




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

ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ.

ສຳນັກງານໃຫຍ່:
ອາຄານເລກທີ 398, ວົງວຽນດົງປ່າລານ ແລະ ດົງປາຍນາ,

ຫນ່ວຍ 20,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
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ຜົນໄດ້ຮັບທາງການເງິນ
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 ຄ່າຜິດດ່ຽງ
ຫົວໜ່ວຍຄູນລ້ານກີບ ແລະ ໂດລາ ’000 ກວດສອບແລ້ວ ກວດສອບແລ້ວ ກວດສອບແລ້ວ ກວດສອບແລ້ວ 2019
 ກີບ ໂດລາ ກີບ ໂດລາ ກີບ ໂດລາ ກີບ ໂດລາ % 

ຊັບສິນ 1.801.264   193.872 1.619.088   182.515 1.223.301   143.294 1.319.801   159.242    11%

ເງິນກູ້(ຫລັງຫັກ ເງິນແຮ,ຄ່າເສື່ອມ,ໜີ້ທວງຍາກ) 1.355.036   145.844 1.160.975   130.873 976.465   114.380 1.036.145   125.017  17%

ຫນີ້ສິນ 1.361.496   146.539 1.229.776   138.629 868.337   101.715 994.765   120.025 11%

ເງິນຝາກ  1.181.692    127.187 995.316    112.199 710.196    83.190 755.389    91.143 19%

ທຶນຈົດທະບຽນ 340.000    36.595 300.000    33.818 300.000    35.141 300.000    36.197 13%

ທຶນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ 439.768    47.333 389.312    43.886 354.964    41.580 325.036    39.218   13%

ລາຍຮັບທັງໝົດ 289.938    31.206 242.186    27.301 210.740    24.685 221.862    26.769 20%

ກຳໄລກ່ອນເສຍອາກອນ 65.919    7.095 48.128    5.425 35.240    4.128 42.452    5.122   37%

ກຳໄລຫຼັງຫັກອາກອນ 53.611     5.770 33.422      3.768 25.114      2.942 29.456      3.554   60%
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ບົດລາຍງານການເສຍພາສີອາກອນ
ລາຍລະອຽດ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ລວມ

(ຈຳນວນຄູນ ລ້ານກີບ)

ອາກອນເງິນເດືອນ   1.860  2.153 2.590 2.790 3.126 2.197,27 22.811  

ອາກອນຕ່ຳສຸດ 1  -     -     -    -    -     -  1.601 

ອາກອນກຳໄລ 2  -     -    5016   12.996   14.706   12.307,97 52.975 

ອາກອນເບ້ຍປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ  21   16 45 67 274 114,60 938 

ພາສີຫັກຫລັງຈ່າຍ (ເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດ) 3    1.253   1.198  1.135   831   443   711,50 6.999 

ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 4    339   159  607  453  1.262  623,70 4.781 

ອາກອນກຳໄລແບບບັງຄັບ   -   -  -  107  274  152,38 803 

ຄ່າທຳນຽມອອກໃບອະນຸຍາດ 5 67   5  10   90   -   - 332 

ຄ່າທຳນຽມຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ  30   28  20   14   28   29,95 231 

ລວມຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍ  3.571   3.559  4.908  17.349  20.113  16.134 91.471

ລວມມູນຄ່າສະສົມ 14.295   17.854  22.758 40.110 75.337 91.471 182.942

1.   ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ, ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍອາກອນກຳໄລ, ອາກອນຕ່ຳສຸດແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍ.

2.   2015: ທະນາຄານຍັງປະສົບບັນຫາການຂາດທຶນ ແລະ ຍັງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍອາກອນກໍາໄລ.

3.   ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ; ເລີ່ມຢືມເງິນທຶນຈາກອົງ ກອນຢູ່ຕ່າງ ປະ ເທດໃນປີ 2012 ແລະ ຕາມ ສັນ ຍາ ແມ່ນ ມີ ພັນ ທະ ຈ່າຍ ອາ ກອນ ລາຍ ໄດ້ ແທນ ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ ຢືມ

4.   ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ; ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໜາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນປີ 2011

5.   2017 ອີງ ຕາມ ກົດ ໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ສ່ວຍ ສາ ອາ ກອນ, ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊື້ ສິນ ຄ້າ/ການ ບໍ ລິ ການ ຈາກ ບໍ ລິ ສັດ ທີ່ ບໍ່ ມີ ພູມ ລໍາ ເນົາຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຫັກ ອາ ກອນ ກໍາໄລ ແບບ ບັງ ຄັບ

6.   2019-2020: ທະນາຄານ ເອຊີດາ ລາວ ຈໍາກັດ ຍັງບໍ່ມີການອັບໜ່ວຍບໍລິການຂຶ້ນເປັນສາຂາ
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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.

 2017 2018 2019 2020

 2017 2018 2019 2020
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 2017 2018 2019 2020

 2017  2018 2019   2020

1.330.188
1.223.301

335.423
354.964

10,11%

7,26%

1.619.088

389.312

8,99%

1.801.264

439.768
13,09%

36.654

1.049.687

30.560

33.498

34.751

983.030

1.168.813

1.368.086

113.385

126.857

138.640

710.196

995.316

1.181.692

101.312

755.389

41.612

36.238

30.264

25.259

476.473
436.505

639.524

588.626

 175.812
 155.392

190.737 188.681

1.472 1.556 1.553 1.404



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
29        ບົດລາຍງານຂອງສະພາບໍລິຫານ
29        ຄະນະກຳມາທິການກວດສອບ

30        ຄະນະກຳມາທິການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
31        ຄະນະກຳມາທິການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
32        ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງ           
           ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
37        ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ
39        ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ເອກະສານ    
           ລາຍງານການເງິນ
41        ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ
44        ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
45        ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
46        ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ
           ຄັງສຳຮອງອື່ນ
47        ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ
49        ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານ        
           ການເງິນ
78        ຮູບພາບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ
83        ຮູບພາບກິດຈະກຳ
84        ຮູບພາບທຸລະກິດລູກຄ້າ
85        ທີ່ຕັ້ງຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ

ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າສາຂາທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
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ຕົວຊີ້ບອກຈຸດທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ
  2016 2017 2018 2019 ຕ2020       ຄ2021
1. ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
 % ການປ່ຽນແປງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 7,2 7,4 6,5 6,4             3,3           4

 ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ (ຄິດເປັນໂດລາ) 2.036 2.165 2.599 2.683         2.664         1.875

2. ເງິນເຟີ້
 ເງິນເຟີ້ (ທ້າຍງວດ) 2,49 0,15          1,48         6,28          3,19             -            

        ເງິນເຟີ້ (ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ) 1,76 0,83 2,04 3,32 5,07            3,50                             

3. ເງິນ ແລະ ສິນເຊື່ອ (ປ່ຽນແປງເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ)                 

 ລວມຍອດເງິນຝາກຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານ 12,72 11,54 7,16 15,42 17,09           -                 

 ລວມຍອດສິນເຊື່ອຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານ 23,72 12,04 2,77 7,75 4,77           -         

 ສິນເຊື່ອເປັນ % ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 54,4 55,56 45,13 45,33 45,16           -     

 ເງິນຝາກເປັນ % ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 55,6 56,47 47,83 51,80 59,21           -

             

4. ດຸນການຊຳລະເງິນ (ຄິດເປັນ ລ້ານໂດລາ)

 ການສົ່ງອອກ 3.352,13   -1.206,79  -1.168,88    4.268,15    6.143,14          -          

 ການນຳເຂົ້າ -4.660,40  -1.315,88   -1.254,06    4.416,89    5.373,87          -     

 ດຸນການຄ້າ -1.308,27  -1.175,87     -659,86      -148,74      769,27       -

 ບັນຊີກະແສລາຍວັນ (ຍົກເວັ້ນການໂອນ) -1.152,84   4.110,46    3.856,59      -652,09     372,06     -

 ບັນຊີກະແສລາຍວັນ -1.251,43   5.286,32   -4.516,45     507,54     -120,17     -

        ອັດຕາແລກປ່ຽນ (ກີບຕໍ່ໂດລາ ທ້າຍງວດ) 8.195,56    8.299,84    8.539,86   8.875,93   9.659,49     -

  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
 ທະນາຄານໂລກຄາດວ່ າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ
ຖະກິດ ສປປ ລາວ ຈະຫລຸດລົງໃນປີ 2020 ເຫລືອ -0,6%. 
ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ ອພະຍາດສົ່ ງຜົນກະທົບຫລັກຕໍ່ພ າກ
ບໍລິການເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງໄປທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ. ໂດຍສະ 
ເພາະພາກບໍລິການ-ທ່ອງທ່ຽວ, ການຂາຍສົ ່ງ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ 
ການຜະລິດ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ 
ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ. 
ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ (ຄິດເປັນ 3,2 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ມື ້ 
ໃນປີ 2011) ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫນ້ອຍ 1,7% ໃນປີ 
2020 ທຽບກັບສະຖານະການກ່ອນມີການລະບາດຂອງເຊື້ອພະ
ຍາດ COVID-19. ການລະດົມລາຍໄດ້ພາຍໃນປະເທດມີການ 
ຫລຸດລົງຢ່າງໄວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສະຖານະການເງິນຄັງມີປັນຫາ ແລະ 
ຫນີ້ສິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ພາຍໃຕ້ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ຄ່າ GDP 
ຂອງສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ 4,9% ໃນປີ 2021, 
ສົມມຸດວ່າການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 
ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ, ເຊິ່ງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີເປົ້າ 
ຫມາຍໃນການຈັດການກັບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ 
COVID-19  ຢ່າງມີປະສົດທິພາບ, ແລະ ຈະບໍ່ມີການຢຸດສະຫງັກໃໝ ່
ໃນການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກ. ການຟື້ນຕົວແມ່ນຄາດວ່າຈະ
ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກການລົງທຶນ ໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, 
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບໍລິການ, ສົ່ງອອກ ແລະ ການບໍລິ 
ໂພກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆກໍ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ເນື ່ອງ       
ຈາກວ່າວິວັດທະນາການຂອງໂລກລະບາດບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. 
ສະນັ້ນ, ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສາມາດຊ້າລົງ
ກວ່າກິດຈະກຳຂອງເສດຖະກິດ. ພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ຫລຸດລົງ, 
ເຊິ່ງຄາດວ່າບາງຄວາມສ່ຽງອາດເກີດຂຶ້ນຈິງ, ອັດຕາການເຕີບໂຕຄາດ
ວ່າຈະຟື້ນຕົວພຽງແຕ່ 2,8% ໃນປີ 2020.

ຂະແໜງການທະນາຄານ

 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໃນວັນທີ 07 ກັນຍາ 2020 ກະຊວງ
ການເງິນໄດ້ອອກພັນທະບັດພາຍໃນປະເທດ 1,500 ຕື້ກີບ ແລະ 
50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ພັນທະບັດເງິນໂດລາສະຫະລັດກ່ອນໜ້າ 
ນີ້ຈຳນວນ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ທະນາຄານກາງ ອອກ 
ແມ່ນໄດ້ຖືກລົງທະບຽນຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ເຊິ່ງມີພຽງ 31 ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບ. ນີ້ອາດຈະແມ່ນຍ້ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ   
ຂອງລັກສະນະການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງລັດຖະບານ, ຄຽງຄູ່ກັບການແຕກ
ຕ່າງກັນພຽງເລັກນ້ອຍ ລະຫວ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງພັນທະບັດ ແລະ 
ອັດຕາເງິນຝາກໃນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດຂອງທະນາຄານທຸລະ
ກິດ. ອີກປະການໜື່ງສຳລັບພັນທະບັດເງິນກີບ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແທ້ຈິງ 
ແມ່ນຢູ່ໃນແງ່ບວກ, ຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟ້ີສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 5,3% ໃນໄລຍະ 
ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນພະຈິກ 2020. ຍ້ອນການຫລຸດລົງຂອງເງິນ
ກີບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ພັນທະບັດເງິນຕາທ້ອງຖິ່ນບໍ່ມີຄວາມຫນ້າ
ສົນໃຈ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫນ້ອຍລົງ. ເຊິ່ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນ
ການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດ ຫຼື ບຸກຄົນ.

ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ

 ປຽບທຽບປີນີ້ກັບປີກ່ອນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການກໍ່ 
ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະ 
ໂຄງການໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມທ່າອ່ຽງລວມແມ່ນໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ ປີ 2019 ຍ້ອນການສຳ 
ເລັດການກໍ່ສ້າງເຄື ່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ ໃນທີ່ຜ່ານມາ 
ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ. ກະແສການລົງທຶນຂອງ 
ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີສະຖຽນລະພາບເມື່ອທຽບ 
ໃສ່ກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ. ເຊິ່ງອາດຈະແມ່ນຍ້ອນຄວາມ 
ພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ໃນການຫັນເສັ ້ນທາງໃຫ້ນັກລົງທຶນ. 
ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄຳຫມັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ 
ທາງທຸລະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງຕັ້ງພາກເອກະ 
ຊົນອີງໃສ່ນະໂຍບາຍສາມເປີດຄື: ເປີດໃຈ, ປະຕູ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງ.
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ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ

 ການຂາດດຸນສິນຄ້າ ຫລຸດລົງ 517 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 
ຈາກ 955 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນ 
ກັນຍາ ປີ 2019 ມາເປັນ 438 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນ 
ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນກັນຍາ ປີ 2020. ການນຳເຂົ ້າຫລຸດລົງ 
10,2% ຈາກ 5,297 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນເດືອນມັງກອນ 
ຫາ ເດືອນກັນຍາ ປີ 2019 ມາເປັນ 4,757 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ໃນປີ 2020. ການສົ່ງອອກຫລຸດລົງ 0,5% 
ໃນໄລຍະດຽວກັນຈາກ 4,342 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາເປັນ 
4,319 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ເມື ່ອທຽບໃສ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ, ການ 
ຫລຸດລົງຂອງການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງບໍ ່ຮຸນແຮງໃນ 
9 ເດືອນ ຕົ ້ນປີ 2020.
 ການປິດຊາຍແດນເຮັດໃຫ້ ເກີດການຊັກຊ້ າໃນການ
ສະຫນອງວັດຖຸດິບ ເຂົ ້າໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ 
ເພື ່ອສົ ່ງອອກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາກສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ 
ການສົ່ ງອອກເຄື ່ອງນຸ ່ ງຫົ ່ມກໍ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່ າງຫນັກຈາກ 
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຕ່ຳຈາກປະເທດໄທ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
ໃນຂະນະທີ່ການສົ່ງອອກບໍ່ແຮ່ຫລຸດລົງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນຜົນ 
ຜະລິດທອງແດງທີ່ຕ່ຳ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສົ່ງອອກໄມ້ໄປ 
ປະເທດຈີນ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ດີ ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນມັງ ກອນ 
ຫາ ເດືອນພະຈິກ ປີ 2020, ເພີ ່ມຂຶ ້ນ 15,2% ທຽບໃສ່ໄລ 
ຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ຍັງສືບຕໍ ່ເພີ ່ມຂຶ ້ນ 
22,1% ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນພະຈິກ ປີ 2020. 
ໃນແຕ່ລະປີ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຕ່ຳ ໃນຂະແໜງການຜະລິດໄດ້ເຮັດ 
ໃຫ້ການນຳເຂົ ້າສິນຄ້າຈາກປະເທດຈີນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ 
ຫລຸດລົງ. ຂະແຫນງການເຫລົ່ານີ ້ປະກອບມີສີມັງ ແລະ ວັດສະ 
ດຸກໍ ່ສ້າງ, ການປະກອບລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ, ເຫລັກ ແລະ 
ການຜະລິດເບົາຕ່າງໆ. ການນຳເຂົ ້າໂດຍລວມແຕ່ເດືອນມັງກອນ 
ຫາ ເດືອນພະຈິກ ຍັງຄົງອ່ອນແອ ແລະ ເນື ່ອງມາຈາກຜົນກະທົບ 
ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື ້ອພະຍາດ. ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍ ່ຕາມ ໃນອາ 
ນາຄົດ, ປະລິມານການຄ້າໃນ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະ ໄດ້ຮັບຜົນ 
ປະໂຫຍດຈາກສັນຍາ RCEP.

ສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ

 ເຖິ ງແມ່ນວ່ າຈະມີການຫົດຕົວທາງດ້ ານເສດຖະກິດ 
ອັນເນື່ອງມາຈາກໂລກລະບາດ ໃນປີ 2020, ການຂະຫຍາຍຕົວຄາດ 
ວ່າຈະຟື້ນຕົວເທື່ອລະກ້າວໃນໄລຍະກາງ ໂດຍອີງໃສ່ການລົງທຶນ 
ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍຂອງການບໍລິ
ການ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ການບໍລິໂພກ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງລວມ 
ສອງໂຄງການຂົນສົ່ງໃຫຍ່ຄື ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງຄາດວ່າ 
ຈະເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າ ໃນປີ 2020 ແລະ ທາງດ່ວນ 
ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ເຊິ່ງໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2020. 
ກິດຈະກຳໃນຂະແຫນງການບໍລິການ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບການ
ຊຸກຍູ້ຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ກິດຈະກຳການສົ່ງອອກຈະ 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທາງບວກ ຈາກການຟື້ນຟູຂອງປະເທດຈີນ ແລະ 
ການນຳໃຊ້ລະບົບ Generalized System of Preferences 
(GSP) ຂອງຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂດຍ    
ການເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມເສດຖະກິດຮອບດ້ານໃນພາກພື້ນ (RCEP). 
ການບໍລິໂພກຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ກັບການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ.

ມະຕິຕົກລົງທີ່ສໍາຄັນຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ໝາກຜົນ 
ທີ່ຍາດມາໄດ້ຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ ໃນປີ 
2020

ດ້ານການບໍລິຫານ

 ສະພາບໍລິຫານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຊ່ອງໜ້າຈໍານວນສ່ີຄ້ັງ 
ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ, ມິຖຸນາ, ກັນຍາ ແລະ ທັນວາ ໃນປີ 2020 
ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ບັນລຸມະຕິຕົກລົງຜ່ານທາງອີເມວ. ການ  
ເຄື່ອນໄຫວທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2020 ມີດັ່ງນີ້:

• ທົບທວນຄືນບົດລາຍງານຖານະການເງິນປະຈຳໄຕມາດ ຂອງທະນາ 
ຄານ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການດຳເນີນ
ງານລວມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາ ຂອງທະນາຄານ 
ລວມທັງການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຂາຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ;

• ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຖານະການເງິນທ່ີໄດ້ຮັບການກວດສອບ 
ຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2019;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນທຸລະກິດ, ແຜນງົບປະມານ 
ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍຕົ້ນທຶນ ແລະ ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນໃນປີ 
2021;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ການປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດຂອງບັນດາຄະ
ນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ;

• ທົບທວນບົດລາຍງານຂອງປະທານ ບັນດາຄະນະກຳມະການຂອງ 
ສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະຄະນະກຳມະການ;

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

• ການຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ອຳນວຍການການເງິນ ຄົນໃໝ່ ຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າສາຂາ 
ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ອະນຸມັດການປ່ຽນແປງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ລາວ ຈຳກັດ;

• ຮັບຮອງເອົາການກຳນົດອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳປີ 2020 ສໍາລັບພະນັກ 
ງານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ.
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ຜົນສໍາເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈໍາກັດ ໃນປີ 2020

 ນັບຕັ້ງແຕ່ເປີດ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ພາລະ 
ກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນການສ້າງທະນາຄານທຸລະກິດທ່ີມີເຄືອຂ່າຍ 
ສາຂາກວ້າງຂວາງທົ່ວ ສປປ ລາວ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ທະນາຄານຂາຍຍ່ອຍ ໂດຍເນັ້ນໄປທີ່ກຸ່ມຕະຫຼາດລຸ່ມ. ເຊິ່ງພວກເຮົາຍາມ
ໃດກໍ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກສິນທຳ, ເຄົາລົບສັງຄົມ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 ມາຮອດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈໍາກັດ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 998 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຈໍານວນ 38 
ຫ້ອງການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ມີຊັບສິນທັງໝົດ 193.871.930 
ໂດລາສະຫະລັດ, ຍອດສິນເຊື່ອ 147.248.491 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 
ເງິນຝາກ 127.186.782 ໂດລາສະຫະລັດ.

 ຈາກຜົນຂອງການປະຕິບັດງານ, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະ 
ລາຍງານວ່າ ເປັນເວລາສີ່ປີຕິດຕໍ່ກັນທ່ີ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈໍາກັດ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 
ແນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອ. 
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິນເຊື່ອ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິນ
ເຊື່ອເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 3 ແລະ ສິນເຊື່ອເພື່ອວິສາຫະກິດ.

 ສຸດທ້າຍນີ້, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດ
ຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາເຈົ້າ 
ໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ 
ພະນັກງານທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມສຸມໃສ່ໃນການ 
ປະຕິບັດໜ້າທີ່. ທັງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ໃຫ້ກາຍເປັນທະນາຄານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ 
ສປປ ລາວ.

ລາຍງານຂອງທ່ານປະທານສະພາບໍລິຫານ

ດຣ. ອິນ ຈັນນີີ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ, 
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ບົດລາຍງານຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ດຣ. ຮາຍ ສະວາຍ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ການປະຕິບັດງານໃນປີ 2020
ສະພາບການແຂ່ງຂັນ
 ດ້ວຍພູມີປະເທດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ອຸດົມໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະ 
ຊາດ, ປະເທດລາວ ແມ່ນເປັນໜຶ່ງປະເທດ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດໄວທີ່ສຸດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ. ຂໍ້ດີໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຍາກລຳບາກ ໃນການລະ 
ບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນຜ່ານ 
ຊ່ອງທາງດິຈິຕອລ ແລະ ACLEDA ToanChet ທະນາຄານໃນມືຂອງທ່ານ.
 ສປປ ລາວ ຍັງຄົງເປັນຕະຫຼາດສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນໃນການບໍ
ລິການດ້ານທະນາຄານ ແລະ ການເງິນພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມກົດລະ 
ບຽບໃນປະຈຸບັນ ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງລະຫວ່າງ 44 ທະນາຄານ, ມີຫຼາຍກວ່າ 
125 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ 59 ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ມີໃບອະນຸ 
ຍາດໃນຂະແໜງບໍລິການ MSME. ມີການແຂ່ງຂັນໃນດ້ານລາຄາ ແລະ ຄວາມ 
ສະດວກສະບາຍໃນການບໍລິການໃນຕະຫຼາດ FinTech ເນື່ອງຈາກການປະດິດ 
ສ້າງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການປັບ 
ປຸງກົດລະບຽບເພີ່ມເຕີມ ແລະ ມີການຍົກລະດັບການເປີດຕະຫຼາດເສລີສຳລັບ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳທະນາຄານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາມາດ 
ປັບອັດຕາດອກເບ້ຍໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫລາດ. 
ທຶນ ຂັ້ນຕໍ່າສຸດທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມປະມານ 2 ໃນ 3 ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍພາຍ 
ໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດສະບັບໃໝ່ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ. ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ (ລາວກີບ) ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມ; 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນມີການຈໍາກັດໜ້ອຍລົງໃນການກູ້ຢືມເງິນໃນສະກຸນເງິນ 
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນເຊື່ອ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ.      
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນຕ້ອງແມ່ນໃບຕາດິນຂອບທອງເທົ່ານັ້ນ 
ເຊິ່ງອາດເປັນການຈໍາກັດໂອກາດຂອງລູກຄ້າບາງສ່ວນທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງການເງິນຕາມ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈຳກັດ ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງຫ້ອງການຕ່າງໆໃນ 15 ແຂວງ ແລະ 
ຕົວເມືອງໃນຈໍານວນ 18 ແຂວງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຕູ້ເອທີເອັມ (ATM), ການ 
ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຜ່ານມືຖື. 
ACLEDA mobile, ຍັງຢູ່ໃນຖານະທີ່ດີໃນການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ໂປ່ງໃສ 
ແລະ ກ້າວໜ້າໄປສູ່ການເປັນຜູ້ນໍາຕະຫຼາດ.

ຜົນການດຳເນີນງານ
• ໃນປີ 2020 ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ມີກຳໄລສຸດທິຫຼັງຈາກຫັກອາ 

ກອນ ແມ່ນ 5,850,930 ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍຢູ່ໃນມາດຕະຖານ IFRS 16 
ພາຍໃຕ້ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນງານ;

 ““ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ 
ສະເຫີຼມສະຫຼອງ 12 ປີ 2008-2020 ຄົບຮອບ
ການດໍາເນີນງານທ່ີກ້າວຫນ້າກັບການບໍລິການທາງ
ດ້ານການເງິນທ່ີປອດໄພທ່ີສຸດ, ມີເຄືອຂ່າຍທ່ີຫຼາຍ 
ທັງຫ້ອງການ, ເຄ່ືອງຮູດບັດ (POS) ແລະ 
ຕູ້ເອທີເອັມ (ATM), ການໃຫ້ບໍລິການທາງ 
ດ້ານທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຢ່າງໝ້ັນຄົງໄປພ້ອມກັບລູກຄ້າຂອງ
ພວກເຮົາ. ການເປັນຜູ້ນຳດ້ານທະນາຄານ ເພ່ືອ 
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນ 
ສປປ ລາວ, ແອັບ ACLEDA ToanChet 
ໄດ້ກາຍເປັນທ່ີນິຍົມຊອບ ແລະ ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ 
ຢ່າງໄວວາ ໃນຊ້ວງການລະບາດຂອງເຊ້ືອພະຍາດ 
COVID-19 ເຊ່ິງສາມາດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ 
ຫຼາຍຂ້ຶນໃນທຸກໆພາກສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ເພ່ືອດໍາ 
ເນີນທຸລະກໍາທະນາຄານໄດ້ທຸກທ່ີ, ທຸກເວລາ. 
ເ ປັນທະນາຄານທຸລະກິດອັນດັບໜ່ຶງ ທ່ີປະ
ກອບສ່ວນໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ 
ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, 
ແລະ ເປັນທະນາຄານທຳອິດ ທ່ີໃຫ້ບໍລິການ 
ການຖອນເງິນຈາກຕູ້ ATM ໂດຍບ່ໍໃຊ້ບັດ. 
ພວກເຮົາໄດ້ລົງທຶນໃນການສ້າງ ຄວາມຮູ້ຄວາມ 
ສາມາດຂອງພະນັກງານ, ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີດີ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທ່ີທັນສະໄໝ, ດ່ັງນ້ັນທະນາຄານ 
ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກໆ 
ພາກສ່ວນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລູກຄ້າທ່ີມີຄຸນຄ່າ 
ແລະ ຂະແໜງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ຂະໜາດກາງ.
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• ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງເພື່ອພະຍາຍາມເພີ່ມລາຍຮັບຢ່າງຖືກ 
ຕ້ອງ;

• ຜະລິດຕະພັນ FinTech ໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມເປັນພື້ນຖານໂຄງ 
ລ່າງທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈຳກັດ. ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານມີທາງເລືອກຫຼາຍໃນການ
ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພ່ືອ       
ດໍາເນີນທຸລະກຳຕາມຄວາມຕ້ອງການພ້ອມທັງມີຄວາມປອດໄພສູງ. 
ACLEDA ToanChet ໄດ້ມີຜູ້ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ 64,825 ຄົນ 
ໃນເດືອນທັນວາ 2020 ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກເປີດຕົວໃນ
ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2018;

• ຍອດເຫຼືອສິນເຊ່ືອ ມາຮອດທ້າຍ ເດືອນທັນວາ ປີ 2020 ແມ່ນ 
147.25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 14% ເມື່ອທຽບກັບປີກາຍ, 
ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ 23.69 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 16.09% 
ແມ່ນປ່ອຍກູ້ໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳ.

• ສິນເຊ່ືອທ່ີບ່ໍເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ແມນ່ໄດ້ມກີານຄວບຄຸມທ່ີດີ 
ແລະ ຕ່ຳກວ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;

• ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ຮັກສາສະພາບຄ່ອງຢ່າງພຽງພໍ 
ດ້ວຍຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອສູງທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະເວລາ 12 ປີ ທີ່ທະນາ 
ຄານໄດ້ການດຳເນີນງານມາພ້ອມທັງມີຮູບແບບທຸລະກິດທ່ີດີທ່ີສຸດ 
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສິນເຊື່ອເພື່ອ SME ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່;

• ລວມຍອດເງິນຝາກທັງໝົດຄິດເປັນໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 13.36% ເປັນ 127.19 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ,ການເພ່ີມຂ້ຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການເຮັດວຽກເປັນ
ທີມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດໃໝ່ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຫ້ອງການທີ່ດີທີ່ສຸດ 
ທີ່ມີຕູ້ເອທີເອັມ 56 ຕູ້, ຜູ້ຖືບັດເອທີເອັມເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວປະເທດມີ 
47,072 ບັດ ແລະ ມີຜູ້ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ ACLEDA ToanChet 
64,825 ຄົນ;

• ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລ ເຊິ່ງມາ
ຈາກການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອັດຕາ
ສ່ວນປະສິດຕິພາບຂອງການດຳເນີນງານຂອງທະນາຄານແມ່ນ 
44.05%, ເຊິ່ງຜົນຕອບແທນຕໍ່ຊັບສິນແມ່ນມີ 3.10% ແລະ 
ຜົນຕອບແທນຕໍ່ທຶນແມ່ນມີ 13.09% ໃນທ້າຍປີ 2020.

ສິ່ງທ້າທາຍ
 ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາທຸລະກິດທຸກພາກສ່ວນໃນທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນດຽວ 
ກັບທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ຈະ
ບໍ່ແຍກຕົວອອກໄປຈາກສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກຮູບແບບ 
ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເນັ້ນໜັກໄປທີ່ບັນດາຜູ້ປະກອບການ 
SME. ເຊິ່ງພວກເຂົາກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດການກັບເຄື່ອງອຸປະໂພກ 
ໃນຄົວເຮືອນປະຈຳວັນ ແລະ ພວກເຮົາແມ່ນສາມາດບໍລິຫານຈັດການ
ການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມ.
ຍຸດທະສາດສຳຄັນ
1. ມີແຫຼ່ງທຶນທີ່ໝ້ັນຄົງ ຄຽງຄູ່ກັບການລະດົມເງິນຝາກສະກຸນເງິນທ້ອງ 

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

2. ສ້າງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພາບທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍການວາງ 
ເປົ້າໝາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເພື່ອຮັກສາພື້ນຖານທຶນທີ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍ
ອັດຕາສ່ວນທຶນຕໍ່ຊັບສິນທັງໝົດເກີນກວ່າລະບຽບການກຳນົດ;

3. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ      
ເພື່ອເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມຮູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າ ແລະ ມີສິນທໍາ ແລະ 
ພັດທະນາວັດທະນະທໍາການບໍລິການທ່ີໂປ່ງໃສຂອງພວກເຮົາໃຫ້
ແກ່ທຸກກຸ່ມລູກຄ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ 5 ການເວົ້າທີ່ວ່າ: ເວົ້າຄວາມຈິງ, 
ເວົ້າໃຫ້ສຸພາບ, ເວົ້າໃຫ້ມີປະໂຫຍດ, ເວົ້າໃຫ້ຖືກເວລາ ແລະ ເວົ້າໃນ 
ທາງທີ່ດີ;

4. ເປັນທະນາຄານເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 
ຊັ້ນນໍາໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍແນ່ໃສ່ການສະໜອງເງິນກູ້ທີ່ວ່ອງໄວໃຫ້

ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍ
ມີຂະບວນການສະໜອງສິນເຊື່ອທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ.

5. ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ດີທ່ີສຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ໂດຍການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການ 
ເງິນຢ່າງກວ້າງຂວາງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທ່ີດີ
ຂຶ້ນ;

6. ການປະຕິບັດທ່ີຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ທັດ 
ສະນະຄະຕິທີ່ດີ, ຍຸດຕິທໍາ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຮັບສິນບົນ;

7. ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືທາງຍຸດທະສາດກັບຄູ່ຮ່ວມງານທ່ີມີຊ່ືສຽງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃນຂົງເຂດທີ່ພວກເຂົາຮ່ວມມືກັນກັບທຸລະກິດ
ຫຼັກຂອງທະນາຄານ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫມ່ ແລະ ການ 
ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ;

8. ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບລະບົບການບໍລິການທາງດ້ານທະນາຄານ 
ເອເລັກໂຕຣນິກ (EBS) ພ້ອມທັງການນຳເຕັກໂນໂລຊີມາປະຍຸກ 
ໃຊ້ໃນທຸລະກິດການເງິນ (FinTech) ແລະ ການບໍລິການທະ 
ນາຄານຜ່ານມືຖື “ACLEDA mobile“ ເປັນສອງທາງທີ່ທົ່ວໂລກ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ການບໍ
ລິການດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໂອກາດໃນການຂາຍ;

9. ນິຕິວິທີການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງ 
ລູກຄ້າ ແລະ ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບເພື່ອທັນສະໄໝ ແລະ ການເປັນ 
ຜູ້ນຳໃນດ້ານທະນາຄານ ເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະ 
ໜາດກາງ ໃນ ສປປ ລາວ.

 ການສະເຫີຼມສະຫຼອງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝ້ັນຄົງໃນ
ປີ 2020 ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເປັນກຽດແນະນໍາການບໍລິການທະນາ            
ຄານຜ່ານມືຖືທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຊື່ວ່າ “ACLEDA 
ToanChet“ ໄດ້ພັດທະນາດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບໃຊ້ທ່ານ, ໝູ່ເພື່ອນ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ. ດ້ວຍ ACLEDA 
ToanChet“ ທ່ານສາມາດບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດ ຂອງທ່ານຢ່າງມີ 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກຳທະນາຄານໄດ້ທຸກມື້, ທຸກເວລາ, 
ທຸກສະຖານທີ່ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ເພື່ອການເປັນຜູ້
ນຳທາງດ້ານທະນາຄານເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 
ໃນ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ມີໂອກາດທີ່ຈະໃຫ້ 
ບໍລິການລູກຄ້າໃນທຸກລະດັບໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການທຸລະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເຊິ່ງມີຜະລິດຕະພັນຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: 
ການບໍລິການທາງດ້ານທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ເງິນຝາກ, ການໃຫ້ 
ກູ້ຢືມແກ່ທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະ 
ໜາດກາງ ຫຼື ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີວົງເງິນຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ ກີບ 
ຫຼື 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນ, ການບໍລິຫານເງິນສົດ, ການ 
ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ປະກັນໄພ ແລະ ອື່ນໆ. 
 ເຖິງບັນດາລູກຄ້າ, ສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຄະນະບໍລິຫານ 
ແລະ ພະນັກງານ, ທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ ຕະຫຼອດຮອດລັດຖະບານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມ 
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍ່ິງທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕະຫຼອດທັງປີ 
2020 ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນປີ 
2021 ແລະ ຕະຫຼອດໄປ.

ບົດລາຍງານຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ດຣ. ຮາຍ ສະວາຍ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
ວັນທີ 13 ມີນາ 2020
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ເຄືອຂ່າຍຂອງຫ້ອງການ
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ເຄືອຂ່າຍຂອງເອທີເອັມ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຕູ້ເອທີເອັມ
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ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

14

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ສະພາຜູ້ບໍລິຫານ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຄະນະກຳມະການ 
ສິນເຊື່ອ

ຄະນະກຳມະການ 
ບໍລິຫານຂໍ້ມູນ 

ຂ່າວສານ

ຄະນະກຳມະການ 
ຈັດຊື້

ຄະນະກຳມະການ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ

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

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 

ກົດໝາຍ ແລະ 
ເລຂາບໍລິສັດ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 
ສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 

ຄຸ້ມຄອງການ
ຂາຍສິນເຊື່ອ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 
ຊັບພະຍາ

ກອນມະນຸດ

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 
ບໍລິຫານ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
[ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ປະຕິບັດລະບຽບ

ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ "A"

ຫົວໜ້າ 
ພະແນກ 
ກວດສອບ 
ພາຍໃນ

ທີ່ປຶກສາ

ຄະນະກຳມະການຝ່າຍບໍລິຫານ

ຄະນະກຳມາທິການ 
ບໍລິຫານ

ຄະນະກຳມາທິການ 
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ຄະນະກຳມາທິການ 
ກວດສອບ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020



ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ
 ທະນາຄານ ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ ຕາມທ່ີໄດ້ກຳ 
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ລະບຽບອ່ືນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ ໄດ້ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 22 ເມສາ 2020 
ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ແລະ ກອງປະຊຸມ 
ຜ່ານທາງ ຈົດໝາຍອີເລັກໂທຣນິກ (ອີເມວ) 07 ຄ້ັງ ໃນປີ. ທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ກ່ອນການປະຊຸມ
 ໜັງສືແຈ້ງປະຊຸມ ປະກອບດ້ວຍ ລາຍລະອຽດຂອງວາລະກອງປະຊຸມ, 
ລາຍລະອຽດ, ໜັງສືອະທິບາຍ ແລະ ເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂອງ ຕ່ໍທຸກວາ 
ລະປະຊຸມ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານອ່ືນໆ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2019 
ແລະ ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ທ່ີຜ່ານການກວດສອບ ຈາກບໍລິສັດ 
ກວດສອບພາຍນອກ. ໜັງສືແຈ້ງການປະຊຸມ ແລະ ເອກະສານ ກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ 
ແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງໝົດລ່ວງໜ້າກ່ອນການປະ
ຊຸມໃຫຍ່ປະຈຳປີ.
ໃນກອງປະຊຸມ:
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ ເປັນປະທານໂດຍ ປະທານ 
ສະພາບໍ ລິຫານ. ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເ ປີດໂອກາດຢ່າງກວ້າງ 
ຂວາງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ຖາມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ໄດ້ມກີານອະທິບາຍ 
ຢ່າງຈະແຈ້ງເມືອ່ມກີານສະເໜີ. ຜູ້ບໍລິຫານກ່ໍໄດ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕອບຄຳ
ຖາມກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ 
ການຮັບຮອງເອົາແຕ່ລະວາລະ ແມ່ນບັນທຶກໄວ້ຢ່າງລະອຽດໂດຍເລຂາຂອງ 
ທະນາຄານ.
ຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນປີ 2020 ມີ:
- ການຕົກລົງເລືອກເອົາປະທານສະພາບໍລິຫານ ໃຫ້ດຳລົງເປັນປະທານ 

ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 12;
- ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄ້ັງທີ 10, ໃນວັນທີ 22 ເມສາ 

2019;
- ບົດລາຍງານການເງນິປະຈຳປີ 2019 ທ່ີຜ່ານການກວດສອບຈາກໜ່ວຍ

ງານກວດສອບພາຍນອກ;
- ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2019 ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;
- ການຮັບຮອງເອົາແຜນທຸລະກິດປີ 2020 ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍ 

(CAPEX);
- ຕົກລົງໃຫ້ ທ່ານ. ອິນ ສີພັນ ສິ້ນສຸດ ຈາກໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ 

ຊອບໃນຕຳແໜ່ງ ສະພາບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈຳກັດ. ແລະ ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ທ່ານ. ເຊິງ ພອນ ເປັນ ສະມາຊິກ 
ສະພາບໍລິຫານ ຄົນໃໝ່ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

- ການອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງຄືນໃໝ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
- ການອະນຸມັດແບ່ງປັນຜົນກຳໄລ ປະຈຳປີ 2019;
- ການຮັບຮອງເອົາການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ປີ 2020;
- ການອະນຸມັດແຕ່ງຕ້ັງ ບໍລິສັດ KPMG Lao Co., Ltd ເປັນ 

ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ຂອງທະນາຄານ ສໍາລັບປີ 2021;
- ກຳນົດຕາຕະລາງສຳລັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມ:
 ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ ໄດ້ຖືກນຳສົ່ງ 
ໄປຍັງບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງໝົດເພ່ືອທົບທວນກ່ອນການຮັບຮອງເອົາໃນ 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈຳປີຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

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 ມາເປັນທະນາຄານສະເພາະກດິ ແລະ ຕ່ໍຈາກ 
ນ້ັນກໍ່ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນທະນາຄານທຸລະກິດ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບໃນປີ 2000 ແລະ 
2003 ຕາມລໍາດັບ, ການປ່ຽນແປງດ່ັງກ່າວກໍເ່ພ່ືອຕອບສະໜອງການບໍລິການດ້ານ
ການທະນາຄານ ຢ່າງເຕັມສ່ວນໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ເປັນທະນາຄານແຫ່ງທໍາອິດຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍ ທີ່ໄດ້ຮັບ
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 2020 ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ມະຫາຊົນ ມີພະນັກງານ ທັງໝົດ 12.013 ຄົນ, ມີ 263 ຫ້ອງການທົ່ວປະເທດ. 
ມີຊັບສິນທັງໝົດ 6.379 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຍອດເຫືຼອສິນເຊ່ືອ 4.293 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແລະ ເງິນຝາກລູກຄ້າ 4.477 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
ໃນປັດຈຸບັນ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານທະນາຄານ 
ດ້ວຍລະບົບອີເລກໂທຣນິກ, ບໍລິການຮັບຝາກເງນິ, ປ່ອຍສິນເຊ່ືອ, ການໂອນເງນິ, 
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 ບໍລິສັດຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງກຳປູເຈຍ ໂດຍຮຸ້ນທັງໝົດ 100% ແມ່ນຖືໂດຍ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ. ດັ່ງທີ່ເປັນບໍລິສັດແມ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ ໃຫ້ເປັນບໍລິສັດລູກ 
ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ ທາງດ້ານການສຶກສາ 
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ, 
ສິນທຳ, ການປະສານງານເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຄວາມເປັນມືອາຊີບ. ສະຖາ 
ບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ. ມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະເປັນໂຮງຮຽນທຸລະກິດຊັ້ນນໍາ 
ທີ່ມີມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດ ເພື່ອພັດທະນານັກສຶກສາລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ 
ນຳໄປພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງກໍາປູເຈຍ ແລະ ພາກພື້ນ. ສະຖາ 
ບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ ແມ່ນຫັນມາຈາກການລວມເຂົ້າກັນຂອງ 
ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ເອຊີລີດາ ທີ່ສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ 
ການເງິນຈຸລະພາກ 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 
ແມ່ນອົງປະກອບນຶ່ງທີ່ສຳຄັນຫລາຍ ໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ 
ຂອງພະນັກງານເອຊີລີດາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານປະສົບຜົນສຳເລັດຕະຫລອດ 
ປີ. ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດທ້າຍເດືອນທັນວາປີ 2020 ສະຖາບັນທຸລະກິດ 
ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 139 ຄົນ, ມີ 1 ຫ້ອງການ, 
ມີຊັບສິນທັງໝົດ 34.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມພາຍ 
ໃນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລວມທັງໝົດ 60.714 ຫຼັກສູດ / 
680.050 ຄົນ, ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມພາຍນອກໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງກອນ ແລະ 
ສາທາລະນະຊົນດັ່ງນີ້: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພາຍໃນປະເທດ ມີ 657 ຫຼັກສູດ / 13.881 
ຄົນ ຈາກ 261 ສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຕ່າງປະເທດ ມີ 164 ຫຼັກສູດ / 
1.892 ຄົນ ຈາກ 142 ສະຖາບັນ ຂອງ 30 ປະເທດ. ສຳລັບນັກສຶກສາທົ່ວໄປ, 
ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ ໄດ້ມີ ອະນຸປະລິນຍາ 6 ຫ້ອງ ມີນັກສຶກສາ 
133 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 43 ຫ້ອງ ມີນັກສຶກສາ 1007 ຄົນ, ລວມທັງໝົດມີ 
49 ຫ້ອງ, ມີນັກສຶກສາ 1140 ຄົນ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊ  
www.acleda-aib.edu.kh

 ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊຶ່ງຖືວ່າເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ທະນາຄານ ມີການ 
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ, ສ້າງໃຫ້ທະນາຄານມີຄວາມສົມບູນ, ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ສະພາບໍລິຫານສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຮັບເອົາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດີ ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
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ສະພາບໍລິຫານ

ບົດລາຍງານຂອງສະພາບໍລິຫານ

 ສະພາບໍລິຫານໄດ້ມີການປະຊຸມ 04 ຄັ້ງໃນປີ 2020 ຄື: 
ໃນເດືອນ ມີນາ, ມິຖຸນາ, ກັນຍາ ແລະ ທັນວາ ແລະ ການປະຊຸມ 20 ຄັ້ງ 
ຜ່ານທາງຈົດໝາຍອີເລັກໂທຣນິກ (ອີເມວ).

ການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍໃນປີ 2020

• ທົບທວນຄືນບົດລາຍງານຖານະການເງິນປະຈຳໄຕມາດ ຂອງທະນາ 
ຄານ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການດຳເນີນ
ງານລວມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາ ຂອງທະນາຄານ 
ລວມທັງການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຂາຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ;

• ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຖານະການເງິນທ່ີໄດ້ຮັບການກວດສອບ 
ຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2019;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນທຸລະກິດ, ແຜນງົບປະມານ 
ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍຕົ້ນທຶນ ແລະ ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນໃນປີ 
2021;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ການປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດຂອງບັນດາຄະ
ນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ;

• ທົບທວນບົດລາຍງານຂອງປະທານ ບັນດາຄະນະກຳມະການຂອງ 
ສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະຄະນະກຳມະການ;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ອະນຸມັດ ການປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ 
ຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ການຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຄົນໃໝ່ ຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ການຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ອຳນວຍການການເງິນ ຄົນໃໝ່ ຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າສາຂາ ຂອງ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ອະນຸມັດການປ່ຽນແປງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ລາວ ຈຳກັດ;

• ຮັບຮອງເອົາການກຳນົດອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳປີ 2020 ສໍາລັບພະນັກ 
ງານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ.

ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ:

• ຄະນະກຳມະການກວດສອບ,
• ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ,
• ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.

ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ
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ສະພາບໍລິຫານ
ທ່ານ ດຣ. ອິນ ຈັນນີີ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)

 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. ທ່ານເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງ
ຕັ້ງ ເອຊີລີດາ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 1993. ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ (ກຳປູເຈຍ) 
ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2014. ທ່ານເປັນປະທານໃຫຍ່ ແລະ ປະທານກຸ່ມຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ 
ແລະ ທັງເປັນປະທານຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ. ທ່ານໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ເຊ່ິງຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນຍຸດທະສາດລວມ 
ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະວັນ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດຕາມແຜນທຸລະກິດ. ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ. 
 ນອກຈາກນ້ັນ, ທ່ານຍັງມໜ້ີາທ່ີຮັບຜິດຊອບອ່ືນພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດອີກເຊ່ັນ: ເປັນຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດຫລັກຊັບ 
ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ, ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອຊີລີດາ ມຽນມ້າ ຈຳກັດ ແລະ 
ບໍລິສັດຊັບສິນ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ, ທັງເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເປັນສະມາຊິກຂອງບັນດາຄະນະກຳມະການສະພາບໍ
ລິຫານ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເອຊີລີດາ ມຽນມ້າ ຈຳກັດ. ທ່ານຍັງເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ACLEDA 
Financial Trust.
 ທ່ານເປັນນ່ຶງໃນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 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
ສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)
ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ: ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (ປະທານ), 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), ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (ສະມາຊິກ)

 ທ່ານເກີດໃນປີ 1958. ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ກອ໋ຍ ເຂ້ົາຮ່ວມສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກດັ ໃນເດືອນ 
ກໍລະກົດ ປີ 2008. ທ່ານໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດຊ້ັນປະລິນຍາໂທ ໃນສາຂາທ່ີແຕກຕ່າງກັນເຊ່ັນ: ການເງິນບໍລິສັດ 
ແລະ ສັງຄົມວິດທະຍາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Rotterdam, ປະເທດເນເທີແລນ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1993 ທ່ານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ 
ເອຊີລີດາ ເປັນທ່ີປືກສາດ້ານການເງນິຈຸລະພາກເປັນເວລາຫລາຍກ່ວາ 7 ປີ ຈ່ິງໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງມາເປັນ ທະນາຄານທຸລະກິດ. 
ເລ່ີມແຕ່ປີ 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 ສະມຸນ ລີດໍລ໌
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (ສັນຊາດອັງກິດ)
ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ: ກວດສອບ (ປະທານ), ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (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)
ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ: ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (ສະມາຊິກ)

 ເກີດໃນເດືອນເມສາ ປີ 1978, ທ່ານໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຊັ້ນປະລິນຍາເອກ ດ້ານທຸລະກິດການເງິນ 
ຈາກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນປີ 2012, ໄດ້ຮັບໃບປະກາດຊັ້ນສູງ ພາສາອັງກິດ ໃນປີ 2005 ແລະ ປະລິນຍາໂທ 
ກົດໝາຍ ຫຼັກສູດສາກົນ ໃນປີ 2008 ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Pannasastra (ກໍາປູເຈຍ). ທ່ານຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດ 
ຊ່ຽວຊານດ້ານຫຼັກຊັບ ຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ເປັນເວລາ 2 ປີ (ເດືອນມິຖຸນາ 2007 
- 2009). ທ່ານຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາກົດໝາຍທຸລະກິດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Royal (ກຳປູເຈຍ) ໃນປີ 2000. 
ທ່ານຈົບມັດທະຍົມ ຈາກວິທະຍາໄລ Preah Sisovath ໃນປີ 1995.
 ດຣ. ສະວາຍ ຮາຍ ເລີ່ມເຮັດວຽກກັບ 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 ຢູ່ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ (ກຳປູເຈຍ) 
ໃນຊ່ວງປີ 2007-2017. ທ່ານໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງເປັນ ຫົວໜ້າພະແນກຕະຫຼາດຮຸ້ນ ໃນປີ 2009, ແລະ ມາດຳລົງຕຳແໜ່ງ 
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ຕ້ັງແຕ່ ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2018 ເປັນຕ້ົນມາ.

ທ່ານ ເຊິງ ພອນ, 
ສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ, (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)
ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ: ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (ສະມາຊິກ), ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (ສະມາຊິກ).

 ເກີດວັນທີ 03 ກຸມພາ 1977. ທ່ານ ເຊິງ ພອນ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020. ທ່ານຈົບປະລິນຍາໂທ ໃນຂະແໜງບໍລິຫານທຸລະກິດ, ແລະ ປະລິນຍາຕີ 
ໃນຂະແໜງການບັນຊີ. ປັດຈຸບັນ ທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນ ຮອງປະທານຂັ້ນສູງ ແລະ ຫົວໜ້າກົມສິນເຊື່ອ, ພ້ອມທັງເປັນ 
ປະທານ ຄະນະກຳມະການສິນເຊື່ອ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ (ກຳປູເຈຍ). ຢູ່ໃນ Credit Bureau 
Cambodia ຫຼື “CBC“ ທ່ານເປັນສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ, 
ພ້ອມກັນນີ້ ທ່ານຍັງເປັນຜູ້ຝຶກສອນ ຢູ່ສະຖາບັນ ທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ ຈຳກັດ.
 ທ່ານ ເຊິງ ພອນ ເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ (ກຳປູເຈຍ) ເປັນເວລາຫລາຍກວ່າ 22 
ປີ ນັບຕ້ັງແຕ່ປີ 1998, ໂດຍຜ່ານໜ້າທີ່ຜູ້ນຳມາຫລາຍດ້ານຄື ກວດສອບ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ການເງິນເພື່ອການຄ້າ ເຊັ່ນ: 
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະຈຳເມືອງ, ຜູ້ຈັດການພະແນກສິນເຊື່ອ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສິນເຊື່ອ 
ແລະ ການບໍລິການການເງິນເພື່ອການຄ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສິນເຊື່ອ ແລະ ທີ່ປຶກສາສິນເຊື່ອ ຢູ່ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ສປປ 
ລາວ.
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ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່
 ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ແມ່ນຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍສະພາບໍລິຫານ 
ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອຳນາດເຕັມໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກ 
ງານຂອງທະນາຄານໃນແຕ່ລະວັນ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ອະນຸມັດ ໂດຍສະພາບໍລິຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ອຳນາດທັງໝົດອາດຖືກເອ້ີນຄືນໂດຍສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຖືກບັນທຶກໄວ້ 
ຢ່າງເປັນທາງການໃນໜັງສືສະຫງວນ.

 ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ມີສິດແຕ່ງຕ້ັງ ແລະ ປະທານຄະນະ 
ຜູ້ບໍລິຫານງານ. ທ່ານເປັນຜູ້ແຈ້ງລາຍງານໂດຍກົງຕ່ໍສະພາບໍລິຫານໃນກໍ
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 ຣັອດມຸນີ ແລະ,
  ທີ່ປຶກສາການເງິນ“ແລະ“ຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນ.
3.  ທ່ານ ສິນ ແຊນ, 
  ທີ່ປຶກສາສຶນເຊ່ືອ.
4.  ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ, 
  ທີ່ປຶກສາສາຂາ.
5.  ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ລາດຊະບັນດິດ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
6.  ທ່ານນາງ ໄກສອນ ລີນທອງ,
  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 ສະຫລອງໄຊ ພົນປະເສີດ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
14.  ທ່ານ ດາລາມຸງຄຸນ ໂຈມມະນີວົງຂາວ,
  ຫົວຫນ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ.
15. ທ່ານ ສູນດາລາ ລັດທິປັນຍາ,
  ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຂາຍສິນເຊື່ອ.
16. ທ່ານນາງ ອ່ອນຕາ ດວງຈະເລີນ,
  ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະຕິບັດລະບຽບ.
17. ທ່ານນາງ ນິດດາວັນ ວັດທະນະທຳ,
  ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.
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 ທ່ານ ຣັອດມຸນີ ແລະ ເກີດເມື່ອວັນທີ 01 ກຸມພາ 
1982, ສັນຊາດກຳປູເຈຍ. ທ່ານໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະຕິບັດວຽກງານ 
ກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2004. 
ໃນຕຳແໜ່ງທ່ີປຶກສາການເງິນ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ການເງນິ 
ທ່ານໄດ້ນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຕ່ໍຫົວໜ້າພະແນກການ 
ເງິນ  ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການ 
ບັນຊີ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ໜ່ວຍງານການເງິນ-
ການບັນຊີ, ໜ່ວຍງານຄິດໄລ່ອາກອນ ແລະ ຊຳລະສະສາງ, 
ໜ່ວຍງານລະບົບການບັນຊີ ແລະ ໜ່ວຍ ງານສະໜັບສະໜູນ 
ການປະຕິບັດວຽກງານບັນຊີການເງິນ.  ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບຜິດ 
ຊອບໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດໂດຍລວມ ແລະ ການດຳ 
ເນີນທຸລະກິດປະຈຳວັນຂອງ  ທະນາຄານ ກ່ໍຄືການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດຕາມແຜນທຸລະກິດ. ທ່ານເປັນສະມາຊິກຂອງ 
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ທະນາຄານ, ນອກນ້ີຍັງເຂ້ົາ 
ຮ່ວມປະຊຸມຄະນະກຳມະການກວດສອບ (ACO), ຄະ 
ນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (BRMC), ຄະນະ 
ກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (BGC) ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ປະຊຸມຄະນະສະພາບໍລິຫານ. ທ່ານເປັນຄະນະກຳມະການ 
ບໍລິຫານຂ້ໍມູນຂ່າວສານເທັກໂນໂລຢີ (ITMC), ການ
ທົດສອບການຍອມຮັບຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ລະບົບ (UAT), 

ຄະນະກຳມະການບາເຊວ (Basel) ແລະ ສະມາຊິກຂອງ 
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານສິນເຊ່ືອຂອງທະນາຄານ (MCC), 
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ໜ້ີສິນ (ALCO) ແລະ 
ເປັນຄະນະກຳມະການລາຍງານປະຈຳປີ. ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, 
ການບໍລິຫານ, ການນຳພາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເພ່ືອຮັບ 
ຮອງຄູ່ມືການນຳໃຊ້, ຫັຼກການ ແລະ ນິຕິວິທີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ລາຍງານການເງນິ ແລະ ພະແນກຂ້ໍມນູຂ່າວສານ (ITD). ການ 
ປະຕິບັດວຽກງານຂອງທ່ານແມນ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໂດຍກງົ 
ຂອງ ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານ. ທ່ານ ຣັອດມຸນີ 
ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກ ສາລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານການເງນິ-
ການທະນາຄານ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລບິວບຣິດ ປະເທດ 
ກຳປູເຈຍ.

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່

ທ່ານ ຣັອດມຸນີ ແລະ
ທີ່ປຶກສາການເງິນ“ແລະ“ຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນ (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)
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ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່

 ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ ສັນຊາດກຳປູເຈຍ, ເກີດເມື່ອ 
ວັນທ ີ18 ທນັວາ 1982. ທາ່ນໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູທ່ະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2003 
ໃນຕຳແໜ່ງພະນັກສິນເ ຊ່ືອຂະໜາດນ້ອຍ, ພະນັກ 
ງານບໍລິການລູກຄ້າ, ພະນັກງານການຕະຫຼາດ, ຫົວໜ້າ 
ພະນັກງານການຕະຫຼາດ. ມາຮອດເດືອນຕຸລາ ປີ  
2011 ທ່ານໄດ້ເປັນຫົວໜ້າສາຂາຢູ່ Mondulkiri 
ແລະ ຍ້າຍໄປເປັນຫົວໜ້າສາຂາຢູ່ Pursenchey 
ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2014. ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 
2015 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ທ່ານໄດ້ເປັນທ່ີປຶກສາສາຂາ 
ປະຈຳຢູ່ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ. ທ່ານໄດ້ນຳພາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພະແນກບໍລິຫານ, 

ພະແນກການຕະຫຼາດ, ພະແນກສິນເຊື່ອ, ພະແນກບໍລິການ, 
ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຂາຍສິນເ ຊ່ືອ, ສາຂາ ແລະ 
ໜ່ວຍບໍລິການ. ທ່ານເປັນທ່ີປຶກສາຄະນະກຳມະການບໍລິ ຫານ 
ເຊ່ິງຮັບຜິດຊອບກຽ່ວກບັການວາງແຜນຍຸດທະ ສາດໂດຍລວມ 
ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກດິປະຈຳວັນຂອງທະນາຄານ ຕະຫຼອດ 
ຈົນຮອດການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການທຸລະກດິ. ທ່ານຮັບຜິດ 
ຊອບລາຍງານໂດຍກົງເຖິງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່. ທ່ານຈົບການ 
ສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ 
ຈາກວິທະຍາໄລການບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ ທ່ີປະເທດກຳປູເຈຍ 
ໃນປີ 2005.

 ທ່ານເກີດໃນ ວັນທີ 10 ເດືອນມັງກອນ ປີ 
1975 ຢູ່ໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ. ທ່ານ ແສນ ຊິນ ໄດ້ເຂ້ົາ 
ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມະຫາຊົນ ໃນວັນທີ 
05 ເດືອນມີນາ ປີ2001. ໄດ້ຮັບຕຳ ແໜ່ງເປັນພະນັກງານ
ສິນເຊ່ືອຮັບຜິດຊອບສິນເຊ່ືອຈຸ ລະພາກ ສິນເຊ່ືອໜາດນ້ອຍ 
ສິນເຊ່ືອສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສິນເຊ່ືອຂະໜາດກາງ (2001 - 
2008 ). ທ່ານໄດ້ເປັນຫົວໜ້າພະນັກງານສິນເຊື່ອສາຂາເລີ່ມ
ແຕ່ ວັນທີ 15 ເດືອນມັງກອນ ປີ 2009 ຈົນ ຮອດວັນທີ 16 
ເດືອນພະຈິກ ປີ 2017 ທ່ີສາຂາຊຽມລຽບ, ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ນໍາພາວຽກງານສິນເຊ່ືອສາຂາ. ທ່ານຍັງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ສະໜັບສະໜູນວຽກງານສິນເຊ່ືອໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າ 
ສາຂາ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສິນເຊ່ືອ ຢູ່ສາຂາ ບໍລິຄໍາໄຊ 
ໃນຊ່ວງເດືອນ ກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2015  ແລະ 

ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມສະໜັບສະໜູນວຽກງານສິນເຊ່ືອໂດຍກົງ ໃຫ້
ແກ່ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິການສິນເຊ່ືອ ແລະ ຫົວໜ້າພະນັກ 
ງານສິນເຊ່ືອຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ລາວ ຈຳກັດ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2016. 
ນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ ປີ 2017 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນທ່ານໄດ້ດຳ 
ລົງຕຳແໜ່ງເປັນທ່ີປຶກສາສິນເຊ່ືອ ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນການ 
ສະໜັບສະໜູນຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊ່ືອ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ 
ຄຸ້ມຄອງການຂາຍສິນເຊ່ືອໂດຍກົງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ນຳພາວຽກງານສິນເຊ່ືອຂອງ ທະນາຄານ ເອເຊລີດາ ລາວ 
ຈຳກັດ. ທ່ານໄດ້ຮັບໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານ 
ທຸລະກິດສາຂາວິຊາບໍລິຫານຈັດການທ່ົວໄປຈາກມະຫາວິທະ
ຍາໄລ Build Bright, ປະເທດກຳປູເຈຍໃນປີ2011

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ
ທີ່ປຶກສາສາຂາ (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)

ທ່ານ ສິນ ແຊນ
ທີ່ປຶກສາສິນເຊື່ອ (ສັນຊາດກຳປູເຈຍ)
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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, ທ່ານເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ 

ຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງ 
ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການດ້ານການບໍລິການເອເລັກ ໂຕຣ 
ນິກ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມຄະນະກຳມະການພັດທະນາ 
ຜະລິດຕະພັນດີຈີຕອນ ແລະ ເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະ  
ການບໍລິຫານສິນເຊ່ືອ, ຄະນະກຳມະການກຳນົດລາຄາ. ທ່ານຍັງ 
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກງົກຽ່ວກບັ ພະແນກການຕະຫຼາດເຊ່ິງ 
ຂ້ຶນກັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບ ປະລິນຍາໂທສາຂາວິ 
ຊາບໍລິຫານທຸລະກດິຢູ່ທ່ີວິທະຍາ ໄລຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ.

ທ່ານນາງ ໄກສອນ ລິນທອງ 
ຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດ (ສັນຊາດລາວ)
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ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ລາດຊະບັນດິດ 
ຫົວໜ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ສັນຊາດລາວ)

 ເກດີເມືອ່ເດືອນກັນຍາ 1986. ທ່ານໄດ້ເລ່ີມເຂ້ົາເຮັດວຽກ 
ກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ. ໃນເດືອນຕຸລາປີ 
2008.   ປັດຈຸບັນຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຫົວຫນ້າພະແນກຂ້ໍມນູຂ່າວ
ສານ ເຊ່ິງທ່ານເປັນຜູ້ນຳພາທີມງານຂອງພະແນກຂ້ໍມນູຂ່າວສານ
ທັງເປັນຜູ້ທ່ີມໜ້ີາທ່ີຮັບຜິດຊອບໂດຍກງົໃນການຄຸ້ມຄອງໜ່ວຍ 
ງານຄຸ້ມຄອງລະບົບສ່ວນກາງ, ໜ່ວຍງານພັດທະນາຊອຟທ໌ແວ, 
ໜ່ວຍງານບຳລຸງຮັກສາຮາດແວ, ໜ່ວຍງານເຄືອຂ່າຍ, 
ໜ່ວຍງານບໍລິຫານລະບົບ ແລະ ຖານຂ້ໍມູນ, ໜ່ວຍງານຮັກ 
ສາຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ,ໜ່ວຍງານລະບົບທະນາຄານເອ 
ເລັກໂຕນິກ, ໜ່ວຍງານປະຕິບັດງານຄອບ ແລະ ໜ່ວຍງານເຮັວ 
ເດກ. ທ່ານນຳພາໃນການພັດທະນາປັບປຸງຫັຼກການ ແລະ ນິຕິວິທີ
ຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງກັບເທັກໂນໂລຢີຂ້ໍມນູຂ່າວສານ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ທ່ານຍັງນໍາພາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການຕ່າງໆເພ່ືອຄວບ

ຄຸມປະເມີນການດຳເນີນງານແລະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆເພ່ືອເຮັດ 
ໃຫ້ທຸກລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຂ້ໍມູນ
ຂ່າວສານພາຍໃນທະນາຄານເອຊີລີດາລາວຈຳກັດໃຫ້ມີການ 
ດຳເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນດ້ານການບໍລິຫານ, ທ່ານ 
ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມຄະນະກຳມະການທະນາຄານແບບທັນ 
ສະໄໝ, ເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ເປັນ
ສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານຈັດການເທັກໂນໂລຢີຂ້ໍມນູຂ່າວສານ. 
ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕຣີສາຂາວິສະວະ 
ກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ 
ສາຂາວິສະວະກຳເຄືອຂ່າຍ ຈາກຄະນະວິສະວະກຳສາດມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.
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 ເກດີເມືອ່ວັນທີ 12 ພະຈິກ 1985, ທ່ານຈົບປະລິນຍາຕີ 
ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ 
ໃນປີ 2007.ແລະໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມເຝິກອົບຮົມຫັຼກສູດນັກຊ່ຽວ
ຊານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ ຈາກ ສະພາວີຊາຊີບນັກບັນຊີ 
ແລະນັກກວດສອບລາວ ເປັນເວລາສາມປີ (2016-2019).
ທ່ານນາງ ສົມພະໄທ ທອງມະນີລາ ໄດ້ເຂົ້່າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວຈຳກັດ ນັບແຕ່ປີ 2008 
ໃນຫຼາຍໆຕຳແໜ່ງ. ທ່ານໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນ ຮອງຫົວ 
ໜ້າພະແນກການເງິນໃນປີ 2013 ຈາກນ້ັນກໍ່ຮັບຕໍາແໜ່ງ 
ເປັນຫົວໜ້າພະແນກ ການເງິນຕ້ັງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 
2014 ເປັນຕ້ົນມາ. ໃນຖານະຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ                        

ທ່ານໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ 
ຍັງເປັນສະມາຊີກຂອງຫຼາຍໆຄະນະກຳມະການທ່ີສຳຄັນໆ 
ຂອງທະນາຄານ. ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 
ການປະຕິບັດແຜນການທຸລະກິດ, ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ນຳພາວຽກ 
ງານພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບຫັຼກການ, ຄູ່ມືການ 
ປະຕິບັດງານ ແລະ ບົດແນະນໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານ 
ການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການປະຕິບັດງານມີປະສິດທິຜົນ. 

ທ່ານນາງ ສົມພະໄທ ທອງມະນີລາ 
ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ (ສັນຊາດລາວ)

 ເກີດເມື່ອວັນທີ 29 ຕຸລາ 1984. ທ່ານ ອູ໋ໂຕ໋ ແຊຈາວ 
ເລ່ີມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ 
ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ປີ 2008. ໃນນາມເປັນຫົວໜ້າພະ
ແນກຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບນຳພາຕິດຕາມ 
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ, ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນ, 
ວິເຄາະ ແລະ ບໍລິຫານເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີເງິນພຽງພໍສຳລັບ
ການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ,ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຄຸ້ມ 
ຄອງໜ່ວຍງານບໍລິຫານຊັບສິນ-ໜີ້ສິນ, ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ 
ໜ່ວຍງານສະຖາບັນການເງິນ, ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ 
ໜ່ວຍງານພົວພັນຊ້ື-ຂາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, 
ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມວຽກງານສະວິບ. ນຳພາສະໜັບສະໜູນ 

ການພັດທະນາ, ປັບປຸງບັນດາລະບຽບຫັຼກການທ່ີພົວພັນເຖິງ 
ວຽກງານບໍລິຫານທຶນເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກ 
ງານມີປະສິດທິພາບ. ທ່ານເປັນສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານຂອງ 
ທະນາຄານ, ທ່ານເປັນປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ 
ຊັບສິນ-ໜ້ີສິນ, ເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ 
ສິນເຊ່ືອ. ທ່ານຈົບປະລິນຍາຕີສາຂາການບັນຊີ ຈາກ ສສ 
ຫວຽດນາມ.

ທ່ານ ອູ໋ໂຕ໋ ແຊຈາວ 
ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານທຶນ (ສັນຊາດລາວ)
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 ເກີດເມື່ອວັນທີ 20 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 1983, ທ່ານ 
ສະຫລອງໄຊ ພົນປະເສີດ ໄດ້ເລ່ີມເຂ້ົາເຮັດວຽກກັບ 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກດັ, ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2009 
ໃນຕຳແໜ່ງພະນັກງານສິນເຊ່ືອ. ທ່ານໄດ້ຖືກເລ່ືອນຕຳແໜ່ງ 
ເປັນຫົວໜ້າພະນັກງານກວດສອບພາຍໃນຂອງສາຂານະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນໃນປີ 2011 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກເລື່ອນຕຳ     
ແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນປີ 2012, 
ທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະ 
ນຸດໃນປີ 2014 ເຊ່ີງຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານຄັດເລືອກ, 
ວຽກງານຈັດແຈງ, ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ວຽກງານແກໄ້ຂບັນ 
ຫາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເຊ່ັນດຽວກັນ, ໃນປີ 2019 ທ່ານ
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 

ເຊີ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການນຳພາ ແລະ ບໍລິຫານວຽກໃນໜ່ວຍ
ງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ, ການຕະຫຼາດ 
ແລະ ທຶນ ແລະ ທ່ານຍັງເປັນເລຂາຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິ
ຫານຄວາມສ່ຽງ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກດັ. ແລະ 
ໃນປະຈຸບັນທ່ານໄດ້ເລ່ືອນຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະ
ຍາກອນມະນຸດ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກດັ. ທ່ານ
ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະຣິນຍາຕີ ດ້ານພາສາອັງກິດ 
ແລະ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈາກວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ. 

ທ່ານ ສະຫລອງໄຊ ພົນປະເສີດ
ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ສັນຊາດລາວ)

 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 
ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ 
ຈຳກັດ. ນັບແຕ່ ວັນທີ 01 ກຸມພາ 2014.

ທ່ານນາງ ນິດຕະຢາ ທິລະສັກ
ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການ (ສັນຊາດລາວ)
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 ສັນຊາດລາວ, ເກີດເມື່ອວັນທີ 21 ເມສາ 
1987. ທ່ານສຳເລັດການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາໂທສາ 
ຂາວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈາກສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາ 
ກອນມະນຸດ ລາວ-ຢິປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ 
ແລະ ປະລິນຍາຕີ ກົດໝາຍຍຸດຕິທຳ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ 
ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.
 ທ່ານໄດ້ເລ່ີມເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ລາວ ຈຳກັດ ໃນປີ 2009 ໃນສາຍວຽກງານສິນເຊ່ືອ ແລະ 
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊ່ືອ ໃນປີ 
2014 ແລະ ເລ່ືອນຕຳແໜ່ງມາເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ສິນເຊ່ືອ ໃນປີ 2015 ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບມອບໜາຍເປັນຫົວ 
ໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນເດືອນ ມີຖຸນາ ປີ 

2016 ຫາ ປີ 2019 ແລະ ມາດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າພະ
ແນກສິນເຊື່ອ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2019. ປັດຈຸບັນ 
ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊ່ືອ, ທ່ານເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ແລະ 
ຮັບຜິດຊອບ ໜ່ວຍງານຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຫັຼກການ, 
ໜ່ວຍງານກວດກາສິນເຊ່ືອ, ໜ່ວຍງານແກ້ໄຂໜ້ີສິນ, 
ໜ່ວຍງານວິເຄາະສິນເຊ່ືອ ແລະ ໜ່ວຍງານສະໜອງຂ້ໍມູນ
ຂ່າວສານສິນເຊ່ືອ. ທ່ານເປັນສະມາຊິກ ຂອງຄະນະກຳມະ
ການບໍລິຫານງານຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ, 
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ. ເປັນປະທານ
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານສິນເຊ່ືອ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ລາວ ຈຳກັດ. 

ທ່ານ.ຖະໜອມຈິດ ວາຣິນທຣະສັກ
ຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ (ສັນຊາດລາວ)

 ທ່ານເກີດເມື່ອວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 1985. ໄດ້ຮຽນ
ຈົບຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໃນປີ 2004, 
ໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດປະລິນຍາຕີສາຂາບໍລິຫານທ່ົວ
ໄປຈາກວິທະຍາໄລ ຣັຕະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ຊ້ັນ
ສູງສາຂາພາສາອັງກິດທ່ົວໄປຈາກວິທະຍາໄລຄຳສະຫວາດ 
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2010.
 ທ່ານໄດ້ເລ່ີມເຂ້ົາຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ໃນເດືອນ ກນັຍາ ປີ 2010. ໃນໄລຍະ 
ທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າເປັນພະນັກງານນັ້ນ ຕໍ່ມາທ່ານກໍ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າພະນັກງານບໍລິຫານສາຂາໃນປີ 2012 ແລະ 
ໄດ້ຖືກຍ້າຍເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ໃນປີ 2013. 
ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ຖືກເລ່ືອນຕຳແໜ່ງມາເປັນຫົວໜ້າ 
ພະແນກ ບໍລິຫານໃນປີ 2014 ເປັນຕ້ົນມາ, ໃນຖານະທ່ີທ່ານ 
ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າພະແນກ ທ່ານເປັນຜູ້ນຳພາທາງ

ດ້ານວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ທ່ານຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ, ໜ່ວຍງານຈັດຊ້ື, 
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບ 
ຮຽບຮ້ອຍ, ໜ່ວຍງານບໍລິຫານການພົວພັນ ແລະ 
ພິ ທີການ ,  ໜ່ວຍງ ານ ບໍ ລິຫານອຸປະກອນ ແລະ 
ໜ່ວຍງານບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ລາຍງານໂດຍກົງ. 
ນອກຈາກນ້ີ, ທ່ານຍັງແມ່ນໜ່ຶງໃນສະມາຊິກຄະນະກຳ 
ມະການທ່ີສຳຄັນຂອງທະນາຄານເຊ່ັນ: ຄະນະກຳມະ 
ການບໍລິຫານທະນາຄານ, ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂ້ໍ
ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະກຳມະການລະບົບທະນາຄານແບບ 
ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຄະນະກຳມະການລາຍງານການເງິນມາດ 
ຕະຖານສາກົນ, ຄະນະກຳມະການປະມູນການຈັດຊ້ື. 
ອີກປະການໜ່ຶງ ທ່ານຍັງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ 
ຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ລຳພັນ ອິນສຸລິວົງ
ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານ (ສັນຊາດລາວ)
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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)

 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)
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 ທ່ານເກດີເມືອ່ເດືອນມນີາ 1985. ທ່ານໄດ້ຈົບການສຶກ
ສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາການຄ້າສາກນົຈາກມະຫາວິທະຍາ
ໄລການຄ້າ ສສ ຫວຽດນາມ. ທ່ານໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນເຮັດວຽກກັບທະ 
ນາຄານ ເອຊີລີດາ ໃນຕຳແໜ່ງເປັນພະນັກງານສິນເຊ່ືອເມື່ອ 
ເດືອນຕຸລາປີ 2009 ແລະ ທ່ານໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງຮັບຜິດຊອບ 
ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຫລັກ 
ການສິນເຊ່ືອ ປະຈຳຢູ່ພະແນກສິນເຊ່ືອຈົນຮອດ ປີ 2013, 
ຕ່ໍມາທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຮັບຜິດຊອບເປັນຫົວໜ້າສາຂາ 
ສະຫວັນນະເຂດຈົນຮອດປີ2013, ໃນທ້າຍປີ 2013 ທ່ານ 
ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫລາດ 

ປະຈຳຢູ່ພະແນກການຕະຫລາດຈົນຮອດປີ 2017 ແລະ 
ມາຮັບ ຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິການສິນເຊ່ືອຈົນ 
ເຖິງປີ 2020 ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນທ່ານໄດ້ຮັບການແຕ່ງ  
ຕ້ັງເປັນຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຂາຍສິນເຊ່ືອນັບແຕ່ 
ເດືອນຕຸລາ ປີ 2020. ທ່ານຄຸ້ມຄອງໂດຍກງົຫ້ອງການບໍລິການ 
ສິນເຊ່ືອ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນການ.     
ທ່ານເປັນຜູ້ນຳພາວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຂາຍສິນເຊ່ືອທັງປະລິ
ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກດັ.

ທ່ານ ສູນດາລາ ລັດທິປັນຍາ
ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຂາຍສິນເຊື່ອ (ສັນຊາດລາວ)

 ເກີດເມື່ອວັນທີ 05 ຕຸລາ ປີ 1984, ທ່ານນາງ 
ອ່ອນຕາ ດວງຈະເລີນ ເຂົ້າເຮັດວຽກນໍາ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ລາວ ຈໍາກັດ ໃນເດືອນ ເມສາ ປີ 2009. ໃນຕຳແໜ່ງ 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະຕິບັດລະບຽບ ທ່ານເປັນຜູ້ສັງເກດການ 
ຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ຊ້ີນຳພະນັກງານ 
ເກັບກຳຂ້ໍມູນ ແລະ ລາຍງານ. ທ່ານຍັງມີໜ້າທ່ີ ຮັບຜິດ 
ຊອບຊ້ີນໍຳວຽກງານ ຜູ້ຊ່ຽວຊານປະຕິບັດລະບຽບ (ລວມມີ: 
ວຽກງານປະຕິບັດລະບຽບ, ວຽກງານລາຍງານການປະ 
ຕິບັດ, ວຽກງານວິເຄາະທຸລະກຳ ແລະ ວຽກງານການປະ 
ຕິບັດຕາມກົດໝາຍ) ຜູ້ ທ່ີ ເ ຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ 
ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ່ໍການຮ້າຍ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານ 
ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຕ່າງໆ, ຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ທ່ີຍຶດ 
ໝ້ັນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ບັນດາຂ້ໍກຳນົດຕ່າງໆ ແລະ 

ບັນດາລະບຽບການພາຍໃນອົງກອນຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ມາດ
ຕະຖານ ແລະ ຫລັກຈັນຍາບັນຕ່າງໆເຊ່ັນ: ການຕິດຕາມ
ຂ້ໍຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການກວດສອບ 
ຂ້ໍກາ່ວຫາການທຸດຈະລິດຮັບສິນບົນ ແລະ ພຶດຕິກຳຫລອກລວງ 
ສ້ໍໂກງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງຜູ້
ໃຫ້ຄຳ ຄິດເຫັນເພ່ືອ ຮັກສາມາດຕະຖານທາງຈັນຍາບັນທ່ີ 
ສູງໃນຄະນະດຽວ ກັນກໍ່ຮັກສາ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບຜິດ 
ຊອບການດຳເນີນງານໃນທຸກລະດັບເພ່ືອ ຮັບປະກັນວ່າ 
ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ລາວ ຈຳກັດ ຈະປະຕິບັດຕາມຫລັກສິນທຳສູງ ເພ່ືອປົກ 
ປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ແລະ 
ສາທາລະນະ. ທ່ານມລີະດັບການສຶກສາຈົບຊ້ັນ: ປະລິນຍາຕຣີ 
ພາສາອັງກິດພິເສດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,

ທ່ານນາງ ອ່ອນຕາ ດວງຈະເລີນ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະຕິບັດລະບຽບ (ສັນຊາດລາວ)
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 ເກດີເມືອ່ວັນທີ 29 ເດືອນ ທັນວາ ປີ 1984, ທ່ານ ນາງ. 
ນິດດາວັນ ວັດທະນະທຳ ໄດ້ເລ່ີມເຂ້ົາເຮັດວຽກກບັ ທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ, ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2008. ດັ່ງ 
ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານໄດ້ເປັນຫົວໜ້າ 
ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ຂອງສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ໃນປີ 2009, ຕ່ໍມາໃນທ້າຍປີ ທ່ານໄດ້ເປັນຫົວໜ້າ 
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຝ່າຍບຸກຄົນ, ຫັຼງຈາກນ້ັນ 
ທ່ານໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະ 
ແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ່ີພະແນກຊັບພະຍາກອນມະ
ນຸດ ເຊ່ີງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳພາວຽກງານໃນໜ່ວຍງານເງິນ      
ເດືອນ, ໜ່ວຍງານເງິນອຸດໜູນ ແລະ ໜ່ວຍງານຕີ
ລາຄາປະເມີນ ຜົນງານ ຢູ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະ
ນຸດ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການປັບປຸງ ແລະ 
ພັດທະນາບັນດາລະບຽບ, ຫັຼກການ, ນິຕິວິທີທ່ີກ່ຽວກັບ 
ໜ່ວຍງານທ່ີຮັບຜິດຊອບ ຂອງທະນາຄານ ຈົນເຖີງປີ 2020 
ແລະ ໃນປະຈຸບັນ ທ່ານໄດ້ເປັນຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍ
ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ເຊ່ີງຮັບຜິດຊອບໃນການນຳພາ ແລະ ບໍ

ລິຫານວຽກໃນໜ່ວຍງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະ
ຕິບັດງານ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ທຶນ ແລະ ທ່ານຍັງ ເປັນເລ 
ຂາຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ອີກດ້ວຍ, ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການສຶກ 
ສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດທ່ີວິ 
ທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ ແລະ ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບ
ປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ, ກຸ່ມວິຊາການເງິນ, ພາຍໃຕ້ 
ໂຄງການຮ່ວມມືການບໍລິການທາງວິຊາການລະຫ່ວາງວິທະຍ
າໄລ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ (ສປປ ລາວ) ກັບ ວິທະຍາໄລ 
ສັນຕະຜົນ (ປະເທດໄທ).  

ທ່ານ ນາງ.ນິດດາວັນ ວັດທະນະທຳ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (ສັນຊາດລາວ)



ບົດລາຍງານຂອງສະພາບໍລິຫານ
 ສະພາບໍລິຫານໄດ້ມີການປະຊຸມ 04 ຄ້ັງໃນປີ 2020 ຄື: 
ໃນເດືອນ ມີນາ, ມິຖຸນາ, ກັນຍາ ແລະ ທັນວາ ແລະ ການປະຊຸມ 20 ຄັ້ງ 
ຜ່ານທາງຈົດໝາຍອີເລັກໂທຣນິກ (ອີເມວ).

ການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍໃນປີ 2020: 
• ທົບທວນຄືນບົດລາຍງານຖານະການເງິນປະຈຳໄຕມາດ ຂອງທະນາ 

ຄານ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການດຳເນີນ
ງານລວມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາ ຂອງທະນາຄານ 
ລວມທັງການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຂາຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ;

• ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຖານະການເງິນທ່ີໄດ້ຮັບການກວດສອບ 
ຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2019;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນທຸລະກິດ, ແຜນງົບປະມານ 
ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍຕົ້ນທຶນ ແລະ ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນໃນປີ 
2021;

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ການປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດຂອງບັນດາຄະ
ນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ;

• ທົບທວນບົດລາຍງານຂອງປະທານ ບັນດາຄະນະກຳມະການຂອງສະ 
ພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະຄະນະກຳມະການ;

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

• ການຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຄົນໃໝ່ ຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ການຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ອຳນວຍການການເງິນ ຄົນໃໝ່ ຂອງທະນາຄານ 
ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າສາຂາ 
ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ອະນຸມັດການປ່ຽນແປງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີ 
ດາ ລາວ ຈຳກັດ;

• ຮັບຮອງເອົາການກຳນົດອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳປີ 2020 ສໍາລັບພະ 
ນັກງານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ.

ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ:

• ຄະນະກຳມະການກວດສອບ,
• ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ,
• ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.

ຄະນະກຳມາທິການກວດສອບ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ“ແລະ“ຈຸດປະສົງ:

  ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ACO ຫລື ເອີ້ນວ່າ: ຄະນະກຳ 
ມະການຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍສະພາບໍລິຫານຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 
ລາວ ຈຳກັດ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການລາຍງນການເງິນ 
ແລະ ການກວດສອບລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການລົງບັນຊີ, 
ລະບົບຂໍມູ້ນ ລວມທງັການກວດສອບຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ ເພືອ່ 
ນຳສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

• ເພ່ືອສ້າງແຜນ ແລະ ງົບປະມານສຳລັບການກວດສອບພາຍໃນຂອງ 
ທະນາຄານ;

• ຊ້ີນຳການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄູ່ມື ແລ້ວນຳສະເໜີຕ່ໍສະພາບໍລິຫານ 
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ 
ໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ;

• ຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ 
ລວມ ທັງການປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ມະຕິຂອງ 
ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມື ແລະ ລະບຽບ 
ການພາຍໃນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກົດຫມຍ;

• ກຳນົດມາດຕະຖານເງືອ່ນໄຂຂອງພະນັກງານເຮັດວຽກງານກວດສອບ
ພາຍໃນ;

• ຕົກລົງກ່ຽວກັບການວ່າຈ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາກັບບໍລິສັດກວດສອບ 
ພ້ອມທັງກຳນົດຂອບເຂດຂອງການກວດສອບ ຕາມການຕົງລົງ 
ຂອງສະພາບໍລິຫານ;

• ຕິດຕາມ, ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງບໍລິສັດກວດສອບ, ຄວາມ 
ເປັນເອກະລາດ ແລະ ການພົວພັນຂອງບໍລິສັດກວດສອບ 
ໂດຍເບ່ີງສາຍພົວພັນຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງບໍລິສັດກວດສອບກັບທະ
ນາຄານທຸລະກິດ;

• ຮຽກເອົາ ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ ແລະ ປະຈຳໄຕມາດ 
ທ່ີໄດ້ຮັບການກວດສອບ, ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບພາຍໃນ 
ແລະ ພາຍນອກ ກັບຜູ້ບໍລິຫານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຜຸ້ກວດສອບພາຍໃນ 
ແລະ ບໍລິສັດກວດສອບ, ກວດເບ່ີງ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາດັ່ງກ່າວ;

• ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ;
• ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຄວາມຄືບຫນ້າການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຕາມກຳນົດ

ໄວ້ໃນບົດລາຍງານການກວດສອບ;
• ປືກສາກັບທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ, ທີ່ປຶກສາດ້ານບັນຊີ ແລະ ດ້ານອື່ນ 

ຕາມການເຫັນດີຂອງສະພາບໍລິຫານ;
• ປະກອບຄຳເຫັນຕ່ໍບັນຫາທ່ີສະພາບໍລິຫານ ຫືຼ ຜູ້ ບໍລິຫານ 

ໄດ້ສະເໜີຂຶ້ນ;
• ສະຫຼູບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳປີຂອງຕົນ;
• ລາຍງານການປະຕິບັດຫນ້າທີຂອງຕົນຕ່ໍສະພາບໍລິຫານ ເປັນແຕ່ 

ລະໄລຍະ;
• ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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• ສະເໜີຄຳແນະນຳຕ່ໍສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕ້ັງ ແລະ 
ຄ່າຕອບແທນຂອງຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ອະນຸມດັໄລຍະການ 
ມີສ່ວນພົວພັນຂອງຜຸ້ກວດສອບພາຍນອກ ພາຍຫລັງການແຕ່ງຕ້ັງ 
ໂດຍຜຸ້ຖືຮຸ້ນໃນກອງປະຊຸມ;

• ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ຜຸ້ກວດສອບພາຍນອກເພ່ືອສະໜອງການບໍລິການທ່ີບ່ໍແມ່ນຜຸ້ກວດ 
ສອບ;

• ກຳນົດມາດຖານແຮງຈູງໃຈ ປະຈຳປີຂອງຫົວຫນ້າກວດສອບພາຍໃນ 
ແລະ ສະເໜີຕ່ໍໃຫ້ ປະທານກວດສອບ, ຫລັງຈາກນ້ັນ ປະທານ 
ກວດສອບ ສະເໜີ ຕ່ໍຄະນະກຳມະການກວດສອບເພ່ືອພິຈາລະນາ 
ແລະ ອະນຸມັດ;

• ສະເໜີ ແຮງຈູງໃຈປະຈຳປີຂອງຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ 
ແລະ ຂໍຄຳຄິດເຫັນຈາກຄະນະກຳມະການກວດສອບເພື່ອອະນຸມັດ;

“
ສະມາຊິກ:

1. ທ່ານ ອຽນ ສະມຸອຽວ ລີດໍລ໌,
 (ສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານ) ເປັນປະທານ;
2. ທ່ານ ຊາຍ ເຊືອນ, 

(ປະທານສະພາບໍລິຫານ) ເປັນສະມາຊິກ;
3. ທ່ານ ເຊິງ ພອນ, 

(ສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານ) ເປັນສະມາຊິກ.

ກອງປະຊຸມໃນປີ 2020:

 ຄະນະກຳມະການໄດ້ປະຊຸ່ມ 06 ຄ້ັງ ໃນປີ 2020 
ເຊ່ິງການປະຊຸມໄດ້ຈັດຂ້ຶນ ຕາມທາງໂທລະສັບເຊ່ິງມີຢູ່ໃນ ເດືອນ 
ເດືອນກຸມພາ, ເດືອນເມສາ, ເດືອນມິຖຸນາ, ເດືອນສິງຫາ, ເດືອນຕຸລາ 
ແລະ ເດືອນທັນວາ.

 ຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ບໍລິສັດ KPMG ເຂ້ົາຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມະການກວດສອບຢູ່ໃນເດືອນກຸມພາ ເພ່ືອ 
ມາສະເໜີບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ 
ບົດລາຍງານການເງິນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ“ແລະ“ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ 2020: 

 ລະຫວ່າງປີ“2020 ໄດ້ມບົີດບາດສຳຄັນ ໃນການວາງລະບຽບການ      
ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:       

• ຄະນະກຳມະການໄດ້ທົບທວນຄືນ“ແລະ“ອະນຸມັດ“ບົດລາຍງານ     
ການເງິນ“ປະຈຳປີ“2020“ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານອະນຸມັດ;

• ຄະນະກຳມະການໄດ້ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບບົດແນະນຳຜູ້ບໍລິຫານ 
ປະຈຳປີ“2020“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“2020“ແລະ“ໃຫ້ຄຳແນະນຳທ່ີມີຕ່ໍກັບແຜນ 
ງົບປະມານການກວດສອບພາຍໃນເພ່ືອສະເໜີຕ່ໍສະພາບໍລິຫານເປັນ
ຜູ້ອະນຸມັດ,

ຄະນະກຳມາທິການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ຂອບເຂດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

• ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ສະພາ 
ບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ. ຈຸດປະສົງ
ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍສະພາບໍລິຫານ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ລະອຽດ ຢູ່ໃນ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະ 
ກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ.

ສະມາຊິກ

1. ທ່ານ ຊາຍ ເ ຊ່ືອນ 
(ສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ) ປະທານ

2. ດຣ. ປີ ເ ຕີ  ກ໋ອຍ 
(ຮອງປະທານ ສະພາບໍລິຫານ) ສະມາຊິກ

3. ດຣ. ຮາຍ ສະວາຍ 
(ສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່) ສະມາຊິກ

ການປະຊຸມໃນປີ 2020

 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນ 
06 ຄັ້ງ ໃນປີ 2020 ຄື: ໃນເດືອນ ກຸມພາ, ເມສາ,ມິຖຸນາ, ສິງຫາ, ຕຸລາ 
ແລະ ທັນວາ.

ບົດລາຍງານຂອງສະພາບໍລິຫານ
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ບົດລາຍງານຂອງສະພາບໍລິຫານ

ບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ກິດຈະກຳໃນປີ 2020

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ຕີລາຄາ ຕ່ໍການດຳເນີນງານປະຈຳປີ ຂອງທະ 
ນາຄານ.

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

• ຄົ້ນຄວ້າແຜນການດຳເນີນງານປະຈຳປີຂອງສະພາບໍລິຫານ.
• ກວດຄືນ, ຕົກລົງ ແລະ ສະເໜີຫາ ສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອອະນຸມັດ 

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຂ້ໍກຳນົດ ຂອງຄະນະ 
ກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຄູ່ມືທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫາ
ນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ;

• ແນະນຳຄະນະບໍລິຫານ ໃຫ້ມກີານຕິດຕາມຢ່າງໃກຊິ້ດ ກຽ່ວກບັສະຖາ 
ນະການການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ແລະ ຜົນ
ກະທົບຕ່ໍການດຳເນີນງານຂອງທະນາຄານ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດຕາມບົດແນະນຳ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

• ຕົກລົງ ແລະ ສະເໜີຫາສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ 
ຄົນໃໝ່ ຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ.

ຄະນະກຳມາທິການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 

ຂອບເຂດ ແລະ ຈຸດປະສົງ

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

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

• ເພ່ຶອສ່ົງຕ່ໍການໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນທ່ີຄະນະກຳມະການໄດ້ສະເໜີຕ່ໍກັບ
ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ; 

• ເພ່ຶອປະຊຸມຢ່າງນ້ອຍ 2 ເດືອນໜ່ຶງຄ້ັງ ຫືຼ ປະຊຸມພິເສດໂດຍ 
ຄະນະບໍລິຫານ; 

• ເພຶ່ອສະຫຼຸບ ແລະ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳປີ; 
• ເພ່ືອຝຶກອົບຮົມວຽກງານອ່ືນໆດ່ັງກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທ່ີອ່ືນໆ 

ຕາມການແນະນຳຂອງຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ສະມາຊິກ

      ສະມາຊິກໃໝ່ຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (BRMC) 
ໃນຊ່ວງໜື່ງປີ ແລະ ຮອດມື້ສ້າງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ມີຄື:

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

2. ທ່ານ ອຽນ ສະມູອຽວ ລີດໍລ,
(ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ) ສະມາຊິກ;

3. ທ່ານ ອິນ ສີພັນ,
(ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ) ສະມາຊິກ.

4. ທ່ານ ພອນ ເຊີງ,
(ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ) ສະມາຊິກ.

ບັນຫາ ແລະ ກິດຈະກຳ ສຳລັບປີ 2020

 ໃນປີ 2020 ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຄວາມ 
ສ່ຽງໄດ້ຈັດຂື້ນຈຳນວນ 6 ຄັ້ງ. ໃນກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ ຄະນະກຳ 
ມະການໄດ້ທົບທວນຄືນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລາຍງານການປະ 
ຕິບັດງານ, ການປະເມີນທຸກບັນຫາທີກ່ຽວຂ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ 
ຫຼື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ວິທີການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຄວາມ 
ສ່ຽງໄດ້ປະເມີນຂອບເຂດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງລະບົບການ 
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ທົບທວນຄືນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບປັດໃຈ
ຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານ ແລະ ທົບທວນການພັດທະນາພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ວິ ທີທີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ສົມທົບ ກັບການຄາດ
ຄະເນທີ່ມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຮອງຮັບບັນດາຄວາມສ່ຽງທີ່ທະນາ
ຄານຈະພົບພໍ້. ຄະນະ ກຳມະການໄດ້ຕິດຕາມ ກວດກາປະສິດທິຜົນຂອງ 
ການຄຸ້ມຄອງ ການເງິນພາຍໃນ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນຈຸດທີ່ຄະນະກຳມະ 
ການກຳນົດ. ຂອດເຂດການບໍລິຫານ ຄວາມສ່ຽງທີ່ລະອຽດ ໃຊ້ເພື່ອ 
ຮັບຮອງຄວາມພຽງພໍຂອງຫຼັກຖານ, ການປະເມີນ, ການຄຸ້ມຄອງ, 
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍ ງານຄວາມສ່ຽງ. ແບບທົດສອບ
ປະລິມານຂອງຜົນກະທົບຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໃບດຸ່ນດ່ຽງຂອງ 
ທະນາຄານຍັງຄົງເຂ້ັມແຂງເຖິງຈະຢູ່ໃນຊ່ວງວິກິດການການລະບາດຂອງ 
ເຊື້ອພະຍາດໂຄໂລນ້າກໍ່ຕາມ.

 ໃນຊ່ວງປີນີ້, ຄະນະກຳມະການໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຄູ່ມື ແລະ 
ໄດ້ອະນຸມັດໃນບັນດານະໂບບາຍ ແລະ ຄູ່ມືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ນະໂຍບາຍ 
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ນະໂຍບາຍການປະຕິບັດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ 
ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍການຮ້າຍ, 
ນະໂຍບາຍການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ 
ໃນການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ, ນະໂຍບາຍຄວບຄຸມພາຍໃນ, ນະໂຍບາຍ 
ການປົກປ້ອງຜູ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ, ນະໂຍບາຍການປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ນະໂຍບາຍ 
ການໃຫ້ຄະແນນສິນເຊື່ອ, ຄູ່ມືປະຕິບັດງານໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ຄູ່ມື
ປະຕິບັດງານຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ, ຄູ່ມືປະຕິບັດງານໃນການປັບປຸງໂຄ້ງ 
ສ້າງເງິນກູ້ ແລະ ຄູ່ມືປະຕິບັດງານໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. 

 ແລະ ໂດຍອີງຕາມກອງປະຊມຸຂອງສະພາບໍລິຫານໃນຄັ້ງວັນ 
ທີ 14 ເດືອນທັນວາ ປີ 2020 ຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ເພື່ອເປັນການຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ, 
ເຊີ່ງສະພາຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ທຳການອະນຸມັດ ບັນດາສີ່ລະບຽບຫຼັກການບໍລິ
ຫານຄວາມສ່ຽງທ່ີມີຊ່ືວ່າ:ຫັຼກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊ່ືອ, 
ຫຼັກ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການຕະຫລາດ, ຫຼັກການບໍລິຫານ 
ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
ທາງດ້ານການປະຕິບັດງານ, ເຊີ່ງມື້ປະສິດທິພາບແມ່ນເລີ່ມຈາກວັນທີ 14 
ເດືອນທັນວາ ປີ 2020.  
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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 ຫຼື ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາໃດໆ
ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍທາງດ້ານສິນທໍາ ຫລື ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນທະນາຄານມີນະໂຍບາຍ 
ຫ້າມການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ມີລັກສະນະ ສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບ ຫລື ແຮງງານເດັກນ້ອຍ, ການຄ້າອາວຸດ ແລະ 
ຍຸດໂທປະກອນຕ່າງໆ, ການພະນັນ, ກາສິໂນ, ການຄ້າປະເວນີ, ສັດປ່າສະຫງວນ ຫລືເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການຜະລິດ ຫລື ການຄ້າວັດຖຸທີ່ມີອໍານາດ
ສົ່ງລັງສີໄດ້ ຫຼື ສານເຄມີອັນຕະລາຍຈໍານວນມະຫາສານ.

ຕົວຊີ້ບອກປະສິດທິພາບສິ່ງແວດລ້ອມ

 ເພື່ອເປັນການສ້າງບ່ອນອີງໃນການວັດແທກຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ 
ເລີ່ມນໍາໃຊ້ລະບົບຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. ຜົນປາກົດອອກມາດັ່ງອະທິບາຍໄວ້ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ຈະຖືກໃຊ້ເປັນມາດຖານໃນ
ການວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງພວກເຮົາຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.

ການນຳໃຊ້ເຈ້ຍ

 ໃນປີ 2020 ການນຳໃຊ້ ເຈ້ຍໄດ້ຫຼຸດລົງ 28,41% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2019 ເນື່ອງຈາກທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມີການລົນນາລົງພະນັກງານ
ໃນການໃຊ້ເຈ້ຍຢ່າງປະຢັດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຈ້ຍໜ້ອຍລົງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງເສີມການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງເພີ່ມວີທີການນຳສົ່ງຂໍ້
ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ, ທາງອີເມສສື່ສານ ແລະ ລະບົບອິນເຕີເນັດພາຍໃນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບໂອໂຕເມເຊີນ ນອກຈາກນີ້ພະນັກງານ 
ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພິມວຽກງານໃນເອກະສານໃສ່ທັງສອງດ້ານຂອງໜ້າເຈ້ຍ ແລະ ໃຫ້ໝູນໃຊ້ເຈ້ຍເສດທີ່ຍັງເຫຼືອອີກໜ້າໜຶ່ງທີ່ມີ
ຢູ່, ສ່ວນເຈ້ຍເສດໄດ້ຫຼຸດລົງ 9,30% ຍ້ອນວ່າທະນາຄານການບໍ່ມີການເຊື້ອເຊີນສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການເຂົ້າຮ່ວມຈັດຝຶກອົບຮົມທົບວຽກງານຄືນ 
ພາຍໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າ ໂດຍຫັນປ່ຽນການຝຶກອົົບຮົມວຽກງານຄືນຜ່ານທາງສື່ອອນລາຍ ເນື່ອງຈາກທົ່ວໂລກມີການລະບາດຂອງພະຍາດ 
ປອດອັກເສບ (ໂຄວິດ-19) ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດອີກດ້ວຍ.  

  2020 2019 2018 2017  2016
 ວັດສະດຸ

           ເຈ້ຍ ກກ/ທຽບເທ່ົາກັບການນຳໃຊ້ຕ່ໍປີ (ທກຕປ) 7,37 10,30 10,62 12,25 13,00

 ເຈ້ຍທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້

           ເຈ້ຍທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ກກ/ທກຕປ 3,82 4,21 3,80 3,03 3,04
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ການນຳໃຊ້ພະລັງງານ

 ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນໄດຸ້ຫຼຸດລົງ 9,66% ໃນປີ 2020 ເນື່ອງຈາກວ່າມີການອອກບົດແນະນຳທົບທວນ ຄືນກ່ຽວກັບ
ການປະຢັດພະລັງງານໂດຍການກຳນົດເວລາສຳລັບການປິດ-ເປີດແອເຢັນ ແລະ ປ້ອງການຄວາມສ່ຽງຈາກການນຳໃຊ້ພະລັງງານ ນອກຈາກນີ້ມອບໃຫ້ພະ
ນັກງານທີ່ປະຈຳການລົງກວດກາຄືນບາງອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງການແບບຖາວອນໃນແຕ່ລະຈຸດແມ່ນໃຫ້ປິດໄວ້, ປົດອອກ 
ຫຼື ຖອດປັກອອກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຊັກນຳກະແສໄຟຟ້າ. ການໃຊ້ນໍ້າມັນແອັດຊັງ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 1,15%, ເນື່ອງຈາກວ່າພະນັກງານມີການ 
ນຳໃຊ້ພາຫະນະໃນການເດີນທາງລົງໄປພາກສະໜາມເພື່ອເຮັດການສື່ໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ເຜິຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂອງທະນາຄານ 
ຕາມໝູ່ບ້ານ ເພື່ອເປີດຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດໃໝ່ໃຫ້ກັບລາຍລູກຄ້າກຸ່ມເປົ້າ ໝາຍທັງເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກ
ຫຼີກ, ນ້ຳມັນກາຊວນຫຼຸດລົງ 3,97% ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີການສະເໜີຂໍນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະລົດຈັກ
ແທນລົດໃຫຍ່ສຳລັບລົງໄປສະໜັບສະໜູນວຽກ ງານຕາມພາກສະໜາມທີ່ມີໄລຍະທາງບໍ່ໄກຈາກຂົງເຂດຕ່າງເມືອງ ແລະ ໃກ້ຄຽງທີເຫັນວ່າສະດວກ 
ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າລົດໃຫຍ່ ແລະ ນໍ້າມັນເຄື່ອງຫຼຸດລົງ 0,39% ຖ້າສົມທຽບໃສ່ປີ 2019 ເນື່ອງຈາກວ່າສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ 
ຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີເປີດການປະມູນ ຂາຍຍານພາຫະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ຍານພາຫະນະທີ່ເກົ່າ ໂດຍການໝູນໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ຄຸນນະພາບທີ່ຍອມ
ຮັບໄດ້ເຂົ້າໃນວຽກງານປະຈຳວັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຜົາຜານນ້ຳມັນເຄື່ອງບໍ່ຫຼາຍເກີນກວ່າຕົວຈິງ ແລະ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮອບວຽນການປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳ
ມັນເຄື່ອງ ກໍ່ໜ້ອຍລົງ. 

  2020 2019 2018 2017 2016
 ພະລັງງານ

 ໄຟຟ້າ ກິໂລວັດໂມງ/ທກຕປ 1.707,59 1.890,19 1.777,16 1.603,90 1.534,21
 ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ລິດ/ທກຕປ 52,80 52,20 60,45 64,91 66,54
 ນ້ຳມັນກາຊວນ ລິດ/ທກຕປ 40,64 42,32 44,58 43,01 39,54 
 ນ້ຳມັນເຄື່ອງ ລິດ/ທກຕປ 0,84 0,85 1,00 0,91 1,09

ການນຳໃຊ້ນ້ຳ

 ການໃຊ້ນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງ 6,40% ໃນປີ 2020 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2019 ເນື່ອງຈາກວ່າ ທະນາຄານໄດ້ມີການອອກມາດຕະການປະຢັດ ຫຼື 
ວິທີການໃຊ້ນ້ຳປະປາພາຍໃນຫ້ອງການ. ໂດຍມີການສຳຫຼວດກວດກາທໍ່ນ້ຳປະປາພາຍໃນບໍລິເວນອ້ອມຮອບຕຶກອາຄານຫ້ອງການເປັນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ມີ
ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີທໍ່ນ້ຳປະປາສຳຫຼຸດ ຫຼື ແຕກຫັກ ແລະ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ອີກປະການໜຶ່ງຍັງໄດ້ມີການສົ່ງເສີມໃນການປະຢັດນ້ຳປະປາໂດຍການ
ປິດກ໋ອກນ້ຳທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກໃຊ້ງານແລ້ວ.

  2020 2019 2018 2017 2016
   ນ້ຳ

 ນ້ຳ ແມັດກ້ອນ/ທກຕປ 17,29 18,47 19,97 17,55 22,61

ການເດີນທາງທາງທຸລະກິດ

 ໃນປີ 2020 ໄລຍະການເດີນທາງດ້ວຍລົດໃຫຍ່ທັງໝົດໄດ້ຫຼຸດລົງ 3,97% ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2019 ເນື່ອງຈາກວ່າມີການສະເໜີຂໍນຳໃຊ້ລົດ 
ໃຫຍ່ເພື່ອໄປສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງທະນາຄານໄປຕ່າງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍການຂຶ້ນແຜນແບບເປັນທີມໃນການໄປ-ມາຮ່ວມກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ 
ການເດີນທາງດ້ວຍລົດໃຫຍ່ຫຼຸດລົງຂອງປີດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແລະ ການເດີນທາງດ້ວຍລົດຈັກເພີ່ມຂຶ້ນຂຶ້ນ 0,65% ຕາມລໍາດັບຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2019 ແລະ 
ເນື່ອງ ຈາກວ່າພະນັກງານຂອງພວກເຮົາເດີນທາງລົງໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆຂອງທະນາຄານເພື່ອເປີດຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດໃໝ່ໃຫ້ກັບລາຍລູກຄ້າ 
ເກົ່າ ຫຼື ໃໝ່ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກໂດຍປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດການຂາຍຜະລິດຕະພັນແບບກົ້ນຫອຍ 
ແລະ ໄຍແມງມູມ.

  2020 2019 2018 2017 2016
 ການເດີນທາງເພື່ອທຸລະກິດ

 ເດີນທາງດ້ວຍຍານພະຫະນະ ກມ/ທກຕປ 525,88 546,77 561,96 471,43 396,37
 ເດີນທາງດ້ວຍລົດຈັກ ກມ/ທກຕປ 2.656,78 2.639,70 2.926,53 2.949,71 2.975,94

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
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ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ພະນັກງານ

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

““  ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ມີເປົ້າໝາຍສ້າງພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຫລາຍທີ່ສຸດໃນລາວໂດຍໄດ້ ຮັບສະຫວັດດີການ 
ປິ່ນປົວ, ເງິນບໍານານ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆ. ທະນາຄານ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມທີ່ ກວ້າງຂວາງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃໝ່ ລວມທັງພະ
ນັກງານທີ່ມີປະສົບການກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.

“  ຄະນະກໍາມະການລະດັບສູງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ພິເສດໃນ ການຮັບຜິດຊອບການ   
ສ້າງ 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).

  2020 2019 2018 2017 2016
 ການຈ້າງງານ

 ຈຳນວນຂອງພະນັກງານ 998 1.009 1.023 1.081 1.143
 ພະນັກງານຊາຍ 666 673 677 726 768
 ພະນັກງານຍິງ 332 336 346 355 375
 ຈຳນວນຂອງພະນັກງານ (ທກຕປ) 1.005 1.011 1.052 1.109 1.166

 ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາ

 ການຝຶກອົບຮົມ ເພ່ືອພັດທະນາອາຊີບ
 ແລະ ຫຼັກສູດທົບທວນຄືນວຽກງານ 1.486 1.469 2.067 2.447 2.433

 ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃຫມ່-
 ການແນະນຳກ່ອນເຂົ້າເຮັດວຽກ 7 7 7 7 7

ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາຝຶກອົບຮົມ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການ
ເກັບກຳ ສຳຫຼວດຂ້ໍມູນ ເພື່ອປະກອບ
ໃນການຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ 0 0 6 3 9 

ໝາຍເຫດ:  (ທກຕປ): ທຽບເທົ່າກັບການນຳໃຊ້ຕໍ່ປີ

34



(ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບການບັນຊີ ທະນາຄານ
ພ້ອມທັງແຈ້ງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊີ່ງອອກໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ)

ສຳລັບປີສີ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
ແລະ

ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີອິດສະຫຼະ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ



    ສາລະບານ
ໜ້າ   

37                  ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

39 ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງຜູບ້ລິໍຫານຕ່ໍເອກະສານລາຍງານ    
 ການເງິນ

41 ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ

44                   ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
  
45                   ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
  
46                   ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນເຈົ້້າຂອງ ແລະ ຄັງສຳ
 ຮອງອື່ນ

47                   ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ

49              ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ໜຶ່ງໃນ 38 ຫ້ອງການຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ທີ່ມີລູກຄ້າໃຊ້ບໍລິການຢ່າງໜ້າແໜ້ນ.
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ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ 
 
 

ອາຄານເລກທີ 398, ວງົວຽນດົງປ່າລານ ແລະ ດງົປາຍນາ, ໜ່ວຍ 20, ບ້ານໂພນສະຫວນັເໜືອ, ເມອືງສສີັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ. 
#398, Corner of Dongpalane and Dongpaina Road, Unit 20, PhonesavanhNeua Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR. 

ສາຍດ່ວນ/Hotline:1800, ໂທ/Tel:(856)-21 264 994/264 998, ແຟັກ/Fax: (856)-21 264 995/219 228, P.O. Box: 1555 
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1 

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 ເຊີງ ພອນ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
 ທ່ານ ອຽນ ສະມຸອຽວ ລີດໍລ໌ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
 ທ່ານ ດຣ. ຮາຍ ສະວາຍ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
   

ຄະນະຜູູ້ບໍລິຫານ   

 ທ່ານ ດຣ. ຮາຍ ສະວາຍ  ຜ ູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ 
 ທ່ານ ຮັດມຸນີ ແລະ ທີົ່ປຶກສາການເງິນ ແລະຫົວໜ້າຝ່າຍການເງິນ 
 ທ່ານ ຊິນ ແສນ ທີົ່ປຶກສາສິນເຊືົ່ອ 
 ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ  ທີົ່ປຶກສາສາຂາ 
 ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຣາຊະບັນດິດ ຫົວໜ້າພະແນກຂໍີ້ມ ນຂ່າວສານ 
 ທ່ານນາງ ໄກສອນ ລິນທອງ ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫ າດ 
 ທ່ານ ອ ູ໋ໂຕູ໋ ແຊຈາວ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸູ້ມຄອງເງິນສົດ 
 ທ່ນນາງ ສົມພະໄທ ທອງມະນີລາ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ 
 ທ່ານນາງ ນິດຕະຢາ ທິລະສັກ ຫົວໜ້າພະແນກປະຕິບັດງານ 

 ທ່ານ ຖະໜອມຈິດ ວາຣິນທຣະສັກ ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊືົ່ອ 
 ທ່ານ ລໍາພັນ ອິນສຸລິວົງ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ 
 ທ່ານ ພອນທະວີ ກມົມະລີ ຫົວໜ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ 
 ທ່ານ ສະຫ ອງໄຊ ພົນປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
 ທ່ານ ດາລາມຸງຄຸນ ໂຈມມະນີວົງຂາວ ຫົວໜ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ 
 ທ່ານ ສ ນດາລາ ລັດທິປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລີຫານການຂາຍສິນເຊືົ່ອ 
 ທ່ານນາງ ອ່ອນຕາ ດວງຈະເລີນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະຕິບັດລະບຽບ 
 ທ່ານນາງ ນິດດາວັນ ວັດທະນະທາໍ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
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ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ 

2 

 
ທີີ່ຕັໍ້ງສໍານັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກດັ 

ອາຄານເລກທີ 398, ວົງວຽນດົງປ່າລານ ແລະ ດົງປາຍນາ, 
ໜ່ວຍ 20, 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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ສານລາຍງານການເງິນ

 
 
 

ອາຄານເລກທີ 398, ວງົວຽນດົງປ່າລານ ແລະ ດງົປາຍນາ, ໜ່ວຍ 20, ບ້ານໂພນສະຫວນັເໜືອ, ເມອືງສສີັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ. 
#398, Corner of Dongpalane and Dongpaina Road, Unit 20, PhonesavanhNeua Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR. 

ສາຍດ່ວນ/Hotline:1800, ໂທ/Tel:(856)-21 264 994/264 998, ແຟັກ/Fax: (856)-21 264 995/219 228, P.O. Box: 1555 
E-mail: acledabank@acledabank.com.la,   Website: www.acledabank.com.la , SWIFT Code: ACLBLALA 
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ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ ຕໍີ່ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

 

ສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ (“ທະນາຄານ”) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍົ່ການກະກຽມ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ
ວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງໃນສາລະສໍາຄັນທັງໝົດ, ຖານະການເງນິຂອງທະນາຄານ ນະວັນ
ທີ 31 ທັນວາ 2020, ແລະ ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນຂອງເຈົີ້າຂອງ ແລະ ຄັງ
ສໍາຮອງອືົ່ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດສໍາລັບປີສິີ້ນສຸດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫ ັກການບັນຊີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ຫ ກັການບັນໃນ ສປປ ລາວ. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຜ ູ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານຕ້ອງ
ໄດູ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີີ້:  

(i) ນໍາໃຊູ້ນະໂຍບາຍບັນຊີທີົ່ເໝາະສົມ, ເຊິົ່ງມກີານພິຈາລະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຄາດຄະເນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ 
ປະຕິບັດຢ່າງຕໍົ່ເນືົ່ອງ; 

(ii) ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫລັກການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ ັກການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ, ໃນກໍລະນີ
ຫາກມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ໃນການນໍາສະເໜີຕາມຄວາມເປັນຈິງເພືົ່ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າເອກະສານລາຍ
ງານເຫ ົົ່ານີີ້ ໄດູ້ເປີດເຜີຍຂໍີ້ມ ນຢ່າງເໝາະສົມ, ພ້ອມອະທິບາຍເຫດຜົນຕົວຈິງທີົ່ສົມເຫດສົມຜົນໃນເອກະສານລາຍ
ງານການເງິນ; 

(iii) ເກັບຮັກສາເອກະສານການບັນທກຶບັນຊີທີົ່ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີົ່ມີປະສິດທິພາບ;  

(iv) ປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນທີົ່ສົມເຫດສົມຜົນເພືົ່ອຄວາມປອດໄພຂອງຊັບສິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ເພືົ່ອຫ ີກລ້ຽງ ແລະ 
ກວດສອບການສໍີ້ໂກງ, ຂໍີ້ຜິດຜາດ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິອືົ່ນໆ;  

(v) ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນບົນພືີ້ນຖານບົນພືີ້ນຖານຄວາມສືບເນືົ່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຍົກເວັີ້ນໃນ
ກໍລະນີທີົ່ທາງທະນາຄານ ຫາກຕັີ້ງຂໍີ້ສົມໝຸດຖານ ຫ ື ຄາດະເນວ່າວ່າບໍົ່ເໝາະສົມທີົ່ທາງທະນາານຈະດໍາເນີນງານຕໍົ່ໄປ
ໃນອະນາຄົດ ; ແລະ  

(vi) ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຊີີ້ນໍາທະນາານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຕໍົ່ບັນຫາສໍາຄັນທີົ່ມີຜົນກະທົບຕໍົ່
ການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານ ແລະ ທະນາຄານສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າຜົນຂອງການ
ຕັດສິນໃຈດັົ່ງກ່າວນັີ້ນ ແມ່ນສາມາດເຫັນຜົນໄດູ້ໃນເອກາສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ. 

ຜ ູ້ບໍລິຫານຂໍຄໍາຢັີ້ງຢືນວ່າໄດູ້ປະຕິບັດຕາມເງືົ່ອນໄຂທັງໝົດທີົ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍ
ງານການເງິນ.  
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ ຕໍ່ເອກະ
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4 

ການຮັບຮອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

 
ຂ້າພະເຈົີ້າ, ທ່ານ ດຣ. ອິນ ຈັນນີ, ຕາງໜ້າສະພາບໍລິຫານ ຂໍຮັບຮອງວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຈາກໜ້າ 8 ຫາໜ້າ 43 
ແມ່ນນໍາສະເໜີຢ່າງເໝາະສົມກັບຄວາມເປັນຈິງໃນສາລະສໍາຄັນທັງໝົດ, ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 
2020 ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານທາງການເງິນ ແລະ ກະແສເງິນສົດຂອງປີການບັນຊີສີີ້ນສຸດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ
ຫ ັກການບັນຊີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ ກັການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ.     

 

ເຊັນຕາງໜ້າສະພາບໍລິຫານ 

 

 

 

ທ່ານ ດຣ. ອິນ ຈັນນີ 

ປະທານສະພາບໍລິຫານ 

  

26 ກມຸພາ 2021   
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ອາຄານເລກທີ 398, ວງົວຽນດົງປ່າລານ ແລະ ດງົປາຍນາ, ໜ່ວຍ 20, ບ້ານໂພນສະຫວນັເໜືອ, ເມອືງສສີັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ. 
#398, Corner of Dongpalane and Dongpaina Road, Unit 20, PhonesavanhNeua Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR. 

ສາຍດ່ວນ/Hotline:1800, ໂທ/Tel:(856)-21 264 994/264 998, ແຟັກ/Fax: (856)-21 264 995/219 228, P.O. Box: 1555 
E-mail: acledabank@acledabank.com.la,   Website: www.acledabank.com.la , SWIFT Code: ACLBLALA 
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ບົດລາຍງານຂອງຜູູ້ກວດສອບບັນຊອີິດສະຫະຼ 
 
ເຖິງ: ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ  

 

ຄໍາເຫັນ 

ພວກຂ້າພະເຈົີ້າ ໄດູ້ດໍາເນີນກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ
(“ທະນາຄານ”) ເຊິົ່ງປະກອບດ້ວຍ ໃບລາຍງານຖານະການເງິນນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, ໃບລາຍງານຜົນການ
ດໍາເນີນງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນຂອງເຈົີ້າຂອງ ແລະ ຄັງສໍາຮອງອືົ່ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ 
ສໍາລັບປີສິີ້ນສຸດ ແລະ ບົດອະທິບາຍ, ຊຶົ່ງປະກອບດ້ວຍສັງລວມນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສໍາຄັນ ແລະ ບົດ
ອະທິບາຍແບບເພີົ່ມເຕີມອືົ່ນໆ. 

ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແມ່ນໄດູ້ນໍາສະເໜີຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນ
ທຸກສາລະສໍາຄັນ, ໃບລາຍງານຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານ
ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ກະແສເງິນສົດ ສໍາລັບປີການບັນຊີສິີ້ນສຸດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫ ັກການບັນຊີຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ ັກການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ. 
 

ພືີ້ນຖານການສະແດງຄໍາເຫັນ 

ພວກຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ດໍາເນີນການກວດສອບ ຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບັນຊີສາກົນ (“ISAs”). ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ກ່າວໄວູ້ໃນສ່ວນຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ູ້ກວດສອບບັນຊີ ຕໍົ່ເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນ ໃນການລາຍງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ. ພວກຂ້າພະເຈົີ້າມີຄວາມເປັນເອກະລາດ ຈາກທະນາຄານ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ສະພາມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຈັນຍາບັນທາງບັນຊີ ສໍາລັບນັກວິຊາຊີບບັນຊີ (ລວມທັງ
ມາດຕະຖານອິດສະຫ ະສາກົນ) (“IESBA Code”) ທີົ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ, 

ແລະພວກຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຈັນຍາບັນອືົ່ນໆເຊິົ່ງເປັນໄປຕາມຂໍີ້ກໍານົດເຫ ົົ່ານັີ້ນ. 

ພວກຂ້າພະເຈົີ້າເຊືົ່ອວ່າຫ ກັຖານການກວດສອບທີົ່ພວກຂ້າພະເຈົີ້າໄດູ້ຮັບພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມເພືົ່ອໃຊູ້ເປັນເກນໃນ
ການສະແດງຄໍາເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານຕໍົ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

ຜ ູ້ບໍລິຫານມີໜ້າທີົ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີົ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບຫ ັກການບັນຊີຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ ັກການບັນຊີໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ

KPMG Lao Co.,Ltd. 
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Sikhotabong District, P.O.Box 6978, 
Vientiane, Lao PDR 
Tel +856 (21) 454240-7 
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ຊ ັັ້ນ 10, ອາຄານໂຣໂຢລສະແຄລ 
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ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີົ່ຜ ູ້ບໍລິຫານພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນທີົ່ປາດສະຈາກການສະແດງຂໍີ້ມ ນທີົ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ ອັນເປັນສາລະສໍາຄັນ ບໍົ່ວ່າຈະເກີດຈາກ
ການສໍີ້ໂກງ ແລະ ຂໍີ້ຜິດພາດອືົ່ນໆ.   

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຜ ູ້ບໍລິຫານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ການປະເມີນຄວາມສາມາດ ຂອງ
ທະນາຄານໃນການດໍາເນີນງານຕໍົ່ເນືົ່ອງ, ການເປີດເຜີຍ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເລືົ່ອງທີົ່ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຕໍົ່
ເນືົ່ອງແລະ ການນໍາໃຊູ້ພືີ້ນຖານການບັນຊີແບບຕໍົ່ເນືົ່ອງ ເວັີ້ນເສຍແຕ່ຜ ູ້ບໍລິຫານມີຄວາມຕັີ້ງໃຈຈະເລີກ ຫ  ືຢຸດການ
ດໍາເນີນງານ ຫ  ືບໍົ່ສາມາດດໍາເນີນງານຕໍົ່ເນືົ່ອງໄປໄດູ້. 

 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ູ້ກວດສອບບັນຊີ ຕໍົ່ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

ການກວດສອບຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ ມີວັດຖຸປະສົງເພືົ່ອໃຫູ້ຄວາມເຊືົ່ອໝັີ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນ ໂດຍລວມແມ່ນປາສະຈາກການສະແດງຂໍີ້ມ ນບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ ອັນເປັນສາລະ
ສໍາຄັນ,ບໍົ່ວ່າຈະເກີດຈາກການສໍີ້ໂກງ ຫ  ື ຂໍີ້ຜິດພາດ, ແລະ ອອກບົດລາຍງານຂອງຜ ູ້ກວດສອບບັນຊີເຊິົ່ງລວມ
ຄວາມເຫັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າຢ ນໍ່າ. ຄວາມເຊືົ່ອໝັີ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ຄືຄວາມເຊືົ່ອໝັີ້ນໃນລະດັບສ ງ, ແຕ່ບໍົ່
ໄດູ້ເປັນການຮັບປະກັນວ່າການປະຕິບັດການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບສາກົນ(“ISAs”)ຈະ
ສາມາດກວດພົບຂໍີ້ມ ນທີົ່ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນສາລະສໍາຄັນທີົ່ມີຢ ່ໄດູ້ສະເໝີໄປ.ຂໍີ້ມ ນທີົ່ບິດເບືອນ
ຈາກຄວາມເປັນຈິງອາດເກີດຈາກການສໍີ້ໂກງ ຫ  ືຂໍີ້ຜິດພາດ ແລະ ຖວ່ືາມີສາລະສໍາຄັນ,ຖ້າຫາກວ່າ ແຕ່ລະລາຍການ 
ຫ  ືທຸກລາຍການລວມກນັ, ຈະມຜົີນຕໍົ່ການຕັດສິນໃຈ ທາງເສດຖະກິດຂອງຜ ູ້ໃຊູ້ ເອກະສານລາຍງານການເງິນເຫ ົົ່າ
ນີີ້ເປັນພືີ້ນຖານ. 

 

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

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

• ທໍາຄວາມເຂົີ້າໃຈໃນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບເພືົ່ອອອກແບບວິທີການ
ກວດສອບທີົ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະຖານະການ, ແຕ່ບໍົ່ແມ່ນເພືົ່ອຈຸດປະສົງໃນການສະແດງຄວາມເຫັນ
ຕໍົ່ຄວາມມີປະສິດທິຜົນຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງທະນາຄານ. 

• ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ຜ ູ້ບໍລິຫານນໍາໃຊູ້ ແລະ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງ
ການປະມານການທາງບັນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍີ້ມ ນທີົ່ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງຊືົ່ງເຮັດຂືີ້ນໂດຍຜ ູ້ບໍລິຫານ. 

• ສະຫຼຸບຄວາມເໝາະສົມຂອງການໃຊູ້ຫ ັກການດໍາເນີນງານຕໍົ່ເນືົ່ອງຂອງການບັນຊີ ຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານ ແລະ
ຈາກຫ ັກຖານການກວດສອບບັນຊີທີົ່ໄດູ້ຮັບ. ຄວາມບໍົ່ແນ່ນອນທີົ່ເປັນສາລະສໍາຄັນນັີ້ນກ່ຽວກັບເຫດການ 
ຫ  ືເງືົ່ອນໄຂ ທີົ່ອາດເປັນເຫດໃຫູ້ເກີດຂໍີ້ສົງໄສທີົ່ສໍາຄັນຕໍົ່ຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການດໍາເນີນງານ
ຕໍົ່ເນືົ່ອງ. ຫາກພວກຂ້າພະເຈົີ້າ ສະຫຼຸບວ່າ ມີຄວາມບໍົ່ແນ່ນອນທີົ່ມີສາລະສໍາຄັນ ພວກຂ້າພະເຈົີ້າຕ້ອງໄດູ້
ກ່າວໄວູ້ໃນບົດລາຍງານຂອງຜ ູ້ກວດສອບບັນຊີຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ ເຖິງການເປີດເຜີຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ

ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ 
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ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ 
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ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຫ ືຖ້າການເປີດເຜີຍດັົ່ງກ່າວບໍົ່ພຽງພໍກັບການປັບປ່ຽນຄວາມເຫັນຂອງພວກ
ຂ້າພະເຈົີ້າ, ຂໍີ້ສະຫຼຸບຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າຂຶີ້ນຢ ່ກັບຫ ັກຖານການກວດສອບບັນຊີທີົ່ໄດູ້ຮັບຈົນເຖິງວັນທີ
ໃນບົດລາຍງານກວດສອບບັນຊີຂອງພວກຂ້າພະເຈົີ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫດການ ຫ ື ສະຖານະການໃນ
ອະນາຄົດອາດເປັນເຫດໃຫູ້ສາຂາຕ້ອງຢຸດການດໍາເນີນງານຕໍົ່ເນືົ່ອງ. 

• ປະເມີນການນໍາສະເໜີໂຄງສ້າງ ແລະ ເນືີ້ອຫາຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ,ລວມເຖິງການເປີດເຜີຍວ່າ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນເພືົ່ອສະແດງລາຍການ ແລະ ເຫດການໃນຮ ບແບບທີົ່ເຮັດໃຫູ້ມີການນໍາສະ     
ເໜີຂໍີ້ມ ນໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມທີົ່ຄວນ. 

 

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

 

 
 

ບໍລິສັດ ເຄພີເອັມຈີ ລາວ ຈໍາກັດ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

26 ກມຸພາ 2021 



ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 

ສໍາລັບປີສິໍ້ນສດຸ ວັນທີີ່ 31 ທັນວາ 2020 
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   31 ທັນວາ 

 ບົດ 2020  2019 

 ອະທິບາຍ  ກີບ 

     
ຊັບສິນ     
ເງີນສົດ ແລະ ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນ 4  335.609.721.310    336.801.937.727  
ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ 

5  31.366.739.806  

 

 34.552.181.855  

ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ລ ກຄ້າ, ເງິນແຮ
ສະເພາະສຸດທ ິ

     6 1.355.035.946.824  

 

1.160.975.041.550  

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ທີົ່ບໍົ່ມີຕົວຕົນ 7  7.263.592.179    9.881.562.300  
ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນ 8  22.316.829.301    28.277.627.281  
ສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ 9  27.925.682.261    28.533.961.839  
ຊັບສິນອືົ່ນໆ 10  21.745.587.312    20.065.529.504  

ລວມຍອດຊັບສິນ  

 
  

1.801.264.098.993   
  

1.619.087.842.056  

     
ໜີໍ້ສິນ ແລະ ທນຶ     
ໜີໍ້ສິນ     
ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນ 11  222.304.010.032    158.217.245.526  
ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ 12  959.388.385.140    837.098.688.068  
ເງິນກ ູ້ຢຶມ 13  99.675.600.002    156.888.885.558  
ໜີີ້ສິນອືົ່ນໆ 14  80.128.410.129    77.570.882.071  

ລວມຍອດໜີໍ້ສິນ 
 

  
1.361.496.405.303  

 
1.229.775.701.223  

     
ທຶນ     
ທຶນຈົດທະບຽນ 22  340.000.000.000    300.000.000.000  
ກໍາໄລສະສົມ  79.464.726.017     75.214.840.034 
ເງິນຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ   13.718.302.892    8.357.204.449   
ເງິນແຮລວມສິນເຊືົ່ອ   6.584.664.782    5.740.096.350  

ລວມຍອດທຶນ 
 

 
439.767.693.690  

  
389.312.140.833  

ລວມຍອດໜີໍ້ສິນ, ທນຶ ແລະ ຄັງສໍາຮອງອ ີ່ນໆ 
 

 
1.801.264.098.993   

  
1.619.087.842.056  

     
 
 
ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີີ້. 

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
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ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 

ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ 

ສໍາລັບປີສິໍ້ນສຸດວັນທ ີ31 ທນັວາ 2020 
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   ສໍາລັບປີສິໍ້ນສຸດວັນທ ີ31 ທນັວາ 

 ບົດ 2020  2019 

 ອະທບິາຍ  ກີບ 
     
ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ   174.209.672.824    148.579.877.671  
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ   (62.383.378.594)   (55.173.267.071) 

ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍສຸດທ ິ 15   
111.826.294.230   

 
 93.406.610.600  

    
 

ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ   66.131.427.093    61.808.666.577  
ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ   (973.263.320)   (1.060.053.284) 
ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການ 
ສຸດທິ 16 

 
 65.158.163.773  

 

 
 60.748.613.293  

    
 

ກໍາໄລສຸດທິຈາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
 

 1.711.987.298  
 

 
 1.553.088.195  

ລາຍຮັບອືົ່ນໆ 17  15.364.541.607   13.950.455.528 
ລາຍຮັບການດໍາເນີນງານຕ່າງໆ   1.055.347.368    513.314.184  

ລວມລາຍຮັບອ ີ່ນໆ 
 

 
 18.131.876.273   

 
16.016.857.907 

    
 

ເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືົ່ນໆສໍາລັບພະນັກງານ 18  (65.633.533.758)   (58.879.341.713) 
ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົົ່ວໄປ 19  (34.030.570.974)    (37.248.748.927) 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືົ່ອມມ ນຄ່າ 7.8  (12.244.000.436)   (13.529.359.779) 
ລາຍຈ່າຍການດໍາເນີນງານຕ່າງໆ   (1.880.548.314)   (1.438.288.608) 

ລວມລາຍຈ່າຍການດໍາເນີນງານ 
 

 
(113.788.653.482)  

  
(111.095.739.027) 

ກໍາໄລສຸດທິຈາກການດໍາເນນີງານ 
 

  
81.327.680. 794   

  
59.076.342.772  

    
 

ເງິນແຮສະເພາະເງິນກ ູ້ 6e(i)  (46.874.000.393)   (25.690.820.406) 
ເກັບຄືນເງິນແຮສະເພາະເງິນກ ູ້ 6e(i)  31.465.319.884    14.742.690.628  

ເງິນແຮສະເພາະສຸດທ ິ
 

 
 (15.408.680.509)  

 
 (10.948.129.778) 

ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ 
 

 
 65.919.000.285   

 
 48.128.212.994  

    
 

ອາກອນກໍາໄລ 20 (12.308.015.860)   (14.706.044.645) 

ກໍາໄລສຸດທິໃນປ ີ
 

 
  53.610.984.425  

 
 33.422.168.349  

 

 
ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີີ້. 

ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
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ສໍາລັບປີສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ31 ທນັວາ 

 

ບົດ 
ອະທິ
ບາຍ 

2020  2019 

 LAK  
     
ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກາໍການດໍາເນີນງານ     
ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ   65.919.000. 285     48.128.212.994  
ລາຍການດັດແກູ້    

 

ເງິນແຮໜີີ້ທວງຍາກສຸດທິ 6  16.233.881.455    11.873.104.202  
ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ 15  (174.209.672.824)   (148.579.877.671) 
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ 15  62.383.378.594    55.173.267.072  
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືົ່ອມ 7.8  12.244.000.436    13.529.359.779  
ຂາດທຶນຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່   32.960.297     122.742.347   
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ   5.093.803.724    5.199.210.444  
ກໍາໄລຈາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ   (1.711.987.298)   (1.553.088.195) 
ດອກເບູ້ຍໄດູ້ຮັບ 10  172.257.093.867    147.692.455.364  
ດອກເບູ້ຍທີົ່ຈ່າຍ 14  (62.098.009.098)   (46.268.544.427) 
ຈ່າຍອາກອນກໍາໄລ 20  8.776.477.446    (13.261.040.879) 
ກໍາໄລຈາກການດໍາເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງ 
ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ໃນການດໍາເນນີງານ  

 
 104.920.926.884    

 
72.055.801.030 

     
ຊັບສິນ/ໜີໍ້ສິນ ໃນການດໍາເນີນງານ     

   ເງິນຝາກບັງຄັບກັບ ທະນາຄານ ສປປ ລາວ 
 
5 3.185.442.049  

  
(14.295.411.347) 

   ເງິນຝາກມກີໍານົດຈາກ ທະນາຄານ ສປປ ລາວ 4 -   5.308.400.000  
   ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ລ ກຄ້າ 6 (199.272.616.944)   (185.782.694.592) 
   ຊັບສິນອືົ່ນໆ 10 272.521.149   3.893.905.755  
   ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນໆ 11 64.086.764.506   108.256.339.937  
   ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ 12 122.289.697.072   176.863.607.679  
   ໜີີ້ສິນອືົ່ນໆ 14 (1.237.359.315)   (542.515.768) 

ເງີນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກໍາການດໍາເນີນງານ  94.245.375.401  
 

165.757.432.694 
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  ສໍາລັບປີສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ31 ທນັວາ 

 

ບົດ 
ອະທບິາຍ 

2020  2019 
ກີບ 

ກະແສເງິນສົດຈາກ ກິດຈະກໍາການລົງທນຶ     
   ຊືີ້ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ 8  (3.118.241.622)   (11.474.324.680) 
   ຊືີ້ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ທີົ່ບໍົ່ມີຕົວຕົນ 9  (587.066.449)   (2.120.104.536) 
   ລາຍໄດູ້ຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ 8  80.230.925   1.755.857.100  
   ສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນທີົ່ເກດີຂືີ້ນ   (3.436.538.753)   (5.160.983.676) 
ເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກໍາການລົງທຶນ   (7.061.615.899)  (16.999.555.792) 

     
ກະແສເງິນສົດຈາກ ກິດຈະກໍາທາງການເງິນ     
   ເງິນທີົ່ໄດູ້ຮັບຈາກການກ ູ້ຢຶມ   -      120.047.553.227  
   ຊໍາລະຄືນເງິນກ ູ້ຢຶມ   (58.838.753.380)   (76.544.865.691) 
ເງິນສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກໍາທາງການເງິນ   (58.838.753.380)   43.502.687.536  

     
ການປ່ຽນແປງ ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບ
ເທົີ່າເງິນສົດສຸດທ ິ  

 28.345.006.122    192.260.564.438  

ເງິນສົດແລະທຽບເທົົ່າເງິນສົດໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ   326.801.937.727    156.038.493.098  
ຜົນກະທົບຈາກສ່ວນຕ່າງເງິນຕ່າງປະເທດ   (34.537.222.539)   (21.497.119.809) 
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົີ່າເງິນສົດ ໃນວັນທີ 31 
ທັນວາ 4 

 
 320.609.721.310  

 

 
 326.801.937.727  

 

ບົດອະທິບາຍປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີີ້. 
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ບົດອະທິບາຍ ສາລະບານ 

  
1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ກິດຈະກໍາຫ ກັຂອງອົງກອນ 

2 ພືີ້ນຖານການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

3 ນະໂຍບາຍທາງການບັນຊີທີົ່ສໍາຄັນ 

4 ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນ 

5 ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

6 ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າ, ເງິນແຮສະເພາະ ສຸດທິ 

7 ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ທີົ່ບໍົ່ມີຕົວຕົນ 

8 ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນ 

9 ສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ 

10 ຊັບສິນອືົ່ນໆ 

11 ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນ 

12 ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າ 

13 ເງິນກ ູ້ຢືມ 

14 ໜີີ້ສິນອືົ່ນໆ 

15 ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ ສຸດທິ 

16 ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສຸດທ ິ

17 ລາຍຮັບອືົ່ນໆ 

18 ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອືົ່ນໆສໍາລັບພະນັກງານ 

19 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົົ່ວໄປ 

20 ອາກອນລາຍໄດູ້ 

21 ທຶນຈົດທະບຽນ 

22 ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

23 ພາລະຜ ກພັນ ແລະ ໜີີ້ສິນທີົ່ອາດເກີດຂຶີ້ນ 

 
  

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
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ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
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1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງອົງກອນ 

 
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ 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 ກໍລະກົດ 2014. 
 

ວຽກງານຕົີ້ນຕໍຂອງທະນາຄານແມ່ນໃຫູ້ບໍລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການບໍລິການການເງິນ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນ ສປປ ລາວ 

 

ສະພາບໍລິຫານ 

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານໃນລະຫວ່າງປີ ແລະ ໃນວັນທີອອກບົດລາຍງານ ມີດັົ່ງນີີ້: 
 

ຊ ີ່ ຕໍາແໜ່ງ ມ ໍ້ແຕ່ງຕັໍ້ງ 

ທ່ານ ດຣ ອິນ ຈັນນີ  ປະທານ 03 ທັນວາ 2014 

ທ່ານ ດຣ ປີເຕີ ກອຍ ຮອງປະທານ 03 ທັນວາ 2014 

ທ່ານ ຊາຍ ເຊືອນ ຄະນະ 03 ທັນວາ 2014 

ທ່ານ ດຣ ຮາຍ ສະວາຍ  ຄະນະ 01 ມັງກອນ 2018 

ທ່ານ ເຊິງ ພອນ ຄະນະ 01 ມິຖນຸາ 2020 
ທ່ານ ອຽນ ສະມຸອຽວ ລີດໍລ໌ ຄະນະ 01 ພະຈິກ 2016 

 

ຊ ີ່ ຕໍາແໜ່ງ ມ ໍ້ລາອອກ 

ທ່ານ ອິນ ສີພັນ ຄະນະ 31 ພຶດສະພາ 2020 ລາອອກ 

 

ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັີ້ງຢ ່ອາຄານເລກທີ 398, ຖະໜົນດົງປ່າລານ ແລະ ດົງປາຍນາ, ໜ່ວຍ 20, ບ້ານ 
ໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ. 
 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, ທະນາຄານມີພະນັກງານ 998 ຄົນ (2019: 1.009 ຄົນ). 
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15 

2 ພ ໍ້ນຖານການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ 

(ກ) ພ ໍ້ນຖານການບັນຊີທົີ່ວໄປ 

(i) ພ ໍ້ນຖານການກະກຽມ 

 

ບົດລາຍງານສະຖານະການເງິນ ແມ່ນນໍາສະເໜີເປັນສະກຸນເງິນລາວ (“ກີບ”), ຕາມຂໍີ້ຕົກລົງສະບັບເລກທ ີ
47/ສພຊ ໂດຍ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ວັນທີົ່ 26 ທັນວາ 2013, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ບັນຊີ ໃນ ສ ປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການບັນຊີ ແລະ ຂໍີ້ກໍານົດການບັນຊີ ໃນ ສ ປປ ລາວ. ນີີ້ລວມທັງ 
ສະກຸນເງິນໃນການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ. 

 

ບົດລາຍງານສະຖານະການເງິນໄດູ້ຖືກກະກຽມ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບການບັນຊີຂອງ ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ 
ລາວ ແລະ ລະບຽບການບັນຊີ ໃນ ສປປ ລາວ, ຊຶົ່ງອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນບາງດ້ານທີົ່ສໍາຄັນ ຈາກ
ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິສາກົນ ແລະ ຫລັກການບັນຊີທີົ່ໄດູ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍທົົ່ວໄປ ແລະ 
ມາດຕະຖານຂອງປະເທດອືົ່ນ. ດັົ່ງນັີ້ນ ບົດລາຍງານການເງິນສະບັບນີີ້ ບໍົ່ໄດູ້ມີຈຸດປະສົງທີົ່ຈະສະແດງຖານະ
ທາງການເງິນ, ຜົນໄດູ້ຮັບຂອງການດໍາເນີນງານ,ສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນຂອງເຈົີ້າຂອງ, ກະແສເງິນສົດ ແລະ 
ແນວທາງການປະຕິບັດໃນປະເທດ ຫ  ື ຂອບເຂດອໍານາດອືົ່ນໆ ທີົ່ນອກເໜືອຈາກ ປະເທດ ສປປ ລາວ, 

ນອກຈາກນັີ້ນ ການນໍາໃຊູ້ລາຍງານການເງິນສະບັບນີີ້ບໍົ່ໄດູ້ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບຜ ູ້ທີົ່ບໍົ່ໄດູ້ຮັບຮ ູ້ກ່ຽວກບັ 
ລະບຽບການບັນຊີ, ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ທະນາຄານໄດູ້ບັນທຶກບັນຊີເປັນສະກຸນເງິນ ລາວ (ກີບ) ແລະ ກະກຽມ ລາຍງານຖານະການເງິນເປັນສະກຸນ
ເງິນລາວກີບ. 
 
ລາຍງານຖານະການເງິນໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດໃນນາມຂອງສະພາບໍລິຫານ ໃນ ວັນທີ 26 ກມຸພາ 2021. 

 

(ii) ພ ໍ້ນຖານການວັດແທກ 

 

ເອກະສານລາຍງານຖານະທາງການເງິນໄດູ້ເຮັດຂຶີ້ນໂດຍຢ ່ບົນພືີ້ນຖານ ມ ນຄ່າຕົີ້ນທຶນເດີມທີົ່ໄດູ້ຖກືຍອມຮັບ  
ເວັີ້ນເສຍແຕ່ທີົ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີ. ທະນາຄານນໍາໃຊູ້ນະໂຍບາຍການບັນຊີຢ່າງຕໍົ່ເນືົ່ອງ 
ແລະ ສອດຄ້ອງກັບນະໂຍບາຍທີົ່ຖືກຍອມຮັບ ແລະ ນໍາໃຊູ້ໃນປີທີົ່ຜ່ານມາຍົກເວັີ້ນທີົ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນລະບຽບ 
ອືົ່ນໆ. 
 

(iii) ການໃຊູ້ວິຈາລະນະຍານ ແລະ ການຄາດຄະເນ 

 

ການກະກຽມບົດລາຍງານການເງນິຂອງທະນາຄານຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ຝ່າຍຜ ູ້ບໍລິຫານ ຕ້ອງໃຊູ້ວິຈາລະນະຍານ,

ການຄາດຄະເນ ແລະ ຕັີ້ງຂໍີ້ສົມມດຸຕິຖານ ຂຶີ້ນຢ ່ກັບຄວາມຮ ູ້ທີົ່ດີທີົ່ສຸດຂອງຝ່າຍຜ ູ້ບໍລິຫານກ່ຽວກັບເຫດການ
ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການກະທໍາທີົ່ມິຜົນກະທົບຕໍົ່ການນໍາໃຊູ້ນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ລາຍງານ ມ ນຄ່າຂອງ
ສິນຊັບ, ຫນີີ້ສິນ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການເປີດເຜີຍຫນີີ້ສິນອາດຈະເກີດຂືີ້ນນະວັນທີົ່ລາຍງານ. 

 
ການຄາດຄະເນ ແລະ ຂໍີ້ສົມມຸດພືີ້ນຖານ ໄດູ້ຮັບການທົບທວນຄືນຢ່າງຕໍົ່ເນືົ່ອງ. ຜົນໄດູ້ຮັບແທູ້ຈິົ່ງອາດຈະ
ແຕກຕ່າງຈາກການປະເມີນຂອງຝ່າຍຜ ູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງດັົ່ງກ່າວສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມກີານ
ແກູ້ໄຂປັບປຸງທີົ່ໄດູ້ຮັບການຍອມຮັບໃນໄລຍະທີົ່ການຄາດຄະເນໄດູ້ຖືກປັບປຸງແລະໃນອະນາຄົດທີົ່ໄດູ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ. 
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16 

(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 ແມ່ນຖືກບັນທກຶຢ ່ໃນ
ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ. 

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທີົ່ນໍາໃຊູ້ປຽບທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີດັົ່ງນີີ້: 

 
 

31 ທັນວາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

ໂດລາສະຫາລັດ (“ໂດລາ”) 9.291 8.871 
ບາດໄທ (“ບາດ”) 336,92 304,10 
ຢ ໂຣ (“ຢ ໂຣ”) 11.386 9.877 

 

(ຄ) ປີການບັນຊ ີ

 
ຮອບການລາຍງານຂອງທະນາຄານຈະເລີົ່ມຕົີ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິີ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 31 ທັນວາ. 

 
3 ນະໂຍບາຍການບນັຊີທີີ່ສໍາຄັນ 

ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສໍາຄັນທີົ່ກາໍນົດໄວູ້ຂ້າງລຸ່ມນີີ້ ໄດູ້ຖືກນໍາໃຊູ້ຢ່າງສອດຄ່ອງກັບທຸກຊ່ວງໄລຍະເວລາທີົ່ໄດູ້
ນໍາສະເຫນີໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນເຫ ົົ່ານີີ້. 

(ກ)  ເຄ ີ່ອງມ ທາງການເງິນ  

 

ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານປະກອບມີເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທີົ່ທຽບເທົົ່າເງິນສົດ, ເງິນກ ູ້ຢືມ 
ແລະ ລ ກຫນີີ້, ເງິນຝາກ, ຍອດເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ລ ກຫນີີ້ອືົ່ນໆ ແລະ ເຈົີ້າໜີີ້. ນະໂຍບາຍການບັນຊີ
ສໍາລັບການຮັບຮ ູ້ ແລະ ການວັດແທກຂອງລາຍການເຫ ົົ່ານີີ້ຖືກເປີດເຜີຍໄວູ້ໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. 

 

(ຂ)  ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົີ່າເງິນສົດ 

ຕາມຈຸດປະສົງຂອງໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ, ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດຈະປະກອບມີບັນດາລາຍການ
ທີົ່ມີສະພາບຄ່ອງສ ງເຊັົ່ນ: ການລົງທຶນໄລຍະສັີ້ນ ທີົ່ມີໄລຍະເວລາບໍົ່ເກີນ 30 ວັນ ຫ  ືໜ້ອຍກວ່າ ຈາກວັນທີົ່ໄດູ້
ລົງທຶນໄປ ແລະ ພ້ອມທີົ່ຈະປ່ຽນ ແລະ ຮັບຮ ູ້ເປັນເງິນສົດ, ເງິນຝາກທີົ່ບໍົ່ມກີານຈໍາກັດຢ ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ, ເງິນສົດໃນກໍາມ ືແລະ ເງິນຝາກຢ ່ກັບທະນາຄານອືົ່ນ. 
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ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 
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(ຄ)  ຕະຫລາດການເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານ 

 

  ຕະຫ າດການເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານແມ່ນປະຕິບັດຕາມມ ນຄ່າຕົີ້ນທຶນເດີມ. 
 

(ງ)  ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ 

 
ພາຍໃຕູ້ຂໍີ້ກໍານົດ ມາດຕາ 64 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດລົງວັນທ ີ 07 ທັນວາ 2019, 

ທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງແບ່ງກໍາໄລສຸດທິເພືົ່ອເປັນຄັງສໍາຮອງດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີີ້: 
 

• ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ 
• ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອືົ່ນໆ 

 

ອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທ ີ 46 / ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013, 
ທະນາຄານຕ້ອງໄດູ້ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການໃນອັດຕາ 10% ຂອງກໍາໄລສຸດທິຫ ັງຫກັຂາດທຶນ. ທະນາຄານ
ສາມາດຢຸດການສ້າງຄັງສະສົມນີີ້ໄດູ້ເມືົ່ອມີຄັງສະສົມຄົບ 50 % ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ. 

 
(ຈ)  ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ລູກຄາ້ 
 

ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ລ ກຄ້າ ເກີດຈາກທະນາຄານໃຫູ້ເງິນໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າ ເພືົ່ອຈຸດປະສົງອືົ່ນ
ນອກຈາກເຮັດກໍາໄລໄລຍະສັີ້ນ. ໄດູ້ຖືກລະບຸໄວູ້ໃນຍອດເຫ ືອຕົີ້ນທຶນ  ຫັກໃຫູ້ຄ່າເສືົ່ອມມ ນຄ່າສໍາລັບຫນີີ້ສ ນ
ແລະ ເງິນກ ູ້ສົງໃສເພືົ່ອສະທ້ອນມ ນຄ່າທີົ່ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮັບຄືນ. ເງິນກ ູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງຫນ້າ ຍົກເວັີ້ນເງິນເບີກ
ເກີນບັນຊີ ແມ່ນສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງດອກເບູ້ຍຄ້າງຮັບ. 

 

(ສ)  ການຫກັເງິນແຮສໍາລັບໜີໍ້ສູນ ແລະ ເງິນກູູ້ສົງໃສ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ 
ນະໂຍບາຍສິນເຊ ີ່ອໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊ ໍ້ອຈຸລະໂລກສາຍ
ພັນໃໝ່ (Covid-19) ສະບັບເລກທ ີ238/ທຫລ ລົງວັນທ ີ26 ມີນາ 2020. 

ພາຍໃນປີ ທຫລ ໄດູ້ອອກໜັງສື ສະບັບເລກທ ີ238/ທຫລ ລົງວັນທ ີ26 ມີນາ 2020 ໂດຍມີວັດຖປຸະສົງເພືົ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ Covid-19 ຕໍົ່ສະຖານະການເງິນຂອງຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ. 

ຂໍີ້ຕົກລົງສະບັບນີີ້ນໍາໃຊູ້ສໍາລັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີົ່ເປັນລ ກຄ້າເງິນກ ູ້ທີົ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ
ອັກເສບປອດຈາກເຊືີ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ 

1. ໃຫູ້ທະນາຄານທລຸະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເລືົ່ອນໄລຍະເວລາຊໍາລະໜີີ້ທັງຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍ
, ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃຫູ້ລ ກໜີີ້ ຕາມທີົ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ. 

2. ສະໜອງເງິນກ ູ້ບ້ວງໃໝ່ ໃຫູ້ແກລ່ ກໜີີ້ ແລະ ຜ ູ້ທີົ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັົ່ງກ່າວ ເພືົ່ອຟືີ້ນຟ ການ
ຜະລິດ. 

3. ທະນາຄານທລຸະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີົ່ໄດູ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕາມທີົ່ກໍານົດໄວູ້ ຈະໄດູ້
ຮັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຍົກເວັີ້ນການປະຕິບັດຕາມ ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັີ້ນໜີີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮ
ໜີີ້ທີົ່ຖືກຈັດຊັີ້ນຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ ສະບັບເລກທ ີ512/ທຫລ ລົງວັນທ ີ29 ມິຖນຸາ 2018, ລະບຽບ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຊັີ້ນໜີີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີີ້ທີົ່ຖືກຈັດຊັີ້ນຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສະບັບເລກທ ີ

02/ທຫລ ລົງວັນທ ີ04 ກມຸພາ 2015 ແລະ ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງສະຫະກອນສິນເຊືົ່ອ ແລະ ເງິນ
ຝາກປະຫຍັດ ສະບ ັບເລກທ ີ03/ທຫລ ລົງວັນທ ີ20 ມຖິນຸາ 2008 ດັົ່ງນີີ້: 

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
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ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ສໍາລັບປີສິໍ້ນສດຸວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
 

18 

(1) ການຈັດຊັີ້ນໜີີ້ພາຍຫ ັງການປັບປຸງໂຄງສ້າງ ແມ່ນຮັກສາໄວູ້ຊັີ້ນເດີມ, ລ ກໜີີ້ທີົ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີົ່
ຖືກຈັດຊັນໜີີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົີ້ນມາສາມາດຈັດຊັີ້ນເປັນໜີີ້
ຄວນເອົາໃຈໃສ່; 

(2) ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີີ້ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ເກີນ 2 ຄັີ້ງ; 
(3) ທະນາຄານທລຸະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊືົ່ອບ້ວງໃໝ່ ເພືົ່ອເປັນທຶນໜ ນວຽນ

ເສີມສະພາບຄ່ອງໃຫູ້ລ ກໜີີ້ທີົ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີົ່ຖືກຈັດຊັີ້ນເປັນໜີີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ແຕ່ວັນທ ີ1 

ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົີ້ນມາ. 
 

ມາດຕະການ 

1. ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີີ້ຄືນໃໝ່ໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າໜີີ້ທີົ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍກໍານົດອາຍຸສັນຍາ ຫ  ື ງວດຊໍາລະຕົີ້ນ
ທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍຄືນໃໝ່ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີີ້ຕົວຈິງ
ຂອງລ ກໜີີ້. ໃນນັີ້ນ, ໃຫູ້ມີໄລຍະເວລາປອດໜີີ້ ຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍ ເປັນເວລາ 1 ປີ ຫ  ືຕາມການຕົກ
ລົງລະຫວ່າງເຈົີ້າໜີີ້ ແລະ ລ ກໜີີ້; 

2. ສະໜອງເງິນກ ູ້ບ້ວງໃໝ່ໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າໜີີ້ ແລະ ຜ ູ້ທີົ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັົ່ງກ່າວ; 

 

 

 

ຂໍໍ້ຕົກລົງ ເລກທີີ່ 512 / ທຫລ ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ໄດູ້ຕັໍ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເດ ອນຕຸລາປ ີ2018 

 

ອີງຕາມຂໍີ້ຕົກລົງ ເລກທີົ່ 512 / ທຫລ ("ທຫລ 512") ລົງວັນທີ 29 ເດືອນມິຖຸນາ 2018 ແລະມຜົີນບັງຄັບ
ໃຊູ້ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນຕຸລາປີ 2018, ທະນາຄານຕ້ອງຈັດປະເພດສິນເຊືົ່ອ ແລະ ສ້າງເງືົ່ອນໄຂການຫັກເງິນ
ແຮສໍາລັບໜີີ້ທີົ່ສຸນຫາຍ. ດັົ່ງນັີ້ນ, ເງິນກ ູ້ຢືມຖກືແບ່ງເປັນເງິນກ ູ້ຢືມມຄຸີນນະພາບ ຫ  ືເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ 
ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການຊໍາລະເງນິ ແລະ ປັດໃຈດ້ານຄຸນນະພາບອືົ່ນໆ. ເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ເປັນປະເພດປົກກະຕິ 
(ກຸ່ມ A) ຖກືຖືວ່າເປັນຫນີີ້ສິນທີົ່ມີຄຸນນະພາບ. ເງິນກ ູ້ຢືມປະເພດທີົ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ (ກຸ່ມ B) ແມ່ນລ ກຄ້າ
ຄວນເອົາໃຈໃສ່ສັງເກດການ ແລະ ຈັບຕາເບິົ່ງເປັນພິເສດ ແລະ ເງິນກ ູ້ຕໍົ່າກວ່າມາດຕະຖານ (ກຸມ່ C) ຫ  ືເງິນກ ູ້
ສົງໃສ (ກຸ່ມ D) ຫ  ືເງິນກ ູ້ສ ນ (ກຸມ່ E) ຖືກຖືວ່າເປັນເງິນກ ູ້ທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ. 
 

ອີງຕາມແຈູ້ງການ ທຫລ 512, ການຫັກເງິນແຮລວມຈະຖືກສ້າງຂືີ້ນໃນອັດຕາ 0,5% ຂອງຍອດເງິນກ ູ້ຢືມ
ປົກກະຕິ ໃນວັນທີລາຍງານ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການຫັກເງິນແຮສະເພາະ ສໍາລັບເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່,   
ເງິນກ ູ້ຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ, ເງິນກ ູ້ສົງໃສ ແລະ ເງິນກ ູ້ສ ນແມ່ນໄດູ້ຖືກສ້າງຂຶີ້ນໂດຍການຄ ນຍອດເງິນທີົ່ຍັງເຫ ືອ
ຂອງແຕ່ລະປະເພດເງິນກ ູ້ຢືມ ແລູ້ວຫັກໃຫູ້ມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບຄໍີ້າປະກັນ (ຖ້າມີ) ຕາມກົດລະບຽບຂອງ 
ທຫລ ກ່ຽວກັບອັດຕາການຫກັເງນິແຮທີົ່ໃຊູ້ໃນການຈັດຊັີ້ນເງິນກ ູ້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% 

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
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19 

 

ອັດຕາສ່ວນສ ງສຸດຂອງຫລັກຊັບຄ້ໍາປະກັນທີົ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕູ້ ແຈູ້ງການເລກທ ີ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 

▪ ໄລຍະເວລາໃນລະຫວ່າງ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ 

▪ ໄລຍະເວລາຫລາຍຫວ່າ  5 ປີ 

 
 
 

100% 
90% 
80% 

 
 
 

95% 
85% 
75% 

(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 ແມ່ນບັນທກຶໃນລາຍງານຖານະການເງິນໃນ "ເງິນກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງຫນ້າແກ່ລ ກຄ້າ, ຫກັ
ເງິນແຮສະເພາະສຸດທິສໍາລັບ ເງິນກ ູ້ທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ. 
 

ອີງຕາມລະບຽບການບັນຊີທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມກົດຫມາຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດໄວູ້, ການ
ປ່ຽນແປງໃນການຫັກເງິນແຮລວມຂອງເງິນກ ູ້ ສໍາລັບກິດຈະກໍາການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອຈະຖືກບັນທຶກໄວູ້ໃນລາຍ
ງານຜົນການດໍາເນີນງານເປັນ "ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານອືົ່ນໆ" ສໍາລັບ ລາຍຈ່າຍຫັກເງິນແຮລວມ ແລະ 
"ລາຍຮັບໃນການດໍາເນີນງານອືົ່ນໆ" ສໍາລັບການເກັບຄືນເງິນແຮລວມຂອງເງິນກ ູ້ ແລະ ຍອດເງິນແຮທົົ່ວໄປ ໄດູ້
ບັນທຶກໄວູ້ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງີນ ໃນ “ເງິນແຮລວມສິນເຊືົ່ອ” ພາຍໃຕູ້ “ທຶນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງຂອງ
ທະນາຄານ” 

ອີງຕາມລະບຽບການບັນຊີທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທີົ່ກໍານົດໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທຸກໆການປ່ຽນແປງ
ໃນການຫັກເງິນແຮຂອງເງິນກ ູ້ລວມສໍາລັບການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອຈະຖືກບັນທຶກໄວູ້ໃນລາຍ
ງານຜົນການດໍາເນີນງານ ເປັນ "ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານອືົ່ນໆ" ສໍາລັບ ລາຍຈ່າຍຫັກເງິນແຮ ແລະ "ລາຍ
ຮັບໃນການດໍາເນີນງານອືົ່ນໆ" ສໍາລັບການປ່ຽນແປງ ລາຍຈ່າຍການຫັກເງິນແຮລວມ ແລະ ຍອດເງິນຄົງເຫ ອື

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
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ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ສໍາລັບປີສິໍ້ນສດຸວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
 

20 

ຂອງການຫັກເງິນແຮລວມຈະຖກືບັນທຶກໄວູ້ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ໃນ "ການຫກັເງິນແຮທົົ່ວໄປສໍາ
ລັບການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງປ່ອຍສິນເຊືົ່ອ" ພາຍໃຕູ້ທຶນ ແລະ ທຶນສໍາຮອງຂອງທະນາຄານ. 

 

(ຊ) ເງິນກູູ້ຕິດຕາມນອກຜັງ 

 
ອີງຕາມແຈູ້ງການເລກທີ ທຫລ 512, ເງິນກ ູ້ຢືມຈະຖກືຕັດອອກ ບໍົ່ເກີນ 90 ວັນຫ ັງຈາກຖືກຈັດຊັີ້ນໜີີ້ີ້ໃຫູ້ເປັນກຸ່ມໜີີ້
ສ ນ. 
 

ເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ຕັດອອກຈະຖກືບັນທກຶເປັນບັນຊີລາຍການນອກ ໃບລາຍງານການເງິນ ເພືົ່ອຕິດຕາມ ແລະ ຮຽກເກັບ
ຄືນ. ຈໍານວນທີົ່ເກັບຄືນໄດູ້ຈາກເງິນກ ູ້ຢືມທີົ່ຕັດອອກໄປຕິດຕາມນອກຜັງກ່ອນໜ້ານີີ້, ລວມທັງລາຍຮັບຈາກການ
ຂາຍຫລັກຊັບຄໍີ້າປະກັນໃນບັນດາຫນີີ້ສິນເຫ ົົ່ານັີ້ນ, ແມ່ນບັນທຶກໃນລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ ເມືົ່ອໄດູ້ຮັບກັບ
ຄືນ. 

 

 (ຍ) ການຫກັເງິນແຮ ສໍາລັບ ໜີໍ້ສິນ ພາລະຜູກພນັນອກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 
 

ອີງຕາມຂໍີ້ຕົກລົງເລກທ ີທຫລ 512, ທະນາຄານບໍົ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດປະເພດ ແລະ ຫກັເງິນແຮ ສໍາລັບ ພາລະຜ ກພັນ 
ນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ຍົກເວັີ້ນເສຍແຕ່ ການຊໍາລະຢ ່ພາຍໃຕູ້ສັນຍາຄໍີ້າປະກັນ ທີົ່ທະນາຄານເຮັດໃນນາມຂອງ
ລ ກຄ້າ. ໃນກໍລະນີທີົ່ການຊໍາລະແມ່ນ ການຈັດປະເພດ ແລະ ການຫັກເງິນແຮສໍາລັບການສ ນເສຍເງິນກ ູ້ ເຊີົ່ງສ້າງຂືີ້ນ 
ຕາມລະບຽບການບັນຊີທີົ່ລະບຸໄວູ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ໃບລາຍງານການເງິນ ຂໍີ້ 3 (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, ຕາມຄວາມເໝາະສົມກໍົ່ຕໍົ່ເມືົ່ອລາຍຈ່າຍ ດັົ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທີົ່ຈະນໍາມາ ເຊິົ່ງຜົນປະໂຫຍດ
ທາງເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ ໃຫູ້ແກ່ທະນາຄານ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ດັົ່ງກ່າວສາມາດປະເມີນມ ນຄ່າໄດູ້ຢ່າງໜ້າເຊືົ່ອຖື. 
ມ ນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງພາກສ່ວນທີົ່ຖືກປ່ຽນແທນທີົ່ລົງບັນຊີເປັນຊັບສິນແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນຈະຖືກຍົກເລີກການຮັບ
ຮ ູ້ເມືົ່ອຖືກປ່ຽນແທນ. ສໍາລັບບັນດາຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອືົ່ນໆທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັການສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາທັງໝົດຈະ
ຖືກບັນທກຶໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຮອບການລາຍງານ ເມືົ່ອເກີດຂຶີ້ນຕົວຈິງ. 

 

ກໍາໄລ ຫ  ືຂາດທຶນທີົ່ເກີດຈາກການສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນ ຈະຖກືບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນ
ງານ. 

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
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ທະນ າຄານ ເອ ຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກ ັດ 
ບົດອ ະທິບາຍ ຊ້ອນທ ້າຍ ເອ ກ ະສານລ າຍ ງານ ກ ານ ເງນິ 

ສ ໍາລ ັບປີສ ິໍ້ນ ສດຸ ວ ັນທ ີ 31 ທ ັນ ວ າ 2020 
 

21 

 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນທີົ່ຫກັຄົບຕາມກໍານົດຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນ ຈະສະແດງຢ ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນຈົນ
ກວ່າຈະມີການຂາຍ ຫ ື ສະສາງອອກ. 

 

ມ ນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ມີຕົວຕົນຈະຖກືທົບທວນການດ້ອຍຄ່າ ເມືົ່ອມີຂໍີ້ີ້ບົົ່ງຊີີ້ວ່າຊັບສິນດັົ່ງກ່າວອາດ
ມີການດ້ອຍຄ່າ. ການດ້ອຍຄ່າສາມາດວັດແທກໄດູ້ໂດຍການປຽບທຽບມ ນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສິນກັບຈໍານວນເງິນ
ທີົ່ອາດໄດູ້ຮັບຄືນມາ. ຂາດທຶນຈາກການດ້ອຍຄ່າຈະຖກືບັນທກຶທັນທີເຂົີ້າໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ. 
 

ຄ່າຫ  ້ຍຫ ້ຽນ ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ມ ີຕົວຕົນ 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແມ່ນຖກືຄິດໄລ່ຕາມວິທີຄິດໄລ່ ແບບສະເໝີຕົວ ຕະຫ ອດອາຍຸການນໍາໃຊູ້ 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-
ຄ້າງຈ່າຍແລະອີງຕາມອັດຕາດອກເບູ້ຍທີົ່ລະບຸໄວູ້ໃນສັນຍາເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມກັບລຸກຄ້າ. ໃນກໍລະນີທີົ່ກາຍເປັນ
ບັນຊີທີົ່ບໍົ່ກໍົ່ໃຫູ້ເກີດລາຍໄດູ້, ການບັນທຶກລາຍຮັບຈາກດອກເບູ້ຍຈະຖືກລະງັບຈົນກ່ວາມັນຈະຮັບຮ ູ້ໂດຍນໍາ
ໃຊູ້ຫ ັກການເງິນສົດ. ບັນຊີລ ກຄ້າຖືກຖືວ່າບໍົ່ກໍົ່ໃຫູ້ເກີດລາຍໄດູ້ຕາມເວລາ ຜ ູ້ບໍລິຫານເຊືົ່ອວ່າຜ ູ້ກ ູ້ຢືມບໍົ່ມີຄວາມ
ສາມາດໃນການຊໍາລະດອກເບູ້ຍ ແລະ ເງິນຕົີ້ນ. 
 

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການປະກອບມີຄ່າທໍານຽມທີົ່ໄດູ້ຮັບຈາກການໂອນເງິນໂອນ, ການລົງທືນທາງການຄ້າ, 
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການເຮັດທຸລະກໍາ ATM ແລະ ການຮັບປະກັນທາງດ້ານການເງິນ. ລາຍ
ຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການແມ່ນບັນທຶກໄວູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ ບົນພືີ້ນຖານຫ ັກການ
ເງິນສົດ. 

ລາຍຮັບຈາກກິດຈະກາໍຕ່າງໆຂອງທະນາຄານຈະຖກືຮັບຮ ູ້ໂດຍນໍາໃຊູ້ຫ ັກການດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີີ້: 
1. ຄ່າທໍານຽມການຈັດຊັີ້ນເງິນກ ູ້ ແລະ ຄ່າບໍລິການແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າໄດູ້ຖກືຮັບຮ ູ້ໃນ

ການເຮັດທຸລະກໍາດັົ່ງກ່າວ; 

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
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2. ຄ່າທໍານຽມການຄໍີ້າປະກັນ ແລະ ຄ່າບໍລິການກ່ຽວກັບການບໍລິການແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ລ ກ
ຄ້າ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ກບັລ ກຄ້າຈະຖກືບັນທຶກເປັນລາຍໄດູ້ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງການໃຫູ້ບໍລິການ 
ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກນັີ້ນ. 

3. ການເກັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າທໍານຽມການດໍາເນີນງານ ຖກືບັນທກຶເມືົ່ອມກີານສະໜອງການບໍລິການ. 
 

(ii) ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ 

ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍຂອງເງິນຝາກ ແລະ ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ຈະຖກືບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນິນງານ
ຕາມຫ ກັການຄ້າງຮັບ-ຄ້າງຈ່າຍ. 

 

(ບ) ອາກອນລາຍໄດູ້ 
 

ລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃໝ່ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນຫ າຍປະເພດອາກອນ ແລະ 
ຂ້ອນຂ້າງມີການປ່ຽນແປງກົດໝາຍເລືີ້ອຍໆ ແລະ ອາດຖືກຕີຄວາມໝາຍເພີົ່ມເຕີມ. ອາກອນແມ່ນຂຶີ້ີ້ນກັບການທົບ
ທວນ ແລະ ການກວດກາຕົວເລກໂດຍເຈົີ້າໜ້າທີ. ສິົ່ງເຫ ົົ່ານີີ້ອາດຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍົ່ລະບົບອາກອນໃນ ສປປ ລາວ 
ຫ າຍຂຶີ້ີ້ນ ແລະ ເຫັນວ່າເປັນເລືົ່ອງທ່ີົ່ສໍາຄັນຫ າຍກວ່າໃນປະເທດອືົ່ນໆ.  ຜ ູ້ບໍລິຫານເຊືົ່ອໝັີ້ນວ່າ ໄດູ້ສະໜອງພັນທະ
ທາງອາກອນຢ່າງພຽງພໍໂດຍອີງໃສ່ການຕີຄວາມໝາຍໃນກົດໝາຍອາກອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມໜ່ວຍງານທີົ່
ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະມກີານຕີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອາດມີຜົນກະທົບທີົ່ເປັນບັນຫາສໍາຄັນ. ໃນກລໍະນີທີົ່ຜົນການ
ເກັບອາກອນລາຍໄດູ້ໃນງວດສຸດທ້າຍແຕກຕ່າງໄປຈາກຈໍານວນເງິນອາກອນທີົ່ໄດູ້ບັນທຶກໄວູ້ກ່ອນ, ຜົນແຕກຕ່າງງ
ດັົ່ງກ່າວ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍົ່ອາກອນລາຍໄດູ້ ແລະ ເງິນອາກອນທີົ່ສໍາຮອງໄວູ້ລໍຖ້າຕັດບັນຊີໃນງວດທີົ່ມີການກໍານົດ. 
ອາກອນລາຍໄດູ້ປະຈຸບັນຖືກຄິດໄລ່ບົນພືີ້ນຖານ ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ທີົ່ໄດູ້ຖືກປະກາດໃຊູ້ ຫ  ື
ປະຕິບັດ ຢ່າງແທູ້ຈິງໃນວັນທີຂອງລາຍງານຖານະການເງິນ. ຜ ູ້ບໍລິຫານຈະປະເມີນສະຖານະຂອງການຄືນພາສີ ເປັນ
ໄລຍະໆ ຕາມສະຖານະທີົ່ລະບຽບການພາສີທີົ່ໄດູ້ບັງຄັບໃຊູ້ ແມ່ນສາມາດຕີຄວາມ ແລະ ກາໍນົດເງືົ່ອນໄຂຂອງຈໍາ
ນວນເງິນທີົ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫູ້ແກ່ເຈົີ້າຫນ້າທີົ່ອາກອນ. 
 

ຫັກເງິນແຮທີົ່ ເຮັດຂຶີ້ນສໍາລັບອາກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ລາຍຮັບທັງຫມົດໃນປີປະຈຸບັນ ຕາມທີົ່ລະບຸໄວູ້ໃນກົດຫມາຍ
ສ່ວຍສາອາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ສໍາລັບກໍາໄລໃນແຕ່ລະປີ, ທະນາຄານຕ້ອງເສຍອາກອນໃນອັດຕາ ປະຈຸບັນ 20% 

ຕໍົ່ລາຍໄດູ້ທັງຫມົດ. 
 

 (ປ) ເງິນແຮ 

ຫາກເງິນແຮ ໄດູ້ຖືກຮັບຮ ູ້, ເມືົ່ອທະນາຄານ ມີຂໍີ້ຜ ກພັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫ  ືມີພັນທະ ເນືົ່ອງຈາກເຫດການຜ່ານ  
ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ວ່າຈະມີການໄຫ ົ່ອອກຂອງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ ໃນການຊໍາລະພັນທະດັົ່ງກ່າວ. 
ການແຮແມ່ນການຄາດຄະເນ ໂດຍການຄິດຫຼຸດ ກະແສເງິນສົດທີົ່ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮັບໃນອະນາຄົດທີົ່ອັດຕາກ່ອນ
ອາກອນ ເຊິົ່ງສະທ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິການປະເມີນຕະຫ າດໃນປະຈຸບັນຂອງມ ນຄ່າ ເງິນເວລາ ແລະຄວາມສ່ຽງສະເພາະ
ຂອງໜີີ້ສິນ. 

 

(ຜ) ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ວິສາຫະກິດ ຫ  ືບຸກຄົນ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງຫ ື ທາງອ້ອມ ໂດຍຜ່ານໜຶົ່ງ ຫ  ືຫ າຍຕົວກາງຫ ື ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພາຍ
ໃຕູ້ການຄວບຄຸມດຽວກັນກັບທະນາຄານ, ລວມທັງບໍລິສັດທີົ່ຖືຮຸູ້ນ, ບໍລິສັດລ ກ ແລະ ອືົ່ນໆທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ທະນາຄານ. ວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ບຸກຄົນທີົ່ເປັນເຈົີ້າຂອງ, ໂດຍກົງ ຫ  ືທາງອ້ອມມີສ່ວນໄດູ້ສ່ວນເສຍໃນການລົງ
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ຄະແນນສຽງຂອງທະນາຄານ ທີົ່ເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົີ້າມີອິດທິພົນສໍາຄັນໃນທະນາຄານ, ຜ ູ້ບໍລິຫານທີົ່ສໍາຄັນ, ບຸກຄົນ, 
ລວມທັງຜ ູ້ອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະມາຊິກທີົ່ໃກູ້ຊິດຂອງຄອບຄົວຂອງບຸກຄົນເຫ ົົ່ານີີ້ 
ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນເຫ ົົ່ານີີ້ຍັງປະກອບກິດຈະການກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

(ພ) ຜົນປະໂຫຍດໃຫູ້ແກພ່ະນັກງານ 

ຜົນປະໂຫຍດຫລັງການຈ້າງງານ 
 

ຜົນປະໂຫຍດຫລັງການຈ້າງງານຂອງພະນັກງານແມ່ນ ຈະຈ່າຍໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານບໍານານຂອງທະນາຄານໂດຍກອງ
ທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSSF) ເຊິົ່ງຢ ່ພາຍໃຕູ້ການຄຸູ້ມຄອງຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ. ທະນາຄານຕ້ອງໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນຜົນປະໂຫຍດຫລັງການຈ້າງງານ ໂດຍການຈ່າຍເບູ້ຍປະກັນເຂົີ້າ
ໃນກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນອັດຕາ 6% ທີົ່ກໍານົດໂດຍກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນແຕ່ລະ
ເດືອນ (ຂີດຈໍາກັດຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສ ງສຸດແມນ່ 4,500,000 ກີບ, ມາດຕະ ຖານສ ງສຸດໃຫມ່
ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ ຕັີ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017). ທະນາຄານບໍົ່ມີພັນທະຜ ກພັນໃດໆກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຕໍົ່
ການຫຍຸດຕິການໃຊູ້ແຮງງານສໍາລັບພະນັກງານນອກເໜືອຈາກທີົ່ກ່າວມານີີ້. 

    
  ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເລິກຈ້າງ 
 

ອີງຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກົດຫມາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ ອອກໂດຍປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາ ທິ
ປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 24 ເດືອນທັນວາປີ 2013, ທະນາຄານມີພັນທະທີົ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍແຮງ
ງານໃຫູ້ກັບພະນັກງານທີົ່ຖກືຍົກເລີກໃນກໍລະນີດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີີ້: 

- ພະນັກງານບໍົ່ມທີັກສະພິເສດ ຫ  ືສຸຂະພາບບໍົ່ດີ ແລະ ມີໃບຢັີ້ງຢືນການແພດ ແລະ ຫ ັງຈາກອະນຸຍາດໃຫູ້ຜ ູ້
ມີບັນຫາເຮັດວຽກແບບອືົ່ນ, ວຽກງານທີົ່ເໝາະສົມຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເຈົີ້າຂອງ, ຜ ູ້ກ່ຽວຍັງ
ບໍົ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້; 

- ນາຍຈ້າງໄດູ້ພິຈາລະນາສ່າຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼຸດຈໍານວນພະນັກງານ ເພືົ່ອປັບປຸງວຽກງານພາຍໃນໜ່ວຍງານ ຫ ັງ
ຈາກປຶກສາຫາລືສະຫະພັນແຮງງານ ຫ  ືຜ ູ້ຕາງໜ້າພະນັກງານ ແລະ ໄດູ້ລາຍງານຕໍົ່ອົງການບໍລິຫານແຮງງານ. 

 ສໍາລັບການຍົກເລີກສັນຍາການຈ້າງງານກ່ຽວກັບເຫດຜົນໃດຫນຶົ່ງທີົ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງນິ
ຄ່າຊົດເຊີຍທີົ່ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ 10% ຂອງເງິນເດືອນຫລືຄ່າຈ້າງສຸດທ້າຍຄ ນດ້ວຍຈໍານວນເດືອນເຮັດວຽກ
ທັງໝົດ. ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, ບໍົ່ມີພະນັກງານຂອງທະນາຄານຜ ູ້ທີົ່ຖືກຍົກເລີກຕາມເຫດຜົນຂ້າງເທິງນີີ້, 
ດັົ່ງນັີ້ນ ທະນາຄານບໍົ່ໄດູ້ລະບຸຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍການຍົກເລິກສັນຍາໃນລາຍງານຖານະການເງິນ. 

 
           ຜນົປະໂຫຍດຫລັງບໍານານ 

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;  ຫ  ື

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020

59



ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ສໍາລັບປີສິໍ້ນສດຸວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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• ພະນັກງານ ມີອາຍຸການເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ 15 ປີຕໍົ່ເນືົ່ອງ, ມໃີບຢັີ້ງຢືນສຸຂະພາບຈາກທ່ານໝໍທີົ່ມີ
ຄຸນວຸດທິ, ພະນັກງານນັີ້ນ ມີສິດໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານທີົ່ເທົົ່າກັບເງິນເດືອນ 6 ເດືອນຂອງເງິນ 

ເດືອນເດືອນສຸດທ້າຍ; 

ທະນາຄານ ບໍົ່ມີກອງທຶນແຍກອອກຕ່າງຫາກ ເພືົ່ອເກັບຮັກສາໄວູ້ສໍາລັບພາລະຜ ກພັນການກະສຽນອາຍຸ. ທກຸ
ການຊໍາລະຂອງພາລະຜ ກພັນ ແມນ່ຊໍາລະຈາກເງິນສົດທີົ່ມີຢ ່ໃນມືີ້ໃນມືີ້ທີົ່ຈ່າຍອອກໄປ. 

ໜີີ້ສິນແມ່ນຈະຖືກບັນທຶກຕາມມ ນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງພາລະຜ ກພັນທີົ່ລະບຸໄວູ້ນະມືີ້ີ້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະຮອບລາຍ
ງານໂດຍການນໍາໃຊູ້ວິທີ Projected Unit Credit ເພືົ່ອປະເມນີລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານຕໍົ່ຜົນປະໂຫຍດທີົ່
ພະນັກງານໄດູ້ຮັບກັບຄືນ ສໍາລັບການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົີ້າທັງໃນໄລຍະເວລາປະຈຸບັນ ແລະ ກ່ອນໜ້າ. 
ທະນາຄານໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວ ເຊິົ່ງຂໍີ້ຜ ກພັນໃນການໃຫູ້ຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານເກີດ 

ຂຶີ້ີ້ນ.  ພັນທະດັົ່ງກ່າວເກີດຂຶີ້ີ້ນ ເນືົ່ອງຈາກພະນັກງານໃຫູ້ບໍລິການເພືົ່ອຕອບແທນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານ
ທີົ່ທະນາຄານຄາດວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍໃນການລາຍງານໃນອະນາຄົດ. 
 

ມ ນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງພັນທະຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານ ໄດູ້ຖືກກໍານົດໂດຍ  ຫຼຸດການຊໍາລະເງິນທີົ່ຄາດຄະເນວ່າຈະ
ໄດູ້ຈ່າຍໃນອະນາຄົດລົງໂດຍອີງຕາມອັດຕາດອກເບູ້ຍສະເລ່ຍຂອງເງິນຝາກມກີໍານົດໄລຍະຍາວ ຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ. 

ມ ນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງພັນທະຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານ ແມ່ນຂຶີ້ນກບັຫ າຍປັດໃຈທີົ່ພິຈາລະນາ ໂດຍຜ ູ້ບໍລິຫານ 
ໃນການໃຊູ້ສົມມຸດຕິຖານຫ າຍຢ່າງເຊັົ່ນ: ອັດຕາການຂືີ້ນເງິນເດືອນ, ອັດຕາຜົນຕອບແທນ ແລະ ອັດຕາການ
ຕາຍ. ສົມມຸດຕິຖານທີົ່ນໍາໃຊູ້ເຂົີ້າໃນການກໍານົດຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍສຸດທິສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານລວມມີອັດຕາ
ສ່ວນຫຼຸດ. ຜ ູ້ບໍລິຫານໄດູ້ເລືອກອັດຕາດອກເບູ້ຍສະເລ່ຍຂອງເງິນຝາກປະຈໍາໄລຍະຍາວ 5 ປີ ຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ເປັນອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ ເພືົ່ອກໍານົດມ ນຄ່າປະຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສົດທີົ່ຄາດວ່າຈະໄດູ້
ຊໍາລະຕໍົ່ກັບພັນທະຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານໃນອະນາຄົດ. ການປ່ຽນແປງໃດໆ ໃນການສົມມຸດຕິຖານເຫ ົົ່ານີີ້
ຈະມີຜົນກະທົບຕໍົ່ມ ນຄ່າຂອງພັນທະຜົນປະໂຫຍດຫ ັງບໍານານ.  

(ຟ) ສັນຍາເຊົີ່າ 

ເມືົ່ອເລີົ່ມສັນຍາ, ທະນາຄານປະເມີນວ່າມີສັນຍາເຊົົ່າ ຫ  ືມີສັນຍາເຊົົ່າຫ ືບໍົ່. ສັນຍາ ແມ່ນ ຫ  ືລະບຸສັນຍາເຊົົ່າ, ຖ້າໃນ
ສັນຍາ ບົົ່ງບອກເຖິງສິດໃນການຄວບຄຸມການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ ທີົ່ລະບຸເປັນໄລຍະເວລາໜືົ່ງ ເພືົ່ອແລກປ່ຽນກັບການ
ພິຈາລະນາໃນການປະເມີນວ່າສັນຍາ ບົົ່ງບອກເຖິງສິດໃນການຄວບຄຸມການໃຊູ້ຊັບສິນ ທີົ່ລະບຸ ຫ  ືບໍົ່. 

(i) ສິດໃນການນ າໃຊູ້ຊັບສິນ 

ທະນາຄານຮັບຮ ູ້ສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ ນະວັນທີົ່ເລີົ່ມສັນຍາເຊົົ່າ (ວັນທີົ່ຊັບສິນພ້ອມໃຊູ້ງານ), ສິດໃນການນໍາໃຊູ້
ຊັບສິນແມ່ນຖຶກວັດແທກຕາມມ ນຄ່າຕົີ້ນທຶນເດີມ ລົບດ້ວຍຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມແລະຂາດທຶນຈາກການດ້ອຍຄ່າ 
ແລະການດັດແກູ້ສໍາລັບການວັດມ ນຄ່າໃໝ່ຂອງໜີີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າ. ມ ນຄ່າຕົີ້ນທຶນຂອງສິດໃນການນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ 
ລວມມີ ຈໍານວນໜີີ້ສິນທີົ່ຮັບຮ ູ້ຕາມສັນຍາເຊົົ່າ, ມ ນຄ່າຕົີ້ນທຶນໂດຍກົງທີົ່ເກີດຂຶີ້ນ ແລະ ການຊໍາລະຄ່າເຊົາທີົ່ເກີດຂຶີ້ນ 
ນະ ຫ  ືກ່ອນວັນທີົ່ເລີົ່ມຕົີ້ນຫກັຕາມປັດໃຈສັນຍາເຊົົ່າທີົ່ໄດູ້ຮັບ.  

(ii) ໜີໍ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົີ່າ 

ນະວັນທີົ່ເລີົ່ມສັນຍາເຊົົ່າ ທະນາຄານຈະຮັບຮ ູ້ໜີີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າ ເຊີົ່ງວັດແທກດ້ວຍມ ນຄ່າປະຈຸບັນ ຂອງຈໍານວນ
ເງິນທີົ່ຕ້ອງຊໍາລະຕາມສັນຍາເຊົາຕະຫ ອດອາຍ ສັນຍາເຊົົ່າ ຄ່າເຊົົ່າທີົ່ຈ່າຍເງິນລວມຄົງທີົ່ (ລວມເຖີງການຊໍາລະເງິນຄົງ

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020

60



ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ສໍາລັບປີສິໍ້ນສດຸວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
 

25 

ທີົ່) ຫກັດ້ວຍສີົ່ງຈ ງໃຈຕາມສັນຍາເຊົົ່າ, ການຈ່າຍຄ່າເຊົົ່າຜັນແປ ທີົ່ຂືີ້ນກັບປັດໃຈ ຫ  ືອັດຕາ ແລະ ຈໍານວນເງິນທີົ່ຄາດ
ວ່າຈະໄດູ້ຈ່າຍພາຍໃຕູ້ການຄໍີ້າປະກັນມ ນຄ່າຄົງເຫ ືອ. ເງິນຄ່າເຊົົ່າຍັງລວມເຖີງລາຄາໃຊູ້ສິດຂອງຕົວເລືອກການຊືີ້ 
ຕາມສົມຄວນທີົ່ທະນາຄານໃຊູ້ ແລະ ຄ່າປັບໃໝສໍາລັບການຍົກເລີກສັນຍາເຊົົ່າ. ຖ້າຫາກສັນຍາເຊົົ່າສະທ້ອນໃຫູ້ເຫັນ
ວ່າທະນາຄານໃຊູ້ສິດໃນການຍົກເລີກສັນຍາ, ການຈ່າຍຄ່າເຊົົ່າຜັນແປທີົ່ບໍົ່ຂືີ້ນຢ ່ກັບດັດສະນີ ຫ  ືອັດຕາ ຈະຖຶກຮັບຮ ູ້
ເປັນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ (ເວັີ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະເກີດຂືີ້ນເພຶີົ່ອຜະລິດສິນຄ້າຄົງເຫ ືອ) ໃນຊ່ວງເວລາທີົ່ເກີດເຫດການ ຫ  ືເງືົ່ອນໄຂ
ທີົ່ເຮັດໃຫູ້ເກີດການຊໍາລະເງິນ. 

ໃນການຄິດໄລ່ມ ນຄ່າປະຈຸບັນຂອງຄ່າເຊົົ່າ ທະນາຄານຈະໃຊູ້ອັດຕາເງິນຝາກສະເລ່ຍຖ່ວງນໍີ້າໜັກ ນະວັນທີົ່ເລີົ່ມ
ສັນຍາເຊົົ່າ ເນືົ່ອງຈາກບໍົ່ສາມາດກໍານົດອັດຕາດອກເບູ້ຍໂດຍໃນສັນຍາເຊົົ່າໄດູ້ທັນທີ, ຫ ັງຈາກວັນທີົ່ເລີົ່ມຕົີ້ນ
ຈໍານວນໜີີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າຈະເພີົ່ມຂຶີ້ນ ເພືົ່ອສະທ້ອນໃຫູ້ເຫັນການເພີົ່ມຂືີ້ນຂອງດອກເບູ້ຍ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງ
ຄ່າເຊົົ່າ. ນອກຈາກນີີ້ມ ນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງໜີີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າຈະຖືກວັດແທກມ ນຄ່າໃໝ່ ຫາກມກີານແກູ້ໄຂ 
ປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊົົ່າ, ການປ່ຽນແປງການຊໍາລະເງນິຕາມສັນຍາເຊົົ່າ (ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງການ
ຊໍາລະເງິນໃນອະນາຄົດ ເຊີົ່ງເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງດັດສະນິີ ຫ  ື ອັດຕາທີົ່ໃຊູ້ໃນການກາໍນົດການຊໍາລະ
ເງິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າດັົ່ງກ່າວ) ຫ  ືການປ່ຽນແປງໃນການປະເມີນຕົວເລືອກການຊືີ້ພາຍໃຕູ້ຊັບສິນ. 

 

4 ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກກບັທະນາຄານອ ີ່ນ 

 2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

    

ເງິນສົດໃນຄັງ 108.007.052.068  88.009.652.318 

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 183.696.483.947  168.878.668.616 

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນ 28.906.185.295  69.913.616.793 

ລວມຢູ່ໃນເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົີ່າເງິນສົດ 320.609.721.310  326.801.937.727 

ເງິນສົດອືົ່ນໆໃນທະນາຄານອືົ່ນ ພາຍໃນປະເທດ 15.000.000.000  10.000.000.000 
 

335.609.721.310  336.801.937.727 
    

(ກ) ເງິນສົດໃນຄັງ 
 2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ເງິນສົດໃນຄັງ - ກີບ 69.157.623.500  55.459.439.000 

ເງິນສົດໃນຄັງ - ໂດລາ 17.199.053.232  14.381.505.522 

ເງິນສົດໃນຄັງ - ບາດ 21.555.137.578  17.505.905.749 

ເງິນສົດໃນຄັງ - ຍ ໂຣ 22.259.63  512.270.605 

ເງິນສົດສະກຸນເງິນອືົ່ນໆ 72.978.128  150.531.442 
 108.007.052.068  88.009.652.318 
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(ຂ) ເງິນຝາກກັບທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
 2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ  183.696.483.947  168.878.668.616 
 183.696.483.947  168.878.668.616 

 

ເງນິຝາກກັບ ທຫລ ລວມມີເງິນຝາກເພືົ່ອການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ເງິນຝາກບັງຄັບ. ເງິນຝາກດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍົ່ມີດອກ
ເບູ້ຍ. 
 

 

 

(ຄ) ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອ ີ່ນ 

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນໄດູ້ວິເຄາະດັົ່ງລຸ່ມນີີ້: 
 2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 28.906.185.295 

 
69.913.616.793 

ເງິນຝາກມກີໍານົດ 15.000.000.000  10.000.000.000 
 43.906.185.295  79.913.616.793 

 

(i) ຕາມທີີ່ຕັໍ້ງ ແລະ ສະຖາບັນ 

 2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ເງິນຝາກກັບທະນາຄານພາຍໃນ    

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 3.872.948.336  15.236.184.813 
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ   3.120.370.142  3.723.587.936 
ທະນາຄານ ສົົ່ງເສີມກະສິກໍາ 2.049.069  1.272.440 
ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ 1.841.506.826  4.300.654 
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ 3.508.700  3.407.600 
ທະນາຄານ ຫວຽດຕິົ່ນ 5.000.000.000  - 
ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ 10.000.000.000  - 
 23.840.383.073  18.968.753.443 
    
ເງິນຝາກກັບທະນາຄານຕ່າງປະເທດ    
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ພີແອລຊີ  14.858.967.522   47.809.560.015  
ທະນາຄານ ທະນະຊາດມະຫາຊົນ (THBK) 5.206.834.700  13.135.303.335 
 20.065.802.222  60.944.863.350 
 43.906.185.295  79.913.616.793 
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(ii) ຕາມສະກຸນເງິນ 

    
 2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

    
ກີບ 19.203.883.321  15.377.320.322 
ໂດລາ 21.911.075.492  18.836.625.424 
ບາດ 2.791.226.482  45.699.671.047 
 43.906.185.295  79.913.616.793 

 
 
5        ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  
 

 2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການ ອີງຕາມ:     
ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ  31.361.739.806  34.547.181.855 
ເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ  5.000.000  5.000.000 
 31.366.739.806  34.552.181.855 

 

ເງິນຝາກຕາມລະບຽບການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລວມມີ ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ. 

ເງິນຝາກເຫ ົົ່ານີີ້ແມ່ນບໍົ່ມີດອກເບູ້ຍ. ພາຍໃຕູ້ກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານຕ້ອງຮັກສາ
ເງິນສົດໄວູ້ກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນ ປະເພດເງິນຝາກຕາມລະບຽບການໃນອັດຕາ (4% ສໍາລັບສະກຸນເງິນ
ກີບ ແລະ 8% ສໍາລັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ) (2019: 5% ແລະ 10%) 2 ຄັີ້ງຕໍົ່ເດືອນ, ຂອງເງິນຝາກລ ກຄ້າທີົ່ມກີໍານົດ
ເວລາ ຕໍົ່າກວ່າ 12 ເດືອນ, ທະນາຄານຈະຕ້ອງໄດູ້ຮັກສາເງິນຝາກຕາມລະບຽບການໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ວາງອອກ. 

ອັດຕາການສໍາຮອງເງິນຝາກ ແມ່ນໄດູ້ປ່ຽນແປງໂດຍ ອີງຕາມເອກະສານເລກທ ີ226/ທຫລ ລົງວັນທ ີ20 ມີນາ 2020 

6     ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ, ເງິນແຮສະເພາະ ສຸດທ ິ

 
 

2020       2019 
 ກີບ  ກີບ 

ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າ 1.368.085.731.588  1.168.813.114.644 

ລົບ: ເງິນແຮສະເພາະ (13.049.784.764)  (7.838.073.094) 
ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່ລູກ
ຄ້າ, ສຸດທິ  1.355.035.946.824  1.160.975.041.550 
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           ກ. ຕາມສະກຸນເງິນ 

 
2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

    

ກີບ 1.367.638.158.939  1.168.224.386.204 
ໂດລາ 447.572.649  588.728.440 
 1.368.085.731.588  1.168.813.114.644 

          
 ຂ. ຕາມສະຖານະພາບຂອງເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ 

 
2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

    

ເງິນກ ູ້ທີົ່ມີຄຸນນະພາບ 1.316.932.956.426  1.148.019.270.989 
ເງິນກ ູ້ຕິດຕາມ 22.446.372.857  4.964.967.905 
ເງິນກ ູ້ທີົ່ບໍົ່ມີຄຸນນະພາບ 28.706.402.305  15.828.875.750 
 1.368.085.731.588  1.168.813.114.644 

 

           ຄ. ຕາມປະເພດຂອງທຸລະກິດ 

 
2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

    

ກະສິກໍາ  220.102.932.030  7.504.460.889 
ການຜະລິດ  59.571.609.759  55.397.524.688 
ການຄ້າ 606.171.676.471  539.374.044.585 

ອືົ່ນໆ 
 

482.239.513.328  
 

566.537.084.482 
 1.368.085.731.588  1.168.813.114.644 
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ງ. ຕາມກໍານົດ 

 2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 
    

ຕໍົ່າກວ່າ 1 ປີ 448.918.045.121  432.063.019.993 
1 ປີຫາ 3 ປີ 579.146.539.022  520.996.627.403 
3 ປີຫາ 5 ປີ  298.024.447.821  199.339.312.990 
ຫ າຍກວ່າ 5 ປີ 41.996.699.624  16.414.154.258 
 1.368.085.731.588  1.168.813.114.644 

 

      
 

 

          ຈ. ເງິນແຮໜີໍ້ທວງຍາກ 

 ການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງເງິນແຮຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ ທຫລ ໃນລະຫວ່າງປີ ມີດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີີ້: 

(i) ເງິນແຮສະເພາະສໍາລັບເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ 

 2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ວັນທີ 01 ມັງກອນ   7.838.073.094  
  6.565.662.296  

ຫັກເງິນແຮໃນປີ   46.874.000.393  
  25.690.820.406  

ເກັບຄືນເງິນແຮໃນປີ  (31.465.319.884) 
  (14.742.690.628) 

ຫັກໜີີ້ສ ນ  (10.668.046.983) 
  (10.253.998.979) 

ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ  471.078.144  
  578.279.999  

ຍອດເຫ ືອທ້າຍປີ 
  

13.049.784.764   
  

7.838.073.094  
    

(ii) ເງິນແຮລວມສໍາລັບເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ 

 
2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

ວັນທີ 01 ມັງກອນ   5.740.096.350  
 

 4.814.471.536  

ຫັກເງິນແຮໃນປີ   1.880.548.314  
 

 1.438.288.608  

ເກັບຄືນເງິນແຮໃນປີ  (1.055.347.368) 
 

 (513.314.184) 

ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ  19.367.486  
 

 650.390  

ຍອດເຫ ືອທ້າຍປີ 
 

 6.584.664.782   
 

5.740.096.350 
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7 ຊັບສົມບັດຄົງທີີ່ທີີ່ບໍີ່ມີຕວົຕນົ 

 2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ຕົໍ້ນທຶນ    
ວັນທີ 01 ມັງກອນ  30.786.405.437  

 
 28.666.300.901  

ເພີົ່ມໃນປີ   587.066.449  
 

 2.120.104.536  

ວັນທີ 31 ທັນວາ  31.373.471.886  
 

 30.786.405.437  

ຄ່າເສ ີ່ອມສະສົມ:    
ວັນທີ 01 ມັງກອນ  21.674.358.787  

 
 18.136.155.278  

ຄ່າເສືົ່ອມໃນປີ   3.288.266.420  
 

 3.538.203.509  

ວັນທີ 31 ທັນວາ  24.962.625.207  
 

 21.674.358.787  

    
ຊັບສົມບັດລະຫວ່າງການຊ ໍ້ແລະການ
ກໍີ່ສ້າງ:    
ວັນທີ 01 ມັງກອນ  769.515.650  

 
 551.350.738  

ຊືີ້ໃນປີ   83.229.850  
 

 218.164.912  

ວັນທີ 31 ທັນວາ  852.745.500  
 

 769.515.650  

ມູນຄ່າສຸດທິຕາມບັນຊ:ີ    
ວັນທີ 01 ມັງກອນ  9.881.562.300  

 
11.081.496.361 

ວັນທີ 31 ທນັວາ  7.263.592.179  
 

9.881.562.300 
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9 ສ ິດ ນ ໍາໃຊູ້ຊັບສ ິນ 

  2020  2019 

  ກີບ  ກີບ 
ສິດນໍາໃ ຊູ້ຊັບສິນ     
ວັນທີ 01 ມັງກອນ  33.014.199.449  28.688.847.054 
ເພີົ່ມຂຶີ້ນໃນປີ  3.436.538.753  5.160.983.676 
ສະສາງອອກ  (1.242.681.013     (835.631.281)    
ຜ ິດດ່ຽງອັດຕາແລກ ປ່ຽນ  1.431.320.691  - 

ວັນທ ີ 31 ທນັວາ    
  

36.639.377.880    
  

33.014.199.449   
ຄ່າຫ  ້ຍຫ ້ຽນສະສົມ     
ວັນທີ 01 ມັງກອນ  4.480.237.610  4.633.739.613 
ເພີົ່ມຂຶີ້ນໃນປີ  5.093.803.724  565.470.832 
ສະສາງອອກ  (1.242.681.013)     (718.972.835)    
ຜ ິດດ່ຽງອັດຕາແລກ ປ່ຽນ  382.335.298  - 

ວັນທ ີ  31 ທນັວາ    
  

8.713.695.619  
  

4.480.237.610  

ມູນຄ່າສຸດທິຕາມບັນຊ ີ  
  

27.925.682.261  
  

28.533.961.839  
 

10 ຊັບສ ິນ ອ  ີ່ນ ໆ 

  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ດອກເບູ້ຍຄ້າງຮັບ 11.469.524.641  9.516.945.684 

ລາຍຈ່າຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ   6.008.520.486  7.532.020.633 

ເຄືົ່ອງໃຊູ້ຫ້ອງການ 698.892.542  1.006.422.697 

ອືົ່ນໆ 3.568.649.643  2.010.140.490 

 21.745.587.312  20.065.529.504 
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11 ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອ ີ່ນ 

ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນແມ່ນໄດູ້ວິເຄາະດັົ່ງນີີ້:  

(ກ) ຕາມປະເພດ  

  2019  2018 
 ກີບ  ກີບ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 1.385.719.736  644.497.332 
ເງິນຝາກປະຢັດ 7.322.210.844  12.231.748.194 
ເງິນຝາກມກີໍານົດ 213.545.500.000  145.341.000.000 
ເງິນຝາກຄໍີ້າປະກັນກ່ຽວກັບເງິນເອເລັກໂຕ  ນິກ 50.579.452  - 
 222.304.010.032  158.217.245.526 

    
(ຂ) ຕາມສະກຸນເງິນ 

 

  2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ກີບ 217.346.938.643  154.885.832.973 

ໂດລາ 4.815.277.974  145.855.917 

ບາດ 141.793.415  3.185.556.636 

 222.304.010.032  158.217.245.526 

 (ຄ) ຕາມກໍານົດ 

  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ພາຍໃນ 3 ເດືອນ  32.904.010.032  36.417.245.526 
4 ຫາ 6 ເດືອນ  95.500.000.000  56.500.000.000 
7 ຫາ 12 ເດືອນ  93.900.000.000  32.800.000.000 
ຫ າຍກວ່າ 12 ເດືອນ -  32.500.000.000 
 222.304.010.032  158.217.245.526 
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(ງ) ຕາມທີີ່ຕັໍ້ງ 

 2020  2019 

 
ກີບ 

 
 

ກີບ 

 

ພາຍໃນປະເທດ 222.304.010.032  158.217.245.526 
 222.304.010.032  158.217.245.526 

12 ເງິນຝາກຈາກລກູຄ້າ 

ເງິນຝາກຈາກລ ກຄ້າແມ່ນວິເຄາະໄດູ້ດັົ່ງນີີ້: 

(ກ) ຕາມປະເພດ 

  2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ເງິນຝາກະແສລາຍວັນ 89.011.278.364  89.986.660.621 
ເງິນຝາກປະຢັດ 252.490.430.986  244.352.721.571 
ເງິນຝາກເພືົ່ອສຸຂະພາບ 1.416.904.431  3.231.012.038 
ເງິນຝາກເພືົ່ອການສຶກສາ 2.516.224.171  1.843.332.082 
ເງິນຝາກບໍານານ 8.949.509.418  8.220.690.350 
ເງິນຝາກມກີໍານົດ 558.046.032.720  489.464.271.406 
ເງິນຝາກບໍົ່ມີການເຄືົ່ອນໄຫວ 46.958.005.050  - 
 959.388.385.140  837.098.688.068 
 

ພາຍໃນປີ ທຫລ ໄດູ້ອອກໜັງສືໃຫູ້ສະແດງເລກບັນຊີຂອງບັນຊີບໍົ່ມີການເຄືົ່ອນໄຫວ ແຍກເປັນແຖວອອກຕ່າງຫາກ
ໃນໃບລາຍງານການເງິນ 

 

(ຂ) ຕາມສະກຸນເງິນ 

 
 
 
 
 

  2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ກີບ 840.808.448.101  671.772.616.176 

ໂດລາ 56.667.967.206  61.741.300.489 

ບາດ 61.911.969.833  103.584.771.403 

 959.388.385.140  837.098.688.068 
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(ຄ) ຕາມກໍານົດ 

  2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ພາຍໃນ 3 ເດືອນ  509.344.675.986  408.333.359.004 

ຫ າຍກວ່າ 3 - 6 ເດືອນ  83.492.725.184  63.855.324.323 

ຫ າຍກວ່າ 6 - 12 ເດືອນ  283.485.480.764  120.539.366.791 

ຫ າຍກວ່າ 12 ເດືອນ 83.065.503.206  244.370.637.950 
 959.388.385.140  837.098.688.068 

    

(ງ) ຕາມປະເພດລູກຄ້າ 
 

  2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ວິສາຫະກິດພາຍໃນ 139.425.138.236  138.949.933.544 

ບຸກຄົນ 819.963.246.904  698.148.754.524 

 959.388.385.140  837.098.688.068 

    

13 ເງິນກູູ້ຢ ມຈາກສະຖາບັນການເງິນ 

ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມໄດູ້ວິເຄາະດັົ່ງລຸ່ມນີີ້: 

(ກ) ຕາມໄລຍະເວລາ 

  2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມໄລຍະຍາວ 99.675.600.002  156.888.885.558 
 99.675.600.002  156.888.885.558 

    
(ຂ) ຕາມກໍານົດ 

  2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ຕໍົ່າກວ່າ 12 ເດືອນ 57.210.400.002  50.630.400.000 

ຫ າຍກວ່າ 12 ເດືອນ 42.465.200.000  106.258.485.558 
 99.675.600.002  156.888.885.558 

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
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14 ໜີໍ້ສິນອ ີ່ນໆ 

  2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ດອກເບູ້ຍຄ້າງຈ່າຍ - ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ   24.844.889.555  
 

 24.559.520.059  

ລາຍຮັບຮັບລ່ວງໜ້າລໍຖ້າຕັດບັນຊີ 
 12.050.348.823  

 
 11.201.662.485  

ອາກອນກໍາໄລຕ້ອງຈ່າຍ (ບົດອະທິບາຍ 20)  9.131.568.485 
 

 5.600.030.071  

ໜີີ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າ  25.016.420.876  
 

 25.038.441.413  

ຄ້າງຈ່າຍອືົ່ນໆ 
 9.085.182. 390  

 
 11.171.228.043  

   80.128.410.129 
 

 77.570.882.071  

    
15 ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍສຸດທິ 

  2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍຈາກ:    

ເງິນໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ 173.444.452.214  148.245.351.805 
ທະນາຄານ ແລະ ຕະຫ າດການເງິນ 765.220.610  334.525.866 
 174.209.672.824  148.579.877.671 

ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍຈາກ:    
ເງິນຝາກ (41.134.256.790)  (34.057.138.210) 
ທະນາຄານ ແລະ ເງິນກ ູ້ຢືມ (21.249.121.804)  (21.116.128.862) 
 (62.383.378.594)  (55.173.267.071) 
 111.826.294.230  93.406.610.600 
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16 ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການສຸດທ ິ

  2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການ    

ຄ່າທໍານຽມຈາກການໃຫູ້ກ ູ້ຢືມ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ 59.746.334.180  56.921.761.133 
ຄ່າທໍານຽມຈາກເງິນຝາກ ແລະ ເງິນໂອນ 4.324.872.260  3.213.590.122 
ຄ່າທໍານຽມອືົ່ນໆ 2.060.220.653  1.673.315.322 
 66.131.427.093  61.808.666.577 

ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ    
ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການລ ກຄ້າ (973.263.320)  (1.060.053.284) 
ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການສຸດທ ິ 65.158.163.773  60.748.613.293 

    

17 ລາຍຮັບອ ີ່ນໆ 

  2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ເກັບຄືນໜີີ້ທີົ່ຕັດອອກໄປຕິດຕາມນອກຜັງ 8.536.776.689  4.454.049.203 

ເກັບຄືນລາຍຈ່າຍທີົ່ຈ່າຍໄປແລູ້ວ 5.921.963.128  8.630.528.918 

ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ 905.801.790  865.877.407 

 15.364.541.607  13.950.455.528 

    
18 ເງິນເດ ອນ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອ ີ່ນໆສໍາລັບພະນັກງານ 

  2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າຈ້າງງານ   46.270.168.895  45.327.833.375 
ເງິນໂບນັດ 14.179.414.050  8.076.824.132 
ຜົນປະໂຫຍດອືົ່ນໆ 5.183.950.813  5.474.684.206 
 65.633.533.758  58.879.341.713 
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19 ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົີ່ວໄປ 

 2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ຄ່າເຊົົ່າຫ້ອງການ 1.838.739.155  1.561.298.317 
ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ  4.554.135.866  6.751.967.281 
ຄ່າຕິດຕໍົ່ສືົ່ສານ ແລະ ໄປສະນີ  8.245.526.555  6.572.064.395 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສິດນໍາໃຊູ້ຊັບສິນ 5.093.803.724  5.199.210.444 
ອືົ່ນໆ 14.298.365.674  17.164.208.490 
 34.030.570.974  37.248.748.927 

20 ອາກອນລາຍໄດູ້ 

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທ ີ67 ລົງວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2019  ໂດຍປະທານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ. ອາກອນລາຍໄດູ້ທີົ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ ກັບວິສາຫະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນ 20% 
(2019: 24%) ຂອງລາຍໄດູ້ທີົ່ຖກືອາກອນທັງໝົດ. 
 
(ກ) ວິເຄາະລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດູ້ 

 2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

ກໍາໄລກ່ອນອາກອນລາຍໄດູ້ 65.919.000.285  48.128.212.994 
ລາຍຈ່າຍທີົ່ບໍົ່ອະນຸຍາດໃຫູ້ຫັກ 5.796.945.604  34.025.561.730 
ລາຍຮັບທີົ່ບໍົ່ຖືກອາກອນ (10.175.866.590)  (20.878.588.705) 
ລາຍໄດູ້ທີີ່ຖ ກອາກອນ  61.540.079.299  61.275.186.019 
ລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດູ້ ໃນອັດຕາ 20%  12.308.015.860  14.706.044.645 
ລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດູ້ 12.308.015.860  14.706.044.645 

(ຂ) ວິເຄາະລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດູ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ (ການຊໍາລະ) 

  2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ   5.600.030.071  4.155.026.305 

ລາຍຈ່າຍອາກອນລາຍໄດູ້ 12.308.015.860  14.706.044.645 

ອາກອນຈ່າຍພາຍໃນປີ (8.776.477.446)  (13.261.040.879) 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ  9.131.568.485  5.600.030.071 
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21 ທຶນຈົດທະບຽນ 

ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງທຶນຈົດທະບຽນພາຍໃນປີມີດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີີ້: 

  2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ   300.000.000.000  300.000.000.000 

ທຶນຈົດທະບຽນເພີົ່ມພາຍໃນປີ 40.000.000.000  - 

 340.000.000.000  300.000.000.000 
 

 

ໂດຍອີງຕາມບົດບັນທຶກຂອງທະນາຄານ ແລະ ຂໍີ້ຕົກລົງໃນການປະກອບຮຸູ້ນ ລົງວັນທີ 03 ກໍລະກົດ 2014. ການ
ປ່ຽນແປງຮຸູ້ນ ແລະ ທຶນຈົດທະບຽນຮຸູ້ນ ຈໍານວນ 340.000.000.000 ກີບ (2019: 300.000.000.000 ກີບ) 
ແມ່ນສະແດງເຖິງ 34.000.000 ຮຸູ້ນສາມັນ (2019: 30.000.000 ຮຸູ້ນ) ເຊິງມີມ ນຄ່າຮຸູ້ນລະ 10.000 ກີບ 
(2019: 10.000 ກີບ). 
 

ທະນາຄານ ໄດູ້ເພີົ່ມທືນຈົດທະບຽນ 40 ຕືີ້ກີບ ໂດຍການໂອນຈາກ ກໍາໄລສະສົມ ຫາ ທືນຈົດທະບຽນ (ໂດຍອີງ
ຕາມຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເພີົ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ແລະເງິນລົງທຶນຕໍົ່າສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະສາຂາ
ທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ເລກທີົ່ 752/ທຫລ, ລົງວັນທີົ່ 27 ສິງຫາ 2019)   ເຊີງເປັນເຫດຜົນເຮັດໃຫູ້
ທະນາຄານໄດູ້ເສຍອາກອນເງິນປັນຜົນ 10%  ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດູ້ ມາດຕາ 39 ອັດຕາ
ອາກອນລາຍໄດູ້. 
 

22 ລາຍການເຄ ີີ່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຍອດເຫຼ ອກັບພາກສ່ວນທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງ 

  2020  2019 
 ກີບ  ກີບ 

ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢ ມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ    
ບຸກຄົນສໍາຄັນ 6.723.803.298  5.087.771.515 
    
ເງິນຝາກຢູ່ກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ    
ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ມະຫາຊົນ (ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ) 14.858.967.522  47.809.560.015 
    
ເງິນຝາກຈາກພາກສ່ວນທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງ    
ບຸກຄົນສໍາຄັນ (6.438.009.929)  (555.714.924) 
    

ຜູູ້ຖ ຮຸູ້ນ 2019 2018 

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

99,90
% 

339.660.000.000 99,90% 299.700.000.000 

ສະຖາບັນທຸລະກິດ ເອຊີລີດາ 0,10% 340.000.000 0,10% 300.000.000 
 100% 340.000.000.000 100% 300.000.000.000 

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
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ສໍາລັບປີສິໍ້ນສດຸວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
 

41 

ໜີໍ້ຕ້ອງສົີ່ງອ ີ່ນໆ    
ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ມະຫາຊົນ (ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ) -  (5.470.568) 

    
 

ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ    
ບຸກຄົນສໍາຄັນ 411.637.755  497.228.421 
    
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ    
ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ມະຫາຊົນ (ຜ ູ້ຖືຮຸູ້ນ) -  206.574.667 
ບຸກຄົນສໍາຄັນ 107.571.198  31.802.535 
    
ເງິນເດ ອນແລະຜນົປະໂຫຍດອ ີ່ນໆ    
ບຸກຄົນສໍາຄັນ 4.389.858.135  6.063.523.662 
    
ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ    
ຄ່າທໍານຽມບໍລິການຜ່ານທະນາຄານ (ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ) 136.607  124.194 
ສະພາບໍລິຫານ 1.045.237.500  2.195.572.500 

23 ພາລະຜູກພັນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີີ່ອາດເກີດຂ ໍ້ນ 

ກ) ພາລະຜູກພັນຕາມສິນເຊ ີ່ອ 

  2019  2018 

 ກີບ  ກີບ 

ໜັງສືຄໍີ້າປະກັນຂອງທະນາຄານ 1.918.628.664  237.778.284 
ເງິນເບີກເກີນບັນຊີທີົ່ບໍົ່ໄດູ້ໃຊູ້ 7.698.940.695  - 
 9.617.569.359  237.778.284 
 

ຂ) ລາຍຈ່າຍໃນການລົງທຶນ 

 
  2020  2019 

 ກີບ  ກີບ 

ພາຍໃນ 1 ປີ -  482.168.900 

1 ປີ ຫາ 5 ປີ 1.361.111.349      1.306.201.524 
 1.361.111.349  1.788.370.424 
 

ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສຳລັບທ້າຍປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
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ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ລາດຊະບັນດິດ
ຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທ່ານ ນັນທະສອນ ມະໂນສິງ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ທ່ານ ສິດທິໄຊ ໄຊຍະເສນ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານທ່ານ ສີສັງວອນ ພິຈິດ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ທ່ານ ທິບພະພອນ ພົມມະວັນ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບບໍລິຫານລະບົບ ທ່ານ ແສງສຸລິເດດ ກຸມພົນ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ທ່ານນາງ ໄກສອນ ລິນທອງ
ຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດທ່ານນາງ ມະໂນລົມ ຫົງສາທິລາດ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດ
ທ່ານນາງ ມະນີວອນ ພົງສາ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດ
ທ່ານນາງ ຈິດຕະພອນ ແກ້ວມຸກດາ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດ
ທ່ານ ນະລີນທອງ ຄຳພູແສງ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫລາດ

ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫງວນ
ທີ່ປຶກສາສາຂາ

ທ່ານ ຣັອດມຸນີ ແລະ
ທີ່ປຶກສາການເງິນ“ແລະ“ຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນ ທ່ານ ຊິນ ແສນ

ທີ່ປຶກສາສິນເຊື່ອ
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ທ່ານ ອູ໋ໂຕ໋ ແຊຈາວ
ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານທຶນ ທ່ານນາງ ພຸດດາວັນ ວົງນາກ 

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານທຶນ
ທ່ານນາງ ພວງສະຫວັນ ບົວສະຫວັນ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານທຶນ

ທ່ານນາງ ສົມພະໄທ ທອງມະນີລາ
ຫົວຫນ້າພະແນກການເງິນ

ທ່ານນາງ ມົນທາທິບ ສຸລິໂຍ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການເງິນ ທ່ານນາງ ມະນີນຸດ ທຸມມະລາດ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການເງິນ

ທ່ານນາງ ວິໄລໂສມ ໄຊຍະເສນ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການເງິນທ່ານນາງ ສີລິພອນ ວໍລະວົງສີ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກການເງິນ

ທ່ານນາງ ນິດຕະຢາ ທິລະສັກ
ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິການ

ທ່ານ ຈາລິຍາ ວິໄລສຸກ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິການ

ທ່ານນາງ ສາຍສະໝອນ ພິມສີປະສົມ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິການ

ທ່ານນາງ ລັດຕະນະພອນ ອິນທະລັງສີ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິການ
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ທ່ານ ຖະໜອມຈິດ ວາຣິນທຣະສັກ
ຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ທ່ານນາງ ເພັດສະໝອນ ວິມາລາ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ທ່ານ ໃຈເກດ ມູນມະນີວົງ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກສິນເຊື່ອ

ທ່ານ ລຳພັນ ອິນສຸລິວົງ
ຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານ

ທ່ານ ບາຈຽງ ພົມມະຈັນ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານ

ທ່ານ ສຸລິກອນ ດວງປັນຍາ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກບໍລິຫານ

ທ່ານນາງ ເມົານີ້ ເທບບົວເຮືອນ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ

ທ່ານ ເດດ ຈິດຖາພອນ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ທ່ານ ສຸພັດ ຈັນທະວົງ

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ

ທ່ານ ພອນທະວີ ກົມມະລີ
ຫົວຫນ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ
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ທ່ານ ດາວເຮືອງ ອຸດທາລາວົງ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ທ່ານ ສະຫລອງໄຊ ພົນປະເສີດ
ຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ທ່ານນາງ ສິງດາວອນ  ເພັດສະວົງ 
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ທ່ານ ດາລາມຸງຄຸນ ໂຈມມະນີວົງຂາວ
ຫົວຫນ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ

ທ່ານ ສູນດາລາ ລັດທິປັນຍາ
ຫົວຫນ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຂາຍສິນເຊື່ອ

ທ່ານ ຈັນທະວີ ສູນດາວົງ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຂາຍສິນເຊື່ອ

ທ່ານ ອິນສຸລິຍາ ພູສີປະເສີດ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ

ທ່ານ ວົງສະຫັວດ ວົງສາລາດ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ເລຂາບໍລິສັດ

ທ່ານ ອານຸທອງ ວິພົມມະວົງສາ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຂາຍສິນເຊື່ອ

ທ່ານ ອານຸສອນ ກຸລະວົງ
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຂາຍສິນເຊື່ອ

ທ່ານ. ກອງແກ້ວ ອິນສານ
ຫົວຫນ້າຫ້ອງການບໍລິການສິນເຊື່ອ
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ທ່ານນາງ ອ່ອນຕາ ດວງຈະເລີນ
ຫົວຫນ້າຫ້ອງການປະຕິບັດລະບຽບ

ທ່ານນາງ ນິດດາວັນ ວັດທະນະທຳ
ຫົວຫນ້າຫ້ອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
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ຮູບພາບກິດຈະກຳ

ຮູບພາບການບໍລິຈາກເລືອດ

ການນຳໃຊ້ບໍລີການຮ່ວມກັບລູກຄ້າຜ່ານການຊຳລະ QR Code ຂອງທະນາຄານ

ອະນາໄມລວມເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ພິທີໃສ່ບາດທີ່ໜ່ວຍບໍລິການວັງວຽງ

ຮູບພາບເຂົ້າຮ່ວມພິທີແຮ່ພາສາດເຜີ້ງ

ຮູບພາບສະຫລຸບຜົນງານທ້າຍປີີ
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ຮູບພາບທຸລະກິດລູກຄ້າ



85

ທີ່ຕັ້ງຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ

ອາຄານເລກທີ 398, ວົງວຽນດົງປ່າລານ ແລະ ດົງປາຍນາ, ຫນ່ວຍ 20, 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
ເວັບໄຊທ໌: www.acledabank.com.la



ປ່ອງບໍລິການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

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)21 485 122, 
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 ດົງໂດກ "B"

ຖະຫນົນດົງໂດກ, ຫນ່ວຍ 10, ບ້ານ ສະພັງເມິກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທ:  +856 (0)21 771 977, ແຟັກ:  +856 (0)21 771 977, 
ອີເມວ: cs.ctl@acledabank.com.la

ສາຂາບໍລິຄຳໄຊ

ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ຫນ່ວຍ 04, ບ້ານ ມີໄຊ, 
ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.
ໂທ: +856 (0)54 790 980 
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.cps@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງວຽງ "A"

ຖະຫນົນເລກທ ີ13 ເໜືອ, ຫນ່ວຍ 10, ບ້ານ ໂພນເພັງ, 
ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.
ໂທ: +856 (0)23 511 731, ແຟັກ: +856 (0)23 511 731, 
ອີເມວ: cs.vvg@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
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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 10, 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, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
ໂທ: +856 (0)31 260 205, ແຟັກ: +856 (0)31 260 206 
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.ksd@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.psg@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.tng@acledabank.com.la

ໜ່ວຍບໍລິການ ອຸດົມໄຊ "A"

ອາຄານເລກທີ 52, ຖະຫນົນເລກທີ 13 ໜືອ, ຫນ່ວຍ 02, 
ບ້ານ ວັງໄຮ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
ໂທ: +856 (0) 81 312 600, 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, ນະຄອນຫລວງພະບາງ, 
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.svk@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"

ຫນ່ວຍ 07, 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






