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 ທະນາຄານ 
 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ເອີນ້ວ່າ "ທະນາຄານ") ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບແບບມະຫາຊນົ 
ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ). 

 
ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 
ທະນາຄານຖືກສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ   ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕໃ້ບ
ອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈກິ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິດາ້ນການທະນາຄານ ສະບບັປັບປຸງຄັງ້ລ່າສຸດ ເລກທ ີ4284/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ11 ພະຈກິ 2010 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານໄດສ້ າເລດັການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊື່
ມາເປັນ ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 
2011 ອອກໂດຍກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັ
ຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງການເງນິ ເປັນຜູ່ຖຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸືນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 
 
ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% (ທຽບເທົ່ າກບັ 13,657,759 ຮຸນ້) ໃຫຄູ່້ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 
ຊື່ ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’). ອງີຕາມສນັຍາການຊືຮຸ້ນ້ສາມນັ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ
ການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄອືຂອງ BRED ທະນາຄານດັ່ ງກ່າວເປັນທະນາຄານ
ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍໃຕກຸ່້ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາ
ຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 150,235,349,000 ກບີໄດຖ້ກືຈ່າຍເຕມັມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 
 
ອງີຕາມການແຈງ້ການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ
31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ຜູ່ຖຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 
ລດັຖະບານ 95,604,321 70% 
ນກັລງົທນຶພາຍໃນ )ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ(  13,657,760 10% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 13,657,759 10% 
ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 13,657,760 10% 
 136,577,600 100% 

 

ກດິຈະກ າຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານ ລວມທງັການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ ຍາວ 
ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫລຸດ
ຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມມີູນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ
ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 
ທນຶຈດົທະບຽນ 
 
ທນຶຈດົທະບຽນ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 682,888 ລາ້ນກບີ (ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2015: 682,888 ລາ້ນກບີ).
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ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ  

 

ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໃນວນັທ ີ31 
ທນັວາ 2016 ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສ ານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບ ລສິດັໃນເຄອື, ສີ່  (4) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ, ສບິເກົາ້ (19) ສາຂາຫລກັ, ແປດ
ສບິເອດັ (81) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 
 

ບ ລສິດັໃນເຄອື 
 
ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ທະນາຄານມ ີໜຶ່ ງ (01) ບ ລສິດັໃນເຄອືຄ:ື 
 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງທະ 

ນາຄານ 

ບ ລສິດັຫລກັຊບັ ທຄຕລ - ກທ 
ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ180 -10 ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2010 ໂດຍກມົ 
ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຫລກັຊບັ 70% 

 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
 
ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ  2016, ທະນາຄານມ ີສີ່  (04) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຄ:ື 

 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ -
ຫວຽດ 

ເລກທ ີ232/11 ລງົວນັທ ີ08 ກນັຍາ 2011 ໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ ງ  121-09/ຜທ ລງົວນັທ ີ26 ສງິຫາ 2009 ໂດຍ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຂອງ ສປປ 
ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

46% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ - ຫວຽດ ເລກທ ີ077/08/FIMC ລງົວນັທ ີ09 ມຖຸິນາ 2008 
ໂດຍ ຄະນະກ າມະການລງົທນຶ ຕ່າງປະເທດ ຂອງສປປ 
ລາວ. 

ປະກນັໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ ຈ າກດັ ເລກທ ີ041/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ27 ມງັກອນ 2014 
ໂດຍ ພະແນກທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

49% 
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ສະພາບ ລຫິານ 
 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ຮອດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 
 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 
ທ່ານ ບຸນເຫຼອື ສນິໄຊວ ລະວງົ ປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ນ. ຂນັທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດີ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈນັທະວສຸີກ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

 
ຄະນະອ ານວຍການ 
 

ສະມາຊກິຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ຮອດວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2016 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານສະບບັນີ ້
ປະກອບມ:ີ 
 
ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016  
ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ06 ມຖຸິນາ 2008 
ທ່ານ ນ. ຂນັທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ1 ພະຈກິ 2016 

 

 
  

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
 

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະ ວນັທ ີ01 ມງັກອນ 2016 ເຖງິ ວນັທ ີ14 ມງັກອນ 2016 ແມ່ນທ່ານ ພູ
ຂງົ ຈນັທະຈກັ - ຮກັສາການຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່. 
 
ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016 ເຖງິ ນະມືອ້ອກເອກະສານລາຍງານການເງນິ
ສະບບັນີ ້ແມ່ນທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ - ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່. 
 
 

ນກັກວດສອບບນັຊ ີ
 

ນກັກວດສອບບນັຊຂີອງທະນາຄານແມ່ນບ ລສິດັ ເອນີ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈ າກດັ. 



 
 
 
 
 

 

 

ເລກທອີາ້ງອງີ:  60790273/ 18712878-IFRS 
 
 

ບດົລາຍງານນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ 
 
 

ຮຽນ: ຜູ່ຖຮຸືນ້ ຂອງ 
ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ທີ່ ນບັຖ ື

 
ຄ າເຫນັແບບມເີງ ືອ່ນໄຂ 
 
ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ໄດດ້ າເນນີການກວດສອບ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຂອງ ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊນົ, ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ ໃບລາຍງານຖານະການເງນິລວມກດິຈະການນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີ
ງານລວມກດິຈະການ, ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການທຸລະກດິລວມກດິຈະການ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທນຶເຈົາ້
ຂອງລວມກດິຈະການ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມກດິຈະການ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທດີັ່ ງກ່າວ ແລະ ບດົອະທບິາຍຊອ້ນ
ທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍບດົສະຫຼຸບຂອງບນັດານະໂຍບາຍທາງບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ. 
 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້, ນອກຈາກຜນົກະທບົຂອງບນັຫາທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນວກັ ພືນ້ຖານໃນການອອກຄ າເຫນັແບບມເີງ ື່ອນໄຂ, 
ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ເຫນັວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ສະບບັນີໄ້ດສ້ະແດງພາບພດົອນັຖກືຕອ້ງ ແລະ ຍຸດຕທິ າ ຂອງ
ຖານະການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ລວມທງັ ຜນົປະກອບການລວມກດິຈະການ ແລະ 
ກະແສເງນິສດົສະເພາະກດິຈະການສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດດັ່ ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ. 
 
ພືນ້ຖານການອອກຄ າເຫນັ 
 
ເນື່ ອງຈາກຂ ຈ້ າກດັຂອງຂ ມູ້ນ ທາງຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານຍງັບ ່ ສາມາດສະໜອງຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນຂອງ
ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ແລະ ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງທາງການເງນິ ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວພ້າຍໃຕ ້ມາດຕະຖານຂອງ IFRS ເລກທ ີ7: ”ເຄື່ ອງມື
ທາງການເງນິ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ”  ແລະ IFRS ເລກທ ີ13: “ການຕມີູນຄ່າຍຸດຕທິ າ” 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດດ້ າເນນີການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການກວດສອບ. ບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ທີ່ ກ ານດົໄວພ້າຍໃຕບ້ນັດາມາດຕະຖານເຫຼ ົ່ ານັນ້ ໄດຖ້ກືອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີ ໃນວກັ ”ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັ
ກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ”  ຕ ່ ໄປນີ.້ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມ່ນມຄີວາມເປັນເອກະລາດ
ຈາກທະນາຄານ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊສີ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊຂີອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນຈນັຍາບນັ 
ແລະ ບນັດາຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນຈນັຍາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໃນ ສປປ 
ລາວ ແລະ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັ ໄດປ້ະຕບິດັບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງດາ້ນຈນັຍາບນັອື່ ນໆໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ກດົຈນັຍາບນັທາງ
ບນັຊສີ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊຂີອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນຈນັຍາບນັ. ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກ
ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັແມ່ນພຽງພ  ແລະ     ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້. 
 
ບນັຫາການກວດສອບທີ່ສ າຄນັ 
 
ບນັຫາການກວດສອບທີ່ ສ າຄນັແມ່ນບນັຫາທີ່ ໃນການຕດັສນິໃຈແບບມອືາຊບີຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັທີ່ ສຸດໃນການ
ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຂອງໄລຍະປັດຈບຸນັ. ບນັຫາເຫຼ ົ່ ານີແ້ມ່ນຖກືນ າສະເໜໃີນບ ລຍິະບດົຂອງການ
ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການໂດຍທງັໝດົ ແລະ ໃນການຮ່າງຄ າຄດິເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະ ພວກ
ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ່ ໄດສ້ະໜອງຄ າຄດິເຫນັແບບສງັລວມກ່ຽວກບັບນັຫາເຫຼ ົ່ ານີ.້ 
 



 
 
 
 
 

 

 

ຂງົເຂດທີ່ ເອາົໃຈໃສ່ ວທີກີານກວດສອບຂອງພວກຂາ້ພະເຈ ົາ້ເພື່ອຕອບສະໜອງປັດ
ໄຈຄວາມສ່ຽງ 

 
ການປ່ຽນເປັນມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ 
“IFRS" 
 
ທະນາຄານດ າເນີນງານຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຕິບັດການ
ບນັທກຶ ແລະ ລງົບນັຊ ີໂດຍອງີຕາມ ກດົໝາຍບນັຊ ີຂອງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ອອກໂດຍ ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຕາມມາດຕະຖານ
ສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ ຂອງທະນາຄານແມ່ນຖືກ
ກະກຽມໂດຍ ການລງົບນັທກຶລາຍການດດັແກທ້ີ່ ຈ າເປັນລງົໃນ
ການລງົບນັຊ ີແລະ ລງົບນັທກຶ. 
 
ການກ ານດົທຸກໆຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊີທີ່
ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປ ແລະ ການຄດິໄລ່ລາຍການ
ດດັແກທ້ີ່ ຈ າເປັນ, ແມ່ນຮຽກຮອ້ງໃຫດ້ າເນີນການຕດັສນິໃຈ
ໂດຍຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ. 
 

 
 
 
 
ບນັດາຂັນ້ຕອນຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້, ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະບວນ
ການປ່ຽນເປັນມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ
ຂອງທະນາຄານ ລວມມ:ີ 
 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດປ້ະເມນີ ແລະ ຊອກຫາສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນ

ການຄດັເລອືກ ແລະ ການນ າໃຊບ້ນັດານະໂຍບາຍການ
ບນັຊຂີອງທະນາຄານ 

 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ່້າງການຄາດຄະເນຂອງຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງເອກະສານລາຍງານການເງນິຕາມ ລະບບົ
ການບນັຊລີາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍ
ງານການເງນິ ແລະ ສມົທຽບກບັ ເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິທີ່ ໄດກ້ະກຽມໂດຍທະນາຄານ, 

 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດນ້ າໃຊເ້ຄື່ ອງມເືພື່ ອປະເມນີຄວາມຄບົ
ຖວ້ນ ແລະ ຄວາມຖືກຕອ້ງຂອງການເປີດເຜີຍທີ່ ໄດ ້
ກະກຽມໂດຍທະນາຄານ ແລະ  

 ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໃ້ຫຊ່້ຽວຊານສະເພາະດາ້ນມາດຕະ 
ຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິມສ່ີວນຮ່ວມໃນ
ຂັນ້ຕອນຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ເພື່ ອປະເມນີການປະຕບິດັ
ຕາມຂ ກ້ ານດົການເປີດເຜຍີຂອງມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນ
ການລາຍງານການເງນິ. 

 
ເງນິແຮສ າລບັຄ່າເສື່ອມຂອງເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລກູຄາ້ (ບດົອະທບິາຍ
ຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ18 - ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລກູຄາ້) 
 
ເງນິແຮສ າລັບຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຂອງເງນິກູແ້ມ່ນມີຍອດທີ່ ສູງ 
ແລະ ເປັນມູນຄ່າຄາດຄະເນທີ່ ມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນໃນລະດບັທີ່
ສູງ. ຜູ່ບ ລິຫານຂອງທະນາຄານຕອ້ງພິຈາລະນາໃນການຈດັ
ປະເພດ ເງນິກູທ້ີ່ ເກດີດອກອອກຜນົ ແລະ ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ 
ໂດຍອງີຕາມ ປັດໄຈທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບ. 
 
ເພື່ ອຄດິໄລ່ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມ ທະນາຄານແມ່ນໄດພ້ດັທະນາຮູບ
ແບບ ແລະ ສາ້ງຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ແນ່ນອນ ທີ່ ລວມມ ີການປະ
ເມນີຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົ ແລະ 
ເງ ື່ອນໄຂທາງການເງນິຂອງຜູ່ກູຢື້ມ. 
 
ເນື່ ອງຈາກຍອດເງນິແຮນີແ້ມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ຮຽກຮອ້ງ
ໃຫມ້ີການຕັດສິນໃຈໃນລະດັບສູງໂດຍຄະນະບ ລິຫານຂອງ

 
 
 
ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້າ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ໄດທ້ດົສອບການ
ອອກແບບ ແລະ ປະສດິທພິາບການດ າເນນີງານຂອງການຄວບ
ຄຸມທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ: 
 ການພຈິາລະນາ ແລະ ການຮບັຮູສ້ນິເຊື່ ອ, 
 ການຈດັລະດບັ ແລະ ການຕດິຕາມສນິເຊື່ ອ,  
 ການຈດັປະເພດລາຍງານຖານະເງນິກູຕ້າມຄວາມສ່ຽງທີ່ ມີ

ລກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ, ແລະ 
 ການຄດິໄລ່ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມສ າລບັໜີເ້ສຍ ໂດຍອງີຕາມ

ບນັດາຂ ກ້ ານດົທາງລະບຽບການ. 
 
ສ າລບັຕວົຢ່າງຂອງເງນິກູທ້ີ່ ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ ທີ່ ຖກືຄດິໄລ່
ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມຕາມແຕ່ລະລູກຄາ້, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດ:້ 
 ປະເມນີ ແລະ ຫາສິ່ ງທາ້ທາຍຂ ສ້ມົມຸດຖານຂອງຄະນະ



 
 
 
 
 

 

 

ທະນາຄານ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ມຢູ່ີໂດຍພາວະວໄິສຂອງຂ ສ້ມົມຸດຖານ
ທີ່ ໄດເ້ລອືກ, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈ ຶ່ ງໄດມ້ກີານເອາົໃຈໃສ່ເປັນພເິສດ 
ໃນການກວດສອບຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້. 

 

 
 
 
  

ອ ານວຍການໃນແງ່ຂອງການຄາດຄະເນເງນິສົດ ແລະ 
ຈ ານວນການເກບັກູຄ້ນືຫຼກັຊບັ ແລະ 

 ປະເມນີຜນົກະທບົຂອງການປັບປຸງໂຄງ້ສາ້ງໜີ ້ທີ່ ເຫນັວ່າ 
ເໝາະສມົ 

  
ສ າລບັເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມທີ່ ຖກືຄດິໄລ່ເປັນກຸ່ມ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້
ໄດໃ້ຫຊ່້ຽວຊານສະເພາະດາ້ນມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂັນ້ຕອນຂອງ
ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 
 ທດົສອບຄວາມຄບົຖວ້ນ ແລະ ຄວາມຖືກຕອ້ງຂອງຂ ້

ມູນທີ່ ນ າ ໃຊໃ້ນຮູບແບບ 
 ທດົສອບຄວາມຖືກຕອ້ງໃນການຄ ານວນຂອງຮຸບແບບ

ຂອງທະນາຄານ 
 ປະເມນີ ແລະ ຫາສິ່ ງທາ້ທາຍກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົ

ຂອງຂ ສ້ມົມຸດຖານລວມມ ີອດັຕາການສູນເສຍໃນອະດດີ 
ແລະ  

 ສົມທຽບ, ຂ ມູ້ນ ແລະ ຂ ສ້ ົມມຸດຖານທີ່ ໄດສ້າ້ງໂດຍ
ທະນາຄານຕ ່ ກບັຕວົວດັແທກພາຍນອກ. 

 
ສຸດທາ້ຍພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດປ້ະເມີນ ຄວາມຄົບຖວ້ນ ແລະ 
ຖກືຕອ້ງ ຂອງການເປີດເຜຍີໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່
ກ່ຽວຂ ້ອງກັບການສ າຮອງໜີ້ເສຍ ເພື່ ອປະເມີນຄວາມ
ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການເປີດເຜຍີ. 
 

 

 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານທະນາຄານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 
 
ຄະນະບ ລຫິານທະນາຄານແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ ແລະ ບນັດາການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານເຫນັວ່າ ວ່າມີ
ຄວາມຈ າເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ໃຫມ້ີຄວາມຖືກຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ 
ປາສະຈາກຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫລວງ, ທີ່ ອາດຈະເກດີຈາກການສ ໂ້ກງ ຫຼ ືຂ ຜ້ດິພາດຕ່າງໆ. 
 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ຄະນະບ ລຫິານ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງທະນາຄານ ທາງດາ້ນຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ນ າໃຊພ້ືນ້ຖານການບນັຊວ່ີາດວ້ຍຫຼກັການແຫ່ງຄວາມ
ສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ຈນົກວ່າທີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານທະນາຄານຫາກເຫນັວ່າທຸລະກດິບ ່ ມຄີວາມອາດສາມາດໃນການດ າ
ເນນີງານຕ ່ໄດ ້ຫຼ ືໃນກ ລະນທີີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານທະນາຄານ ມຈີດຸປະສງົຢາກຍຸບເລກີ ຫຼ ືຢຸດກດິຈະການ. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ   
  
ຈດຸປະສງົໃນການກວດສອບຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັ ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົວ່າເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິລວມກດິຈະການໂດຍພາບລວມແມ່ນປາສະຈາກຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນຍອ້ນການສ ໂ້ກງ ຫຼ ືຍອ້ນຄວາມຜດິພາດ
ຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ ອການອອກບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະທີ່ ປະກອບມຄີ າເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຕ ່ ເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິ. ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົແມ່ນການຮບັປະກນັໃນລະດບັສູງ ແຕ່ບ ່ ໄດຮ້ບັປະກນັວ່າ ການກວດສອບທີ່ ໄດດ້ າເນີນ
ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການກວດສອບ ຈະສາມາດກວດພບົຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ໄດຕ້ະຫຼອດ
ທງັໝດົ. ຂ ຜ້ດິພາດສາມາດເກດີຂຶນ້ຈາກການສ ໂ້ກງ ຫຼ ືຍອ້ນຂ ຜ້ດິພາດຕ່າງໆ ແມ່ນຖກືພຈິາລະນາວ່າ ສ າຄນັ ຈາກລາຍການດຽວ ຫຼ ື
ຫຼາຍລາຍການລວມກນັ ແລະ ມີອິດທິພົນຕ ່ ການຕັດສິນໃຈທາງເສດຖະກດິຂອງຜຸ່ນ າໃຊເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິລວມ
ກດິຈະການ. 
 
ໃນການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການກວດສອບ, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໃ້ຊກ້ານຕດັສນິ ແລະ ວນິໄິສແບບ
ມອືາຊບີ ໃນຕະຫຼອດການດ າເນນີການກວດສອບ. ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັໄດ:້ 
 
► ກ ານດົ ແລະ ປະເມນີບນັດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫລວງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການບ ່ ວ່າ

ຈະເປັນຍອ້ນການສ ໂ້ກງ ຫຼ ືຍອ້ນຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ, ອອກແບບ ແລະ ດ າເນນີຂັນ້ຕອນການກວດສອບເພື່ ອຮອງຮບັບນັດາ
ຄວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ ານັນ້ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຈະໄດຮ້ບັເອາົຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົ ເພື່ ອເປັນພືນ້ຖານ
ໃຫແ້ກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້. ຄວາມສ່ຽງຂອງການບ ່ ສາມາດກວດພບົຂ ຜ້ດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ມຜີນົມາຈາກ
ການສ ໂ້ກງ ແມ່ນສູງກວ່າຜນົທີ່ ມາຈາກຄວາມຜດິພາດ, ເນື່ ອງຈາກວ່າການສ ໂ້ກງອາດລວມມ ີການສມົຮູຮ່້ວມຄດິ, ການປອມ
ແປງ, ການລະເລຍີໂດຍຕັງ້ໃຈ, ການບດິເບື່ ອນ ຫຼ ືລະເມດີຫຼກັການການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 
 

► ທ າຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກວດສອບເພື່ ອອອກແບບຂັນ້ຕອນການກວດສອບທີ່       
ເໝາະສມົກບັສະພາບການຕ່າງໆ ແຕ່ບ ່ ໄດມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະແດງຄ າເຫນັກ່ຽວກບັປະສດິທພິາບຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນ
ຂອງທະນາຄານ. 

 
► ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງບນັດານະໂຍບາຍທາງບນັຊທີີ່ ນ າໃຊ ້ແລະ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຂອງການຄາດຄະເນທາງການ

ບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ໄດຖ້ກືນ າໃຊໂ້ດຍຄະນະບ ລຫິານ. 
 

► ສະຫຼຸບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການນ າໃຊພ້ືນ້ຖານຂອງບນັຊວ່ີາດວ້ຍຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະ
ກດິ ຂອງຄະນະບ ລຫິານ ໂດຍອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດຮ້ບັ ບ ່ ວ່າຈະເປັນຄວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ 
ຈາກບນັດາເຫດການ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂທີ່ ອາດເປັນຂ ສ້ງົໃສທີ່ ສ າຄນັກ່ຽວກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການສບືເນື່ ອງໃນ
ການດ າເນນີທຸລະກດິ. ຖາ້ຫາກພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ສະຫຼຸບໄດວ່້າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັເກດີຂຶນ້, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດລ້ະບຸ
ໃນບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ ໃນການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 
ເພື່ ອສະເໜໃີຫເ້ອາົໃຈໃສ່ຕື່ ມອກີ ຫຼ ືຖາ້ຫາກຂາດການເປີດເຜີຍທີ່ ພຽງພ , ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຕອ້ງໄດສ້ະແດງຄ າເຫນັແບບມີ
ເງ ື່ອນໄຂ. ການສະຫຼຸບຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມ່ນອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດຮ້ບັຈນົເຖິງວນັທຂີອງບດົລາຍງານນກັ
ກວດສອບອດິສະຫຼະ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບນັດາເຫດການໃນອະນາຄດົ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ ອາດເປັນສາເຫດເຮດັໃຫທ້ະນາຄານ
ຢຸດຕກິານສບືຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

 
 ປະເມນີການນ າສະເໜໂີດຍລວມ, ໂຄງສາ້ງ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ລວມທງັການ

ເປີດເຜີຍຂ ມູ້ນ ແລະ ບ ່ ວ່າຈະເປັນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການແມ່ນໄດສ້ະແດງທຸລະກ າທີ່ ຕດິພັນ ແລະ 
ເຫດການໃນລກັສະນະທີ່ ບນັລຸຕາມການນ າສະເໜທີີ່ ຍຸດຕທິ າ ໄດສ້ າເລດັ. 
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ບດົອະທບິາຍ 
ເລກທ ີ

31 ທນັວາ 2016 
ລາ້ນກບີ 

31  ທນັວາ 2015 
ລາ້ນກບີ 

ຊບັສນິ    

ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 16 5,680,936 9,466,790 
ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ 17 2,950,093 1,986,635 
ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 18 19,093,205 10,854,955 
ການລງົທນຶທາງດາ້ນການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້  39 6,046 
ການລງົທນຶທາງດາ້ນການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 20 198,121 224,348 
ການລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິວນັຄບົກ ານດົ 21 2,553,110 1,776,408 
ການລງົທນຶໃນບນັດາບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 22 551,449 555,418 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ອຸປະກອນ 23 447,935 391,146 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 24 243,521 297,744 
ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 29.4 10,856 6,259 
ຊບັສນິອື່ ນໆ 25 294,009 211,111 
ລວມຊບັສນິ  32,023,274 25,776,860 

 

   
ໜີສ້ນິ    
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ 26 3,526,229 2,446,347 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້  27 25,402,421 21,310,561 
ກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງສປປ ລາວ 28 1,640,776 720,497 
ໜີສ້ນິອາກອນ 29.2 36,496 30,934 
ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 29.4 9,834 11,077 
ໜີສ້ນິອື່ ນໆ  30 94,324 60,373 
ລວມໜີສ້ນິ  30,710,080 24,579,789 

ທນຶ    
ທຶນິຈດົທະບຽນ  682,888 682,888 
ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສະສມົອື່ ນໆ 32 359,007 314,898 
ເງນິແຮສ າລບັຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 33 7,385 32,789 
ຮຸນ້ທີ່ ໄດຊ້ືຄ້ນື  (1,010) (1,010) 
ກ າໄລສະສມົ  230,992 134,263 
ສ່ວນຂອງທນຶທງັໝດົຂອງທະນາຄານແມ່  1,279,262 1,163,828 
ສ່ວນຂອງທນຶທງັໝດົຈາກສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ສາມາດຄວບຄຸມ  33,932 33,243 
ລວມທນຶ  1,313,194 1,197,071 

ລວມໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ  32,023,274 25,776,860 
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ກດິຈະກ າການດ າເນນີງານ 

ບດົອະທບິາຍ 
ເລກທ ີ

2016  
ລາ້ນກບີ 

2015 
ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນ  226,216 147,089  

ການດດັແກສ້ າລບັ:    
ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ 23, 24 70,553 64,465  
ລາຍຈ່າຍທີ່ ຫກັເປັນເງນິແຮສ າລບັການສູນເສຍເງນິກູ ້ແລະ ຄ່າ
ເສື່ ອມຂອງການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ  178,352 112,618  
ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງບ ລສິດັພາຍໃຕວ້ທິສ່ີວນໄດເ້ສຍ 22 (26,413) (48,325) 
ກ າໄລຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່  12 (676) (359,076) 
ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ  (11,060) (12,673) 
ກະແສເງນິສດົຈາກ ກ າໄລຈາກການດ າເນນີງານກ່ອນການປ່ຽນແປງ
ດາ້ນຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ  436,972  (95,902) 

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນຊບັສນິຈາກການດ າເນນີງານ     
ຍອດເຫຼອືຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ  (206,364) (334,797) 
ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້  (8,406,559) (1,338,065) 
ລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້  6,007  (2,140) 
ລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ   26,227  (2,016) 
ລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ  (787,691) (507,839) 
ຊບັສນິອື່ ນໆ  (7,296) 54,422  

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນໜີສ້ນິຈາກການດ າເນນີງານ     
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານອື່ ນ ແລະ ທຫລ  2,000,161  183,832  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້   4,091,859  2,208,913  
ໜີສ້ນິອື່ ນໆ  5,007 (186,372) 

ອາກອນທີ່ ໄດຈ່້າຍພາຍໃນປີ 29.3 (46,875) (9,020) 
ກະແສເງນິສດົສຸດທຈິາກ ການດ າເນນີງານ  (2,888,552) (28,984) 

ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນການລງົທນຶ     
ການຈດັຊື ້ແລະ ການກ ່ ສາ້ງຊບັສມົບດັຄງົທີ່    (170,304) (244,225) 
ຮບັຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່   48,918  371,908  
ຮບັເງນິປັນຜນົ  11,060  38,452  
ກະແສເງນິສດົສຸດທທິີ່ ໄດ(້ນ າໃຊ)້/ຈາກການເຄື່ ອນໄຫວການລງົທນຶ  (110,326) 166,135  
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ 

  
ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ ເອີນ້ວ່າ "ທະນາຄານ") ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບແບບ
ມະຫາຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ). 
 
ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 

ທະນາຄານຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕໃ້ບ
ອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ 129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິດາ້ນການທະນາຄານ ສະບບັປັບປຸງຄັງ້ລ່າສຸດ ເລກທ ີ4284/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ11 ພະຈກິ 2010 ອອກ
ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານໄດສ້ າເລດັການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານ
ໄດປ່້ຽນຊື່ ມາເປັນ ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັ
ທ ີ10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງການເງນິ ເປັນຜູ່ຖຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸືນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 
  

ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% (ທຽບເທົ່ າກບັ 13,657,759 ຮຸນ້) ໃຫຄູ່້ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະ
ສາດ ຊື່ ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’). ອງີຕາມສນັຍາການຊືຮຸ້ນ້ສາມນັ 
ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄອືຂອງ BRED ທະນາຄານ
ດັ່ ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍໃຕກຸ່້ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ ງ
ເປັນກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 150,235,349,000 ກບີໄດຖ້ກືຈ່າຍເຕມັມູນ
ຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 
 

ອງີຕາມການແຈງ້ການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 
ຜູ່ຖຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 
ລດັຖະບານ 95,604,321 70% 
ນກັລງົທນຶພາຍໃນ (ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ) 13,657,760 10% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 13,657,759 10% 
ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 13,657,760 10% 
 136,577,600 100% 

 
ກດິຈະກ າຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານລວມທງັ ການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ 
ຍາວ ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, 
ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມມີູນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອື່ ນໆ 
ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 
ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ທນຶຈດົທະບຽນ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  ແມ່ນ 682,888 ລາ້ນກບີ (ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2015: 682,888 ລາ້ນກບີ).



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 

ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ   
 

ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສ ານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບ ລສິດັໃນເຄອື, ສີ່  (4) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ, ສບິເກົາ້ 
(19) ສາຂາຫລກັ, ແປດສບິເອດັ (81) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 

 
ບ ລສິດັໃນເຄອື 

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ທະນາຄານມ ີໜຶ່ ງ (01) ບ ລສິດັໃນເຄອືຄ:ື 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
%  ຮຸນ້ຂອງ
ທະນາຄານ 

ບ ລສິດັຫລກັຊບັ 
ທຄຕລ - ກທ ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ180 -10 ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2010 ໂດຍກມົ 
ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຫລກັຊບັ 70% 

 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ທະນາຄານມ ີສີ່  (04) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຄ:ື 

ຊື່  ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ
ກດິ ລາວ - ຫວຽດ 

ເລກທ ີ232/11 ລງົວນັທ ີ08 ກນັຍາ 2011 ໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ ງ  121-09/ຜທ ລງົວນັທ ີ26 ສງິຫາ 2009 ໂດຍ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຂອງ ສປປ 
ລາວ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

46% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ 
- ຫວຽດ 

ເລກທ ີ077/08/FIMC ລງົວນັທ ີ09 ມຖຸິນາ 2008 
ໂດຍ ຄະນະກ າມະການລງົທນຶ ຕ່າງປະເທດ ຂອງສປປ 
ລາວ. 

ປະກນັໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ 
ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ041/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ27 ມງັກອນ 2014 
ໂດຍ ພະແນກທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນຄານ & 
ການເງນິ 

49% 

  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 
ສະພາບ ລຫິານ 

 
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ຮອດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານສະບບັນີ ້
ປະກອບມ:ີ 

 
ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 
ທ່ານ ບຸນເຫຼອື ສນິໄຊວ ລະວງົ ປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ນ. ຂນັທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດີ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືໃໝ່ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈນັທະວສຸີກ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ09 ເມສາ 2015 

 
ຄະນະອ ານວຍການ 
 

ສະມາຊກິຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2016 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານນີ ້
ປະກອບມ:ີ 
ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016 
ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ06 ມຖຸິນາ 2008 
ທ່ານ ນ. ຂນັທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ1 ພະຈກິ 2016 

  
ພະນກັງານ 
 
ພະນກັງານ ທງັໝດົຂອງທະນາຄານ ແລະ ບ ລສິດັໃນເຄອື ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 1,621 ຄນົ (31 ທນັວາ 2015: 
1,548 ຄນົ).  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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2. ພືນ້ຖານໃນການກຽມ 
 

ທະນາຄານສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການແມ່ນໄດຮ້ບັການກະກຽມໂດຍອງີຕາມພືນ້ຖານຕົນ້ທນຶເດມີ, 
ເວັນ້ແຕ່ໄດເ້ປີດເຜຍີຢູ່ໃນບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທໃີດໜຶ່ ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັນີ.້ 

 
ທະນາຄານຮກັສາການບນັທກຶບນັຊເີປັນເງນິກບີ ("ກບີ") ເຊິ່ ງເປັນສະກຸນ ເງນິຫລກັຂອງທະນາຄານ ແລະ ໄດສ້າ້ງເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການເປັນຫວົໜ່ວຍລາ້ນກບີ. 

 

ທະນາຄານຍງັໄດສ້າ້ງ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການຕາມ IFRS ລງົວນັທ ີ31 ມນີາ 2017 
 

ປີການບນັຊຂີອງທະນາຄານແມ່ນເລີ່ ມຕົນ້ແຕ່ວນັທ ີ1 ມງັກອນ ແລະ ສິນ້ສຸດ 31 ທນັວາ.  
 

3. ຄ າຖະແຫງຼການ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານ ຖກືກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການ
ລາຍງານການເງນິ (IFRS) ທີ່ ອອກໂດຍ IASB. 
 

4. ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 
 
ທາງທະນາຄານໄດນ້ າສະເໜໃີບລາຍງານຖານະການເງນິ ໂດຍລຽງລ າດບັຕາມສະພາບຄ່ອງ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
ແມ່ນໄດຖ້ກືລາຍງານເປັນມູນຄ່າລວມ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ ຈະຖກືນ າມາຫກັ
ລາ້ງກນັ ແລະ ລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທ ິໃນເວລາທີ່  ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຫາກມຄີວາມຕອ້ງການຢາກຫກັລາ້ງ 
ໃນທຸກໆກ ລະນຂີາ້ງລຸ່ມນີ:້  
 
 ການດ າເນນີທຸລະກດິປົກກະຕ ິ
 ໃນກ ລະນທີີ່ ທຸລະກດິມກີານກະທ າຄວາມຜດິ 
 ໃນກ ລະນຂີອງບ ່ ສາມາດຊ າລະໜີ ້ຫຼ ືການລົມ້ລະລາຍຂອງທະນາຄານແລະ/ຫຼ ືຄູ່ຄາ້ຂອງຕນົ. 

 
5. ພືນ້ຖານຂອງການສງັລວມກດິຈະການ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການແມ່ນປະກອບດວ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງທະນາຄານ ແລະ 
ບ ລສິດັໃນເຄອື (ໃນທີ່ ນີເ້ອີນ້ວ່າ “ກຸ່ມ”) ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016. ບ ລສິດັໃນເຄອືແມ່ນບ ລສິດັຜູຖ້ກືລງົທນຶທີ່ ທະນາຄານ
ຄວບຄຸມ. ການຄວບຄຸມແມ່ນບນັລຸໄດໃ້ນເວລາທີ່ ທະນາຄານໄດຖ້ກືຮບັ ຫຼມືສີດິທ,ິ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄນືຈາກຕວົປ່ຽນແປງຈາກ
ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຕນົກບັນກັລງົທນຶ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຜນົຕອບແທນທີ່ ຜ່ານອ ານາດຂອງຕນົ
ຕ ່ ຜູນ້ກັລງົທນຶ. 
 
ໂດຍທົ່ ວໄປ, ມຂີ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ວ່າຜນົຂອງສດິລງົຄະແນນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມໄດ.້ ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ພາຍໃຕ ້
ສະຖານະການສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ທະນາຄານອາດຈະຍງັໃຊກ້ານຄວບຄຸມທີ່ ມກີານຖຫຸືນ້ໜອ້ຍກ່ວາ 50% ຫຼ ືອາດບ ່ ສາມາດທີ່
ຈະອອກດ າເນນີຄວບຄຸມແມກ້ະທັງ້ມກີານຖຄືອງຮຸນ້ຢູ່ຫຼາຍກ່ວາ 50% ຂອງຮຸນ້ຂອງນຕິບຸິກຄນົ. ເມື່ ອການປະເມນີວ່າມນັມີ
ອ ານາດຫຼາຍກ່ວານກັລງົທນຶ ແລະ ຈຶ່ ງຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຂອງຜນົຕອບແທນຂອງຕນົ, ທະນາຄານພຈິາລະນາຂ ເ້ທດັຈງິທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງທງັຫມດົ ແລະ ສະພາບການ, ລວມທງັ: 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີເເລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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5. ພືນ້ຖານຂອງການສງັລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
 

► ຈດຸປະສງົ ແລະ ການອອກແບບຂອງນກັລງົທນຶ 
► ການກດິຈະກ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ວທິກີານຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັກດິຈະກ າເຫຼ ົ່ ານັນ້ ບ ່ ວ່າຈະໂດຍທະນາຄານ ຫຼ ືບ  
► ສາມາດຊີນ້ າບນັດາກດິຈະກ າ 
► ຂ ຜ້ນັທະສນັຍາເຊັ່ ນ: ສດິ ໃນການຮອ້ງ, ສດິໃນການເພີ່ ມ ແລະ ສດິໃນການຊ າລະ 
► ບ ່ ວ່າທະນາຄານໄດຖ້ກືຮບັ ຫຼ ື ມສີດິ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄນືຈາກຕວົປ່ຽນແປງຈາກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຕນົກບັນກັລງົທນຶ 

ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຜນົຕອບແທນທີ່ ຜ່ານອ ານາດຂອງຕນົຕ ່ ຜູນ້ກັລງົທນຶ. 
 

ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ ແລະ ອງົປະກອບຂອງ OCI ແຕ່ລະຄນົແມ່ນປະກອບກບັຜູຖ້ຫຸືນ້ຂອງບ ລສິດັແມ່ຂອງກຸ່ມບ ລສິດັ ແລະ 
ສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄຸມ, ເຖງິແມ່ນວ່າສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄຸມຈະມຍີອດຂາດດຸນ. 

 
ໃນເວລາທີ່ ມຄີວາມຈ າເປັນ, ການດດັແກແ້ມ່ນໄດເ້ຮດັເໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບ ລສິດັໃນເຄອືທີ່ ຈະເຮດັໃຫ ້
ນະໂຍບາຍການບນັຊຂີອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການບນັຊຂີອງກຸ່ມບ ລສິດັ. ຊບັສນິລະຫວ່າງກຸ່ມທງັໝດົ, ໜີ້
ສນິ, ທນຶ, ລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ກະແສເງນິສດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທຸລະກ າລະຫວ່າງສະມາຊກິຂອງກຸ່ມບ ລສິດັໄດຖ້ກືລບົລາ້ງ
ຢ່າງເຕມັສ່ວນໃນການສງັລວມກດິຈະການ. 

 
ການປ່ຽນແປງໃນຜນົປະໂຫຍດໃນກ າມະສດິຂອງບ ລສິດັໃນເຄອື, ໂດຍປາດສະຈາກການສູນເສຍການຄວບຄຸມ, ຖກືບນັທກຶ
ການເຮດັທຸລະກ າທາງດາ້ນທນຶ. ຖາ້ຫາກວ່າກຸ່ມບ ລສິດັສູນເສຍການຄວບຄຸມໃນບ ລສິດັໃນເຄອຶ, ຈະຖກືຢຸດການຮບັຮູຂ້ອງ
ໃນຊບັສນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ລວມທງັຄ່າຄວາມນຍິມົ), ຫນີສ້ນິ, ສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄຸມ (NCI) ແລະ ອງົ
ປະກອບອື່ ນໆຂອງທນຶ, ໃນຂະນະທີ່ ໃດຮບັກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ. ການລງົທນຶ ໃດໜຶ່ ງທີ່ ໄດ ້
ຮກັສາຈະຖກືຮບັຮູຢູ່້ໃນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ນະວນັທຂີອງການສູນເສຍຂອງການຄວບຄຸມ. 

 
6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ 
 

6.1 ການແລກປ່ຽນເງນິຕ່າງປະເທດ 
 

 ການເຮດັທຸລະກ າທີ່ ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ ຖືກບນັທກຶ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງນິກບີ ໂດຍນ າໃຊອ້ັດຕາ
ແລກປ່ຽນນະວັນັທທີີ່ ເຮດັທຸລະກ າ. ຊບັສນິ ແລະ ຫນີສ້ນິທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະໄດ ້ຖກືແລກປ່ຽນຄນືເປັນ
ເງນິກີບ ໂດຍໃຊອ້ັດຕາແລກປ່ຽນນະວັນທີສາ້ງບົດລາຍງານ (ເບີ່ ງລາຍລະອຽດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງນິຕາ
ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໃຊໃ້ນການແລກປ່ຽນເປັນເງນິກບີ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແລະ 31 ທນັວາ 2015 ໃນ ເອກະສານຊອ້ນ
ທາ້ຍເລກທ ີ42). ສ່ວນຜດິດ່ຽງທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການຕມີູນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານແມ່ນຖກືບນັທກຶເຂົາ້
ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 

 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ 
 

6.2.1 ວນັທຂີອງການຮບັຮູ ້
 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທງັໝດົ, ຍກົເວັນ້ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້, ຖກືຮບັຮູ ້
ເບືອ້ງຕົນ້ໃນມືທ້ີ່ ຖືກຊື ້- ຂາຍ ເຊັ່ ນ ມືທ້ີ່ ທະນາຄານກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງໃນພນັທະສນັຍາຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ. 
ນີລ້ວມທງັ "ວທິກີານຄາ້ປົກກະຕ"ິ - ການຊື ້ຫຼ ືການຂາຍຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານນ າສົ່ ງຕາມກ ານດົ
ເວລາທີ່ ໄດຖ້ກືກ ານດົໂດຍກດົໝາຍ ຫຼ ືລະບຽບການເງນິໃນສະ ຖານທີ່ ຊືຂ້າຍ. ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ ແມ່ນ
ຖກືຮບັຮູໃ້ນເມື່ ອເງນິໄດໂ້ອນເຂົາ້ບນັຊ ີຂອງລູກຄາ້ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. ທະນາຄານຮບັຮູໜ້ີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້ເມື່ ອທະນາຄານໄດຮ້ບັ
ເງນິຈາກລູກຄາ້ເປັນທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ (ຕ ່ ) 
 

6.2.2 ການຕມີນູຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ຂອງເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 
 

 ການຈດັປະເພດເຄື່ ອງມທືາງການເງນິຕາມການຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແມ່ນຂຶນ້ກບັລກັສະນະຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແລະ 
ຈດຸປະສງົຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ຕອ້ງການ. ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທງັໝດົແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນເບືອ້ງຕົນ້
ຕາມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າບວກກບັລາຍຈ່າຍທີ່ ເກດີຈາກການຊື,້ ຍກົເວັນ້ໃນກ ລະນຂີອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ມູນຄ່າ
ຍຸດຕທິ າຖກືບນັທກຶໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ. 

 

6.2.3 ຊບັສນິທາງການເງນິ ຫລ ືໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ 
 

 ຊບັສນິທາງການເງນິ ຫລ ື ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ ແມ່ນຖກືບນັທກຶໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິລວມ
ກດິຈະການຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າ. ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າຍຸຕທິ າແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນ "ກ າໄລ/(ຂາດທນຶ) ສຸດທໃິນຫລກັຊບັ 
ແລະ ການຊື-້ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ". ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ເງນິປັນຜນົ ແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນ "ກ າໄລ/(ຂາດທນຶ) ສຸດທ ິ
ຈາກຫລກັຊບັ ແລະ ການຊື ້- ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ". ອງີຕາມ ກ ານດົເວລາຂອງສນັຍາ ຫລ ືເມື່ ອສດິໃນການຈ່າຍໄດເ້ກດີ
ຂຶນ້. 
 

 ເຊິ່ ງລວມຢູ່ໃນປະເພດນີແ້ມ່ນມຫີລກັຊບັລງົທນຶ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຊື ້- ຂາຍໃນໄລຍະສັນ້. 
 
6.2.4 ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 

  

ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (EIR) ແມ່ນອດັຕາສ່ວນຫຼຸດຕວົຈງິທີ່ ໄດຈ້າກການຄາດຄະເນການຊ າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຫຼ ື
ລາຍຮບັຕາມອາຍຸການທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ ຫຼ ືໄລຍະສັນ້ກວ່າທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ອງ ຍອດຍກົມາສຸດທຂິອງຊບັ
ສນິ ຫຼ ືໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ຄ່າເສື່ ອມຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສນິ ຫຼ ືໜີສ້ນິທາງການເງນິແມ່ນຖກືດດັແກ ້ເມື່ ອທະນາຄານໄດແ້ກໄ້ຂ
ການຄາດຄະເນລາຍຮບັ ຫຼ ືລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖກືຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ແລະ ສ່ວນຜດິດ່ຽງ
ຂອງ ມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວຈະຖກືບນັທກຶເປັນ ‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິ ແລະ 
‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ນະໂຍບາຍການບນັຊສີ າລບັວທິ ີ EIR ແມ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງການນ າໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືເຊິ່ ງໄດອ້ະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເລກທ:ີ 

 

 6.2.6 ສ າລບັ “ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ” 
 6.2.7 ສ າລບັ “ການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ” 
 6.2.8 ສ າລບັ ‘ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້’ 
 6.2.9 ສ າລບັ ‘ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້ ແລະ ເງນິກູຍ້ມືອື່ ນໆ’ 
 6.4 ສ າລບັ ‘ການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ’ 
 6.8 ສ າລບັ ‘ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ’ 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ (ຕ ່ ) 
 
6.2.5  ມືທ້ ີ1 ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ  
 
 ເມື່ ອລາຄາໃນມືທ້ີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ຕ່າງຈາກມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງລາຄາຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ໃນປັດຈບຸນັ ຂອງເຄື່ ອງມື

ການເງນິອນັດຽວກນັ ຫຼ ື ອງີຕາມມູນຄ່າທີ່ ໄດສ້ າຫຼວດໃນຕະຫຼາດ, ທະນາຄານຮບັຮູສ່້ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືທ້ີ່
ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ (‘ມືທ້ ີ1’ ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ) ໃນ  “ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການຄາ້". ໃນກ ລະນທີີ່
ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຖກື ານດົຕາມຖານຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ໄດຖ້ກືສ າຫຼວດ, ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືທ້ີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ 
ແລະ ມູນຄ່າທີ່ ໄດຈ້າກນ າໃຊເ້ຕກັນກິການຕມີູນຄ່າດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອຂ ້
ມູນສາມາດຊອກຫາໄດ ້ຫຼ ືເມື່ ອເຄື່ ອງມກືານເງນິບ ່ ຖກືຮບັຮູ.້ 

 
6.2.6 ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ 

ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ປະກອບມ ີຫຼກັຊບັທນຶ ແລະ ຫຼກັຊບັໜີ.້ ຫຼກັຊບັທນຶຈະຖກືຈດັປະເພດເປັນ
ຫຼກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ຖາ້ໃນກ ລະນທີີ່ ຫຼກັຊບັດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ໄດຖ້ກືຈດັເປັນປະເພດຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ ຫຼ ືຫຼກັຊບັທີ່
ບນັທກຶມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ໂດຍຜ່ານ ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶໂດຍກງົ. ຫຼກັຊບັໜີແ້ມ່ນເກດີຂຶນ້ໂດຍບ ່ ມໄີລຍະເວລາທີ່ ແນ່ນອນ 
ແລະ ອາດຈະຖກືຂາຍອອກໄປເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ສີະພາບຄ່ອງ ຫຼ ືເພື່ ອຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງເງ ື່ອນໄຂໃນຕະຫຼາດ. 

 ທະນາຄານຍງັບ ່ ໄດຮ້ບັຮູບ້ນັດາເງນິກູ ້ຫຼ ືໜີຕ້ອ້ງຮບັເປັນການລງົທນຶການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ.  

ຫລງັຈາກການຕມີູນຄ່າໃນເບືອ້ງຕົນ້, ການລງົທນຶທາງການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ໄດຖ້ກືຕມີູນຄ່າເປັນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ.  

ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶທີ່ ບ ່ ເກດີຂຶນ້ຈງິ ແມ່ນຖກືຮບັຮູໂ້ດຍກງົໃນປະເພດທນຶ (ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການທຸລະ
ກດິ) ເປັນ “ເງນິແຮສ າລບັຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”. ເມື່ ອການລງົທນຶດັ່ ງກ່າວໝດົກ ານດົ, ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶສະສມົກ່ອນໜາ້
ນີ ້ ຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ ວ່າແມ່ນ  “ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ” ເມື່ ອ
ທະນາຄານລງົທນຶຫລາຍກວ່າໜຶ່ ງລາຍການໂດຍນ າໃຊຫ້ລກັຊບັຄ າ້ປະກນັດຽວກນັ, ມນັຈະຖກືສະສາງອອກຕາມຫລກັການ
ເຂົາ້ກ່ອນ-ອອກກ່ອນ. ເງນິປັນຜນົທີ່ ຫາມາໄດໃ້ນຊ່ວງໄລຍະການຖຊືບັສນິການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານ
ຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະການກດິຈະການ ວ່າເປັນ  “ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານອື່ ນໆ ”  ເມື່ ອສດິຂອງການໄດຮ້ບັ
ເງນິປັນຜນົຂອງທະນາຄານ ຖກືສາ້ງຂຶນ້. ເມື່ ອການຂາດທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ເນື່ ອງຈາກການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງການລງົທນຶດັ່ ງກ່າວນັນ້ 
ຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ ວ່າເປັນ  “ການຫກັຄ່າເສື່ ອມການລງົທນຶທາງການເງນິ” ໂດຍ
ປ່ຽນຈາກ “ເງນິແຮສ າລບັຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”. 

6.2.7 ການລງົທນຶທີ່ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ 

ການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົແມ່ນຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນອະນຸພນັທາງການເງນິ ເຊິ່ ງມກີານກ ານດົໄວຢ່້າງຈະແຈງ້ 
ຫຼ ື ສາມາດກ ານດົໄດໄ້ລຍະເວລາໃນການຊ າລະ ແລະ ໄດກ້ ານດົວນັຄບົກ ານດົໄວແ້ລວ້, ເຊິ່ ງທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈ ແລະ 
ສາມາດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ. ພາຍຫລງັການຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້, ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົຈະຖກືບນັທກຶອງີ
ຕາມຕົນ້ທນຶ ບວກໃຫ ້ ລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ ໂດຍຄດິໄລ່ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕາມສນັຍາຕາມແບບວທິຄີງົ
ຕວົ. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ ຈະຖກືປະເມນີຄ່າເສື່ ອມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຈະມກີານຫກັຄ່າເສື່ ອມຂອງຫລກັ
ຊບັປະເພດນີ ້ຖາ້ຫາກມູນຄ່າຍຸດຕທິ າມກີານຫຼຸດລງົ ຫຼ ືຫຼຸດລງົຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶຊື ້ຫຼ ືໄລຍະເວລາຂອງການຫຼຸດລງົຂອງລາຄາມີ
ລກັສະນະຍາວນານ. ຄ່າເສື່ ອມທີ່ ເກດີຈາກຫລກັຊບັແບບນີຈ້ະຖກືບນັທກຶໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະການ
ກດິຈະການ ໃນພາກສ່ວນຂອງ “ລາຍຈ່າຍຈາກຂາດທນຶສນິເຊື່ ອ”. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ (ຕ ່ ) 
 
6.2.7 ການລງົທນຶທີ່ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 

ຖາ້ທະນາຄານຕອ້ງການຂາຍ ຫຼ ື ຈດັປະເພດການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃໝ່ກ່ອນມືຄ້ບົກ ານດົ (ນອກເໜອືຈາກມ ີ
ເຫດການໃດໜຶ່ ງສະເພາະ), ລາຍການຄງັຫລກັຊບັທີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົທງັໝດົຈະຖກືປ່ຽນແປງ ແລະ 
ຈະຕອ້ງຖກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ເປັນ ຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຈະຖກືຫາ້ມບ ່ ໃຫຈ້ດັປະເພດຊບັສນິ
ການເງນິໃດໆໃຫເ້ປັນຊບັສນິການເງນິທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົພາຍໃນ 2 ປີ. 

6.2.8  ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລ້ກູຄາ້ 
  

 ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ’ ແລະ ‘ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້’, ລວມມຊີບັສນິການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນອະນຸພນັທີ່ ມໄີລຍະ
ເວລາ ຫຼ ື ສາມາດກ ານດົໄລຍະເວລາການຊ າລະທີ່ ແນ່ນອນ ເຊິ່ ງລາຄາຊບັສນິເຫຼ ົ່ ານັນ້ບ ່ ໄດມ້ກີານຊື-້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ, ນອກເໜອື
ຈາກ:  
► ທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຂາຍທນັທ ີຫຼ ືທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດໃ້ນໄລຍະສັນ້ ແລະ ນັນ້ກ ່ ຂຶນ້ຢູ່ກບັການຮບັ

ຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້, ກ ານດົຕາມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຜ່ານກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ; 
► ທະນາຄານຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ກ ານດົມູນຄ່າຂາຍ; 
► ທະນາຄານອາດຈະບ ່ ໄດກ້ າໄລຈາກການລງົທນຶທງັໝດົ ເນື່ ອງຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິ. 

 
 ຫຼງັຈາກການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້, ເງນິຝາກກບັທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ ຈະຖກືບນັທກຶລງົບນັຊີ

ນ າໃຊ ້ ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ “EIR”) ລບົໃຫລ້າຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມ. ຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ໂດຍ
ຄ ານງຶເຖງິສ່ວນຫຼຸດຂອງຊບັສນິທີ່ ໄດມ້າ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຕົນ້ທນຶທີ່ ເປັນ ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. 
ເພາະສະນັນ້, ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູລ້າຍຮບັດອກເບຍ້ໂດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາຜນົຕອບແທນເຊິ່ ງເປັນອດັຕາການຄາດຄະເນທີ່ ດທີີ່
ສຸດຂອງອດັຕາຜນົຕອບແທນຄງົທີ່ ຕາມອາຍຸເງນິກູ,້ ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງມກີານຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ
ໃນການຄດິໄລ່ຄ່າທ ານຽມໃນໄລຍະຕ່າງໆ ແລະ ລກັສະນະອື່ ນໆຂອງວງົຈອນຊວີດິຜະລດິຕະພນັ (ການຈ່າຍລ່ວງໜາ້, ດອກ
ເບຍ້ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ). 

 
 ຖາ້ຫາກວ່າການຄາດຄະເນມກີານປັບປຸງແກໄ້ຂ, ຈະຕອ້ງມກີານບນັທກຶການດດັແກເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼຸດລງົ ຂອງມູນຄ່າໃນໃບລາຍ

ງານຖານະການເງນິ ອງີຕາມການເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືຫຼຸດລງົຂອງລາຍຮບັດອກເບຍ້. ຫຼງັຈາກນັນ້, ມູນຄ່າດດັແກດ້ັ່ ງກ່າວຈະຖກືຄດິໄລ່
ຄ່າເສື່ ອມ ແລະ ຖກືບນັທກຶເປັນດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 
 ທະນາຄານອາດຈະອອກຂ ຜູ້ກພນັເງນິກູເ້ມ ື່ ອເງນິກູຖ້ກືຖອນ, ເງນິກູດ້ ັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະຖກືຈດັປະເພດເປັນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ມ ີ

ໄວເ້ພື່ ອຄາ້ຂາຍເພາະວ່າຈດຸປະສງົແມ່ນຂາຍເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້. ຂ ຜູ້ກພນັເຫລົ່ ານີຈ້ະຖກືບນັທກຶ ແລະ ຖກືປະເມນີຕາມມູນຄ່າ 
ຍຸດຕທິ າຜ່ານກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ. 

 
ເມື່ ອເງນິກູຖ້ກືຖອນ, ກ ່ ຈະຖກືຮກັສາໂດຍ ທະນາຄານ ແລະ ຈະບ ່ ຂາຍໃນໄລຍະສັນ້, ຂ ຜູ້ກພນັຈະຖກືບນັທກຶເມື່ ອສນັຍາໄດ ້
ຖກືເຮດັຂຶນ້ ແລະ ມແີນວໂນມ້ບົ່ ງບອກວ່າການຂາດທນຶຈະເພີ່ ມຂຶນ້ (ຕວົຢ່າງ: ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫຄູ່້ສນັຍາ). 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫຼງັ (ຕ ່ ) 
 

6.2.9  ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລກູຄາ້ ແລະ ທນຶກູຍ້ມື 
 

“ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້ ແລະ ທນຶກູຍ້ມື” ປະກອບມຂີ ຕ້ກົລງົຕາມສນັຍາທີ່ ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫທ້ະນາຄານມີ
ພນັທະທີ່  ຕອ້ງຈ່າຍເງນິສດົ ຫຼ ືຊບັສນິການເງນິອື່ ນໆໃຫແ້ກ່ເຈ ົາ້ຂອງສນັຍາ. 

 
 ຫຼງັຈາກມກີານປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້, ‘ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້ ແລະ ທນຶກູຍ້ມື’ ຈະຖກືປະເມນີອງີຕາມການ

ຫກັມູນຄ່າເສື່ ອມໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ (‘EIR’). ມູນຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ໂດຍອງີ ຕາມສ່ວນຫລຸດ ແລະ ຄ່າ
ທ ານຽມຂອງໜີ ້ແລະ ຕົນ້ທນຶທີ່ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. 

 
6.2.10 ການຈດັປະເພດຊບັສນິການເງນິຄນືໃໝ່ 
 
 ເລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ກ ລະກດົ 2008, ທະນາຄານໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັປະເພດຄນືໃໝ່ສ າລບັບນັດາຊບັສນິທາງການເງນິ ທີ່ ບ ່

ແນ່ນອນອອກຈາກ “ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້” ໄປເປັນ “ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”, “ເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ”, ຫຼ ື“ຊບັສນິ
ທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ”. ນບັຈາກວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ທະນາຄານຍງັໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັປະເພດຄນືໃໝ່ ບນັດາເຄື່ ອງມກືານເງນິ
ທີ່  ນອກເໜອືຈາກ “ເຄື່ ອງມກືານເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ” ໄປເປັນ “ເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ”. ການຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ຈະຖກືບນັ 
ທກຶດວ້ຍມູນຄ່າຍຸດຕທິ າໃນມືທ້ີ່ ຕມີູນຄ່າຄນື, ເຊິ່ ງມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະກາຍເປັນມູນຄ່າຕົນ້ທນຶໃໝ່. 

 
 ສ າລບັຊບັສນິການເງນິທີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດອອກຈາກ “ຊບັສນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”, ທຸກໆກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶທີ່ ເກດີຈາກຊບັ

ສນິດັ່ ງກ່າວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ ໄດລ້ງົບນັຊເີປັນທນຶເຈ ົາ້ຂອງແມ່ນຖກືສະສາງໄປເປັນກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶຈາກອາຍຸສນັຍາທີ່ ຍງັ 
ເຫຼອືຂອງການລງົທນຶໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ທຸກໆສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕົນ້ທນຶໃໝ່ ແລະ ກະແສເງນິສດົ
ທີ່ ຄາດຄະເນໄວແ້ມ່ນຈະຖກືສະສາງອອກຕາມອາຍຸສນັຍາທີ່ ຍງັເຫຼອືຂອງຊບັສນິໂດຍໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ຖາ້ຊບັສນິ
ຖືກກ ານດົວ່າມກີານເສື່ ອມຄ່າມູນຄ່າທີ່ ລງົບນັຊີເປັນທນຶເຈ ົາ້ຂອງນັນ້ແມ່ນຈະຖືກນ າມາລາຍງານໃນ ໃບລາຍງານຜົນການ
ດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 

 
 ໃນບາງກ ລະນ ີທະນາຄານອາດຈະຈດັປະເພດຊບັສນິການຄາ້ທີ່ ບ ່ ແມ່ນອານຸພນັອອກຈາກ “ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້” ເປັນ

ປະເພດ “ເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ” ຖາ້ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງມນັສອດຄ່ອງກບັຄວາມໝາຍຂອງເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ 
ທະນາຄານມ ີ ເຈດຈ ານງົໃດໜຶ່ ງ ແລະ ສາມາດຄອບຄອງຊບັສນິທາງການເງນິ ສ າລບັເປັນຊບັສນິທີ່ ຍດຶໄດໃ້ນອະນາຄດົ ຫຼ ື
ຄອບຄອງໄວ ້ ຈນົຄບົກ ານດົ. ຖາ້ຊບັສນິການເງນິຖກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ ແລະ ຖາ້ທະນາຄານໄດຄ້າດຄະເນເງນິສດົທີ່ ຈະໄດ ້
ຮບັໃນອະນາຄດົເພີ່ ມໃນພາຍຫລງັເນື່ ອງຈາກວ່າຄວາມສາມາດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິສດົດັ່ ງກ່າວເພີ່ ມຂຶນ້, ຜນົກະທບົຂອງການເພີ່ ມ
ຂຶນ້ນັນ້ ແມ່ນໄດບ້ນັທກຶເປັນການດດັແກ ້ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ຈາກມືທ້ີ່ ການຄາດຄະເນມກີານປ່ຽນແປງ. 

  
ການຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ແມ່ນການເລອືກໂດຍຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຖກືກ ານດົເປັນເຄື່ ອງມໂືດຍພືນ້ຖານເຄື່ ອງມ.ື 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.3 ການຫກັລາ້ງຊບັສນິ ແລະ ໜີ ້ສ້ນິທາງການເງນິ 
 
6.3.1 ຊບັສນິທາງການເງນິ 
 
 ຊບັສນິທາງການເງນິ (ຫຼ ື ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ື ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ) ຈະຖກືຢຸດຮບັຮູ ້

ເປັນຊບັສນິ ກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອສດິທທິີ່ ຈະໄດຮ້ບັກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສນິທີ່ ໄດຫ້ມດົອາຍຸແລວ້. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຍງັຢຸດຮບັຮູ ້
ເປັນຊບັສນິ ໃນກ ລະນທີີ່ ຊບັສນິດັ່ ງກ່າວຖກືໂອນ ແລະ ການໂອນດັ່ ງກ່າວສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂການຢຸດຮບັຮູ.້ 

 
 ທະນາຄານຖວ່ືາໄດໂ້ອນຊບັສນິຖາ້ຫາກວ່າ: 
 

 ທະນາຄານ ໄດໂ້ອນກ າມະສດິທງັໝດົໃນການຮບັກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສນິ ຫຼ ື
 ການຮກັສາສດິທໃິນການຮບັກະແສເງນິສດົ ແຕ່ຕອ້ງມພີນັທະຜູກພນັທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍກະແສເງນິສດົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັທງັ

ໝດົໃນອານາຄດົໂດຍທນັທໃີຫພ້າກສ່ວນທສີາມພາຍໃຕຮູ້ບແບບ 'ການຕດິພນັ’. 
 

ການຕດິພນັ ເປັນການເຮດັທຸລະກ າຜ່ານທະນາຄານຖເືປັນລາຍການທີ່ ເກດີຂຶນ້ ເມື່ ອທະນາຄານຖສືດິຕາມສນັຍາ ເພື່ ອຮບັ
ກະແສເງນິສດົຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຊບັສນິເດມີ), ແຕ່ຖເືປັນພາລະຜູກພນັຕາມສນັຍາທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍຊ າລະເງນິສດົໃຫ ້
ແກ່ກດິຈະການຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງແຫ່ງ (ຜູຮ້ບັສຸດທາ້ຍ), ເມື່ ອມກີານປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທງັສາມຂ ດ້ ັ່ ງຕ ່ ໄປນີ.້ ນະວນັທ ີ31 
ທນັວາ 2016 ທະນາຄານບ ່ ມຊີບັສນິທາງການເງນິພາຍໃຕຮູ້ບແບບດັ່ ງກ່າວ. 

 
ການໂອນຈະສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂການຢຸດຮບັຮູ ້ກ ຕ ່ ເມື່ ອ: 
 

 ທະນາຄານໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິດັ່ ງກ່າວ ຫຼ ື
 ທະນາຄານບ ່ ໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮກັສາຄວາມສ່ຽງທງັໝດົໄວ ້ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງຊບັສນິ ທງັໝດົ, ແຕ່

ໄດໂ້ອນການຄວບຄຸມຊບັສນິດັ່ ງກ່າວແລວ້ 
 

ອງີຕາມຂ ມູ້ນດາ້ນເທງິ, ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາວ່າການຄວບຄຸມ ຈະຖືກໂອນຖາ້ຫາກຜູຮ້ບັໂອນມຄີວາມສາມາດໃນການ
ຂາຍຊບັສນິໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົທສີາມທີ່ ບ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັ ແລະ ສາມາດໃຊຄ້ວາມສາມາດດັ່ ງກ່າວໄດພ້ຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບ ່ ມຂີ ້
ຈ າກດັໃດໆກ່ຽວກບັການໂອນ. 

 
 ເມື່ ອທະນາຄານໄດໂ້ອນສດິໃນການຮບັເງນິສດົຈາກຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ືໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕດິພນັ, ແລະ ບ ່ ໄດໂ້ອນ 

ຫຼ ືຍງັຄງົຮກັສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິ ຫຼ ືໄດໂ້ອນສດິໃນການຄວບຄຸມຊບັສນິ, ຊບັສນິຈະຖກື
ຮບັຮູໃ້ນເວລາທີ່ ທະນາຄານຍງັມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັຊບັສນິນັນ້ໆ. ໃນກ ລະນນີີທ້ະນາຄານຍງັຮບັຮູເ້ປັນໜີສ້ນິໃນເຄອື, ຊບັສນິ
ທີ່ ຖກືໂອນ ແລະ ໜີສ້ນິທີ່ ຕດິພນັແມ່ນ ຖກືປະເມນີບນົພືນ້ຖານທີ່ ວ່າມນັຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງທະນາຄານ
ທີ່ ມຢູ່ີ. 

 
 ການສບືຕ ່ ຂອງຮູບແບບຂອງການຄ າ້ປະກນັຕ ່ ຊບັສນິທີ່ ໄດໂ້ອນ ແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນລະດບັຕ ່ າກວ່າມູນຄ່າເດມີຂອງຊບັສນິ 

ແລະ ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງການພຈິາລະນາວ່າ ທະນາຄານມຄີວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີ.້



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.3 ການຫກັລາ້ງຊບັສນິ ແລະ ໜີ ້ສ້ນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 
6.3.1 ຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 
 ນອກຈາກນີທ້ະນາຄານຍງັຢຸດຮບັຮູບ້ນັດາຊບັສນິທາງການເງນິໂດຍສະເພາະການໃຫກູ້ຢື້ມແກ່ລູກຄາ້ ເມື່ ອເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ້

ຕກົລງົສ່ວນໃຫຍ່ໄດມ້ກີານເຈລະຈາກນັໃໝ່ ແລະ ຖກືພຈິາລະນາເປັນກູຢື້ມໃໝ່, ສ່ວນຜດິດ່ຽງຈະຖກືບນັທກຶເປັນຄ່າເສື່ ອມ
ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 
6.3.2 ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 

ໜີສ້ນິທາງການເງນິຈະຖກືຢຸດຮບັຮູໃ້ນບນັຊເີມື່ ອພນັທະຕ ່ ກບັໜີສ້ນິດັ່ ງກ່າວໄດສ້ິນ້ສຸດ ຫຼ ື ໄດມ້ກີານຍກົເລກີ ຫຼ ື ໝດົອາຍຸ. 
ເມື່ ອໜີສ້ນິການເງນິທີ່ ມຢູ່ີຖກືແທນທີ່  ດວ້ຍໜີສ້ນິອື່ ນໆຈາກເຈົາ້ໜີຜູ້ເ້ກົ່ າໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຫຼ ື ປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂຂອງ
ໜີສ້ນິທີ່ ມຢູ່ີ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງ ຫຼ ືການປັບປຸງຖກືປະຕບິດັເຊັ່ ນດຽວກບັການສະສາງບນັຊໜີີສ້ນິເດມີອອກ ແລະ ຮບັຮູໜ້ີ ້
ສນິໃໝ່, ແລະ ສ່ວນຜດິດ່ຽງ ຂອງຍອດຍກົມາຈະຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ການພຈິາລະນາທີ່ ໄດ ້
ຈ່າຍຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 
6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ 
 
 ທະນາຄານປະເມນີໃນມືເ້ຮດັໃບລາຍງາຍຖານະການເງນິວ່າມຫີລກັຖານຊດັເຈນທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ື ກຸ່ມ

ຂອງຊບັສນິການເງນິມກີານເສື່ ອມມູນຄ່າ ຫຼ ື ບ ່ . ຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ື ກຸ່ມຂອງຊບັສນິການເງນິຈະຖວ່ືາມຄີວາມເສຍຫາຍຖາ້
ພຽງແຕ່ວ່າມ ີຫລກັຖານຊດັເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜນົຂອງໜຶ່ ງ ຫຼ ືຫລາຍເຫດການທີ່ ປະກດົຂຶນ້ຫລງັຈາກ ມກີານຮບັ
ຮູຊ້ບັສນິ (ເກດີມ ີ“ເຫດການເສຍຫາຍ”) ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶ່ ງ (ຫຼ ືຫລາຍເຫດການ) ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົ ເຖງິການຄາດ
ຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫຼ ືກຸ່ມຂອງຊບັສນິການເງນິທີ່ ສາມາດຄາດຄະເນໄດຢ່້າງໜາ້ເຊື່ ອຖ.ື  

 
 ຫລກັຖານຂອງການເສື່ ອມມູນຄ່າອາດລວມມ:ີ ຕວົຊີວ້ດັວ່າຜູກູ້ຢື້ມ ຫຼ ື ກຸ່ມຂອງຜູກູ້ຢື້ມແມ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນ 

ການເງນິ, ການຜດິສນັຍາ ຫຼ ືບ ່ ສາມາດຊ າລະຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້, ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າພວກ ເຂາົຈະລົມ້ລະລາຍ ຫຼ ືການ
ປັບປຸງລະບບົ ການເງນິຄນືໃໝ່ ແລະ ຂ ມູ້ນອື່ ນໆທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າກະແສເງນິສດົທີ່ ຖກືປະເມນີໃນອະນາຄດົ ຫລຸດລງົ 
ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງໜີ ້ເກນີກ ານດົ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຜດິສນັຍາ. 

 
6.4.1 ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ຮບັຮູຕ້າມມນູຄ່າຕດັຈ າໜ່າຍ 
 

ຂາດທນຶການເສື່ອມມນູຄ່າສະເພາະ 
 

ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ບນັທກຶຕາມມູນຄ່າສຸດທຫິລງັຫກັຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ (ເຊັ່ ນ: ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ 
ລູກຄາ້ ແລະ ທນຶກູຍ້ມື ແລະ ການກູຢື້ມອື່ ນໆ), ທະນາຄານຈະປະເມນີຫຼກັຖານຂອງການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການ
ເງນິວ່າມຫີລກັຖານການເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິການເງນິນັນ້ສ າຄນັ ຫຼ ືບ ່ ເພື່ ອພຈິາລະນາສະເພາະໂດຍຜູບ້ ລຫິານ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 
6.4.1 ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ຮບັຮູຕ້າມມນູຄ່າຕດັຈ າໜ່າຍ (ຕ ່ ) 
 
 ຖາ້ຫາກມຫີລກັຖານວ່າຄ່າເສື່ ອມເກດີຂຶນ້, ຈ ານວນຄ່າເສື່ ອມຈະຖກືຕມີູນຄ່າເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍກົມາຂອງຊບັ ສນິ 

ແລະ ຍອດເຫຼອືປັດຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ (ບ ່ ລວມເອາົຄ່າເສື່ ອມທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ໃນອະນາຄດົ). ຍອດຍກົມາ
ຂອງຊບັສນິແມ່ນຫລຸດລງົ ຍອ້ນນ າໃຊບ້ນັຊຄ່ີາເສື່ ອມ ແລະ ຈ ານວນຄ່າເສື່ ອມທີ່ ລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ. 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈະຖກືສບືຕ ່ ຄດິໄລ່ຕາມຍອດຍກົມາທີ່ ຫລຸດລງົ ແລະ ຖກືຄດິໄລ່ໂດຍນ າ ໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ກະແສເງນິສດົ
ໃນອະນາຄດົ ເພື່ ອປະເມນີຄ່າເສື່ ອມ. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຖກືລງົບນັຊໃີນ “ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ”. 

  
 ເງນິກູພ້ອ້ມກບັລາຍຈ່າຍທີ່ ຕດິພນັຈະຖກືສະສາງອອກ ເມື່ ອທະນາຄານໄດພ້ຈິາລະນາວ່າຈະບ ່ ສາມາດເກບັໜີໄ້ດ ້ ແລະ ເມື່ ອ 

ຫລກັຊບັຄ າ້ ປະກນັຖກືໂອນໃຫທ້ະນາຄານ. ຖາ້ໃນປີຕ ່ ມາ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຈະເພມີຂຶນ້ ຫຼ ືຫລຸດລງົຍອ້ນວ່າມເີຫດການ ເກດີ
ຂຶນ້ຫລງັຈາກໄດ ້ຫກັຄ່າເສື່ ອມ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍທີ່ ຖກືຫກັໄວກ່້ອນໜາ້ນີຈ້ະເພມີຂຶນ້ ຫຼ ືຫລຸດລງົໂດຍການດດັແກ ້ໃນບນັຊລີາຍ
ຈ່າຍ, ຖາ້ໃນອະນາຄດົຈະສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ມູນຄ່າທີ່ ເກບັຄນືໄດນ້ັນ້ຈະຖກືລງົບນັຊເີບືອ້ງມໃີນ “ລາຍຮບັ”. 

 
 ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ແມ່ນມູນຄ່າໃນປັດຈບຸນັຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິຂອງ ຊບັ

ສນິການເງນິ. ຖາ້ເງນິກູມ້ອີດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ຜນັແປ, ອດັຕາສ່ວນຫລຸດສ າລບັການຕມີູນຄ່າຂອງ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າແມ່ນອດັ ຕາ
ດອກເບຍ້ຕວົຈງິໃນປັດຈບຸນັ. ຖາ້ທະນາຄານໄດຈ້ດັປະເພດຊບັສນິການຄາ້ເປັນເງນິກູ ້ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້, ອດັຕາສ່ວນ ຫລຸດ
ສ າລບັຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມແມ່ນ ຕອ້ງນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິໃນປັດຈບຸນັ. 

 
 ການຄດິໄລ່ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ທີ່ ຄາດຄະເນໄວຂ້ອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ກະແສ

ເງນິສດົ ອາດເປັນຜນົມາຈາກຫລກັ ຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ຍດຶມາໄດລ້ບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ຂາຍ ບ ່
ວ່າການຍດຶຫລກັຊບັຈະເປັນໄປໄດ ້ຫຼ ືບ ່ ກ ່ ຕາມ. 

 
 ຮູບແບບການເສື່ອມມນູຄ່າເປັນກຸ່ມ 
 
 ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການປະເມນີຄ່າເສື່ ອມເປັນກຸ່ມ, ຊບັສນິການເງນິແມ່ນຖກືຈດັເປັນກຸ່ມ ຕາມລກັສະນະຄວາມ ສ່ຽງທີ່ ຄາ້ຍ ຄື

ກນັ ເຊິ່ ງເປັນຕວົຊີວ້ດັຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີໃ້ນການຈ່າຍເງນິຈ ານວນທງັໝດົອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ, ອງີ
ຕາມພືນ້ຖານຂອງການປະເມນີຜນົຄວາມສ່ຽງການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ ຫຼ ືການໃຫຄ້ະແນນໂດຍພຈິາລະນາຈາກ ປະເພດຊບັສນິ, 
ປະເພດອຸດສາຫະກ າ, ສະຖານທີ່ ຕັງ້ພູມສາດ, ປະເພດຂອງຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ສະຖານະພາບທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອື່ ນໆທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ). 

 
 ກະແສເງນິສດົໃນອານາຄດົຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ມກີານຫກັຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ ແມ່ນຖກືຄາດຄະເນບນົພືນ້ຖານ 

ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຂອງຊບັສນິທີ່ ມລີກັສະນະຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັໃນກຸ່ມ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຖກືດດັແກ ້ບນົ
ພືນ້ຖານຂ ມູ້ນທີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັ ເພື່ ອສ່ອງແສງເຖງິຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນປັດຈບຸນັ ເຊິ່ ງການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາແມ່ນ ເປັນ
ບ່ອນອງີ ແລະ ເພື່ ອຍາ້ຍຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ ບ ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົໃນປັດຈບຸນັ. 

 
 ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີ່ ສ່ອງແສງເຖງິກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກນັກບັ ການປ່ຽນແປງ 

ຂອງຂ ມູ້ນທີ່ ສງັເກດໄດຈ້າກປີຕ ່ ປີ (ເຊັ່ ນການປ່ຽນແປງອດັຕາການວ່າງງານ, ລາຄາຊບັສນິ, ລາຄາ ສນິຄາ້, ເງ ື່ອນໄຂການຊ າລະ, ຫຼ ື
ປັດໄຈອື່ ນໆທີ່ ບົ່ ງບອກເຖງິການຂາດທນຶໃນກຸ່ມ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການ ຂາດທນຶ). ວທິກີານ ແລະ ຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ນ າໃຊ ້
ໃນການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ໄດທ້ບົທວນຄນືຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ເພື່ ອຫລຸດສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງຂາດທນຶທີ່
ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທນຶຕວົຈງິ.



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 
6.4.2 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງການລງົທນຶທາງການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ  

ທະນາຄານຍງັໄດບ້ນັທກຶຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຕ ່ ການລງົທນຶທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ເມື່ ອເກດີການຫຼຸດລງົທີ່ ສ າຄນັ ຫຼ ືການຫຼຸດລງົ ໃນມູນຄ່າ
ຍຸດຕທິ າທີ່ ຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶ ຂ ກ້ ານດົທີ່  “ສ າຄນັ” ຫຼ ື “ຍາວນານ” ຕອ້ງຖກືພຈິາລະນາ, ການພຈິາລະນາດັ່ ງກ່າວນີ ້ທະນາຄານປະ
ເມນີລະຫວ່າງຫຼາຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜງັຕງີຂອງລາຄາຮຸນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ກ ານດົຂອບເຂດຂອງມູນຄ່າຍຸດຕທິ າທີ່ ຕ ່ າ
ກວ່າຕົນ້ທນຶ. 

6.4.3 ການປະເມນີມນູຄ່າຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ 
 
 ທະນາຄານຊອກຫາວທິທີີ່ ຈະນ າໃຊຫ້ລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ຖາ້ເປັນໄປໄດ,້ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊບັສນິການເງນິ. ຫລກັ

ຊບັຄ າ້ປະກນັອາດເປັນໄດຫ້ລາຍຮູບແບບ ເຊັ່ ນ ເງນິສດົ, ຫລກັຊບັ, ໜງັສສືນິເຊື່ ອ/ໜງັສຄື າ້ປະກນັ, ອະສງັຫາລມິະ ຊບັ, ໜີ້
ຕອ້ງຮບັ, ເຄື່ ອງໃນສາງ, ຊບັສນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນການເງນິອື່ ນໆ ແລະ ການຍກົລະດບັສນິເຊື່ ອ ເຊັ່ ນ ຂ ຕ້ກົລງົທີ່ ຮດັກຸມ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, 
ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັແມ່ນຖືກປະເມນີໃນມູນຄ່າຕ ່ າສຸດໃນມືເ້ລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ຕາມບດົລາຍງານປະຈ າປີຂອງ
ທະນາຄານ. 

 
ເພື່ ອກ ານດົຂອບເຂດທີ່ ຄວນເປັນໄປໄດ ້ທະນາຄານໄດນ້ າໃຊຂ້ ມູ້ນຕາມທອ້ງຕະຫຼາດສ າລບັປະເມນີຊບັສນິການເງນິ ທີ່ ໃຊເ້ປັນ
ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ.  ຊບັສນິການເງນິອື່ ນໆທີ່ ຍງັບ ່ ສາມາດກ ານດົມູນຄ່າຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ ຈະຖກືປະເມນີໂດຍໃຊຮູ້ບແບບການ
ປະເມນີ. ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ບ ່ ແມ່ນທາງການເງນິ, ເຊັ່ ນ ອະສງັຫາລມິະຊບັ ຈະຖກືປະເມນີຕາມຂ ມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກພາກສ່ວນ
ພາຍນອກ ເຊັ່ ນ ນາຍໜາ້, ດດັສະນ ີລາຄາທີ່ ພກັອາໄສ, ບດົລາຍງານການ ເງນິທີ່ ຖກືກວດສອບແລວ້ ແລະ ແຫລ່ງຂ ມູ້ນທີ່ ໜາ້
ເຊື່ ອຖອືື່ ນໆ. 

 
6.4.4 ຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ຖກືຍດຶ 
 
 ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ນກ ານດົວ່າຊບັສນິທີ່ ຍດຶມາສາມາດນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການດ າເນນີກດິຈະການພາຍໃນຂອງທະນາຄານຫຼ ື

ຄວນຈະຂາຍ. ຊບັສນິທີ່ ເປັນປະໂຫຍດສ າລບັການດ າເນນີງານພາຍໃນຈະຖືກໂອນເຂົາ້ໄປເປັນຊບັສນິຕາມແຕ່ລະປະເພດທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊິ່ ງຈະຖກືຕມີູນຄ່າຫຼຸດລງົຈາກມູນຄ່າທີ່ ຍດຶມາ ຫຼ ືຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິທີ່ ຖກືຄ າ້ປະກນັ. ຊບັສນິທີ່ ຖກືກ ານດົວ່າ
ຈະຂາຍອອກຈະຖືກໂອນເປັນຊບັສນິມໄີວສ້ າລບັຂາຍ ແລະ ຖກືຕມີູນຄ່າຕາມມູນຄ່າຕວົຈງິນະມືທ້ີ່ ຍດຶຊບັສນິໂດຍສອດຄ່ອງ
ກບັນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ. 

 
6.5 ການຫກັລາ້ງເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິແມ່ນຖກືຫກັລາ້ງກນັ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທຈິະຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ, ຖາ້ 
ຫາກວ່າທະນາຄານຖກືບງັຄບັທາງກດົໝາຍໃຫສ້ະສາງຈ ານວນເງນິດັ່ ງກ່າວນັນ້ ແລະ ທະນາຄານຕັງ້ໃຈຈະສະສາງໃນມູນຄ່າ 
ສຸດທ ິຫຼ ືຂາຍຊບັສນິເພື່ ອຊ າລະໜີສ້ນິໃນເວລາດຽວກນັ. ນີບ້ ່ ແມ່ນກ ລະນທີົ່ ວໄປໃນຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວຍ້ການຫກັລາ້ງລະຫວ່າງ ຊບັ
ສນິ - ໜີສ້ນິ ແລະ ຊບັສນິ-ໜີສ້ນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຖ້ກືສະແດງມູນຄ່າລວມໃນ ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ລວມກດິຈະການ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
6.6 ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

ທະນາຄານແມ່ນມລີາຍຮບັຈາກບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ເຊິ່ ງແມ່ນຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ມກີານຄວບຄຸມຮ່ວມກນັ, ດັ່ ງນັນ້ ການຮ່ວມ
ທນຶແມ່ນໄດມ້ຂີ ຕ້ກົລງົກນັ ກ ານດົການຄວບຄຸມຮ່ວມກນັໃນການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ. ຂ ຕ້ກົລງົໄດຕ້ກົລງົເປັນເອກະສນັກນັ 
ສ າລບັຂ ຕ້ກົລງົທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການດ າເນນີງານໃນການຮ່ວມທນຶ. 
 
ທະນາຄານ ຮບັຮູລ້າຍຮບັຈາກບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຕາມຮູບແບບວທິີສ່ວນໄດສ່້ວນເສຍ. ພາຍໃຕຮູ້ບແບບນີ,້ ການລງົທນຶໃນ 
ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແມ່ນຖືກບນັທກຶຕາມຕົນ້ທນຶໃນເບືອ້ງຕົນ້ ຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິລວມກດິຈະການ ບວກກບັ
ລາຍການດດັແກເ້ປັນ "ຊບັສນິສຸດທ ິຕາມສດັສ່ວນຂອງການລງົທນຶກບັບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຕາມພາຍຫລງັ. ຄ່ານຍິມົຕາມສດັສ່ວນ
ຂອງການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນມູນຄ່າຊາກ ລວມຢູ່ໃນຍອດຍກົມາ ຂອງເງນິລງົທນຶ ແລະ ບ ່ ຫກັຄ່າ
ເສື່ ອມ. 
 
ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງທະນາຄານຈາກບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຢູ່ໃນໃບລາຍງານການດ າເນີນງານລວມ
ກດິຈະການ. ນີແ້ມ່ນກ າໄລທີ່ ປະກອບເປັນທນຶຂອງຜູຖ້ຮຸືນ້ໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແລະ ແມ່ນກ າໄລຫຼງັອາກອນ ແລະ ເປັນລາຍ
ຮບັທີ່ ບ ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດກ້ານລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ. 
 
ຫລງັຈາກນ າໃຊຮູ້ບແບບການລງົທນຶແລວ້ ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາວ່າ ຈ າເປັນຕອ້ງຮບັຮູຄ່້າເສື່ ອມເພີ່ ມເຕມີ ຂອງການລງົທນຶ
ໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຫລ ືບ ່ . ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາໃນມືທ້ີ່ ສາ້ງເອກະສານລາຍງານ ວ່າມຫີລກັຖານ ການເສື່ ອມຄ່າຂອງການ
ລງົທນຶ ໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຫລ ືບ ່ . ໃນສະຖານະການດັ່ ງກ່າວ ທະນາຄານຈະຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ ເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ
ຈ ານວນເງນິທີ່ ເກບັຄນືໄດ ້ແລະ ຍອດຍກົມາຂອງການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແລະ ຮບັຮູສ່້ວນຜດິດ່ຽງຢູ່ໃນໃບລາຍງານການ
ດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 
 

6.7 ການເຊົ່ າຊື ້
 

 ການພຈິາລະນາວ່າມຂີ ຕ້ກົລງົໃດທີ່ ເປັນການເຊົ່ າຊື່  ຫລ ືລວມຢູ່ໃນການເຊົ່ າຊື່  ຫລ ືບ ່  ແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກນັການຕກົລງົ ແລະ ຕອ້ງ
ກ ານດົການປະເມນີວ່າ ການປະຕບິດັຂ ຕ້ກົລງົແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັການນ າໃຊຊ້ບັສນິສະເພາະ ຫລ ືຊບັສນິ ແລະ ຂ ຕ້ກົລງົໃນການໂອນ
ກ າມະສດິນ າໃຊຊ້ບັສນິ. 

 
 ທະນາຄານເປັນຜູ່ເຊົ່ າ 
 
 ການເຊົ່ າຊື່ ທີ່ ບ ່ ໄດໂ້ອນທຸກຄວາມສ່ຽງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ເກດີຂຶນ້ໂດຍບງັເອນີຕ ່ ກ າມະສດິຂອງ ລາຍການເຊົ່ າຊື່

ແມ່ນການເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ. ການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າຊື່ ໃນການດ າເນນີງານແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນ ລາຍຈ່າຍຢູ່ໃນໃບລາຍງານການ
ດ າເນນີງານດວ້ຍວທິສີະເໝຕີວົ ຕ ່ ກບັໄລຍະຂອງການເຊົ່ າຊື່ . ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃນການເຊົ່ າຊື່ ທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ແມ່ນຖກືບນັທກຶເປັນລາຍ
ຈ່າຍຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ ມກີານເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້. 

 
 
6.8 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ 
 
 ລາຍຮບັແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູໃ້ນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າຜນົປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກດິຈະໄຫຼເຂົາ້ທະນາຄານ ແລະ 

ລາຍຮບັເຫຼ ົ່ ານັນ້ຈະຖກືຕມີູນຄ່າຢ່າງເຊື່ ອຖືໄດ.້ ຫລກັການການຮບັຮູສ້ະເພາະດັ່ ງຕ ່ ໄປນີຈ້ະຕອ້ງຖກືປະເມນີກ່ອນລາຍຮບັຈະ
ຖກືຮບັຮູ.້ 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.8 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ຕ ່ ) 
 
6.8.1 ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 
 
 ສ າລບັທຸກໆເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ຖກືຕມີູນຄ່າຕາມລາຄາຄ່າເສື່ ອມຕົນ້ທນຶ ແລະ ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ມດີອກເບຍ້ ໄດຈ້ດັ 

ປະເພດເປັນ ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ແລະ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິໄດກ້ ານດົຕາມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ, 
ລາຍຮບັ ຫຼ ືລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແມ່ນຖກືບນັທກຶໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ເຊິ່ ງແມ່ນອດັຕາສ່ວນຫຼຸດຕວົຈງິທີ່ ໄດຈ້າກ
ການຄາດຄະເນການຊ າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຫຼ ື ລາຍຮບັຕາມອາຍຸການທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ ຫຼ ື ໄລຍະສັນ້
ກວ່າທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ອງ ຍອດຍກົມາສຸດທຂິອງຊບັສນິ ຫຼ ື ໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ການຄດິໄລ່ແມ່ນຄ ານງຶເຖງິທຸກໆຂ ກ້ ານດົໃນ
ສນັຍາຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ (ເຊັ່ ນວ່າ: ທາງເລອືກໃນການຊ າລະລ່ວງໜາ້) ລວມທງັທຸກໆຄ່າທ ານຽມ ຫຼ ື ຄ່າໃຊຈ່້າຍບ ລຫິານທີ່
ກ່ຽວພນັກບັເຄື່ ອງມ ືແລະ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ, ແຕ່ບ ່ ແມ່ນຂາດທນຶສນິເຊື່ ອໃນອະນາຄດົ. 

 
ເມື່ ອມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງຊບັສນິທາງການເງນິ ຫຼ ື ກຸ່ມຂອງຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັຖກືຫຼຸດລງົໂດຍການຫກັຄ່າເສື່ ອມ
ມູນຄ່າ, ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈະຖກືຮບັຮູໂ້ດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ໃຊໃ້ນການຄດິໄລ່ກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົສ າລບັ 
ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການວດັຄ່າເສື່ ອມ. 

 
6.8.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 
 
 ທະນາຄານມລີາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ ຈາກການໃຫບ້ ລກິານຫລາຍຮູບແບບແກ່ລູກຄາ້. ລາຍຮບັຈາກຄ່າ 

ທ ານຽມສາມາດແບ່ງເປັນສອງປະເພດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 
 ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມຈາກການບ ລກິານໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງທີ່ ແນ່ນອນ 
 

ຄ່າທ ານຽມທີ່ ໄດຈ້າກການບ ລກິານໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງ ແມ່ນເປັນລາຍຮບັຄາ້ງຮບັສ າລບັໃນເວລານັນ້ໆ. ຄ່າທ ານຽມດັ່ ງ 
ກ່າວລວມມຄ່ີາບ ລກິານ ແລະ ຄ່າຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ, ຄ່າຮກັສາ ແລະ ຄ່າຄຸມ້ຄອງອື່ ນໆ ແລະ ຄ່າໃຫຄ້ າແນະນ າ. 

 
 ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມທີ່ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເຄື່ອງມທືາງການເງນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 

ຄ່າທ ານຽມທີ່ ທະນາຄານພຈິາລະນາວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການນ າໃຊເ້ຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ສອດຄ່ອງກນັໄດແ້ກ່: ຄ່າທ ານຽມ
ການກູຢື້ມເງນິໃນເບືອ້ງຕົນ້, ຄ່າທ ານຽມສນັຍາການກູຢື້ມເງນິສ າລບັເງນິກູຢື້ມທີ່ ມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການເບກີຖອນ ແລະ ຄ່າ
ທ ານຽມສນິເຊື່ ອອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ການຮບັຮູຂ້ອງຄ່າທ ານຽມເຫຼ ົ່ ານີ ້ (ລວມມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍບ ລຫິານ) ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງການນ າ
ໃຊເ້ຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ສອດຄ່ອງກນັ ແລະ ຖກືຮບັຮູເ້ປັນລາຍຮບັດອກເບຍ້ໂດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາ EIR (ທີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນຂ  ້
5.2.3 ຂາ້ງເທງິ). ໃນກ ລະນທີີ່ ບ ່ ສາມາດເບກີໃຊວ້ງົເງນິກູໄ້ດທ້ງັໝດົ, ຄ່າທ ານຽມສນັຍາຈະຖກືຮບັຮູເ້ປັນລາຍຮບັໄດເ້ມື່ ອໝດົ
ອາຍຸພນັທະຜູກພນັທາງການເງນິ. ຄ່າທ ານຽມສນັຍາທີ່ ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ IAS 39 (ເຊິ່ ງກ ານດົເປັນ FVPL ຫຼ ືຄດິອດັຕາ
ດອກເບຍ້ໃນຕະຫຼາດທີ່ ເປັນອດັຕາດອກເບຍ້ຕ ່ າກວ່າ ຫຼ ື  ມກີານຊ າລະຕາມບນັຊສຸີດທ)ິ ຖກືຮບັຮູເ້ປັນອະນຸພນັ ຕາມມູນຄ່າ
ຍຸຕທິ າໂດຍຜ່ານການກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ. 
 
ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ 

  
 ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອທະນາຄານຖກືປະກາດສດິໃນການຮບັການຊ າລະ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.8 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ (ຕ ່ ) 
 

6.8.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ (ຕ ່ ) 

ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການຄາ້ 
 

 ຜນົທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກກດິຈະກ າການຊືຂ້າຍລວມເຖງິກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ ຈາກການປ່ຽນແປງມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ແລະ ລາຍຮບັດອກ
ເບຍ້ ຫຼ ືລາຍຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ເງນິປັນຜນົ ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ “ມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້” ເຊິ່ ງລວມເຖງິ
ສິ່ ງທີ່ ບ ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໄວໃ້ນທຸລະກ າຄວາມສ່ຽງ. 

 
6.9 ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 
 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົດັ່ ງທີ່ ໄດອ້າ້ງອງີຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົປະກອບດວ້ຍເງນິສດົໃນກ າມ,ື ເງນິຝາກກະແສລາຍ
ວນັກບັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານເຊິ່ ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວນັ, ກ ານດົ 3 ເດອືນ ຫຼ ືຕ ່ າກວ່າ
ນັນ້. 
 

6.10 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 
  
 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນໄດລ້າຍງານ ຕາມຕົນ້ທນຶຂອງການບ ລກິານມືຕ້ ່ ມ ືລ້ບົຄ່າຫລຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມສະ

ສມົ. ການປ່ຽນແປງຂອງອາຍຸການນ າໃຊ ້ ແມ່ນໄດລ້ງົບນັຊຕີາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສື່ ອມຄ່າ ຫຼ ື ວທິຫີກັຄ່າເສື່ ອມຕາມ
ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບນັຊ.ີ 

 
ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນຖກືຄດິໄລ່ອງີຕາມພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນແບບສະເໝຕີວົ ເພື່ ອຫຼຸດຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ
ໃຫຖ້ກືຕາມມູນຄ່າທີ່ ຍງັເຫຼອືຕວົຈງິຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານ. ອາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນແມ່ນມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 
ອາຄານ ແລະ ການປັບປຸງ 5% 
ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ 20% 
ເຟີນເິຈ ີແລະ ຕດິຕັງ້ 20% 
ພາຫະນະ 20% 

 
ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນຈະບ ່ ຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອມກີານສະສາງອອກ ຫຼ ືເມື່ ອເຫນັວ່າບ ່ ມຜີນົປະໂຫຍດຕ ່ ທຸລະກດິໃນອະນາຄດົຈາກ
ການນ າໃຊຊ້ບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນດັ່ ງກ່າວ. ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶທີ່ ເກດີຈາກການສະສາງຊບັສມົບດັ (ຄດິໄລ່ໄດລ້ະຫວ່າງມູນຄ່າ
ສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່າຍງັເຫຼອືຂອງຊບັສມົບດັ) ແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນ "ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານອື່ ນໆ" ໃນໃບລາຍງານຜນົ
ການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການຂອງປີທີ່ ຊບັສມົບດັໄດຖ້ກືສະສາງອອກ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.11 ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ມຕີວົຕນົ 
 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຂອງທະນາຄານປະກອບດວ້ຍ ມູນຄ່າສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ຊອບແວ. 
 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຈະຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ສາມາດປະເມນີໄດຢ່້າງແນ່ນອນ ແລະ ມນັຈະສາມາດ
ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ທະນາຄານໃນອະນາຄດົ.   

 
ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ທະນາຄານຍດຶມາໄດຈ້ະຖກືປະເມນີມູນຄ່າຕົນ້ທນຶເບືອ້ງຕົນ້. ຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ໄດມ້າ 
ຈາກການລວມທຸລະກດິຈະຖກືຮບັຮູຕ້າມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າໃນມືທ້ີ່ ໄດມ້າ. ຕ ່ ຈາກນັນ້, ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຈະຖກືຮບັຮູ ້
ໂດຍການເອາົຕົນ້ທນຶລບົໃຫຄ່້າເສື່ ອມສະສມົ. 

 
ອາຍຸການນ າໃຊຂ້ອງຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ ແມ່ນໄດຖ້ກືປະເມນີ ໂດຍຈດັເປັນ ມກີ ານດົ ແລະ ບ ່ ມກີ ານດົ.  ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມີ
ຕວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ມກີ ານດົແມ່ນຖືກຫກັຄ່າເສື່ ອມຕາມອາຍຸການນ າໃຊ.້ ໄລຍະຂອງການຫກັຄ່າເສື່ ອມ ແລະ ວທິີ
ການຫກັຄ່າເສື່ ອມສ າລບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊກ້ ານດົຈະຖກືທບົທວນຄນືເປັນຢ່າງນອ້ຍສຸດໃນທາ້ຍປີການ
ບນັຊ.ີ ການປ່ຽນແປງອາຍຸການນ າໃຊຄ້າດຄະເນແມ່ນຈະໄດລ້ງົບນັຊເີປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວທິຂີອງການຫກັຄ່າເສື່ ອມ
, ຕາມຄວາມ ເໝາະສມົ ແລະ ຖເືປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບນັຊ.ີ  ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກບັການຫກັຄ່າເສື່ ອມຂອງຊບັສມົ
ບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ມກີ ານດົແມ່ນໄດຖ້ຮືບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານໃນໝວດຂອງລາຍຈ່າຍທີ່
ພວົພນັກບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ. 

 
 ຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ອງີຕາມພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມແບບສະເໝຕີວົເພື່ ອຫຼຸດຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົໃຫຖ້ືກຕາມ

ມູນຄ່າທີ່ ຍງັເຫຼອືຕວົຈງິຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານ.  ອດັຕາຄາດຄະເນການຫກັຄ່າເສື່ ອມມດີັ່ ງນີ:້ 
 

► ຊອບແວ 2 - 5 ປີ 
 

ສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງທະນາຄານແມ່ນບ ່ ມຄ່ີາເສື່ ອມ ເນື່ ອງຈາກສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແມ່ນມອີາຍຸການນ າໃຊແ້ບບບ ່ ຈ າ
ກດັ ແລະ ອອກໃຫໂ້ດຍລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

6.12 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ບ ່ ແມ່ນທາງດາ້ນການເງນິ 
 
 ທະນາຄານປະເມນີນະມືເ້ຮດັເອກະສານລາຍງານ ວ່າມຊີບັສນິໃດທີ່ ມກີານເສື່ ອມຄ່າ ຫຼ ືບ ່ . ຖາ້ມ ີຫຼ ືເມື່ ອເຮດັການທດົສອບ ການ

ເສື່ ອມຄ່າຊບັສນິປະຈ າປີຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົ ທະນາຄານປະເມນີຈ ານວນເງນິທີ່ ເກບັກູຄ້ນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ຈ ານວນເງນິທີ່ ສາມາດ
ເກບັກູ ້ ຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ ແມ່ນໄດຈ້າກ ມູນຄ່າທີ່ ສູງກວ່າລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຊບັສນິ ຫຼ ື ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຫວົ
ໜ່ວຍຊບັສນິທີ່ ກ ່ ໃຫເ້ກດີເງນິສດົ (CGU) ລບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າທີ່ ຖກືນ າໃຊ.້ ເມື່ ອຍອດຍກົມາ ຂອງຊບັສນິ ຫຼ ືມູນ
ຄ່າຂອງ CGU ຫລາຍກວ່າມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດ,້ ຊບັສນິຈະຖວ່ືາເສື່ ອມຄ່າ ແລະ ຈະຫຼຸດມູນຄ່າລງົໃຫເ້ທົ່ າກບັມູນຄ່າທີ່
ສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດ.້ 

 
 ໃນການປະເມນີມູນຄ່າທີ່ ຖກືນ າໃຊ,້ ກະແສເງນິສດົທີ່ ຖກືປະເມນີໃນອະນາຄດົແມ່ນຫລຸດລງົ ເພື່ ອໃຫໄ້ດມູ້ນຄ່າປັດຈບຸນັ ໂດຍ

ການນ າໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຫລຸດກ່ອນອາກອນ ທີ່ ສົ່ ງຜນົຕ ່ ການປະເມນີມູນຄ່າຕາມທອ້ງຕະຫຼາດໃນປັດຈບຸນັຂອງເງນິ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງສະເພາະຂອງຊບັສນິ. ໃນການກ ານດົມູນຄ່າຍຸດຕທິ າລບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂາຍ, ແບບວທິກີານຕມີູນຄ່າທີ່ ເໝາະສມົຈະຖກືນ າໃຊ.້ 
ການຄດິໄລ່ຈະຖກືປະຕບິດັໂດຍເອາົຜນົຄູນຂອງການຕມີູນຄ່າ, ລາຄາຮຸນ້ທີ່ ກ ານດົສ າລບັການຄາ້ຂາຍກບັ ບ ລສິດັໃນເຄອື ຫຼ ືຕວົ
ຊີບ້ອກມູນຄ່າຍຸດຕທິ າອື່ ນໆ.



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.12 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ບ ່ ແມ່ນທາງດາ້ນການເງນິ (ຕ ່ ) 
 
 ສ າລບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ລວມຄ່ານຍິມົ, ການປະເມນີຈະຖືກເຮດັໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ເພື່ ອເບິ່ ງວ່າອາດຈະມຕີວົຊີບ້ອກເຖິງການ  

ເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ຜ່ານມານັນ້ຈະບ ່ ເກດີຂຶນ້ອີກ ຫຼ ືອາດຫລຸດລງົ. ຖາ້ຫາກມຕີວົຊີບ້ອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ 
ຈ ານວນເງນິທີ່ ສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດກ້ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອມນັ ມີ
ການປ່ຽນແປງ ໃນການກ ານດົມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ ນບັຕັງ້ແຕ່ການເສື່ ອມຄ່າຄັງ້ສຸດທາ້ຍໄດຖ້ກືຮບັຮູ.້ ການ
ປີ້ນຄນືແມ່ນຖກືກ ານດົຂຶນ້ ສະນັນ້ ຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິແມ່ນບ ່ ເກນີມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ຫຼ ືບ ່ ເກນີຍອດ ຍກົມາທີ່
ຖກືກ ານດົລບົໃຫຄ່້າຫລຸຍ້ຫຽ້ນ, ບ ່ ມຄ່ີາເສື່ ອມຂອງຊບັສນິໃນປີຜ່ານມາ. ການປີ້ນຄນືແມ່ນຖືກຮບັຮູໃ້ນ ໃບລາຍງານຜົນການ
ດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ. 

 
6.13 ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 
 
 ໂດຍທົ່ ວໄປ ທະນາຄານໄດໃ້ຫກ້ານຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ, ປະກອບມ ີໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສຕືອບຮບັ. 

ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖກືຮບັຮູ ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ພາຍໃຕ ້ ‘ໜີສ້ນິອື່ ນໆ’) ທີ່ ມູນຄ່າ
ຍຸດຕທິ າ,  ພອ້ມຄ່າທ ານຽມ. ພາຍຫຼງັການຮບັຮູ ້ໜີສ້ນິຂອງທະນາຄານພາຍໃຕໜ້ງັສຄື າ້ປະກນັແມ່ນຄດິໄລ່ໂດຍເອາົມູນຄ່າທີ່ ຮບັ
ຮູພ້ືນ້ຖານທີ່ ສູງກວ່າ ລບົຄ່າເສື່ ອມສະສມົທີ່ ຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານການເງນິ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທີ່ ດທີີ່ ສຸດທີ່ ຕອ້ງຊ າລະ
ຕາມພນັທະທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກໜງັສຄື າ້ປະກນັ. 

 
 ທຸກໆການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງໜີສ້ນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖືກບນັທກຶໄວໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີ

ງານໃນ ‘ລາຍຈ່າຍເງນິແຮໜີເ້ສຍ’. ຄ່າທ ານຽມແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານໃນ ‘ລາຍຮບັສຸດທຄ່ິາທ ານຽມ 
ແລະ ຄ່າບ ລກິານ’ ຕາມວທິສີະເໝຕີວົຕາມອາຍຸຂອງການຄ າ້ປະກນັ. 

 
6.14 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ 
 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫລງັກະສຽນ 
 
 ຜນົປະໂຫຍດຫລງັອອກການ ແມ່ນຈະຖກືຈ່າຍໃຫພ້ະນກັງານທະນາຄານ ຜູ່ທີ່ ກະສຽນ ໂດຍຄງັສ າຮອງເງນິບ າເນດັ ທີ່ ທະນາ 

ຄານສາ້ງຂຶນ້. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຫກັຈາກເງນິເດອືນພືນ້ຖານຂອງພະນກັງານທຸກໆເດອືນ ເພື່ ອເກບັຮກັສາໄວ.້ 
ປັດຈບຸນັນີ ້ແມ່ນໃຊອ້ດັຕາ 8.00% ຈາກເງນິເດອືນພືນ້ຖານຂອງພະນກັງານໃນແຕ່ລະເດອືນ. ທະນາຄານບ ່ ມພີນັທະເພີ່ ມເຕມີ
ກ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫຼງັກະສຽນນອກເໜອືນຈາກນີ.້ 

 
ຜນົປະໂຫຍດໃນການຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງ 

 
ອງີຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກດົໝາຍແຮງງານສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລງົວນັ
ທ ີ28 ມງັກອນ 2014, ທະນາຄານມພີນັທະຈ່າຍຊດົເຊຍີໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຜູ່ທີ່ ລາອອກອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂລຸ່ມນີ:້ 

 
► ກ ລະນພີະນກັງານຂາດທກັສະຄວາມຊ ານຊິ ານານ ຫຼ ືມສຸີຂະພາບບ ່ ແຂງແຮງ ແລະ ບ ່ ສາມາດສບືຕ ່ ເຮດັ ວຽກໄດ;້ 
► ກ ລະນທີະນາຄານພຈິາລະນາວ່າຈ າເປັນຕອ້ງຫລຸດພະນກັງານ ເພື່ ອປັບປຸງການເຮດັວຽກພາຍໃນອງົກອນ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.14 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ (ຕ ່ ) 
 

ສ າລບັການຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງງານໃນຂງົເຂດທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້, ນາຍຈາ້ງຕອ້ງຈ່າຍເງນິເບຍ້ລຽ້ງໃຫພ້ະນກັງານ ໂດຍ 
ອງີໃສ່ພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ 10% ຂອງເງນິເດອືນພືນ້ຖານ ເດອືນສຸດທາ້ຍຄູນໃຫຈ້ ານວນເດອືນທີ່ ເຮດັວຽກກບັທະນາຄານ. ນະ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ບ ່ ມພີະນກັງານທະນາຄານຖກືຢຸດຈາ້ງຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ລະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິ. ດັ່ ງນັນ້ ທະນາຄານບ ່ ໄດຫ້ກັຄງັ
ແຮສ າລບັການຍກົເລກີການຈາ້ງດັ່ ງກ່າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

 
6.15 ເງນິແຮ 
  
 ເງນິແຮ ຈະຖກືຮບັຮູ ້ກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອທະນາຄານມພີນັທະ (ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫຼ ືຕາມການຕກົລງົ) ເນື່ ອງມາ ຈາກເຫດການທີ່ ຜ່ານມາ 

ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າຈະມລີາຍຈ່າຍ ເພື່ ອຊ າລະສະສາງໜີສ້ນິທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນດັ່ ງກ່າວຕອ້ງເຊື່ ອ
ຖໄືດ.້ ໃນເວລາທີ່ ຜນົກະທບົຂອງມູນຄ່າເງນິເວລາ, ທະນາຄານກ ານດົລະດບັເງນິແຮດວ້ຍວທິຄີດິໄລ່ອດັຕາສ່ວນຫຼຸດກະແສ
ເງນິສດົທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ ໂດຍອດັຕາກ່ອນການພາສ ີ ເຊິ່ ງແມ່ນອດັຕາການປັດຈບຸນັທີ່ ກ ານດົໄວສ້ະເພາະກບັໜີສ້ນິ. ລາຍຈ່າຍ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄງັແຮຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັເງນິຄນື. 

 
6.16 ອາກອນກ າໄລ 
 

ອາກອນພາຍໃນປີ 
 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນພາຍໃນປີ ສ າລບັປີປັດຈບຸນັ ແລະ ປີກ່ອນ ແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າຕາມຈ ານວນທີ່ ຄາດວ່າຈະເກບັ ຄນື ຫຼ ື
ຈ່າຍໃຫກ້ມົສ່ວຍສາອາກອນ. ອດັຕາອາກອນ ແລະ ກດົໝາຍສ່ວຍສາອາກອນທີ່ ຖກືນ າໃຊຄ້ດິໄລ່ອາກອນແມ່ນມຜີນົສກັສດິນ າ
ໃຊໃ້ນມືສ້າ້ງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ພາຍໃນປະເທດທີ່ ທະນາຄານດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັທີ່ ຕອ້ງເສຍອາກອນ. 

 
 ອາກອນລາຍໄດພ້າຍໃນປີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍການທີ່ ບນັທກຶໃນບນັຊທີນຶແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນທນຶເຈ ົາ້ຂອງ ແລະ ບ ່ ໄດມ້ກີານ

ບນັທກຶໃນບນັຊກີ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ, ຜູ່ບ ລຫິານໄດມ້ກີານປະເມນີສະຖານະການປະຕບິດັອາກອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອງີຕາມ
ກດົລະບຽບທາງດາ້ນອາກອນ ເພື່ ອການຕລີາຄາຄນື ແລະ ສາ້ງຄງັແຮໃນເວລາທີ່ ເໝາະສມົ. 

  
ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 

 
ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືຄດິໄລ່ ຈາກສ່ວນຜດິດ່ຽງຊົ່ ວຄາວ ຕາມມືທ້ີ່ ອອກບດົລາຍງານ ລະຫວ່າງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ
ອາກອນ ແລະ ຍອດຍກົມາສ າລບັການລາຍງານການເງນິ. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນສ່ວນ ຕ່າງອາກອນ
ຊົ່ ວຄາວ, ຍກົເວັນ້ເມື່ ອໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະເກດີຂຶນ້ຈາກການຮບັຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້ຂອງຊບັສນິ ຫຼ ືໜີສ້ນິ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່
ບ ່ ແມ່ນການ ລວມກດິຈະການ ແລະ ໃນເວລານັນ້ການເຄື່ ອນໄຫວບ ່ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ກ າໄລທາງດາ້ນບນັຊ ີຫຼ ືກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ
ທີ່ ຖກືອາກອນ. 

 
ຍອດຍກົມາຂອງໜີຕ້ອ້ງຮບັທາງອາກອນ ແມ່ນຖກືກວດກາຄນືໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ແລະ ຫລຸດລງົ ຖາ້ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າ
ຈະບ ່ ມກີ າໄລທີ່ ຖກືເສຍອາກອນທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ ້ຫຼ ືພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໜີ ້ຕອ້ງຮບັອາກອນຈະ ຖກືອະນຸຍາດໃຫຫ້ກັ. ໜີຕ້ອ້ງ
ຮບັອາກອນທີ່ ບ ່ ຖກືຮບັຮູ ້ ແມ່ນຖກືປະເມນີຄນືໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ແລະ ຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າກ າໄລທີ່
ຖກືເສຍອາກອນໃນອະນາຄດົ ຈະອະນຸຍາດໃຫໜ້ີຕ້ອ້ງຮບັອາກອນ ສາມາດຫກັອອກໄດ.້ 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.16 ອາກອນກ າໄລ (ຕ ່ ) 
 

ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືໄລ່ລຽງຕາມອດັຕາອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະນ າໄປໃຊ ້ພາຍໃນປີ ເມື່ ອຊບັ
ສນິຖກືຮບັຮູມູ້ນຄ່າຕວົຈງິ ຫຼ ືໜີສ້ນິຖກືສະສາງ ອງີຕາມອດັຕາອາກອນ (ແລະ ກດົໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ) ທີ່ ໄດປ້ະກາດໃຊນ້ະ
ມືສ້າ້ງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. 

 
 ອາກອນພາຍໃນປີ ແລະ ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະຈະຖກືຮບັຮູຜ້ນົປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫຼ ື ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, 

ຍກົເວັນ້ອາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຕມີູນຄ່າຕາມລາຄາຍຸດຕທິ າຂອງຊບັສນິທີ່ ມໄີວສ້ າລບັການຂາຍ, ການຜດິດ່ຽງອດັຕາ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທຂິອງກະແສເງນິສດົ, ເຊິ່ ງສາມາດຄດິຄ່າທ ານຽມ ຫຼ ືບນັທກຶບນັຊເີປັນ OCI. ຂ ຍ້ກົເວັນ້ເຫຼ ົ່ ານີແ້ມ່ນ
ໄດຖ້ກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃນບນັຊກີ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶເຍືອ້ນຊ າລະ. ທະນາຄານ
ຍງັໄດຮ້ບັຮູອ້າກອນພາຍຫຼງັທີ່ ມກີານຊ າລະສະສາງ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ ທີ່ ຖກືຈດັປະເພດເປັນທນຶເຈົາ້
ຂອງ. 

 
 ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນໄດຖ້ກືຫກັລາ້ງ ຖາ້ຫາກມສີດິບງັຄບັໃຊທ້າງກດົໝາຍ ເພື່ ອຫກັລາ້ງຊບັສນິ

ອາກອນ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນ ແລະ ທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທ.ິ 
  
 ທະນາຄານແມ່ນຫກັລາ້ງໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ ເມື່ ອມທີງັສດິທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ທະນາຄານມີ

ຈດຸປະສງົທີ່ ຈະຫກັລາ້ງກນັບນົພືນ້ຖານມູນຄ່າສຸດທ.ິ 
 
6.17 ຊບັສນິທີໄ່ດຮ້ບັມອບໝາຍອ ານາດ (ຊບັສນິທີ່ທະນາຄານບ ່ໄດຖ້ກື າມະສດິ)   

ທະນາຄານໄດໃ້ຫບ້ ລກິານກ່ຽວກບັກອງທນຶ ແລະ ການບ ລກິານບ ລຫິານຊບັສນິ ເຊິ່ ງເປັນຜນົເຮດັໃຫທ້ະນາຄານໄດຖ້ຄືອງ ຫຼ ືໄດ ້
ຮບັສດິໃນການລງົທນຶໃນນາມລູກຄາ້ຂອງທະນາຄານ. ຊບັສນິດັ່ ງກ່າວບ ່ໄດຖ້ກືສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ
ທະນາຄານ, ເນື່ ອງຈາກຊບັສນິເຫຼ ົ່ ານັນ້ ບ ່ ແມ່ນຊບັສນິຂອງທະນາຄານ. 

6.18 ຄງັສ າຮອງທນຶເຈ ົາ້ຂອງ 

ຄງັສ າຮອງຖກືບນັທກຶເປັນທນຶ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ ງລວມມ:ີ 

► ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບດົອະທບິາຍ
ຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ32; ແລະ 

► ເງນິແຮສ າລບັຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ, ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ. 
ລາຍລະອຽດຢູ່ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ33. 

 

6.19 ມາດຕະຖານແຕ່ຍງັບ ່ທນັບງັຄບັໃຊ ້
 

ມາດຕະຖານ ແລະ ການຕຄີວາມໝາຍທີ່ ໄດວ້າງອອກ, ແຕ່ວ່າຍງັບ ່ ທນັມຜີນົບງັຄບັໃຊ,້ ຈນົເຖງິມືອ້ອກເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິລວມກດິຈະການ ຂອງທະນາຄານ ແມ່ນໄດເ້ປີດເຜີຍດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ.້ ທະນາຄານຈະຮບັຮອງເອາົມາດຕະຖານເຫລົ່ ານີ,້ ຖາ້
ສາມາດນ າໃຊໄ້ດໃ້ນເວລາທີ່ ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວໄດມ້ຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.19 ມາດຕະຖານແຕ່ຍງັບ ່ທນັບງັຄບັໃຊ ້(ຕ ່ ) 
 
 IFRS 9 ເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 
 

ເດອືນ ກ ລະກດົ 2014, IASB ໄດອ້ອກ IFRS 9 ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ສະບບັສມົບູນ ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັທຸກໆສ່ວນຂອງ
ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແລະ ປ່ຽນແທນ IAS 39 ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ: ການຮບັຮູ ້ແລະ ການວດັແທກ ແລະ IFRS 9 ທຸກ
ສະບບັກ່ອນໜາ້ນີ.້ ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວໄດນ້ າສະເຫນຂີ ກ້ ານດົໃໝ່ກ່ຽວກບັ ການຈດັປະເພດ ແລະ ການວດັແທກ, ຄ່າເສື່ ອມ
, ແລະ ການບນັຊປີອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງ. IFRS 9 ແມ່ນຈະຖກືບງັຄບັໃຊສ້ າລບັປີທີ່ ເລີ່ ມນະວນັທ ີຫຼ ືຫຼງັຈາກວນັທ ີ1 ມງັກອນ 
2018 ພອ້ມກບັອະນຸຍາດໃຫສ້າມາດນ າໃຊກ່້ອນໄດ.້ ມຂີ ກ້ ານດົໃຊຄ້ນືຫຼງັ ແຕ່ຂ ມູ້ນສມົທຽບແມ່ນບ ່ ໄດບ້ງັຄບັ. ການນ າໃຊ ້
IFRS 9 ຈະມຜີນົບັງັຄບັໃຊກ່້ຽວກບັ ການຈດັປະເພດ ແລະ ການວດັແທກ ຊບັສນິທາງການເງນິຂອງທະນາຄານແຕ່ບ ່ ມຜີນົ
ຕ ່ ກບັການຈດັປະເພດ ແລະ ການວດັແທກໜີສ້ນິ ທາງການເງນິຂອງທະນາຄານ. 

 
 IFRS 15 ລາຍຮບັຈາກສນັຍາກບັລູກຄາ້ 
 

ໃນເດອືນພດຶສະພາ 2014, IASB ໄດອ້ອກ IFRS 15 ລາຍຮບັຈາກສນັຍາກບັລູກຄາ້, ມຜີນົບງັຄບັໃຊສ້ າລບັປີເລີ່ ມຕົນ້ໃນ
ວນັທ ີ 1 ມງັກອນ 2018 ກບັການນ າໃຊທ້ີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ. IFRS 15 ໄດກ້ ານດົຫຼກັການພືນ້ຖານສ າລບັການຮບັຮູລ້າຍຮບັ
ແລະ ຈະສາມາດນ າໃຊກ້ບັທຸກໆສນັຍາທີ່ ມກີບັລູກຄາ້. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ທີ່ ຕດິພນັກບັ
ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແລະ ການເຊົ່ າ ຈະຍງັຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງ IFRS 15 ແລະ ຈະໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍການ
ມາດຕະຖານອື່ ນໆ (ຕວົຢ່າງ: IFRS 9, ແລະ IFRS 16 ການເຊົ່ າ). 

 
ການເກບັລາຍຮບັພາຍໃຕ ້IFRS 15 ຈ າເປັນຕອ້ງຖກືຮບັຮູເ້ປັນສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານໄດຖ້ກືຍກົຍາ້ຍ, ໃນຂອບເຂດທີ່ ຜູ່
ໂອນຄາດຄະເນສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ. ມາດຕະຖານຈະກ ານດົຂ ກ້ ານດົການເປີດເຜຍີສະບບັສມົບູນກ່ຽວກບັການ
ລກັສະນະ, ຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັຄວາມບ ່ ແນ່ນອນຂອງລາຍຮບັ ແລະ ກະແສເງນິສດົກບັລູກຄາ້. 

 
ທະນາຄານບ ່ ໄດຄ້າດວ່າຈະມກີານນ າໃຊ ້IFRS 15 ລ່ວງຫນາ້ ແລະ ຂະນະນີແ້ມ່ນກ າລງັປະເມນີຜນົກະທບົຂອງຕນົ. 

 
 IFRS 16 ການເຊົ່ າສນິເຊື່ອ 
 

IASB ອອກມາດຕະຖານບນັຊໃີຫມ່ສ າລບັການເຊົ່ າ - IFRS 16 ການເຊົ່ າ ໃນເດອືນມງັກອນປີ 2016. ມາດຕະຖານໃໝ່
ດັ່ ງກ່າວບ ່ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັສ າລບັການເຊົ່ າ ຕ ່ ກບັຜູໃ້ຫເ້ຊົ່ າ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ມນັໄດກ້ ານດົໃຫຜູ້ເ້ຊົ່ າ ຮບັຮູ ້
ການເຊົ່ າທງັໝດົເປັນຫນີສ້ນິໃຫເ້ຊົ່ າໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງພວກເຂາົ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ. 
ຜູເ້ຊົ່ າຕອ້ງໄດນ້ າໃຊຮູ້ບແບບດຽວສ າລບັການຮບັຮູກ້ານເຊົ່ າທງັຫມດົ, ແຕ່ວ່າຈະມທີາງເລອືກທີ່ ຈະບ ່ ຮບັຮູກ້ານເຊົ່ າທີ່ ມໄີລຍະ
ສັນ້ ແລະ ການເຊົ່ າທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶໃນການຮບັຮູສ້ າລບັການຮບັຮູກ້ານເຊົ່ າຈະຄາ້ຍຄກືນັກບັ
ການບນັຊກີານເຊົ່ າທາງການເງນິໃນປັດຈບຸນັ ເຊິ່ ງລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນຈະຖກືຮບັຮູແ້ຍກຕ່າງຫາກໃນໃບລາຍ
ງານຜນົການດ າເນນີງານ. 

 
IFRS 16 ມຜີນົບງັຄບັໃຊສ້ າລບັປີທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ນະວນັທ ີຫຼ ືຫຼງັວນັທ ີ 1 ມງັກອນ 2019. ມາດຕະຖານລາຍຮບັໃຫມ່ດັ່ ງກ່າວ 
ສາມາດນ າໃຊລ່້ວງໜາ້ໄດ,້ IFRS 15, ໄດຖ້ກືນ າໃຊໃ້ນວນັດຽວກນັ. ຜູເ້ຊົ່ າຈະຕອ້ງນ າໃຊ ້IFRS 16 ໂດຍນ າໃຊຍ້ອ້ນຫຼງັກບັ
ຄນືແບບເຕມັ ຫຼ ືບາງສ່ວນ. 

 
ທະນາຄານບ ່ ໄດນ້ າໃຊ ້IFRS 16 ລ່ວງຫນາ້ ແລະ ຂະນະນີແ້ມ່ນກ າລງັປະເມນີຜນົກະທບົຢູ່. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.19 ມາດຕະຖານແຕ່ຍງັບ ່ທນັບງັຄບັໃຊ ້(ຕ ່ ) 
 

ດດັແກ ້IAS 12 ອາກອນກ າໄລ 
 

ໃນເດອືນມງັກອນ 2016, IASB ໄດດ້ດັແກ ້IAS 12 ແລະ ມກີານຊີແ້ຈງເຖງິການບນັທກຶບນັຊຂີອງຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນ
ຊ າລະຂອງເຄື່ ອງທາງການເງນິ ທີ່ ຖກືວດັແທກຕາມມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ແຕ່ຈະຖກືວດັແທກທີ່ ມູນຄ່າຕົນ້ທນຶສ າລບັຈດຸປະສງົທາງ
ດາ້ນອາກອນ. ການດດັແກແ້ມ່ນຜນົບງັຄບັໃຊເ້ລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2017. ທະນາຄານກ າລງັປະເມນີຜນົກະທບົ ແຕ່ບ ່
ໄດຄ້າດຄະເນວ່າປະຕບິດັຕາມການດດັແກດ້ັ່ ງກ່າວ ຈະມກີານຜນົກະທບົມສີ າຄນັຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມ
ກດິຈະການ 

 
 ດດັແກ ້IAS 7 ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 
 
 ໃນເດອືນມງັກອນ 2016 IASB ໄດດ້ດັແກ ້IAS 7 ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການປັບປຸງການເປິດເຜີຍ

ກດິຈະກ າທາງການເງນິ ແລະ ຊ່ວຍໃຫຜູ້ນ້ າໃຊມ້ີຄວາມເຂົາ້ໃຈຫຼາຍຂຶນ້ຕ ່ ກບັການລາຍງານຖານະສະພາບຄ່ອງຂອງ
ນຕິບຸິກຄນົ. ພາຍໃຕຂ້ ກ້ ານດົໃໝ່ ນຕິບຸິກຄນົຕອ້ງເປີຍເຜຍີການປ່ຽນແປງໃນໜີສ້ນິທາງການເງນິ ເຊິ່ ງເປັນຜນົຂອງກດິຈະກ າ
ທາງການເງນິ ເຊັ່ ນ ການປ່ຽນແປງຈາກລາຍການກະແສເງນິສດົ ແລະ ບ ່ ແມ່ນກະແສເງນິສດົ (ຕວົຢ່າງ ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ
ຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ). ການດດັແກມ້ຜີນົບງັຄບັໃຊເ້ລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2017. ທະນາຄານກ າລງັປະ
ເມນີຜນົກະທບົຢູ່. 

 
7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ 
 
 ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ະນະບ ລຫິານຕອ້ງມກີານ

ພຈິາລະນາ, ຕລີາຄາ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ຈ ານວນລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ, ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ, ລວມທງັການເປີດເຜຍີໜີສ້ນິທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້. ຄວາມບ ່ ແນ່ນອນໃນການປະເມນີ ແລະ ການຕລີາຄາ ອາດຈະເຮດັ
ໃຫເ້ກດີມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການດດັແກມູ້ນຄ່າຂອງຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົໃນ
ອະນາຄດົ. 

 
ໃນຂະບວນການຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການບນັຊຂີອງທະນາຄານ, ຄະນະບ ລຫິານໄດພ້ຈິາລະນາດັ່ ງນີ ້ເຊິ່ ງມຜີນົ
ກະທບົອນັສ າຄນັໃຫແ້ກ່ຕວົເລກການຮບັຮູທ້ີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຫລາຍ ເຊິ່ ງຜນົມາຈາກເຄື່ ອງມກືານດດັແກທ້ີ່ ສ າຄນັຂອງມູນຄ່າຕວົ
ຈງິຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິພາຍໃນປີການເງນິ ຕ ່ ໜາ້. ທະນາຄານໄດອ້ງີໃສ່ຂ ສ້ມົມຸດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງຕນົ ກ່ຽວ
ກບັການກ ານດົເວລາທີ່ ມກີານລາຍງານທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ຖກືກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສມົມຸດຖານ ກ່ຽວກບັການ
ພດັທະນາໃນອະນາຄດົ, ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງ ເນື່ ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ ຫຼ ືສະພາບການ
ທີ່ ຄວບຄຸມທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັໃນຂ ສ້ມົມຸດຖານໃນເວລາທີ່ ເກດີຂຶນ້. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ (ຕ ່ ) 
 
7.1 ຄວາມສບືເນື່ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 
 ຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານໄດປ້ະເມນີຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ກ ່ ຄຄືວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ 

ເປັນທີ່ ໜາ້ພ ໃຈວ່າທະນາຄານມແີຫລ່ງທນຶ ເພື່ ອສບືຕ ່ ໃນການດ າເນນີທຸລະກດິໃນອະນາຄດົ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ຄະນະບ ລຫິານບ ່ ມີ
ສິ່ ງຜດິປົກກະຕໃິດໆເປັນທີ່ ໜາ້ສງົໃສຕ ່ ກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ເພື່ ອສບືຕ ່ ດ າເນນີງານກ ່ ຄຄືວາມສບືເນື່ ອງໃນການ
ດ າເນນີທຸລະກດິ. ເພາະສະນັນ້, ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການລວມກດິຈະການ ຍງັສບືຕ ່ ສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານ 
ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

 
7.2  ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 
 
 ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ5.2.4, ການຮບັຮູດ້ອກເບຍ້ພາຍໃຕອ້ດັຕາຂອງເງນິໄດຮ້ບັຄນື ທີ່ ສາມາດ

ກ ານດົໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງທີ່ ສຸດໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາຄງົທີ່  ຕາມອາຍຸຂອງເງນິກູ ້ ເເລະ ເງນິຝາກ ເເລະ ຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກ
ເບຍ້ທີ່ ອາດຈະເເຕກຕ່າງໃນເເຕ່ລະຂັນ້ຕອນ ເເລະ ລກັສະນະອື່ ນໆ ຈາກວງົຈອນອາຍຸຂອງແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັ (ເຊັ່ ນ: ການຈ່າຍ
ລ່ວງໜາ້, ຄ່າປັບໄໝ, ດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອື່ ນໆ). ການຄາດຄະເນນີໄ້ດອ້ງີໃສ່ລກັສະນະ, ອງົປະກອບຂອງການຕດັສນິໃຈ 
ກ່ຽວກບັລກັສະນະທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ເເລະ ວງົຈອນຊວີດິຂອງເຄື່ ອງມ,ື ເນື່ ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆເປັນ
ສ່ວນສ າຄນັຂອງເຄື່ ອງມ.ື 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ (ຕ ່ ) 
 
7.3 ການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຂອງເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ 
 

ທະນາຄານໄດມ້ກີານທບົທວນເງນິໃຫກູ້ ້ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ທີ່ ສ າຄນັເປັນແຕ່ລະບຸກຄນົຕາມແຕ່ລະວນັທລີາຍງານ ເພື່ ອປະເມນີ
ວ່າການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ ຄວນຖກືບນັທກຶລງົໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ຫຼ ືບ ່ . 
 
ວທິກີານປະເມນີຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ບນັທກຶໂດຍວທິຫີກັລບົຕົນ້ທນຶ ເປັນຜນົໃຫມ້ກີານບນັທກຶເງນິແຮສ າລບັ: 

 
 ການເສື່ ອມມູນຄ່າສະເພາະຕາມຄວາມສ າຄນັແບບລາຍການ ຫຼ ືຊບັສນິສ່ຽງທີ່ ຖກືກ ານດົວ່າສ າຄນັ; 
 ການເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ 

 
 ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເພດໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດັອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍ ເລກທ ີ 5.4.1. ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍການຕດັສນິໃຈ

ຂອງຄະນະບ ລຫິານ, ໂດຍສະເພາະເເລວ້ຈະມກີານປະເມນີມູນຄ່າ ເເລະ ກ ານດົເວລາຂອງກະເເສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ເເລະ ມູນ
ຄ່າຫຼກັຊບັຄ າ້ປະກນັ ເມື່ ອມກີານຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ. ການປະເມນີດັ່ ງກ່າວມາຈາກຈ ານວນຂອງປັດໄຈ, ການປ່ຽນເເປງ
ຂອງລາຍການທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເເຕກຕ່າງຂອງຜນົຕອບເເທນ. 

 
7.4 ຄ່າເຊື່ອມມນູຄ່າຂອງການລງົທນຶທີ່ມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ 
 
 ທະນາຄານທບົທວນຄນືຕາສານຫນີຂ້ອງຕນົທີ່ ຈດັປະເພດເປັນການລງົທນຶທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍໃນແຕ່ລະວນັທີ່ ລາຍງານເພື່ ອປະເມນີວ່າ

ພວກມນັໄດເ້ຊື່ ອມຄ່າ ຫຼ ືບ ່  ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ6.4.2. 
 
 ການປະເມນີຜນົດັ່ ງກ່າວນີ,້ ລວມທງັການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ຂ ມູ້ນທີ່ ປະກອບເຂົາ້ອື່ ນໆເຂົາ້ໃນຮູບແບບ

ກະແສເງນິສດົແບບສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ໃນກ ລະນຂີອງຕາສານທນຶ, ການຕລີາຄາຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນ 'ທີ່ ສ າຄນັ' ຫຼ ື'ເປັນເວລາດນົ' ແມ່ນ
ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີການຕັດສິນໃຈ. ໃນການຕັດສິນໃຈດັ່ ງກ່າວນີ,້ ທະນາຄານການປະເມີນ, ໃນບັນດາປັດໄຈອື່ ນໆ, ປະຫວັດ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຸນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງການລງົທນຶແມ່ນຕ່ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶ. 

 
7.5 ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 
 
 ຊບັສນິອາກອນຍືນ້ຊ າລະ ແມ່ນໄດຖ້ືກຮບັຮູໃ້ນແງ່ຂອງການຂາດທນຶອາກອນ ທີ່ ອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າກ າໄລອາກອນໃນ

ອະນາຄດົທີ່ ມຢູ່ີກບັການຂາດທນຶທີ່ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ ການຕດັສນິຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກ ານດົຈ ານວນເງນິຂອງຊບັສນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ ທີ່ ສາມາດຮບັຮູໄ້ດ,້ ໂດຍອງີໃສ່ແນວໂນມ້ ໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດບັຂອງກ າໄລອາກອນໃນອະນາຄດົ ພອ້ມກບັຍຸດທະ
ສາດການວາງແຜນອາກອນ ໃນອະນາຄດົ. 

  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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8. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 
 

 2016  
ລາ້ນກບີ 

2015 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ການໃຫກູ້ຢື້ມ 1,252,157 933,530 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ 14,344 9,664 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈາກການລງົທນຶ ໃນຫຼກັຊບັ 108,348 81,650 
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັອື່ ນໆ 31,582 48,766 

 1,406,431  1,073,610  

 
9. ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 
 

 2016 
ລາ້ນກບີ 

2015 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານອື່ ນ 83,871  27,427  
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ເງນິຝາກຂອງລູກຄາ້ 774,725  785,543  
 858,596  812,970  

 
10. ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 
 

  

2016  
ລາ້ນກບີ 

2015 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານຈາກ:    

ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ  124,993  106,908  
ທຸລະກ າທ າດາ້ນສນິເຊຶ່ ອ 64,633  60,519  
ທຸລະກ າທາງອື່ ນ 4,218  4,121  
 193,844  171,548  

ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານສ າລບັ:   

ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ  (14,077) (10,707) 
ທຸລະກ າທາງອື່ ນ (1,334) (2,607) 

 (15,411) (13,314) 

ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 178,433  158,234  

 
  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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11. ລາຍຮບັ/(ລາຍຈ່າຍ) ສຸດທຈິາກການຄາ້ 
 

 2016  
ລາ້ນກບີ 

2015 
ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລສຸດທຈິາກການຊືຂ້າຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 47,270  41,002  
ຂາດທນຶຈາກການຊືຂ້າຍເງນິຕາລ່ວງໜາ້ -    (287,150) 
ການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕທິ າ ຂອງຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້ -    (993) 
ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົຈາກຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຄາ້ 

-    258  
 47,270  (246,883) 

 

12. ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 
 

 2016  2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົຈາກການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ 11,060  12,413  
ກ າໄລຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່  676  359,076  
ເກບັຄນືໜີສູ້ນທີ່ ສະສາງອອກ 2,677  49,731  
ອື່ ນໆ 581  1,040  

 14,994  422,260  
 

 

13. (ຫກັເພີ່ ມ)/ການເກບັຄນືຄ່າເສື່ ອມມນູຄ່າສ າລບັການລງົທນຶທາງດາ້ນການເງນິ 

 

 2016   2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

(ຫກັເພີ່ ມ)/ການເກບັຄນືຄ່າເສື່ ອມ ສ າລບັການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັຖື
ໄວຈ້ນົຄບົກ ານດົ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ20) (10,985)  1,837 

 (10,985)  1,837 
  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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14. ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ 
 

 2016 2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິເດອືນ 132,580  125,780  
ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວດັດກີານ 102,340  89,438  
ຄ່າໃຊຈ່້າຍອື່ ນໆກ່ຽວກບັພະນກັງານ 5,283  5,501  

 240,203  220,719  
 
 

 
15. ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 
 

 2016   2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຄ່າການບ ລກິານຈາກພາຍນອກ 24,490 23,094 
ຄ່າສອ້ມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ 15,371 14,165 
ຄ່າໂຄສະນາ,  ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົ່ ງເສມີການຂາຍ 4,546 4,037 
ຄ່າເຊົ່ າຫອ້ງການ 9,566 8,134 
ຄ່າການສື່ ສານ 1,277 1,803  
ຄ່າການຝຶກອບົຮມົ, ປະຊຸມ ແລະ ສ າມະນາ 8,844 7,238 
ຄ່າເບຍ້ປະກນັໃຫກ້ອງທນຶປົກປອ້ງຜູຝ້າກເງນິ 21,250 18,697 
ຄ່າອາກອນ ແລະ ພນັທະອື່ ນໆ 578 146 
ອື່ ນໆ 13,699 20,371  

 99,621 97,685  

 
16. ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ("ທຫລ") 
  

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິສດົໃນກ າມເືປັນເງນິກບີ 1,016,618  1,246,264  
ເງນິສດົໃນກ າມເືປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 850,541  990,378  
ຍອດເຫຼອືຢູ່ ທຫລ   

- ເງນິຝາກບງັຄບັ 1,378,763  1,134,906  
- ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 2,435,014  6,095,242  

 5,680,936  9,466,790  

   



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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16. ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ("ທຫລ") (ຕ ່ ) 

 
ຍອດເຫຼອືກບັທະນາຄານກາງປະກອບດວ້ຍບນັຊເີງນິຝາກເພື່ ອການຊ າລະສະສາງ ແລະ ເງນິຝາກພາກບງັຄບັ. ຍອດເຫຼອືເຫລົ່ ານີບ້ ່
ມດີອກເບຍ້. 
 
ພາຍໃຕລ້ະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ, ທະນາຄານຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫຮ້ກັສາຄງັສະສມົເງນິສດົກບັທະນາຄານກາງໃນຮູບແບບເງນິ
ຝາກບງັຄບັ, ເຊິ່ ງຖກືຄດິໄລ່ 5.00% ສ າລບັສະກຸນເງນິກບີ ແລະ 10.00% ສ າລບັສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ, ສອງອາທດິຕ ່ ຄັງ້ 
(2015: 5.00% ແລະ 10.00%) ຂອງເງນິຝາກລູກຄາ້ທີ່ ມມີ ືຄ້ບົກ ານດົຕ ່ າກວ່າ 12 ເດອືນ. ພາຍໃນໄລຍະດັ່ ງກ່າວ ທະນາຄານໄດ ້
ຮກັສາຍອດເງນິຝາກພາກບງັຄບັໃນມູນຄ່າທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ. 

 
17. ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ 
 
 

 
31 ທນັວາ  2016 

ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2015 
ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ  ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ  2,573,530  1,659,680  

- ເປັນເງນິກບີ 2,178,524  1,390,194  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 395,006  269,486  
ເງນິຝາກມກີ ານດົ   374,329  325,797  

- ເປັນເງນິກບີ 213,170  142,806  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 161,159  182,991  
ດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 2,234  1,158  

 2,950,093  1,986,635  

 
ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງທະນາຄານອື່ ນພາຍໃນປີມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 2016 2015 
 % ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ 
ເງນິຝາກປະຢັດ 0.02% - 1.25% 0.02% - 1.25% 
ເງກິຝາກມກີ ານດົ 1.00% - 9.54% 1.00% - 9.54% 

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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18. ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 

 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ທງັໝດົ 19,240,075  11,026,334  
ໃນນີ:້   
ເງນິກູທ້ີໄ່ດຮ້ບັທນຶຈາກການກູຍ້ມືເງນິຈາກ ທຫລ (ບດົອະທບິາຍ
ຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ28) 1,640,776  720,497  

ດດອກເບຍ້ຄາ້ງຊ າລະຂອງເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ 192,709  97,369  
ເງນິແຮຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ (ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ
19) (339,579) (268,748) 

 19,093,205  10,854,955  

  
 

ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັເງນິກູທຸ້ລະກດິພາຍໃນໄລຍະມ ີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 2016  
ອດັຕາດອກເບຍ້   

2015 
ອດັຕາດອກເບຍ້   

 % ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ 6.00% - 16.00% 7.00% - 16.00% 
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ 2.00% - 14.00%  6.50% - 14.00% 
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ 6.00% - 12.00% 7.75% - 12.00% 

  
 

 ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມສະກຸນເງນິ: 
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ 7,408,014  4,513,088  
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ 9,300,297  5,177,960  
ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ 2,531,764  1,335,286  

 19,240,075  11,026,334  

  

ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມມືຄ້ບົກ ານດົເດມີ:  

  

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້ 2,966,973  2,350,521  
ເງນິກູໄ້ລຍະກາງ 11,301,876  5,674,920  
ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວ 4,971,226  3,000,893  

 19,240,075  11,026,334  

  
 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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18. ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ (ຕ ່ ) 
 

ຄງັເງນິກູປ້ະກອບດວ້ຍເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ແຕ່ລະຂະແໜງທຸລະກດິ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ % ລາ້ນກບີ % 

ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ 9,796,735 50.92% 2,395,765 21.73% 

ຂະແໜງ ກ ່ ສາ້ງ 3,305,600 17.18% 3,526,539 31.98% 

ຂະແໜງ ປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ 63,867 0.33% 93,269 0.85% 

ຂະແໜງ  ກະສກິ າ - ປ່າໄມ ້ 48,385 0.25% 31,414 0.28% 

ຂະແໜງ ການຄາ້ 3,498,551 18.18% 3,031,544 27.49% 

ຂະແໜງ ຂນົສົ່ ງໄປສະນ ີ 642,664 3.34% 573,180 5.20% 

ຂະແໜງ ບ ລກິານ 1,701,361 8.84% 1,228,065 11.14% 

ຂະແໜງ ຫດັຖະກ າ 9,958 0.05% 10,468 0.09% 

ຂະແໜງ ອື່ ນໆ 172,954 0.91% 136,090 1.24% 

 19,240,075 100% 11,026,334 100% 

 

19. ເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ 
 

 ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ພາຍໃນປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 
2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

  

 ຄ່າເສື່ອມເງນິກູໃ້ຫລ້ກູຄາ້  
 ລາ້ນກບີ 

ຍອດເຫຼອື ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 268,748  

ການປ່ຽນແປງສຸດທພິາຍໃນປີ 167,367  
ສະສາງໜີທ້ີ່ ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ (97,479) 
ສ່ວນຕ່າງຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ 943  

ຍອດເຫຼອືນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 339,579  
 
 

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງນິແຮສ າລບັການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  ແລະ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2015 
ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 
 ຍອດເຫຼອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ ຍອດເຫຼອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູລ້າຍການໃຫຍ່ 2,792,381  290,125  1,694,825  210,793  
ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູເ້ປັນກຸ່ມ 16,447,694  49,454  9,331,509  57,955  

 19,240,075  339,579  11,026,334  268,748  

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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20. ການລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 

 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ຫລກັຊບັປະເພດທນຶຂອງ ບ ລສິດັ ຜະລດິ-ໄຟຟາ້ລາວ ມະຫາຊນົ 198,121  224,348  

 198,121  224,348  

 
21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ 

 
 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ 2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ມູນຄ່າຕາມວທິຫີຼຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັຄງັເງນິທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງ
ການເງນິ             1,998,663              982,563  
ມູນຄ່າຕາມວທິຫີຼຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການ
ເງນິ               567,389              795,802  

             2,566,052           1,778,365  

ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງການຫຼກັຊບັປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (*)                (12,942)                (1,957) 

- ຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຈາກພນັທະບດັຄງັເງນິທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ                 (1,926)                     (2) 

- ຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຈາກພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ                (11,016)               (1,955) 

             2,553,110           1,776,408  
 

 
(*) ການປ່ຽນແປງສຸດທໃິນການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ 10,985 ລາ້ນກບີ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ
ບນັທກຶ (ຫກັເພີ່ ມ)/ການເກບັຄນືຄ່າເສື່ ອມຂອງຫຼກັຊບັທີ່ ຖືໄວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃນລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານລວມກດິຈະການ 
(ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທ ີ13). 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 

 

21.1 ພນັທະບດັຄງັເງນິ ທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງພນັທະບດັຄງັເງນິ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງນີ:້ 

ໄລຍະເວລາ ມືອ້ອກພນັທະບດັ ມືຄ້ບົກ ານດົ 

ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 
ລາ້ນກບີ 

ມນູຄ່າຕາມວທິຫີຼຸດຕົນ້
ທນຶລງົ 

ລາ້ນກບີ 

ອດັຕາດອກ
ເບຍ້ 

ຕ ່ ປີ (ຕາມໜາ້ພນັ
ທະບດັ) 

1 ປີ 27 ມນີາ 2016 27 ມນີາ 2017 300,000 307,305 4.00% 
1 ປີ 8 ເມສາ  2016 8 ເມສາ  2017 100,000 102,595 4.00% 
1 ປີ 10 ມນີາ 2016 10 ມນີາ 2017 73,000 75,325 4.00% 
1 ປີ 31 ມນີາ 2016 31 ມນີາ 2017 50,000 51,469 4.00% 
1 ປີ 28 ເມສາ 2016 28 ເມສາ 2017 20,000 20,522 4.00% 
1 ປີ 12 ພດຶສະພາ 2016 12 ພດຶສະພາ 2017 10,000 10,245 4.00% 
1 ປີ 26 ພດຶສະພາ 2016 26 ພດຶສະພາ 2017 58,000 59,324 4.00% 
1 ປີ 15 ມງັກອນ 2016 15 ມງັກອນ 2017 300,000 311,499 4.00% 
1 ປີ 17 ມຖຸິນາ 2016 17 ມຖຸິນາ 2017 500,000 510,697 4.00% 
1 ປີ 26 ສງິຫາ 2016 26 ສງິຫາ 2017 50,000 50,855 5.00% 
1 ປີ 2 ກນັຍາ 2016 2 ກນັຍາ 2017 50,000 50,807 5.00% 
1 ປີ 18 ພະຈກິ 2016 18 ພະຈກິ 2017 300,000 301,728 5.00% 
1 ປີ 16 ທນັວາ 2016 16 ທນັວາ 2017 146,000 146,292 5.00% 

   1,957,000 1,998,663   
 

21.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ  
 

 31 ທນັວາ  2016 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2015 
ລາ້ນກບີ 

ພນັທະບດັອ່ວຍໜີສ້າມແຈ -    16,714  
ພນັທະບດັເພີ່ ມທນຶ 67,391  65,923  
ພນັທະບດັອື່ ນໆ 499,998  713,165  
 567,389  795,802  

 
ພນັທະບດັເພີ່ ມທນຶທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິແມ່ນ ເພື່ ອເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນໃຫແ້ກ່ທະນາຄານ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ມືອ້ອກພນັທະບດັ ມືຄ້ບົກ ານດົ 
ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 

)ລາ້ນກບີ(  

ມນູຄ່າຕາມວທິີ
ຫຼຸດຕົນ້ທນຶລງົ 

(ລາ້ນກບີ) ໄລຍະເວລາ 
ອດັຕາດອກ

ເບຍ້(% ຕ ່ ປີ) 
1 ມນີາ 2014 1 ມນີາ 2019 68,600 67,391 5 ປີ 4.00% 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົເຖງິມືຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 
 
21.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ (ຕ ່ ) 

 
 ລາຍລະອຽດຂອງບນັດາພນັທະບດັ ມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

 ມືຊ້ ື ້ ມືຄ້ບົກ ານດົ 
ມນູຄ່າໜາ້ພນັທະບດັ 

ລາ້ນກບີ 

ມນູຄ່າຕາມ 
ວທິຫີຼຸດຕົນ້ທນຶລງົ 

ລາ້ນກບີ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ 
(% ຕ ່ ປີ) 

3 ກ ລະກດົ 2016 3 ກ ລະກດົ 2021 29,780 30,219 3.00% 
10 ຕຸລາ 2016 10 ຕຸລາ 2017 2,000 1,946 4.00% 
20 ທນັວາ 2016 20 ທນັວາ 2017 50,000 49,474 4.00% 
12 ມນີາ 2016 12 ມນີາ 2018 20,000 19,522 4.25% 
12 ພະຈກິ 2016 12 ພະຈກິ 2017 8,000 7,172 4.00% 
31 ກ ລະກດົ 2016 31 ກ ລະກດົ 2018 5,000 4,674 4.25% 
7 ພດຶສະພາ 2016 7 ພດຶສະພາ 2018 22,000 20,211 4.25% 
11ມຖຸິນາ 2016 11 ມຖຸິນາ 2018 9,000 8,208 4.25% 
12 ມຖຸິນາ 2016 12 ມຖຸິນາ 2018 25,000 22,796 4.25% 
13 ມຖຸິນາ 2016 13 ມຖຸິນາ 2018 1,000 912 4.25% 
16 ພດຶສະພາ 2016 16 ພດຶສະພາ 2018 5,000 4,585 4.25% 
18 ກນັຍາ 2016 18 ກນັຍາ 2018 4,000 3,581 4.25% 
31 ກ ລະກດົ 2016 31 ກ ລະກດົ 2018 2,000 1,868 4.25% 
2 ສງິຫາ 2016 2 ສງິຫາ 2018 14,000 12,864 4.25% 
11 ມຖຸິນາ 2016 11 ມຖຸິນາ 2018 2,000 1,702 4.25% 
30 ທນັວາ 2014 30 ທນັວາ 2017 100,000 100,018 5.10% 
23 ທນັວາ 2016 23 ທນັວາ 2018 210,000 210,246 5.50% 

  508,780 499,998  
  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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22. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
 

 2016 2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
ຍອດນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 555,418 534,430 

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນການລງົທນຶ - (1,286) 
ສ່ວນແບ່ງຂອງກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ ພາຍໃຕວ້ທິສ່ີວນໄດສ່້ວນເສຍ 
(Equity Method) 26,413 48,325 
ອື່ ນໆ - (272) 

ລບົ: ເງນິປັນຜນົໄດຮ້ບັພາຍໃນໄລຍະ (30,382) (25,779) 
ຍອດເຫຼອືທາ້ຍນະວນັທ ີ30 ທນັວາ 2016 551,449 555,418 

 
 

 30 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 
ຕົນ້ທນຶ ເປັນ  

ໂດລາ 

 
ຕົນ້ທນຶທຽບ
ເທົ່ າລາ້ນກບີ 

ມູນຄ່າ  
ຕາມບນັຊ ີ

ເປັນ 
ລາ້ນກບີ 

 
% ການຖື
ຮຸນ້ຂອງທະ 

ນາຄານ 
ຕົນ້ທນຶ ເປັນ  

ໂດລາ 

 
ຕົນ້ທນຶທຽບ
ເທົ່ າລາ້ນກບີ 

ມູນຄ່າ  
ຕາມບນັຊ ີ

ເປັນ 
ລາ້ນກບີ 

 
% ການ
ຖຮຸືນ້

ຂອງທະ 
ນາຄານ 

ການລງົທນຶໃນສາຖະ
ບນັການເງນິອື່ ນ         
ທະນາຄານຮ່ວມ
ທຸລະກດິລາວ - 
ຫວຽດ (LVB) 24,500,000 197,839 235,076 25% 24,500,000 197,839 248,855 25% 
ທະນາຄານລາວ -
ຝຣັ່ ງຈ າກດັ 16,322,230 138,000 144,138 46% 16,322,230 138,000 140,297 46% 
ທະນາຄານລາວ -
ຈນີ ຈ າກດັ N/A 147,000 151,653 49% N/A 147,000 148,360 49% 
ລງົທນຶໃນ 
ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນ
ປະເທດ         

ບ ລສິດັປະກນັໄພ 
ລາວ-ຫວຽດ 1,050,000 8,784 20,582 35% 1,050,000 8,784 17,906 35% 
  491,623 551,449   491,623 555,418  

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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22. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ (ຕ ່ )  
 

- ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ-ຫວຽດ (LVB) ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ ງມສີ ານກັງານໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກດິສະໜອງການບ ລິການທາງດາ້ນທະນາຄານ.  ເປັນບ ລິສັດທີ່ ຮ່ວມທນຶກບັ
ທະນາຄານເພື່ ອການລງົທນຶ ແລະ ການພດັທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິ່ ງເປັນທະນາຄານທຸລະກດິລດັທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິຢູ່ ສສ 
ຫວຽດນາມ. LVB ດ າເນີນທຸລະກດິພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລົງທຶນການທະນາຄານ ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2000 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ. ໃນປີ 2015, ທຮລ ໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນເປັນ 791,357,560,000 
ກບີ. ອດັຕາສ່ວນກ າມະສດິຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫຼງັທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ 25% ອງີຕາມ ໃບອະນຸຍາດການລງົທນຶ ເລກທ ີ
004-15/KH-DDT4 ທີ່ ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ວນັທ ີ24 ສງິຫາ 2015 ທຽບເທົ່ າເງນິກບີເທົ່ າກບັ 
197,839,390,000 ກບີ. 

 
- ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ຈ າກດັ (BFL) ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມສີ ານກັງານໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ສະໜອງການບ ລກິານທາງດາ້ນການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍໄດຮ່້ວມ
ທນຶກບັ Cofibred Company Frances De La Bred ເຊິ່ ງເປັນທະນາຄານທຸລະກດິລດັ ທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິຢູ່ ປາຣີ, 
ປະເທດ ຝຣັ່ ງ. BFL ດ າເນນີທຸລະກດິພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລງົທນຶ ການທະນາຄານຊົ່ ວຄາວ ລງົວນັທ ີ01 ຕຸລາ 2009 ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດຖາວອນ ລງົວນັທ ີ 16 ກ ລະກດົ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທນຶຈດົທະບຽນຕາມກດົໝາຍຂອງ
ທະນາຄານ BFL ແມ່ນ 20 ລາ້ນໂດລາ ເຊິ່ ງໄດເ້ພີ່ ມເປັນ 37 ລາ້ນໂດລາ, ອງີຕາມບດົບນັຍດັຂອງປະທານປະເທດອອກໃນ ວນັ
ທ ີ24 ກນັຍາ 2009 ແລະ ໜງັສເືລກທ.ີ 01/ທຫລ ລງົວນັທ ີ28 ມງັກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ. ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
ທຄຕລ ໄດປ້ະກອບທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 1,840,000 ໂດລາ ແລະ   122,854,960,000 ກບີ. 

  
- ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ (LCNB) ເປັນທຸລະກດິທີ່ ດ າເນນີກ່ຽວກບັການບ ລກິານດາ້ນການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານລາວ-ຈນີ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທນຶກບັ ທະນາຄານ ຟູດຽ້ນ ຈນີ ເຊິ່ ງແມ່ນທະນາຄານທຸລະກດິຂອງລດັທີ່ ດ າເນນີການ
ຢູ່ປະເທດຈນີ. LCNB ດ າເນນີທຸລະກດິ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລງົທນຶການທະນາຄານ ລງົວນັທ ີ20 ມງັກອນ 2014 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 300,000 ລາ້ນກບີ ແລະ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ຂາຮຸນ້
ໄດປ້ະກອບທນຶຄບົຕາມຈ ານວນດັ່ ງກ່າວ. 

 
- ບ ລສິດັປະກນັໄພລາວຫວຽດ (LVI) ເປັນທຸລະກດິທີ່ ຈດົທະບຽນເປັນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການບ ລກິານ

ທາງດາ້ນການປະກນັໄພ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດການລງົທນຶເລກທ ີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງການ
ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ, ລງົວນັທ ີ09 ມຖຸິນາ 2008. ເປັນການຮ່ວມທນຶກບັບ ລສິດັຫຸນ້ສ່ວນປະກນັໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານ
ຮ່ວມທຸລະກດິລາວຫວຽດ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງບ ລສິດັ ແມ່ນ 3,000,000 ໂດລາ ແລະ ຖກືຖອກໂດຍຂາຮຸນ້ຢ່າງເຕມັສ່ວນ 
ໃນວນັທ ີ17 ກ ລະກດົ 2008. ໃນປີ 2013 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບທນຶເພີ່ ມເຕີ່ ມ 180,000ໂດລາ ໃນວນັທ ີ2 ກນັຍາ 2013. 
ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 1,050,000 ໂດລາ ຫຼ ືທຽບເທົ່ າກບັ 8,784 ລາ້ນກບີ. 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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23. ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 

 

 ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລາ້ນກບີ 

ອຸປະກອນ 
ຫອ້ງການ 
ລາ້ນກບີ 

ເຟິນເີຈີ ້ແລະ 
ເຄື່ອງຕດິຕັງ້ 

ລາ້ນກບີ 

ພາຫະນະ 
ລາ້ນກບີ 

ລວມ 
ລາ້ນກບີ 

ຕົນ້ທນຶ:      
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 374,923  116,564  33,738  16,335  541,560  
ຊືເ້ພີ່ ມ 77,508  28,941  3,282  5,767  115,498  
ໃນນີ:້      

ຊືໃ້ໝ່ 3,579  -    4  1  3,584  

ໂອນຈາກສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ 
ຊບັສນິຄງົທີ່ກ າລງັກ ່ສາ້ງ 73,929  28,941  3,278  5,766  111,914  

ສະສາງອອກ (3,374) (17,781) (728) (2,623) (24,506) 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  449,057  127,724  36,292  19,479  632,552  
ຫລຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ:     
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 71,506  56,121  14,465  8,322  150,414  
ຫກັຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນພາຍໃນປີ 2016 22,339  24,885  4,450  3,342  55,016  
ສະສາງອອກ (3,089) (14,695) (406) (2,623) (20,813) 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  90,756  66,311  18,509  9,041  184,617  
ມນູຄ່າຍງັເຫຼອືສຸດທ:ິ      

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 303,417  60,443  19,273  8,013  391,146  

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  358,301  61,413  17,783  10,438  447,935  

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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24. ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 

 

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

ສດິນ າໃຊ ້
ທີ່ດນິ 

ລາ້ນກບີ 

ໂປຼແກມຼ 
ຄອມພວິເຕ ີ

ລາ້ນກບີ 

ລວມ 
ລາ້ນກບີ 

ຕົນ້ທນຶ:    
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 261,594  80,756  342,350  
ຊືເ້ພີ່ ມ 4,148  2,392  6,540  
ເຊິ່ ງ:    

ຊືໃ້ໝ່ -    282  282  
ໂອນຈາກສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ ຊບັສນິຄງົທີ່
ກ າລງັກ ່ສາ້ງ 4,148  2,110  6,258  

ສະສາງອອກ (45,224) (14,568) (59,792) 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  220,518  68,580  289,098  
ຄ່າເສື່ ອມສະສມົ:    
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 - 44,606 44,606 
ຫກັຄ່າເສື່ ອມພາຍໃນປີ 2016 - 15,537 15,537 
ສະສາງອອກ - (14,566) (14,566) 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  - 45,577 45,577 
    
ມນູຄ່າຍງັເຫຼອືສຸດທ:ິ    

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 261,594 36,150 297,744 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 220,518 23,003 243,521 
 

 

25. ຊບັສນິອື່ ນໆ 

 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ຊບັສນິລ ຖາ້ຂາຍ 143,098  8,483  
ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆ 1,467  1,192  
ແຊກັພວມຮຽກເກບັ 31,472  13,234  
ສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ ຊບັສນິຄງົທີ່ ກ າລງັກ ່ ສາ້ງ (*) 48,260  123,372  
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ແບ່ງສ່ວນຈ່າຍ 31,330  34,122  
ອື່ ນໆ 38,382  30,708  
 

294,009  211,111  

   



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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25. ຊບັສນິອື່ ນໆ (ຕ ່ ) 
 

(*): ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສິ່ ງປຸກສາ້ງ ເເລະ ຊບັສນິຄງັທີ່ ພວມກ ່ ສາ້ງສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມດີັ່ ງນີ:້ 
 

 

ສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ 
ລາ້ນກບີ 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລາ້ນກບີ 

ອື່ນໆ 
ລາ້ນກບີ 

ລວມ 
ລາ້ນກບີ 

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 41,714  67,507  14,150  123,371  
ຊືເ້ພີ່ ມ 92,932  33,976  39,530  166,438  
ໂອນໄປຊບັສນິຄງົທີ່  (4,148) (73,929) (40,095) (118,172) 
ໂອນໄປຊບັສນິອື່ ນໆລ ຖາ້ຂາຍ (122,437) (893) (47) (123,377) 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 8,061  26,661  13,538  48,260  

 
 

26. ໜີຕ້ອ້ງຈ່າຍໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ 
 
 
 

31 ທນັວາ 2016 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2015 

ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ  2,813,254  2,104,890  

- ເປັນເງນິກບີ 1,242,744  825,086  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 1,570,510  1,279,804  

ເງນິຝາກປະຍດັ 28,299  232,019  

- ເປັນເງນິກບີ 20,634  52,445  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 7,665  179,574  

ເງນິຝາກມກີ ານດົ 306,858  95,185  

- ເປັນເງນິກບີ 45,450  43,130  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 261,408  52,055  

ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ (*) 359,436 -    
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 359,436 -    

ອື່ ນໆ 11,257  13,720  

- ເປັນເງນິກບີ 8,590  4,222  
- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2,667  9,498  

 3,519,104 2,445,814  

ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈ່າຍ 7,125 533  

 3,526,229  2,446,347  
  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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26. ໜີຕ້ອ້ງຈ່າຍໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ (ຕ ່ ) 
 

ເງນິຝາກປະຢັດຈາກທະນາຄານອື່ ນທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ, ບາດ ແມ່ນມອີດັຕາດອກເບຍ້ 0% - 1.25%, 0% - 0.75% 
ແລະ 0% - 0.20% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ.  

 

ເງນິຝາກມກີ ານດົຈາກທະນາຄານອື່ ນທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ ແມ່ນມອີດັຕາດອກເບຍ້ 1.25% – 7.00%, 0% - 3.00% 
ແລະ 0% – 3.00% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 

 

(*): ເງນິກູຍ້ມືຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນລວມມ:ີ 
 

► ເງນິກູຢື້ມໄລຍະສັນ້ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຈາກ ທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຈ ານວນ 24,000,000 ໂດລາ. 
ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະຈ່າຍເມື່ ອຄບົກ ານດົ. ອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 4,58% ຕ ່ ປີ. ດອກເບຍ້ແມ່ນຈ່າຍເມື່ ອຄບົ
ກ ານດົ. 
 

► ເງນິກູຢື້ມໄລຍະສັນ້ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຈາກ ທະນາຄານ ICBC ສາຂາະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຈ ານວນ 20,000,000 ໂດລາ. 
ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະຈ່າຍເມື່ ອຄບົກ ານດົ. ອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 4,58% ຕ ່ ປີ. ດອກເບຍ້ແມ່ນຈ່າຍເມື່ ອຄບົ
ກ ານດົ. 

 

27. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້ 
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 6,082,985  4,515,881  

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິກບີ   1,656,340  2,178,278  
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 4,426,645  2,337,603  
ເງນິຝາກປະຢັດ 9,341,554  8,591,522  

ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິກບີ 3,704,509  3,060,115  
ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 5,637,045  5,531,407  
ເງນິຝາກກ ານດົ 9,495,540  7,882,509  

ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິກບີ   5,868,476  5,502,892  
ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 3,627,064  2,379,617  
ເງນິຝາກມດັຈ າ 119,478  61,525  

ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິກບີ 11,716  16,162  
ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 107,762  45,363  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອື່ ນໆ 270,585  202,651  

 25,310,142  21,254,088  

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງດອກເບຍ້ຄາ້ງຈ່າຍ 92,279  56,473  

 25,402,421  21,310,561  

 

ເງນິຝາກປະຢັດຈາກລູກຄາ້ທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ມີຂອບເຂດຂອງອັດຕາດອກເບຍ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 1.50% - 
3.00%, 1.00% - 1.25% ແລະ 0.60% - 1.00% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 

 

ເງນິຝາກມກີ ານດົທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ, ບາດ ທີ່ ມກີ ານດົ 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 12 ເດອືນ ແລະ ສູງກວ່າ 1 ປີ ແມ່ນມີ
ອດັຕາດອກເບຍ້ ລະຫວ່າງ 2.25%- 12.50%, 1.00%- 6.75 %  ແລະ 0.50% - 6.50% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ.



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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28. ເງນິກູຢື້ມຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 

 

31 ທນັວາ 2016 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2015 

ລາ້ນກບີ 

ເງນິກູຢື້ມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1,640,776  720,497  

 1,640,776  720,497  

 

ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ລວມມ:ີ 
 

► ເງນິກູຢື້ມ ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ມຍີອດເຫຼອືນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 4,599,999 ໂດລາ (ມູນຄ່າເດມີຂອງ
ເງນິກູ ້ແມ່ນ 9,200,000 ໂດລາ) ສ າລບັຈດຸປະສງົໃນການກູຢື້ມແມ່ນເພື່ ອລງົທນຶໃນ ທະນາຄານລາວ - ຝລັ່ ງ ຈ າກດັ. 
ຕົນ້ທນຶເງນິກູແ້ມ່ນຈະຊ າລະເປັນປີ ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ໂດຍມອີດັຕາດອກເບຍ້ 0.25% ຕ ່ ປີ ສ າລບັດອກ
ເບຍ້ແມ່ນຈ່າຍທຸກໆ 6 ເດອືນ. 
 

► ເງນິກູຢື້ມ ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫຼອື ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 99,854,000 ໂດລາ  (ມູນຄ່າ
ເດມີຂອງເງນິກູ ້ແມ່ນ 100,000,000 ໂດລາ) ຈດຸປະສງົຂອງການສະໜອງສນິເຊຶ່ ອເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້
ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ ເຊິ່ ງມອີດັຕາດອກເບຍ້ 5.5% ຕ ່ ປີ.  

 

► ເງນິກູຢື້ມ ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫຼອື ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 96,400,000 ໂດລາ  (ມູນຄ່າ
ເດມີຂອງເງນິກູ ້ແມ່ນ 100,000,000 ໂດລາ) ຈດຸປະສງົຂອງການສະໜອງສນິເຊຶ່ ອເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້
ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ ເຊິ່ ງມອີດັຕາດອກເບຍ້ 5.3% ຕ ່ ປີ.  

 

29. ອາກອນ 
 

29.1 ອາກອນກ າໄລວສິະຫະກດິ 

 
ອງົປະກອບສ າຄນັຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນ ສ າລບັປີ 2016 ແລະ 2015 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 
 2016 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ 49,928  24,327  
ລາຍຈ່າຍ/(ລາຍຮບັ)ອາກອນກ າໄລເຍືອ້ນຊ າລະ 2,183  (1,950) 

ລາຍຈ່າຍອາກອນທງັໝດົພາຍໃນປີ 52,111  22,377  

 

29.2 ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນ 
 

 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ  2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລ 24,431 18,763 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ 12,065 12,171 

 36,496 30,934 

  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 
29.3 ອາກອນກ າໄລໃນປີ 
  
 ທະນາຄານມພີນັທະຕອ້ງຈ່າຍອາກອນກ າໄລໃນອດັຕາ 24% ຂອງກ າໄລກ່ອນອາກອນ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍອາກອນ

ສະບບັເລກທ ີ70/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ15 ທນັວາ 2015 ເຊິ່ ງມຜີນົບງັຄບັໃຊແ້ຕ່ ຫຼ ືຫຼງັຈາກວນັທ ີ24 ພດຶສະພາ 2016. 
 

 ດັ່ ງນັນ້, ທະນາຄານແມ່ນມພີນັທະຕອ້ງເສຍອາກອນໃນອດັຕາ 24% ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 (2015: 24%). 
ບ ລສິດັໃນເຄອືແມ່ນມພີນັທະຕອ້ງເສຍອາກອນໃນອດັຕາ 24% ສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 (2015: 24%). 

 

 ການຄດິໄລ່ຂອງອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ 2016 ແລະ 2015 ແມ່ນມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

 2016 2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລກອ່ນຫກັອາກອນອງີຕາມ IFRS 226,216 147,089 

ດດັແກສ້ າລບັ:   

-  ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບນັຊຕີາມ LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫຼຸດຕົນ້ທນຶຕາມ 
IFRS ຂອງພນັທະບດັ (5,700) (1,133) 

- ສ່ວນຕ່າງໃນເງນິແຮຂາດທນຶເສື່ ອມຄ່າລະຫວ່າງ LAS ແລະ IFRS ຂອງເງນິກູ ້
ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ (16,908) 9,143  

- ສ່ວນຕ່າງໃນການຈດັສນັກອງທນຶຊ່ວຍເຫຼອື 1,572 356  
- ຕດັຕົນ້ທນຶເລີ່ ມຕົນ້ວສິາຫະກດິເປັນລາຍຈ່າຍໃນລະຫວ່າງປີ (22) (47) 
- ສ່ວນຜດິດ່ຽງສ າລບັລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມໃນການລງົທນຶລະຫວ່າງ LAS ແລະ 

IFRS 10,985 (1,837) 
-  ກ າໄລທີ່ ຖກືຍກົເວັນ້ອາກອນທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການດດັແກກ້ານລວມກດິຈະການ 4,066 (22,721) 
- ລາຍຮບັທີ່ ຍກົເວັນ້ອາກອນ (41,469) (38,020) 
- ລາຍຈ່າຍທີ່ ບ ່ ອະນຸຍາດໃຫຫ້ກັ 29,291 8,695  
- ອື່ ນໆ - (165) 

ລາຍຮບັທີ່ ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນອງີຕາມ LAS 208,031 101,360  

ລວມມ:ີ    

-   ລາຍຮບັທີ່ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລຂອງທະນາຄານແມ່ 205,383  98,449  
-   ລາຍຮບັທີ່ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລຂອງບ ລສິດັໃນເຄອື 2,648  2,914  
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລຂອງທະນາຄານແມ່ໃນອດັຕາ  24% (2015: 24%) 49,292  23,627  
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລຂອງບ ລສິດັໃນເຄອືໃນອດັຕາ  24% (2015: 24%) 636  700  

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລແບບລວມກດິຈະການພາຍໃນໄລຍະ 49,928  24,327  

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລຕົນ້ປີ 18,763  8,582  
ອາກອນກ າໄລທີ່ ຈ່າຍໃນຕົນ້ປີ (46,875) (9,020) 
ໜີອ້າກອນທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍເພີ່ ມສ າລບັໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ 2,697  165  
ການດດັແກອ້ື່ ນໆ (82) (5,291) 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລທາ້ຍປີ 24,431  18,763  

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 

 

29.3 ອາກອນກ າໄລໃນປີ (ຕ ່ ) 
 
ການແຈງ້ອາກອນຂອງທະນາຄານຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາໂດຍກມົສ່ວຍສາອາກອນ. ເນື່ ອງຈາກກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທາງ
ດາ້ນສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖກືນ າໃຊກ້ບັລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຫຼາຍປະເພດ ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານຕຄີວາມໝາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຈ າ 
ນວນເງນິທີ່ ໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ສ າລບັປີອາດຈະຖກືປ່ຽນແປງຫຼງັຈາກມືໄ້ລ່ລຽງຂອງ
ກມົສ່ວຍສາອາກອນ. 

 
 

29.4 ຊບັສນິ/(ໜີສ້ນິ) ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 
 

 

ຊບັສນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ (ອດັຕາ

ອາກອນ 24 %) 

ໜີສ້ນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ (ອດັຕາ

ອາກອນ 24 %) 

ຊບັສນິ/ 
(ໜີສ້ນິ)ອາກອນ

ເຍືອ້ນຊ າລະ 
ສຸດທ ິ

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຍອດເຫຼອື ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 6,259  (11,077) (4,818) 
ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນປີເນື່ ອງຈາກ:    

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງເຄື່ ອງມທືາງການ
ເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 199 7,824  8,023 
ສ່ວນຕ່າງຊົ່ ວຄາວລະຫວ່າງອາກອນກ າໄລພາຍໃຕ ້LAS 
ແລະ IFRS  4,398  (6,581) (2,183) 
ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 10,856 (9,834) 1,022 

 

 

30. ໜີສ້ນິອື່ ນໆ 

 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງພະນກັງານ 19,772  13,661  
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງຜູ່ສະໜອງ 20,236  17,472  
ເງນິແຮສ າລບັການຍກົເລກີສນັຍາແຮງງານ 17,906  14,537  
ອື່ ນໆ  36,410 14,703  

 94,324 60,373  
 

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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31. ທນຶຈດົທະບຽນ 

 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃນທນຶຈດົທະບຽນພາຍໃນປີ 2016 
 

32. ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສະສມົອື່ ນໆ 

 

 

ຄງັສະສມົຕາມ
ລະບຽບການ 

ຄງັຂະຫຍາຍ
ທຸລະກດິ 

 
ຄງັສະສມົທນຶ

ເພີ່ມເຕມີ ລວມ 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2016 73,983  228,640  12,275  314,898  
ເເບ່ງສ່ວນເຂົາ້ຄງັສະສມົສ າລບັປີ 2015 ຈາກກ າໄລ
ທີ່ ໄດລ້າຍງານພາຍໃຕ ້LAS ຂອງ ທຄຕລ 9,742  34,137  -    43,879  
ເເບ່ງສ່ວນເຂົາ້ຄງັສະສມົສ າລບັປີ 2015 ຈາກກ າໄລ
ທີ່ ໄດລ້າຍງານພາຍໃຕ ້LAS ຂອງ ທຄຕລ - KT 230  -    -    230  

ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 83,955  262,777  12,275  359,007  
 

ພາຍໄຕຂ້ ກ້ ານດົຂອງກດົໝາຍທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະບບັລງົວນັທ ີ16 ມງັກອນ 2007 ໄດກ້ ານດົໃຫ ້ທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງໆ
ຕອ້ງໄດແ້ບ່ງສ່ວນຂອງກ າໄລຫຼງັອາກອນເພື່ ອເຂົາ້ຄງັແຮຕ່າງໆດັ່ ງນີ:້ 

► ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 
► ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ແລະ ຄງັອື່ ນໆ 
 
ອງີຕາມຂ ກ້ ານດົຄວາມພຽງພ ຂອງທນຶ ເລກທ ີ01/ທຫລ ສະບບັລງົວນັທ ີ28 ສງິຫາ 2002 ອອກໂດຍຜູ່ວ່າການຂອງ ທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂ ກ້ ານດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ, ທະນາຄານທຸລະກດິຕອ້ງໄດແ້ບ່ງສ່ວນຂອງກ າໄລຫຼງັອາກອນໃນອດັຕາ ລະ
ຫວ່າງ 5% - 10% ຂອງກ າໄລຫຼງັອາກອນ ຂຶນ້ກບັການຕດັສນິໃຈຂອງສະພາບ ລຫິານ. ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ແລະ ຄງັອື່ ນໆ ແມ່ນ
ໃຫຂ້ຶນ້ກບັການຕດັສນິໃຈຂອງຄະນະບ ລຫິານ.  
 

33. ເງນິແຮສ າລບັຫຼກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 
 

 31 ທນັວາ 2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ຍອດຍກົມາ 32,789 64,142 
ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທໃິນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງ ການລງົທນຶການເງນິ 
ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ (25,404) (31,081) 
ອື່ ນໆ - (272) 

 7,385 32,789 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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34. ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັກະແສເງນິສດົ 

 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມກດິຈະການ ປະກອບມມີູນຄ່າຂອງເອກະສານລາຍງານ
ຖານະທາງການເງນິລວມກດິຈະການ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້   

 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ 2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົໃນກ າມ ື 1,867,159  2,236,642  
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ ທຫລ 2,435,014  6,095,242  
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ທະນາຄານອື່ ນໆ 2,573,530  1,659,680  
ເງນິຝາກມກີ ານດົ ພາຍໃນ 3 ເດອືນ 249,881  162,779  

 7,125,584  10,154,343  

 
35. ໜີສ້ນິ ແລະ ຄ າໝັນ້ສນັຍາທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ 

 

 31 ທນັວາ  2016 31 ທນັວາ 2015 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ໜງັສຄື າ້ປະກນັທາງການເງນິ 248,997  252,765  
ໜງັສສືນິເຊື່ ອກບັທີ່   579,768  850,007  
ໜງັສສືນິເຊື່ ອເຍືອ້ນຊ າລະ 141,234  148,541  
ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 4,088,546  6,226,584  
ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ທະນາຄານ 22,232  55,080  

 5,080,777  7,532,977  

 

ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 
 

ໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ (ລວມທງັໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ) ແລະ ໜງັສໃືດໜຶ່ ງທີ່ ເຮດັໃຫທ້ະນາຄານຕອ້ງເປັນຜູ່ຈ່າຍ
ເງນິແທນລູກຄາ້ໃນກ ລະນທີີ່ ລູກຄາ້ຜດິສນັຍາ. ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ ຖວ່ືາມຄີວາມສ່ຽງຄາ້ຍຄກືບັເງນິ
ກູ.້ ໜງັສຄື າ້ປະກນັສາມາດເຮດັເປັນຮູບແບບໃບບນິແລກປ່ຽນ ຫຼ ື ໃນຮູບແບບໜງັສສືນິເຊື່ ອບ ່ ສາມາດຖອນຄນືໄດ,້ ໜງັສື
ຄ າ້ປະກນັເງນິລ່ວງໜາ້ ແລະ ໜງັສຮືບັຮອງໜີຈ້າກບນິສ່ວນຫລຸດ (ລວມທງັໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ). 

 

 ຂ ຜູ້ກພນັຍງັບ ່ໄດຖ້ກືຖອນ 
 

ບນັດາຂ ຜູ້ກພນັສ າລບັຕ ່ ອາຍຸສນັຍາສນິເຊື່ ອແມ່ນມໄີວສ້ າລບັເງນິກູ ້ແລະ ເງນິກູໝ້ນູວຽນ. ຂ ຜູ້ກພນັໂດຍທົ່ ວໄປມມີືຄ້ບົກ ານດົທີ່ ໄດ ້
ກ ານດົໄວ,້ ຫຼ ືສາເຫດຂອງການຍຸດຕສິນັຍາອື່ ນໆ. ດັ່ ງນັນ້, ຂ ຜູ້ກພນັອາດຈະໝດົກ ານດົໂດຍທີ່ ຍງັບ ່ ໄດຖ້ກືຖອນ, ມູນຄ່າໃນສນັຍາ
ທງັໝດົບ ່ ຈ າເປັນຕອ້ງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ. 
 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໂອກາດຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຈະເກດີຂຶນ້ແມ່ນຕ ່ າກວ່າມູນຄ່າທງັໝດົຂອງບນັດາຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ຍງັບ ່ ໄດຖ້ືກນ າໃຊ.້ 
ເນື່ ອງຈາກວ່າ, ຂ ຜູ້ກພນັໃນການຕ ່ ອາຍຸສນິເຊື່ ອແມ່ນຄວາມບງັເອນີ ໃນເມື່ ອລູກຄາ້ຍງັຮກັສາມາດຕະຖານສະເພາະທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ.້ 
ທະນາຄານຕດິຕາມມືຄ້ບົກ ານດົຂອງຂ ຜູ້ກພນັສນິເຊື່ ອ, ເພາະວ່າຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ມອີາຍຸສນັຍາທີ່ ຍາວນານ ແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງຫລາຍ
ກວ່າ ຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ມອີາຍຸສນັຍາສັນ້.  
  



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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35. ໜີສ້ນິ ແລະ ຄ າໝັນ້ສນັຍາທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ (ຕ ່ ) 
 

ສນັຍາເຊົ່ າຊື ້
 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ທະນາຄານບ ່ ໄດເ້ຊນັສນັຍາເຊົ່ າໃນນາມທີ່ ເປັນທງັຜູ່ໃຫເ້ຊົ່ າ ຫຼ ື ຜູ່ເຊົ່ າ ທີ່ ຈະມຜີນົຕ ່ ກະແສເງນິສດົເຂົາ້ - 
ອອກ ໃນອະນາຄດົ. 

 
36. ບນັດາລາຍການເຄື່ ອນໄຫວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 

 ການເຄື່ອນໄຫວກບັຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ສະພາບ ລຫິານຄນົສ າຄນັຂອງທະນາຄານ 
 

 

 ຜນົຕອບແທນໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍມດີັ່ ງນີ:້ 
 

 2016 2015 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິເດອືນ 1,752  1,648  
ເງນິໂບນດັ 185  363  
ເງນິເບຍ້ລຽ້ງຕ າແໜ່ງ 1,225  1,176  

 3,162  3,187  

  
 ຍອດເຫຼອືທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາຍພວົພນັ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 
ໜີຕ້ອ້ງຮບັ 
ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິກູຢື້ມ ແລະ ດອກເບຍ້ຄາ້ງ
ຈ່າຍໃຫແ້ກ່ ທຫລ 

- 
 

1,640,776 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ຂອງ 
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

2,435,014 - 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິຝາກພາກບງັຄບັ ຂອງ 
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

1,378,763 - 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົ ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ຢູ່ 
ທຄຕລ 

- 728 

ກະຊວງການເງນິ ເຈ ົາ້ຂອງໂດຍກງົ ລງົທນຶໃນພນັທະບດັຂອງ 
ກະຊວງການເງນິ 

2,553,110 - 

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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36. ບນັດາລາຍການພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຕ ່ ) 
 
ຍອດເຫຼອືທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາຍພວົພນັ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 
ໜີຕ້ອ້ງຮບັ 
ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 
ລາວ-ຫວຽດ 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 114,846 

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 
ລາວ-ຫວຽດ 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກມກີ ານດົ - 122,535 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກມກີ ານດົ 8,231 - 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 29,372 

ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 11,268 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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37. ນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
 

 ຄ ານ າ 
 

ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖງິຄວາມສ່ຽງໃນຕວົທີ່ ເກດີຂຶນ້ກບັກດິຈະກ າຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຕວົຊີບ້ອກທີ່ ຊດັເຈນ, ຜ່ານການ 
ວດັແທກ ແລະ ການຄວບຄຸມ, ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງອື່ ນໆ. ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ສ າຄນັຕ ່  
ຄວາມສາມາດສາ້ງກ າໄລຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ພະນກັງານແຕ່ລະຄນົພາຍໃນທະນາຄານ ແມ່ນຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ ່
ຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຂຶນ້ ເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ. 

 

ຈດຸປະສງົສ າຄນັຂອງທະນາຄານໃນການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງແມ່ນເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ອກີ
ເຫດຜນົໜຶ່ ງແມ່ນຍອ້ນທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິຄວາມສ າຄນັຂອງການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມການປະຕບິດັ
ຂອງມາດຕະຖານສາກນົທີ່ ດທີີ່ ສຸດໃນການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ.  ຄະນະບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ, ພອ້ມດວ້ຍການສະ
ໜບັສະໜນູຈາກຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແມ່ນກ າລງັກ ານດົຕວົຜນັແປທີ່ ຊດັເຈນຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ ສາມາດ
ຍອມຮບັໄດຂ້ອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕບິດັທີ່ ກງົກນັຂາ້ມກບັຕວົຜນັແປນີ.້ 
 

ທະນາຄານມຄີວາມສ່ຽງທາງດາ້ນສນິເຊື່ ອ, ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນຕະຫຼາດ ແລະ ຫລງັຈາກນັນ້ໄດແ້ບ່ງ
ອອກເປັນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຍ່ອຍຄ:ື ຄວາມສ່ຽງການຄາ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບ ່ ແມ່ນການຄາ້. ນອກນັນ້, ທະນາຄານຍງັມຄີວາມສ່ຽງອື່ ນໆ
ອກີທີ່ ເກດີຈາກການດ າເນນີງານ. 

 

 ຂະບວນການໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງເອກະລາດ ບ ່ ໄດລ້ວມເອາົຄວາມສ່ຽງທຸລະກດິ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ 
 ແວດລອ້ມ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນເພື່ ອຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທຸລະກດິຜ່ານຂັນ້ 
 ຕອນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານ.  
 

ໂຄງສາ້ງຂອງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ 
 

ສະພາບ ລຫິານແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສ າລບັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສ າລບັການອະນຸມດັ ກນົລະຍຸດ ແລະ 
ຫລກັການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ.  

 

ສະພາໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ເຊິ່ ງຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມການຈດັການຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ.  

 

ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການພດັທະນາກນົລະຍຸດ ແລະ ຫລກັການໂດຍລວມ, 
ຂອບເຂດວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ພະແນກປະຕບິດັຕາມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຮບັຜດິຊອບໃນການຕດັສນິໃຈ ແລະ 
ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານໃຫສ້ະພາບ ລຫິານຮບັຮູ.້ 

 

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຂັນ້ຕອນການຈດັການຄວາມສ່ຽງໂດຍທີ່ ທະນາຄານໄດຖ້ກືກວດສອບປະຈ າປີ. ເຊິ່ ງຜ່ານການ 
ກວດສອບນີຈ້ະຮູໄ້ດວ່້າທະນາຄານສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມຂັນ້ຕອນທີ່ ວາງໄວຫ້ຼບື ່ . ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດປຶ້ກສາຫາລ ື ຜນົ
ຂອງການປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານສິ່ ງທີ່ ພບົເຫນັ ແລະ ຄ າແນະນ າໃຫຄ້ະນະກ າມະການກວດກາ. 

 

 
 

  



ະຌາາຌ ກາຌໟາຉໞາຄຎະຽຈລາວ ມະຫາຆ຺ຌ 
 

ຍຈ຺ບະຍິາງຆ ໄບຌໄາງຽບກະຘາຌຖາງຄາຌກາຌຽຄຌິຖທຓກຈິະກາຌ (ຉ ໃ ) 
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38. ກາຌຍ ລິຫາຌຶຌ 
  

ະຌາາຌແຈ ໄປກັຘາຌຶຘ າປບຄຉ ໃ າຘຸຈຉາຓຖະຍຼຍກາຌຽຑືໃ ບເນ ໄຘບຈໃ ບຄຉາຓຂ ໄກ າຌຈ຺ຽຖກ ີ 536/ກຘ/ນຖ, ຖຄ຺ທຌັ ີ
14 ຉຸຖາ 2009 ບບກຈງປກັຘາກາຌນທ຺ໜໄາກຓ຺ຸ ໄຓບຄະຌາາຌຸຖະກຈິ ຖະ ຘະຊາຍຌັກາຌຽຄຌິ, ະຌາາຌນໃ ຄ ຘຎຎ 
ຖາທ ຖະ  າຌະຌ າບືໃ ຌໂ. ຈຸຎະຘຄ຺ຽຍື ໄບຄຉ຺ ໄຌຂບຄກາຌຍ ຖນິາຌຌຶຂບຄະຌາາຌຓໃ ຌຽຑືໃ ບປຍັຎະກຌັທໃ າະຌາາຌແຈ ໄ
ຎະຉຍິຈັຉາຓຂ ໄກ າຌຈ຺າຄຈ ໄາຌຽຄຌິຌຶຂບຄະຌາາຌກາຄ. ະຌາາຌປຍັປູ ໄຽຊຄິທາຓ າຽຎັຌຂບຄະຌາາຌຽຑືໃ ບປກັຘາກາຌ
ຍ ຖນິາຌຆຍັຘຌິ ຖະ ໜີໄຘຌິເນ ໄຓຎີະຘຈິຑິາຍຽຑືໃ ບຘ ໄາຄຘຓ຺ຈຸຌຖະນທໃ າຄກາຌຘ ໄາຄກ າແຖ ຖະ ທາຓຑຼຄຑ ຂບຄຌຶ. 

ບຄີຉາຓຂ ໄກ າຌຈ຺ຽຖກ ີ536/ກຘ/ນຖ, ຌຶຉາຓຖະຍຼຍກາຌຂບຄະຌາາຌກາຄຊກືທຽິາະຽຎັຌ 2 ຖະຈຍັ:ື 

 ຌຶຆັ ໄຌ 1 ຎະກບຍຈ ໄທງ: ຌຶຈ຺ະຍຼຌ, ຄັຘະຘຓ຺ຉາຓຖະຍຼຍກາຌ, ຌຶຽຑືໃ ບກາຌຂະງາງຸຖະກຈິ ຖະ  
ຌຶບືໃ ຌໂ ຖະ ກ າແຖຖ ຊ ໄາຍໃ ຄຎັຌ; 

 ຌຶຆັ ໄຌ 2 ຓໃ ຌຓູຌໃ າີໃ ຘູຄກທໃ າຂບຄ: 1.25% ຂບຄງບຈຖທຓທາຓຘໃ ຼຄຂບຄຖາງກາຌເຌ ເຍຖາງຄາຌຊາຌະກາຌ
ຽຄຌິຖທຓກຈິະກາຌ ຖະ ງບຈຽນົບືຂບຄຽຄຌິປ຺ໃ ທແຎຑາງເຌຎີ 

  

ຂບຍຽຂຈຉໃ າຄໂຓໃ ຌຊກືຌ າເຆ ໄຽຑືໃ ບຽຎັຌບຄ຺ຎະກບຍຂບຄຌຶບຄີເຘໃ : ຌຶຆັ ໄຌ 2 ຍ ໃ ຘາຓາຈຽກຌີຌຶຆັ ໄຌ 1 ແຈ ໄ ຖະ ໜີໄຘຌິຘ າປບຄຍ ໃ
ຘາຓາຈຽກຌີ 50% ຂບຄຌຶຆັ ໄຌ 1. 

 

ກາຌທຽິາະຌຶຓໃ ຌບຄີຉາຓຂ ໄຓູຌາຄກາຌຽຄຌິີໃ ແຈ ໄາກຽບກະຘາຌຖາງຄາຌກາຌຽຄຌິຖທຓກຈິະກາຌ ຉາຓຓາຈຉະຊາຌຘາກຌ຺
ຈ ໄາຌກາຌຖາງຄາຌກາຌຽຄຌິ ຽຆິໃ ຄຓຈີັໃ ຄຉ ໃ ແຎຌີ ໄ:  
 

 31 ຌັທາ 2016 31 ຌັທາ 2015 

 ຖ ໄາຌກຍີ ຖ ໄາຌກຍີ  

ຌຶຆັ ໄຌ 1 1,272,887  1,132,051  
ຌຶຆັ ໄຌ 2 3,323  14,877  
ຖທຓຌຶ 1,276,210  1,146,928  
ຖຍ຺: ນກັບບກາກຌຶ (ກາຌຖຄ຺ຌຶເຌຌຉິຍຸິກຌ຺ບືໃ ຌ) (551,449) (555,418) 
ຶຌສ າລ ຍກາຌິຈແລູ່  CAR  (A) 724,761  591,510  

ທາຓຘໃ ຼຄຘ າຌັດູໃ ເຍຖາງຄາຌຊາຌະກາຌຽຄຌິ 11,125,282  6,810,241  
ທາຓຘໃ ຼຄຘ າຌັດູໃ ຖາງກາຌຌບກເຍຖາງຄາຌຊາຌະກາຌຽຄຌິ 2,463,599  3,738,949  
ລວມວາມສໞຼຄສ າ ຌຢູູ່ຆ ຍສິຌ (B) 13,588,881  10,549,190  

ຬ ຈຉາສໞວຌວາມຑຼຄຑ ຂຬຄຶຌ (A/B) 5.33% 5.60% 

 



ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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39. ມນູຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 

ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າໝາຍເຖງິ ມູນຄ່າຊບັສນິທີ່ ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງນິ ຫຼ ືການຊ າລະໜີສ້ນິບນົພືນ້ຖານລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ ໃນ
ເງ ື່ອນໄຂແກ່ງແຍງ້ປົກກະຕ.ິ  ເນື່ ອງຈາກວ່າບ ່ ມລີາຄາສມົທຽບຂອງຕະຫຼາດ, ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ຂອງທະນາຄານຈຶ່ ງບ ່ ສາມາດປະ
ເມນີລາຄາຕາມຕະຫຼາດໄດ.້  ດັ່ ງນັນ້, ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຈ ຶ່ ງຖກືປະເມນີແບບສມົມຸດຕຖິານອງີຕາມລກັສະນະຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີ້
ສນິ. ຕາມຄ າເຫນັຂອງຄະນະບ ລຫິານ, ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງ ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ຢູ່ໃນ ໃບລາຍງານຖານະການ
ເງນິລວມກດິຈະການແມ່ນຖກືຄາດຄະເນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົກບັມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ. ໃນການປະເມນີດັ່ ງກ່າວ, ຄະນະບ ລຫິານຂອງ
ທະນາຄານ ສມົມຸດຖານວ່າ ເງນິກູ ້ສ່ວນໃຫຍ່ຖຈືນົຄບົກ ານດົ ດວ້ຍມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ເທົ່ າກບັ ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງເງນິກູທ້ີ່ ຖືກ
ດດັແກເ້ງນິແຮຈາກການຫກັຄ່າເສື່ ອມ.  

 
40.  ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ 
 

ມູນຄ່າຂອງລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ ແມ່ນຄດິໄລ່ຈາກຜນົຫານລະຫວ່າງ ກ າໄລຫຼງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງຈ່າຍໃຫກ້ບັຜູ່ຖຮຸືນ້ສາມນັ 
ຂອງທະນາຄານ ກບັ ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັທີ່ ຍງັເຫຼອືພາຍໃນ. 
 
ລາຍການດັ່ ງລຸ່ມນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຂ ມູ້ນ ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄດິໄລ່ ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້: 
 

 2016 2015 

ກ າໄລສຸດທຫິຼງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍໃຫກ້ບັຜູ່ຖຮຸືນ້ສາມນັ
ບນົພືນ້ຖານລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ທົ່ ວໄປ (ລາ້ນກບີ) 173,416 124,371  
ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັສ າລບັລາຍໄດພ້ືນ້ຖານຕ ່ ຮຸນ້(ຫວົໜ່ວຍ)  136,577,600 136,577,600  
ມູນຄ່າຕ ່ ຮຸນ້  )ກບີ(  5,000 5,000  
ກ າໄລຕ ່ ຮຸນ້  )ກບີ(  1,270 911  

 
 

41. ເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ຫຼງັມືທ້ີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານ 
  
 ບ ່ ມເີຫດການໃດເກດີຂຶນ້ຫລງັຈາກວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດດັແກ ້ຫຼ ືເປີດເຜຍີໃນເອກະສານລາຍງານ ການ

ເງນິລວມກດິຈະການຂອງທະນາຄານ. 
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