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 ທະນາຄານ 
 

ທະນາຄານ ການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ເອີນ້ວ່າ “ທະນາຄານ’’) ດ າເນີນທຸລະກດິໃນຮູບແບບ
ມະຫາຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (“ສປປ ລາວ”). 

 
ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 
ທະນະຄານຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸ 
ຍາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານໄດສ້ າເລດັການຂາຍ
ຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊື່ ມາເປັນ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ 
ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງການເງນິ, ເປັນຜູຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸືນ້ 80% 
ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 
 
ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ (ທຽບເທົ່ າກບັ 13.657.759 ຮຸນ້) ໃຫຄູ່້ຮ່ວມຮຸນ້
ທາງຍຸດທະສາດ ຊື່ ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອງີຕາມສນັຍາການຊືຮຸ້ນ້ສາມນັ 
ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄອືຂອງ BRED, ທະນາຄານ
ດັ່ ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍໃຕກຸ່້ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິ່ ງເປັນ
ກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 150.235.349.000 ກບີ ໄດຖ້ກືຈ່າຍເຕມັມູນຄ່າໂດຍ
ທະນາຄານ COFIBRED. 
 
ໃນວນັທ ີ 17 ສງິຫາ 2017, ຫອ້ງການຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັໄດອ້ະນຸມດັໃຫທ້ະນາຄານເພີ່ ມທນຶໂດຍການສະເຫນຂີາຍຮຸນ້
ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ຮຸືນ້ເດມີ (ຈ ານວນ 68.047.300 ຮຸນ້) ແລະ ສາທາລະນະຊນົ (ຈ ານວນ 3.098.400 ຮຸນ້) ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວເພື່ ອ
ເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນ. ທະນາຄານໄດຮ້ບັໃບທະບຽນວສິາຫະກດິທະນາຄານສະບບັໃໝ່ ເລກທ ີ21/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ 13 ກນັຍາ 2017 
ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ 15 ກນັຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລກັຊບັລາວໄດຢັ້ງ້ຢືນວ່າທະນາຄານໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົ
ທະບຽນ ຈ ານວນ 355.728.500.000 ກບີ (ເທົ່ າກບັ 71.145.700 ຮຸນ້) ຕາມໃບຢັງ້ຢືນເລກທ ີ01/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ 15 ກນັຍາ 
2017 ແລະ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິສະບບັປັບປຸງໃໝ່ ເລກທ ີ0429 /ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ18 ພດຶສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້.   
 
ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ຜູຖ້ຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 
ລດັຖະບານ 145.406.321 70% 
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 20.772.359 10% 

ນກັລງົທນຶພາຍໃນ (ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ  ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 41.544.620 20% 

 207.723.300 100% 
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ທະນາຄານ (ຕ ່ ) 

ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ  (ຕ ່ ) 

ກດິຈະກ າຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານລວມທງັ ການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ ຍາວ 
ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນ
ຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມຄຸີນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນທະນາຄານອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ທນຶຈດົທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລາ້ນກບີ (31 ທນັວາ 2018 : 1.038.617 ລາ້ນກບີ). 
 

ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ 
 

ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ໃນວນັທ ີ30 
ມຖຸິນາ 2019  ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສ ານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບ ລສິດັໃນເຄອື, ຫາ້ (5) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ, ຊາວ (20) ສາຂາຫລກັ, ເກົາ້
ສບິສາມ (93) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 
 
ບ ລສິດັໃນເຄອື 
 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານມ ີໜຶ່ ງ (01) ບ ລສິດັໃນເຄອືຄ:ື 
 
ຊື່  ສາ້ງຕັງ້ພາຍໃຕໃ້ບທະບຽນວສິາຫະກດິ 

 
ຂະແໜງການ 

% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ບ ລສິດັຫລກັຊບັ ທຄຕລ - ກທ 
ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ180-10 ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2010 ໂດຍກມົ 
ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຫລກັຊບັ 70% 

 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
 
ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານມ ີຫາ້ (05) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຄ:ື 

 

ຊື່  ສາ້ງຕັງ້ພາຍໃຕໃ້ບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ -
ຫວຽດ 

ເລກທ ີ732/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ29 ສງິຫາ 2016 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ ງ  ເລກທ ີ121-09/ກຜລ ລງົວນັທ ີ26 ສງິຫາ 2009 ໂດຍ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

30% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ - ຫວຽດ ເລກທ ີ0600 ລງົວນັທ ີ16 ສງິຫາ 2013 ໂດຍ ກະຊວງ 
ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 

ປະກນັໄພ 35% 

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

ການທະນາຄານ & 
ການເງນິ 

49% 

ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  ເພເມັນ້ 
ເນດັເວກີ ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ0349/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ12 ມນີາ 2019 ໂດຍ 
ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ ກະຊວງ 
ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການຄຸມ້ຄອງທຸລະ
ກ າການຊ າລະສະ
ສາງ (ເອເລກັໂທຣ
ນກິ) 

20% 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ຂ ມູ້ນທົ່ ວໄປ (ຕ ່ ) 
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ທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 
ສະພາອ ານວຍການ 
 

ສະມາຊກິສະພາອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານ
ລາຍງານສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 
 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 
ທ່ານ ບຸນເຫ ອື ສນິໄຊວ ລະວງົ ປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດີ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພຸດທະຂນັ ຂນັຕ ິ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຮສ ປອ ພູເພດັ ກຽ້ວພລິາວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນູທະວງົ ສະມາຊກີ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
 
ສະພາບ ລຫິານ 
 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກເອກະສານ
ລາຍງານສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 
 
ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ ແລະ ວນັທີ່ລາອອກ 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016 

ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ6 ມຖຸີນາ 2008 
  ລາອອກວນັທ ີ01 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30  ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ 30  ກນັຍາ2014 
ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
  ລາອອກວນັທ ີ26 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ1 ພະຈກິ 2016 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ18 ກຸມພາ 2019 
 

 
  

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
 

ຕວົແທນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະ ແລະ ນະມືອ້ອກເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັນີ ້ແມ່ນທ່ານ ພູຂງົ 
ຈນັທະຈກັ - ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່. 
 
 
ນກັກວດສອບບນັຊ ີ
 

ນກັກວດສອບບນັຊຂີອງທະນາຄານແມ່ນບ ລສິດັ ເອນີ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈ າກດັ. 





















ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ 

ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ 

  
ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ ເອີນ້ວ່າ “ທະນາຄານ’’) ດ າເນນີທຸລະກດິໃນຮູບ
ແບບມະຫາຊນົ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (“ສປປ ລາວ’’). 
 
ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 

ທະນາຄານຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໂດຍການປະກອບທນຶຂອງທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕ ້
ໃບອະນຍຸາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານ
ໄດສ້ າເລດັການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊື່ ມາເປັນ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີ
ຕາມ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວິ
ສາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ລດັຖະບານ ເຊິ່ ງຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງ
ການເງນິ ເປັນຜູຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸືນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ. 
 
ວນັທ ີ15 ກ ລະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% ຂອງຮຸນ້ທງັໝດົ (ທຽບເທົ່ າກບັ 13.657.759 ຮຸນ້) ໃຫ ້
ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ ຊື່ ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອງີຕາມ
ສນັຍາການຊືຮຸ້ນ້ສາມນັ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນ
ເຄອືຂອງ BRED, ທະນາຄານດັ່ ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້ຂອງສະມາຄມົທະນາຄານ ພາຍໃຕກຸ່້ມຂອງ 
Banque Populare Group ເຊິ່ ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັ່ ງ. ມູນຄ່າຊືທ້ງັໝດົ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 
150.235.349.000 ກບີ ໄດຖ້ກືຈ່າຍເຕມັມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 
 
ໃນວນັທ ີ17 ສງິຫາ 2017, ຫອ້ງການຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັໄດອ້ະນຸມດັໃຫທ້ະນາຄານເພີ່ ມທນຶໂດຍການສະເຫນີ
ຂາຍຮຸນ້ໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ຮຸືນ້ເດມີ (ຈ ານວນ 68.047.300 ຮຸນ້) ແລະ ສາທາລະນະຊນົ (ຈ ານວນ 3.098.400 ຮຸນ້) ໃນຕະຫ າດ
ຫ ກັຊບັລາວເພື່ ອເພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນ. ທະນາຄານໄດຮ້ບັໃບທະບຽນວສິາຫະກດິທະນາຄານສະບບັໃໝ່ ເລກທ ີ 21/ທຫລ, 
ລງົວນັທ ີ13 ກນັຍາ 2017 ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ15 ກນັຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລກັຊບັລາວໄດ ້
ຢັງ້ຢືນວ່າທະນາຄານໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນ ຈ ານວນ 355.728.500.000 ກບີ (ເທົ່ າກບັ 71.145.700 ຮຸນ້) ຕາມ
ໃບຢັງ້ຢືນເລກທ ີ01/ຕລຊລ, ລງົວນັທ ີ15 ກນັຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິສະບບັປັບປຸງໃໝ່ ເລກທ ີ0429 /
ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ18 ພດຶສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້.   
 

ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ30 ມຖູິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ຜູຖ້ຮຸືນ້ ຈ ານວນຮຸນ້ % 
ລດັຖະບານ 145.406.321 70% 

ຄູ່ຮ່ວມຮຸນ້ທາງຍຸດທະສາດ 20.772.359 10% 
ນກັລງົທນຶພາຍໃນ (ລວມທງັພະນກັງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ  ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 41.544.620 20% 

   

 207.723.300 100% 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 
ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ (ຕ ່ ) 

 

ກດິຈະກ າຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານລວມທງັ ການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິໄລຍະສັນ້, ກາງ 
ແລະ ຍາວ ຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບ ລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງ
ປະເທດ, ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດາ້ນການຄາ້, ພນັທະບດັ ແລະ ເອກະສານທີ່ ມຄຸີນຄ່າອື່ ນໆ ແລະ ໃຫບ້ ລກິານດາ້ນ
ທະນາຄານອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 
ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ທນຶຈດົທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ 30 ມຖຸິນາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລາ້ນກບີ. (ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2018 : 
1.038.617 ລາ້ນກບີ). 
 
ທີ່ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ   

 

ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ຢູ່ເລກທ ີ01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ໃນວນັ
ທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສ ານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບ ລສິດັໃນເຄອື, ຫາ້ (5) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ, ຊາວ (20) ສາຂາ
ຫລກັ, ເກົາ້ສບິສາມ (93) ໜ່ວຍບ ລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 

 
ບ ລສິດັໃນເຄອື 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານມ ີໜຶ່ ງ (01) ບ ລສິດັໃນເຄອືຄ:ື 

ຊື່  ສາ້ງຕັງ້ພາຍໃຕໃ້ບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງ
ທະນາຄານ 

ບ ລສິດັຫລກັຊບັ 
ທຄຕລ-ກທ ຈ າກດັ 

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

ຫລກັຊບັ 70% 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານມ ີຫາ້  (05) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຄ:ື 

ຊື່  ສາ້ງຕັງ້ພາຍໃຕໃ້ບທະບຽນວສິາຫະກດິ  ຂະແໜງການ 
% ຮຸນ້ຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ -
ຫວຽດ 

ເລກທ ີ732/ ERO ລງົວນັທ ີ29 ສງິຫາ 2016 
ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ 

ການທະນາຄານ 
& ການເງນິ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ ງ  ເລກທ ີ0495/ ERO ລງົວນັທ ີ07 ມຖຸິນາ 2018 
ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ 

ການທະນາຄານ 
& ການເງນິ 

30% 

ບ ລສິດັປະກນັໄພ ລາວ - ຫວຽດ ເລກທ ີ0600 ລງົວນັທ ີ16 ສງິຫາ 2013 ໂດຍ 
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 

ປະກນັໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ ຈ າກດັ ເລກທ ີ 041/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ 27 ມງັກອນ 2014 
ໂດຍ ພະແນກຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະ
ກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ 
& ການເງນິ 

49% 

ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  ເພເມັນ້ 
ເນດັເວກີ ຈ າກດັ 

ເລກທ ີ0349/ຫຈທ ລງົວນັທ ີ12 ມນີາ 2019 ໂດຍ 
ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ 
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ. 

ການຄຸມ້ຄອງ
ທຸລະກ າການຊ າ
ລະສະສາງ (ເອ
ເລກັໂທຣນກິ) 

20% 

 
ສະພາອ ານວຍການ 

 
ສະມາຊກິສະພາອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ 30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກ
ເອກະສານລາຍງານສະບບັນີປ້ະກອບມ:ີ 

 
ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີຕ່ງຕັງ້ 
ທ່ານ ບຸນເຫ ອື ສນິໄຊວ ລະວງົ ປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບດີ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ຄນືວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພຸດທະຂນັ ຂນັຕ ິ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຮສ ປອ ພູເພດັ ກຽ້ວພລິາວງົ ສະມາຊກິ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນູທະວງົ ສະມາຊກີ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ27 ເມສາ 2018 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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1. ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັທະນາຄານ (ຕ ່ ) 
 

ສະພາບລຫິານ 
 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ 30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ນະວນັທທີີ່ ອອກ
ເອກະສານລາຍງານນີປ້ະກອບມ:ີ 
 

ຊື່  ຕ າແໜ່ງ ວນັທແີທີ່ ແຕ່ງຕັງ້/ວນັລາອອກ 
ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ ຜູອ້ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ15 ມງັກອນ 2016 

ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ6 ມຖຸີນາ 2008 
  ລາອອກວນັທ ີ01 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພຣະວງົສ ໌ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ30  ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ 30  ກນັຍາ 2014 
ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
  ລາອອກວນັທ ີ26 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2015 
ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ ວນັທ ີ1 ພະຈກິ 2016 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວງົ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ ແຕ່ງຕັງ້ວນັທ ີ18 ກຸມພາ 2019 
  
ພະນກັງານ 
 
ພະນກັງານທງັໝດົຂອງທະນາຄານ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແມ່ນ 1.969 ຄນົ (31 ທນັວາ 2018: 1.900  ຄນົ). 
 

2. ພືນ້ຖານໃນການກຽມ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ ແມ່ນຖກືກະກຽມສ າລບັທະນາຄານເພື່ ອນ າໃຊໃ້ນການ
ລາຍງານຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ເທົ່ ານັນ້. ເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສະບບັນີແ້ມ່ນໄດຖ້ືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວ ້
ໃນບດົອະທບິາຍ ເລກທ ີ5 ແລະ ເລກທ ີ6. ນະໂຍບາຍການບນັຊດີັ່ ງກ່າວໃນເບືອ້ງຕົນ້ແມ່ນອງີຕາມມາດຕະຖານລາຍງານການ
ເງນິສາກນົ (“IFRS”) ທີ່ ອອກໂດຍຄະນະກ າມະການກ ານດົມາດຕະຖານການບນັຊສີາກນົ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການກະກຽມ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງນິທີ່ ຄບົຖວ້ນຕາມວດັຖຸປະສງົໂດຍທົ່ ວໄປທີ່ ໄດຖ້ືກ
ກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານ IFRS ເນື່ ອງຈາກວ່າທະນາຄານໄດປ້ະຕບິດັຕາມຄ າແນະນ າທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໜງັສແືຈງ້
ການເລກທ ີ1659/ທຫລ ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2018 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜງັສແືຈງ້ການເລກທ ີ19/ສຄຄຊ 
ລງົວນັທ ີ23 ພະຈກິ 2018 ຂອງສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ  ເຊິ່ ງມເີນືອ້ໃນກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການບນັຊີ
ສ າລບັ ການຮບັຮູ ້ແລະ ການວດັແທກມູນຄ່າເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແມ່ນໃຫນ້ າໃຊ ້ມາດຕະຖານການບນັຊສີາກນົ IAS 39 - 
ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແທນ ມາດຕະຖານລາຍງານການເງນິສາກນົ IFRS 9 - ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ. 
 
ດັ່ ງນັນ້, ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການແມ່ນບ ່ ໄດຮ້ບັການກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນ
ການລາຍງານ IFRS (“ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ”). 

  
 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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2. ພືນ້ຖານໃນການກະກຽມ (ຕ ່ ) 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດແມ່ນໄດກ້ະກຽມເພື່ ອນ າໃຊສ້ະເພາະທະນາຄານເທົ່ ານັນ້ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ ແມ່ນໄດຮ້ບັການກະກຽມໂດຍອງີຕາມພືນ້ຖານຕົນ້ທນຶ
ເດມີ, ເວັນ້ແຕ່ໄດຮ້ບັການເປີດເຜຍີຢູ່ໃນບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເລກທໃີດໜຶ່ ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັນີ.້ 

 

ທະນາຄານຮກັສາການບນັທກຶບນັຊເີປັນເງນິກບີ (“ກບີ”) ແລະ ໄດສ້າ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັ
ຈດຸປະສງົພເິສດເປັນຫວົໜ່ວຍລາ້ນກບີ. ທະນາຄານນ າໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍຈດຸ (,) ທີ່ ເປັນເລກທດົສະນຍິມົ ແລະ ນ າໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍຈ າ້ 
(.) ເພື່ ອແຍກຫວົໜ່ວຍພນັ. 

 
ປີການບນັຊ ີຂອງທະນາຄານແມ່ນ ເລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ມງັກອນ ແລະ ສິນ້ສຸດໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ. 

 
3. ຈດຸປະສງົຂອງການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ 
 
 

ທະນາຄານໄດກ້ະກຽມ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານທາງການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ເພື່ ອນ າໃຊໃ້ນການລາຍງານຕາມຂ ກ້ ານດົ
ຕາມລະບຽບການທີ່ ໄດລະບຸໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ5 ແລະ ເລກທ ີ6 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ
ເພື່ ອລາຍງານໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມກດົໝາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານແມ່ນຍງັໄດກ້ະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມ
ກດິຈະການຂອງທະນາຄານ ແລະ ບ ລສິດັໃນເຄອື ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019. 
 

ຜູນ້ າໃຊເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ກນັກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມກດິຈະການ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານໃນເຄອືສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທີ່ ກ່າວມານັນ້ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັ
ຂ ມູ້ນຄບົຖວ້ນກ່ຽວກບັຖານະການເງນິສງັລວມກດິຈະການ, ຜນົການດ າເນນີງານສງັລວມກດິຈະການ ແລະ ກະແສເງນິລວມສງັ
ກດິຈະການຂອງ ທະນາຄານ ແລະ ບ ລສິດັໃນເຄອື. 
 

4. ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ 
 

ທະນາຄານໄດນ້ າສະເໜໃີບລາຍງານຖານະການເງນິສງັລວມກດິຈະການ ໂດຍລຽງລ າດບັຕາມສະພາບຄ່ອງ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ
ທາງການເງນິ ແມ່ນໄດຖ້ກືລາຍງານເປັນມູນຄ່າລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງ
ການເງນິ ຈະຖກືນ າມາຫກັລາ້ງກນັ ແລະ ລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທ ິ ໃນເວລາທີ່  ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຫາກມີ
ຄວາມຕອ້ງການຢາກຫກັລາ້ງ ໃນທຸກໆກ ລະນຕີ ່ ໄປນີ:້  
 
► ການດ າເນນີທຸລະກດິປົກກະຕ;ິ 
► ໃນກ ລະນທີີ່ ທຸລະກດິມກີານກະທ າຄວາມຜດິ; 
► ໃນກ ລະນຂີອງການລົມ້ລະລາຍ ຫ  ືການລົມ້ລະລາຍຂອງທະນາຄານ ແລະ/ຫ  ືຄູ່ຄາ້ຂອງຕນົ. 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ 

5.1  ມາດຕະຖານໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ການຕຄີວາມຫມາຍ 
 

ນະໂຍບາຍການບນັຊີທີ່ ໃຊໃ້ນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນີແມ່ນໄດສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍເຫ ົ່ ານັນ້ໃນການ
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າປີຂອງທະນາຄານສ າລບັປີທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018, ຍກົເວັນ້ມາດຕະຖານ
ບນັຊໃີໝ່ທີ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊນ້ະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 ທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວຂ້າ້ງລຸ່ມນີ.້ ທະນາຄານຍງັບ ່ ໄດນ້ າໃຊມ້າດຕະຖານ, 
ການຕຄີວາມໝາຍ ຫ  ືການປັບປຸງອື່ ນໆລ່ວງໜາ້ ທີ່ ໄດເ້ຜຍີແຜ່ອອກມາແລວ້ ແຕ່ຍງັບ ່ ທນັມຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ 

 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ 
 

IFRS 16 ແມ່ນໃຊແ້ທນ IAS 17 ສນັຍາເຊົ່ າ, IFRIC 4 ແມ່ນກ ານດົວ່າຂ ຕ້ກົລງົແມ່ນຕອ້ງໄດປ້ະກອບດວ້ຍສນັຍາເຊົ່ າ ຫ  ືບ ່ .  
SIC-15 ສນັຍາໃນການດ າເນນີງານ - ສິ່ ງຈງູໃຈ ແລະ ການປະເມນີ SIC-27 ໃນຮູບແບບຂອງການດ າເນນີງານທຸລະກດິທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັປະເພດກດົໝາຍສນັຍາເຊົ່ າ, ມາດຕະຖານນີແ້ມ່ນໄດກ້ ານດົຫ ກັການຂອງການຮບັຮູ,້ ການປະເມນີ, ການນ າສະເໜ ີ
ແລະ ເປີດເຜຍີຂອງສນັຍາເຊົ່ າ ແລະ ກ ານດົໃຫຜູ້ເ້ຊົ່ າຕອ້ງຮບັຜດິຊອບສນັຍາເຊົ່ າທງັໝດົ ຕາມຮູບແບບໃບລາຍງານຖານະທາງການ
ເງນິ. 

 

ທະນາຄານແມ່ນໄດນ້ າໃຊ ້IFRS 16 ໂດຍການນ າໃຊວ້ທິໃີນການປ່ຽນແປງຄນືຍອ້ນຫ ງັໃນການນ າໄປໃຊນ້ະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມນ າໃຊ ້
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 ພາຍໃຕວ້ທິນີີ,້ ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດຖ້ກືນ າໄປໃຊຄ້ນືຍອ້ນຫ ງັກບັຍອດລວມສະສມົເພີ່ ມຂືນ້ມາ
ທີ່ ມຜີນົຕ ່ ກບັການນ າໃຊເ້ລີ່ ມຕົນ້ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານນະມືທ້ີ່ ເລີ່ ມຖກືນ າໃຊ.້ ທະນາຄານເລອືກທີ່ ຈະໃຊກ້ານປ່ຽນແປງ
ຄນືເພື່ ອທີ່ ຈະນ າໄປໃຊໃ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງິເພື່ ອອະນຸຍາດໃຫມ້າດຕະຖານນີໃ້ຊສ້ະເພາະສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາເຊົ່ າ
ຂອງມາດຕະຖານ IAS 17 ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າ IFRIC 4 ນະມືທ້ີ່ ມກີານນ າໃຊຄ້ັງ້ທ າອດິ. ທະນາຄານໄດເ້ລອືກທີ່ ຈະໃຊກ້ານ
ຍກົເວັນ້ການຮບັຮູສ້ນັຍາເຊົ່ ານະວນັທທີີ່ ມກີານເຮດັສນັຍາທີ່ ມໄີລຍະເວລາ 12 ເດອືນ ຫ  ືໜອ້ຍກວ່າ ແລະ ບ ່ ໄດລ້ະບຸທາງເລອືກ
ໃນການຊື ້(ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້) ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ (ຊບັສນິມູນຄ່າຕ ່ າ). 
 

ຜນົກະທບົຂອງການນ າໃຊ ້IFRS 16 ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 (ເພີ່ ມຂືນ້/(ຫ ຸດລງົ)) ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 ລາ້ນກບີ 
ຊບັສນິ 

 
ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ 40.903 

ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ (37.948) 

ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 1.239 

ລວມ ຊບັສນິ 4.194 

  

ໜີສ້ນິ 
 

ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 8.117 

ລວມ ໜີສ້ນິ 8.117 

  

ລວມການດດັແກສ້ າລບັທນຶ: 
 

ກ າໄລສະສມົ (3.923) 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊແີລະການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 
5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 

 
ກ. ລກັສະນະຜນົກະທບົໃນການນ າໃຊ ້IFRS 16 
 
ທະນາຄານມສີນັຍາເຊົ່ າຫ າຍຮູບແບບເຊັ່ ນ: ອາຄານ, ເຄື່ ອງຈກັ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆ. ກ່ອນທີ່ ຈະນ າໃຊ ້IFRS 16, 
ທະນາຄານ ໄດຈ້ດັປະເພດຂອງແຕ່ສນັຍາເຊົ່ າ (ໃນຖານະຜູເ້ຊົ່ າ) ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ສນັຍາເຊົ່ າ ເປັນທງັສນັຍາເຊົ່ າທາງການເງນິ 
ແລະ  ສນັຍາໃນການດ າເນນີງານ. ສນັຍາເຊົ່ າຖກືຈດັເປັນສນັຍາເຊົ່ າທາງການເງນີ ຖາ້ຫາກວ່າໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບ
ແທນທງັໝດົ ຫ  ືເກອືບທງັໝດົທີ່ ຜູເ້ປັນເຈ ົາ້ຂອງຂອງສນັຍາເຊົ່ າສນິເຊື່ ອນັນ້ໃຫກ້ບັທະນາຄານ; ຖາ້ຫາກບ ່ ປະຕບິດັສນັຍານັນ້ຈະ
ຖກືຈດັປະເພດມາເປັນສນັຍາໃນການດ າເນນີງານ. ສນັຍາເຊົ່ າທາງການເງນິແມ່ນໄດຖ້ກືບນັທກຶເປັນຊບັສນິນະວນັທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ເຮດັ
ສນັຍາຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງຊບັສນິທີ່ ໄດເ້ຊົ່ າ ຫ  ືຖາ້ຫາກຕ ່ າກວ່າ, ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງຈ ານວນເງນິຂັນ້ຕ ່ າທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍຕາມສນັຍາ
ເຊົ່ າ. ຈ ານວນເງນິທີ່ ຈ່າຍຕາມສນັຍາແມ່ນຈະຖືກແບ່ງສ່ວນລະຫວ່າງດອກເບຍ້ (ຈະຖືກຮບັຮູເ້ປັນຕົນ້ທນຶທາງການເງນິ) ແລະ 
ການຫ ຸດລງົຂອງໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ, ໃນສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານແມ່ນບ ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮູເ້ປັນຊບັສນິ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງ
ສນັຍາແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູເ້ປັນຄ່າເຊົ່ າໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານໂດຍໃຊວ້ທິຄີດິໄລ່ແບບເສັນ້ຊື່ ຕະຫ ອດອາຍຸຂອງສນັຍາ. 
ຄ່າເຊົ່ າຈ່າຍລ່ວງໜາ້ ແລະ ຄາ້ງຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າລ່ວງໜາ້ແມ່ນໄດຮ້ບັຮູເ້ປັນຄ່າໃຊຈ່້າຍລ່ວງໜາ້ ແລະ ການຄາ້ ແລະ ໜີທ້ີ່ ຕອ້ງຊ າລະ
ອື່ ນໆ ຕາມລ າດບັ. ເມື່ ອນ າໃຊ ້IFRS 16, ທະນາຄານແມ່ນຈະໃຊວ້ທິຮີບັຮູ ້ແລະ ປະເມນີສນັຍາທງັໝດົແບບດ່ຽວ, ຍກົເວັນ້ແຕ່
ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັັນ້ ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ. ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດກ້ ານດົບາງລາຍການທີ່ ຕອ້ງການສະເພາະ 
ແລະ ຜູທ້ີ່ ຈະນ າໄປປະຕບິດັຕວົຈງິ, ເຊິ່ ງມາດຕະຖານນີໄ້ດຖ້ກືນ າໃຊໂ້ດຍທະນາຄານ. 
 
 ສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ເຄຍີຖກືຈດັເປັນສນັຍາທາງການເງນິກ່ອນໜາ້ນີ ້
 
ທະນາຄານບ ່ ໄດປ່້ຽນແປງມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງການຮບັຮູຊ້ບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາສ າລບັສນັຍາທີ່ ເຄຍີ
ຈດັເປັນສນັຍາທາງການເງນິ (ເຊັ່ ນວ່າ: ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າແມ່ນເທົ່ າກບັສນັຍາເຊົ່ າຂອງຊບັສນິ 
ແລະ ໜີສ້ນິ ຖກືຮບັຮູພ້າຍໃຕ ້ ມາດຕະຖານບນັຊ ີ IAS 17). ສ າລບັມາດຕະຖານສາກນົ IFRS 16 ແມ່ນມຄີວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕອ້ງການໃຊສ້ນັຍາເຊົ່ າເຫ ົ່ ານີ ້ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທີ່  1 ມງັກອນ 2019. 
 
ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູສ້ດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ ສ າລບັສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ເຄຍີຖກືຈດັເປັນສນັຍາເຊົ່ າໃນການ
ດ າເນນີງານ, ຍກົເວັນ້ແຕ່ ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ. ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້
ແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູຕ້າມມູນຄ່າຕາມບນັຊ,ີ ຖາ້ຫາກວ່າມາດຕະຖານນີໄ້ດມ້ກີານນ າໃຊມ້າຕະຫ ອດ, ນອກຈາກອດັຕາການເພີ່ ມຂຶນ້
ຂອງເງນິກູຢື້ມນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ. ໃນບາງສນັຍາເຊົ່ າ, ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູອ້ງີຕາມມູນຄ່າທີ່
ທຽບເທົ່ າໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ, ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານປັບປ່ຽນກບັລາຍການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ ແລະ ຄ່າເຊົ່ າຄາ້ງຈ່າຍທີ່
ເຄຍີຮບັຮູມ້າກ່ອນໜາ້ນີ.້ ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າຈະຖກືຮບັຮູຕ້າມມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງຈ ານວນເງນິທີ່ ຍງັເຫ ອືຕາມສນັຍາ, ການໃຊ ້
ວທິຫີ ຸດໄດກ້ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອອດັຕາຂອງເງນິກູຢື້ມນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າມກີານເພີ່ ມຂຶນ້. 
 
ທະນາຄານແມ່ນໄດນ້ າມາດຕະຖານນີໄ້ປນ າໃຊໃ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງິທີ່ ລວມມ:ີ 
 
 ໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຫ ຸດຕ ່ ກບັຕາຕາລາງຕດິຕາມຂອງສນັຍາເຊົ່ າກບັສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ; 
 ໃຊໃ້ນການປະເມນີວ່າສນັຍາມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫ າຍ ຫ  ືບ ່  ກ່ອນວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ;



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 
 

ກ. ລກັສະນະຜນົກະທບົໃນການນ າໃຊ ້IFRS 16 (ຕ ່ ) 
   

 ການຍກົເວັນ້ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ຈະຖກືນ າໃຊກ້ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອສນັຍາເຊົ່ ານັນ້ມໄີລຍະເວລາເຊົ່ າທີ່ ສິນ້ສຸດພາຍໃນ 12 ເດອືນ ນະວນັ
ທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ການນ າໃຊ;້ 

 ບ ່ ລວມເອາົຕົນ້ທນຶທາງກງົຈາກການປະເມນີມູນຄ່າຂອງສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ; 
 ໃຊເ້ພື່ ອເປັນຂ ມູ້ນພືນ້ຖານໃນການກ ານດົໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາເຊົ່ າເຊິ່ ງສນັຍາເຊົ່ າໄດລ້ະບຸທາງເລອືກໃນການຕ ່ ສນັຍາໃໝ່ 

ຫ  ືຍກົເລກີສນັຍາ. 
 

ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 ສາມາດສມົທຽບໄດກ້ບັສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 
ດັ່ ງນີ:້ 
 
 ລາ້ນກບີ 

ຂ ຜູ້ກພນັສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018  12.851 

ອດັຕາຄ່າສະເລ່ຍແບບຖ່ວງໜກັ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 5,59% 

ອດັຕາສ່ວນຫ ຸດຂອງສນັຍາເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 8.130 

ລບົໃຫ:້  

ຂ ຜູ້ກພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ - 

ຂ າ້ຜູກພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າ  (13) 

ໜີສ້ນິຂອງສນັຍາເຊົ່ າ ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019  8.117 

 
ຂ. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ສ າຄນັ 
 
ນະໂຍບາຍຂາ້ງລຸ່ມນີແ້ມ່ນນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງທະນາຄານໃນການນ າໃຊມ້າດຕະຖານ IFRS 16, ເຊິ່ ງໄດຖ້ກືນ າໃຊຕ້ັງ້ແຕ່ວນັທທີີ່
ເລີ່ ມເຮດັສນັຍາ: 
 
• ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ 

 
ທະນາຄານຮບັຮູສ້ດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ເຮດັສນັຍາເຊົ່ າ (ເຊັ່ ນວ່າ: ວນັທທີີ່ ຊບັສນິນັນ້ພອ້ມໃນການໃຊງ້ານ). 
ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ແມ່ນປະເມນີມູນຄ່າຈາກຕົນ້ທນຶ, ຫກັໃຫ ້ຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າສະສມົ ແລະ ດດັແກຈ້າກ
ການຕມີູນຄ່າຄນືໃໝ່ຂອງໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ. ຕົນ້ທນຶຂອງສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິລວມມ ີຈ ານວນໜີສ້ນິຕາມສນັຍາທີ່ ໄດຮ້ບັ
ຮູ,້ ຕົນ້ທນຶທາງກງົເລີ່ ມຕົນ້ທີ່ ໄດເ້ກດີຂຶນ້ ແລະ ສນັຍາການຈ່າຍເງນິທີ່ ໄດຊ້ າລະນະວນັທ ີຫ  ືກ່ອນ ວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ ຫກັ
ໃຫ ້ ລາຍຮບັຈາກຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆຕາມສນັຍາ. ຍກົເວັນ້ກ ລະນທີີ່ ທະນາຄານມເີຫດຜນົພຽງພ ທີ່ ແນ່ນອນທີ່ ຈະສາມາດນ າເອາົ
ກ າມະສດິໃນການນ າໃຊສ້ນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິ ນະວນັທີ່ ສິນ້ສຸດຂອງສນັຍາເຊົ່ າ, ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິທີ່ ໄດຮ້ບັຮູ ້



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊແີລະການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 
 
ຂ. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
ແມ່ນໄດຖ້ກືຫກັຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນແບບພືນ້ຖານເສັນ້ຊື່ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ ສັນ້ກວ່າທີ່ ໄດປ້ະເມນີຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານຂອງຊບັສນິ
ເຫ ົ່ ານັນ້ ແລະ ຕາມອາຍຸຂອງສນັຍາ. ເຊິ່ ງຊບັສນິຖກືໃຊໄ້ປອາດຈະມກີານເສື່ ອມມູນຄ່າ. 
 
• ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 

 
ນະວນັທທີີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາເຊົ່ າ, ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູໜ້ີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າທີ່ ໄດປ້ະເມນີມູນຄ່າຈາກມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງຄ່າເຊົ່ າ
ທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍຕາມໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາເຊົ່ າ. ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງສນັຍາເຊົ່ າລວມມ ີຄ່າໃຊຈ່້າຍຄງົທີ່  (ການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າແບບຄງົທີ່ ຕາມ
ເນືອ້ໃນຂອງສນັຍາທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ)້ ຫກັໃຫ ້ລາຍຮບັຈາກຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆຕາມສນັຍາ, ຄ່າເຊົ່ າຜນັແປທີ່ ອງີຕາມດດັສະນ ີຫ  ື
ອດັຕາ ແລະ ຈ ານວນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງຈ່າຍພາຍໃຕມູ້ນຄ່າຄງົເຫ ອືຕາມການຄ າ້ປະກນັ. ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງສນັຍາເຊົ່ າຍງັລວມທງັ
ລາຄາໃນການໃຊສ້ດິຕາມທາງເລອືກໃນການຊືສ້ນັຍາເຊົ່ າຢ່າງເໝາະສມົທີ່ ປະຕບິດັໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕອ້ງຈ່າຍຄ່າປັບໃໝເມື່ ອ
ມກີານຍກົເລີກສນັຍາ, ຖາ້ຫາກວ່າໄລຍະຂອງສນັຍາເຊົ່ າສົ່ ງຜົນກະທບົຕ ່ ກບັການນ າໃຊທ້າງເລອືກການຍກົເລີກສນັຍາຂອງ
ທະນາຄານ. ຄ່າເຊົ່ າຜນັແປທີ່ ບ ່ ໄດອ້ງີຕາມດດັສະນ ີຫ  ືອດັຕາ ໄດຖ້ກືຮບັຮູເ້ປັນລາຍຈ່າຍໃນຊ່ວງເວລາໃດໜື່ ງເມື່ ອເກດີມເີຫດການ 
ຫ  ືເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີມກີານຊ າລະເງນິເກດີຂືນ້.  
 
ການຄດິໄລ່ມູນຄ່າປັດຈບຸນັຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ, ທະນາຄານຈະນ າໃຊອ້ດັຕາການກູຢື້ມທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນວນັເລີ່ ມຕົນ້ຂອງການເຊົ່ າ
ຖາ້ວ່າອດັຕາດອກເບຍ້ໃນສນັຍາເຊົ່ ານັນ້ຍງັບ ່ ສາມາດລະບຸໄດ.້ ຫລງັຈາກວນັເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ, ມູນຄ່າຂອງໜິີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ
ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງດອກເບຍ້ ແລະ ຫລຸດລງົຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ. ນອກຈາກນີ,້ ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງ
ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າແມ່ນຈະຖກືຕມີູນຄ່າຄນືຖາ້ຫາກເກດີມກີານດດັແກ,້ ການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາການເຊົ່ າ, ການປ່ຽນແປງ 
ການຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າແບບຄງົທີ່ ຕາມເນືອ້ໃນຂອງສນັຍາທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ຫ  ືການປ່ຽນແປງການປະເມນີເພື່ ອຊືສ້ນັຍາເຊົ່ າຊບັສນິ. 

 
ການເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ ແລະ ການເຊົ່ າຊບັສນິໃນມນູຄ່າທີ່ຕ  ່ າ 
 
ທະນາຄານໄດນ້ າໃຊນ້ະໂຍບາຍການຍກົເວັນ້ສນັຍາເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ກບັສນັຍາເຊົ່ າເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນໄລຍະສັນ້ (ເຊັ່ ນ: ສນັຍາ
ເຊົ່ າທີ່ ມໄີລຍະ 12 ເດອືນ ຫ  ືໜອ້ຍກວ່ານບັຈາກມືທ້ີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ບ ່ ລວມກບັຕວົເລອືກການຊື)້. ນອກນີ,້ ຍກົເວັນ້ການຮບັຮູກ້ານ
ເຊົ່ າຊບັສນິມູນຄ່າຕ ່ າເພື່ ອເຊົ່ າອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການທີ່ ຄາດວ່າຈະມມີູນຄ່າຕ ່ າ. ລາຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ ແລະ ຄ່າເຊົ່ າຊບັ
ສນິທີ່ ມມີູນຄ່າຕ ່ າແມ່ນຈະຖກືຮບັຮູເ້ປັນລາຍຈ່າຍຕາມຮູບແບບເສັນ້ຊື່  ຕະຫລອດອາຍຸສນັຍາເຊົ່ າ. 
 
• ຂ ຄ້ວນພຈິາລະນາທີ່ສ າຄນັໃນການກ ານດົໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລອືກໃນການຕ ່ອາຍຸສນັຍາ 
 
ທະນາຄານກ ານດົໄລຍະເວລາການເຊົ່ າໃຫເ້ປັນໄລຍະເວລາການເຊົ່ າທີ່ ບ ່ ສາມາດຍກົເລກີໄດ,້ ລວມເຖງິໄລຍະເວລາທີ່ ຄວບຄຸມທາງ
ເລອືກທີ່ ຈະຕ ່ ອາຍຸສນັຍາ ຖາ້ວ່າມເີຫດຜນົແນ່ນອນທີ່ ຈະປະຕບິດັ, ຫ ໄືລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງທີ່ ຄວບຄຸມໂດຍທາງເລອືກທີ່ ຈະຢຸດເຊົ່ າ
ສນັຍາ ຖາ້ຫາກວ່າມເີຫດຜົນແນ່ນອນທີ່ ຈະບ ່ ຖືກປະຕບິດັ. ທະນາຄານມທີາງເລອືກພາຍໃຕບ້າງສນັຍາທີ່ ຈະເຊົ່ າຊບັສິນໃນ
ເງ ື່ອນໄຂເພີ່ ມເຕມີເປັນເວລາ 3 ເຖງິ 5 ປີ. ທະນາຄານຕອ້ງພຈິາລະນາປະເມນີເຖງິຄວາມເໝາະສມົໃນການປະຕບິດັທາງເລອືກ



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊແີລະການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.2  IFRS 16 ສນັຍາເຊົ່ າ (ຕ ່ ) 
 
ຂ. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

 
• ຂ ຄ້ວນພຈິາລະນາທີ່ສ າຄນັໃນການກ ານດົໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລອືກໃນການຕ ່ອາຍຸສນັຍາ (ຕ ່ ) 
 
 ດັ່ ງກ່າວ ຫ  ື ສາ້ງຂືນ້ໃໝ່. ທາງເລອືກດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດພ້ຈິາລະນາເຖງິທຸກປັດໄຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ສາ້ງແຮງຈງູໃຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
ເພື່ ອໃຫເ້ກດີການປະຕບິດັໃໝ່. ຫ ງັຈາກວນັເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ, ທະນາຄານຈະປະເມນີໄລຍະເວລາໃນການເຊົ່ າໃໝ່ ຖາ້ຫາກມີ
ເຫດການຈ າເປັນ ຫລ ືສະຖານະການທີ່ ປ່ຽນແປງພາຍໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຜນົກະທບົຕ ່ ຄວາມອາດສາມາດຂອງການປະຕບິດັ 
(ຫ  ືບ ່ ປະຕບິດັ) ທາງເລອືກໃໝ່ (ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດທຸລະກດິເປັນຕົນ້). 
 
ທະນາຄານໄດລ້ວມໄລຍະເວລາການປະຕບິດັການຕ ່ ສນັຍາເປັນອກີພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໄລຍະເວລາການເຊົ່ າສ າລບັການເຊົ່ າອາຄານ 
ແລະ ເຄື່ ອງຈກັ ເນື່ ອງຈາກຊບັສນິເຫ ົ່ ານີມ້ຄີວາມສ າຄນັຕ ່ ກບັການປະຕບິດັງານ. ສນັຍາເຊົ່ າເຫ ົ່ ານີ ້ລວມມກີານເຊົ່ າໄລຍະສັນ້ທີ່ ບ ່
ສາມາດຍກົເລກີໄດ ້(ເຊັ່ ນ: 3 ເຖງິ 5 ປີ)  ແລະ ຈະມຜີນົກະທບົໃນແງ່ລບົຕາມມາຖາ້ຫາກການປ່ຽນແທນນີຍ້ງັບ ່ ສາມາດປະຕບິດັ
ໄດຢ່້າງແທຈ້ງິ. ທາງເລອືກໃນການຕ ່ ອາຍຸສນັຍາຂອງລດົຍນົແມ່ນຈະບ ່ ລວມເປັນສ່ວນໜຶ່ ງໃນໄລຍະຂອງສນັຍາເຊົ່ າ ເພາະວ່າ
ທະນາຄານມນີະໂຍບາຍໃນການເຊົ່ າລດົຍນົໄລຍະເວລາບ ່ ເກນີ 5 ປີ, ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງຈະບ ່ ມກີານປະຕບິດັໃນທາງເລອືກໃນການຕ ່
ສນັຍາດັ່ ງກ່າວນີ.້ 
 
ຄ. ມນູຄ່າທີ່ຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຖານະທາງການເງນິ 
 
ມູນຄ່າທີ່ ສະແດງຢູ່ດາ້ນລຸ່ມນີ ້ ເປັນມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິຂອງທະນາຄານ ແລະ ໜີສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະ: 
 
 ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ ໜີ ້ສ້ນິຕາມສນັຍາເຊົ່ າ 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 40.903 8.117 

ຊືເ້ຂົາ້ເພີ່ ມ 4.927 4.927 

ລາຍຈ່າຍຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນ (2.358) - 

ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ - 214 

ລາຍຈ່າຍ - (5.189) 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 43.472 8.069 

 
ທະນາຄານໄດຮ້ບັຮູລ້າຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າຈາກການເຊົ່ າຊບັສນິທີ່ມມີນູຄ່າຕ ່ າ ເປັນສະກຸນເງນິກບີ 13 ລາ້ນ ສ າລບັໄລຍະເວລາຫກົເດອືນ
ທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊແີລະການເປີດເຜຍີຂ ມູ້ນ (ຕ ່ ) 
 

5.3  ຜນົປະໂຫຍດພາຍຫ ງັອອກການ 
 

ໃນປີ 2019, ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານຕ ່ ກບັຜນົປະໂຫຍດພາຍຫ ງັອອກການແມ່ນ ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງໃໝ່ ດັ່ ງທີ່ ໄດເ້ປີດເຜຍີ
ໃນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ6.15. 

 

6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ 
 

6.1 ການແລກປ່ຽນເງນິຕ່າງປະເທດ 
 

 ການເຮດັທຸລະກ າທີ່ ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ ຖກືບນັທກຶ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງນິກບີ ໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາແລກ ປ່ຽນ
ນະວັນັທທີີ່ ເຮດັທຸລະກ າ. ຊບັສນິ ແລະ ຫນີສ້ນິທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະໄດ ້ຖກືແລກປ່ຽນຄນືເປັນເງນິກບີ ໂດຍ
ໃຊອ້ດັຕາແລກປ່ຽນນະວນັທສີາ້ງບດົລາຍງານ (ເບີ່ ງລາຍລະອຽດອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໃຊໃ້ນການ
ແລກປ່ຽນເປັນເງນິກບີ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ 31 ທນັວາ 2018 ໃນ ບດົອະທຍິາຍເລກທ ີ41). ສ່ວນຜດິດ່ຽງທີ່ ເກດີ
ຂຶນ້ຈາກການຕມີູນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານແມ່ນຖກືບນັທກຶເຂົາ້ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະ
ກດິຈະການ. 

 

6.2. ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ມາ 
 

6.2.1 ວນັທຂີອງການຮບັຮູ ້
 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທງັໝດົ, ຍກົເວັນ້ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້, ຖືກຮບັຮູ ້
ເບືອ້ງຕົນ້ໃນມືທ້ີ່ ຖກືຊື ້- ຂາຍ ເຊັ່ ນ: ມືທ້ີ່ ທະນາຄານກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ ງໃນພນັທະສນັຍາຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ. ນີ ້ລວມ
ທງັ ‘‘ວທິກີານຄາ້ປົກກະຕ’ິ’ - ການຊື ້ຫ  ືການຂາຍຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານນ າສົ່ ງຕາມກ ານດົເວລາທີ່ ໄດ ້
ຖືກກ ານດົໂດຍກດົໝາຍ ຫ  ືລະບຽບການເງນິໃນສະຖານທີ່ ຊືຂ້າຍ. ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ ແມ່ນຖືກຮບັຮູໃ້ນ
ເມື່ ອເງນິໄດໂ້ອນເຂົາ້ບນັຊ ີຂອງລູກຄາ້ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. ທະນາຄານຮບັຮູໜ້ີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້ເມື່ ອທະນາຄານໄດຮ້ບັເງນິຈາກລູກຄາ້
ເປັນທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. 

 

6.2.2 ການຕມີນູຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ຂອງເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 
 

 ການຈດັປະເພດເຄື່ ອງມທືາງການເງນິຕາມການຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແມ່ນຂຶນ້ກບັລກັສະນະຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ແລະ 
ຈດຸປະສງົຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ຕອ້ງການ. ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທງັໝດົແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນເບືອ້ງຕົນ້ຕາມ
ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າບວກກບັລາຍຈ່າຍທີ່ ເກດີຈາກການຊື,້ ຍກົເວັນ້ໃນກ ລະນຂີອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິທີ່ ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ
ຖກືບນັທກຶໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ. 

 

6.2.3 ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 
  

ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (EIR) ແມ່ນອດັຕາສ່ວນຫ ຸດຕວົຈງິທີ່ ໄດຈ້າກການຄາດຄະເນການຊ າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຫ  ືລາຍ
ຮບັຕາມອາຍຸການທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ ຫ  ືໄລຍະສັນ້ກວ່າທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ອງ ຍອດຍກົມາສຸດທຂິອງຊບັສນິ ຫ  ື
ໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ຄ່າເສື່ ອມຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິທາງການເງນິແມ່ນຖກືດດັແກ ້ເມື່ ອທະນາຄານໄດແ້ກໄ້ຂການຄາດ
ຄະເນລາຍຮບັ ຫ  ືລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖກືຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ແລະ ສ່ວນຜດິດ່ຽງຂອງ ມູນຄ່າ
ດັ່ ງກ່າວຈະຖກືບນັທກຶເປັນ ‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິ ແລະ ‘ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍ
ຈ່າຍ



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2. ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ (ຕ ່ ) 
 
6.2.3 ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (ຕ ່ ) 
 

ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້’ ສ າລບັໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ນະໂຍບາຍການບນັຊສີ າລບັວທິ ີ EIR ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່ລະປະເພດ
ຂອງການນ າໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືເຊິ່ ງໄດອ້ະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີໃນບດົອະທບິາຍເລກທ:ີ 
 

 6.2.6 ສ າລບັ ‘ການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃນບດົອະທບິາຍ’ 
 6.2.7 ສ າລບັ ‘ຕອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້’ 
 6.2.8 ສ າລບັ ‘ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້ ແລະ ແຫ ່ ງທນຶກູຢື້ມອື່ ນ’ 
 6.4 ສ າລບັ ‘ການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ’; ແລະ 
 6.8 ສ າລບັ ‘ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ’ 

 

6.2.4 ມືທ້ ີ1 ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ  
 
 ເມື່ ອລາຄາໃນມືທ້ີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ຕ່າງຈາກມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງລາຄາຕາມທອ້ງຕະຫລາດໃນປັດຈບຸນັ ຂອງເຄື່ ອງມກືານ

ເງນິອັນດຽວກັນ ຫ ື ອີງຕາມມູນຄ່າທີ່ ໄດສ້ າຫ ວດໃນຕະຫລາດ, ທະນາຄານຮັບຮູສ່້ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືທ້ີ່
ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າຍຸຕທິ າ (‘ມືທ້ ີ1’ ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ) ໃນ  “ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການຄາ້”. ໃນກ ລະນທີີ່ ມູນຄ່າ
ຍຸຕທິ າຖກື ານດົຕາມຖານຂ ມູ້ນທີ່ ບ ່ ໄດຖ້ກືສ າຫ ວດ, ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືທ້ີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າທີ່
ໄດຈ້າກນ າໃຊເ້ຕກັນກິການຕມີູນຄ່າດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອຂ ມູ້ນສາມາດຊອກຫາ
ໄດ ້ຫ  ືເມື່ ອເຄື່ ອງມກືານເງນິບ ່ ຖກືຮບັຮູ.້ 

 
6.2.5 ການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ 

ການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ປະກອບມ ີ ຫ ກັຊບັທນຶ. ຫ ກັຊບັທນຶຈະຖກືຈດັປະເພດເປັນຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວ ້
ເພື່ ອຂາຍ ຖາ້ໃນກ ລະນທີີ່ ຫ ກັຊບັດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ໄດຖ້ກືຈດັເປັນປະເພດຫ ກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້ ຫ  ືຫ ກັຊບັທີ່ ບນັທກຶມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ 
ໂດຍຜ່ານ ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ. 

ທະນາຄານຍງັບ ່ ໄດຮ້ບັຮູບ້ນັດາເງນິກູ ້ຫ  ືໜີຕ້ອ້ງຮບັເປັນການລງົທນຶການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ. 

ຫລງັຈາກການຕມີູນຄ່າໃນເບືອ້ງຕົນ້, ການລງົທນຶທາງການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ໄດຖ້ກືຕມີູນຄ່າເປັນມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ.  

ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶທີ່ ບ ່ ເກດີຂຶນ້ຈງິ ແມ່ນຖກືຮບັຮູໂ້ດຍກງົໃນປະເພດທນຶ (ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການທຸລະກດິ) 
ເປັນ “ເງນິແຮສ າລບັຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”. ເມື່ ອການລງົທນຶດັ່ ງກ່າວໝດົກ ານດົ, ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶສະສມົກ່ອນໜາ້ນີ ້ຈະຖກື
ຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ ວ່າແມ່ນ  “ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ” ເມື່ ອທະນາຄານ
ລງົທນຶຫລາຍກວ່າໜຶ່ ງລາຍການໂດຍນ າໃຊຫ້ລກັຊບັຄ າ້ປະກນັດຽວກນັ, ມນັຈະຖກືສະສາງອອກຕາມຫລກັການເຂົາ້ກ່ອນ-ອອກ
ກ່ອນ. ເງນິປັນຜນົທີ່ ຫາມາໄດໃ້ນຊ່ວງໄລຍະການຖຊືບັສນິການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ
ສະເພາະການກດິຈະການ ວ່າເປັນ  “ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານອື່ ນໆ”  ເມື່ ອສດິຂອງການໄດຮ້ບັເງນິປັນຜນົຂອງທະນາຄານ 
ຖກືສາ້ງຂຶນ້. ເມື່ ອການຂາດທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ເນື່ ອງຈາກການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງການລງົທນຶດັ່ ງກ່າວນັນ້ ຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົ



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ (ຕ ່ ) 
 
6.2.5 ການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັປະເພດມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ (ຕ ່ ) 

ການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ ວ່າເປັນ  “ການຫກັຄ່າເສື່ ອມການລງົທນຶທາງການເງນິ” ໂດຍປ່ຽນຈາກ “ເງນິແຮສ າລບັຫລກັ
ຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”. 

 

6.2.6 ການລງົທນຶທີ່ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ 

ການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົແມ່ນຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນອະນຸພນັທາງການເງນິ ເຊິ່ ງມກີານກ ານດົໄວຢ່້າງຈະແຈງ້ ຫ  ື
ສາມາດກ ານດົໄດໄ້ລຍະເວລາໃນການຊ າລະ ແລະ ໄດກ້ ານດົວນັຄບົກ ານດົໄວແ້ລວ້, ເຊິ່ ງທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈ ແລະ ສາມາດ
ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ. ພາຍຫລງັການຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້, ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົຈະຖກືບນັທກຶອງີຕາມຕົນ້ທນຶ 
ບວກໃຫ ້ ລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ ໂດຍຄດິໄລ່ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕາມສນັຍາຕາມແບບວທິຄີງົຕວົ. ການລງົທນຶ
ປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ ຈະຖກືປະເມນີຄ່າເສື່ ອມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຈະມກີານຫກັຄ່າເສື່ ອມຂອງຫລກັຊບັປະເພດນີ ້ຖາ້ຫາກ
ມູນຄ່າຍຸຕທິ າມກີານຫ ຸດລງົ ຫ  ືຫ ຸດລງົຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶຊື ້ຫ  ືໄລຍະເວລາຂອງການຫ ຸດລງົຂອງລາຄາມລີກັສະນະຍາວນານ. ຄ່າເສື່ ອມ
ທີ່ ເກດີຈາກຫລກັຊບັແບບນີຈ້ະຖກືບນັທກຶໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະການກດິຈະການ ໃນພາກສ່ວນຂອງ “ລາຍ
ຈ່າຍຈາກຂາດທນຶສນິເຊື່ ອ”. 

ຖາ້ທະນາຄານຕອ້ງການຂາຍ ຫ  ືຈດັປະເພດການລງົທນຶທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົໃໝ່ກ່ອນມືຄ້ບົກ ານດົ (ນອກເໜອືຈາກມ ີເຫດການ
ໃດໜຶ່ ງສະເພາະ), ລາຍການຄງັຫລກັຊບັທີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດ ຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົທງັໝດົຈະຖກືປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະຕອ້ງຖກືຈດັ
ປະເພດຄນືໃໝ່ເປັນ ຫລກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ທະນາຄານຈະຖກືຫາ້ມບ ່ ໃຫຈ້ດັປະເພດຊບັສນິການເງນິໃດໆໃຫເ້ປັນ
ຊບັສນິການເງນິທີ່ ຖໄືວຈ້ນົຄບົພາຍໃນ 2 ປີ. 

6.2.7 ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລ້ກູຄາ້ 
 

 ‘ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ’ ແລະ ‘ເງນິກູ ້ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້’, ລວມມຊີບັສນິການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນອະນຸພນັທີ່ ມໄີລຍະ
ເວລາ ຫ  ືສາມາດກ ານດົໄລຍະເວລາການຊ າລະທີ່ ແນ່ນອນ ເຊິ່ ງລາຄາຊບັສນິເຫ ົ່ ານັນ້ບ ່ ໄດມ້ກີານຊື-້ຂາຍໃນຕະຫ າດ, ນອກເໜອືຈາກ:
  
► ທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຂາຍທນັທ ີຫ  ືທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດໃ້ນໄລຍະສັນ້ ແລະ ນັນ້ກ ່ ຂຶນ້ຢູ່ກບັການຮບັຮູເ້ບືອ້ງ

ຕົນ້, ກ ານດົຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າຜ່ານກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ; 
► ທະນາຄານຮບັຮູມູ້ນຄ່າເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ກ ານດົມູນຄ່າຂາຍ; 
► ທະນາຄານອາດຈະບ ່ ໄດກ້ າໄລຈາກການລງົທນຶທງັໝດົ ເນື່ ອງຈາກການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິ. 

 

 ຫ ງັຈາກການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້, ເງນິຝາກກບັທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ ຈະຖກືບນັທກຶລງົບນັຊນີ າ
ໃຊ ້ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ (ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ “EIR”) ລບົໃຫລ້າຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມ. ຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ໂດຍຄ ານງຶເຖງິ
ສ່ວນຫ ຸດຂອງຊບັສນິທີ່ ໄດມ້າ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຕົນ້ທນຶທີ່ ເປັນ ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ (ຕ ່ ) 
 
6.2.7 ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລ້ກູຄາ້ (ຕ ່ ) 
 

 ເພາະສະນັນ້, ທະນະຄານໄດຮ້ບັຮູລ້າຍຮບັດອກເບຍ້ໂດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາຜນົຕອບແທນເຊິ່ ງເປັນອດັຕາການຄາດຄະເນທີ່ ດທີີ່ ສຸດ
ຂອງອດັຕາຜນົຕອບແທນຄງົທີ່ ຕາມອາຍຸເງນິກູ,້ ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງມກີານຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນການ
ຄດິໄລ່ຄ່າທ ານຽມໃນໄລຍະຕ່າງໆ ແລະ ລກັສະນະອື່ ນໆຂອງວງົຈອນຊວີດິຜະລດິຕະພນັ (ການຈ່າຍລ່ວງໜາ້, ດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າ
ບ ລກິານ). 

 

 ຖາ້ຫາກວ່າການຄາດຄະເນມກີານປັບປຸງແກໄ້ຂ, ຈະຕອ້ງມກີານບນັທກຶການດດັແກເ້ພິ່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຫ ຸດລງົ ຂອງມູນຄ່າໃນໃບລາຍງານ
ຖານະການເງນິ ອງີຕາມການເພີ່ ມຂຶນ້ ຫ  ື ຫ ຸດລງົຂອງລາຍຮບັດອກເບຍ້. ຫ ງັຈາກນັນ້, ມູນຄ່າດດັແກດ້ັ່ ງກ່າວຈະຖກືຄດິໄລ່ຄ່າ
ເສື່ ອມ ແລະ ຖກືບນັທກຶເປັນດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. 

 
 ທະນາຄານອາດຈະອອກຂ ຜູ້ກພນັເງນິກູເ້ມ ື່ ອເງນິກູຖ້ກືຖອນ, ເງນິກູດ້ ັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະຖກືຈດັປະເພດເປັນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ມ ີ ໄວ ້

ເພື່ ອຄາ້ຂາຍເພາະວ່າຈດຸປະສງົແມ່ນຂາຍເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້. ຂ ຜູ້ກພນັເຫລົ່ ານີຈ້ະຖກືບນັທກຶ ແລະ ຖກືປະເມນີຕາມມູນຄ່າ ຍຸດຕທິ າ
ຜ່ານກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶ. 

 

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

6.2.8 ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ນ ແລະ ລກູຄາ້ ແລະ ແຫ ່ ງທນຶກູຢື້ມອື່ນ 
 

“ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້” ປະກອບມຂີ ຕ້ກົລງົຕາມສນັຍາທີ່ ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫທ້ະນາຄານມພີນັທະທີ່  ຕອ້ງຈ່າຍ
ເງນິສດົ ຫ  ືຊບັສນິການເງນິອື່ ນໆໃຫແ້ກ່ເຈ ົາ້ຂອງສນັຍາ. 

 
 ຫ ງັຈາກມກີານປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້, ‘ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ ລູກຄາ້’ ຈະຖກືປະເມນີອງີຕາມການຫກັມູນຄ່າເສື່ ອມໂດຍ

ນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ EIR. ມູນຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ໂດຍອງີຕາມສ່ວນຫລຸດ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຂອງໜີ ້ແລະ ຕົນ້ທນຶທີ່ ເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. 

 
6.2.9 ການຈດັປະເພດຊບັສນິການເງນິຄນືໃໝ່ 
 

 ເລີ່ ມຈາກວນັທ ີ1 ກ ລະກດົ 2008, ທະນາຄານໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັປະເພດຄນືໃໝ່ສ າລບັບນັດາຊບັສນິທາງການເງນິ ທີ່ ບ ່
ແນ່ນອນອອກຈາກ “ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້” ໄປເປັນ “ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”, “ເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ”, ຫ  ື“ຊບັສນິທີ່ ຖື
ໄວຈ້ນົຄບົກ ານດົ”. ນບັຈາກວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ທະນາຄານຍງັໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັປະເພດຄນືໃໝ່ ບນັດາເຄື່ ອງມກືານເງນິທີ່ ນອກ 
ເໜອືຈາກ “ເຄື່ ອງມກືານເງນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ” ໄປເປັນ “ເງນິກູ ້ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ”. ການຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ຈະຖກືບນັທກຶດວ້ຍ
ມູນຄ່າຍຸຕທິ າໃນມືທ້ີ່ ຕມີູນຄ່າຄນື, ເຊິ່ ງມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວນັນ້ຈະກາຍເປັນມູນຄ່າຕົນ້ທນຶໃໝ່.



 
ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.2 ເຄື່ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ - ການຮບັຮູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ການຕມີນູຄ່າຕາມພາຍຫ ງັ (ຕ ່ ) 
 

6.2.9 ການຈດັປະເພດຊບັສນິການເງນິຄນືໃໝ່ (ຕ ່ ) 
 
 ສ າລບັຊບັສນິການເງນິທີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດອອກຈາກ “ຊບັສນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ”, ທຸກໆກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶທີ່ ເກດີຈາກຊບັ

ສນິດັ່ ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ ໄດລ້ງົບນັຊເີປັນທນຶເຈ ົາ້ຂອງແມ່ນຖກືສະສາງໄປເປັນກ າໄລ ຫ  ື ຂາດທນຶຈາກອາຍຸສນັຍາທີ່ ຍງັ 
ເຫ ອືຂອງການລງົທນຶໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ທຸກໆສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕົນ້ທນຶໃໝ່ ແລະ ກະແສເງນິສດົ
ທີ່ ຄາດຄະເນໄວແ້ມ່ນຈະຖກືສະສາງອອກຕາມອາຍຸສນັຍາທີ່ ຍງັເຫ ອືຂອງຊບັສນິໂດຍໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ຖາ້ຊບັສນິ
ຖກືກ ານດົວ່າມກີານເສື່ ອມຄ່າມູນຄ່າທີ່ ລງົບນັຊເີປັນທນຶເຈ ົາ້ຂອງນັນ້ແມ່ນຈະຖກືນ າມາລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າ
ເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. 

 
 ໃນບາງກ ລະນ ີ ທະນາຄານອາດຈະຈດັປະເພດຊບັສນິການຄາ້ທີ່ ບ ່ ແມ່ນອານຸພນັອອກຈາກ “ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອການຄາ້” ເປັນ

ປະເພດ “ເງນິກູ ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ” ຖາ້ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງມນັສອດຄ່ອງກບັຄວາມໝາຍຂອງເງນິກູ ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ 
ທະນາຄານມ ີເຈດຈ ານງົໃດໜຶ່ ງ ແລະ ສາມາດຄອບຄອງຊບັສນິທາງການເງນິ ສ າລບັເປັນຊບັສນິທີ່ ຍດຶໄດໃ້ນອະນາຄດົ ຫ  ືຄອບ
ຄອງໄວ ້ ຈນົຄບົກ ານດົ. ຖາ້ຊບັສນິການເງນິຖກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ ແລະ ຖາ້ທະນາຄານໄດຄ້າດຄະເນເງນິສດົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັໃນ
ອະນາຄດົເພີ່ ມໃນພາຍຫລງັເນື່ ອງຈາກວ່າຄວາມສາມາດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິສດົດັ່ ງກ່າວເພີ່ ມຂຶນ້, ຜນົກະທບົຂອງການເພີ່ ມຂຶນ້ນັນ້ 
ແມ່ນໄດບ້ນັທກຶເປັນການດດັແກ ້ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ຈາກມືທ້ີ່ ການຄາດຄະເນມກີານປ່ຽນແປງ. 

  
ການຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ແມ່ນການເລອືກໂດຍຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຖກືກ ານດົເປັນເຄື່ ອງມໂືດຍພືນ້ຖານເຄື່ ອງມ.ື 
 

6.3 ການຫກັລາ້ງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 
6.3.1 ຊບັສນິທາງການເງນິ 
 
 ຊບັສນິທາງການເງນິ (ຫ ,ື ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫ  ືສ່ວນໜຶ່ ງຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ) ຈະຖກືຢຸດຮບັຮູ ້

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

 
 ທະນາຄານຖວ່ືາໄດໂ້ອນຊບັສນິຖາ້ຫາກວ່າ: 

 ທະນາຄານໄດໂ້ອນກ າມະສດິທງັໝດົໃນການຮບັກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສນິ ຫ  ື
 ການຮກັສາສດິທໃິນການຮບັກະແສເງນິສດົ ແຕ່ຕອ້ງມພີນັທະຜູກພນັທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍກະແສເງນິສດົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັທງັໝດົ

ໃນອານາຄດົໂດຍທນັທໃີຫພ້າກສ່ວນທສີາມພາຍໃຕຮູ້ບແບບ ‘ການຕດິພນັ’. 
 

ການຕດິພນັ ເປັນການເຮດັທຸລະກ າຜ່ານທະນາຄານຖືເປັນລາຍການທີ່ ເກດີຂຶນ້ ເມື່ ອທະນາຄານຖືສດິຕາມສນັຍາ ເພື່ ອຮບັ
ກະແສເງນິສດົຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຊບັສນິເດມີ), ແຕ່ຖເືປັນພາລະຜູກພນັຕາມສນັຍາທີ່ ຈະຕອ້ງຈ່າຍຊ າລະເງນິສດົໃຫ ້
ແກ່ກດິຈະການຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງແຫ່ງ (ຜູຮ້ບັສຸດທາ້ຍ), ເມື່ ອມກີານປະຕບິດັຕາມເງ ື່ ອນໄຂທງັສາມຂ ດ້ ັ່ ງຕ ່ ໄປນີ.້ ນະວນັທ ີ30 
ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານບ ່ ມຊີບັສນິທາງການເງນິພາຍໃຕຮູ້ບແບບດັ່ ງກ່າວ. 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.3 ການຫກັລາ້ງຊບັສນິ ແລະ ໜີ ້ສ້ນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 
6.3.1 ຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

ການໂອນຈະສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂການຢຸດຮບັຮູ ້ກ ຕ ່ ເມື່ ອ: 
 

 ທະນາຄານໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິດັ່ ງກ່າວ ຫ  ື
 ທະນາຄານບ ່ ໄດໂ້ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮກັສາຄວາມສ່ຽງທງັໝດົໄວ ້ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງຊບັສນິ ທງັໝດົ, ແຕ່ໄດ ້

ໂອນການຄວບຄຸມຊບັສນິດັ່ ງກ່າວແລວ້. 
 

ອງີຕາມຂ ມູ້ນຂາ້ງເທງິ, ທະນາຄານຈະພຈິາລະນາວ່າການຄວບຄຸມ ຈະຖກືໂອນຖາ້ຫາກຜູຮ້ບັໂອນມຄີວາມສາມາດໃນການ
ຂາຍຊບັສນິໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົທສີາມທີ່ ບ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກນັ ແລະ ສາມາດໃຊຄ້ວາມສາມາດດັ່ ງກ່າວໄດພ້ຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບ ່ ມຂີ ້
ຈ າກດັໃດໆກ່ຽວກບັການໂອນ. 

 

 ເມື່ ອທະນາຄານໄດໂ້ອນສດິໃນການຮບັເງນິສດົຈາກຊບັສນິການເງນິ ຫ  ືໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕດິພນັ, ແລະ ບ ່ ໄດ ້
ໂອນ ຫ  ືຍງັຄງົຮກັສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທງັໝດົຂອງຊບັສນິ ຫ ໄືດໂ້ອນສດິໃນການຄວບຄຸມຊບັສນິ, ຊບັສນິ
ຈະຖກືຮບັຮູໃ້ນເວລາທີ່ ທະນາຄານຍງັມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັຊບັສນິນັນ້ໆ. ໃນກ ລະນນີີທ້ະນາຄານຍງັຮບັຮູເ້ປັນໜີສ້ນິໃນເຄອື, 
ຊບັສນິທີ່ ຖກືໂອນ ແລະ ໜີສ້ນິທີ່ ຕດິພນັແມ່ນ ຖກືປະເມນີບນົພືນ້ຖານທີ່ ວ່າມນັຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງ
ທະນາຄານທີ່ ມຢູ່ີ. 

 
 ການສບືຕ ່ ຂອງຮູບແບບຂອງການຄ າ້ປະກນັຕ ່ ຊບັສນິທີ່ ໄດໂ້ອນ ແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າໃນລະດບັຕ ່ າກວ່າມູນຄ່າເດມີຂອງຊບັສນິ 

ແລະ ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງການພຈິາລະນາວ່າ ທະນາຄານມຄີວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີ.້ 
 
 ນອກຈາກນີທ້ະນາຄານຍງັຢຸດຮບັຮູບ້ນັດາຊບັສນິທາງການເງນິໂດຍສະເພາະການໃຫກູ້ຢື້ມແກ່ລູກຄາ້ ເມື່ ອເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ້

ຕກົລງົສ່ວນໃຫຍ່ໄດມ້ກີານເຈລະຈາກນັໃໝ່ ແລະ ຖກືພຈິາລະນາເປັນກູຢື້ມໃໝ່, ສ່ວນຜດິດ່ຽງຈະຖກືບນັທກຶເປັນຄ່າເສື່ ອມ
ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. 

 

6.3.2 ໜີສ້ນິທາງການເງນິ 
 

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

 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ 
 
 ທະນາຄານປະເມນີໃນມືເ້ຮດັໃບລາຍງາຍຖານະການເງນິວ່າມຫີລກັຖານຊດັເຈນທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຊບັສນິການເງນິ ຫ  ືກຸ່ມ

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



 
ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 
 ຫລກັຖານຂອງການເສື່ ອມມູນຄ່າອາດລວມມ:ີ ຕວົຊີວ້ດັວ່າຜູກູ້ຢື້ມ ຫ  ືກຸ່ມຂອງຜູກູ້ຢື້ມແມ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນ 

ການເງນິ, ການຜດິສນັຍາ ຫ  ືບ ່ ສາມາດຊ າລະຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້, ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າ ພວກເຂາົຈະລົມ້ລະລາຍ ຫ  ື
ການປັບປຸງລະບບົ ການເງນິຄນືໃໝ່ ແລະ ຂ ມູ້ນອື່ ນໆທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າກະແສເງນິສດົທີ່ ຖກືປະເມນີໃນອະນາຄດົ ຫລຸດ
ລງົ ເຊັ່ ນ: ການປ່ຽນແປງໜີ ້ເກນີກ ານດົ ຫ  ືເງ ື່ອນໄຂດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຜດິສນັຍາ. 

 
6.4.1 ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ຮບັຮູຕ້າມມນູຄ່າຕດັຈ າໜ່າຍ 
 

ການຂາດທນຶຈາກການເສື່ອມມນູຄ່າ 
 

ສ າລບັຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ບນັທກຶຕາມມູນຄ່າສຸດທຫິລງັຫກັຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ (ເຊັ່ ນ: ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ ແລະ 
ລູກຄາ້ ແລະ ການກູຢື້ມອື່ ນໆ), ທະນາຄານຈະປະເມນີຫ ກັຖານຂອງການເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິວ່າມຫີລກັ
ຖານການເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິການເງນິນັນ້ສ າຄນັ ຫ  ືບ ່ ເພື່ ອພຈິາລະນາສະເພາະໂດຍຜູບ້ ລຫິານ. 

 
 ຖາ້ຫາກມຫີລກັຖານວ່າຄ່າເສື່ ອມເກດີຂຶນ້, ຈ ານວນຄ່າເສື່ ອມຈະຖກືຕມີູນຄ່າເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິ 

ແລະ ຍອດເຫ ອືປະຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ (ບ ່ ລວມເອາົຄ່າເສື່ ອມທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ໃນອະນາຄດົ). ຍອດຍກົ
ມາຂອງຊບັສນິແມ່ນຫລຸດລງົ ຍອ້ນນ າໃຊບ້ນັຊຄ່ີາເສື່ ອມ ແລະ ຈ ານວນຄ່າເສື່ ອມທີ່ ລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີ
ງານສະເພາະກດິຈະການ. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈະຖືກສບືຕ ່ ຄດິໄລ່ຕາມຍອດຍກົມາທີ່ ຫລຸດລງົ ແລະ ຖືກຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊ ້
ອດັຕາດອກເບຍ້ກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ເພື່ ອປະເມນີຄ່າເສື່ ອມ. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຖກືລງົບນັຊໃີນ “ລາຍຮບັດອກເບຍ້ 
ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ”. 

  
 ເງນິກູພ້ອ້ມກບັລາຍຈ່າຍທີ່ ຕດິພນັຈະຖກືສະສາງອອກ ເມື່ ອທະນາຄານໄດພ້ຈິາລະນາວ່າຈະບ ່ ສາມາດເກບັໜີໄ້ດ ້ແລະ ເມື່ ອ 

ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັຖືກໂອນໃຫທ້ະນາຄານ. ຖາ້ໃນປີຕ ່ ມາ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍຈະເພີ່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຫລຸດລງົຍອ້ນວ່າມເີຫດການ 
ເກດີຂຶນ້ຫລງັຈາກໄດ ້ຫກັຄ່າເສື່ ອມ, ຄ່າເສື່ ອມໜີເ້ສຍທີ່ ຖກືຫກັໄວກ່້ອນໜາ້ນີຈ້ະເພີ່ ມຂຶນ້ ຫ  ືຫລຸດລງົໂດຍການດດັແກໃ້ນ
ບນັຊລີາຍຈ່າຍ, ຖາ້ໃນອະນາຄດົຈະສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ມູນຄ່າທີ່ ເກບັຄນືໄດນ້ັນ້ຈະຖກືລງົບນັຊເີບືອ້ງມໃີນ ລາຍຮບັ. 

 
 ມູນຄ່າປະຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ແມ່ນມູນຄ່າໃນປະຈບຸນັຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິຂອງ 

ຊບັສນິການເງນິ. ຖາ້ເງນິກູມ້ອີດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ຜນັແປ, ອດັຕາສ່ວນຫລຸດສ າລບັການຕມີູນຄ່າຂອງ ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າແມ່ນອດັ 
ຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິໃນປະຈບຸນັ. ຖາ້ທະນາຄານໄດຈ້ດັປະເພດຊບັສນິການຄາ້ເປັນເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້, ອດັຕາສ່ວນ 
ຫລຸດສ າລບັຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມແມ່ນ ຕອ້ງນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິໃນປະຈບຸນັ. 

 
 ການຄດິໄລ່ມູນຄ່າປະຈບຸນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ທີ່ ຄາດຄະເນໄວຂ້ອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ກະແສ

ເງນິສດົ ຊຶ່ ງອາດເປັນຜນົມາຈາກຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ຍດຶມາໄດລ້ບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ຂາຍ 
ບ ່ ວ່າການຍດຶຫລກັຊບັຈະເປັນໄປໄດ ້ຫ  ືບ ່ ກ ່ ຕາມ. 

 
   



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

6.4.1 ການຖຄືອງຊບັສນິທາງການເງນິຈນົຮອດມືຈ້ດັຈ າໜ່າຍ (ຕ ່ ) 
 

 ຮູບແບບການເສື່ອມມນູຄ່າເປັນກຸ່ມ 
 
 ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການປະເມນີຄ່າເສື່ ອມເປັນກຸ່ມ, ຊບັສນິການເງນິແມ່ນຖກືຈດັເປັນກຸ່ມ ຕາມລກັສະນະຄວາມສ່ຽງທີ່ ຄາ້ຍຄື

ກນັ ຊຶ່ ງເປັນຕວົຊີວ້ດັຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີໃ້ນການຈ່າຍເງນິຈ ານວນທງັໝດົອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ, ອງີ
ຕາມພືນ້ຖານຂອງການປະເມນີຜນົຄວາມສ່ຽງການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ ຫ  ື ການໃຫຄ້ະແນນໂດຍພຈິາລະນາຈາກ ປະເພດຊບັສນິ, 
ປະເພດອຸດສາຫະກ າ, ສະຖານທີ່ ຕັງ້ພູມສາດ, ປະເພດຂອງຫ ກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ສະຖານະພາບທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອື່ ນໆທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ). 

 

 ກະແສເງນິສດົໃນອານາຄດົຂອງກຸ່ມຊບັສນິການເງນິທີ່ ມກີານຫກັຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ ແມ່ນຖກືຄາດຄະເນບນົພືນ້ຖານ 
ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຂອງຊບັສນິທີ່ ມລີກັສະນະຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັໃນກຸ່ມ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຖກືດດັແກ ້
ບນົພືນ້ຖານຂ ມູ້ນທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ເພື່ ອສ່ອງແສງເຖງິຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນປະຈບຸນັ ເຊິ່ ງການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາແມ່ນ 
ເປັນບ່ອນອງີ ແລະ ເພື່ ອຍາ້ຍຜນົກະທບົຂອງເງ ື່ອນໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ ບ ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົໃນປະຈບຸນັ. 

 
 ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີ່ ສ່ອງແສງເຖງິກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກນັກບັ ການປ່ຽນແປງ 

ຂອງຂ ມູ້ນທີ່ ສງັເກດໄດຈ້າກປີຕ ່ ປີ (ເຊັ່ ນການປ່ຽນແປງອດັຕາການວ່າງງານ, ລາຄາຊບັສນິ, ລາຄາສນິຄາ້, ເງ ື່ອນໄຂການຊ າລະ, 
ຫ  ືປັດໄຈອື່ ນໆທີ່ ບົ່ ງບອກເຖງິການຂາດທນຶໃນກຸ່ມ ແລະ ຄວາມສ າຄນັຂອງການຂາດທນຶ). ວທິກີານ ແລະ ຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່
ນ າໃຊໃ້ນການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ໄດທ້ບົທວນຄນືຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ເພື່ ອຫລຸດສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງ
ຂາດທນຶທີ່ ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທນຶຕວົຈງິ. 

 
6.4.2 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງການລງົທນຶທາງການເງນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ  

ທະນາຄານຍງັໄດບ້ນັທກຶຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຕ ່ ການລງົທນຶທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ເມື່ ອເກດີການຫ ຸດລງົທີ່ ສ າຄນັ ຫ  ືການຫ ຸດລງົ ໃນມູນ
ຄ່າຍຸຕທິ າທີ່ ຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶ ຂ ກ້ ານດົທີ່  “ສ າຄນັ” ຫ  ື“ຍາວນານ” ຕອ້ງຖກືພຈິາລະນາ, ການພຈິາລະນາດັ່ ງກ່າວນີ ້ທະນາຄານປະ
ເມນີລະຫວ່າງຫ າຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜງັຕງີຂອງລາຄາຮຸນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ກ ານດົຂອບເຂດຂອງມູນຄ່າຍຸດຕທິ າທີ່
ຕ ່ າກວ່າຕົນ້ທນຶ. 

6.4.3 ການປະເມນີມນູຄ່າຫ ກັຊບັຄ າ້ປະກນັ 
 
 ທະນາຄານຊອກຫາວທິທີີ່ ຈະນ າໃຊຫ້ລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ, ຖາ້ເປັນໄປໄດ,້ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊບັສນິການເງນິ. 

ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັອາດເປັນໄດຫ້ລາຍຮູບແບບ ເຊັ່ ນ: ເງນິສດົ, ຫລກັຊບັ, ໜງັສສືນິເຊື່ ອ/ໜງັສຄື າ້ປະກນັ, ອະສງັຫາລມິະ
ຊບັ, ໜີຕ້ອ້ງຮບັ, ເຄື່ ອງໃນສາງ, ຊບັສນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນການເງນິອື່ ນໆ ແລະ ການຍກົລະດບັສນິເຊື່ ອ ເຊັ່ ນ ຂ ຕ້ກົລງົທີ່ ຮດັກຸມ. ໂດຍ
ທົ່ ວໄປ, ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັແມ່ນຖກືປະເມນີໃນມູນຄ່າຕ ່ າສຸດໃນມືເ້ລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ກ ານດົເວລາການລາຍ
ງານປະຈ າປີຂອງທະນາຄານ. 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

6.4.3 ການປະເມນີມນູຄ່າຫ ກັຊບັຄ າ້ປະກນັ (ຕ ່ ) 
 

ເພື່ ອກ ານດົຂອບເຂດທີ່ ຄວນເປັນໄປໄດ ້ ທະນາຄານໄດນ້ າໃຊຂ້ ມູ້ນຕາມທອ້ງຕະຫລາດສ າລບັປະເມນີຊບັສນິການເງນິ ທີ່ ໃຊ ້
ເປັນຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັ.  ຊບັສນິການເງນິອື່ ນໆທີ່ ຍງັບ ່ ສາມາດກ ານດົມູນຄ່າຕາມທອ້ງຕະຫລາດ ຈະຖກືປະເມນີໂດຍໃຊຮູ້ບ
ແບບການປະເມນີ. ຫລກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ ບ ່ ແມ່ນທາງການເງນິເຊັ່ ນ: ອະສງັຫາລມິະຊບັ ຈະຖກືປະເມນີຕາມຂ ມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກ
ພາກສ່ວນພາຍນອກ (ຫາກມ)ີ ເຊັ່ ນ: ນາຍໜາ້, ດດັສະນລີາຄາທີ່ ພກັອາໄສ, ບດົລາຍງານການເງນິທີ່ ຖກືກວດສອບແລວ້ ແລະ 
ແຫລ່ງຂ ມູ້ນທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖອືື່ ນໆ. 

 

6.4.4 ຫ ກັຊບັຄ າ້ປະກນັທີ່ຖກືຍດຶ 
 

 ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ນກ ານດົວ່າຊບັສນິທີ່ ຍດຶມາ ສາມາດນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການດ າເນນີກດິຈະການພາຍໃນຂອງທະນາຄານ 
ຫ  ືຄວນຈະຂາຍ. ຊບັສນິທີ່ ເປັນປະໂຫຍດສ າລບັການດ າເນນີງານພາຍໃນຈະຖກືໂອນເຂົາ້ໄປເປັນຊບັສນິຕາມແຕ່ລະປະເພດ
ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ເຊິ່ ງຈະຖືກຕມີູນຄ່າຫ ຸດລງົຈາກມູນຄ່າທີ່ ຍດຶມາ ຫ  ືຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິທີ່ ຖືກຄ າ້ປະກນັ. ຊບັສນິທີ່ ຖືກ
ກ ານດົວ່າຈະຂາຍອອກຈະຖກືໂອນເປັນຊບັສນິມໄີວສ້ າລບັຂາຍ ແລະ ຖກືຕມີູນຄ່າຕາມມູນຄ່າຕວົຈງິນະມືທ້ີ່ ຍດຶຊບັສນິໂດຍ
ສອດ ຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ. 

 

6.5 ການຫກັລາ້ງເຄື່ອງມທືາງການເງນິ 
 

 ຊບັສນິ ແລະ ໜີິສ້ນິທາງການເງນິແມ່ນຖກືຫກັລາ້ງກນັ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທຈິະຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ
ສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ, ຖາ້ຫາກວ່າ ທະນາຄານຖກືບງັຄບັທາງກດົໝາຍໃຫສ້ະສາງຈ ານວນເງນິດັ່ ງກ່າວ
ນັນ້ ແລະ ທະນາຄານຕັງ້ໃຈຈະສະສາງໃນມູນຄ່າສຸດທ ິຫ  ື ຂາຍຊບັສນິເພື່ ອຊ າລະໜີສ້ນິໃນເວລາດຽວກນັ. ນີບ້ ່ ແມ່ນກ ລະນີ
ທົ່ ວໄປໃນຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຫກັລາ້ງລະຫວ່າງ ຊບັສນິ - ໜີສ້ນິ ແລະ ຊບັສນິ - ໜີສ້ນິ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຖ້ກືສະແດງມູນຄ່າ
ລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. 

 

6.6 ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື 
 

ການລງົທນຶຢູ່ບ ລສິດັໃນເຄອືຂອງທະນາຄານແມ່ນຖືກລງົບນັຊີເປັນຕົນ້ທນຶ. ສ່ວນແບ່ງກ າໄລສະສມົບ ລສິດັລູກເກີດຂຶນ້
ພາຍຫ ງັວນັທລີງົທນຶແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. ຜນົໄດຮ້ບັອື່ ນໆນອກຈາກກ າ
ໄລແມ່ນຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທນຶ ແລະ ຫກັລບົຕົນ້ທນຶຂອງການລງົທນຶ. 

ການຫກັຄ່າເສື່ ອມສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອການລງົທນຶໃນບ ລສິດັລູກ ເມື່ ອບ ລສິດັລູກມກີານຂາດທນຶ (ຍກົເວັນ້ສ າລບັການຂາດທນຶທີ່ ຖກື
ລະບຸຢູ່ໃນແຜນທຸລະກດິກ່ອນການສາ້ງຕັງ້). ດັ່ ງນັນ້, ການຫກັຄ່າເສື່ ອມຈຶ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ສ າລບັສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ ການລງົທນຶ
ຕວົຈງິຢູ່ບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ຮຸນ້ສ່ວນຂອງທະນາຄານຢູ່ບ ລສິດັເຄອື.  
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6.7 ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶຂອງທະນາຄານແມ່ນຖກືລງົບນັຊເີປັນຕົນ້ທນຶ. ສ່ວນແບ່ງກ າໄລສະສມົຂອງບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
ເກດີຂຶນ້ພາຍຫ ງັວນັທລີງົທນຶ ແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. ຜນົໄດຮ້ບັອື່ ນໆນອກຈາກ
ກ າໄລ ແມ່ນຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທນຶ ແລະ ຫກັອອກຈາກຕົນ້ທນຶຂອງການລງົທນຶ. 

ການຫກັຄ່າເສື່ ອມສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶເມື່ ອວສິາຫະກດິເກດີມກີານຂາດທນຶ (ຍກົເວັນ້ ການຂາດທນຶທີ່
ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນທຸລະກດິກ່ອນການສາ້ງຕັງ້). ດັ່ ງນັນ້, ຄ່າເສື່ ອມຈຶ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ສ າລບັສ່ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງການລງົທນຶຕວົ
ຈງິໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ແລະ ຮຸນ້ສ່ວນໃນທນຶສຸດທຂິອງທະນາຄານໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ. 

6.8 ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 
 

ລາຍຮບັແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູໃ້ນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າຜນົປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກດິຈະໄຫ ເຂົາ້ທະນາຄານ 
ແລະ ລາຍຮບັເຫ ົ່ ານັນ້ຈະຖກືຕມີູນຄ່າຢ່າງເຊື່ ອຖໄືດ.້ ຫລກັການການຮບັຮູສ້ະເພາະດັ່ ງຕ ່ ໄປນີຈ້ະຕອ້ງຖກືປະເມນີກ່ອນລາຍ
ຮບັຈະຖກືຮບັຮູ.້ 

  

6.8.1 ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້  
 
 ສ າລບັທຸກໆເຄື່ ອງມທືາງການເງນິທີ່ ຖກືຕມີູນຄ່າຕາມລາຄາຄ່າເສື່ ອມຕົນ້ທນຶ ແລະ ຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ມດີອກເບຍ້ ໄດຈ້ດັ 

ປະເພດເປັນ ຊບັສນິທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ ແລະ ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິໄດກ້ ານດົຕາມມູນຄ່າຍຸຕທິ າ ໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດ 
ທນຶ, ລາຍຮບັ ຫ  ືລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແມ່ນຖກືບນັທກຶໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ເຊິ່ ງແມ່ນອດັຕາສ່ວນຫ ຸດຕວົຈງິທີ່
ໄດຈ້າກການຄາດຄະເນການຊ າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຫ  ືລາຍຮບັຕາມອາຍຸການທີ່ ໄດຄ້າດຄະເນຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ ຫ  ື
ໄລຍະສັນ້ກວ່າທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ອງ ຍອດຍກົມາສຸດທຂິອງຊບັສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິທາງການເງນິ. ການຄດິໄລ່ແມ່ນຄ ານງຶເຖງິທຸກໆຂ ້
ກ ານດົໃນສນັຍາຂອງເຄື່ ອງມກືານເງນິ (ເຊັ່ ນວ່າ: ທາງເລອືກໃນການຊ າລະລ່ວງໜາ້) ລວມທງັທຸກໆຄ່າທ ານຽມ ຫ  ືຄ່າໃຊຈ່້າຍ
ບ ລຫິານທີ່ ກ່ຽວພນັກບັເຄື່ ອງມ ືແລະ ຊຶ່ ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ, ແຕ່ບ ່ ແມ່ນຂາດທນຶສນິເຊື່ ອໃນ
ອະນາຄດົ. 

 

ເມື່ ອມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງຊບັສນິທາງການເງນິ ຫ  ືກຸ່ມຂອງຊບັສນິທາງການເງນິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັຖືກຫ ຸດລງົໂດຍການຫກັຄ່າ
ເສື່ ອມມູນຄ່າ, ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈະຖືກຮບັຮູໂ້ດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ໃຊໃ້ນການຄິດໄລ່ກະແສເງນິສົດໃນ
ອະນາຄດົສ າລບັ ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການວດັຄ່າເສື່ ອມ. 

 

6.8.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ 
 

 ທະນາຄານມລີາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ ຈາກການໃຫບ້ ລກິານຫລາຍຮູບແບບແກ່ລູກຄາ້. ລາຍຮບັຄ່າທ າ
ນຽມແລະຄ່ານາຍໜາ້ແມ່ນໄດຮ້ບັການບນັທກຶໄວໃ້ນຈ ານວນທີ່ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິການພຈິາລະນາທີ່ ທະນາຄານຄາດວ່າຈະ
ມສີດິໃນການແລກປ່ຽນການສະຫນອງການບ ລກິານ. ຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານ, ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັເວລາຂອງຄວາມເພິ່ ງ
ພ ໃຈຂອງລູກຄາ້, ຖກືລະບຸ ແລະ ຖກືກ ານດົ, ເມື່ ອເວລາເລີ່ ມຕົນ້ຂອງສນັຍາ. ໂດຍທົ່ ວໄປສນັຍາລາຍຮບັຂອງທະນາຄານຈະ
ບ ່ ລວມເອາົຫ າຍຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານ ດັ່ ງທີ່ ອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີໃນ 6.8.2.1 ແລະ 6.8.2.2 ຂາ້ງລຸ່ມນີ.້ ໃນເວລາທີ່
ທະນາຄານໃຫກ້ານບ ລກິານແກ່ລູກຄາ້ຂອງຕນົ, ຈະມກີານພຈິາລະນາເປັນໃບແຈງ້ຫນີແ້ລະກ ານດົການຊ າລະນະເວລາໃດໜຶ່ ງ 
ຫ  ືເມື່ ອສິນ້ສຸດໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາ ສ າລບັການບ ລກິານທີ່ ລະບຸໄລຍະເວລາໄວ ້(ເວັນ້ເສຍແຕ່ໄດລ້ະບຸໄວເ້ປັນຢ່າງອື່ ນໃນ 
6.8.2.1 ແລະ 6.8.2.2 ຂາ້ງລຸ່ມນີ)້. ໂດຍທົ່ ວໄປທະນາຄານໄດໃ້ຫຂ້ ສ້ະຫ ຸບວ່າສິ່ ງທີ່ ກ່າວມານັນ້ແມ່ນເປັນຕົນ້ທນຶໃນການ
ກະກຽມລາຍຮບັ ເພາະໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຕອ້ງຄວບຄຸມການບ ລກິານຂອງຕນົກ່ອນທີ່ ຈະໂອນໄປຍງັລູກຄາ້.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.8.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ (ຕ ່ ) 
 

6.8.2.1 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ຈາກການບ ລກິານທີ່ ຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົຊ າລະເມື່ອສິນ້ສຸດໄລຍະ
ເວລາຂອງສນັຍາ 

 

ຂ ຜູ້ກພັນໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົຊ າລະເມື່ ອສິນ້ສຸດໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາການບ ລກິານທີ່ ລູກຄາ້ໄດຮ້ັບ ແລະ ໃຊ ້
ປະໂຫຍດຈາກການປະຕບິດັງານຂອງທະນາຄານໃນຂະນະທີ່ ທະນາຄານດ າເນນີການພອ້ມກນັ. 

 

6.8.2.2 ລາຍຮບັຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ຈາກການບ ລກິານທີ່ ຂ ຜູ້ກພນັໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົການຊ າລະນະເວລາໃດ
ໜຶ່ ງ 
 

ການບ ລກິານທີ່ ຂ ຜູ້ກພັນໃນການປະຕບິດັງານກ ານດົການຊ າລະນະເວລາໃດໜຶ່ ງແມ່ນຖືກຮບັຮູເ້ມື່ ອການຄວບຄຸມການ
ບ ລກິານຖືກໂອນໃຫລູ້ກຄາ້. ໂດຍທົ່ ວໄປຈະເປັນການເຮດັທຸລະກ າສ າເລດັ ຫ  ືການບ ລກິານ, ຫ  ືສ າລບັຄ່າທ ານຽມ ຫ  ືອງົ
ປະກອບຂອງຄ່າທ ານຽມທີ່ ເຊື່ ອມຕ ່ ກບັການປະຕບິດັງານທີ່ ແນ່ນອນ, ພາຍຫ ງັທີ່ ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ສອດຄອ້ງກນັ. ສິ່ ງເຫ ົ່ າ
ນີລ້ວມມຄ່ີາທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜາ້ທີ່ ເກດີຂືນ້ຈາກການເຈລະຈາ ຫ  ືການເຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຈລະຈາທຸລະກ າສ າລບັ
ພາກສ່ວນທີ່ ສາມເຊັ່ ນ: ການກຽມການ/ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຫ  ືການເຈລະຈາການຊືຮຸ້ນ້ ຫ  ືຫ ກັຊບັອື່ ນໆ ຫ  ືການຊືຂ້າຍທຸລະ 
ກດິ, ຄ່າທ ານຽມນາຍໜາ້ ຫ  ືຊືຂ້າຍຫ ກັຊບັ. 
 

ທະນາຄານໂດຍທົ່ ວໄປມພີນັທະໃນການປະຕບິດັໜາ້ວຽກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການບ ລກິານເຫ ົ່ ານີ,້ ເຊິ່ ງແມ່ນເພື່ ອປະຕບິດັການ
ເຮດັທຸລະກ າໃຫສ້ າເລດັດັ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ. 
 

6.8.3  ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ 
  

 ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອທະນາຄານຖກືປະກາດສດິໃນການຮບັການຊ າລະ. 
  
6.8.4 ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການຄາ້ 
 

 ເປັນຜນົທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກກດິຈະກ າການຄາ້ປະກອບດວ້ຍທຸກກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶຈາກການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕທິ າ ແລະ 
ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ເງນິປັນຜນົສ າລບັຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ ‘ຖໄືວເ້ພື່ ອການຄາ້’. ນີປ້ະກອບ
ມກີານບ ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ໄດບ້ນັທກຶໃນການເຮດັທຸລະກ າປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງ. 

 

6. 9 ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 
 

 ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົດັ່ ງທີ່ ໄດອ້າ້ງອງີຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົປະກອບດວ້ຍເງນິສດົໃນຄງັ, ເງນິຝາກກະແສ
ລາຍວນັກບັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານເຊິ່ ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວນັ, ກ ານດົ 3 ເດອືນ 
ຫ  ືຕ ່ າກວ່ານັນ້. 

 

6. 10 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 
  

 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນໄດລ້າຍງານ ຕາມຕົນ້ທນຶຂອງການບ ລກິານມືຕ້ ່ ມ ື ້ລບົຄ່າຫລຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມ
ສະສມົ. ການປ່ຽນແປງ ຂອງອາຍຸການນ າໃຊ ້ ແມ່ນໄດລ້ງົບນັຊຕີາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສື່ ອມຄ່າ ຫ  ື ວທິຫີກັຄ່າ
ເສື່ ອມຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບນັຊ.ີ 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6. 10 ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ (ຕ ່ ) 
  

ຄ່າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນຖືກຄດິໄລ່ອີງຕາມພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ຄ່າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນແບບສະເໝີຕວົ ເພື່ ອຫ ຸດຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ 
ອຸປະກອນໃຫຖ້ກືຕາມມູນຄ່າທີ່ ຍງັເຫ ອືຕວົຈງິຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານ. ອາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນແມ່ນມດີັ່ ງ ລຸ່ມນີ:້ 

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

 
ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນຈະບ ່ ຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອມກີານສະສາງອອກ ຫ  ື ເມື່ ອເຫນັວ່າບ ່ ມຜີນົປະໂຫຍດຕ ່ ທຸລະກດິໃນ
ອະນາຄດົຈາກການນ າໃຊຊ້ບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນດັ່ ງກ່າວ. ກ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶທີ່ ເກດີຈາກການສະສາງຊບັສມົບດັ (ຄດິໄລ່
ໄດລ້ະຫວ່າງມູນຄ່າສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່າຍງັເຫ ອືຂອງຊບັສມົບດັ) ແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນ “ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີ
ງານອື່ ນໆ” ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການຂອງປີທີ່ ຊບັສມົບດັໄດຖ້ກືສະສາງອອກ. 

 

6.11 ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ມຕີວົຕນົ 
 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຂອງທະນາຄານປະກອບດວ້ຍ ສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ຊອບແວ. 
 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຈະຖືກຮບັຮູເ້ມື່ ອຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ສາມາດປະເມນີໄດຢ່້າງແນ່ນອນ ແລະ ມນັຈະ
ສາມາດສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ທະນາຄານໃນອະນາຄດົ.   

 

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ທະນາຄານຍດຶມາໄດຈ້ະຖກືປະເມນີມູນຄ່າຕົນ້ທນຶເບືອ້ງຕົນ້. ຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ໄດ ້
ມາ ຈາກການລວມທຸລະກດິຈະຖກືຮບັຮູຕ້າມມູນຄ່າຍຸຕທິ າໃນມືທ້ີ່ ໄດມ້າ. ຕ ່ ຈາກນັນ້, ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົຈະຖກືຮບັ
ຮູ ້ໂດຍການເອາົຕົນ້ທນຶລບົໃຫຄ່້າເສື່ ອມສະສມົ. 

 

ອາຍຸການນ າໃຊຂ້ອງຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ ແມ່ນໄດຖ້ກືປະເມນີ ໂດຍຈດັເປັນ ມກີ ານດົ ແລະ ບ ່ ມກີ ານດົ.  ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່
ມຕີວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ມກີ ານດົແມ່ນຖກືຫກັຄ່າເສື່ ອມຕາມອາຍຸການນ າໃຊ.້ ໄລຍະຂອງການຫກັຄ່າເສື່ ອມ ແລະ ວທິີ
ການຫກັຄ່າເສື່ ອມສ າລບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊກ້ ານດົຈະຖກືທບົທວນຄນືເປັນຢ່າງນອ້ຍສຸດໃນທາ້ຍປີການ
ບນັຊ.ີ ການປ່ຽນແປງອາຍຸການນ າໃຊຄ້າດຄະເນແມ່ນຈະໄດລ້ງົບນັຊເີປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວທິຂີອງການຫກັຄ່າ
ເສື່ ອມ, ຕາມຄວາມ ເໝາະສມົ ແລະ ຖເືປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບນັຊ.ີ  ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກບັການຫກັຄ່າເສື່ ອມ
ຂອງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົທີ່ ມອີາຍຸການນ າໃຊທ້ີ່ ມກີ ານດົແມ່ນໄດຖ້ຮືບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະ
ກດິຈະການໃນໝວດຂອງລາຍຈ່າຍທີ່ ພວົພນັກບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ. 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.11 ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ມຕີວົຕນົ (ຕ ່ ) 
 

 ຄ່າເສື່ ອມຖກືຄດິໄລ່ອງີຕາມພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ຄ່າເສື່ ອມແບບສະເໝຕີວົເພື່ ອຫ ຸດຕົນ້ທນຶຂອງຊບັສນິທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົໃຫຖ້ກື
ຕາມມູນຄ່າທີ່ ຍງັເຫ ອືຕວົຈງິຕາມອາຍຸການໃຊງ້ານ.  ອດັຕາຄາດຄະເນການຫກັຄ່າເສື່ ອມມດີັ່ ງນີ:້ 

 

► ຊອບແວ 2 - 5 ປີ 
 

ສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງທະນາຄານແມ່ນບ ່ ມຄ່ີາເສື່ ອມ ເນື່ ອງຈາກສດິໃນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິແມ່ນມອີາຍຸການນ າໃຊແ້ບບ
ບ ່ ຈ າກດັ ແລະ ອອກໃຫໂ້ດຍລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

6.12 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ບ ່ ແມ່ນທາງດາ້ນການເງນິ 
 

 ທະນາຄານປະເມນີນະມືເ້ຮດັເອກະສານລາຍງານ ວ່າມຊີບັສນິໃດທີ່ ມກີານເສື່ ອມຄ່າ ຫ  ືບ ່ . ຖາ້ມ ີຫ  ື ເມື່ ອເຮດັການທດົສອບ 
ການເສື່ ອມຄ່າຊບັສນິປະຈ າປີຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົ ທະນາຄານປະເມນີຈ ານວນເງນິທີ່ ເກບັກູຄ້ນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ຈ ານວນເງນິທີ່
ສາມາດເກບັກູ ້ຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ ແມ່ນໄດຈ້າກ ມູນຄ່າທີ່ ສູງກວ່າລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງຊບັສນິ ຫ  ືມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງ
ຫວົໜ່ວຍຊບັສນິທີ່ ກ ່ ໃຫເ້ກດີເງນິສດົ (CGU) ລບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າທີ່ ຖກືນ າໃຊ.້ ເມື່ ອຍອດຍກົມາ ຂອງຊບັສນິ 
ຫ  ືມູນຄ່າຂອງ CGU ຫລາຍກວ່າມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດ,້ ຊບັສນິຈະຖວ່ືາເສື່ ອມຄ່າ ແລະ ຈະຫ ຸດມູນຄ່າລງົໃຫເ້ທົ່ າກບັ
ມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັກູຄ້ນືໄດ.້ 

 

 ໃນການປະເມນີມູນຄ່າທີ່ ຖກືນ າໃຊ,້ ກະແສເງນິສດົທີ່ ຖກືປະເມນີໃນອະນາຄດົແມ່ນຫລຸດລງົ ເພື່ ອໃຫໄ້ດມູ້ນຄ່າປະຈບຸນັ 
ໂດຍການນ າໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຫລຸດກ່ອນອາກອນ ທີ່ ສົ່ ງຜນົຕ ່ ການປະເມນີມູນຄ່າຕາມທອ້ງຕະຫລາດໃນປະຈບຸນັຂອງເງນິ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງຊບັສນິ. ໃນການກ ານດົມູນຄ່າຍຸດຕທິ າລບົໃຫຕ້ົນ້ທນຶຂາຍ, ແບບວທິກີານຕມີູນຄ່າທີ່ ເໝາະ ສມົຈະ
ຖກືນ າໃຊ.້ ການຄດິໄລ່ຈະຖກືປະຕບິດັໂດຍເອາົຜນົຄູນຂອງການຕມີູນຄ່າ, ລາຄາຮຸນ້ທີ່ ກ ານດົສ າລບັການຄາ້ຂາຍກບັ ບ ລສິດັ
ໃນເຄອື ຫ  ືຕວົຊີບ້ອກມູນຄ່າຍຸຕທິ າອື່ ນໆ. 

 

 ສ າລບັຊບັສນິທີ່ ບ ່ ລວມຄ່ານຍິມົ, ການປະເມນີຈະຖກືເຮດັໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ເພື່ ອເບິ່ ງວ່າອາດຈະມຕີວົຊີບ້ອກເຖງິການ  
ເສື່ ອມຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ຜ່ານມານັນ້ຈະບ ່ ເກດີຂຶນ້ອກີ ຫ  ື ອາດຫລຸດລງົ. ຖາ້ຫາກມຕີວົຊີບ້ອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ 
ຈ ານວນເງນິທີ່ ສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ການເສື່ ອມຄ່າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກບັຄນືມາໄດກ້ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອມນັ ມີ
ການປ່ຽນແປງ ໃນການກ ານດົມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ ນບັຕັງ້ແຕ່ການເສື່ ອມຄ່າຄັງ້ສຸດທາ້ຍໄດຖ້ກືຮບັຮູ.້ 
ການປີນ້ຄນືແມ່ນຖກືກ ານດົຂຶນ້ ສະນັນ້, ຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິແມ່ນບ ່ ເກນີມູນຄ່າທີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ຫ  ືບ ່ ເກນີຍອດຍກົ
ມາທີ່ ຖກືກ ານດົລບົໃຫຄ່້າຫລຸຍ້ຫຽ້ນ, ບ ່ ມຄ່ີາເສື່ ອມຂອງຊບັສນິໃນປີຜ່ານມາ. ການປີນ້ຄນືແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົ
ການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ. 

 

6.13 ເອກະສານອານຸພນັທາງການເງນິ 
 

Swap 
  

Swap ແມ່ນສນັຍາຂ ຕ້ກົລງົລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໃນການແລກປ່ຽນຊ າລະເງນິຕາມເວລາ ແລະ ຈ ານວນທີ່ ລະບຸໃນສນັຍາ ທີ່
ຜູກພນັກບັດດັສະນທີີ່ ໃຊອ້າ້ງອງີ ເຊັ່ ນ: ອດັຕາດອກເບຍ້, ອດັຕາແລກປ່ຽນ ຫ  ືດດັສະນຮຸີນ້.  
 
ອດັຕາດອກເບຍ້ swap ກ່ຽວພນັກບັສນັຍາທີ່ ທາງທະນາຄານໄດເ້ຮດັກບັຄູ່ສນັຍາອື່ ນ (ລູກຄາ້ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ) 
ໂດຍທີ່ ທະນາຄານຮບັ ຫ  ືຈ່າຍ ອດັຕາດອກເບຍ້ລອຍຕວົຕາມລ າດບັ ໃນຮູບແບບຜນົຕອບແທນສ າລບັການຈ່າຍ ຫ  ືການຮບັ
ອດັຕາດອກເບຍ້ຄງົທີ່ . ກະແສລາຍຈ່າຍຈະຖກືຫກັລາ້ງຈາກສ່ວນຕ່າງທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຈ່າຍໂດຍຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ ງ.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 

6.13 ເອກະສານອານຸພນັທາງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

Swap (ຕ ່ ) 
 

ໃນການແລກປ່ຽນເງນິຕາແບບ swap (ລວມຢູ່ໃນສນັຍາແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ), ທະນາຄານຈ່າຍຕາມຈ ານວນໃນສະກຸນ
ເງນິໜຶ່ ງ ແລະ ໄດຮ້ບັຕາມຈ ານວນໃນສະກຸນເງນິອື່ ນ. ການແລກປ່ຽນເງນິຕາແບບ swap ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖກືຮບັຮູໂ້ດຍມູນຄ່າ
ແລກປ່ຽນທງັໝດົ.  
 
ສນິເຊື່ ອ swaps ທີ່ ຜດິນດັຊ າລະ ແມ່ນສນັຍາຂ ຕ້ກົລງົລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ທີ່ ຈະຊ າລະເງນິຕ ່ ກບັເຫດການສນິເຊື່ ອທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້
ໂດຍອງີຕາມຈ ານວນເງນິທີ່ ໄດຖ້ກືກ ານດົ. ທະນາຄານຊື ້ ຕາສານອານຸພນັທາງການເງນິແບບ ສນິເຊື່ ອ swaps ທີ່ ຜດິນດັຊ າລະ 
ແມ່ນເພື່ ອປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງຈາກການຜດິນດັຊ າລະຂອງຄູ່ສນັຍາຕ ່ ກບັຕາສານອານຸພນັທີ່ ອາ້ງອງີໂດຍ Swap. IFRS 7.31. 
 
ໂດຍບ ່ ຄ ານງຶເຖງີການຕກົລງົລະຫວ່າງຕວົແທນ ຫ  ືໂດຍກງົກບັຄູ່ສນັຍາ Swap ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖກືຄ າ້ປະກນັ ແລະ ຕອ້ງຕັງ້ບນັຊີ
ລ ຖາ້ຊ າລະທຸກໆມື.້ ການປະຕບິດັດງັກ່າວຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດາ້ນສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານ, ກງົກນັຂາ້ມທະນາຄານຈະຕອ້ງ
ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່ ການບ ລຫິານສະພາບຄ່ອງຖາ້ຫາກບ ່ ໄດຢູ່້ໃນສະຖານະພາບທີ່ ຖກືຄ າ້ປະກນັ. 

 

6.14 ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 
 

 ໂດຍທົ່ ວໄປ ທະນາຄານໄດໃ້ຫກ້ານຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ, ປະກອບມ ີ ໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສຕືອບຮບັ. 
ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖກືຮບັຮູ ້ໃນໄລຍະເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ພາຍໃຕ ້‘ໜີສ້ນິ ອື່ ນໆ’) ທີ່
ມູນຄ່າຍຸຕທິ າ, ພອ້ມຄ່າທ ານຽມ. ພາຍຫ ງັການຮບັຮູ ້ໜີສ້ນິຂອງທະນາຄານພາຍໃຕໜ້ງັສຄື າ້ປະກນັແມ່ນຄດິໄລ່ໂດຍເອາົມູນຄ່າທີ່
ຮບັຮູພ້ືນ້ຖານທີ່ ສູງກວ່າ ລບົຄ່າເສື່ ອມສະສມົທີ່ ຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ
ທີ່ ດທີີ່ ສຸດທີ່ ຕອ້ງຊ າລະຕາມພນັທະທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກໜງັສຄື າ້ປະກນັ. 

 
 ທຸກໆການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງໜີສ້ນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິແມ່ນຖກືບນັທກຶໄວໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ

ສະເພາະກດິຈະການສ າລບັຫກົເດອືນຕົນ້ປີ ໃນ ‘ລາຍຈ່າຍເງນິແຮໜີເ້ສຍ’. ຄ່າທ ານຽມແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນໃບລາຍງານຜນົການ
ດ າເນນີງານໃນ ‘ລາຍຮບັສຸດທຄ່ິາທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ’ ຕາມວທິສີະເໝຕີວົຕາມອາຍຸຂອງການຄ າ້ປະກນັ. 

 

6.15 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ 
 

ຜນົປະໂຫຍດພາຍຫລງັອອກການ 
 
ຜນົປະໂຫຍດຫລງັອອກການ ແມ່ນຈະຖກືຈ່າຍໃຫພ້ະນກັງານທະນາຄານ ໃນເວລາກະສຽນຈາກ (ເງນິເດອືນພືນ້ຖານ +  ເງນິແຮງ
ງານ + 25% ຂອງເງນິຕ າແໜ່ງ (ຖາ້ມ)ີ + 25% ຂອງເງນິນະໂຍບາຍຂອງຕນົ) x 1,5 x ປີການເຮດັວຽກ. 
ແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງເງນິສ າລບັຜນົປະໂຫຍດຫ ງັອອກການມາຈາກ: 
 ຄງັສ າຮອງເງນິບ າເນດັ ສມົທບົໂດຍພະນກັງານ, ສ າລບັທະນາຄານຫກັຈາກ 5,5% ຂອງ (ເງນິເດອືນພືນ້ຖານ + ເງນິແຮງງານ 

+ 25% ຂອງເງນິຕ າແໜ່ງ + 25% ຂອງເງນິນະໂຍບາຍ) ຂອງພະນກັງານທຸກໆເດອືນ 
 ແລະ ທະະນາຄານ ສມົທບົ 6% ຂອງ (ເງນິເດອືນພືນ້ຖານ + ເງນິແຮງງານ + 25% ຂອງເງນິຕ າແໜ່ງ + 25% ຂອງເງນິ

ນະໂຍບາຍ) ໃນແຕ່ເດອືນ. 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.15 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ (ຕ ່ ) 

 
ຕນົທນຶໃນການສະຫນອງຜນົປະໂຫຍດພາຍໃຕແ້ຜນດັ່ ງກ່າວທີ່ ກ ານດົແມ່ນຖກືກ ານດົການນ າໃຊວ້ທິກີານຄດິໄລ່ແບບຄາດຄະເນ 
(ໜີສ້ນິ). ຫ ຸດຫວົໜ່ວຍການບ ລກິານທີ່ ຖກືຄາດຄະເນໄວ.້ 
 
ການປະເມນີຄນື, ປະກອບມກີ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶຕວົຈງິ ບ ່ ລວມດອກເບຍ້ທີ່ ລວມເຂົາ້ໃນດອກເບຍ້ສຸດທໃິນຜນົປະໂຫຍດໜີສ້ນິ
ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວຈ້ະບນັທກຶທນັທໂີດຍທນັທໃີນໃບລາຍງານຖານະການເງນິພອ້ມກບັ ຈດົໜີ ້ ຫ  ື ມ ີ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກ າໄລສະສມົ
ໂດຍຜ່ານ OCI ໃນປີທີ່ ເກດີຂຶນ້. ການປະເມນີຄນື ແມ່ນບ ່ ໄດຈ້ດັປະເພດຄນືເຂົາ້ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶໃນໄລຍະຕ ່ ມາ. 
 
ດອກເບຍ້ສຸດທທິີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍໃຊອ້ດັຕາສ່ວນຫ ຸດຂອງຊບັສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິສຸດທທິີ່ ກ ານດົໄວ.້ 
 
ທະນາຄານຮບັຮູຜ້ນົການດ າເນນີງານທີ່ ປ່ຽນແປງໄປໃນພນັທະທີ່ ຜູກພນັກບັຜນົປະໂຫຍດສຸດທພິາຍໃຕ ້“ລາຍຈ່າຍໃຫແ້ກ່ພະນກັ 
ງານ” ໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການ:  

 
 ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການບ ລກິານປະກອບມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍໃນການບ ລກິານໃນປະຈບຸນັ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການບ ລກິານຜ່ານມາ, ກ າໄລ 

ແລະ ຂາດທນຶ ໃນການຕດັຫກັລບົ ແລະ ການຊ າລະທີ່ ບ ່ ເກດີຂຶນ້ເປັນປະຈ າ, ແລະ 
 ລາຍຮບັ ຫ  ືລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ສຸດທ ິ

 
ຜນົປະໂຫຍດໃນການຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງເງນິ 

 
ອງີຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກດົໝາຍແຮງງານສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລງົວນັທ ີ
28 ມງັກອນ 2014, ທະນາຄານມພີນັທະຈ່າຍຊດົເຊຍີໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຜູທ້ີ່ ລາອອກອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂລຸ່ມນີ:້ 

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

 

ສ າລບັການຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງງານໃນຂງົເຂດທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້, ນາຍຈາ້ງຕອ້ງຈ່າຍເງນິເບຍ້ລຽ້ງໃຫພ້ະນກັງານ ໂດຍ ອງີໃສ່
ພືນ້ຖານການຄດິໄລ່ 10% ຂອງເງນິເດອືນພືນ້ຖານ ເດອືນສຸດທາ້ຍຄູນໃຫຈ້ ານວນເດອືນທີ່ ເຮດັວຽກກບັທະນາຄານ. ນະວນັທ ີ30 
ມຖຸິນາ 2019, ບ ່ ມພີະນກັງານທະນາຄານຖກືຢຸດຈາ້ງຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ລະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິ. ດັ່ ງນັນ້ ທະນາຄານບ ່ ໄດຫ້ກັຄງັແຮສ າລບັ
ການຍກົເລກີການຈາ້ງດັ່ ງກ່າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. 

 

6.16 ເງນິແຮ 
   
 ເງນິແຮ ຈະຖກືຮບັຮູ ້ ກ ່ ຕ ່ ເມ ື່ ອທະນາຄານມພີນັທະ (ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫ  ື ຕາມການຕກົລງົ) ເນື່ ອງມາ ຈາກເຫດການທີ່ ຜ່ານມາ 

ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າຈະມລີາຍຈ່າຍ ເພື່ ອຊ າລະສະສາງໜີສ້ນິທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນດັ່ ງກ່າວຕອ້ງເຊື່ ອຖື
ໄດ.້ ໃນເວລາທີ່ ຜນົກະທບົຂອງມູນຄ່າເງນິເວລາ, ທະນາຄານກ ານດົລະດບັເງນິແຮດວ້ຍວທິຄີດິໄລ່ອດັຕາສ່ວນຫ ຸດກະແສເງນິສດົທີ່
ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ ໂດຍອດັຕາກ່ອນການພາສ ີເຊິ່ ງແມ່ນອດັຕາການປັດຈບຸນັທີ່ ກ ານດົໄວສ້ະເພາະກບັໜີສ້ນິ. ລາຍຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
ກບັຄງັແຮຖກືລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານສະເພາະກດິຈະການພາຍຫລງັໄດຮ້ບັເງນິຄນື.



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 
 
6.17 ອາກອນກ າໄລ 
 

ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ 
 

ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ສ າລບັປີປະຈບຸນັ ແລະ ປີກ່ອນ ແມ່ນຖກືຕມີູນຄ່າຕາມຈ ານວນທີ່ ຄາດວ່າຈະເກບັ ຄນື 
ຫ  ືຈ່າຍໃຫກ້ມົສ່ວຍສາອາກອນ. ອດັຕາອາກອນ ແລະ ກດົໝາຍສ່ວຍສາອາກອນທີ່ ຖກືນ າໃຊຄ້ດິໄລ່ອາກອນແມ່ນມຜີນົສກັສດິນ າ
ໃຊໃ້ນມືສ້າ້ງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ພາຍໃນປະເທດທີ່ ທະນາຄານດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັທີ່ ຕອ້ງເສຍອາກອນ. 

 

 ອາກອນລາຍໄດພ້າຍໃນໄລຍະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍການທີ່ ບນັທກຶໃນບນັຊທີນຶແມ່ນຖກືຮບັຮູໃ້ນທນຶເຈ ົາ້ຂອງ ແລະ ບ ່ ໄດມ້ກີານ
ບນັທກຶໃນບນັຊກີ າໄລ ຫ  ື ຂາດທນຶ, ຜູບ້ ລຫິານໄດມ້ກີານປະເມນີສະຖານະການປະຕບິດັອາກອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອງີຕາມ
ກດົລະບຽບທາງດາ້ນອາກອນ ເພື່ ອການຕລີາຄາຄນື ແລະ ສາ້ງຄງັແຮໃນເວລາທີ່ ເໝາະສມົ. 

  

ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 
 

ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືຄດິໄລ່ ຈາກສ່ວນຜດິດ່ຽງຊົ່ ວຄາວ ຕາມມືທ້ີ່ ອອກບດົລາຍງານ ລະຫວ່າງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ
ອາກອນ ແລະ ຍອດຍກົມາສ າລບັການລາຍງານການເງນິ. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືຮບັຮູເ້ປັນສ່ວນຕ່າງອາກອນ
ຊົ່ ວຄາວ, ຍກົເວັນ້ເມື່ ອໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະເກດີຂຶນ້ຈາກການຮບັຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້ຂອງຊບັສນິ ຫ  ືໜີສ້ນິ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ບ ່
ແມ່ນການສງັລວມກດິຈະການ ແລະ ໃນເວລານັນ້ການເຄື່ ອນໄຫວບ ່ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ກ າໄລທາງດາ້ນບນັຊ ີຫ  ືກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ
ທີ່ ຖກືອາກອນ. 
 
ຍອດຍກົມາຂອງໜີຕ້ອ້ງຮບັທາງອາກອນ ແມ່ນຖກືກວດກາຄນືໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ແລະ ຫລຸດລງົ ຖາ້ມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າຈະ
ບ ່ ມກີ າໄລທີ່ ຖກືເສຍອາກອນທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ ້ ຫ  ື ພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງໜີ ້ ຕອ້ງຮບັອາກອນຈະຖກືອະນຸຍາດໃຫຫ້ກັ. ໜີຕ້ອ້ງຮບັ
ອາກອນທີ່ ບ ່ ຖກືຮບັຮູ ້ ແມ່ນຖກືປະເມນີຄນືໃນມືສ້າ້ງບດົລາຍງານ ແລະ ຖກືຮບັຮູເ້ມື່ ອມຄີວາມເປັນໄປໄດວ່້າກ າໄລທີ່ ຖກືເສຍ
ອາກອນໃນອະນາຄດົ ຈະອະນຸຍາດໃຫໜ້ີຕ້ອ້ງຮບັອາກອນ ສາມາດຫກັອອກໄດ.້ 

 

ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນຖກືໄລ່ລຽງຕາມອດັຕາອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະນ າໄປໃຊ ້ພາຍໃນໄລຍະ ເມື່ ອ
ຊບັສນິຖກືຮບັຮູມູ້ນຄ່າຕວົຈງິ ຫ  ືໜີສ້ນິຖກືສະສາງ ອງີຕາມອດັຕາອາກອນ (ແລະ ກດົໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ) ທີ່ ໄດປ້ະກາດໃຊ ້
ນະມືສ້າ້ງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. 

 

 ອາກອນພາຍໃນປີ ແລະ ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະຈະຖກືຮບັຮູຜ້ນົປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫ  ື ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, 
ຍກົເວັນ້ອາກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຕມີູນຄ່າຕາມລາຄາຍຸຕທິ າຂອງຊບັສນິທີ່ ມໄີວສ້ າລບັການຂາຍ, ການຜດິດ່ຽງອດັຕາແລກປ່ຽນ 
ແລະ ມູນຄ່າສຸດທຂິອງກະແສເງນິສດົ, ຊຶ່ ງສາມາດຄດິຄ່າທ ານຽມ ຫ  ືບນັທກຶບນັຊເີປັນ OCI. ຂ ຍ້ກົເວັນ້ເຫ ົ່ ານີແ້ມ່ນໄດ ້
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6. ສະຫ ຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ (ຕ ່ ) 

6.17 ອາກອນກ າໄລ (ຕ ່ ) 
 

ຖກືຈດັປະເພດຄນືໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃນບນັຊກີ າໄລ ຫ  ືຂາດທນຶເຍືອ້ນຊ າລະ. ທະນາຄານຍງັ
ໄດຮ້ບັຮູອ້າກອນພາຍຫ ງັທີ່ ມກີານຊ າລະສະສາງ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນການເງນິ ທີ່ ຖກືຈດັປະເພດເປັນທນຶເຈົາ້ຂອງ. 

 
 ໜີຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະແມ່ນໄດຖ້ກືຫກັລາ້ງ ຖາ້ຫາກມສີດິບງັຄບັໃຊທ້າງກດົໝາຍ ເພື່ ອຫກັລາ້ງຊບັສນິ

ອາກອນ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນ ແລະ ທະນາຄານມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທ.ິ 
 

6.18 ຊບັສນິທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍອ ານາດ (ຊບັສນິທີ່ທະນາຄານບ ່ ໄດຖ້ກື າມະສດິ)   

ທະນາຄານໄດໃ້ຫບ້ ລກິານກ່ຽວກບັກອງທນຶ ແລະ ການບ ລກິານບ ລຫິານຊບັສນິ ເຊິ່ ງເປັນຜນົເຮດັໃຫທ້ະນາຄານໄດຖ້ຄືອງ ຫ  ືໄດ ້
ຮບັສດິໃນການລງົທນຶໃນນາມລູກຄາ້ຂອງທະນາຄານ. ຊບັສນິດັ່ ງກ່າວ ບ ່ ໄດຖ້ກືສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ
ທະນາຄານ, ເນື່ ອງຈາກຊບັສນິເຫ ົ່ ານັນ້ ບ ່ ແມ່ນຊບັສນິຂອງທະນາຄານ. 

6.19 ຄງັສ າຮອງທນຶເຈ ົາ້ຂອງ 

ຄງັສ າຮອງຖກືບນັທກຶເປັນທນຶ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ ງລວມມ:ີ 

► ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບດົອະທບິາຍ 
ເລກທ ີ32. 

 
7. ການຄາດຄະເນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ 
 

 ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ະນະບ ລຫິານຕອ້ງມກີານພ ິ
ຈາລະນາ, ຕລີາຄາ ແລະ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ຈ ານວນລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ, ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່
ກ່ຽວ ຂອ້ງ, ລວມທງັການເປີດເຜຍີໜີສ້ນິທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້. ຄວາມບ ່ ແນ່ນອນໃນການປະເມນີ ແລະ ການຕລີາຄາ ອາດຈະເຮດັ
ໃຫເ້ກດີມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການດາ້ນການດດັແກມູ້ນຄ່າຂອງຍອດຍກົມາຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົໃນ
ອະນາຄດົ. 

 
ໃນຂະບວນການຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການບນັຊຂີອງທະນາຄານ, ຄະນະບ ລຫິານໄດພ້ຈິາລະນາດັ່ ງນີ ້ເຊິ່ ງມຜີນົ
ກະທບົອນັສ າຄນັໃຫແ້ກ່ຕວົເລກການຮບັຮູທ້ີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຫລາຍ ເຊິ່ ງຜນົມາຈາກເຄື່ ອງມກືານດດັແກທ້ີ່ ສ າຄນັຂອງມູນຄ່າຕວົຈງິ
ຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິພາຍໃນໄລຍະການເງນິ ຕ ່ ໜາ້. ທະນາຄານໄດອ້ງີໃສ່ຂ ສ້ມົມຸດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງຕນົ ກ່ຽວ
ກບັການກ ານດົເວລາທີ່ ມກີານລາຍງານທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ຖກືກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສມົມຸດຖານ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາ
ໃນອະນາຄດົ, ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງ ເນື່ ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫລາດ ຫ  ືສະພາບການທີ່ ຄວບຄຸມ
ທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັໃນຂ ສ້ມົມຸດຖານໃນເວລາທີ່ ເກດີຂຶນ້.
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7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ (ຕ ່ ) 
 
7.1 ຄວາມສບືເນື່ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ 
 
 ຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານໄດປ້ະເມນີຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ກ ່ ຄຄືວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ 

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

 
7.2  ວທິກີານຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງີ 
 
 ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ6.2.3, ການຮບັຮູດ້ອກເບຍ້ພາຍໃຕອ້ດັຕາຂອງເງນິໄດຮ້ບັຄນື ທີ່ ສາມາດກ ານດົໄດ ້

ຢ່າງຖກືຕອ້ງທີ່ ສຸດໂດຍນ າໃຊອ້ດັຕາຄງົທີ່  ຕາມອາຍຸຂອງເງນິກູ ້ເເລະ ເງນິຝາກ ເເລະ ຮບັຮູຜ້ນົກະທບົຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ອາດ
ຈະເເຕກຕ່າງໃນເເຕ່ລະຂັນ້ຕອນ ເເລະ ລກັສະນະອື່ ນໆ ຈາກວງົຈອນອາຍຸຂອງແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັ (ເຊັ່ ນ: ການຈ່າຍລ່ວງໜາ້, ຄ່າ
ປັບໃໝ, ດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອື່ ນໆ). ການຄາດຄະເນນີໄ້ດອ້ງີໃສ່ລກັສະນະ, ອງົປະກອບຂອງການຕດັສນິໃຈ ກ່ຽວກບັ
ລກັສະນະທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ເເລະ ວງົຈອນຊວີດິຂອງເຄື່ ອງມ,ື ເນື່ ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮບັ/ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆເປັນສ່ວນສ າ
ຄນັຂອງເຄື່ ອງມ.ື 

 
7.3 ການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຂອງເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ 
 

ທະນາຄານໄດມ້ກີານທບົທວນເງນິໃຫກູ້ ້ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ທີ່ ສ າຄນັເປັນແຕ່ລະບຸກຄນົຕາມແຕ່ລະວນັທລີາຍງານ ເພື່ ອປະເມນີ
ວ່າການຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ ຄວນຖກືບນັທກຶລງົໃນໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ຫ  ືບ ່ . 
 

ວທິກີານປະເມນີຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິທີ່ ບນັທກຶໂດຍວທິຫີກັລບົຕົນ້ທນຶ ເປັນຜນົໃຫມ້ກີານບນັທກຶເງນິແຮສ າລບັ: 
 

 ການເສື່ ອມມູນຄ່າສະເພາະຕາມຄວາມສ າຄນັແບບລາຍການ ຫ  ືຊບັສນິສ່ຽງທີ່ ຖກືກ ານດົວ່າສ າຄນັ; 
 ການເສື່ ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ. 

 
 ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເພດໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ 6.4.1 ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍການຕດັສນິໃຈຂອງຄະນະ

ບ ລຫິານ, ໂດຍສະເພາະເເລວ້ຈະມກີານປະເມນີມູນຄ່າ ເເລະ ກ ານດົເວລາຂອງກະເເສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ເເລະ ມູນຄ່າຫ ກັຊບັຄ າ້
ປະກນັ ເມື່ ອມກີານຂາດທນຶຈາກຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າ. ການປະເມນີດັ່ ງກ່າວມາຈາກຈ ານວນຂອງປັດໄຈ, ການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍການ
ທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເເຕກຕ່າງຂອງຜນົຕອບເເທນ. 
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7. ການຄາດຄະແນທີ່ ສ າຄນັທາງບນັຊ ີແລະ ການຕັງ້ສມົມຸດຖານ (ຕ ່ ) 
 
7.4 ການເສື່ອມມູນຄ່າຂອງຊບັສນິມໄີວເ້ພື່ອຂາຍ 

 

ທະນາຄານທບົທວນຄນືຕາສານໜີຂ້ອງຕນົທີ່ ຈດັປະເພດເປັນການລງົທນຶທີ່ ມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍໃນແຕ່ລະວນັທີ່ ລາຍງານເພື່ ອປະເມນີວ່າ
ພວກມນັໄດເ້ສື່ ອມມູນຄ່າ ຫ  ືບ ່  ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍໄວໃ້ນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ6.4.2 
 

ການປະເມນີຜນົດັ່ ງກ່າວນີ,້ ລວມທງັການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ຂ ມູ້ນທີ່ ປະກອບເຂົາ້ອື່ ນໆເຂົາ້ໃນຮູບແບບ
ກະແສເງນິສດົແບບສ່ວນຫ ຸດ ແລະ ໃນກ ລະນຂີອງຕາສານທນຶ, ການຕມີູນຄ່າຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນ ‘ທີ່ ສ າຄນັ’ ຫ  ື‘ເປັນເວລາດນົ’ ແມ່ນ
ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຕດັສນິໃຈ. ໃນການຕດັສນິໃຈດັ່ ງກ່າວນີ,້ ທະນາຄານການປະເມີນ, ໃນບນັດາປັດໄຈອື່ ນໆ, ປະຫວັດ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລາຄາຮຸນ້ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ ມູນຄ່າຍຸຕທິ າຂອງການລງົທນຶແມ່ນຕ ່ າກ່ວາຕົນ້ທນຶ. 

 
7.5  ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 

 
ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ ແມ່ນໄດຖ້ກືຮບັຮູໃ້ນແງ່ຂອງການຂາດທນຶອາກອນ ທີ່ ອາດມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າກ າໄລອາກອນໃນ
ອະນາຄດົທີ່ ມຢູ່ີກບັການຂາດທນຶທີ່ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດ.້ ການຕດັສນິຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກ ານດົຈ ານວນເງນິຂອງຊບັສນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ ທີ່ ສາມາດຮບັຮູໄ້ດ,້ ໂດຍອງີໃສ່ແນວໂນມ້ໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດບັຂອງກ າໄລອາກອນໃນອະນາຄດົ ພອ້ມກບັຍຸດ
ທະສາດການວາງແຜນອາກອນໃນອະນາຄດົ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
 
 

42 

8. ລາຍຮບັສຸດທດິອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ທີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊວ້ທິອີດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ   

ເງນິກູຢື້ມໃຫກ້ບັລູກຄາ້ 960.957 827.316 

ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນໆ 31.990 21.149 

ການລງົທນຶໃນຫ ກັຊບັ 82.610 72.563 

ກດິຈະກ າອື່ ນໆ 85 274 

 1.075.642 921.302 

 
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ທີ່ ຄດິໄລ່ໂດຍນ າໃຊວ້ທິອີດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ແທຈ້ງິ 
ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານ 145.752 67.245 

ເງນິຝາກລູກຄາ້ 431.941 404.357 

 577.693 471.602 

ລາຍຮບັສຸດທຈິາກດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 497.949 449.700 

 
9. ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 
 

  

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານຈາກ:    

ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ  86.922 77.262 

ທຸລະກ າທາງດາ້ນການເງນິ 23.244 37.539 

ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານອື່ ນໆ 9.825 5.026 

 119.991 119.827 

ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານສ າລບັ:   

ບ ລກິານຊ າລະສະສາງ  (11.993) (10.008) 

ທຸລະກ າທາງດາ້ນການເງນິ (1.955) (964) 

 (13.948) (10.972) 

ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 106.043 108.855 
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10. ກ າໄລສຸດທຈິາກການຊື ້– ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ  
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ  2.521.935 2.523.044 

ຂາດທນຶຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ (2.502.865) (2.494.054) 

 19.070 28.990 

 
11. ຂາດທນຶສຸດທຈິາກການຊື ້– ຂາຍເອກະສານອານພຸນັ  

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລຈາກເອກະສານອານຸພນັ 1.518 - 

ຂາດທນຶຈາກເອກະສານອານຸພນັ (2.722) - 

 (1.204) - 

 

12. ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຮບັເງນິປັນຜນົ 7.429 13.710 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍເງນິລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 10.556 7.000 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່  - - 
ເກບັຄນືໜີສູ້ນທີ່ ສະສາງອອກ 244 3.275 

ຄ່າບ ລກິານທີ່ ຜ່ານມາສ າລບັການປ່ຽນແປງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນ
ເງນິອຸດໜຸນຕ່າງໆ 

                               
25.874  

ອື່ ນໆ (*)                28.926  1.573 

              73.029  25.558 

 

(*) ລວມມກີານເກບັຄນືຈ ານວນ 32.008 ລາ້ນກບີ ຂອງ ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນທີ່ ໄດຫ້ກັໄວ ້ແລະ ເງນິເບຍ້ບ າເນດັທີ່ ໄດສ້ມົທບົຈາກ
ທະນາຄານຕາມແຜນການປ່ຽນແປງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແຜນຂອງເງນິອຸດໜຸນຕ່າງໆ ໃນປີ 2019
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13. ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມຫ ກັຊບັທາງດາ້ນການລງົທນຶທາງການເງນິ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມ ສ າລບັການລງົທນຶຫ ກັຊບັມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ  (2.301) - 

ເກບັຄນືເງນິແຮຄ່າເສື່ ອມ ສ າລບັການລງົທນຶຫ ກັຊບັຖໄືວຄ້ບົ
ກ ານດົ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ21) 440 (10.735) 

 (1.861) (10.735) 
 

14. ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ເງນິເດອືນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ 70.391 63.489 

ເງນິບ າເນດັ ແລະ ເງນິອຸດໜນູອື່ ນໆ 74.802 87.277 

ເງນິອຸດໜນູພາຍຫ ງັອອກການ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ30)  3.664  32.645 

ຄ່າໃຊຈ່້າຍອື່ ນໆຂອງພະນກັງານ 3.819   3.311 

  152.676  186.722 
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15. ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆຈາກການດ າເນນີງານ 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ຄ່າສອ້ມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ 10.449 9.479 

ຄ່າໂຄສະນາ, ການຕະຫ າດ ແລະ ການສົ່ ງເສມີການຂາຍ 5.465 3.296 

ຄ່າເຊົ່ າຫອ້ງການ - 4.576 

ຄ່າການສື່ ສານ 4.115 3.624 

ຄ່າການຝຶກອບົຮມົ, ປະຊຸມ ແລະ ສ າມະນາ 7.798 7.006 

ຄ່າເບຍ້ປະກນັໃຫກ້ອງທນຶປົກປອ້ງຜູຝ້າກເງນິ 14.642 13.346 

ຄ່າອາກອນ ແລະ ພນັທະອື່ ນໆ 112 108 

ຄ່າປະກນັໄພ 4.880 1.731 

ຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ 4.557 3.804 

ຄ່ານ າ້ມນັ 1.142 1.044 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ 7.263    9.098 

ຄ່າທີ່ ປຶກສາ ແລະ ການບ ລກິານທາງການເງນິ 4.742 980 

ເງແິຮສ າລບັເງນິທີ່ ຖກືລກັໂລບ - 2.494 

ລາຍຈ່າຍໜີສ້ນິທາງການເງນິ 214 - 

ອື່ ນໆ 9.480 7.517 

 74.859 68.103 
 

16. ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”) 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິສດົໃນຄງັເປັນເງນິກບີ 1.190.354 961.723 

ເງນິສດົໃນຄງັເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ  811.606 681.517 

ຍອດເຫ ອືຢູ່ ທຫລ:   

- ເງນິແຮບງັຄບັ 1.290.251 1.294.828 

- ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 4.200.054 2.396.172 

 7.492.265 5.334.240 
  

ຍອດເຫ ອືກບັທະນາຄານກາງປະກອບດວ້ຍບນັຊເີງນິຝາກເພື່ ອການຊ າລະສະສາງ ແລະ ເງນິຝາກແຮບງັຄບັ. ຍອດເຫ ອືເຫລົ່ ານີບ້ ່ ມີ
ດອກເບຍ້. 
 

ພາຍໃຕລ້ະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ, ທະນາຄານຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫຮ້ກັສາຄງັສະສມົເງນິສດົກບັທະນາຄານກາງໃນຮູບແບບ
ເງນິຝາກແຮບງັຄບັ, ເຊິ່ ງຖກືຄດິໄລ່ 5,00% ສ າລບັສະກຸນເງນິກບີ ແລະ 10,00% ສ າລບັສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດ, ສອງອາທດິຕ ່
ຄັງ້ (2018: 5,00% ແລະ 10,00%) ຂອງເງນິຝາກລູກຄາ້ທີ່ ມມີ ືຄ້ບົກ ານດົຕ ່ າກວ່າ 12 ເດອືນ. ພາຍໃນໄລຍະ, ທະນາຄານໄດ ້
ຮກັສາຍອດເງນິຝາກແຮບງັຄບັໃນມູນຄ່າທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຂອງ ທຫລ.  
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17. ໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ 
 

 
30 ມຖຸິນາ 2019 

ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ  ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ  2.877.943 2.698.317 

- ເປັນເງນິກບີ 5.305 1.229 

- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2.872.638 2.697.088 

ເງນິຝາກມກີ ານດົ   961.240 1.035.102 

- ເປັນເງນິກບີ 165.045 291.068 

- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 796.195 744.034 

 3.839.183 3.733.419 

 
ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັໜີຕ້ອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນພາຍໃນໄລຍະມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 

ທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 

 % ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 0,00% - 3,10% 0,00% - 0,80% 

ເງນິຝາກປະຢັດ 0,00% - 0,80% 0,00% - 0,80% 

ເງກິຝາກມກີ ານດົ 0,50% - 4,95% 0,85% - 4,00% 

 
18. ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້  

 

 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ທງັໝດົ 26.697.520 24.845.276 

ປະກອປມ:ີ   

ເງນິກູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກການກູຢຶ້ມເງນິຈາກ ທຫລ (ບດົອະທບິາຍເລກ
ທ ີ28.1) 2.055.888 2.063.243 

ລບົ: ເງນິແຮຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າ (ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ19) (581.377) (478.416) 

 26.116.143 24.366.860 
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18. ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ (ຕ ່ ) 

ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັເງນິກູທຸ້ລະກດິພາຍໃນໄລຍະມ ີດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

31 ທນັວາ 2018 
 % ຕ ່ ປີ % ຕ ່ ປີ 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ  6,00% - 16,00%  6,00% - 16,00% 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ  4,00% - 16,00%   4,00% - 16,00% 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ  6,00% - 10,00%  6,00% - 11,50% 
  

 ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມສະກຸນເງນິ: 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ກບີ 11.849.009 10.988.474 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ໂດລາ 11.607.083 10.842.780 

ເງນິກູເ້ປັນເງນິ ບາດ 3.241.428 3.014.022 

 26.697.520 24.845.276 

  

ເງນິກູໄ້ຈແ້ຍກຕາມມືຄ້ບົກ ານດົເດມີ:  

  

 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້ 1.649.408 1.825.034 

ເງນິກູໄ້ລຍະກາງ 15.388.071 14.431.801 

ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວ 9.660.041 8.588.441 

 26.697.520 24.845.276 

   



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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18. ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ (ຕ ່ ) 
 

ການວເິຄາະຖານະເງນິກູຂ້ອງລູກຄາ້ສ າລບັແຕ່ລະຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ % ລາ້ນກບີ % 

ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ 13.914.798 52,12% 12.931.637 52,05% 

ຂະແໜງ ກ ່ ສາ້ງ 3.933.583 14,73% 3.374.610 13,58% 

ຂະແໜງ ປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ 91.961 0,34% 85.352 0,34% 

ຂະແໜງ  ກະສກິ າ - ປ່າໄມ ້ 73.826 0,28% 74.248 0,30% 

ຂະແໜງ ການຄາ້ 4.272.564 16,00% 4.336.508 17,45% 

ຂະແໜງ ຂນົສົ່ ງໄປສະນ ີ 702.468 2,63% 688.078 2,77% 

ຂະແໜງ ບ ລກິານ 3.401.126 12,74% 2.875.026 11,57% 

ຂະແໜງ ຫດັຖະກ າ 3.294 0,01% 3.456 0,01% 

ຂະແໜງ ອື່ ນໆ 303.900 1,14% 476.361 1,92% 

 26.697.520 100% 24.845.276 100% 

 
19. ເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 
 

 ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ ພາຍໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ
30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

 

ເງນິແຮສ າລບັການເສື່ອມມນູ
ຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລກູຄາ້ 

 ລາ້ນກບີ  
ຍອດເຫ ອື ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 478.416 

ປ່ຽນແປງສຸດທພິາຍໃນໄລຍະ 122.631 

ສະສາງໜີຕ້ອ້ງຮບັທວງຍາກ (26.097) 

ສ່ວນຕ່າງຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ 6.427 

ຍອດເຫ ອືນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 581.377 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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19. ເງນິແຮສ າລບັການຂາດທນຶຈາກການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ (ຕ ່ ) 
 

ລາຍລະອຽດເງນິແຮສ າລບັການເສື່ ອມຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫກ້ບັລູກຄາ້ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 ມີ
ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 
30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ຍອດເຫ ອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ ຍອດເຫ ອືທາ້ຍ ຄ່າເສື່ອມ 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູລ້າຍການໃຫຍ່ 3.401.055 248.246 1.859.522 291.960 

ຄ່າເສື່ ອມຈາກການປະເມນີເງນິກູເ້ປັນກຸ່ມ 22.638.131 333.131 22.478.847 186.456 

 26.039.186 581.377 24.338.369 478.416 
 

20. ການລງົທນຶທາງການເງນິ - ປະເພດມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ຫລກັຊບັປະເພດທນຶຂອງ ບ ລສິດັ ຜະລດິໄຟຟາ້ລາວ  149.182 151.483 

 149.182 151.483 

 
21. ການລງົທນຶທາງການເງນີ - ປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019  31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ມູນຄ່າຕາມວທິຫີ ຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັຄງັເງນິທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງ
ການເງນິ 1.561.577 1.916.549 

ມູນຄ່າຕາມວທິຫີ ຸດຕົນ້ທນຶລງົຂອງພນັທະບດັທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການ
ເງນິ 2.040.959 1.737.433 

 3.602.536 3.653.982 

ຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າຂອງການຫ ກັຊບັປະເພດຖໄືວຈ້ນົຄບົກ ານດົ (*) (770) (1.210) 

- ຄ່າເສື່ອມມນູຄ່າຈາກພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ (770) (1.210) 

 3.601.766 3.652.772 

 

(*) ການປ່ຽນແປງສຸດທຄ່ິາເສື່ ອມຈາກພນັທະບດັ 440 ລາ້ນກບີ ສ າລບັໄລະຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ແມ່ນໄດຖ້ືກບນັທກຶໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິຫກັຄ່າເຊື່ ອມມູນຄ່າອອກສ າລບັ ຫ ກັຊບັປະເພດທີ່ ຖືຄອງໄວຈ້ນົຄບົກ ານດົ 
(ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ13) 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 
 

21.1 ພນັທະບດັຄງັເງນິ ທີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ 
 

ເນືອ້ໃນຂອງພນັທະບດັ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
   ຫວົໜ່ວຍ: ລາ້ນກບີ 

 

ໄລຍະ
ເວລາ ມືອ້ອກພນັທະບດັ ມືຄ້ບົກ ານດົ ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 

ມນູຄ່າຕາມວທິຫີ ຸດ
ຕົນ້ທນຶລງົ 

ອດັຕາດອກເບຍ້ 
ຕ ່ ປີ (ອດັຕາໜາ້

ພນັທະບດັ) 
1 ປີ 16 ພະຈກິ 18 16 ພະຈກິ 19 300.000  309.201  5,00% 

1 ປີ 17 ທນັວາ 18 16 ທນັວາ 19 150.000  154.208  5,30% 

1 ປີ 21 ທນັວາ 18 21 ທນັວາ 19 210.000  215.431  5,00% 

1 ປີ            22 ກຸມພາ 19 22 ກຸມພາ 20 300.000  305.177  5,00% 

1 ປີ 7 ມນີາ 19 7 ມນີາ 20 73.000  74.128  5,00% 

1 ປີ 22 ມນີາ 19 22 ມນີາ 20 68.600  69.521  5,00% 

1 ປີ 5 ເມສາ 19 4 ເມສາ 20 150.000  151.831  5,30% 

1 ປີ 12 ເມສາ 19 12 ເມສາ 20 50.000  50.529  5,00% 

1 ປີ 26 ເມສາ 19 26 ເມສາ 20 20.000  20.174  5,00% 

1 ປີ 31 ພດຶສະພາ 19 31 ພດຶສະພາ 20 68.000  68.272  5,00% 

1 ປີ 14 ມຖຸິນາ 19 14 ມຖຸິນາ 20 100.000  100.214  5,00% 

1 ປີ 28 ມຖຸິນາ 19 28 ມຖຸິນາ 20 42.880  42.891  5,00% 

   1.532.480  1.561.577   
 
 

21.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ  
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 
ລາ້ນກບີ 

ພນັທະບດັເພີ່ ມທນຶ - 70.600 

ພນັທະບດັອື່ ນໆ 2.040.959 1.666.833 

 2.040.959 1.737.433 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງບນັດາພນັທະບດັອື່ ນໆ ໂດຍວນັທໜີດົກ ານດົຕາມພນັທະຕາມສນັຍາ ມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

 ມນູຄ່າໜາ້ບດັ 

ມນູຄ່າຕາມວທິຫີ ຸດ 
ຕົນ້ທນຶລງົ 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
ພາຍໃນ 1 ປີ 72.136 71.850 

1 ຫາ 5 ປີ 1.187.049 1.202.642 

ເກນິກ່ວາ 5 ປີ 755.634 766.467 

 2.014.819 2.040.959 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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21. ການລງົທນຶປະເພດຖໄືວຄ້ບົກ ານດົ (ຕ ່ ) 
 

21.2 ພນັທະບດັທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ (ຕ ່ ) 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງບນັດາພນັທະບດັອື່ ນໆ ໂດຍອດັຕາດອກເບຍ້ ມດີັ່ ງລຸ່ມນິ:້ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົ 
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ອດັຕາດອກເບຍ້ 

% ຕ ່ ປີ 

ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 

ອດັຕາດອກເບຍ້ 
% ຕ ່ ປີ 

ພາຍໃນ 1 ປີ 3,00 - 5,30% 3,00 - 5,30% 

1 ຫາ 5 ປີ 3,00 - 6,95% 3,00 - 6,95% 

ຫລາຍກວ່າ 5 ປີ 4,00 - 4,80% 4,00 - 4,80% 
 

ພນັທະບດັອື່ ນໆ ເປັນພນັທະບດັທີ່ ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິໃຫເ້ພື່ ອ (i) ຊ າລະໜີທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກກະຊວງການເງນິ ຫ  ື (ii) ຊ າລະ
ໜີໃ້ຫແ້ກ່ທະນາຄານໂດຍລູກຄາ້ທີ່ ເປັນເຈ ົາ້ໜີຂ້ອງກະຊວງການເງນິ. 

 

22. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື ແລະ ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 

ມນູຄ່າລງົທນຶ  
ລາ້ນກບີ 

ຄວາມເປັນເຈ ົາ້
ຂອງ % 

ມນູຄ່າລງົທນຶ 
ລາ້ນກບີ 

ຄວາມເປັນເຈ ົາ້
ຂອງ % 

ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັໃນເຄອື     

ບ ລສິດັ ຫລກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກດັ 70.000 70% 70.000 70% 

ການລງົທນຶໃນການຮ່ວມທນຶ     

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ - ຫວຽດ 197.839 25% 197.839 25% 

ບ ລສິດັ ປະກນັໄພ ລາວ - ຫວຽດ 9.168 35% 9.168 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ ຈ າກດັ 147.000 49% 147.000 49% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ ງ ຈ າກດັ 90.000 30% 90.000 30% 

ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  ເພເມັນ້ ເນດັເວກີ ຈ າກດັ 2.040 20% - - 

 516.047  514.007  

 
 

- ບ ລສິດັຫລກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກດັ ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ຈດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິ ພາຍໃຕໃ້ບທະບຽນ
ວສິະຫະກດິເລກທ ີ180-10 ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2010. ອອກໂດຍກມົສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ວຽກງານຕົນ້ຕ ຂອງບ ລສິດັດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນສະໜອງການບ ລກິານທາງດາ້ນນາຍໜາ້, ການຄາ້ກ າມະສດິ, ໃຫຄ້ າ
ປຶກສາດາ້ນການເງນິ ແລະ ການລງົທນຶໃນຫລກັຊບັ, ບ ລກິານທາງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ, ຄ າ້ປະກນັການອອກຮຸນ້ ແລະ ບ ລກິານອື່ ນໆ



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

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

- ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ ລາວ-ຫວຽດ (“LVB”) ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ ງມສີ ານກັງານໃຫຍ່ຕັງ້
ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິສະໜອງການບ ລກິານທາງດາ້ນທະນາຄານ.  ເປັນບ ລສິດັທີ່ ຮ່ວມທຶນກບັ
ທະນາຄານເພື່ ອການລງົທນຶ ແລະ ການພດັທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິ່ ງເປັນທະນາຄານທຸລະກດິລດັທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິຢູ່ ສສ 
ຫວຽດນາມ. LVB ດ າເນີນທຸລະກດິພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລົງທຶນການທະນາຄານ ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2000 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ. ໃນປີ 2015, LVB ໄດເ້ພີ່ ມທນຶຈດົທະບຽນເປັນ 791.357.560.000 
ກບີ. ອດັຕາສ່ວນກ າມະສດິຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫ ງັທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ 25% ອງີຕາມ ໃບອະນຸຍາດການລງົທນຶ ເລກທ ີ
004-15/KH-DDT4 ທີ່ ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ວນັທ ີ24 ສງິຫາ 2015 ທຽບເທົ່ າເງນິກບີເທົ່ າກບັ 
197.839.390.000 ກບີ. 

 

- ບ ລສິດັປະກນັໄພລາວຫວຽດ (“LVI”) ເປັນທຸລະກດິທີ່ ຈດົທະບຽນເປັນບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການບ ລກິານ
ທາງດາ້ນການປະກນັໄພ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດການລງົທນຶເລກທ ີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງການ
ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ, ລງົວນັທ ີ 09 ມຖຸິນາ 2008. ເປັນການຮ່ວມທນຶກບັບ ລສິດັຫຸນ້ສ່ວນປະກນັໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານ
ຮ່ວມທຸລະກດິລາວຫວຽດ. ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 1.050.000 ໂດລາ ຫ  ື
ທຽບເທົ່ າກບັ 9.168 ລາ້ນກບີ. 

 

- ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ ຈ າກດັ (“LCNB”) ເປັນທຸລະກດິທີ່ ດ າເນນີກ່ຽວກບັການບ ລກິານດາ້ນການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 
ທະນາຄານລາວ-ຈນີ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທນຶກບັ ທະນາຄານ ຟູດຽ້ນ ຈນີ ເຊິ່ ງແມ່ນທະນາຄານທຸລະກດິຂອງລດັທີ່ ດ າເນນີການຢູ່
ປະເທດຈນີ. LCNB ດ າເນນີທຸລະກດິ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລງົທນຶການທະນາຄານ ລງົວນັທ ີ 20 ມງັກອນ 2014 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 300.000 ລາ້ນກບີ ແລະ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ຂາຮຸນ້
ໄດປ້ະກອບທນຶຄບົຕາມຈ ານວນດັ່ ງກ່າວ. 

 

- ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ຈ າກດັ (“BFL”) ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມສີ ານກັງານໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ສະໜອງການບ ລກິານທາງດາ້ນການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍໄດຮ່້ວມ
ທນຶກບັ Cofibred Company Frances De La Bred ເຊິ່ ງເປັນທະນາຄານທຸລະກດິລດັ ທີ່ ດ າເນນີທຸລະກດິຢູ່ ປາຣ,ີ 
ປະເທດ ຝຣັ່ ງ. BFL ດ າເນນີທຸລະກດິພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດລງົທນຶ ການທະນາຄານຊົ່ ວຄາວ ລງົວນັທ ີ01 ຕຸລາ 2009 ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດຖາວອນ ລງົວນັທ ີ 16 ກ ລະກດົ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທນຶຈດົທະບຽນຕາມກດົໝາຍຂອງ
ທະນາຄານ BFL ແມ່ນ 20 ລາ້ນໂດລາ ເຊິ່ ງໄດເ້ພີ່ ມເປັນ 37 ລາ້ນໂດລາ, ອງີຕາມບດົບນັຍດັຂອງປະທານປະເທດອອກໃນ ວນັທ ີ
24 ກນັຍາ 2009 ແລະ ໜງັສເືລກທ.ີ 01/ທຫລ ລງົວນັທ ີ28 ມງັກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ. 
 

− ບ ລສິດັ ລາວເນເຊນີນ  ເພເມັນ້ ເນດັເວກີ ຈ າກດັ ເປັນທຸລະກດິໜຶ່ ງທີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດການລງົທນຶ
ເລກທ ີ0349 ໂດຍ ກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລງົວນັ
ທ ີ12 ມນີາ 2019. ໂດຍສະໜອງການບ ລກິານທາງດາ້ນການເງນິ. ເປັນສະມາຄມົພາຍໃຕ ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ຢູນຽນເພ 
ອນິເຕເີນເີຊີນ້ນ , ທະນາຄານພດັທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ ງເສມີກະສກີ າ, ທະນາຄານຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະ
ກດິ ລາວ-ຫວຽດ. ທນຶຈດົທະບຽນຂອງບ ລສິດັ ແມ່ນ 34.000 ລາ້ນກບີ. ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ທະນາຄານໄດປ້ະກອບ
ທນຶທງັໝດົໃນມູນຄ່າ 2.040 ໃຫແ້ກ່ບ ລສິດັ. 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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23. ຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນ 
 

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັ ແລະ ອຸປະກອນສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
  

ຕົນ້ທນຶ: 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລາ້ນກບີ 

ອຸປະກອນ 
ຫອ້ງການ 
ລາ້ນກບີ 

ເຟິນເີຈີ ້ແລະ 
ເຄື່ອງຕດິຕັງ້ 

ລາ້ນກບີ 

ພາຫະນະ 
ລາ້ນກບີ 

ລວມ 
ລາ້ນກບີ 

      

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 474.933  151.886  39.575  19.756  686.150  

ຊືເ້ພີ່ ມໃໝ່ 18.228  20.677  2.191  38 41.134  

ຈດົລາ້ງອອກ (7.623) (15.849) (2.193) (634) (26.299) 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 485.538  156.714  39.573  19.160  700.985  

      
 

ຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນສະສມົ     
 

 

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 134.055  67.446  25.426  9.985  236.912  

ຫກັຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນໃນໄລຍະ 13.304  15.640  2.900  1.970  33.814  

ຈດົລາ້ງອອກ (3.863) (15.001) (2.098) (634) (21.596) 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 143.496  68.085  26.228  11.321  249.130  

      

ມນູຄ່າຍງັເຫ ອືສຸດທ:ິ      

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 340.878  84.440  14.149  9.771  449.238  

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 342.042  88.629  13.345  7.839  451.855  
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24. ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 
 

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສມົບດັບ ່ ມຕີວົຕນົພາຍໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

 

ສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ 
ລາ້ນກບີ 

ໂປ ແກ ມຄອມພວິເຕ ີ
ລາ້ນກບີ 

ລວມ 
ລາ້ນກບີ 

ຕົນ້ທນຶ:    

ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 240.619  16.505  257.124  

ໂອນຈາກຊບັສນິພວມກ ່ ສາ້ງ 14.071  4.116  18.187  

ຈດົລາ້ງອອກ (17.381) (2.383) (19.764) 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 237.309  18.238  255.547  

    

ຄ່າເສື່ ອມສະສມົ:    

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 -    10.528  10.528  

ຫກັຄ່າເສື່ ອມພາຍໃນໄລຍະ - 1.707  1.707  

ຈດົລາ້ງອອກ - (2.382) (2.382) 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 - 9.853  9.853  

    

ມນູຄ່າຍງັເຫ ອືສຸດທ:ິ    

ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 240.619  5.977  246.596  

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 237.309  8.385  245.694  

 

25. ຊບັສນິອື່ ນໆ 

 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ຊບັສນິມໄີວເ້ພື່ ອຂາຍ 249.255 255.438 

ເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆ 6.050 8.558 

ແຊກັພວມຮຽກເກບັ 17.691 6.671 

ຊບັສນິພວມກ ່ ສາ້ງ ແລະ ຊບັສມົບດັພວມຊື ້(*) 60.014 65.079 

ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜາ້ແບ່ງສ່ວນຈ່າຍ 40.896 61.557 

ເງນິຈ່າຍລ່ວງໜາ້ສ າລບັການດ າເນນີງານອື່ ນໆ 30.709 27.233 

ເງນິຈ່າຍລ່ວງໜາ້ສ າລບັຜູສ້ະໜອງ 14.326 34.565 

ອື່ ນໆ 12.310 5.830 
 

431.251 464.931 
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25. ຊບັສນິອື່ ນໆ (ຕ ່ ) 
 
(*) ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊບັສນິພວມກ ່ ສາ້ງ ແລະ ຊບັສມົບດັພວມຊື ້ສ າລບັໄລຍະທີ່ ສິນ້ສຸດ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມດີັ່ ງນີ:້ 

 

 

ສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ 
ລາ້ນກບີ 

ອາຄານ ແລະ  ການ
ປັບປຸງ 

ລາ້ນກບີ 
ອື່ນໆ 

ລາ້ນກບີ 
ລວມ 

ລາ້ນກບີ 
ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 541 38.630 25.908 65.079 

ຊືເ້ພີ່ ມ 17.381 22.962 22.251 62.594 

ໂອນໄປຊບັສນິຄງົທີ່  (14.071) (19.081) (24.655) (57.807) 

ໂອນໄປຊບັສນິອື່ ນໆ - (4.395) - (4.395) 

ຈດົລາ້ງອອກ (3.851) (181) (1.425) (5.457) 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 - 37.935 22.079 60.014 

 
26. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ 

 

 
 

30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 

ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ  3.685.874 2.517.029 

- ເປັນເງນິກບີ 1.513.957 800.136 

- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2.171.917 1.716.893 

ເງນິຝາກປະຢັດ 176.745 119.495 

- ເປັນເງນິກບີ 41.620 21.954 

- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 135.125 97.541 

ເງນິຝາກມກີ ານດົ 564.421 754.543 

- ເປັນເງນິກບີ 177.602 195.581 

- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 386.819 558.962 

ອື່ ນໆ 19.123 22.062 

- ເປັນເງນິກບີ 11.966 9.009 

- ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 7.157 13.053 

 4.446.163 3.413.129 
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26. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ (ຕ ່ ) 
 
ອດັຕາດອກເບຍ້ສ າລບັເງນິຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນພາຍໃນປີ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  
 
 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່

ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັທາ້ຍປີທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 

  %ຕ ່ ປີ  %ຕ ່ ປີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 0,00% - 3,00% ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ 
ເງນິຝາກປະຢັດ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ ບ ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ 

ເງນິຝາກມກີ ານດົ 0,00% - 5,55% 0,00% - 5,52% 

 
27. ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງລູກຄາ້ 

 

30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 

ລາ້ນກບີ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 4.995.812 5.447.954 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິກບີ   2.132.267 2.141.221 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 2.863.545 3.306.733 

ເງນິຝາກປະຢັດ 14.726.279 13.092.788 

ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິກບີ 7.019.896 5.788.652 

ເງນິຝາກປະຢັດເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 7.706.383 7.304.136 

ເງນິຝາກກ ານດົ 12.183.469 11.159.134 

ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິກບີ   7.062.006 6.671.234 

ເງນິຝາກມກີ ານດົເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 5.121.463 4.487.900 

ເງນິຝາກມດັຈ າ 79.527 103.279 

ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິກບີ 20.396 33.629 

ເງນິຝາກມດັຈ າເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 59.131 69.650 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອື່ ນໆ 138.965 111.987 

 32.124.052 29.915.142 

 
  

ເງນິຝາກປະຢັດຈາກລູກຄາ້ທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ມີຂອບເຂດຂອງອັດຕາດອກເບຍ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 1,25% - 
1,89%, 0,90% - 1,15% ແລະ 0,45% - 0,90% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 
 
ເງນິຝາກມກີ ານດົທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິ ກບີ, ໂດລາ, ບາດ ທີ່ ມກີ ານດົ 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, 9 ເດອືນ, 12 ເດອືນ ແລະ ສູງກວ່າ 1 ປີ 
ແມ່ນມອີດັຕາດອກເບຍ້ ລະຫວ່າງ 3,16%- 6,90%, 1,65%- 6,65 %  ແລະ 1,40% - 6,40% ຕ ່ ປີ ຕາມລ າດບັ. 
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28. ເງນິກູຢື້ມຈາກ ທະນາຄານອື່ ນ 
 

 

30 ມຖຸິນາ 2019 
ລາ້ນກບີ 

31 ທນັວາ 2018 

ລາ້ນກບີ 

ເງນິກູຢື້ມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2.095.087 2.063.243 

ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານອື່ ນ 2.010.596 1.286.023 

 4.105.683 3.349.266 
 

28.1.     ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 

             ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ລວມມ:ີ 
 

(i) ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອືຈ ານວນ 3.285.713 ໂດລາ (ຈາກເງນິກູຢື້ມເລີ່ ມຕົນ້ 9.200.000 ໂດລາ ໃນ
ອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 0,25% ຕ ່ ປີ) ສ າລບັຈດຸປະສງົໃນການກູຢື້ມແມ່ນເພື່ ອລງົທນຶໃນ ທະນາຄານລາວ-ຝລັ່ ງ ຈ າກດັ. ຕົນ້
ທນຶເງນິກູແ້ມ່ນຈະຊ າລະເປັນປີ ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ສ າລບັດອກເບຍ້ແມ່ນຊ າລະທຸກໆ 6 ເດອືນ. 
 

(ii) ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອືຈ ານວນ 99.854.000 ໂດລາ ໃນອດັຕາດອກເບຍ້ 5,50% ຕ ່ ປີ. ຈດຸປະສງົ
ເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ. ຕົນ້ທນຶແມ່ນຊ າລະ
ທຸກໆປີເລີ່ ມຈາກປີ 2019 ຫາ 2025. ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະເປັນລາຍໄຕມາດ. 
 

(iii) ເງນິກູໄ້ລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອືຈ ານວນ 99.900.000 ໂດລາ (ມູນຄ່າເດມີຂອງເງນິກູເ້ເມ່ນ 100.000.000 
ໂດລາ ໂດຍມອີດັຕາດອກເບຍ້ 5,3% ຕ ່ ປີ) ຈດຸປະສງົເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການ
ສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ. ຕົນ້ທນຶແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະເປັນລາຍປີ ເລີ່ ມແຕ່ປີ 2020 ຫາ 2026.ດອກເບຍ້
ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະເປັນລາຍໄຕມາດ. 
 

(iv) ເງນິກູໄ້ລຍະ 1 ປີ ທີ່ ມຍີອດເຫ ອື 300.000 ລາ້ນກບີ ໃນອດັຕາດອກເບຍ້ 10% ຕ ່ ປີ ຈດຸປະສງົເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອ
ໃຫ ້ ໂຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກລດັຖະບານ. ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນໄດຮ້ບັການຊ າລະ
ໃນມືຄ້ບົກ ານດົຕາມສນັຍາ ວນັທ ີ21 ທນັວາ 2019. 

 
28.2.     ເງນິກູຢື້ມຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດອື່ນ 
 

ເງນິກູຍ້ມືຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດອື່ ນ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ລວມມ:ີ 
 

(i) ເງນິກູຢື້ມໄລຍະສັນ້ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຈາກທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ຈ ານວນ 80.000.000 ໂດລາ 
ໂດຍອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 5,50% ຕ ່ ປີ. ຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ າລະເມື່ ອຄບົກ ານດົ. 
 

(ii) ເງນິກູຍ້ ືມຈາກທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ລວມມີ ເງນິກູຢື້ມໄລຍະສີ່ ປີ ຈ ານວນ 
148.300.000 ໂດລາ ໂດຍອດັຕາດອກເບຍ້ແມ່ນ 4% +3M LIBOR ສ າລບັຈດຸປະສງົເເມ່ນ ເພື່ ອສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ້
ກບັໂຄງການຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ. ຕົນ້ທນຶເງນິກູແ້ມ່ນຈະໄດຮ້ບັການຊ  າລະເປັນລາຍປີ  ແລະ ດອກເບຍ້ແມ່ນຊ າລະເປັນ
ລາຍໄຕມາດ.  
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29. ອາກອນ 
 

29.1 ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລ 

 

ອງົປະກອບສ າຄນັຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 
2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 
2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ 53.733 85.734 

ລາຍຈ່າຍ/ລາຍຮບັອາກອນກ າໄລເຍືອ້ນຊ າລະ 18.268 (8.411) 

ລາຍຈ່າຍອາກອນທງັໝດົພາຍໄລຍະ 72.001 77.323 

 

29.2 ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນ 
 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນກ າໄລ 25.003 31.264 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ 2.103 4.529 

ອາກອນເງນິເດອືນ 756 - 

 27.862 35.793 

 
29.3 ອາກອນກ າໄລໃນໄລຍະ  
  

 ທະນາຄານມພີນັທະຕອ້ງຈ່າຍອາກອນກ າໄລໃນອດັຕາ 24% ຂອງກ າໄລກ່ອນອາກອນ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍອາກອນ
ສະບບັເລກທ ີ70/ສພຊ ລງົວນັທ ີ15 ທນັວາ 2015 ເຊິ່ ງມຜີນົບງັຄບັໃຊແ້ຕ່ ຫ  ືຫ ງັຈາກວນັທ ີ24 ພດຶສະພາ 2016. 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 
29.3 ອາກອນກ າໄລໃນໄລຍະ (ຕ ່ ) 
 

ການຄດິໄລ່ຂອງອາກອນກ າໄລສ າລບັໄລຍະທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ແລະ 30 ມຖຸິນາ 2018 ແມ່ນມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົ
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 
2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົ
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 
2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ກ າໄລກອ່ນຫກັອາກອນອງີຕາມ IFRS 304.981   280.062 

ດດັແກສ້ າລບັ:   

-  ບນັທກຶສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງພນັທະບດັພາຍໃຕ ້
ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫ ຸດຕົນ້ທນຶພາຍໃຕຂ້ອບຂ່າຍການລາຍງານ 
IFRS ສ າລບັພນັທະບດັ (1.157) (3.760) 

-  ບັນທຶກສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງພັນທະບັດພາຍໃຕ ້
ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫ ຸດຕົນ້ທນຶພາຍໃຕຂ້ອບຂ່າຍການລາຍງານ 
IFRS ສ າລບັເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ (7.347) - 

-  ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງເງນິແຮຄ່າສື່ ອມມູນຄ່າຂອງເງນິກູໃ້ຫແ້ກທ້ະນາຄານ ແລະ 
ລູກຄາ້ພາຍໃຕມ້າດຕະຖານ LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍງານ IFRS ສ າ
ລບັຈດຸປະສງົພເິສດ 20.210  51.672 

- ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງເງນິອຸດໜນູສ າລບັຜນົປະໂຫຍດພາຍຫ ງັອອກການ (56.276) 31.801 

- ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງຄງັແຮຫ ກັຊບັມໄີວພ້ື່ ອຂາຍ -  (16.299) 

- ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ ອມມູນຄ່າໃນການລົງທຶນພາຍໃຕ ້
ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍງານ IFRS  (30.161) 20.481 

- ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງສນັຍາເຊົ່ າພາຍໃຕ ້IFRS 16 (1.390) - 

ລາຍຮບັທີ່ ຖກືຄດິໄລ່ອາກອນອງີຕາມ LAS 228.860 363.957 

ເພີ່ ມຂຶນ້/(ຫລຸດລງົ)   

- ລາຍຮບັທີ່ ຍກົເວັນ້ຈາກອາກອນກ າໄລ (ລາຍຮບັຈາກເງນິປັນຜນົ) (7.429) (13.710) 

- ລາຍຮບັຈາກການເກບັຄນືການສູນເສຍເງນິສດົ (542) - 

- ລາຍຈ່າຍທີ່ ບ ່ ອະນຸຍາດໃຫຫ້ກັ 2.998 7.002 

ກ າໄລທີ່ ຕອ້ງເສຍອາກອນຕາມ LAS 223.887 357.249 

ອາກອນກ າໄລໃນອດັຕາ 24%  53.733 85.734 

ອາກອນກ າໄລຕອ້ງຈ່າຍພາຍໃນໄລຍະ 31.264 9.491 

ອາກອນທີ່ ຈ່າຍພາຍໃນໄລຍະ (59.994) (22.247) 

ອາກອນກ າໄລຕອ້ງຈ່າຍພາຍໃນໄລຍະ 25.003 72.978 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 
29.3 ອາກອນກ າໄລໃນໄລຍະ (ຕ ່ ) 

 
ການແຈງ້ອາກອນຂອງທະນາຄານຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດກາໂດຍກມົສ່ວຍສາອາກອນ. ເນື່ ອງຈາກກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທາງ
ດາ້ນສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖກືນ າໃຊກ້ບັລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຫ າຍປະເພດ ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານຕຄີວາມໝາຍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຈ າ 
ນວນເງນິທີ່ ໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນຕົນ້ປີອາດຈະຖກືປ່ຽນແປງ
ຫ ງັຈາກມືໄ້ລ່ລຽງຂອງກມົສ່ວຍສາອາກອນ. 
 

29.4 ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 

 

 

ຊບັສນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ 

(ອດັຕາ 24%)  

ໜີສ້ນິອາກອນ
ເຍືອ້ນຊ າລະ 

(ອດັຕາ 24%) 

ຊບັສນິ/(ໜີສ້ນິ)
ອາກອນເຍືອ້ນ
ຊ າລະສຸດທ ິ

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
ນະວນັທ ີ01 ມງັກອນ 2019 29.099 (5.272) 23.827 

ຜນົກະທບົໃນການໃຊ ້IFRS 16 ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 1.239 - 1.239 

ປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະລວມມ:ີ    

ການປ່ຽນແປງຊົ່ ວຄາວລະຫວ່າງ ກ າໄລທີ່ ຕອ້ງເສຍອາກອນ ພາຍ
ໃຕມ້າດຕະຖານ LAS ແລະ ພາຍໃຕຂ້ອບເຂດວຽກງານສ າລບັ
ຈດຸປະສງົພເິສດ (21.022) 2.754 (18.268) 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 9.316 (2.518) 6.798 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 
29.4 ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ຕ ່ ) 
 

 

 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການທຸລະກດິ 

30 ມຖຸິນາ2019 31 ທນັວາ 2018 

ສ າລບັຫກົ 
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ
 30 ມຖຸິນາ  2019 

ສ າລບັຫກົ 
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ
 30 ມຖຸິນາ  2018 

ສ າລບັຫກົ 
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ
 30 ມຖຸິນາ  2019 

ສ າລບັຫກົ 
ເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດວນັທ ີ

 30 ມຖຸິນາ  2018 

 
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

       

ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ 
8.077 29.099 (21.022) (11.144) - - 

ຜນົກະທບົໃນການໃຊ ້IFRS 16 ນະວນັທ ີ1 
ມງັກອນ 2019 

1.239 - - - - - 

ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ  (2.518) (5.272) 2.754 7.276 - 1.028 

ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະສຸດທທິີ່ ຕອ້ງບນັທກຶເຂົາ້ໃນໃບ
ລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ 

  (18.268) 18.420   

ອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະສຸດທທິີ່ ຕອ້ງບນັທກຶເຂົາ້ໃນໃບ
ລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານນອກການທຸລະກດິ 

    - 1.028 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
 
 

62 

29. ອາກອນ (ຕ ່ ) 
 
29.4 ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ຕ ່ ) 
 
 

 
 

30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 
   

ສ່ວນຜດິດ່ຽງທີ່ ສາມາດຫກັໄດຊ້ົ່ ວຄາວ 38.815 121.247 

ໃນນັນ້: 
  

ຜນົກະທບົໃນການໃຊ ້IFRS 16 ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 5.162 - 
ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມນູຄ່າຕົນ້ທນຶພາຍໃຕ ້LAS ແລະ 
ມນູຄ່າເສື່ອມພາຍໃຕ ້ຂອບເຂດວຽກງານສ າລບັ
ຈດຸປະສງົພເິສດຂອງພນັທະບດັ 1.174 2.331 

ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ອມເງນິແຮຂອງ
ການລງົທນຶພາຍໃຕ ້LAS ແລະ ຂອບເຂດວຽກງານສ າ
ລບັຈດຸປະສງົພເິສດ 770 30.931 

ສ່ວນຕ່າງໃນຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫ ງັອອກການ 
ພາຍໃຕ ້ແຜນການທີ່ ໄດກ້ ານດົ ພາຍໃຕ ້LAS ແລະ ຂອບ
ເຂດວຽກງານສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ 31.709 87.985 

ຊບັສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ໃນອດັຕາ 24%) 
9.316 29.099 

 
  

ສ່ວນຕ່າງຊົ່ ວຄາວລະຫວ່າງໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອາກອນ (10.492) (21.965) 

ໃນນັ ້ນ້: 
  

ສ່ວນຜດິດ່ຽງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍຄ່າເສື່ອມເງນິແຮສ າລບັ
ໜີເ້ສຍຂອງເງນິກູຢື້ມໃຫກ້ບັລກູຄາ້ພາຍໃຕ ້LAS ແລະ 
ຂອບເຂດວຽກງານສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ 

(1.755) - 

ສ່ວນຜດິດ່ຽງມນູຄ່າຕົນ້ທນຶຂອງເງນິກູຢື້ມໃຫກ້ບັລກູຄາ້ 
ພາຍໃຕ ້LAS ແລະ ມນູຄ່າເສື່ອມພາຍໃຕຂ້ອບເຂດ
ວຽກງານສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດ 

(7.347) (21.965) 

ສ່ວນຜດິດ່ຽງສນັຍາເຊົ່ າພາຍໃຕ ້IFRS16 
(1.390) - 

ໜີສ້ນິອາກອນເຍືອ້ນຊ າລະ (ໃນອດັຕາ 24%) 
(2.517) (5.272) 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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30. ໜີສ້ນິອື່ ນໆ 

 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງພະນກັງານ  39.212  86.612 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງຜູສ້ະໜອງ  25.156  21.513 

ເງນິອຸດໜນູຫ ງັອອກການ (*)  63.717  87.985 

ອື່ ນໆ  46.030  43.423 

 174.115  239.533 

 
(*) ປ່ຽນແປງໃນແຜນງານກ ານດົຜນົປະໂຫຍດຫ ງັອອກການມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່
ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຍອດຍກົມາ 87.985  65.149 

ຄ່າບ ລກິານທີ່ ຜ່ານມາ (25.874) - 

ຄ່າບ ລກິານນະປະຈບຸນັ 1.738  18.875 

ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 1.926  5.259 

ສ່ວນຕ່າງທີ່ ເກດີຈາກການປ່ຽນແປງຂ ສ້ມົມຸດຖານທາງການເງນິ - 1.411 

ລາຍຈ່າຍຜນົປະໂຫຍດ (2.058) (2.709) 

ຍອດເຫ ອືທາ້ຍ  63.717  87.985 

 

ລາຍຈ່າຍທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດສຸດທ ິ(ຖກືຮບັຮູໃ້ນກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ): 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່
ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
ສ າລບັປີທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ຄ່າບ ລກິານນະປະຈບຸນັ 1.738  18.875 

ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 1.926  5.259 

 3.664  24.134 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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30. ໜີສ້ນິອື່ ນໆ (ຕ ່ ) 
 

ຕົນ້ທນຶຂອງແຜນງານກ ານດົຜນົປະໂຫຍດຫ ງັອອກການແມ່ນຖກືກ ານດົໂດຍໃຊກ້ານປະເມນີຕາມຄວາມເປັນຈງິ. ການປະເມນີ
ຕາມຄວາມເປັນຈງິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຕັງ້ສມົມຸດຖານຕ່າງໆ ທີ່ ອາດແຕກຕ່າງໄປຈາກການພດັທະນາທີ່ ເກດີຂືນ້ຈງິໃນອະນາຄດົ
ເຊິ່ ງລວມທງັການກ ານດົອດັຕາສ່ວນຫ ຸດ, ການຂືນ້ເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ ແລະ ອດັຕາການໝນູວຽນຂອງພະນກັງານ ເນື່ ອງຈາກ
ຄວາມຊບັຊອ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປະເມນີມູນຄ່າ ແລະ ລກັສະນະໃນໄລຍະຍາວຂອງແຜນກ ານດົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັຫ ງັການ
ຈາ້ງງານມຄີວາມອ່ອນໄຫວຕ ່ ການປ່ຽນແປງໃນສມົມຸດຖານເຫ ົ່ ານີ ້ສມົມຸດຖານທງັໝດົໄດຮ້ບັການທບົທວນຄນືໃນທຸກມືທ້ີ່ ລາຍ
ງານ. 
 

ປັດໄຈທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງຫ າຍທີ່ ສຸດຄອືດັຕາການຫ ຸດລງົທີ່ ເໝາະສມົກບັຝ່າຍບ ລຫິານພຈິາລະນາອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງພນັທະບດັ
ລດັຖະບານເປັນສະກຸນເງນິທີ່ ສອດຄ່ອງກບັສະກຸນເງນິພາລະຜູກມດັຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫ ງັອອກການ ແລະ ໄດຮ້ບັການ
ພຈິາລະນາໂດຍອງິຕາມເສັນ້ອດັຕາຜນົຕອບແທນໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັໄລຍະເວລາທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດກ້ ານດົພາລະຜູກມດັຕາມແຜນຜນົ
ປະໂຫຍດ. 

 

ຂ ສ້ມົມຸດຖານຫ ກັທີ່ ໃຊໃ້ນການກ ານດົພາລະຜູກມດັຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຫ ງັອອກຈາກງານສ າລັບແຜນການຂອງ
ທະນາຄານມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ.້ 

 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 % % 

ອດັຕາສ່ວນຫ ຸດ 5,00 - 8,62 5,00 - 8,47 

ການເພີ່ ມຂຶນ້ເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ 0,79 1,03 

ອດັຕາພະນກັງານລາອອກ 0,00 0,00 
 

ການວເິຄາະຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດາ້ນປະລມິານສ າລບັຂ ສ້ມົມຸດຖານທີ່ ສ າຄນັ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ ແມ່ນສະແດງດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 
 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ອດັຕາສ່ວນຫ ຸດ   

ເພີ່ ມຂຶນ້ 50 ຈດຸ    (7.432) (7.301) 

ຫ ຸດລງົ 50 ຈດຸ 6.803 8.340 

 
ການເພີ່ ມເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ   

ເພີ່ ມຂຶນ້ 50 ຈດຸ (581) (6.001) 

ຫ ຸດລງົ 50 ຈດຸ 581 5.517 
 

31. ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງຂອງທນຶຈດົທະບຽນໃນໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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32. ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສະສມົອື່ ນໆ 

 
 ຄງັສະສມົຕາມ

ລະບຽບການ ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ລວມ 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  
ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 129.674 309.876 439.550 

ເເບ່ງສ່ວນເຂົາ້ຄງັສະສມົສ າລບັປີ 2018 41.218 123.655 164.873 

ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 170.892 433.531 604.423 

 

ພາຍໃຕຂ້ ກ້ ານດົຂອງກດົໝາຍທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະບບັລງົວນັທ ີ16 ມງັກອນ 2007 ໄດກ້ ານດົໃຫ ້ທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງໆ
ຕອ້ງໄດແ້ບ່ງສ່ວນຂອງກ າໄລຫ ງັອາກອນເພື່ ອເຂົາ້ຄງັແຮຕ່າງໆດັ່ ງນີ:້ 

 ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 

 ຄງັຂະຫຍາຍທຸລະກດິ ແລະ ຄງັອື່ ນໆ 
 

ອງີຕາມກດົໝາຍວສິາຫະກດິມາດຕາ 156 ນະວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013, ທະນາຄານຕອ້ງໄດຈ້ດັສນັກ າໄລ 10% ຫ ງັຫກັອາກອນ
ໃນແຕ່ລະປີເຂົາ້ຄງັສະສມົຄາມລະບຽບການ, ຫ ງັຈາກຫກັຂາດທນຶສະສມົ, ອງີຕາມກດົໝາຍເມື່ ອຄງັສ າຮອງຮອດ 50% ຂອງທນຶ
ຈດົທະບຽນ ທະນາຄານຈະຢຸດການສ າຮອງດັ່ ງກ່າວ, ຍກົເວັນ້ແຕ່ກດົໝາຍຈະກ ານດົເປັນຢ່າງອື່ ນ. 

 

33. ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັກະແສເງນິສດົ 

 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົສະເພາະກດິຈະການ ປະກອບມມີູນຄ່າຂອງເອກະສານລາຍ
ງານຖານະທາງການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 

 
  

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົໃນຄງັ 2.001.960 1.643.240 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 4.200.054 2.396.172 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ທະນາຄານອື່ ນໆ 2.877.943 2.698.317 

ເງນິຝາກມກີ ານດົ ພາຍໃນ 3 ເດອືນ - 464.040 

 9.079.957 7.201.769 

 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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34. ໜີສ້ນິ ແລະ ຄ າໝັນ້ສນັຍາທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ 

 

 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ  2018 
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ໜງັສຄື າ້ປະກນັທາງການເງນິ 246.894 255.094 

ໜງັສສືນິເຊື່ ອກບັທີ່   158.695 39.978 

ໜງັສສືນິເຊື່ ອເຍືອ້ນຊ າລະ 117.442 162.423 

ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 3.169.264 3.349.575 

ວງົເງນິສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ທະນາຄານອື່ ນ 548 548 

 3.692.843 3.807.618 
 

ການຄ າ້ປະກນັທາງການເງນິ 
 

ໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ໜງັສຄື າ້ປະກນັ (ລວມທງັໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ) ແລະ ໜງັສໃືດໜຶ່ ງທີ່ ເຮດັໃຫທ້ະນາຄານຕອ້ງເປັນຜູຈ່້າຍ
ເງນິແທນລູກຄາ້ໃນກ ລະນທີີ່ ລູກຄາ້ຜດິສນັຍາ. ໜງັສຄື າ້ປະກນັ ແລະ ໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ ຖວ່ືາມຄີວາມສ່ຽງຄາ້ຍຄກືບັ
ເງນິກູ.້ ໜງັສຄື າ້ປະກນັສາມາດເຮດັເປັນຮູບແບບໃບບນິແລກປ່ຽນ ຫ  ືໃນຮູບແບບໜງັສສືນິເຊື່ ອບ ່ ສາມາດຖອນຄນືໄດ,້ ໜງັສື
ຄ າ້ປະກນັເງນິລ່ວງໜາ້ ແລະ ໜງັສຮືບັຮອງໜີຈ້າກບນິສ່ວນຫລຸດ (ລວມທງັໜງັສສືນິເຊື່ ອເພື່ ອຄ າ້ປະກນັ). 

 

 ຂ ຜູ້ກພນັຍງັບ ່ ໄດຖ້ກືຖອນ 
 

ບນັດາຂ ຜູ້ກພນັສ າລບັຕ ່ ອາຍຸສນັຍາສນິເຊື່ ອແມ່ນມໄີວສ້ າລບັເງນິກູ ້ແລະ ເງນິກູໝ້ນູວຽນ. ຂ ຜູ້ກພນັໂດຍທົ່ ວໄປມມີືຄ້ບົກ ານດົທີ່
ໄດກ້ ານດົໄວ,້ ຫ  ືສາເຫດຂອງການຢຸດຕສິນັຍາອື່ ນໆ. ດັ່ ງນັນ້, ຂ ຜູ້ກພນັອາດຈະໝດົກ ານດົໂດຍທີ່ ຍງັບ ່ ໄດຖ້ກືຖອນ, ມູນຄ່າໃນ
ສນັຍາທງັໝດົບ ່ ຈ າເປັນຕອ້ງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ. 
 

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

 

ສນັຍາເຊົ່ າຊື ້
 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019, ທະນາຄານບ ່ ໄດເ້ຊນັສນັຍາເຊົ່ າໃນນາມທີ່ ເປັນທງັຜູໃ້ຫເ້ຊົ່ າ ຫ  ືຜູເ້ຊົ່ າ ທີ່ ຈະມຜີນົຕ ່ ກະແສເງນິສດົເຂົາ້ - 
ອອກ ໃນອະນາຄດົ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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35. ບນັດາລາຍການເຄື່ ອນໄຫວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 

 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກບັສະພາບ ລຫິານ ແລະ ສະພາອ ານວຍການຄນົສ າຄນັຂອງທະນາຄານ 
 

 ຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ສະພາບ ລຫິານ ແລະ ສະພາອ ານວຍການ ແມ່ນມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ສິນ້ສຸດ 
ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ 

ເງນິເດອືນ 788 756 

ເງນິບ າເນດັ 518 499 

ເງນິອຸດໜນູຕ າແໜ່ງ 523 541 

ຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໆ 48 1.001 

 1.877 2.797 
 

 
 

 ລາຍການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ພາຍໃນໄລຍະ ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງ
ລຸ່ມນີ:້ 

 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ບດົອະທບິາຍ 
ຊອ້ນທາ້ຍ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 

ລາຍຮບັ 
ລາ້ນກບີ 

ລາຍຈ່າຍ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ຈາກເງນິກູຢື້ມ
ສ າລບັ ທຫລ 

- 61.710 

ກະຊວງການເງນິຂອງ ສປປ ລາວ (ii) ລາຍຮບັດອກເບຍ້ຈາກການລງົທນຶໃນ
ພນັທະບດັຂອງກະຊວງການເງນິ 

81.453  -    

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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35. ບນັດາລາຍການເຄື່ ອນໄຫວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຕ ່ ) 
 

 ຍອດເຫ ອືທີ່ ສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ນະວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 ມລີາຍລະອຽດຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໝາຍເຫດ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 
ເພີ່ ມຂຶນ້ 
ລາ້ນກບີ 

ຫ ຸດລງົ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ປ່ຽນແປງສຸດທເິງນິກູຢື້ມ ຈາກ 
ທຫລ 

31.844 - 

  ປ່ຽນແປງສຸດທບິນັຊເີງນິຝາກ 
ຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

1.774.666 - 

  ປ່ຽນແປງສຸດທເິງນິຝາກຈາກ 
ທຫລ 

384 - 

     

ກະຊວງການເງນິແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ 

(ii) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງການລງົທນຶ
ໃນພນັທະບດັຂອງກະຊວງການ
ເງນິ 

- (12.401) 

  
   

ບ ລສິດັ ຫ ກັຊບັ ທຄຕລ - 
ກທ 

(iii) ປ່ຽນແປງສຸດທບິນັຊເີງນິຝາກ
ກະແສລາຍວນັ ຢູ່ ທຄຕລ-ກທ 

- (347) 

     

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 
ລາວ - ຫວຽດ 

(iv) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ - (522.663) 

  ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິ 
ລາວ - ຫວຽດ 

428.327 - 

 
 

    

ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ ງ (iv) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ ງ 

27 - 

  ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັ່ ງ 

7.863 - 

     

ທະນາຄານ ລາວ - ຈນີ (iv) ປ່ຽນແປງສຸດທຂິອງບນັຊເີງນິຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ 

4.263 - 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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35. ບນັດາລາຍການເຄື່ ອນໄຫວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຕ ່ ) 
 

 

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ບດົອະທບິາຍ 
ຊອ້ນທາ້ຍ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ 

ໜີຕ້ອ້ງຮບັ 
ລາ້ນກບີ 

ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງ 
ລາ້ນກບີ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ເງນິກູຢື້ມ ແລະ ດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 
ຈາກ ທຫລ 

- 2.095.087 

  ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຢູ່ ທຫລ 4.200.054 6.730 

  ເງນິຝາກແຮບງັຄບັ 1.290.251 - 

ກະຊວງການເງນິ (ii) ລງົທນຶໃນພນັທະບດັຂອງ 
ກະຊວງການເງນິ (ຕົນ້ທນຶ) 

3.547.299 - 

  ດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 56.410 - 

     

ບ ລສິດັ ຫ ກັຊບັ ທຄຕລ-ກທ 
 

(iii) ບນັຊເີງນິຝາກປະຢັດ -    1.335  

  ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ - 39.169 

     

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ
ລາວ-ຫວຽດ  

(iv) ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 473.641 611.037 

     

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ (iv) ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 900 15.700 

  ບນັຊເີງນິຝາກມກີ ານດົ 10.000 10.378 

     

ທະນາຄານ ລາວ-ຈນີ (iv) ບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ -    9.842 

 
 

(i) ຜູຄຸ້ມ້ຄອງໂດຍກງົ 
(ii) ເຈ ົາ້ຂອງໂດຍກງົ 
(iii) ບ ລສິດັໃນເຄອື 
(iv) ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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36. ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ 
 

ມູນຄ່າຂອງລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ (“EPS”) ແມ່ນຄດິໄລ່ຈາກຜນົຫານລະຫວ່າງ ກ າໄລຫ ງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງຈ່າຍໃຫກ້ບັຜູຖ້ື
ຮຸນ້ສາມນັ ຂອງທະນາຄານ ກບັ ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັທີ່ ຍງັເຫ ອືພາຍໃນປີ. 
 

ລາຍການດັ່ ງລຸ່ມນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຂ ມູ້ນ ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຄດິໄລ່ ລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້: 
 

 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ 
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 

ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນ
ທີ່ສິນ້ສຸດ 

ວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2018 

ກ າໄລສຸດທຫິ ງັຫກັອາກອນທີ່ ຄາດວ່າຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍໃຫກ້ບັຜູຖ້ຮຸືນ້
ສາມນັບນົພືນ້ຖານລາຍໄດຕ້ ່ ຮຸນ້ທົ່ ວໄປ (ລາ້ນກບີ) 232.980 202.739 

ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸນ້ສາມນັສ າລບັລາຍໄດພ້ືນ້ຖານຕ ່ ຮຸນ້(ຫວົໜ່ວຍ)  207.723.300 207.723.300 

ມູນຄ່າຕ ່ ຮຸນ້ (ກບີ) 5.000 5.000 

ກ າໄລຕ ່ ຮຸນ້ (ກບີ) 1.122 976 
 

37. ນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
 

 ຄ ານ າ 
 

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

 

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

ສະພາໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ເຊິ່ ງຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມການຈດັການຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ.  

 

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

 

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



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
ນະວນັທ ີແລະ ສ າລບັໄລຍະຫກົເດອືນທີ່ ສິນ້ສຸດວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2019 
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37. ນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ (ຕ ່ ) 
 

ໂຄງສາ້ງຂອງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ 
 

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

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

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

 
38. ການບ ລຫິານທນຶ 
 

ທະນາຄານໄດຮ້ກັສາທນຶສ າຮອງຕ ່ າສຸດຕາມລະບຽບການເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມຂ ກ້ ານດົເລກທ ີ536/ກຄທສ/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ
14 ຕຸລາ 2009 ອອກໂດຍຮກັສາການຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຄ າແນະນ າອື່ ນໆ. ຈດຸປະສງົເບືອ້ງຕົນ້ຂອງການບ ລຫິານທນຶຂອງທະນາຄານແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າທະນາຄານໄດ ້
ປະຕບິດັຕາມຂ ກ້ ານດົທາງດາ້ນເງນິທນຶຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມຈ າເປັນຂອງທະນາຄານເພື່ ອຮກັສາການ
ບ ລຫິານຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິໃຫມ້ປີະສດິທພິາບເພື່ ອສາ້ງສມົດຸນລະຫວ່າງການສາ້ງກ າໄລ ແລະ ຄວາມພຽງພ ຂອງທນຶ. 

 
ອງີຕາມຂ ກ້ ານດົເລກທ ີ536/ກຄທສ/ທຫລ, ທນຶຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງຖກືວເິຄາະເປັນ 2 ລະດບັຄ:ື 
 

 ທນຶຊັນ້ 1 ປະກອບດວ້ຍ: ທນຶຈດົທະບຽນ, ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ, ທນຶເພື່ ອການຂະຍາຍທຸລະກດິ ແລະ  ທນຶອື່ ນໆ 
ແລະ ກ າໄລລ ຖາ້ແບ່ງປັນ; 

 ທນຶຊັນ້ 2 ແມ່ນມູນຄ່າເທົ່ າກບັ 45% ຂອງການຕມີູນຄ່າຄນືເງນິແຮ ຫ  ືຕ ່ າກວ່າ 1,25% ຂອງຍອດລວມຄວາມສ່ຽງຂອງ
ລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ແລະ ຍອດເຫ ອືຂອງເງນິແຮທົ່ ວໄປພາຍໃນໄລຍະ. 

 

ຂອບເຂດຕ່າງໆແມ່ນຖກືນ າໃຊເ້ພື່ ອເປັນອງົປະກອບຂອງທນຶອງີໃສ່: ທນຶຊັນ້ 2 ບ ່ ສາມາດເກນີທນຶຊັນ້ 1 ໄດ ້ແລະ ໜີສ້ນິສ າຮອງບ ່
ສາມາດເກນີ 50% ຂອງທນຶຊັນ້ 1. 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 

ບດົອະທບິາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ຕ ່ ) 
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38. ການບ ລຫິານທນຶ (ຕ ່ ) 
 

ການວເິຄາະທນຶແມ່ນອງີຕາມຂ ມູ້ນທາງການເງນິທີ່ ໄດຈ້າກເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ພາຍໃຕຂ້ອບຂ່າຍ
ການລາຍງານ IFRS ສ າລບັຈດຸປະສງົພເິສດເຊິ່ ງມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ້: 

 
 30 ມຖຸິນາ 2019 31 ທນັວາ 2018 

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ  

ທນຶຊັນ້ 1 2.007.712   1.984.510 

ທນຶຊັນ້ 2 -  - 

ລວມທນຶ 2.007.712   1.984.510 

ລບົ: ຫກັອອກຈາກທນຶ (ການລງົທນຶໃນນຕິບຸິກຄນົອື່ ນ) (516.047) (514.007) 

ທນຶສ າລບັການຄດິໄລ່ CAR (A) 1.491.665   1.470.503 

ຄວາມສ່ຽງສ າຄນັຢູ່ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 12.656.740 11.939.639 

ຄວາມສ່ຽງສ າຄນັຢູ່ລາຍການນອກໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 1.702.106  1.880.710 

ລວມຄວາມສ່ຽງສ າຄນັຢູ່ຊບັສນິ (B) 14.358.846 13.814.394 

ອດັຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທນຶ (A/B) 10,39% 10,64% 

 
39. ມນູຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ  
 

ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າໝາຍເຖງິ ມູນຄ່າຊບັສນິທີ່ ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງນິ ຫ  ືການຊ າລະໜີສ້ນິບນົພືນ້ຖານລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ ໃນ
ເງ ື່ອນໄຂແກ່ງແຍງ້ປົກກະຕ.ິ  ເນື່ ອງຈາກວ່າບ ່ ມລີາຄາສມົທຽບຂອງຕະຫລາດ, ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິ ຂອງທະນາຄານຈຶ່ ງບ ່ ສາມາດ
ປະເມນີລາຄາຕາມຕະຫລາດໄດ.້  ດັ່ ງນັນ້, ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຈ ຶ່ ງຖກືປະເມນີແບບສມົມຸດຕຖິານອງີຕາມລກັສະນະຂອງຊບັສນິ ແລະ 
ໜີສ້ນິ. ຕາມຄ າເຫນັຂອງຄະນະບ ລຫິານ ເງນິທີ່ ກູຢື້ມຈາກ ທຫລ, ມູນຄ່າຕາມບນັຊຂີອງ ຊບັສນິ ແລະ ໜີສ້ນິທາງການເງນິ ທີ່ ຢູ່
ໃນ ໃບລາຍງານຖານະການເງນິສະເພາະກດິຈະການແມ່ນຖກືຄາດຄະເນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົກບັມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ. ໃນການປະເມນີ
ດັ່ ງກ່າວ, ຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ສມົມຸດຖານວ່າ ເງນິກູ ້ສ່ວນໃຫຍ່ຖຈືນົຄບົກ ານດົ ດວ້ຍມູນຄ່າຍຸດຕທິ າ ເທົ່ າກບັ ມູນຄ່າ
ຕາມບນັຊຂີອງເງນິກູທ້ີ່ ຖກືດດັແກເ້ງນິແຮຈາກການຫກັຄ່າເສື່ ອມ.  
 

40. ເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ຫ ງັມືທ້ີ່ ອອກເອກະສານລາຍງານ 
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