
 

ທະນາຄານທຸລະກດິດ າເນນີທຸລະກດິບນົພ ື້ນຖານຄວາມສ່ຽງຫຼາຍດ ື້ານ 
  

 

 

       ທຸລະກດິທະນາຄານ ຫຼາຍຄນົຄງົຄດິວ່າເປັນທຸລະກດິທີ່ ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມກີ າໄລດ ີເນ ່ ອງຈາກເປັນ
ທຸລະກດິທີ່ ຕດິພນັກບັເລ ່ ອງເງນິຄ າ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ກ ່ ສົ່ ງເສມີໃຫ ື້ມກີານລງົທນຶໃນທຸລະກດິ
ດ ື້ານດັ່ ງກ່າວ ສງັເກດໄດ ື້ຈາກການເພີ່ ມຂຶ ື້ນຂອງຈ ານວນທະນາຄານທຸລະກດິ ຊຶ່ ງໃນປັດຈບຸນັແມ່ນມ ີ40 ກວ່າແຫ່ງ. ແຕ່
ບນັດາທ່ານຮ ື້ບ ່ ວ່າໃນການດ າເນນີທຸລະກດິຕວົຈງິແລ ື້ວ ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກທີ່ ພວກເຮາົຄດິຫຼາຍເພາະທຸລະກດິດ ື້ານທະ 
ນາຄານ ນອກຈາກຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍທົ່ ວໄປຂອງການດ າເນນີທຸລະກດິແລ ື້ວ ຍງັຕ ື້ອງປະຕບິດັ
ຕາມລະບຽບການສະເພາະທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກຢ່າງເຂັ ື້ມງວດ ພ ື້ອມນີ ື້, ທຸລະກດິທະນາຄານເປັນ
ທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ຕ ື້ອງພບົພ ື້ກບັຄວາມສ່ຽງຢ ່ ຕະຫຼອດເວລາ ຊຶ່ ງໃນບດົຄວາມສະບບັນີ ື້ ແມ່ນຈະມານ າສະເໜໃີຫ ື້ທ່ານຜ ື້
ອ່ານໄດ ື້ຮບັຮ ື້ເຖງິບນັດາຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ທະນາຄານທຸລະກດິຕ ື້ອງໄດ ື້ປະເຊນີ ແລະ ຮບັມ . 



ການດ າເນນີທຸລະກດິທະນາຄານ ແມ່ນຖ ກອ ື້ອມຮອບໄປດ ື້ວຍນາໆຄວາມສ່ຽງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ຊຶ່ ງທະນາຄານ
ທຸລະກດິບ ່ ອາດຫລກີລ ື້ຽງໄດ ື້ ເຊັ່ ນ: (1) ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສນິເຊ ່ ອ (ເມ ່ ອປ່ອຍສນິເຊ ່ ອໄປແລ ື້ວ ບ ່ ສາມາດເກບັກ ື້ເງນິຄ ນ 
ທງັຕົ ື້ນທນຶ ແລະ ດອກເບ ື້ຍຈາກລ ກຄ ື້າດ ື້ວຍເຫດຜນົນາໆປະການກ ເປັນໄດ ື້), (2) ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານການດ າເນນີງານ 
(ມກັເກດີຂຶ ື້ນເມ ່ ອ ການປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງທະນາຄານແຕ່ພະນກັງານໃໝ່ນັ ື້ນຂາດປະສບົການ, ຄວາມຮ ື້ ຫຼ  
ຄວາມສາມາດ ຊຶ່ ງອາດເຮດັໃຫ ື້ການປະຕບິດັງານບ ່ ໄດ ື້ຕາມທີ່ ຕັ ື້ງເປົື້າໄວ ື້ ຫຼ  ຄວາມສຽງປະເພດນີ ື້ມກັເກດີຈາກການ 
ປະຕບິດັໜື້າທີ່ ຂອງພະນກັງານ…), ແລະ (3) ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານຕະຫຼາດ (ໃນກ ລະນທີີ່  ທະນາຄານ ປ່ອຍກ ື້ລງົເລກີດ ື້ານ 
ໃດດ ື້ານໜຶ່ ງຫຼາຍເກນີໄປ ຖື້າດ ື້ານທີ່ ຖ ກປ່ອຍກ ື້ໄປນັ ື້ນເກດີມບີນັຫາ ກ ສາມາດສົ່ ງຜນົກະທບົກບັມາຫາທະນາຄານໄດ ື້ 
ແລະ ສ ື້າງຜນົເສຍໃຫື້ແກ່ທະນາຄານ ຫຼ  ເຮດັໃຫ ື້ຂາດທນຶໃນປີນັ ື້ນກ ເປັນໄດ ື້). ນອກຈາກ 3 ປະເພດຄວາມສ່ຽງຫລກັ
ແລ ື້ວ ກ ມຄີວາມສ່ຽງປະເພດອ ່ ນ ເປັນຕົ ື້ນ: ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານອດັຕາແລກປ່ຽນ, ດ ື້ານຊ ່ ສຽງ, ຄວາມສ່ຽງດ ື້ານສະພາບຄ່ອງ.  

ໂດຍວທິກີານຮບັມ ກບັຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ ານັ ື້ນ ກ ຂຶ ື້ນກບັກນົລະຍຸດ ແລະ ວທິກີານຂອງແຕ່ລະທະນາຄານ ຊຶ່ ງທົ່ ວ
ໄປແລ ື້ວ ເພ ່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນັ ື້ນ ແມ່ນມກັນ າໃຊ ື້ຫຼກັການການຊອກຮ ື້ສາເຫດ ຫຼ  ແຫລ່ງຂອງຄວາມສ່ຽງ ໄດ ື້ແກ່: 
1) ຊອກຫາທີ່ ມາຂອງຄວາມສ່ຽງຢ່າງຖ ກຕ ື້ອງ ແລະ ຊດັເຈນ; 2) ຄວາມສ່ຽງນີ ື້ເກດີຂຶ ື້ນໄດ ື້ແນວໃດ; 3) ມນັສາມາດສ ື້າງ
ຄວາມເສຍັຫາຍສ ່ າໃດ. ດ ື້ວຍວທິກີານດັ່ ງກ່າວນີ ື້ ກ ອາດສາມາດບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງໄດ ື້ດກີ ເປັນໄດ ື້. 

ນອກຈາກບນັດາຄວາມສ່ຽງທີ່ ກ່າວມາແລ ື້ວກ ມຄີວາມສ່ຽງປະເພດອ ່ ນໆ ທີ່ ທະນາຄານທຸລະກດິແຕ່ລະແຫ່ງ
ອາດຈະໄດ ື້ພບົ ແລະ ມຄີວາມລະມດັລະວງັ ເພາະຖື້າມຄີວາມຜດິພາດເກດີຂຶ ື້ນແລ ື້ວ ສິ່ ງຕາມມາຄ ຜນົເສຍຫາຍບ ່ ຫຼາຍກ 
ໜື້ອຍ. ສະນັ ື້ນ ສາມາດກ່າວໄດ ື້ວ່າ ການດ າເນນິທຸລະກດິດ ື້ານທະນາຄານ ກ ບ ່ ໄດ ື້ເປັນສິ່ ງສະດວກງ່າຍດາຍກວ່າການດ າ
ເນນິທຸລະກດິປະເພດອ ່ ນ ແຕ່ມອຸີປະສກັນາໆປະການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລຶ່ ອງຄວາມສ່ຽງທີ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ ປະເຊນີ ແລະ ບ ່
ສາມາດລກີເວັ ື້ນໄດ ື້.  
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