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ຂ້ໍມູນທົົ່ວໄປ  
 
ທະນາຄານ 
 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ (“ທະນາຄານ”) ດ  າເນີນທຸລະກິດໃນຮູບແບບມະຫາຊ ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນຢູ່ໃນ   
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ (“ສປປ ລາວ”). 
 
ການສ້າງຕັິ້ງ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດ 
 
ທະນະຄານຖືກສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນໂດຍການປະກອບທຶນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິົ່ງໄດູ້ຮັບການສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນພາຍໃຕູ້ໃບອະນຸຍາດ
ສ້າງຕັໍ້ງທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລ ງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989. ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010, ທະນາຄານໄດູ້ສ າເລັດການຂາຍຮຸູ້ນ
ອອກສູ່ມະຫາຊ ນ. ທະນາຄານໄດູ້ປ່ຽນຊືົ່ມາເປັນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ ອີງຕາມ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ          
ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລ ງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກ ມທະບຽນ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງວິສາຫະກິດ , ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ   
ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີດັົ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ເຊິົ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນເປັນຜູູ້ຖືຮຸູ້ນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖືຮຸູ້ນ 80% ຂອງ
ຮຸູ້ນທັງໝ ດ. 
 
ວັນທີ 15 ກ ລະກ ດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸູ້ນສາມັນ 10% (ທຽບເທ ົ່າກັບ 13.657.759 ຮຸູ້ນ) ໃຫູ້ຄູ່ຮ່ວມຮຸູ້ນທາງຍຸດທະສາດ 
ຊືົ່ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອີງຕາມສັນຍາການຊືໍ້ຮຸູ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ
ການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ BRED ທະນາຄານດັົ່ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີົ່
ໃຫຍ່ທີົ່ສຸດໃນພາກພືໍ້ນຂອງສະມາຄ ມທະນາຄານ ພາຍໃຕູ້ກຸ່ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິົ່ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານ
ຂອງປະເທດຝຣັົ່ງ. ມູນຄ່າຊືໍ້ທັງໝ ດ ເຊິົ່ງເທ ົ່າກັບ 150.235.349.000 ກີບໄດູ້ຖືກຈ່າຍເຕັມມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 
 
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸູ້ມຄອງຫຼັກຊັບໄດູ້ອະນຸມັດໃຫູ້ທະນາຄານເພີົ່ມທຶນ ໂດຍການສະເໜີຂາຍສິດຊືໍ້
ຮຸູ້ນໃຫູ້ແກ່ຜູູ້ຖືຮຸູ້ນເດີມ (ຄິດເປັນຈ ານວນຮຸູ້ນ 68.047.300 ຮຸູ້ນ) ແລະ ສາທາລະນະຊ ນ(ຄິດເປັນຈ ານວນຮຸູ້ນ 3.098.400 ຮຸູ້ນ) ໃນ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເພືົ່ອເພີົ່ມທຶນຈ ດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດູ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລ ງວັນ
ທີ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໄດູ້ຢັ ໍ້ງຢືນວ່າ
ທະນາຄານໄດູ້ເພີົ່ມທຶນຈ ດທະບຽນ ຈ ານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທ ົ່າກັບ 71.145.700 ຮຸູ້ນ) ອິງຕາມໃບຢັໍ້ງຢືນເລກທີ 01/
ຕລຊລ , ລ  ງວ ັນທີ  15 ກ ັນຍາ  2017 ແລະ ໃບທະບຽນວ ິສ າຫະກ ິດສະບ ັ ບປ ັບປ ຸ ງ ໃໝ ່  ເລກທີ  0429 /ຫຈທ , ລ  ງວັ ນ
ທ ີ18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 
 
ໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2019, ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸູ້ມຄອງຫຼັກຊັບໄດູ້ອະນຸມັດໃຫູ້ທະນາຄານປັບໂຄງສ້າງຜູູ້ຖືຮຸູ້ນ ໂດຍການສະເຫນີ
ຂາຍສິດຊືໍ້ຮຸູ້ນໃຫູ້ແກ່ຜູູ້ຖືຮຸູ້ນເດີມ ແລະ ສາທາລະນະຊ ນ. ຈຸດປະສ ງຂອງການແບ່ງຮຸູ້ນຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພືົ່ອສະໜັບສະໜຸນ    
ສະເໜິຂາຍໃຫູ້ແກ່ຜູູ້ຖືຮຸູ້ນທີົ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພືົ່ອພັດທະນາທະນາຄານໃຫູ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວ ແລະ ໝັໍ້ນຄ ງ. ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2019 , 
ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸູ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດູ້ຢັ ໍ້ງຢືນວ່າ ທະນາຄານໄດູ້ສ າເລັດການສະເຫນີຂາຍຮຸູ້ນໃນອັດຕາສ່ວນ 10% ຂອງ
ທະນາຄານໄດູ້ສ າເລັດ. 
 
ໂຄງສ້າງການຖືຮຸູ້ນຂອງທະນາຄານ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 
ຜູູ້ຖືຮຸູ້ນ ຈ ານວນຮຸູ້ນ % 
ລັດຖະບານ 124.634.021 60% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸູ້ນທາງຍຸດທະສາດ 20.772.359 10% 
ນັກລ ງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ ນັກລ ງທຶນຕ່າງປະເທດອືົ່ນໆ  62.316.920 30% 

 207.723.300 100% 
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ຂ້ໍມູນທົົ່ວໄປ (ຕ ົ່) 
 
ທະນາຄານ (ຕ ົ່) 
 
ກິດຈະກ າຫຼັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືົ່ອສະໜອງການບ ລິການ ລວມທັງການລະດ ມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັໍ້ນ , ກາງ ແລະ ຍາວ 
ຈາກບັນດາອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ; ສະໜອງເງິນກູູ້ໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ໃຫູ້ແກ່ບັນດາອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ ອີງຕາມຈຸດປະສ ງ ແລະ  
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບ ລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລິການດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, 
ສ່ວນຫຼຸດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີົ່ມີມູນຄ່າອືົ່ນໆ ແລະ ໃຫູ້ບ ລິການດ້ານທະນາຄານ 
ອືົ່ນໆ ທີົ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 
 
ທຶນຈົດທະບຽນ 
 
ທຶນຈ ດທະບຽນ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ແມ່ນ 1.038.617  ລ້ານກີບ (ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019: 1.038.617 ລ້ານກີບ). 
 
ທີຕັິ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ 
 
ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັໍ້ງຢູ່ ເລກທີ 01, ຖະໜ ນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນວັນທີ 31 
ທັນວາ 2020, ທະນາຄານມີໜຶົ່ງ (1) ສ ານັກງານໃຫຍ່, ຫ  ກ (6) ວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ວິສາຫະກິດປະສ ມ, ຊາວ (20) ສາຂາຫລັກ, 
ເກ ໍ້າສິບເກ ໍ້າ (99) ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ ສິບຫ້າ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທ ົ່ວ ສປປ ລາວ.  
 
ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ 
 
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, ທະນາຄານມີ ຫ  ກ (06) ວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ວິສາຫະກິດປະສ ມຄື: 

ຊືົ່ ສ້າງຕັິ້ງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ ຂະແໜງການ % ຖືຮຸູ້ນຂອງ 
ທະນາຄານ 

ບ ລິສັດຫຼກັຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າ
ກັດ (BCEL-KT) 

1079/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 10 ກ ລະກ ດ 2019 ອອກໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ  

ຫຼັກຊັບ 70% 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - 
ຫວຽດ 

732/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016  ອອກໂດຍກະຊວງ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງິນ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັົ່ງ  
0495/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018  ອອກໂດຍກະຊວງ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງິນ 

30% 

ບ ລິສັດປະກັນໄພ  
ລາວ -ຫວຽດ 

0600 ລ ງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2013 ໂດຍ ກະຊວງ ອຸດສະຫະ
ກ າ ແລະ ການຄ້າ 

ປະກັນໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈ າກັດ 
041/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014 ໂດຍ ກ ມທະບຽນ 
ແລະ ຄຸູ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງິນ 

49% 

ບ ລິສັດ ລາວເນເຊີນນ  ເພເມັໍ້ນ 
ເນັດເວີກ ຈ າກັດ 

0349/ຫຈທ ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍ ກ ມຄຸູ້ມຄອງທະບຽນ 
ແລະ ຄຸູ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ລ ງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 

ການຄຸູ້ມຄອງ
ການຊ າລະສະສາງ
ທຸລະກ າ (ເອເລັກ
ໂຕຣນິກ) 

20% 

 
 
.



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
ສ າລັບປີສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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ຂ້ໍມູນທົົ່ວໄປ (ຕ ົ່) 
 
ທະນາຄານ (ຕ ົ່) 
 
ສະພາບ ລິຫານ 
 
ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ແລະ ໃນວັນທີ ທີົ່ອອກບ ດລາຍງານສະບັບນີໍ້ປະກອບ
ມີ: 
 
ຊືົ່ ຕ າແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັິ້ງ/ລາອອກ 
ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວ ລະວ ງ ປະທານ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທາ່ນ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ  ສະຕີເຟັົ່ນ ມັງເຈຍວາກາ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 
ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕິ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຮສ.ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວ ງ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວ ງ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
 
 
ຄະນະອ ານວຍການ 
 
ສະມາຊິກຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ແລະ ໃນວັນທີ ທີົ່ອອກບ ດລາຍງານສະບັບນີໍ້
ປະກອບມີ: 
 
ຊືົ່ ຕ າແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັິ້ງ/ລາອອກ 
ທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ ຜູູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016  
ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວ ງສ໌ ຮອງຜູູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກູ້ວປະເສີດ ຮອງຜູູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ສຸພັກ ຖິົ່ນໄຊພອນ ຮອງຜູູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015 
ທ່ານ ບ ວວັນ ສີມະລີວ ງ ຮອງຜູູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 01 ພະຈິກ 2016 

ລາອອກວັນທີ 01 ສິງຫາ 2020 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວ ງ ຮອງຜູູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019 

 
 
ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍ 
 
ຕ ວແທນຂອງທະນາຄານຕາມກ ດໝາຍ ໄລຍະປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ແລະ ໃນມືໍ້ອອກເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີໍ້ 
ແມ່ນທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ – ຜູູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່. 
 
 
ນັກກວດສອບ 
 
ຜູູ້ກວດສອບບັນຊີຂອງທະນາຄານ ແມ່ນ ບ ລິສັດ ພຣາຍສ໌ວ ເຕີເຮ ໍ້າສ໌ກູບເປີສ໌ (ລາວ) ຈ າກັດ ຜູູ້ດຽວ 
 
 



 

ບໍລິສດັ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີີ້ເຮ ີ້າສ໌ກບຸເປີສ໌ (ລາວ) ຈາໍກດັຜ ີ້ດຽວ. ຊ ັີ້ນ 4 ອາຄານເອເອັນແຊດພານດິ, ອາຄານເລກທີ 33 ຖະໜ ນລີ້ານຊີ້າງ              
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ບົດລາຍງານຂອງຜູູ້ກວດສອບບັນຊີອິດສະຫຼະ 
 

ເຖິງ: ຄະນະບ ລິຫານແລະຜູູ້ຖືຮຸູ້ນຂອງທະນາຄານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ຄວາມເຫັນ 
 
ພວກເຮ າມີຄວາມເຫັນວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ (ທະນາຄານ) ສ າລັບປີສິໍ້ນສຸດ     
ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ໄດູ້ສະແດງສະຖານະທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີ                
ຊຶົ່ງອະທິບາຍໃນ ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ຂ ໍ້ທີ 3 ຂອງເອກະສານລາຍງານສະບັບນີໍ້. 
 
 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນທີົ່ກວດສອບ 
 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານປະກອບດ້ວຍ: 
 
• ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
• ໃບລາຍງານຜ ນໄດູ້ຮັບ ສ າລັບປີສິໍ້ນສຸດມືໍ້ດຽວກັນ 
• ໃບລາຍງານຜ ນໄດູ້ຮັບສັງລວມ ສ າລັບປີສິໍ້ນສຸດມືໍ້ດຽວກັນ 
• ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ ສ າລັບປີສິໍ້ນສຸດມືໍ້ດຽວກັນ 
• ໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດ ສ າລັບປີສິໍ້ນສຸດມືໍ້ດຽວກັນ ແລະ  
• ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນທີົ່ສັງລວມຫຼັກການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອະທິບາຍອືົ່ນໆ.  
 
 
ພືິ້ນຖານໃນການອອກຄວາມເຫັນ 
 
ພວກເຮ າໄດູ້ດ າເນີນການກວດສອບ ຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບສາກ ນ (ISAs) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮ າພາຍໃຕູ້
ມາດຕະຖານໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນໜ້າທີົ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູູ້ກວດສອບພາຍນອກ ສ າລັບການກວດສອບ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງບ ດລາຍ
ງານພວກເຮ າ. 
 
ພວກເຮ າເຊືົ່ອວ່າຫລັກຖານການກວດສອບທີົ່ພວກເຮ າໄດູ້ຮັບພຽງພ  ແລະ ເຫມາະສ ມເພືົ່ອເປັນພືໍ້ນຖານສ າລັບການອອກຄວາມເຫັນຂອງ
ພວກເຮ າ. 
 
 
ຄວາມເປັນອິດສະຫລະ 
 
ພວກເຮ າມີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ຈາກ ທະນາຄານ ຕາມຂ ໍ້ກ ານ ດຈັນຍາບັນ ຂອງຜູູ້ປະກອບວິຊາຊີບນັກບັນຊີ (ລວມເຖິງມາດຕະຖານຄວາມ
ເປັນອິດສະຫຼະສາກ ນ) ທີົ່ກ ານ ດໂດຍຄະນະກ າມະການຈັນຍາບັນ ນານາຊາດ ສ າລັບນັກບັນຊີ ( IESBA Code). ພວກເຮ າໄດູ້ປະຕິບັດ
ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກຈັນຍາບັນອືົ່ນໆ, ທີົ່ສອດຄ່ອງກັບ ຈັນຍາບັນວິຊາຊີບນັກບັນຊີ (IESBA Code). 
 



 

ບໍລິສດັ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີີ້ເຮ ີ້າສ໌ກບຸເປີສ໌ (ລາວ) ຈາໍກດັຜ ີ້ດຽວ. ຊ ັີ້ນ 4 ອາຄານເອເອັນແຊດພານດິ, ອາຄານເລກທີ 33 ຖະໜ ນລີ້ານຊີ້າງ              
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ເນັິ້ນໜັກໃສ່ໃນເລືົ່ອງ - ພືິ້ນຖານ ການບັນຊີ 
 
ພວກເຮ າໃຫູ້ຂ ໍ້ສັງເກດຕ ົ່ກັບບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍທີ 3 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ເຊິົ່ງໄດູ້ອະທິບາຍເຖິງພືໍ້ນຖານການກະກຽມ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ.  ເອກະສານລາຍງານການເງິນນີໍ້ໄດູ້ຖືກກະກຽມຕາມນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງທະນາຄານ ເຊິົ່ງພືໍ້ນຖານການ 
 
ບັນຊີທີົ່ຖືກນ າໃຊູ້ໃນການກະກຽມບ ດລາຍງານການເງິນສະບັບນີໍ້ ອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບ ຈາກຫຼັກການບັນຊີ ມາດຕະຖານການລາຍງານ
ການເງິນສາກ ນ ("IFRS"). ດັົ່ງນັໍ້ນ, ຜຸູູ້ທີົ່ນ າໃຊູ້ ຄວນມີຄວາມເຂ ໍ້າໃຈວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງິນນີໍ້ ບ ົ່ໄດູ້ມີຈຸດປະສ ງເພືົ່ອສະແດງຖານະ
ການເງິນ ແລະ ຜ ນການດ າເນີນງານ ແລະ ກະແສເງິນສ ດຕາມ IFRS. ທັໍ້ງນີໍ້ຄວາມເຫັນ ຂອງພວກເຮ າບ ົ່ໄດູ້ມີການປ່ຽນແປງ ອັນເນີືົ່ອງມາ
ຈາກເລືົ່ອງທີົ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັໍ້ນ. 
 
 
ເລືົ່ອງສ າຄັນໃນການກວດສອບ  

  
ເລືົ່ອງສ າຄັນໃນການກວດສອບ ແມ່ນ ເລືົ່ອງຕ່າງໆ ທີົ່ມີຄວາມສ າຄັນທີົ່ສຸດຕາມການປະເມີນໂດຍຄວາມຮູູ້ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮ າໃນ
ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນສ າລັບປີປັດຈຸບັນ.  ພວກເຮ າເຫັນວ່າມີເລືົ່ອງສ າຄັນໃນການກວດສອບເລືົ່ອງໜືົ່ງ ເຊັົ່ນ: ການ
ສ າຮອງຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ. ເລືົ່ອງດັົ່ງກ່າວໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເພືົ່ອສະແດງຄວາມເຫັນຂອງພວກເຮ າ ແລະ ພວກເຮ າບ ົ່
ໄດູ້ສະແດງຄວາມເຫັນແຍກຕ່າງຫາກສ າລັບເລືົ່ອງເຫຼ ົ່ານີໍ້.  
 

ເລືົ່ອງສ າຄັນໃນການກວດສອບ ວິທີການກວດສອບແກູ້ໄຂບັນຫາການກວດສອບສ າຄັນ 

 
ສ າຮອງຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າ 

 

 
ອິງຕາມມບ ດອະທບິາຍຂ ໍ້ 17 - ການສ າຮອງຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ.  
 
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, ຍອດເຫຼືອເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ລູກ
ຄ້າ ຈ ານວນ 30.762.417 ລ້ານກີບ  (57% ຂອງຈ ານວນ
ຊັບສິນທັງໝ ດ), ແລະ ຍອດເຫຼືອຂອງການສ າຮອງສ າລັບຄ່າ
ເສືົ່ອມມູນຄ່າ ແມ່ນ 1.073.649  ລ້ານກີບ.  
 
ການສ າຮອງຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ ເງີນກູູ້ໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າຖືວ່າ
ເປັນສິົ່ງທີົ່ສ າຄັນໃນການກວດສອບຂອງພວກເຮ າ ເນືົ່ອງຈາກ
ການຄາດຄະເນຂອງການສ າຮອງຄ່າເ ສືົ່ອມມູນຄ ່າ ແມ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ      ນ າໃຊູ້ໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ສ ມມຸດ
ຕິຖານ ຂອງຜູູ້ບ ລິຫານໃນການລະບຸຫຼັກຖານຄ່າດ້ອຍຄ່າ ສ າລັບ
ລູກຄ້າລາຍບຸກຄ ນ ແລະ ລູຸກຄ້າລວມ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄ່າ
ເສືົ່ອມມູນຄ່າ ລວມເຖິງໄລຍະທີົ່ບ ົ່ແນ່ນອນໃນການຮັບຮູູ້. 
 
 

 
ພວກເຮ າໄດູ້ດ າເນີນການຕາມຂັໍ້ນຕອນດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້:  
 
ທ າການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທັງ ປັດໃຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເຊິົ່ງ
ອາດສ  ົ່ ງຜ  ນກະທ  ບການດ າ ເນ ີນງານຂອງບ ຸກຄ  ນ ແລະ ກ ່ ຸມ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ກ່ ຸມລູກຄ້າ ເຊິົ່ງອາດສ ົ່ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ການຕັດສິນ
ໃຈ ແລະ ການປະເມີນຂອງຜູູ້ບ ລິຫານ 

 
• ປະເມີນ ແລະ ທ ດສອບເຕັກໂນໂລຍີົ່ ຂ ໍ້ມູນທ ົ່ວໄປກ່ຽວກັບການ
ຄວບຄຸມ ການເຂ ໍ້າເຖິງໂປແກຼມ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ, ການຄວບຄຸມ
ຄວາມຄ ບຖ້ວນຂອງຂ ໍ້ມ ູນຂອງລູກຄ້າທີ ົ່ໃຊູ້ໃນການຄິດໄລ່
ສ າຮອງຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ.  

 
• ປະເມີນ ແລະ ທ ດສອບຄູ່ມືການຄວບຄຸມເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ລູກ
ຄ້າ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນການສ າຮອງສ າລັບຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້; 
- ການເກີດຂືໍ້ນຂອງເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມ ແລະ ການອະນຸມັດເງິນໃຫູ້ກູູ້
ຢືມ 

- ການປະເມີນມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ 
- ຂ ໍ້ມູນທີົ່ປູ້ອນເຂ ໍ້າໃນລະບ ບ 
- ການຈັດປະເພດເງິນກູູ້ຢືມ ແລະ ການຕິດຕາມ 
- ການຄິດໄລ່, ການທ ບທວນຄືນ ແລະ ການອະນຸມັດສ າລັບ
ການຕັໍ້ງສ າຮອງຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ 



 

ບໍລິສດັ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີີ້ເຮ ີ້າສ໌ກບຸເປີສ໌ (ລາວ) ຈາໍກດັຜ ີ້ດຽວ. ຊ ັີ້ນ 4 ອາຄານເອເອັນແຊດພານດິ, ອາຄານເລກທີ 33 ຖະໜ ນລີ້ານຊີ້າງ              
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ເລືົ່ອງສ າຄັນໃນການກວດສອບ ວິທີການກວດສອບແກູ້ໄຂບັນຫາການກວດສອບສ າຄັນ 

 
ຜູູ້ບ ລິຫານໄດູ້ຕັໍ້ງສ າຮອງຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າ
ໂດຍຈັດປະເພດອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ ລາຍ
ບຸກຄ ນ ແລະ ໂດຍລວມ.  
 
ສ າລັບຄ່າເສື ົ່ອມມູນຄ່າລາຍບຸກຄ ນແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍມູນຄ່າ
ປັດຈຸບັນດຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດທີົ່ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮັບ
ຈາກລູກຄ້າ.  
 
ສ າລັບຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າໂດຍລວມ, ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າໄດູ້
ຖືກຈັດເປັນກຸ່ມໂດຍອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະຄວາມສ່ຽງຂອງສິນ
ເຊືົ່ອທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດຂອງກ່ ຸມເງິນໃຫູ້ກູ ູ້ຢືມ
ແກ່ລູກຄ້າໄດູ້ຖືກປະເມີນໂດຍລວມສ າລັບຄ່າເສື ົ່ອມມູນຄ່າ 
ແລະ ຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ປະສ ບການການສູນເສຍທີົ່ຜ່ານມາ.  
 
ອີງຕາມຄວາມສ າຄັນ, ລະດັບຂອງຫ ວຂ ໍ້ ແລະການຄາດຄະເນ
ຢ່າງບ ົ່ແນ່ນອນ, ບັນຊີສ າຮອງຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ ຂອງເງິນໃຫູ້ກູູ້
ຢືມແກ່ລູກຄ້າແມ່ນບັນຫາສ າຄັນໃນການກວດສອບ. 
 

 
• ການສ ມທຽບການສ າຮອງ ສ າລ ັບບັນຊີຄ ່າເສ ື ົ່ອມມູນຄ່າ 
ລະຫວ່າງ ການເຮັດວຽກລະອຽດກັບປື ໍ້ມບັນຊີໃຫຍ່ແຍກ
ປະເພດ. 
- ຕ ວຢ່າງການທ ດລອງເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມ ເຊິົ່ງໄດູ້ມີການຈັດປະເພດ 
ສ າຮອງຄ່າເສື ົ່ອມມູນຄ່າເປັນລາຍບຸກຄ ນ, ພວກເຮ າໄດູ້
ດ າເນີນການດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້; 

- ສອບຖາມກັບຜູູ້ບ ລິຫານກ່ຽວກັບຂັໍ້ນຕອນທີົ່ກ ານ ດ ແລະ 
ຈັດປະເພດເງິນໃຫູ້ກູ ູ ູ້ຢືມ ເປັນ ຄ່າເສື ົ່ອມລາຍບຸກຄ ນ ຫຼື 
ໂດຍລວມ 

- ພິຈາລະນາສ ມມຸດຕິຖານທີົ່ ນ າໃຊູ້ເຂ ໍ້າໃນການຄິດໄລ່ມູນຄ່າ
ປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດທີົ່ຄາດໄວູ້ຈາກລູກ
ຄ້າດ ້ວຍເອກະສານສະໜັບສະໜູນເຊ ັ ົ່ນ: ເງ ິນສ  ດໃນ
ອະນາຄ ດທີົ່ຄາດໄວູ້ຈາກລູກຄ້າ, ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ.  

- ຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ປະເມີນຄວາມເໝາະສ ມຂອງ
ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດທີົ່ໃຊູ້ໃນການຄິດໄລ່ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງ
ກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ 

- ປະເມີນຄວາມເໝາະສ ມຂອງການສ ມມຸດຕິຖານທີົ່ໃຊູ້ໃນ
ການຄິດໄລ່ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຂອງການຜິດນັດຊ າລະໜີໍ້  
ອັດຕາການສູນເສຍ ສ າ ລັບການຄິດໄລ່ຂອງຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ
ຂອງກ່ ຸມ ໂດຍການກວດກາໂດຍມີຫຼ ັກຖານປະກອບທີົ່
ກ ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລືໂດຍລະອຽດກັບຜູູ້
ບ ລິຫານກ່ຽວກັບການສ ມມຸດຕິຖານ 

 
• ນອກຈາກນີໍ້, ສ າລັບການປະເມີນຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ດ າເນີນການ
ໂດຍຜູູ້ປະເມີນລາຄາມືອາຊີບ ພວກເຮ າໄດູ້ ກວດສອບຄຸນນະ
ສ ມບັດຂອງພວກເຂ າ ຈາກນັໍ້ນ ພວກເຮ າຈຶົ່ງສຸ່ມຕ ວຢ່າງການປະ
ເມີນເຫຼ ົ່ານັໍ້ນ ເພືົ່ອກວດສອບວ່າຜູູ້ບ ລິຫານໃຊູ້ການປະເມີນຫລ້າ
ສຸດໃນການຄິດໄລ່ສ າຮອງຄ່າເສື ົ່ອມມູນຄ່າສ າລັບລຸ ູກຄ້າແຕ່
ລະລາຍ. 

 
ຈາກຂັໍ້ນຕອນເຫຼ ົ່ານັໍ້ນ ພວກເຮ າພ ບວ່າການພິຈາລະນາ ແລະ ສ ມມຸດຕິ
ຖານຂອງຜູູ້ບ ລິຫານກ່ຽວກັບການຕັໍ້ງສ າຮອງຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າມີຄວາມ 
ເໝາະສ ມ. 
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ບັນຫາອືົ່ນໆ 
 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງທະນາຄານ ສ າລັບປີສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ໄດູ້ຖືກກວດສອບ ໂດຍບ ລິສັດກວດສອບອືົ່ນ ເຊິົ່ງ
ບ ດລາຍງານ ລ ງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020 ໄດູ້ອອກຄ າເຫັນແບບມີເງືົ່ອນໄຂກັບບ ດລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ ເຫຼ ົ່ານັໍ້ນ ທີົ່ບ ົ່ໄດູ້ປະຕິ
ປະບັດຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນສາກ ນ ສະບັບເລກທີ 13 “ ການປະເມີນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ” ແລະ ເລກທີ 7 “ ເຄືົ່ອງມືທາງການ
ເງິນ: ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ”. 
 
ນອກຈາກນີໍ້ ຝ່າຍບ ລິຫານໄດູ້ທ ບທວນລາຍການຂອງປີກ່ອນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລວມງົບການເງິນຂອງບ ລິສັດຍ່ອຍ ແລະ ອາກອນຊັບສິນ
ເຍືົ່ອນຊ າລະ ດ້ວຍເຫດນີໍ້ ຈືົ່ງມີການປັບປຸງງົບການເງິນຂອງປີກ່ອນ (ຕາມບ ດອະທິບາຍ ຂ ໍ້ 5) 
 
 
ຂ ິ້ມູນອືົ່ນ  
 
ຜູູ້ອ ານວຍການແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ກັບຂ ໍ້ມູນອືົ່ນໆເຊິົ່ງປະກອບມີຂ ໍ້ມູນທີົ່ຢູ່ໃນບ ດລາຍງານປະຈ າປີ, ແຕ່ບ ົ່ລວມຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການ
ເງິນ ແລະ ບ ດລາຍງານຂອງຜູູ້ກວດສອບ.  ໃນບ ດລາຍງານປະຈ າປີແມ່ນຄາດວ່າຈະສາມາດກະກຽມໃຫູ້ພວກເຮ າພາຍຫຼັງວັນທີຂອງບ ດລາຍງານ
ຂອງຜູູ້ກວດສອບນີໍ້. 
 
ຄວາມເຫັນຂອງພວກເຮ າຕ ົ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນບ ົ່ຄວບຄຸມເຖິງຂ ໍ້ມູນອືົ່ນ ແລະ ພວກເຮ າບ ົ່ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມເຊືົ່ອໝັໍ້ນຕ ົ່ຂ ໍ້ມູນເຫຼ ົ່ານັໍ້ນ. 
 
ເພືົ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮ າຄືອ່ານ ແລະ ພິຈາລະນາຂ ໍ້ມູນອືົ່ນໆທີົ່ມີ
ຄວາມຂັດແຍ່ງຢ່າງເປັນສາລະສ າຄັນຕ ົ່ກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຫຼື ກັບຄວາມຮູູ້ທີົ່ໄດູ້ຮັບຈາກການກວດສອບຂອງພວກເຮ າ ຫຼື ເຫັນວ່າຂ ໍ້
ມູນອືົ່ນມີການສະແດງຂ ໍ້ມູນທີົ່ຂັດຕ ົ່ຄວາມເປັນຈິງທີົ່ເປັນສາລະສ າຄັນ ຫຼື ບ ົ່.  
 
ເມືົ່ອພວກເຮ າອ່ານບ ດລາຍງານປະຈ າປີ, ຖ້າຫາກພວກເຮ າສະຫຼຸບໄດູ້ວ່າມີການສະແດງຂ ໍ້ມູນທີົ່ຂັດຕ ົ່ຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນສາລະສ າຄັນ, 
ພວກເຮ າຈະຕ້ອງແຈູ້ງເລືົ່ອງດັົ່ງກ່າວໃຫູ້ຄະນະກ າມະການກວດສອບຮັບຮູູ້.  
 
 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູູ້ອ ານວຍການ ຕ ົ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
 
ຜູູ້ອ ານວຍການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ າລັບການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບການ ການບັນຊີທີົ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຈູ້ງການ ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ນະໂຍບາຍການບັນຊີ ດັົ່ງທີົ່ໄດູ້ອະທິບາຍໄວູ້ໃນ ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ
ຂ ໍ້ທີ 3 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນນີໍ້ ແລະ ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ເຊິົ່ງຜູູ້ອ ານວຍການໄດູ້ກ ານ ດໄວູ້ຢ່າງພຽງພ  ເພືົ່ອສ້າງເອກະສານລາຍ
ງານການເງິນ   ທີົ່ປາສະຈາກ ການລາຍງານບ ົ່ຖືກຕ້ອງ ອັນເນືົ່ອງມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼື ຂ ໍ້ຜິດພາດ. 
 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ຜູູ້ອ ານວຍການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຄວາມສາມາດ ຂອງທະນາຄານ ໃນ
ການດ າເນີນງານຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງ, ເປີດເຜີຍເລືົ່ອງທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການດ າເນີນງານຕ ົ່ເນືົ່ອງ ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ການໃຊູ້ພືໍ້ນຖານບັນຊີ
ສ າຫຼັບການດ າເນີນງານຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງ. ຍ ກເວັໍ້ນ ຜູູ້ອ ານວຍການມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈທີົ່ຈະຍຸບ ກິດຈະການ ຫຼື ບ ົ່ສາມາດດ າເນີນງານຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງໄດູ້. 
 
ຄະນະກ າມະການກວດສອບໄດູ້ຊ່ວຍຜູູ້ອ ານວຍການ ໃນເລືົ່ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພວກເຂ າຕ ົ່ກັບຂັໍ້ນຕອນໃນການກຽມບ ດລາຍງານການ
ເງິນ. 



 

ບໍລິສດັ ພຣາຍສ໌ວໍເຕີີ້ເຮ ີ້າສ໌ກບຸເປີສ໌ (ລາວ) ຈາໍກດັຜ ີ້ດຽວ. ຊ ັີ້ນ 4 ອາຄານເອເອັນແຊດພານດິ, ອາຄານເລກທີ 33 ຖະໜ ນລີ້ານຊີ້າງ              
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູູ້ກວດສອບ ຕ ົ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
 
ວັດຖຸປະສ ງຂອງພວກເຮ າ ແມ່ນເພືົ່ອໃຫູ້ຄວາມເຊືົ່ອໝັໍ້ນຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນວ່າເອກະສານລາຍງານການເງິນປາສະຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມູນ
ຜິດພາດທີົ່ເປັນສາລະສ າຄັນ, ບ ົ່ວ່າເນືົ່ອງຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼື ຂ ໍ້ຜິດພາດ ແລະ ສະເໜີຄວາມເຫັນຂອງພວກເຮ າຕ ົ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
ເຊິົ່ງລວມຄວາມເຫັນຂອງຜູູ້ກວດສອບ. ຄວາມເຊືົ່ອໝັໍ້ນຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນຄືຄວາມເຊືົ່ອໝັໍ້ນໃນລະດັບສູງແຕ່ບ ົ່ໄດູ້ເປັນການຮັບປະກັນ
ວ່າການດ າເນີນການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບັນຊີສາກ ນຈະສາມາດກວດພ ບ ຫຼື ປູ້ອງກັນການສະແດງຂ ໍ້ມູນທີົ່ຂັດຕ ົ່
ຄວາມເປັນຈິງທີົ່ເປັນສາລະສ າຄັນສະເໝີໄປ ຂ ໍ້ມູນທີົ່ຂັດຕ ົ່ຄວາມເປັນຈິງອາດເກີດຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼື ຂ ໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຖືວ່າເປັນສາລະສ າຄັນ 
ເມືົ່ອຄາດການຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນໄດູ້ວ່າລາຍການຂ ໍ້ມູນທີົ່ຂັດຕ ົ່ຄວາມເປັນຈິງແຕ່ລະລາຍການ ຫຼື ທຸກລາຍການລວມກັນມີຜ ນຕ ົ່ການຕັດສິນ
ໃຈທາງເສດຖະກິດຕ ົ່ຜູູ້ໃຊູ້ເອກະສານລາຍງານການເງິນເຫຼ ົ່ານີໍ້.  
 
 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູູ້ກວດສອບ ຕ ົ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ົ່) 
 
ໃນການກວດສອບຂອງພວກເຮ າອີງຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບັນຊີສາກ ນ, ພວກເຮ າໄດູ້ໃຊູ້ການປະເມີນຕາມຫຼັກວິຊາຊີບທີົ່ຄວນຈະມີ
ຕະຫຼອດການກວດສອບ, ການດ າເນີນງານຂອງພວກເຮ າລວມມີ: 
 
• ການລະບຸ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງການລາຍງານຜິດພາດທີົ່ເປັນສາລະສ າຄັນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເນືົ່ອງຈາກ

ການສ ໍ້ໂກງ ຫຼື ຂ ໍ້ຜິດພາດ. ການວາງແຜນ ແລະ ການດ າເນີນງານຕາມວິທີການກວດສອບເພືົ່ອຕອບສະໜອງຕ ົ່ຄວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ານັໍ້ນ 
ແລະ ຫຼັກຖານທີົ່ໄດູ້ຈາກການກວດສອບ ທີົ່ພວກເຮ າໄດູ້ຮັບ ແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສ ມເພືົ່ອເປັນພືໍ້ນຖານສ າລັບການສະແດງຄ າ
ເຫັນຂອງພວກເຮ າ. ຄວາມສ່ຽງທີົ່ຈະບ ົ່ພ ບຂ ໍ້ມູນທີົ່ຜິດພາດ ແລະ ເປັນສາລະສ າຄັນ ເຊິົ່ງເກີດຈາກການສ ໍ້ໂກງມີສູງກວ່າຄວາມສ່ຽງທີົ່
ເກີດຈາກຂ ໍ້ຜິດພາດ, ເນືົ່ອງຈາກການສ ໍ້ໂກງອາດເກີດຈາກການສ ມຮູູ້ຮ່ວມຄິດປອມແປງເອກະສານຫຼັກຖານ, ການຕັໍ້ງໃຈລະເວັໍ້ນທີົ່
ຈະສະແດງຂ ໍ້ມູນທີົ່ບ ົ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ການເຂ ໍ້າແຊກແຊງການຄວບຄຸມພາຍໃນ 

• ທ າຄວາມເຂ ໍ້າໃຈ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງລະບ ບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ເພືົ່ອກ ານ ດຂັໍ້ນຕອນ
ໃນການກວດສອບທີົ່ແທດເໝາະກັບສະພາບຕ ວຈິງ, ແຕ່ບ ົ່ມີຈຸດປະສ ງເພືົ່ອສະແດງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບ ປະສິດທິຜ ນຂອງການຄວບ
ຄຸມພາຍໃນຂອງທະນາຄານ   

• ປະເມີນຄວາມເໝາະສ ມຂອງການນ າໃຊູ້ນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ຄວາມສ ມເຫດສ ມຜ ນຂອງການຄາດຄະເນທາງບັນຊີ ລວມທັງ
ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງທີົ່ສ້າງຂືໍ້ນໂດຍຜູູ້ບ ລິຫານ 

• ສະຫລຸບກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສ ມຂອງການໃຊູ້ພືໍ້ນຖານບັນຊີສ າຫຼັບການດ າເນີນງານຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງຂອງຜູູ້ບ ລິຫານ ແລະ ຫຼັກຖານການ
ກວດສອບທີົ່ໄດູ້ຮັບວ່າບ ົ່ມີຄວາມແນ່ນອນທີົ່ມີສາລະສ າຄັນ ທີົ່ກ່ຽວກັບເຫດການ ຫຼື ສະພາບຕ ວຈິງທີົ່ອາດມີປັດໃຈໃຫູ້ເກີດຂ ໍ້ສ ງໃສ
ຢ່າງທີົ່ມີສາລະສ າຄັນຕ ົ່ຄວາມສາມາດໃນການດ າເນີນງານຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງຂອງທະນາຄານ ຫຼື ບ ົ່, ຖ້າພວກເຮ າສະຫຼຸບໄດູ້ວ່າຄວາມບ ົ່
ແນ່ນອນທີົ່ມີສາລະສ າຄັນ ພວກເຮ າຕ້ອງບັນທຶກໃນບ ດລາຍງານຂອງຜູູ້ກວດສອບຂອງພວກເຮ າທີົ່ໄດູ້ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນເຊິົ່ງການເປີດເຜີຍດັົ່ງກ່າວບ ົ່ພຽງພ ທີົ່ຈະເຮັດໃຫູ້ ຄວາມເຫັນຂອງພວກເຮ າຈະປ່ຽນແປງໄປ ຂ ໍ້ສະຫຼຸບຂອງພວກເຮ າ
ຂືໍ້ນຢູ່ກບັຫຼກັຖານການກວດສອບທີົ່ໄດູ້ຮັບຈ ນເຖງິວັນທີົ່ໃນບ ດລາຍງານຂອງພວກເຮ າ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ເຫດການ ຫຼື ສະພາບຕ ວ
ຈິງໃນອານາຄ ດອາດເປັນສາເຫດໃຫູ້ທະນາຄານບ ົ່ສາມາດດ າເນີນງານຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງໄດູ້.  

 
ພວກເຮ າໄດູ້ສືົ່ສານກັບຄະນະກ າມະການກວດສອບກ່ຽວກັບບັນຫາອືົ່ນໆ ຂອບເຂດ ແລະ ຊ່ວງເວລາຂອງການກວດສອບຕາມທີົ່ໄດູ້ວາງແຜນ
ໄວູ້. ເຊິົ່ງລວມເຖິງບັນຫາທີົ່ສ າຄັນທີົ່ພ ບເຫັນໃນການກວດສອບ ແລະ ຂ ໍ້ບ ກຜ່ອງຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນທີົ່ເປັນສາລະສ າຄັນ  ທີົ່ພ ບ
ລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກເຮ າ. 
 
ພວກເຮ າໄດູ້ໃຫູ້ຄ າຮັບຮອງແກ່ຄະນະກ າມະການກວດສອບວ່າ ພວກເຮ າໄດູ້ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານ ດຫລັກຈັນຍາບັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນ
ອິດສະຫຼະ ແລະ ໄດູ້ສືົ່ສານກັບຄະນະກ າມະການກວດສອບກ່ຽວກັບຄວາມສ າພັນທັງໝ ດ ລວມເຖິງເລືົ່ອງອືົ່ນທີົ່ພວກເຮ າເຊືົ່ອວ່າມີເຫດຜ ນທີົ່
ອາດພິຈາລະນາເຖິງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ຂອງພວກເຮ າ ແລະ ຫລັກການທີົ່ພວກເຮ າໃຊູ້ເພືົ່ອປູ້ອງກັນການຂາດຄວາມເປັນ
ອິດສະຫຼະ. 











ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແຕ່ໜ້າ 17 ເຖິງ 65 ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 
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ບົດ 

ອະທິບາຍ 
ທຶນຈົດທະບຽນ

ລ້ານກີບ 

ຄັງສະສົມຕາມ
ລະບຽບການ

ລ້ານກີບ 

ການປະເມີນຄືນຜົນ
ປະໂຫຍດພະນັກງານຫຼັງ

ອອກການທີົ່ກ ານົດໄວູ້ 
ລ້ານກີບ 

ກ າໄລສະສົມ 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

ຍອດເຫລືອໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018  1.038.617 439.550 - 506.343  1.984.510  
ຜ ນຂອງການນ າໃຊູ້ IFRS 16 ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019  - - - (3.923) (3.923) 
ແບ່ງສ່ວນສ າລັບເງິນປັນຜ ນ ທີົ່ໄດູ້ຈ່າຍໃຫູ້ຜູູ້ຖືຮຸູ້ນ ສ າລັບປີ 2018  - - - (205.855) (205.855) 
ແບ່ງເຂ ໍ້າຄັງສະສ ມຕາມລະບຽບການພາຍໃນປີ 2018  - 164.873  - (164.873) - 
ກ າໄລສຸດທິໃນປີ 2019 (ປັບປຸງຄືນ)  - - - 323.729  323.729  
ການປະເມີນຄືນຜ ນປະໂຫຍດພະນັກງານຫຼັງອອກການທີົ່ກ ານ ດໄວູ້ 29 - - (15.897) - (15.897) 
ອາກອນກ າໄລທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອ ງປະກອບຂອງລາຍຮັບ 
   ສັງລວມອືົ່ນໆ 

 
28.3 - - 3.815 - 3.815  

ຍອດເຫລືອໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019  1.038.617 604.423  (12.082) 455.421  2.086.379  
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ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ 
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2020 
ລ້ານກີບ 

ປັບປຸງຄືນ 
2019 

 ລ້ານກີບ  
ບົດ 

ອະທິບາຍ 
ກິດຈະກ າການດ າເນີນງານ    
ກ າໄລກ່ອນຫັກອາກອນ  279.417 430.486 
ດັດແກູ້ສ າລັບ:    
ລາຍຈ່າຍຄ່າຫລຸູ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ 21, 22, 23 83.697 78.269 
ດັດແກູ້ສ າລັບ ກ າໄລສະສ ມພາຍໃຕູ້ IFRS 16  - (3.923) 
ລາຍຈ່າຍຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ  17 474.399 335.569  
ລາຍຈ່າຍສ າລັບສະສາງຊັບສ ມບັດພວມກ ົ່ສ້າງ  - 13.351  
ລາຍຈ່າຍຜ ນປະໂຫຍດພະນັກງານຫຼັງອອກການທີົ່ກ ານ ດໄວູ້ 29 9.938 7.325  
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນການສູນເສຍມູນຄ່າໃນການລ ງທຶນທາງການເງິນ -   
   ປະເພດມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ 11 39.501 20.650 
ຂາດທຶນຈາກການຂາຍແລະຊ າລະສະສາງ  (934) - 
ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ  (2.407.369) (2.152.457)  
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ  1.317.166 1.193.701  
ລາຍຮັບເງິນປັນຜ ນ 10 (5.503) (10.133) 
ກະແສເງິນສົດຈາກ ກ າໄລຈາກການດ າເນີນງານກ່ອນການ 
   ປ່ຽນແປງດ້ານຊັບສິນ ແລະ ໜີິ້ສິນ  (209.688) (87.162)  
    
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນຈາກການດ າເນີນງານ     
ສ່ວນປ່ຽນແປງເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນສຸດທິ  (824.784) (120.674) 
ສ່ວນປ່ຽນແປງເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າສຸດທິ  (2.865.785) (2.809.910) 
ການລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວູ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດ  - 263.188  
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນອືົ່ນໆ  (14.461) (148.545) 

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນໜີໍ້ສິນຈາກການດ າເນີນງານ     
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນສຸດທິ  (567.033) 1.039.276  
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າສຸດທິ  8.623.567 6.587.377  
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆສຸດທິ  (98.819) (26.333) 
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງິນກູູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນສຸດທິ  (777.419) - 
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນໜີໍ້ສິນສັນຍາເຊ ົ່າສຸດທິ  11.720 - 

ດອກເບູ້ຍທີົ່ໄດູ້ຮັບ  937.963 1.515.567   
ດອກເບູ້ຍທີົ່ໄດູ້ຊ າລະ  (1.214.631) (1.308.950) 
ອາກອນທີົ່ໄດູ້ຊ າລະພາຍໃນປີ  (69.455) (108.909) 

ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການດ າເນີນງານ  2.931.175 4.794.925  
    
ກິດຈະກ າການລົງທຶນ    
ຊືໍ້ ແລະ ກ ົ່ສ້າງຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່  (121.988) (100.868) 
ຊືໍ້ສິດການນ າໃຊູ້ 23 (8.881) - 
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1. ຂ ິ້ມູນກ່ຽວກັບທະນາຄານ 

 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ (ທະນາຄານ) ແມ່ນ ບ ລິສັດມະຫາຊ ນ ທີົ່ຈ ດທະບຽນໃນຢູ່ພາຍໃຕູ້ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ.ລາວ (BoL) ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ (LSX). 
 
ທະນາຄານ ໄດູ້ສ້າງຕັໍ້ງ ແລະ ມີພູມລ າເນ າຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ. ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ    
ຕັໍ້ງຢູ່ ເລກທີ 01, ຖະໜ ນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020,    
ທະນາຄານມີໜຶົ່ງ (1) ສ ານັກງານໃຫຍ່, ຫ ກ (6) ວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ວິສາຫະກິດປະສ ມ, ຊາວ (20) ສາຂາຫລັກ,             
ເກ ໍ້າສິບເກ ໍ້າ (99) ໃໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ ສິບຫ້າ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທ ົ່ວ ສປປ ລາວ.  
 
ກິດຈະກ າຫລັກຂອງທະນາຄານ, ວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ວິສາຫະກິດປະສ ມ ແມ່ນສະໜອງການບ ລິການດ້ານທະນາຄານ ແລະ 
ການບ ລິການດ້ານອືົ່ນໆ ປະກອບມີ: 
 
- ການລະດ ມທຶນ ແລະ ຮັບເງິນຝາກຈາກ ອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ  
- ປ່ອຍເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ ອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ  
- ບ ລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
- ການບ ລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ 
- ຂາຍຫຼຸດລາຄາຂອງຕາສານໜີໍ້ 
- ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີົ່ມີມູນຄ່າອືົ່ນໆ  
- ປະກັນໄພ  
- ຫຼັກຊັບ 
 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນຖືກນ າສະເໜີ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ປັດໃຫູ້ເປັນຫັວໜ່ວຍລ້ານເລກຖ້ວນ, ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ໄດູ້
ລະບຸໄວູ້ເປັນຢ່າງອືົ່ນ. 
 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີໍ້ໄດູ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາຜູູ້ອ ານວຍການ ໃນວັນທີ 19 ເມສາ 2021. 
 
 

2. ເຫດການສ າຄັນຕ່າງໆທີົ່ເກີດຂືິ້ນໃນປີ 
 
ລັດຖະບານລາວໄດູ້ສັົ່ງໃຫູ້ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຢຸດເຊ າການດ າເນີນງານຊ ົ່ວຄາວເປັນເວລາໜຶົ່ງເດືອນເຊິົ່ງເລີົ່ມແຕ່ ວັນທີ 1 ເມສາ 
2020, ຍ ກເວັໍ້ນບາງທະນາຄານ. ມາດຕະການຂອງການປູ້ອງກັນລ່ວງໜ້າທີົ່ໄດູ້ຈັດຕັໍ້ງຂຶໍ້ນມາພ້ອມກັບການປິດເມືອງເພືົ່ອຈ າກັດ ແລະ 
ການຄວບຄຸມບ ົ່ໃຫູ້ມີການເດີນທາງ ແລະ ສັນຈອນໄປມາສູ່ຫາກັນ. 
 
ລັດຖະບານລາວປະກ ດວ່າມີຍຸດທະສາດທີົ່ດີໃນການຈັດການກັບໂລກລະບາດ COVID-19 ເຊັົ່ນວ່າໄດູ້ຍ ກເວັໍ້ນການປະຕິບັດຕາມ
ກ ດລະບຽບຕາມສະບັບເລກທີ: 512/ທຫລ ສ າລັບທະນາຄານທຸລະກິດແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ລ ງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2018.      
ນີໍ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຼັງຈາກປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງເງິນໃຫູ້ກູູ້ແລູ້ວ, ທາງທະນະຄານສາມາດຈັດປະເພດລູກຄ້າເຫຼ ົ່ານີໍ້ເປັນກຸ່ມຕາມແບບເດີມ
ກ່ອນປັບປຸງໂຄງສ້າງໃໝ່. ການຍ ກເວັໍ້ນດັົ່ງກ່າວຍັງອະນຸຍາດໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດປັບໂຄງສ້າງເງິນກູູ້ທີົ່ຖືກຈັດປະເພດ ‘ເປັນເງິນກູູ້
ທີົ່ບ ົ່ເກີດເປັນລາຍໄດູ້' ຫຼາຍກວ່າສອງຄັໍ້ງ ແລະ ປ່ອຍເງິນກູູ້ໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າທີົ່ໄດູ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກພະຍາດ COVID-19.            
ການຍ ກເວັໍ້ນແມ່ນມີຜ ນບັງຄັບໃຊູ້ຕັໍ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕ ໍ້ນໄປ.   
 
ໃນປະຈຸບັນ, ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດດ າເນີນງານໄດູ້ເປັນປ ກກະຕິຍ ກເວັໍ້ນໃນບາງຂະແໜງການເຊັົ່ນ: ຂະແໜງການຕ້ອນຮັບ 
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ທາງທະນາຄານແມ່ນບ ົ່ໄດູ້ຮັບຜ ນກະທ ບຫຼາຍຈາກບັນຫານີໍ້. 
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2. ເຫດການສ າຄັນຕ່າງໆທີົ່ເກີດຂືິ້ນໃນປີ (ຕ ົ່)  

 
ຜູູ້ບ ລິຫານແມ່ນໄດູ້ມີການຕິດຕາມກວດກາອາຍຸຂອງເງິນກູູ້ໃຫູ້ກັບລູກຄ້າຢ່າງໃກູ້ຊິດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ຍ ກເວັໍ້ນຂອງລັດຖະບານ
ລາວດັົ່ງທີົ່ໄດູ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ຜູູ້ບ ລິຫານໄດູ້ພິຈາລະນາແລູ້ວທະນະຄານບ ໄດູ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກພະຍາດສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 
ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ເຊືົ່ອວ່າບ ົ່ມີຜ ນກະທ ບຈາກເຫດການດັົ່ງກ່າວ. 
 

3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ 
 

ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ໄດູ້ນ າໃຊູ້ໃນການກະກຽມເຂ ໍ້າໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນແມ່ນໄດູ້ລະບຸໄວູ້ດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້. 
 

3.1 ພືິ້ນຖານໃນການກະກຽມ 
 

ອີງຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ສ າລັບຂະແໜງການຫຼັກຊັບ, ທີົ່ອອກໂດຍ 
ກະຊວງການເງີນ (MoF) ແລະ ຄະນະກ າມະການຄູູ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ບັນດາບ ລິສັດທີົ່ຈ ດທະບຽນທີົ່ຖືກລະບຸວ່າ
ເປນັວິສາຫະກິດຮັບໃຊູ້ຜ ນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIE) ແມ່ນຕ້ອງໄດູ້ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງຕ ນຕາມ
ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນສາກ ນ (IFRS). 
 
ແຈູ້ງການສະບັບເລກທີ 1137 /ກຊ ລ ງວັນທີ 27 ເມສາ 2020 ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ, ແລະແຈູ້ງການສະບັບເລກທີ 
0009/ສຄຄຊ, ລ ງວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020, ອອກໂດຍ ສຄຄຊ, ເຊິົ່ງໄດູ້ຂະຫຍາຍເວລາສ າລັບບ ລິສັດຈ ດທະບຽນ   
ເພືົ່ອກະກຽມແຜນປະຕິບັດງານການປະຕິບັດນ າໃຊູ້ IFRS ໄປເປັນຈ ນເຖິງວັນທີ 31 ທັນວາ 2025. ບ ລິສັດຈ ດທະບຽນ
ຕ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງ IFRS ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2026 ເປັນຕ ໍ້ນໄປ. 
 
ໃນຊ່ວງໄລຍະຂ້າມຜ່ານ, ວິສາຫະກິດຮັບໃຊູ້ຜ ນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIE) ຕ້ອງສ້າງແຜນພັດທະນາເພືົ່ອຮັບຮອງ    
ເອ າ IFRS ແລະ ສ ົ່ງໃຫູ້ກະຊວງການເງິນ ແລະ ສຄຄຊ ເພືົ່ອການຕິດຕາມກວດກາໃນທາງປະຕິບັດຕ ວຈິງໃຫູ້ບັນລຸ       
ຕາມແຜນຂອງວິສາຫະກິດໄດູ້ວາງໄວູ້. 
 
ຕາມການປະກາດແຈູ້ງການຂອງ MoF ແລະ ສຄຄຊ ທີົ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານ ກ າລັງສ້າງແຜນການທີົ່ຈະຮັບຮອງເອ າ 
IFRS ຢ່າງເຕັມຮູບແບບໃນອີກສອງສາມປີຂ້າງໜ້າເປັນນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງທະນະຄານ. 
 
ຜູູ້ບ ລິຫານແມ່ນໄດູ້ຖືກເລືອກເອ າການປະຕິບັດນ າໃຊູ້ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນສາກ ນ ສະບັບເລກທີ 13 “ການປະ
ເມີນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ” ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນສາກ ນ ສະບັບເລກທີ 7 “ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ:             
ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ” ທີົ່ທາງຜູູ້ກວດສອບບັນຊີໄດູ້ອອກຄວາມຄິດເຫັນແບບມີເງືົ່ອນໄຂຂອງປີ 2019. 
 
ສະນັໍ້ນ, ໃນປີ 2020 ທາງຜູູ້ບ ລິຫານໄດູ້ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍການບັນຊີ ຂອງການປະຕິບັດນ າໃຊູ້ມາດຕະຖານການລາຍ
ງານການເງິນສາກ ນ ສະບັບເລກທີ 13 “ການປະເມີນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ” ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນສາກ ນ 
ສະບັບເລກທີ 7 “ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ: ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ”  ຈາກປີທີົ່ຜ່ານມາ ແລະ ບ ົ່ໄດູ້ມີຜ ນສະທ້ອນຕ ົ່ກັບເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນປີຜ່ານມາ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນທ້າຍປີສິໍ້ນສຸດວັນທ ີ 31 ທັນວາ 2020. ສະນັໍ້ນ, ຈຶົ່ງບ ົ່ມີ    
ການປັບປຸງຄືນກ່ຽວກັບເລືົ່ອງນີໍ້.  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 

 
3.1 ພືິ້ນຖານໃນການກະກຽມ (ຕ ົ່) 

 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແມ່ນຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງທະນາຄານ ດັົ່ງທີົ່ໄດູ້ອະທິບາຍ
ໄວູ້ໃນບ ດອະທິບາຍຂ ໍ້ 3,  ການນ າໃຊູ້ຫຼັກການພືໍ້ນຖານການບັນຊີ ອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກຫຼັກການບັນຊີ ທີົ່ຮັບຮອງເອ າ  
ໂດຍທ ົ່ວໄປໃນບັນດາປະເທດອືົ່ນໆ ແລະ ທີົ່ບ ົ່ຢູ່ໃນອ ານາດຄຸູ້ມຄອງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີໍ້    
ບ ົ່ໄດູ້ເຈດຕະນາ ສະແດງຖານະການເງິນ ແລະ ຜ ນການດ າເນີນງານ ທີົ່ບ ົ່ຢູ່ໃນອ ານາດຄຸູ້ມຄອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.            
ດ້ວຍເຫດນີໍ້ເອກະສານລາຍງານການເງິນດັົ່ງກ່າວນີໍ້ ຈະໃຫູ້ຂ ໍ້ມູນສະເພາະຜູູ້ທີົ່ໄດູ້ຮັບແຈູ້ງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງ
ທະນາຄານເທ ົ່ານັໍ້ນ.   
 
ການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ຝ່າຍຜູູ້ບ ລິຫານ ຕ້ອງມີການຄາດຄະເນ ແລະ ວາງຂ ໍ້ສ ມມຸດຖານຫຼາຍ
ປະການ ທີົ່ມີຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຈ ານວນທີົ່ລາຍງານເປັນ ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ, ການເປີດເຜີຍຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນອາດເກີດຂືໍ້ນໃນ
ວັນທີ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ຈ ານວນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນໄລຍະເວລາທີົ່ລາຍງານ.  ເຖິງແມ່ນວ່າ    
ການຄາດຄະເນເຫຼ ົ່ານີໍ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຮູູ້ທີົ່ດີທີ ົ່ສຸດຂອງຜູູ້ບ ລິຫານກ່ຽວກັບເຫດການ ແລະ ການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ,        
ແຕ່ຜ ນໄດູ້ຮັບຕ ວຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກການຄາດຄະເນ (ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍທີ 17 ແລະ 29). 
 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນໄດູ້ຖືກກະກຽມພາຍໃຕູ້ຫຼັກການໃນການບັນທຶກໂດຍອີງຕາມມຸນຄ່າຕ ໍ້ນທຶນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ. 

 
3.2 ການປ່ຽນຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  

 
ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວໃນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຖືກບັນທຶກເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມືໍ້ທີົ່ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ
ນັໍ້ນເກີດຂືໍ້ນ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ທີົ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈະຖືກປ່ຽນຄ່າເປັນສະກຸນເງິນກີບ ໃນອັດຕາແລກປ່ຽນໃນ     
ວັນທີລາຍງານ (ເບິົ່ງລາຍການ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີົ່ໃຊູ້ໃນການແລກປ່ຽນເງິນກີບ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
ແລະ 31 ທັນວາ 2019 ຕາມທີົ່ສະແດງໃນ ບ ດອະທິບາຍຂ ໍ້ 39).  ຜ ນຕ່າງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນທີົ່ຍັງບ ົ່ໄດູ້ເກີດຂືໍ້ນຈິງທີົ່ເກີດ
ຈາກການປ່ຽນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ໜີ ໍ້ສ ິນທາງການເງ ິນ ໃນວັນທີຂອງໃບລາຍງານຖານະການເງ ິນແມ່ນຮັບຮູ ູ້ ເຂ ໍ້ າໃນ                 
ໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ. 

  
3.3 ການຮັບຮູູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 

 
ລາຍຮັບຖືກຮັບຮູູ້ໃນຂອບເຂດທີົ່ອາດຈະເປັນໄປໄດູ້ວ່າຜ ນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດຈະໄຫລເຂ ໍ້າສູ່ທະນາຄານ ແລະ ລາຍຮັບ
ສາມາດວັດແທກໄດູ້ຢ່າງໜ້າເຊືົ່ອຖື,  ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງືົ່ອນໄຂການຮັບຮູູ້ສະເພາະຕ ົ່ໄປນີໍ້ກ່ອນທີົ່ຈະຮັບຮູູ້ລາຍຮັບ. 

 

3.3.1 ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ 
 

ສ າລັບເຄືົ່ອງມືການເງິນທັງໝ ດ ທີົ່ຖືກວັດແທກດ້ວຍມູນຄ່າທຶນແບ່ງຈ່າຍ, ຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ມີດອກເບູ້ຍ    
ເຊິິົ່ງຈັດປະເພດເປັນເຄືົ່ອງມືທີົ່ມີເພືົ່ອຂາຍ ແລະ ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທີົ່ຖືກກ ານ ດໃນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ ຜ່ານກ າໄລ 
ຫລື ຂາດທຶນ, ລາຍໄດູ້ດອກເບູ້ຍ ຫລ ື ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ  ຖືກບັນທຶກໂດຍນ າໃຊູ້ ອັດຕາດອກເບູ້ຍທີົ່ແທູ້ຈິງ 
(EIR). 
 
ການຄິດໄລ່ໄດູ້ຄ ານຶງເຖິງທຸກເງືົ່ອນໄຂຕາມສັນຍາຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ (ຕ ວຢ່າງ, ທາງເລືອກໃນການຈ່າຍ 
ລ່ວງໜ້າ) ແລະ ປະກອບມີຄ່າທ ານຽມ ຫຼື ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍເພີົ່ມ ເຊິົ່ງສາມາດນ າໃຊູ້ໂດຍກ ງກັບເຄືົ່ອງມື ແລະ            
ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງ EIR, ແຕ່ບ ົ່ແມ່ນການສູນເສຍສິນເຊືົ່ອໃນອະນາຄ ດ. 
 
ເມືົ່ອມູນຄ່າທີົ່ບັນທຶກຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ຫຼື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ທີົ່ຄ້າຍຄືກັນໄດູ້ຖືກຫຼຸດລ ງ     
ໂດຍການສູນເສຍຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ, ລາຍໄດູ້ຈາກດອກເບູ້ຍຍັງຄ ງຖືກຮັບຮູູ້ໂດຍນ າໃຊູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍທີົ່ໃຊູ້    
ເພືົ່ອຫຼຸດກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດເພືົ່ອຈຸດປະສ ງຂອງການວັດແທກການສູນເສຍຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 

 
3.3 ການຮັບຮູູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ  (ຕ ົ່) 

 
3.3.2 ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 

 
ທະນາຄານມີລາຍໄດູ້ຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ບ ລິການ ຈາກການບ ລິການດ້ານການເງິນຫລາກຫລາຍກັບລູກຄ້າ.         
ລາຍໄດູ້ຄ່າທ າ ນຽມ ແລະ ບ ລິການ ແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້ເປັນຈ ານວນທີົ່ສະທ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖິງສິົ່ງຕອບແທນທີົ່ທະນາຄານ
ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮັບຈາກການສະໜອງການບ ລິການ. 
 
ພັນທະການປະຕິບັດງານ ພ້ອມທັງກ ານ ດເວລາຂອງຄວາມເພິົ່ງພ ໃຈ, ໄດູ້ຖືກກ ານ ດ ແລະ ກ ານ ດ, ໃນຊ່ວງເລີົ່ມຕ ໍ້ນຂອງ
ສັນຍາ. ສັນຍາ ລາຍຮັບຂອງທະນາຄານບ ົ່ລວມເອ າພັນທະການປະຕິບັດຫຼາຍຢ່າງ, ດັົ່ງທີົ່ໄດູ້ອະທິບາຍເພີົ່ມເຕ່ມໃນ     
ຂ ໍ້ 3.3.2.1 ແລະ 3.3.2.2 ຂ້າງລຸ່ມນີໍ້. 
 
ເມືົ່ອທະນາຄານໃຫູ້ການບ ລິການແກ່ລູກຄ້າ, ການພິຈາລະນາຈະຖືກຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ໂດຍທ ົ່ວໄປຈະຄ ບກ ານ ດທນັ
ທີົ່ເພິົ່ງພ ໃຈໃນການບ ລິການ ທີົ່ໃຫູ້ໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶົ່ງ ຫລື ເມືົ່ອສິໍ້ນສຸດສັນຍາ ສ າລັບການບ ລິການທີົ່ໃຫູ້ໃນໄລຍະ
ເວລາ (ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນຂ ໍ້ 3.3.2.1 ແລະ 3.3.2.2 ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ). ໂດຍທ ົ່ວໄປແລູ້ວທະນາຄານໄດູ້ຂ ໍ້ສະຫຼຸບ
ວ່າເປັນຫັ ຼກໃນການຈັດກຽມລາຍຮັບ ເນືົ່ອງຈານໂດຍທ ົ່ວໄປຈະຄວບຄຸມການບ ລິການກ່ອນທີົ່ຈະໂອນໄປໃຫູ້ລູກຄ້າ. 

 
3.3.2.1 ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ຈາກການບ ລິການທີົ່ມີຄວາມເພິງພ ໃຈໃນພາລະຜູກພັນ 

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ  
 

ພັນທະປະຕິບັດທີົ່ພ ໃຈໃນແຕ່ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ ລວມເຖິງ ມີການບ ລິການທີົ່ລູກຄ້າໄດູ້ຮັບ ແລະ 
ຊ ມໃຊູ້ຜ ນປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບັດຂອງທະນາຄານທີົ່ທະນາຄານດ າເນີນງານ. 

 
3.3.2.2 ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ຈາກການບ ລິການທີົ່ມີຄວາມເພິງພ ໃຈໃນພາລະຜູກພັນໃນເວລາ  

 
ການບ ລິການທີົ່ສະໜອງໃຫູ້ເມືົ່ອພັນທະປະຕິບັດຂອງທະນາຄານມີຄວາມເພິົ່ງພ ໃຈໃນເວລາໃດໜຶົ່ງ
ແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້ເມືົ່ອໄດູ້ຄວບຄຸມການບ ລິການດັົ່ງກ່າວໃຫູ້ລູກຄ້າ. ໂດຍທ ົ່ວໄປຈະເກີດຂືໍ້ນເມືົ່ອສ າເລັດ
ການເຄືົ່ອນໄຫວ ຫຼື ການບ ລິການທີົ່ຕິດພັນ ຫຼື ສ າລັບຄ່າທ ານຽມ ຫຼື ສ່ວນປະກອບຂອງຄ່າທ ານຽມທີົ່
ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສະເພາະໃດໜຶົ່ງ, ຫຼັງຈາກປະຕິບັດຕາມມາດຖານທີົ່.  ສິົ່ງເຫລ ົ່ານີໍ້ລວມມີ    
ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ທີົ່ເກີດຂືໍ້ນຈາກການເຈລະຈາ ຫລື ເຂ ໍ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຂອງລາຍ
ການເຄືົ່ອນໄຫວສ າລັບພາກສ່ວນທີສາມ ເຊັົ່ນການກະກຽມ/ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ການເຈລະຈາການ 
ຊືໍ້ຮຸູ້ນ ຫຼື ຫຼັກຊັບອືົ່ນໆ, ຫຼືການຊືໍ້ຫຼືການຂາຍທຸລະກິດ, ຄ່ານາຍໜ້າ ແລະ ຄ່າທ ານຽມປະກັນໄພ. 
 
ໂດຍທ ົ່ວໄປ, ທະນາຄານມີພັນທະການປະຕິບັດງານດຽວທີ ົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ ລິການເຫຼ  ົ່ານີໍ້,     
ແມ່ນເພືົ່ອເຮັດໃຫູ້ສ າເລັດລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ ທີົ່ລະບຸໄວູ້ໃນສັນຍາ. 

 
3.3.3 ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນ 

 
ລາຍຮັບເງິນປັນຜ ນ ແມ່ນຈະຖືກຮັບຮູູ້ເມືົ່ອທະນາຄານມີສິດໃນການຮັບເງິນ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 

 
3.3 ການຮັບຮູູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ  (ຕ ົ່) 

 
3.3.4 ລາຍຮັບຈາກການຄ້າສຸດທິ 

 
ຜ ນໄດູ້ຮັບທີົ່ເກີດຂືໍ້ນຈາກກິດຈະກ າການຄ້າ ປະກອບມີກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນທັງໝ ດ ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ   
ມູນຄ່າຍຸດຕິ ທ າ ແລະ ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ ຫລື ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເງິນປັນຜ ນ ສ າລັບຊັບສິນ 
ທາງການເງິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ ‘ຖືໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ’ 

 
3.4 ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດ 

 
ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ົ່າເງິນສ ດ ຕາມທີົ່ອ້າງອິງໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດ ປະກອບມີເງິນສ ດໃນມື, ບັນຊີເງິນຝາກກະແສ
ລາຍວັນກັບ ທຫລ ແລະ ຈ ານວນເງິນຝາກກັບທະນາຄານສາມາດຮຽກເກັບຕາມຄວາມຕ້ອງການຫຼື ມີກ ານ ດ ສາມເດືອນ ຫຼື 
ໜ້ອຍກວ່າ. 

 
3.5 ການລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ວິສາຫະກິດປະສົມ 

 
ການລ ງທຶນໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ນຖືກລ ງບັນຊີເປັນຕ ໍ້ນທຶນ. ສ່ວນແບ່ງກ າໄລສະສ ມຂອງບ ລິສັດຮ່ວມ
ທຶນ ເກີດຂຶໍ້ນພາຍຫຼັງວັນທີລ ງທຶນ ແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ. ຜ ນໄດູ້ຮັບອືົ່ນໆນອກຈາກກ າໄລ 
ແມ່ນຜ ນຕອບແທນຈາກການລ ງທຶນ ແລະ ຫັກອອກຈາກຕ ໍ້ນທຶນຂອງການລ ງທຶນ. 
 
ການຫັກຄ່າເສືົ່ອມສ້າງຂຶໍ້ນເພືົ່ອການລ ງທຶນໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນເມືົ່ອວິສາຫະກິດເກີດມີການຂາດທຶນ(ຍ ກເວັໍ້ນ ການຂາດທຶນ
ທີົ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນແຜນທຸລະກິດກ່ອນການສ້າງຕັໍ້ງ). ດັົ່ງນັໍ້ນ, ຄ່າເສືົ່ອມຈຶົ່ງຖືກສ້າງຂຶໍ້ນສ າລັບສ່ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງການລ ງທຶນ
ຕ ວຈິງໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ຮຸູ້ນສ່ວນໃນທຶນສຸດທິຂອງທະນາຄານໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ. 

 
3.6 ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ - ການຮັບຮູູ້ໃນເບືິ້ອງຕົິ້ນ ແລະ ການປະເມີນໃນເວລາຕ ົ່ມາ 

 
3.6.1 ວັນທຮັີບຮູູ້ 

 
ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທັງໝ ດ, ຍ ກເວັໍ້ນເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ຍອດຄ ງເຫຼືອ
ທີົ່ຕ້ອງຊ າລະໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າຈະຮັບຮູູ້ເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນໃນມືໍ້ການຄ້າ ເຊັົ່ນ: ມືໍ້ທີທະນາຄານກາຍເປັນຄ່ ູສັນຍາຕາມເງືົ່ອນໄຂ
ຕາມສັນຍາຂອງເຄືົ່ອງມື ເຊິົ່ງປະກອບມີ “ການຊືໍ້ຂາຍແບບປ ກກະຕິ” - ການຊືໍ້ ຫລື ການຂາຍຊັບສິນທາງການເງິນ
ທີົ່ຕ້ອງການການຈັດສ ົ່ງສິນຊັບພາຍໃນເວລາທີົ່ກ ານ ດໂດຍທ ົ່ວໄປຕາມລະບຽບການ ຫຼື ສ ນທິສັນຍາໃນຕະຫລາດ. 
 
ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າແກ່ລູກຄ້າ ແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້ເມືົ່ອມີການໂອນເງິນເຂ ໍ້າບັນຊີຂອງລູກຄ້າ. ທະນາຄານ
ຮັບຮູູ້ຍອດຄ ງເຫຼືອທີົ່ຕ້ອງຊ າລະໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ ເມືົ່ອມີເງີນເຂ ໍ້າເຖິງທະນາຄານ. 

 
3.6.2 ການປະເມີນເບືິ້ອງຕົິ້ນຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ 

 
ການຈັດປະເພດເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນໃນການຮັບຮູູ້ເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນແມ່ນຂືໍ້ນກັບຈຸດປະສ ງ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ ແລະ 
ເຈດຕະນາຂອງຜູູ້ບ ລິຫານໃນການຊືໍ້ເຄືົ່ອງມືເຫລ ົ່ານັໍ້ນ. ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທັງໝ ດ ຖືກປະເມີນໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນດ້ວຍ
ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າບວກກັບຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການເຄືົ່ອນໄຫວ, ຍ ກເວັໍ້ນໃນກ ລະນີຊັບສິນທາງການເງິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ  
ທາງການເງິນທີົ່ບັນທຶກໃນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຜ່ານກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 
 

3.6 ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ - ການຮັບຮູູ້ໃນເບືິ້ອງຕົິ້ນ ແລະ ການປະເມີນໃນເວລາຕ ົ່ມາ (ຕ ົ່) 
 

3.6.3 ວິທີອັດຕາດອກເບູ້ຍທີົ່ແທູ້ຈິງ  
  

ອັດຕາດອກເບູ້ຍທີົ່ແທູ້ຈິງ (EIR) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຫຼຸດທີົ່ແນ່ນອນການຄາດຄະເນການຈ່າຍເງິນສ ດ ຫຼື ໃບຮັບເງິນ
ໃນອະນາຄ ດໂດຍຜ່ານອາຍຸການທີົ່ຄາດໄວູ້ຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ ຫຼື , ເມືົ່ອມີໄລຍະເວລາທີົ່ສັໍ້ນກວ່າ, ເຖິງ    
ມູນຄ່າຕາມບັນຊີສຸດທິຂອງຊັບສິນ ຫຼື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ. ຕ ໍ້ນທຶນແບ່ງຈ່າຍຂອງຊັບສິນ ຫຼື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ 
ແມ່ນຖືກປັບປຸງຖ້າທະນາຄານປັບປຸງການຄາດຄະເນຂອງການຈ່າຍ ຫລື ລາຍຮັບ.  ການປັບປຸງຕ ໍ້ນທຶນແບ່ງຈ່າຍ
ແມ່ນແລູ້ວຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ຕ ໍ້ນສະບັບ ຫລື EIR ທີົ່ຖືກປະເມີນຄືນໃໝ່ ແລະ ການປ່ຽນແປງແມ່ນບັນທຶກ
ເປັນ 'ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ' ສ າລັບຊັບສິນທາງການເງິນ ແລະ 'ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ' ສ າລັບຫນີໍ້ສິນທາງການເງິນ. 

 
3.6.4 ‘ມືິ້ທີ 1’ ກ າໄລ ຫຼ ືຂາດທນຶ 
  

ເມືົ່ອລາຄາຊືໍ້ຂາຍ ແຕກຕ່າງຈາກມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ ຂອງການຊືໍ້ຂາຍອືົ່ນໆໃນຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນທີົ່ສາມາດສັງເກດໄດູ້
ໃນເຄືົ່ອງມືດຽວກັນ ຫຼືອີງໃສ່ເຕັກນິກການປະເມີນມູນຄ່າທີົ່ມີຕ ວປ່ຽນແປງປະກອບມີພຽງແຕ່ຂ ໍ້ມູນຈາກຕະຫຼາດທີົ່
ສ ັງເກດໄດູ້, ທະນາຄານຮັບຮູູ້ທ ັນທີ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາການຊື ໍ້ຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ            
(‘ມືໍ້ທີ 1’ ກ າໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ) ໃນ' ລາຍໄດູ້ຈາກການຄ້າສຸດທິ ' ໃນກ ລະນີທີົ່ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ ຖືກກ ານ ດໂດຍການ
ນ າໃຊູ້ຂ ໍ້ມູນທີົ່ບ ົ່ສາມາດສັງເກດໄດູ້, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາການຊື ໍ້ຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າແບບຈ າລອງ      
ແມ່ນຖືກຮັບຮູ ູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນໄດູ້ຮັບ ເມື ົ່ອຂ ໍ້ມ ູນນ າເຂ ໍ້າສາມາດສັງເກດເຫັນໄດູ້, ຫຼື ເຄື ົ່ອງມືແມ່ນ             
ການຕັດລາຍການບັນຊີ. 

 
3.6.5 ການລົງທຶນທາງການເງິນມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ 

 
ການລ ງທຶນເພືົ່ອຂາຍປະກອບມີການລ ງທຶນໃນສ່ວນໄດູ້ສ່ວນເສຍ.  ການລ ງທຶນໃນສ່ວນໄດູ້ສ່ວນເສຍຈັດປະເພດ
ເປັນ ການລ ງທືນເພືົ່ອຂາຍ ແມ່ນການລ ງທືນທີົ່ບ ົ່ໄດູ້ຈັດປະເພດໄວູ້ເພືົ່ອຄ້າ ຫຼື ບ ົ່ກ ານ ດດ້ວຍມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ    
ໂດຍຜ່ານ ກ າໄລ ຫລືຂາດທຶນ. 
 
ທະນາຄານບ ົ່ໄດູ້ກ ານ ດເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມ ຫຼື ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ທີົ່ມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ. 
 
ຫຼັງຈາກປະເມີນໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ, ການລ ງທືນທາງການເງິນທີົ່ມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍແມ່ນຖືກປະເມີນໃນເວລາຕ ົ່ມາໃນມູນຄ່າ
ຍຸດຕິທ າ. 
 
ກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນ ທີົ່ຍັງບ ົ່ໄດູ້ເກີດຂືໍ້ນຈິງ ຈະຮັບຮູູ້ໂດຍກ ງໃນສ່ວນຂອງຜູູ້ຖືຮຸູ້ນ (ລາຍຮັບສັງລວມອືົ່ນ)        
ໃນ “ຄັງສ າຮອງມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ”. ເມືົ່ອການລ ງທືນຖືກສາງ, ກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນສະສ ມທີົ່ຜ່ານມາຮັບຮູູ້ໃນສ່ວນໄດູ້
ສ່ວນເສຍໃນໃບລາຍງານຜ ນໄດູ້ຮັບໃນ 'ລາຍຮັບຈາກການດ າເນີນງານອືົ່ນ'. ໃນກ ລະນີທີົ່ທະນາຄານຖືການລ ງທືນ
ຫລາຍກ່ວາໜຶົ່ງລາຍການໃນຫຼັກຊັບດຽວ  ຖືວ່າຖືກສະສາງບ ນພືໍ້ນຖານເຂ ໍ້າກ່ອນອອກກ່ອນ. 
 
ເງິນປັນຜ ນທີົ່ໄດູ້ຮັບໃນຂະນະທີົ່ຖືຄອງໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍທາງການເງິນຈະຖືກຮັບຮູູ້ໃນເອກະສານລາຍງານຜ ນໄດູ້ຮັບເປັນ 
‘ລາຍຮັບຈາກການດ າເນີນງານອືົ່ນ’ ເມືົ່ອມີການກ ານ ດສິດໃນການຮັບຊ າລະ.  ການສູນເສຍທີົ່ເກີດຂືໍ້ນຈາກ       
ຄ່າເສືົ່ອມຂອງການລ ງທຶນດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດູ້ຖືກຮັບຮູູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ  'ການສູນເສຍຄ່າເສືົ່ອມ
ມູນຄ່າໃນການລ ງທຶນທາງການເງິນ' ແລະ ຖືກເອ າອອກຈາກ 'ການສ າຮອງທີົ່ມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ'.



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 
 

3.6 ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ - ການຮັບຮູູ້ໃນເບືິ້ອງຕົິ້ນ ແລະ ການປະເມີນໃນເວລາຕ ົ່ມາ (ຕ ົ່) 
 

3.6.6 ການລົງທຶນທາງການເງິນທີົ່ຖືໄວູ້ຈົນຄົບກ ານົດ 
 

ການລ ງທືນທາງການເງິນທີົ່ຖຈື ນຄ ບກ ານ ດແມ່ນຊັບສິນທາງການເງິນບ ົ່ແມ່ນອະນຸພັນ ໂດຍມີການຊ າລະທີົ່ມີກ ານ ດ 
ຫລື ກ ານ ດການຊ າລະ ແລະ ກ ານ ດເວລາ, ເຊິົ່ງທະນາຄານມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຖືຈ ນຄ ບ
ກ ານ ດ. ຫຼັງຈາກການວັດແທກໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ, ການລ ງທືນທາງການເງິນທີົ່ຖືຈ ນຄ ບກ ານ ດໄດູ້ຖືກວັດແທກຕ ົ່ມາ  
ໃນມູນຄ່າຕ ໍ້ນທຶນແບ່ງຈ່າຍໂດຍນ າໃຊູ້ EIR. ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຫຼັກຊັບທີົ່ຖືຈ ນຄ ບກ ານ ດ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການທ ບ
ທວນຄືນຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ.  ຄ່າເຜືົ່ອສ າລັບຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຫລັກຊັບເຫລ ົ່ານີໍ້ເກີດຂືໍ້ນເມືົ່ອມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງ
ຫຼັກຊັບດັົ່ງກ່າວຫຼຸດລ ງຢ່າງມີສາລະສ າຄັນ ຫຼື ເປັນເວລາດ ນ  ຜ ນຂາດທຶນທີົ່ເກີດຈາກຄ່າດ້ອຍຄ່າຂອງການລ ງທຶນ
ດັົ່ງກ່າວຮັບຮູູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ ‘ລາຍຈ່າຍການສູນເສຍຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ’. 
 
ຖ້າທະນາຄານຈະຂາຍ ຫລື ຈັດປະເພດໃໝ່ຫຼາຍກ່ວາ ຈ ານວນທີົ່ບ ົ່ເປັນສາລະສ າຄັນຂອງການລ ງທືນທີົ່ຖືຈ ນຄ ບ
ກ ານ ດກ່ອນກ ານ ດ (ນອກເໜືອຈາກໃນສະຖານະການສະເພາະບາງກ ລະນີ) ໝວດໝູ່ທັງໝ ດຈະເສຍໄປ ແລະ 
ຈະຖືກຈັດປະເພດໃໝ່ເປັນມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ.  ນອກຈາກນີໍ້ ຫ້າມບ ົ່ໃຫູ້ທະນາຄານຈັດປະເພດຊັບສິນທາງການເງິນ
ໃດ ເປັນຖືຈ ນຄ ບກ ານ ດໃນລະຫວ່າງສອງປີຂ້າງໜ້າ.    

 
3.6.7 ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ ແລະ ເງິນໃຫູ້ກູູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ 

 
‘ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ’ ແລະ ‘ເງິນໃຫູ້ກູູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ’ ລວມມີຊັບສິນທາງການເງິນ ທີົ່ບ ົ່ແມ່ນ
ອະນຸພັນທີົ່ມີກ ານ ດຄ ງທີົ່ ຫຼື ກ ານ ດການຊ າລະທີົ່ບ ົ່ໄດູ້ສະເໜີລາຄາໃນຕະຫຼາດທີົ່ມີການເຄືົ່ອນໄຫວນອກເໜືອຈາກ: 

 
► ທີົ່ທະນາຄານຕັໍ້ງໃຈຈະຂາຍໃຫູ້ທັນທີ ຫຼື ໃນໄລຍະອັນໃກູ້ ແລະ ຜູູ້ທີົ່ທະນາຄານຮັບຮູູ້ໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນກ ານ ດ

ໃຫູ້ເປັນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຜ່ານ ກ າໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ; 
► ສິົ່ງທີົ່ທະນາຄານຮັບຮູູ້ໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນກ ານ ດວ່າມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ; 
► ກ ລະນີທີົ່ທະນາຄານບ ົ່ສາມາດກູູ້ເງິນລ ງທຶນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນທັງໝ ດໄດູ້ຢ່າງມີສາລະສ າຄັນ ນອກເໜືອຈາກການ

ເສືົ່ອມສະພາບຄ່ອງທາງສິນເຊືົ່ອ. 
 

ຫຼັງຈາກການວັດແທກໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ, ຈ ານວນ  'ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ' ແລະ 'ເງິນໃຫູ້ກູູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່
ລູກຄ້າ' ແມ່ນໄດູ້ຖືກວັດແທກໃນເວລາຕ ົ່ມາດ້ວຍມູນຄ່າຕ ໍ້ນທຶນແບ່ງຈ່າຍໂດຍນ າໃຊູ້ວິທີ EIR, ຫັກຄ່າເຜືົ່ອຄ່າ
ເສືົ່ອມມູນຄ່າ. ຕ ໍ້ນທຶນແບ່ງຈ່າຍແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ໂດຍຄ ານຶງເຖິງສ່ວນຫຼຸດ ຫຼື ສ່ວນເກີນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການໄດູ້ມາ 
ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທີົ່ເປັນສ່ວນ ໜຶົ່ງ ຂອງ EIR.  ສະນັໍ້ນ, ທະນາຄານຮັບຮູູ້ລາຍໄດູ້ດອກເບູ້ຍ    
ໂດຍນ າໃຊູ້ອັດຕາຜ ນຕອບແທນທີົ່ສະແດງໃຫູ້ເຫັນການຄາດຄະເນທີົ່ດີທີົ່ສຸດຂອງອັດຕາຜ ນຕອບແທນຄ ງທີົ່
ຕະຫຼອດອາຍຸພຶດຕິກ າທີົ່ຄາດຫັວງຂອງເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມ, ດັົ່ງນັໍ້ນ, ການຮັບຮູູ້ຜ ນກະທ ບຂອງອັດຕາດອກເບູ້ຍທີົ່ແຕກ
ຕ່າງກັນທີົ່ອາດເກີດຂືໍ້ນໃນໄລຍະຕ່າງໆ, ແລະລັກສະນະອືົ່ນໆຂອງວ ງຈອນຊີວິດຜະລິດຕະພັນ (ການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ, 
ດອກເບູ້ຍປັບໃໝ ແລະ ຄ່າບ ລິການ). 
 
ຖ້າຫາກມີການແກູ້ໄຂຄວາມຄາດຫວັງການປັບປຸງຈະຖືກບັນທຶກການປັບປຸງໃນທາງບວດ ຫຼື ລ ບ ຕ ົ່ມູນຄ່າ       
ຕາມບັນຊີ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ເຊິົ່ງເພີົ່ມຂືໍ້ນ ຫຼື ລຸດລ ດໃນລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ. ການປັບປຸງໄດູ້ແບ່ງຈ່າຍ
ໃນເວລາຕ ົ່ມາຜ່ານ ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນໃບລາຍງານໃບລາຍງານຜ ນໄດູ້ຮັບ.  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 
 

3.6 ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ - ການຮັບຮູູ້ໃນເບືິ້ອງຕົິ້ນ ແລະ ການປະເມີນໃນເວລາຕ ົ່ມາ (ຕ ົ່) 
 

3.6.7 ເງິນຝາກກັບທະນາຄານ ແລະ ເງິນໃຫູ້ກູູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ (ຕ ົ່) 
 
ທະນາຄານອາດມີພາລະຜູກພັນສັນຍາໃນການປ່ອຍເງິນກູູ້ຢືມ, ເບີກຖອນ, ຈະຖືກຈັດປະເພດຖືໄວູ້ເພືົ່ອການຄ້າ 
ເນືົ່ອງຈາກ ມີເຈດຕະນາທີົ່ຈະຂາຍເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມໃນໄລຍະສັໍ້ນ.  ພາລະຜູກພັນເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມເຫຼ ົ່ານີໍ້ແມ່ນຖືກບັນເປັນ
ອະນຸພັນແລະຖືກວັດແທກດ້ວຍມູນຄ່າຍຸດຕິທ າໂດຍຜ່ານໃບລາຍງານຜ ນໄດູ້ຮັບ.  
 
ໃນກ ລະນີທີົ່ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມ, ການຖອນ, ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮັບການຮັກສາໄວູ້ໂດຍທະນາຄານ, ແລະ ບ ົ່ໄດູ້ຂາຍໃນໄລຍະ
ສັໍ້ນ,ພາລະຜູກພັນສັນຍາຈະຖືກບັນທຶກໄວູ້ພຽງແຕ່ເມືົ່ອມີແນວໂນູ້ມຈະກ ົ່ໃຫູ້ເກີດການສູນເສຍ(ຕ ວຢ່າງ,ເນືົ່ອງຈາກ
ເຫດການສິນເຊືົ່ອຂອງຄູ່ສັນຍາ). 

 
3.6.8 ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ເງິນກູູ້ຢືມອືົ່ນ 

 
“ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ເງິນກູູ້ຢືມອືົ່ນ” ລວມທັງການກະກຽມທີົ່ເນືໍ້ອໃນຂອງຂ ໍ້ຕ ກລ ງ
ຕາມສັນຍາສ ົ່ງຜ ນໃຫູ້ທະນາຄານມີພັນທະໃນການສ ົ່ງມອບເງິນສ ດ ຫລື ຊັບສິນທາງການເງິນໃຫູ້ແກ່ຜູູ້ຖືຮຸູ້ນ. 
 
ຫຼັງຈາກການວັດແທກໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ, “ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ເງິນກູູ້ຢືມອືົ່ນ”  ແມ່ນຖືກ
ວັດແທກດ້ວຍຕ ໍ້ນທຶນແບ່ງຈ່າຍ ໂດຍໃຊູ້ EIR.  ຕ ໍ້ນທຶນແບ່ງຈ່າຍແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ໂດຍ ຄ ານຶງເຖິງສ່ວນຫຼຸດ ແລະ 
ສ່ວນເພີົ່ມຕ່າງໆສ າລັບບັນຫາ ແລະ ຕ ໍ້ນທຶນທີົ່ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງ EIR. 

 
3.6.9 ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ 

 
ທະນາຄານໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫູ້ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່, ໃນບາງສະຖານະການ, ຊັບສິນທາງການເງິນບ ົ່ແມ່ນອະນຸພັນ 
ອອກຈາກປະເພດ “ມີໄວູ້ເພືົ່ອການຄ້າ” ແລະ ເຂ ໍ້າໄປໃນ “ມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ”, “ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ”, ຫຼື  
“ຖືຈ ນຄ ບກ ານ ດ”.  ນັບແຕ່ມືໍ້ນີໍ້ໄດູ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫູ້ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່, ໃນບາງສະຖານະການ, ເຄືົ່ອງມືການເງິນ
ອອກຈາກປະເພດ “ມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ” ແລະ ເຂ ໍ້າໃນປະເພດ “ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ”ການຈັດປະເພດ 
ຄືນໃໝ່ແມ່ນຖືກບັນທຶກດ້ວຍມູນຄ່າຍຸດຕິທ າໃນວັນທີການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່, ເຊິົ່ງກາຍເປັນຕ ໍ້ນທຶນແບ່ງຈ່າຍໃໝ່
. 
ສ າລັບຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ອອກຈາກປະເພດ “ມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ”, ຜ ນກ າໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ
ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຊັບສິນທີົ່ໄດູ້ຮັບຮູູ້ໃນສ່ວນຂອງຜູູ້ຖືຮຸູ້ນແມ່ນແບ່ງຈ່າຍເຂ ໍ້າໃນ ກ າໄລະ ຫຼື ຂາດທຶນ ຕະຫຼອດອາຍຸທີົ່
ເຫຼືອຂອງການລ ງທຶນໂດຍໃຊູ້ວິທີ EIR. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕ ໍ້ນທຶນແບ່ງຈ່າຍໃໝ່ ແລະກະແສເງິນສ ດທີົ່ຄາດ
ວ່າຈະແບ່ງຈ່າຍຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊູ້ງານທີົ່ຍັງເຫຼືອຂອງຊັບສິນໂດຍໃຊູ້ວິທິEIR. ຖ້າຊັບສິນຖືກພິຈາລະນາວ່າມີ 
ຄ່າເສືົ່ອມໃນເວລາຕ ົ່ມາ,ຈ ານວນທີົ່ຖືກບັນທຶກໃນສ່ວນຂອງທຶນຈະຖືກນ າໄປໃຊູ້ຄືນໃໝ່ໃນໃບລາຍງານຜ ນໄດູ້ຮັບ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 
 

3.6 ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ - ການຮັບຮູູ້ໃນເບືິ້ອງຕົິ້ນ ແລະ ການປະເມີນໃນເວລາຕ ົ່ມາ (ຕ ົ່) 
 

3.6.9 ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 
 
ໃນສະຖານະການທີົ່ຫາຍາກ, ທະນາຄານອາດຈະຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າທີົ່ບ ົ່ແມ່ນອະນຸພັນ  ອອກຈາກປະເພດ 
‘ມີໄວູ້ເພືົ່ອການຄ້າ’ ແລະ ເຂ ໍ້າໄປໃນປະເພດ ‘ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ’ ຖ້າເປັນໄປຕາມຄ ານິຍາມຂອງ   
ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ທະນາຄານມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຖືຊັບສິນທາງການ
ເງ ິນໃນອະນາຄ ດທີ ົ່ຄາດລ່ວງໜ້າ ຫລື ຈ ນຄ ບກ ານ ດ. ຖ້າຊັບສິນທາງການເງ ິນຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່,           
ແລະຖ້າທະນາຄານເພີົ່ມການຄາດຄະເນລາຍຮັບເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດເປັນຜ ນມາຈາກການເພີົ່ມຄວາມສາມາດ    
ໃນການຮັບເງິນສ ດ, ຜ ນຂອງການເພີົ່ມຂືໍ້ນນັໍ້ນແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້ວ່າເປັນການປັບປຸງ EIR ນັບແຕ່ມືໍ້ີມີການປ່ຽນແປງ
ໃນການຄາດຄະເນ. 
 

ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ຂືໍ້ນຢ່ ູກັບການເລືອກຂອງຜູູ້ບ ລິຫານ ແລະ ພິຈາລະນາຈາກເຄືົ່ອງມືໂດຍພືໍ້ນພຖານຂອງ
ເຄືົ່ອງມື.   

 
3.7 ການຕັດບັນຊີຊັບສິນ ແລະ ໜີິ້ສິນທາງການເງິນ 

 
3.7.1 ຊັບສິນທາງການເງິນ 

 
ຊັບສິນທາງການເງິນ (ຫຼື, ສ່ວນໜຶົ່ງຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫຼື ສ່ວນໜຶົ່ງຂອງກຸ່ມຊັບສິນການເງິນທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ)         
ຈະຖືກຢຸດຮັບຮູ ູ້ເປັນຊັບສິນ ກ ົ່ຕ ົ່ເມື ົ່ອສິດທິທີ ົ່ຈະໄດູ້ຮັບກະແສເງິນສ ດຈາກຊັບສິນທີ ົ່ໄດູ້ໝ ດອາຍຸແລູ້ວ.   
ນອກຈາກນີໍ້, ທະນາຄານຍັງຢຸດຮັບຮູູ້ເປັນຊັບສິນ ໃນກ ລະນີທີົ່ຊັບສິນດັົ່ງກ່າວຖືກໂອນ ແລະ ການໂອນດັົ່ ງກ່າວ
ສອດຄ່ອງກັບເງືົ່ອນໄຂການຢຸດຮັບຮູູ້. 

 
ທະນາຄານຖືວ່າໄດູ້ໂອນຊັບສິນຖ້າຫາກວ່າ: 

 

 ທະນາຄານໄດູ້ໂອນກ າມະສິດທັງໝ ດໃນການຮັບກະແສເງິນສ ດຈາກຊັບສິນ ຫຼື 
 ການຮັກສາສິດທິໃນການຮັບກະແສເງິນສ ດ ແຕ່ຕ້ອງມີພັນທະຜູກພັນທີົ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍກະແສເງິນສ ດທີົ່ຈະ

ໄດູ້ຮັບທັງໝ ດໃນອະນາຄ ດໂດຍທັນທີໃຫູ້ພາກສ່ວນທີສາມພາຍໃຕູ້ຮູບແບບ ‘ການຕິດພັນ’. 
 

ການໂອຍຍ້າຍພຽງແຕ່ມີຄຸນນະສ ມບັດສ າລັບການຕັດບັນຊີໃນກ ລະນີ: 
 

 ທະນາຄານໄດູ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ ນຕອບແທນທັງໝ ດຂອງຊັບສິນ ຫຼື 
 ທະນາຄານບ ົ່ໄດູ້ໂອນ ຫຼື ບ ົ່ໄດູ້ຮັກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ ນຕອບແທນທັງໝ ດຂອງຊັບສິນ, ແຕ່ໄດູ້ໂອນການ

ຄວບຄຸມຊັບສິນ. 
 

ອີງຕາມຂ ໍ້ມູນຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າການຄວບຄຸມ ຈະຖືກໂອນຖ້າຫາກຜູູ້ຮັບໂອນມີຄວາມສາມາດ
ໃນການຂາຍຊັບສິນໃຫູ້ແກ່ບຸກຄ ນທີສາມທີ ົ່ບ ົ່ກ ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ສາມາດໃຊູ້ຄວາມສາມາດດັ ົ່ງກ່າວໄດູ້          
ພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບ ົ່ມີຂ ໍ້ຈ າກັດໃດໆກ່ຽວກັບການໂອນ. 
 
ເມືົ່ອທະນາຄານໄດູ້ໂອນສິດໃນການຮັບເງິນສ ດຈາກຊັບສິນການເງິນ ຫຼື ໄດູ້ເຂ ໍ້າຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕິດພັນ, ແລະ 
ບ ົ່ໄດູ້ໂອນ ຫຼື ຍັງຄ ງຮັກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ ນຕອບແທນທັງໝ ດຂອງຊັບສິນ ຫຼືໄດູ້ໂອນສິດໃນການຄວບຄຸມຊັບ
ສິນ, ຊັບສິນຈະຖືກຮັບຮູູ້ໃນເວລາທີົ່ທະນາຄານຍັງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນນັໍ້ນໆ. ໃນກ ລະນີນີໍ້ທະນາຄານ     
ຍັງຮັບຮູູ້ເປັນໜີໍ້ສິນທີົ່ຕິດພັນ, ການໂອນຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ຕິດພັນແມ່ນ ຖືກປະເມີນບ ນພືໍ້ນຖານທີົ່ວ່າມັນຈະ     
ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງທະນາຄານທີົ່ມີຢູ່.



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 

26 

 
3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 
 

3.7 ການຕັດບັນຊີຊັບສິນ ແລະ ໜີິ້ສິນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 
 

3.7.1 ຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 
 

ການສືບຕ ົ່ຂອງຮູບແບບຂອງການຄ ໍ້າປະກັນຕ ົ່ຊັບສິນທີົ່ໄດູ້ໂອນ ແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າໃນລະດັບຕ ົ່າກວ່າມູນຄ່າເດີມ
ຂອງຊັບສິນ ແລະ ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງການພິຈາລະນາວ່າ ທະນາຄານມີຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີໍ້. 
 
ນອກຈາກນີໍ້ທະນາຄານຍັງຢຸດຮັບຮູູ້ບັນດາຊັບສິນທາງການເງິນໂດຍສະເພາະການໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າ ເມືົ່ອເງືົ່ອນໄຂ 
ແລະ ຂ ໍ້ຕ ກລ ງສ່ວນໃຫຍ່ໄດູ້ມີການເຈລະຈາກັນໃໝ່ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເປັນກູູ້ຢືມໃໝ່, ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈະ       
ຖືກບັນທຶກເປັນຄ່າເສືົ່ອມໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ. 
  

3.7.2 ໜີິ້ສິນທາງການເງິນ 
 
ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນຈະຖືກຢຸດຮັບຮູູ້ໃນບັນຊີເມືົ່ອພັນທະຕ ົ່ກັບໜີໍ້ສິນດັົ່ງກ່າວໄດູ້ສິໍ້ນສຸດ ຫຼື ໄດູ້ມີການຍ ກເລີກ ຫຼື ໝ 
ດອາຍຸ. ເມືົ່ອໜີໍ້ສິນການເງິນທີົ່ມີຢູ່ຖືກແທນທີົ່ ດ້ວຍໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆຈາກເຈ ໍ້າໜີໍ້ຜູູ້ເກ ົ່າໃນເງືົ່ອນໄຂທີົ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫຼື 
ປັບປຸງເງືົ່ອນໄຂຂອງໜີໍ້ສິນທີົ່ມີຢູ່ ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການປັບປຸງຖືກປະຕິບັດເຊັົ່ນດຽວກັບການສະສາງບັນຊີໜີໍ້
ສິນເດີມອອກ ແລະ ຮັບຮູູ້ໜີໍ້ສິນໃໝ່. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຂອງມູນຄ່າເດີມທີົ່ບັນທຶກບັນຊີຂອງໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ ແລະ 
ການພິຈາລະນາທີົ່ໄດູ້ຈ່າຍຈະຖືກຮັບຮູູ້ໃນກ າໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ. 

 
3.8 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ 

 
ທະນາຄານປະເມີນໃນມືໍ້ເຮັດໃບລາຍງາຍຖານະການເງິນວ່າມີຫຼັກຖານຊັດເຈນທີົ່ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າຊັບສິນການເງິນ ຫຼື ກຸ່ມ
ຂອງຊັບ ສິນການເງິນມີການເສືົ່ອມມູນຄ່າ ຫຼື ບ ົ່. ຊັບສິນການເງິນ ຫຼື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນຈະຖືວ່າມີຄວາມເສຍຫາຍ 
ຖ້າພຽງແຕ່ວ່າມີ ຫຼັກຖານຊັດເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜ ນຂອງໜຶົ່ງ ຫຼື ຫຼາຍເຫດການທີົ່ປະກ ດຂຶໍ້ນຫຼັງຈາກ ມີການຮັບ
ຮູູ້ຊັບສິນ (ເກີດມີ ‘ເຫດການເສຍຫາຍ’) ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶົ່ງ (ຫຼື ຫຼາຍເຫດການ) ໄດູ້ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບເຖິງການຄາດ
ຄະເນກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫຼື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນທີົ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດູ້ຢ່າງໜ້າເຊືົ່ອຖື. 
 
ຫຼັກຖານຂອງການເສືົ່ອມມູນຄ່າອາດລວມມີ: ຕ ວຊີໍ້ວັດວ່າຜູູ້ກູູ້ຢືມ ຫຼື ກຸ່ມຂອງຜູູ້ກູູ້ຢືມແມ່ນມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດ້ານ 
ການເງິນ, ການຜິດສັນຍາ ຫຼື ບ ົ່ສາມາດຊ າລະຕ ໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ວ່າ ພວກເຂ າຈະລ ໍ້ມລະລາຍ ຫຼື 
ການປັບປຸງລະບ ບ ການເງິນຄືນໃໝ່ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອືົ່ນໆທີົ່ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າກະແສເງິນສ ດທີົ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄ ດ     
ຫຼຸດລ ງ ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງໜີໍ້ ເກີນກ ານ ດ ຫຼື ເງືົ່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜິດສັນຍາ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 

 
3.8 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 

 
3.8.1 ຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຮັບຮູູ້ຕາມຕົິ້ນທຶນຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ 

 
ການສູນເສຍຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າສ່ວນບຸກຄ ນ 
 
ສ າລັບຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ບັນທຶກຕາມມູນຄ່າສຸດທິຫຼັງຫັກຄ່າເສືົ່ອມ (ເຊັົ່ນ: ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງທະນາຄານອືົ່ນ, ເງິນກູູ້
ຢືມ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າແກ່ລູກຄ້າ), ທະນາຄານຈະປະເມີນຫຼັກຖານຂອງການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການ
ເງິນວ່າມີຫຼັກຖານການເສືົ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນການເງິນນັໍ້ນສ າຄັນ ຫຼືວ່າ ຖືກພິຈາລະນາສະເພາະໂດຍຜູູ້ບ ລິຫານ. 
 
ຖ້າຫາກມີຫຼັກຖານວ່າຄ່າເສືົ່ອມເກີດຂຶໍ້ນ, ຈ ານວນຄ່າເສືົ່ອມຈະຖືກຕີມູນຄ່າເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍ ກມາ
ຂອງຊັບສິນ ແລະ ຍອດເຫຼືອປະຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ (ບ ົ່ລວມເອ າຄ່າເສືົ່ອມທີົ່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນໃນ
ອະນາຄ ດ). ຍອດທີົ່ບັນທຶກບັນຊີຂອງຊັບສິນແມ່ນຫຼຸດລ ງຍ້ອນນ າໃຊູ້ບັນຊີຄ່າເສືົ່ອມ ແລະ ຍອດທີົ່ຫຼຸດລ ງແມ່ນຖືກ
ຮັບຮູູ້ເປັນລາຍຈ່າຍສູນເສຍສິນເຊືົ່ອໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ. ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍຈະຖືກສືບຕ ົ່ຄິດໄລ່
ຕາມຍອດຍ ກມາທີົ່ຫຼຸດລ ງ ແລະ ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍນ າໃຊູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍຫຼຸດຄ່າກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດເພືົ່ອ    
ປະເມີນຄ່າເສືົ່ອມ. ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍຖືກລ ງບັນຊີໃນ “ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ”. 
 
ເງິນກູູ້ພ້ອມກັບລາຍຈ່າຍທີົ່ຕິດພັນຈະຖືກສະສາງອອກ ເມືົ່ອທະນາຄານໄດູ້ພິຈາລະນາວ່າຈະບ ົ່ສາມາດເກັບໜີໍ້ໄດູ້ 
ແລະ ເມືົ່ອ ຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນຖືກໂອນໃຫູ້ທະນາຄານ. ຖ້າໃນປີຕ ົ່ມາ, ຄ່າເສືົ່ອມໜີໍ້ເສຍຈະເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລ ງຍ້ອນ
ວ່າມີເຫດການ ເກີດຂຶໍ້ນຫຼັງຈາກໄດູ້ ຫັກຄ່າເສືົ່ອມ, ຄ່າເສືົ່ອມໜີໍ້ເສຍທີົ່ຖືກຫັກໄວູ້ກ່ອນໜ້ານີໍ້ຈະເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລ ງ
ໂດຍການດັດແກູ້ໃນບັນຊີລາຍຈ່າຍ, ຖ້າໃນອະນາຄ ດຈະສາມາດເກັບຄືນໄດູ້ ມູນຄ່າທີົ່ເກັບຄືນໄດູ້ນັໍ້ນຈະຖືກລ ງ
ບັນຊີເບືໍ້ອງມີໃນລາຍຮັບ. 
 
ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດທີົ່ຄາດຄະເນໄວູ້ ແມ່ນມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນຕາມອັດຕາດອກເບູ້ຍ
ທີົ່ແທູ້ຈິງຂອງ ຊັບສິນການເງິນ. ຖ້າເງິນກູູ້ມີອັດຕາດອກເບູ້ຍທີົ່ຜັນແປ, ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດສ າລັບການຕີມູນຄ່າຂອງ  
ຄ່າເສືົ່ອມແມ່ນອັດຕາດອກເບູ້ຍຕ ວຈິງໃນປະຈຸບັນ. ຖ້າທະນາຄານໄດູ້ຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າເປັນເງິນກູູ້ ແລະ 
ເງ ິນລ່ວງໜ້າ, ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດສ າລັບຄິດໄລ່ຄ່າເສື ົ່ອມແມ່ນອັດຕາດອກເບູ້ຍທີ ົ່ແທູ້ຈິງໃໝ່ທີ ົ່ພ ິຈາລະນາ             
ໃນວັນທີຈັດປະເພດຄືນໃໝ່. 
 
ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ທີົ່ຄາດຄະເນໄວູ້ຂອງຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ມີຜ ນກະທ ບຕ ົ່
ກະແສເງິນສ ດ ຊຶົ່ງອາດເປັນຜ ນມາຈາກຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ຍຶດມາໄດູ້ລ ບໃຫູ້ຕ ໍ້ນທຶນຂອງຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ໄດູ້ຮັບ 
ແລະ ຂາຍ ບ ົ່ວ່າການຍຶດຫຼັກຊັບຈະເປັນໄປໄດູ້ ຫຼື ບ ົ່ກ ົ່ຕາມ.



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 
 

3.8 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 
 

3.8.1 ຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຮັບຮູູ້ຕາມຕົິ້ນທຶນຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ 
 

ຮູບແບບການເສືົ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ 
 
ເພືົ່ອຈຸດປະສ ງໃນການປະເມີນຄ່າເສືົ່ອມເປັນກຸ່ມ, ຊັບສິນການເງິນແມ່ນຖືກຈັດເປັນກຸ່ມ ຕາມລັກສະນະຄວາມ
ສ່ຽງທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ ຊຶົ່ງເປັນຕ ວຊີໍ້ວັດຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີໍ້ໃນການຈ່າຍເງິນຈ ານວນທັງໝ ດອີງຕາມເງືົ່ອນໄຂໃນ
ສັນຍາ (ຕ ວຢ່າງເຊັົ່ນ, ອີງຕາມພືໍ້ນຖານຂອງການປະເມີນຜ ນຄວາມສ່ຽງການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອ ຫຼື ການໃຫູ້ຄະແນນ
ໂດຍພິຈາລະນາຈາກ ປະເພດຊັບສິນ, ປະເພດອຸດສາຫະກ າ, ສະຖານທີ ົ່ຕັ ໍ້ງພູມສາດ, ປະເພດຂອງຫຼ ັກຊັບ        
ຄ ໍ້າປະກັນ, ສະຖານະພາບທີົ່ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອືົ່ນໆທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ). 
 
ກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດຂອງກຸ່ມຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຖືກປະເມີນຜ ນລວມ ສ າລັບຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າແມ່ນຖືກ
ຄາດຄະເນບ ນພືໍ້ນຖານຂອງປະສ ບການດ້ານການສູນເສຍທີົ່ຜ່ານມາ ສ າລັບຊັບສິນທີົ່ມີຄຸນລັກສະນະຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານສິນເຊືົ່ອຄ້າຍຄືກັນກັບໃນກຸ່ມ. ປະສ ບການດ້ານການສູນເສຍທີົ່ຜ່ານມາແມ່ນຖືກປັບປຸງບ ນພືໍ້ນຖານຂອງຂ ໍ້ມູນ
ທີົ່ສັງເກດໄດູ້ໃນປະຈຸບັນເພືົ່ອສະທ້ອນເຖິງຜ ນກະທ ບຂອງສະພາບການໃນປະຈຸບັນທີົ່ອິງຕາມປະສ ບການດ້ານການ
ສູນເສຍທີົ່ຜ່ານມາ ແລະ ເພືົ່ອກ າຈັດຜ ນກະທ ບຂອງເງືົ່ອນໄຂຕ່າງໆໃນໄລຍະທີົ່ຜ່ານມາທີົ່ບ ົ່ມີຢູ່. 
 
ການຄາດຄະເນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດສະທ້ອນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງການ
ປ່ຽນແປງຂ ໍ້ມູນທີົ່ສັງເກດຈາກແຕ່ລະໄລຍະ (ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການຫວ່າງງານ , ການເປັນໜີໍ້ສ່ວນ
ບຸກຄ ນ, ມູນຄ່າຊັບສິນລວມທັງລາຄາຊັບສິນ ສ າລັບການຈ ານອງ , ລາຄາສິນຄ້າ, ສະຖານະການຊ າລະ ຫຼື 
ປັດໃຈອື ົ່ນໆ ທີົ່ ແມ່ນຕ ວຊີ ໍ້ບອກຂອງການສູນເສຍທີ ົ່ ເກ ີດຂື ໍ້ນໃນກຸ ່ມ ແລະ ຂະໜາດຂອງພວກເຂ າ).               
ວິທີການ ແລະ ຂ ໍ້ສ ມມຸດທີົ່ໃຊູ້ໃນການຄາດຄະເນກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດແມ່ນຖືກທ ບທວນເປັນປ ກກະຕິ    
ເພືົ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຄາດຄະເນການສູນເສຍແລະປະສ ບການການສູນເສຍຕ ວຈິງ. 

 
3.8.2 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນທາງການເງິນມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ 

  
ທະນາຄານຍັງໄດູ້ບັນທຶກຄ່າເສືົ່ອມຕ ົ່ການລ ງທຶນທີົ່ມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ ເມືົ່ອເກີດການຫຼຸດລ ງທີົ່ສ າຄັນ ຫຼື ການຫຼຸດລ ງ   
ໃນມູນຄ່າຍຸຕິທ າທີົ່ຕ ົ່າກວ່າຕ ໍ້ນທຶນ ຂ ໍ້ກ ານ ດທີົ່ ‘ສ າຄັນ’ ຫຼື ‘ຍາວນານ’ ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ, ການພິຈາລະນາ
ດັົ່ງກ່າວນີໍ້ ທະນາຄານປະເມີນລະຫວ່າງຫຼາຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຮຸູ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ 
ກ ານ ດຂອບເຂດຂອງມູນຄ່າຍຸຕິທ າທີົ່ຕ ົ່າກວ່າຕ ໍ້ນທຶນ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 
 

3.8 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 
 

3.8.3 ການປະເມີນມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄ ິ້າປະກັນ 
 

ທະນາຄານຊອກຫາວິທີທີົ່ຈະນ າໃຊູ້ຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ, ຖ້າເປັນໄປໄດູ້, ເພືົ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນການ
ເງິນ. ຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນອາດເປັນໄດູ້ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ ົ່ນ: ເງິນສ ດ, ຫຼັກຊັບ, ໜັງສືສິນເຊືົ່ອ/ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ, 
ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ໜີໍ້ຕ້ອງ  ຮັບ, ເຄືົ່ອງໃນສາງ, ຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນການເງິນອືົ່ນໆ ແລະ ການຍ ກລະດັບສິນເຊືົ່ອ 
ເຊັົ່ນ ຂ ໍ້ຕ ກລ ງທີົ່ຮັດກຸມ. ໂດຍທ ົ່ວໄປ, ມູນຄ່າຍຸຕິທ າຂອງຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນແມ່ນຖືກປະເມີນໃນມູນຄ່າຕ ົ່າສຸດໃນ 
ມືໍ້ເລີົ່ມຕ ໍ້ນ ແລະ ກ ານ ດເວລາການລາຍງານປະຈ າປີຂອງທະນາຄານ. 
 
ເພື ົ່ອກ ານ ດຂອບເຂດທີົ່ຄວນເປັນໄປໄດູ້ ທະນາຄານໄດູ້ນ າໃຊູ້ຂ ໍ້ມູນຕາມທ້ອງຕະຫຼາດສ າລັບປະເມີນຊັບສິນ     
ການເງິນ ທີົ່ໃຊູ້ເປັນຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ. ຊັບສິນການເງິນອືົ່ນໆທີົ່ຍັງບ ົ່ສາມາດກ ານ ດມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ      
ຈະຖືກປະເມີນໂດຍໃຊູ້ຮູບແບບການປະເມີນ. ຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນທາງການເງິນເຊັົ່ນ: ອະສັງຫາລິມະຊັບ 
ຈະຖືກປະເມີນຕາມຂ ໍ້ມູນທີົ່ໄດູ້ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ (ຖ້າມີ) ເຊັົ່ນ: ນາຍໜ້າ, ດັດສະນີລາຄາທີົ່ພັກອາໄສ,  
ບ ດລາຍງານການເງິນທີົ່ຖືກກວດສອບແລູ້ວ ແລະ ແຫຼົ່ງຂ ໍ້ມູນທີົ່ໜ້າເຊືົ່ອຖືອືົ່ນໆ. 

 
3.8.4 ຫຼັກຊັບຄ ິ້າປະກັນທີົ່ຖືກຍຶດ 

 
ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ນກ ານ ດວ່າຊັບສິນທີົ່ຍຶດມາ ສາມາດນ າໃຊູ້ເຂ ໍ້າໃນການດ າເນີນກິດຈະການພາຍໃນຂອງ
ທະນາຄານ ຫຼື ຄວນຈະຂາຍ. ຊັບສິນທີົ່ເປັນປະໂຫຍດສ າລັບການດ າເນີນງານພາຍໃນຈະຖືກໂອນເຂ ໍ້າໄປເປັນຊັບ
ສິນຕາມແຕ່ລະປະເພດທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິົ່ງຈະຖືກຕີມູນຄ່າຫຼຸດລ ງຈາກມູນຄ່າທີົ່ຍຶດມາ ຫຼື ຍອດບັນທຶກບັນຊີຂອງຊັບ
ສິນທີົ່ຖືກຄ ໍ້າປະກັນ. ຊັບສິນທີົ່ຖືກກ ານ ດວ່າຈະຂາຍອອກຈະຖືກໂອນເປັນຊັບສິນມີໄວູ້ສ າລັບຂາຍ ແລະ ຖືກຕີມູນ
ຄ່າຕາມມູນຄ່າຕ ວຈິງນະມືໍ້ທີົ່ຍຶດຊັບສິນໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ. 

 
3.9 ການຫັກລ້າງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ 

 
ຊັບສິນ ແລະ ໜີິໍ້ສິນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຫັກລ້າງກັນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, 
ຖ້າຫາກວ່າ ທະນາຄານຖືກບັງຄັບທາງກ ດໝາຍໃຫູ້ສະສາງຈ ານວນເງິນດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນ ແລະ ທະນາຄານຕັໍ້ງໃຈຈະສະສາງໃນ
ມູນຄ່າສຸດທິ ຫຼື ຂາຍຊັບສິນເພືົ່ອຊ າລະໜີໍ້ສິນໃນເວລາດຽວກັນ. ນີໍ້ບ ົ່ແມ່ນກ ລະນີທ ົ່ວໄປໃນຂ ໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍການຫັກລ້າງ
ລະຫວ່າງ ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດູ້ຖືກສະແດງມູນຄ່າລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ.  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 

 
3.10 ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ 

 
ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນໄດູ້ລາຍງານ ຕາມຕ ໍ້ນທຶນຂອງການບ ລິການມືໍ້ຕ ົ່ມື ໍ້ ລ ບຄ່າຫລຸູ້ຍຫ້ຽນສະສ ມ ແລະ      
ຄ່າເສືົ່ອມສະສ ມ. ການປ່ຽນແປງ ຂອງອາຍຸການນ າໃຊູ້ ແມ່ນໄດູ້ລ ງບັນຊີຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສືົ່ອມຄ່າ ຫຼື 
ວິທີຫັກຄ່າເສືົ່ອມຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມີການປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບັນຊີ. 
 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຖືກຄິດໄລ່ອີງຕາມພືໍ້ນຖານການຄິດໄລ່ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນແບບສະເໝີຕ ວ  ເພືົ່ອຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນຂອງຊັບສ ມບັດ ແລະ 
ອຸປະກອນໃຫູ້ຖືກຕາມມູນຄ່າທີົ່ຍັງເຫຼືອຕ ວຈິງຕາມອາຍຸການໃຊູ້ງານ. ອາຍຸການນ າໃຊູ້ທີົ່ໄດູ້ຄາດຄະເນແມ່ນມີດັົ່ງ ລຸ່ມນີໍ້: 

 
ອາຄານ & ການປັບປຸງ 5%-10% 
ເຄືົ່ອງໃຊູ້ຫ້ອງການ 20% 
ເຟີນີເຈິໍ້ & ການຕິດຕັໍ້ງ 20% 
ຍານພາຫະນະ 20% 

 
ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນຈະບ ົ່ຖືກຮັບຮູ ູ້ເມື ົ່ອມີການສະສາງອອກ ຫຼື ເມືົ່ອເຫັນວ່າບ ົ່ມີຜ ນປະໂຫຍດຕ ົ່ທຸລະກິດ         
ໃນອະນາຄ ດຈາກການນ າໃຊູ້ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນດັົ່ງກ່າວ. ກ າໄລ ຫຼື ຂາດທຶນທີົ່ເກີດຈາກການສະສາງຊັບສ ມບັດ 
(ຄິດໄລ່ໄດູ້ລະຫວ່າງມູນຄ່າສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່າຍັງເຫຼືອຂອງຊັບສ ມບັດ) ແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້ເປັນ “ລາຍຮັບຈາກການ
ດ າເນີນງານອືົ່ນໆ’ ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານຂອງປີທີົ່ຊັບສ ມບັດໄດູ້ຖືກສະສາງອອກ. 

 
3.11 ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ 

 
ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນຂອງທະນາຄານປະກອບດ້ວຍ ສິດນ າໃຊູ້ທີົ່ດິນ ແລະ ຊັອບແວ. 
 
ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນຖືກຮັບຮູູ້ເມືົ່ອຕ ໍ້ນທຶນຂອງຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ສາມາດປະເມີນໄດູ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ມັນຈະສາມາດ
ສ້າງຜ ນປະໂຫຍດໃຫູ້ແກ່ທະນາຄານໃນອະນາຄ ດ. 
 
ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນທີົ່ທະນາຄານຍຶດມາໄດູ້ຈະຖືກປະເມີນມູນຄ່າຕ ໍ້ນທຶນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ. ຕ ໍ້ນທຶນຂອງຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີ
ຕ ວຕ ນທີົ່ໄດູ້ມາ ຈາກການລວມທຸລະກິດຈະຖືກຮັບຮູູ້ຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທ າໃນມືໍ້ທີົ່ໄດູ້ມາ. ຕ ົ່ຈາກນັໍ້ນ , ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່     
ມີຕ ວຕ ນຈະຖືກຮັບຮູູ້ ໂດຍການເອ າຕ ໍ້ນທຶນລ ບໃຫູ້ຄ່າເສືົ່ອມສະສ ມ. 
 
ອາຍຸການນ າໃຊູ້ຂອງຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນ ແມ່ນໄດູ້ຖືກປະເມີນໂດຍຈັດເປັນ ມີກ ານ ດ ແລະ ບ ົ່ມີກ ານ ດ.  ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ 
ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນທີົ່ມີອາຍຸການນ າໃຊູ້ທີົ່ມີກ ານ ດແມ່ນຖືກຫັກຄ່າເສືົ່ອມຕາມອາຍຸການນ າໃຊູ້. ໄລຍະຂອງການຫັກຄ່າເສືົ່ອມ ແລະ 
ວິທີການຫັກຄ່າເສືົ່ອມສ າລັບຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນທີົ່ມີອາຍຸການນ າໃຊູ້ກ ານ ດຈະຖືກທ ບທວນຄືນເປັນຢ່າງນ້ອຍສຸດໃນ
ທ້າຍປີການບັນຊີ. ການປ່ຽນແປງອາຍຸການນ າໃຊູ້ຄາດຄະເນແມ່ນຈະໄດູ້ລ ງບັນຊີເປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວິທີຂອງ
ການຫັກຄ່າເສື ົ່ອມ, ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ຖືເປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບັນຊີ.  ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບ     
ການຫັກຄ່າເສືົ່ອມຂອງຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນທີົ່ມີອາຍຸການນ າໃຊູ້ທີົ່ມີກ ານ ດແມ່ນໄດູ້ຖືຮັບຮູູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການ
ດ າເນີນງານໃນໝວດຂອງລາຍຈ່າຍທີົ່ພ ວພັນກັບຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 

 
3.11 ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ (ຕ ົ່) 

 
ຄ່າເສືົ່ອມຖືກຄິດໄລ່ອີງຕາມພືໍ້ນຖານການຄິດໄລ່ຄ່າເສືົ່ອມແບບສະເໝີຕ ວເພືົ່ອຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນຂອງຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນໃຫູ້ຖືກ
ຕາມມູນຄ່າທີົ່ຍັງເຫຼືອຕ ວຈິງຕາມອາຍຸການໃຊູ້ງານ.  ອັດຕາຄາດຄະເນການຫັກຄ່າເສືົ່ອມມີດັົ່ງນີໍ້: 
 
ຊອບແວ   20% - 50% 
 
ສິດໃນການນ າໃຊູ້ທີົ່ດິນຂອງທະນາຄານແມ່ນບ ົ່ມີຄ່າເສືົ່ອມ ເນືົ່ອງຈາກສິດໃນການນ າໃຊູ້ທີົ່ດິນແມ່ນມີອາຍຸການນ າໃຊູ້ແບບ
ບ ົ່ຈ າກັດ ແລະ ອອກໃຫູ້ໂດຍລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ. 

 
3.12 ຄ່າເສືົ່ອມຂອງຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນທາງການເງິນ 

 
ທະນາຄານປະເມີນນະມືໍ້ເຮັດເອກະສານລາຍງານ ວ່າມີຊັບສິນໃດທີົ່ມີການເສືົ່ອມຄ່າ ຫຼື ບ ົ່. ຖ້າມີ ຫຼື ເມືົ່ອເຮັດການທ ດສອບ 
ການເສືົ່ອມຄ່າຊັບສິນປະຈ າປີຕາມທີົ່ໄດູ້ກ ານ ດ ທະນາຄານປະເມີນຈ ານວນເງິນທີົ່ເກັບກູູ້ຄືນໄດູ້ຂອງຊັບສິນ. ຈ ານວນເງິນທີົ່
ສາມາດເກັບກູູ້ ຄືນໄດູ້ຂອງຊັບສິນ ແມ່ນໄດູ້ຈາກ ມູນຄ່າທີົ່ສູງກວ່າລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຍຸຕິທ າຂອງຊັບສິນ ຫຼື ມູນຄ່າຍຸຕິທ າຂອງ
ຫ ວໜ່ວຍຊັບສິນທີົ່ກ ົ່ໃຫູ້ເກີດເງິນສ ດ (CGU) ລ ບໃຫູ້ຕ ໍ້ນທຶນຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າທີົ່ຖືກນ າໃຊູ້. ເມືົ່ອຍອດຍ ກມາ           
ຂອງຊັບສິນ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງ CGU ຫຼາຍກວ່າມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບກູູ້ຄືນໄດູ້, ຊັບສິນຈະຖືວ່າເສືົ່ອມຄ່າ ແລະ ຈະຫຼຸດມູນຄ່າ
ລ ງໃຫູ້ເທ ົ່າກັບມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບກູູ້ຄືນໄດູ້. 
 
 ໃນການປະເມີນມູນຄ່າທີົ່ຖືກນ າໃຊູ້, ກະແສເງິນສ ດທີົ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄ ດແມ່ນຫຼຸດລ ງ ເພືົ່ອໃຫູ້ໄດູ້ມູນຄ່າປະຈຸບັນ 
ໂດຍການນ າໃຊູ້ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດກ່ອນອາກອນ ທີົ່ສ ົ່ງຜ ນຕ ົ່ການປະເມີນມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງເງິນ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງຊັບສິນ. ໃນການກ ານ ດມູນຄ່າຍຸຕິທ າລ ບໃຫູ້ຕ ໍ້ນທຶນຂາຍ, ແບບວິທີການຕີມູນຄ່າທີົ່ເໝາະສ ມ     
ຈະຖືກນ າໃຊູ້. ການຄິດໄລ່ຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍເອ າຜ ນຄູນຂອງການຕີມູນຄ່າ, ລາຄາຮຸູ້ນທີົ່ກ ານ ດສ າລັບການຄ້າຂາຍກັບ 
ບ ລິສັດໃນເຄືອ ຫຼ ືຕ ວຊີໍ້ບອກມນູຄ່າຍຸຕິທ າອືົ່ນໆ. 

 
ສ າລັບຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ລວມຄ່ານິຍ ມ, ການປະເມີນຈະຖືກເຮັດໃນມືໍ້ສ້າງບ ດລາຍງານ ເພືົ່ອເບິົ່ງວ່າອາດຈະມີຕ ວຊີໍ້ບອກເຖິງ   
ການ ເສືົ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນທີົ່ຜ່ານມານັໍ້ນຈະບ ົ່ເກີດຂຶໍ້ນອີກ ຫຼື ອາດຫຼຸດລ ງ. ຖ້າຫາກມີຕ ວຊີໍ້ບອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ 
ຈ ານວນເງິນທີົ່ສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດູ້ຂອງຊັບສິນ ຫຼື ຫ ວໜ່ວຍຊັບສິນທີົ່ກ ົ່ໃຫູ້ເກີດເງິນສ ດ.  ການເສືົ່ອມຄ່າຜ່ານມາຈະ
ສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດູ້ກ ົ່ຕ ົ່ເມືົ່ອມັນ ມີການປ່ຽນແປງ ໃນການກ ານ ດມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບຄືນໄດູ້ຂອງຊັບສິນ ນັບຕັໍ້ງແຕ່
ການເສືົ່ອມຄ່າຄັໍ້ງສຸດທ້າຍໄດູ້ຖືກຮັບຮູູ້. ການປີໍ້ນຄືນແມ່ນຖືກກ ານ ດຂຶໍ້ນ       ສະນັໍ້ນ ຍອດຍ ກມາຂອງຊັບສິນແມ່ນບ ົ່ເກີນ
ມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບຄືນໄດູ້ ຫຼື ບ ົ່ເກີນຍອດຍ ກມາທີົ່ຖືກກ ານ ດລ ບໃຫູ້ຄ່າຫລຸູ້ຍຫ້ຽນ, ບ ົ່ມີຄ່າເສືົ່ອມຂອງຊັບສິນໃນ
ປີຜ່ານມາ. ການປີໍ້ນຄືນແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສັງລວມ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 

 
3.13 ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນອະນຸພັນ 

 
ສັນຍາແລກປ່ຽນ 
 
ສັນຍາແລກປ່ຽນແມ່ນຂ ໍ້ຕ ກລ ງຕາມສັນຍາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ເພືົ່ອແລກປ່ຽນກະແສການຊ າລະເງິນຕາມການເວລາໂດຍ
ອີງໃສ່ ຈ ານວນເງິນຕາມສັນຍາທີົ່ລະບຸ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄືົ່ອນໄຫວໃນດັດຊະນີອ້າງອີງທີົ່ລະບຸໄວູ້ເຊັົ່ນ: ອັດຕາດອກເບູ້ຍ, 
ອັດຕາເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼື ດັດຊະນີທຶນ. 
 
ໃນສັນຍາແລກປ່ຽນເງິນຕາ (ລວມຢູ່ໃນສັນຍາການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ), ທະນາຄານຈ່າຍຈ ານວນທີົ່ລະບຸໄວູ້ເປັນ 
ສະກຸນເງ ິນໜຶ ົ່ງ ແລະ ໄດູ້ຮັບຈ ານວນທີ ົ່ລະບຸໄວູ້ເປັນສະກຸນເງ ິນອື ົ່ນ. ສັນຍາແລກປ່ຽນເງ ິນຕາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ             
ການຊ າລະສະສາງ. 
 
ສັນຍາແລກປ່ຽນສິນເຊືົ່ອທີົ່ຜິດນັດຊ າລະແມ່ນຂ ໍ້ຕ ກລ ງສັນຍາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍເພືົ່ອ ຊ າລະສະສາງກ່ຽວກັບເຫດການ   
ສິນເຊືົ່ອທີົ່ໄດູ້ກ ານ ດ, ໂດຍອີງຕາມ ຈ ານວນເງິນຕາມສັນຍາທີົ່ລະບຸ. ທະນາຄານຊືໍ້ສັນຍາແລກປ່ຽນສິນເຊືົ່ອທີົ່ຜິດນັດຊ າລະ
ເພືົ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຜິດນັດຊ າລະຄູ່ຄ້າໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາພືໍ້ນຖານຂອງການແລກປ່ຽນສິນເຊືົ່ອ. 
 
ໂດຍບ ົ່ມີການຄ ານຶງວ່າການຊ າລະໂດຍຜ່ານສູນຊ າລະສະສາງ ຫຼື ໂດຍກ ງກັບຄູ່ຄ້າ, ສັນຍາແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ        
ຊັບສິນຄ ໍ້າປະກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມກີານຊ າລະສ່ວນເກີນປະຈ າວັນ. ການປະຕິບັດດັົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອຂອງທະນາຄານ, ແຕ່ຮຽກຮ້ອງການບ ລິຫານສະພາບຄ່ອງຫຼາຍຂຶໍ້ນຖ້າສະຖານະ
ບ ົ່ໄດູ້ຮັບການຄ ໍ້າປະກັນ. 

 
3.14 ການຄ ິ້າປະກັນທາງການເງິນ 

 
ໂດຍທ ົ່ວໄປ ທະນາຄານໄດູ້ໃຫູ້ການຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນ, ປະກອບມີ ໜັງສືສິນເຊືົ່ອ, ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ ແລະ ໜັງສືຕອບ
ຮັບ. ການຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້  ໃນໄລຍະເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ພາຍໃຕູ້ ‘ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ’)        
ທີົ່ມູນຄ່າຍຸຕິທ າ, ພ້ອມຄ່າທ ານຽມ.  
 
ພາຍຫຼັງການຮັບຮູູ້ໜີໍ້ສິນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕູ້ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍເອ າມູນຄ່າທີົ່ຮັບຮູູ້ພືໍ້ນຖານທີົ່ສູງກວ່າ 
ລ ບຄ່າເສືົ່ອມສະສ ມທີົ່ຮັບຮູູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທີົ່ດີທີົ່ສຸດທີົ່ຕ້ອງຊ າລະ
ຕາມພັນທະທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຈາກໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ. 
 
ທຸກໆການເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງໜີໍ້ສິນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໄວູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການ
ດ າເນີນງານສັງລວມ ໃນ ‘ລາຍຈ່າຍເງິນແຮໜີໍ້ເສຍ’. ຄ່າທ ານຽມແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນນີງານ       
ໃນ ‘ລາຍຮັບສຸດທິຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ’ ຕາມວິທີສະເໝີຕ ວຕາມອາຍຸຂອງການຄ້ໍາປະກັນ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 

 
3.15 ສັນຍາເຊົົ່າ 

 
3.15.1. ສິດນ າໃຊູ້ຊັບສິນ 

 
ໃນມືໍ້ເລີົ່ມຕ ໍ້ນເຮັດສັນຍາ, ທະນາຄານຈະປະເມີນວ່າສັນຍາແມ່ນເປັນສັນຍາເຊ ົ່າ, ຫຼືປະກອບມີເງືົ່ອນໄຂການ
ເຊ ົ່າ ຫຼືບ ົ່ ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາທີົ່ບ ົ່ງບອກເຖິງຜູູ້ໃຊູ້ (ຜູູ້ເຊ ົ່າ) ທີົ່ມີສິດຄວບຄຸມການນ າໃຊູ້ຊັບສິນທີົ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ເປັນ
ໄລຍະເວລາໃດໜຶົ່ງແລກປ່ຽນເພືົ່ອພິຈາລະນາ. ຖ້າສັນຍາປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບຂອງສັນຍາເຊ ົ່າຫຼາຍກວ່າ
ໜຶົ່ງລາຍການ ຫຼື ລວມກັນຂອງທຸລະກ າການໃຫູ້ເຊ ົ່າ ແລະ ການບ ລິການ, ການພິຈາລະນາຈະຖືກຈັດສັນໃຫູ້
ແຕ່ລະສ່ວນຂອງສັນຍາເຊ ົ່າ ແລະ ສ່ວນທີົ່ບ ົ່ໄດູ້ເຊ ົ່າຕາມຂ ໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ໃນການວັດແທກຄືນໃໝ່ຂອງສັນຍາ
ແຕ່ລະຄັໍ້ງບ ນພືໍ້ນຖານຂອງລາຄາຂາຍແບບດ່ຽວ. ທະນາຄານຮວບຮວມອ ງປະກອບຂອງການເຊ ົ່າ ແລະ       
ທີົ່ບ ົ່ແມ່ນການເຊ ົ່າໃນກ ລະນີທີົ່ບ ົ່ສາມາດແຍກສ່ວນປະກອບທີົ່ບ ົ່ແມ່ນການເຊ ົ່າອອກໄດູ້. 
 
ທະນາຄານຮັບຮູູ້ສິດນ າໃຊູ້ຊັບສິນໃນວັນທີເລີົ່ມຕ ໍ້ນຂອງສັນຍາເຊ ົ່າ (ຕ ວຢ່າງ, ວັນທີທີົ່ຊັບສິນທີົ່ຕິດພັນສາມາດ
ນ າໃຊູ້ໄດູ້). ສິດໃນການນ າໃຊູ້ຊັບສິນແມ່ນຖືກວັດແທກດ້ວຍລາຄາຕ ໍ້ນທຶນຫັກຄ່າເສື ົ່ອມສະສ ມ ແລະ 
ຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມຄ່າ, ແລະດັດແກູ້ສ າລັບການວັດແທກມູນຄ່າຄືນໃໝ່ ຂອງໜີໍ້ສິນການເຊ ົ່າ.  
 
ຕ ໍ້ນທຶນຂອງສິດໃນການນ າໃຊູ້ຊັບສິນປະກອບມີໜີໍ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ົ່າທີົ່ຖືກດັດແກູ້ສ າລັບການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າທີົ່
ເກີດຂຶໍ້ນໃນ ຫຼື ກ່ອນວັນທີົ່ເລີົ່ມຕ ໍ້ນ, ບວກໃຫູ້ຕ ໍ້ນທຶນທາງກ ງໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ ແລະ ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໃນ    
ການຮືໍ້ຖອນ ຫຼື ຕິດຕັໍ້ງຄືນຂອງຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ ຫຼື ສະຖານທີົ່ຕັໍ້ງ ຫັກສ່ວນຫຼຸດຈູງໃຈໃຫູ້ເຊ ົ່າທີົ່ໄດູ້ຮັບ.  
 
ໄລຍະເວລາຂອງການເຊ ົ່າລວມທັງໄລຍະເວລາທີ ົ່ຄອບຄຸມທາງເລືອກ ໃນການຕ ົ່ເວລາຖ້າທະນາຄານ           
ມີຄວາມເຊືົ່ອທີົ່ແນ່ນອນຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນໃນເລືອກທາງເລືອກດັົ່ງກ່າວ. ເວັ ໍ້ນເສຍແຕ່ວ່າທະນາຄານ         
ມີຄວາມເຊືົ່ອທີົ່ແນ່ນອນທີົ່ຈະມີສິດເປັນເຈ ໍ້າຂອງຊັບສິນທີົ່ເຊ ົ່າໃນວັນທີສິໍ້ນສຸດຂອງສັນຍາເຊ ົ່າ, ສິດໃນການນ າ
ໃຊູ້ຊັບສິນທີົ່ຖືກຮັບຮູູ້ແມ່ນຖືກຫັກຄ່າເສືົ່ອມໂດຍວິທີເສັໍ້ນຊືົ່ຕາມອາຍຸການນ າໃຊູ້ທີົ່ສັໍ້ນກວ່າອາຍຸການນ າໃຊູ້    
ທີົ່ຄາດຄະເນ ແລະ ອາຍຸສັນຍາເຊ ົ່າ. ສິດໃນການນ າໃຊູ້ຊັບສິນແມ່ນຈະຖືກຄິດໄລ່ການເສືົ່ອມຄ່າ. 

 
3.15.2. ໜີິ້ສິນຕາມສັນຍາເຊົົ່າ 

 
ໃນວັນທີ ທີົ່ເລີົ່ມຕ ໍ້ນຂອງການເຊ ົ່າ, ທະນາຄານໄດູ້ຮັບຮູູ້ ໜີໍ້ສິນທີົ່ເກີດຈາກການເຊ ົ່າຖືກຕີມູນຄ່າຕາມມູນຄ່າ  
ປັດຈູບັນຂອງການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າຕາມໄລຍະເວລາຂອງການເຊ ົ່າ. ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າແມ່ນລວມເຖິງການຈ່າຍ   
ແບບຄ ງທີົ່ (ລວມທັງການຈ່າຍເປັນກ າມະສິດ) ຫັກລ ບໃຫູ້ລາຍຮັບທີົ່ໄດູ້ຈາກການເຊ ົ່າ, ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າ     
ຜັນແປ ເຊິ ົ່ງຂຶ ໍ້ນກັບດັດສະນີ ຫຼ ື ອັດຕາ, ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນວ່າຈະຈ່າຍພາຍໃຕູ້ການຄ ໍ້າປະກັນ            
ມູນຄ່າທີົ່ເຫຼືອ. ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າລວມເຖິງລາຄາການໃຊູ້ສິດຂອງທາງເລືອກໃນການຊືໍ້ທີົ່ສ ມເຫດສ ມຜ ນທີົ່
ທະນາຄານຈະຕ້ອງໃຊູ້ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າປັບໄໝສ າລັບການຍ ກເລີກສັນຍາຫາກໄລຍະເວລາການເຊ ົ່າສະທ້ອນ
ໃຫູ້ເຫັນເຖິງການໃຊ້ສິດຂອງທະນາຄານໃນການຍ ກເລີກ. ຄ່າເຊ ົ່າຜັນແປທີົ່ບ ົ່ຂຶ ໍ້ນກັບດັດສະນີ ຫຼື ອັດຕາ      
ຈະຖືກຮັບຮູູ້ເປັນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນຊ່ວງເວລາທີົ່ເຫດການ ຫຼື ເງືົ່ອນໄຂທີົ່ເຮັດໃຫູ້ເກີດມີການຊ າລະ. 
 
ໃນການຄິດໄລ່ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງຄ່າເຊ ົ່າ, ທະນາຄານນ າໃຊູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກູູ້ຢືມສ່ວນເພີົ່ມໃນມືໍ້ທີົ່  
ເລີົ່ມການເຊ ົ່າ ຖ້າຫາກວ່າອັດຕາດອກເບູ້ຍໃນການເຊ ົ່າບ ົ່ສາມາດຫາໄດູ້ໂດຍງ່າຍ. ຫຼັງຈາກມືໍ້ທີົ່ ເລີົ່ມການເຊ ົ່າ, 
ມູນຄ່າຂອງໜີໍ້ສິນທີົ່ເກີດຈາກການເຊ ົ່າແມ່ນຖືກເພີົ່ມຂຶໍ້ນຕາມການເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງດອກເບູ້ຍ ແລະ ຫຼຸດລ ງສ າລັບ
ຄ່າເຊ ົ່າທີົ່ຕ້ອງຈ່າຍ. ນອກຈາກນີໍ້ ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງໜີໍ້ສິນທີົ່ເກີດຈາກການເຊ ົ່າຈະຖືກຮັບຮູູ້ ກ ຕ ົ່ເມືົ່ອມີການ
ປ່ຽນແປງໃນສ່ວນຂອງໄລຍະເວລາຂອງການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າແບບຄ ງທີົ່ ທີົ່ມີເນືໍ້ອຫາສ າຄັນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງ    
ທາງດ້ານການປະເມີນເພືົ່ອຊືໍ້ຊັບສິນ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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3.15 ສັນຍາເຊົົ່າ (ຕ ົ່) 

 
3.15.3. ການເຊົົ່າຊັບສິນໄລຍະສັິ້ນ ແລະ ການເຊົົ່າຊັບສິນທີົ່ມີມູນຄ່າຕ ົ່າ 

 
ທະນາຄານນ າໃຊູ້ການຍ ກເວັໍ້ນການຮັບຮູູ້ ການເຊ ົ່າໄລຍະສັໍ້ນທີົ່ມີໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ ນັບ
ແຕ່ມືໍ້ເລີົ່ມຕ ໍ້ນ ແລະ ບ ົ່ມີຕ ວເລືອກໃນການຊືໍ້. ນອກຈາກນີໍ້ ຍັງໃຊູ້ການຍ ກເວັໍ້ນການຮັບຮູູ້ ການເຊ ົ່າຊັບສິນທີົ່ມີ
ມູນຄ່າຕ ົ່າ ມາເປັນການເຊ ົ່າຊັບສິນທີົ່ຖືກພິຈາລະນາໃຫູ້ເປັນມູນຄ່າຕ ົ່າ. ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າ ສ າລັບການເຊ ົ່າທີົ່ມີ
ໄລຍະສັໍ້ນ ແລະ ການເຊ ົ່າຊັບສິນທີົ່ມີມູນຄ່າຕ ົ່າ ແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້ເປັນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຕາມວິທີເສັໍ້ນຊືົ່ຕາມອາຍຸສັນຍາ
ເຊ ົ່າ. 

 
3.16 ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ 

 
ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການ (ເລີົ່ມນ າໃຊູ້ຕັິ້ງແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2019) 
 
ຜ ນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການ ຈະຈ່າຍໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານທີົ່ກະສຽນອາຍຸຂອງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ເມືົ່ອເວລາທີົ່
ກະສຽນອາຍຸ ໂດຍເອ າຈ ານວນວັນ ເທ ົ່າກັບ (ເງິນເດືອນພືໍ້ນຖານຄັໍ້ງລ່າສຸດ + ຄ່າແຮງງານ + 25% ຂອງເງິນເບູ້ຍລ້ຽງ 
(ຖ້າມີ) + 25% ຂອງຜ ນປະໂຫຍດອືົ່ນໆ ) x 1,5 x ປີການເຮັດວຽກ. 
 
ກອງທຶນເພືົ່ອຜ ນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການ ແມ່ນມາຈາກ: 
 
(i) ຄັງສ າຮອງກະສຽນອາຍຸທີົ່ຮັບຈາກພະນັກງານ ເຊິົ່ງທະນາຄານໄດູ້ຫັກເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ (5,5%) ຂອງ     

ຈ ານວນເງິນ (ເທ ົ່າກັບເງິນເດືອນພືໍ້ນຖານ + ຄ່າແຮງງານ + 25% ຂອງເງິນເບູ້ຍລ້ຽງ + 25% ຂອງ                  
ຜ ນປະໂຫຍດອືົ່ນໆ); ແລະ 

(ii) ເງິນສ ບທ ບຈາກທະນາຄານເປັນລາຍເດືອນ ເຊິົ່ງເທ ົ່າກັບ 6% ຂອງຈ ານວນເງິນ (ເທ ົ່າກັບ ເງິນເດືອນພືໍ້ນຖານ + 
ຄ່າແຮງງານ + 25% ຂອງເງິນເບູ້ຍລ້ຽງ + 25% ຂອງຜ ນປະໂຫຍດອືົ່ນໆ); 

 
ທະນາຄານໄດູ້ບັນທຶກເງິນສ ມທ ບເປັນ‘ເງິນເດືອນແລະຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍພະນັກງານອືົ່ນໆ’ ເຂ ໍ້າໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ 
ເມືົ່ອມີການຈ່າຍເງິນດັົ່ງກ່າວ.  
 
ຜ ນປະໂຫຍດຈາກການເລີກຈ້າງ 
 
ອີງຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກ ດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ    
ລ ງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2014, ທະນາຄານມີພັນທະຈ່າຍຊ ດເຊີຍໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານຜູູ້ທີົ່ລາອອກອີງຕາມເງືົ່ອນໄຂລຸ່ມນີໍ້: 
 
► ກ ລະນີພະນັກງານຂາດທັກສະຄວາມຊ ານິຊ ານານ ຫຼື ມີສຸຂະພາບບ ົ່ແຂງແຮງ ແລະ ບ ົ່ສາມາດສືບຕ ົ່ເຮັດ ວຽກໄດູ້; 
► ກ ລະນີທະນາຄານພິຈາລະນາວ່າຈ າເປັນຕ້ອງຫຼູດພະນັກງານ ເພືົ່ອປັບປຸງການເຮັດວຽກພາຍໃນອ ງກອນ 
 
ສ າລັບການຍ ກເລີກສັນຍາຈ້າງງານໃນຂ ງເຂດທີົ່ໄດູ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັໍ້ນ,  ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງິນເບູ້ຍລ້ຽງໃຫູ້ພະນັກງານ  
ໂດຍອີງໃສ່ພືໍ້ນຖານການຄິດໄລ່ 10% ຂອງເງິນເດືອນພືໍ້ນຖານກ່ອນການເລີກຈ້າງ.  
 
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, ບ ົ່ມີພະນັກງານທະນາຄານຖືກຢຸດຈ້າງຕາມເງືົ່ອນໄຂທີົ່ລະບຸໄວູ້ຂ້າງເທິງ. ດັົ່ງນັໍ້ນ ທະນາຄານບ ົ່
ໄດູ້ຫັກຄັງແຮສ າລັບການຍ ກເລີກການຈ້າງດັົ່ງກ່າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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3.17 ເງິນແຮ  
  

ເງິນແຮ ຈະຖືກຮັບຮູູ້ກ ຕ ົ່ເມືົ່ອທະນາຄານມີພັນທະ (ທາງດ້ານກ ດໝາຍ ຫຼື ຕາມການຕ ກລ ງ) ເນືົ່ອງມາ ຈາກເຫດການທີົ່ຜ່ານ
ມາ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ວ່າຈະມີລາຍຈ່າຍ ເພືົ່ອຊ າລະສະສາງໜີໍ້ສິນທີົ່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນດັົ່ງກ່າວ
ຕ້ອງເຊືົ່ອຖືໄດູ້. ໃນເວລາທີົ່ຜ ນກະທ ບຂອງມູນຄ່າເງິນເວລາ, ທະນາຄານກ ານ ດລະດັບເງິນແຮດ້ວຍວິທີຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນ
ຫຼຸດກະແສເງິນສ ດທີົ່ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮັບ ໂດຍອັດຕາກ່ອນການພາສີ ເຊິົ່ງແມ່ນອັດຕາການປັດຈຸບັນທີົ່ກ ານ ດໄວູ້ສະເພາະກັບໜີໍ້
ສິນ. ລາຍຈ່າຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄັງແຮຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສັງລວມພາຍຫຼັງໄດູ້ຮັບເງິນຄືນ. 

 
3.18 ອາກອນກ າໄລ 

 
ອາກອນພາຍໃນປີ 
 
ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ສ າລັບປີປະຈຸບັນ ແລະ ປີກ່ອນ ແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າຕາມຈ ານວນທີົ່ຄາດວ່າຈະ
ເກັບຄືນ ຫຼື ຈ່າຍໃຫູ້ກ ມສ່ວຍສາອາກອນ. ອັດຕາອາກອນ ແລະ ກ ດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນທີົ່ຖືກນ າໃຊູ້ຄິດໄລ່ອາກອນ
ແມ່ນມີຜ ນສັກສິດນ າໃຊູ້ໃນມືໍ້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ພາຍໃນປະເທດທີົ່ທະນາຄານດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ        
ສ້າງລາຍຮັບທີົ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ. 
 
ອາກອນລາຍໄດູ້ພາຍໃນໄລຍະທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການທີົ່ບັນທຶກໃນບັນຊີທຶນແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້ໃນທຶນເຈ ໍ້າຂອງ ແລະ ບ ົ່ໄດູ້ມີ
ການບັນທຶກໃນບັນຊີກ າໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ, ຜູູ້ບ ລິຫານໄດູ້ມີການປະເມີນສະຖານະການປະຕິບັດອາກອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ໂດຍອີງຕາມກ ດລະບຽບທາງດ້ານອາກອນ ເພືົ່ອການຕີລາຄາຄືນ ແລະ ສ້າງຄັງແຮໃນເວລາທີົ່ເໝາະສ ມ. 

 
ອາກອນເຍືົ່ອນຊ າລະ 
 
ອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ ຈາກສ່ວນຜິດດ່ຽງຊ ົ່ວຄາວ ຕາມມືໍ້ທີົ່ອອກບ ດລາຍງານ ລະຫວ່າງຊັບສິນ 
ແລະ ໜີໍ້ສິນອາກອນ ແລະ ຍອດຍ ກມາສ າລັບການລາຍງານການເງິນ. ອາກອນໜີໍ້ສິນເຍືົ່ອນຊ າລະແມ່ນຖືກຮັບຮູູ້ເປັນ
ສ່ວນຕ່າງອາກອນຊ ົ່ວຄາວ, ຍ ກເວັໍ້ນເມືົ່ອອາກອນໜີໍ້ສິນເຍືົ່ອນຊ າລະເກີດຂຶໍ້ນຈາກການຮັບຮູູ້ເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນຂອງຊັບສິນ ຫຼື      
ໜີໍ້ສິນ ໃນການເຄືົ່ອນໄຫວທີົ່ບ ົ່ແມ່ນການສັງລວມກິດຈະການ ແລະ ໃນເວລານັໍ້ນການເຄືົ່ອນໄຫວບ ົ່ມີຜ ນກະທ ບຕ ົ່ກ າໄລ
ທາງດ້ານບັນຊີ ຫຼື ກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີົ່ຖືກອາກອນ. 
 
ຍອດຍ ກມາຂອງອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ ແລະອາກອນໜີໍ້ສິນເຍືົ່ອນຊ າລະແມ່ນຖືກກວດກາຄືນໃນມືໍ້ສ້າງບ ດລາຍ
ງານ ແລະ ຫຼຸດລ ງ ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ວ່າຈະບ ົ່ມີກ າໄລທີົ່ຖືກເສຍອາກອນທີົ່ອະນຸຍາດໃຫູ້ ຫຼື ພາກສ່ວນໜຶົ່ງຂອງ
ອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ ແລະອາກອນໜີໍ້ສິນເຍືົ່ອນຊ າລະຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫູ້ຫັກ. ອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະທີົ່    
ບ ົ່ຖືກຮັບຮູູ້ ແມ່ນຖືກປະເມີນຄືນໃນມືໍ້ສ້າງບ ດລາຍງານ ແລະ ຖືກຮັບຮູູ້ເມືົ່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ວ່າກ າໄລທີົ່ຖືກເສຍ
ອາກອນໃນອະນາຄ ດ ຈະອະນຸຍາດໃຫູ້ອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະສາມາດຫັກອອກໄດູ້. 
 
ອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ ແລະອາກອນໜີໍ້ສິນເຍືົ່ອນຊ າລະແມ່ນຖືກໄລ່ລຽງຕາມອັດຕາອາກອນທີົ່ຄາດວ່າຈະນ າໄປໃຊູ້ 
ພາຍໃນປ ີ ເມືົ່ອຊັບສິນຖືກຮັບຮູູ້ມູນຄ່າຕ ວຈິງ ຫຼື ໜີໍ້ສິນຖືກສະສາງ ອີງຕາມອັດຕາອາກອນ (ແລະ ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍ  
ສ່ວຍສາອາກອນ) ທີົ່ປະກາດນ າໃຊູ້ກ່ອນໜ້າ ຫຼື ປະກາດໃຊູ້ນະວັນທີໃບລາຍງານຖານະການເງິນ. 
 
ອາກອນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອາກອນເຍືົ່ອນຊ າລະຖືກຮັບຮູູ້ໃນ ໃນກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນ, ຍ ກເວັໍ້ນໃນສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ລາຍການທີົ່ຮັບຮູູ້ ໃນ ໃບລາຍງານຜ ນໄດູ້ຮັບລວມ ຫຼື ໂດຍກ ງໃນທຶນ. ໃນກ ລະນີນີໍ້, ອາກອນຍັງຖືກຮັບຮູູ້ໃນໃບລາຍງານ
ຜ ນໄດູ້ຮັບອືົ່ນ ຫຼື ໂດຍກ ງໃນທຶນ ຕາມລ າດັບ. 
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3. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 
 

3.18 ອາກອນກ າໄລ (ຕ ົ່) 
 

ອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ ແລະອາກອນໜີໍ້ສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ ຈະຖືກສະແດງຫັກລ້າງກັນ ເມືົ່ອມີສິດຕາມກ ດໝາຍທີົ່ຈະນ າ
ອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ ແລະອາກອນໜີໍ້ສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ ມາຫັກລ້າງກັນກັບໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນຂອງປີປະຈຸບັນ ແລະ 
ທັໍ້ງອາກອນຊັບສິນ ແລະໜີໍ້ສິນເຍືົ່ອນຊ າລະກ່ຽວຂ້ອງກັບອາກອນກ າໄລທີົ່ຖືກປະເມີນໂດຍໜ່ວຍງານສ່ວຍສາອາກອນດຽວ
ກັນເຊີົ່ງຕັໍ້ງໃຈຈະຈ່າຍໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນຂອງປີປະຈຸບັນ ໂດຍຍອດສຸດທິ. 

 
3.19 ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ 

 
ອີງຕາມຂ ໍ້ກ ານ ດຂອງກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດສະບັບລ ງວັນທີ 7 ທັນວາ 2018, ທະນາຄານທຸລະກິດ ຈ າເປັນ
ຕ້ອງໄດູ້ແບ່ງກ າໄລສຸດທິທີົ່ເໝາະສ ມເພືົ່ອປະຕິບັດຕາມການສ າຮອງ: 
 
► ກອງທຶນສ າຮອງຕາມລະບຽບການ 
► ກອງທຶນຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ກອງທຶນອືົ່ນໆ 

 
ອີງຕາມມາດຕາ 156, ວ່າກ ດໝາຍວິສາຫະກິດສະບັບລ ງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013, ທະນາຄານ ຕ້ອງແບ່ງ 10% ຂອງກ າໄລ 
ຫຼັງຈາກຫັກອາກອນໃນແຕ່ລະປີເຂ ໍ້າໃນກອງທຶນສ າຮອງທີົ່ກ ານ ດໄວູ້. ເມືົ່ອກອງທຶນສ າຮອງນີໍ້ຄ ບເຖິງ 50% ຂອງທຶນ      
ຈ ດທະບຽນ, ທະນາຄານອາດຈະຢຸດການສ າຮອງດັົ່ງກ່າວ, ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ໄດູ້ກ ານ ດໄວູ້ໃນລະບຽບກ ດໝາຍ. ທະນາຄານ    
ຈະບັນທຶກຫຼັງຈາກໄດູ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກອງປະຊຸມຜູູ້ຖືຮຸູ້ນທ ົ່ວໄປ. 
 
ກອງທຶນຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ກອງທຶນອືົ່ນໆຈະຖືກສ້າງຂືໍ້ນຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງສະພາບ ລິຫານ. 
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4. ການຄາດຄະເນທີົ່ສ າຄັນທາງບັນຊີ ແລະ ການຕັິ້ງຂ ິ້ສົມມຸດຖານ 
 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ຄະນະບ ລິຫານຕ້ອງມີການພິຈາລະນາ, ຕີລາຄາ ແລະ 
ການປະເມີນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ຈ ານວນລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ແລະ ການເປີດເຜີຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ           
ການເປີດເຜີຍໜີໍ້ສິນທີົ່ອາດເກີດຂຶໍ້ນ. ຄວາມບ ົ່ແນ່ນອນໃນການປະເມີນ ແລະ ການຕີລາຄາ ອາດຈະເຮັດໃຫູ້ເກີດມີຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການດ້ານການດັດແກູ້ມູນຄ່າຂອງຍອດຍ ກມາຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ຈະສ ົ່ງຜ ນກະທ ບໃນອະນາຄ ດ. 
 
ໃນຂະບວນການຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງທະນາຄານ, ຄະນະບ ລິຫານໄດູ້ເຮັດການປະເມີນ ແລະ 
ສ ມມຸດຖານດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້ ເຊິົ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບອະນາຄ ດ ແລະ ຄວາມບ ົ່ແນ່ນອນການຄາດຄະເນໃນວັນທີລາຍງານ, ເຊິົ່ງມີຄວາມສ່ຽງ
ຫຼາຍ ແລະ ມີຜ ນຕ ົ່ການດັດແກູ້ທີົ່ສ າຄັນໃນຍອດທີົ່ບັນທຶກບັນຊີຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ພາຍໃນໄລຍະການເງິນຕ ົ່ໜ້າ.      
ສະພາບການ ແລະ ສ ມມຸດຖານທີົ່ມີຢູ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນອະນາຄ ດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງເນືົ່ອງມາຈາກສະຖານະການ
ທີົ່ເໜືອການຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ ແລະ ມັນຖືກສະທ້ອນໃນຂ ໍ້ສ ມມຸດຖານໃນເວລາທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນ. ລາຍການທີົ່ມີຜ ນກະທ ບທີົ່  
ສ າຄັນທີົ່ສຸດໃນຍອດທີົ່ຖືກຮັບຮູູ້ໃນໃບລາຍງານການເງິນ ພ້ອມກັບການປະເມີນການບ ລິຫານທີົ່ສ າຄັນ ແລະ/ຫຼື ການຄາດຄະເນ 
ແມ່ນຖືກປຽບທຽບຂ້າງລຸ່ມນີໍ້  
 
4.1 ວິທີການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບູ້ຍທີົ່ແທູ້ຈີງ 

 
ວິທີອັດຕາດອກເບູ້ຍທີົ່ແທູ້ຈິງຂອງທະນາຄານ, ຮັບຮູູ້ດອກເບູ້ຍພາຍໃຕູ້ອັດຕາຂອງເງິນໄດູ້ຮັບຄືນ ທີົ່ສາມາດກ ານ ດໄດູ້ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງທີົ່ສຸດໂດຍນ າໃຊູ້ອັດຕາຄ ງທີົ່ ຕາມອາຍຸຂອງເງິນກູູ້ ເເລະ ເງິນຝາກ ເເລະ ຮັບຮູູ້ຜ ນກະທ ບຂອງອັດຕາດອກເບູ້ຍ      
ທີົ່ອາດຈະເເຕກຕ່າງໃນເເຕ່ລະຂັໍ້ນຕອນ ເເລະ ລັກສະນະອືົ່ນໆ ຈາກວ ງຈອນອາຍຸຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ (ເຊັົ່ນ: ການຈ່າຍ
ລ່ວງໜ້າ, ຄ່າປັບໄໝ, ດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອືົ່ນໆ). ການຄາດຄະເນນີໍ້ໄດູ້ອີງໃສ່ລັກສະນະ, ອ ງປະກອບຂອງ        
ການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບລັກສະນະທີົ່ຄາດຄະເນໄວູ້ ເເລະ ວ ງຈອນຊີວິດຂອງເຄືົ່ອງມື, ເນືົ່ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍ
ຮັບ/ລາຍຈ່າຍອືົ່ນໆເປັນສ່ວນສ າຄັນຂອງເຄືົ່ອງມື. 

 
4.2 ການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືົ່ອມຂອງເງິນກູູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ 

 
ທະນາຄານໄດູ້ມີການທ ບທວນເງິນໃຫູ້ກູູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າທີົ່ສ າຄັນເປັນແຕ່ລະບຸກຄ ນຕາມແຕ່ລະວັນທີລາຍງານ          
ເພືົ່ອປະເມີນວ່າການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືົ່ອມ ຄວນຖືກບັນທຶກລ ງໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ ຫຼື ບ ົ່. 
 
ວິທີການປະເມີນຄ່າເສືົ່ອມຂອງທະນາຄານສ າລັບຊັບສິນທີົ່ບັນທຶກໂດຍວິທີຫັກລ ບຕ ໍ້ນທຶນ  ເປັນຜ ນໃຫູ້ມີການບັນທຶກ    
ເງິນແຮສ າລັບ: 
 
 ການຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມມູນຄ່າແບບລາຍບຸກຄ ນສະເພາະຕາມຄວາມສ າຄັນ ຫຼື ສະເພາະລາຍການເຈາະຈ ງ; 

 
ການປະມານການນີໍ້ຈ າເປັນຕ້ອງໃຊູ້ການຕັດສິນໃຈຂອງຝ່າຍບ ລິຫານ ໂດຍສະເພາະສ າລັບການປະມານຈ ານວນເງິນ
ແລະໄລຍະເວລາຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ແລະມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນໃນການພີຈາລະນາການຂາດທຶນ
ຈາກການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງແຕ່ລະບຸກຄ ນ. ການປະມານການນີໍ້ໄດູ້ມາຈາກຫຼາຍໆປັດໄຈ  ໂດຍການປ່ຽນແປງນີໍ້
ອາດສ ົ່ງຜ ນໃຫູ້ເກີດຄວາມເເຕກຕ່າງຂອງປະມານການຄ່າເສືົ່ຶອມ 

 
 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າໂດຍລວມ. 
\ 

ການຂາດທຶນສ າລັບຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ສ ມມຸດຕິຖານ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຈາກການຜິດນັດ      
ຊ າລະໜີໍ້ ແລະອັດຕາການສູນເສຍ. ທະນາຄານອາດຈະຕ້ອງໃຊູ້ການຕັດສິນໃຈໃນການຕັໍ້ງຂ ໍ້ສ ມມຸດຕີຖານ ແລະ     
ເລືອກປັດໄຈທີົ່ໃຊູ້ໃນການຄ ານວນການເສືົ່ອມມູນຄ່າໂດຍພິຈາລະນາຈາກປະວັດໃນອະດີດຂອງທະນາຄານ ແລະ
ສະພາບຕະຫຼາດທີົ່ມີຢູ່ໃນວັນສິໍ້ນຮອບໄລຍະເວລາລາຍງານໃນແຕ່ລະຮອບ.



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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4. ການຄາດຄະເນທີົ່ສ າຄັນທາງບັນຊີ ແລະ ການຕັິ້ງຂ ິ້ສົມມຸດຖານ (ຕ ົ່) 
 

4.3 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ 
 
ທະນາຄານທ ບທວນຄືນຕາສານໜີໍ້ຂອງຕ ນທີົ່ຈັດປະເພດເປັນການລ ງທຶນທີົ່ມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍໃນແຕ່ລະວັນທີົ່ລາຍງານເພືົ່ອປະ
ເມີນວ່າພວກມັນໄດູ້ເສືົ່ອມມູນຄ່າ ຫຼື ບ ົ່. 
 
ການປະເມີນຜ ນດັົ່ງກ່າວນີໍ້, ລວມທັງການຄາດຄະເນກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ແລະ ຂ ໍ້ມູນທີົ່ປະກອບເຂ ໍ້າອືົ່ນໆເຂ ໍ້າໃນ 
ຮູບແບບກະແສເງິນສ ດແບບສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ໃນກ ລະນີຂອງກາສານທຶນ, ການຕີມູນຄ່າຂອງສິົ່ງທີົ່ເປັນ ‘ທີົ່ສ າຄັນທຽບຖານ’ 
ຫຼື ‘ເປັນເວລາດ ນ’ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມີການຕັດສິນໃຈ. ໃນການຕັດສິນໃຈດັົ່ງກ່າວນີໍ້, ທະນາຄານປະເມີນ, ໃນບັນດາ  
ປັດໄຈອືົ່ນໆ, ປະຫວັດການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງລາຄາຮຸູ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດ ທີົ່ມູນຄ່າຍຸຕິທ າຂອງການລ ງທຶ
ແມ່ນຕ ົ່າກວ່າຕ ໍ້ນທຶນ. 
 

4.4 ກ ານົດເງືົ່ອນໄຂສັນຍາເຊົົ່າ 
 

ການພິຈາລະນາທີົ່ສ າຄັນໃນການກ ານ ດໄລຍະເວລາຂອງການເຊ ົ່າ, ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາທຸກໆຂ ໍ້ເທັດຈິງ ແລະ      
ສະພາບການທີົ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫູ້ໃຊູ້ທາງເລືອກໃນການອາຍຸສັນຍາ, ຫຼືບ ົ່ໃຊູ້ທາງເລືອກໃນການຍ ກເລີກ
ສັນຍາ. ທາງເລືອກໃນການຕ ົ່ອາຍຸສັນຍາ (ຫລື ໄລຍະຫຼັງຈາກຕ ວເລືອກການຍ ກເລີກສັນຍາ) ແມ່ນລວມຢູ່ໃນສັນຍາ      
ການເຊ ົ່າເທ ົ່ານັໍ້ນຖ້າວ່າສັນຍາເຊ ົ່າແມ່ນມີຄວາມສ ມເຫດສ ມຜ ນທີົ່ຈະໄດູ້ຮັບການຕ ົ່ອາຍຸສັນຍາ (ຫລືບ ົ່ໝ ດອາຍຸ). 
 
ສ າລັບການເຊ ົ່າຊັບສິນ, ປັດໃຈທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງທີົ່ສຸດແມ່ນໄລຍະເວລາເຊ ົ່າໃນອະດີດ, ຕ ໍ້ນທຶນ ແລະ ສະພາບເງືົ່ອນໄຂຂອງ    
ຊັບສິນທີົ່ເຊ ົ່າ. 
 
ທາງເລືອກໃນການຕ ົ່ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໃນການເຊ ົ່າຫ້ອງການ ແລະ ພາຫະນະບ ົ່ໄດູ້ຖືກລວມເຂ ໍ້າໃນໜີໍ້ສິນສັນຍາເຊ ົ່າ, ເພາະວ່າ
ທະນາຄານພິຈາລະນາ i) ສະພາບເງືົ່ອນໄຂຂອງຊັບສິນທີົ່ຕິດພັນ ແລະ / ຫຼື ii) ຕ  ໍ້ນທຶນບ ົ່ມີສາລະສ າຄັນ ເພືົ່ອທ ດແທນ     
ຊັບສິນທີົ່ເຊ ົ່າ. 
 
ໄລຍະເວລາຂອງການເຊ ົ່າແມ່ນຖືກປະເມີນຄືນໃໝ່ ຖ້າວ່າທາງເລືອກໜຶົ່ງຖືກປະຕິບັດຕ ວຈິງ (ຫລືບ ົ່ປະຕິບັດ) ຫຼື 
ທະນາຄານມີພາລະຜູກພັນທີົ່ຈະຕ້ອງໃຊູ້ສິດ (ຫລືບ ົ່ປະຕິບັດ). ການປະເມີນຄວາມແນ່ນອນທີົ່ສ ມເຫດສ ມຜ ນຈະຖືກ
ປັບປຸງໃໝ່ກ  ົ່ຕ ົ່ເມືົ່ອມີເຫດການສ າຄັນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຢ່າງມີສາລະສ າຄັນໃນສະພາບການທີົ່ມີຜ ນກະທ ບຕ ົ່ການປະເມີນນີໍ້
ເກີດຂືໍ້ນ, ແລະ ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ. 

 
4.5 ກ ານົດອັດຕາສ່ວນຫຼຸດສ າລັບສັນຍາເຊົົ່າ 

 
ທະນາຄານປະເມີນອັດຕາດອກເບູ້ຍການກູູ້ຢືມມສ່ວນເພີົ່ມຂອງຜູູ້ເຊ ົ່າ ດັົ່ງນີໍ້ 
 
• ໃຊູ້ຂ ໍ້ມູນທີົ່ການຈັດຫາເງິນທືນຈາກບຸກຄ ນທີົ່ສາມຂອງແຕ່ລະກິດຈະການທີົ່ເປັນຜູູ້ເຊ ົ່າ ແລະ ປັບປຸງຂ ໍ້ມູນທີົ່ໄດູ້     

ຮັບໃຫູ້ແທກເຫມາະກັບການປ່ຽນແປງໃນປັດໄຈທາງດ້ານການເງິນຂອງຜູູ້ເຊ ົ່າຫາກເປັນໄປໄດູ້ 
• ປັບປຸງສັນຍາເຊ ົ່າໂດຍສະເພາະເຈາະຈ ງ ເຊັົ່ນ ອາຍຸສັນຍາເຊ ົ່າ, ສະກຸນເງີນ ແລະຫຼັກປະກັນ 
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5  ການປັບປຸງປີຜາ່ນມາ 
 

ຫຼັງຈາກທ ບທວນຄືນລາຍການເຄື ົ່ອນໄຫວຂອງປີທີ ົ່ຜ່ານມາ, ຜູູ້ບ ລິຫານໄດູ້ພ ບເຫັນການເຄື ົ່ອນໄຫວທີົ່ມີການຄວນປັບປຸງ           
ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນປີຜ່ານມາ, ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວເຫຼ ົ່ານັໍ້ນແມ່ນ: 
 
5.1 ອາກອນລາຍໄດູ້ລ ຖ້າຊ າລະ  ອີງຕາມກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບໃໝ່ ທີົ່ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ຂອງ ສປປ 

ລາວ ໄດູ້ຮັບຮອງໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019,  ອັດຕາອາກອນກ າໄລປີ 2020 ເປັນຕ ໍ້ນໄປໄດູ້ມີການປ່ຽນແປງຈາກ    
24% ມາເປັນ 20%.  ສະນັໍ້ນ, ຜູູ້ບ ລິຫານໄດູ້ປັບອັດຕາອາກອນກ າໄລ ສ າລັບການຄິດໄລ່ອາກອນລ ຖ້າຊ າລະໃນປີ 2019     
ໂດຍນ າ ໃຊູ້ອັດຕາໃໝ່ ເຊິົ່ງຈະນ າສະເໜີ ອາກອນລ ຖ້າຊ ລະຢ່າງເໝາະສ ມ.  

 
5.2 ຜູູ້ບ ລິຫານໄດູ້ຕັດສິນໃຈປ່ຽນແປງການນ າສະເໜີໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ເຊິ ົ່ງໄດູ້    

ຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ເພືົ່ອໃຫູ້ເໝາະສ ມໃນການນ າສະເໜີປີປະຈຸບັນ.  
 

ຕາຕະລາງດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້ສະແດງລາຍໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນທີົ່ຖືກກະທ ບ ສ າລັບລາຍແຕ່ລະລາຍການ.   
 
 ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 
 (ບາງສ່ວນ) 

ມູນຄ່າເດີມ 
ລ້ານກີບ 

ເພີົ່ມຂືິ້ນ/ (ລຸດລົງ) 
ລ້ານກີບ 

ປັບປຸງຄືນ 
ລ້ານກີບ 

    
ຊັບສິນ    
ການລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວູ້ຈ ນເຖິງວັນຄ ບ 
   ກ ານ ດ 3.453.937  (83.793) 3.370.144 
ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ ແລະ ອຸປະກອນ 456.259  98.412 554.671 
ອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ 34.644  (5.876) 28.768 
ຊັບສິນອືົ່ນໆ 472.122  (15.849) 456.273 

ລວມຊັບສິນ  46.547.208 (5.753) 46.541.455 
    
ໜີິ້ສິນ ແລະ ທຶນ    
ໜີິ້ສິນ    
ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງສັນຍາເຊ ົ່າ - 14.248 14.248 
ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນໃນປີ 41.636 (13.083) 28.553 
ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ  224.826 (1.492) 223.334 

ລວມໜີິ້ສິນ 44.455.076 - 44.455.076 
    
ທຶນ    
ກ າໄລສະສ ມ 461.174 (5.753) 455.421 

ລວມທຶນ 2.092.132 (5.753) 2.086.379 

ລວມໜີິ້ສິນ ແລະທຶນ 46.547.208 (5.753) 46.541.455 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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6. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບູ້ຍ 
 

   2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍທີົ່ຄິດໄລ່ໂດຍນ າໃຊູ້ວິທີອັດຕາດອກເບູ້ຍ    
   ທີົ່ແທູ້ຈິງຈາກ:   
ເງິນກູູ້ຢືມໃຫູ້ກັບລູກຄ້າ 2.168.143 1.924.038  
ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນໆ 53.228 61.795  
ການລ ງທຶນໃນຫຼັກຊັບ 185.920 166.478  
ກິດຈະກ າອືົ່ນໆ 78 146  

 2.407.369 2.152.457  
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍທີົ່ຄິດໄລ່ໂດຍນ າໃຊູ້ວິທີອັດຕາດອກເບູ້ຍ 
   ທີົ່ແທູ້ຈິງສ າລັບ:   
ເງິນຝາກຈາກທະນາຄານ (207.463) (283.997) 
ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ (1.109.703) (909.704) 

 (1.317.166) (1.193.701) 

ລາຍຮັບສຸດທິດອກເບູ້ຍ 1.090.203 958.756  
 
 
7. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 
 

   2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການຈາກ:   
ບ ລິການຊ າລະສະສາງ  200.400 181.324  
ທຸລະກ າທ າດ້ານການເງິນ 3.415 40.924  
ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການອືົ່ນໆ 35.550 23.634  

 239.365 245.882  

ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການສ າລັບ:   
ບ ລິການຊ າລະສະສາງ  (22.752) (25.694) 
ທຸລະກ າທາງດ້ານການເງິນ (3.432) (4.281) 

 (26.184) (29.975) 

ລາຍຮັບສຸດທິຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 213.181 215.907  
 
 
\\8. ກ າໄລສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ກ າໄລສຸດທິຈາກການຊືໍ້ຂາຍເງິນຕາ ແລະ ການຕີມູນຄ່າລາຍການທີົ່ເປັນເງິນ 5.303.010 4.622.077  
ຂາດທຶນຈາກການຊືໍ້ຂາຍເງິນຕາ ແລະ ການຕີມູນຄ່າລາຍການທີົ່ເປັນເງິນ (5.260.774) (4.587.328) 
 42.236 34.749  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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9. ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊືິ້-ຂາຍອະນຸພັນ 
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ກ າໄລຈາກອະນຸພັນທາງການເງິນ - 1.518 
ຂາດທຶນຈາກອະນຸພັນທາງການເງິນ - (2.722) 

 - (1.204) 
 
 
10. ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ 
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເກັບຄືນໜີໍ້ເສຍທີົ່ຖືກສະສາງອອກ 21.194 58.758 
ລາຍຮບັເງິນປັນຜ ນ 5.503 10.133 
ກ າໄລຈາກການຂາຍຊັບສ ມບັດ  966 922 
ຕ ໍ້ນທຶນບ ລິການໃນອະດີດສ າລັບຜ ນປະໂຍດທີົ່ໄດູ້ກ ານ ດໄວູ້ - 25.874 
ອືົ່ນໆ 10.171 20.325 

 37.834 116.012 
 
 
11. ຄ່າເສືົ່ອມການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ 
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມ ສ າລັບການລ ງທຶນຫຼັກຊັບມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ 39.501 21.860  
ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມ ສ າລັບການລ ງທຶນຫຼັກຊັບຖືໄວູ້ຄ ບກ ານ ດ - (1.210) 
 39.501 20.650  

 
 
12. ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ 
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນເດືອນ 170.694 161.128  
ເງິນບ າເນັດ ແລະ ເງິນອຸດໜູນອືົ່ນໆ 136.359 124.842  
ເງິນອຸດໜູນພາຍຫຼັງອອກການ  9.938 7.325 
ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອືົ່ນໆຂອງພະນັກງານ 7.029 7.317  

 324.020 300.612  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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13. ລາຍຈ່າຍອືົ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ 
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເບູ້ຍປະກັນເງິນຝາກໃຫູ້ກອງທຶນປ ກປູ້ອງຜູູ້ຝາກເງິນ           39.080              30.794  
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືົ່ອງໃຊູ້ຫ້ອງການ             22.085          21.024  
ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ຄ່າບ າລຸງຮັກສາ             21.103           23.399  
ຄ່າໂທລະຄ ມມະນາຄ ມ                9.391                9.613  
ຄ່າເຝິກອ ບຮ ມ, ການປະຊຸມ ແລະ ການສ າມະນາ               9.134              15.840  
ສາທາລະນຸປະໂພກ               9.068                9.501  
ຄ່າປະກັນໄພ               8.968                8.256  
ຄ່າໂຄສະນາ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ              7.366              13.270  
ຄ່າອາກອນ ແລະ ພາສີອືົ່ນໆ               6.229              14.220  
ຄ່າເຊ ົ່າຫ້ອງການ               5.055   4.279   
ຄ່ານ ໍ້າມັນ               2.192                2.406  
ຄ່າທີົ່ປຶກສາ ແລະ ຄ່າທ ານຽມການບ ລິການທາງການເງິນ               2.120                5.992  
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍສ າລັບສັນຍາເຊ ົ່າ                  661                   443  
ອືົ່ນໆ             39.968  20.247  

 182.420 179.284 
 
 
14. ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”) 
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນສ ດໃນຄັງເປັນເງິນກີບ 1.576.956 1.235.425  
ເງິນສ ດໃນຄັງເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 803.898 814.671  
ຍອດເຫຼືອຢູ່ ທຫລ   
- ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ (*) 1.740.827 1.399.542  
- ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 8.420.576 5.752.407 
- ເງິນຝາກປະຈ າ 278.400 - 
ດອກເບູ້ຍຄ້າງຮັບ 16.172 - 

 12.836.829 9.202.045  
  

ຍອດເຫຼືອກັບທະນາຄານກາງປະກອບດ້ວຍບັນຊີເງິນຝາກເພືົ່ອການຊ າລະສະສາງ ແລະ ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ. ຍອດເຫຼືອເຫລ ົ່ານີໍ້ບ ົ່ມີ
ດອກເບູ້ຍ. 
 
(*) ພາຍໃຕູ້ລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ, ທະນາຄານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ຮັກສາຄັງສະສ ມເງິນສ ດກັບທະນາຄານກາງໃນຮູບແບບ
ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ, ເຊິົ່ງຖືກຄິດໄລ່ 4,00% ສ າລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ 8,00% ສ າລັບສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ, ສອງອາທິດຕ ົ່ຄັໍ້ງ 
(2019: 5,00% ແລະ 10,00%) ຂອງເງິນຝາກລູກຄ້າທີົ່ມີມືໍ້ຄ ບກ ານ ດຕ່ໍາກວ່າ 12 ເດືອນ. ພາຍໃນປີ, ທະນາຄານໄດູ້ຮັກສາຍອດ
ເງິນຝາກແຮບັງຄັບໃນມູນຄ່າທີົ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງທຫລ. ເງິນຝາກທີົ່ຖືກຈ າກັດນີໍ້ກັບທຫລ. ແມ່ນບ ົ່ສາມາດນ າໃຊູ້ໃນການດ າ
ເນິນງານປະຈ າວັນໄດູ້. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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15. ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນ 
 

 
2020 

ລ້ານກີບ 
2019 

ລ້ານກີບ 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ  3.595.399 3.919.881  
- ເປັນເງິນກີບ 26.045 23  
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 3.569.354 3.919.858  
ເງິນຝາກມີກ ານົດ   759.326 570.400  
- ເປັນເງິນກີບ 82.890 218.042  
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 676.436 352.358  
ດອກເບູ້ຍຄ້າງຮັບ 670 3.255 

 4.355.395 4.493.536  
 

ອັດຕາດອກເບູ້ຍສ າລັບໜີໍ້ຕ້ອງຮັບທະນາຄານອືົ່ນພາຍໃນປີມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 
 2020 2019 
 % ຕ ົ່ປີ % ຕ ົ່ປີ 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 0,00% - 3,10% 0,00% - 3,10% 
ເງິນຝາກປະຢັດ 0,00% - 0,80% 0,00% - 0,80% 
ເງິກຝາກມີກ ານ ດ 0,14% - 3,50% 0,85% - 4,95% 

 
 
16. ເງິນກູູ້ໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ 
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນກູູ້ໃຫູ້ລູກຄ້າທັງໝ ດ 29.152.520 26.929.478 
ປະກອບມີ:   
ເງິນກູູ້ທີົ່ໄດູ້ຮັບທຶນຈາກການກູູ້ຢຶມເງິນຈາກ ທຫລ  
(ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 27) 1.885.302 1.825.039   
ລ ບ: ເງິນແຮຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມຄ່າ (ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 17) (1.073.649) (650.541) 
ດອກເບູ້ຍຄ້າງຮັບ 2.683.546 1.211.555 

 30.762.417 27.490.492  
  
ອັດຕາດອກເບູ້ຍສ າລັບເງິນກູູ້ທຸລະກິດພາຍໃນໄລຍະມີ ດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

 
 2020  

ອັດຕາດອກເບູ້ຍ   
2019 

ອັດຕາດອກເບູ້ຍ   
 % ຕ ົ່ປີ % ຕ ົ່ປີ 
ເງິນກູູ້ເປັນເງິນ ກີບ 5,50% - 16,00% 6,00% - 16,00% 
ເງິນກູູ້ເປັນເງິນ ໂດລາ 4,25% - 16,00% 5,80% - 16,00% 
ເງິນກູູ້ເປັນເງິນ ບາດ 6,00% - 10,00% 6,00% - 10,00% 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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16. ເງິນກູູ້ໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ (ຕ ົ່) 
 

ການວິເຄາະຖານະເງິນກູູ້ຂອງລູກຄ້າຕາມສະກຸນເງິນ: 
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນກູູ້ເປັນເງິນ ກີບ 12.717.791      12.205.237  
ເງິນກູູ້ເປັນເງິນ ໂດລາ 12.841.292      11.465.498  
ເງິນກູູ້ເປັນເງິນ ບາດ 3.593.437        3.258.743  

 29.152.520 26.929.478 
 
ການວິເຄາະຖານະເງິນກູູ້ຂອງລູກຄ້າຕາມມືໍ້ຄ ບກ ານ ດເດີມ:  

 
 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນກູູ້ໄລຍະສັໍ້ນ        2.541.425         1.513.796  
ເງິນກູູ້ໄລຍະກາງ      16.009.856       15.608.888  
ເງິນກູູ້ໄລຍະຍາວ      10.601.239         9.806.794  
 29.152.520 26.929.478 

 
ການວິເຄາະຖານະເງິນກູູ້ຂອງລູກຄ້າສ າລັບແຕ່ລະຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ: 

  
 2020 2019 
 ລ້ານກີບ % ລ້ານກີບ % 
ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ  14.972.168  51,36% 14.142.561  52,52% 
ຂະແໜງ ກ ົ່ສ້າງ   4.369.136  14,98%    4.133.820  15,35% 
ຂະແໜງ ບ ລິການ   4.400.758  15,10%    3.421.747  12,71% 
ຂະແໜງ ການຄ້າ    4.059.804  13,92%    4.088.226  15,18% 
ຂະແໜງ ຂ ນສ ົ່ງໄປສະນີ      973.031  3,34%       695.306  2,58% 
ຂະແໜງ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ        57.745  0,20%         72.724  0,27% 
ຂະແໜງ ກະສິກ າ - ປ່າໄມູ້         26.851  0,09%         62.063  0,23% 
ຂະແໜງ ຫັດຖະກ າ          2.243  0,01%          3.049  0,01% 
ຂະແໜງ ອືົ່ນໆ       290.784  1,00%       309.982  1,15% 

 29.152.520 100% 26.929.478 100% 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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17. ເງິນແຮສ າລັບການຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູູ້ໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ  
 

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮສ າລັບການຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູູ້ໃຫູ້ກັບລູກຄ້າ ພາຍໃນທ້າຍປີ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
  

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ຍອດເຫຼືອໃນວັນທ ີ1 ມັງກອນ 650.541 478.416  
ປ່ຽນແປງສຸດທິພາຍໃນປີ 474.399 314.919  
ສະສາງໜີໍ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ (78.597) (164.410) 
ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ 27.306 21.616  

ຍອດເຫຼືອໃນວັນທ ີ31 ທັນວາ 1.073.649 650.541  
 

ລາຍລະອຽດເງິນແຮສ າລັບການເສືົ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູູ້ໃຫູ້ກັບລູກຄ້າ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

 2020 2019 
 ຍອດເຫຼືອທ້າຍ ຄ່າເສືົ່ອມ ຍອດເຫຼືອທ້າຍ ຄ່າເສືົ່ອມ 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ຄ່າເສືົ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູູ້ແບບລາຍບຸກຄ ນ 3.791.761 891.521 3.999.592  401.513  
ຄ່າເສືົ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູູ້ແບບກຸ່ມ 25.360.759 182.128 22.929.886  249.028  

 29.152.520 1.073.649 26.929.478  650.541  
 
 

18. ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ 
 
 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ຫຼັກຊັບປະເພດທຶນຂອງ ບ ລິສັດ ຜະລິດໄຟຟູ້າລາວ (*) 90.122 129.623  
 90.122 129.623  

 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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19. ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວູ້ຈົນເຖິງວັນຄົບກ ານົດ 
 

 2020 
ປັບປຸງຄືນ 

2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ມູນຄ່າຕາມວິທີຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນລ ງຂອງພັນທະບັດຄັງເງິນທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ 185.836 872.244 
ມູນຄ່າຕາມວິທີຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນລ ງຂອງພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ 3.713.175 2.497.900 

 3.899.011 3.370.144  
 
ການປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມຈາກ ການລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວູ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດພາຍໃນລະຫວ່າງປີມີດັົ່ງນີໍ້: 

 
 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ຍອດເຫຼືອ ໃນວັນທ ີ1 ມັງກອນ - 1.210  
ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມສຸດທິພາຍໃນປີ - (1.210) 

ຍອດເຫຼືອໃນວັນທ ີ31 ທັນວາ - - 
 

19.1 ພັນທະບັດຄັງເງິນທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ 
 

ໄລຍະເວລາ ມືິ້ທີົ່ຊືິ້ ມືິ້ຄົບກ ານົດ 
ມູນຄ່າໜ້າບັດ 

ລ້ານກີບ 

ມູນຄ່າຕາມວິທີ
ຫຼຸດຕົິ້ນທຶນ 

ລ້ານກີບ 

ອັດຕາ 
ດອກເບູ້ຍ 

ຕ ົ່ປີ 
1 ປີ 10 ເມສາ 20 10 ເມສາ 21 50.000 49.988 5,00% 
1 ປີ 24 ເມສາ 20 24 ເມສາ 21 20.000 19.995 5,00% 
1 ປີ 26 ມີຖຸນາ 20 26 ມິຖຸນາ 21 42.880 42.867 5,00% 
1 ປີ 13 ມີນາ 20 13 ມີນາ 21 73.000 72.986 5,00% 

   185.880 185.836  
 

19.2 ພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ 
 

ລາຍລະອຽດຂອງພັນທະບັດອືົ່ນໆ ຕາມມືໍ້ຄ ບກ ານ ດຂອງສັນຍາ ມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 
 

 2020 2019 

 
 

ມູນຄ່າໜ້າບັດ 
ລ້ານກີບ 

ມູນຄ່າຕາມວິທີ
ຫຼຸດຕົິ້ນທຶນ 

ລ້ານກີບ 

 
ມູນຄ່າໜ້າບັດ 

ລ້ານກີບ 

ມູນຄ່າຕາມວິທີ
ຫຼຸດຕົິ້ນທຶນ 

ລ້ານກີບ 
ພາຍໃນ 1 ປີ 179.537 175.152 50.000  45.650  
1 ຫາ 5 ປີ 2.407.904 2.412.834 1.697.049  1.696.735  
ຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ 1.125.293 1.125.189 755.634  755.515  

 3.712.734 3.713.175 2.502.683  2.497.900 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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19. ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວູ້ຈົນເຖິງວັນຄົບກ ານົດ (ຕ ົ່) 

 
19.2 ພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ (ຕ ົ່) 

 
ລາຍລະອຽດຂອງດອກເບູ້ຍພັນທະບັດອືົ່ນໆ ຕາມມືໍ້ຄ ບກ ານ ດຂອງສັນຍາ ມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 

 
 2020 2019 
 % ຕ ົ່ປີ % ຕ ົ່ປີ 
ພາຍໃນ 1 ປີ 3,00 - 5,00% 4,00%   
1 ຫາ 5 ປີ 3,00 - 6,95% 3,00 - 6,95% 
ຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ 4,00 - 6,00% 4,00 - 4,80% 

 
ພັນທະບັດອືົ່ນໆ ເປັນພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນອອກໃຫູ້ ເພືົ່ອໃຊູ້ຊ າລະໜີໍ້ເງິນກູູ້ຍືມທີົ່ທະນາຄານໄດູ້ປ່ອຍກູູ້
ໃຫູ້ກັບກະຊວງການເງິນ ຫຼື ເພືົ່ອການຊ າລະເງິນໃຫູ້ກູູ້ຍືມທີົ່ທະນາຄານໄດູ້ປ່ອຍກູູ້ໃຫູ້ກັບລູກຄ້າ ເພືົ່ອການກ ົ່ສ້າງໂຄງການ
ຂອງລັດທະບານ 

 
 
20. ການລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ວິສາຫະກິດປະສົມ 
 

ການລ ງທຶນໃນວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ວິສາຫະກິດປະສ ມ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ, ແລະ ເງິນປັນຜ ນຮັບສ າລັບທ້າຍປີສິໍ້ນສຸດວັນທີ 
31 ທັນວາ ມີດັົ່ງລ່ ຸມນີໍ້:  

 
 ຜົນປະໂຫຍດ ຕົິ້ນທືນ ເງິນປັນຜົນຮັບ 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 (%) ລ້ານກີບ 
 
ບ ລິສັດຫຼກັຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກັດ 70 70 70.000 70.000 

 
1.597 

 
1.293 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ - ຫວຽດ  25 25 197.839 197.839 - - 
ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ 30 30 114.000 90.000 - - 
ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈ າກັດ 49 49 147.000 147.000 - 1.844 
ບ ລີສັດປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ 35 35 9.168 9.168 71 860 
ບ ລິສັດ ລາວເນເຊີນນ  ເພເມັໍ້ນ ເນັດເວີກ 
ຈ າກັດ 20 20 3.400 2.040 

 
- 

 
- 

 
ລວມ   541.407 516.047 

 
1.668 3.997 

 
- ບ ລິສັດຫຼ ັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກັດ ເປັນທຸລະກິດໜຶ ົ່ງທີ ົ່ໄດູ້ຈ ດທະບຽນຢູ ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕູ້ໃບອະນຸຍາດ                 

ດ າເນີນທຸລະກິດສະບັບເລກທີ 180-10 ທີົ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກ ມສ ົ່ງເສີມການລ ງທືນຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ      
ການລ ງທືນແຫ່ງ ສປປລາວໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2010. ກິດຈະກ າຕ ໍ້ນຕ ຂອງບ ລິສັດແມ່ນ ໃຫູ້ການບ ລິການນາຍໜ້າ      
ຊືໍ້ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການບ ລິການໃຫູ້ ຄ າ ປຶກສາດ້ານການລ ງທືນທາງການເງິນ, ບ ລິການຄຸູ້ມຄອງດູແລ, ການປະກັນໄພ,    
ສ າລັບການແບ່ງປັນ ແລະ ການບ ລິການທີົ່ມີມູນຄ່າອືົ່ນໆ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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20. ການລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ວິສາຫະກິດປະສົມ (ຕ ົ່) 

 
- ທະນາຄານ ຮ ່ວມທຸລະກ ິດ ລາວ - ຫວຽດ (“LVB”) ເປ ັນທ ຸລະກ ິດໜຶ ົ່ ງທ ີ ົ່ໄດ ູ້ຈ  ດທະບຽນຢູ ່  ສປປ ລາວ ,                   

ເຊິົ່ງມີສ ານັກງານໃຫຍ່ຕັໍ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດສະໜອງການບ ລິການທາງດ້ານທະນາຄານ.     
ເປັນບ ລິສັດທີົ່ຮ່ວມທຶນກັບທະນາຄານເພືົ່ອການລ ງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ , ເຊິ ົ່ງເປັນທະນາຄານ      
ທຸລະກິດລັດທີົ່ດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ.ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນດ າເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕູ້ໃບອະນຸຍາດລ ງທຶນການ
ທະນາຄານ ລ ງວັນທີ 31 ມີນາ 2000 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ. ໃນປີ 2015 , 
ທຮລ ໄດູ້ເພີົ່ມທຶນຈ ດທະບຽນເປັນ 791.357.560.000 ກີບ. ອັດຕາສ່ວນກ າມະສິດຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫຼັງ
ທຶນເພີົ່ມຂຶໍ້ນ 25% ອີງຕາມ ໃບອະນຸຍາດການລ ງທຶນ ເລກທີ 004-15/KH-DDT4 ທີົ່ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະ ການລ ງທຶນ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2015 ທຽບເທ ົ່າເງິນກີບເທ ົ່າກັບ 197.839.390.000 ກີບ. 

 
- ບ ລິສັດ ປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ (“LVI”) ເປັນທຸລະກິດທີ ົ່ຈ ດທະບຽນເປັນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ຢູ ່ ສປປ ລາວ ,            

ສະໜອງການບ ລິການທາງດ້ານການປະກັນໄພ ພາຍໃຕູ້ໃບອະນຸຍາດການລ ງທຶນເລກທີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍ            
ຄະນະກ າມະການຄຸູ້ມຄອງການລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ, ລ ງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2008. ເປັນການຮ່ວມທຶນກັບບ ລິສັດຫຸູ້ນສ່ວນ
ປະກັນໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ທຶນຈ ດທະບຽບທີົ່ຖືກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍຂອງ LVI ແມ່ນ 
3.000.000 ໂດລາ ແລະ ໄດູ້ປະກອບທຶນທັງໝ ດ ໂດຍຮຸ ູ້ນສ່ວນ ໃນວັນທີ 17 ກ ລະກ ດ 2008, ໃນປີ 2013, 
ທະນາຄານໄດູ້ປະກອບທຶນເພີ ົ່ມ 180.000 ໂດລາ ໃນວັນທີ 2  ກັນຍາ 2013, ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020       
ທະນາຄານໄດູ້ປະກອບທຶນທັງໝ ດໃນມູນຄ່າ 1.050.000 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທ ົ່າກັບ 9.168 ລ້ານກີບ. 

 
- ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈ າກັດ (“LCNB”) ເປັນທຸລະກິດທີົ່ດ າເນີນກ່ຽວກັບການບ ລິການດ້ານການທະນາຄານຢູ່ໃນ  

ສປປ ລາວ. ທະນາຄານລາວ-ຈີນ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທຶນກັບ ທະນາຄານ ຟູດ້ຽນ ຈີນ ເຊິົ່ງແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດຂອງ
ລັດທີ ົ່ດ າເນີນການຢູ ່ປະເທດຈີນ. ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນດ າເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕູ້ໃບອະນຸຍາດລ ງທຶນການທະນາຄານ           
ລ ງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2014 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈ ດທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 300.000 
ລ້ານກີບ ແລະ ໄດູ້ປະກອບທຶນຄ ບຕາມຈ ານວນດັົ່ງກ່າວໃນປີ 2019. 

 
- ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ (“BFL”) ເປັນທຸລະກິດໜຶົ່ງທີົ່ໄດູ້ຈ ດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ງມີສ ານັກງານໃຫຍ່ຕັໍ້ງຢູ່ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະໜອງການບ ລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນໂດຍ   
ໄດ ູ້ ຮ ່ ວມທ ຶ ນກ ັ ບ  Cofibred Company Frances De La Bred ເ ຊ ິ ົ່ ງ ເ ປ ັ ນທ ະນ າ ຄ າ ນທ ຸ ລ ະກ ິ ດ ລັ ດ                      
ທີົ່ດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ ປາຣີ, ປະເທດ ຝຣັົ່ງ. ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນດ າເນີນທລຸະກິດພາຍໃຕູ້ໃບອະນຸຍາດລ ງທຶນ ການທະນາຄານ
ຊ ົ່ວຄາວ ລ ງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2009 ແລະ ໃບອະນຸຍາດຖາວອນ ລ ງວັນທີ 16 ກ ລະກ ດ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານ   
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈ ດທະບຽນຕາມກ ດລະບຽບຂອງທະນາຄານ BFL ແມ່ນ 20 ລ້ານໂດລາ ເຊິ ົ່ງໄດູ້ເພີ ົ່ມເປັນ        
37 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມບ ດບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດອອກໃນ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2009 ແລະ ໜັງສືເລກທີ 01/ທຫລ 
ລ ງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ. ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, ທະນາຄານໄດູ້ປະກອບທຶນທັງໝ ດໃນບ ລິສັດ 
ຈ ານວນ 114.000 ລ້ານກີບ (2019 : 90.000 ລ້ານກີບ). 

 
- ບ ລິສັດ ລາວເນເຊີນນ  ເພເມັໍ້ນ ເນັດເວີກ ຈ າກດັ (“LAPNet”) ແມ່ນເປັນບ ລິສັດໜຶົ່ງທີົ່ສ້າງຕັໍ້ງໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕູ້   

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0349 ອອກໂດຍ ກ ມທະບຽນ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ລ ງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ເຊິົ່ງໃຫູ້ບ ລິການທາງການເງິນ. ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, Union Pay International, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສ ົ່ງເສີມກະສິກ າ, 
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານລາວ - ຫວຽດ, ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈ າກັດ, ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ແລະ ທະນາຄານ. 
ບ ລິສັດມທີນຶຈ ດທະບຽນ ມູນຄ່າ 34.000 ລ້ານກີບ. ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, ການປະກອບທຶນທັງໝ ດຂອງ
ທະນາຄານໃນບ ລິສັດນີໍ້ມີ ຈ ານວນ 3.400 ລ້ານກີບ (2019 : 2.040  ລ້ານກີບ). 
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21. ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ 
 

 

 
ຊັບສິນພວມກ ົ່ສ້າງ  

ລ້ານກີບ 

ອາຄານ ແລະ  ການ
ປັບປຸງ 

ລ້ານກີບ 

ອຸປະກອນ 
ຫ້ອງການ 
ລ້ານກີບ 

ເຟິນີເຈີ ແລະ   
  ເຄືົ່ອງຕິດຕັິ້ງ 

ລ້ານກີບ 
ພາຫະນະ 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

       
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 - ປັບປຸງຄືນ       
ຕ ໍ້ນທຶນ 75.072                 525.363  162.001 37.552 18.037 818.025 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສ ມ -              (161.878) (67.338) (25.237) (8.901) (263.354) 

ມູນຄ່າຕາມບັນຊີສຸດທິ 75.072 363.485 94.663 12.315 9.136 554.671 
       
ທ້າຍປີສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020       
ຍອດຍ ກມາສຸດທິໃນມູນຄ່າຕາມບັນຊີ 75.072 363.485 94.663 12.315 9.136 554.671 
ຊືໍ້ເພີໍ້ມໃໝ່ 116.490 801 4.749 3.816 3.848 129.704 
ໂອນເຂູ້າ/(ອອກ) (83.633) 18.640 59.972 - 2.322 (2.699) 
ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນປີ - (30.192) (34.900) (5.143) (3.967) (74.202) 
ຊ າລະສະສາງ ແລະ ຈ ດລ້າງອອກ - (347) (5.301) (254) - (5.902) 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 107.929 352.387 119.183 10.734 11.339 601.572 
       
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020       
ຕ ໍ້ນທຶນ 107.929 587.022 200.043 27.977 22.174 945.145 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສ ມ - (234.635) (80.860) (17.243) (10.835) (343.573) 

ມູນຄ່າຕາມບັນຊສີຸດທິ 107.929 352.387 119.183 10.734 11.339 601.572 
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22. ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ 

 

 
ສິດນ າໃຊູ້ທີົ່ດິນ 

ລ້ານກີບ 
ຊັອບແວ 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020     
ຕ ໍ້ນທຶນ 237.611 14.046 251.657 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສ ມ - (6.615) (6.615) 
ມູນຄ່າຕາມບັນຊີສຸດທິ 237.611 7.431 245.042 

    

ທ້າຍປີສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020    
ຍອດຍ ກມາສຸດທິໃນມູນຄ່າຕາມບັນຊີ 237.611 7.431 245.042 
ຊືໍ້ເພີໍ້ມໃໝ່ - 937 937 
ໂອນເຂູ້າ 2.699 - 2.699 
ຫັກຄ່າເສືົ່ອມພາຍໃນປີ - (2.805) (2.805) 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 240.310 5.563 245.873 
    
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020    
ຕ ໍ້ນທຶນ 240.310 11.577 251.887 
ຄ່າເສືົ່ອມສະສ ມ - (6.014) (6.014) 

ມູນຄ່າຕາມບັນຊສີຸດທິ 240.310 5.563 245.873 
 
 

23.  ສິດນ າໃຊູ້ຊັບສິນ 
 

 
ທີົ່ດິນ ແລະ ອາຄານ 

ລ້ານກີບ 
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020  
ຕ ໍ້ນທຶນ 71.064 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສ ມ (16.250) 

ມູນຄ່າຕາມບັນຊີສຸດທິ 54.814 
  
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ  
ຍອດຍ ກມາ  54.814 
ຊືໍ້ເພີົ່ມ 8.881 
ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນປີ (6.690) 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 57.005 
  
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020  
ຕ ໍ້ນທຶນ 79.685 
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສ ມ (22.680) 

ມູນຄ່າຕາມບັນຊີສຸດທິ 57.005 
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24. ຊັບສິນອືົ່ນໆ 

 

 2020 
ປັບປຸງຄືນ 

2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ຊັບສິນມີໄວູ້ເພືົ່ອຂາຍ 262.128 250.272  
ດອກເບູ້ຍຄ້າງຮັບ 72.438 83.839 
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າແບ່ງສ່ວນຈ່າຍ 45.992 31.014  
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າສ າລັບການດ າເນີນງານອືົ່ນໆ 32.377 58.231  
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າສ າລັບຜູູ້ສະໜອງ 30.838 13.734 
ແຊັກພວມຮຽກເກັບ 8.585 10.074 
ເຄືົ່ອງໃຊູ້ຫ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນອືົ່ນໆ 6.088 5.165  
ອືົ່ນໆ 12.288 3.944  

 470.734 456.273 
  
 
25. ໜີິ້ຕ້ອງສົົ່ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືົ່ນ 

 
 
 2020 

ລ້ານກີບ 

ປັບປຸງຄືນ 
2019 

ລ້ານກີບ 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ  2.626.472 3.522.988  
- ເປັນເງິນກີບ 961.938 1.127.264  
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 1.664.534 2.395.724  
ເງິນຝາກປະຢັດ 113.582 302.654  
- ເປັນເງິນກີບ 70.786 45.567  
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 42.796 257.087  
ເງິນຝາກມີກ ານົດ 707.545 211.085  
- ເປັນເງິນກີບ 323.910 162.311 
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 383.635 48.774  
ອືົ່ນໆ 17.141 22.648  
- ເປັນເງິນກີບ 17.133 15.166  
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 8 7.482  
ດອກເບູ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 18.060 4.260 
 3.482.800 4.063.635  

 
ອັດຕາດອກເບູ້ຍສ າລັບເງິນຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືົ່ນພາຍໃນປີ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:  

 

 
 

 2020 2019 
 % ຕ ົ່ປີ % ຕ ົ່ປີ 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 0,00% - 0,30% 0,00% - 0,30% 
ເງິນຝາກປະຢັດ ບ ົ່ມີດອກເບູ້ຍ ບ ົ່ມີດອກເບູ້ຍ 
ເງິນຝາກມກີ ານ ດ 0,56% - 6,65% 0,56% - 6,65% 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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26. ໜີິ້ຕ້ອງສົົ່ງລູກຄ້າ 

 
 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 6.630.559 5.851.192  
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນກີບ   3.102.811 2.828.297  
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 3.527.748 3.022.895  
ເງິນຝາກປະຢັດ 21.324.874 16.420.775  
ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນກີບ 10.326.176 8.014.427  
ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 10.998.698 8.406.348  
ເງິນຝາກກ ານົດ 16.508.548 13.591.108  
ເງິນຝາກມີກ ານ ດເປັນເງິນກີບ   8.522.980 7.442.953  
ເງິນຝາກມີກ ານ ດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 7.985.568 6.148.155  
ເງິນຝາກມັດຈ າ 64.704 104.854  
ເງິນຝາກມັດຈ າເປັນເງິນກີບ 25.731 33.832  
ເງິນຝາກມັດຈ າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 38.973 71.022  
ອືົ່ນໆ 122.433 141.815  
ດອກເບູ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 392.377 310.184 

 45.043.495 36.419.928  
 

ອັດຕາດອກເບູ້ຍພາຍໃນປີສ າລັບເງິນຝາກດັົ່ງກ່າວ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:  
 
 2020 2019 
 % ຕ ົ່ປີ % ຕ ົ່ປີ 

   
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ບ ົ່ມີດອກເບູ້ຍ ບ ົ່ມີດອກເບູ້ຍ 
   
ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນກີບ 1,25% - 1,89% 1,25% - 1,89% 
ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນໂດລາ 0,90% - 1,15% 0,90% - 1,15% 
ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນບາດ 0,45% - 0,90% 0,45% - 0,90% 
   
ເງິນຝາກມີກ ານ ດເປັນເງິນກີບ   3,16% - 13,00% 3,16% - 13,00% 
ເງິນຝາກມີກ ານ ດເປັນເງິນໂດລາ   1,65% - 7,75% 1,65% - 7,75% 
ເງິນຝາກມີກ ານ ດເປັນເງິນບາດ   1,40% - 7,75% 1,40% - 7,75% 

 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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27. ເງິນກູູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານອືົ່ນ 
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ເງິນກູູ້ຢືມຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1.885.302  1.800.556  
ເງິນກູູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ 965.131  1.827.296  
ດອກເບູ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 111.668 77.526 

 2.962.101  3.705.378  
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ເງິນກູູ້ຢືມບ ົ່ໝຸນວຽນ 1.791.434 2.154.476 
ເງິນກູູ້ຢືມໝຸນວຽນ 1.170.667 1.550.902 

 2.962.101 3.705.378 
 

ເງິນກູູ້ຢືມຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ລວມມີ: 
 

 ເງິນກູູ້ໄລຍະຍາວ ທີົ່ມີຍອດເຫຼືອ 2.628.570 ໂດລາ (ມູນຄ່າເດີມຂອງເງິນກູູ້ ແມ່ນ 9.200.000 ໂດລາ ໂດຍອັດຕາດອກ
ເບູ້ຍແມ່ນ 0,25% ຕ ົ່ປີ) ຈຸດປະສ ງແມ່ນເພືົ່ອ ລ ງທຶນໃນ ທະນາຄານ ລາວ - ຝລັົ່ງ ຈ າກັດ. ຕ ໍ້ນທຶນເງິນກູູ້ແມ່ນຈະຊ າລະ
ເປັນປີ ເລີົ່ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ສ າລັບດອກເບູ້ຍແມ່ນຈ່າຍທຸກໆ 6 ເດືອນ. 

 
 ເງິນກູູ້ໄລຍະຍາວ ທີົ່ມີຍອດເຫຼືອ 99.854.000 ໂດລາ  (ສະກຸນເງິນເດີມເເມ່ນ 100.000.000 ໂດລາ ໂດຍອັດຕາດອກ

ເບູ້ຍ 5,50% ຕ ົ່ປີ.) ຈຸດປະສ ງເເມ່ນ ເພືົ່ອສະໜອງສິນເຊືົ່ອໃຫູ້ໂຄງການເຄືົ່ອນໄຟຟູ້າທີົ່ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ
ລັດຖະບານ. ຕ ໍ້ນທຶນເງິນກູູ້ແມ່ນຊ າລະທຸກໆປີ ເລີົ່ມຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 ຫາ ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2025.           
ດອກເບູ້ຍແມ່ນຊ າລະເປັນໄຕມາດ. 

 
 ເງິນກູູ້ໄລຍະຍາວ ທີົ່ມີຍອດເຫຼືອ 99.900.000 ໂດລາ  (ສະກຸນເງິນເດີມເເມ່ນ 100.000.000 ໂດລາ ໂດຍມີອັດຕາດອກ

ເບູ້ຍ 5,30% ຕ ົ່ປີ) ຈຸດປະສ ງເເມ່ນ ເພືົ່ອສະໜອງສິນເຊືົ່ອໃຫູ້ ໂຄງການເຄືົ່ອນໄຟຟູ້າທີົ່ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ
ລັດຖະບານ. ຕ ໍ້ນທຶນແມ່ນຊ າລະທຸກໆປີເລີົ່ມແຕ່ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2016 ຫາ 3 ພຶດສະພາ 2026.                           
ດອກເບູ້ຍແມ່ນຊ າລະເປັນໄຕມາດ. 
 

 ເງິນກູູ້ໄລຍະຍາວ ທີົ່ມີຍອດເຫຼືອ 3.825.000.000 ກີບ (ວ ງເງິນ 4.050.000.000 ກີບ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບູ້ຍ 3% ຕ ົ່
ປີ) ຈຸດປະສ ງເພືົ່ອໃຫູ້ສິນເຊືົ່ອແກ່ບ ລິສັດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍທີົ່ໄດູ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກ COVID-19 ອີງຕາມກ ດ
ລະບຽບຂອງທຫລ ລ ງວັນທີ 318 / ທຫລ ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020. ເງິນຕ ໍ້ນຂອງເງິນກູູ້ຢືມແມ່ນຈ່າຍເປັນ 3 ຄັໍ້ງເຊັົ່ນ: 
ການຊ າລະຄັໍ້ງທ າອິດສ າລັບເງິນກູູ້ຕ ໍ້ນແມ່ນ 30%, ການຊ າລະຄັໍ້ງທີສອງແມ່ນ 30%, ແລະ ການຊ າລະຄັໍ້ງທີສາມແມ່ນ 
40%. ດອກເບັໍ້ຍຈ່າຍ 2 ຄັໍ້ງຕ ົ່ປີ (ເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ທັນວາ). ໄລຍະການກູູ້ຢືມນີໍ້ແມ່ນເລີົ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2020 
ເຖິງ 18 ສິງຫາ 2026. 

 
 ເງິນກູູ້ຢືມໄລຍະຍາວ 3.366.657.000 ກີບ (ວ ງເງິນແມ່ນ 4.200.000.000 ກີບດ້ວຍອັດຕາດອກເບູ້ຍ 3% ຕ ົ່ປີ)    

ເພືົ່ອຈຸດປະສ ງເພືົ່ອສະໜອງສິນເຊືົ່ອໃຫູ້ແກ່ບ ລິສັດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍທີົ່ໄດູ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກ COVID-19            
ຕາມກ ດລະບຽບຂອງທຫລ. 318 / ທຫລ, ລ ງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020. ເງິນຕ ໍ້ນຂອງເງິນກູູ້ຢືມແມ່ນຈ່າຍເປັນ 3 ຄັໍ້ງ 
ເຊັົ່ນ: ການຊ າລະຄັໍ້ງທ າອິດສ າລັບເງິນກູູ້ຕ ໍ້ນແມ່ນ 30%, ການຊ າລະຄັໍ້ງທີສອງແມ່ນ 30%, ແລະ ການຊ າລະຄັໍ້ງທີສາມແມ່ນ 
40%. ດອກເບັໍ້ຍຈ່າຍ 2 ຄັໍ້ງຕ ົ່ປີ (ເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ທັນວາ). ໄລຍະການກູູ້ຢືມນີໍ້ແມ່ນເລີົ່ມແຕ່ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2020 
ເຖິງ 3 ພະຈິກ 2026. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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27. ເງິນກູູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານອືົ່ນ  (ຕ ົ່) 
 

ເງິນກ້ ູຢືມຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ລວມ 103.810.000 ໂດລາ (ເງິນກູູ້ຢືມເດີມ ຈ ານວນ  
148.300.000 ໂດລາ ກູູ້ຢືມ 4 - ປີ ທີມີອັດຕາດອກເບູ້ຍ  4% + 3M LIBOR) ເພືົ່ອ ວັດຖຸປະສ ງ ໃນການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອແກ່ 
ໂຄງການພາຍໃນປະເທດບາງໂຄງການ. ເງິນຕ ໍ້ນຂອງເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມແມ່ນຊ າລະເປັນປະຈ າທຸກປີ ແລະ ຊ າລະດອກເບູ້ຍເປັນໄຕມາດ.   
 
ໃນລະຫວ່າງປີ 2020, ທະນາຄານໄດູ້ກູູ້ຍືມເງິນໄລຍະສັໍ້ນອືົ່ນໆ ຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ໃນວິນທ ີ31 ທັນວາ 2020 ລວມເປັນ
ເງິນ 191.199 ໂດລາ ມີໄລຍະກູູ້ຍືມ 6 - ເດືອນ ທີົ່ມີອັດຕາດອກເບູ້ຍ 2,3% ເພືົ່ອການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອແກ່ໂຄງການພາຍໃນປະເທດ
ບາງໂຄງການ. ເງິນຕ ໍ້ນຂອງເງິນໃຫູ້ກູູ້ຍືມ ແລະ ດອກເບູ້ຍ ຈະຊ າລະໃນວັນຄ ບກ ານ ດ. 

 
 
28. ອາກອນ  
 

28.1 ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລ 
 

ອ ງປະກອບສ າຄັນຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

 
2020 

ປັັບປຸງຄືນ 
2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ 64.495 106.644  
ລາຍຮັບ(ລາຍຈ່າຍ)ອາກອນກ າໄລເຍືົ່ອນຊ າລະ (8.114) 113 

ລວມລາຍຈ່າຍອາກອນພາຍໃນປີ 56.381 106.757  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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28. ອາກອນ (ຕ ົ່)  
 

28.2 ອາກອນກ າໄລໃນປີ (“PT”) 
   

ທະນາຄານມີພັນທະຕ້ອງຈ່າຍອາກອນກ າໄລໃນອັດຕາ 20% (2019 : 24%) ຂອງກ າໄລກ່ອນອາກອນ ໂດຍໃຫູ້
ສອດຄ່ອງກັບກ ດໝາຍອາກອນ.  
 
ການຄິດໄລ່ຂອງອາກອນກ າໄລສ າລັບປີ 2020 ແລະ 2019 ແມ່ນມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 

 

 
2020 

ລ້ານກີບ  

ປັບປຸງຄືນ 
2019 

ລ້ານກີບ 
ກ າໄລກ່ອນອາກອນ  279.417 430.486 
ດັດແກູ້ສ າລັບ:   
- ມູນຄ່າຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນຂອງການລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດ 
   ໄວູ້ຈ ນເຖິງວັນຄ ບກ ານ ດ 

(5.416) 2.689  

- ມູນຄ່າຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນຂອງເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ລູກຄາ້  (55.875) 58.512  
- ເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມຂອງເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າ 87.407 56.666  
- ເງິນອຸດໜູນສ າລັບຜ ນປະໂຫຍດພາຍຫຼັງອອກການ (8.233) (63.436) 
- ລາຍຈ່າຍຄ່າເສືົ່ອມໃນການລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດ      
ມໄີວູ້ເພືົ່ອຂາຍ - (30.931) 

ກ າໄລກ່ອນອາກອນຕາມມາດຕະຖານ LAS 297.300 453.986  
ເພີົ່ມຂືໍ້ນ/(ລຸດລ ງ):   
- ລາຍຮັບທີົ່ຍ ກເວັໍ້ນອາກອນກ າໄລ  (1.384.101) (23.164) 
- ລາຍຈ່າຍທີົ່ບ ົ່ໃຫູ້ຖືເປັນລາຍຈ່າຍ 1.409.274 13.529  

ລາຍຮັບທີົ່ຖືກຄິດໄລ່ອາກອນອີງຕາມ LAS 322.473 444.351  
ອັດຕາອາກອນ  20% 24% 
ລາຍຈ່າຍອາກອນທັງໝົດໃນປີ 64.495 106.644  
ອາກອນກ າໄລຕ້ອງຈ່າຍຕ ໍ້ນປີ 28.553 31.264  
 ັປັບປຸງອາກອນສ າລັບປີຜ່ານມາໂດຍອີງໃສ່ການກວດສອບຂອງ 
   ເຈ ໍ້າໜ້າທີົ່ສ່ວຍສາອາກອນ (1.726) (446) 
ຈ່າຍໃນປີ (67.596) (108.909)  

ອາກອນທີົ່ຊ າລະພາຍໃນທ້າຍປີ 23.726 28.553  
 

ການແຈູ້ງອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດູ້ຮັບການກວດກາໂດຍກ ມສ່ວຍສາອາກອນ. ເນືົ່ອງຈາກກ ດໝາຍ ແລະກ ດລະບຽບ
ທາງດ້ານສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖືກນ າໃຊູ້ກັບລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວຫຼາຍປະເພດເຊິົ່ງອາດຈະມີການຕີຄວາມໝາຍທີົ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ, ຈ ານວນເງິນທີົ່ໄດູ້ສະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສ າລັບປີອາດຈະຖືກປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກມືໍ້ໄລ່ລຽງຂອງ    
ກ ມສ່ວຍສາອາກອນ. 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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28. ອາກອນ (ຕ ົ່)  
 

28.3 ອາກອນຊັບສິນ(ໜີິ້ສຶນ)ເຍືົ່ອນຊ າລະ 
 

 

ໃບລາຍງານ 
ຖານະການເງິນ 

ໃບລາຍງານຜົນ
ການດ າເນີນງານ  

ໃບລາຍງານຜົນການ
ດ າເນີນງານສັງລວມ  

2020 
ປັບປຸງຄືນ

2019 
 

2020 
ປັບປຸງຄືນ

2019 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
       
ອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ  43.883 27.736  14.982 368  133 3.815 
ຜ ນກະທ ບຈາກການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ   
   IFRS 16 - ສັນຍາເຊ ົ່າ 
  ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2019 - 1.032  - -  - - 
ອາກອນໜີິ້ສຶນເຍືົ່ອນຊ າລະ  (6.868) -  (6.868) (481)  - - 
ອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ,     
   ສຸດທີ 

 
37.015 28.768     

       
ອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງສຸດທິທີົ່ຕ້ອງບັນທຶກ/ 
   ລ້າງອອກໃນໃບລາຍງານຜົນການດ າເນີນງານ  8.114 (113)    
     
ອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງສຸດທິທີົ່ຕ້ອງບັນທຶກເຂົິ້າໃນໃບລາຍງານຜົນ        
   ການດ າເນີນງານສັງລວມ  133 3.815 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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28. ອາກອນ (ຕ ົ່) 
 

28.3 ອາກອນຊັບສິນ(ໜີິ້ສຶນ)ເຍືົ່ອນຊ າລະ (ຕ ົ່) 
 

ລາຍລະອຽດຂອງອາກອນຊັບສິນ(ໜີໍ້ສຶນ)ເຍືົ່ອນຊ າລະ ແມ່ນມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 
 

 2020 
ປັບປຸງຄືນ 

2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ສ່ວນຜິດດ່ຽງທີົ່ສາມາດຫັກໄດູ້ຊ ົ່ວຄາວ   
ໃນນັໍ້ນ:   
ຜ ນກະທ ບຈາກການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ IFRS 16  
   ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2019 - 5.162 
ການລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດໄວູ້ຈ ນເຖິງວັນຄ ບກ ານ ດ - 5.019 
ເງິນໃຫູ້ກູູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າ 64.426 58.512 
ເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມຂອງເງິນກູູ້ໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ 122.108 34.700 
ຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫຼັງອອການ 32.881 40.446 
ລວມສ່ວນຜິດດ່ຽງທີົ່ສາມາດຫັກໄດູ້ຊົົ່ວຄາວ 219.415 143.839 
ອັຕຕາອາກອນ 20%  20% 
ອາກອນຊັບສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ  43.883 28.768 
   
ການລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດໄວູ້ຈ ນເຖິງວັນຄ ບກ ານ ດ (397) - 
ສິດນ າໃຊູ້ຊັບສິນ (33.945) - 
ລວມສ່ວນຜິດດ່ຽງທີົ່ສາມາດຫັກໄດູ້ຊົົ່ວຄາວ (34.342) - 
ອັຕຕາອາກອນ 20% 20% 

ອາກອນໜີໍ້ສິນເຍືົ່ອນຊ າລະ (6.868) -  

ອາກອນຊັບສິນ(ໜີິ້ສຶນ)ເຍືົ່ອນຊ າລະ, ສຸດທິ 37.015 28.768 
 
 
29. ໜີິ້ສິນອືົ່ນໆ 
 

 2020 
ປັບປຸງຄືນ 

2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  
ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງພະນັກງານ 31.631 52.477  
ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງຜູູ້ສະໜອງ 28.810 27.832  
ພາລະຜູກພັນຂອງຜ ນປະໂຫຍດທີົ່ກ າໜ ດໄວູ້ຫຼັງອອກການ 86.866 79.219  
ລາຍຈ່າຍອາກອນຄ້າງຈ່າຍອືົ່ນໆ 18.884 12.756 
ອືົ່ນໆ 56.006 51.050  

 222.197 223.334  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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29. ໜີິ້ສິນອືົ່ນໆ 

 
ການປ່ຽນແປງກ ານ ດແຜນຜ ນປະໂຫຍດອອກຈາກງານມີດັົ່ງລ່ ຸມນີໍ້: 

 
 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 79.219 87.985  
ຕ ໍ້ນທືນບ ລິການໃນອະດີດ - (25.874) 
ຕ ໍ້ນທືນບ ລິການປະຈຸບັນ 5.890 3.643  
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ 4.048 3.682  
ສ່ວນຕ່າງທີົ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂ ໍ້ສ ມມຸດຖານທາງການເງິນ 667 15.897  
ຜ ນປະໂຫຍດທີົ່ຖືກຈ່າຍ (2.958) (6.114) 

ໃນວັນທ ີ31 ທັນວາ 86.866 79.219  
 

ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານຜ ນປະໂຫຍດສຸດທິ (ຖືກຮັບຮູໃນກ າໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ): 
 

 
ຂ ໍ້ສ ມມຸດຕ ໍ້ນຕ ທີົ່ໃຊູ້ໃນການກ ານ ດພັນທະດ້ານຜ ນປະໂຫຍດຫລັງການຈ້າງງານ ສ າລັບແຜນການຂອງທະນາຄານແມ່ນສະແດງຢູ່ລຸ່ມ
ນີໍ້: 

 
ການວິເຄາະຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານປະລິມານສ າລັບຂ ໍ້ສ ມມຸດຖານທີົ່ສ າຄັນ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ແມ່ນສະແດງດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

 

 
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  
ຕ ໍ້ນທືນບ ລິການປະຈຸບັນ 5.890 3.643  
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍ 4.048 3.682  

 9.938 7.325  

 2020 2019 
 % % 
ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ 4,68 - 6,11 4,68 - 6,11 
ການເພີົ່ມຂຶໍ້ນເງິນເດືອນໃນອະນາຄ ດ 0,81 0,76 
ອັດຕາການໝຸນຂອງພະນັກງານ  1,31 0,00  

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  
ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ   
   ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ 50 ຈຸດ (6.611) (5.596) 
   ຫຼຸດລ ງ 50 ຈຸດ 6.793 6.175  
   
ການເພີົ່ມເງິນເດືອນໃນອະນາຄ ດ   
   ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ 50 ຈຸດ 7.083 6.448 
   ຫຼຸດລ ງ 50 ຈຸດ (6.459) (5.874) 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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30. ທຶນຈົດທະບຽນ 
 

ບ ົ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງທຶນຈ ດທະບຽນໃນລະຫວ່າງປີ 2020. 
 
 
31. ສ າຮອງຕາມລະບຽບການ 
  

 ຄັງສະສົມຕາມ
ລະບຽບການ 

ຄັງຂະຫຍາຍ 
ທຸລະກິດ ລວມ 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  
ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 - ປັບປຸງຄືນ 170.892  433.531  604.423  
ເເບ່ງສ່ວນເຂ ໍ້າຄັງສະສ ມສ າລັບປີ 2019 34.881 114.095 148.976 

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 205.773 547.626 753.399 
 
  
32. ລາຍລະອຽດເພີົ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກະແສເງິນສົດ 
 

ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ົ່າເງິນສ ດລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດ ປະກອບມີມູນຄ່າຂອງເອກະສານລາຍງານຖານະທາງການເງິນ 
ເຊິົ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີໍ້: 

 

  
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ົ່າເງິນສ ດໃນຄັງ 2.380.854 2.050.096  
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 8.420.576 5.752.407  
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນໆ 3.595.399 3.919.881  

 14.396.829 11.722.384  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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33. ໜີິ້ສິນທີົ່ອາດເກີດຂຶິ້ນ ແລະ ຂ ິ້ຜູກພັນ 
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ວ ງເງິນສິນເຊືົ່ອໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າ (ii) 3.301.678 2.434.380  
ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນ (i) 481.964 400.347  
ໜັງສືສິນເຊືົ່ອກັບທີົ່  175.324 350.346  
ໜັງສືສິນເຊືົ່ອລ ຖ້າຊ າລະສະສາງ 68.736 95.254  
ວ ງເງິນສິນເຊືົ່ອໃຫູ້ແກ່ທະນາຄານອືົ່ນ (ii) 548 548  

 4.028.250 3.280.875  
 
(i) ໜັງສືຄ ິ້າປະກັນທາງການເງິນ 
 

ໜັງສືສິນເຊືົ່ອ, ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ (ລວມທັງໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄ ໍ້າປະກັນ) ແລະ ໜັງສືໃດໜຶົ່ງທີົ່ເຮັດໃຫູ້ທະນາຄານຕ້ອງເປັນ    
ຜູູ້ຈ່າຍເງິນແທນລູກຄ້າໃນກ ລະນີທີົ່ລູກຄ້າຜິດສັນຍາ. ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ ແລະ ໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄ ໍ້າປະກັນ ຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງ
ຄ້າຍຄືກັບເງິນກູູ້. ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນສາມາດເຮັດເປັນຮູບແບບໃບບິນແລກປ່ຽນ ຫຼື ໃນຮູບແບບໜັງສືສິນເຊືົ່ອບ ົ່ສາມາດຖອນ
ຄືນໄດູ້, ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງໜີໍ້ຈາກບິນສ່ວນຫຼຸດ (ລວມທັງໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄ ໍ້າປະກັນ). 

 
(ii) ວົງເງິນສິນເຊືົ່ອໃຫູ້ແກ່ລູກຄ້າແລະທະນາຄານອືົ່ນ 

 
ບັນດາຂ ໍ້ຜູກພັນສ າລັບຕ ົ່ອາຍຸສັນຍາສິນເຊືົ່ອແມ່ນມີໄວູ້ສ າລັບເງິນກູູ້ ແລະ ເງິນກູູ້ໝູນວຽນ. ຂ ໍ້ຜູກພັນໂດຍທ ົ່ວໄປມີມືໍ້ຄ ບ
ກ ານ ດທີົ່ໄດູ້ກ ານ ດໄວູ້, ຫຼື ສາເຫດຂອງການຢຸດຕິສັນຍາອືົ່ນໆ. ດັົ່ງນັໍ້ນ,ຂ ໍ້ຜູກພັນອາດຈະໝ ດກ ານ ດໂດຍທີົ່ຍັງບ ົ່ໄດູ້ຖືກ 
ຖອນ, ມູນຄ່າໃນສັນຍາທັງໝ ດບ ົ່ຈ າເປັນຕ້ອງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໂອກາດຄ່າເສືົ່ອມ
ໜີໍ້ເສຍຈະເກີດຂຶໍ້ນແມ່ນຕ ົ່າກວ່າມູນຄ່າທັງໝ ດຂອງບັນດາຂ ໍ້ຜູກພັນທີົ່ຍັງບ ົ່ໄດູ້ຖືກນ າໃຊູ້. ເນືົ່ອງຈາກວ່າ, ຂ ໍ້ຜູກພັນໃນການຕ ົ່
ອາຍຸສິນເຊືົ່ອແມ່ນຄວາມບັງເອີນ ໃນເມືົ່ອລູກຄ້າຍັງຮັກສາມາດຕະຖານສະເພາະທີົ່ໄດູ້ກ ານ ດໄວູ້. ທະນາຄານຕິດຕາມມືໍ້ຄ ບ
ກ ານ ດຂອງຂ ໍ້ຜູກພັນສິນເຊືົ່ອ, ເພາະວ່າຂ ໍ້ຜູກພັນທີົ່ມີອາຍຸສັນຍາທີົ່ຍາວນານ ໂດຍທ ົ່ວໄປແມ່ນມີລະດັບຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອ
ຫຼາຍກວ່າ ຂ ໍ້ຜູກພັນທີົ່ມີອາຍຸສັນຍາສັໍ້ນ.  

  
 
34. ບັນດາລາຍການເຄືົ່ອນໃຫວກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

    
ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວກັບຜູູ້ບ ລິຫານຄ ນສ າຄັນຂອງທະນາຄານ 
  
ຜ ນປະໂຫຍດໃຫູ້ແກ່ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ ແມ່ນມີລາຍລະອຽດດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 
 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນເດືອນ 1.385 1.589 
ເງິນອຸດໜູນຕ າແໜ່ງ 876 988 
ເງິນບ າເນັດ 523 518 
ຜ ນປະໂຫຍດອືົ່ນໆ - 48 

 2.784 3.143 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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34. ບັນດາລາຍການເຄືົ່ອນໃຫວກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕ ົ່) 
 

ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວທີົ່ສ າຄັນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນປີ 2020 ມີລາຍລະອຽດຄືດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ບົດ 

ອະທິບາຍ ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ 
ລາຍຮັບ 
ລ້ານກີບ 

ລາຍຈ່າຍ 
ລ້ານກີບ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) 
ລາຍຈ່າຍດອກເບູ້ຍຈາກເງິນກູູ້ຢືມສ າລັບທຫລ - (99.392) 

     
ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ii) ລາຍຮັບດອກເບູ້ຍຈາກການລ ງທຶນໃນ

ພັນທະບັດຂອງກະຊວງການເງິນ 180.503 - 
 

ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ບົດ 

ອະທິບາຍ ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ 
ເພີົ່ມຂືິ້ນ 
ລ້ານກີບ 

ລຸດລົງ 
ລ້ານກີບ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນກູູ້ຢືມຈາກ ທຫລ 60.263 - 
  ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່ ທຫລ 6.103.106 - 
  ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຈາກ ທຫລ - (6.805) 
     
ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ii) ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນການລ ງທຶນໃນ

ພັນທະບັດຂອງກະຊວງການເງິນ - 523.451 
     
ບ ລິສັດຫຼກັຊັບ ທຄຕລ-ກທ 
ຈ າກັດ(“BCEL – KT”) 

(iii) ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່  
BCEL - KT - (354) 

     
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ -  (iii) ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່ LVB - (484.869) 
ຫວຽດ (“LVB”)  ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຈາກ LVB - (144.841) 
     
ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ (iii) ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່ BFL 81.982 - 
(“BFL”)  ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຈາກ BFL (3.981) - 
     
ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈ າກັດ (iii) ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່ LCNB 18 - 
(“LCNB”)  ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຈາກ LCNB - 19.612 
     
(i) ຄຸູ້ມຄອງໂດຍກ ງ 
(ii) ເຈ ໍ້າຂອງໂດຍກ ງ 
(iii) ວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ວິສາຫະກິດປະສ ມ



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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34. ບັນດາລາຍການເຄືົ່ອນໃຫວກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕ ົ່) 
 

ຍອດເຫຼືອທີົ່ສ າຄັນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ມີລາຍລະອຽດຄືດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:: 
  

ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ບົດ 

ອະທິບາຍ ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ 
ໜີິ້ຕ້ອງຮັບ 
ລ້ານກີບ 

ໜີິ້ຕ້ອງສົົ່ງ 
ລ້ານກີບ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ເງິນກູູ້ຢືມຈາກ ແລະ ຕ້ອງເບູ້ຍຄ້າງຈ່າຍແກ່ 
ທຫລ - 1.885.302 

 
 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ 

ທຫລ 8.420.576 5 
  ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ ຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 1.740.822 - 

 
 ເງິນຝາກມີກ ານ ດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ດອກ

ເບູ້ຍຄ້າງຮັບ  294.572 - 
     
ກະຊວງການເງິນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ii) ລ ງທຶນໃນພັນທະບັດຂອງກະຊວງການເງິນ 3.898.614 - 
  ດອກເບູ້ຍຄ້າງຮັບ 72.438 - 

     
ບ ລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ 
ຈ າກັດ 

(iii) 
ເງິນຝາກປະຫຍັດ - 1.506 

     
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ - 
ຫວຽດ 

(iii) 
ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 710.754 927.981 

     
ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ (iii) ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - 6.738 
  ບັນຊີເງິນຝາກມີກ ານ ດ 82.890 10.642 
     
ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈ າກັດ (iii) ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - 38.991 
  ບັນຊີເງິນຝາກມີກ ານ ດ 18 - 
     
ບ ລິສັດ ປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ (iii) ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - 18 
  ບັນຊີເງິນຝາກມີກ ານ ດ - 21 
ເນັດເວີກ ຈ າກັດ     
ບ ລິສັດ ລາວເນເຊີນນ  ເພເມັໍ້ນ  (iii) ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - 198 
ເນັດເວີກ ຈ າກັດ  ບັນຊີເງິນຝາກມີກ ານ ດ  5.892 
     

 
(i) ຄຸູ້ມຄອງໂດຍກ ງ 
(ii) ເຈ ໍ້າຂອງໂດຍກ ງ 
(iii) ວິສາຫະກິດຂາຮຸູ້ນ ແລະ ວິສາຫະກິດປະສ ມ 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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35.  ກ າໄລຕ ົ່ຮຸູ້ນ 

 
ມູນຄ່າຂອງກ າໄລຕ ົ່ຮຸູ້ນ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກຜ ນຫານລະຫວ່າງ ກ າໄລຫຼັງຫັກອາກອນທີົ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫູ້ກັບຜູູ້ຖືຮຸູ້ນສາມັນ ຂອງ
ທະນາຄານ ກັບ ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸູ້ນສາມັນທີົ່ຍັງເຫຼືອພາຍໃນ. 
 
ລາຍການດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນຂ ໍ້ມູນ ທີົ່ໃຊູ້ເຂ ໍ້າໃນການຄິດໄລ່ ກ າໄລຕ ົ່ຮຸູ້ນ: 

 

 2020 
ປັບປຸງຄືນ 

2019 
ກ າໄລສຸດທິຫຼັງຫັກອາກອນທີົ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງໄດູ້ຈ່າຍໃຫູ້ກັບຜູູ້ຖືຮຸູ້ນສາມັນ
ບ ນພືໍ້ນຖານລາຍໄດູ້ຕ ົ່ຮຸູ້ນທ ົ່ວໄປ (ລ້ານກີບ) 223.036 323.729  
ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸູ້ນສາມັນສ າລັບລາຍໄດູ້ພືໍ້ນຖານຕ ົ່ຮຸູ້ນ (ຮຸູ້ນ) 207.723.300  207.723.300  
ມູນຄ່າຕ ົ່ຮຸູ້ນ (ກີບ) 5.000  5.000  
ກ າໄລຕ ົ່ຮຸູ້ນ (ກີບ) 1.074 1.558  

 
 
36. ນະໂຍບາຍບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ 

 
ຄ ານ າ 
 
ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນຕ ວທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນກັບກິດຈະກ າຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຕ ວຊີໍ້ບອກທີົ່ຊັດເຈນ, ຜ່ານການ ວັດແທກ 
ແລະ ການຄວບຄຸມ, ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງອືົ່ນໆ. ການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສິົ່ງທີົ່ສ າຄັນຕ ົ່ ຄວາມສາມາດ
ສ້າງກ າໄລຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ພະນັກງານແຕ່ລະຄ ນພາຍໃນທະນາຄານ ແມ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ຄວາມສ່ຽງທີົ່ເກີດ
ຂຶໍ້ນ ເຊິົ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີົ່ຂອງຕ ນ. 
 
ຈຸດປະສ ງສ າຄັນຂອງທະນາຄານໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງແມ່ນເພືົ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ອີກ
ເຫດຜ ນໜຶົ່ງແມ່ນຍ້ອນທະນາຄານໄດູ້ຮັບຮູູ້ເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງເພືົ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງຕາມການປະຕິບັດຂອງ
ມາດຕະຖານສາກ ນທີົ່ດີທີົ່ສຸດໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ຄະນະບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ, ພ້ອມດ້ວຍການສະໜັບສະ
ໜູນຈາກຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ແມ່ນກ າລັງກ ານ ດຕ ວຜັນແປທີົ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມສ່ຽງທີົ່ສາມາດຍອມຮັບ
ໄດູ້ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕິບັດທີົ່ກ ງກັນຂ້າມກັບຕ ວຜັນແປນີໍ້. 
 
ສະພາໄດູ້ແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ເຊິົ່ງຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການຈັດການຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ.  
 
ທະນາຄານມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊືົ່ອ, ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຕະຫຼາດ, ຫຼັງຈາກນັໍ້ນໄດູ້ແບ່ງອອກ
ເປັນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຍ່ອຍຄື: ຄວາມສ່ຽງການຄ້າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບ ົ່ແມ່ນການຄ້າ. ນອກນັໍ້ນ, ທະນາຄານຍັງມີຄວາມສ່ຽງອືົ່ນໆອີກທີົ່
ເກີດຈາກການດ າເນີນງານ. 
 
ຂະບວນການໃນການຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງເອກະລາດ ບ ົ່ໄດູ້ລວມເອ າຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດ ເຊັ ົ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ              
ແວດລ້ອມ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນເພືົ່ອຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດຜ່ານຂັໍ້ນຕອນ 
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
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36. ນະໂຍບາຍບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ (ຕ ົ່) 
 

ໂຄງສ້າງຂອງການຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
 
ສະພາບ ລິຫານແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ າລັບການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສ າລັບການອະນຸມັດ ກ ນລະຍຸດ ແລະ 
ຫຼັກການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ.  
 
ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາກ ນລະຍຸດ ແລະ ຫຼັກການໂດຍລວມ, ຂອບ
ເຂດວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ພະແນກປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວບ
ຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານໃຫູ້ສະພາບ ລິຫານຮັບຮູູ້. 
 
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຂັໍ້ນຕອນການຈັດການຄວາມສ່ຽງໂດຍທີົ່ທະນາຄານໄດູ້ຖືກກວດສອບປະຈ າປີ. ເຊິົ່ງຜ່ານການກວດ
ສອບນີໍ້ຈະຮູູ້ໄດູ້ວ່າທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ຕາມຂັໍ້ນຕອນທີົ່ວາງໄວູ້ ຫຼື ບ ົ່. ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດູ້ປຶກສາຫາລື ຜ ນຂອງ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານສິົ່ງທີົ່ພ ບເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າໃຫູ້ຄະນະກ າມະການກວດກາ 

 
37. ການບ ລິຫານທຶນ 

  

ທະນາຄານໄດູ້ຮັກສາທຶນສ າຮອງຕ ົ່າສຸດຕາມລະບຽບການເພືົ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງຕາມຂ ໍ້ກ ານ ດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ , ລ ງວັນທີ             
14 ຕຸລາ 2009 ອອກໂດຍຮັກສາການຫ ວໜ້າກ ມຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຄ າແນະນ າອືົ່ນໆ. ຈຸດປະສ ງເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນຂອງການບ ລິຫານທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ນເພືົ່ອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດູ້
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານ ດທາງດ້ານເງິນທຶນຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຮັບຮູູ້ເຖິງຄວາມຈ າເປັນຂອງທະນາຄານເພືົ່ອຮັກສາການ 
ບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບເພືົ່ອສ້າງສ ມດຸນລະຫວ່າງການສ້າງກ າໄລ ແລະ ຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນ. 
 

ອີງຕາມຂ ໍ້ກ ານ ດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ, ທຶນຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງຖືກວິເຄາະເປັນ 2 ລະດັບຄື: 
 

 ທຶນຊັໍ້ນ 1 ປະກອບດ້ວຍ: ທຶນຈ ດທະບຽນ, ຄັງສະສ ມຕາມລະບຽບການ, ທຶນເພືົ່ອການຂະຍາຍທຸລະກິດ ແລະ  ທຶນອືົ່ນໆ 
ແລະ ກ າໄລລ ຖ້າແບ່ງປັນ; 

 ທຶນຊັໍ້ນ 2 ແມ່ນມູນຄ່າເທ ົ່າກັບ 45% ຂອງການຕີມູນຄ່າຄືນເງິນແຮ ຫຼື ຕ ົ່າກວ່າ 1,25% ຂອງຍອດລວມຄວາມສ່ຽງຖ່ວງ
ໜັກຂອງລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ຍອດເຫຼືອຂອງເງິນແຮທ ົ່ວໄປພາຍໃນປີ 
 

ຂອບເຂດຕ່າງໆແມ່ນຖືກນ າໃຊູ້ເພືົ່ອເປັນອ ງປະກອບຂອງທຶນອີງໃສ່: ທຶນຊັໍ້ນ 2 ບ ົ່ສາມາດເກີນທຶນຊັໍ້ນ 1 ໄດູ້ ແລະ ໜີໍ້ສິນສ າຮອງບ ົ່
ສາມາດເກີ 50% ຂອງທຶນຊັໍ້ນ 1. 
 
ການວິເຄາະທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ນອີງຕາມຂ ໍ້ມູນທາງການເງິນທີົ່ໄດູ້ຈາກເອກະສານລາຍງານການເງິນ ພາຍໃຕູ້ຂອບຂ່າຍການລາຍ
ງານສ າລັບຈຸດປະສ ງພິເສດເຊິົ່ງມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້:  
 

 2020 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  
ທຶນຊັໍ້ນ 1 2.140.003 2.082.378  
ທຶນຊັໍ້ນ 2 - -  
ລວມທຶນ 2.140.003 2.086.378  
ລ ບ: ຫັກອອກຈາກທຶນ (ການລ ງທຶນໃນນິຕິບຸກຄ ນອືົ່ນ) (541.407) (516.047) 
ທຶນສ າລັບການຄິດໄລ່ CAR (A) 1.598.596 1.570.331 
ຄວາມສ່ຽງຖ່ວງໜັກຢູ່ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 16.735.167 13.346.980 
ຄວາມສ່ຽງຖ່ວງໜັກຢູ່ລາຍການນອກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 1.955.930 1.595.547  
ລວມຄວາມສ່ຽງສ າຄັນຢູ່ຊັບສິນ (B) 18.691.097 14.942.527 

ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນ (A/B) 8,55% 10,51% 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ   
ສ າລັບປີທີົ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 
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38. ເຫດການທີົ່ເກີດຂຶິ້ນຫຼັງມືິ້ທີົ່ອອກເອກະສານລາຍງານ 
 

ບ ົ່ມີເຫດການໃດຫລັງຈາກວັນທີລາຍງານທີົ່ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມີການເປີດເຜີຍການປັບປຸງໃນໃບເອກະສານລາຍງານການເງິນຕ່າງຫາກ
ຂອງທະນາຄານ.  

 
 
39. ອັດຕາແລກປ່ຽນທີົ່ນ າໃຊູ້ກັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທຽບເທົົ່າເງິນກີບລາວໃນທ້າຍປີ 
  

 
 

2020 
ລ້ານກີບ 

2019 
ລ້ານກີບ 

ໂດລາ  9.280,00 8.868,00 
ເອໂີຣ 11.394,00 9.915,00 
ບາດໄທ 330,49 298,59 
ປອນອັງກິດ 12.437,00 11.474,00 
ເຢນຍີົ່ປຸ່ນ 88,48 79,95 
ໂດລາອ ດສະຕາລີົ່ 7.024,00 6.104,00 
ຢວນຈີນ 1.425,00 1.263,00 

 
 
 
 
 
 
 




