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ທະນາຄານ 
 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ໃນນີໍ້ເອີໍ້ນວ່າ "ທະນາຄານ") ເປັນທະນາຄານມະຫາຊົນ ທີົ່ດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຈົດ
ທະບຽນຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ). 
 
ການສາ້ງຕັໍ້ງ ແລະ ການດ າເນີນທລຸະກດິ 
 
ທະນະຄານຖືກສ້າງຕັ ໍ້ງຂຶ ໍ້ນໂດຍການປະກອບທຶນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິົ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນພາຍໃຕ້ໃບ
ອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດດ້ານການທະນາຄານ ສະບັບປຸງຄັໍ້ງລ່າສຸດ ເລກທີ 4284/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2010 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 23  ທັນວາ 2010  ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນ
ຊືົ່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 
ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີ
ດັົ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ເຊິົ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ່ຖຮຸ້ືນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸ້ືນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ.  
 
ວັນທີ 15 ກ ລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% (ທຽບເທົົ່າກັບ 13,657,759 ຮຸ້ນ) ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະ
ສາດ ຊືົ່ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’). ອີງຕາມສັນຍາການຊືໍ້ຮຸ້ນສາມັນ 
ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ BRED ທະນາຄານດັົ່ງ
ກ່າວເປັນທະນາຄານທີົ່ໃຫຍ່ທີົ່ສຸດໃນພາກພືໍ້ນຂອງສະມາຄົມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິົ່ງເປັນ
ກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັົ່ງ. ມູນຄ່າຊືໍ້ທັງໝົດ ເຊິົ່ງເທົົ່າກັບ 150,235,349,000 ກີບໄດຖ້ືກຈ່າຍເຕັມມູນຄ່າໂດຍ
ທະນາຄານ COFIBRED. 
 
ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ແລະ ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ, ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

ຜູ່ຖືຮຸ້ນ ຈ ານວນຮຸ້ນ % 
ລັດຖະບານ 95,604,321 70% 

ນັກລົງທຶນພາຍໃນ )ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ(  13,657,760 10% 

ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ 13,657,759 10% 

ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 13,657,760 10% 

 136,577,600 100% 
 

ກິດຈະກ າຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືົ່ອສະໜອງການບ ລິການ ລວມທັງການລະດົມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ ແລະ 
ຍາວ ຈາກອົງກອນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ແລະ ບຸກຄົນ ອີງຕາມຈຸດປະສົງ 
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບ ລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລິການການຄ້າລະຫວ່າງ
ປະເທດ, ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີົ່ມີຄຸນຄ່າອືົ່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບ ລິການດ້ານ
ທະນາຄານອືົ່ນໆ ທີົ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 
ທນຶຈດົທະບຽນ 
 
ທຶນຈົດທະບຽນ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ແມ່ນ 682,888 ລ້ານກີບ (ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2014 : 682,888 ລ້ານກີບ) 
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ທີົ່ຕັໍ້ງ ແລະ ເຄອືຂາ່ຍ 
 
ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັໍ້ງຢູ່ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ນະວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2015 ທະນາຄານມີໜຶົ່ງ (1) ສ ານັກງານໃຫຍ່, ໜຶົ່ງ (1) ບ ລິສັດໃນເຄືອ, ສີົ່ (4) ບ ລິສັດຮ່ວມທນຶ, ສິບເກົໍ້າ (19) ສາຂາ
ຫລັກ, ເຈັດສິບຫົກ (76) ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ ສິບຫ້າ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທົົ່ວ ສປປ ລາວ. 
 
ບ ລສິດັໃນເຄອື 
 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ທະນາຄານມີ ໜຶົ່ງ (01) ບ ລິສັດໃນເຄືອຄື: 

ຊືົ່ ໃບທະບຽນ ເລກທີ ຂະແໜງການ 

% ຮຸ້ນຂອງ 
ທະນາຄານ 

ບ ລິສັດຫລັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ 
ຈ າກັດ 

ເລກທີ 180 -10 ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010 ໂດຍກົມ 
ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຫລັກຊັບ 70% 

 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 , ທະນາຄານມີ ສີົ່ (04) ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນຄື: 
 

ຊືົ່ ໃບທະບຽນ ເລກທີ ຂະແໜງການ 

% ຮຸ້ນຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມ ທຸລະກິດ ລາວ-
ຫວຽດ 

ເລກທີ 691/ຈທວ ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2015 ໂດຍກະຊວງ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

ການທະນາຄານ 
& ການເງິນ 

25% 

ທະນາຄານລາວ- ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ 121-09/ຜທ ລົງວັນທ ີ26 ສິງຫາ 2009 ໂດຍກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ 
& ການເງິນ 

46% 

ບ ລິສັດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ເລກທີ 077/08/FIMC ລົງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2008 ໂດຍ 
ຄະນະກ າມະການລົງທຶນ ຕ່າງປະເທດ ຂອງສປປ ລາວ. 

ປະກັນໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ ເລກທີ 041/ຫຈທ ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014 ໂດຍ 
ພະແນກທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ 
& ການເງິນ 

49% 
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ທະນາຄານ (ຕ ົ່) 
 

ສະພາບ ລຫິານ 
 

ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງເວລາ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ແລະ ນະວັນທີທີົ່ອອກບົດລາຍ
ງານສະບັບນີໍ້ປະກອບມ:ີ 
 

ຊືົ່ ຕ າແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ 

ທ່ານ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊໂຍຣະວົງ ປະທານ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 9 ເມສາ 2015 

ທາ່ນ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 9 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 9 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄູນນຸວົງ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 9 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 9 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 9 ເມສາ 2015 

ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈັນທະວິສຸກ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 9 ເມສາ 2015 
 

ຄະນະຜູອ່ ານວຍການ 
 

ສະມາຊິກຄະນະຜູ່ອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງເວລາ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ແລະ ນະວັນທີທີົ່ອອກ
ບົດລາຍງານສະບັບນີໍ້ປະກອບມີ: 
 

ຊືົ່ ຕ າແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ/ລາອອກ 

ທ່ານ ວັນຄ າ ວ ຣະວົງ ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2012 
ຍ້າຍອອກໄປຮັບໜ້າທີົ່ໃໝ່ ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2015 

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຮັກສາການຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2015 
ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 06 ມຖິຸນາ 2008 
ທ່ານ ນ. ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ລາໃຈ ຂັນພຣະວົງ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014 
 

ຕວົແທນທາງດາ້ນກົດໝາຍ 
 

ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຄານ ຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 ຫາ ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2015 ແມ່ນ ທ່ານ ວັນຄ າ ວ ຣະວົງ - 
ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່. 
 
ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຄານ ຈາກວັນທີ 17 ກຸມພາ 2015 ຮອດ ວັນທີ ອອກບົດລາຍງານສະບັບນີໍ້ ແມ່ນ ທ່ານ ພູຂົງ 
ຈັນທະຈັກ - ຮັກສາການຜູ່ອ ານວຍການ 
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ບົດ
ອະທິບາຍ 
ເລກທີ 

 
30 ກັນຍາ 2015 

ລ້ານກີບ 

 
31 ທັນວາ 2014 

ລ້ານກີບ 
ຊັບສນິ   

 

ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ ທຫລ 11         9,242,386  7,271,254 

ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນ 12         2,234,924  3,774,198 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 13       10,393,366  9,622,905 

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຄ້າ                  6,305  3,906 

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ 15             251,733  222,332 

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ 16         1,519,156  1,266,732 

ການລົງທຶນໃນບັນດາ ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ 17             562,530  534,430 

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ ແລະ ອຸປະກອນ 18             397,367  250,393 

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ 19             253,852  271,569 

ຊັບສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະ 24.4                 6,571  5,999 

ຊັບສິນອືົ່ນໆ 20             271,234  265,441 

ລວມຊບັສິນ        25,139,424  23,489,159 

    

ໜີໍ້ສນິ    

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງທະນາຄານ 21         2,447,050  2,861,725 

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງລູກຄ້າ 22 20,967,959  19,101,649 

ກູ້ຢືມຈາກ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານອືົ່ນ 23             501,361  121,287 

ໜີໍ້ສິນອາກອນພາຍໃນໄລຍະ 24.2               16,047  20,028 

ໜີໍ້ສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະ 24.4               16,897  17,394 

ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ  25               62,565  216,385 

ລວມໜີໍ້ສນິ      24,011,879  22,338,468 

ທນຶ    

ທຶິນຈົດທະບຽນ 26 682,888  682,888 

ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ອືົ່ນໆ  27 302,506  279,157 

ຄັງແຮສ າລັບຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ 28 40,057  64,142 

ຮຸ້ນທີົ່ໄດ້ຊືໍ້ຄືນ  (1,010)  (1,010)  

ຄັງສະສົມເພືົ່ອເພີົ່ມທຶນ  12,275 - 

ກ າໄລສະສົມ  57,474  92,612 

  1,094,190  1,117,789 

ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີົ່ບ ົ່ສາມາດຄວບຄຸມ  33,355  32,902 

ລວມທນຶ 
 1,127,545  1,150,691 

ລວມໜີໍ້ສນິ ແລະ ທຶນ  25,139,424  23,489,159 
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ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມກດິຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) 
ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 

9 

 

 

  
ບົດ

ອະທິບາຍ 
ເລກທີົ່ 

ສ າລັບໄລຍະ 9 
ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2015 

ລ້ານກີບ 

ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 

ກັນຍາ 2014 
ລ້ານກີບ 

ກດິຈະກ າການດ າເນນີງານ    

ກ າໄລກ່ອນອາກອນ  33,891  131,792  

ການດັດແກ້ສ າລັບ:    

ຄ່າຫ ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄາ່             47,211             45,270  

ລາຍຈ່າຍທີົ່ຫັກເປັນເງິນແຮສ າລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ ແລະ ຄ່າ
ເຊືົ່ອມຂອງການລົງທຶນທາງການເງິນ           217,939             99,812  

ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງບ ລິສັດພາຍໃຕ້ວທິີສ່ວນໄດ້ເສຍ            (53,879)           (29,530) 

ກ າໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບດັຄົງທີົ່          (358,200)                   -    

ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນ              (7,563)                   -    

ກະແສເງນິສດົຈາກ ກ າໄລຈາກການດ າເນນີງານກອ່ນການປຽ່ນແປງ
ດາ້ນຊບັສນິ ແລະ ໜີໍ້ສນິ ໃນການດ າເນນີງານ          (120,600)          247,344  

ການປ່ຽນແປງຂອງຊັບສິນຈາກການດ າເນີນງານ    

ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນ          (238,295)         (121,658) 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານອືົ່ນ          (981,486)            58,559  

ການລົງທຶນໃນເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຄ້າ              (2,399)                   -    

ການລົງທຶນໃນເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ            (29,401)                   -    

ການລົງທຶນໃນເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທີົ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ          (251,014)                   -    

ຊັບສິນອືົ່ນໆ              (5,793)          203,400  

ການປ່ຽນແປງຂອງໜີໍ້ສິນຈາກການດ າເນີນງານ    

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ທຫລ            (34,601)       1,435,468  

ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງລູກຄ້າ        1,866,310        3,319,887  

ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ              (6,827)           (17,726) 

ອາກອນກ າໄລທີົ່ໄດ້ຈ່າຍພາຍໃນໄລຍະ          (177,306)           (81,520) 

ກະແສເງນິສດົສດຸທ ິຈາກ/(ໃຊໃ້ນ) ກດິຈະກ າການດ າເນນີງານ                18,591           5,043,754  

ກດິຈະກ າການລງົທນຶ    

ການຈັດຊືໍ້ ແລະ ການກ ົ່ສ້າງຊັບສົມບດັຄົງທີົ່          (188,996)           (99,141) 

ຮັບຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີົ່           370,763                 755  

ລາຍຈາ່ຍສ າລັບການລົງທຶນໃນຫລັກຊບັ  -         (549,955) 

ລາຍຈາ່ຍສ າລັບການລົງທຶນໃນນິຕິບຸກຄົນອືົ່ນ  -         (147,000) 

ເງິນປັນຜົນ ທີົ່ໄດ້ຮັບ             33,342            (20,994) 

ກະແສເງນິສດົສດຸທ ິທີົ່ຈາກ/(ໃຊໃ້ນ) ກດິຈະກ າການລງົທນຶ              215,109            (816,335) 
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ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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1. ຂ ໍ້ມູນກຽ່ວກບັທະນາຄານ 
 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ໃນນີໍ້ເອີໍ້ນວ່າ "ທະນາຄານ") ເປັນທະນາຄານມະຫາຊົນ ທີົ່ດ າເນີນທຸລະກິດ 
ແລະ ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ). 
 

ການສາ້ງຕັໍ້ງ ແລະ ການດ າເນີນທລຸະກດິ 
 

ທະນະຄານຖືກສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນໂດຍການປະກອບທຶນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິົ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນພາຍໃຕ້
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລົງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດດ້ານການທະນາຄານ ສະບັບປຸງຄັໍ້ງລ່າສຸດ ເລກທີ 4284/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11 ພະຈິກ 
2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 23  ທັນວາ 2010  ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືົ່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທດັີົ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ເຊິົ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ່ຖື
ຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖຮຸ້ືນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ.  
 

ວັນທີ 15 ກ ລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% (ທຽບເທົົ່າກັບ 13,657,759 ຮຸ້ນ) ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນ
ທາງຍຸດທະສາດ ຊືົ່ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’). ອີງຕາມສັນຍາ
ການຊືໍ້ຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄືອ
ຂອງ BRED ທະນາຄານດັົ່ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີົ່ໃຫຍ່ທີົ່ສຸດໃນພາກພືໍ້ນຂອງສະມາຄົມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂອງ 
Banque Populare Group ເຊິົ່ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມຂືອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັົ່ງ. ມູນຄ່າຊືໍ້ທັງໝົດ ເຊິົ່ງເທົົ່າກັບ 
150,235,349,000 ກີບໄດ້ຖືກຈ່າຍເຕັມມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 

 

ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ແລະ ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ, ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ 
ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

 

ຜູ່ຖືຮຸ້ນ ຈ ານວນຮຸ້ນ % 
ລັດຖະບານ 95,604,321 70% 

ນັກລົງທຶນພາຍໃນ )ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ(  13,657,760 10% 

ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ 13,657,759 10% 

ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 13,657,760 10% 

 136,577,600 100% 
 

ກິດຈະກ າຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືົ່ອສະໜອງການບ ລິການ ລວມທັງການລະດົມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັໍ້ນ, 
ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກອົງກອນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ແລະ ບຸກຄົນ 
ອີງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບ ລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການ
ບ ລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີົ່ມີຄຸນຄ່າ
ອືົ່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບ ລິການດ້ານທະນາຄານອືົ່ນໆ ທີົ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

 

ທນຶຈດົທະບຽນ 
 

ທຶນຈົດທະບຽນ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ແມ່ນ 682,888 ລ້ານກີບ. (ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2014 : 682,888 ລ້ານ
ກີບ) 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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1. ຂ ໍ້ມູນກຽ່ວກບັທະນາຄານ (ຕ ົ່) 
 

ທີົ່ຕັໍ້ງ ແລະ ເຄອືຂາ່ຍ 
 

ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັໍ້ງຢູ່ເລກທີ 01, ຖະໜົນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 
ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ທະນາຄານມີໜຶົ່ງ (1) ສ ານັກງານໃຫຍ່, ໜຶົ່ງ (1) ບ ລິສັດໃນເຄືອ, ສີົ່ (4) ບ ລິສັດຮ່ວມທນຶ, 
ສິບເກົໍ້າ (19) ສາຂາຫລັກ, ເຈັດສິບຫົກ (76) ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ ສິບຫ້າ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທົົ່ວ ສປປ ລາວ. 

 
ບ ລສິດັໃນເຄອື 
 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ທະນາຄານມີ ໜຶົ່ງ (01) ບ ລິສັດໃນເຄືອຄື: 
 

 
ຊືົ່ 

 
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 

 
ຂະແໜງການ 

% ຮຸ້ນຂອງ
ທະນາຄານ 

ບ ລິສັດຫລັກຊັບ ທຄຕລ-
ກທ ຈ າກັດ 

ເລກທີ 18-10 ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010 ໂດຍກົມ
ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຫລັກຊັບ 70% 

 

ບ ລສິດັຮ່ວມທນຶ 
 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 , ທະນາຄານມີ ສີົ່ (04) ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນຄື: 
 

 
ຊືົ່ 

 
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີົ່ 

 
ຂະແໜງການ 

% ຮຸ້ນຂອງ
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມ ທຸລະກິດ 
ລາວ-ຫວຽດ 

ເລກທີ 691/ຈທວ ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2015 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

ການທະນາຄານ 
& ການເງິນ 

25% 

ທະນາຄານລາວ- ຝຣັົ່ງ ຈ າ
ກັດ 

121-09/ຜທ ລົງວັນທ ີ26 ສິງຫາ 2009 ໂດຍ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງ ສປປ 
ລາວ 

ການທະນາຄານ 
& ການເງິນ 

46% 

ບ ລິສັດປະກັນໄພ ລາວ-
ຫວຽດ 

ເລກທີ 077/08/FIMC ລົງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2008 
ໂດຍ ຄະນະກ າມະການລົງທຶນ ຕ່າງປະເທດ ຂອງສປປ 
ລາວ. 

ປະກັນໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ 
ຈ າກັດ 

ເລກທີ 041/ຫຈທ ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014 
ໂດຍພະແນກທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ 
& ການເງິນ 

49% 
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1. ຂ ໍ້ມູນກຽ່ວກບັທະນາຄານ (ຕ ົ່) 

 

ສະພາບ ລຫິານ 
 

ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງເວລາ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ແລະ ນະວັນທີທີົ່
ອອກເອກະສານລາຍງານສະບັບນີໍ້ປະກອບມີ: 
 
ຊືົ່ ຕ າແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ 
ທ່ານ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊວ ລະວົງ ປະທານ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທາ່ນ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ນ. ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທ ີ09 ເມສາ 2015 
ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈັນທະວີສຸກ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທ ີ09 ເມສາ 2015 

 
ຄະນະອ ານວຍການ 
 

ສະມາຊິກຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົໍ້ນປີ ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ແລະ ນະວັນ
ທີທີົ່ອອກເອກະສານລາຍງານສະບັບນີໍ້ປະກອບມີ: 
 
ຊືົ່ ຕ າແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ/ລາອອກ 
ທ່ານ ວັນຄ າ ວ ຣະວົງ ຜູ່ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2012 

ລາອອກ ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2015 
ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຮັກສາການຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2015 
ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວົງ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2008 
ທ່ານ ນ. ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ລາໃຈ ຂັນພຣະວົງ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງຜູ່ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014 

 
 

ພະນກັງານ 
 
ຈ ານວນພະນັກງານຂອງທະນາຄານນະວັນທ ີ 30 ກັນຍາ 2015 ແມ່ນ 1,531 ຄົນ (31 ທັນວາ 2014 ແມ່ນ 1,497 
ຄົນ). 
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2. ນະໂຍບາຍການບັນຊ ີ 

 

2.1 ພືໍ້ນຖານການກະກຽມ 

 

ທະນາຄານສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ ສ າລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົໍ້ນປີ  ອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນດ້ານ
ການລາຍງານການເງິນ ("IFRS").  ເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການໄດ້ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນບົນພືໍ້ນຖານຄວາມຕ ົ່ເນືົ່ອງ
ຂອງຂ ໍ້ມູນ, ເວັໍ້ນແຕ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຢູ່ໃນບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເລກທີໃດໜຶົ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີໍ້. 

 

ທະນາຄານຮັກສາການບັນທຶກບັນຊີເປັນເງິນກີບ ("ກີບ") ເຊິົ່ງເປັນສະກຸນ ເງິນຫລັກຂອງທະນາຄານ ແລະ ໄດ້ສ້າງເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການເປັນຫົວໜ່ວຍລ້ານກີບ. 
 

ທະນາຄານຍັງໄດ້ສ້າງ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການຕາມ IFRS ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 
2015. 

 

2.2 ປກີານບນັຊີ     
 

 ປີການບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ່ນເລີົ່ມຕົໍ້ນແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິໍ້ນສຸດ 31 ທັນວາ. 
 

2.3 ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

 

ທະນາຄານນ າສະເໜີເອກະສານລາຍງານຖານະການເງິນຂອງຕົນເອງຕ ົ່ສາທາລະນະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມະຫາຊົນ. ຊັບ
ສິນການເງິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນການເງິນ ແມ່ນຖືກຫັກລົບກັນ ແລະ ມູນຄ່າຍັງເຫລືອຫລັງຈາກລົບກັນແລ້ວຈະຖືກລາຍງານໃນໃບ
ລາຍງານຖານະການເງິນລວມກິດຈະການ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານຖືກບັງຄັບທາງກົດໝາຍໃຫ້ຊ າລະສະສາງຈ ານວນເງິນ
ດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນ ແລະ ທະນາຄານຕັໍ້ງໃຈຈະສະສາງຈ ານວນເງິນສຸດທິ ຫລື ຂາຍຊັບສິນເພືົ່ອຊ າລະໜີໍ້ສິນໃນເວລາດຽວກັນ. ບັນດາ
ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຈະບ ົ່ຖືກຫັກອອກໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ຈົນກວ່າຈະມີກົດລະບຽບ ຫລື ຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍ
ມາດຕະຖານການບັນຊີ ຫລື ການແປຄວາມໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງ
ທະນາຄານ. 
 

2.4 ພືໍ້ນຖານການລວມກດິຈະການ 

  

ເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ ປະກອບມີ ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ບ ລິສັດໃນເຄືອ 
ສ າລັບໄລຍະ ຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 ຫາ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015. ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບ ລິສັດໃນເຄືອ 
ແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມສ າລັບໄລຍະການບັນຊີດຽວກັນກັບໄລຍະການບັນຊີຂອງທະນາຄານ ໂດຍນ າໃຊ້ບັນດາຫ ັກການບັນຊີທີົ່
ສອດຄ່ອງກັນ. 
  
ຍອດເຫ ືອພາຍໃນກຸ່ມ, ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີົ່ພົວພັນກັນພາຍໃນ ໄດ້ຕັດອອກເຕັມມູນຄ່າ. 
 
ບັນດາບ ລິສັດໃນເຄືອ ແມ່ນໄດ້ຖືກສັງລວມເຂົໍ້າກັບທະນາຄານນັບຕັໍ້ງແຕ່ວັນທີທີົ່ການຄວບຄຸມໄດ້ໂອນມາໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ. 
ການຄວບຄຸມ ແມ່ນໄດ້ຮັບເມືົ່ອທະນາຄານໄດ້ມີອ ານາດໃນການບ ລິຫານບ ົ່ວ່າທາງກົງ ຫ ື ທາງອ້ອມ ຕ ົ່ກັບນະໂຍບາຍທາງການ
ເງິນ ແລະ ການດ າເນີນງານຂອງບ ລິສັດດັົ່ງກ່າວ ລວມທັງການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບັນດາບ ລິສັດເຫ ົົ່ານັໍ້ນ. 
 
 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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2. ນະໂຍບາຍການບັນຊ ີ(ຕ ົ່) 
 

2.4 ພືໍ້ນຖານການລວມກດິຈະການ (ຕ ົ່) 
 

ສ່ວນໄດສ່ວນເສຍທີົ່ບ ົ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ສະແດງອັດຕາສ່ວນຂອງກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນ ພ້ອມທັງຊັບສິນສຸດທິທີົ່ບ ົ່ໄດ້ຖື
ກ າມະສິດໂດຍທະນາຄານ ບ ົ່ວ່າທາງກົງ ຫ ື ທາງອ້ອມ ຜ່ານບັນດາບ ລິສັດໃນເຄືອ ແມ່ນໄດ້ຖືກສະແດງແຍກຕ່າງຫາກ ໃນໃບ
ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ ແລະ ທຶນ ໃນໃບສະຫ ບຊັບສົມບັດລວມກິດຈະການ, ແຍກຈາກທຶນຂອງທະນາຄານ. 
ການສູນເສຍໃດໆທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີົ່ບ ົ່ສາມາດຄວບຄຸມແມ່ນຖືກແບ່ງສ່ວນໄດ້ເສຍເຂົໍ້າກັບສ່ວນໄດ້ສ່ວນ
ເສຍທີົ່ບ ົ່ສາມາດຄວບຄຸມ ເຖິງວ່າຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຂາດດຸນ. ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີົ່ບ ົ່ມີອ ານາດຄວບຄຸມ ໄດ້ບັນທຶກບັນຊີ
ໂດຍນ າໃຊ້ວິທີການຂະຫຍາຍກິດຈະການບ ລິສັດແມ່ ດ້ວຍເຫດນີໍ້ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ການພິຈາລະນາ ແລະ ມູນຄ່າ
ຍຸດຕິທ າຂອງຮຸ້ນຂອງຊັບສິນທີົ່ໄດ້ມາແມ່ນຖືກບັນທຶກໃນພາກສ່ວນທຶນ. 
 

2.5 ການພຈິາລະນາການບນັຊທີີົ່ສ າຄນັ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ຂ ໍ້ສມົມດຸຖານ 
 

ໃນການກະກຽມສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານ, ຄະນະຜູ່ອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ
ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນ າໃຊ້ການພິຈາລະນາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ການສົມມຸດຕິຖານວ່າບັນດາຕົວເລກທີົ່
ຖືກລາຍງານນັໍ້ນມີຜົນກະທົບຕ ົ່ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ, ແລະ ການເປີດເຜີຍ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການ
ເປີດເຜີຍບັນດາໜີໍ້ສິນທີົ່ອາດຈະເກີດຂືໍ້ນເນືົ່ອງຈາກຄວາມບ ົ່ແນ່ນອນຂອງການສົມມຸດຕິຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ມີການດັດແກ້ບັນດາຍອດຍົກມາຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ເຊິົ່ງອາດຈະກະທົບຕ ົ່ຕົວເລກໃນອະນາຄົດ. 

 

ບັນດາສົມມຸດຖານທີົ່ສ າຄັນກ່ຽວກັບອານາຄົດ ແລະ ແຫ ົ່ງຂ ໍ້ມູນອືົ່ນໆທີົ່ສ າຄັນ ທີົ່ມີຄວາມບ ົ່ແນ່ນອນ ນະວັນທີຂອງ
ເອກະສານລາຍລາຍງານການເງິນ ເຊິົ່ງຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງທີົ່ສ າຄັນທີົ່ຈະກ ົ່ໃຫ້ເກີດການດັດແກ້ມູນຄ່າທີົ່ຍັງເຫ ືອຕາມບັນຊີຂອງ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ພາຍໃນໄລຍະການບັນຊີຕ ົ່ໄປ ແມ່ນມີດັົ່ງນີໍ້. ທະນາຄານໄດ້ອີງໃສ່ສົມມຸດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນ ທີົ່
ສາມາດຊອກຫາໄດ້ ນະເວລາທີົ່ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ົ່ຕາມ, ບັນດາຂ ໍ້ສົມມຸດຖານ ແລະ ການ
ຄາດຄະເນທີົ່ຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດເຫ ົົ່ານີໍ້  ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ ເນືົ່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ
ຕະຫລາດ ແລະ ສະຖານະການໃດໜຶົ່ງທີົ່ຢູ່ເໜືອການຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ, ເຊິົ່ງບັນດາການປ່ຽນແປງເຫ ົົ່ານີໍ້ ໄດ້ສະແດງ
ໃນຂ ໍ້ສົມມຸດຖານເມືົ່ອເກີດຂຶໍ້ນຈິງ. 

 

(i) ຄວາມສືບເນືົ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ 
 

ຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ໄດ້ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານເພືົ່ອສືບຕ ົ່ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ 
ມີຄວາມເພິົ່ງພ ໃຈວ່າທະນາຄານມີແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທີົ່ຈະສືບຕ ົ່ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດໃນອະນາຄົດທີົ່ຄາດຄະເນໄດ້. 
ນອກຈາກນີໍ້, ຄະນະອ ານວຍການຍັງບ ົ່ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີົ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບທີົ່ສ າຄັນ ຕ ົ່ຄວາມສາມາດໃນການ
ດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງ. ດັົ່ງນັໍ້ນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການຍັງສືບຕ ົ່ຖືກກະກຽມບົນພືໍ້ນຖານຄວາມ
ສືບເນືົ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ. 
 

(ii) ການເຊືົ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູ້  ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ 
 

ທະນາຄານໄດ້ທົບທວນຄືນ ບັນດາເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າທີົ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກຄ້າສ າລັບບັນດາລາຍການທີົ່ມີມູນຄ່າສູງເປັນລາຍ
ບຸກຄົນ ນະວັນທີຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນເພືົ່ອປະເມີນວ່າສົມຄວນຖືກບັນທຶກມູນຄ່າເຊືົ່ອມລົງໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້
ຮັບລວມກິດຈະການ ສ າລັບໄລຍະ ຫົກເດືອນຕົໍ້ນປີ ຫ ື ບ ົ່. ໂດຍສະເພາະແລ້ວຜູ່ອ ານວຍການຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຄາດຄະເນ
ຈ ານວນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດເມືົ່ອກ ານົດມູນຄ່າເຊືົ່ອມ. ໃນການປະເມີນກະແສເງິນສົດ 
ທະນາຄານໄດ້ພິຈາລະນາອີງໃສ່ຂ ໍ້ສົມມຸດຖານຂອງບັນດາເງືົ່ອນໄຂ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງ ເຊິົ່ງຈະເປັນຜົນ
ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຄ່າເຊືົ່ອມໃນອະນາຄົດ. ບັນດາລາຍການເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າລາຍບຸກຄົນທີົ່ຖືກປະເມີນ
ແລ້ວ ເຫັນວ່າບ ົ່ມີການເຊືົ່ອມຄ່າ ຈະຖືກຈັດເຂົໍ້າກັບບັນດາເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າລາຍການອືົ່ນໆທີົ່ເປັນລາຍການຍ່ອຍ ອີງ
ຕາມປະເພດຂອງກຸ່ມຊັບສິນທີົ່ມີຄວາມສ່ຽງ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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2.5 ການພຈິາລະນາການບນັຊທີີົ່ສ າຄນັ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ຂ ໍ້ສມົມດຸຖານ (ຕ ົ່) 
 

(ii)  ການເຊືົ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ (ຕ ົ່) 
 

ໃນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ເພືົ່ອປະເມີນຄ່າເຊືົ່ອມແບບເປັນກຸ່ມ, ເພືົ່ອກ ານົດວ່າສົມຄວນສ້າງເງິນແຮ ຫ ື ບ ົ່ ເພືົ່ອກ ລະນີເກີດການ
ຂາດທຶນ ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາຫ ັກຖານຢັໍ້ງຢືນຂອງການເຊືົ່ອມຄ່າຍັງບ ົ່ທັນຈະແຈ້ງກ ົ່ຕາມ.   
 

(iii) ການເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ 

  

ທະນາຄານຍັງໄດ້ບັນທຶກຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ເມືົ່ອເກີດການຫ ດລົງທີົ່ສ າຄັນ ຫ ື ການຫ ດລົງ ໃນ
ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າທີົ່ຕ ົ່າກວ່າຕົໍ້ນທຶນເປັນເວລາດົນ. ຂ ໍ້ກ ານົດທີົ່ກ ານົດວ່າ “ສ າຄັນ” ຫ ື “ຍາວນານ” ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ. ໃນການ
ພິຈາລະນາດັົ່ງກ່າວນີໍ້ ທະນາຄານໄດ້ປະເມີນລະຫວ່າງຫ າຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຮຸ້ນທີົ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄລຍະ
ເວລາ ແລະ ກ ານົດຂອບເຂດຂອງມູນຄ່າຍຸດຕິທ າທີົ່ຕ ົ່າກວ່າຕົໍ້ນທຶນ. 

 

2.6 ສະຫ ບນະໂຍບາຍບນັຊທີີົ່ສ າຄນັ 
 

2.6.1    ລາຍການທີົ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 

ລາຍການທີົ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໂດຍພືໍ້ນຖານແມ່ນຖືກບັນທຶກໂດຍການນ າໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນທັນທີໃນມືໍ້ທີົ່ລາຍການ
ດັົ່ງກ່າວເກີດຂຶໍ້ນ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ທາງການເງິນໄດ້ຄິດໄລ່ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນທ້າຍປີ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັນ
ເງິນກີບດ້ວຍອັດຕາແລກປ່ຽນທັນທີໃນມືໍ້ເຮັດ ເອກະສານລາຍງານ (ເບິົ່ງລາຍການອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ ົ່
ເງິນກີບໃນ 30 ກັນຍາ 2015 ແລະ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2014 ໃນບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເລກທີ 41). ສ່ວນຜດິດ່ຽງຈາກ
ອັດຕາແລກປ່ຽນທີົ່ເກີດຈາກບັນດາຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການແມ່ນຖືກຮັບຮູ້
ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ. 

2.6.2    ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ - ການຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫລັງ 
 

2.6.2.1 ວັນທີຂອງການຮັບຮູ້ 

ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນການເງິນທັງໝົດ ທີົ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນໃນມືໍ້ທີົ່ຖືກຊືໍ້ຂາຍເຊັົ່ນ: ມືໍ້ທີົ່ທະນາຄານກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶົ່ງ
ຂອງການໃຫ້ຄ າໝັໍ້ນສັນຍາຂອງເຄືົ່ອງມື. ນີໍ້ລວມທັງ "ວິທີການຄ້າປົກກະຕິ", ການຊືໍ້ ຫລື ການຂາຍຂອງ ຊັບສິນທາງການ
ເງິນ ທີົ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນ າສົົ່ງໃຫ້ທັນເວລາ ຫລື ຕາມສັນຍາໃນທ້ອງຕະຫລາດ. 

2.6.2.2 ການຕີມູນຄ່າເບືໍ້ອງຕົໍ້ນຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ 

ການຈັດປະເພດເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນຕາມການຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕົໍ້ນແມ່ນຂຶໍ້ນກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມຕັໍ້ງໃຈຂອງຜູ່ບ ລິຫານຕ ົ່ 
ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທີົ່ຕ້ອງການ ແລະ ຕາມລັກສະນະເດັົ່ນຂອງເຄືົ່ອງມືເຫລົົ່ານັໍ້ນ. ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທັງໝົດແມ່ນຖືກຕີ
ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ, ຍົກເວັໍ້ນໃນກ ລະນີຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທີົ່ຖືກບັນທຶກຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທ າໂດຍ
ຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນ. 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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2.6 ສະຫ ບນະໂຍບາຍບນັຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 
 

2.6.2 ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ - ການຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫລັງ (ຕ ົ່) 

2.6.2.3 ຊັບສິນທາງການເງິນ ຫລື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ 
 

 ຊັບສິນທາງການເງິນ ຫລື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນສັງລວມ
ກິດຈະການ ຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ. ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າຍຸດຕິທ າແມ່ນຖືກບັນທຶກເປັນ "ກ າໄລ/(ຂາດທຶນ) ສຸດທິໃນ
ຫລັກຊັບ ແລະ ການຊືໍ້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ". ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກເປັນ "ກ າໄລ/
(ຂາດທຶນ) ສຸດທິ ຈາກຫລັກຊັບ ແລະ ການຊືໍ້ - ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ". ອີງຕາມ ກ ານົດເວລາຂອງສັນຍາ ຫລື ເມືົ່ອສິດ
ໃນການຈ່າຍໄດ້ເກີດຂຶໍ້ນ. 
 

 ເຊິົ່ງລວມຢູ່ໃນປະເພດນີໍ້ແມ່ນມຫີລັກຊັບລົງທຶນ ທີົ່ມີຈຸດປະສົງເພືົ່ອຊືໍ້ - ຂາຍໃນໄລຍະສັໍ້ນ. 
 

2.6.2.4 ມືໍ້ທີ 1 ກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນ 
 

ເມືົ່ອລາຄາໃນມືໍ້ທີົ່ການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ ຕ່າງຈາກມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫລາດໃນປັດຈຸບັນຂອງເຄືົ່ອງມື
ການເງິນອັນດຽວກັນ ຫລື ອີງຕາມມູນຄ່າທີົ່ໄດ້ສ າຫລວດໃນຕະຫລາດ, ທະນາຄານຮັບຮູ້ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືໍ້ທີົ່ 
ການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ (“ມືໍ້ທີ 1 ”ກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນ) ໃນ “ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການຄ້າ”. ໃນ
ກ ລະນີທີົ່ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຖືກກ ານົດຕາມຖານຂ ໍ້ມູນທີົ່ບ ົ່ໄດ້ຖືກສ າຫລວດ, ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືໍ້ທີົ່
ການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ ແລະ ມູນຄ່າທີົ່ໄດ້ຈາກນ າໃຊ້ເຕັກນິກການຕີມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້
ຮັບ ກ ົ່ຕ ົ່ເມືົ່ອ ຂ ໍ້ມູນທີົ່ນ າໃຊ້ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ ຫ ື ເມືົ່ອເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນຖືກສະສາງອອກຈາກບັນຊີ. 

2.6.2.5 ການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ 
 

ການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ປະກອບມີ ຫ ັກຊັບທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບໜີໍ້. ຫ ັກຊັບທຶນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນ
ຫ ັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ຖ້າໃນກ ລະນີທີົ່ຫ ັກຊັບດັົ່ງກ່າວ ບ ົ່ໄດ້ຖືກຈັດເປັນປະເພດຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ ຫລື ຫ ັກ
ຊັບທີົ່ບັນທຶກມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ ໂດຍຜ່ານ ກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນໂດຍກົງ. ຫ ັກຊັບໜີໍ້ແມ່ນຫ ັກຊັບທີົ່ມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈຖືໄວ້ໃນ
ໄລຍະເວລາທີົ່ແນ່ນອນ ແລະ ອາດຈະຖືກຂາຍອອກໄປເພືົ່ອເຮັດໃຫ້ມີສະພາບຄ່ອງ ຫລື ເພືົ່ອຕອບສະໜອງກັບການ
ປ່ຽນແປງຂອງເງືົ່ອນໄຂໃນຕະຫ າດ.  
 

 ທະນາຄານຍັງບ ົ່ທັນໄດ້ມີການຮັບຮູ້ບັນດາເງິນກູ້ ຫລື ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບເປັນການລົງທຶນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ. 
 

ຫລັງຈາກການຕີມູນຄ່າໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ, ການລົງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ແມ່ນຈະຖືກຕີມູນຄ່າພາຍຫ ັງຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິ
ທ າ. 
 

ກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນນາມມະທ າ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໂດຍກົງໃນປະເພດທຶນ (ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບນອກການທຸລະກິດ) ເປັນ 
“ເງິນແຮຄ່າເຊືົ່ອມສ າລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”. ເມືົ່ອການລົງທຶນດັົ່ງກ່າວໝົດກ ານົດ, ກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນສະສົມກ່ອນໜ້າ
ນີໍ້ ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ ວ່າແມ່ນ  “ ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ ” ເມືົ່ອ
ທະນາຄານລົງທຶນຫລາຍກວ່າໜຶົ່ງລາຍການໂດຍນ າໃຊ້ຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນດຽວກັນ, ມນັຈະຖືກສະສາງອອກຕາມຫລັກການ
ເຂົໍ້າກ່ອນ-ອອກກ່ອນ. ເງິນປັນຜົນທີົ່ຫາມາໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະການຖືຊັບສິນການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານ
ຜົນໄດ້ຮັບສລວມກິດຈະການ ວ່າເປັນ  “ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານອືົ່ນໆ ”  ເມືົ່ອສິດຂອງການໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ
ຂອງທະນາຄານ ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນ. ເມືົ່ອການຂາດທຶນເພີົ່ມຂຶໍ້ນເນືົ່ອງຈາກການເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນ ຈະຖືກຮັບ
ຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ ວ່າເປັນ  “ ການຫັກຄ່າເຊືົ່ອມຂອງການລົງທຶນທາງການເງິນ ” ໂດຍປ່ຽນຈາກ 
“ເງິນແຮສ າລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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2. ນະໂຍບາຍການບັນຊ ີ(ຕ ົ່) 
 

2.6 ສະຫ ບນະໂຍບາຍບນັຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 
  

2.6.2 ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ - ການຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫລັງ (ຕ ົ່) 

2.6.2.6 ການລົງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ 

ການລົງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດແມ່ນຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນອະນຸພັນທາງການເງິນ ເຊິົ່ງມີການກ ານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ຫ ື ສາມາດກ ານົດໄດ້ໄລຍະເວລາໃນການຊ າລະ ແລະ ໄດ້ກ ານົດວັນຄົບກ ານົດໄວ້ແລ້ວ, ເຊິົ່ງທະນາຄານມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈ ແລະ 
ສາມາດຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ. ພາຍຫລັງການຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ, ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດຈະຖືກບັນທຶກອີງ
ຕາມລາຄາທຶນຕັດຈ າໜ່າຍ ໂດຍການນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ (“EIR”). ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ ຈະ
ຖືກປະເມີນຄ່າເຊືົ່ອມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຈະມີການຫັກຄ່າເຊືົ່ອມຂອງຫລັກຊັບປະເພດນີໍ້ ຖ້າຫາກມູນຄ່າຍຸດຕິທ າມີການຫ ດ
ລົງຫ າຍ ຫ ື ຫ ດລົງຕ ົ່າກວ່າຕົໍ້ນທຶນຊືໍ້ ເປັນໄລຍະຍາວນານ.ຄ່າເຊືົ່ອມທີົ່ເກີດຈາກຫລັກຊັບແບບນີໍ້ຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍ
ງານຜົນໄດ້ຮັບສະເພາະການກິດຈະການ ໃນພາກສ່ວນຂອງ “ລາຍຈ່າຍທີົ່ຫັກເປັນຄ່າເຊືົ່ອມ”. 

ຖ້າທະນາຄານຕ້ອງການຂາຍ ຫລື ຈັດປະເພດການລົງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດໃໝ່ກ່ອນມືໍ້ຄົບກ ານົດ (ນອກເໜືອຈາກມີ 
ເຫດການໃດໜຶົ່ງສະເພາະ), ລາຍການຄັງຫລັກຊັບທີົ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດ ຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດທັງໝົດຈະຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ 
ຈະຕ້ອງຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ເປັນ ຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ. ນອກຈາກນີໍ້, ທະນາຄານຈະຖືກຫ້າມບ ົ່ໄຫ້ຈັດປະເພດຊັບສິນ
ການເງິນໃດໆໃຫ້ເປັນຊັບສິນການເງິນທີົ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບພາຍໃນ 2 ປີ. 

 
2.6.2.7 ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ 
 
 

“ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ”  ແລະ  “ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ”, ລວມມີ ຊັບສິນການເງິນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນອານຸພັນທີົ່
ມີກ ານົດ ຫລື ການຊ າລະທີົ່ສາມາດກ ານົດໄດ້ເຊິົ່ງບ ົ່ໄດ້ກ ານົດລາຄາຢູ່ໃນຕະຫ າດ, ຍົກເວັໍ້ນ: 

 ທະນາຄານມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈທີົ່ຈະຂາຍທັນທີ ຫລື ທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດ້ໃນເວລາທີົ່ສັໍ້ນ, ບົນພືໍ້ນຖານການຮັບຮູ້
ເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ, ກ ານົດຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຜ່ານກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນ; 

 ສິົ່ງເຫ ົົ່ານັໍ້ນທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ແລະ ກ ານົດເປັນປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ;   
 ສິົ່ງເຫ ົົ່ານັໍ້ນທະນາຄານອາດຈະບ ົ່ໄດ້ກ າໄລຈາກການລົງທຶນທັງໝົດ, ເນືົ່ອງຈາກການເຊືົ່ອມຄ່າຂອງສິນເຊືົ່ອ 

ຫ ັງຈາກການປະເມີນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ, ຕ ົ່ມາ ມູນຄ່າ “ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ” ແລະ “ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອືົ່ນ” ຈະ
ຖືກປະເມີນຕາມລາຄາທຶນຕັດຈ າໜ່າຍ ໂດຍໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ ລົບໃຫ້ ເງິນແຮສ າລັບຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າ. ລາຄາທຶນ
ຕັດຈ າໜ່າຍ ຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍລວມເອົາບັນດາສ່ວນຫ ດ ຫ ື ຄ່າທ ານຽມທີົ່ນ າໃຊ້ເພືົ່ອເຂົໍ້າຄອບຄອງ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ແລະ 
ຕົໍ້ນທຶນທີົ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ. ຄ່າເຊືົ່ອມຈະຖືກລວມຢູ່ໃນ “ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄື
ດອກເບ້ຍ” ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ. ການຂາດທຶນຈາກການເຊືົ່ອມຄ່າຈະຖືກຮັບຮູ້ເປັນ “ລາຍຈ່າຍທີົ່ຫັກ
ເປັນເງິນແຮສ າລັບການສູນເສຍເງິນກູ້” ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ. 

ທະນາຄານອາດຈະອອກຂ ໍ້ຜູກພັນໃຫ້ແກ່ເງິນກູ້ທີົ່ແນ່ນອນ ເມືົ່ອເງິນກູ້ຖືກຖອນ ແລະ ເງິນກູ້ດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນຈະຖືກຈັດປະເພດ
ເປັນການເຄືົ່ອນໄຫວທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຄ້າຂາຍ ເພາະວ່າຈຸດປະສົງແມ່ນຂາຍເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ. ຂ ໍ້ຜູກພັນເຫລົົ່ານີໍ້ຈະຖືກບັນທຶກເປັນ
ອານຸພັນ ແລະ ຖືກປະເມີນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຜ່ານກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນ. ເມືົ່ອເງິນກູ້ຖືກຖອນເງິນກູ້ນັໍ້ນຄາດວ່າຈະຖືກຮັກສາ
ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຈະບ ົ່ຂາຍໃນໄລຍະສັໍ້ນ ຂ ໍ້ຜູກພັນຈະຖືກບັນທຶກເມືົ່ອສັນຍາໄດ້ຖືກເຮັດຂຶໍ້ນ ແລະ ມີແນວໂນ້ມບົົ່ງ
ບອກວ່າການຂາດທຶນຈະເພີົ່ມຂຶໍ້ນ (ຕົວຢ່າງ: ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງສິນເຊືົ່ອໃຫ້ຄູ່ສັນຍາ). 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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2. ນະໂຍບາຍການບັນຊ ີ(ຕ ົ່) 
 

2.6     ສະຫ ບນະໂຍບາຍບັນຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 
 

2.6.2   ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ - ການຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫລັງ (ຕ ົ່) 
 

2.6.2.8   ການອອກຫ ັກຊັບໜີໍ້ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມອືົ່ນໆ 

ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທີົ່ອອກໂດຍທະນາຄານ ທີົ່ບ ົ່ໄດ້ກ ານົດມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ ຜ່ານກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນ ຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນ 
ໜີໍ້ສິນ ພາຍໃຕ້  "ຫ ັກຊັບໜີໍ້ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມອືົ່ນໆ", ເມືົ່ອຂ ໍ້ຕົກລົງ ຫລື ສັນຍາໄດ້ຖືກເຮັດຂຶໍ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມີ
ພັນທະທີົ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົດ ຫລື ຊັບສິນການເງິນອືົ່ນໆໃຫ້ແກ່ເຈົໍ້າຂອງສັນຍາ  ຫລື ເຮັດໃຫ້ພັນທະດັົ່ງກ່າວ ສາມາດສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດອືົ່ນນອກຈາກການປ່ຽນເປັນຊັບສິນ ຫລື ເງິນສົດ ຫລື ຊັບສິນການເງິນອືົ່ນໆເປັນຊັບສິນຂອງຮຸ້ນທຶນ.  

ຫລັງຈາກມີການປະເມີນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ, ຫ ັກຊັບໜີໍ້ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມອືົ່ນໆກ ົ່ຈະຖືກປະເມີນຕີມູນຄ່າຕາມລາຄາທຶນຕັດຈ າໜ່າຍໃນ
ໄລຍະຕ ົ່ມາ ໂດຍນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ ("EIR"). ລາຄາທຶນຕັດຈ າໜ່າຍຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງຕາມສ່ວນຫລຸດ 
ແລະ ຄ່າທ ານຽມທີົ່ກ່ຽວພັນກັບການອອກຫ ັກຊັບ ແລະ ຕົໍ້ນທຶນທີົ່ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງການຄິດໄລ່ EIR.   

ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນແບບປະສົມປະສານ ເຊິົ່ງມີທັງໜີໍ້ສິນ ແລະ ທຶນເປັນສ່ວນປະກອບ ແມ່ນຖືກແຍກໃນມືໍ້ອອກເຄືົ່ອງມື.  
ສ່ວນແບ່ງທີົ່ໄດ້ຈາກການຂາຍເຄືົ່ອງມືຈະຖືກແບ່ງໄປເປັນສ່ວນປະກອບຂອງໜີໍ້ໃນມືໍ້ອອກເຄືົ່ອງມື ຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ (ເຊິົ່ງ
ຈະກ ານົດຕາມລາຄາຕະຫລາດທີົ່ມີຢູ່ສ າລັບເຄືົ່ອງມືໜີໍ້ທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ). ສ າລັບສ່ວນທີົ່ເປັນທຶນແມ່ນຖືກແບ່ງສ່ວນທີົ່ເຫລືອ 
ຫລັງຈາກຫັກມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງເຄືົ່ອງມື ໃນຈ ານວນທັງໝົດທີົ່ແຍກຈາກສ່ວນປະກອບທີົ່ເປັນໜີໍ້. ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີົ່ເປັນ
ອານຸພັນ ທີົ່ໄດ້ມາທັງໝົດ (ເຊັົ່ນ: Call option) ທີົ່ຢູ່ໃນເຄືົ່ອງມືການເງິນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ນອກເໜືອຈາກສ່ວນປະກອບຂອງ
ທຶນ) ແມ່ນຈະຖືກລວມຢູ່ໃນສ່ວນປະກອບຂອງໜີໍ້. 

2.6.2.9 ການຈັດປະເພດຊັບສິນການເງິນຄືນໃໝ່ 

ເລີົ່ມຈາກວັນທີ 1 ກ ລະກົດ 2008, ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ສ າລັບບັນດາຊັບສິນທາງການເງິນ 
(ອີງໃສ່ສະຖານະການທີົ່ແນ່ນອນໃດໜຶົ່ງ) ເຊິົ່ງສາມາດຈັດຈາກ “ຫລັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ” ໄປເປັນ: “ຫລັກຊັບ
ປະເພດ ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”, “ຫລັກຊັບປະເພດເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ”, ຫລື “ຫລັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ”. ນັບຈາກ
ວັນທີ ດັົ່ງກ່າວ, ທະນາຄານຍັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ບັນດາ ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ (ອີງໃສ່ສະຖານະການທີົ່
ແນ່ນອນໃດໜຶົ່ງ) ທີົ່ເປັນປະເພດ “ຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ” ໄປເປັນ “ຫລັກຊັບປະເພດເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ”. ການຈັດ
ປະເພດຄືນໃໝ່ມູນຄ່າຈາກການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ຈະຖືກບັນທຶກອີງຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທ າໃນມືໍ້ທີົ່ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່, ເຊິົ່ງ
ມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນຈະກາຍເປັນມູນຄ່າຕົໍ້ນທຶນໃໝ່.  

ສ າລັບຊັບສິນການເງິນທີົ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດ “ຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”, ທຸກໆກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີົ່ຜ່ານມາຂອງຊັບສິນ
ດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກບັນທຶກລົງໃນທຶນຕົນເອງ ເປັນຄ່າເຊືົ່ອມ ເຂົໍ້າໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຕາມຈ ານວນອາຍຸທີົ່ຍັງເຫ ືອຂອງ
ຫລັກຊັບດັົ່ງກ່າວ ໂດຍນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ (EIR). ທຸກໆສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາທຶນຕັດຈ າໜ່າຍໃໝ່ 
ແລະ ກະແສເງິນສົດຄາດຄະເນ ແມ່ນຈະຖືກບັນທຶກບັນຊີ ອີງຕາມອາຍຸການຂອງລາຍການຊັບສິນດັົ່ງກ່າວທີົ່ຍັງເຫລືອ ໂດຍ
ນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ (EIR). ຖ້າຕ ົ່ມາຊັບສິນມີການເຊືົ່ອມຄ່າ ທີົ່ລົງບັນຊີເປັນທຶນຕົນເອງນັໍ້ນແມ່ນຈະຖືກນ າມາ
ເຂົໍ້າໃໝ່ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 

22 

 

 
2.         ນະໂຍບາຍການບນັຊ ີ(ຕ ົ່) 
 

2.6 ສະຫ ບນະໂຍບາຍບນັຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 
 

2.6.2    ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ - ການຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫລັງ (ຕ ົ່) 
 

2.6.2.9 ການຈັດປະເພດຊັບສິນການເງິນຄືນໃໝ່ (ຕ ົ່) 

ທະນາຄານອາດຈະຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າທີົ່ບ ົ່ແມ່ນອານຸພັນ ອອກຈາກ  " ຊັບສິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ "  ແລະ ຈັດເຂົໍ້າ
ໃນ  " ເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ "  ຖ້າການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມໝາຍຂອງເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ 
ທະນາຄານມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດທີົ່ຈະຖືໄວ້ຕ ົ່ໄປ ຫລື ຈົນຄົບກ ານົດ. ຖ້າຫາກຊັບສິນຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ 
ແລະ ຖ້າທະນາຄານສືບຕ ົ່ເພີົ່ມການຄາດຄະເນເງິນສົດທີົ່ຈະໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດວ່າເປັນຜົນມາຈາກການເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງຄວາມ 
ສາມາດທີົ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກເງິນສົດດັົ່ງກ່າວ, ຜົນກະທົບຂອງການເພີົ່ມຂຶໍ້ນນັໍ້ນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນການດັດແກ້ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ທີົ່ແທ້ຈິງຈາກມືໍ້ທີົ່ການຄາດຄະເນມີການປ່ຽນ. 

ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ແມ່ນການເລືອກໂດຍຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຖືກກ ານົດເຄືົ່ອງມືໂດຍພືໍ້ນຖານເຄືົ່ອງມື. ທະນາຄານ
ບ ົ່ໄດຈ້ັດປະເພດຄືນໃໝ່ຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທ າໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນຫລັງຈາກການຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ. 

2.6.3   ການສະສາງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ 

2.6.3.1 ຊັບສິນທາງການເງິນ 

ຊັບສິນທາງການເງິນ (ຫລື ສ່ວນໜຶົ່ງຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫລື ສ່ວນໜຶົ່ງຂອງກຸ່ມຊັບສິນການເງິນທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ) ຈະຖືກສະ
ສາງອອກຈາກຊັບສິນກ ົ່ຕ ົ່ເມືົ່ອ: 

 ສິດໃນການຮັບກະແສເງິນສົດຈາກຊັບສິນໄດ້ໝົດກ ານົດແລ້ວ; 
 ທະນາຄານໄດ້ໂອນກ າມະສິດໃນການຮັບກະແສເງິນສົດຈາກຊັບສິນ ຫລື ໄດ້ຍອມຮັບພັນທະໃນການຈ່າຍເງິນສົດທີົ່ໄດ້

ຮັບທັງໝົດຕາມກ ານົດເວລາໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມພາຍໃຕ້ຮູບແບບ "ການຕິດພັນ" ແລະ ລວມທັງ: 
 ທະນາຄານໄດ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນຂອງຊັບສິນທັງໝົດ,  
 ຫ ືບ ົ່ໄດ້ໂອນຮັກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນຂອງຊັບສິນທັງໝົດ, ແຕ່ໄດ້ໂອນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ 

ເມືົ່ອທະນາຄານໄດ້ໂອນສິດໃນການໄດ້ຮັບເງິນສົດຈາກຊັບສິນ ຫລື ໄດ້ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕິດພັນ ແລະ ບ ົ່ໄດ້ໂອນ 
ຫລື ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມສ່ຽງທັງໝົດ ແລະ ຜົນຕອບແທນຂອງຊັບສິນ ຫລື ໄດ້ໂອນສິດໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ຊັບສິນທີົ່
ເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງທະນາຄານ. ໃນກ ລະນີນີໍ້, ທະນາຄານຍັງຮັບຮູ້ເປັນໜີໍ້ສິນໃນເຄືອ, ຊັບສິນທີົ່ຖືກໂອນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ທະນາຄານ
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຖືກຄິດໄລ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ບົນພືໍ້ນຖານທີົ່ວ່າມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ົ່ສິດ ແລະ ຂ ໍ້ຜູກພັນຂອງທະນາຄານ ຫລື 
ບ ົ່. 

 ເອກະສານທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ ໍ້າປະກັນການໂອນຊັບສິນແມ່ນ ຕ້ອງໃສ່ມູນຄ່າທີົ່ຕ ົ່າກວ່າມູນຄ່າຕາມບັນຊີໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ແລະ 
ທະນາຄານຕ້ອງຊ າລະຄືນຕາມມູນຄ່າສູງສຸດຂອງຊັບສິນ.  

2.6.3.2 ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ 

 ໜີໍ້ສິນການເງິນຈະໝົດໄປເມືົ່ອໜີໍ້ສິນຖືກຊ າລະ ຫລື ຖືກຍົກເລີກ ຫລື ໝົດກ ານົດ. ເມືົ່ອໜີໍ້ສິນການເງິນທີົ່ມີຢູ່ຖືກແທນທີົ່ 
ດ້ວຍໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆຈາກເຈົໍ້າໜີໍ້ຜູ່ເກົົ່າໃນເງືົ່ອນໄຂທີົ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫລື ປັບປຸງເງືົ່ອນໄຂຂອງໜີໍ້ສິນທີົ່ມີຢູ່ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງ 
ຫລື ການປັບປຸງຖືກປະຕິບັດເຊັົ່ນດຽວກັບການສະສາງບັນຊີໜີໍ້ສິນເດີມອອກ ແລະ ຮັບຮູ້ໜີໍ້ສິນໃໝ່. ແລະ ສ່ວນຜິດດ່ຽງ 
ຂອງຍອດຍົກມາຂອງໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ ແລະ ຄ່າຕອບແທນທີົ່ຈ່າຍຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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2.6 ສະຫ ບນະໂຍບາຍບນັຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 
 

2.6.4     ການກ ານົດມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ 

ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ທີົ່ມີການຊືໍ້-ຂາຍໃນຕະຫ າດນະມືໍ້ທີົ່ເຮັດເອກະສານລາຍງານແມ່ນອີງຕາມລາຄາ
ປະກາດຂາຍຂອງຕະຫ າດ ຫ ື ລາຄາປະກາດຂອງຜູ່ຂາຍ (ລາຄາທີົ່ຜູ່ຊືໍ້ສະເໜີຊືໍ້ ສ າລັບຖານະຊືໍ້ເກັບໄວ້  ແລະ ລາຄາທີົ່ຜູ່ຂາຍ
ສະເໜີຂາຍ ສ າລັບຖານະຂາຍຢືມ) ໂດຍບ ົ່ຍັງບ ົ່ໄດ້ຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີົ່ໃຊ້ເຂົໍ້າໃນທລຸະກ າດັົ່ງກ່າວ. 

ສ າລັບເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນອືົ່ນໆທັງໝົດທີົ່ມີການຊືໍ້-ຂາຍໃນຕະຫ າດ, ລາຄາຍຸດຕິທ າແມ່ນພິຈາລະນາໂດຍການ ນ າ
ໃຊ້ວິທີການປະເມີນມູນຄ່າຕາມແບບທີົ່ເໝາະສົມ. ວິທີການປະເມີນມູນຄ່າແມ່ນລວມມີ: ວິທີສ່ວນລຸດກະແສເງິນສົດ, ການ
ສົມທຽບກັບລາຄາຂອງລາຍການທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ ຖ້າຫາກມລີາຄາທີົ່ມີການຊືໍ້ຂາຍໃນຕະຫລາດເຊິົ່ງລາຄາສາມາດສັົ່ງເກດເຫັນໄດ,້ 
ແບບລາຄາທາງເລືອກ (options pricing models), ແບບສິນເຊືົ່ອ ແລະ ແບບຕີມູນຄ່າອືົ່ນໆທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ບາງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນແມ່ນບັກທຶກຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທ າທີົ່ນ າໃຊ້ວິທີຕີມູນຄ່າທີົ່ບ ົ່ມີລາຄາປັດຈຸບັນຂອງຕະຫ າດ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ
ທີົ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນຕະຫ າດ. ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າແມ່ນພິຈາລະນາໂດຍການໃຊ້ວິທີປະເມີນມູນຄ່າທີົ່ໄດ້ທົດສອບລາຄາ 
ຫ ື ປັດໃຈ ທີົ່ມີຜົນຕ ົ່ລາຍການທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຈິງໃນຕະຫ າດ ແລະ ນ າໃຊ້ການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານໃນການຄາດຄະເນວິທີທີົ່     
ເໝາະສົມທີົ່ສຸດ. ວິທີແມ່ນໄດ້ດັດປັບໃຫ້ສະທ້ອນໃຫ້ຄອບຄຸມເອົາ ລາຄາທີົ່ຜູ່ຊືໍ້ສະເໜີຊືໍ້ ແລະ ລາຄາທີົ່ຜູ່ຂາຍສະເໜີຂາຍ 
ເພືົ່ອໃຫ້ສະແດງເຖິງຕົໍ້ນທຶນທີົ່ຕ້ອງນ າໃຊ້ເພືົ່ອຂາຍລາຍການດັົ່ງກ່າວ, ການດັດແກ້ການຕີມູນຄ່າ ໜີໍ້ ແລະ ມີ, ການຫຍາຍ
ສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຂ ໍ້ຈ າກັດຂອງວິທີດັົ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີໍ້ ກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ທີົ່ໄດ້ມີການຄິດໄລ່ໄວ້ ໃນຕອນທີົ່ເຄືົ່ອງມືທາງ
ການເງິນຖືກບັນທຶກຄັໍ້ງທ າອິດ (ມືໍ້ທີ 1 ກ າໄລ/ຂາດທຶນ) ໄດ້ຖືກເຍືໍ້ອນອອກໄປ ແລະ ຈະຮັບຮູ້ ເມືົ່ອປັດໃຈສາມາດສັງເກດ
ໄດ້ ຫ ື   ການບ ົ່ສາມາດຮັບຮູ້ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ. 
 
ການວິເຄາະມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງວິທີໃນການວັດແມ່ນຢູ່ໃນບົດອະທິບາຍ ເລກທີ 
38. 

2.6.5    ການເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນການເງິນ 

 ທະນາຄານ ແລະ ບ ລິສັດໃນເຄືອ ປະເມີນໃນມືໍ້ເຮັດເອກະສານລາຍງານວ່າມີຫລັກຖານລະບຸທີົ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊັບສິນ
ການເງິນ ຫລື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນມີການເຊືົ່ອມມູນຄ່າ ຫລື ບ ົ່. ຊັບສິນການເງິນ ຫລື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນ ຈະຖືວ່າ
ມີຄວາມເສຍຫາຍ ຖ້າພຽງແຕ່ວ່າມີຫລັກຖານລະບຸຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນຂອງໜຶົ່ງ ຫລື ຫລາຍເຫດການທີົ່ປະກົດຂຶໍ້ນຫລັງ
ຈາກມີການຮັບຮູ້ຊັບສິນ (ເກີດມີ "ເຫດການເສຍຫາຍ") ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶົ່ງ (ຫລື ຫລາຍເຫດການ) ໄດ້ສົົ່ງຜົນ
ກະທົບເຖິງການຄາດຄະເນ ກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫລື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນທີົ່ສາມາດຄາດ
ຄະເນໄດ້ ຢ່າງໜ້າເຊືົ່ອຖື. 

ຫລັກຖານຂອງການເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າອາດລວມມີສິົ່ງທີົ່ບົົ່ງເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ 
ຂອງຜູ່ຢືມ ຫລື ກຸ່ມຂອງຜູ່ຢືມ, ການຜິດສັນຍາ ຫລື ບ ົ່ສາມາດຊ າລະຕົໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກ
ເຂົາຈະລົໍ້ມລະລາຍ ຫລື ການປັບປຸງລະບົບການເງິນຄືນໃໝ່ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອືົ່ນໆທີົ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກະແສເງິນສົດທີົ່ຖືກປະ
ເມີນໃນອະນາຄົດຫລຸດລົງເຊັົ່ນການປ່ຽນແປງໜີໍ້ເກີນກ ານົດ ຫລື ເງືົ່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜິດສັນຍາ. 

 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 

24 

 

 
2.         ນະໂຍບາຍການບນັຊທີີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 
 

2.6  ສະຫລບຸນະໂຍບາຍການບັນຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 
 
2.6.5 ການເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນການເງິນ (ຕ ົ່) 
 

ຊັບສິນການເງິນທີົ່ບັນທຶກຕາມລາຄາຕົໍ້ນທຶນຕັດຈ າໜ່າຍ 

ສ າລັບການຫັກຄ່າເຊືົ່ອມຕົໍ້ນທຶນຊັບສິນການເງິນ (ເຊັົ່ນ: ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ, ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ 
ເຊັົ່ນດຽວກັບການລົງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈົນຮອດມືໍ້ຄົບກ ານົດ), ທະນາຄານປະເມີນເອງໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນວ່າ ຫລັກຖານການເຊືົ່ອມຄ່າ
ຂອງຊັບສິນການເງິນນັໍ້ນສ າຄັນ ຫ ື ບ ົ່. ຖ້າທະນາຄານກ ານົດວ່າບ ົ່ມີຫລັກຖານການເຊືົ່ອມຄ່າສ າລັບຊັບສິນການເງິນ, ລວມທັງ
ຊັບສິນໃນກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນທີົ່ຄ້າຍຄືກັບຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອ  ແລະ ໄດ້ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນເຫ ົົ່ານັໍ້ນ. 
ບັນດາຊັບສິນທີົ່ຖືກປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍລວມກິດຈະການ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນບ ົ່ໄດ້ລວມເຂົໍ້າໃນຄວາມເສຍ
ຫາຍທັງໝົດ. 
 

ຖ້າຫາກມີຫລັກຖານວ່າຄ່າເຊືົ່ອມໜີໍ້ເສຍເກີດຂຶໍ້ນ, ມູນຄ່າຂາດທຶນຈະຖືກຄິດໄລ່ເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ ຍອດຍົກມາຂອງຊັບ
ສິນ ແລະ ຍອດເຫ ືອປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດ (ບ ົ່ລວມເອົາຄ່າເຊືົ່ອມໜີໍ້ເສຍທີົ່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນໃນ
ອະນາຄົດ). ຍອດຍົກມາຂອງຊັບສິນຫລຸດລົງ ແລະ ຖືກລົງບັນຊີສ່ວນຫລຸດ ແລະ ມູນຄ່າທີົ່ຂາດທຶນແມ່ນຖືກລາຍງານໃນໃບ
ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກຄິດໄລ່ຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງຕາມຍອດເຫລືອ ແລະ ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍນ າໃຊ້ອັດຕາດອກ
ເບ້ຍສ່ວນຫລຸດກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດ ເພືົ່ອປະເມີນຄ່າເຊືົ່ອມໜີໍ້ເສຍ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຖືກລົງບັນຊີ "ລາຍຮັບດອກ
ເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ". 

ເງິນກູ້ ແລະ ສ່ວນຫລຸດທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນກູ້ ຈະຖືກສະສາງອອກເມືົ່ອທະນາຄານໄດ້ພິຈາລະນາວ່າຈະບ ົ່ສາມາດເກັບໜີໍ້ໄດ້ 
ແລະ ເມືົ່ອຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນຖືກໂອນໃຫ້ທະນາຄານ. ຖ້າໃນປີຕ ົ່ມາ, ຄ່າເຊືົ່ອມໜີໍ້ເສຍຈະເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງຍ້ອນວ່າ 
ລູກຄ້າໄດ້ມາຊ າລະຫລັງຈາກຖືກຫັກຄ່າເຊືົ່ອມ, ຄ່າເຊືົ່ອມໜີໍ້ເສຍທີົ່ຖືກຫັກໄວ້ກ່ອນໜ້ານີໍ້ຖືກ ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງຕາມ 
ການດັດແກ້ໃນບັນຊີສ່ວນຫລຸດ, ຖ້າໃນອະນາຄົດຈະສາມາດເກັບຄືນໄດ້, ຄ່າເຊືົ່ອມທີົ່ເກັບຄືນນັໍ້ນຈະຖືກລົງບັນຊີເບືໍ້ອງມີໃນ
ບັນຊີ "ລາຍຮັບອືົ່ນຈາກການດ າເນີນງານ". 

ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດທີົ່ຄາດຄະເນໄວ້ແມ່ນມູນຄ່າໃນປັດຈຸບັນຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງຂອງ
ຊັບສິນການເງິນ. ຖ້າເງິນກູ້ມີອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ຜັນແປ, ອັດຕາສ່ວນຫລຸດສ າລັບການຕີມູນຄ່າຂອງຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າແມ່ນ
ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງໃນປັດຈຸບັນ. ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າເປັນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ, ອັດຕາ
ສ່ວນຫລຸດສ າລັບຄິດໄລ່ຄ່າເຊືົ່ອມແມ່ນຕ້ອງນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງໃນປັດຈຸບັນ. ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງ
ກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດທີົ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂອງຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນມີຜົນກະທົບຕ ົ່ກະແສເງິນສົດ ເຊິົ່ງອາດເປັນຜົນມາຈາກ
ຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ຍຶດມາໄດ້ ລົບໃຫ້ຕົໍ້ນທຶນຂອງຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຂາຍ ບ ົ່ວ່າການຍຶດຫລັກຊັບຈະເປັນ
ໄປໄດ ້ຫລື ບ ົ່ກ ົ່ຕາມ. 

ເພືົ່ອຈຸດປະສົງໃນປະເມີນການເຊືົ່ອມຄ່າແບບເປັນກຸ່ມ, ຊັບສິນການເງິນແມ່ນຖືກຈັດເປັນກຸ່ມບົນພືໍ້ນຖານລະບົບການຈັດ
ລະດັບສິນເຊືົ່ອພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ເຊິົ່ງພຈິາລະນາເຖງິລັກສະນະຄວາມສ່ຽງ ເຊັົ່ນ: ອຸດສະຫະກ າ, ພືໍ້ນທີົ່ພູມມິສາດ, 
ປະເພດຫ ັກຊັບ, ສະຖານະໃນອະດີດ ແລະ ປັດໄຈອືົ່ນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ກະແສເງິນສົດໃນອານາຄົດຂອງກຸ່ມຊັບສິນການເງິນທີົ່ມີການຫັກຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ ແມ່ນຖືກຄາດຄະເນບົນພືໍ້ນຖານ
ການຂາດທຶນຜ່ານມາຂອງຊັບສິນກັບລັກສະນະຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອທີົ່ຄ້າຍຄືກັນໃນກຸ່ມ. ຂ ໍ້ມູນການຂາດທຶນທີົ່ຜ່ານມາຈະຖືກ
ດັດແກ້ ຕາມພືໍ້ນຖານຂ ໍ້ມູນທີົ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ເພືົ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງເງືົ່ອນໄຂໃນປັດຈຸບັນຂອງຂ ໍ້ມູນການສູນ
ເສຍໃນອະດີດທີົ່ໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົໍ້າເປັນພືໍ້ນຖານຂ້າງເທິງ ແລະ ເພືົ່ອເອົາຜົນກະທົບຂອງເງືົ່ອນໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາທີົ່ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້
ເຂົໍ້າເປັນພືໍ້ນຖານ ແຕ່ບ ົ່ມແີລ້ວໃນປັດຈຸບັນອອກ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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2. ນະໂຍບາຍການບັນຊທີີົ່ສ າຄນັ  (ຕ ົ່) 
 

2.6  ສະຫລບຸນະໂຍບາຍການບັນຊທີີົ່ສ າຄນັ  (ຕ ົ່) 
 

2.6.5 ການເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນການເງິນ  (ຕ ົ່) 
 

ຊັບສິນການເງິນທີົ່ບັນທຶກຕາມລາຄາທຶນຕັດຈ າໜ່າຍ (ຕ ົ່) 
 
ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີົ່ສ່ອງແສງເຖິງກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນກັບການປ່ຽນແປງ
ຂອງຂ ໍ້ມູນທີົ່ສັງເກດໄດ້ຈາກປີຕ ົ່ປີ (ເຊັົ່ນການປ່ຽນແປງອັດຕາການວ່າງງານ, ລາຄາຊັບສິນ, ລາຄາສິນຄ້າ, ເງືົ່ອນໄຂການຊ າລະ 
ຫລື ປັດໄຈອືົ່ນໆທີົ່ບົົ່ງບອກເຖິງການຂາດທຶນໃນກຸ່ມ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງການຂາດທຶນ). ວິທີການ ແລະ ຂ ໍ້ສົມມຸດຖານ
ທີົ່ນ າໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດໄດ້ທົບທວນຄືນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພືົ່ອຫລຸດສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງ 
ຂາດທຶນທີົ່ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທຶນຕົວຈິງ.  
 

ການລົງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ 

ສ າລັບການລົງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ, ທະນາຄານໄດ້ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍໃນມືໍ້ເຮັດບົດລາຍງານ ຫລື ເມືົ່ອມີ
ຫລັກຖານການເຊືົ່ອມມູນຄ່າ. 

ກ ລະນີທີົ່ການລົງທຶນໃນຮຸ້ນຖືກຈັດປະເພດເປັນການລົງທຶນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ, ຫລັກຖານພາຍນອກນັໍ້ນລວມມີການຫລຸດລົງຕ ົ່າ
ກວ່າຕົໍ້ນທຶນຢ່າງ "ພົໍ້ນເດັົ່ນ" ຫລື "ຍາວນານ" ໃນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງການລົງທຶນ. ທະນາຄານຮັກສາຄວາມ "ພົໍ້ນເດັົ່ນ" ນັໍ້ນ
ໃນອັດຕາ 20% ແລະ ຄວາມ "ຍາວນານ" ແມ່ນຫລາຍກວ່າຫົກເດືອນ.  ເມືົ່ອມີຫລັກຖານຂອງການເຊືົ່ອມມູນຄ່າ, ຂາດທຶນ
ສະສົມຈະຖືກປະເມີນເປັນສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາຊືໍ້ ແລະ ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າປັດຈຸບັນ  ລົບ ມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນ
ການເງິນຜ່ານມາທີົ່ຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ. ຖືກຍ້າຍຈາກທຶນຕົນເອງ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍ
ງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ. ມູນຄ່າສູນເສຍຂອງການລົງທຶນໃນຮຸ້ນບ ົ່ໄດ້ສະສົມໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະ
ການ; ການເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຫລັງຈາກຫັກຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າຈະຖືກຮັບຮູ້ເປັນທຶນ. 

ການເຈລະຈາຄືນກ່ຽວກັບເງິນກູ້ 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ທະນາຄານພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີທາງເຈລະຈາກັບລູກຄ້າເງິນກູ້ທີົ່ມີບັນຫາດ້ວຍການປັບໂຄງສ້າງໜີໍ້ຄືນໃໝ່ 
ແທນທີົ່ຈະຍຶດຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ. ໃນນີໍ້ອາດລວມໄປເຖິງການເລືົ່ອນເວລາຊ າລະເງິນກູ້ ແລະ ເຮັດຂ ໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບເງືົ່ອນໄຂ 
ຂອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່. ເມືົ່ອໄລຍະການຊ າລະໜີໍ້ໄດ້ຮັບການເຈລະຈາ, ທຸກໆການເຊືົ່ອມມູນຄ່າຈະຖືກວັດແທກດ້ວຍອັດຕາ
ດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ ດັົ່ງທີົ່ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ກ່ອນການເຈລະຈາໄລຍະການຊ າລະເງິນກູ້ ແລະ ເງິນກູ້ບ້ວງນັໍ້ນກ ົ່ຈະບ ົ່ກາຍກ ານົດ. 
ຄະນະອ ານວຍການສືບຕ ົ່ທົບທວນການເຈລະຈາເງິນກູ້ ເພືົ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຈລະຈານັໍ້ນສ າເລັດຜົນ ແລະ ສາມາດຊ າລະ
ເງິນກູ້ໃນອະນາຄົດ. ເງິນກູ້ເຫລົົ່ານັໍ້ນຈະຖືກສືບຕ ົ່ປະເມີນແບບເປັນບຸກຄົນ ຫ ື ເປັນກຸ່ມ, ຖືກຄິດໄລ່ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ
ທີົ່ແທ້ຈິງຂອງເງິນກູ້. 

 ການຕີມູນຄ່າຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ 

ທະນາຄານຊອກຫາວິທີທີົ່ຈະນ າໃຊ້ຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ເພືົ່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນການເງິນ. 
ຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນອາດເປັນໄດ້ຫລາຍຮູບແບບເຊັົ່ນ: ເງິນສົດ, ຫລັກຊັບ, ໜັງສືສິນເຊືົ່ອ/ຄ ໍ້າປະກັນ, ດິນ ແລະ ເຮືອນ, ໜີໍ້
ຕ້ອງຮັບ, ເຄືົ່ອງໃນສາງ, ຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນການເງິນອືົ່ນໆ ແລະ ການປັບປຸງສິນເຊືົ່ອເຊັົ່ນ: ຂ ໍ້ຕົກລົງຊ າລະສະສາງໂດຍທົົ່ວໄປ 
ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນແມ່ນຖືກປະເມີນໂດຍທົົ່ວໄປໃນມູນຄ່າຕ ົ່າສຸດໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ຫລື ຕາມບົດລາຍງານ
ສ າລັບຫົກເດືອນຕົໍ້ນປີຂອງທະນາຄານ, ເຖິງຢ່າງໃດກ ົ່ຕາມ, ຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນບາງຮູບແບບ ເຊັົ່ນ: ເງິນສົດ ຫລື ຫລັກຊັບທີົ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງືົ່ອນໄຂສ່ວນຫລຸດແມ່ນຈະຖືກປະເມີນທຸກມືໍ້.   
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2.          ນະໂຍບາຍການບນັຊທີີົ່ສ າຄັນ (ຕ ົ່) 

2.6  ສະຫລບຸນະໂຍບາຍການບັນຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 

2.6.5 ການເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນການເງິນ  (ຕ ົ່) 

ການຕີມູນຄ່າຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ (ຕ ົ່) 

ເພືົ່ອເພີົ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້, ທະນາຄານໄດ້ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຈາກຕະຫລາດທີົ່ມີການເຄືົ່ອນໄຫວສ າລັບປະເມີນຊັບສິນການເງິນ, ທີົ່
ໃຊ້ເປັນຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ. ຊັບສິນການເງິນອືົ່ນໆທີົ່ຍັງບ ົ່ສາມາດກ ານົດມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫລາດຈະຖືກປະເມີນໂດຍໃຊ້
ຮູບແບບການປະເມີນ. ຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນທາງການເງິນ, ເຊັົ່ນ: ດິນ ແລະ ເຮືອນ, ຈະຖືກປະເມີນຕາມຂ ໍ້ມູນທີົ່ໄດ້
ຈາກບຸກຄົນທີສາມເຊັົ່ນ: ນາຍໜ້າ, ລາຄາທີົ່ພັກອາໃສ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນທີົ່ຖືກກວດສອບແລ້ວ ແລະ ແຫລ່ງຂ ໍ້
ມູນອືົ່ນໆ.  

2.6.6 ການລົງທຶນໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ 
 

ທະນາຄານແມ່ນມີລາຍຮັບຈາກບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ເຊິົ່ງແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີົ່ມີການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນ, ດັົ່ງນັໍ້ນ ການ
ຮ່ວມທຶນແມ່ນໄດ້ມີຂ ໍ້ຕົກລົງກັນ ກ ານົດການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນໃນການເຄືົ່ອນໄຫວທຸລະກິດ. ຂ ໍ້ຕົກລົງໄດ້ຕົກລົງເປັນ
ເອກະສັນກັນ ສ າລັບຂ ໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການດ າເນີນງານໃນການຮ່ວມທຶນ. 
 
ທະນາຄານ ຮັບຮູ້ລາຍຮັບຈາກບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ຕາມຮູບແບບວິທສີ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ. ພາຍໃຕ້ຮູບແບບນີໍ້, ການລົງທຶນໃນ 
ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກຕາມຕົໍ້ນທຶນໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນສັງລວມກິດຈະການ ບວກກັບ
ລາຍການດັດແກ້ເປັນ "ຊັບສິນສຸດທິ ຕາມສັດສ່ວນຂອງການລົງທຶນກັບບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ຕາມພາຍຫລັງ. ຄ່ານິຍົມຕາມ
ສັດສ່ວນຂອງການລົງທຶນໃນບ ລິສັດຮ່ວມທນຶ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນມູນຄ່າຊາກ ລວມຢູ່ໃນຍອດຍົກມາ ຂອງເງິນລົງທຶນ ແລະ 
ບ ົ່ຫັກຄ່າເຊືົ່ອມ. 
 

ສ່ວນແບ່ງກ າໄລຂອງທະນາຄານຈາກບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ ່ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມ
ກິດຈະການ. ນີໍ້ແມ່ນກ າໄລທີົ່ປະກອບເປັນທຶນຂອງຜູ່ຖືຮຸ້ນໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ແມ່ນກ າໄລຫ ັງອາກອນ ແລະ ເປັນ
ລາຍຮັບທີົ່ບ ົ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ການລົງທຶນໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ. 
 
ຫລັງຈາກນ າໃຊ້ຮູບແບບການລົງທຶນແລ້ວ ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າ ຈ າເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຄ່າເຊືົ່ອມເພີົ່ມເຕີມ ຂອງການ
ລົງທຶນໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ຫລື ບ ົ່. ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາໃນມືໍ້ທີົ່ສ້າງເອກະສານລາຍງານ ວ່າມີຫລັກຖານ ການເຊືົ່ອມຄ່າ
ຂອງການລົງທຶນ ໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ຫລື ບ ົ່. ໃນສະຖານະການດັົ່ງກ່າວ ທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າ ເປັນສ່ວນ
ຕ່າງລະຫວ່າງຈ ານວນເງິນທີົ່ເກັບຄືນໄດ້ ແລະ ຍອດຍົກມາຂອງການລົງທຶນໃນບ ລິສັດ ຮ່ວມທຶນ ແລະ ຮັບຮູ້ສ່ວນຜິດດ່ຽງຢູ່
ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບສັງລວມກິດຈະການ. 
 

2.6.7 ການຫັກລ້າງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ 

ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຫັກລ້າງກັນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການ
ເງິນລວມກິດຈະການ, ຖ້າຫາກວ່າທະນາຄານຖືກບັງຄັບທາງກົດໝາຍໃຫ້ ສະສາງຈ ານວນເງິນດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນ ແລະ ທະນາຄານ
ຕັໍ້ງໃຈຈະສະສາງໃນມູນຄ່າສຸດທິ ຫ ື ຂາຍຊັບສິນເພືົ່ອຊ າລະໜີໍ້ສິນໃນເວລາດຽວກັນ. ນີໍ້ບ ົ່ແມ່ນກ ລະນີທົົ່ວໄປໃນຂ ໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດວ້ຍການຫັກລ້າງລະຫວ່າງຊັບສິນ - ໜີໍ້ສິນ ແລະ ຊັບສິນ-ໜີໍ້ສິນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກສະແດງມູນຄ່າລວມໃນໃບລາຍງານ
ຖານະການເງິນລວມກິດຈະການ. 
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2.6  ສະຫລບຸນະໂຍບາຍການບັນຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 

2.6.8 ການເຊົົ່າ 
 

 ການພິຈາລະນາວ່າມີຂ ໍ້ຕົກລົງໃດທີົ່ເປັນການເຊົົ່າ ຫລື ລວມຢູ່ໃນການເຊົົ່າ ຫລື ບ ົ່ ແມ່ນຂຶໍ້ນຢູ່ກັນການຕົກລົງ ແລະ ຕ້ອງ
ກ ານົດການປະເມີນວ່າ ການປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງແມ່ນຂຶໍ້ນຢູ່ກັບການນ າໃຊ້ຊັບສິນສະເພາະ ຫລື ຊັບສິນ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການ
ໂອນກ າມະສິດນ າໃຊ້ຊັບສິນ. 

 
 ທະນາຄານເປັນຜູ່ເຊົົ່າ 
 
 ການເຊົົ່າທີົ່ບ ົ່ໄດ້ໂອນທຸກຄວາມສ່ຽງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນໂດຍບັງເອີນຕ ົ່ກ າມະສິດຂອງ ລາຍການເຊົົ່າ

ແມ່ນການເຊົົ່າໃນການດ າເນີນງານ. ການຈ່າຍຄ່າເຊົົ່າໃນການດ າເນີນງານແມ່ນຖືກບັນທຶກເປັນ ລາຍຈ່າຍຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜົນ
ໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ ດ້ວຍວິທີສະເໝີຕົວ ຕ ົ່ກັບໄລຍະຂອງການເຊົົ່າ. ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງໃນການເຊົົ່າທີົ່ອາດເກີດຂຶໍ້ນແມ່ນຖືກ
ບັນທຶກເປັນລາຍຈ່າຍ ຢູ່ໃນໄລຍະທີົ່ມີການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ. 

 

 ທະນາຄານເປັນຜູ່ໃຫ້ເຊົົ່າ 
  
 ການເຊົົ່າທີົ່ທະນາຄານບ ົ່ໄດ້ໂອນທຸກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນກ າມະສິດຂອງຊັບສິນ ແມ່ນຖືກຈັດປະເພດເປັນການ

ເຊົົ່າໃນການດ າເນີນງານ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງກົງທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນໃນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ ໃນການເຈລະຈາການເຊົົ່າໃນການດ າເນີນງານ ແມ່ນຖືກ
ບັນທຶກເພີົ່ມເຂົໍ້າໃນຍອດຍົກມາຂອງຊັບສິນທີົ່ເຊົົ່າ ແລະ ບັນທຶກຕາມໄລຍະຂອງການ ເຊົົ່າ ຕາມວິທີສະເໝີຕົວເປັນລາຍຮັບ
ຈາກຄ່າເຊົົ່າ. ຄ່າເຊົົ່າບັງເອີນແມ່ນຖືກບັນທຶກເປັນລາຍຮັບຢູ່ໃນໄລຍະທີົ່ມີ ການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ. 

 
2.6.9  ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 

  
 ລາຍຮັບຖືກຮັບຮູ້ເພືົ່ອຄາດຄະເນວ່າຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະໄຫ ມາສູ່ທະນາຄານ ແລະ ລາຍຮັບສາມາດຖືກວັດ   

ແທກມູນຄ່າໄດ້. ຂ ໍ້ກ ານົດໃນການຮັບຮູ້ລາຍຮັບຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີໍ້ຕ້ອງໄດ້ຕາມເງືົ່ອນໄຂກ່ອນທີົ່ຈະມກີານຮັບຮູ້ວ່າເປັນລາຍຮັບ: 

(i) ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ  

ສ າລັບເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທັງໝົດທີົ່ຖືກປະເມີນຕາມລາຄາທຶນຕັດຈ າໜ່າຍ, ຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ມີດອກເບ້ຍແມ່ນຈັດ
ເປັນປະເພດຖືໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ແລະ ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທີົ່ກ ານົດມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຜ່ານ ກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍ
ຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໂດຍການນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ ທີົ່ເປັນອັດຕາລຸດການຈ່າຍ ຫ ື ການໄດ້ຮັບເງິນສົດ
ທີົ່ຄາດຄະເນໃນອານາຄົດຜ່ານອາຍຸຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ ຫ ື ໄລຍະທີົ່ສັໍ້ນກວ່າ, ສະຖານທີົ່ເໝາະສົມ, ໃຫ້ກັບລາຄາຕາມ
ບັນຊີຂອງ ຊັບສິນ ຫ  ື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ. ການຄິດໄລ່ແມນ່ເອົາທກຸເງືົ່ອນໄຂຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນເຂົໍ້າໃນບັນຊີ 
(ຕົວຢ່າງ: ທາງເລືອກໃນການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ) ແລະ ລວມເອົາທຸກໆຄ່າທ ານຽມ ຫ ື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີົ່ເພີົ່ມຂຶໍ້ນໂດຍກົງທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີົ່ສ າຄັນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ ແຕ່ບ ົ່ແມ່ນການເຊືົ່ອມຄ່າໃນອານາຄົດ.  

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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2. ນະໂຍບາຍການບນັຊ ີ(ຕ ົ່) 
 

2.6 ສະຫລບຸນະໂຍບາຍການບັນຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 
 

2.6.9 ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ (ຕ ົ່) 
 

(i) ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ (ຕ ົ່)  
 

ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງ ຊັບສິນ ຫ ື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ ແມ່ນຖືກດັດແກ້ ຖ້າທະນາຄານແກ້ໄຂການຄາດຄະເນຂອງການຈ່າຍ 
ແລະ ການຮັບ. ການດັດແກ້ມູນຄ່າຕາມບັນຊີແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງເດີມ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າ
ຕາມບັນຊີແມ່ນຖືກບັນທຶກເປັນ ‘ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ’. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ສ າລັບຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ໄດ້
ຈັດປະເພດ ສ າລັບທະນາຄານທີົ່ມີການເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງເງິນສົດທີົ່ຄາດຄະເນຈະໄດ້ຮັບໃນອານາຄົດຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງ ເນືົ່ອງຈາກຜົນ
ຂອງການເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງຄວາມສາມາດໃນການເກັບເງິນສົດດັົ່ງກ່າວ. ຜົນກະທົບຂອງການເພີົ່ມຂຶໍ້ນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຮັບຮູ້ເປັນການ
ດັດແກ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງຈາກມືໍ້ທີົ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງການຄາດຄະເນ.   

ມີຄັໍ້ງໜຶົ່ງທີົ່ມູນຄ່າທີົ່ໄດ້ບັນທຶກແລ້ວຂອງຊັບສິນທາງການເງິນຂອງກຸ່ມຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ ແມ່ນໄດ້ລຸດລົງເນືົ່ອງ
ຈາກການເຊືົ່ອມຄ່າ, ລາຍຮັບດອກເບ້ຍແມ່ນສືບຕ ົ່ນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງເດີມທີົ່ໃຊ້ກັບຈ ານວນຕາມບັນຊີໃໝ່. 

(ii) ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 

 

ທະນາຄານມີລາຍໄດ້ຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າຈາກການບ ລິການຫລາກຫລາຍເພືົ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ລາຍ
ຮັບຈາກຄ່າທ ານຽມສາມາດຖືກແບ່ງເປັນສອງໝວດຕາມລ າດັບດັົ່ງນີໍ້: 

ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມຈາກການບ ລິການໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶົ່ງ 
 

ຄ່າທ ານຽມທີົ່ເກີດຈາກການບ ລິການໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶົ່ງໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ຄ້າງຮັບໃນໄລຍະເວລາໃດໜືົ່ງ. ຄ່າທ ານຽມເຫ ົົ່ານີໍ້ປະ
ກອບດ້ວຍ ລາຍຮັບຈາກຄ່ານາຍໜ້າ ແລະ ການບ ລິການຊັບສິນ, ຄ່າຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄ່າບ ລິຫານ ແລະ ຄ່າໃຫ້ຄ າປຶກສາດ້ານ
ອືົ່ນໆ. ຄ່າທ ານຽມຈາກການໃຫ້ຄ າໝັໍ້ນສັນຍາເງິນກູ້ຢືມ ເຊິົ່ງຄາດວ່າຈະມກີານເບີກຖອນກູຢື້ມ ແລະ ຄ່າທ ານຽມສິນເຊືົ່ອ
ອືົ່ນໆທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ລວມທັງລາຍຈ່າຍອືົ່ນໆທີົ່ເພີົ່ມຂືໍ້ນ). ຄ່າທ ານຽມເຫ ົົ່ານີໍ້ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃຫເ້ປັນລາຍຈ່າຍດັດແກ້ຂອງອັດຕາ
ດອກເບ້ຍຕົວຈິງຂອງເງິນກູ,້ ແຕ່ຖ້າຫາກເງິນກູເ້ຫ ົົ່ານັໍ້ນບ ົ່ມຄີວາມເປັນໄປໄດ້ທີົ່ຈະຖືກເບີກຖອນຄ່າທ ານຽມຄ າໝັໍ້ນສັນຍາເງິນ
ກູຈ້ະຖືກຮັບຮູ້ພາຍໃຕ້ໄລຍະເວລາທີົ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ໂດຍໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍແບບສະເໝີຕົວ. 
 
ຄ່າທ ານຽມທີົ່ເກີດຂືໍ້ນຈາກການເຈລະຈາ ຫ ື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຂອງລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວສ າລັບບຸກຄົນທີສາມ 
ເຊັົ່ນ: ການຈັດຊືໍ້ຮຸ້ນ ຫລື ຫລັກຊັບອືົ່ນ ຫລື ຊືໍ້ຂາຍທຸລະກິດ, ເຊິົ່ງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສົມບູນແບບຂອງການ
ການເຄືົ່ອນໄຫວທຸລະກິດພືໍ້ນຖານ. ຄ່າທ ານຽມ ຫລື ສ່ວນປະກອບຂອງຄ່າທ ານຽມທີົ່ມີການເຊືົ່ອມໂຍງໄປຍັງທາງປະຕິບັດ
ບາງປະການທີົ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫລັງຈາກການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີົ່ສອດຄ່ອງກັນ. 
 

(iii) ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນ 

 

 ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອທະນາຄານຖືກປະກາດສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊ າລະ. 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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2. ນະໂຍບາຍການບນັຊ ີ(ຕ ົ່) 
 

2.6 ສະຫລບຸນະໂຍບາຍການບັນຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 
 

2.6.9 ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ (ຕ ົ່) 
 

(iv)  ລາຍຮັບສຸດທຈິາກການຄ້າ 
 

 ຜົນທີົ່ເກີດຂືໍ້ນຈາກກິດຈະກ າການຊືໍ້ຂາຍລວມເຖິງກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນ ຈາກການປ່ຽນແປງມນູຄ່າຍຸດຕິທ າ ແລະ ລາຍຮັບ
ດອກເບຍ້ ຫ ື ລາຍຈ່າຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເງິນປັນຜົນ ສ າລັບຊັບສິນທາງການເງິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ “ມໄີວ້ເພືົ່ອຂາຍ” 
ເຊິົ່ງລວມເຖິງສິົ່ງທີົ່ບ ົ່ມີປະສິດທພິາບທີົ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນທລຸະກ າຄວາມສ່ຽງ. 

 

2.6.10 ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດ 

 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດ ດັົ່ງທີົ່ໄດ້ອ້າງອີງຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດປະກອບດ້ວຍເງິນສົດໃນກ າມື, ເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານເມືົ່ອທວງຖາມ ຫລື ເມືົ່ອຄົບກ ານົດ 3 
ເດືອນ ຫລື ຕ ົ່າກວ່ານັໍ້ນ. 

 

2.6.11 ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ  
 

ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ (ລວມມີທັງອຸປະກອນ ທີົ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການເຊົົ່າດ າເນີນງານເຊິົ່ງທະນາຄານເປັນຜູ່ໃຫ້ເຊົົ່າ) ແມ່ນ
ຖືກກ ານົດຕາມຕົໍ້ນທຶນ ບ ົ່ລວມຕົໍ້ນທຶນການບ ລິການປະຈ າວັນ ລົບ ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ ແລະ ຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າສະສົມ. 
ການປ່ຽນແປງອາຍຸການນ າໃຊ້ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງວິທີການ ແລະ ໄລຍະຫັກຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນເຊິົ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີ
ການ ປ່ຽນແປງທາງດ້ານນະໂຍບາຍບັນຊີ. 

ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ແບບວິທີສະເໝີຕົວໂດຍການຫານມູນຄ່າຕົໍ້ນທຶນຂອງຊັບສົບບັດ ແລະ ອຸປະກອນກັບອາຍຸ
ການນ າໃຊ້ຂອງພວກມັນ. ອັດຕາການຫັກຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນມີລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີໍ້: 

 

ອາຄານ ແລະ ການສ້ອມແປງອາຄານ 5% 

ເຄືົ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ 20% 

ເຟີີນີເຈີ ແລະ ສີົ່ງຕິດຕັໍ້ງ 20% 

ພາຫະນະ 20% 

 
ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸປະກອນຈະບ ົ່ຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອເວລາມີການຂາຍອອກ ຫລື ບ ົ່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ອີກແລ້ວ.  ກ າໄລ ແລະ 
ຂາດທຶນທັງໝົດທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຈາກການບ ົ່ຮັບຮູ້ຂອງຊັບສົມບັດ (ໄດ້ຄິດໄລ່ເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງການຂາຍອອກ ແລະ ມູນຄ່າ
ຍັງເຫ ືອຕາມບັນຊີຂອງຊັບສົມບັດ) ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນ "ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ" ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້
ຮັບລວມກິດຈະການ ຂອງໄລຍະທີົ່ມີຊັບສົມບັດຖືກຂາຍອອກ. 

 

2.6.12 ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ 

 

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມຕີົວຕົນຂອງທະນາຄານປະກອບດ້ວຍ ສິດນ າໃຊ້ທີົ່ດິນ ແລະ ຊອບແວ. 

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນຈະຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອຕົໍ້ນທຶນຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ມັນຈະ
ສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທະນາຄານໃນອະນາຄົດ 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 

30 
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2.6 ສະຫລບຸນະໂຍບາຍການບັນຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 
 

2.6.12 ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ (ຕ ົ່) 
 

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ທະນາຄານຍຶດມາໄດ້ຈະຖືກປະເມີນມູນຄ່າຕົໍ້ນທຶນເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ. ຕົໍ້ນທຶນຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນທີົ່ໄດ້
ມາ ຈາກການລວມທຸລະກິດຈະຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທ າໃນມືໍ້ທີົ່ໄດ້ມາ. ຕ ົ່ຈາກນັໍ້ນ, ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນຈະຖືກ
ຮັບຮູ້ ໂດຍການເອົາຕົໍ້ນທນຶລົບໃຫຄ່້າເຊືົ່ອມສະສົມ. 

ອາຍຸການນ າໃຊ້ຂອງຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນ ໂດຍຈັດເປັນ ມີກ ານົດ ແລະ ບ ົ່ມີກ ານົດ.  ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່
ມຕີົວຕົນທີົ່ມີອາຍຸການນ າໃຊ້ທີົ່ມີກ ານົດແມ່ນຖືກຫັກຄ່າເຊືົ່ອມຕາມອາຍຸການນ າໃຊ້. ໄລຍະຂອງການຫັກຄ່າເຊືົ່ອມ ແລະ 
ວິທີການຫັກຄ່າເຊືົ່ອມສ າລັບຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນທີົ່ມີອາຍຸການນ າໃຊ້ກ ານົດຈະຖືກທົບທວນຄືນເປັນຢ່າງນ້ອຍສຸດໃນທ້າຍປີ
ການບັນຊີ. ການປ່ຽນແປງອາຍຸການນ າໃຊ້ຄາດຄະເນແມ່ນຈະໄດ້ລົງບັນຊີເປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວິທີຂອງການຫັກ
ຄ່າເຊືົ່ອມ, ຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ ແລະ ຖືເປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບັນຊີ.  ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການຫັກຄ່າ
ເຊືົ່ອມຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນທີົ່ມີອາຍຸການນ າໃຊ້ທີົ່ມີກ ານົດແມ່ນໄດ້ຖືຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບໃນໝວດຂອງ
ລາຍຈ່າຍທີົ່ພົວພັນກັບຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ. 

 ຄ່າເຊືົ່ອມຖືກຄິດໄລ່ອີງຕາມພືໍ້ນຖານການຄິດໄລ່ຄ່າເຊືົ່ອມແບບສະເໝີຕົວເພືົ່ອຫ ດຕົໍ້ນທຶນຂອງຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນໃຫ້ຖືກ
ຕາມມູນຄ່າທີົ່ຍັງເຫ ືອຕົວຈິງຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ.  ອັດຕາຄາດຄະເນການຫັກຄ່າເຊືົ່ອມມີດັົ່ງນີໍ້: 

► ສິດໃນການນ າໃຊ້ທີົ່ດິນ  ບ ົ່ໄດ້ຫັກຄ່າເຊືົ່ອມ 
► ຊອບແວ 5 ປີ 

 

ສິດນ າໃຊ້ທີົ່ດິນຂອງທະນາຄານບ ົ່ໄດ້ຖືກຫັກຄ່າເຊືົ່ອມເນືົ່ອງຈາກທີົ່ດິນບ ົ່ໄດ້ມີຂອບເຂດຂອງອາຍຸການນ າໃຊ້ ແລະ ບ ົ່ໄດ້ຖືກ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກຄ່າເຊືົ່ອມຈາກເຈົໍ້າໜ້າທີົ່ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

2.6.13  ການເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນອືົ່ນໆທີົ່ບ ົ່ແມ່ນທາງການເງິນ 
 

ທະນາຄານປະເມີນນະມືໍ້ເຮັດບົດລາຍງານ ວ່າມີຊັບສິນໃດທີົ່ມີການເຊືົ່ອມຄ່າ ຫລື ບ ົ່. ຖ້າມີ ຫລື ເມືົ່ອມີຄວາມຈ າເປັນເຮັດ
ການທົດສອບການ ເຊືົ່ອມຄ່າຊັບສິນປະຈ າປີ, ທະນາຄານປະເມີນຈ ານວນເງິນທີົ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ຈ ານວນ
ເງິນທີົ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ແມ່ນໄດ້ຈາກມູນຄ່າທີົ່ສູງກວ່າລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງຊັບສິນ ຫ ື ມູນຄ່າຍຸດຕິ
ທ າຂອງຫົວໜ່ວຍຊັບສິນທີົ່ກ ົ່ໃຫ້ເກີດເງິນສົດ (CGU) ລົບໃຫ້ຕົໍ້ນທຶນຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າທີົ່ຖືກນ າໃຊ້. ເມືົ່ອຍອດຍົກມາ 
ຂອງຊັບສິນ ຫ ື ມູນຄ່າຂອງ CGU ຫລາຍກວ່າມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້, ຊັບສິນຈະຖວ່ືາເຊືົ່ອມຄ່າ ແລະ ຈະຫ ດ ມູນ
ຄ່າລົງໃຫ້ເທົົ່າກັບມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້. 

ໃນການປະເມີນມູນຄ່າທີົ່ຖືກນ າໃຊ້, ຈະຫ ດກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດລົງມາເປັນມູນຄ່າປັດຈຸບັນ ໂດຍການນ າໃຊ້ອັດຕາ
ສ່ວນຫລຸດກ່ອນອາກອນ ທີົ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເງືົ່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຕະຫລາດໃນປັດຈຸບັນຂອງມູນຄ່າຂອງເງິນຕາມເວລາ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງຊັບສິນ. ໃນການກ ານົດມູນຄ່າຍຸດຕິທ າລົບໃຫ້ຕົໍ້ນທຶນຂາຍ, ແບບວິທີການຕີມູນຄ່າທີົ່ເໝາະ 
ສົມຈະຖືກນ າໃຊ້. ການຄິດໄລ່ຈະຖືກປະຕິບັດຕາມຫລາຍໆວິທີການຕີມູນຄ່າ ເຊັົ່ນ: ລາຄາຮຸ້ນທີົ່ກ ານົດສ າລັບການຄ້າຂາຍ
ກັບ ບ ລິສັດໃນເຄືອ ຫລື ຕົວຊີໍ້ບອກມູນຄ່າຍຸດຕິທ າອືົ່ນໆ. 

 ສ າລັບຊັບສິນບ ົ່ລວມຄ່ານິຍົມ, ການປະເມີນຈະຖືກເຮັດໃນມືໍ້ເຮັດບົດລາຍງານ ເພືົ່ອເບິົ່ງວ່າອາດຈະມີຕົວຊີໍ້ບອກເຖິງການ
ເຊືົ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນທີົ່ຜ່ານມານັໍ້ນຈະບ ົ່ເກີດຂຶໍ້ນອີກ ຫລື ອາດຫລຸດລົງ. ຖ້າຫາກມີຕົວຊີໍ້ບອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ
ຈ ານວນເງິນທີົ່ສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ການເຊືົ່ອມຄ່າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ກ ົ່ຕ ົ່ເມືົ່ອມັນມີ
ການປ່ຽນແປງໃນການກ ານົດມູນຄ່າໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຂອງຊັບສິນນັບຕັໍ້ງແຕ່ການເຊືົ່ອມຄ່າຄັໍ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ຖືກຮັບຮູ້. ເງິນແຮຖືກສ້າງ
ຂຶໍ້ນສ າລັບສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍົກມາ ແລະ ຈ ານວນເງິນທີົ່ສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້, ຫລື ບ ົ່ເກີນມູນຄ່າຍອດຍົກມາທີົ່   



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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2. ນະໂຍບາຍການບນັຊ ີ(ຕ ົ່) 
  

2.6 ສະຫລບຸນະໂຍບາຍການບັນຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 
  
2.6.13   ການເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນອືົ່ນໆທີົ່ບ ົ່ແມ່ນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 

 ຖືກກ ານົດ, ຫັກລົບຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ, ບ ົ່ມີການເຊືົ່ອມຄ່າເກີດຂຶໍ້ນສ າລັບຊັບສິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເງິນແຮທີົ່ເກັບຄືນມາໄດ້ຈະ
ຖືກຮັບ ຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ. 

2.6.14 ເງິນແຮສ າລັບໜີໍ້ສິນທີົ່ອາດເກີດຂືໍ້ນ 

ເງິນແຮສ າລັບໜີໍ້ສິນທີົ່ອາດເກີດຂຶໍ້ນ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອທະນາຄານມີພັນທະໃນປັດຈຸບັນ (ທາງກົດໝາຍ ຫລື ຍອມຮັບໂດຍ
ທົົ່ວໄປ) ເຊິົ່ງມີຜົນມາຈາກເຫດການທີົ່ຜ່ານມາ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີກະແສລາຍຈ່າຍ ໄຫລອອກ ເພືົ່ອຊ າລະສະ
ສາງໜີໍ້ສິນທີົ່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນດັົ່ງກ່າວຕ້ອງເຊືົ່ອຖືໄດ້. ລາຍຈ່າຍທີົ່ຜູກພັນກັບເງິນແຮນັໍ້ນໄດ້ລາຍງານ
ເຂົໍ້າໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການ, ຫ ັງຫັກລ້າງໃຫ້ການຊ າລະຄືນ. 
 

2.6.15 ອາກອນກ າໄລ 
 

ອາກອນໃນປີ 
 

ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງດ້ານອາກອນສ າລັບໄລຍະປັດຈຸບັນ ແລະ ໄລຍະກ່ອນ ແມ່ນຖືກວັດແທກຕາມມູນຄ່າທີົ່ຄາດການໄວ້
ເພືົ່ອການເກັບກູ້ເງິນຄືນ ຫລື ຊ າລະເງິນໃຫ້ແກ່ເຈົໍ້າໜ້າທີົ່. ອັດຕາອາກອນ ແລະ ກົດໝາຍອາກອນທີົ່ນ າໃຊ້ເພືົ່ອຄິດໄລ່
ຈ ານວນເງິນແມ່ນຖືກກ ານົດ ແລະ ຖືກນ າໃຊ້ນະວັນທີຂອງໃບລາຍງານຖານະການເງິນສະເພາະການກິດຈະການ. 

ອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະ 

ອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະຖືກຄິດໄລ່ ໂດຍນ າໃຊ້ວິທີຄິດໄລ່ສ່ວນຜິດດ່ຽງຊົົ່ວຄາວທີົ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ ນະມືໍ້ລາຍງານ ລະຫວ່າງ
ອາກອນພືໍ້ນຖານຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ແລະ ຍອດຍົກມາດັົ່ງກ່າວເພືົ່ອເຮັດເອກະສານລາຍງານການເງິນ. ໜີໍ້ສິນອາກອນ
ເຍືໍ້ອນຊ າລະແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນສ່ວນຜິດດ່ຽງຊົົ່ວຄາວຖືກເສຍອາກອນຕ ົ່ໜ້າ, ຍົກ ເວັໍ້ນ: 

► ເມືົ່ອໜີໍ້ສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະເພີົ່ມຂຶໍ້ນຈາກການຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕົໍ້ນຂອງຊັບສິນ ຫລື ໜີໍ້ສິນ ໃນທຸລະກ າທີົ່ໃນເວລານັໍ້ນ
ທຸລະກ າບ ົ່ມີຜົນກະທົບ ຕ ົ່ກ າໄລທາງດ້ານບັນຊີ ຫລື ກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີົ່ຖືກອາກອນ. 

► ອີງຕາມສ່ວນຕ່າງຂອງອາກອນຊົົ່ວຄາວ ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງການລົງທຶນໃນບັນດາສາຂາ, ບ ລິສັດໃນເຄືອ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ, ເມ່ືອຮອດເວລາເກັບຄືນ ສ່ວນຕ່າງອາກອນຊົົ່ວຄາວ ຈະສາມາດເກັບໄດ້ ແລະ 
ອາກອນດັົ່ງກ່າວກ ົ່ຈະບ ົ່ຖືກເກັບຄືນໃນອານະຄົດ. 

 

ຊັບສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະແມນ່ໃຊ້ສ າລັບບັນດາລາຍຈ່າຍທີົ່ຍົກເວັໍ້ນອາກອນ, ຍອດຍົກໄປຂອງອາກອນທີົ່ຈ່າຍເກີນ ແລະ 
ອາກອນທີົ່ບ ົ່ໄດ້ຈ່າຍຍ້ອນຂາດທຶນ, ໝາຍຄວາມວ່າອາກອນກ າໄລຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍຫັກບັນດາລາຍຈ່າຍທີົ່ຍົກເວັໍ້ນອາກອນ, 
ແລະ ຍອດຍົກໄປຂອງອາກອນທີົ່ຈ່າຍເກີນ ແລະ ອາກອນທີົ່ບ ົ່ໄດ້ຈ່າຍຍ້ອນຂາດທຶນນັໍ້ນສາມາດຍອມຮັບໄດ້, ຍົກເວັໍ້ນ: 

 ເມືົ່ອຊັບສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາລາຍຈ່າຍທີົ່ບ ົ່ຕ້ອງຫັກອາກອນ. ສ່ວນຜິດດ່ຽງເພີົ່ມຂຶໍ້ນຈາກມູນ
ຄ່າຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ຖືກຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕົໍ້ນໃນລາຍການທີົ່ບ ົ່ໄດ້ລວມເຂົໍ້າໃນທຸລະກິດ ແລະ ໃນເວລາທີົ່
ການເຄືົ່ອນໄຫວບ ົ່ມີຜົນກະທົບຕ ົ່ກ າໄລທາງດ້ານບັນຊີ ຫລື ກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນທາງດ້ານອາກອນ.  
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2.6 ສະຫລບຸນະໂຍບາຍການບັນຊທີີົ່ສ າຄນັ (ຕ ົ່) 
 

2.6.15 ອາກອນກ າໄລ (ຕ ົ່) 
 

ອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະ (ຕ ົ່) 

 ອີງຕາມສ່ວນຕ່າງອາກອນຊົົ່ວຄາວທີົ່ສາມາດຫັກອອກໄດ້ ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງການລົງທຶນໃນບັນດາສາຂາ, ບ ລິສັດລູກ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ພຽງວ່າສ່ວນຕ່າງ
ອາກອນດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນຈະບ ົ່ຖືກເກັບຄືນໃນອານາຄົດ ແລະ ກ າໄລທີົ່ຖືກເສຍອາກອນຈະເກີດຂຶໍ້ນເຊິົ່ງສ່ວນຕ່າງອາກອນ
ຊົົ່ວຄາວຈະບ ົ່ສາມາດຖືກຫັກອອກ. 
 

ມູນຄ່າຍອດຍົກມາຂອງໜີໍ້ຕ້ອງຮັບອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະຈະຖືກກວດສອບເປັນແຕ່ລະຄັໍ້ງ ຕາມວັນທີຂອງມືໍ້ເຮັດເອກະສານ
ລາຍງານ ແລະ ສ່ວນທີບ ົ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະຈະຖືກຕັດລົງ ຖ້າໃນກ ລະນີທີົ່ລາຍການດັົ່ງກ່າວ
ໜ້າຈະບ ົ່ສາມາດໃຊ້ສົົ່ງອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະເຫລົົ່ານີໍ້. ອາກອນກ າໄລຊັບສິນເຍືໍ້ອນຊ າລະທີົ່ບ ົ່ຖືກຮັບຮູ້ຈະຖືກປະເມີນຊ ໍ້ານະມືໍ້
ຂອງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ແລະ ຄາດວ່າມູນຄ່າທີົ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຄືນໃໝ່ນັໍ້ນຈະສາມາດນ າໃຊ້ ແລະ ເມືົ່ອມີການຄິດໄລ່
ອາກອນກ າໄລໃນອະນາຄົດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຄືນມູນຄ່າເຫລົົ່ານີໍ້ໄດ້. 
 

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະແມ່ນຖືກໄລ່ລຽງຕາມອັດຕາອາກອນທີົ່ຄາດວ່າຈະນ າໄປໃຊ້ພາຍໃນໄລຍະທີົ່
ມີການຂາຍຊັບສິນ ຫ ື ຊ າລະໜີໍ້ສິນ, ອີງຕາມອັດຕາອາກອນ (ແລະ ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ) ທີົ່ມີການປະກາດໃຊ້ນະມືໍ້
ເຮັດເອກະສານລາຍງານ. 
 

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະຈະຖືກຫັກລ້າງກັນ, ຖ້າຫາກມີສິດການບັງຄັບໃຊ້ທາງກົດໝາຍເພືົ່ອຫັກລ້າງ
ລະຫວ່າງ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງ ອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະ ແລະ ຕ້ອງເປັນອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນລະຫວ່າງ ຜູ້ເສຍ
ອາກອນຜູ້ດຽວກັນ ແລະ ໜ່ວຍງານສ່ວຍສາອາກອນໜ່ວຍງານດຽວກັນ. 

2.6.16  ຊັບສິນທີົ່ໄດ້ຮັບໝອບໝາຍອ ານາດ (ຊັບສິນທີົ່ທະນາຄານບ ົ່ໄດ້ຖືກ າມະສິດ) 
 

ທະນາຄານ ແລະ ບ ລິສັດໃນເຄືອໄດ້ໃຫ້ບ ລິການກ່ຽວກັບ ກອງທຶນ ແລະ ບ ລິຫານຊັບສິນ ເຊິົ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໄດ້
ຖືຄອງ ຫ ື ໄດ້ລົງທຶນ ໃນນາມລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ. ຊັບສິນດັົ່ງກ່າວບ ົ່ໄດ້ຖືກສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນລວ
ມກິດຈະການ ເນືົ່ອງຈາກວ່າຊັບສິນດັົ່ງກ່າວບ ົ່ແມ່ນຊັບສິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ບ ລິສັດໃນເຄືອ. 

 

2.6.17 ຄັງສ າຮອງຕ່າງໆ 

 

ຄັງສ າຮອງຖືກບັນທຶກເປັນທຶນ ຢູ່ໃນ ໃບລາຍງານຖານະການເງິນລວມກິດຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິົ່ງລວມມີ: 

- ເງິນແຮສ າລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ, ເຊິົ່ງປະກອບດ້ວຍສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງຫລັບຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອ
ຂາຍ. 

- ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງອືົ່ນໆ, ເຊິົ່ງຖືກສ້າງຂຶໍ້ນຕາມຂ ໍ້ກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາຍ
ລະອຽດຢູ່ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ 27. 
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2.6.18 ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ 

 ຜົນປະໂຫຍດຫລັງອອກການ 
 

ຜົນປະໂຫຍດຫລັງອອກການ ແມ່ນຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານທະນາຄານ ຜູ່ທີົ່ກະສຽນ ໂດຍຄັງສ າຮອງເງິນບ າເນັດ ທີົ່
ທະນາຄານສ້າງຂຶໍ້ນ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຫັກຈາກເງິນເດືອນພືໍ້ນຖານຂອງພະນັກງານທຸກໆເດືອນ ເພືົ່ອເກັບ
ຮັກສາໄວ້. ປັດຈຸບັນນີໍ້ ແມ່ນໃຊ້ອັດຕາ 8.00% ຈາກເງິນເດືອນພືໍ້ນຖານຂອງພະນັກງານໃນແຕ່ລະເດືອນ. ທະນາຄານບ ົ່ມີ
ພັນທະອືົ່ນອີກນອກຈາກຜົນປະໂຫຍດນີໍ້ໃຫ້ກັບຫລັງອອກການຂອງພະນັກງານ.  

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຍົກເລີກສັນຍາ 
 

ອີງຕາມມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ ທີົ່ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 
16 ມັງກອນ 2007, ທະນາຄານມີພັນທະຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ພະນັກງານຜູ່ທີົ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາຍ້ອນກ ລະນີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

► ກ ລະນີພະນັກງານຂາດທັກສະຄວາມຊ ານິຊ ານານ ຫລື ມີສຸຂະພາບບ ົ່ດີ ແລະ ບ ົ່ສາມາດສືບຕ ົ່ເຮັດວຽກໄດ້; 
► ກ ລະນີທະນາຄານພິຈາລະນາວ່າຈ າເປັນຕ້ອງຫລຸດພະນັກງານເພືົ່ອປັບປຸງອົງການຈັດຕັໍ້ງຂອງການເຮັດວຽກໃນໜ່ວຍງານ
ແຮງງານ. 
 

ສ າລັບການສິໍ້ນສຸດສັນຍາຈ້າງງານຂອງລາຍລະອຽດທີົ່ກ່າວຂ້າງເທິງນັໍ້ນ, ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ພະນັກງານ 
ໂດຍຄິດໄລ່ໃນອັດຕາ 10% ຂອງເງິນເດືອນພືໍ້ນຖານຂອງພະນັກງານທີົ່ຖືກໄລ່ອອກໄດ້ຮັບກ່ອນອອກວຽກ ສ າລັບພະນັກງານ 
ຜູ່ທີົ່ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານໜ້ອຍກວ່າ 3 ປີ ແລະ ຄິດໄລ່ໃນອັດ 15% ສ າລັບພະນັກງານຜູ່ທີົ່ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ
ຫລາຍກວ່າ 3 ປີ. ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ບ ົ່ມີພະນັກງານທະນາຄານຖືກໄລ່ອອກຍ້ອນສາເຫດຂ້າງເທິງດັົ່ງນັໍ້ນ, 
ທະນາຄານຈຶົ່ງບ ົ່ໄດ້ຄິດໄລ່ລາຍຈ່າຍສ່ວນນີໍ້ໄວ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ. 
 

2.6.19 ມາດຕະຖານທີົ່ໄດ້ອອກແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ ົ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 
 

ມາດຕະຖານ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍທີົ່ໄດ້ວາງອອກ, ແຕ່ຍັງບ ົ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ຈົນຮອດມືໍ້ອອກເອກະສານລາຍງານການ
ເງິນສະບັບນີໍ້ແມ່ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຂ້າງລຸ່ມ. ທະນາຄານມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈທີົ່ຈະນ າໃຊ້ບັນດາມາດຕະຖານເຫລົົ່ານີໍ້ ເມືົ່ອມີຜົນນ າ
ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການ. 
 

IFRS 9 ເຄືົ່ອງມືການເງິນ 
 

ໃນເດືອນ ກ ລະກົດ 2014, ຄະນະກ າມະການກ ານົດມາດຕະຖານບັນຊີສາກົນ IASB ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນ
ດ້ານການລາຍງານ ເລກທີ 9 ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ ເຊິົ່ງໄດ້ມີຜົນຕ ົ່ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທັງໝົດ ແລະ ປ່ຽນແທນມາດຕະຖານ
ສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ ເລກທີ 39 ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ: ການຮັບຮູ ້ ແລະ ການວັດແທກ ແລະ ມາດຕະຖານ
ສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ ເລກທີ 9 ສະບັບເກົົ່າ. ມາດຕະຖານໄດ້ແນະນ າວິທີໃນການຈັດປະເພດ ແລະ ການ
ວັດແທກມູນຄ່າ, ການຫັກຄ່າເຊືົ່ອມ ແລະ ການບັນຊ.ີ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ ເລກທີ 9 ມີຜົນບັງຄັບ
ໃຊ້ຫ ັງຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018. ຮູບແບບການລາຍງານແບບເກົົ່າແມ່ນຕ້ອງຖືກນ າໃຊ້, ແຕ່ຂ ໍ້ມູນສົມທຽບແມ່ນບ ົ່ໄດ້
ບັງຄັບໃຊ.້ ຮູບແບບການລາຍງານເກົົ່າຂອງມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານ ເລກທີ 9 (2009, 2010 ແລະ 2013) 
ແມ່ນຖືກອະນຸຍາດ ຖ້າວັນທີໃນການເລີົ່ມໃຊ້ແມ່ນກ່ອນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2015. ການຮັບເອົາມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການ
ລາຍງານ ເລກທີ 9 ຈະມີຜົນຕ ົ່ການຈັດປະເພດ ແລະ ການວັດແທກມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ, ແຕ່ບ ົ່ມີ
ຜົນໃນການຈັດປະເພດ ແລະ ການວັດແທກມູນຄ່າຂອງໜີໍ້ສິນຂອງທະນາຄານ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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3. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ້ຍຄືດອກເບຍ້ 

 

 ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກລູກຄ້າ 

             682,878  692,894 

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກທະນາຄານອືົ່ນ         10,174  12,423  

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກ ການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ         60,092  13,022 

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍອືົ່ນໆ         43,790  46,395 

      796,934  764,734 

 
4.  ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ້ຍຄືດອກເບຍ້ 

 

 ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍສ າລັບເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອືົ່ນ 

         21,301  13,367 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍສ າລັບເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ         591,767  481,275 

 
613,068  494,642 

 
5. ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄາ່ທ ານຽມ ແລະ ຄາ່ບ ລກິານ 

 

 ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄາ່ບ ລກິານຈາກ:   
ການບ ລິການຊ າລະສະສາງ                          

77,513  67,022  

ກິດຈະກ າສິນເຊືົ່ອ           43,367  - 

ກິດຈະກ າບ ລິຫານທຶນ - 34,509 

ກິດຈະກ າອືົ່ນໆ 1,689  989  

 122,569  102,520  

ລາຍຈາ່ຍຄາ່ທ ານຽມ ແລະ ຄາ່ບ ລກິານສ າລບັ:   

ການບ ລິການຊ າລະສະສາງ           (11,686) (7,309) 

ກິດຈະກ າອືົ່ນໆ              (1,257) (12,020)  

        (12,943) (19,329) 

ລາຍຮບັສຸດທຈິາກຄາ່ທ ານຽມ ແລະ ຄາ່ບ ລກິານ 
        109,626  83,191 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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6. (ຂາດທນຶ)/ກ າໄລສຸດທທິາງການຄ້າ 

 
 ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 

ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 
2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ກ າໄລສຸດທິຈາກການຊືໍ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 

                    
2,853,719  2,605,741  

(ຂາດທຶນ)/ກ າໄລ ຈາກການຊືໍ້ຂາຍເງິນຕາລ່ວງໜ້າ   (2,823,983) (2,562,877)  

ການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ ຂອງຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຄ້າ         29,736  42,864 

ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນຈາກຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຄ້າ (287,150) 19,976  

 
(257,269)  62,840 

 
7. ລາຍຮບັອືົ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ 

 

 ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 

ກັນຍາ 2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ລາຍຮັບເງິນປັນຜົນຈາກການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ 7,417  8,427  

ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການບ ລິການທາງການເງິນ 1  2,174  

ກ າໄລຈາກການຂາຍຊັບສິນບ ົ່ໝູນວຽນ (*) 358,200  398  

ເກັບຄືນໜີໍ້ສູນທີົ່ສະສາງອອກ 261  1,079 

ເງິນອຸດໜູນພືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງຈາກ BIDV - 30,400 

ອືົ່ນໆ  49,196  229 

 
415,075  42,707 

 
 

(*): ມູນຄ່ານີໍ້ລວມມີກ າໄລ 355,021 ລ້ານກີບ ຈາກການຂາຍດີນ 36 ຕອນ ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ເບິົ່ງ
ລາຍລະອຽດເພີົ່ມເຕີມຢູ່ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍທີ 31). 
 

8. ເກບັຄືນ ເງນິແຮຄາ່ເຊືົ່ອມສ າລບັການລງົທຶນທາງການເງນິ 
 

 ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 

ກັນຍາ 2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເຊືົ່ອມສ າລັບການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບທີົ່ຖືໄວ້
ຈົນຄົບກ ານົດ (1,410) (29,681) 

 (1,410) (29,681) 
 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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9. ລາຍຈາ່ຍພະນກັງານ 
 

 ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນເດືອນ                     83,700  80,147  

ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫ ືອອືົ່ນໆສ າລັບພະນັກງານ                  54,125  52,333 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືົ່ນໆ             4,068  4,305 

      141,893  136,785  
 

10. ລາຍຈາ່ຍອືົ່ນໆໃນການດ າເນນີງານ 
 

 ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ 
ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 

2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ຄ່ານ ໍ້າມັນ ແລະ ຄ່າການເດີນທາງ                2,689  2,979 

ຄ່າການສຶກສາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ                 1,388  - 

ຄ່າປະກັນໄພເງິນຝາກ                1,472  1,787 

ການສືົ່ສານ                  7,165  1,204 

ຄ່າໂຄສະນາ, ການຕະຫ າດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການຂາຍ               10,376  4,016 

ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮັກສາ                 4,609  10,245 

ຄ່າວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ                    5,009  4,211 

ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ນ ໍ້າປະປາ                6,104  4,385 

ຄ່າເຊົົ່າຫ້ອງການ              13,696  6,095 

ລາຍຈ່າຍອືົ່ນໆ              11,733  48,059 

       64,242  82,981 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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11. ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູທ່ະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
   

ເງິນສົດໃນກ າມືເປັນເງິນກີບ      1,574,212  983,025 

ເງິນສົດໃນກ າມືເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (“FC”)           938,218  
1,015,741 

ແຊັກ - 13 

ເງິນຝາກຢູ່ ທຫລ:   

- ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ        1,111,957  
925,320 

- ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ       5,617,999  
4,322,473 

- ເງິນຝາກມີກ ານົດ - 24,655 

- ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ - 27 

 9,242,386  7,271,254 

 
ຍອດເຫລືອກັບທະນາຄານກາງປະກອບດ້ວຍດ້ວຍບັນຊີເງິນຝາກເພືົ່ອການຊ າລະສະສາງ, ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ ແລະ ເງິນຝາກ
ມີ ກ ານົດ. ຍອດເຫລືອເຫລົົ່ານີໍ້ບ ົ່ມີດອກເບ້ຍ. 
 

ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ, ທະນາຄານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາຄັງສະສົມເງິນສົດກັບທະນາຄານກາງໃນຮູບ
ແບບເງິນຝາກບັງຄັບ, ເຊິົ່ງຖືກຄິດໄລ່ 5.00% ສ າລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ 10.00% ສ າລັບສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ,  2 
ອາທິດຕ ົ່ຄັໍ້ງ (2014: 5.00% ແລະ 10.00%) ຂອງເງິນຝາກລູກຄ້າທີົ່ມີມືໍ້ຄົບກ ານົດຕ ົ່າກວ່າ 12 ເດືອນ. ພາຍໃນໄລຍະ
ດັົ່ງກ່າວ ທະນາຄານໄດ້ຮັກສາຍອດເງິນຝາກພາກບັງຄັບໃນມູນຄ່າທີົ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ. 
 

12. ໜີໍ້ຕອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອືົ່ນ 
 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ແລະ ເງນິຝາກປະຫຍດັ        1,968,868  2,268,163 

- ເປັນເງິນກີບ            
13,470  14,146 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ        
1,955,398  2,254,017 

ເງນິຝາກມກີ ານດົ          265,435  1,495,219 

- ເປັນເງິນກີບ       120,000  
20,000 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ      145,435  
1,475,219 

ເງນິກູໃ້ຫແ້ກທ່ະນາຄານອືົ່ນ - 
10,100 

- ເປັນເງິນກີບ - - 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ - 10,100 

ໜີໍ້ຕອ້ງຮັບດອກເບ້ຍຄາ້ງຮັບ 621  716 

 2,234,924  3,774,198 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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13. ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລວ່ງໜາ້ໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ 

 
 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າທັງໝົດ  
                         

10,676,288  9,728,396 

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ             96,450  
93,822 

ລົບ: ເງິນແຮສ າລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ (ບົດອະທິບາຍເລກທີ
14) 

        

(379,372) 
(199,313) 

  10,393,366  9,622,905 

 
 
ອັດຕາດອກເບ້ຍສ າລັບເງິນກູ້ພາຍໃນໄລຍະ ມີຄືດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 
 ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນ

ສຸດ 30 ກັນຍາ 2015 
ອັດຕາດອກເບ້ຍ 

ສ າລັບປີທີົ່ສີໍ້ນສຸດ ວັນທີ
31 ທັນວາ 2014 
ອັດຕາດອກເບ້ຍ 

 % ຕ ົ່ປີ % ຕ ົ່ປີ 
ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າເປັນເງິນກີບ 8.75% - 18.00% 9.00% - 16.00% 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າເປັນເງິນໂດລາ 5.50% - 13.00%  5.50% - 14.00% 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າເປັນເງິນບາດ 7.75% - 12.00% 7.75% - 12.75% 

 
ການໄຈ້ແຍກຕາມສະກຸນເງິນ: 
 
 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າເປັນເງິນ ກີບ        4,086,928  

4,153,691 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າເປັນເງິນ ໂດລາ       5,326,673  
4,232,963 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າເປັນເງິນ ບາດ         1,262,687  1,341,742 

       10,676,288  9,728,396 

 
ການໄຈ້ແຍກຕາມມືໍ້ຄົບກ ານົດເດີມ: 
 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ 2,293,689  

2,706,990 

ເງິນກູ້ໄລຍະກາງ  6,046,340  
5,393,627 

ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ        2,336,259  1,627,779 

       10,676,288  9,728,396 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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13.  ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລວ່ງໜາ້ໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ (ຕ ົ່) 
 

ເງິນກູ້ນະທ້າຍໄລຍະປະກອບດ້ວຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແໜງທຸລະກິດ ດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ % ລ້ານກີບ % 
ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ 2,530,897  19.55% 1,545,510 15.89% 

ຂະແໜງ ກ ົ່ສ້າງ 3,322,147  31.79% 3,385,094 34.80% 

ຂະແໜງ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ 42,821  0.39% 53,409 0.55% 

ຂະແໜງ  ກະສິກ າ - ປ່າໄມ້  34,982  0.36% 39,021 0.40% 

ຂະແໜງ ການຄ້າ 2,691,474  26.81% 2,621,496 26.95% 

ຂະແໜງ ຂົນສົົ່ງໄປສະນີ 701,435  7.35% 713,939 7.34% 

ຂະແໜງ ບ ລິການ 1,165,879  11.91% 1,178,883 12.12% 

ຂະແໜງ ຫັດຖະກ າ   10,438  0.05% 4,541 0.04% 

ຂະແໜງ ອືົ່ນໆ 176,215  1.80% 186,503 1.91% 

 10,676,288 100% 9,728,396 100% 

 

14. ເງນິແຮສ າລບັການສນູເສຍເງນິກູທ້ີົ່ໃຫລູ້ກຄາ້ 
 
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮສ າລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ທີົ່ໃຫ້ລູກຄ້າ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 
ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ນະ

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 
 ລ້ານກີບ 
ຍອດຍກົມາ 199,313 

ລາຍຈ່າຍສຸດທິທີົ່ຫັກເປັນເງິນແຮສ າລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ພາຍໃນໄລຍະ 219,349  

ໜີໍ້ບ ົ່ເກີດດອກອອກຜົນທີົ່ສະສາງອອກ  (30,967) 

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ    (8,323) 

ຍອດເຫ ືອທາ້ຍ 379,372  

 
ລາຍລະອຽດຂອງການຈັດຊັໍ້ນເງິນກູ້ ມດີັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:  
 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 

 ຕົໍ້ນທຶນ ເງິນແຮ ຕົໍ້ນທຶນ ເງິນແຮ 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ຄ່າເຊືົ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູເ້ປັນລາຍບຸກຄົນ 2,333,528 367,695 2,497,162 195,534 

ຄ່າເຊືົ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູເ້ປັນກຸ່ມ 8,342,761 11,677 7,241,334 3,779 

 10,676,288 379,372 9,738,496 199,313 
 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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15. ການລງົທນຶທາງການເງິນປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ 
 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ຫລັກຊັບປະເພດທຶນ ທີົ່ອອກໂດຍນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນປະເທດ ( * )       233,936  202,776 

ຫ ັກຊັບທີົ່ອອກໂດຍສະຖາບັນສິນເຊືົ່ອຕ່າງປະເທດ (**)        17,797  19,556 

       251,733  222,332 

ຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າສ າລັບການລົງທຶນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ - - 

 
251,733  222,332 

 

(*) ຫລັກຊັບປະເພດທຶນ ທີົ່ອອກໂດຍນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນຮຸ້ນຂອງບ ລິສັດ ໄຟຟ້າລາວ (EDL) ທີົ່ມີມູນຄ່າໜ້າ
ບັດແມ່ນ 181,204 ລ້ານກີບ (ວັນທີ 31 ທັນວາ 2014: 123,679 ລ້ານກີບ). 
 
(**) ຫ ັກຊັບທີົ່ອອກໂດຍສະຖາບັນສິນເຊືົ່ອຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໃບຢັໍ້ງຢືນກອງທຶນລວມ ທີົ່ອອກໂດຍ CIMB ເຊິົ່ງມີມູນຄ່າ
ໜ້າບັດ ເທົົ່າ 18,180  ລ້ານກີບ (ວັນທີ 31 ທັນວາ 2014: 19,801 ລ້ານກີບ). 
 

16. ການລງົທນຶທາງການເງິນປະເພດຖືໄວ້ຈນົຄບົກ ານດົ 
 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ມູນຄ່າຕາມລາຄາທຶນຕັດຈ າໜ່າຍຂອງພັນທະບັດຄັງເງິນທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງ
ການເງິນ 

                 
974,172  759,871 

ມູນຄ່າຕາມລາຄາທຶນຕັດຈ າໜ່າຍຂອງພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ                  
547,368  510,655 

 
             

1,521,540  1,270,526 

ຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ 
                   

(2,383) (3,794) 

- ຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງພັນທະບັດຄັງເງິນທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ 
                      

(259) (856) 

- ຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ 
                   

(2,124) (2,938) 

 
 1,519,156  1,266,732 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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16. ການລງົທນຶທາງການເງິນຖໄືວ້ຈນົຄົບກ ານດົ (ຕ ົ່) 
 

16.1. ພນັທະບດັຄັງເງນິ ທີົ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງນິ 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງພັນທະບັດຄັງເງິນ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງນີໍ້: 
 

ໄລຍະເວລາ ມືໍ້ທີົ່ຊືໍ້ ມືໍ້ຄົບກ ານົດ ມູນຄ່າໜ້າບັດ 
ມູນຄ່າຕາມວິທີ
ຫ ດຕົໍ້ນທຶນລົງ 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 
ຕ ົ່ປ ີ(ຕາມໜ້າພັນ

ທະບັດ) 
1 ປີ 16 ກັນຍາ 14 16 ກັນຍາ 16 50,000  50,081  4.50% 

1 ປີ 8 ເມສາ 14 8 ເມສາ 16 100,000 101,583  4.50% 

1 ປີ 26 ສິງຫາ 14 26 ສິງຫາ 16 100,000 100,416  4.50% 

1 ປີ 30 ທັນວາ 14 30 ທັນວາ 15 200,000 206,719  4.50% 

1 ປີ 27 ມີນາ 15 27 ມີນາ 16 300,000  300,146  4.50% 

1 ປີ 10 ມີນາ 15 10 ມີນາ 16 73,000 74,660  4.50% 

1 ປີ 31 ມີນາ 15 31 ມີນາ 16 50,000 51,113  4.50% 

1 ປີ 28 ເມສາ 15 28 ເມສາ 16 20,000 20,376  4.50% 

1 ປີ 12 ພຶດສະພາ 15 12 ພຶດສະພາ 16 10,000        10,171  4.50% 

1 ປີ 25 ພຶດສະພາ 15 25 ພຶດສະພາ 16 58,000       58,906  4.50% 

   961,000 974,172   

 
16.2. ພນັທະບດັທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ  
 

 30 ກັນຍາ 2015 
ລ້ານກີບ 

31 ທັນວາ 2014 
ລ້ານກີບ 

ພັນທະບັດອ່ວຍໜີໍ້ສາມແຈ             16,393 265,511 

ພັນທະບັດເພີົ່ມທຶນ                  64,870  64,558 

ພັນທະບັດອືົ່ນໆ 466,104                   180,586 

              547,368  510,655 

 
 

 

ພັນທະບັດອ່ວຍໜີໍ້ສາມແຈແມ່ນພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນເພືົ່ອຊ າລະສະສາງໜີໍ້ຂອງກະຊວງການເງິນ ຫລື ສະ
ສາງໜີໍ້ຂອງລູກຄ້າທີົ່ກະຊວງການເງິນເປັນລູກໜີໍ້. ພັນທະບັດດັົ່ງກ່າວ ບ ົ່ສາມາດໂອນໃຫ້ຄົນອືົ່ນ ກະຊວງການເງິນສາມາດຕ ົ່
ອາຍຸອອກໄປໄດ້ ພັນທະບັດດັົ່ງກ່າວມີອາຍຸ 17 ປີ ແລະ ບ ົ່ມີດອກເບ້ຍ. 
 

ພັນທະບັດເພີົ່ມທຶນທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນແມ່ນ ເພືົ່ອເພີົ່ມທຶນຈົດທະບຽນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ເຊິົ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງ
ລຸ່ມນີໍ້: 

 

ມືໍ້ທີົ່ຊືໍ້ ມືໍ້ຄົບກ ານົດ 
ມູນຄ່າໜ້າບັດ 

)ລ້ານກີບ(  
ມູນຄ່າຕາມລາຄາ
ທຶນຕັດຈ າໜ່າຍ ໄລຍະເວລາ 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 
(% ຕ ົ່ປີ) 

01 ມີນາ 2014 01 ມີນາ 2019 68,600  64,870 5 ປີ 4.00% 
 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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16.  ການລງົທນຶທາງການເງິນຖໄືວ້ຈນົເຖງິມືໍ້ຄົບກ ານດົ (ຕ ົ່) 

 

16.2. ພນັທະບດັທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງນິ (ຕ ົ່) 
 

 

ອີງຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 1569/ກງ ລົງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2014, ທະນາຄານໄດ້ຕົກລົງກັບກະຊວງການເງິນ ເພືົ່ອຊ າລະ 
30% ຂອງມູນຄ່າຂອງພັນທະບັດເພີົ່ມທຶນ ເຊິົ່ງເທົົ່າກັບ 29,400 ລ້ານກີບ ໃນເດືອນ ກ ລະກົດ 2014 ແລະ ປັບໂຄງສ້າງ
ຄືນ 70% ເຊິົ່ງມີມູນຄ່າເທົົ່າກັບ 68,600 ລ້ານກີບ ພ້ອມກັບປັບອັດຕາດອກເບ້ຍໃໝ່ເປັນ 4.00% ຕ ົ່ປີ (2014: 4.00%) 
 

ສ່ວນພັນທະບັດອືົ່ນໆທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ ແມ່ນພັນທະບັດເພືົ່ອການກ ົ່ສ້າງພືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງໃນການດ າເນີນງານຂອງ
ໂຄງການທ່າເຮອື ຫວຸງອາງ (ມີມູນຄ່າລວມທັງໜົດ 46,000 ລ້ານກີບ) ແລະ ໂຄງການກ ົ່ສ້າງ ຂອງ ບ ລິສັດ ດີເອັມ (ມີມູນ
ຄ່າທັງໜົດ 20,000 ລ້ານກີບ). ລາຍລະອຽດຂອງພັນທະບັດມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

 

ມືໍ້ຊືໍ້ພັນທະບັດ ວັນຄົບກ ານົດ 

ມູນຄ່າໜ້າ
ພັນທະບັດ 
 (ລ້ານກີບ) 

ມູນຄ່າຕາມລາຄາ
ທຶນຕັດຈ າໜ່າຍ 

(ລ້ານກີບ) 
ອັດຕາດອກເບ້ຍ 

(% ຕ ົ່ປີ) 

5 ທັນວາ 2011 5 ທັນວາ 2016 46,000                  47,161  8.00% 

2 ມີນາ 2013 20 ທັນວາ 2015 50,000                  50,851  3.00% 

25 ທັນວາ 2013 10 ຕຸລາ 2015 2,000                    2,063  3.50% 

16 ສິງຫາ 2012 12 ມີນາ 2016 20,000                  19,767  3.00% 

7 ພຶດສະພາ 2014 12 ພະຈິກ 2015 8,000                    7,969  3.50% 

30 ກ ລະກົດ 2014 31 ກ ລະກົດ 2016 5,000                    4,575  3.50% 

29 ກັນຍາ 2014 7 ພຶດສະພາ 2016 22,000                 19,864  3.50% 

29 ກັນຍາ 2014 11 ມິຖຸນາ 2016 9,000                   8,025  3.50% 

29 ກັນຍາ 2014 12 ມິຖຸນາ 2016 25,000                 22,283  3.50% 

29 ກັນຍາ 2014 13 ມິຖຸນາ 2016 1,000                      891  3.50% 

29 ກັນຍາ 2014 16 ພຶດສະພາ 2016 5,000                   4,499  3.50% 

29 ກັນຍາ 2014 18 ກັນຍາ 2016 4,000                   3,465  3.50% 

27 ພະຈິກ 2014 31 ກ ລະກົດ 2016 2,000                   1,785  3.50% 

18 ທັນວາ 2014 2 ສິງຫາ 2016 14,000                  12,422  3.50% 

30 ທັນວາ 2014 30 ທັນວາ 2015 150,000 155,310 4.75% 

30 ທັນວາ 2014 30 ທັນວາ 2016 100,000 103,801 5.10% 

27 ກຸມພາ 2015 11 ມິຖຸນາ 2016 2,000  1,372  3.50% 

  465,000 466,104  
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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17. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮວ່ມທນຶ 

 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ຍອດຍກົມາ                        
534,430  353,417 

ເພີົ່ມການລົງທຶນພາຍໃນໄລຍະ                        -    147,000 

ສ່ວນແບ່ງຂອງກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ ພາຍໃຕ້ວິທສີ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ 
(Equity Methode) 53,879  43,146 

ສ່ວນແບ່ງຂອງລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດອືົ່ນໆຂອງບ ລິສັດຮ່ວມທຶນພາຍ
ໃນໄລຍະຕາມວິທສີ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ - 272 

ລົບ: ເງິນປັນຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນໄລຍະ            (25,779) (9,405)  

ຍອດເຫ ືອທາ້ຍ           562,530  534,430 

 
ການລົງທຶນໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ 
 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014  

 
ຕົໍ້ນທຶນ ເປັນ  

ໂດລາ 

 
ຕົໍ້ນທຶນ

ທຽບເທົົ່າ
ລ້ານກີບ 

ມູນຄ່າ  
ຕາມບັນຊີ 

ເປັນ 
ລ້ານກີບ 

 
% ການຖື
ຮຸ້ນຂອງ

ທະ 
ນາຄານ 

ຕົໍ້ນທຶນ ເປັນ  
ໂດລາ 

 
ຕົໍ້ນທຶນ

ທຽບເທົົ່າ
ລ້ານກີບ 

ມູນຄ່າ  
ຕາມບັນຊີ 

ເປັນ 
ລ້ານກີບ 

 
% ການຖື
ຮຸ້ນຂອງ

ທະ 
ນາຄານ 

ການລງົທນຶໃນ
ສາຖະບັນການ
ເງນິອືົ່ນ         

ທະນາຄານຮ່ວມ
ທຸລະກິດລາວ - 
ຫວຽດ (LVB) 24,500,000 199,125    

                       
256,540  25% 24,500,000 199,125 236,706 35% 

ທະນາຄານລາວ -
ຝຣັົ່ງຈ າກັດ 16,322,230 138,000 139,042 46% 16,322,230 138,000 137,967 46% 

ທະນາຄານລາວ -
ຈີນ ຈ າກັດ ບ ົ່ມີ 147,000 150,245 49% ບ ົ່ມີ 147,000 145,970 49% 

ລງົທນຶໃນ 
ນິຕບິກຸຄົນພາຍ
ໃນປະເທດ         

ບ ລິສັດປະກັນໄພ 
ລາວ-ຫວຽດ 1,050,000 8,784 16,703 35% 1,050,000 8,784 13,787 35% 

 
 492,909 562,530   492,909 534,430  

 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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17. ການລງົທນຶໃນບ ລສິດັຮວ່ມທນຶ (ຕ ົ່) 
 

- ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ (LVB) ເປັນທຸລະກິດໜຶົ່ງທີົ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິົ່ງມີສ ານັກງານ
ໃຫຍ່ຕັໍ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດສະໜອງການບ ລິການທາງດ້ານທະນາຄານ.  ເປັນບ ລິສັດທີົ່
ຮ່ວມທຶນກັບທະນາຄານເພືົ່ອການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິົ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດທີົ່
ດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ. LVB ດ າເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນການທະນາຄານ ລົງວັນທີ 
31 ມີນາ 2000 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ. ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 
ທະນາຄານໄດ້ລົງທຶນໃນທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ ມີມູນຄ່າທັງໝົດເທົົ່າກັບ 24,500,000 ໂດລາ. 
ໂດຍອີງຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງເລກທີ 1567/ກງ, ລົງວັນທີ 20/05/2015 ວ່າດ້ວຍການຫ ດຮຸ້ນຂອງ ທຄຕລ ໃນທະນາຄານ
ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ 10% ຈາກ 35% ລົງເຫ ືອ 25%. 

- ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ (BFL) ເປັນທຸລະກິດໜຶົ່ງທີົ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ງມີສ ານັກງານໃຫຍ່ຕັໍ້ງຢູ່ 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສະໜອງການບ ລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນ
ໂດຍໄດ້ຮ່ວມທຶນກັບ Cofibred Company Frances De La Bred ເຊິົ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ທີົ່
ດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ ປາຣີ, ປະເທດ ຝຣັົ່ງ. BFL ດ າເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ການທະນາຄານຊົົ່ວຄາວ 
ລົງວັນທີ 1 ຕຸລາ 2009 ແລະ ໃບອະນຸຍາດຖາວອນ ລົງວັນທີ 16 ກ ລະກົດ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ. ທຶນຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍຂອງທະນາຄານ BFL ແມ່ນ 20 ລ້ານໂດລາ ເຊິົ່ງໄດ້ເພີົ່ມເປັນ 37 ລ້ານ
ໂດລາ, ອີງຕາມບົດບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດອອກໃນ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2009 ແລະ ໜັງສືເລກທີ. 01/ທຫລ ລົງ
ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ. ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ທຄຕລ ໄດ້ປະກອບທຶນທັງໝົດໃນມູນຄ່າ 
1,840,000 ໂດລາ ແລະ   122,854,960,000 ກີບ (ທຽບເທົົ່າ 138,000 ລ້ານກີບ). 
 

- ບ ລິສັດປະກັນໄພລາວຫວຽດ (LVI) ເປັນທຸລະກິດທີົ່ຈົດທະບຽນເປັນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການ
ບ ລິການທາງດ້ານການປະກັນໄພ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນເລກທີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະ
ກ າມະການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ລົງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2008. ເປັນການຮ່ວມທຶນກັບບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ
ປະກັນໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ. ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບ ລິສັດ ແມ່ນ 3,000,000 ໂດ
ລາ ແລະ ຖືກຖອກໂດຍຂາຮຸ້ນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນວັນທີ 17 ກ ລະກົດ 2008. ນະວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2013 
ທະນາຄານໄດ້ປະກອບທຶນເພີົ່ມເຕີົ່ມ 180,000ໂດລາ. ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ທຶນທັງໝົດທີົ່ປະກອບຂອງ
ທະນາຄານຢູ່ໃນບ ລິສັດນີໍ້ແມ່ນ 1,050,000 ໂດລາ ຫ ື ທຽບເທົົ່າກັບ 8,784 ລ້ານກີບ. 

 

- ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ (LCNB) ເປັນທຸລະກິດທີົ່ດ າເນີນກ່ຽວກັບການບ ລິການດ້ານການທະນາຄານຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ. ທະນາຄານລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທຶນກັບ ທະນາຄານ ຟູດ້ຽນ ຈີນ ເຊິົ່ງແມ່ນທະນາຄານ
ທຸລະກິດຂອງລັດທີົ່ດ າເນີນການຢູ່ປະເທດຈີນ. LCNB ດ າເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນການທະນາຄານ 
ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈົດທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 
300,000 ລ້ານກີບ ແລະ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ຂາຮຸ້ນໄດ້ປະກອບທຶນຄົບຕາມຈ ານວນດັົ່ງກ່າວ, ທະນາຄານ
ໄດ້ປະກອບທຶນທັງໝົດໃນມູນຄ່າ 147,000 ລ້ານກີບ. 
 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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18. ຊັບສມົບດັ ແລະ ອປຸະກອນ 
 

ການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ ສ າລັບໄລຍະ ຫົກ ເດືອນຕົໍ້ນປ ີສິໍ້ນສຸດ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງ
ລຸ່ມນີໍ້: 

 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລ້ານກີບ 

ອຸປະກອນ 
ຫ້ອງການ 
ລ້ານກີບ 

ເຟິນີເຈີ ແລະ  
ສີົ່ງຕິດຕັໍ້ງ 
ລ້ານກີບ 

ພາຫະນະ 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

ຕົໍ້ນທຶນ:      

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 212,392 119,240 28,096 18,428 378,156 

ຊືໍ້ເພີົ່ມ         160,915         15,564            5,800            1,122  183,401  

ສະສາງອອກ           (1,225)       (15,395)   (593) (2,270)  (19,483) 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015  372,082  119,408  33,303  17,281  542,074  

ຫລຸ້ຍຫຽ້ນສະສມົ:     

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 55,105  53,244  10,784  8,630  127,763 

ຫັກຄ່າຫ ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນໄລຍະ           11,881         18,092  2,612  2,651  35,235  

ສະສາງອອກ              (826)      (15,373)               15  (2,107) (18,291) 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015  66,159  55,963  13,410  9,174  144,707  

 
     

ມນູຄາ່ຍງັເຫລອືສຸດທ:ິ      

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 157,287  65,996  17,312  9,798  250,393  

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015          305,923         63,446  19,892   8,107  397,367  

 
19. ຊັບສມົບດັຄງົທີົ່ບ ົ່ມຕີວົຕນົ 

 

ການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ ໃນໄລຍະ ຫົກ ເດືອນຕົໍ້ນປີ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

 

ສິດນ າໃຊ້ທີົ່ດິນ 

ລ້ານກີບ 

ໂປ ແກ ມຄອມພິວເຕີໍ້ 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

ຕົໍ້ນທຶນ:    

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 227,075 78,372 305,447 

ຊືໍ້ເພີົ່ມ         654      4,940  5,595  

ສະສາງອອກ          (11,360)    (5,067) (16,427) 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 216,370   78,243      294,613  

    

ຄາ່ເຊືົ່ອມສະສມົ:    

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 -    33,878  33,878  

ຫັກຄ່າເຊືົ່ອມພາຍໃນໄລຍະ -         11,940          11,940  

ສະສາງອອກ -          (5,056)          (5,056) 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 -      40,761       40,761  

    

ມນູຄາ່ຍງັເຫລອືສຸດທ:ິ    

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 227,075  44,494    271,569  

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015  216,370            37,482  253,852  

 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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20. ຊັບສນິອືົ່ນໆ 
 
 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ຊັບສິນລ ຖາ້ຂາຍ              7,883  5,094 

ເຄືົ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນອືົ່ນໆ              1,085  1,076 

ແຊັກພວມຮຽກເກັບ            21,028  9,381 

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ກ າລັງກ ົ່ສ້າງ ແລະ ພວມເຄືົ່ອນຍ້າຍ 161,917  196,907 

ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າລ ຖ້າຈັດສັນ           33,596  34,115 

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບອືົ່ນໆ           45,724  18,868 

          271,234  265,441 

 
21. ໜີໍ້ຕອ້ງສົົ່ງໃຫທ້ະນາຄານອືົ່ນ 

 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັຈາກທະນາຄານອືົ່ນ      2,133,955  1,610,072 

- ເປັນເງິນກີບ           935,921  893,584 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ        1,198,034  716,488 

ເງນິຝາກປະຫຍດັຈາກທະນາຄານອືົ່ນ 
        201,610  

793,561 

- ເປັນເງິນກີບ           128,726  93,390 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ             72,884  700,171 

ເງນິຝາກມກີ ານດົຈາກທະນາຄານອືົ່ນ           72,563  447,254 

- ເປັນເງິນກີບ            72,563  31,933 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                      -    415,321 

ອືົ່ນໆ           37,700  4,802 

- ເປັນເງິນກີບ                7,457  1,554 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ             30,243  3,248 

      2,445,828  2,855,689 

ໜີໍ້ຕອ້ງສົົ່ງດອກເບ້ຍຄາ້ງຈາ່ຍ              1,222  6,036 

      2,447,050  2,861,725 

 

ເງິນຝາກປະຫຍັດຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືົ່ນທີົ່ເປັນເງິນກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແມ່ນມີອັດຕາດອກເບ້ຍຢູ່
ລະຫວ່າງ 0.80% - 1.50%, 0.15% - 0.75% ແລະ 0.15% ຕ ົ່ປີ ຕາມລ າດັບ. 

ເງິນຝາກມີກ ານົດຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືົ່ນທີົ່ເປັນເງິນກີບ, ໂດລາ ແມ່ນມີອັດຕາດອກເບ້ຍຢູ່ລະຫວ່າງ 
2.00% – 10.00% ແລະ 6.00% ຕ ົ່ປີ ຕາມລ າດັບ  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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22. ໜີໍ້ຕອ້ງສົົ່ງລກູຄາ້ 

 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ       4,444,945  4,308,911 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນກີບ         2,062,560  1,319,640 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ        2,382,385  2,989,271 

ເງນິຝາກປະຫຍດັ        8,098,913  7,544,224 

ເງິນຝາກປະຫຍັດເປັນເງິນກີບ        2,796,699  2,631,148 

ເງິນຝາກປະຫຍັດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ        5,302,214  4,913,076 

ເງນິຝາກມັດຈ າ         7,802,229  6,913,028 

ເງິນຝາກມີກ ານົດເປັນເງິນກີບ          5,509,140  4,847,213 

ເງິນຝາກມີກ ານົດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ    2,293,089  2,065,815 

ເງນິຝາກມກີ ານດົ             98,893  72,056 

ເງິນຝາກມັດຈ າເປັນເງິນກີບ               7,018  5,580 

ເງິນຝາກມັດຈ າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ              91,875  66,476 

ໜີໍ້ຕອ້ງສົົ່ງອືົ່ນໆໃຫລູ້ກຄາ້        493,950  242,084 

 20,938,930 19,080,303 

ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ             29,029  21,346 

    20,967,959  19,101,649 

 
ເງິນຝາກປະຫຍັດຈາກລູກຄ້າທີົ່ເປັນສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ ແລະ ບາດ ມີຂອບເຂດຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຢູ່ລະຫວ່າງ 
1.25% - 1.96%, 0.25% - 1.25%  ແລະ 0.60% - 1.00%  ຕ ົ່ປ ີຕາມລ າດັບ. 

 

ເງິນຝາກມີກ ານົດທີົ່ເປັນສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ທີົ່ມີກ ານົດ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 12 ເດືອນ ແລະ ຫ າຍກວ່າ 1 ປີ 
ແມ່ນມີອັດຕາດອກເບ້ຍ ລະຫວ່າງ 2.00% - 14.00%, 1.15% - 8.00 % ແລະ 1.5% - 7.50%  ຕ ົ່ປີ ຕາມລ າດັບ. 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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23. ເງນິກູຢ້ມືຈາກ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານອືົ່ນ 
 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານກາງ 402,035  121,287 

ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະສັໍ້ນຈາກທະນາຄານອືົ່ນ 97,632 - 
ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 1,694  - 

 501,361  121,287 

 

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານອືົ່ນລວມມີ: 
 

 ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ມີຍອດເຫ ືອນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ແມ່ນ 5,914,285 ໂດລາ (ມູນຄ່າເດີມຂອງ
ເງິນກູ້ ແມ່ນ 9,200,000 ໂດລາ) ສ າລັບຈຸດປະສົງໃນການກູ້ຢືມແມ່ນເພືົ່ອລົງທຶນໃນ ທະນາຄານລາວ-ຝລັົ່ງ ຈ າກັດ. 
ຕົໍ້ນທຶນເງິນກູ້ແມ່ນຈະຊ າລະເປັນປີ ເລີົ່ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ໂດຍມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 0.25% ຕ ົ່ປີ ສ າລັບດອກ
ເບ້ຍແມ່ນຈ່າຍທຸກໆ 6 ເດືອນ. 

 ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ມີຍອດເຫ ືອນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ແມ່ນ 43,500,000 ໂດລາ ສ າລັບຈຸດປະສົງ
ໃນການກູ້ຢືມແມ່ນເພືົ່ອໃຫ້ສິນເຊືົ່ອແກ່ລູກຄ້າ. ໄລຍະແຕ່ປີ 2015 ຫາ 2025, ໂດຍມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 5.50% ຕ ົ່ປ.ີ 

 ເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນຈາກທະນາຄານອຸດສາຫະກ າ-ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ (ICBC) ມີຍອດເຫ ືອນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 
2015 ແມ່ນ 12,000,000 ໂດລາ ສ າລັບຈຸດປະສົງໃນການກູ້ຢືມແມ່ນເພືົ່ອເພີົ່ມທຶນໝູນວຽນຂອງທະນາຄານ, ເຊິົ່ງມີ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ 2.283% ຕ ົ່ປີ. 

 

24. ອາກອນ 
 

24.1  ລາຍຈາ່ຍອາກອນກ າໄລ 
 

ອົງປະກອບສ າຄັນຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

 ສ າລັບໄລຍະ 9 
ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 
ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2014 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ                740  22,751 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລເຍືໍ້ອນຊ າລະ             1,350  (5,234) 

             2,090  17,517 

 
24.2  ໜີໍ້ຕອ້ງສົົ່ງອາກອນ 

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອາກອນກ າໄລ               2,646  8,582 

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອາກອນມູນຄ່າເພີົ່ມ            12,353  10,400 

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອາກອນເງິນເດືອນ                      -    -    

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອືົ່ນໃຫ້ກັບອາກອນ             1,047  1,046 

            16,047  20,028 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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24. ອາກອນ (ຕ ົ່) 
 

24.3 ອາກອນກ າໄລພາຍໃນໄລຍະ 
 

ການຄິດໄລ່ເງິນແຮສ າລັບເສຍອາກອນກ າໄລແມ່ນອີງຕາມກ າໄລພາຍໃນໄລຍະປະຈຸບັນ ເຊິົ່ງອີງຕາມກົດໝາຍສ່ວຍສາ
ອາກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ທະນາຄານມີພັນທະຈ່າຍອາກອນໃນອັດຕາ 24% ຂອງກ າໄລກ່ອນຫັກອາກອນ ໂດຍອີງຕາມ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບປັບປຸງເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2011 ເຊີົ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຫ ັງຈາກ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2013. ນອກຈາກນັໍ້ນແລ້ວ ເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບ ເລກທີ 
001/ປປລ ລົງວັນທີ 28 ທັນວາ 2010, ອັດຕາອາກອນສ າລັບບ ລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບແມ່ນຫ ດລົງ 5% 
ພາຍໃນຊ່ວງ 4 ປີທ າອິດ ເລີົ່ມຈາກມືໍ້ຈົດທະບຽນ. 
  

ໂດຍອີງຕາມນັໍ້ນ ທະນາຄານ ແມ່ນໄດ້ເສຍພັນທະອາກອນໃນອັດຕາ 19% ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 
2015 (2014: 19%).  
 
ສ່ວນບ ລິສັດໃນເຄືອຂອງທະນາຄານແມນ່ເສຍພັນທະອາກອນໃນອັດຕາ 24% ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສີໍ້ນສຸດວັນທີ 30 
ກັນຍາ 2015 (2014: 24%) 
 

ລາຍລະອຽດຂອງອາກອນກ າໄລສ າລັບໄລຍະ ສີໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ແລະ 30 ກັນຍາ 2014 ມດີັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 
 

 ສ າລັບໄລຍະ 9 
ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 
ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2014 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ກ າໄລ ກ່ອນຫກັອາກອນຂອງທະນາຄານອງີຕາມ IFRS 3,816  117,686  

ດັດແກ້ສ າລັບ:   

- ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຕາມ LAS ແລະ 
ລາຄາທທຶນຕັດຈ າໜ່າຍຕາມ IFRS ຂອງພັນທະບັດ 

(345) (17) 

- ເກັບຄືນຄ່າເຊືົ່ອມຂອງຊັບສິນອືົ່ນໆ - (6,445)  

- ສ່ວນຜິດດ່ຽງໃນ(ເກັບຄືນ)/ລາຍຈ່າຍທີົ່ຫັກເປັນ ເງິນແຮສ າລັບ
ການສູນເສຍເງິນກູ້ ລະຫວ່າງ LAS ແລະ IFRS 

(5,843)  28,061  

- ສ່ວນຜິດດ່ຽງ ໃນການຈັດສັນເງິນທຶນຊ່ວຍໜູນກ ົ່ສ້າງພືໍ້ນຖານ         236  - 

- ຫັກລ້າງລາຍຈ່າຍກ່ອນການສ້າງຕັໍ້ງວິສາຫະກິດອອກເປັນລາຍຈ່າຍ
ພາຍໃນປີ     (24) 

- 

- ສ່ວນຜິດດ່ຽງໃນລາຍຈ່າຍຄ່າເຊືົ່ອມຂອງການລົງທຶນລະຫວ່າງ 
LAS ແລະ IFRS  

(1,411)  (2,595)  

- ກ າໄລທີົ່ຖືກຍົກເວັໍ້ນອາກອນທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຈາກການດັດແກ້
ການລວມກິດຈະການ 

 
(38,196) 

                
2,174  

- ລາຍຮັບທີົ່ຍົກເວັໍ້ນອາກອນ (33,664)             (17,832) 

- ລາຍຈ່າຍທີົ່ບ ົ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ                  1,247                   162  

ອາກອນກ າໄລຕ້ອງສົົ່ງຕາມ LAS               (44,109)            121,194  

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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25. ອາກອນ (ຕ ົ່) 
 

24.3 ອາກອນກ າໄລວິສະຫະກິດໃນໄລຍະ (ຕ ົ່) 
 

 ສ າລັບໄລຍະ 9 
ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 
ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2014 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ລວມມີ:    

- ລາຍຮັບທີົ່ຖືກຄິດໄລ່ອາກອນກ າໄລຂອງທະນາຄານແມ່              (36,760)            119,020  

- ລາຍຮັບທີົ່ຖືກຄິດໄລ່ອາກອນກ າໄລຂອງບ ລິສັດໃນເຄືອ                 
3,022  

               2,548  

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລຂອງທະນາຄານແມ່ໃນອັດຕາ  24% 
(2014: 19%)                       -                 22,614  

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລຂອງບ ລິສັດໃນເຄືອໃນອັດຕາ  24%  
(2014: 24%)                    725                  (526) 

ລາຍຈາ່ຍອາກອນກ າໄລແບບລວມກດິຈະການພາຍໃນໄລຍະ                    725               22,088  

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອາກອນກ າໄລຕົໍ້ນໄລຍະ                  8,582               15,016  

ອາກອນກ າໄລທີົ່ຈ່າຍໃນໄລຍະ                 (6,825)             (17,726) 

ໜີໍ້ອາກອນທີົ່ຕ້ອງຈ່າຍເພີົ່ມສ າລັບໄລຍະທີົ່ຜ່ານມາ                    165                      -    

ໜີໍ້ຕອ້ງສົົ່ງອາກອນກ າໄລທາ້ຍໄລຍະ                  2,647               19,378  

 
ການແຈ້ງອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍກົມສ່ວຍສາອາກອນ. ເນືົ່ອງຈາກກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ
ທາງດ້ານສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖືກນ າໃຊ້ກັບລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວຫ າຍປະເພດ ເຊິົ່ງອາດຈະມີການຕີຄວາມໝາຍທີົ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ, ຈ ານວນເງິນທີົ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ ສ າລັບໄລຍະ 6 ເດືອນຕົໍ້ນປີ ອາດຈະຖືກ
ປ່ຽນແປງຫ ັງຈາກມືໍ້ໄລ່ລຽງຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ. 
 

24.4    ຊັບສນິ/(ໜີໍ້ສນິ) ອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະ 
 
 ຊັບສິນອາກອນ

ເຍືໍ້ອນຊ າລະ 
(ອັດຕາ 24%) 

ໜີໍ້ສິນອາກອນ
ເຍືໍ້ອນຊ າລະ 

(ອັດຕາ 24%) 

ຊັບສິນ/(ໜີໍ້
ສິນ) ອາກອນ
ເຍືໍ້ອນຊ າລະ

ສຸດທິ 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2015 5,999 (17,394) (11,395) 

ເພີົ່ມຂຶໍ້ນໃນໄລຍະ ເນືົ່ອງຈາກ:    

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງ ການລົງທຶນການເງິນມີໄວ້
ເພືົ່ອຂາຍ 39  2,379  

 
 

2,418  

ສ່ວນຕ່າງຊົົ່ວຄາວລະຫວ່າງອາກອນກ າໄລພາຍໃຕ້ LAS ແລະ 
IFRS 533  (1,883) 

 
 

(1,350) 

ນະວນັທ ີ30 ກັນຍາ 2015 6,571  (16,898) (10,327) 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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25.  ໜີໍ້ສນິອືົ່ນໆ 

 
 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງພະນັກງານ                310  19,320 

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງຜູ່ສະໜອງ           19,795  21,705 

ຄັງແຮສ າລັບການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ           13,688  11,202 

ອືົ່ນໆ           28,773  164,158 

             62,565  216,385 

 
26. ທນຶຈດົທະບຽນ 

 

ທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ແລະ 31 ທັນວາ 2014 ມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 
 

 ທຶນຈົດທະບຽນ 
 ລ້ານກີບ 
ຍອດຍົກມາ 682,888 

ຍອດເຫ ືອທາ້ຍ 682,888 

 
27. ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ ແລະຄງັອືົ່ນໆ 

 

 ຄັງສະສົມຕາມ
ລະບຽບການ 

ຄັງຂະຫຍາຍ 
ທຸລະກິດ 

ຄັງເພີົ່ມທຶນ
ຈົດທະບຽນ ລວມ 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ນະວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2015 

62,308 216,849 -    279,157 

ແບ່ງສ່ວນເຂົໍ້າຄັງສະສົມສ າລັບປີ 2014  11,675  11,675  12,275  23,350  

ນະວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2015 73,983  228,524  12,275  302,507  

 
ພາຍໃຕ້ຂ ໍ້ກ ານົດຂອງກົດໝາຍທະນາຄານທລຸະກິດ, ສະບັບລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2007 ໄດກ້ ານົດໃຫ້ ທະນາຄານທລຸະ
ກິດຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ແບ່ງສ່ວນຂອງກ າໄລຫ ັງອາກອນເພືົ່ອເຂົໍ້າຄັງແຮຕ່າງໆດັົ່ງນີໍ້: 
 

► ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ 
► ຄັງຂະຫຍາຍທລຸະກິດ ແລະ ຄັງອືົ່ນໆ 
 

ອີງຕາມຂ ໍ້ກ ານົດຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນ ເລກທີ 01/ທຫລ ສະບັບລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2002 ອອກໂດຍຜູ່ວ່າການຂອງ ທະນາ
ຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງອືົ່ນໆ, ທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ແບ່ງສ່ວນຂອງກ າໄລຫ ັງອາກອນເຂົໍ້າໃນ
ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການໃນອັດຕາ ລະຫວ່າງ 5% - 10% ຂອງກ າໄລຫ ັງອາກອນ ຂຶໍ້ນກັບການຕັດສິນໃຈຂອງສະພາບ ລິ
ຫານ. ການຫັກເຂົໍ້າຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອືົ່ນແມ່ນຂຶໍ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງສະພາບ ລິຫານ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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28. ຄງັແຮສ າລບັຫ ັກຊບັມໄີວເ້ພືົ່ອຂາຍ 

 
 30 ກັນຍາ 2015 
 ລ້ານກີບ 
ຍອດຍົກມາ 64,142 

ປ່ຽນແປງສຸດທິ ໃນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງການລົງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ          (24,085) 

ຍອດເຫ ືອທາ້ຍ 40,057  

 
29. ລາຍລະອຽດເພີົ່ມເຕມີກຽ່ວກັບກະແສເງນິສົດ 

 
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດທີົ່ລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມກິດຈະການ ປະກອບມີ ມູນຄ່າຂອງລາຍການ
ຕ່າງໆໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນລວມກິດຈະການ ດັົ່ງນີໍ້: 
 
 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດໃນກ າມື  2,512,430  1,998,781 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ     5,617,999  
4,322,473 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນໆ      1,968,868  
2,268,162 

ເງິນຝາກມີກ ານົດທີົ່ມີກ ານົດ 3 ເດືອນ              175,434  
1,491,751 

 10,274,730  10,081,167 

 
30. ໜີໍ້ສນິ ແລະ ຄ າໝັໍ້ນສັນຍາທີົ່ອາດເກດີຂຶໍ້ນ 

 
 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນ 250,482 136,113 

ໜັງສືສິນເຊືົ່ອທີົ່ຕ້ອງຊ າລະທັນທີ 1,024,562 1,408,294 

ໜັງສືສິນເຊືົ່ອເຍືໍ້ອນຊ າລະ 212,120 183,998 

ວົງເງິນສິນເຊືົ່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 6,280,490 
1,552,822 

 7,767,654 3,281,227 

 
ການຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນ 
 
ໜັງສືສິນເຊືົ່ອ, ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ (ລວມທັງໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄ ໍ້າປະກັນ) ແລະ ໜັງສືໃດໜຶົ່ງທີົ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຕ້ອງເປັນຜູ່
ຈ່າຍເງິນແທນລູກຄ້າໃນກ ລະນີທີົ່ລູກຄ້າຜິດສັນຍາ. ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ ແລະ ໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄ ໍ້າປະກັນ ຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງ
ຄ້າຍຄືກັບເງິນກູ້. ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນສາມາດເຮັດເປັນຮູບແບບໃບບິນແລກປ່ຽນ ຫລື ໃນຮູບແບບໜັງສືສິນເຊືົ່ອບ ົ່ສາມາດຖອນ
ຄືນໄດ,້ ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງໜີໍ້ຈາກບິນສ່ວນຫລຸດ (ລວມທັງໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄ ໍ້າປະກັນ). 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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30. ໜີໍ້ສນິ ແລະ ຄ າໝັໍ້ນສັນຍາທີົ່ອາດເກດີຂຶໍ້ນ (ຕ ົ່) 

 
ຂ ໍ້ຜູກພັນຍັງບ ົ່ໄດ້ຖືກຖອນ 
 
ບັນດາຂ ໍ້ຜູກພັນສ າລັບຕ ົ່ອາຍຸສັນຍາສິນເຊືົ່ອແມ່ນມີໄວ້ສ າລັບເງິນກູ້ ແລະ ເງິນກູ້ໝູນວຽນ. ຂ ໍ້ຜູກພັນໂດຍທົົ່ວໄປມີມືໍ້ຄົບ
ກ ານົດທີົ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້, ຫລື ສາເຫດຂອງການຢຸດຕິສັນຍາອືົ່ນໆ. ດັົ່ງນັໍ້ນ, ຂ ໍ້ຜູກພັນອາດຈະໝົດກ ານົດໂດຍທີົ່ຍັງບ ົ່ໄດ້ຖືກ
ຖອນ, ມູນຄ່າໃນສັນຍາທັງໝົດບ ົ່ຈ າເປັນຕ້ອງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ. 
 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໂອກາດຄ່າເຊືົ່ອມໜີໍ້ເສຍຈະເກີດຂຶໍ້ນແມ່ນຕ ົ່າກວ່າມູນຄ່າທັງໝົດຂອງບັນດາຂ ໍ້ຜູກພັນທີົ່ຍັງບ ົ່ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້. 
ເນືົ່ອງຈາກວ່າ, ຂ ໍ້ຜູກພັນໃນການຕ ົ່ອາຍຸສິນເຊືົ່ອແມ່ນຄວາມບັງເອີນ ໃນເມືົ່ອລູກຄ້າຍັງຮັກສາມາດຕະຖານສະເພາະທີົ່ໄດ້ກ າ
ນົດໄວ້. ທະນາຄານຕິດຕາມມືໍ້ຄົບກ ານົດຂອງຂ ໍ້ຜູກພັນສິນເຊືົ່ອ, ເພາະວ່າຂ ໍ້ຜູກພັນທີົ່ມີອາຍຸສັນຍາທີົ່ຍາວນານ ແມ່ນມີຄວາມ
ສ່ຽງຫລາຍກວ່າ ຂ ໍ້ຜູກພັນທີົ່ມີອາຍຸສັນຍາສັໍ້ນ.  
 
ສັນຍາເຊົົ່າຊືໍ້ 
 
ນະວັນທີ 30 ມຖິນຸາ 2015, ທະນາຄານບ ົ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາເຊົົ່າໃນນາມທີົ່ເປັນທັງຜູ່ໃຫ້ເຊົົ່າ ຫລື ຜູ່ເຊົົ່າ ທີົ່ຈະມີຜົນຕ ົ່ກະແສ
ເງິນສົດເຂົໍ້າ - ອອກໃນອະນາຄົດ.  
 

31. ບັນດາລາຍການເຄືົ່ອນໃຫວກບັພາກສ່ວນທີົ່ກຽ່ວຂ້ອງ 
 
ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວກັບຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ 
 

ເງິນຕອບແທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະຜູ່ບ ລິຫານມີດັົ່ງນີໍ້: 
 
 ສ າລັບໄລຍະ 9 

ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2015 

ສ າລັບໄລຍະ 9 
ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2014 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ເງິນເດືອນ 833  745 

ໂບນັດ 306  360 

ເງິນເບ້ຍລ້ຽງຕ າແໜ່ງ 711  638 

 
1,850 1,743 

 

ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນອືົ່ນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 

ພາຍໃນໄລຍະທະນາຄານໄດ້ຂາຍສິດນ າໃຊ້ທີົ່ດີນຈ ານວນ 36 ຕອນ ໃຫ້ກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນລາຄາ 
374,970 ລ້ານກີບ. ລາຄາສ າລັບການຊືໍ້ຂາຍດີນຈ ານວນນີໍ້ແມ່ນຂຶໍ້ນກັບການຕົກລົງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເທົົ່ານັໍ້ນ. ການເຮັດທຸລະກ ານີໍ້ໄດ້ສົົ່ງຜົນໃຫ້ທະນາຄານມີກ າໄລຢູ່ 355,021 ລ້ານກີບ ເຊິົ່ງຖືກ
ບັນທຶກລົງໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບໃນການທຸລະກິດລວມກິດຈະການ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສີໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 
2015.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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31.  ບັນດາລາຍການເຄືົ່ອນໃຫວກບັພາກສ່ວນທີົ່ກຽ່ວຂ້ອງ (ຕ ົ່) 

 

ການເຄືົ່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕ ົ່) 
 

ຍອດເຫ ືອກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 
 

ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຍພົວພັນ ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ 
ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ 
ລ້ານກີບ 

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງ 
ລ້ານກີບ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນກູຢ້ືມ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງ
ຈ່າຍໃຫ້ ທຫລ -    403,729 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຂອງ 
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 5,615,717  -    

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ ຂອງ 
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 1,111,957  -    

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ 
ທຄຕລ -    14,973  

ກະຊວງການເງິນ ເຈົໍ້າຂອງໂດຍກົງ ລົງທຶນໃນພັນທະບັດຂອງ 
ກະຊວງການເງິນ 1,521,540  -    

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-
ຫວຽດ 

ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 
-    155,990  

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-
ຫວຽດ 

ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກປະຫຍັດ ແລະ 
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ -    89  

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ  ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ -    20,121  

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ  ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກປະຫຍັດ ແລະ 
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ -    105,824  

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ  ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກປະຈ າ ແລະ 
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ -    10,492  

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ  ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ -    13,201 
 

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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31.  ບັນດາລາຍການເຄືົ່ອນໃຫວກບັພາກສ່ວນທີົ່ກຽ່ວຂ້ອງ (ຕ ົ່) 

 

ການເຄືົ່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕ ົ່) 
 

ຍອດເຫ ືອກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2014 ມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 
 

ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຍພົວພັນ ການເຄືົ່ອນໄຫວ 
ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ 
ລ້ານກີບ 

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງ 
ລ້ານກີບ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນກູຢ້ືມ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງ
ຈ່າຍໃຫ້ ທຫລ 

 -   121,287  

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຂອງ 
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ  4,320,191   -  

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ ຂອງ 
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ  925,320   -  

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກມີກ ານົດຢູ່ ທຫລ  24,655   -    

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ 
ທຄຕລ  -   3,093  

ກະຊວງການເງິນ ເຈົໍ້າຂອງໂດຍກົງ ລົງທຶນໃນພັນທະບັດຂອງ 
ກະຊວງການເງິນ  1,279,952   -    

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-
ຫວຽດ 

ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ 
LVB  28,528   -    

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-
ຫວຽດ 

ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກມີກ ານົດທີົ່ LVB 
ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ  40,404   -    

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-
ຫວຽດ 

ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 
 -   65,610  

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-
ຫວຽດ 

ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກປະຈ າ ແລະ 
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ  -     247,948  

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ  ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນມີກ ານົດຢູ່ BFL 
ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ  8,504   -    

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ  ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ  -   22,028  

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ  ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກປະຫຍັດ ແລະ 
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ  -   139,105  

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ  ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກປະຈ າ ແລະ 
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ -  10,106  

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ  ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ  -   49,871  

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ  ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກປະຫຍັດ ແລະ 
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ  -   645,892  

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ  ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ບັນຊີເງິນຝາກປະຈ າ ແລະ 
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ  -   24,242  

  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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32. ນະໂຍບາຍບ ລຫິານຄວາມສຽ່ງ 
 

ຄ ານ າ 
 

ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນຕົວທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນກັບກິດຈະກ າຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຕົວຊີໍ້ບອກທີົ່ຊັດເຈນ, ຜ່ານການ 
ວັດແທກ ແລະ ການຄວບຄຸມ, ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອືົ່ນໆ. ການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສິົ່ງທີົ່ສ າຄັນຕ ົ່ 
ຄວາມສາມາດສ້າງກ າໄລຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນພາຍໃນທະນາຄານ ແມ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ຕ ົ່ຄວາມສ່ຽງທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນ ເຊິົ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີົ່ຂອງຕົນ. 

 

ຈຸດປະສົງສ າຄັນຂອງທະນາຄານໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງແມນ່ເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງ ທຫລ ແລະ ອີກ
ເຫດຜົນໜຶົ່ງແມ່ນຍ້ອນທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມການ
ປະຕິບັດຂອງມາດ ຕະຖານສາກນົທີົ່ດີທີົ່ສຸດໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ.  ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ, ພ້ອມ
ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ແມ່ນກ າລັງກ ານົດຕົວຜັນແປທີົ່ຊັດເຈນຂອງ
ຄວາມສ່ຽງທີົ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕິບັດທີົ່ກົງກັນຂ້າມກັບຕົວຜັນແປນີໍ້. 

 

ທະນາຄານມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊືົ່ອ, ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຕະຫລາດ ແລະ ຫລັງຈາກນັໍ້ນ
ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຍ່ອຍຄື: ຄວາມສ່ຽງການຄ້າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບ ົ່ແມ່ນການຄ້າ. ນອກນັໍ້ນ, ທະນາຄານຍັງມີ
ຄວາມສ່ຽງອືົ່ນໆອີກທີົ່ເກີດຈາກການດ າເນີນງານ. 

 

ຂະບວນການໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງເອກະລາດ ບ ົ່ໄດ້ລວມເອົາຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດ ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ 
 ແວດລ້ອມ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນເພືົ່ອຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດຜ່ານຂັໍ້ນ 
 ຕອນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານ. 
 
ໂຄງສາ້ງຂອງການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງ 
 
ສະພາບ ລິຫານແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ າລັບການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສ າລັບການອະນຸມັດກົນລະຍຸດ 
ແລະ ຫລັກການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ. 
 

ສະພາໄດ້ແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ເຊິົ່ງຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມ ການຈັດການຄວາມ
ສ່ຽງໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ. 
 

ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາກົນລະຍຸດ ແລະ ຫລັກການໂດຍ 
ລວມ, ຂອບເຂດວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ພະແນກປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສະພາບ ລິຫານຮັບຮູ້. 
 

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຂັໍ້ນຕອນການຈັດການຄວາມສ່ຽງໂດຍທີົ່ທະນາຄານໄດ້ຖືກກວດສອບປະຈ າປີ. ເຊິົ່ງຜ່ານ
ການກວດສອບນີໍ້ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຂັໍ້ນຕອນທີົ່ວາງໄວ້ຫລືບ ົ່. ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດ້ປຶກສາ
ຫາລືຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານສິົ່ງທີົ່ພົບເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າໃຫ້ຄະນະກ າມະການກວດກາ. 
 

33. ຄວາມສຽ່ງດາ້ນສນິເຊືົ່ອ 
 

 ຄວາມສ່ຽງແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີົ່ທະນາຄານຈະເກີດມີໜີໍ້ສູນເນືົ່ອງຈາກລູກຄ້າບ ົ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະໃນສັນຍາ 
 ທະນາຄານໄດ້ມີການຮັກສານະໂຍບາຍການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອໝັໍ້ນໃຈວ່າລະບຽບການພືໍ້ນຖານລຸ່ມນີໍ້: 

 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງທີົ່ເໝາະສົມ; 
 ປະຕິບັດໃນຂັໍ້ນຕອນທີົ່ປອດໄພສ າລັບການໃຫສິ້ນເຊືົ່ອ;  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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33. ຄວາມສຽ່ງດາ້ນສນິເຊືົ່ອ (ຕ ົ່) 

 

 ຮັກສາຂັໍ້ນຕອນໃນການບ ລິຫານ, ການວັດ ແລະ ການຕິດຕາມທີົ່ເໝາະສົມ; ແລະ 
 ຮັບປະກັນການຄວບຄຸມທີົ່ພຽງພ ສ າລັບຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອ 

 

ຂັໍ້ນຕອນໃນການອະນຸມັດສິນເຊືົ່ອຕ້ອງຜ່ານຄະນະອ ານວຍການຫ າຍລະດັບເພືົ່ອຮັບປະກັນວ່າສິນເຊືົ່ອດັົ່ງກ່າວໄດ້ມີການ
ກວດຄືນຢ່າງເປັນອິດສະຫ ະກັບກ ານົດຂອບເຂດໃນການອະນຸມັດຂອງແຕ່ລະລະດັບ 
 

ທະນາຄານບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອໂດຍການໃຊ້ເຄືົ່ອງມືທີົ່ຫ າກຫ າຍເຊັົ່ນ: ການພັດທະນາ ແລະ ອອກນະໂຍບາຍພາຍໃນ 
ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດກ່ຽວກັບການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອ; ພັດທະນາຂັໍ້ນຕອນສິນເຊືົ່ອ; ການທົບທວນຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອຢ່າງ
ເປັນປະຈ າ; ການພັດທະນາລະບົບໃນການຈັດຊັໍ້ນສິນເຊືົ່ອ ແລະ ການຈັດຊັໍ້ນໜີໍ້; ຈັດຕັໍ້ງລະດັບໃນການອະນຸມັດຢູ່ໃນຂັໍ້ນ
ຕອນການອະນຸມັດສິນເຊືົ່ອ. 

 

33.1 ການປະເມນີຄາ່ເຊືົ່ອມ 
 

ສະເພາະຈຸດປະສົງທາງການບັນຊີ, ທະນາຄານນ າໃຊ້ຮູບແບບການຂາດທຶນທີົ່ໄດເ້ກີດຂຶໍ້ນ (an incurred loss model) 
ສ າລັບການຮັບຮູ້ຂອງການຂາດທຶນຈາກຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ເຊືົ່ອມຄ່າ, ເຊິົ່ງໝາຍຄວາມວ່າການຂາດທຶນສາມາດຮັບຮູ້ເມືົ່ອມີ
ຫ ັກຖານທີົ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດຂ້ອງເຫດການທີົ່ຈະພາໃຫ້ເກີດການຂາດທຶນໃດໜຶົ່ງແບບສະເພາະເຈາະຈົງ, ເຫດການທີົ່ກ ົ່
ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍປະກອບມເີຫດການດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

 ການລະເມີດສັນຍາ ເຊັົ່ນ ການຜິດນັດໃນການຊ າລະໜີໍ້; 
 ຈາກການຍິນຍອມຂອງທະນາຄານທີົ່ຜ່ອນຜັນໃຫ້ລູກຄ້າທີົ່ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງການເງິນ; 
 ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີົ່ລູກຄ້າຈະລົໍ້ມລະລາຍ ຫ ື ການປັບໂຄງສ້າງທາງການເງິນຄືນໃໝ່; 
 ຂ ໍ້ມູນອືົ່ນໆທີົ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ ທີົ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າຈະມີການຫ ດລົງຂອງກະແສເງິນສົດຄາດຄະເນໃນ

ອະນາຄົດຈາກເງິນກູ້ 
 

ວິທີການນີໍ້ແຕກຕ່າງຈາກຮູບແບບການຂາດທຶນທີົ່ຄາດຄະເນໄວ້ (the expected loss model) ທີົ່ໄດ້ນ າໃຊ້ເພືົ່ອ
ຈຸດປະສົງຮັກສາຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນ ອີງຕາມຫ ັກການ Basel II. 
 

ເງນິແຮຄາ່ເຊືົ່ອມຈາກການປະເມນີສນິເຊືົ່ອເປັນລາຍບຸກຄນົ (individual assessment)  

 
 
 
 

ທະນາຄານກ ານົດລາຍຈ່າຍເງິນແຮຄ່າເຊືົ່ອມທີົ່ເໝາະສົມຕາມແຕ່ລະລາຍການເງິນກູ້ທີົ່ສ າຄັນ ຫ ື ອີງຕາມເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກ
ຄ້າເປັນແຕ່ລະລາຍການ ໂດຍພິຈາລະນາທັງການຊ າລະດອກເບ້ຍທີົ່ເກີນກ ານົດ, ການຫ ດຄະແນນຄວາມເຊືົ່ອໝັໍ້ນຂອງສິນ
ເຊືົ່ອ ຫ ື ການລະເມີດເງືົ່ອນໄຂເບືໍ້ອງຕົໍ້ນຂອງສັນຍາ. ບັນດາລາຍການທີົ່ຖືກພິຈາລະນາເມືົ່ອມີການກ ານົດເງິນແຮຄ່າ
ເຊືົ່ອມລວມມແີຜນການພັດທະນາຄວາມຍືນຍົງທາງທຸລະກິດຂອງຄູ່ສັນຍາ, ຄວາມສາມາດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນການ
ປັບປຸງຜົນການດ າເນີນງານຂອງຕົນ ໃນກ ລະນມີີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງການເງິນ, ລາຍຮັບທີົ່ໄດ້ປະເມີນໄວ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີົ່
ຄາດຄະເນໄວ້ວ່າຈະເກີດຂຶໍ້ນພາຍຫ ັງການລົໍ້ມລະລາຍ, ຄວາມພ້ອມຂອງການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນອືົ່ນໆ, ມູນຄ່າທີົ່
ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງກະແສເງິນສົດທີົ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ. ເງິນແຮຄ່າເຊືົ່ອມຈະຖືກ
ປະເມີນໃນແຕ່ລະວັນທີຂອງບົດລາຍງານ, ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ກ ລະນີເກີດເຫດການສຸດວິໄສທີົ່ຕ້ອງໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ຫ າຍຂຶໍ້ນ. 
 

ເງນິແຮຄາ່ເຊືົ່ອມຈາກການປະເມນີສນິເຊືົ່ອເປັນກຸມ່ (collective assessment) 
 

ເງິນແຮຄ່າເຊືົ່ອມຈະຖືກປະເມີນເປັນກຸ່ມ ສ າລັບການສູນເສຍຂອງເງິນກູ ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າທີົ່ບ ົ່ສ າຄັນ ແລະ ສ າລັບເງິນກູ້ 
ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າທີົ່ສ າຄັນ ທີົ່ຖືກປະເມີນຄ່າເຊືົ່ອມແບບເປັນລາຍບຸກຄົນແລ້ວ ແຕ່ວ່າບ ົ່ພົບການເຊືົ່ອມຄ່າ. ໂດຍທົົ່ວໄປ ທະ
ນາຄານຈະອີງໃສ່ປະຫວັດຂ ໍ້ມູນທີົ່ຜ່ານມາ. 
 

ລາຍຈ່າຍຄັງແຮຄ່າເຊືົ່ອມແມ່ນຖືກປະເມີນແຍກກັນນະວັນທຂີອງບົດລາຍງານ ແລະ ປະເມີນເປັນແຕ່ລະຂ ໍ້ມູນຄັງເງິນກູ້. 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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33. ຄວາມສຽ່ງດາ້ນສນິເຊືົ່ອ (ຕ ົ່) 
 

33.2 ຈຸດສມຸຂອງຄວາມສຽ່ງສິນເຊືົ່ອ 
 

ຈຸດສຸມຂອງຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອເກີດຂຶໍ້ນເມືົ່ອມີລູກຄ້າໜຶົ່ງລາຍດ າເນີນທຸລະກິດຄ້າຍຄືກັນ ຫ ື ດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ພາກພືໍ້ນດຽວກັນ ຫ ື ເມືົ່ອລູກຄ້າກຸ່ມນັໍ້ນມີຄວາມສ່ຽງໃນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນທີົ່ຈະເປັນຕົໍ້ນເຫດສົົ່ງຜົນກະທົບຄ້າຍຄືກັນຕ ົ່
ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດພັນທະທາງສັນຍາ ຖ້າເກີດມກີານປ່ຽນແປງໃນເສດຖະກິດ ແລະ ເງືົ່ອນໄຂອືົ່ນໆ. 
 

ຂອບເຂດສູງສຸດຂອງຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອທີົ່ຖືກຄິດໄລ່ ໂດຍປາສະຈາກການພິຈາລະນາ ຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ແລະ ລາຍການ
ອືົ່ນໆທີົ່ໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການຄ ໍ້າປະກັນເງິນກູ.້ ຈຸູດສຸມຄວາມສ່ຽງຂອງທະນາຄານແມ່ນຖືກບ ລິຫານຕາມລູກຄ້າ/ຄູ່ສັນຍາ, ຕາມພືໍ້ນ
ທີົ່ພູມສັນຖານ ແລະ ຕາມຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ. 
 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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33. ຄວາມສຽ່ງດາ້ນສນິເຊືົ່ອ (ຕ ົ່) 
 

33.2.1 ຈຸດສຸມຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊືົ່ອຕາມຂະແໜງເສດຖະກິດ 
 ໍ້ຮື 

 

ມູນຄ່າທີົ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະສູນເສຍສູງສຸດທາງດ້ານສິນເຊືົ່ອຕ ົ່ສ່ວນປະກອບຂອງໃບລາຍງານຖານະການເງິນລວມກິດຈະການຕາມຂະແໜງ ເສດຖະກິດ (ໂດຍບ ົ່ໄດ້ຄ ານຶງເຖິງຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ, ເງິນຝາກຄ ໍ້າປະກັນ
...) ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ 

 

 ລັດຖະບານ 
ສະຖາບັນ
ການເງິນ 

ຂະແໜງ 
ອຸດສາຫະກ າ 

ຂະແໜງ 
ກ ົ່ສ້າງ 

ຂະແໜງ 
ປະກອບວັດຖຸ

ເຕັກນິກ 

ຂະແໜງ  
ກະສິກ າ - 

ປ່າໄມ້ 
ຂະແໜງ 
ການຄ້າ 

ຂະແໜງ 
ຂົນສົົ່ງ

ໄປສະນີ 
ຂະແໜງ 
ບ ລິການ 

ຫັຂະແໜງ 
ຫັດຖະກ າ 

ຂະແໜງ 
ອືົ່ນໆ ລວມ 

ເງິນຝາກຢູ່ກັບ ທຫລ (*) 6,729,956 - - - - - - - - - - 6,729,956 

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ  
(*) - 2,234,924 - - - - - - - 

- 
- 2,234,924 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າ (*) - - 2,546,592 3,354,916 43,195 35,330 2,723,969 705,437 1,175,194 10,480 177,624 10,772,738 

ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ທີົ່ມີ
ໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ 

                     
-    

                                
-    

6,305 
                             

-    
                           

-    
                               

-    
                     

-    
                      

-    
               -     -                -    6,305 

ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ທີົ່ມີ
ໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ (*) - 17,797 233,935 - - - - - - - - 251,733 

ການລົງທຶນທາງການເງິນທີົ່ຖືໄວ້
ຈົນຄົບກ ານົດ (*) 

1,516,242  -  -      -      -       -   -   -   -   -   -  1,516,242 

ລວມຍອດທງັໝດົ 8,246,198 2,252,721 2,786,832 3,354,916 43,195 35,330 2,723,969 705,437 1,175,194 10,480 177,624 21,511,897 

 

(*): ຍອດເຫ ືອຂອງລາຍການເຫ ົົ່ານີໍ້ແມ່ນບ ົ່ລວມເງິນແຮສ າລັບການເຊືົ່ອມຄ່າ 
 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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33. ຄວາມສຽ່ງດາ້ນສນິເຊືົ່ອ (ຕ ົ່) 
 
 

33.2 ຈຸດສມຸຂອງຄວາມສຽ່ງສິນເຊືົ່ອ (ຕ ົ່) 
 

33.2.2  ຈຸດສຸມຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊືົ່ອຕາມພືໍ້ນທີົ່ພູມສັນຖານ 
 

ການດ າເນີນງານຂອງທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບ ົ່ມີຊ່ອງຫວ່າງທີົ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະຫວ່າງແຕ່ລະຂົງເຂດ 
 

33.3  ຄຸນະພາບຂອງສນິເຊືົ່ອແຍກຕາມປະເພດຂອງຊັບສນິທາງການເງິນ 
 

33.3.1  ຄຸນະພາບຂອງສິນເຊືົ່ອແຍກຕາມປະເພດຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ 
 
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄຸນະພາບຂອງສິນເຊືົ່ອແຍກຕາມປະເພດຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊືົ່ອ 
ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ 
 

 

ບ ົ່ຄ້າງຊ າລະໃນອາດີດ ຫ ື  
ທັງບ ົ່ມີຄ່າເຊືົ່ອມ 

ຄ້າງຊ າລະໃນອາດີດ 
ແຕ່ວ່າບ ົ່ມີຄ່າເຊືົ່ອມ 

ເຊືົ່ອມຄ່າແບບເປັນ
ລາຍບຸກຄົນ ລວມ 

ເງິນຝາກຢູ່ກັບ ທຫລ (*) 6,729,956 - - 6,729,956 

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ  (*) 2,234,924 - - 2,234,924 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກ
ຄ້າ (*) 8,171,365 294,704 2,306,669 10,772,738 

ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ທີົ່ມີໄວ້
ເພືົ່ອການຄ້າ 

6,305                        -                         -    6,305 

ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ທີົ່ມີໄວ້
ເພືົ່ອຂາຍ (*) 251,733 - - 251,733 

ການລົງທຶນທາງການເງິນທີົ່ຖືໄວ້ຈົນ
ຄົບກ ານົດ (*) 

1,181,027 - 335,216 1,516,242 

ລວມຍອດທງັໝດົ 18,575,309 294,704 2,641,885 21,511,897 

 
(*): ຍອດເຫ ືອຂອງລາຍການເຫ ົົ່ານີໍ້ແມ່ນບ ົ່ລວມເງິນແຮສ າລັບການເຊືົ່ອມຄ່າ 

 
ບ ົ່ຄາ້ງຊ າລະໃນອາດີດ ຫ  ື  ທງັບ ົ່ມຄີາ່ເຊືົ່ອມ:  ຊັບສິນທາງການເງິນ ຫ ື ເງິນກູ້ທີົ່ໄດ້ມີການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ຫ ື ເງິນຕົໍ້ນທຶນແບບບ ົ່ໄດ້ຄ້າງ
ຊ າລະຢູ່ໃນອາດີດຜ່ານມາ ແລະ ບ ົ່ໄດ້ມີຫ ັກຖານຂອງການເຊືົ່ອມຄ່າ. 
 
ຄາ້ງຊ າລະໃນອາດດີ ແຕ່ວາ່ບ ົ່ມຄີາ່ເຊືົ່ອມ:  ຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຄ້າງຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລລະ ເງິນຕົໍ້ນໃນອາດີດ ແຕ່ວ່າທະນາຄານເຊືົ່ອວ່າ
ຊັບສິນເຫ ົົ່ານີໍ້ບ ົ່ມີຄ່າເຊືົ່ອມ ເນືົ່ອງຈາກວ່າມັນຖືກຄ ໍ້າປະກັນໂດຍຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ແລະ ມີຄວາມເຊືົ່ອໝັໍ້ນໃນຄວາມໜ້າເຊືົ່ອຖືຂອງລູກຄ້າ 
ແລະ ຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນອືົ່ນໆ. 
 

ເຊືົ່ອມຄາ່ແບບເປນັລາຍບກຸຄົນ:  ອະນຸພັນປະເພດໜີໍ້ ແລະ ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີົ່ທະນາຄານພິຈາລະນາວ່າຈະບ ົ່ສາມາດເກັບຄືນດອກ
ເບ້ຍ ແລະ ເງິນຕົໍ້ນພາຍໃນໄລຍະທີົ່ກ ານົດໃນສັນຍາ.  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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33. ຄວາມສຽ່ງດາ້ນສນິເຊືົ່ອ (ຕ ົ່) 
 

33.3  ຄຸນະພາບຂອງສນິເຊືົ່ອແຍກຕາມປະເພດຂອງຊັບທາງການເງນິ (ຕ ົ່) 
 

33.3.2  ຊັບສິນທາງການເງິນປະເພດ ເກີນກ ານົດຊ າລະ ແຕ່ບ ົ່ໄດ້ເຊືົ່ອມຄ່າ 
 

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງການເງິນ ປະເພດ ເກີນກ ານົດຊ າລະ ແຕ່ວ່າບ ົ່ໄດ້ເຊືົ່ອມຄ່ານະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

 
ເກີນກ ານົດຕ ົ່າ
ກວ່າ 91 ມືໍ້  

ເກີນກ ານົດຢູ່
ລະຫວ່າງ 91 ມືໍ້
ຂືໍ້ນໄປແຕ່ບ ົ່ເກີນ 

181 ມືໍ້  

ເກີນກ ານົດຢູ່
ລະຫວ່າງ 181 ມືໍ້
ຂືໍ້ນໄປແຕ່ບ ົ່ເກີນ 

361 ມືໍ້  
ເກີນກ ານົດເກີນ 

360 ມືໍ້ ລວມ 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າ (*) 

182,321 28,634 17,817 65,931 294,704 

ລວມ 182,321 28,634 17,817 65,931 294,704 
 

(*):ຍອດເຫ ືອຂອງລາຍການເຫ ົົ່ານີໍ້ແມ່ນບ ົ່ລວມດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ແລະ ຄ່າເຊືົ່ອມທີົ່ເສຍ 

 
34.  ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສະພາບຄອ່ງ 
  

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບຄ່ອງແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີົ່ທາງທະນາຄານຈະເຂົໍ້າສູ່ພາວະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ ທີົ່ຕິດ
ພັນກັບໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ ທີົ່ຕ້ອງຊ າລະດ້ວຍເງິນສົດ ຫ ື ຊັບສິນທາງການເງິນອືົ່ນໆ. ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບຄ່ອງເກີດຂຶໍ້ນເນືົ່ອງ
ຈາກເມືົ່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີົ່ທະນາຄານຈະບ ົ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະໃນການຊ າລະເງິນ ເມືົ່ອພັນທະດັົ່ງກ່າວເຖິງກ ານົດເວລາຊ າລະ 
ພາຍໃຕ້ສະພາບປົກກະຕິ ຫ ື ສະຖານະການທີົ່ກົດດັນໃດໜຶົ່ງ. ເພືົ່ອຈ າກັດຄວາມສ່ຽງນີໍ້, ນອກເໜືອຈາກ ພືໍ້ນຖານການລະດົມທຶນຫລັກ
ແລ້ວ, ນອກຈາກນີໍ້ ຄະນະອ ານວຍການໄດ້ມກີານກະກຽມຂະຫຍາຍໃຫ້ກິດຈະກ າການບ ລິການຫລາຍດ້ານຂຶໍ້ນ ແລະ ນ າໃຊ້ ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈກ່ຽວກັບການບ ລິຫານຈັດການຊັບສິນກັບສະພາບຄ່ອງ ແລະ ມີການຕິດຕາມກະແສເງິນສົດ ແລະ ສະພາບຄ່ອງ
ໃນອະນາຄົດເປັນແຕ່ລະວັນ. ທະນາຄານໄດ້ມກີານພັດທະນາຂະບວນການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ແຜນສ າຮອງຕ່າງໆ ເພືົ່ອໃຊ້ບ ລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ. ສິົ່ງດັົ່ງກ່າວໄດ້ລວບລວມການປະເມີນກະແສເງິນສົດຄາດຄະເນ ແລະ ຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ມລີະດັບສູງທີົ່ມຢູ່ີ 
ເຊິົ່ງສາມາດໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການປ້ອງກັນເພີົ່ມເຕີມຕ ົ່ທຶນ ເມືົ່ອມຄີວາມຕ້ອງການ. 
 
ໄລຍະຄົບກ ານົດຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ແມ່ນສະແດງໃຫກ້ັບ ໄລຍະເວລາທີົ່ຍັງເຫ ືອຢູ່ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ໂດຍໄດຄິ້ດໄລ່ຈາກ
ວັນທຂີອງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ຫາ ວັນທລ່ີາສຸດຂອງການຊ າລະສະສາງ ຕາມທີົ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ສັນຍາຕ່າງໆ ຫ ື ພາຍໃຕ້ 
ເງືົ່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດຕ່າງໆທີົ່ໄດ້ອອກ. 
 
ບັນດາຂ ໍ້ສົມມຸດຖານ ແລະ ເງືົ່ອນໄຂຂ້າງລຸ່ມນີໍ້ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການເຮັດການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານຊັບສິນ ແລະ 
ໜີໍ້ສິນຂອງທະນາຄານ:  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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34.  ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສະພາບຄອ່ງ (ຕ ົ່) 

 
 ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດໃນກ າມ,ື ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນກັບ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານອືົ່ນ ແມ່ນຖືກຈັດເປັນປະເພດ 

ຕາມຄວາມຕ້ອງການ; 
 ຍອດເຫ ືອຂອງເງິນຝາກພາກບັງຄັບກັບ ທຫລ ແມ່ນຖືກຈັດເປັນປະເພດ ກ ານົດຫລາຍກວ່າ 5 ປີ; 
 ໄລຍະຄົບກ ານົດຂອງຂອງເງິນຝາກກັບທຫລ ແລະ ທະນາຄານອືົ່ນ; ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວຈົ້ນຄົບກ ານົດ ແລະ ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ 

ແມ່ນຖືກກ ານົດຕາມມືໍ້ຄົບກ ານົດຕາມທີົ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາຕ່າງໆ. ວັນຄົບກ ານົດຕົວຈິງອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງ ເນືົ່ອງຈາກສັນ
ຍາເງິນກູອ້າດຈະຖືກຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປ. 

 ໄລຍະຄົບກ ານົດຂອງການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບທຶນ ປະເພດມໄີວເ້ພືົ່ອຂາຍແມ່ນຖືກພິຈາລະນາວ່າມກີ ານົດ ຕ ົ່າກວ່າ 3 ເດືອນ ເນືົ່ອງ
ຈາກວ່າ ລາຍການລົງທຶນເຫ ົົ່ານີໍ້ບ ົ່ມີມືໍ້ຄົບກ ານົດທີົ່ແນ່ນອນ; 

 ໄລຍະຄົບກ ານົດຂອງເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມ ຈາກທະນາຄານອືົ່ນ; ແລະ ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ ແມ່ນຈະກ ານົດຕາມລັກສະນະ
ຈຸດເດັົ່ນຂອງລາຍການເຫ ົົ່ານີໍ້ ຫ ື ຕາມທີົ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາຕ່າງໆ. ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນແມ່ນຈະຖືກດ າເນີນການເຄືົ່ອນໄຫວ
ອີງຕາມທີົ່ລູກຄ້າສະເໜີ ເພາະສະນັໍ້ນ, ຈືົ່ງຖືກຈັດເປັນປະເພດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ໄລຍະຄົບກ ານົດຂອງເງິນກູຢື້ມ ແລະ ເງິນ
ຝາກມກີ ານົດ ແມ່ນຖືກກ ານົດຕາມວັນຄົບກ ານົດທີົ່ໄດລ້ະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ມູນຄ່າເຫ ົົ່ານີໍ້ອາດຈະຖືກສະ
ຫ ັບສັບປ່ຽນ ເພາະສະນັໍ້ນ ລາຍການເຫ ົົ່ານີໍ້ອາດຈະຍັງມຢີູ່ກາຍວັນຄົບກ ານົດເດີມ. 

 ໄລຍະຄົບກ ານົດຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ແມ່ນຖືກກ ານົດຈາກໄລຍະການນ າໃຊ້ທີົ່ຍັງເຫ ືອຂອງຊັບສິນ; 
 ໄລຍະຄົບກ ານົດຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ ແມ່ນຖກືກ ານົດຕາມໄລຍະມືໍ້ຄົບກ ານົດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະລາຍງານຂອງ ຊັບສິນ 

ແລະ ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ 
 
 
 
 
 
 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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34.  ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສະພາບຄອ່ງ  (ຕ ົ່) 
 

 ການຈັດປະເພດຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜິີໍ້ສິນ ອີງຕາມວັນຄົບກ ານົດ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
                ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ 

 ເກີນກ ານົດ 
ກ່ອນວັນຄົບກ ານົດ 

ລວມທັງໝົດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ  ຕ ົ່າກວ່າ 3 ເດືອນ 3 ຫາ 12 ເດືອນ 1 ຫາ 5 ປີ ຫ າຍກວ່າ 5 ປີ 
ຊັບສນິ        

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດ ໃນກ າມື          -    2,512,430           -               -               -             -      2,512,430  

ເງິນຝາກຢູ່ກັບ ທຫລ   -    5,617,999   -      -    -    ,111,957   6,729,956  

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ (*)           -    1,968,868  127,216  113,840    25,000           -     2,234,924  

ເງິນກູ ້ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ (*) 3,929,512  57,022  177,123  1,021,207  3,875,291  1,712,582  10,772,737  

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວເ້ພືົ່ອການຄ້າ             -         6,305              -                -               -                -      6,305  

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວເ້ພືົ່ອຂາຍ (*)              -                   -    251,733             -                -                -     251,733  

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດຖືໄວຈົ້ນຄົບກ ານົດ (*)           -                         -        60,883  1,073,115    371,463    16,079  1,521,540  

ການລົງທຶນໃນບ ລິສັດໃນເຄືອ ແລະ ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ (*)        -                      -                -                 -                -     562,530  562,531  

ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ         -           -         8,070    19,180    64,196   305,922   397,368  

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ -                      -                -                 -      37,482   216,369    253,851  

ຊັບສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະ       -                -           134      1,908      1,393   3,137  6,571  

ຊັບສິນອືົ່ນໆ (*)            -    -    161,917    22,744    86,573              -           271,233  

ລວມຊັບສິນທງັໝດົ 3,929,512    10,162,623   787,075  2,251,994  4,461,399  3,928,575  25,521,178  

ໜີໍ້ສິນ        

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງທະນາຄານອືົ່ນ   -    2,373,265  52,563  21,221          -          -    2,447,050  

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງລູກຄ້າ -    13,037,808  326,423  2,815,200  4,788,527            -    20,967,959  

ເງິນກູຢື້ມຈາກ ທະນາຄານອືົ່ນ          -            -             -    -             -    501,361  501,361  

ໜີໍ້ສິນອາກອນພາຍໃນໄລຍະ            -               -      16,046         -           -             -    16,046  

ໜີໍ້ສິນອາກອນເຍຶໍ້ອນຊ າລະ            -               -       3,644          378                -       12,875    16,897  

ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ         -                -        2,832     17,325    28,721     13,688     62,566  

ລວມໜີໍ້ສນິທັງໝດົ           -     15,411,073   401,508  2,854,124  4,817,248  527,924    24,011,878  

ມູນຄາ່ທີົ່ມຄີວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ 3,929,512    (5,248,451) 385,567  (602,129) (355,849) 3,400,651  1,509,300  

(*) ຍອດເຫ ືອຂອງລາຍການເຫ ົົ່ານີໍ້ແມ່ນບ ົ່ລວມມູນຄ່າເງິນແຮຄ່າເຊືົ່ອມ 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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35.  ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນການຕະຫລາດ 
   

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການຕະຫລາດແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີົ່ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ ຫ ື ກະແສເງິນສົດໃນອານາຄົດຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນຈະມີ
ການຜັນຜວນ ເນືົ່ອງຈາກມີການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາໃນຕະຫ າດ. ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການຕະຫລາດເກີດຂຶໍ້ນຈາກລາຄາທີົ່ສະເໜີ 
ຂາຍຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຄືົ່ອງມືອະນຸພັນປະເພດທຶນ ເຊິົ່ງຖືກກະທົບຈາກການຜັນຜວນໃນຕະຫລາດ
ທົົ່ວໄປ ແລະ ໃນຕະຫລາດສະເພາະເຈາະຈົງໃດໜຶົ່ງ ແລະ ຈາກຄວາມບ ົ່ຄົງທີົ່ຂອງຕະຫລາດເຊັົ່ນ: ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາຄາຂອງຫ ັກຊັບທຶນ. 

  
35.1 ຄວາມສຽ່ງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ 
 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍເກີດຂຶໍ້ນຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປ່ຽນແປງອັດຕາດອກເບ້ຍ ເຊິົ່ງກະທົບຕ ົ່ກ າໄລໃນອະນາຄົດ 
ຫລື ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ. ທະນາຄານໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ ເຊິົ່ງເປັນຜົນຂອງຄວາມບ ົ່
ສອດຄ່ອງຂອງການຈັບຄູ່ການຕັໍ້ງລາຄາຄືນໃໝ່ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ.  ທະນາຄານບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງນີໍ້ຜ່ານຍຸດທະສາດການ
ບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ໂດຍການຈັບຄູ່ການຕັໍ້ງລາຄາຄືນໃໝ່ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ. 

 

ໄລຍະເວລາທີົ່ຍັງເຫ ືອຂອງການຕັໍ້ງລາຄາຄືນໃໝ່ແມ່ນສະແດງໃຫ້ກັບ ໄລຍະເວລາທີົ່ຍັງເຫ ືອຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ເຊິົ່ງຄິດໄລ່ຈາກ
ວັນທີຂອງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ຫາ ວັນທີລ່າສຸດທີົ່ໄດ້ຕັໍ້ງລາຄາຄືນໃໝ່. 
 

ບັນດາຂ ໍ້ສົມມຸດຖານ ແລະ ເງືົ່ອນໄຂຂ້າງລຸ່ມນີໍ້ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການເຮັດການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ ຊັບສິນ 
ແລະ ໜີໍ້ສິນຂອງທະນາຄານ: 

► ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດໃນກ າມື: ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ ກັບ ທຫລ; ການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ - ປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ; 
ການລົງທຶນໃນບ ລິສັດໃນເຄືອ ແລະ ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ; ແລະ ຊັບສິນອຶົ່ນໆ(ບ ົ່ລວມເອົາຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ ແລະ ຊັບສິນອືົ່ນໆ)
ແມ່ນຈັດເປັນປະເພດ ລາຍການບ ົ່ມີການຕັໍ້ງລາຄາຄືນໃໝ່; 

► ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນກັບ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານອືົ່ນ ແມ່ນຖືກຈັດເປັນປະເພດ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ການຕັໍ້ງລາ
ຄາຄືນໃໝ່ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ ພາຍໃນ 1 ເດືອນ; 

 ໄລຍະເວລາຂອງການຕັໍ້ງລາຄາຄືນໃໝ່ຂອງການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ-ປະເພດຖໄືວ້ຈົນຄົບກ ານົດແມ່ນຖືກຄິດໄລອີ່ງຕາມມືໍ້ຄົບ
ກ ານົດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະປະເພດຂອງຫລັກຊັບ ນັບຈາກວັນທຂີອງເອກະສານລາຍງານ; 

 ໄລຍະເວລາຂອງການຕັໍ້ງລາຄາຄືນໃໝ່ຂອງເງິນຝາກມກີ ານົດກັບ ທຫລ; ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ເງິນກູໃ້ຫ້ທະນາອືົ່ນ; 
ເງິນກູໃ້ຫ້ລູກຄ້າ;ເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູຢື້ມຈາກ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານອືົ່ນ; ແລະ ເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າ ແມ່ນຖືກກ ານົດດັົ່ງລຸ່ມ
ນີໍ້: 
- ມອັີດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີົ່: ໄລຍະເວລາແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກວັນທຂີອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຫາ ວັນຄົບກ ານົດ 
- ມອັີດຕາດອກເບ້ຍບ ົ່ຄົງທີົ່: ໄລຍະເວລາແມ່ນຄິດໄລຈ່າກວັນທຂີອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຫາ ວັນທີົ່ໄກ້ກັບວັນຕັໍ້ງ

ລາຄາຄືນໃໝ່ຄັໍ້ງລ່າສຸດ. 
 ໄລຍະການຕັໍ້ງລາຄາຄືນໃໝ່ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍອີງຕາມມືໍ້ຄົບກ ານົດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະລາຍ

ການ. 
 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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35.  ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນການຕະຫລາດ (ຕ ົ່) 
 

35.1 ຄວາມສຽ່ງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ (ຕ ົ່) 
 

ການຈັດປະເພດຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜິີໍ້ສິນ ອີງຕາມການຕັໍ້ງລາຄາຄືນໃໝ່ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ນະວັນທີ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

(*) ຍອດເຫ ືອຂອງລາຍການເຫ ົົ່ານີໍ້ແມ່ນບ ົ່ລວມມູນຄ່າເງິນແຮຄ່າເຊືົ່ອມ

 
ບ ົ່ມີການຕັໍ້ງລາ

ຄາຄືນໃໝ່ ເຖິງ 1 ເດືອນ 1 ຫາ 3 ເດືອນ 3 - 6 ເດືອນ 6 - 12 ເດືອນ 1 - 5 ປີ 
ຫລາຍກວ່າ  

5 ປີ ລວມທັງໝົດ 
ຊັບສນິ         

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດ ໃນກ າມື 2,512,430         -              -               -                -               -                -       2,512,430  

ເງິນຝາກຢູ່ກັບ ທຫລ 6,729,956            -       -               -                -               -                    -      6,729,956  

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ (*) 1,968,868  127,216          -             -    138,840              -                -       2,234,924  

ເງິນກູ ້ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ (*) 1,542,021  496,581  551,462  580,544  1,701,708  4,693,625  1,206,797   10,772,737  

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວເ້ພືົ່ອການຄ້າ    6,305           -             -            -             -             -               -    6,305  

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວເ້ພືົ່ອຂາຍ (*) 251,733           -          -              -                -                -                 -          251,733  

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດຖືໄວຈົ້ນຄົບກ ານົດ (*)          -           -    60,883  601,293  471,822  371,463       16,079  1,521,540  

ການລົງທຶນໃນບ ລິສັດໃນເຄືອ ແລະ ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ (*) 562,530          -              -             -              -             -                  -          562,531  

ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ 397,368   -             -             -              -               -         -          397,368  

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ 253,851       -           -            -             -             -              -         253,851  

ຊັບສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະ     6,571           -             -             -             -             -             -      6,571  

ຊັບສິນອືົ່ນໆ (*) 271,234           -       -             -             -               -               -    271,233  

ລວມຊັບສິນທງັໝດົ 14,502,866  623,797  612,344  1,181,837  2,312,370  5,065,088  1,222,876  25,521,178  

ໜີໍ້ສິນ         

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງທະນາຄານອືົ່ນ 2,373,265       -          52,563             -    21,221            -             -    2,447,050  

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງລູກຄ້າ 12,543,861             -    326,423  768,072  2,541,075  4,788,527         -     20,967,959  

ເງິນກູຢື້ມຈາກ ທະນາຄານອືົ່ນ   -              -                -              -         -              -    501,361  501,361  

ໜີໍ້ສິນທາງດ້ານອາກອນໃນປີ  16,046           -              -                -             -           -            -    16,046  

ໜີໍ້ສິນອາກອນເຍຶໍ້ອນຊ າລະ 16,897             -              -                 -           -          -    -    16,897  

ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ 62,566           -             -             -              -             -          -    62,566  

ລວມໜີໍ້ສນິທັງໝດົ 15,012,636           -    378,986  768,072  2,562,296  4,788,527  501,361  24,011,878  

ມູນຄາ່ທີົ່ມຄີວາມສ່ຽງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ (509,770) 623,797  233,359  413,765  (249,926) 276,561  721,515  1,509,300  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2015 
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35.  ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນການຕະຫລາດ (ຕ ົ່) 
 

35.1 ຄວາມສຽ່ງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ (ຕ ົ່) 
 

ການວເິຄາະຄວາມອອນ່ໄຫວຂອງຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນດອກເບຍ້ 
 

ຄວາມອອ່ນໄຫວຂອງໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນຈາກການສົມມຸດໄວ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງ
ອັດຕາດອກເບຍ້ຂອງກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ສ າລັບໄລຍະ 9 ເດືອນ ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ປ່ຽນ
ແປງຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທີົ່ບ ົ່ໄດ້ຊືໍ້-ຂາຍ ເຊິົ່ງທະນາຄານໄດ້ຖຄືອງໄວ້ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 (ລວມທັງລາຍ
ການດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດໃນກ າມ,ື ຍອດເຫ ືອກັບ ທຫລ, ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ, ເງິນກູ້ໃຫລູ້ກຄ້າ, 
ການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບປະເພດມໄີວເ້ພືົ່ອຂາຍ, ການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບປະເພດຖໄືວ້ຈົນຄົບກ ານົດ, ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ 
ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງລູກຄ້າ). 
 

ເນືົ່ອງຈາກວ່າທະນາຄານບ ົ່ມີຈ ານວນຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ເປັນອັດຕາດອກເບ້ຍແບບລອຍຕົວ, ດັົ່ງນັໍ້ນ ທຸກໆການປ່ຽນແປງໃນ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຈະບ ົ່ມີຜົນກະທົບຕ ົ່ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານ. 
 

35.2 ຄວາມສຽ່ງດາ້ນເງນິຕາ 
 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານເງິນຕາເກີດຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີການປ່ຽນແປງເຊິົ່ງຈະກະທົບໃສ່ຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຂອງທະນາຄານໃນທາງລົບ. ທະນາຄານໄດ້ກ ານົດເພດານຂອງຖານະເງິນຕາແຕ່ລະຊະນິດພາຍໃຕ້ລະບົບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ພາຍໃນ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ແຕ່ລະຖານະຂອງເງິນຕາຕາ່ງປະເທດແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດຕາມກວດກາ
ທຸກໆມືໍ້ເພືົ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຖານະເງິນຕາຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງເພດານທີົ່ໄດ້ສ້າງຂຶໍ້ນ. 
 
 
  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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35.  ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນກການຕະຫລາດ  (ຕ ົ່) 
 

35.2 ຄວາມສຽ່ງດາ້ນເງນິຕາ (ຕ ົ່) 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ຖືກປ່ຽນເປັນລ້ານກີບໃນວັນທີ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 ກີບ ໂດລາ ໄທບາດ ອືົ່ນໆ ລວມ 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ຊັບສນິ    
 

 

ເງິນສົດ ແລະ ທຽບເທົົ່າເງິນສົດ ໃນກ າມ ື
         

1,574,212  
            

642,523  
            

284,866  
               

10,829  
         

2,512,430  

ເງິນຝາກຢູ່ກັບ ທຫລ 
         

3,668,696  
         

1,836,011  
         

1,225,250  
                        

-    
         

6,729,956  

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ (*) 
            

133,791  
         

1,068,782  
            

970,758  
               

61,592  
         

2,234,924  

ເງິນກູ ້ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ (*) 
         

4,130,236  
         

5,371,610  
         

1,270,892  
                        

-    
       

10,772,737  

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີ
ໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ 

                 
6,305  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                 
6,305  

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີ
ໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ (*) 

 
233,935  

   
     -    

         
17,797  

                        
-    

           
  251,733  

ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດຖື
ໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ (*) 

1,521,540  
                        

-    
                        

-    
                        

-    
         

1,521,540  

ການລົງທຶນໃນບ ລິສັດໃນເຄືອ ແລະ 
ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ (*) 

562,530       -           -       -    562,530  

ຊັບສົມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ 397,368  
                        

-    
                        

-    
                        

-    
397,368  

ຊັບສົມບັດຄົງທີົ່ບ ົ່ມຕີົວຕົນ 253,851        -            -        -    253,851  

ຊັບສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະ   6,571          -             -               -    6,571  

ຊັບສິນອືົ່ນໆ (*) 248,131  21,263   1,840        -    271,234  

ລວມຊບັສິນທງັໝດົ 12,737,165  8,940,188  3,771,404  72,421  25,521,177  

      

ໜີໍ້ສນິ      

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງທະນາຄານອືົ່ນ 1,145,765  1,016,889  284,322   74  2,447,050  

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງລູກຄ້າ 10,517,628  7,155,040  3,245,063  50,228  20,967,959  

ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານອືົ່ນ        -    501,361            -           -    501,361  

ໜີໍ້ສິນອາກອນໃນປີ 16,046            -                  -          -    16,046  

ໜີໍ້ສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະ 16,897               -                   -               -    16,897  

ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ (216,008) 155,990  100,465  22,119  62,565  

ລວມໜີໍ້ສນິ 
11,480,328  8,829,279  3,629,850  72,421  24,011,877  

ທນຶ 1,177,785              -                -         -    1,177,785  

ລວມໜີໍ້ສນິ ແລະ ທຶນ 12,658,113  8,829,279  3,629,850  72,421  25,189,662  

ຖານະເງນິຕາຕາ່ງປະເທດສດຸທໃິນໃບລາຍ
ງານຖານະການເງນິ 

79,052  110,908  141,554     -     331,515  

(*) ຍອດເຫ ືອຂອງລາຍການເຫ ົົ່ານີໍ້ແມ່ນບ ົ່ລວມມູນຄ່າເງິນແຮຄ່າເຊືົ່ອມ  



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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35.  ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນການຕະຫລາດ  (ຕ ົ່) 
 

35.2 ຄວາມສຽ່ງດາ້ນເງນິຕາ  (ຕ ົ່) 
 

ການວເິຄາະຄວາມອອ່ນໄຫວຂອງຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນດອກເບຍ້ 
 

ຕາຕະລາງລຸມນີໍ້ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນສະກຸນເງິນທີົ່ທະນາຄານມີຄວາມສ່ຽງທີົ່ຈະເກີດຄວາມສູນເສຍທີົ່ສູງ ຕ ົ່ກັບ ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງ
ການເງິນ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ແລະ ການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດຂອງທະນາຄານເອງ. ການວິເຄາະນີໍ້ຄິດໄລ່ຜົນກະທົບ
ຕ ົ່ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຂອງການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕ ົ່ເງິນກີບ ໂດຍມີ
ເງືົ່ອນໄຂວ່າ ຕົວແປອືົ່ນໆແມ່ນຄົງທີົ່ (ເນືົ່ອງຈາກມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ເປັນເງິນທີົ່ມີຄວາມອອ່ນໄຫວທາງດ້ານ
ສະກຸນເງິນ). ມູນຄ່າທີົ່ເປັນມູນຄ່າລົບໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ້ມນີໍ້ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມູນຄ່າຫ ດ
ລົງສຸດທິໃນໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ມູນຄ່າທີົ່ເປັນມູນຄ່າບວກແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ໂອກາດຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ຂອງມູນຄ່າເພິົ່ມຂຶໍ້ນສຸດທິ. 

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ 
 ຜົນກະທົບຕ ົ່ກ າໄລກ່ອນອາກອນ ຜົນກະທົບຕ ົ່ກ າໄລຫລັງອາກອນ 

 
ອັດຕາແລກປ່ຽນເພີົ່ມ

ຂຶໍ້ນ 10% 
ອັດຕາແລກປ່ຽນ   
ຫ ດລົງ 10% 

ອັດຕາແລກປ່ຽນເພີົ່ມ
ຂຶໍ້ນ 10% 

ອັດຕາແລກປ່ຽນ   
ຫ ດລົງ 10% 

ໂດລາສະຫະລັດ  11,091       (11,091)   8,984    (8,984) 

ບາດໄທ 14,155                (14,155) 11,466  (11,466) 

ອືົ່ນໆ                -                           -                           -                         -    

ລວມທງັໝົດ         25,246                (25,246)                 20,449               (20,449) 

 

35.3 ຄວາມສຽ່ງດາ້ນລາຄາຂອງທນຶ 
 

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານລາຄາຂອງທຶນ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີົ່ມູນຄ່າຍຸດຕທິ າຂອງທຶນຫ ດລົງເຊິົ່ງເປັນຜົນເນືົ່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນລະ
ດັບຂອງດັດຊະນີຂອງທຶນ ແລະ  ຫ ັກຊັບເປັນແຕ່ລະລາຍ. ຄວາມສ່ຽງຂອງລາຄາທຶນທີົ່ບ ົ່ໄດ້ມກີານຊືໍ້-ຂາຍ ເກີດຂຶໍ້ນຍ້ອນຫລັກ
ຊັບປະເພດທຶນທີົ່ຈັດເປັນປະເພດມໄີວເ້ພືົ່ອຂາຍ. ເມືົ່ອມູນຄ່າຂອງຫລັກຊັບທຶນປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍເພີົ່ມຂຶໍ້ນ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015 ຈະເຮັດໃຫ້ທຶນເພີົ່ມຂຶໍ້ນ 20,449 ລ້ານກີບ. ຖ້າຫາກມູນຄ່າການຫ ດລົງແມ່ນເທົົ່າກັນ ແມ່ນຈະສົົ່ງ
ຜົນໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນ ແລະ ອາດຈະ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມໂີອກາດທີົ່ຈະມຄ່ີາເຊືົ່ອມ, ເຊິົ່ງຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ກ າໄລຫລັງອາກອນຫ ດລົງ
ໂດຍປະມານ 20,449 ລ້ານກີບ. 

 

36.  ຄວາມສຽ່ງດາ້ນການດ າເນນີງານ 
 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການດ າເນີນງານແມ່ນຄວາມສ່ຽງຂອງການສູນເສຍຈາກລະບົບລົໍ້ມເຫ ວ, ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ, ການສ ໍ້ໂກງ 
ຫ ື ເຫດການພາຍນອກອືົ່ນໆ. ເມືົ່ອການຄວບຄຸມຕ່າງໆບ ົ່ສາມາດປະຕບັິດໄດ້, ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການດ າເນີນງານສາມາດສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫຊື້ົ່ສຽງ, ມຜີົນກະທົບທາງດ້ານນິຕິກ າ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ຫ ື ນ າພາໃຫ້ມກີານສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ. 
ທະນາຄານບ ົ່ສາມາດຕັດຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການດ າເນີນງານໄດ້ທັງໝົດ ແຕ່ທາງທະນາຄານພະຍາຍາມທີົ່ຈະບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ເຫ ົົ່ານີໍ້ຜ່ານໂຄງປະກອບການຄວບຄຸມ ແລະ ດ້ວຍການຕິດຕາມ ແລະ ໂຕ້ຕອບຕ ົ່ຄວາມສ່ຽງທີົ່ເປັນໄປໄດ້. ການຄວບຄຸມຕ່າງໆ
ລວມມກີານແຍກໜ້າທີົ່ສະເພາະເຈາະຈົງ, ການເຂົໍ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນ, ການອະນຸມັດ ແລະ ມີຂັໍ້ນຕອນການສົມທຽບຄືນ, ການສຶກສາຂອງ
ພະນັກງານ ແລະ ຂະບວນການໃນການປະເມີນ ເຊິົ່ງລວມທັງການນ າໃຊ້ການກວດກາພາຍໃນ. ນອກຈາກນີໍ້, ທາງທະນາຄານຍັງ
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ, ການສອນວຽກ ແລະ ມີການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານທະນາຄານ
ເອງ.   



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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37. ການບ ລຫິານທຶນ 
  

ທະນາຄານໄດ້ຮັກສາທຶນສ າຮອງຕ ົ່າສຸດຕາມລະບຽບການເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂ ໍ້ກ ານົດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ, ລົງວັນທີ 
14 ຕຸລາ 2009 ອອກໂດຍຮັກສາການຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຄ າແນະນ າອືົ່ນໆ. ຈຸດປະສົງເບືໍ້ອງຕົໍ້ນຂອງການບ ລິຫານທນຶຂອງທະນາຄານແມນ່ເພືົ່ອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດທາງດ້ານເງິນທຶນຂອງ ທຫລ. ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈ າເປັນຂອງທະນາຄານເພືົ່ອຮັກສາການບ ລິຫານ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນໃຫ້ມປີະສິດທພິາບເພືົ່ອສ້າງສົມດຸນລະຫວ່າງການສ້າງກ າໄລ ແລະ ຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນ. 

ອີງຕາມຂ ໍ້ກ ານົດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ, ທຶນຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງຖືກວິເຄາະເປັນ 2 ລະດັບຄື: 

 ທຶນຊັໍ້ນ 1 ປະກອບດ້ວຍ: ທຶນຈົດທະບຽນ, ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ, ທຶນເພືົ່ອການຂະຍາຍທຸລະກິດ ແລະ  
ທຶນອືົ່ນໆ ແລະ ກ າໄລລ ຖ້າແບ່ງປັນ; 

 ທຶນຊັໍ້ນ 2 ແມ່ນມູນຄ່າທີົ່ຕ ົ່າກວ່າຂອງ: 1.25% ຂອງຍອດລວມຄວາມສ່ຽງຂອງລາຍການໃນໃບສະຫ ບຊັບສົມບັດ ແລະ 
ຍອດເຫ ືອຂອງເງິນແຮທົົ່ວໄປພາຍໃນປີ 

  

ຂອບເຂດຕ່າງໆແມ່ນຖືກນ າໃຊ້ເພືົ່ອເປັນອົງປະກອບຂອງທຶນອີງໃສ່: ທຶນຊັໍ້ນ 2 ບ ົ່ສາມາດເກີນທຶນຊັໍ້ນ 1 ໄດ້ ແລະ ໜີໍ້ສິນສ າຮອງ
ບ ົ່ສາມາດເກີນ 50% ຂອງທຶນຊັໍ້ນ 1. 

 

ການວິເຄາະທຶນແມ່ນອີງຕາມຂ ໍ້ມູນທາງການເງິນທີົ່ໄດ້ຈາກເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ
ດ້ານການລາຍງານການເງິນ ເຊິົ່ງມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້ : 
  

 30 ກັນຍາ 2015 31 ທັນວາ 2014 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ທຶນຊັໍ້ນ 1                     1,055,144  1,117,789 

ທຶນຊັໍ້ນ 2                          18,026  - 

ລວມທຶນ                     1,073,169  1,117,789 

ລົບ : ຫັກອອກຈາກທຶນ (ການລົງທຶນໃນນິຕິບຸກຄົນອືົ່ນ)                       (562,530) (534,430) 

ທນຶສ າລບັການຄດິໄລ ່ CAR  (A)                        510,640  583,359 

ຄວາມສ່ຽງສ າຄັນຢູ່ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ                     6,603,412  6,457,127 

ຄວາມສ່ຽງສ າຄັນຢູ່ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ                     3,883,827  864,203 

ລວມຍອດຊບັສນິທີົ່ມຄີວາມສຽ່ງສ າຄັນ (B)                   10,487,239  7,321,330 

ອັດຕາສວ່ນຄວາມພຽງພ ຂອງທນຶ (A/B) 4.87% 7.97% 

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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38. ມນູຄາ່ຍດຸຕທິ າຂອງຊັບສນິ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງນິ 
 

ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າທີົ່ຊັບສິນສາມາດແລກປ່ຽນ ຫລື ໜີໍ້ສິນສາມາດຊ າລະໄດ້ບົນພືໍ້ນຖານເທົົ່າທຽມກັນ.  ເນືົ່ອງຈາກ
ວ່າບ ົ່ມີລາຄາສົມທຽບຂອງຕະຫລາດ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ຂອງທະນາຄານຈຶົ່ງບ ົ່ສາມາດປະເມີນລາຄາຕາມຕະຫລາດໄດ້.  ດັົ່ງນັໍ້ນ
, ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຈຶົ່ງຖືກປະເມີນແບບສົມມຸດຕິຖານ ໂດຍອີງຕາມລັກສະນະຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ. ໃນຄ າເຫັນຂອງຄະນະ
ອ ານວຍການ ນອກຈາກພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ, ພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍ ທຫລ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ທຫລ, 
ມູນຄ່າຍັງເຫລືອ ໃນບັນຊີຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ທີົ່ລວມເຂົໍ້າຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນລວມກິດຈະການ ສ າລັບໄລຍະ 6 
ເດືອນຕົໍ້ນປີ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. ໃນການປະເມີນນີໍ້, ຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ 
ສົມມຸດຖານວ່າ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືຄອງຈົນຮອດຄົບກ ານົດ ພ້ອມກັບມີມູນຄ່າຍຸດຕິທ າເທົົ່າກັບມູນຄ່າ
ຕາມບັນຊີທີົ່ທ່ັງເຫ ືອຂອງເງິນກູ້ລົບໃຫ້ເງິນແຮຄ່າເຊືົ່ອມສ າລັບການສູນເສຍເງິນກູ້.  

 

38.1 ການກ ານດົມູນຄາ່ຍຸດຕທິ າ ແລະ ລະດັບຊັໍ້ນຂອງມນູຄາ່ຍດຸຕທິ າ 
 

 ທະນາຄານໃຊ້ລະດັບຊັໍ້ນຕ ົ່ໄປນີໍ້ໃນການກ ານົດ ແລະ ເປີດເຜີຍມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນໂດຍວິທີຕີມູນຄ່າ: 
 

ລະດັບ 1: ລາຄາປະກາດ/(ບ ົ່ໄດ້ດັດແປງ) ໃນຕະຫ າດທີົ່ມກີານຊືໍ້-ຂາຍ ສ າລັບ ຊັບສິນ ຫ ື ໜີໍ້ສິນ ຢ່າງດຽວກັນ; 
ລະດັບ 2: ວິທີການອືົ່ນໆ ໂດຍນ າໃຊ້ປັດໃຈທີົ່ມີຜົນກະທົບສູງຕ ົ່ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ ບ ົ່ວ່າທາງກົງ ຫ ື ທາງອ້ອມ ເຊິົ່ງສາມາດສັງ

ເກດເຫັນໄດ;້  
ລະດັບ 3: ວິທີການທີົ່ນ າໃຊ້ປັດໃຈທີົ່ມີຜົນກະທົບສູງຕ ົ່ກັບມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ ທີົ່ຂ ໍ້ມູນບ ົ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕະຫ າດສັງເກດໄດ້ 
 

ການວິເຄາະເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນໄດ້ບັນທຶກມູນຄ່າຍຸດຕິທ າໃນແຕ່ລະ ລະດັບຂອງລະດັບຊັໍ້ນມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 
2015 ດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 

 

ລະດັບ 1 
ລ້ານກີບ 

ລະດັບ 2 
ລ້ານກີບ 

ລະດັບ 3 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

ການລງົທຶນທາງການເງິນ  - ມູນຄາ່ຍດຸຕທິ າໂດຍ
ຜາ່ນກ າໄລຂາດທນຶ 

    

- ຫ ັກຊັບທີົ່ອອກໂດຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍ
ໃນ - - - - 

ການລງົທຶນທາງການເງິນ ປະເພດມໄີວເ້ພືົ່ອຂາຍ     

ຫ ັກຊັບໜີໍ້ - - - - 

- ຫ ັກຊັບໜີໍ້ທີົ່ອອກໂດຍລັດຖະບານ - - - - 

- ຫ ັກຊັບໜີໍ້ທີົ່ອອກໂດຍທະນາຄານພາຍ
ໃນອືົ່ນໆ - - - - 

- ຫ ັກຊັບໜີໍ້ທີົ່ອອກໂດຍບ ລິສັດພາຍໃນ - - - - 

   ຫ ັກຊັບທຶນ 251,733  - - 251,733  

- ຫ ັກຊັບທຶນທີົ່ອອກໂດຍທະນາຄານພາຍ
ໃນອືົ່ນໆ 

- - - - 

- ຫ ັກຊັບທຶນທີົ່ອອກໂດຍບ ລິສັດພາຍໃນ 233,935 - - 233,935 

- ອືົ່ນໆ 17,797  - - 17,797  

 251,733  - - 251,733  

 



ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
 
ບົດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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38. ມນູຄາ່ຍດຸຕທິ າຂອງຊັບສນິ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງນິ (ຕ ົ່) 

38.2 ມນູຄາ່ຍດຸຕທິ າຂອງຊັບສນິ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງນິທີົ່ບ ົ່ໄດ້ບັນທກຶຕາມມນູຄາ່ຍດຸຕທິ າ 
 

ທະນາຄານນ າໃຊ້ວິທີ ແລະ ການຄາດຄະເນດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້ ໃນການພິຈາລະນາມູນຄ່າຍຸດຕິທ າສ າລັບ ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ 
ທີົ່ບ ົ່ໄດບັ້ນທຶກຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທ າໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ: 

 

ຊັບສິນທີົ່ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າໃກ້ຄຽງກັບມູນຄ່າຕາມບັນຊີ 
 
ສ າລັບ ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ເປັນໄລຍະສັໍ້ນ (ຕ ົ່າກວ່າ 1 ປີ) ມີການຄາດການວ່າ ຈ ານວນຕາມບັນຊີ ໃກ້ຄຽງກັບ ມູນຄ່າຍຸດຕິ
ທ າ. ການຄາດຄະເນນີໍ້ແມ່ນຍັງໃຊ້ກັບເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ. 

ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທີົ່ມີອັດຕາຄົງທີົ່ 

ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຖືກກ ານົດໂດຍວິທີກະແສເງິນສົດແບບສ່ວນຫ ດ ໂດຍໃຊ້ດອກເບ້ຍນະທ້າຍໄລຍະຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນໃນ
ຕະຫ າດທີົ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄລຍະເວລາທີົ່ຄືກັນ. ນອກນັໍ້ນ ທະນາຄານຍັງຄາດຄະເນວ່າເງິນກູ້ທີົ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າແມ່ນຖືໄວ້ຈົນຄົບ
ກ ານົດ. ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງເງິນກູ້ທີົ່ໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນກ ານົດຈາກມູນຄ່າຕາມບັນຊີ ລົບໃຫ້ ເງິນແຮຄ່າເຊືົ່ອມ. 
 
ລາຍການຕ ົ່ໄປນີໍ້ແມ່ນການປຽບທຽບຕາມປະເພດຂອງມູນຄ່າຕາມບັນຊີ ແລະ ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນຂອງ
ທະນາຄານທີົ່ບ ົ່ໄດ້ບັນທຶກຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທ າໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ: 
 
 ມູນຄ່າຕາມບັນຊີ ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ຊັບສນິທາງການເງິນ   

ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ ທຫລ         9,242,386          9,242,386  

ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນ        2,234,924        2,234,924  

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າທີົ່ໃຫ້ກັບ ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານອືົ່ນ 10,393,366  10,393,366  

ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ມູນຄ່າຍຸກຕິທ າໂດຍຜ່ານ ກ າໄລ ແລະ 
ຂາດທຶນ 6,305  6,305  

ການລົງທຶນທາງການເງິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ              251,733               251,733  

ການລົງທຶນທາງການເງິນທີົ່ຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ          1,519,156           1,519,156  

         23,647,869          23,647,869  

ໜີໍ້ສນິທາງການເງນິ   

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອືົ່ນ          2,447,050           2,447,050  

ເງິນກູ້ຍືມຈາກ ທະນາຄານອືົ່ນ            501,361             501,361  

ໜີໍ້ທີົ່ຕ້ອງສົົ່ງລູກຄ້າ       20,967,959        20,967,959  

      23,916,370       23,916,370  
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