




ເອກະສານຄດັຕດິ 
 

 

 
ແນວທາງການຄ ົ້ນຄວາ້ ແລະ ສກຶສາຂ ໍ້ມນູ 

ທ ີ່ເປນັພ ົ້ນຖານ ໃນຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮຽບຮຽງ ໂດຍ: ຄະນະເຮດັວຽກພັດທະນາການຄ ້ມຄອງ  
ທະນາຄານທ ລະກິດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ 

 
ກນັຍາ 2019 

 

 

 

 

 

ຂ ໍ້ຄວນເອ າໃຈໃສ:່ ແນວທາງການຄ ົ້ນຄວ້າສະບັບນ ົ້ ເປັນພຽງການແນະນ າແນວທາງພ ົ້ນຖານໃນການສຶກສາຂ ໍ້ມູນ   
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ ຂອງສາກ ນ ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນລະບຽບການທ ີ່ ທຫລ 
ກ ານ ດອອກ.  



2 

 

 
ສາລະບານ 
 

I. ຄວາມຈ າເປັນໃນການຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ສຶກສາຂ ໍ້ມູນ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ . 3 
II. ການຄ ົ້ນຄວ້າກ ານ ດແນວທາງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອງ ທຫລ ............................................. 3 
III. ການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ (CORPORATE GOVERNANCE: CG) ........................................... 4 
IV. ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ (COMPLIANCE ) ......................................................... 4 
V. ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊ ີ່ອ (CREDIT RISK) ................................................................... 5 

1. ການຄິດໄລ່ຊັບສິນທ ີ່ມ ນ ້າໜັກຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊ ີ່ອ ຕາມວິທ  SA .................................. 5 
2. ວິທ ຄິດໄລ່ຊັບສິນສ່ຽງດ້ານສິນເຊ ີ່ອ ຕາມການຈັດອັນດັບພາຍໃນ (IRB) .............................. 5 
3. ການປັບຫ ຼຸດຄວາມສ່ຽງສິນເຊ ີ່ອ (Credit Risk Mitigation:CRM) ....................................... 6 
4. ສິນເຊ ີ່ອສ່ວນບ ກຄ ນ (Retial Customers) .................................................................. 6 
5. ສິນເຊ ີ່ອເພ ີ່ອທ ີ່ຢູູ່ອາໄສ (Residential mortgage loans) .................................................... 6 
6. ຄວາມສ່ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ (Large Exposures) ............................................................. 7 

VI. ຄວາມສ່ຽງດ້ານການດ າເນ ນງານ (OPERATIONAL RISK) ............................................... 7 
VII. ຄວາມສ່ຽງຕະຫ າດ (MARKET RISK) ....................................................................... 7 
VIII. ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ (LIQUIDITY RISK). .............................................................. 8 
IX. ຄວາມສ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍໃນບັນຊ ເພ ີ່ອການທະນາຄານ (INTEREST RATE RISK IN THE 

BANKING BOOK: IRRBB) .................................................................................. 9 
ເອກະສານອ້າງອ ງ: ...................................................................................................... 10 

 

 



3 

 

I. ຄວາມຈ າເປນັໃນການຄ ົ້ນຄວາ້ ແລະ ສກຶສາຂ ໍ້ມນູ ໃນການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ 
ອ ງໃສ່ຄວາມຈ າເປັນຂອງການພັດທະນາລະບ ບການຄ ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເພ ີ່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ

ທ ລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທ ລະກິດຕ່າງປະເທດ (ຕ ໍ່ໄປນ ົ້ເອ ົ້ນວ່າ “ທະນາຄານ”) ໃນ ສປປ ລາວ ມ ຄວາມ
ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ໝັົ້ນຄ ງ. ປະຈ ບັນ, ທຫລ ໄດ້ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ມ ແນວທາງກ ານ ດການຮັກສາຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນຕາມ
ມາດຕະຖານ Basel II ແລະ ສຶກສາບ ດຮຽນຕ່າງໆຂອງສາກ ນ ລວມໄປເຖິງການຂະຫຍາຍການເຊ ີ່ອມໂຍງດ້ານຂະ   
ແໜງການທະນາຄານກັບຕ່າງປະເທດ ທັງໃນພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກ ນ. ສະນັົ້ນ, ທະນາຄານ ຈຶີ່ງມ ຄວາມຈ າເປັນຢູ່າງ
ພາວະວິໃສໃນການສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານສາກ ນ. ໃນເງ ີ່ອນໄຂດັັ່ງກ່າວ ທະນາຄານ ຕ້ອງມ ຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນ ໃນອັດຕາສ່ວນທ ີ່ພຽງພ  ເພ ີ່ອຮອງ
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶົ້ນ ທັງໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ພາວະວິກິດການ ຊຶີ່ງທະນາຄານ ຈະຕ້ອງໄດ້ມ 
ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ພ້ອມທັງປັບປ ງໂຄງສ້າງບ ລິຫານພາຍໃນອ ງກອນ, ກ ານ ດນະໂຍບາຍ, ຍ ດທະ
ສາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຂອງທະນາຄານ ເພ ີ່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງ
ທ ລະກິດໃນອານະຄ ດ.  
 
II. ການຄ ົ້ນຄວາ້ກ ານ ດແນວທາງການຈັດຕັົ້ງປະຕບິດັຂອງ ທຫລ 

ທຫລ ໄດ້ພິຈາລະນາເຫັນວ່າ ການນ າເອ າຫ ັກການ Basel II ມາໃຊ້ກັບທະນາຄານ ແມ່ນມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ 
ຫ ັກການສ າຄັນທ ີ່ໃຊ້ໃນການຄ ້ມຄອງທະນາຄານ (BCPs)  ຊຶີ່ງວ່າ ການໃຫ້ທະນາຄານ ປະຕິບັດຕາມການຮັກສາ
ຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນຕາມ Basel II  ແມ່ນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມ ຄວາມໝັົ້ນຄ ງ ແລະ ເຂັົ້ມແຂງ ພ້ອມທັງມ ເງິນທຶນ
ທ ີ່ມ ຄ ນນະພາບດ ຂຶົ້ນ ແລະ ມ ປະລິມານສູງ ເພ ີ່ອເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ທະນາຄານ ສາມາດຮອງຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍ ທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶົ້ນໃນອະນາຄ ດ ທັງໃນພາວະປົກກະຕິ ແລະ ພາວະວິກິດ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ຍັງຈະຊ່ວຍສ້າງຊ ີ່
ສຽງໃຫ້ທະນາຄານ ເປັນທ ີ່ຍອມຮັບ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕະຫລາດການເງິນທັງໃນພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກ ນໄດ້. 

ນອກຈາກນັົ້ນ, ອ ງຕາມແນວທາງຂອງຫ ັກການ Basel III1 ຍັງມ ການກ ານ ດມາດຕະການທ ີ່ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ
ກັບຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ລະບ ບ Systemic Risk ທ ີ່ເກ ດຂຶົ້ນຈາກຜ ນກະທ ບຈາກ ທະນາຄານທ ີ່ມ ຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ລະບ ບ 
(Systemically Important Banks) ລວມເຖິງການເຊ ີ່ອມໂຍງກັນຂອງ ທະນາຄານກັບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຊຶີ່ງ
ເປັນປັດໄຈທ ີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມ ການຜັນຜວນຢູ່າງຮ ນແຮງ. ຍ້ອນສາເຫດດັັ່ງກ່າວ, ທຫລ ຈຶີ່ງເຫັນໄດຄ້ວາມສ າຄັນ
ຂອງການຄ ້ມຄອງທະນາຄານ ແລະ ຈຶີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານ ຄວນລິເລ ີ່ມຂັົ້ນຕອນການການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນ
ການກ້າວໄປສູ່ມາດຕະຖານບາເຊວເທ ີ່ອລະກ້າວ ຊຶີ່ງທະນາຄານຄວນ ສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານ
ຕ່າງໆ ເປັນຕ ົ້ນເຊັັ່ນ:  

- ການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ (Corperate Governance: CG) ກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ບ ກ
ຄະລາກອນ; 

- ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ (Compliance) ຕາມລະບຽບກ ດໝາຍທ ີ່ກ ານ ດ; 
- ການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ (ຂ ໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງທ ີ່ຈ າເປັນ ເປັນຕ ົ້ນ: ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊ ີ່ອ, ຄວາມ

ສ່ຽງດ້ານຕະຫ າດ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານການດ າເນ ນງານ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງ ແລະ ອ ີ່ນໆ); 
- ຂ ໍ້ມູນດ້ານອ ີ່ນໆທ ີ່ຈ າເປັນ. 

 

 

 

 
1 https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf 
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III. ການຄ ມ້ຄອງບ ລຫິານ (Corporate Governance: CG)2  
ທະນາຄານຕ້ອງສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ ໂດຍກ ານ ດໂຄງປະກອບ, ຄ ນວ ດທິ, ຄ ນສ ມບັດ 

ແລະ ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບ ລິຫານ, ຄະນະກ າມະການຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ບ ລິຫານລະດັບສູງ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການນ າ
ພາ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂ ົ້າໃນການບ ລິຫານທ ລະກິດຢູ່າງເປັນເຈ ົ້າການ ແລະ ຫ  ກລ່ຽງຜ ນປະໂຫຍດທັບຊ້ອນ; ກ ານ ດ
ຍ ດທະສາດທ ີ່ຊັດເຈນ ແລະ ວິທ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສາມາດບັນລ ຕາມຍ ດທະສາດທ ີ່ວາງໄວ້; ຕິດຕາມກວດກາຜ ນ
ການດ າເນ ນງານຜູ້ບ ລິຫານລະດັບສູງ ໂດຍສະພາບ ລິຫານຢູ່າງມ ປະສິດທິພາບ, ວາງນະໂຍບາຍຜ ນຕອບແທນສ າລັບ
ສະພາບ ລິຫານ, ຄະນະກ າມະການຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ບ ລິຫຫານລະດັບສູງ ເພ ີ່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມ
ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕ ນ ທັງຫ  ກລ່ຽງການສວຍໃຊ້ໜ້າທ ີ່ຕ າແໜ່ງ ເພ ີ່ອຜ ນປະໂຫຍດສ່ວນຕ ນ ຊຶີ່ງທະນາຄານ
ສາມາດຄ ົ້ນຄວ້າໃນບັນດາ 12 ຫ ັກການໃນການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ (Guidelines of Corporate Governance 

Principles for Banks) ຂອງ ຄະນະກ າມະການບາເຊວ3 ແລະ ເອກະສານອ ີ່ນໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນໃນການ
ກ ານ ດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັົ້ນຕອນໃນການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານທ ີ່ດ  ແລະ ມ ປະສິດທິພາບ.  

ໃຫ້ທະນາຄານ ສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມູນ ແນວທາງພ ົ້ນຖານ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຫ ັກການດັັ່ງກ່າວ ດັັ່ງລ ່ມນ ົ້: 
1. ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບ ລິຫານ ຊຶ ີ່ງລວມມ  ການກ ານ ດນະໂຍບາຍ, ຍ ດທະສາດ, ການ

ບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວຽກງານການເງິນ ຂອງທະນາຄານ ອ ງຕາມຫ ັກການທ  1 (ເອກະສານອ້າງ
ອ ງ 1, ວັກທ  23 – 46); 

2. ອ ງປະກອບຂອງສະພາບ ລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ ທ ີ່ມ ຄ ນສ ມບັດຄ ບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະ
ສ ມ ອ ງຕາມຫ ັກການທ  2 (ເອກະສານອ້າງອ ງ 1, ວັກທ  47 – 56). 

3. ການແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດສອບພາຍໃນ ອ ງຕາມ
ຫ ັກການທ  3 (ເອກະສານອ້າງອ ງ 1,ວັກທ  57 – 86).  

4. ການສ້າງພະແນກບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພະແນກກວດກາພາຍໃນ ໃຫ້ເປັນເອກະລາດ ແລະ ລາຍ
ງານຫາ ສະພາບ ລິຫານໂດຍກ ງ ອ ງຕາມຫ ັກການທ  6 ແລະ 10 (ເອກະສານອ້າງອ ງ 1,ວັກທ  105 – 

111 & ວັກທ  138 – 142); ສ າລັບສາຂາທະນາຄານທ ລະກິດຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມ ຜູ້ກວດສອບພາຍ
ໃນ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ້ການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງສ ານັກງານໃຫຍ່;  

5. ລະບ ບໃນການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມູນລະຫວ່າງ ພະແນກ ແລະ ລະບ ບໃນການລາຍງານຫາຜູ້ບ ລິຫານທ ີ່ຄ່ອງ
ຕ ວ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການສ ີ່ສານຂ ໍ້ມູນທ ີ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ທັນການ ອ ງຕາມຫ ັກການທ  8 (ເອກະສານ
ອ້າງອ ງ 1, ວັກທ  126 – 131).  

6. ການເປີດເຜ ຍໂຄງສ້າງການບ ລິຫານຂອງທະນາຄານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖ ຮ ້ນ, ຜູ້ຝາກເງິນ ແລະ ນັກລ ງທຶນໃນ
ຕະຫ າດ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການເຂ ົ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນ ໃນການດ າເນ ນງານຂອງສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຜູ້ບ ລິຫານ
ລະດັບສູງ ອ ງຕາມຫ ັກການທ  12 (ເອກະສານອ້າງອ ງ 1, ວັກທ  151 – 156). 

 
IV. ການປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ (Compliance 4) 

ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ  ໂດຍກ ານ ດຕ າແໜ່ງງານ 
ແລະ ໜ້າທ ີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່າງຈະແຈ້ງ ຊຶີ່ງທະນາຄານສາມາດຄ ົ້ນຄວ້າໃນບັນດາ 10 ຫ ັກການໃນການປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບການ (Compliance and the compliance function in banks) ຂອງຄະນະກ າມະການບາເຊວ
ແລະ ເອກະສານອ ີ່ນໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນກະກຽມໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມ ປະໂຫຍດສູງສ ດ.  

ໃຫ້ທະນາຄານສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມູນ ແນວທາງພ ົ້ນຖານໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຫ ັກການດັັ່ງກ່າວ ດັັ່ງລ ່ມນ ົ້: 

 
2 https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf 
3 ຄະນະກ າມະການບາເຊວ: The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 
4 https://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf 
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1. ການຄ ົ້ນຄວ້າກ ານ ດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດລະບຽບການ ຕ້ອງໃຫ້ສະພາ
ບ ລິຫານຮັບຮອງ ອ ງຕາມຫ ັກການທ  1 (ເອກະສານອ້າງອ ງ 2, ໜ້າທ  9); 

2. ໜ້າທ ີ່ໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງຜູ້ບ ລິຫານລະດັບສູງ  
ລວມທັງການສ້າງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ອ ງຕາມຫ ັກການທ  2 ແລະ 
ຫ ັກການທ  5 (ເອກະສານອ້າງອ ງ 2, ໜ້າທ  9 ແລະ 12); 

3. ການສ້າງໜ່ວຍງານ ຫ   ພະແນກ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ທ ີ່ເປັນ
ເອກະລາດ ແລະ ຂຶົ້ນກັບສະພາບ ລິຫານໂດຍກ ງ ອ ງຕາມຫ ັກການທ  5 (ເອກະສານອ້າງອ ງ 2, ໜ້າທ  
10); 

4. ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ພະແນກກວດສອບພາຍໃນ
ຄວນແບ່ງແຍກຢູ່າງຊັດເຈນ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານເປັນເອກະລາດ ອ ງຕາມຫ ັກການ
ທ  8 (ເອກະສານອ້າງອ ງ 2, ໜ້າທ  15). 

 

V. ຄວາມສຽ່ງດາ້ນສິນເຊ ີ່ອ (Credit Risk)5 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊ ີ່ອ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທ ີ່ເກ ດຈາກ ລູກໜ ົ້ ຫ   ຄູ່ສັນຍາຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ບ ໍ່ສາມາດ

ປະຕິບັດໄດຕ້າມສັນຍາ ຈາກການໃຫ້ສິນເຊ ີ່ອ, ການລ ງທຶນ ແລະ ພາລະຜູກພັນຕ່າງໆ. ຄະນະກ າມະການບາເຊວ ຈຶີ່ງ
ໄດກ້ ານ ດຫ ັກການບາເຊວ 2 (International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards: A Revised Framework Comprehensive Version) ຊຶີ່ງກ ານ ດວິທ ການຄິດໄລ ່ຊັບສິນທ ີ່ມ ນ ້າ
ໜັກຄວາມສຽ່ງດ້ານສິນເຊ ີ່ອ 2 ວທິ ຄ : ການຄິດໄລ່ຊັບສິນທ ີ່ມ ນ ້າໜັກຄວາມສຽ່ງດ້ານສນິເຊ ີ່ອ ຕາມວິທ ມາດຕະ 
ຖານ (Standardised Approach: SA) ແລະ ການຄິດໄລ່ຊັບສິນທ ີ່ມ ນ ້າໜັກຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊ ີ່ອ ຕາມການ
ຈັດອັນດັບພາຍໃນ  (Internal Ratings-Based Approach: IRB).  

1. ການຄດິໄລຊ່ບັສນິທ ີ່ມ ນ າ້ໜກັຄວາມສຽ່ງດາ້ນສນິເຊ ີ່ອ ຕາມວທິ  SA  
ເປັນວິທ ການຄິດໄລ່ແບບງ່າຍ ຄ້າຍຄ ກບັວິທ ການຄິດໄລ່ທ ີ່ກ ານ ດໄວ້ໃນປະຈ ບັນ ຕາມຫ ັກການບາເຊວ 1, ແຕ່

ເປັນວິທ ທ ີ່ ຊັດເຈນກວ່າເກ ັ່າ ແລະ ສະທ້ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້ດ ຂຶົ້ນ ໂດຍນ ້າໜັກຄວາມສຽ່ງຈະຂຶົ້ນຢູູ່ກັບປະເພດ ແລະ 
ຄ ນນະພາບຂອງຊັບສິນທ ີ່ຢູູ່ໃນລາຍການ ທັງໃນ ແລະ ນອກໃບສະຫ ຼຸບຊັບສ ມບັດ ຕາມອັນດັບສິນເຊ ີ່ອ (Credit 

Rating) ທ ີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ສະຖາບັນຈັດອັນດັບສິນເຊ ີ່ອພາຍນອກ (External Credit Assessment  Institutions: 

ECAIs)6 ທ ີ່ຍອມຮັບໂດຍຜູ້ຄ ມ້ຄອງ (ເອກະສານອ້າງອ ງ 3, ວັກທ  50-210). 
2. ວທິ ຄດິໄລຊ່ບັສນິສຽ່ງດາ້ນສນິເຊ ີ່ອ ຕາມການຈັດອນັດບັພາຍໃນ (IRB)  
ສ າລັບວິທິຄິດໄລແ່ບບການຈັດລະດັບພາຍໃນ (Internal Ratings-Based Approach: IRB) ແມ່ນມ 

ຄວາມຊບັຊ້ອນຫ າຍກວາ່ການຄິດໄລວ່ິທ  SA ໂດຍເປັນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຈາກລະບ ບການປະເມ ນຄ ນນະພາບຂອງ
ຊັບສິນ ພາຍໃນຂອງທະນາຄານເອງ (Internal Rating System) ເຂ ົ້າໃນການຄິດໄລ່ຫາຄາ່ອ ງປະກອບຄວາມສ່ຽງ 
(Risk components) ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. IRB ແມ່ນປະກອບມ  2 ວິທ  ຄ : ວິທ ແບບພ ົ້ນຖານ (Foundation IRB: 

FIRB) ແລະ ວທິ ແບບກ້າວໜາ້ (Advanced IRB: AIRB).  
ທະນາຄານ ຕ້ອງເກັບກ າ ແລະ ມ ຖານຂ ໍ້ມູນ ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນ: ໂອກາດທ ີ່ລູກໜ ົ້ຈະຜິດນັດຊ າລະ (Probability 

of default: PD) (ເອກະສານອ້າງອ ງ 3, ວັກທ  285), ອັດຕາສ່ວນຄວາມເສຍຫາຍທ ີ່ອາດຈະເກ ດຂຶົ້ນເມ ີ່ອລູກໜ ົ້
ຜິດນັດຊ າລະໜ ົ້ຕ ໍ່ຍອດໜ ົ້ (Loss given default: LGD) (ເອກະສານອ້າງອ ງ 3, ວັກທ  286-307ii), ຍອດໜ ົ້

 
5  https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf 
6 ສ າລັບ ECAIs ໃນປະຈ ບັນ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ໄດ້ມ ການນ າໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນຕ ວຈິງ ຜູ້ຄ ້ມຄອງ ຈະເປັນຜູ້ກ ານ ດນ ້າໜັກຄວາມ

ສ່ຽງສິນເຊ ີ່ອໃຫ້ ແລະ ເປີດໃຫ້ ທະນາຄານສາມາດນ າໃຊ້ ECAIs ຈາກຕ່າງປະເທດມາຢັັ້ງຢືນໄດ້. 

https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
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ເມ ີ່ອລູກໜ ົ້ຜິດນັດຊ າລະ (Exposure at default: EAD) (ເອກະສານອ້າງອ ງ 3, ວັກທ  308-317) ແລະ ໄລຍະເວ
ລາຄ ບກ ານ ດຂອງໜ ົ້ (Effective maturity: M)(ເອກະສານອ້າງອ ງ 3, ວັກທ  318-325).  

3. ການປບັຫ ຼຸດຄວາມສຽ່ງສນິເຊ ີ່ອ (Credit Risk Mitigation:CRM) 
ຜູ້ຄ ້ມຄອງ ຈະເປັນຜູກ້ ານ ດໃຫ້ທະນາຄານ ສາມາດນ າໃຊ້ປະເພດຂອງການຄິດໄລ ່CRM (ເອກະສານອ້າງອ ງ 

3, ວັກທ  109-210) ເພ ີ່ອຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນ ຊຶີ່ງປະກອບມ  3 ປະເພດ ເຊັັ່ນ: (1) ຫ ັກຊັບຄ ້າປະກັນທາງ
ການເງິນ (Financial Collateral, ເອກະສານອ້າງອ ງ 3, ວັກທ  119-138), (2) ການຫັກລ ບໜ ົ້ໃນໃບສະຫ ຼຸບຊັບ
ສ ມບັດ (On-balance sheet netting, ເອກະສານອ້າງອ ງ 3, ວັກທ  139), (3) ການຄ ້າປະກັນ ແລະ ອະນ ພັນດ້ານ
ສິນເຊ ີ່ອ (Guarantee and credit derivatives, ເອກະສານອ້າງອ ງ 3, ວັກທ  140-142) ໂດຍທ ີ່ທະນາຄານ ຈະ
ຕ້ອງມ ເອກະສານກ່ຽວກັບ CRM ທ ີ່ມ ຄວາມກ່ຽວພັນກັບຜູ້ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກ ດໝາຍ. 

4. ສນິເຊ ີ່ອສວ່ນບ ກຄ ນ (Retial Customers) 
ໃຫ້ທະນາຄານ ສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມູນສິນເຊ ີ່ອສ່ວນບ ກຄ ນ (ເອກະສານອ້າງອ ງ 3, ວັກທ  69-71)ຕາມເງ ີ່ອນໄຂ  

ດັັ່ງລ ່ມນ ົ້: 
1. ປະເພດລູກໜ ົ້ (Orientation criterion) ເປັນສິນເຊ ີ່ອທ ີ່ໃຫ້ແກ່ບ ກຄ ນ, ນິຕິບ ກຄ ນ ຫ   ທ ລະກິດຂະ

ໜາດນ້ອຍ; 
2. ປະເພດຜະລິດຕະພັນ (Product criterion) ເປັນການໃຫ້ສິນເຊ ີ່ອໃນຮູບແບບເງິນໝູນວຽນ 

(revolving credit) ຫ   ວ ງເງິນສິນເຊ ີ່ອ (line of credit) ຊຶີ່ງລວມເຖິງບັດເຄຣດິດ ແລະ ເງິນກູເ້ບ ກ
ເກ ນບັນຊ  (O/D), ສິນເຊ ີ່ອບ ກຄ ນ ແລະ ສິນເຊ ີ່ອເຊ ັ່າຊ ົ້ (ເຊັັ່ນ: ຊ ົ້ລ ດ) ຫ   ພາລະຜູກພັນທາງການ
ເງິນ. ໃນນ ົ້, ບ ໍ່ລວມເງິນລ ງທຶນໃນ ຫ ັກຊັບໜ ົ້ ຫ   ຫ ັກຊັບທຶນ ຂອງບ  ລິສັດທ ີ່ ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫ າດ
ຫ ັກຊັບ ແລະ ບ ໍ່ຈ ດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ. 

3. ວ ງເງິນ (Granularity criterion) ໂດຍວ ງເງິນສິນເຊ ີ່ອທັງໝ ດ ລວມທັງພາລະຜູກພັນ ທ ີ່ໃຫ້ແກ່
ຂອງລູກໜ ົ້ສ່ວນບ ກຄ ນ ແລະ ກ ່ມຜູ້ກູ້ຢືມທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ຕ້ອງບ ໍ່ເກ ນ 0,2% ຂອງຍອດລວມວ ງເງິນ
ທັງໝ ດຂອງການໃຫ້ສິນເຊ ີ່ອສ່ວນບ ກຄ ນ ແລະ ພາລະຜູກພັນ ທັງໝ ດ; 

4. ກ ານ ດມູນຄ່າສິນເຊ ີ່ອສ່ວນບ ກຄ ນຕ ່າສ ດ (Low value of individual exposures) ວ ງເງິນສິນ
ເຊ ີ່ອ ແລະ ພາລະຜູກພັນທ ີ່ໃຫ້ແກ່ລູກໜ ົ້ສ່ວນບ ກຄ ນແຕ່ລະລາຍ ແລະ ກ ່ມຜູ້ກູ້ຢືມທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ 
ຕ້ອງບ ໍ່ເກ ນຕາມທ ີ່ຜູ້ຄ ້ມຄອງກ ານ ດ.  

5. ສນິເຊ ີ່ອເພ ີ່ອທ ີ່ຢູູ່ອາໄສ (Residential mortgage loans)  
ໃຫ້ທະນາຄານ ສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມູນ ຜູກູ້້ຢືມປະເພດເພ ີ່ອທ ີ່ຢູູ່ອາໄສ ຫ   ການໃຫ້ສິນເຊ ີ່ອເພ ີ່ອທ ີ່ຢູູ່ອາໄສ 

(ເອກະສານອ້າງອ ງ 3, ວັກທ  72-74 ) ດັັ່ງນ ົ້: 

- ເປັນສິນເຊ ີ່ອເພ ີ່ອທ ີ່ຢູູ່ອາໄສ ໃຫ້ແກ່ ບ ກຄ ນທ ັ່ວໄປ ຫ   ກ ່ມບ ກຄ ນ ໂດຍມ ວັດຖຼຸປະສ ງ ເພ ີ່ອໃຊ້ຢູູ່ອາໄສເປັນ
ຫ ັກ; 

- ເປັນສິນເຊ ີ່ອເພ ີ່ອທ ີ່ຢູູ່ອາໄສ ໃຫ້ແກ່ ບ ກຄ ນທ ັ່ວໄປ ຫ   ກ ່ມບ ກຄ ນ ໂດຍມ ວັດຖຼຸປະສ ງ ເພ ີ່ອຂາຍ; 
- ມູນຄ່າຫ ັກຊັບຄ າ້ປະກັນ (ທ ີ່ດິນ, ສິີ່ງປ ກສ້າງ, ການເຊ ັ່າ ຫ   ສ າປະທານ) , ຈ ານວນຍອດເຫ  ອສິນເຊ ີ່ອ ລວມ

ທັງດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ; 
- ວິທ ການປະເມ ນມູນຄ່າຫ ັກຊັບຄ ້າປະກັນ (ທ ີ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເປັນໄປຕາມຫ ັກການທ ີ່ ທຫລ ກ ານ ດ); 
- ອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ຕ ໍ່ມູນຄ່າຫ ັກຊັບຄ ້າປະກັນ (Loan to value ratio : LTV ratio7). 

 
7 LTV ratio ແມ່ນການກ ານ ດຈ ານວນເງິນກູ້ຫານໃຫ້ມູນຄ່າຫ ັກຊັບຄ ້າປະກັນ ສ າລັບເງິນກູ້ແບບ Mortgage ຫ   ເງິນກູ້ທ ີ່ເອ າທ ີ່ຢູູ່

ອາໄສທ ີ່ຈະໄປຊ ົ້ ຫ   ລ ງທຶນ ມາເປັນຫ ັກຊັບຄ ້າປະກັນ, ຊຶີ່ງການປະເມ ນມູນຄ່າຫ ັກຊັບຄ ້າປະກັນດັັ່ງກ່າວແມ່ນກ ານ ດໂດຍຜູ້ຄ ້ມຄອງ. 
https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf para 62, page 20 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf%20para%2062
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6. ຄວາມສຽ່ງຂະໜາດໃຫຍ ່(Large Exposures8) 
ໜຶີ່ງໃນປັດໄຈທ ີ່ພາໃຫ້ທະນາຄານເກ ດມ  ຄວາມສ່ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ ກ ໍ່ແມ່ນຄວາມສ່ຽງດາ້ນສິນເຊ ີ່ອ ຊຶີ່ງອາດ

ຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານປະສ ບກັບພາວະວິກິດ ຖ້າທະນາຄານບ ໍ່ສາມາດຈ າກັດ ຄວາມສ່ງງຂະໜາດໃຫຍ່ດັັ່ງກາ່ວ 
(ເອກະສານອ້າງອ ງ 4, ວັກທ  16-18) ແລະ ວັດແທກວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫ   ຄູ່ສັນຍາໃດ ເປັນກ ່ມຜູ້ກູ້ຢືມທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ 
ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈ ດສ ມ (Concentration risk, ເອກະສານອ້າງອ ງ 4, ວັກທ  8-9) ທ ີ່ມ ຕ ໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມລາຍ
ດຽວ.  

ໂດຍທ ັ່ວໄປແລ້ວ ທະນາຄານ ຄວນສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເປັນຕ ົ້ນ ມູນຄ່າການກູ້ຢືມ
ທ ີ່ສ າຄັນ (ສ່ວນໃຫຍ່ຈະກ ານ ດມູນຄ່າທ ີ່ເກ ນ 10% ຂອງທຶນຊັົ້ນ 1 ຂອງທະນາຄານ, ເອກະສານອ້າງອ ງ 4, ວັກທ  
14-15),  ຂ ໍ້ມູນທ ີ່ຕິດພັນກັບ ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ທະນາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບຈາກຄູ່ສັນຍາລາຍໃດໜຶີ່ງ ຫ   ກ ່ມຜູ້ກູ້ຢືມທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັນ (Related counterparties, ເອກະສານອ້າງອ ງ 4, ວັກທ  19-28) ເພ ີ່ອໃຫ້ທະນາຄານສາມາດຮັບຮູ້
ໄດ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງແທ້ຈິງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ສາມາດຈ າກັດຄວາມສ່ຽງດັັ່ງກາ່ວໄດ້ທັນການ. 

 
VI. ຄວາມສຽ່ງດາ້ນການດ າເນ ນງານ (Operational risk)9 

ທະນາຄານຕອ້ງສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມ ປັບປ ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັົ້ນຕອນໃນການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ
ດ້ານການດ າເນ ນງານ ເພ ີ່ອໃຫສ້າມາດກ ານ ດ, ວັດແທກ, ຕດິຕາມ, ຄວບຄ ມ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັັ່ງກ່າວ, 
ໂດຍທະນາຄານຄ ົ້ນຄວ້າ 11 ຫ ັກການໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານການດ າເນ ນງານ (Principles for the 

Sound Management of Operational Risk) ຂອງ ຄະນະກ າມະການບາເຊວ, ສຶກສາກ່ຽວກັບ ເນ ົ້ອໃນ
ໂດຍລວມ, ການບ ລິຫານ ແລະ ວິທ ຄິດໄລ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານການດ າເນ ນງານ ໃນຫ ັກການບາເຊວ 2 (ເອກະສານອ້າງ
ອ ງ 3, ວັກທ  144-156) ແລະ ເອກະສານອ ີ່ນໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມູນໃນການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັົ້ນຕອນ
ໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງດັັ່ງກ່າວໃນອະນາຄ ດ.  

ໃຫ້ທະນາຄານ ສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມູນ ຕາມເງ ີ່ອນໄຂ  ດັັ່ງລ ່ມນ ົ້: 
1. ຂ ໍ້ມູນເຫດການໃນການສູນເສຍພາຍໃນ ຫ   Internal Loss Data, ຊຶີ່ງໃຫ້ເກັບກ າລະອຽດເຫດການຕ່າງໆ 

ທ ີ່ເກ ດຈາກການດ າເນ ນງານຂອງທະນາຄານ ລວມທັງຈາກລະບ ບຕ່າງໆ ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກ ທ ີ່ເຮັດໃຫ້
ທະນາຄານສູນເສຍລາຍຈ່າຍທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ຄາດການໄວ້. ເຫດການສູນເສຍລວມມ ທັງໝ ດ 7 ປະເພດ ເຊັັ່ນ: ການ
ສ ໍ້ໂກງພາຍໃນ, ການສ າໂກງພາຍນອກ, ຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ຊັບສິນ ແລະ ອ ີ່ນໆ (ອ ງຕາມເອກະສານອ້າງອ ງ 3, 
Annex 9 ໜ້າທ  305-307). ໃນນັົ້ນ, ໃຫ້ທະນາຄານ ເກັບກ າ ຈ ານວນເຫດການ, ມູນຄາ່ການສູນເສຍ, 
ມູນຄ່າທ ີ່ເກັບຄ ນໄດ້ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນທ ີ່ໄດ້ກ ານ ດ ເປັນແຕ່ລະເຫດການ ແລະ ເປັນແຕ່ລະລະດັບ; 

2. ຂ ໍ້ມູນອ ງປະກອບຕ ວຊ ົ້ວັດທາງທ ລະກິດ (Business Indicator Components) ຄ : 1) Business, 

Lease and Dividend, 2) Services, 3) Financial, ຊຶີ່ງໃນແຕ່ລະອ ງປະກອບ ໄດ້ມ ການໄຈ້ແຍກເປັນ
ແຕ່ລະໝວດໃນໃບລາຍງານການເງິນ ຕາມນິຍາມຂອງອ ງປະກອບຕ ວຊ ົ້ວັດທາງທ ລະກິດ ໃນຫ ັກການບາ
ເຊວ 3 (ເອກະສານອ້າງອ ງ 6, ໜ້າທ  134-136). ໃນນັົ້ນ, ໃຫ້ທະນາຄານເກັບກ າທັງລາຍຮບັ ແລະ ລາຍ
ຈ່າຍຈາກແຕ່ລະໝວດໃນອ ງປະກອບນັົ້ນ.  

 
VII. ຄວາມສຽ່ງຕະຫ າດ (Market Risk) 

ທະນາຄານ ຕ້ອງສຶກສາຄ ົ້ນຄວາ້ຂ ໍ້ມູນ ການປັບປ ງຍ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັົ້ນຕອນໃນການບ ລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫ າດ ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດກ ານ ດ, ວັດແທກ, ຕິດຕາມ, ຄວບຄ ມ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ຕະຫ າດຈາກການເໜັງຕ ງ ຂອງອັດຕາແລກປູ່ຽນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ລາຄາຂອງຫ ັກຊັບ, ພນັທະບັດ ແລະ ລາຄາຂອງ

 
8 https://www.bis.org/publ/bcbs283.pdf 
9 https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf 
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ສິນຄ້າ, ເພ ີ່ອຮອງຮັບການຄິດໄລ່ຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນຂັົ້ນຕ ່າ ສ າລັບຄວາມສ່ຽງດັັ່ງກາ່ວ ໂດຍສຶກສາການຄິດໄລ່
ຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນ ຂອງຄວາມສ່ຽງຕະຫ າດ ໃນຫ ັກການບາເຊວ 2 (ເອກະສານອ້າງອ ງ 3, ໜ້າທ  157 – 203), 

ກອບຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫ າດໂດຍຫຍ ໍ້ (The Market Risk Framework in brief, ເອກະສານອ້າງອ ງ 13), 
ມາດຕະຖານ Minimum Capital Requirements for Market Risk ສະບັບປີ 2016 (ເອກະສານອ້າງອ ງ 12) 
ແລະ ເອກະສານການປັບປ ງກອບຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫ າດຂອງບາເຊວ 2 (Revisions to the Basel II market 

risk framework, ເອກະສານອ້າງອ ງ 11) ແລະ ສາມາດຄ ົ້ນຄວ້າເພ ີ່ມເຕ ມໄດ້ໃນເອກະສານເງ ີ່ອນໄຂຄວາມພຽງພ 
ຂອງທຶນຕ ່າສ ດສ າລັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫ າດ (Minimum Capital Requirements for Market Risk 
ເອກະສານອ້າງອ ງ 5) ສະບັບປັບປ ງປີ 2019. 

ໃຫ້ທະນາຄານ ສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມູນ ຕາມເງ ີ່ອນໄຂ  ດັັ່ງລ ່ມນ ົ້: 
1. ໃຫ້ທະນາຄານຄ ົ້ນຄວາ້, ເກບັກ າຂ ໍ້ມູນ ແລະ ກະກຽມການແຍກລາຍການໃນບັນຊ ອອກເປນັ 2 ປະເພດຄ : 

ບັນຊ ເພ ີ່ອຄ້າ (Trading Book) ແລະ ບັນຊ ເພ ີ່ອການທະນາຄານ (Banking Book), ຊຶີ່ງສາມາດອ ງໃສ ່
ຂອບເຂດຂອງບັນຊ ເພ ີ່ອຄ້າ (Scope of The Trading Book) ທ ີ່ກ ານ ດໄວ້ໃນ ເອກະສານອ້າງອ ງ 5, ວັກ 
RBC25.2 ຫາ RBC25.13, ໜ້າທ  3 ຫາ 6;  

2. ເກັບຂ ໍ້ມູນ ອັດຕາແລກປູ່ຽນທັງໝ ດ, ການປູ່ຽນແປງຂອງອັດຕາແລກປູ່ຽນດັັ່ງກ່າວ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກ
ການຊຶົ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານໃນແຕ່ລະມ ົ້;  

3. ເກັບຂ ໍ້ມູນລາຄາ ແລະ ການປູ່ຽນແປງຂອງລາຄາຮ ້ນ ຂອງທະນາຄານ ໃນຕະຫ າດແຕ່ລະມ ົ້, ຖານະການຖ 
ຄອງຮ ້ນ (Short ຫ   Long) ລວມທັງມູນຄ່າທັງໝ ດຂອງຖານະດັັ່ງກ່າວ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການຊຶົ້ຂາຍຮ ້ນ 
ຂອງທະນາຄານໃນແຕ່ລະມ ົ້ (ສ າລັບທະນາຄານທ ີ່ລ ງທຶນໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ);   

4. ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍໃນເບ ົ້ອງຊັບສິນ ແລະ ໜ ົ້ສິນຂອງທະນາຄານ, ຈ ານວນ ແລະ ໄລຍະ

ເວລາການຄ ບກ ານ ດຊ າລະ ລວມທັງລາຍໄດ້ຈາກດອກເບ້ຍດັັ່ງກ່າວ (ຫ   Coupon) ຂອງ ພັນທະບັດ ແລະ 
ເອກະສານການເງິນຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ຮ ້ນກູ້ (Corporate Bonds), ສັນຍາຂາຍຝາກ(Swaps), ສັນຍາລ່ວງໜ້າ 
(Forward), ສັນຍາສິດໃນການຊ ົ້ ຫ   ຂາຍ (Options) (ຂ ໍ້ມູນລະອຽດເອກະສານອ້າງອ ງ 5, ວັກທ  99 ຫາ 
109). 

 
VIII. ຄວາມສຽ່ງສະພາບຄອ່ງ (Liquidity Risk).  

ທະນາຄານ ຕ້ອງໄດສ້ຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມູນ ທ ີ່ໃຊ້ເປັນຕ ວຊ ົ້ວດັວາ່ ທະນາຄານທ ລະກດິ ມ ຊບັສນິສະພາບຄອ່ງພຽງພ  
ເພ ີ່ອສາມາດຮອງຮັບພາວະວກິິດ ຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ III ຂອງຄະນະກ າມະການບາເຊວ ຊຶີ່ງໄດກ້ ານ ດ 2 ອັດຕາ
ສ່ວນພ ົ້ນຖານ ຄ  : ອັດຕາສ່ວນຊັບສິນສະພາບຄ່ອງໄລຍະສັົ້ນ (Liquidity Coverage Ratio  : LCR) ແລະ ອັດຕາ
ສ່ວນແຫ ່ງທຶນທ ີ່ມ ຄວາມໝັົ້ນຄ ງໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວ (Net Stable Funding Ratio  : NSFR). 

LCR 10  ແມ່ນມ ຈ ດປະສ ງເພ ີ່ອໃຫ້ທະນາຄານທ ລະກິດ ມ ການບ ລິຫານສະພາບຄ່ອງທ ີ່ສາມາດຮອງຮັບຄວາມ
ຜັນຜວນຂອງພາວະວກິິດໄລຍະສັົ້ນໄດ ້ ໂດຍຄະນະກ າມະການ ບາເຊວ ໄດກ້ ານ ດໃຫ້ທະນາຄານທ ລະກິດ ຕ້ອງມ ຊັບ
ສິນທ ີ່ມ ຄ ນນະພາບດ  ແລະ ມ ສະພາບຄ່ອງສູງ (High-quality liquid assets: HQLA) (ເອກະສານອ້າງອ ງ 7, ວັກ
ທ  45-68) ຕ ໍ່ ກະແສເງິນສ ດຈ່າຍສ ດທ ິໃນ 30 ວັນ  (ພາຍໃຕ້ສະຖານະການຈ າລອງພາວະວິກິດທ ີ່ກ ານ ດ) (ເອກະສານ
ອ້າງອ ງ 7, ວັກທ  69-72)  ຊຶີ່ງຕ້ອງໃຫຍ່ກວ່າ 100%. 

NSFR 11  ເປັນອັດຕາສ່ວນທ ຊ່ວຍເສ ມ LCR ໂດຍມ ວັດຖຼຸປະສ ງໃຫ້ທະນາຄານທ ລະກິດມ ໂຄງສ້າງແຫ ່ງທຶນ
ໄລຍະກາງ  ແລະ  ຍາວ  ໂດຍປະກອບມ ສ່ວນຂອງທຶນ  ແລະ  ໜ ົ້ສິນ (ທ ີ່ໝັົ້ນຄ ງ) ທ ີ່ຈະຍັງຄ ງຢູູ່ກັບທະນາຄານ  ຫ    ບ ໍ່ເຄ ີ່ອນ
ຍ້າຍອອກ ເຖິງແມ່ນຈະຢູູ່ໃນພາວະວິກິດກ ໍ່ຕາມ. ທະນາຄານ ຕ້ອງມ ແຫ ່ງທຶນດັັ່ງກ່າວ ໃນປະລິມານທ ີ່ສູງພຽງພ ກັບ

 
10 https://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf 
11 https://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf 
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ຄວາມຕ້ອງການເງິນທຶນໃນການດ າເນ ນທ ລະກິດ  ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນບັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງ ອັນເນ ີ່ອງມາຈາກການເອ ີ່ອຍ
ອ ງແຫ ່ງເງິນທຶນໄລຍະສັົ້ນຈາກເຈ ົ້າໜ ົ້ ຫ   ຜູຝ້າກເງິນລາຍໃຫຍ່ຫ າຍເກ ນໄປ ເພ ີ່ອນ າໄປປູ່ອຍສິນເຊ ີ່ອໄລຍະຍາວ. ສະ
ນັົ້ນ , ຄະນະກ າມະການ ບາເຊວ ຈຶີ່ງກ ານ ດອັດຕາສ່ວນ NSFR (ເອກະສານອ້າງອ ງ 8, ວັກທ  9-16) ໂດຍກ ານ ດໃຫ້ 
ປະລິມານເງິນທຶນທ ີ່ທະນາຄານມ ຢູູ່ (Available amount of stable funding, ເອກະສານອ້າງອ ງ 8, ວັກທ  17-

26) ຕ ໍ່ປະລິມານເງິນທຶນທ ີ່ທະນາຄາຕ້ອງການເພ ີ່ອຮອງຮັບການດ າເນ ນທ ລະກິດ (Required amount of stable 

funding, ເອກະສານອ້າງອ ງ 8, ວັກທ  27-47) ຕ້ອງໃຫຍ່ກວ່າ 100% . 

ໃຫ້ທະນາຄານ ສຶກສາຄ ົ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມູນ ດ້ານສະພາບຄ່ອງ (ເອກະສານອ້າງອ ງ 7, ວັກທ  174-176) ດັັ່ງນ ົ້:  
- ຊັບສິນທ ີ່ມ ຄ ນນະພາບດ  ແລະ ມ ສະພາບຄ່ອງສູງ (HQLA); 

- ກະແສເງິນສ ດຮັບຈ່າຍ ຕາມອາຍ ຄ ງເຫ  ອ ແລະ ຕາມສັນຍາ; 
- ອາຍ ຄ ງເຫ  ອຂອງແຫ ່ງທຶນ (ເງິນຝາກ ແລະ  ເງິນກູ້ຢືມ) ພ້ອມທັງຄວາມສ່ຽງຈ ດສ ມຂອງແຫ ່ງທຶນ; 

- ຊັບສິນທ ີ່ບ ໍ່ລວມພາລະຜູກພັນທາງການເງິນ; 
- ຊັບສິນສະພາບຄ່ອງໄລຍະສັົ້ນ ສ າລັບສະກ ນເງິນທ ີ່ສ າຄັນ (3 ສະກ ນ: ກ ບ, ບາດ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດ); 
- ຂ ໍ້ມູນຕະຫ າດ ເພ ີ່ອໃຊ້ເປັນເຄ ີ່ອງມ ໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ (ສັນຍານເຕ ອນໄພລ່ວງໜາ້). 
 

IX. ຄວາມສຽ່ງອດັຕາດອກເບຍ້ໃນບນັຊ ເພ ີ່ອການທະນາຄານ (Interest Rate Risk in the Banking 

Book: IRRBB)12 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບຍ້ໃນບັນຊ ເພ ີ່ອການທະນາຄານ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງດ້ານການເຄ ີ່ ອນໄຫວ ດ້ານ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ ເຊິີ່ງສາມາດກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ ທ ລະກ າທາງການເງິນຫ າຍດາ້ນ ເຊັັ່ນ: ເງິນຝາກ, ເງິນກູ້ຢືມ, 
ອັດຕາການລ ງທຶນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕ ວດ້ານເສດຖະກິດ. ນອກນັົ້ນ, ການເໜັງຕ ງຂອງອັດຕາ
ດອກເບ້ຍແມ່ນສາມາດສ້າງການປູ່ຽນແປງຕ ໍ່ມູນຄ່າຊັບສິນ, ໜ ົ້ສິນ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫ ຼຸບຊັບສ ມບັດ ຂອງ
ທະນາຄານໄດ້ ຍ້ອນວ່າເມ ີ່ອມ ການປັບ (ຂຶົ້ນ ຫ   ລ ງ) ຂອງອດັຕາດອກເບ້ຍຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າເດ ມຂອງຜະລິດຕະພັນ
ໃດໜຶີ່ງຂອງທະນາຄານ ແລະ ກະແສເງິນທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນອານາຄ ດມ ການປູ່ຽນແປງ. ການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງອັດຕາ
ດອກເບ້ຍຍັງສ ັ່ງຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ ລາຍຮັບຈາກດອກເບຍ້ສ ດທິ (Net Interest Margin: NIM), ທຶນຂອງທະນາຄານ 
ແລະ ຖ້າຫາກບ ໍ່ມ ການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງດັັ່ງກາ່ວຢູ່າງຖ ກວທິ , ຄວາມສຽ່ງເຫ  ັ່ານ ົ້ ສາມາດສ ັ່ງຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ອັດຕາ
ການຫາລາຍໄດ້ຂອງທະນາຄານໃນອານາຄ ດໄດ້. 

ໃນມາດຕະຖານ ການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງດາ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນບັນຊ ເພ ີ່ອການທະນາຄານ (Standard 

Interest Risk in the Banking Book) ໄດ້ກ ານ ດ 9 ຫ ັກການ ທ ີ່ເປັນອັນສະເພາະໃຫ້ທະນາຄານ ສາມາດນ າໄປ
ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ (ອ ງຕາມເອກະສານອ້າງອ ງ 9, ໜ້າທ  04-18), ຊຶີ່ງໃນນັົ້ນມ ການອະທິບາຍລາຍລະອຽດຕ ໍ່ຂັົ້ນຕອນ
ໃນການຄິດໄລ່ ແລະ ກ ານ ດນະໂຍບາຍ.  
 

 

 

 

 

 

 

 
12 https://www.bis.org/bcbs/publ/d368.pdf 
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