັບຄວາມຮ ູ້ທີົ່ດີທີົ່ສຸດຂອງຝ່າຍຜ ູ້ບໍລິຫານກ່ຽວກັບ
ເຫດການໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການກະທໍາທີົ່ມິຜົນກະທົບຕໍົ່ການນໍາໃຊູ້ນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ລາຍງານ 
ມ ນຄ່າຂອງສິນຊັບ, ຫນີີ້ສິນ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການເປີດເຜີຍ ຫນີີ້ສິນອາດຈະເກີດຂືີ້ນ ນະວັນທີົ່
ລາຍງານ. 

 
ການຄາດຄະເນ ແລະ ຂໍີ້ສົມມຸດພືີ້ນຖານ ໄດູ້ຮັບການທົບທວນຄືນຢ່າງຕໍົ່ເນືົ່ອງ. ຜົນໄດູ້ຮັບແທູ້ຈິົ່ງອາດຈະ
ແຕກຕ່າງຈາກການປະເມີນຂອງຝ່າຍຜ ູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງດັົ່ງກ່າວສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມກີານ
ແກູ້ໄຂປັບປຸງທີົ່ໄດູ້ຮັບການຍອມຮັບໃນໄລຍະທີົ່ການຄາດຄະເນໄດູ້ຖືກປັບປຸງແລະໃນອະນາຄົດທີົ່ໄດູ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ. 
 
ມ ນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງພັນທະຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານ ແມ່ນຂຶີ້ນກັບຫລາຍປັດໃຈທີົ່ພິຈາລະນາ ໂດຍຜ ູ້
ບໍລິຫານ ໃນການໃຊູ້ສົມມຸດຕິຖານຫລາຍຢ່າງ ເຊັົ່ນ: ອັດຕາການຂືີ້ນເງິນເດືອນ, ອັດຕາຜົນຕອບແທນ ແລະ
ອັດຕາການຕາຍ. ສົມມຸດຕິຖານທີົ່ນໍາໃຊູ້ເຂົີ້າໃນການກໍານົດຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍສຸດທິສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານ  
ລວມມີອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ. ຜ ູ້ບໍລິຫານໄດູ້ເລືອກອັດຕາດອກເບູ້ຍສະເລ່ຍຂອງເງິນຝາກປະຈໍາໄລຍະຍາວ 5 ປີ 
ຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ເປັນອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ ເພືົ່ອກໍານົດມ ນຄ່າປະຈຸບັນຂອງກະແສ
ເງິນສົດ ທີົ່ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຊໍາລະຕໍົ່ກັບພັນທະຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານ ໃນອະນາຄົດ. ການປ່ຽນແປງໃດໆໃນ
ການສົມມຸດຕິຖານເຫ ົົ່ານີີ້ຈະມີຜົນກະທົບຕໍົ່ມ ນຄ່າຂອງ ພັນທະຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານ.  
 

(ຂ) ທຸລະກໍາທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 

(i) ສະກຸນເງິນທີີ່ນໍາສະເໜ ີ

ທະນາຄານມີລະບົບການບັນຊີ ແລະ ບັນທກຶການເຮັດທຸລະກໍາທັງໝົດເປັນເງິນລາວກີບ. ບັນດາລາຍການ
ທີົ່ລວມຢ ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນແມ່ນຖືກວັດແທກ ແລະ ນໍາສະເໜີໂດຍນໍາໃຊູ້ເງິນລາວກບີ. 

 
(ii) ທຸລະກໍາ ແລະ ຍອດເຫຼ ອ 

ທຸລະກໍາທີົ່ເປັນສະກຸນເງິນອືົ່ນນອກເໜືອຈາກສະກຸນເງິນກີບ ແມນ່ໄດູ້ຖືກແປງເປັນກີບໃນອັດຕາແລກປ່ຽນ
ນະວັນທີທີົ່ມກີານເຮັດທຸລະກໍາເກດີຂຶີ້ນ. ກາໍໄລ ແລະ ຂາດທຶນ ຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີົ່
ເປັນຜົນມາຈາກການເຮັດທຸລະກໍາຊໍາລະສະສາງ ແລະ ຈາກການແປງອັດຕາແລກປ່ຽນທ້າຍປີ ຈາກຊັບສິນ 
ແລະ ໜີີ້ສິນທາງການເງິນ ທີົ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີົ່ນອກເໜືອຈາກສະກຸນເງິນກີບ ແມ່ນຖກືບັນທຶກຢ ່
ໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ.  
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທີົ່ນໍາໃຊູ້ປຽບທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີດັົ່ງນີີ້: 

 31 ທັນວາ 2019 31 ທັນວາ 2018 
ໂດລາສະຫາລັດ (“ໂດລາ”) 8.871 8.537 

ບາດໄທ (“ບາດ”) 304,10 265,42 

ຢ ໂຣ (“ຢ ໂຣ”) 9.877 9.700 

 
(ຄ) ປີການບັນຊ ີ
 

ຮອບການລາຍງານຂອງທະນາຄານຈະເລີົ່ມຕົີ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິີ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 31 ທັນວາ. 

3 ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທາງການບັນຊີທີີ່ສໍາຄັນ 
(ກ) ການເຊົີ່າ 

ທະນາຄານ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີ IFRS 16 ໂດຍນໍາໃຊູ້ວິທີການປັບປ່ຽນຍ້ອນຫ ັງ. ດັົ່ງນັີ້ນຂໍີ້
ມ ນທີົ່ປຽບທຽບທີົ່ນໍາສະເໜີໃນປີ 2018  ແມ່ນບໍົ່ໄດູ້ນໍາມາຄິດໄລ່ຄືນໃໝ່ ເຊິົ່ງຖືກນໍາສະເໜີຕາມການລາຍ
ງານກ່ອນໜ້ານີີ້ ພາຍໃຕູ້ລະບຽບການບັນຊີທີົ່ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ກົດລະບຽບທີົ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ລາຍລະອຽດການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທາງການບັນຊີໄດູ້ເປີດເຜີຍໄວູ້ຂ້າງລຸ່ມ, ນອກຈາກນີີ້ ຂໍີ້
ກໍານົດການເປີດເຜີຍຂໍີ້ມ ນໃນ  IFRS 16  ແມ່ນຍັງບໍົ່ໄດູ້ນໍາກັບໄປໃຊູ້ກັບຂໍີ້ມ ນການປຽບທຽບ. 

 (ຂ) ນິຍາມຂອງການເຊົີ່າ 
 

ກ່ອນໜ້ານີີ້, ທະນາຄານໄດູ້ຖືສັນຍາເຊົົ່າ ເປັນສັນຍາເຊົົ່າດໍາເນີນງານ ແລະບັນທຶກຄ່າເຊົົ່າທີົ່ກຽ່ວຂ້ອງ ເປັນລາຍ
ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ, ສັນຍາເຊົົ່າທີົ່ຢ ່ພາຍໃຕູ້ IFRS 16  ຄືສັນຍາເຊົົ່າອາຄານ. ຂະນະນີີ້ ທະນາຄານໄດູ້
ປະເມີນວ່າ ສັນຍາເຊົົ່າຢ ່ພາຍໃຕູ້ຄໍາຈໍາກັດຄວາມຂອງສັນຍາເຊົົ່າ ດັົ່ງທີົ່ລະບຸໄວູ້ໃນ ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ
ເອກະ ສານລາຍງານການເງິນ ທີົ່ 22. 

 
(ຄ) ຜູູ້ເຊົີ່າ 
 

ໃນຖານະເປັນຜ ູ້ເຊົົ່າ, ທະນາຄານມີສໍານັກງານໃຫຍ່,ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ທີົ່ຢ ່ພາຍໃຕູ້ IFRS 16, 
ທະນາຄານຮັບຮ ູ້ ສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ ແລະ ໜີີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າ ເຊັົ່ນ: ສັນຍາເຊົົ່ານີີ້ ຈະຖືກບັນທຶກໃນ 
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ນອກຈາກນີີ້ ທະນາຄານຍັງໄດູ້ເຮັດສັນຍາເຊົົ່າໃໝ່ສໍາລັບສາຂາ ພາຍໃນປີ ສິີ້ນສຸດ 
31 ທັນວາ 2019. 
 
ການປ່ຽນແປງສໍາລັບການເຊົົ່ານີີ້, ໜີີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າຈະຖືກວັດແທກມ ນຄ່າປະຈຸບັນຂອງຈໍານວນເງິນຄ່າເຊົົ່າ
ທີົ່ເຫ ືອຢ ່ ໂດຍຄິດຫຼຸດດ້ວຍອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນຝາກປະຈໍາຂອງທະນາຄານ ສໍາລັບປີ 2019. 

 
ສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ ຖືກວັດແທກມ ນຄ່າຕາມການບັນຊີ ເຊິົ່ງເທົົ່າກັບ ພາລະໜີີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າ ນະຕົີ້ນ
ປີປະຈຸບັນ ໄດູ້ຄິດຫຼຸດດ້ວຍອັດຕາດອກເບູ້ຍສະເລ່ຍຖ່ວງນໍີ້າໜັກ ຂອງຜ ູ້ເຊົົ່າ ນະວັນທີົ່ມກີານປ່ຽນແປງ 
ດັດແກູ້ສໍາລັບເງິນຄົງຄ້າງ ແລະ ເງິນຊໍາລະລ່ວງໜ້າ. 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 

 

4 ນະໂຍບາຍການບນັຊີທີີ່ສໍາຄັນ 

 

ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສໍາຄັນທີົ່ກາໍນົດໄວູ້ຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ໄດູ້ຖືກນໍາໃຊູ້ຢ່າງສອດຄ່ອງກັບທຸກຊ່ວງໄລຍະເວລາທີົ່ໄດູ້
ນໍາສະເຫນີໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນເຫ ົົ່ານີີ້. 

 

(ກ)  ເຄ ີ່ອງມ ທາງການເງິນ  
 

ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານປະກອບມີເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທີົ່ທຽບເທົົ່າເງິນສົດ, ເງິນກ ູ້ຢືມ 
ແລະລ ກຫນີີ້, ເງິນຝາກ, ຍອດເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລ ກຫນີີ້ອືົ່ນໆ ແລະ ເຈົີ້າໜີີ້. ນະໂຍບາຍການ
ບັນຊີສໍາລັບການຮັບຮ ູ້ແລະການວັດແທກຂອງລາຍການເຫ ົົ່ານີີ້ຖກືເປີດເຜີຍໄວູ້ໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
(ຂ)  ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົີ່າເງິນສົດ 

ຕາມຈຸດປະສົງຂອງໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດຈະປະກອບມີບັນດາລາຍການ
ທີົ່ມີສະພາບຄ່ອງສ ງ ເຊັົ່ນ:ການລົງທຶນໄລຍະສັີ້ນ ທີົ່ມີໄລຍະເວລາບໍົ່ເກີນ 30 ວັນ ຫ  ືໜ້ອຍກວ່າ ຈາກວັນທີົ່ໄດູ້
ລົງທຶນໄປ ແລະ ພ້ອມທີົ່ຈະປ່ຽນ ແລະ ຮັບຮ ູ້ເປັນເງິນສົດ, ເງິນຝາກທີົ່ບໍົ່ມກີານຈໍາກັດຢ ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ, ເງິນສົດໃນກໍາມື ແລະ ເງິນຝາກຢ ່ກັບທະນາຄານອືົ່ນ. 

 
(ຄ)  ຕະຫລາດການເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານ 

 
  ຕະຫລາດການເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານແມ່ນປະຕິບັດຕາມມ ນຄ່າຕົີ້ນທຶນເດີມ. 
 
(ງ)  ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ 
 

ພາຍໃຕູ້ຂໍີ້ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດລົງວັນທີ 07 ທັນວາ 2018, ທະນາຄານທລຸະກດິ
ຕ້ອງແບ່ງກໍາໄລສຸດທິເພືົ່ອເປັນຄັງສໍາຮອງ ດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີີ້: 
 

• ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ 
• ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອືົ່ນໆ 

 
ອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 46 / ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ເດືອນທັນວາປີ 
2013, ທະນາຄານຕ້ອງໄດູ້ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການໃນອັດຕາ 10% ຂອງກໍາໄລສຸດທິຫ ັງຫກັຂາດທຶນ. 
ທະນາຄານສາມາດຢຸດການສ້າງຄັງສະສົມນີີ້ໄດູ້ເມືົ່ອມີຄັງສະສົມຄົບ 50 % ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ. 

 
(ຈ)  ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ລູກຄາ້ 
 

ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ລ ກຄ້າ ເກີດຈາກທະນາຄານໃຫູ້ເງິນໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າ ເພືົ່ອຈຸດປະສົງອືົ່ນ
ນອກຈາກເຮັດກໍາໄລໄລຍະສັີ້ນ. ໄດູ້ຖືກລະບຸໄວູ້ໃນຍອດເຫ ືອຕົີ້ນທຶນ  ຫັກໃຫູ້ຄ່າເສືົ່ອມມ ນຄ່າສໍາລັບຫນີີ້ສ ນ
ແລະ ເງິນກ ູ້ສົງໃສ ເພືົ່ອສະທ້ອນມ ນຄ່າທີົ່ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮັບຄືນ. ເງິນກ ູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງຫນ້າ ຍົກເວັີ້ນເງິນເບີກ
ເກີນບັນຊີ ແມ່ນສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງດອກເບູ້ຍຄ້າງຮັບ. 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019
 

 

 
(ສ)  ການຫກັເງິນແຮສໍາລັບໜີໍ້ສູນ ແລະ ເງິນກູູ້ສົງໃສ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ 

 
ຂໍໍ້ຕົກລົງ ເລກທີີ່ 512 / ທຫລ ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ໄດູ້ຕັໍ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເດ ອນຕຸລາປີ 2018 

 
ອີງຕາມຂໍີ້ຕົກລົງ ເລກທີົ່ 512 / ທຫລ ("ທຫລ 512") ລົງວັນທີ 29 ເດືອນມິຖຸນາ 2018 ແລະ ມຜົີນບັງຄັບ
ໃຊູ້ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນຕຸລາປີ 2018, ທະນາຄານຕ້ອງຈັດປະເພດສິນເຊືົ່ອ ແລະ ສ້າງເງືົ່ອນໄຂການຫັກເງິນ
ແຮສໍາລັບໜີີ້ທີົ່ສຸນຫາຍ. ດັົ່ງນັີ້ນ, ເງິນກ ູ້ຢືມຖືກແບ່ງເປັນເງິນກ ູ້ຢືມມີຄຸນນະພາບ ຫ ື ເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນ
ນະພາບ ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການຊໍາລະເງິນແລະປັດໃຈດ້ານຄຸນນະພາບອືົ່ນໆ. ເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ເປັນປະເພດ
ປົກກະຕິ (ກຸ່ມ A) ຖກືຖືວ່າເປັນຫນີີ້ສິນທີົ່ມີຄຸນນະພາບ. ເງິນກ ູ້ຢືມປະເພດທີົ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ (ກຸ່ມ B) 
ແມ່ນລ ກຄ້າຄວນເອົາໃຈໃສ່ສັງເກດການ ແລະ ຈັບຕາເບິົ່ງເປັນພິເສດ ແລະ ເງິນກ ູ້ຕໍົ່າກວ່າມາດຕະຖານ (ກຸມ່ 
C) ຫ  ືເງິນກ ູ້ສົງໃສ (ກຸ່ມ D) ຫ  ືເງິນກ ູ້ສ ນ (ກຸ່ມ E) ຖືກຖືວ່າເປັນເງິນກ ູ້ທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ. 
 
ອີງຕາມແຈູ້ງການ ທຫລ 512, ການຫັກເງິນແຮລວມຈະຖືກສ້າງຂືີ້ນໃນອັດຕາ 0,5% ຂອງຍອດເງິນກ ູ້ຢືມ
ປົກກະຕິ ໃນວັນທີລາຍງານ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການຫກັເງິນແຮສະເພາະ ສໍາລັບເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່,   
ເງິນກ ູ້ຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ, ເງິນກ ູ້ສົງໃສ ແລະ ເງິນກ ູ້ສ ນ ແມ່ນໄດູ້ຖືກສ້າງຂຶີ້ນໂດຍການຄ ນຍອດເງິນທີົ່ຍັງ
ເຫ ືອຂອງແຕ່ລະປະເພດເງິນກ ູ້ຢືມ ແລູ້ວຫັກໃຫູ້ມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບຄໍີ້າປະກັນ (ຖ້າມີ) ຕາມກົດລະບຽບຂອງ 
ທຫລ ກ່ຽວກັບ ອັດຕາການຫກັເງນິແຮ ທີົ່ໃຊູ້ໃນການຈັດຊັີ້ນເງິນກ ູ້ຢືມດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີີ້: 

 

ການຈັດຊັໍ້ນໜີໍ້ ຈໍານວນມ ໍ້ເກນີກໍານົດ ອັດຕາເງິນແຮ 

ໜີີ້ປົກກະຕິ (A) 0-29 ວັນ 0,5% 

ໜີີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່(B) 30-89 ວັນ 3% 
ໜີີ້ຕໍົ່າກວ່າມາດຕະຖານ(C) 90-179 ວັນ 20% 

ໜີີ້ສົງໄສ(D) 180-359 ວັນ 50% 

ໜີີ້ສ ນ(E) ຫລາຍກວ່າ 360 ວັນ 100% 

 
ອັດຕາສ່ວນສ ງສຸດຂອງຫລັກຊັບຄ້ໍາປະກັນທີົ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕູ້ ແຈູ້ງການເລກທີ 512 ມີດັົ່ງນີີ້: 

ປະເພດຂອງຫລັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ 
ອັດຕາສ່ວນສູງສຸດທີີ່

ອະນຸຍາດ 
(ກ) ເງິນຝາກໃນທະນາຄານ 

- ໃນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກ ູ້ 
- ໃນສະກຸນເງິນທີົ່ແຕກຕ່າງກັບເງນິກ ູ້ 

 
100% 
95% 

(ຂ) ຄໍາເກັບໄວູ້ໃນທະນາຄານ 90% 

(ຄ) ພັນທະບັດລັດຖະບານ ແລະ ພັນທະບັດ ທຫລ 
- ໃນສະກຸນເງິນດຽວກັບເງິນກ ູ້ 

▪ ໄລຍະເວລາຕໍົ່າກວ່ 1 ປີ 
▪ ໄລຍະເວລາໃນລະຫວ່າງ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ 
▪ ໄລຍະເວລາຫລາຍຫວ່າ  5 ປີ 

     - ໃນສະກຸນເງິນທີົ່ແຕກຕ່າງກັບເງິນກ ູ້ 
▪ ໄລຍະເວລາຕໍົ່າກວ່າ 1 ປີ 

 
 

100% 
90% 
80% 

 
95% 
85% 
75% 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

ປະເພດຂອງຫລັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ 
ອັດຕາສ່ວນສູງສຸດທີີ່

ອະນຸຍາດ 
▪ ໄລຍະເວລາໃນລະຫວ່າງ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ 
▪ ໄລຍະເວລາຫລາຍຫວ່າ  5 ປີ 

(ງ) ເງິນຝາກໃນທະນາຄານຫ ືສະຖາບັນການເງິນອືົ່ນໆ 
▪ ໄລຍະເວລາຕໍົ່າກວ່າ 1 ປີ 
▪ ໄລຍະເວລາໃນລະຫວ່າງ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ 
▪ ໄລຍະເວລາຫລາຍຫວ່າ  5 ປີ 

 
80% 
75% 
70% 

(ຈ) ຫນັງສືຢັີ້ງຢືນການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອຫ ືໃບຢັີ້ງຢືນການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອ 95% 

(ສ) ໜັງສືຄໍີ້າປະກັນ ຫ  ືການຄໍີ້າປະກັນຂອງທະນາຄານ 90% 

(ຊ) ອະສັງຫາລິມະຊັບ 40% 

 
ການປ່ຽນແປງ ການຫັກເງິນແຮສໍາລັບເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ບໍົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ ແມ່ນບັນທຶກໄວູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການ
ດໍາເນີນງານ ເປັນ " ຫັກເງິນແຮ ສຸດທິສໍາລັບເງິນກ ູ້ທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ". ເງິນແຮສະເພາະສະສົມ ສໍາລັບເງິນກ ູ້ທີົ່
ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ ແມ່ນບັນທຶກໃນລາຍງານຖານະການເງິນໃນ "ເງິນກ ູ້ຢືມແລະເງິນລ່ວງຫນ້າແກ່ລ ກຄ້າ, ຫັກ
ເງິນແຮສະເພາະສຸດທິສໍາລັບ ເງິນກ ູ້ທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ. 
 

ອີງຕາມລະບຽບການບັນຊີທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມກົດຫມາຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດໄວູ້, ການ
ປ່ຽນແປງໃນການຫັກເງິນແຮລວມຂອງເງິນກ ູ້ ສໍາລັບກິດຈະກໍາ ການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອ ຈະຖືກບັນທຶກໄວູ້ໃນລາຍ
ງານຜົນການດໍາເນີນງານ ເປັນ"ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານອືົ່ນໆ" ສໍາລັບ ລາຍຈ່າຍຫັກເງິນແຮລວມ ແລະ 
"ລາຍຮັບໃນການດໍາເນີນງານອືົ່ນໆ" ສໍາລັບການເກັບຄືນເງິນແຮລວມຂອງເງິນກ ູ້ ແລະ ຍອດເງິນແຮທົົ່ວໄປ 
ໄດູ້ບັນທຶກໄວູ້ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງີນໃນ “ເງິນແຮລວມສິນເຊືົ່ອ”ພາຍໃຕູ້ “ທຶນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງຂອງ
ທະນາຄານ” 
 
ກົດລະບຽບ ເລກທີີ່ 324/ທຫລ  ທີີ່ໃຊູ້ໄດູ້ກ່ອນວັນທ ີ1 ຕຸລາປີ 2018 
 

ອີງຕາມຂໍີ້ ແຈູ້ງການເລກທີ 324 / ທຫລ ("ທຫລ 324") ລົງວັນທີ 19 ເມສາ 2011, ທະນາຄານຕ້ອງໄດູ້ຈັດ
ປະເພດການກ ູ້ຢືມ ແລະ ສ້າງເງືົ່ອນໄຂການຫັກເງິນແຮສໍາລັບໜີີ້ທີົ່ສຸນຫາຍ. ດັົ່ງນັີ້ນ, ເງິນກ ູ້ຢືມຖກືແບ່ງເປັນ
ເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ມີຄຸນນະພາບ ຫ  ືເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການຊໍາລະເງິນແລະປັດໃຈດ້ານ
ຄຸນນະພາບອືົ່ນໆ. ເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ເປັນປະເພດປົກກະຕິ (ກຸມ່ A) ຖກືຖືວ່າເປັນຫນີີ້ສິນທີົ່ມີຄຸນນະພາບ. ເງິນກ ູ້
ຢືມປະເພດທີົ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ (ກຸມ່ B) ຫ  ືເງິນກ ູ້ຕໍົ່າກວ່າມາດຕະຖານ (ກຸ່ມ C) ຫ  ືເງິນກ ູ້ສົງໃສ (ກຸມ່ D) ຫ  ື
ເງິນກ ູ້ສ ນ (ກຸ່ມ E) ຖກືຖືວ່າເປັນເງິນກ ູ້ທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນຸະພາບ. 
 

ອີງຕາມແຈູ້ງການເລກທີ 324 ທຫລ, ວ່າດ້ວຍການຫັກເງິນແຮ ຂອງເງິນກ ູ້ໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າໄດູ້ຖກືສ້າງຂຶີ້ນໂດຍ
ການຄ ນກັບລາຍການທີົ່ຄ້າງຊໍາລະ ແລະ ຍອດເງິນຄົງເຫລືອຂອງການຫັກເງິນແຮທົົ່ວໄປຈະຖືກບັນທຶກໄວູ້ໃນ
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ໃນ " ເງິນແຮລວມສໍາລັບກິດຈະກໍາການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອ" ພາຍໃຕູ້ ທຶນ ແລະ ທຶນ
ສໍາຮອງຂອງທະນາຄານ 
 
ຍອດເຫລືອຂອງແຕ່ລະປະເພດເງິນກ ູ້ຢືມກັບອັດຕາການຫັກເງິນແຮທີົ່ໃຊູ້ໃນການຈັດຊັີ້ນໜີີ້ເງິນກ ູ້ຢືມດັົ່ງລຸ່ມ
ນີີ້: 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

ການຈັດຊັໍ້ນໜີໍ້ ຈໍາວນວັນທີີ່ຜາ່ນມາ ອັດຕາຫັກເງິນແຮ 

ໜີີ້ປົກກະຕິ (A) 0-29 ວັນ 0,5% - 1% 

ໜີີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່(B) 30-89 ວັນ 3% 

ໜີີ້ຕໍົ່າກວ່າມາດຕະຖານ(C) 90-179 ວັນ 20% 

ໜີີ້ສົງໄສ(D) 180-359 ວັນ 50% 

ໜີີ້ສ ນ(E) ຫລາຍກວ່າ 360 ວັນ 100% 

 

ການປ່ຽນແປງໃນການຫັກເງິນແຮສໍາລັບເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ ແມ່ນບັນທຶກໄວູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການ
ດໍາເນີນງານ ເປັນ "ຫັກເງິນແຮ ສຸດທິສໍາລັບເງິນກ ູ້ທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ". ເງິນແຮສະເພາະສະສົມສໍາລັບເງິນກ ູ້ທີົ່ບໍົ່
ມີຄຸນນະພາບ ແມ່ນບັນທກຶໃນລາຍງານຖານະການເງິນ ໃນ "ເງິນກ ູ້ຢືມແລະເງິນລ່ວງຫນ້າແກ່ລ ກຄ້າ, ຫັກເງິນ
ແຮສຸດທິສະເພາະສໍາລັບ ເງິນກ ູ້ທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ. 
 
ອີງຕາມແຈູ້ງການເລກທ ີ ທຫລ 324, ທະນາຄານຈະຕ້ອງກໍານົດການຫັກເງິນແຮສໍາລັບການສ ນເສຍເງິນ
ກ ູ້ລວມ ໃນອັດຕາ 3% ຂອງຍອດຄົງເຫລືອທັງໝົດຂອງເງນິກ ູ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ໃນວັນທີລາຍງານ ແລະ ການ
ຫັກເງິນແຮລວມສໍາລັບເງິນກ ູ້ປົກະຕິ ຈະເປັນໄປຕາມແຈູ້ງການຂອງ ທຫລ ໃນແຕ່ລະປີ. ສໍາລັບໄລຍະເວລາ
ກ່ອນວັນທີ 1 ຕຸລາປີ 2018 ອັດຕາການຫັກເງິນແຮລວມສໍາລັບເງິນກ ູ້ຢືມປົກກະຕິ ແມ່ນປະມານ 0,5% ຫາ 
1.0% ຕາມຫນັງສືແຈູ້ງການເລກທີ 342 / ທຫລ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລົງໃນວັນທີ 2 
ເມສາ 2011. ດັົ່ງນັີ້ນ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດູ້ຈັດການຫັກເງິນແຮລວມໃນອັດຕາ 0,5% ຂອງຍອດເງິນຄົງເຫລືອ
ຂອງເງິນກ ູ້ປົກກະຕິ. 
 
ທະນາຄານໄດູ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບແຈູ້ງການ ເລກທີົ່ ທຫລ 324 ໃນການຫັກເງິນແຮ ເງິນກ ູ້ປົກກະຕິ ແລະ 
ເງິນກ ູ້ເອົາໃຈໃສ່ ສໍາລັບໄລຍະເວລາ ກ່ອນວັນທີົ່ 01 ຕຸລາ 2018. 
  
ອີງຕາມລະບຽບການບັນຊີທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທີົ່ກໍານົດໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທຸກໆການປ່ຽນແປງ
ໃນການຫັກເງິນແຮຂອງເງິນກ ູ້ລວມສໍາລັບການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອຈະຖືກບັນທຶກໄວູ້ໃນລາຍ
ງານຜົນການດໍາເນີນງານ ເປັນ"ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານອືົ່ນໆ" ສໍາລັບ ລາຍຈ່າຍຫັກເງິນແຮ ແລະ "ລາຍ
ຮັບໃນການດໍາເນີນງານອືົ່ນໆ" ສໍາລັບການປ່ຽນແປງ ລາຍຈ່າຍການຫັກເງິນແຮລວມ ແລະ ຍອດເງິນຄົງເຫລືອ
ຂອງການຫັກເງິນແຮລວມຈະຖກືບັນທຶກໄວູ້ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ໃນ "ການຫກັເງິນແຮທົົ່ວໄປສໍາ
ລັບການ ເຄືົ່ອນໄຫວຂອງປ່ອຍສິນເຊືົ່ອ" ພາຍໃຕູ້ທຶນ ແລະ ທຶນສໍາຮອງຂອງທະນາຄານ. 

 

(ຊ) ເງິນກູູ້ຕິດຕາມນອກຜັງ 
 

ອີງຕາມແຈູ້ງການເລກທີ ທຫລ 512, ເງິນກ ູ້ຢືມຈະຖືກຕັດອອກ ບໍົ່ເກີນ 90 ວັນຫ ັງຈາກຖືກຈັດຊັີ້ນໜີີ້ໃຫູ້ເປັນ
ກຸ່ມໜີີ້ສ ນ. 
 

ເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ຕັດອອກຈະຖກືບັນທກຶເປັນບັນຊີລາຍການນອກ ໃບລາຍງານການເງິນ ເພືົ່ອຕິດຕາມ ແລະ ຮຽກ
ເກັບຄືນ. ຈໍານວນທີົ່ເກັບຄືນໄດູ້ຈາກເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ຕັດອອກໄປຕິດຕາມນອກຜັງກ່ອນໜ້ານີີ້, ລວມທັງລາຍຮັບ
ຈາກການຂາຍຫລັກຊັບຄໍີ້າປະກັນໃນບັນດາຫນີີ້ສິນເຫ ົົ່ານັີ້ນ, ແມ່ນບັນທຶກໃນລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ 
ເມືົ່ອໄດູ້ຮັບກັບຄືນ. 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019
 

 

 
 (ຍ) ການຫກັເງິນແຮ ສໍາລັບ ໜີໍ້ສິນ ພາລະຜູກພນັນອກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 
 

ອີງຕາມຂໍີ້ຕົກລົງເລກທ ີທຫລ 512, ທະນາຄານບໍົ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດປະເພດ ແລະ ຫກັເງິນແຮ ສໍາລັບ ພາລະຜ ກ
ພັນ ນອກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ຍົກເວັີ້ນເສຍແຕ່ ການຊໍາລະຢ ່ພາຍໃຕູ້ສັນຍາຄໍີ້າປະກັນ ທີົ່ທະນາຄານ
ເຮັດໃນນາມຂອງລ ກຄ້າ. ໃນກໍລະນີທີົ່ການຊໍາລະແມ່ນ ການຈັດປະເພດ ແລະ ການຫັກເງິນແຮສໍາລັບການສ ນ
ເສຍເງິນກ ູ້ ເຊີົ່ງສ້າງຂືີ້ນ ຕາມລະບຽບການບັນຊີທີົ່ລະບຸໄວູ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ໃບລາຍງານການເງິນ ຂໍີ້ 4 
(ສ). 

 
 
(ດ) ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ທີີ່ບໍີ່ມີຕົວຕົນ 

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ທີົ່ບໍົ່ມີຕົວຕົນປະກອບມີຊອຟແວຄອມພິວເຕີ. ຕົີ້ນທຶນຂອງຊັບສິນໃດໜຶົ່ງແມ່ນລວມເອົາລາຄາຊືີ້
ຂອງຊັບສິນ ບວກໃຫູ້ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທາງກົງ ເພືົ່ອໃຫູ້ຊັບສິນດັົ່ງກ່າວຢ ໃ່ນສະພາບທີົ່ພ້ອມໃຊູ້ງານໄດູ້.  ຊອຟແວຖືກຫັກ
ຄ່າເສືົ່ອມຕະຫ ອດອາຍຸການນໍາໃຊູ້ 5 ປີ ໂດຍຫກັແບບສະເໝີຕົວ. 

 
(ຕ) ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ມີຕົວຕົນ 

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນສະແດງຕາມລາຄາຕົີ້ນທຶນຫັກໃຫູ້ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ, ຖ້າມີ. 
 

ຕົີ້ນທຶນຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນ ປະກອບດ້ວຍລາຄາຊືີ້ ບວກກັບຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຕິດພັນທາງກົງອືົ່ນໆ ເພືົ່ອເຮັດໃຫູ້
ຊັບສິນຢ ່ໃນສະພາບທີົ່ພ້ອມໃຊູ້ງານໄດູ້. 

 
ລາຍຈ່າຍທີົ່ເກີດຂຶີ້ນພາຍຫ ັງ ຈະຖືກລວມຢ ່ໃນມ ນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສິນທີົ່ຍົກຍອດມາ ຫ ືບັນທຶກເປັນຊັບສິນ
ແຍກຕ່າງຫາກ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມກໍົ່ຕໍົ່ເມືົ່ອລາຍຈ່າຍດັົ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທີົ່ຈະນໍາມາເຊິົ່ງຜົນປະໂຫຍດ
ທາງເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ ໃຫູ້ແກ່ທະນາຄານ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ດັົ່ງກ່າວສາມາດປະເມີນມ ນຄ່າໄດູ້ຢ່າງໜ້າເຊືົ່ອຖື. 
ມ ນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງພາກສ່ວນທີົ່ຖືກປ່ຽນແທນທີົ່ລົງບັນຊີເປັນຊັບສິນແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນຈະຖືກຍົກເລີກການຮັບ
ຮ ູ້ເມືົ່ອຖືກປ່ຽນແທນ. ສໍາລັບບັນດາຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອືົ່ນໆທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັການສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາທັງໝົດຈະ
ຖືກບັນທກຶໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຮອບການລາຍງານ ເມືົ່ອເກີດຂຶີ້ນຕົວຈິງ. 

 
ກໍາໄລ ຫ  ື ຂາດທຶນທີົ່ເກີດຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນຈະຖືກບັນທກຶໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນ
ງານ. 

 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນທີົ່ຫກັຄົບຕາມກໍານົດຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນຈະສະແດງຢ ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນຈົນກວ່າ
ຈະມກີານຂາຍ ຫ ືສະສາງອອກ. 

 
ມ ນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນຈະຖກືທົບທວນການດ້ອຍຄ່າ ເມືົ່ອມີຂໍີ້ີ້ບົົ່ງຊີີ້ວ່າຊັບສິນດັົ່ງກ່າວອາດ
ມີການດ້ອຍຄ່າ. ການດ້ອຍຄ່າສາມາດວັດແທກໄດູ້ໂດຍການປຽບທຽບມ ນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສິນກັບຈໍານວນເງິນ
ທີົ່ອາດໄດູ້ຮັບຄືນມາ. ຂາດທຶນຈາກການດ້ອຍຄ່າຈະຖກືບັນທກຶທັນທີເຂົີ້າໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ. 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

ຄ່າຫ  ້ຍຫ ້ຽນ ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ມ ີຕົວຕົນ 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແມ່ນຖກືຄິດໄລ່ຕາມວິທີຄິດໄລ່ ແບບສະເໝີຕົວ ຕະຫອດອາຍຸການນໍາໃຊູ້ ຕາມອັດຕາລຸ່ມນີີ້: 
 

ປະເ ພດ ອັດຕາການຫ ັກຄ່າຫ  ້ຽນຫ ້ຽນ 

ອາຄານ      5% 

ສ່ວນການປັບປຸງ 20% 

ສິົ່ງປຸກສ້າງເຄີົ່ງຖາວອນ 10% 

ເຄືົ່ອງໃຊູ້ຫ້ອງການ 20% 

ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ 20% 

ເຟີນີເຈີ ແລະ ເຄືົ່ອງຕິດຕັີ້ງ 20% 

ຍານພາຫະນະ 20% 

 
(ຖ) ເ ງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານອ ີ່ນ 

ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ ແລະ ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນຈະຖກືສະແດງຕາມມ ນຄ່າທີົ່ຝາກ. 
 
(ທ) ການຮັບຮູູ້ລາຍຮັບ 

(i) ລາຍຮັບດອກເ ບູ້ຍ 

ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍແມ່ນຖືກຮັບຮ ູ້ໄດູ້ຮັບການບັນທຶກໃນແຕ່ລະວັນໂດຍການນໍາໃຊູ້ວິທີຫ ກັການເງິນຄ້າງຮັບ-
ຄ້າງຈ່າຍ ແລະ ອີງຕາມອັດຕາດອກເບູ້ຍທີົ່ລະບຸໄວູ້ໃນສັນຍາເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມກັບລຸກຄ້າ. ໃນກໍລະນີທີົ່ກາຍເປັນ
ບັນຊີທີົ່ບໍົ່ກໍົ່ໃຫູ້ເກີດລາຍໄດູ້, ການບັນທຶກລາຍຮັບຈາກດອກເບູ້ຍຈະຖືກລະງັບຈົນກ່ວາມັນຈະຮັບຮ ູ້ໂດຍນໍາ
ໃຊູ້ຫ ັກການເງິນສົດ. ບັນຊີລ ກຄ້າຖືກຖືວ່າບໍົ່ກໍົ່ໃຫູ້ເກີດລາຍໄດູ້ຕາມເວລາ ຜ ູ້ບໍລິຫານເຊືົ່ອວ່າຜ ູ້ກ ູ້ຢືມບໍົ່ມີຄວາມ
ສາມາດໃນການຊໍາລະດອກເບູ້ຍ ແລະ ເງິນຕົີ້ນ. 
 
ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການປະກອບມີຄ່າທໍານຽມທີົ່ໄດູ້ຮັບຈາກການໂອນເງິນໂອນ, ການລົງທືນທາງການຄ້າ, 
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການເຮັດທຸລະກໍາ ATM ແລະການຮັບປະກັນທາງດ້ານການເງນິ. ລາຍ
ຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການແມ່ນບັນທຶກໄວູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ ບົນ ພືີ້ນຖານຫ ັກການ
ເງິນສົດ. 

ລາຍຮັບຈາກກິດຈະກາໍຕ່າງໆຂອງທະນາຄານຈະຖກືຮັບຮ ູ້ໂດຍນໍາໃຊູ້ ຫ ັກການດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີີ້: 
1. ຄ່າທໍານຽມການຈັດຊັີ້ນເງິນກ ູ້ ແລະ ຄ່າບໍລິການແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າໄດູ້ຖືກຮັບຮ ູ້
ໃນການເຮັດທຸລະກໍາດັົ່ງກ່າວ; 

2. ຄ່າທໍານຽມການຄໍີ້າປະກັນ ແລະ ຄ່າບໍລິການກ່ຽວກບັການບໍລິການແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່
ລ ກຄ້າ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ກັບລ ກຄ້າຈະຖກືບັນທຶກເປັນລາຍໄດູ້ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງການໃຫູ້ບໍລິການ 
ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກນັີ້ນ. 
3. ການເກັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າທໍານຽມການດໍາເນີນງານ ຖກືບັນທກຶເມືົ່ອມກີານສະໜອງການບໍລິການ. 

 
 
 64



ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

(ii) ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ 

ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍຂອງເງິນຝາກ ແລະ ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ຈະຖກືບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນິນງານຕາມ
ຫ ັກການຄ້າງຮັບ-ຄ້າງຈ່າຍ. 

 
(ບ) ອາກອນລາຍໄດູ້ 
 

ລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃໝ່ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນຫ າຍປະເພດອາກອນ 
ແລະ ຂ້ອນຂ້າງມີການປ່ຽນແປງກົດໝາຍເລືີ້ອຍໆ ແລະ ອາດຖກືຕີຄວາມໝາຍເພີົ່ມເຕີມ. ອາກອນແມ່ນຂຶີ້ີ້ນ
ກັບການທົບທວນ ແລະ ການກວດກາຕົວເລກໂດຍເຈົີ້າໜ້າທີ. ສິົ່ງເຫ ົົ່ານີີ້ອາດຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍົ່ລະບົບ
ອາກອນໃນ ສປປ ລາວ ຫ າຍຂຶີ້ີ້ນ ແລະ ເຫັນວ່າເປັນເລືົ່ອງທ່ີົ່ສໍາຄັນຫ າຍກວ່າໃນປະເທດອືົ່ນໆ. ຜ ູ້ບໍລິຫານ
ເຊືົ່ອ ໝັີ້ນວ່າ ໄດູ້ສະໜອງພັນທະທາງອາກອນຢ່າງພຽງພໍໂດຍອີງໃສ່ການຕີຄວາມໝາຍໃນກົດໝາຍອາກອນ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໜ່ວຍງານທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະມີການຕີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອາດມີຜົນກະທບົທີົ່ເປັນ
ບັນຫາສໍາຄັນ. ໃນກໍລະນີທີົ່ຜນົການເກັບອາກອນລາຍໄດູ້ໃນງວດສຸດທ້າຍແຕກຕ່າງໄປຈາກຈໍານວນເງິນອາ 
ກອນທີົ່ໄດູ້ບັນທຶກໄວູ້ກ່ອນ, ຜົນແຕກຕ່າງງດັົ່ງກ່າວຈະມີຜົນກະທບົຕໍົ່ອາກອນລາຍໄດູ້ ແລະ ເງິນອາກອນທີົ່ສໍາ
ຮອງໄວູ້ລໍຖ້າຕັດບັນຊີໃນງວດທີົ່ມີການກໍານົດ. 
 
ອາກອນລາຍໄດູ້ປະຈຸບັນຖືກຄິດໄລ່ບົນພືີ້ນຖານຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາ ອາກອນ ທີົ່ໄດູ້ຖືກປະກາດ
ໃຊູ້ ຫ  ືປະຕິບັດຢ່າງແທູ້ຈິງໃນວັນທີຂອງລາຍງານ ຖານະການ ການເງິນ. ຜ ູ້ບໍລິຫານຈະປະເມີນສະຖານະຂອງ
ການຄືນພາສີ ເປັນໄລຍະໆ ຕາມສະຖານະທີົ່ລະບຽບການພາສີທີົ່ໄດູ້ບັງຄັບໃຊູ້ ແມ່ນສາມາດຕີຄວາມ ແລະກາໍ
ນົດເງືົ່ອນໄຂຂອງຈໍານວນເງິນທີົ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫູ້ແກ່ເຈົີ້າຫນ້າທີົ່ອາກອນ. 
 
ຫັກເງິນແຮທີົ່ ເຮັດຂຶີ້ນສໍາລັບ ອາກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ລາຍຮັບທງັຫມົດໃນປີປະຈຸບັນ ຕາມທີົ່ລະບຸໄວູ້ໃນ
ກົດຫມາຍສ່ວຍສາອາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ສໍາລັບກໍາໄລໃນແຕ່ລະປີ, ທະນາຄານຕ້ອງເສຍອາກອນໃນ
ອັດຕາ ປະຈຸບັນ 24% ຕໍົ່ລາຍໄດູ້ທັງຫມົດ. 
 

 (ປ) ເງິນແຮ 

ຫາກເງິນແຮ ໄດູ້ຖືກຮັບຮ ູ້, ເມືົ່ອທະນາຄານ ມີຂໍີ້ຜ ກພັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫ ມືີພັນທະ ເນືົ່ອງຈາກເຫດການ
ຜ່ານ  ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ວ່າຈະມີການໄຫ ົ່ອອກຂອງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ ໃນການຊໍາລະ
ພັນທະດັົ່ງກ່າວ. ການແຮແມ່ນການຄາດຄະເນ ໂດຍການຄິດຫຼຸດ ກະແສເງິນສົດທີົ່ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮັບໃນ
ອະນາຄົດທີົ່ອັດຕາກ່ອນອາກອນ ເຊິົ່ງສະທ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖິງການປະເມີນຕະຫ າດໃນປະຈຸບັນຂອງມ ນຄ່າ ເງິນ
ເວລາ ແລະຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງໜີີ້ສິນ. 
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(ຜ) ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ວິສາຫະກິດ ຫ  ື ບຸກຄົນ ທີົ່ກຽ່ວຂ້ອງໂດຍກົງ ຫ  ືທາງອ້ອມ ໂດຍຜ່ານໜຶົ່ງ ຫ ືຫ າຍຕົວກາງ ຫ  ື ຖືກຄວບຄຸມ
ໂດຍພາຍໃຕູ້ການຄວບຄຸມດຽວກນັກັບທະນາຄານ, ລວມທັງບໍລິສັດທີົ່ຖືຮຸູ້ນ, ບໍລິສັດລ ກ ແລະ ອືົ່ນໆທີົ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ. ວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ບຸກຄົນທີົ່ເປັນເຈົີ້າຂອງ, ໂດຍກົງ ຫ ືທາງອ້ອມມສ່ີວນໄດູ້
ສ່ວນເສຍໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງທະນາຄານ ທີົ່ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົີ້າມີອິດທິພົນສໍາຄັນໃນທະນາຄານ, ຜ ູ້
ບໍລິຫານທີົ່ສໍາຄັນ, ບຸກຄົນ, ລວມທັງຜ ູ້ອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະມາຊິກທີົ່
ໃກູ້ຊິດຂອງຄອບຄົວຂອງບຸກຄົນເຫ ົົ່ານີີ້ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກດິຂາຮຸູ້ນ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນເຫ ົົ່ານີີ້ຍັງ
ປະກອບກິດຈະການກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
 
(ພ) ຜົນປະໂຫຍດໃຫູ້ແກພ່ະນັກງານ 

ຜົນປະໂຫຍດຫລັງການຈ້າງງານ 
 

ຜົນປະໂຫຍດຫລັງການຈ້າງງານຂອງພະນັກງານແມ່ນຈະຈ່າຍໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານບໍານານ ຂອງທະນາຄານໂດຍ
ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSSF) ເຊິົ່ງຢ ່ພາຍໃຕູ້ການຄຸູ້ມຄອງຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ທະນາຄານຕ້ອງໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນຜົນປະໂຫຍດຫລັງການຈ້າງງານ ໂດຍການ
ຈ່າຍເບູ້ຍປະກັນເຂົີ້າໃນກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນອັດຕາ 6% ທີົ່ກາໍນົດໂດຍກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ເປັນແຕ່ລະເດືອນ (ຂີດຈໍາກັດຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສ ງສຸດແມ່ນ 4,500,000 ກີບ, 
ມາດຕະຖານສ ງສຸດໃຫມ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ ຕັີ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017). ທະນາຄານບໍົ່ມີພັນທະຜ ກ
ພັນໃດໆກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຕໍົ່ການຫຍຸດຕິການໃຊູ້ແຮງງານສໍາລັບພະນັກງານນອກເໜືອຈາກທີົ່ກ່າວມານີີ້. 

     
 ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເລິກຈ້າງ 
 

ອີງຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກົດຫມາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ ອອກໂດຍປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 24 ເດືອນທັນວາປີ 2013, ທະນາຄານມີພັນທະທີົ່ ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ
ຊົດເຊີຍແຮງງານໃຫູ້ກັບພະນັກງານທີົ່ຖືກຍົກເລີກໃນກໍລະນີດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີີ້: 
 
- ພະນັກງານບໍົ່ມທີັກສະພິເສດຫ ືສຸຂະພາບບໍົ່ດີແລະມີໃບຢັີ້ງຢືນການແພດ ແລະ ຫ ັງຈາກອະນຸຍາດໃຫູ້ຜ ູ້ມ ີ
ບັນຫາເຮັດວຽກແບບອືົ່ນ, ວຽກງານທີົ່ເຫມາະສົມຕາມຄວາມສາມາດແລະສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົີ້າ, ແຕ່ຜ ູ້ກ່ຽວ
ຍັງ ບໍົ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້; 
 
- ນາຍຈ້າງໄດູ້ພິຈາລະນາວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼຸດຈໍານວນພະນັກງານເພືົ່ອປັບປຸງວຽກງານພາຍໃນຫນ່ວຍງານ ຫ ັງ
ຈາກປຶກສາຫາລືສະຫະພັນແຮງງານຫ ືຜ ູ້ຕາງຫນ້າພະນັກງານ ແລະໄດູ້ລາຍງານຕໍົ່ອົງການບໍລິຫານແຮງງານ. 
 
ສໍາລັບການຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານກ່ຽວກັບເຫດຜົນໃດຫນຶົ່ງທີົ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍ
ເງິນຄ່າຊົດເຊີຍທີົ່ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ 10% ຂອງເງິນເດືອນຫລືຄ່າຈ້າງສຸດທ້າຍຄ ນດ້ວຍຈໍານວນເດືອນເຮັດ
ວຽກທັງໝົດ. ໃນວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາປີ 2018, ບໍົ່ມີພະນັກງານຂອງທະນາຄານຜ ູ້ທີົ່ຖກືຍົກເລີກຕາມ
ເຫດຜົນຂ້າງເທິງນີີ້, ດັົ່ງນັີ້ນທະນາຄານບໍົ່ໄດູ້ລະບຸຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍການຍົກເລິກສັນຍາໃນລາຍງານຖານະການເງິນ. 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019
 

 

           ຜົນປະໂຫຍດຫລັງບາໍນານ 

ນອກເໜືອຈາກຜົນປະໂຫຍດສະຫວັດດີການປະກັນສັງຄົມທີົ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລູ້ວ. ທະນາຄານຍັງມີຜົນປະ 
ໂຫຍດຫ ັງບໍານານ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງກຸ່ມ ແລະ ໄດູ້ມີຜົນນໍາໃຊູ້ຕັີ້ງແຕ່ ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2010. 

ການຮັບຮ ູ້ຜົນປະໂຫຍດ ທີົ່ຈະໄດູ້ຮັບຫ ັງບໍານານຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຂໍີ້ກໍານົດຕໍົ່ໄປນີີ້: 

•  ພະນັກງານຜ ູ້ທີົ່ກະສຽນເມືົ່ອອາຍຸຮອດຢ່າງໜ້ອຍ 60 ປີ ສໍາລັບ ເພດຊາຍ ແລະ 55 ປີ ສໍາລັບເພດຍິງ 
ຍົກເວັີ້ນຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່, ມີສິດໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານເທົົ່າກັບເງິນເດືອນ 12 ເດືອນ ຂອງ
ເງິນເດືອນເດືອນສຸດທ້າຍ;  ຫລື 

• ພະນັກງານ ມີອາຍຸການເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ 15 ປີຕໍົ່ເນືົ່ອງ, ມໃີບຢັີ້ງຢືນສຸຂະພາບຈາກທ່ານໝໍທີົ່ມີ
ຄຸນວຸດທິ, ພະນັກງານນັີ້ນ ມີສິດໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານທີົ່ເທົົ່າກັບເງິນເດືອນ 6 ເດືອນຂອງ
ເງິນເດືອນເດືອນສຸດທ້າຍ; 

ທະນາຄານ ບໍົ່ມກີອງທຶນແຍກອອກຕ່າງຫາກ ເພືົ່ອເກັບຮັກສາໄວູ້ສໍາລັບພາລະຜ ກພັນການກະສຽນອາຍຸ. ທຸກ
ການຊໍາລະຂອງພາລະຜ ກພັນ ແມນ່ຊໍາລະຈາກເງິນສົດທີົ່ມີຢ ່ໃນມືີ້ໃນມືີ້ທີົ່ຈ່າຍອອກໄປ. 

ໜີີ້ສິນແມ່ນຈະຖືກບັນທກຶຕາມມ ນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງພາລະຜ ກພັນທີົ່ລະບຸໄວູ້ນະມືີ້ີ້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະຮອບ
ລາຍງານໂດຍການນໍາໃຊູ້ວິທີ Projected Unit Credit ເພືົ່ອປະເມີນລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານຕໍົ່ຜົນ
ປະໂຫຍດທີົ່ພະນັກງານໄດູ້ຮັບກັບຄືນ ສໍາລັບການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົີ້າທັງໃນໄລຍະເວລາປະຈຸບັນ ແລະ 
ກ່ອນໜ້າ. ທະນາຄານໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວ ເຊິົ່ງຂໍີ້ຜ ກພັນໃນການໃຫູ້ຜົນປະໂຫຍດ
ຫ ັງບໍານານເກີດຂຶີ້ີ້ນ.  ພັນທະດັົ່ງກ່າວເກີດຂຶີ້ີ້ນ ເນືົ່ອງຈາກພະນັກງານໃຫູ້ບໍລິການເພືົ່ອຕອບແທນສໍາລັບຜົນ
ປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານ ທີົ່ທະນາຄານຄາດວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍໃນການລາຍງານໃນອະນາຄົດ. 
 
ມ ນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງພັນທະຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານ ໄດູ້ຖກືກໍານົດໂດຍ  ຫຼຸດການຊໍາລະເງິນທີົ່ຄາດຄະເນວ່າ
ຈະໄດູ້ຈ່າຍໃນອະນາຄົດລົງໂດຍອີງຕາມອັດຕາດອກເບູ້ຍສະເລ່ຍຂອງເງິນຝາກມີກາໍນົດໄລຍະຍາວ ຂອງທະ
ນາ ຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ. 
 

 (ຟ) ການເຊົີ່າ 

ທະນາຄານໄດູ້ນໍາໃຊູ້ IFRS 16 ໂດຍໃຊູ້ວິທີການປັບປຸງຍ້ອນຫ ັງ ດັົ່ງນັີ້ນຂໍີ້ມ ນປຽບທຽບແມ່ນບໍົ່ໄດູ້ຮັບການ
ປັບປຸງໃໝ່ ແລະຍັງຄົງລາຍງານພາຍໃຕູ້ ລະບຽບການທີົ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາ
ລະບຽບການທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລາຍລະອຽດຂອງນະໂຍບາຍການບັນຊີພາຍໃຕູ້ ລະບຽບການທີົ່ອອກໂດຍ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາລະບຽບການທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖກືເປີດເຜີຍແຍກຕ່າງຫາກ ເຊີົ່ງແຕກ
ຕ່າງຈາກ IFRS 16, ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງນີີ້ ໄດູ້ເປີເເຜີຍຢ ່ໃນ  ບົດອະທິບາຍ ທີົ່ 3.  
 
ນະໂຍບາຍທີີ່ນາໍໃຊູ້ເລີີ່ມຈາກ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 

ເມືົ່ອເລີົ່ມສັນຍາ, ທະນາຄານປະເມີນວ່າມີສັນຍາເຊົົ່າ ຫ  ືມີສັນຍາເຊົົ່າຫ ືບໍົ່. ສັນຍາ ແມ່ນ ຫ ື ລະບຸສັນຍາເຊົົ່າ, 
ຖ້າໃນສັນຍາ ບົົ່ງບອກເຖິງສິດໃນການຄວບຄຸມການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ ທີົ່ລະບຸເປັນໄລຍະເວລາໜືົ່ງ ເພືົ່ອ
ແລກປ່ຽນກັບການພິຈາລະນາໃນການປະເມີນວ່າສັນຍາ ບົົ່ງບອກເຖິງສິດໃນການຄວບຄຸມການໃຊູ້ຊັບສິນ ທີົ່
ລະບຸ ຫ  ືບໍົ່ ທະນາຄານຈະປະເມນີວ່າ:  

- ສັນຍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊູ້ຊັບສະນທີົ່ລະບຸ 

- ທະນາຄານມີສິດທີົ່ຈະໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດຈາກການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ ຕະຫ ອດໄລຍະ
ເວລາໃນການເຊົົ່າ ແລະ 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

-  ທະນາຄານມີສິດນໍາໃຊູ້ຊັບສິນໂດຍກົງ, ທະນາຄານມີສິດນີີ້ ເມືົ່ອມີສິດໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການປ່ຽນແປງວິທີການ ແລະ ຊັບສິນທີົ່ຈະໃຊູ້. 

ນະໂຍບາຍນີີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ກັບສັນຍາທີົ່ເກີດຂືີ້ນ ຫ ືປ່ຽນແປງພາຍໃນ ຫ ື ຫ ັງວັນທີົ່ 01 ມັງກອນ  2019. 

ໃນການລົງທະບຽນ ຫ ກືານປະເມີນສັນຍາ ທີົ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງການເຊົົ່າ, ທະນາຄານຈະຈັດສັນສິົ່ງຕອບ
ແທນໃນສັນຍາ ໃຫູ້ກັບແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງການເຊົົ່າ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກອົງປະກອບທີົ່ກຽ່ວຂ້ອງ. 

ພາຍໃຕູ້ ລະບຽບການບນັຊີລາວ 

ສັນຍາເຊົົ່າດໍາເນີນງານ 

ໃນງວດປຽບທຽບ, ການຊໍາລະໄດູ້ເກີດຂືີ້ນພາຍໃຕູ້ ສັນຍາເຊົົ່າດໍາເນີນງານ ບັນທຶກໃນລາຍງານກໍາໄລຂາດທຶນ 
ໂດຍວິທີເສັີ້ນຊືົ່ ຕະຫ ອດອາຍຸສັນຍາ. 

 
5 ເງິນສົດແລະເງິນຝາກກັບທະນາຄານອ ີ່ນ 

 
 2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

    

ເງນິສົດໃນຄັງ 88.009.652.318  79.315.533.568 

ເງນິຝາກກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 168.878.668.616  51.365.697.679 

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນ 69.913.616.793  25.357.261.851 

ລວມຢູ່ໃນເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົີ່າເງິນສົດ 326.801.937.727  156.038.493.098 

ເງິນສົດອືົ່ນໆໃນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ -  5.308.400.000 

ເງິນສົດອືົ່ນໆໃນທະນາຄານອືົ່ນ ພາຍໃນປະເທດ 10.000.000.000  2.654.200.000 
 336.801.937.727  164.001.093.098 
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(ກ) ເງິນສົດໃນຄັງ 
 

 2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

    

ເງນິສົດໃນຄັງ - ກີບ 55.459.439.000  46.584.501.500 

ເງິນສົດໃນຄັງ - ໂດລາ 14.381.505.522  17.205.128.320 

ເງິນສົດໃນຄັງ - ບາດ 17.505.905.749  14.218.262.747 

ເງິນສົດໃນຄັງ - ຍ ໂຣ 512.270.605  987.120.500 

ເງິນສົດສະກຸນເງິນອືົ່ນໆ 150.531.442  320.520.501 

 88.009.652.318  79.315.533.568 
 
(ຂ) ເງິນຝາກກັບທະນາຄານກາງ 
 

 2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

    

ເງນິຝາກກະແສລາຍວັນ * 168.878.668.616  51.365.697.679 

ເງນິຝາກມກີໍານົດ ** -  5.308.400.000 

 168.878.668.616  56.674.097.679 
 

*   ເງນິຝາກກັບ ທຫລ ລວມມີເງິນຝາກເພືົ່ອການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ເງິນຝາກບັງຄັບ. ເງິນຝາກດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍົ່ມີ
ດອກເບູ້ຍ. 
** ເງິນຝາກກັບ ທຫລ ທີົ່ກຽ່ວກບັສັນຍາແລກປ່ຽນເງິນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (SWAP) ເຊິົ່ງມີກໍານົດ 3 ເດືອນ. 
 
(ຄ) ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອ ີ່ນ 

ເງນິຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນໄດູ້ວິເຄາະດັົ່ງລຸ່ມນີີ້: 
 

 2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວັນ 69.913.616.793 

 
25.357.261.851 

ເງນິຝາກມກີໍານົດ 10.000.000.000  2.654.200.000 
 79.913.616.793  28.011.461.851 
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(i) ຕາມທີີ່ຕັໍ້ງ ແລະ ສະຖາບັນ 
 2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 
ເງິນຝາກກັບທະນາຄານພາຍໃນ    
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 15.236.184.813  6.926.287.841 
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ   3.723.587.936  215.564.749 
ທະນາຄານສົົ່ງເສີມກະສິກໍາ 1.272.440  1.462.423 
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ 4.300.654  4.284.500 
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ 3.407.600  - 
 18.968.753.443  7.147.599.513 

    
    
ເງິນຝາກກັບທະນາຄານຕ່າງປະເທດ    
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ພີແອລຊີ  47.809.560.015   9.088.796.059 
ທະນາຄານ ທະນະຊາດມະຫາຊົນ (THBK) 13.135.303.335  11.775.066.279 
 60.944.863.350  20.863.862.338 
 79.913.616.793  28.011.461.851 

 
(ii) ຕາມສະກຸນເງິນ 
    
 2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 
    
ກີບ 15.377.320.322  2.800.066.146 
ໂດລາ 18.836.625.424  9.587.840.160 
ບາດ 45.699.671.047  15.623.555.545 

 79.913.616.793  28.011.461.851 
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6        ເງນິຝາກຕາມລະບຽບການກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  
 

 2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 
ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການ ອີງຕາມ:     
ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ  34.547.181.855  20.251.770.508 
ເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ  5.000.000  5.000.000 
 34.552.181.855  20.256.770.508 

 
ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລວມມີ ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ. 
ເງິນຝາກເຫ ົົ່ານີີ້ແມ່ນບໍົ່ມີດອກເບູ້ຍ. ພາຍໃຕູ້ກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານຕ້ອງຮັກສາ
ເງິນສົດໄວູ້ກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນ ປະເພດເງິນຝາກຕາມລະບຽບການໃນອັດຕາ ( 5% ສໍາລັບສະກຸນ
ເງິນກີບ ແລະ 10% ສໍາລັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ) (2018: 5% ແລະ 10%) 2 ຄັີ້ງຕໍົ່ເດືອນ, ຂອງເງິນຝາກລ ກຄ້າທີົ່ມີ
ກໍານົດເວລາ ຕໍົ່າກວ່າ 12 ເດືອນ, ທະນາຄານຈະຕ້ອງໄດູ້ຮັກສາເງິນຝາກຕາມລະບຽບການໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ວາງອອກ. 

 
7     ເງນິໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ, ເງິນແຮສະເພາະ ສຸດທ ິ

 
 

2019       2018 
 ກີບ  ກີບ 

    

ເງນິໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າ 1.168.813.114.644  983.030.420.052 

ລົບ: ເງິນແຮສະເພາະ (7.838.073.094)  (6.565.662.296) 
ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່ລູກຄາ້
, ສຸດທ ິ 1.160.975.041.550  976.464.757.756 

 

ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ລ ກຄ້າໄດູ້ຖືກວິເຄາະດັົ່ງລຸ່ມນີີ້: 

          ກ. ຕາມສະກນຸເງິນ 
 2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 
    

ກີບ 1.168.224.386.204  978.774.320.823 
ໂດລາ 588.728.440  3.210.897.426 
ບາດ -  1.045.201.803 

 1.168.813.114.644  983.030.420.052 
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          ຂ. ຕາມສະຖານະພາບຂອງເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ 

 
 2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 
    

ເງິນກ ູ້ທີົ່ມີຄຸນນະພາບ 1.148.019.270.989  962.894.331.822 
ເງິນກ ູ້ຕິດຕາມ 4.964.967.905  5.372.136.104 
ເງິນກ ູ້ທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ 15.828.875.750  14.763.952.126 
 1.168.813.114.644  983.030.420.052 

 
           ຄ. ຕາມປະເພດຂອງທຸລະກິດ 

 2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 
    

ກະສິກໍາ  7.504.460.889  5.083.553.632 
ການຜະລິດ  55.397.524.688  50.079.745.207 
ການຄ້າ 539.374.044.585  485.787.148.492 

ອືົ່ນໆ  
566.537.084.482  

 
442.079.972.721 

 1.168.813.114.644  983.030.420.052 
 

ງ. ຕາມກໍານົດ 

 2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 
    

ຕໍົ່າກວ່າ 1ປີ 432.063.019.993  386.111.854.313 
1ປີຫາ 3 ປີ 520.996.627.403  447.840.058.492 
3 ປີຫາ 5 ປີ  199.339.312.990  121.714.706.692 
ຫ າຍກວ່າ 5 ປີ 16.414.154.258  27.363.800.555 
 1.168.813.114.644  983.030.420.052 
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 ຈ. ເງິນແຮໜີໍ້ທວງຍາກ 

ການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງເງິນແຮຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທຫລ ໃນລະຫວ່າງປີ ມີດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີີ້: 

(i) ເງິນແຮສະເພາະສໍາລັບເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ 

 2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 
ວັນທີ 01 ມັງກອນ  6.565.662.296  3.154.656.928 
ຈັດປະເພດຄືນຈາກເງິນແຮລວມໃນປີ -  58.933.618 
ຫັກເງນິແຮໃນປີ  25.690.820.406  15.025.495.178 
ເກັບຄືນເງນິແຮໃນປີ (14.742.690.628)  (6.939.682.131) 
ຫັກໜີີ້ສ ນ (10.253.998.979)  (4.799.462.612) 
ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ 578.279.999  65.721.315 
 7.838.073.094  6.565.662.296 
    

(ii) ເງິນແຮລວມສໍາລັບເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ 
 2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 
ວັນທີ 01 ມັງກອນ  4.814.471.536  10.387.341.266 
ຈັດປະເພດຄືນມາເງິນແຮສະເພາະໃນປີ -  (58.933.618) 
ຫັກເງນິແຮໃນປີ  1.438.288.608  1.495.062.455 
ເກັບຄືນເງນິແຮໃນປີ (513.314.184)  (7.011.989.191) 
ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ 650.390  2.990.624 
 5.740.096.350  4.814.471.536 
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8 ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ທີີ່ບໍີ່ມີຕວົຕນົ 
 2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 
ຕົໍ້ນທຶນ    
ວັນທີ 01ມັງກອນ 28.666.300.901  21.098.320.544 
ເພີົ່ມໃນປີ  2.120.104.536  7.567.980.357 
ວັນທີ 31 ທັນວາ 30.786.405.437  28.666.300.901 

ຄ່າເສ ີ່ອມສະສົມ:    
ວັນທີ 01 ມັງກອນ 18.136.155.278  14.471.355.932 
ຄ່າເສືົ່ອມໃນປີ  3.538.203.509  3.664.799.346 
ວັນທີ 31 ທັນວາ 21.674.358.787  18.136.155.278 
    
ຊັບສົມບັດລະຫວ່າງການຊ ໍ້ແລະການ
ກໍີ່ສ້າງ:    
ວັນທີ 01 ມັງກອນ 551.350.738  - 
ຊືີ້ໃນປີ  218.164.912  551.350.738 
ວັນທີ 31 ທັນວາ 769.515.650  551.350.738 

ມູນຄ່າສຸດທິຕາມບັນຊີ:    
ວັນທີ 01 ມັງກອນ 11.081.496.361  6.626.964.612 
ວັນທີ 31 ທນັວາ 9.881.562.300  11.081.496.361 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

10 ສ ິດ ນ ໍາໃຊູ້ຊັບສ ິນ 

  2019  2018 

  ກີບ  ກີບ 
ສິດນໍາໃ ຊູ້ຊັບສິນ     
ວັນທີ 01 ມັງກອນ  28.688.847.054  - 
ເພີົ່ມຂືີ້ນໃນປີ  5.160.983.676  - 
ສະສາງອອກ     (835.631.281)     - 

ວັນທ ີ 31 ທັນ ວາ    
  

33.014.199.449                             -    
ຄ່າຫ  ້ຍຫ ້ຽນສະສົມ     
ວັນທີ 01 ມັງກອນ  4.633.739.613  - 
ເພີົ່ມຂືີ້ນໃນປີ  565.470.832  - 
ສະສາງອອກ  (718.972.835)     - 

ວັນທ ີ 31 ທັນ ວາ    
  

4.480.237.610                            -    

ມູນຄ່າສຸດທິຕາມບັນຊ ີ  
  

28.533.961.839                            -    

 

11 ຊັບສ ິນ ອ  ີ່ນ ໆ 

  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ດອກເບູ້ຍຄ້າງຮັບ 9.516.945.684  8.629.523.377 

ລາຍຈ່າຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ   7.532.020.633  12.503.968.176 

ເຄືົ່ອງໃຊູ້ຫ້ອງການ 1.006.422.697  242.127.671 

ອືົ່ນໆ 2.010.140.490  1.696.393.728 

 20.065.529.504  23.072.012.952 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

12 ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອ ີ່ນ 

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນແມ່ນໄດູ້ວິເຄາະດັົ່ງນີີ້:  

(ກ) ຕາມປະເພດ  

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 644.497.332  8.183.915 
ເງິນຝາກປະຢັດ 12.231.748.194  3.371.721.674 
ເງິນຝາກມກີໍານົດ 145.341.000.000  46.581.000.000 

 158.217.245.526  49.960.905.589 

    
(ຂ) ຕາມສະກຸນເງິນ 
 

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

ກີບ 154.885.832.973  49.953.430.887 

ໂດລາ 145.855.917  6.073.051 

ບາດ 3.185.556.636  1.401.651 

 158.217.245.526  49.960.905.589 

 (ຄ) ຕາມກໍານົດ 

  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ພາຍໃນ 3 ເດືອນ  36.417.245.526  39.160.905.589 
4 ຫາ 6 ເດືອນ  56.500.000.000  5.000.000.000 
7 ຫາ 12 ເດືອນ  32.800.000.000          5.800.000.000 
ຫ າຍກວ່າ 12 ເດືອນ 32.500.000.000  - 

 158.217.245.526  49.960.905.589 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

(ງ) ຕາມທີີ່ຕັໍ້ງ 
 2019  2018 

 
ກີບ 

  
ກີບ 

 
 158.217.245.526  49.960.905.589 
ພາຍໃນປະເທດ 158.217.245.526  49.960.905.589 

 

13 ເງິນຝາກຈາກລກູຄ້າ 

ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າແມ່ນວິເຄາະໄດູ້ດັົ່ງນີີ້: 

(ກ) ຕາມປະເພດ 

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 
ເງິນຝາກະແສລາຍວັນ 89.986.660.621  45.629.142.477 
ເງິນຝາກປະຢັດ 244.352.721.571  230.321.704.078 
ເງິນຝາກເພືົ່ອສຸຂະພາບ 3.231.012.038  222.477.812 
ເງິນຝາກເພືົ່ອການສຶກສາ 1.843.332.082  68.813.641 
ເງິນຝາກບໍານານ 8.220.690.350  4.008.051.460 
ເງິນຝາກມກີໍານົດ 489.464.271.406  379.984.890.921 
 837.098.688.068  660.235.080.389 

    
(ຂ) ຕາມສະກຸນເງິນ 
  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

ກີບ 671.772.616.176  554.613.082.685 

ໂດລາ 61.741.300.489  51.642.953.408 

ບາດ 103.584.771.403  53.979.044.296 

 837.098.688.068  660.235.080.389 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
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(ຄ) ຕາມກໍານົດ 
 

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

ພາຍໃນ 3 ເດືອນ  408.333.359.004  353.569.902.096 

ຫ າຍກວ່າ 3 - 6 ເດືອນ  63.855.324.323  65.177.874.724 

ຫ າຍກວ່າ 6 - 12 ເດືອນ  120.539.366.791  86.440.696.817 

ຫ າຍກວ່າ 12 ເດືອນ 244.370.637.950  155.046.606.752 
 837.098.688.068  660.235.080.389 

    

(ງ) ຕາມປະເພດລູກຄ້າ 
 

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

ວິສາຫະກິດ ພາຍໃນ 138.949.933.544  91.689.915.447 

ບຸກຄົນ 698.148.754.524  568.545.164.942 

 837.098.688.068  660.235.080.389 

    

14 ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢຶມ 

ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມໄດູ້ວິເຄາະດັົ່ງລຸ່ມນີີ້: 

(ກ) ຕາມໄລຍະເວລາ 

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມໄລຍະສັີ້ນ -  5.199.800.000 
ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມໄລຍະຍາວ 156.888.885.558  110.215.771.115 
 156.888.885.558  115.415.571.115 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
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(ຂ) ຕາມກໍານົດ 
  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ຕໍົ່າກວ່າ 12 ເດືອນ 50.630.400.000  53.352.681.534 

ຫ າຍກວ່າ 12 ເດືອນ 106.258.485.558  62.062.889.581 
 156.888.885.558  115.415.571.115 

(ຄ) ຕາມສະຖາບັນ 

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 
NORFUND 85.826.000.000  12.150.000.000 
KFW 22.162.885.558  19.745.771.115 
TMB 48.900.000.000  65.200.000.000 
CIMB -  13.120.000.000 
BOL -  5.199.800.000 
 156.888.885.558  115.415.571.115 
 

 

Norwegian Investment Fund(“NORFUND”) 

ທະນາຄານໄດູ້ຮັບເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມເປັນຈໍານວນເງິນ 10.000.000 ໂດລາ  ວັນທີ 04 ຕຸລາ 2019, ເຊິົ່ງໄດູ້ຮັບການອະ 
ນຸມັດ ໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ເປັນເງິນກີບ ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2019. ເງິນກ ູ້ນີີ້ແມ່ນຈະໄດູ້ຮັບການຊໍາ
ລະຄືນໃນ 5 ງວດເທົົ່າກັບງວດລະເຄິົ່ງປີ ຄືທຸກໆວັນທ ີ 15 ກມຸພາ ແລະ ວັນທີ 15 ສິງຫາ ໂດຍເລີົ່ມຈາກປີ 
2020. 
 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (“KfW”) 

ພາຍໃຕູ້ Project-Executing Agency ທະນາຄານໄດູ້ຮັບເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມເປັນຈໍານວນເງິນ 3.000.000ເອີໂຣ ໃນ
ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2014 ເຊິົ່ງໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນເງິນກີບ ໃນວັນດຽວກັນ. 
ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມນີີ້ແມ່ນຈະໄດູ້ຮັບການຊໍາລະຄືນໃນ 4 ງວດ ເທົົ່າກັບງວດລະເຄີົ່ງປີທຸກໆວັນທີ 31 ທັນວາ ໂດຍເລີົ່ມ
ຈາກປີ 2017. 
ທະນາຄານໄດູ້ຮັບເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມເປັນຈໍານວນເງິນ 6.580.000.000  ກີບ ໃນວັນທ ີ28  ສິງຫາ 2018 ເຊິົ່ງໄດູ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 27 ສິງຫາ 2018. ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມນີີ້ແມ່ນຈະໄດູ້ຮັບ
ການຊໍາລະຄືນໃນ 2 ງວດ ເທົົ່າກບັງວດລະເຄີົ່ງປີທຸກໆວັນທີ 31 ທນັວາ ໂດຍເລີົ່ມຈາກປີ 2021. 
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TMB BANK VIENTIANE BRANCH (“TMB”) 

ທະນາຄານໄດູ້ຮັບເງນິໃຫູ້ກ ູ້ຢືມເປັນຈໍານວນເງິນ 73.350.000.000ກີບ ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2017 ເຊິົ່ງໄດູ້ຮັບ
ການອະນຸມັດ ໂດຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2017. ເງນິໃຫູ້ກ ູ້ຢືມນີີ້ແມ່ນຈະໄດູ້ຮັບ
ການຊໍາລະຄືນໃນ 9 ງວດເທົົ່າກບັງວດລະເຄິົ່ງປີ ທຸກໆວັນທີ 05 ມີນາ ແລະ ທກຸໆວັນທີ 05 ກັນຍາ ໂດຍເລີົ່ມ
ຈາກປີ 2018. 

 
15 ໜີໍ້ສິນອ ີ່ນໆ 

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

ດອກເບູ້ຍຄ້າງຈ່າຍ - ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ  24.559.520.059  15.654.797.414 

ລາຍຮັບຮັບລ່ວງໜ້າລໍຖ້າຕັດບັນຊີ 11.201.662.485  12.457.063.385 

ອາກອນກໍາໄລຕ້ອງຈ່າຍ (ບົດອະທິບາຍ 21) 5.600.030.071  4.155.026.305 

ໜີີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າ 25.038.441.413  - 

ຄ້າງຈ່າຍອືົ່ນໆ 11.171.228.043  10.458.342.911 

 77.570.882.071  42.725.230.015 
    

16 ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍສຸດທິ 

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍຈາກ:    

ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ 148.245.351.805  131.327.483.618 
ທະນາຄານ ແລະ ຕະຫ າດການເງິນ 334.525.866  392.987.251 
 148.579.877.671  131.720.470.869 

ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ ຈາກ:    
ເງິນຝາກ (34.057.138.210)  (31.128.408.339) 
ທະນາຄານ ແລະ ເງິນກ ູ້ຢືມ (21.116.128.862)  (17.242.870.618) 
 (55.173.267.071)  (48.371.278.957) 

 93.406.610.600  83.349.191.912 
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17 ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສຸດທ ິ

  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ລາຍຮັບຄາ່ທໍານຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການ    
ຄ່າທໍານຽມຈາກການໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ 56.921.761.133  48.031.808.324 
ຄ່າທໍານຽມຈາກເງນິຝາກ ແລະ ເງນິໂອນ 3.213.590.122  2.249.909.268 
ຄ່າທໍານຽມອືົ່ນໆ 1.673.315.322  1.775.561.792 
 61.808.666.577  52.057.279.384 

ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ    
ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການລ ກຄ້າ (1.060.053.284)  (1.035.952.835) 
ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການ ສຸດທ ິ 60.748.613.293  51.021.326.549 

    

18 ລາຍຮັບອ ີ່ນໆ 

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

ເກັບຄືນໜີີ້ທີົ່ຕັດອອກໄປຕິດຕາມນອກຜັງ 4.454.049.203  4.372.830.703 

ເກັບຄືນລາຍຈ່າຍທີົ່ຈ່າຍໄປແລູ້ວ 8.630.528.918  5.714.555.744 

ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ 865.877.407  1.485.482.763 

 13.950.455.528  11.572.869.210 

    
19 ເງິນເດ ອນ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອ ີ່ນໆສໍາລັບພະນັກງານ 

  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ເງນິເດືອນ ແລະ ຄາ່ຈ້າງງານ   45.327.833.375  45.187.337.313 
ເງນິໂບນັດ 8.076.824.132  10.152.723.753 
ຜົນປະໂຫຍດອືົ່ນໆ 5.474.684.206  6.133.953.695 
 58.879.341.713  61.474.014.761 
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20 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົີ່ວໄປ 

 2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

ຄ່າເຊົົ່າຫ້ອງການ 1.561.298.317       5.947.176.641 
ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ  6.751.967.281  3.090.687.135 
ຄ່າຕິດຕໍົ່ສືົ່ສານ ແລະ ໄປສະນີ  6.572.064.395  5.997.163.516 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສິດນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ 5.199.210.444  - 
ອືົ່ນໆ 17.164.208.490  19.091.907.224 
 37.248.748.927  34.126.934.516 

21 ອາກອນລາຍໄດູ້ 

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 70 ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015  ໂດຍປະທານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ. ອາກອນລາຍໄດູ້ທີົ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ ກັບວິສາຫະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນ 24% 
(2018: 24% ) ຂອງລາຍໄດູ້ທີົ່ຖືກອາກອນທັງໝົດ. 
 
(ກ) ວິເຄາະລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດູ້ 

 2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ກໍາໄລກ່ອນອາກອນລາຍໄດູ້ 48.128.212.994  35.240.152.984 
ລາຍຈ່າຍທີົ່ບໍົ່ອະນຸຍາດໃຫູ້ຫັກ 34.025.561.730  6.728.508.742 
ລາຍຮັບທີົ່ບໍົ່ຖືກອາກອນ (20.878.588.705)  (795.746.094) 
ລາຍໄດູ້ທີີ່ຖ ກອາກອນ  61.275.186.019  41.172.915.632 
ລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດູ້ ໃນອັດຕາ 24%  14.706.044.645  9.881.499.752 
ອາກອນຈາກການປະເມີນຂອງປີຜ່ານມາ -  244.808.010 
ລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດູ້ 14.706.044.645  10.126.307.762 
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(ຂ) ວິເຄາະລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດູ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ (ການຊໍາລະ) 

  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ   4.155.026.305  6.088.106.257 

ລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດູ້ 14.706.044.645  10.126.307.762 

ອາກອນຈ່າຍພາຍໃນປີ (13.261.040.879)  (12.059.387.714) 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ  5.600.030.071  4.155.026.305 

 
22 ຄ່າເຊົີ່າ 

(ກ)   ສິດໃນການນ າໃຊູ້ຊັບສິນ  2019  2018 

  ກີບ  ກີບ 
     
ວັນທີົ່ 01 ມັງກອນ     24.055.107.441  - 
ເພີົ່ມ  5.160.983.676  - 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຕາມສັນຍາເຊົົ່າໃນປີ      (565.470.832)   - 
ຈົບສັນຍາ/ສະສາງອອກ  (116.658.446)  - 
ວັນທີີ່ 31 ທນັວາ  28.533.961.839                           -    
     
     
(ຂ) ຈໍານວນທີີ່ຮັບຮູູ້ໃນກໍາໄລຂາດທຶນ  2019  2018 

  ກີບ  ກີບ 
     
ດອກເບູ້ຍໜີີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າ   1.561.298.317   - 
ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ   5.199.210.444   - 
ລວມ       6.760.508.761                            -    

 
23 ທຶນຈົດທະບຽນ 

ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງທຶນຈົດທະບຽນພາຍໃນປີມີດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີີ້: 

  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ   300.000.000.000  300.000.000.000 

ເພີົ່ມທຶນຈົດທະບຽນພາຍໃນປີ -  - 

 300.000.000.000  300.000.000.000 
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ໂດຍອີງຕາມບົດບັນທຶກຂອງທະນາຄານ ແລະ ຂໍີ້ຕົກລົງໃນການປະກອບຮຸູ້ນ ລົງວັນທີ 03 ກໍລະກົດ 2014. ການ
ປ່ຽນແປງຮຸູ້ນ ແລະ ທຶນຈົດທະບຽນຮຸູ້ນ ຈໍານວນ 300.000.000.000 ກີບ (2018: 300.000.000.000 ກີບ) 
ແມ່ນສະແດງເຖິງ 30.000.000 ຮຸູ້ນສາມັນ (2018: 30.000.000 ຮຸູ້ນ) ເຊິງມີມ ນຄ່າຮຸູ້ນລະ 10.000 ກີບ 
(2018: 10.000 ກີບ). 
 
ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານ ທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີົ່ 56/ສພຊ ລົງວັນທີົ່ 07 ທັນວາ 2018, 
ທະນາຄານທີົ່ສ້າງຕັີ້ງ ພາຍໃຕູ້ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນບໍົ່ຕໍົ່າກວ່າ 500 ຕືີ້ກີບ ແລະ ສາຂາຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ທີົ່ສ້າງຕັີ້ງຢ ່ໃນລາວ ຕ້ອງມີເງິນລົງທຶນ ບໍົ່ຕໍົ່າກວ່າ 300 ຕືີ້ກີບ. 
 
ທະນາຄານ ແມ່ນໄດູ້ຮັບການແນະນໍາຕໍົ່ຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືົ່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ.  

ຜູູ້ຖ ຮຸູ້ນ 2019 2018 

 ຮຸູ້ນ(%) ກີບ ຮຸູ້ນ(%) ກີບ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ມະຫາຊົນ  

99,90% 299.700.000.000 99,90% 299.700.000.000 

ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ 0,10% 300.000.000 0,10% 300.000.000 
 100% 300.000.000.000 100% 300.000.000.000 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

24 ລາຍການເຄ ີີ່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຍອດເຫຼ ອກັບພາກສ່ວນທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງ 

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ    
ບຸກຄົນສໍາຄັນ 5.087.771.515  7.105.419.488 
    
ເງິນຝາກຢູ່ກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ    
ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ມະຫາຊົນ (ຜ ູ້ຖຮຸືູ້ນ) 47.809.560.015  9.088.796.059 
    
ເງິນຝາກຈາກພາກສ່ວນທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງ    
ບຸກຄົນສໍາຄັນ (555.714.924)  (2.147.625.672) 
    
ໜີໍ້ຕ້ອງສົີ່ງອ ີ່ນໆ    
ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ມະຫາຊົນ (ຜ ູ້ຖຮຸືູ້ນ) (5.470.568)  - 
    
ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ    
ບຸກຄົນສໍາຄັນ 497.228.421  849.556.626 
    
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ    
ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ມະຫາຊົນ (ຜ ູ້ຖຮຸືູ້ນ) 206.574.667  942.557.971 
ບຸກຄົນສໍາຄັນ 31.802.535  66.104.739 
    
ເງິນເດ ອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອ ີ່ນໆ    
ບຸກຄົນສໍາຄັນ 6.063.523.662  10.214.312.793 
    
ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ    
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການຜ່ານທະນາຄານ (ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ) 124.194  114.908 
ສະພາບໍລິຫານ 2.195.572.500  2.112.907.500 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 

 

 

25 ພາລະຜູກພັນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີີ່ອາດເກີດຂ ໍ້ນ 

ກ) ພາລະຜູກພັນຕາມສິນເຊ ີ່ອ 

  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ໜັງສືຄໍີ້າປະກັນຂອງທະນາຄານ 237.778.284  223.370.605    

 237.778.284  223.370.605 

    
ຂ) ພາລະຜູກພັນຕາມສັນຍາເຊົີ່າໃນການດໍາເນີນງານ 
 

   2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ພາຍໃນ 1 ປີ -  2.588.804.016 

1 ປີ ຫາ 5 ປີ -  13.308.634.672 

ຫ າຍກວ່າ 5 ປີ -     32.509.206.487 

 -  48.406.645.175 

ຄ) ລາຍຈ່າຍໃນການລົງທຶນ 

 
  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 
ພາຍໃນ 1 ປີ 482.168.900  2.612.236.630 

ພາຍໃນ 1 ປີ 1.306.201.524  - 

 1.788.370.424  2.612.236.630 
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019

 

 

26 ເຫດການທີີ່ເກດີຂ ໍ້ນພາຍຫຼັງມ ໍ້ອອກລາຍງານ 
 
 

ອີງຕາມການປະກາດຂອງກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງສ່ວຍສາ
ອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດູ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊູ້ ສະບັບເລກທີົ່ 0424/ກງ, ລົງວັນ
ທີົ່ 11 ກຸມພາ 2020, ໄດູ້ມີການປັບຫຼຸດອາກອນກໍາໄລ ຈາກ 24% ເປັນ 20% ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ ເລີົ່ມແຕ່ປີການ
ບັນຊີ 01 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົີ້ນໄປ. 
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ທີ່ຕັ້ງຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ

ອາຄານເລກທີ 372, ວົງວຽນດົງປ່າລານ ແລະ ດົງປາຍນາ, ຫນ່ວຍ 21, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນເຫນືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ຕູ້ໄປສະນີ: 1555.

ໂທ:  +856 (0)21 264 998 / 264 994 / 1800
ແຟັກ:  +856 (0)21 264 995 

ອີເມວ: acledabank@acledabank.com.la
ເວັບໄຊທ:໌ www.acledabank.com.la



ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ອາຄານເລກທີ 091, ຖະຫນົນຫນອງບອນ, ຫນ່ວຍ 06,
ບ້ານ ຫນອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທ:  +856 (0)21 285 199, ແຟັກ:  +856 (0)21 285 198, 
ອີເມວ: cs.vte@acledabank.com.la

ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ

ອາຄານເລກທີ 099, ຖະຫນົນເລກທີ13ເຫນືອ, ຫນ່ວຍ 08, 
ບ້ານ ໜອງໜ້ຽວ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທ: +856 (0)21 620 141, ແຟັກ: +856 (0)21 620 129, 
ອີເມວ cs.skb@acledabank.com.la

ສາຂາໄຊເສດຖາ

ອາຄານເລກທີ 415, ຖະຫນົນກຳແພງເມືອງ, ຫນ່ວຍ 30, ບ້ານ 
ທາດຫລວງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທ: +856 (0)21 265 847, ແຟັກ: +856 (0)21 265 848, 
ອີເມວ: cs.xst@acledabank.com.la

ສາຂາສວນມອນ

ຖະຫນົນທ່າເດືອ, ຫນ່ວຍ 11, ບ້ານ ສວນມອນ,
ເມືອງ  ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທ: +856 (0)21 485 116, ແຟັກ: +856 (0)21 485 116, 
ອີເມວ: cs.sum@acledabank.com.la

ສາຂາຈັນທະບູລີ

ອາຄານເລກທີ 118, ຖະຫນົນທົ່ງຂັນຄຳ, ຫນ່ວຍ 09, ບ້ານ ທົ່ງຕູມ, 
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທ:  +856 (0)21 254 124, ແຟັກ:  +856 (0)21 254 123, 
ອີເມວ: cs.ctl@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ສີວິໄລ "B"

ອາຄານເລກທີ 029, ຖະຫນົນໂພນຕ້ອງ-ດົງໂດກ, ຫນ່ວຍ 04, ບ້ານ 
ສາຍນ້ຳເງິນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທ:  +856 (0)21 720 520, ແຟັກ:  +856 (0)21 720 521, 
ອີເມວ: cs.ctl@acledabank.com.la

ສາຂາບໍລິຄຳໄຊ

ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫນ່ວຍ 04, ບ້ານ ມີໄຊ, 
ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.
ໂທ: +856 (0)54 790 980 / +856 (0)54 790 982, 
ແຟັກ: +856 (0)54 790 981
ອີເມວ: cs.bkx@acledabank.com.la

ທີ່ຕັ້ງຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ

ໜ່ວຍບໍລິການ ອັດຕະປື "B"

ຫນ່ວຍ 16, ບ້ານ ເວີນແຄນ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື.
ໂທ: +856 (0)36 210 234, ແຟັກ: +856 (0)36 210 234, 
ອີເມວ: cs.atp@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງວຽງ "A"

ຖະຫນົນເລກທ ີ13 ເໜືອ, ຫນ່ວຍ 11, ບ້ານ ວັງວຽງ, 
ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.
ໂທ: +856 (0)23 511 157, ແຟັກ: +856 (0)23 511 157, 
ອີເມວ: cs.phg@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ບໍລິຄັນ "B"

ຖະຫນົນ 4 ບີ, ຫນ່ວຍ 08, ບ້ານ ສີສະຫວາດ, 
ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
ໂທ: +856 (0)54 211 345 / 211 456, 
ອີເມວ: cs.bkx@acledabank.com.la

ສາຂາຄຳມ່ວນ

ອາຄານເລກທີ 045, ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫນ່ວຍ 19, 
ບ້ານ ວຽງວິໄລ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
ໂທ: +856 (0)51 251 440, ແຟັກ: +856 (0)51 251 441, 
ອີເມວ: cs.kme@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງບົກ "B"

ອາຄານເລກທີ 19, ຖະຫນົນ 13 ບີ, ຫນ່ວຍ 02, ບ້ານ ໂພນ, 
ເມືອງ ຫນອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
ໂທ: +856 (0)51 270 335, ແຟັກ: +856 (0)51 270 335, 
ອີເມວ: cs.kme@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ຍົມມະລາດ "B"

ຖະຫນົນ 8 ບີ, ຫນ່ວຍ 04, ບ້ານ ຍົມມະລາດ, 
ເມືອງ ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
ໂທ: +856 (0)51 214 629, ແຟັກ: +856 (0)51 214 639, 
ອີເມວ: cs.kme@acledabank.com.la

90

ໜ່ວຍບໍລິການ ເລົ່າງາມ "B"”

ຖະຫນົນເລກ 20, ຫນ່ວຍ 07, ບ້ານ ໂນນຄຳ, ເມືອງ ເລົ່າງາມ, 
ແຂວງ ສາລາວັນ.
ໂທ: +856 (0)34 300 244, ແຟັກ: +856 (0)34 300 244, 
ອີເມວ: cs.srv@acledabank.com.la
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ທີ່ຕັ້ງຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ

ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

ອາຄານເລກທີ 010, ຫນ່ວຍ 01, ບ້ານ ດົງດຳດວນ, 
ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທ: +856 (0)41 252 207, ແຟັກ: +856 (0)41 252 206, 
ອີເມວ: cs.svk@acledabank.com.la

ສາຂາຈຳປາສັກ

ອາຄານໃໝ່, ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫນ່ວຍ 12, 
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
ໂທ: +856 (0)31 260 205, ແຟັກ: +856 (0)31 260 330, 
ອີເມວ: cs.cps@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ຄົງເຊໂດນ "A"

ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫນ່ວຍ 08, ຄຸ້ມ 5, ບ້ານ ຄົງ, 
ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ, ແຂວງ ສາລະວັນ.
ໂທ: +856 (0)34 411 400, ແຟັກ: +856 (0)34 411 400, 
ອີເມວ: cs.cps@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກຊ່ອງ "A"

ຖະຫນົນ 16 ບີ, ຫນ່ວຍ 10, ບ້ານ ປາກຊ່ອງ, 
ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
ໂທ: +856 (0)31 265 001, ແຟັກ: +856 (0)31 265 001, 
ອີເມວ: cs.cps@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ຫີນບູນ "B"

ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫນ່ວຍ 08, ບ້ານ ຄຳແກ້ວ, 
ເມືອງ ຫີນບູນ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
ໂທ: +856 (0)51 214 544, ແຟັກ: +856 (0)51 214 545, 
ອີເມວ: cs.kme@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ຈຳປາສັກ "B"

ອາຄານເລກທີ 07, ຖະຫນົນ 14 ບີ, ຫນ່ວຍ 01, 
ບ້ານ ດອນຕະຫລາດ, ເມືອງ ຈຳປາສັກ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
ໂທ: +856 (0)31 216 032, ແຟັກ: +856 (0)31 216 032, 
ອີເມວ: cs.cps@acledabank.com.la

ສາຂາ ດອນໜູນ 

ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫນ່ວຍ 12, ບ້ານ ດອນຫນູນ, 
ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທ: +856 (0)21 740 988, ແຟັກ: +856 (0)21 740 989, 
ອີເມວ: cs.don@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຂວາງ "A"

ອາຄານເລກທີ 98, ຫນ່ວຍ 05, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຊ, 
ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
ໂທ: +856(0) 61 213 506, ແຟັກ: +856(0) 61 213 504, 
ອີເມວ: cs.xkg@acledabank.com.la  

ໜ່ວຍບໍລິການ ທ່າງ່ອນ "B"

ຖະຫນົນເລກ 10, ຫນ່ວຍ 19, ບ້ານ ທ່າງ່ອນ, 
ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທ: +856 (0)21 752 244, ແຟັກ: +856 (0)21 752 244, 
ອີເມວ: cs.xtn1@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ອຸດົມໄຊ "A"

ອາຄານເລກທີ 52, ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໜືອ, ຫນ່ວຍ 02, 
ບ້ານ ວັງໄຮ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ໂທ: +856 (0) 81 312 599, ແຟັກ: +856 (0) 81 312 600, 
ອີເມວ: cs.odx@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນໂຮງ "A"

ຖະຫນົນເລກທີ 13 ເໜືອ, ຫນ່ວຍ 03, ບ້ານ ໂພນໂຮງ, 
ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.
ໂທ: +856 (0)23 212 113, ແຟັກ: +856 (0)23 212 113, 
ອີເມວ : cs.phg@acledabank.com.la

ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ

ຖະຫນົນເລກທີ 04, ຫນ່ວຍ 14, ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ, 
ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
ໂທ: +856 (0)74 212 206, ແຟັກ: +856 (0)74 212 207, 
ອີເມວ: cs.xyl@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ຫລັກ 52 "B"

ຖະຫນົນເລກທ ີ13 ເໜືອ, ຫນ່ວຍ 04, ບ້ານ ໂພນຄຳໃຕ,້ 
ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.
ໂທ: +856 (0)23 331 800, ແຟັກ: +856 (0)23 331 800, 
ອີເມວ: cs.phg@acledabank.com.la

ສາຂາ ຫລວງພະບາງ 

ຫນ່ວຍ 07, ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, 
ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
ໂທ:  +856 (0)71 260 747, ແຟັກ:  +856 (0)71 260 748, 
ອີເມວ: cs.lpb@acledabank.com.la
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ໜ່ວຍບໍລິການ ບໍ່ແກ້ວ "A"

ອາຄານເລກທີ 634, ຫນ່ວຍ 42, ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, 
ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.
ໂທ: +856 (0)84 212 355, ແຟັກ: +856 (0)84 212 366, 
ອີເມວ: cs.bko@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ຫລວງນ້ຳທາ "A"

ອາຄານເລກທີ 56, ຫນ່ວຍ 10, ບ້ານ ໜອງບົວວຽງຄຳ, 
ເມືອງ ຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ.
ໂທ: +856 (0)86 312 308, ແຟັກ: +856 (0)86 312 308, 
ອີເມວ: mkd.lnt@acledabank.com.la

ທີ່ຕັ້ງຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ

ສາຂາ ສອງຄອນ

ອາຄານເລກທີ 079, ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫນ່ວຍ 06, 
ບ້ານ ຫລັກເມືອງ, ເມືອງ ສອງຄອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທ: +856 (0)41 530 368, ແຟັກ: +856 (0)41 530 368, 
ອີເມວ: cs.ske@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ຈຳພອນ "B"”

ຖະຫນົນເລກ 11, ຫນ່ວຍ 09, ບ້ານ ແກ້ງກອກເໜືອ, 
ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທ: +856 (0)41 311 388, ແຟັກ: +856 (0)41 311 388, 
ອີເມວ: cs.ske@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງພີນ "B"

ອາຄານເລກທີ 123, ຖະຫນົນເລກ 9, ຫນ່ວຍ 06, ບ້ານ ປະສົມໄຊ, 
ເມືອງ ພີນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທ: +856 (0)41 660 464, ແຟັກ: +856 (0)41 660 464, 
ອີເມວ: cs.mpe@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ອຸທຸມພອນ "A"

ອາຄານເລກທີ 302, ບ້ານ ໄຊອຸດົມ, ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, 
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທ: +856 (0)41 431 436, ແຟັກ: +856 (0)41 431 436, 
ອີເມວ: cs.otp@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ໄຊບູລີ "B"

ອາຄານເລກທີ 25, ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫນ່ວຍ 15, 
ບ້ານ ນາແດງ, ເມືອງ ໄຊບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທ: +856 (0)41 211 044, ແຟັກ: +856 (0)41 211 044, 
ອີເມວ: cs.otp@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊກອງ "A"

ອາຄານເລກທີ 053, ຫນ່ວຍ 04, ບ້ານ ວັດຫລວງ, 
ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ.
ໂທ: +856 (0)38 211 939, ແຟັກ: +856 (0)38 211 939, 
ອີເມວ: cs.skg@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ສາລະວັນ "A"

ອາຄານເລກທີ 19, ຖະຫນົນເລກ 15, ຫນ່ວຍ 01, ບ້ານ ໂພນແກ້ວ, 
ເມືອງ ສາລາວັນ, ແຂວງ ສາລາວັນ
ໂທ: +856 (0)34 212 026, ແຟັກ: +856 (0)34 212 026, 
ອີເມວ: cs.srv@acledabank.com.la






