ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ)
ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ຂໍ້ມູນທົົ່ວໄປ
ທະນາຄານ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນ (ໃນບດລາຍງານສະບັບນີໍ້ ເອີໍ້ນວ່າ "ທະນາຄານ") ດາເນີນທຸລະກິດໃນຮູບແບບ
ມະຫາຊນ ແລະ ຈດທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນລາວ (ສປປ ລາວ).

ການສ້າງຕໍ້ງ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ
ທະນາຄານຖືກສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນໂດຍການປະກອບທຶນຂອງທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິົ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນພາຍໃຕ້ໃບ
ອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ ລງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989. ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສາເລັດ
ການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ມະຫາຊນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືົ່ມາເປັນ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະ
ກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດັົ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ເຊິົ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖື
ຮຸນ
້ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝດ.
ວັນທີ 15 ກລະກດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ຂອງຮຸ້ນທັງໝດ (ທຽບເທົ່າກັບ 13.657.759 ຮຸນ
້ ) ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມ
ຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ ຊືົ່ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’). ອີງຕາມສັນຍາການຊືໍ້ຮຸ້ນ
ສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ BRED, ທະນາ
ຄານດັງົ່ ກ່າວເປັນທະນາຄານທີົ່ໃຫຍ່ທີົ່ສດ
ຸ ໃນພາກພືໍ້ນຂອງສະມາຄມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິົ່ງ
ເປັນກຸ່ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັງົ່ . ມູນຄ່າຊືໍ້ທັງໝດ ເຊິົ່ງເທົ່າກັບ 150.235.349.000 ກີບໄດ້ຖືກຈ່າຍເຕັມມູນຄ່າໂດຍ
ທະນາຄານ COFIBRED.
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານເພີົ່ມທຶນໂດຍການສະເຫນີຂາຍຮຸ້ນ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຈານວນ 68.047.300 ຮຸນ
້ ແລະ ສາທາລະນະຊນ ຈານວນ 3.098.400 ຮຸ້ນ ໃນຕະຫາດຫັກຊັບລາວເພືົ່ອເພີົ່ມ
ທຶນຈດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກ
ໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໄດ້ຢັໍ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພີົ່ມທຶນຈດ
ທະບຽນ ຈານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທົ່າກັບ 71.145.700 ຮຸນ
້ ) ຕາມໃບຢັໍ້ງຢືນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລງວັນທີ 15 ກັນຍາ
2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກທີ 0889 /ERO, ລງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ
ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ ແລະ ຕະຫາດຫັກຊັບລາວ, ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ
31 ມີນາ 2019 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ລັດຖະບານ
ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ
ນັກລງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ)
ແລະ ນັກລງທຶນຕ່າງປະເທດ

1

ຈານວນຮຸ້ນ

%

145.406.321

70%

20.772.359

10%

41.544.620
207.723.300

20%
100%

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ຂໍ້ມູນທົົ່ວໄປ (ຕົ່)
ທະນາຄານ (ຕົ່)

ການສ້າງຕໍ້ງ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ (ຕົ່)
ກິດຈະກາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືົ່ອສະໜອງການບລີການ ລວມທັງການລະດມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ ແລະ
ຍາວ ຈາກອງກອນ ແລະ ບຸກຄນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ອງກອນ ແລະ ບຸກຄນ ອີງຕາມຈຸດປະສງ ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບລີການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການບລີການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ,
ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີົ່ມີມູນຄ່າອືົ່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລີການດ້ານທະນາຄານອືົ່ນໆ ທີົ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ທຶນຈົດທະບຽນ
ທຶນຈດທະບຽນ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018: 1.038.617 ລ້ານກີບ).

ທີົ່ຕໍ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ
ສານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັໍ້ງຢູ່ເລກທີ 01, ຖະໜນປາງຄາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ໃນວັນທີ 31
ມີນາ 2019 ທະນາຄານມີໜຶົ່ງ (1) ສານັກງານໃຫຍ່, ໜຶົ່ງ (1) ບລີສັດໃນເຄືອ, ສີົ່ (4) ບລີສັດຮ່ວມທຶນ, ຊາວ (20) ສາຂາຫລັກ, ເກໍ້າ
ສິບສາມ (93) ໜ່ວຍບລີການ ແລະ ສິບຫ້າ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທົ່ວ ສປປ ລາວ.

ບລີສດໃນເຄືອ
ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ທະນາຄານມີ ໜຶົ່ງ (01) ບລີສັດໃນເຄືອຄື:

ຊືົ່

ສ້າງຕັໍ້ງພາຍໃຕ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຂະແໜງການ

ບລີສັດຫລັກຊັບ ທຄຕລ - ກທ
ຈາກັດ

ເລກທີ 180 - 10 ລງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010 ໂດຍ
ກມ ສົ່ງເສີມການລງທຶນ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ
ແລະ ການລງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຫລັກຊັບ

% ຮຸ້ນຂອງທະ

ນາຄານ
70%

ບລີສດຮ່ວມທຶນ
ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018, ທະນາຄານມີ ສີົ່ (04) ບລີສັດຮ່ວມທຶນຄື:

% ຮຸນ
້ ຂອງ
ທະນາຄານ

ຊືົ່

ສ້າງຕັໍ້ງພາຍໃຕ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຂະແໜງການ

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ ຫວຽດ

ເລກທີ 732/ ERO ລງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016
ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ

ການທະນາຄານ &
ການເງິນ

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັົ່ງ

ເລກທີ 0495/ ERO ລງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2018
ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ

ການທະນາຄານ &
ການເງິນ

30%

ບລີສດ
ັ ປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ

ເລກທີ 0600 ລງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2013 ໂດຍ
ກະຊວງ ອຸດສະຫະກາ ແລະ ການຄ້າ

ປະກັນໄພ

35%

ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈາກັດ

ເລກທີ 041/ຫຈທ ລງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014
ໂດຍ ພະແນກຂຶໍ້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ
ຂອງ ສປປ ລາວ.

ການທະນາຄານ &
ການເງິນ

49%

2

25%

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ຂໍ້ມູນທົົ່ວໄປ (ຕົ່)

ສະພາບລີຫານ
ສະມາຊິກສະພາບລີຫານຂອງທະນາຄານ ຮອດວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທີົ່ອອກເອກະສານລາຍງານສະບັບນີໍ້ປະກອບມີ:

ຊືົ່

ຕາແໜ່ງ

ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫືອ ສິນໄຊວລະວງ

ປະທານ

ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ຄາສຸກ ສູນດາລາ

ຮອງປະທານ

ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ພູຂງ ຈັນທະຈັກ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕິ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ຮສ ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລະວງ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈູນທະວງ

ສະມາຊີກ

ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ຄະນະອານວຍການ
ສະມາຊິກຄະນະອານວຍການຂອງທະນາຄານ ຮອດວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທີົ່ອອກເອກະສານລາຍງານສະບັບນີໍ້
ປະກອບມີ:

ຊືົ່

ຕາແໜ່ງ

ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ

ທ່ານ ພູຂງ ຈັນທະຈັກ

ຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016

ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວງ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2008

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວງສ໌

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014

ທ່ານ ຄາຊ່ຽນ ມິົ່ງບຸບຜາ
ທ່ານ ສຸພັກ ຖິົ່ນໄຊພອນ
ທ່ານ ບວວັນ ສີມະລີວງ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ
ຮອງຜູ້ອານວຍການ
ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈູນທະວງ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015
ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016

ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍ
ຕວແທນທາງດ້ານກດໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະ ແລະ ນະມືໍ້ອອກເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີໍ້ແມ່ນ ທ່ານ ພູຂງ
ຈັນທະຈັກ - ຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ)
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
1.

ຂມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກບທະນາຄານ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນ (ໃນບດລາຍງານສະບັບນີໍ້ ເອີໍ້ນວ່າ "ທະນາຄານ") ດາເນີນທຸລະກິດໃນຮູບ
ແບບມະຫາຊນ ແລະ ຈດທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນລາວ (ສປປ ລາວ).

ການສ້າງຕໍ້ງ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ
ທະນາຄານຖືກສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນໂດຍການປະກອບທຶນຂອງ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິົ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນພາຍໃຕ້
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989 ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ມະຫາຊນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືົ່ມາເປັນ ທະນາຄານ
ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011
ອອກໂດຍ ກມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດັົ່ງກ່າວ
, ລັດຖະບານ ເຊິົ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝດ.
ວັນທີ 15 ກລະກດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% (ທຽບເທົ່າກັບ 13.657.759 ຮຸ້ນ) ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງ
ຍຸດທະສາດ ຊືວ
ົ່ າ່ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’). ອີງຕາມສັນຍາການຊືໍ້ຮຸ້ນ
ສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ
BRED ທະນາຄານດັົ່ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີົ່ໃຫຍ່ທີົ່ສຸດໃນພາກພືໍ້ນຂອງສະມາຄມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂອງ Banque
Populare
Group
ເຊິົ່ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັົ່ງ.
ມູນຄ່າຊືໍ້ທັງໝດ
ເຊິົ່ງເທົ່າກັບ
150.235.349.000 ກີບໄດ້ຖືກຈ່າຍເຕັມມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED.
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ຫ້ອງການຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານເພີົ່ມທຶນໂດຍການ
ສະເຫນີຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຈານວນ 68.047.300 ຮຸນ
້ ແລະ ສາທາລະນະຊນ ຈານວນ 3.098.400 ຮຸນ
້ ໃນ
ຕະຫາດຫັກຊັບລາວເພືົ່ອເພີົ່ມທຶນຈດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ
21/ທຫລ, ລງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫລາດ
ຫລັກຊັບລາວໄດ້ຢັໍ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພີົ່ມທຶນຈດທະບຽນ ຈານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທົ່າກັບ 71.145.700
ຮຸນ
້ ) ຕາມໃບຢັໍ້ງຢືນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກ
ທີ 0889 /ERO, ລງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ.
ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ, ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019
ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ລັດຖະບານ
ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ
ນັກລງທຶນພາຍໃນ(ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ)
ແລະ ນັກລງທຶນຕ່າງປະເທດ
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ຈານວນຮຸ້ນ

%

145.406.321

70%

20.772.359

10%

41.544.620

20%

207.723.300

100%

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
1.

ຂມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກບທະນາຄານ (ຕົ່)

ການສ້າງຕໍ້ງ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ (ຕົ່)
ກິດຈະກາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືົ່ອສະໜອງການບລີການລວມທັງ ການລະດມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ
ແລະ ຍາວ ຈາກອງກອນ ແລະ ບຸກຄນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫ້ແກ່ອງກອນ ແລະ ບຸກຄນ ອີງຕາມຈຸດປະສງ
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບລີການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການບລີການການຄ້າ
ລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີົ່ມີມູນຄ່າອືົ່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບລີ
ການດ້ານທະນາຄານອືົ່ນໆ ທີົ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ທຶນຈົດທະບຽນ
ທຶນຈດທະບຽນ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018: 1.038.617
ລ້ານກີບ).

ທີົ່ຕໍ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ
ສານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັໍ້ງຢູ່ເລກທີ 01, ຖະໜນປາງຄາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ໃນ
ວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ທະນາຄານມີໜຶົ່ງ (1) ສານັກງານໃຫຍ່, ໜຶົ່ງ (1) ບລີສັດໃນເຄືອ, ສີົ່ (4) ບລີສັດຮ່ວມທຶນ, ຊາວ
(20) ສາຂາຫລັກ, ເກໍ້າສິບສາມ (93) ໜ່ວຍບລີການ ແລະ ສິບຫ້າ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທົ່ວ ສປປ ລາວ.

ບລີສດໃນເຄືອ
ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019, ທະນາຄານມີ ໜຶົ່ງ (01) ບລີສັດໃນເຄືອຄື:

ຊືົ່

ສ້າງຕັໍ້ງພາຍໃຕ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ຂະແໜງການ

ບລີສັດຫລັກຊັບ
ທຄຕລ - ກທ ຈາກັດ

ເລກທີ 180 - 10 ລງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010 ໂດຍ
ກມ ສົ່ງເສີມການລງທຶນ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ
ການລງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຫລັກຊັບ

% ຮຸນ
້ ຂອງ
ທະນາຄານ
70%

ບລີສດຮ່ວມທຶນ
ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019, ທະນາຄານມີ ສີົ່ (04) ບລີສັດຮ່ວມທຶນຄື:

ຊືົ່

ສ້າງຕັໍ້ງພາຍໃຕ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ
ກິດ ລາວ -ຫວຽດ
ທະນາຄານລາວ - ຝຣັົ່ງ

ເລກທີ 732/ ERO ລງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ
ເລກທີ 0495/ ERO ລງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2018
ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ
ບລິສດ
ັ ປະກັນໄພ ລາວ - ເລກທີ 0600 ລງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2013 ໂດຍ
ຫວຽດ
ກະຊວງ ອຸດສະຫະກາ ແລະ ການຄ້າ
ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ເລກທີ 041/ຫຈທ ລງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014
ຈາກັດ
ໂດຍ ພະແນກຂຶໍ້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ
ຂອງ ສປປ ລາວ.
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ຂະແໜງການ
ການທະນາຄານ &
ການເງິນ
ການທະນາຄານ &
ການເງິນ
ປະກັນໄພ
ການທະນາຄານ &
ການເງິນ

% ຮຸນ
້ ຂອງ
ທະນາຄານ
25%
30%
35%
49%

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
1.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກບທະນາຄານ (ຕ)ົ່

ສະພາບລີຫານ
ສະມາຊິກສະພາບລີຫານຂອງທະນາຄານ ຮອດວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທີົ່ອອກເອກະສານລາຍງານສະບັບນີໍ້
ປະກອບມີ:

ຊືົ່

ຕາແໜ່ງ

ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫືອ ສິນໄຊວລະວງ

ປະທານ

ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ຄາສຸກ ສູນດາລາ

ຮອງປະທານ

ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ພູຂງ ຈັນທະຈັກ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕິ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ຮສ ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລະວງ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈູນທະວງ

ສະມາຊີກ

ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ຄະນະອານວຍການ
ສະມາຊິກຄະນະອານວຍການຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທີົ່ອອກເອກະສານລາຍງານນີໍ້
ປະກອບມີ:

ຊືົ່

ຕາແໜ່ງ

ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ

ທ່ານ ພູຂງ ຈັນທະຈັກ

ຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016

ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວງ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2008

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວງສ໌
ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ
ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014
ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014

ທ່ານ ຄາຊ່ຽນ ມິົ່ງບຸບຜາ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິົ່ນໄຊພອນ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ທ່ານ ບວວັນ ສີມະລີວງ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015
ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈູນທະວງ

ຮອງຜູ້ອານວຍການ

ແຕ່ງຕັໍ້ງ ວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019

ພະນກງານ
ພະນັກງານ ທັງໝດຂອງທະນາຄານ ແລະ ບລີສັດໃນເຄືອ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ແມ່ນ 1.969 ຄນ (31 ທັນວາ 2018:
1.920 ຄນ).
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
2.

ພືໍ້ນຖານໃນການກຽມ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ຫືເອີໍ້ນອີກຢ່າງໜຶົ່ງວ່າ “ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ
ສາລັບຈຸດປະສງພິເສດ”) ແມ່ນຖືກກະກຽມສາລັບທະນາຄານເພືົ່ອນາໃຊ້ໃນການລາຍງານຕາມຂໍ້ການດຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ແລະ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ ເທົ່ານັໍ້ນ. ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ
ສະບັບນີໍ້ແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເລກທີ
6. ນະໂຍບາຍການບັນຊີດັົ່ງກ່າວໃນເບືໍ້ອງຕໍ້ນແມ່ນອີງຕາມມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນສາກນ (“IFRS”) ທີົ່ອອກໂດຍ
ຄະນະກາມະການກ ານ ດມາດຕະຖານການບັນ ຊີສາກ ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິ ນ
ດັົ່ງກ່າວ ບົ່ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນທີົ່ຄບຖ້ວນຕາມວັດຖຸປະສງໂດຍທົ່ວໄປທີົ່ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານ IFRS ເນືົ່ອງຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນາທີົ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜັງສືແຈ້ງການເລກທີ 1659/
ທຫລ ລງວັນທີ 14 ທັນວາ 2018 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜັງສືແຈ້ງການເລກທີ 19/ສຄຄຊ ລງວັນທີ 23
ພະຈິກ 2018 ຂອງສານັກງານຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ ເຊິົ່ງມີເນືໍ້ອໃນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີ ສາລັບ ການ
ຮັບຮູ້ ແລະ ການວັດແທກມູນຄ່າເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ ແມ່ນໃຫ້ ນາໃຊ້ ມາດຕະຖານການບັນຊີສາກນ IAS 39 - ເຄືົ່ອງມື
ທາງການເງິນ ແທນ ມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນສາກນ IFRS 9 - ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ.
ດັົ່ງນັໍ້ນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການແມ່ນບົ່ໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກນ
ດ້ານການລາຍງານ IFRS.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍອີງຕາມພືໍ້ນຖານຕໍ້ນທຶນເດີມ , ເວັໍ້ນແຕ່ໄດ້
ຮັບການເປີດເຜີຍຢູ່ໃນບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເລກທີໃດໜຶົ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີໍ້.
ທະນາຄານ ແລະ ບລິສັດໃນເຄືອຮັກສາການບັນທຶກບັນຊີເປັນເງິນກີບ ("ກີບ") ແລະ ໄດ້ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສັງລວມກິດຈະການສາລັບຈຸດປະສງພິເສດເປັນຫວໜ່ວຍລ້ານກີບ. ທະນາຄານນາໃຊ້ເຄືົ່ອງໝາຍຈຸດ (,) ທີົ່ເປັນເລກທດສະ
ນິຍມ ແລະ ນາໃຊ້ເຄືົ່ອງໝາຍຈໍ້າ (.) ເພືົ່ອແຍກຫວໜ່ວຍພັນ.
ທະນາຄານຍັງໄດ້ສ້າງ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່
ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເລກທິ 5 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ລງວັນທີ 15
ພຶດສະພາ 2019.
ປີການບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ່ນເລີົ່ມຕໍ້ນແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິໍ້ນສຸດ 31 ທັນວາ.

3.

ການນາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ທະນາຄານ ແລະ ບລິສັດໃນເຄືອໄດ້ນາສະເໜີໃບລາຍງານຖານະການເງິນສັງລວມກິດຈະການ ໂດຍລຽງລາດັບຕາມສະພາບ
ຄ່ອງ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຖືກລາຍງານເປັນມູນຄ່າລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນສັງລວມ
ກິດຈະການ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ ຈະຖືກນາມາຫັກລ້າງກັນ ແລະ ລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທິ ໃນເວລາທີົ່ ບັນດາ
ພາກສ່ວນທີົ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫາກມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຫັກລ້າງ ໃນທຸກໆກລະນີຂ້າງລຸ່ມນີໍ້:




ການດາເນີນທຸລະກິດປກກະຕິ
ໃນກລະນີທີົ່ທຸລະກິດມີການກະທາຄວາມຜິດ
ໃນກລະນີຂອງການລໍ້ມລະລາຍ ຫື ການລໍ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານແລະ/ຫື ຄູ່ຄ້າຂອງຕນ.
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ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
4.

ພືໍ້ນຖານຂອງການສງລວມກິດຈະການ
ເອກະສານລາຍງານການເງິ ນສັງ ລວມກິດຈະການແມ່ນປະກອບດ້ ວຍເອກະສານລາຍງານການເງິ ນຂອງທະນາຄານ ແລະ
ບລິສັດໃນເຄືອ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019. ບລີສັດໃນເຄືອແມ່ນບລີສັດຜູ້ຖືກລງທຶນທີົ່ທະນາຄານຄວບຄຸມ. ການຄວບຄຸມ
ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໃນເວລາທີົ່ທະນາຄານໄດ້ຖືກຮັບ ຫື ມີສິດທິ, ທີົ່ຈະໄດ້ຮັບຄືນຈາກຕວປ່ຽນແປງຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຕນກັບນັກລງທຶນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຜນກະທບຕົ່ຜນຕອບແທນທີົ່ຜ່ານອານາດຂອງຕນຕົ່ຜູ້ນັກລງທຶນ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ມີຂໍ້ສມມຸດຖານທີົ່ວ່າຜນຂອງສິດລງຄະແນນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມໄດ້. ຢ່າງໃດກຕາມ, ພາຍໃຕ້
ສະຖານະການສະເພາະໃດໜຶົ່ງ, ທະນາຄານອາດຈະຍັງໃຊ້ການຄວບຄຸມທີົ່ມີການຖືຮນ
ຸ້ ໜ້ອຍກວ່າ 50% ຫື ອາດບົ່ສາມາດທີົ່
ຈະອອກດາເນີນຄວບຄຸມແມ້ກະທັໍ້ງມີການຖືຄອງຮຸ້ນຢູ່ຫາຍກວ່າ 50% ຂອງຮຸ້ນຂອງນິຕິບຸກຄນ. ເມືົ່ອການປະເມີນວ່າມັນມີ
ອານາດຫາຍກວ່ານັກລງທຶນ ແລະ ຈຶົ່ງຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຂອງຜນຕອບແທນຂອງຕນ, ທະນາຄານພິຈາລະນາຂໍ້ເທັດຈິງທີົ່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມດ ແລະ ສະພາບການ, ລວມທັງ:
►
►

►
►

ຈຸດປະສງ ແລະ ການອອກແບບຂອງນັກລງທຶນ
ການກິດຈະກາທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິທີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບກິດຈະກາເຫົ່ານັໍ້ນ ບົ່ວ່າຈະໂດຍທະນາຄານ ຫື ບົ່
ສາມາດຊີໍ້ນາບັນດາກິດຈະກາ
ຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາເຊັົ່ນ: ສິດໃນການຮ້ອງ, ສິດໃນການເພີົ່ມ ແລະ ສິດໃນການຊາລະ
ບົ່ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກຮັບ ຫື ມີສິດ ທີົ່ຈະໄດ້ຮັບຄືນຈາກຕວປ່ຽນແປງຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຕນກັບນັກລງທຶນ
ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຜນກະທບຕົ່ຜນຕອບແທນທີົ່ຜ່ານອານາດຂອງຕນຕົ່ຜູ້ນັກລງທຶນ.

ກາໄລ ຫື ຂາດທຶນ ແລະ ອງປະກອບຂອງ OCI ແມ່ນຖືກແບ່ງປັນໃຫ້ກັບຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງບລີສັດແມ່ຂອງທະນາຄານ ແລະ ສ່ວນ
ໄດ້ເສຍທີົ່ບົ່ມີການຄວບຄຸມ, ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນໄດ້ເສຍທີົ່ບົ່ມີການຄວບຄຸມຈະມີຍອດຂາດດຸນ.
ໃນເວລາທີົ່ມີຄວາມຈ າເປັນ , ການດັດແກ້ແມ່ນໄດ້ເຮັດເໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບ ລີສັດໃນເຄືອທີົ່ຈະເຮັດໃຫ້
ນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງເຂາເຈໍ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງທະນາຄານ. ຊັບສິນລະຫວ່າງກຸມ
່ ທັງໝດ, ໜີໍ້
ສິນ, ທຶນ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ກະແສເງິນສດທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກາລະຫວ່າງທະນາຄານແລະບລິສັດໃນເຄືອ ໄດ້ຖືກ
ລບລ້າງຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການສັງລວມກິດຈະການ.
ການປ່ ຽ ນແປງໃນຜ ນປະໂຫຍດໃນກ າມະສິດ ຂອງບ ລີ ສັ ດ ໃນເຄື ອ , ໂດຍປາດສະຈາກການສູ ນເສຍການຄວບຄຸ ມ , ຖື ກ
ບັນທຶກການເຮັດທຸລະກາທາງດ້ານທຶນ. ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມບລີສັດສູນເສຍການຄວບຄຸມໃນບລີສັດໃນເຄຶອ, ຈະຖືກຢຸດການຮັບ
ຮູ້ຂອງໃນຊັບສິນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ລວມທັງຄ່າຄວາມນິຍ ມ), ຫນີໍ້ສິນ , ສວ່ນໄດ້ເສຍທີົ່ບ ົ່ສາມາດຄວບຄຸມ (NCI) ແລະ ອງ
ປະກອບອືົ່ນໆຂອງທຶນ , ໃນຂະນະທີົ່ໃດຮັບກາໄລ ຫື ຂາດທຶນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນກາໄລ ຫື ຂາດທຶນ. ການລງທຶນໃດໜຶົ່ງທີົ່
ໄດ້ຮັກສາຈະຖືກຮັບຮູ້ຢູ່ໃນມູນຄ່າຍຸດຕິທາ ນະວັນທີຂອງການສູນເສຍຂອງການຄວບຄຸມ.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
5.

ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນຊີແລະການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

5.1

ມາດຕະຖານໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ການຕີຄວາມຫມາຍ
ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີໍ້ ທະນາຄານໄດ້ ນາໃຊ້ເປັນຄັໍ້ງທາອິດກ່ຽວກັບມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນສາກນ
IFRS 15 ລາຍຮັບຈາກສັນຍາກັບລູກຄ້າ . ເນືໍ້ ອໃນ ແລະ ຜ ນກະທ ບຂອງການປ່ຽນແປງທີົ່ເປັນຜ ນມາຈາກການຮັບຮອງ
ມາດຕະຖານການບັນຊີໃໝ່ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີໍ້. ທະນາຄານຍັງບົ່ໄດ້ນາໃຊ້ມາດຕະຖານ, ການຕີຄວາມໝາຍ ຫື
ການປັບປຸງອືົ່ນໆລ່ວງໜ້າ ທີົ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກມາແລ້ວ ແຕ່ຍັງບົ່ທັນມີຜນບັງຄັບໃຊ້.

5.2

IFRS 15 ລາຍຮັບຈາກສັນຍາກັບລູກຄ້າ
IFRS 15 ການດຫັກການພິຈາລະນາສັນຍາ 5 ຂັໍ້ນຕອນ ເພືົ່ອບັນທຶກບັນຊີລາຍຮັບທີົ່ເກີດຂືໍ້ນຈາກສັນຍາກັບລູກຄ້າ ແລະ
ໄດ້ໃຫ້ຄາແນະນາໃໝ່ສາລັບຕໍ້ນທຶນສັນຍາ. ພາຍໃຕ້ ມາດຕະຖານ IFRS 15 ລາຍຮັບຖືກຮັບຮູ້ໃນຈານວນທີົ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັ ນ ເຖິ ງ ການພິ ຈ າລະນາທີ ົ່ ວ ິ ສ າຫະກິ ດ ຄາດວ່ າ ຈະມີ ສ ິ ດ ໃນການແລກປ່ ຽ ນການໂອນສິ ນ ຄ້ າ ຫ ື ບ ລິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່ ລ ູ ກ ຄ້ າ .
ມາດຕະຖານດັົ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວິສາຫະກິດນາໃຊ້ດຸນພິນິດໃນການພິຈາລະນາເຖິງປັດໄຈ ແລະ ສະພາບການທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທັງໝດໃນເວລາທີົ່ ນາໃຊ້ແຕ່ລະຂັໍ້ນຕອນຂອງຫັກການພິຈາລະນາສັນຍາ ກັບລູກຄ້າ ຂອງວິສາຫະກິດ . ມາດຕະຖານຍັງໄດ້
ກ ານ ດການບັ ນ ຊີ ສ າລັ ບ ຕ ໍ້ ນ ທຶ ນ ສ່ ວ ນເພີ ົ່ ມ ຈາກການເຮັ ດ ສັ ນ ຍາແລະຕ ໍ້ ນ ທຶ ນ ທີ ົ່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໂດຍກ ງກັ ບ ການເຮັ ດ ສັ ນ ຍາ.
ນອກຈາກນັໍ້ນ, ມາດຕະຖານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເປີດເຜີຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ກະແສລາຍຮັບຂອງທະນາຄານທີົ່ຢູ່ໃນຂອບ
ເຂດຂອງ IFRS 15 ແມ່ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ລາຍຮັ ບ ຈາກຄ່ າ ທ ານຽມແລະຄ່ າ ນາຍໜ້ າ . ທະນາຄານບ ົ່ ໄ ດ້ ດ ັ ດ ແກ້ ຕ ວເລກການ
ປຽບທຽບຄືນຫັງເນືົ່ອງຈາກວ່າການດັດແກ້ຕວເລກແມ່ນບົ່ມີຜນກະທບອັນສາຄັນ.

5.3

ການນາສະເໜີລາຍຮັບດອກເບ້ຍສຸດທິ
ໂດຍມີຜ ນເລີົ່ມຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ເປັນຕ ໍ້ນມາ, ໃນວັກທີ 82 (a) ຂອງ ມາດຕະຖານການ
ບັນຊີສາກນ IAS 1 ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄິດໄລ່ ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ດ້ວຍວິທີອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ (EIR) ແມ່ນ
ຖືກນາສະ ເໜີແຍກຕ່າງຫາກຈາກລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍທີົ່ຖືກຄິດໄລ່ດ້ວຍວິທີອືົ່ນ. ທະນາຄານບົ່ມີລາຍຮັບ /ລາຍຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍອືົ່ນທີົ່ນອກເຫນືອຈາກການຄິດໄລ່ດ້ວ ຍວິທີ EIR. ດັົ່ງນັໍ້ນ, ທະນາຄານບົ່ໄດ້ລວມເອາລາຍການ “ລາຍຮັບ/ລາຍ
ຈ່ າ ຍດອກເບ້ ຍ ອື ົ່ ນ ” ເພີ ົ່ ມ ເຕີ ມ ໃນລາຍຮັ ບ ດອກເບ້ ຍ . ການປ່ ຽ ນແປງໃນການນ າສະເໜີ ດ ັ ົ່ ງ ກ່ າ ວບ ົ່ ມ ີ ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ກ ານ
ປຽບທຽບຕວເລກຂອງປີ 2018.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ

6.1

ການແລກປ່ຽນເງິນຕ່າງປະເທດ
ການເຮັດທຸ ລະກ າທີົ່ ເປັນ ເງິ ນ ຕາຕ່ າງປະເທດແມ່ ນ ຖືກບັນທຶ ກ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັ ນ ສະກຸນ ເງິ ນ ກີ ບ ໂດຍນ າໃຊ້ອ ັ ດ ຕາ
ແລກປ່ຽນນະວັັນທີທີົ່ເຮັດທຸລະກາ. ຊັບສິນ ແລະ ຫນີໍ້ສິນທີົ່ເປັນສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກແລກປ່ຽນຄືນເປັນ
ເງິ ນ ກີ ບ ໂດຍໃຊ້ ອ ັ ດ ຕາແລກປ່ ຽ ນນະວັ ນ ທີ ສ ້ າ ງບ ດລາຍງານ (ເບີ ົ່ ງ ລາຍລະອຽດອັ ດ ຕາແລກປ່ ຽ ນຂອງສະກຸ ນ ເງິ ນ ຕາ
ຕ່າງປະເທດ ທີົ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ແລະ 31 ທັນວາ 2018 ໃນເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍເລກທີ 41). ສ່ວນຜິດດ່ຽງທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ໃນມືໍ້ສ້າງບດລາຍງານແມ່ນຖືກບັນທຶກເຂໍ້າ
ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ.

6.2

ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືໍ້ອງຕໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫັງ

6.2.1

ວັນທີຂອງການຮັບຮູ້
ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທັງໝດ, ຍກເວັໍ້ນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງລູກຄ້າ, ຖືກຮັບ
ຮູ້ເບືໍ້ອງຕໍ້ນໃນມືໍ້ທີົ່ຖືກຊືໍ້ - ຂາຍ ເຊັົ່ນ ມືໍ້ທີົ່ທະນາຄານກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶົ່ງໃນພັນທະສັນຍາຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ .
ນີໍ້ລວມທັງ "ວິທີການຄ້າປກກະຕິ" - ການຊືໍ້ ຫື ການຂາຍຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ທີົ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນາສົ່ງຕາມການດ
ເວລາທີົ່ໄດ້ຖືກການດໂດຍກດໝາຍ ຫື ລະບຽບການເງິນໃນສະ ຖານທີົ່ຊືໍ້ຂາຍ. ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແມ່ນ
ຖືກຮັບຮູ້ໃນເມືົ່ອເງິນໄດ້ໂອນເຂໍ້າບັນຊີ ຂອງລູກຄ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ທະນາຄານຮັບຮູ້ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງລູກຄ້າເມືົ່ອທະນາຄານໄດ້ຮັບ
ເງິນຈາກລູກຄ້າເປັນທີົ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

6.2.2

ການຕີມູນຄ່າເບືໍ້ອງຕໍ້ນຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ
ການຈັດປະເພດເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນຕາມການຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືໍ້ອງຕໍ້ນ ແມ່ນຂຶໍ້ນກັບລັກສະນະຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ ແລະ
ຈຸດປະສງຂອງຄະນະບລີຫານຕົ່ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທີົ່ຕ້ອງການ. ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທັງໝດແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າໃນເບືໍ້ອງຕໍ້ນ
ຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທາບວກກັບລາຍຈ່າຍທີົ່ເກີດຈາກການຊືໍ້, ຍກເວັໍ້ນໃນກລະນີຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທີົ່ມູນຄ່າ
ຍຸດຕິທາຖືກບັນທຶກໂດຍຜ່ານກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ.

6.2.3

ຊັບສິນທາງການເງິນ ຫລື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ
ຊັບສິນທາງການເງິນ ຫລື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນລວມ
ກິດຈະການຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທາ. ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າຍຸດຕິທາແມ່ນຖືກບັນທຶກເປັນ "ກາໄລ/(ຂາດທຶນ) ສຸດທິໃນ
ຫລັກຊັບ ແລະ ການຊືໍ້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ". ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ເງິນປັນຜນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກເປັນ "ກາໄລ/
(ຂາດທຶນ) ສຸດທິ ຈາກຫລັກຊັບ ແລະ ການຊືໍ້ - ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ". ອີງຕາມ ການດເວລາຂອງສັນຍາ ຫລື ເມືົ່ອສິດໃນ
ການຈ່າຍໄດ້ເກີດຂຶໍ້ນ. ເຊິົ່ງລວມຢູ່ໃນປະເພດນີໍ້ແມ່ນມີຫລັກຊັບລງທຶນ ທີົ່ມີຈຸດປະສງເພືົ່ອຊືໍ້ - ຂາຍໃນໄລຍະສັໍ້ນ.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕົ່)

6.2

ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືໍ້ອງຕໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫັງ (ຕົ່)

6.2.4

ວິທີການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ
ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ (EIR) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຫດຕວຈິງທີົ່ໄດ້ຈາກການຄາດຄະເນການຊາລະເງິນສດໃນອະນາຄດ ຫື
ລາຍຮັບຕາມອາຍຸການທີົ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄືົ່ອງມືການເງິນ ຫື ໄລຍະສັໍ້ນກວ່າທີົ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍກມາສຸດທິຂອງຊັບ
ສິນ ຫື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ. ຄ່າເສືົ່ອມຕໍ້ນທຶນຂອງຊັບສິນ ຫື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນແມ່ນຖືກດັດແກ້ ເມືົ່ອທະນາຄານໄດ້ແກ້ໄຂ
ການຄາດຄະເນລາຍຮັບ ຫື ລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖືກຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ ແລະ ສ່ວນຜິດດ່ຽງ
ຂອງ ມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວຈະຖືກບັນທຶກເປັນ ‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີົ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ’ ສາລັບຊັບສິນທາງການເງິນ ແລະ

‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີົ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ’ ສາລັບໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ. ນະໂຍບາຍການບັນຊີສາລັບວິທີ

EIR ແມ່ນມີ

ຄວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງການນາໃຊ້ເຄືົ່ອງມື ເຊິົ່ງໄດ້ອະທິບາຍເພີົ່ມເຕີມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເລກທີ:
 6.2.7 ສາລັບ “ການລງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈນຄບການດ”
 6.2.8 ສາລັບ ‘ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ’
 6.2.9 ສາລັບ ‘ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ເງິນກູ້ຍືມອືົ່ນໆ’
 6.4 ສາລັບ ‘ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ’
 6.8 ສາລັບ ‘ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ’

6.2.5

ມືໍ້ທີ 1 ກາໄລ ຫື ຂາດທຶນ
ເມືົ່ອລາຄາໃນມືໍ້ທີົ່ການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ ຕ່າງຈາກມູນຄ່າຍຸດຕິທາຂອງລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫາດໃນປັດຈຸບັນ ຂອງເຄືົ່ອງມື
ການເງິນອັນດຽວກັນ ຫື ອີງຕາມມູນຄ່າທີົ່ໄດ້ສາຫວດໃນຕະຫາດ, ທະນາຄານຮັບຮູ້ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືໍ້ທີົ່
ການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຍຸດຕິທາ (‘ມືໍ້ທີ 1’ ກາໄລ ຫື ຂາດທຶນ) ໃນ “ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການຄ້າ". ໃນກລະນີ
ທີົ່ມູນຄ່າຍຸດຕິທາຖືການດຕາມຖານຂໍ້ມູນທີົ່ບົ່ໄດ້ຖືກສາຫວດ, ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືໍ້ທີົ່ການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ
ແລະ ມູນຄ່າທີົ່ໄດ້ຈາກນາໃຊ້ເຕັກນິກການຕີມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານກົ່ຕົ່ເມືົ່ອຂໍ້
ມູນສາມາດຊອກຫາໄດ້ ຫື ເມືົ່ອເຄືົ່ອງມືການເງິນບົ່ຖືກຮັບຮູ້.

6.2.6

ການລງທຶນໃນຫັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ
ການລງທຶນໃນຫັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ປະກອບມີ ຫັກຊັບທຶນ. ຫັກຊັບທຶນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນຫັກຊັບປະເພດມີ
ໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ຖ້າໃນກລະນີທີົ່ຫັກຊັບດັົ່ງກ່າວ ບົ່ໄດ້ຖືກຈັດເປັນປະເພດຫັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ ຫື ຫັກຊັບທີົ່ບັນທຶກມູນຄ່າ
ຍຸດຕິທາ ໂດຍຜ່ານ ກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນໂດຍກງ.
ທະນາຄານຍັງບົ່ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາເງິນກູ້ ຫື ໜີຕ
ໍ້ ້ອງຮັບເປັນການລງທຶນການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕົ່)

6.2

ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືໍ້ອງຕໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫັງ (ຕົ່)

6.2.6

ການລງທຶນໃນຫັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ພາຍຫັງ (ຕົ່)
ຫລັງຈາກການຕີມູນຄ່າໃນເບືໍ້ອງຕໍ້ນ, ການລງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ໄດ້ຖືກຕີມູນຄ່າເປັນມູນຄ່າຍຸດຕິທາ.
ກາໄລ ຫື ຂາດທຶນທີົ່ບົ່ເກີດຂຶໍ້ນຈິງ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໂດຍກງໃນປະເພດທຶນ (ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານນອກການທຸລະ
ກິດ) ເປັນ “ເງິນແຮສາລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”. ເມືົ່ອການລງທຶນດັົ່ງກ່າວໝດການດ, ກາໄລ ຫື ຂາດທຶນສະສມກ່ອນໜ້
ານີໍ້ ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ ວ່າແມ່ນ “ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການດາເນີນງານ” ເມືົ່ອ
ທະນາຄານລງທຶນຫລາຍກວ່າໜຶົ່ງລາຍການໂດຍນາໃຊ້ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນດຽວກັນ, ມັນຈະຖືກສະສາງອອກຕາມຫລັກການ
ເຂໍ້າກ່ອນ-ອອກກ່ອນ. ເງິນປັນຜນທີົ່ຫາມາໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະການຖືຊັບສິນການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານ
ຜນການດາເນີນງານສະເພາະການກິດຈະການ ວ່າເປັນ “ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການດາເນີນງານອືົ່ນໆ ” ເມືົ່ອສິດຂອງການໄດ້ຮັບ
ເງິນປັນຜນຂອງທະນາຄານ ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນ. ເມືົ່ອການຂາດທຶນເພີົ່ມຂຶໍ້ນເນືົ່ອງຈາກການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການລງທຶນດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນ
ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ ວ່າເປັນ “ການຫັກຄ່າເສືົ່ອມການລງທຶນທາງການເງິນ”
ໂດຍປ່ຽນຈາກ “ເງິນແຮສາລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”.

6.2.7

ການລງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈນຄບການດ
ການລງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈນຄບການດແມ່ນຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ບົ່ແມ່ນອະນຸພັນທາງການເງິນ ເຊິົ່ງມີການການດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ
ຫື ສາມາດການດໄດ້ໄລຍະເວລາໃນການຊາລະ ແລະ ໄດ້ການດວັນຄບການດໄວ້ແລ້ວ, ເຊິົ່ງທະນາຄານມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈ ແລະ
ສາມາດຖືໄວ້ຈນຄບການດ. ພາຍຫລັງການຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືໍ້ອງຕໍ້ນ, ການລງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈນຄບການດຈະຖືກບັນທຶກອີງ
ຕາມຕໍ້ນທຶນ ບວກໃຫ້ ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ໂດຍຄິດໄລ່ຕາມສັນຍາຕາມແບບວິທີຄງຕວ. ການລງທຶນປະເພດ
ຖືໄວ້ຈນຄບການດ ຈະຖືກປະເມີນຄ່າເສືົ່ອມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຈະມີການຫັກຄ່າເສືົ່ອມຂອງຫລັກຊັບປະເພດນີໍ້ ຖ້າຫາກມູນ
ຄ່າຍຸດຕິທາມີການຫດລງ ຫື ຫດລງຕົ່າກວ່າຕໍ້ນທຶນຊືໍ້ ຫື ໄລຍະເວລາຂອງການຫດລງຂອງລາຄາມີລັກສະນະຍາວນານ. ຄ່າ
ເສືົ່ອມທີົ່ເກີດຈາກຫລັກຊັບແບບນີໍ້ຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານສະເພາະການກິດຈະການ ໃນພາກສ່ວນ
ຂອງ “ລາຍຈ່າຍຈາກຂາດທຶນສິນເຊືົ່ອ”.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕົ່)

6.2

ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືໍ້ອງຕໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫັງ (ຕົ່)

6.2.7

ການລງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈນຄບການດ (ຕົ່)
ຖ້າທະນາຄານຕ້ອງການຂາຍ ຫື ຈັດປະເພດການລງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈນຄບການດໃໝ່ກ່ອນມືໍ້ຄບການດ (ນອກເໜືອຈາກມີ
ເຫດການໃດໜຶົ່ງສະເພາະ), ລາຍການຄັງຫລັກຊັບທີົ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດ ຖືໄວ້ຈນຄບການດທັງໝດຈະຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ
ຈະຕ້ອງຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ເປັນ ຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ. ນອກຈາກນີໍ້, ທະນາຄານຈະຖືກຫ້າມບົ່ໃຫ້ຈັດປະເພດຊັບສິນ
ການເງິນໃດໆໃຫ້ເປັນຊັບສິນການເງິນທີົ່ຖືໄວ້ຈນຄບພາຍໃນ 2 ປີ.

6.2.8

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ’ ແລະ ‘ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ’, ລວມມີຊັບສິນການເງິນທີົ່ບົ່ແມ່ນອະນຸພັນທີົ່ມີ
ໄລຍະເວລາ ຫື ສາມາດການດໄລຍະເວລາການຊາລະທີົ່ແນ່ນອນ ເຊິົ່ງລາຄາຊັບສິນເຫົ່ານັໍ້ນບົ່ໄດ້ມີການຊືໍ້-ຂາຍໃນຕະຫາດ,
ນອກເໜືອຈາກ:
►
ທະນາຄານມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈທີົ່ຈະຂາຍທັນທີ ຫື ທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດ້ໃນໄລຍະສັໍ້ນ ແລະ ນັໍ້ນກົ່ຂຶໍ້ນຢູ່ກັບການ
ຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕໍ້ນ, ການດຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທາຜ່ານກາໄລ ຫື ຂາດທຶນ;
►
ທະນາຄານຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືໍ້ອງຕໍ້ນ ແລະ ການດມູນຄ່າຂາຍ;
►
ທະນາຄານອາດຈະບົ່ໄດ້ກາໄລຈາກການລງທຶນທັງໝດ ເນືົ່ອງຈາກການເສືົ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນ.
ຫັງຈາກການປະເມີນເບືໍ້ອງຕໍ້ນ, ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ຈະຖືກບັນທຶກລງ
ບັນຊີນາໃຊ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ (ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ “EIR”) ລບໃຫ້ລາຍຈ່າຍຄ່າເສືົ່ອມ. ຄ່າເສືົ່ອມຖືກຄິດໄລ່
ໂດຍຄານຶງເຖິງສ່ວນຫດຂອງຊັບສິນທີົ່ໄດ້ມາ ແລະ ຄ່າທານຽມ ແລະ ຕໍ້ນທຶນທີົ່ເປັນ ສ່ວນໜຶົ່ງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ.
ເພາະສະນັໍ້ນ, ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ລາຍຮັບດອກເບ້ຍໂດຍການນາໃຊ້ອັດຕາຜນຕອບແທນເຊິົ່ງເປັນອັດຕາການຄາດຄະເນທີົ່ດີ
ທີົ່ສຸດຂອງອັດຕາຜນຕອບແທນຄງທີົ່ຕາມອາຍຸເງິນກູ້, ດັົ່ງນັໍ້ນ, ຈຶົ່ງມີການຮັບຮູ້ຜນກະທບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໃນການຄິດໄລ່ຄ່າທານຽມໃນໄລຍະຕ່າງໆ ແລະ ລັກສະນະອືົ່ນໆຂອງວງຈອນຊີວິດຜະລີດຕະພັນ (ການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ, ດອກ
ເບ້ຍ ແລະ ຄ່າບລີການ).
ຖ້າຫາກວ່າການຄາດຄະເນມີການປັບປຸງແກ້ໄຂ, ຈະຕ້ອງມີການບັນທຶກການດັດແກ້ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫື ຫດລງ ຂອງມູນຄ່າໃນໃບ
ລາຍງານຖານະການເງິນ ອີງຕາມການເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫື ຫດລງຂອງລາຍຮັບດອກເບ້ຍ. ຫັງຈາກນັໍ້ນ, ມູນຄ່າດັດແກ້ດັົ່ງກ່າວຈະຖືກ
ຄິດໄລ່ຄ່າເສືົ່ອມ ແລະ ຖືກບັນທຶກເປັນດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີົ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານລວມ
ກິດຈະການ.
ທະນາຄານອາດຈະອອກຂໍ້ຜູກພັນເງິນກູ້ເມືົ່ອເງິນກູ້ຖືກຖອນ, ເງິນກູ້ດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນການເຄືົ່ອນໄຫວທີົ່ມີ
ໄວ້ເພືົ່ອຄ້າຂາຍເພາະວ່າຈຸດປະສງແມ່ນຂາຍເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ. ຂໍ້ຜູກພັນເຫລົ່ານີໍ້ຈະຖືກບັນທຶກ ແລະ ຖືກປະເມີນຕາມມູນຄ່າ
ຍຸດຕິທາຜ່ານກາໄລ ຫື ຂາດທຶນ.
ເມືົ່ອເງິນກູ້ຖືກຖອນ, ກົ່ຈະຖືກຮັກສາໂດຍ ທະນາຄານ ແລະ ຈະບົ່ຂາຍໃນໄລຍະສັໍ້ນ, ຂໍ້ຜູກພັນຈະຖືກບັນທຶກເມືົ່ອສັນຍາ
ໄດ້ຖືກເຮັດຂຶໍ້ນ ແລະ ມີແນວໂນ້ມບົ່ງບອກວ່າການຂາດທຶນຈະເພີົ່ມຂຶໍ້ນ (ຕວຢ່າງ: ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາ).
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕົ່)

6.2

ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືໍ້ອງຕໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫັງ (ຕົ່)

6.2.9

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຍືມ
“ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຍືມ” ປະກອບມີຂໍ້ຕກລງຕາມສັນຍາທີົ່ສົ່ງຜນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມີ
ພັນທະທີົ່ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນສດ ຫື ຊັບສິນການເງິນອືົ່ນໆໃຫ້ແກ່ເຈໍ້າຂອງສັນຍາ.
ຫັງຈາກມີການປະເມີນເບືໍ້ອງຕໍ້ນ, ‘ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຍືມ’ ຈະຖືກປະເມີນອີງຕາມການ
ຫັກມູນຄ່າເສືົ່ອມໂດຍນາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ (‘EIR’). ມູນຄ່າເສືົ່ອມຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງ ຕາມສ່ວນຫລຸດ ແລະ ຄ່າ
ທານຽມຂອງໜີໍ້ ແລະ ຕໍ້ນທຶນທີົ່ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ.

6.2.10 ການຈັດປະເພດຊັບສິນການເງິນຄືນໃໝ່
ເລີົ່ມຈາກວັນທີ 1 ກລະກດ 2008, ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ສາລັບບັນດາຊັບສິນທາງການເງິນ ທີົ່
ບົ່ແນ່ນອນອອກຈາກ “ຊັບສິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ” ໄປເປັນ “ຊັບສິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”, “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ”, ຫື “ຊັບ
ສິນທີົ່ຖືໄວ້ຈນຄບການດ”. ນັບຈາກວັນທີດັົ່ງກ່າວ, ທະນາຄານຍັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ບັນດາເຄືົ່ອງມືການ
ເງິນທີົ່ ນອກເໜືອຈາກ “ເຄືົ່ອງມືການເງິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ” ໄປເປັນ “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ”. ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ຈະ
ຖືກບັນທຶກດ້ວຍມູນຄ່າຍຸດຕິທາໃນມືໍ້ທີົ່ຕີມູນຄ່າຄືນ, ເຊິົ່ງມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນຈະກາຍເປັນມູນຄ່າຕໍ້ນທຶນໃໝ່.
ສາລັບຊັບສິນການເງິນທີົ່ຖກ
ື ຈັດເປັນປະເພດອອກຈາກ “ຊັບສິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”, ທຸກໆກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີົ່ເກີດຈາກຊັບ
ສິນດັົ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາທີົ່ໄດ້ລງບັນຊີເປັນທຶນເຈໍ້າຂອງແມ່ນຖືກສະສາງໄປເປັນກາໄລ ຫື ຂາດທຶນຈາກອາຍຸສັນຍາທີົ່ຍັງ
ເຫືອຂອງການລ ງທຶນໂດຍນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ ຍຕ ວຈິງ . ທຸກໆສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕ ໍ້ນທຶນໃໝ່ ແລະ ກະແສ
ເງິນສດທີົ່ຄາດຄະເນໄວ້ແມ່ນຈະຖືກສະສາງອອກຕາມອາຍຸສັນຍາທີົ່ຍັງເຫືອຂອງຊັບສິນໂດຍໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ. ຖ້າ
ຊັບສິນຖືກການດວ່າມີການເສືົ່ອມຄ່າມູນຄ່າທີົ່ລງບັນຊີເປັນ ທຶນເຈໍ້າຂອງນັໍ້ນແມ່ນຈະຖືກ ນາມາລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນ
ການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ.
ໃນບາງກລະນີ ທະນາຄານອາດຈະຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າທີົ່ບົ່ແມ່ນອານຸພັນອອກຈາກ “ຊັບສິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ” ເປັນ
ປະເພດ “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ” ຖ້າການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມໝາຍຂອງເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ
ທະນາຄານມີ ເຈດຈານງໃດໜຶົ່ງ ແລະ ສາມາດຄອບຄອງຊັບສິນທາງການເງິນ ສາລັບເປັນຊັບສິນທີົ່ຍຶດໄດ້ໃນອະນາຄດ ຫື
ຄອບຄອງໄວ້ ຈນຄບການດ. ຖ້າຊັບສິນການເງິນຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ແລະ ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຄາດຄະເນເງິນສດທີົ່ຈະໄດ້
ຮັບໃນອະນາຄດເພີົ່ມໃນພາຍຫລັງເນືົ່ອງຈາກວ່າຄວາມສາມາດທີົ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນສດດັົ່ງກ່າວເພີົ່ມຂຶໍ້ນ,
ຜນກະທບຂອງການ
ເພີົ່ມຂຶໍ້ນນັໍ້ນ ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກເປັນການດັດແກ້ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ ຈາກມືໍ້ທີົ່ການຄາດຄະເນມີການປ່ຽນແປງ.
ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ແມ່ນການເລືອກໂດຍຄະນະອານວຍການ ແລະ ຖືກການດເປັນເຄືົ່ອງມືໂດຍພືໍ້ນຖານເຄືົ່ອງມື.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕົ່)

6.3

ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ

6.3.1

ຊັບສິນທາງການເງິນ
ຊັບສິນທາງການເງິນ (ຫື ສ່ວນໜຶົ່ງຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫື ສ່ວນໜຶົ່ງຂອງກຸ່ມຊັບສິນການເງິນທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ) ຈະຖືກຢຸດຮັບຮູ້
ເປັນຊັບສິນ ກົ່ຕົ່ເມືົ່ອສິດທິທີົ່ຈະໄດ້ຮັບກະແສເງິນສດຈາກຊັບສິນທີົ່ໄດ້ຫມດອາຍຸແລ້ວ. ນອກຈາກນີໍ້, ທະນາຄານຍັງຢຸດຮັບ
ຮູ້ເປັນຊັບສິນ ໃນກລະນີທີົ່ຊັບສິນດັົ່ງກ່າວຖືກໂອນ ແລະ ການໂອນດັົ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບເງືົ່ອນໄຂການຢຸດຮັບຮູ້.
ທະນາຄານຖືວ່າໄດ້ໂອນຊັບສິນຖ້າຫາກວ່າ:



ທະນາຄານໄດ້ໂອນກາມະສິດທັງໝດໃນການຮັບກະແສເງິນສດຈາກຊັບສິນ ຫື
ການຮັກສາສິດທິໃນການຮັບກະແສເງິນສດ ແຕ່ຕ້ອງມີພັນທະຜູກພັນທີົ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍກະແສເງິນສດທີົ່ຈະໄດ້ຮັບທັງ
ໝດໃນອະນາຄດໂດຍທັນທີໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມພາຍໃຕ້ຮູບແບບ 'ການຕິດພັນ’.

ການຕິດພັນ ເປັນການເຮັດທຸລະກາຜ່ານທະນາຄານຖືເປັນລາຍການທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນ ເມືົ່ອທະນາຄານຖືສິດຕາມສັນຍາ ເພືົ່ອຮັບ
ກະແສເງິນສດຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຊັບສິນເດີມ), ແຕ່ຖືເປັນພາລະຜູກພັນຕາມສັນຍາທີົ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຊາລະເງິນສດໃຫ້
ແກ່ກິດຈະການຢ່າງໜ້ອຍໜຶົ່ງແຫ່ງ (ຜູ້ຮັບສຸດທ້າຍ), ເມືົ່ອມີການປະຕິບັດຕາມເງືົ່ອນໄຂທັງສາມຂໍ້ດັົ່ງຕົ່ໄປນີໍ້. ນະວັນທີ 31
ມີນາ 2019 ທະນາຄານບົ່ມີຊັບສິນທາງການເງິນພາຍໃຕ້ຮູບແບບດັົ່ງກ່າວ.
ການໂອນຈະສອດຄ່ອງກັບເງືົ່ອນໄຂການຢຸດຮັບຮູ້ ກຕົ່ເມືົ່ອ:


ທະນາຄານໄດ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນຕອບແທນທັງໝດຂອງຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ ຫື



ທະນາຄານບົ່ໄດ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສ່ຽງທັງໝດໄວ້ ແລະ ຜນຕອບແທນຂອງຊັບສິນທັງໝດ, ແຕ່
ໄດ້ໂອນການຄວບຄຸມຊັບສິນດັົ່ງກ່າວແລ້ວ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນດ້ານເທິງ, ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າການຄວບຄຸມ ຈະຖືກໂອນຖ້າຫາກຜູ້ຮັບໂອນມີຄວາມສາມາດໃນການ
ຂາຍຊັບສິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄນທີສາມທີົ່ບົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຄວາມສາມາດດັົ່ງກ່າວໄດ້ພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບົ່ມີຂໍ້
ຈາກັດໃດໆກ່ຽວກັບການໂອນ.
ເມືົ່ອທະນາຄານໄດ້ໂອນສິດໃນການຮັບເງິນສດຈາກຊັບສິນການເງິນ ຫື ໄດ້ເຂໍ້າຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕິດພັນ, ແລະ ບົ່ໄດ້
ໂອນ ຫື ຍັງຄງຮັກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນຕອບແທນທັງໝດຂອງຊັບສິນ ຫື ໄດ້ໂອນສິດໃນການຄວບຄຸມຊັບສິນ, ຊັບສິນ
ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນເວລາທີົ່ທະນາຄານຍັງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນນັໍ້ນໆ. ໃນກລະນີນີໍ້ທະນາຄານຍັງຮັບຮູ້ເປັນໜີໍ້ສິນໃນເຄືອ,
ຊັບສິນທີົ່ຖືກໂອນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ຕິດພັນແມ່ນ ຖືກປະເມີນບນພືໍ້ນຖານທີົ່ວ່າມັນຈະສົ່ງຜນກະທບຕົ່ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ
ທະນາຄານທີົ່ມີຢູ່.
ການສືບຕົ່ຂອງຮູບແບບຂອງການຄໍ້າປະກັນຕົ່ຊັບສິນທີົ່ໄດ້ໂອນ ແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າໃນລະດັບຕົ່າກວ່າມູນຄ່າເດີມຂອງຊັບສິນ
ແລະ ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງການພິຈາລະນາວ່າ ທະນາຄານມີຄວາມສາມາດໃນການຊາລະໜີໍ້.
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6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕົ່)

6.3

ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ (ຕົ່)

6.3.1

ຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕົ່)
ນອກຈາກນີໍ້ທະນາຄານຍັງຢຸດຮັບຮູ້ບັນດາຊັບສິນທາງການເງິນໂດຍສະເພາະການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າ ເມືົ່ອເງືົ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້
ຕກລງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນໃໝ່ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເປັນກູ້ຢືມໃໝ່, ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈະຖືກບັນທຶກເປັນຄ່າເສືົ່ອມ
ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານ.

6.3.2

ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ
ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນຈະຖືກຢຸດຮັບຮູ້ໃນບັນຊີເມືົ່ອພັນທະຕົ່ກັບໜີໍ້ສິນດັົ່ງກ່າວໄດ້ສິໍ້ນສຸດ ຫື ໄດ້ມີການຍກເລີກ ຫື ໝດອາຍຸ.
ເມືົ່ອໜີໍ້ສິນການເງິນທີົ່ມີຢູ່ຖືກແທນທີົ່ ດ້ວຍໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆຈາກເຈໍ້າໜີໍ້ຜູ້ເກົ່າໃນເງືົ່ອນໄຂທີົ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫື ປັບປຸງເງືົ່ອນໄຂຂອງ
ໜີໍ້ສິນທີົ່ມີຢູ່ ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງ ຫື ການປັບປຸງຖືກປະຕິບັດເຊັົ່ນດຽວກັບການສະສາງບັນຊີໜີໍ້ສິນເດີມອອກ ແລະ ຮັບຮູ້ໜີໍ້
ສິນໃໝ່, ແລະ ສ່ວນຜິດດ່ຽງ ຂອງຍອດຍກມາຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານ ແລະ ການພິຈາລະນາທີົ່
ໄດ້ຈ່າຍຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານ.

6.4

ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ
ທະນາຄານປະເມີນໃນມືໍ້ເຮັດໃບລາຍງາຍຖານະການເງິນວ່າມີຫລັກຖານຊັດເຈນທີົ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊັບສິນການເງິນ ຫື ກຸ່ມ
ຂອງຊັບສິນການເງິນມີການເສືົ່ອມມູນຄ່າ ຫື ບົ່. ຊັບສິນການເງິນ ຫື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນຈະຖືວ່າມີຄວາມເສຍຫາຍຖ້າ
ພຽງແຕ່ວ່າມີ ຫລັກຖານຊັດເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜນຂອງໜຶົ່ງ ຫື ຫລາຍເຫດການທີົ່ປະກດຂຶໍ້ນຫລັງຈາກ ມີການຮັບ
ຮູຊ
້ ບ
ັ ສິນ (ເກີດມີ “ເຫດການເສຍຫາຍ”) ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶົ່ງ (ຫື ຫລາຍເຫດການ) ໄດ້ສົ່ງຜນກະທບ ເຖິງການຄາດ
ຄະເນກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດ ຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນທີົ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊືົ່ອຖື.
ຫລັກຖານຂອງການເສືົ່ອມມູນຄ່າອາດລວມມີ: ຕວຊີໍ້ວັດວ່າຜູ້ກູ້ຢືມ ຫື ກຸ່ມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ
ການເງິນ, ການຜິດສັນຍາ ຫື ບົ່ສາມາດຊາລະຕໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກເຂາຈະລໍ້ມລະລາຍ ຫື
ການປັບປຸງລະບບການເງິນຄືນໃໝ່ ແລະ ຂໍ້ມູນອືົ່ນໆທີົ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກະແສເງິນສດທີົ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄດ ຫລຸດລງ
ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງໜີໍ້ ເກີນການດ ຫື ເງືົ່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜິດສັນຍາ.

6.4.1

ຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕັດຈາໜ່າຍ
ຂາດທຶນການເສືົ່ອມມູນຄ່າສະເພາະ
ສາລັບຊັບສິນທາງການເງິນທີບ
ົ່ ນ
ັ ທຶກຕາມມູນຄ່າສຸດທິຫລັງຫັກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ (ເຊັົ່ນ: ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ
ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຍືມ ແລະ ການກູ້ຢືມອືົ່ນໆ), ທະນາຄານຈະປະເມີນຫັກຖານຂອງການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການ
ເງິນວ່າມີຫລັກຖານການເສືົ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນການເງິນນັໍ້ນສາຄັນ ຫື ບົ່ເພືົ່ອພິຈາລະນາສະເພາະໂດຍຜູ້ບລີຫານ.
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6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕົ່)

6.4

ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕົ່)

6.4.1

ຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕັດຈາໜ່າຍ (ຕົ່)
ຖ້າຫາກມີຫລັກຖານວ່າຄ່າເສືົ່ອມເກີດຂຶໍ້ນ, ຈານວນຄ່າເສືົ່ອມຈະຖືກຕີມູນຄ່າເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍກມາຂອງຊັບສິນ
ແລະ ຍອດເຫືອປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດ (ບົ່ລວມເອາຄ່າເສືົ່ອມທີົ່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນ ໃນອະນາຄດ). ຍອດຍກ
ມາຂອງຊັບສິນແມ່ນຫລຸດລງ ຍ້ອນນາໃຊ້ບັນຊີຄ່າເສືົ່ອມ ແລະ ຈານວນຄ່າເສືົ່ອມທີົ່ລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນ
ງານ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກສືບຕົ່ຄິດໄລ່ຕາມຍອດຍກມາທີົ່ຫລຸດລງ ແລະ ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍກະແສ
ເງິນສດໃນອະນາຄດ ເພືົ່ອປະເມີນຄ່າເສືົ່ອມ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຖືກລງບັນຊີໃນ “ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີົ່ຄ້າຍຄື
ກັນ”.
ເງິນກູ້ພ້ອມກັບລາຍຈ່າຍທີົ່ຕິດພັນຈະຖືກສະສາງອອກ ເມືົ່ອທະນາຄານໄດ້ພິຈາລະນາວ່າຈະບົ່ສາມາດເກັບໜີໍ້ໄດ້ ແລະ ເມືົ່ອ
ຫລັກຊັບຄໍ້າ ປະກັນຖືກໂອນໃຫ້ທະນາຄານ. ຖ້າໃນໄລຍະຕົ່ມາ, ຄ່າເສືົ່ອມໜີໍ້ເສຍຈະເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫື ຫລຸດລງຍ້ອນວ່າມີ
ເຫດການເກີດຂຶໍ້ນຫລັງຈາກໄດ້ຫັກຄ່າເສືົ່ອມ, ຄ່າເສືົ່ອມໜີໍ້ເສຍທີົ່ຖືກຫັກໄວ້ກ່ອນໜ້ານີໍ້ຈະເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫື ຫລຸດລງໂດຍການ
ດັດແກ້ໃນບັນຊີລາຍຈ່າຍ, ຖ້າໃນອະນາຄດຈະສາມາດເກັບຄືນໄດ້ ມູນຄ່າທີົ່ເກັບຄືນໄດ້ນັໍ້ນຈະຖືກລງບັນຊີເບືໍ້ອງມີໃນ “ລາຍ
ຮັບ”.
ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດທີົ່ຄາດຄະເນໄວ້ ແມ່ນມູນຄ່າໃນປັດຈຸບັນຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງຂອງ
ຊັບສິນການເງິນ. ຖ້າເງິນກູ້ມີອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ຜັນແປ, ອັດຕາສ່ວນຫລຸດສາລັບການຕີມູນຄ່າຂອງຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າແມ່ນ
ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງໃນປັດຈຸບັນ. ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າເປັນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ, ອັດຕາສ່ວນ
ຫລຸດສາລັບຄິດໄລ່ຄ່າເສືົ່ອມແມ່ນ ຕ້ອງນາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງໃນປັດຈຸບັນ.
ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດ ທີົ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂອງຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ມີຜນກະທບຕົ່ກະແສ
ເງິນ ສດອາດເປັນຜນມາຈາກຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີົ່ຍຶດມາໄດ້ລບໃຫ້ຕໍ້ນທຶນຂອງຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີົ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຂາຍບົ່
ວ່າການ ຍຶດຫລັກຊັບຈະເປັນໄປໄດ້ ຫື ບົ່ກົ່ຕາມ.

ຮູບແບບການເສືົ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ
ເພືົ່ອຈຸດປະສງໃນການປະເມີນຄ່າເສືົ່ອມເປັນກຸ່ມ, ຊັບສິນການເງິນແມ່ນຖືກຈັດເປັນກຸ່ມຕາມລັກສະນະຄວາມສ່ຽງທີົ່ຄ້າຍ ຄື
ກັນ ເຊິົ່ງເປັນຕວຊີໍ້ວັດຄວາມສາມາດຂອງລູ ກໜີໍ້ໃນການຈ່າຍເງິນຈານວນທັງໝດອີງຕາມເງືົ່ອນໄຂໃນສັນຍາ (ຕວຢ່າງເຊັົ່ນ,
ອີງຕາມພືໍ້ນຖານຂອງການປະເມີນຜນຄວາມສ່ຽງການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອ ຫື ການໃຫ້ຄະແນນໂດຍພິຈາລະນາຈາກ ປະເພດຊັບສິນ
, ປະເພດອຸດສາຫະກາ, ສະຖານທີົ່ຕັໍ້ງພູມສາດ, ປະເພດຂອງຫັກຊັບຄໍ້າປະກັນ, ສະຖານະພາບທີົ່ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອືົ່ນໆ
ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ).
ກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດຂອງກຸ່ມຊັບສິນການເງິນທີົ່ມີການຫັກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ ແມ່ນຖືກຄາດຄະເນບນພືໍ້ນຖານ
ການເສືົ່ອມຄ່າຜ່ານມາຂອງຊັບສິນທີົ່ມີລັກສະນະຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອທີົ່ຄ້າຍຄືກັນໃນກຸ່ມ. ການເສືົ່ອມຄ່າຜ່ານມາຖືກດັດແກ້
ບນພືໍ້ນຖານຂໍ້ມູນທີົ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ເພືົ່ອສ່ອງແສງເຖິງຜນກະທບຂອງເງືົ່ອນໄຂໃນປັດຈຸບັນ ເຊິົ່ງການເສືົ່ອມຄ່າຜ່ານມາແມ່ນ
ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເພືົ່ອຍ້າຍຜນກະທບຂອງເງືົ່ອນໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີົ່ບົ່ສົ່ງຜນກະທບໃນປັດຈຸບັນ.
ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີົ່ສ່ອງແສງເຖິງກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນກັບ ການປ່ຽນແປງ
ຂອງຂໍ້ມູນທີົ່ສັງເກດໄດ້ຈາກປີຕົ່ປີ (ເຊັົ່ນການປ່ຽນແປງອັດຕາການວ່າງງານ, ລາຄາຊັບສິນ, ລາຄາ ສິນຄ້າ, ເງືົ່ອນໄຂການຊາລະ
, ຫື ປັດໄຈອືົ່ນໆທີົ່ບົ່ງບອກເຖິງການຂາດທຶນໃນກຸ່ມ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງການ ຂາດທຶນ). ວິທີການ ແລະ ຂໍ້ສມມຸດຖານ
ທີົ່ນາໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດ ໄດ້ທບທວນຄືນຢ່າງເປັນປກກະຕິ ເພືົ່ອຫລຸດສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງ
ຂາດທຶນທີົ່ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທຶນຕວຈິງ.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕົ່)

6.4

ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕົ່)

6.4.2

ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການລງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ
ທະນາຄານຍັງໄດ້ບັນທຶກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຕົ່ການລງທຶນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ເມືົ່ອເກີດການຫດລງທີົ່ສາຄັນ ຫື ການຫດລງ ໃນມູນ
ຄ່າຍຸດຕິທາທີົ່ຕົ່າກວ່າຕໍ້ນທຶນ ຂໍ້ການດທີົ່ “ສາຄັນ” ຫື “ຍາວນານ” ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ, ການພິຈາລະນາດັົ່ງກ່າວນີໍ້ ທະນາຄານ
ປະເມີນລະຫວ່າງຫາຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຮຸ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ການດຂອບເຂດຂອງມູນຄ່າຍຸດຕິທາ
ທີົ່ຕົ່າກວ່າຕໍ້ນທຶນ.

6.4.3

ການປະເມີນມູນຄ່າຫັກຊັບຄໍ້າປະກັນ
ທະນາຄານຊອກຫາວິທີທີົ່ຈະນ າໃຊ້ຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ , ຖ້າເປັນໄປໄດ້ , ເພືົ່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນການເງິ ນ .
ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນອາດເປັນໄດ້ຫລາຍຮູບແບບ ເຊັົ່ນ ເງິນສດ, ຫລັກຊັບ, ໜັງສືສິນເຊືົ່ອ/ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ, ອະສັງຫາລີມະຊັບ
, ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ, ເຄືົ່ອງໃນສາງ, ຊັບສິນທີົ່ບົ່ແມ່ນການເງິນອືົ່ນໆ ແລະ ການຍກລະດັບສິນເຊືົ່ອ ເຊັົ່ນ ຂໍ້ຕກລງທີົ່ຮັດກຸມ . ໂດຍ
ທົ່ວໄປ, ມູນຄ່າຍຸດຕິທາຂອງຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນແມ່ນຖືກປະເມີນໃນມູນຄ່າຕົ່າສຸດໃນມືໍ້ເລີົ່ມຕໍ້ນ ແລະ ຕາມບດລາຍງານປະ
ຈາປີຂອງທະນາຄານ.
ເພືົ່ອການດຂອບເຂດທີົ່ຄວນເປັນໄປໄດ້ ທະນາຄານໄດ້ນາໃຊ້ຂໍ້ມູນຕາມທ້ອງຕະຫາດສາລັບປະເມີນຊັບສິນການເງິນ ທີົ່ໃຊ້
ເປັນຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ . ຊັບສິນການເງິນອືົ່ນໆທີົ່ຍັງບົ່ສາມາດການດມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫາດ ຈະຖືກປະເມີນໂດຍໃຊ້ຮູບ
ແບບການປະເມີນ. ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີົ່ບົ່ແມ່ນທາງການເງິນ ເຊັົ່ນ ອະສັງຫາລີມະຊັບ ຈະຖືກປະເມີນຕາມຂໍ້ມູນທີົ່ໄດ້ຈາກ
ພາກສ່ວນພາຍນອກ ເຊັົ່ນ ນາຍໜ້າ, ດັດສະນີ ລາຄາທີົ່ພັກອາໄສ, ບດລາຍງານການ ເງິນທີົ່ຖືກກວດສອບແລ້ວ ແລະ ແຫລ່ງ
ຂໍ້ມູນທີົ່ໜ້າເຊືົ່ອຖືອືົ່ນໆ.

6.4.4

ຫັກຊັບຄໍ້າປະກັນທີົ່ຖືກຍຶດ
ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ນ ການດວ່າຊັບສິນທີົ່ຍຶດມາສາມາດນາໃຊ້ເຂໍ້າໃນການດາເນີນກິດຈະການພາຍໃນຂອງທະນາຄານ
ຫື ຄວນຈະຂາຍ. ຊັບສິນທີົ່ເປັນປະໂຫຍດສາລັບການດາເນີນງານພາຍໃນຈະຖືກໂອນເຂໍ້າໄປເປັນຊັບສິນຕາມແຕ່ລະປະເພດ
ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິົ່ງຈະຖືກຕີມູນຄ່າຫດລງຈາກມູນຄ່າທີົ່ຍຶດມາ ຫື ຍອດຍກມາຂອງຊັບສິນທີົ່ຖືກຄໍ້າປະກັນ . ຊັບສິນທີົ່ຖືກກາ
ນດວ່າຈະຂາຍອອກຈະຖືກໂອນເປັນຊັບສິນມີໄວ້ ສາລັບຂາຍ ແລະ ຖືກຕີມູນຄ່າຕາມມູນຄ່າຕວຈິງນະມືໍ້ທີົ່ຍຶດຊັບສິນ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ.

6.5

ການຫັກລ້າງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຫັກລ້າງກັນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ , ຖ້າ
ຫາກວ່າທະນາຄານຖືກບັງຄັບທາງກດໝາຍໃຫ້ສະສາງຈານວນເງິນດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນ ແລະ ທະນາຄານຕັໍ້ງໃຈຈະສະສາງໃນມູນຄ່າ
ສຸດທິ ຫື ຂາຍຊັບສິນເພືົ່ອຊາລະໜີໍ້ສິນໃນເວລາດຽວກັນ. ນີໍ້ບົ່ແມ່ນກລະນີທົ່ວໄປໃນຂໍ້ຕກລງວ່າດວ້ຍການຫັກລ້າງລະຫວ່າງ
ຊັບສິນ - ໜີໍ້ສິນ ແລະ ຊັບສິນ-ໜີໍ້ສິນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກສະແດງມູນຄ່າລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ລວມ
ກິດຈະການ.
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6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕ)ົ່

6.6

ການລງທຶນໃນບລີສັດຮ່ວມທຶນ
ທະນາຄານແມ່ນມີລາຍຮັບຈາກບ ລີສັດຮ່ວມທຶນ ເຊິົ່ງແມ່ນຫ ວໜ່ວຍທຸລະກິດທີົ່ມີການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນ , ດັົ່ງນັໍ້ນ ການ
ຮ່ວມທຶນແມ່ນໄດ້ມ ີຂ ໍ້ຕ ກລ ງກັ ນ ກ ານ ດການຄວບຄຸມ ຮ່ ວມກັນໃນການເຄືົ່ ອ ນໄຫວທຸລ ະກິດ . ຂ ໍ້ຕ ກລ ງໄດ້ຕ ກລ ງເປັ ນ
ເອກະສັນກັນ ສາລັບຂຕ
ໍ້ ກລງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການດາເນີນງານໃນການຮ່ວມທຶນ.
ທະນາຄານ ຮັບຮູລ
້ າຍຮັບຈາກບລີສັດຮ່ວມທຶນ ຕາມຮູບແບບວິທສ
ີ ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ. ພາຍໃຕ້ຮູບແບບນີໍ້, ການລງທຶນໃນ ບ
ລີສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກຕາມຕ ໍ້ນທຶນໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ ຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນລວມກິດຈະການ ບວກກັບ
ລາຍການດັດແກ້ເປັນ "ຊັບສິນສຸດທິ ຕາມສັດສ່ວນຂອງການລ ງທຶນກັບບ ລີສັດຮ່ວມທຶນ ຕາມພາຍຫລັງ . ຄ່ານິຍ ມຕາມ
ສັດສ່ວນຂອງການລງທຶນໃນບລີສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນມູນຄ່າຊາກ ລວມຢູ່ໃນຍອດຍກມາ ຂອງເງິນລງທຶນ ແລະ
ບົ່ຫັກຄ່າເສືົ່ອມ.
ສ່ວນແບ່ງ ກ າໄລຂອງທະນາຄານຈາກບ ລີສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນໃບລາຍງານການດ າເນີນງານລວມ
ກິດຈະການ. ນີໍ້ແມ່ນ ກາໄລທີົ່ປະກອບເປັນທຶນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນບ ລີສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ແມ່ນກາໄລຫັງອາກອນ ແລະ ເປັນ
ລາຍຮັບທີົ່ບົ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ການລງທຶນໃນບລີສັດຮ່ວມທຶນ.
ຫລັງຈາກນາໃຊ້ຮູບແບບການລງທຶນແລ້ວ ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າ ຈາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຄ່າເສືົ່ອມເພີົ່ມເຕີມ ຂອງການ
ລງທຶນໃນບລີສັດຮ່ວມທຶນ ຫລື ບົ່. ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາໃນມືໍ້ທີົ່ສ້າງເອກະສານລາຍງານ ວ່າມີຫລັກຖານ ການເສືົ່ອມຄ່າ
ຂອງການລງທຶນ ໃນບລີສັດຮ່ວມທຶນ ຫລື ບົ່. ໃນສະຖານະການດັົ່ງກ່າວ ທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ ເປັນສ່ວນຕ່າງ
ລະຫວ່າງຈານວນເງິນທີົ່ເກັບຄືນໄດ້ ແລະ ຍອດຍກມາຂອງການລງທຶນໃນບລີສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ຮັບຮູສ
້ ວ
່ ນຜິດດ່ຽງຢູ່ໃນໃບ
ລາຍງານການດາເນີນງານລວມກິດຈະການ.

6.7

ການເຊົ່າຊືໍ້
ການພິຈາລະນາວ່າມີຂໍ້ຕກລງໃດທີົ່ເປັນການເຊົ່າຊືົ່ ຫລື ລວມຢູ່ໃນການເຊົ່າຊືົ່ ຫລື ບົ່ ແມ່ນຂຶໍ້ນຢູ່ກັນການຕກລງ ແລະ ຕ້ອງ
ການດການປະເມີນວ່າ ການປະຕິບັດຂໍ້ຕກລງແມ່ນຂຶໍ້ນຢູ່ກັບການນາໃຊ້ຊັບສິນສະເພາະ ຫລື ຊັບສິນ ແລະ ຂໍ້ຕກລງໃນການ
ໂອນກາມະສິດນາໃຊ້ຊັບສິນ.

ທະນາຄານເປັນຜູ້ເຊົ່າ
ການເຊົ່າຊືົ່ທີົ່ບົ່ໄດ້ໂອນທຸກຄວາມສ່ຽງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ຜນປະໂຫຍດທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນໂດຍບັງເອີນຕົ່ກາມະສິດຂອງ ລາຍການ
ເຊົ່າຊືົ່ແມ່ນການເຊົ່າໃນການດາເນີນງານ. ການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຊືົ່ໃນການດາເນີນງານແມ່ນຖືກບັນທຶກເປັນ ລາຍຈ່າຍຢູ່ໃນໃບລາຍ
ງານການດາເນີນງານດ້ວຍວິທີສະເໝີຕວ ຕົ່ກັບໄລຍະຂອງການເຊົ່າຊືົ່. ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງໃນການເຊົ່າຊືົ່ທີົ່ອາດເກີດຂຶໍ້ນແມ່ນຖືກ
ບັນທຶກເປັນລາຍຈ່າຍຢູ່ໃນໄລຍະທີົ່ມີການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ.

6.8

ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ລາຍຮັບແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີົ່ວ່າຜນປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກິດຈະໄຫເຂໍ້າທະນາຄານ
ແລະ ລາຍຮັບເຫົ່ານັໍ້ນຈະຖືກຕີມູນຄ່າຢ່າງເຊືົ່ອຖືໄດ້ . ຫລັກການການຮັບຮູ້ສະເພາະດັົ່ງຕົ່ໄປນີໍ້ຈະຕ້ອງຖືກປະເມີນກ່ອນລາຍ
ຮັບຈະຖືກຮັບຮູ້.
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6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕ)ົ່

6.8

ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຕ)ົ່

6.8.1

ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
ສາລັບທຸກໆເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທີົ່ຖືກຕີມູນຄ່າຕາມລາຄາຄ່າເສືົ່ອມຕໍ້ນທຶນ ແລະ ຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ມີດອກເບ້ຍ ໄດ້ຈັດ
ປະເພດເປັນ ຊັບສິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ແລະ ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນໄດ້ການດຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທາ ໂດຍຜ່ານກາໄລ ແລະ
ຂາດທຶນ, ລາຍຮັບ ຫື ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໂດຍນາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ ເຊິົ່ງແມ່ນອັດຕາສ່ວນຫດຕວ
ຈິງທີົ່ໄດ້ຈາກການຄາດຄະເນການຊາລະເງິນສດໃນອະນາຄດ ຫື ລາຍຮັບຕາມອາຍຸການທີົ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄືົ່ອງມືການເງິນ
ຫື ໄລຍະສັໍ້ນກວ່າທີົ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍກມາສຸດທິຂອງຊັບສິນ ຫື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ. ການຄິດໄລ່ແມ່ນຄານຶງເຖິງທຸກໆ
ຂໍ້ການດໃນສັນຍາຂອງເຄືົ່ອງມືການເງິນ (ເຊັົ່ນວ່າ: ທາງເລືອກໃນການຊາລະລ່ວງໜ້າ) ລວມທັງທຸກໆຄ່າທານຽມ ຫື ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍບລີຫານທີົ່ກ່ຽວພັນກັບເຄືົ່ອງມື ແລະ ເຊິົ່ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ບົ່ແມ່ນຂາດທຶນສິນເຊືົ່ອ
ໃນອະນາຄດ.
ເມືົ່ອມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ຫື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຄ້າຍຄືກັນຖືກຫດລງໂດຍການຫັກຄ່າ
ເສືົ່ອມມູນຄ່າ,
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກຮັບຮູ້ໂດຍການນາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ກະແສເງິນສດໃນ
ອະນາຄດສາລັບ ເພືົ່ອຈຸດປະສງຂອງການວັດຄ່າເສືົ່ອມ.

6.8.2

ລາຍຮັບຈາກຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ
ທະນາຄານ ແລະ ບລິສັດໃນເຄືອ ມີລາຍຮັບຈາກຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ຈາກການໃຫ້ບລິການຫລາຍຮູບແບບແກ່ລູກ
ຄ້າ. ລາຍຮັບຄ່າທານຽມແລະຄ່ານາຍໜ້າແມ່ນໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ໃນຈານວນທີົ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການພິຈາລະນາທີົ່
ທະນາຄານແລະ ບລິສັດໃນເຄືອຄາດວ່າຈະມີສິດໃນການແລກປ່ຽນການສະຫນອງການບລິການ. ຂໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດ
ງານ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບເວລາຂອງຄວາມເພິົ່ງພໃຈຂອງລູກຄ້າ , ຖືກລະບຸ ແລະ ຖືກການດ, ເມືົ່ອເວລາເລີົ່ມຕໍ້ນຂອງສັນຍາ.
ໂດຍທົ່ວໄປສັນຍາລາຍຮັບຂອງທະນາຄານຈະບົ່ລວມເອາຫາຍຂໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານ ດັົ່ງທີົ່ອະທິບາຍເພີົ່ມເຕີມ ໃນ
6.8.2.1 ແລະ 6.8.2.2 ຂ້າງລຸ່ມນີໍ້. ໃນເວລາທີົ່ທະນາຄານແລະ ບລິສັດໃນເຄືອໃຫ້ການບລິການແກ່ລູກຄ້າຂອງຕນ, ຈະມີ
ການພິຈາລະນາເປັນໃບແຈ້ງຫນີໍ້ແລະການດການຊາລະນະເວລາໃດໜຶົ່ງ ຫື ເມືົ່ອສິໍ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ ສາລັບການ
ບລິການທີົ່ລະບຸໄລຍະເວລາໄວ້ (ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອືົ່ນໃນ 6.8.2.1 ແລະ 6.8.2 ຂ້າງລຸ່ມນີໍ້). ໂດຍທົ່ວໄປ
ທະນາຄານແລະ ບລິສັດໃນເຄືອໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສະຫບວ່າສິົ່ງທີົ່ກ່າວມານັໍ້ນແມ່ນເປັນຕໍ້ນທຶນໃນການກະກຽມລາຍຮັບ ເພາະໂດຍ
ທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງຄວບຄຸມການບລິການຂອງຕນກ່ອນທີົ່ຈະໂອນໄປຍັງລູກຄ້າ.

6.8.2.1 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າຈາກການບລິການທີົ່ຂໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານການດຊາລະເມືົ່ອສິໍ້ນສຸດໄລຍະ
ເວລາຂອງສັນຍາ
ຂໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານການດຊາລະເມືົ່ອສິໍ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາການບລິການທີົ່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບ
ໂຫຍດຈາກການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານໃນຂະນະທີົ່ທະນາຄານດາເນີນການພ້ອມກັນ.
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ແລະ

ໃຊ້ປະ

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕ)ົ່

6.8

ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຕ)ົ່

6.8.2

ລາຍຮັບຈາກຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ (ຕ)ົ່

6.8.2.2 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າຈາກການບລິການທີົ່ຂໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານການດການຊາລະນະເວລາໃດ
ໜຶົ່ງ
ການບ ລິການທີົ່ຂ ໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິ ບັດ ງານກ ານ ດການຊ າລະນະເວລາໃດໜຶ ົ່ງ ແມ່ນ ຖືກຮັບຮູ້ ເມືົ່ອ ການຄວບຄຸ ມ ການ
ບລິການຖືກໂອນໃຫ້ລູກຄ້າ . ໂດຍທົ່ວໄປຈະເປັນການເຮັດທຸລະກາສາເລັດ ຫື ການບລິການ, ຫື ສາລັບຄ່າທານຽມ ຫື ອງ
ປະກອບຂອງຄ່າທານຽມທີົ່ເຊືົ່ອມຕົ່ກັບການປະຕິບັດງານທີົ່ແນ່ນອນ, ພາຍຫັງທີົ່ປະຕິບັດເງືົ່ອນໄຂທີົ່ສອດຄ້ອງກັນ . ສິົ່ງເຫົ່າ
ນີໍ້ລວມມີຄ່າທານຽມແລະຄ່ານາຍໜ້າທີົ່ເກີດຂືໍ້ນຈາກການເຈລະຈາຫືການເຂໍ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາທຸລະກາສາລັບພາກສ່ວນ
ທີົ່ສາມເຊັົ່ນ : ການກຽມການ/ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫ ື ການເຈລະຈາການຊືໍ້ຮຸ້ນຫ ືຫ ັກຊັບອືົ່ນໆ ຫ ື ການຊືໍ້ຂາຍທຸລະກິດ , ຄ່າ
ທານຽມນາຍໜ້າ ຫື ຊືໍ້ຂາຍຫັກຊັບ.
ທະນາຄານ ແລະ ບລິສັດໃນເຄືອໂດຍທົ່ວໄປມີພັນທະໃນການປະຕິບັດໜ້າວຽກທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ ລິການເຫ ົ່ານີໍ້ , ເຊິົ່ງ
ແມ່ນເພືົ່ອປະຕິບັດການເຮັດທຸລະກາໃຫ້ສາເລັດດັົ່ງທີົ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ.

6.8.2

ລາຍຮັບເງິນປັນຜນ
ລາຍຮັບເງິນປັນຜນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອທະນາຄານຖືກປະກາດສິດໃນການຮັບການຊາລະ.

6.8.3

ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການຄ້າ
ຜນທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຈາກກິດຈະກາການຊືໍ້ຂາຍລວມເຖິງກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ ຈາກການປ່ຽນແປງມູນຄ່າຍຸດຕິທາ ແລະ ລາຍຮັບ
ດອກເບ້ຍ ຫື ລາຍຈ່າຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເງິນປັນຜນ ສາລັບຊັບສິນທາງການເງິນ ແລະ ໜີສ
ໍ້ ນ
ິ ທາງການເງິນ “ມີໄວ້ເພືົ່ອຄ້າ”
ເຊິົ່ງລວມເຖິງສິົ່ງທີົ່ບົ່ມີປະສິດທິພາບທີົ່ໄດ້ບນ
ັ ທຶກໄວ້ໃນທຸລະກາຄວາມສ່ຽງ.

6.9

ເງິນສດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສດ
ເງິນສດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສດດັົ່ງທີົ່ໄດ້ອ້າງອີງຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສດປະກອບດ້ວຍເງິນສດໃນກາມື, ເງິນຝາກກະແສ
ລາຍວັນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານເຊິົ່ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວັນ, ການດ 3 ເດືອນ
ຫື ຕົ່າກວ່ານັໍ້ນ.
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6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕ)ົ່

6.10

ຊັບສມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ
ຊັບສມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນໄດ້ລາຍງານ ຕາມຕໍ້ນທຶນຂອງການບລີການມືໍ້ຕົ່ມືໍ້ລບຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນສະສມ ແລະ ຄ່າເສືົ່ອມສະ
ສມ. ການປ່ຽນແປງຂອງອາຍຸການນາໃຊ້ ແມ່ນໄດ້ລງບັນຊີຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສືົ່ອມຄ່າ ຫື ວິທີຫັກຄ່າເສືົ່ອມຕາມ
ຄວາມເໝາະສມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບັນຊີ.
ຄ່າຫ້ຍຫ້ຽນຖືກຄິດໄລ່ອີງຕາມພືໍ້ນຖານການຄິດໄລ່ຄ່າຫ້ຍຫ້ຽນແບບສະເໝີຕວ ເພືົ່ອຫດຕໍ້ນທຶນຂອງຊັບສມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ
ໃຫ້ຖືກຕາມມູນຄ່າທີົ່ຍັງເຫືອຕວຈິງຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ. ອາຍຸການນາໃຊ້ທີົ່ໄດ້ຄາດຄະເນແມ່ນມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:
ອາຄານ ແລະ ການປັບປຸງ
ເຄືົ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
ເຟີນິເຈີ ແລະ ຕິດຕັໍ້ງ
ພາຫະນະ

5%
20%
20%
20%

ຊັບສມບັດ ແລະ ອຸປະກອນຈະບົ່ຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອມີການສະສາງອອກ ຫື ເມືົ່ອເຫັນວ່າບົ່ມີຜນປະໂຫຍດຕົ່ທຸລະກິດໃນອະນາຄດຈາກ
ການນາໃຊ້ຊັບສມບັດ ແລະ ອຸປະກອນດັົ່ງກ່າວ. ກາໄລ ຫື ຂາດທຶນທີົ່ເກີດຈາກການສະສາງຊັບສມບັດ (ຄິດໄລ່ໄດ້ລະຫວ່າງມູນຄ່າ
ສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່າຍັງເຫືອຂອງຊັບສມບັດ) ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນ "ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນງານອືົ່ນໆ" ໃນໃບລາຍງານຜນ
ການດາເນີນງານລວມກິດຈະການຂອງປີທີົ່ຊັບສມບັດໄດ້ຖືກສະສາງອອກ.

6.11

ຊັບສມບັດຄງທີົ່ບົ່ມີຕວຕນ
ຊັບສມບັດຄງທີົ່ບົ່ມຕ
ີ ວຕນຂອງທະນາຄານປະກອບດ້ວຍ ມູນຄ່າສິດໃນການນາໃຊ້ທີົ່ດິນ ແລະ ຊອບແວ.
ຊັບສມບັດຄງທີົ່ບົ່ມີຕວຕນຈະຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອຕໍ້ນທຶນຂອງຊັບສມບັດຄງທີົ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ມັນຈະສາມາດ
ສ້າງຜນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທະນາຄານໃນອະນາຄດ.
ຊັບສມບັດຄງທີົ່ທະນາຄານຍຶດມາໄດ້ຈະຖືກປະເມີນມູນຄ່າຕໍ້ນທຶນເບືໍ້ອງຕໍ້ນ.
ຕໍ້ນທຶນຂອງຊັບສມບັດຄງທີົ່ບົ່ມີຕວຕນທີົ່ໄດ້ມາ
ຈາກການລວມທຸລະກິດຈະຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຍຸດຕິທາໃນມືໍ້ທີົ່ໄດ້ມາ. ຕົ່ຈາກນັໍ້ນ, ຊັບສມບັດຄງທີົ່ບົ່ມີຕວຕນຈະຖືກຮັບຮູ້ ໂດຍ
ການເອາຕໍ້ນທຶນລບໃຫ້ຄ່າເສືົ່ອມສະສມ.
ອາຍຸການນາໃຊ້ຂອງຊັບສິນທີົ່ບົ່ມີຕວຕນ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນ ໂດຍຈັດເປັນ ມີການດ ແລະ ບົ່ມີການດ. ຊັບສມບັດຄງທີົ່ບົ່ມີຕວ
ຕນທີົ່ມີອາຍຸການນາໃຊ້ທີົ່ມີການດແມ່ນຖືກຫັກຄ່າເສືົ່ອມຕາມອາຍຸການນາໃຊ້. ໄລຍະຂອງການຫັກຄ່າເສືົ່ອມ ແລະ ວິທີການຫັກ
ຄ່າເສືົ່ອມສາລັບຊັບສິນທີົ່ບົ່ມີຕວຕນທີົ່ມີອາຍຸການນາໃຊ້ການດຈະຖືກທບທວນຄືນເປັນຢ່າງນ້ອຍສຸດໃນທ້າຍປີການບັນຊີ. ການ
ປ່ຽນແປງອາຍຸການນາໃຊ້ຄາດຄະເນແມ່ນຈະໄດ້ລງບັນຊີເປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວິທີຂອງການຫັກຄ່າເສືົ່ອມ, ຕາມຄວາມເ
ໝາະສມ ແລະ ຖືເປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບັນຊີ. ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການຫັກຄ່າເສືົ່ອມຂອງຊັບສມບັດຄງທີົ່ບົ່ມີຕວ
ຕນທີົ່ມີອາຍຸການນາໃຊ້ທີົ່ມີການດແມ່ນໄດ້ຖືຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານໃນໝວດຂອງລາຍຈ່າຍທີົ່ພວພັນກັບຊັບສິນ
ທີົ່ບົ່ມີຕວຕນ.
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6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕ)ົ່

6.11

ຊັບສມບັດຄງທີົ່ບົ່ມີຕວຕນ (ຕ)ົ່
ຄ່າເສືົ່ອມຖືກຄິດໄລ່ອີງຕາມພືໍ້ນຖານການຄິດໄລ່ຄ່າ ເສືົ່ອມແບບສະເໝີຕວເພືົ່ອຫດຕໍ້ນທຶນຂອງຊັບສິນທີົ່ບົ່ມີຕວຕນໃຫ້ຖືກຕາມ
ມູນຄ່າທີົ່ຍັງເຫືອຕວຈິງຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ. ອັດຕາຄາດຄະເນການຫັກຄ່າເສືົ່ອມມີດັົ່ງນີໍ້:


ຊອບແວ

2 - 5 ປີ

ສິດໃນການນາໃຊ້ທີົ່ດິນຂອງທະນາຄານແມ່ນບົ່ມີຄ່າເສືົ່ອມ ເນືົ່ອງຈາກສິດໃນການນາໃຊ້ທີົ່ດິນແມ່ນມີອາຍຸການນາໃຊ້ແບບບົ່ຈາກັດ
ແລະ ອອກໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ.

6.12

ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີົ່ບົ່ແມ່ນທາງດ້ານການເງິນ
ທະນາຄານປະເມີນນະມືໍ້ເຮັດເອກະສານລາຍງານ ວ່າມີຊັບສິນໃດທີົ່ມີການເສືົ່ອມຄ່າ ຫື ບົ່. ຖ້າມີ ຫື ເມືົ່ອເຮັດການທດສອບການ
ເສືົ່ອມຄ່າຊັບສິນປະຈາປີຕາມທີົ່ໄດ້ການດ ທະນາຄານປະເມີນຈານວນເງິນທີົ່ເກັບກູ້ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ຈານວນເງິນທີົ່ສາມາດເກັບ
ກູ້ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນແມ່ນໄດ້ຈາກ ມູນຄ່າທີົ່ສູງກວ່າລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຍຸດຕິທາຂອງຊັບສິນ ຫື ມູນຄ່າຍຸດຕິທາຂອງຫວໜ່ວຍຊັບສິນ
ທີົ່ກົ່ໃຫ້ເກີດເງິນສດ (CGU) ລບໃຫ້ຕໍ້ນທຶນຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າທີົ່ຖືກນາໃຊ້. ເມືົ່ອຍອດຍກມາຂອງຊັບສິນ ຫື ມູນຄ່າຂອງ CGU
ຫລາຍກວ່າມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້, ຊັບສິນຈະຖືວ່າເສືົ່ອມຄ່າ ແລະ ຈະຫດມູນຄ່າລງໃຫ້ເທົ່າກັບມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນ
ໄດ້.
ໃນການປະເມີນມູນຄ່າທີົ່ຖືກນາໃຊ້, ກະແສເງິນສດທີົ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄດແມ່ນຫລຸດລງ ເພືົ່ອໃຫ້ໄດ້ມູນຄ່າປັດຈຸບັນ ໂດຍ
ການນາໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຫລຸດກ່ອນອາກອນ ທີົ່ສົ່ງຜນຕົ່ການປະເມີນມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫາດໃນປັດຈຸບັນຂອງເງິນ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງສະເພາະຂອງຊັບສິນ. ໃນການການດມູນຄ່າຍຸດຕິທາລບໃຫ້ຕໍ້ນທຶນຂາຍ, ແບບວິທີການຕີມູນຄ່າທີົ່ເໝາະສມຈະຖືກນາໃຊ້.
ການຄິດໄລ່ຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍເອາຜນຄູນຂອງການຕີມູນຄ່າ, ລາຄາຮຸ້ນທີົ່ການດສາລັບການຄ້າຂາຍກັບ ບລີສັດໃນເຄືອ ຫື ຕວຊີໍ້
ບອກມູນຄ່າຍຸດຕິທາອືົ່ນໆ.
ສ າລັບຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ລວມຄ່າ ນິຍ ມ, ການປະເມີນຈະຖືກເຮັ ດໃນມືໍ້ສ ້າງບ ດລາຍງານ ເພືົ່ອເບິົ່ງວ່າອາດຈະມີຕ ວຊີໍ້ ບອກເຖິ ງ ການ
ເສືົ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນທີົ່ຜ່ານມານັໍ້ນຈະບົ່ເກີດຂຶໍ້ນອີກ ຫື ອາດຫລຸດລງ. ຖ້າຫາກມີຕວຊີໍ້ບອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ ຈານວນ
ເງິນທີົ່ສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ການເສືົ່ອມຄ່າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ກົ່ຕົ່ເມືົ່ອມັນ ມີການປ່ຽນແປງ
ໃນການການດມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ນັບຕັໍ້ງແຕ່ການເສືົ່ອມຄ່າຄັໍ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ . ການປີໍ້ນຄືນແມ່ນຖືກ
ການດຂຶນ
ໍ້ ສະນັນ
ໍ້ ຍອດຍກມາຂອງຊັບສິນແມ່ນບົ່ເກີນມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ ຫື ບເົ່ ກີນຍອດ ຍກມາທີົ່ຖືກການດລບໃຫ້ຄ່າ
ຫລຸ້ຍຫ້ຽນ, ບົ່ມີຄ່າເສືົ່ອມຂອງຊັບສິນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ການປີໍ້ນຄືນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດາເນີນງານລວມ
ກິດຈະການ.

6.13

ການຄໍ້າປະກັນທາງການເງິນ
ໂດຍທົ່ວໄປ ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນທາງການເງິນ , ປະກອບມີ ໜັງສືສິນເຊືົ່ອ, ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ແລະ ໜັງສືຕອບຮັບ .
ການຄໍ້າປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ພາຍໃຕ້ ‘ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ’) ທີົ່ມູນ
ຄ່າຍຸດຕິທາ, ພ້ອມຄ່າທານຽມ. ພາຍຫັງການຮັບຮູ້ ໜີໍ້ສິນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜັງສືຄໍ້າປະກັນແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍເອາມູນຄ່າທີົ່
ຮັບຮູ້ພືໍ້ນຖານທີົ່ສູງກວ່າ ລບຄ່າເສືົ່ອມສະສ ມທີົ່ຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານການເງິນ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທີົ່ດີທີົ່ສຸດທີ ົ່ຕ້ ອງ
ຊາລະຕາມພັນທະທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຈາກໜັງສືຄໍ້າປະກັນ.
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ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕ)ົ່

6.13

ການຄໍ້າປະກັນທາງການເງິນ
ທຸກໆການເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງໜີໍ້ສິນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄໍ້າປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານ
ໃນ ‘ລາຍຈ່າຍເງິນແຮໜີໍ້ເສຍ’. ຄ່າທານຽມແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານໃນ ‘ລາຍຮັບສຸດທິຄ່າທານຽມ ແລະ
ຄ່າບລີການ’ ຕາມວິທີສະເໝີຕວຕາມອາຍຸຂອງການຄໍ້າປະກັນ.

6.14

ຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ
ຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫລັງກະສຽນ
ທະນາຄານຮັບຮູ້ຜນການດາເນີນງານທີົ່ປ່ຽນແປງໄປໃນພັນທະທີົ່ຜູກພັນກັບຜນປະໂຫຍດສຸດທິພາຍໃຕ້ "ລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ພະ ນັກ
ງານ" ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ:
 ເງິນບານານທິົ່ສາຮອງໄວ້ໃຫ້ພະນັກງານທະນາຄານແມ່ນໄດ້ຕັດເອາຈາກເງິນເດືອນແຕ່ລະເດືອນຂອງພະນັກງານ (ປະຈຸ
ບັນແມ່ນ 8%);
 ການປະກອບສ່ວນຂອງທະນາຄານເຊິົ່ງເທົ່າກັບຈານວນຂອງເດືອນທີົ່ເຮັດຂອງພະນັກງານໃນທະນາຄານຄູນກັບ 15%
ຂອງເງິນເດືອນລ່າສຸດຂອງເຂາ.
ຕນທຶນໃນການສະຫນອງຜນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ແຜນດັົ່ງກ່າວທີົ່ການດແມ່ນຖືກການດການນາໃຊ້ວິທີການຄິດໄລ່ແບບຄາດຄະເນ
(ໜີໍ້ສິນ). ຫດຫວໜ່ວຍການບລີການທີົ່ຖືກຄາດຄະເນໄວ້.
ການປະເມີນຄືນ, ປະກອບມີກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນຕວຈິງ ບົ່ລວມດອກເບ້ຍທີົ່ລວມເຂໍ້າໃນດອກເບ້ຍສຸດທິໃນຜນປະໂຫຍດໜີໍ້ສິນ
ທີົ່ໄດ້ການດໄວ້ຈະບັນທຶກທັນທີໂດຍທັນທີໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນພ້ອມກັບ ຈດໜີໍ້ ຫື ມີ ທີົ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບກາໄລສະສມ
ໂດຍຜ່ານ OCI ໃນໄລຍະທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນ. ການປະເມີນຄືນ ແມ່ນບົ່ໄດ້ຈັດປະເພດຄືນເຂໍ້າກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນໃນໄລຍະຕົ່ມາ.
ດອກເບ້ຍສຸດທິທີົ່ຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຫດຂອງຊັບສິນ ຫື ໜີໍ້ສິນສຸດທິທີົ່ການດໄວ້.
ທະນາຄານຮັບຮູ້ຜນການດາເນີນງານທີົ່ປ່ຽນແປງໄປໃນພັນທະທີົ່ຜູກພັນກັບຜນປະໂຫຍດສຸດທິພາຍໃຕ້ "ລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ພະນັກ
ງານ" ໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ:
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບລີການປະກອບມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບລີການໃນປະຈຸບັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບລີການຜ່ານມາ,
ກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ ໃນການຕັດຫັກລບ ແລະ ການຊາລະທີົ່ບົ່ເກີດຂຶໍ້ນເປັນປະຈາ, ແລະ
 ລາຍຮັບ ຫື ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍສຸດທິ
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6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕ)ົ່

6.14

ຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ (ຕ)ົ່

ຜນປະໂຫຍດໃນການຍກເລີກສັນຍາຈ້າງ
ອີງຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລງວັນທີ
28 ມັງກອນ 2014, ທະນາຄານມີພັນທະຈ່າຍຊດເຊີຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ທີົ່ລາອອກອີງຕາມເງືົ່ອນໄຂລຸ່ມນີໍ້:
►
►

ກລະນີພະນັກງານຂາດທັກສະຄວາມຊານິຊານານ ຫື ມີສຸຂະພາບບົ່ແຂງແຮງ ແລະ ບົ່ສາມາດສືບຕົ່ເຮັດວຽກໄດ້;
ກລະນີທະນາຄານພິຈາລະນາວ່າຈາເປັນຕ້ອງຫລຸດພະນັກງານ ເພືົ່ອປັບປຸງການເຮັດວຽກພາຍໃນອງກອນ.

ສາລັບການຍກເລີກສັນຍາຈ້າງງານໃນຂງເຂດທີົ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັໍ້ນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງິນເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍ ອີງໃສ່
ພືໍ້ນຖານການຄິດໄລ່ 10% ຂອງເງິນເດືອນພືໍ້ນຖານ ເດືອນສຸດທ້າຍຄູນໃຫ້ຈ ານວນເດືອນທີົ່ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ. ນະວັນທີ
31 ມີນາ 2019, ບົ່ມີພະນັກງານທະນາຄານຖືກຢຸດຈ້າງຕາມເງືົ່ອນໄຂທີົ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ. ດັົ່ງນັໍ້ນ ທະນາຄານບົ່ໄດ້ຫັກຄັງແຮສາລັບ
ການຍກເລີກການຈ້າງດັົ່ງກ່າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ

6.15

ເງິນແຮ
ເງິນແຮຈະຖືກຮັບຮູ້ກົ່ຕົ່ເມືົ່ອທະນາຄານມີພັນທະ (ທາງດ້ານກດໝາຍ ຫື ຕາມການຕກລງ) ເນືົ່ອງມາຈາກເຫດການທີົ່ຜ່ານມາ ແລະ
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີລາຍຈ່າຍ ເພືົ່ອຊາລະສະສາງໜີໍ້ສິນທີົ່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນດັົ່ງກ່າວຕ້ອງເຊືົ່ອຖືໄດ້.
ໃນເວລາທີົ່ຜນກະທບຂອງມູນຄ່າເງິນເວລາ, ທະນາຄານການດລະດັບເງິນແຮດ້ວຍວິທີຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຫດກະແສເງິນສດທີົ່ຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ຮັບ ໂດຍອັດຕາກ່ອນການພາສີ ເຊິົ່ງແມ່ນອັດຕາການປັດຈຸບັນທີົ່ການດໄວ້ສະເພາະກັບໜີໍ້ສິນ. ລາຍຈ່າຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄັງແຮຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບເງິນຄືນ.

6.16

ອາກອນກາໄລ
ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ສາລັບປີປັດຈຸບັນ ແລະ ປີກ່ອນ ແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າຕາມຈານວນທີົ່ຄາດວ່າຈະເກັບ ຄືນ
ຫື ຈ່າຍໃຫ້ກມສ່ວຍສາອາກອນ. ອັດຕາອາກອນ ແລະ ກດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນທີົ່ຖືກນາໃຊ້ຄິດໄລ່ອາກອນແມ່ນມີຜນສັກສິດນາ
ໃຊ້ໃນມືໍ້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ພາຍໃນປະເທດທີົ່ທະນາຄານດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີົ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ.
ອາກອນລາຍໄດ້ພາຍໃນໄລຍະທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການທີົ່ບັນທຶກໃນບັນຊີທຶນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນທຶນເຈໍ້າຂອງ ແລະ ບົ່ໄດ້ມີການ
ບັນທຶກໃນບັນຊີກາໄລ ຫື ຂາດທຶນ, ຜູ້ບລີຫານໄດ້ມີການປະເມີນສະຖານະການປະຕິບັດອາກອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອີງຕາມ
ກດລະບຽບທາງດ້ານອາກອນ ເພືົ່ອການຕີລາຄາຄືນ ແລະ ສ້າງຄັງແຮໃນເວລາທີົ່ເໝາະສມ.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕ)ົ່

6.16

ອາກອນກາໄລ (ຕ)ົ່
ອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະ
ອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ ຈາກສ່ວນຜິດດ່ຽງຊົ່ວຄາວ ຕາມມືໍ້ທີົ່ອອກບດລາຍງານ ລະຫວ່າງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ
ອາກອນ ແລະ ຍອດຍກມາສາລັບການລາຍງານການເງິນ. ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນສ່ວນຕ່າງອາກອນ
ຊົ່ວຄາວ, ຍກເວັໍ້ນເມືົ່ອໜີໍ້ສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະເກີດຂຶໍ້ນຈາກການຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕໍ້ນຂອງຊັບສິນ ຫື ໜີໍ້ສິນ ໃນການເຄືົ່ອນໄຫວທີົ່ບົ່
ແມ່ນການ ລວມກິດຈະການ ແລະ ໃນເວລານັໍ້ນການເຄືົ່ອນໄຫວບົ່ມີຜນກະທບຕົ່ກາໄລທາງດ້ານບັນຊີ ຫື ກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີົ່
ຖືກອາກອນ.
ຍອດຍກມາຂອງໜີໍ້ຕ້ອງຮັບທາງອາກອນ ແມ່ນຖືກກວດກາຄືນໃນມືໍ້ສ້າງບດລາຍງານ ແລະ ຫລຸດລງ ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະ
ບົ່ມີກາໄລທີົ່ຖືກເສຍອາກອນທີົ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຫື ພາກສ່ວນໜຶົ່ງຂອງໜີໍ້ ຕ້ອງຮັບອາກອນຈະ ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ. ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ
ອາກອນທີົ່ບົ່ຖືກຮັບຮູ້ ແມ່ນຖືກປະເມີນຄືນໃນມືໍ້ສ້າງບດລາຍງານ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າກາໄລທີົ່ຖືກເສຍ
ອາກອນໃນອະນາຄດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບອາກອນສາມາດຫັກອອກໄດ້.
ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະແມ່ນຖືກໄລ່ລຽງຕາມອັດຕາອາກອນທີົ່ຄາດວ່າຈະນາໄປໃຊ້ ພາຍໃນໄລຍະ ເມືົ່ອ
ຊັບສິນຖືກຮັບຮູ້ມູນຄ່າຕວຈິງ ຫື ໜີໍ້ສິນຖືກສະສາງ ອີງຕາມອັດຕາອາກອນ (ແລະ ກດໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ) ທີົ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້
ນະມືໍ້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ.
ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ແລະ ອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະຈະຖືກຮັບຮູ້ຜນປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໃບລາຍງານຜນໄດ້ຮັບ
, ຍກເວັໍ້ນອາກອນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕີມູນຄ່າຕາມລາຄາຍຸດຕິທາຂອງຊັບສິນທີົ່ມີໄວ້ສາລັບການຂາຍ, ການຜິດດ່ຽງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຂອງກະແສເງິນສດ, ເຊິົ່ງສາມາດຄິດຄ່າທານຽມ ຫື ບັນທຶກບັນຊີເປັນ OCI. ຂໍ້ຍກເວັໍ້ນເຫົ່ານີໍ້ແມ່ນ
ໄດ້ຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານ ໃນບັນຊີກາໄລ ຫື ຂາດທຶນເຍືໍ້ອນຊາລະ. ທະນາຄານ
ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ອາກອນພາຍຫັງທີົ່ມີການຊາລະສະສາງ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ທີົ່ຖືກຈັດປະເພດເປັນທຶນເຈໍ້າຂອງ.
ທະນາຄານແມ່ນຫັກລ້າງໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະ ເມືົ່ອມີທັງສິດທາງດ້ານກດໝາຍ ແລະ ທະນາຄານມີ
ຈຸດປະສງທີຈ
ົ່ ະຫັກລ້າງກັນບນພືນ
ໍ້ ຖານມູນຄ່າສຸດທິ.

6.17

ຊັບສິນທີົ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍອານາດ (ຊັບສິນທີົ່ທະນາຄານບົ່ໄດ້ຖືກາມະສິດ)
ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ບລີການກ່ຽວກັບກອງທຶນ ແລະ ການບລີການບລີຫານຊັບສິນ ເຊິົ່ງເປັນຜນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໄດ້ຖືຄອງ ຫື ໄດ້
ຮັບສິດໃນການລງທຶນໃນນາມລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ.
ຊັບສິນດັົ່ງກ່າວບົ່ໄດ້ຖືກສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ
ທະນາຄານ, ເນືົ່ອງຈາກຊັບສິນເຫົ່ານັໍ້ນ ບົ່ແມ່ນຊັບສິນຂອງທະນາຄານ.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີົ່ສາຄນ (ຕ)ົ່

6.18

ຄັງສາຮອງທຶນເຈໍ້າຂອງ
ຄັງສາຮອງຖືກບັນທຶກເປັນທຶນ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິົ່ງລວມມີ:
►

7.

ຄັງສາຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິົ່ງຖືກສ້າງຂຶໍ້ນຕາມຂໍ້ການດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບດອະທິບາຍ
ຊ້ອນທ້າຍເລກທີ 32.

ການຄາດຄະແນທີົ່ສາຄນທາງບນຊີ ແລະ ການຕໍ້ງສົມມຸດຖານ
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານ,
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະບລີຫານຕ້ອງມີການ
ພິຈາລະ ນາ, ຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜນກະທບຕົ່ຈານວນລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ແລະ ການເປີດເຜີຍທີົ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງການເປີດເຜີຍໜີໍ້ສິນທີົ່ອາດເກີດຂຶໍ້ນ. ຄວາມບົ່ແນ່ນອນໃນການປະເມີນ ແລະ ການຕີລາຄາ ອາດຈະເຮັດໃຫ້
ເກີດມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານການດັດແກ້ມູນຄ່າຂອງຍອດຍກມາຂອງຊັບສິນ
ແລະ
ໜີໍ້ສິນທີົ່ຈະສົ່ງຜນກະທບໃນ
ອະນາຄດ.
ໃນຂະບວນການຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງທະນາຄານ, ຄະນະບລີຫານໄດ້ພິຈາລະນາດັົ່ງນີໍ້ ເຊິົ່ງມີຜນ
ກະທບອັນສາຄັນໃຫ້ແກ່ຕວເລກການຮັບຮູ້ທີົ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍ ເຊິົ່ງຜນມາຈາກເຄືົ່ອງມືການດັດແກ້ທີົ່ສາຄັນຂອງມູນຄ່າຕວຈິງ
ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນພາຍໃນໄລຍະການເງິນ ຕົ່ໜ້າ. ທະນາຄານໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ສມມຸດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງຕນ ກ່ຽວ
ກັບການການດເວລາທີົ່ມີການລາຍງານທາງດ້ານການເງິນທີົ່ຖືກກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສມມຸດຖານ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ
ໃນອະນາຄດ, ຢ່າງໃດກົ່ຕາມ, ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ ເນືົ່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫາດ ຫື ສະພາບການທີົ່ຄວບຄຸມ
ທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຂໍ້ສມມຸດຖານໃນເວລາທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນ .

7.1

ຄວາມສືບເນືົ່ອງໃນການດາເນີນທຸລະກິດ
ຄະນະບລີຫານຂອງທະນາຄານໄດ້ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ກົ່ຄືຄວາມສືບເນືົ່ອງໃນການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ
ເປັນທີົ່ໜ້າພໃຈວ່າທະນາຄານມີແຫລ່ງທຶນ ເພືົ່ອສືບຕົ່ໃນການດາເນີນທຸລະກິດໃນອະນາຄດ. ຍິົ່ງໄປກວ່ານັໍ້ນ, ຄະນະບລີຫານບົ່ມີ
ສິົ່ງຜິດປກກະຕິໃດໆເປັນທີົ່ໜ້າສງໃສຕົ່ກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ເພືົ່ອສືບຕົ່ດາເນີນງານກົ່ຄືຄວາມສືບເນືົ່ອງໃນການ
ດາເນີນທຸລະກິດ. ເພາະສະນັໍ້ນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການລວມກິດຈະການ ຍັງສືບຕົ່ສ້າງຂຶໍ້ນບນພືໍ້ນຖານ
ຄວາມສືບເນືົ່ອງໃນການດາເນີນທຸລະກິດ.

7.2

ວິທີການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ
ດັົ່ງທີົ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເລກທີ 6.2.4, ການຮັບຮູ້ດອກເບ້ຍພາຍໃຕ້ອັດຕາຂອງເງິນໄດ້ຮັບຄືນ ທີົ່ສາມາດ
ການດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີົ່ສຸດໂດຍນາໃຊ້ອັດຕາຄງທີົ່ ຕາມອາຍຸຂອງເງິນກູ້ ເເລະ ເງິນຝາກ ເເລະ ຮັບຮູ້ຜນກະທບຂອງອັດຕາດອກ
ເບ້ຍທີົ່ອາດຈະເເຕກຕ່າງໃນເເຕ່ລະຂັໍ້ນຕອນ ເເລະ ລັກສະນະອືົ່ນໆ ຈາກວງຈອນອາຍຸຂອງແຕ່ລະຜະລີດຕະພັນ (ເຊັົ່ນ: ການຈ່າຍ
ລ່ວງໜ້າ, ຄ່າປັບໄໝ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທານຽມອືົ່ນໆ). ການຄາດຄະເນນີໍ້ໄດ້ອີງໃສ່ລັກສະນະ, ອງປະກອບຂອງການຕັດສິນໃຈ
ກ່ຽວກັບລັກສະນະທີົ່ຄາດຄະເນໄວ້ ເເລະ ວງຈອນຊີວິດຂອງເຄືົ່ອງມື, ເນືົ່ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍອືົ່ນໆເປັນ
ສ່ວນສາຄັນຂອງເຄືົ່ອງມື.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
7.

ການຄາດຄະແນທີົ່ສາຄນທາງບນຊີ ແລະ ການຕໍ້ງສົມມຸດຖານ (ຕ)ົ່

7.3

ການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ
ທະນາຄານໄດ້ມີການທບທວນເງິນໃຫ້ກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າທີົ່ສາຄັນເປັນແຕ່ລະບຸກຄນຕາມແຕ່ລະວັນທີລາຍງານ ເພືົ່ອປະເມີນ
ວ່າການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ ຄວນຖືກບັນທຶກລງໃນໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານ ຫື ບົ່.
ວິທີການປະເມີນຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີົ່ບັນທຶກໂດຍວິທີຫັກລບຕໍ້ນທຶນ ເປັນຜນໃຫ້ມີການບັນທຶກເງິນແຮສາລັບ:



ການເສືົ່ອມມູນຄ່າສະເພາະຕາມຄວາມສາຄັນແບບລາຍການ ຫື ຊັບສິນສ່ຽງທີົ່ຖືກການດວ່າສາຄັນ;
ການເສືົ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ

ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເພດໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບັດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ເລກທີ 6.4.1. ເຊິົ່ງປະກອບດ້ວຍການຕັດສິນໃຈ
ຂອງຄະນະບລີຫານ, ໂດຍສະເພາະເເລ້ວຈະມີການປະເມີນມູນຄ່າ ເເລະ ການດເວລາຂອງກະເເສເງິນສດໃນອະນາຄດ ເເລະ ມູນ
ຄ່າຫັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ເມືົ່ອມີການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ. ການປະເມີນດັົ່ງກ່າວມາຈາກຈານວນຂອງປັດໄຈ, ການປ່ຽນເເປງ
ຂອງລາຍການທີົ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເເຕກຕ່າງຂອງຜນຕອບເເທນ.

7.4

ຄ່າເຊືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການລງທຶນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ
ທະນາຄານທບທວນຄືນຕາສານຫນີໍ້ຂອງຕນທີົ່ຈັດປະເພດເປັນການລງທຶນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍໃນແຕ່ລະວັນທີົ່ລາຍງານເພືົ່ອປະເມີນ
ວ່າພວກມັນໄດ້ເຊືົ່ອມຄ່າ ຫື ບົ່ ດັົ່ງທີົ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເລກທີ 6.4.2.
ການປະເມີນຜນດັົ່ງກ່າວນີໍ້, ລວມທັງການຄາດຄະເນກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີົ່ປະກອບເຂໍ້າອືົ່ນໆເຂໍ້າໃນຮູບແບບ
ກະແສເງິນສດແບບສ່ວນຫດ ແລະ ໃນກລະນີຂອງຕາສານທຶນ , ການຕີລາຄາຂອງສິົ່ງທີົ່ເປັນ 'ທີົ່ສາຄັນ' ຫື 'ເປັນເວລາດນ' ແມ່ນ
ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ມ ີ ກ ານຕັ ດ ສິ ນ ໃຈ. ໃນການຕັ ດ ສິ ນ ໃຈດັ ົ່ ງ ກ່ າ ວນີໍ້ , ທະນາຄານການປະເມີ ນ , ໃນບັ ນ ດາປັ ດ ໄຈອື ົ່ ນ ໆ, ປະຫວັ ດ
ການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຸ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີົ່ມູນຄ່າຍຸດຕິທາຂອງການລງທຶນແມ່ນຕົ່າກວ່າຕໍ້ນທຶນ.

7.5

ຊັບສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະ
ຊັບສິນອາກອນຍືໍ້ນຊາລະ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນແງ່ຂອງການຂາດທຶນອາກອນ ທີົ່ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີົ່ວ່າ ກາໄລອາກອນໃນ
ອະນາຄດທີົ່ມີຢູ່ກັບການຂາດທຶນທີົ່ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້. ການຕັດສິນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການກ ານ ດຈ ານວນເງິນຂອງຊັບສິນອາກອນ
ເຍືໍ້ອນຊາລະ ທີົ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ , ໂດຍອີງໃສ່ແນວໂນ້ມໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດັບຂອງກາໄລອາກອນໃນອະນາຄດ ພ້ອມກັບຍຸດ
ທະສາດການວາງແຜນອາກອນໃນອະນາຄດ.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
8.

ລາຍຮບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮບທີົ່ຄ້າຍຄືກນ

ລາຍຮບດອກເບ້ຍທີົ່ຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊ້ວິທີອດຕາດອກເບ້ຍ
ທີົ່ແທ້ຈິງຈາກ
ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນໆ
ການລງທຶນໃນຫັກຊັບ
ກິດຈະກາອືົ່ນໆ

9.

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີົ່ຄ້າຍຄືກນ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍທີົ່ຄິດໄລ່ໂດຍນາໃຊ້ວິທີອດຕາດອກເບ້ຍ
ທີົ່ແທ້ຈິງສາລບ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

10.

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ

466.813
17.167
22.132
1.735

417.182
11.781
27.191
6.225

507.847

462.379

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ

71.955
213.038
284.993

33.222
200.946
234.168

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ

44.154
10.633
4.524
59.311

39.387
19.852
2.409
61.648

(6.449)
(3.071)
(9.520)

(5.595)
(453)

ລາຍຮບສຸດທິຈາກຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລີການ

ລາຍຮບຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລີການຈາກ:
ບລີການຊາລະສະສາງ
ທຸລະກາທາດ້ານສິນເຊຶົ່ອ
ທຸລະກາທາງອືົ່ນ
ລາຍຈ່າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລີການສາລບ:
ບລີການຊາລະສະສາງ
ທຸລະກາທາງອືົ່ນ
ລາຍຮບສຸດທິຈາກຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລີການ
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49.791

(6.048)
55.600

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
11.

ລາຍຮບສຸດທິຈາກການຄ້າ

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ

8.631
(1.204)
7.427

15.751
22.553

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ

6.136
3.104
546
9.786

1.766
857

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ

1.203

580

1.203

580

ກາໄລສຸດທິຈາກການຊືໍ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຕີມູນ
ຄ່າລາຍການທາງການເງິນ
ກາໄລ/(ຂາດທຶນ) ຈາກການຄ້າອະນຸພັນທາງການເງິນ

12.

ລາຍຮບອືົ່ນໆຈາກການດາເນີນງານ

ລາຍຮັບເງິນປັນຜນ
ເກັບຄືນໜີສ
ໍ້ ູນທີົ່ສະສາງອອກ
ອືນ
ົ່ ໆ

13.

2.623

ຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມມູນຄ່າສາລບການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ

ເກັບຄືນຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າການລງທຶນໃນຫັກຊັບຖືໄວ້ຈນຄບການດ

(ບດອະທິບາຍເລກທີ 21)
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
14.

ລາຍຈ່າຍພະນກງານ

ເງິນເດືອນ
ຜນປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ແຜນງານການດຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືົ່ນໆກ່ຽວກັບພະນັກງານ

15.

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31
ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31
ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ

35.428
36.282
3.609
2.099

32.294
21.395
2.828
1.711

77.418

58.228

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2019

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

5.332
2.964
2.276
1.977
3.658
7.136
101
2.253
1.992
524
3.189
3.026
4.371

4.136
1.622
1.764
1.680
2.900
6.628
80
858
1.708
507
4.104
675
3.346

38.799

30.008

ລາຍຈ່າຍອືົ່ນໆຈາກການດາເນີນງານ

ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບາລຸງຮັກສາ
ຄ່າໂຄສະນາ, ການຕະຫາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຂາຍ
ຄ່າເຊົ່າຫ້ອງການ
ຄ່າການສືົ່ສານ
ຄ່າການຝຶກອບຮມ, ປະຊຸມ ແລະ ສາມະນາ
ຄ່າເບ້ຍປະກັນໃຫ້ກອງທຶນປກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ
ຄ່າອາກອນ ແລະ ພັນທະອືົ່ນໆ
ລາຍຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ
ສາທາລະນຸປະໂພກ
ຄ່ານໍ້າມັນ
ເຄືົ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
ຄ່າທີົ່ປຶກສາ ແລະ ບລີການທາງດ້ານການເງິນ
ອືນ
ົ່ ໆ
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
16.

ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ("ທຫລ")

ເງິນສດໃນກາມືເປັນເງິນກີບ
ເງິນສດໃນກາມືເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

1.211.477

961.728

924.627

681.517

1.292.929
3.011.373
6.440.406

1.294.828
2.396.173
5.334.246

ຍອດເຫືອຢູ່ ທຫລ
- ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ(*)
- ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ຍອດເຫືອກັບທະນາຄານກາງປະກອບດ້ວຍບັນຊີເງິນຝາກເພືົ່ອການຊາລະສະສາງ ແລະ ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ. ຍອດເຫືອເຫລົ່ານີໍ້ບົ່
ມີດອກເບ້ຍ.
(*) ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ, ທະນາຄານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາຄັງສະສມເງິນສດກັບທະນາຄານກາງໃນຮູບ
ແບບເງິນຝາກບັງຄັບ, ເຊິົ່ງຖືກຄິດໄລ່ 5,00% ສາລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ 10,00% ສາລັບສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ, ສອງອາທິດ
ຕົ່ຄັໍ້ງ (2018: 5,00% ແລະ 10,00%) ຂອງເງິນຝາກລູກຄ້າທີົ່ມີມືໍ້ຄບການດຕົ່າກວ່າ 12 ເດືອນ. ພາຍໃນໄລຍະ, ທະນາຄານ
ໄດ້ຮັກສາຍອດເງິນຝາກແຮບັງຄັບໃນມູນຄ່າທີົ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງ ທຫລ.
17.

ໜີໍ້ຕ້ອງຮບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວນ ແລະ ເງິນຝາກປະຢດ
- ເປັນເງິນກີບ
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

3.946.183
9.001
3.937.182

2.700.974
3.681
2.697.293

ເງິນຝາກມີການົດ
- ເປັນເງິນກີບ
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

1.190.418
246.379
944.039

1.127.695
381.380
746.315

5.136.600

3.828.669

ອັດຕາດອກເບ້ຍສາລັບໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງທະນາຄານອືົ່ນພາຍໃນໄລຍະມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິກຝາກມີການດ
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31 ມີນາ 2019
% ຕົ່ປີ

31 ທັນວາ 2018
% ຕົ່ປີ

0,00% - 0,80%
0,00% - 0,80%
0,85% - 4,95%

0,00% - 0,80%
0,00% - 0,80%
0,85% - 4,00%

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
18.

ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າທັງໝດ
ໃນນີ:ໍ້

ເງິນກູ້ທີົ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກການກູ້ຍືມເງິນຈາກ ທຫລ (ບດອະທິບາຍ
ເລກທີ 28)
ເງິນແຮຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມຄ່າ (ບດອະທິບາຍເລກທີ 19)

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

25.899.407

24.845.276

2.074.470
(504.978)

2.063.243
(478.416)

25.394.429

24.366.860

31 ມີນາ 2019
ອັດຕາດອກເບ້ຍ
% ຕປ
ົ່ ີ

31 ທັນວາ 2018
ອັດຕາດອກເບ້ຍ
% ຕປ
ົ່ ີ

6,00% - 16,00%
4,00% - 16,00%
6,00% - 10,00%

6,00% - 16,00%
4,00% - 16,00%
6,00% - 11,50%

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

11.413.985
11.343.689
3.141.733

10.988.474
10.842.780
3.014.022

25.899.407

24.845.276

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

1.834.691
14.798.942
9.265.774

1.825.034
14.431.801
8.588.441

25.899.407

24.845.276

ອັດຕາດອກເບ້ຍສາລັບເງິນກູ້ທຸລະກິດພາຍໃນໄລຍະມີ ດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ກີບ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ໂດລາ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ບາດ

ເງິນກູ້ໄຈ້ແຍກຕາມສະກຸນເງິນ:

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ກີບ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ໂດລາ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ບາດ

ເງິນກູ້ໄຈ້ແຍກຕາມມືໍ້ຄບການດເດີມ:

ເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ
ເງິນກູ້ໄລຍະກາງ
ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
18.

ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (ຕ)ົ່

ເງິນກູ້ໄຈ້ແຍກຕາມແຕ່ລະຂະແໜງອຸດສາຫະກາ ດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:
31 ມີນາ 2019
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ

19.

ອຸດສາຫະກາ
ກົ່ສ້າງ
ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ
ກະສິກາ - ປ່າໄມ້
ການຄ້າ
ຂນສົ່ງໄປສະນີ
ບລີການ
ຫັດຖະກາ
ອືົ່ນໆ

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

%

ລ້ານກີບ

%

13.271.641
3.692.234
88.588
74.248
4.261.742
688.434
3.358.644
3.446
460.430

51,24%
14,26%
0,34%
0,29%
16,45%
2,66%
12,97%
0,01%
1,78%

12.931.637
3.374.610
85.352
74.248
4.336.508
688.078
2.875.026
3.456
476.361

52,05%
13,58%
0,34%
0,30%
17,45%
2,77%
11,57%
0,01%
1,92%

25.899.407

100,00%

24.845.276

100,00%

ເງິນແຮສາລບການຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມຄ່າ
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮສາລັບການຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າພາຍໃນໄລຍະທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ
2019 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

ຍອດເຫືອ ນະວນທີ 1 ມງກອນ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິພາຍໃນໄລຍະ
ສະສາງໜີໍ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ
ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ

478.416
24.167
2.395

481.013
221.957
(232.259)
7.705

ຍອດເຫືອນະວນທີ 31 ມີນາ

504.978

478.416

ລາຍລະອຽດສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮສາລັບການເສືົ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ແລະ ວັນທີ 31
ທັນວາ 2018 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

31 ມີນາ 2019

ຄ່າເສືົ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູລ
້ າຍການໃຫຍ່
ຄ່າເສືົ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູ້ເປັນກຸ່ມ

31 ທັນວາ 2018

ຍອດເຫືອທ້າຍ
ລ້ານກີບ

ຄ່າເສືົ່ອມ
ລ້ານກີບ

ຍອດເຫືອທ້າຍ
ລ້ານກີບ

ຄ່າເສືົ່ອມ
ລ້ານກີບ

2.115.847
23.298.341

215.087
289.891

1.859.522
22.478.847

291.960
186.456

25.414.188

504.978

24.338.369

478.416
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
20.

ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ

ຫລັກຊັບປະເພດທຶນຂອງ ບລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ (*)

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

155.748

156.516

155.748

156.516

(*) ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019, ມູນຄ່າຮຸ້ນແມ່ນມີການດ້ອຍຄ່າຕົ່າກວ່າມູນຄ່າຕໍ້ນທຶນ 188.403 ລ້ານກີບ ຈານວນ 32.655
ລ້ານກີບ.
21.

ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືໍ້ຄົບການົດ

ມູນຄ່າຕາມວິທີຫດຕໍ້ນທຶນລງຂອງພັນທະບັດຄັງເງິນທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງ
ການເງິນ
ມູນຄ່າຕາມວິທີຫດຕໍ້ນທຶນລງຂອງພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການ
ເງິນ
ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການຫກຊບປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືໍ້ຄົບກາ
ນົດ (*)
- ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຈາກພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

1.989.572

1.916.549

1.626.679

1.737.433

3.616.251

3.653.982

3.616.251

(1.210)
(1.210)
3.652.772

ການປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມຈາກ ການລງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈນຄບການດພາຍໃນໄລຍະທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31
ມີນາ 2019 ມີດັົ່ງນີໍ້:

ຍອດເຫືອ ນະວນທີ 1 ມງກອນ
ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເຊືົ່ອມສຸດທິພາຍໃນໄລຍະ
ຍອດເຫືອນະວນທີ 31 ມີນາ
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31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

(1.210)

(3.685)

1.210

2.475

-

(1.210)

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
21.

ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືໍ້ຄົບການົດ (ຕ)ົ່

21.1

ພັນທະບັດຄັງເງິນ ທີົ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ

ໄລຍະ
ເວລາ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21.2

ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປິ

ມືໍ້ອອກພັນທະບັດ

ມືໍ້ຄບການດ

6-ເມສາ-18
13-ເມສາ-18
27-ເມສາ-18
18-ພຶດສະພາ-18
25-ພຶດສະພາ-18
15-ມິຖຸນາ-18
16-ພະຈິກ-18
21-ທັນວາ-18
22-ກຸມພາ-19
07-ມີນາ-19
22-ມີນາ-19
17-ທັນວາ-18

6-ເມສາ-19
13-ເມສາ-19
27-ເມສາ-19
18-ພຶດສະພາ-19
25-ພຶດສະພາ-19
15-ມິຖຸນາ-19
16-ພະຈິກ-19
21-ທັນວາ-19
22-ກຸມພາ-20
07-ມີນາ-20
22-ມີນາ-20
16-ທັນວາ-19

ມູນຄ່າໜ້າບັດ

ມູນຄ່າຕາມວິທີຫດ
ຕໍ້ນທຶນລງ

ອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ
ຕົ່ປີ (ຕາມໜ້າ
ພັນທະບັດ)

350.000
100.000
20.000
10.000
58.000
300.000
300.000
210.000
300.000
73.000
68.600
150.000

367.205
104.818
20.924
10.433
60.454
311.816
305.463
212.826
301.487
73.234
68.682
152.230

5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,30%

1.939.600

1.989.572

ພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ
31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ
ພັນທະບັດເພີົ່ມທຶນ
ພັນທະບັດອືົ່ນໆ

-

1.626.679
1.626.679
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31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ
70.600
1.666.833
1.737.433

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
21.

ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືໍ້ຄົບການົດ (ຕ)ົ່

21.2

ພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ (ຕ)ົ່

21.2.1 ພັນທະບັດອືົ່ນໆ
ລາຍລະອຽດຂອງພັນທະບັດອືົ່ນໆ ຕາມມືໍ້ຄບການດຂອງສັນຍາ ມີດັົ່ງຕົ່ໄປນີໍ້:

ມູນຄ່າຕາມວິທີຫດ
ຕໍ້ນທຶນລງ
(ລ້ານກີບ)

ມູນຄ່າໜ້າບັດ
(ລ້ານກີບ)
ພາຍໃນ 1 ປີ
1 ຫາ 5 ປີ
ຫາຍກວ່າ 5 ປີ

►

129.537
735.929
755.634

214.803
649.892
761.984

1.621.100

1.626.679

ລາຍລະອຽດຂອງດອກເບ້ຍພັນທະບັດອືົ່ນໆ ຕາມມືໍ້ຄບການດຂອງສັນຍາ ມີດັົ່ງຕົ່ໄປນີໍ້:

3

31 ມີນາ 2019
(% ຕົ່ປີ)
ພາຍໃນ 1 ປີ
1 ຫາ 5 ປີ
ຫາຍກວ່າ 5 ປີ

31 ທັນວາ 2018
(% ຕົ່ປີ)

3,00 - 5,30%
3,00 - 6,95%
4,00 - 4,80%

3,00 - 5,30%
3,00 - 6,95%
4,00 - 4,80%

ພັນທະບັດອືົ່ນໆ ເປັນພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນໃຫ້ເພືົ່ອ (i) ຊາລະໜີໍ້ທີົ່ໄດ້ຮັບຈາກກະຊວງການເງິນ ຫື (ii) ຊາລະ
ໜີໍ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານໂດຍລູກຄ້າທີົ່ເປັນເຈໍ້າໜີໍ້ຂອງກະຊວງການເງິນ.
22.

ການລົງທຶນໃນບລີສດໃນເຄືອ ແລະ ບລີສດຮ່ວມທຶນ

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ
ຍອດຍົກມາ
ສ່ວນແບ່ງຂອງ(ຂາດທຶນ)/ກາໄລສຸດທິພາຍໃນໄລຍະ ພາຍໃຕ້ວິທທ
ີ ຶນ
ລບ:
ຂາຍຮຸ້ນຂອງບລິສັດຮ່ວມທຶນ
ເງີນປັນຜນທີົ່ໄດ້ຮັບພາຍໃນໄລຍະ
ຍອດເຫືອທ້າຍ
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31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

462.296

541.730

10.123

(7.643)

-

(52.266)
(19.525)

472.419

462.296

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
22.

ການລົງທຶນໃນບລີສດໃນເຄືອ ແລະ ບລີສດຮ່ວມທຶນ (ຕ)ົ່

31 ມີນາ 2019

ຕໍ້ນທຶນ ເປັນ
ໂດລາ
ການລົງທຶນໃນສາຖະບນ
ການເງິນອືົ່ນ
ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ
- ຫວຽດ (LVB)
ທະນາຄານລາວ -ຝຣັົ່ງຈາກັດ
ທະນາຄານລາວ -ຈີນ ຈາກັດ
ລົງທຶນໃນ ນິຕິບຸກຄົນພາຍ
ໃນປະເທດ
ບລີສດ
ັ ປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ

ຕໍ້ນທຶນທຽບ
ເທົ່າລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018

ມູນຄ່າ
ຕາມບັນຊີ
ເປັນ
ລ້ານກີບ

% ການຖືຮຸ້ນ
ຂອງທະ
ນາຄານ

ຕໍ້ນທຶນ ເປັນ
ໂດລາ

ຕໍ້ນທຶນທຽບ
ເທົ່າລ້ານກີບ

ມູນຄ່າ
ຕາມບັນຊີ
ເປັນ
ລ້ານກີບ

% ການຖືຮຸ້ນ
ຂອງທະ ນາຄານ

24.500.000
N/A
N/A

197.839
90.000
147.000

238.977
60.925
160.553

25% 24.500.000
30%
N/A
49%
N/A

197.839
90.000
147.000

228.359
64.053
158.179

25%
30%
49%

1.050.000

9.168
444.007

11.965
472.419

35%

9.168
444.007

11.705
462.296

35%
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1.050.000

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
22.

ການລົງທຶນໃນບລີສດໃນເຄືອ ແລະ ບລີສດຮ່ວມທຶນ (ຕ)ົ່
-

-

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ (LVB) ເປັນທຸລະກິດໜຶົ່ງທີົ່ໄດ້ຈດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິົ່ງມີສານັກງານໃຫຍ່ຕັໍ້ງຢູ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັ ນ ແລະ ດ າເນີ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ ສະໜອງການບ ລີ ກ ານທາງດ້ າ ນທະນາຄານ. ເປັ ນ ບ ລີ ສ ັ ດ ທີ ົ່ ຮ ່ ວ ມທຶ ນ ກັ ບ
ທະນາຄານເພືົ່ອການລງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິົ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດທີົ່ດາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສສ
ຫວຽດນາມ. LVB ດ າເນີ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ ພາຍໃຕ້ ໃ ບອະນຸ ຍ າດລ ງທຶ ນ ການທະນາຄານ ລ ງວັ ນ ທີ 31 ມີ ນ າ 2000 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ເປັ ນ ໄລຍະເວລາ 30 ປີ . ໃນໄລຍະ 2015, ທຮລ ໄດ້ ເ ພີ ົ່ ມ ທຶ ນ ຈ ດທະບຽນເປັ ນ
791.357.560.000 ກີບ. ອັດຕາສ່ວນກາມະສິດຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫັງທຶນເພີົ່ມຂຶນ
ໍ້ 25% ອີງຕາມ ໃບອະນຸຍາດ
ການລ ງທຶນ ເລກທີ 004-15/KH-DDT4 ທີົ່ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ , ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2015
ທຽບເທົ່າເງິນກີບເທົ່າກັບ 197.839.390.000 ກີບ.
ບລິສດ
ັ ປະກັນໄພລາວຫວຽດ (LVI) ເປັນທຸລະກິດທີົ່ຈດທະບຽນເປັນບລິສັດຮ່ວມທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການບລິການທາງ
ດ້ານການປະກັນໄພ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການລງທຶນເລກທີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງການລງທຶນ
ຕ່າງປະເທດ, ລງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2008. ເປັນການຮ່ວມທຶນກັບບລິສັດຫຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ
ກິດລາວຫວຽດ. ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ທະນາຄານໄດ້ປະກອບທຶນທັງໝດໃນມູນຄ່າ 1.050.000 ໂດລາ ຫື ທຽບເທົ່າກັບ
9.168 ລ້ານກີບ.
ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈາກັດ (LCNB) ເປັນທຸລະກິດທີົ່ດາເນີນກ່ຽວກັບການບລິການດ້ານການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານລາວ-ຈີນ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທຶນກັບ ທະນາຄານ ຟູດ້ຽນ ຈີນ ເຊິົ່ງແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດທີົ່ດາເນີນການຢູ່
ປະເທດຈີນ. LCNB ດາເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລງທຶນການທະນາຄານ ລງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2014 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈດທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 300.000 ລ້ານກີບ ແລະ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ຂາຮຸ້ນ
ໄດ້ປະກອບທຶນຄບຕາມຈານວນດັົ່ງກ່າວ.

-

-

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈາກັດ (BFL) ເປັນທຸລະກິດໜຶົ່ງທີົ່ໄດ້ຈດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ງມີສານັກງານໃຫຍ່ຕັໍ້ງຢູ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສະໜອງການບລີການທາງດ້ານການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນໂດຍໄດ້ຮ່ວມ
ທຶນກັບ Cofibred Company Frances De La Bred ເຊິົ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ທີົ່ດາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ປາຣີ,
ປະເທດ ຝຣັົ່ງ. BFL ດາເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລງທຶນ ການທະນາຄານຊົ່ວຄາວ ລງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2009 ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດຖາວອນ ລງວັນທີ 16 ກລະກດ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈດທະບຽນຕາມກດໝາຍຂອງ
ທະນາຄານ BFL ແມ່ນ 20 ລ້ານໂດລາ ເຊິົ່ງໄດ້ເພີົ່ມເປັນ 37 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມບດບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດອອກໃນ ວັນ
ທີ 24 ກັນຍາ 2009 ແລະ ໜັງສືເລກທີ. 01/ທຫລ ລງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
23.

ຊບສົມບດ ແລະ ອຸປະກອນ

ອາຄານ ແລະ

ອຸປະກອນ

ການປັບປຸງ

ຫ້ອງການ

ເຟິນີເຈີໍ້ ແລະ
ເຄືົ່ອງຕິດຕັໍ້ງ

ພາຫະນະ

ລວມ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

476.463

151.886

41.210

19.770

689.329

ຊືໍ້ເພີົ່ມ

10.142

7.269

772

-

18.183

ສະສາງອອກ

(2.442)

(7.278)

(1.565)

(39)

(11.323)

484.163

151.877

40.416

19.732

696.189

135.271

67.649

26.278

9.999

239.197

6.671

7.816

1.456

987

16.930

(2.442)

(7.275)

(1.482)

(38)

(11.236)

139.500

68.190

26.252

10.949

244.891

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019

341.192

84.237

14.932

9.771

450.132

ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019

344.663

83.687

14.164

8.783

451.297

ຕົໍ້ນທຶນ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019

ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ
ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຫັກຄ່າຫ້ຍຫ້ຽນໃນໄລຍະ
ສະສາງອອກ
ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019
ມູນຄ່າຍງເຫືອສຸດທິ:
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
24.

ຊບສົມບດຄົງທີົ່ບົ່ມີຕົວຕົນ

ສິດນາໃຊ້ທີົ່ດິນ

ໂປແກມຄອມພິວເຕີ

ລວມ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

240.619

16.841

257.460

ຕົໍ້ນທຶນ:
ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຊືໍ້ເພີົ່ມ

541

-

541

-

(41)

(41)

241.160

16.800

257.960

ຄ່າເສືົ່ອມສະສົມ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019

-

10.859

10.859

ຫັກຄ່າເສືົ່ອມພາຍໃນໄລຍະ

-

827

827

ສະສາງອອກ

-

(41)

(41)

ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019

-

11.645

11.645

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019

240.619

5.982

246.601

ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019

241.160

5.155

246.315

ສະສາງອອກ
ວັນທີ 31 ມີນາ 2019

ມູນຄ່າຍງເຫືອສຸດທິ:

25.

ຊບສິນອືົ່ນໆ

ຊັບສິນລຖ້າຂາຍ
ເຄືົ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນອືົ່ນໆ
ແຊັກພວມຮຽກເກັບ
ສິົ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຊັບສິນຄງທີົ່ກາລັງກົ່ສ້າງ (*)
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າແບ່ງສ່ວນຈ່າຍ
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າສາລັບການດາເນີນງານອືົ່ນໆ
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າສາລັບຜູ້ສະໜອງ
ອືນ
ົ່ ໆ
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31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

263.703

255.438

2.685
78.185
56.021
81.012
32.164
14.216
60.699

8.558
6.671
65.079
62.065
27.553
34.589
6.135

588.685

466.088

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
25.

ຊບສິນອືົ່ນໆ (ຕົ່)
(*): ການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງຊັບສິນພວມກົ່ສ້າງ ແລະ ຊັບສມບັດພວມຊືໍ້ ສາລັບໄລຍະທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ມີດັົ່ງນີໍ້:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຊືໍ້ເພີົ່ມ
ໂອນໄປຊັບສິນຄງທີົ່
ໂອນໄປຊັບສິນອືົ່ນໆ
ຈດອອກ
ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019
26.

ສິດນາໃຊ້ທີົ່ດິນ
ລ້ານກີບ

ອາຄານ ແລະ
ການປັບປຸງ
ລ້ານກີບ

ອືນ
ົ່ ໆ
ລ້ານກີບ

ລວມ
ລ້ານກີບ

541
(541)
-

38.630
5.981
(10.315)
(4.395)
29.901

25.908
9.076
(7.445)
(1.419)
26.120

65.079
15.057
(18.301)
(4.395)
(1.419)
56.021

ໜີໍ້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນການເງິນອືົ່ນ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວນ
-

ເປັນເງິນກີບ
ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ເງິນຝາກປະຢດ
- ເປັນເງິນກີບ
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກມີການົດ
- ເປັນເງິນກີບ
ອືົ່ນໆ
-

ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເປັນເງິນກີບ
ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
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31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

4.053.646

2.517.029

1.455.538
2.598.108
188.198
23.134
165.064
531.902
198.370

800.136
1.716.893
119.495
21.954
97.541
754.543
195.581

333.532
19.698
13.385
6.313
4.793.444

558.962
22.062
9.009
13.053
3.413.129

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
26.

ໜີໍ້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນການເງິນອືົ່ນ (ຕົ່)
ອັດຕາດອກເບ້ຍສາລັບເງິນຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືົ່ນພາຍໃນໄລຍະ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

27.

31 ມີນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

%ຕົ່ປີ

%ຕົ່ປີ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ບົ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ

ບົ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ

ເງິນຝາກປະຢັດ

ບົ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ

ບົ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ

ເງິນຝາກມີການດ

0,00% - 5,52%

0,00% - 5,52%

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

5.121.235
1.985.680
3.135.555
14.227.568
6.456.636
7.770.932
11.752.901
6.884.301
4.868.600
86.286
20.870
65.416
126.154
31.314.144

5.447.954
2.141.221
3.306.733
13.092.788
5.788.652
7.304.136
11.159.134
6.671.234
4.487.900
103.279
33.629
69.650
111.987
29.915.142

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງລູກຄ້າ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນກີບ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກປະຢດ
ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນກີບ
ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກການົດ
ເງິນຝາກມີການດເປັນເງິນກີບ
ເງິນຝາກມີການດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກມດຈາ
ເງິນຝາກມັດຈາເປັນເງິນກີບ
ເງິນຝາກມັດຈາເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ໜີຕ
ໍ້ ້ອງສົົ່ງອືົ່ນໆ
ອັດຕາດອກເບ້ຍພາຍໃນໄລຍະສາລັບເງິນຝາກດັົ່ງກ່າວ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

31 ມີນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

% ຕົ່ປີ

% ຕົ່ປີ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ບົ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ

ບົ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນກີບ
ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນໂດລາ
ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນບາດ

1,25% - 1,89%
0,90% - 1,15%
0,45% - 0,90%

1,25% - 1,89%
0,90% - 1,15%
0,45% - 0,90%

ເງິນຝາກມີການດເປັນເງິນກີບ
ເງິນຝາກມີການດເປັນເງິນໂດລາ
ເງິນຝາກມີການດເປັນເງິນບາດ

3,16% - 6,90%
1,65% - 6,65%
1,40% - 6,40%

3,16% - 6,90%
1,65% - 6,65%
1,40% - 6,40%
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
28.

ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານອືົ່ນ

31 ມີນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ

2.074.470

2.063.243

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ

1.987.246

1.286.023

4.061.716

3.349.266

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ລວມມີ:
►

ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ທີົ່ມີຍອດເຫືອ 3.285.713 ໂດລາ (ມູນຄ່າເດີມຂອງເງິນກູ້ ແມ່ນ 9.200.000 ໂດລາ ໂດຍອັດຕາດອກ
ເບ້ຍແມ່ນ 0,25% ຕົ່ປ)ີ ຈຸດປະສງແມ່ນເພືົ່ອ ລງທຶນໃນ ທະນາຄານ ລາວ - ຝລັົ່ງ ຈາກັດ. ຕໍ້ນທຶນເງິນກູ້ແມ່ນຈະຊາລະ
ເປັນປີ ເລີົ່ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ສາລັບດອກເບ້ຍແມ່ນຈ່າຍທຸກໆ 6 ເດືອນ.

►

ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ທີົ່ມີຍອດເຫືອ 99.854.000 ໂດລາ (ສະກຸນເງິນເດີມເເມ່ນ 100.000.000 ໂດລາ ໂດຍອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ 5,50% ຕົ່ປີ.) ຈຸດປະສງເເມ່ນ ເພືົ່ອສະໜອງສິນເຊືົ່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄືົ່ອນໄຟຟ້າທີົ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ
ລັດຖະບານ. ຕໍ້ນທຶນເງິນກູ້ແມ່ນຊາລະທຸກໆປີ ເລີົ່ມຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 ຫາ ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2025. ດອກເບ້ຍ
ແມ່ນຈ່າຍທຸກໆ 6 ເດືອນ.

►

ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ທີົ່ມີຍອດເຫືອ 99.900.000 ໂດລາ (ສະກຸນເງິນເດີມເເມ່ນ 100.000.000 ໂດລາ ໂດຍມີອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ 5,30% ຕົ່ປີ) ຈຸດປະສງເເມ່ນ ເພືົ່ອສະໜອງສິນເຊືົ່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄືົ່ອນໄຟຟ້າທີົ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ
ລັດຖະບານ. ຕໍ້ນທຶນແມ່ນຊາລະທຸກໆປີເລີົ່ມແຕ່ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2016 ຫາ 3 ພຶດສະພາ 2026. ດອກເບ້ຍແມ່ນຈ່າຍ
ທຸກໆ 6 ເດືອນ.

►

ເງິນກູ້ຍືມມູນຄ່າ 300.000 ລ້ານກີບ ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ 10% ຕົ່ປີ. ເພືົ່ອຈຸດປະສງໃນການໃຫ້
ເງິນກູ້ແກ່ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີົ່ລັດຖະບານສະໜັບສະໜູນ. ຕໍ້ນທຶນ ແບະ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແມ່ນຊາລະຄືນເມືົ່ອຄບກາ
ນດໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2019.

ເງິນກູ້ຍືມຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືົ່ນ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ລວມມີ:


ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະສີົ່ປີ ຈານວນ 148.300.000 ໂດລາ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ 4%+3M LIBOR. ສາລັບຈຸດປະສງ
ເພືົ່ອສະໜອງສິ ນ ເຊືົ່ ອໃຫ້ ກັ ບໂຄງການຕ່າ ງໆພາຍໃນປະເທດ .ຕ ໍ້ນທຶນເງິນກູ້ແມ່ນ ຊ ໍ າລະເປັນ ລາຍປີ ແລະ ດອກເບ້ ຍ
ແມ່ນຊາລະເປັນໄຕມາດ.



ເງິນກູ້ທີົ່ມີອາຍຸ 1 ປີ ທີມີມູນຄ່າ 20.000.000 ໂດລາ ຈາກທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໃນອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ 5,50%. ຕໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ນຊາລະໃນມືໍ້ຄບການດສັນຍາ.



ເງິນກູ້ທີົ່ມີອາຍຸ 1 ປີ ທີມີມູນຄ່າ 20.000.000 ໂດລາ ຈາກທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໃນອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ 5,50%. ຕໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ນຊາລະໃນມືໍ້ຄບການດສັນຍາ.



ເງິນກູ້ທີົ່ມີອາຍຸ 1 ປີ ທີມີມູນຄ່າ 20.000.000 ໂດລາ ຈາກທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໃນອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ 5,50%. ຕໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ນຊາລະໃນມືໍ້ຄບການດສັນຍາ.



ເງິນກູ້ທີົ່ມີອາຍຸ 1 ປີ ທີມີມູນຄ່າ 20.000.000 ໂດລາ ຈາກທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໃນອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ 5,50%. ຕໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ນຊາລະໃນມືໍ້ຄບການດສັນຍາ.

51

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
29.

ອາກອນ

29.1

ລາຍຈ່າຍອາກອນກາໄລ
ອງປະກອບສາຄັນຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

29.2

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31
ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31
ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ

ລາຍຈ່າຍອາກອນກາໄລພາຍໃນໄລຍະ
ລາຍຈ່າຍອາກອນກາໄລເຍືໍ້ອນຊາລະ

24.278
420

52.219
2.723

ລາຍຈ່າຍອາກອນທງໝົດພາຍໄລຍະ

24.698

54.942

ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນ

ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນກາໄລ
ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນມູນຄ່າເພີົ່ມ

29.3

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

28.694
5.023
33.717

31.422
4.529
35.951

ອາກອນກາໄລໃນໄລຍະ
ທະນາຄານມີພັນທະຕ້ອງຈ່າຍອາກອນກາໄລໃນອັດຕາ 24% ຂອງກາໄລກ່ອນອາກອນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກດໝາຍອາກອນ
ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເຊິົ່ງມີຜນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ ຫື ຫັງຈາກວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2016.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
29.

ອາກອນ (ຕົ່)

29.3

ອາກອນກາໄລໃນໄລຍະ (ຕົ່)
ການຄິດໄລ່ຂອງອາກອນກາໄລພາຍສາລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ແລະ 31 ມີນາ 2018 ແມ່ນມີດັົ່ງ
ຕົ່ໄປນີໍ້:

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2019
31 ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ
ລ້ານກີບ
ກາໄລກອ່ນຫກອາກອນອີງຕາມ IFRS

143.043

171.767

15.235

(20.147)

(46.991)

43.779

3.609

2.411

1.217
8.304
(6.136)
93

4.379
(15.797)
39

118.373

186.432

- ກາໄລຖືກເສຍອາກອນຂອງທະນາຄານແມ່

101.157

192.294

- ກາໄລຖືກເສຍອາກອນຂອງບລິສັດໃນເຄືອ

606

674

ອາກອນກາໄລສາລັບທະນາຄານແມ່ໃນອັດຕາ 24% (2018: 24%)

24.278

52.219

ອາກອນກາໄລສາລັບບລິສັດໃນເຄືອໃນອັດຕາ 24% (2018: 24%)

146

162

24.424
31.422
(27.140)
(12)
28.694

52.381
9.540
(7.247)
(212)
54.462

ດັດແກ້ສາລັບ:
- ບັນທຶກສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງພັນທະບັດພາຍໃຕ້
ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫດຕໍ້ນທຶນພາຍໃຕ້ຂອບຂ່າຍການ
ລາຍງານສາລັບຈຸດປະສງພິເສດ
- ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງເງິນແຮຄ່າສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ້ທະນາ
ຄານ ແລະ ລູກຄ້າພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການ
ລາຍງານສາລັບຈຸດປະສງພິເສດ
- ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງເງິນອຸດໜູນສາລັບຜນປະໂຫຍດພາຍຫັງອອກການ
ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍງານສາລັບ
ຈຸດປະສງພິເສດ
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງສາລັບລາຍຈ່າຍຄ່າເສືົ່ອມໃນການລງທຶນລະຫວ່າງ LAS
ແລະ IFRS
- ກາໄລທີົ່ບົ່ຖືກເສຍອາກອນຈາກການດັດແກ້ຕ່າງໆ
- ລາຍການທີົ່ບົ່ໃຫ້ຖືເປັນລາຍຮັບ
- ລາຍຈ່າຍທີົ່ບົ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ
ກາໄລຖືກເສຍອາກອນຕາມ LAS
ໃນນີ:ໍ້

ລາຍຈ່າຍອາກອນທງໝົດໃນໄລຍະ
ອາກອນກາໄລຕ້ອງຈ່າຍໃນໄລຍະ
ອາກອນທີົ່ຈ່າຍພາຍໃນໄລຍະ
ດັດແກ້ອືົ່ນໆ
ອາກອນກາໄລຕ້ອງຈ່າຍໃນໄລຍະ
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
29.

ອາກອນ (ຕົ່)

29.3

ອາກອນກາໄລໃນໄລຍະ (ຕົ່)
ການແຈ້ງອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍກມສ່ວຍສາອາກອນ. ເນືົ່ອງຈາກກດໝາຍ ແລະ ກດລະບຽບທາງ
ດ້ານສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖືກນາໃຊ້ກັບລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວຫາຍປະເພດ ເຊິົ່ງອາດຈະມີການຕີຄວາມໝາຍທີົ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈາ
ນວນເງິນທີົ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ ສາລັບປີອາດຈະຖືກປ່ຽນແປງຫັງຈາກມືໍ້ໄລ່ລຽງຂອງ
ກມສ່ວຍສາອາກອນ.

29.4

ຊັບສິນ/(ໜີສ
ໍ້ ນ
ິ ) ອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ
ຊັບສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະ
ໜີໍ້ສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະ

3.658
5.570

ໃບລາຍງານຜນການດາເນີນງານ

ໃບລາຍງານຜນການດາເນີນ
ງານນອກການທຸລະກິດ

31 ທັນວາ
2018 31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ
2018
ລ້ານກີບ

31 ມີນາ
2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ
2018
ລ້ານກີບ

29.099
(5.272)

(25.441)
10.842

11.144
7.276

-

(260)
1.028

(14.599)

18.420

-

1.028

ອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະສຸດທິທີົ່
ຕ້ອງບນທຶກເຂົໍ້າໃນໃບລາຍ
ງານຜົນການດາເນີນງານ
ອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະສຸດທິທີົ່
ຕ້ອງບນທຶກເຂົໍ້າໃນໃບລາຍ
ງານຜົນການດາເນີນງານ
ນອກການທຸລະກິດ
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
29.

ອາກອນ (ຕົ່)

29.4

ຊັບສິນ/(ໜີສ
ໍ້ ນ
ິ ) ອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະ (ຕົ່)

ສ່ວນຜິດດ່ຽງທີົ່ສາມາດຫັກໄດ້ຊົ່ວຄາວ

ໃນນັໍ້ນ:
ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງພັນທະບັດຕາມ
LAS ແລະ ມູນຄ່າຫດພາຍໃຕ້ຂອບຂ່າຍການລາຍງານສາ
ລັບຈຸດປະສງພິເສດ
ສ່ວນຕ່າງໃນລາຍຈ່າຍເງິນແຮຂອງການລງທຶນຕາມ LAS
ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍງານສາລັບຈຸດປະສງພິເສດ
ສ່ວນຕ່າງໃນຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫັງອອການຕາມ
LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍງານສາລັບຈຸດປະສງພິເສດ
ຊບສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະ (ໃນອດຕາ 24%)

ສ່ວນຕ່າງຊົ່ວຄາວລະຫວ່າງໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງອາກອນ

31 ມີນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

15.241

121.247

13.891

2.331

(2.413)

30.931

3.763

87.985

3.658

29.099

23.204

(21.965)

23.204

(21.965)

5.570

(5.272)

ໃນນັໍ້ນ:

ສ່ວນຕ່າງເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມສາລັບໜີໍ້ເສຍຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າຕາມ LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍງານສາລັບ
ຈຸດປະສງພິເສດ
ໜີໍ້ສິນອາກອນເຍືໍ້ອນຊາລະ (ໃນອດຕາ 24%)
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
30.

ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

53.776
22.322
91.594
52.780

86.612
22.101
87.985
46.220

220.472

242.918

ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງພະນັກງານ
ໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງຜູ້ສະໜອງ
ແຜນການການດຜນປະໂຫຍດຫັງອອກການ (*)
ອືນ
ົ່ ໆ

(*)

ແຜນການການດຜນປະໂຫຍດຫັງອອກການ
ປ່ຽນແປງໃນແຜນການການດຜນປະໂຫຍດຫັງອອກການມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ
ຄ່າບລິການທີົ່ຜ່ານມາ
ຄ່າບລິການນະປະຈຸບັນ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ
ສ່ວນຕ່າງທີົ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂໍ້ສມມຸດຖານທາງການເງິນ
ລາຍຈ່າຍຜນປະໂຫຍດ
ນະວນທີ 31 ມີນາ

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ

87.985

65.149

3.348
261
-

18.875
5.259
1.411
(2.709)

91.594

87.985

ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດສຸດທິ (ຖືກຮບຮູໃນກາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ):

ຄ່າບລິການນະປະຈຸບັນ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ
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ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ
31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ

3.348
261

18.875
5.259

3.609

24.134

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
30.

ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ (ຕົ່)
ຕໍ້ນທຶນຂອງແຜນງານການດຜນປະໂຫຍດຫັງອອກການແມ່ນຖືກການດໂດຍໃຊ້ການປະເມີນຕາມຄວາມເປັນຈິງ. ການປະເມີນ
ຕາມຄວາມເປັນຈິງທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັໍ້ງສມມຸດຖານຕ່າງໆ ທີົ່ອາດແຕກຕ່າງໄປຈາກການພັດທະນາທີົ່ເກີດຂືໍ້ນຈິງໃນອະນາຄດ
ເຊິົ່ງລວມທັງການການດອັດຕາສ່ວນຫດ,ການຂືໍ້ນເງິນເດືອນໃນອະນາຄດ ແລະ ອັດຕາການໝູນວຽນຂອງພະນັກງານ ເນືົ່ອງຈາກ
ຄວາມຊັບຊ້ອນທີົ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນມູນຄ່າ ແລະ ລັກສະນະໃນໄລຍະຍາວຂອງແຜນການດປະໂຫຍດທີົ່ໄດ້ຮັບຫັງການ
ຈ້າງງານມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕົ່ການປ່ຽນແປງໃນສມມຸດຖານເຫ ົ່ານີໍ້ ສມມຸດຖານທັ ງໝດໄດ້ຮັບການທບທວນຄືນໃນທຸກມືໍ້ທີົ່ລາຍ
ງານ.
ປັດໄຈທີົ່ມີການປ່ຽນແປງຫາຍທີົ່ສຸດຄືອັດຕາການຫດລງທີົ່ ເໝາະສມກັບຝ່າຍບລິຫານພິຈາລະນາອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງພັນທະບັດ
ລັດຖະບານເປັນສະກຸນເງິນທີົ່ສອດຄ່ອງກັບສະກຸນເງິນພາລະຜູກມັດຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫັງອອກການ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການພິຈາລະນາໂດຍອິງຕາມເສັໍ້ນອັດຕາຜ ນຕອບແທນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາທີົ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ ກ ານ ດພາລະຜູກມັ ດ ຕາມ
ແຜນຜນປະໂຫຍດ.
ຂໍ້ສມມຸດຖານຫັກທີົ່ໃຊ້ໃນການການດພາລະຜູກມັດຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫັງອອກຈາກງານສາລັບແຜນການຂອງ
ທະນາຄານມີດັົ່ງຕົ່ໄປນີໍ້.

ອັດຕາສ່ວນຫດ
ການເພີົ່ມຂຶໍ້ນເງິນເດືອນໃນອະນາຄດ
ອັກຕາພະນັກງານລາອອກ

31 ມີນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

%

%

5,00 - 7,81
1,03
0,00

5,00 - 8,47
1,03
0,00

ການວິເຄາະຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານປະລີມານສາລັບຂສ
ໍ້ ມມຸດຖານທີົ່ສາຄັນ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ ແມ່ນສະແດງດັົ່ງລຸ່ມນີ:ໍ້

31.

31 ມີນາ 2019

31 ທັນວາ 2018

LAKm

LAKm

ອັດຕາສ່ວນຫດ
ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ 50 ຈຸດ
ຫດລງ 50 ຈຸດ

(6.412)
7.153

(7.301)
8.340

ການເພີົ່ມເງິນເດືອນໃນອະນາຄດ
ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ 50 ຈຸດ
ຫດລງ 50 ຈຸດ

(4.580)
4.031

ທຶນຈົດທະບຽນ
ບົ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງທຶນຈດທະບຽນ ພາຍໃນໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019.
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(6.001)
5.517

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
32.

ຄງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງສະສົມອືົ່ນໆ
ບົ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງຄັງສະສມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສມອືົ່ນໆ ພາຍໃນໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ
2019.

33.

ລາຍລະອຽດເພີົ່ມເຕີມກ່ຽວກບກະແສເງິນສົດ
ເງິນສດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສດລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສດລວມກິດຈະການ ປະກອບມີມູນຄ່າຂອງເອກະສານລາຍງານ
ຖານະທາງການເງິນລວມກິດຈະການ ເຊິົ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີໍ້:

ເງິນສດ ແລະ ທຽບເທົ່າເງິນສດໃນກາມື
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ ທຫລ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນໆ
ເງິນຝາກມີການດ ພາຍໃນ 90 ວັນ

34.

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

2.136.104
3.011.373
3.946.183
580.026

1.643.245
2.396.173
2.700.974
464.040

9.673.686

7.204.432

ໜີໍ້ສິນ ແລະ ຄາໝໍ້ນສນຍາທີົ່ອາດເກີດຂຶໍ້ນ

ໜັງສືຄໍ້າປະກັນທາງການເງິນ
ໜັງສືສິນເຊືົ່ອກັບທີົ່
ໜັງສືສິນເຊືົ່ອເຍືໍ້ອນຊາລະ
ວງເງິນສິນເຊືົ່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
ວງເງິນສິນເຊືົ່ອໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

254.350
126.305
138.957
2.694.734
548

255.094
39.978
162.423
3.349.575
548

3.214.894

3.807.618

ການຄໍ້າປະກັນທາງການເງິນ
ໜັງສືສິນເຊືົ່ອ, ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ (ລວມທັງໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄາໍ້ ປະກັນ) ແລະ ໜັງສືໃດໜຶົ່ງທີົ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຕ້ອງເປັນຜູ້ຈ່າຍ
ເງິນແທນລູກຄ້າໃນກລະນີທີົ່ລູກຄ້າຜິດສັນຍາ. ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ແລະ ໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄາໍ້ ປະກັນ ຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງຄ້າຍຄືກັບ
ເງິນກູ້. ໜັງສືຄໍ້າປະກັນສາມາດເຮັດເປັນຮູບແບບໃບບິນແລກປ່ຽນ ຫື ໃນຮູບແບບໜັງສືສິນເຊືົ່ອບົ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້, ໜັງສື
ຄໍ້າປະກັນເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງໜີໍ້ຈາກບິນສ່ວນຫລຸດ (ລວມທັງໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄາໍ້ ປະກັນ).

ຂໍ້ຜູກພັນຍັງບົ່ໄດ້ຖືກຖອນ
ບັນດາຂໍ້ຜູກພັນສາລັບຕົ່ອາຍຸສັນຍາສິນເຊືົ່ອແມ່ນມີໄວ້ສາລັບເງິນກູ້ ແລະ ເງິນກູ້ໝູນວຽນ. ຂໍ້ຜູກພັນໂດຍທົ່ວໄປມີມືໍ້ຄບການດທີົ່
ໄດ້ການດໄວ້, ຫື ສາເຫດຂອງການຍຸດຕິສນ
ັ ຍາອືນ
ົ່ ໆ. ດັງົ່ ນັໍ້ນ, ຂໍ້ຜູກພັນອາດຈະໝດການດໂດຍທີົ່ຍັງບົ່ໄດ້ຖືກຖອນ, ມູນຄ່າໃນ
ສັນຍາທັງໝດບົ່ຈາເປັນຕ້ອງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງິນສດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ໂອກາດຄ່າເສືົ່ອມໜີໍ້ເສຍຈະເກີດຂຶໍ້ນແມ່ນຕ ົ່າກວ່າມູນຄ່າທັງໝດຂອງບັນດາຂໍ້ຜູກພັນທີົ່ຍັງບົ່ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້.
ເນືົ່ອງຈາກວ່າ, ຂໍ້ຜູກພັນໃນການຕອ
ົ່ າຍຸສນ
ິ ເຊືົ່ອແມ່ນຄວາມບັງເອີນ ໃນເມືົ່ອລູກຄ້າຍັງຮັກສາມາດຕະຖານສະເພາະທີົ່ໄດ້ການດໄວ້.
ທະນາຄານຕິດຕາມມືໍ້ຄບການດຂອງຂໍ້ຜູກພັນສິນເຊືົ່ອ, ເພາະວ່າຂໍ້ຜູກພັນທີົ່ມີອາຍຸສັນຍາທີົ່ຍາວນານ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍ
ກວ່າ ຂໍ້ຜູກພັນທີົ່ມີອາຍຸສນ
ັ ຍາສັນ
ໍ້ .
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
34.

ໜີໍ້ສິນ ແລະ ຄາໝໍ້ນສນຍາທີົ່ອາດເກີດຂຶໍ້ນ (ຕົ່)

ສັນຍາເຊົ່າຊືໍ້
ວັນທີ 31 ມີນາ 2019, ທະນາຄານບົ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາເຊົ່າໃນນາມທີົ່ເປັນທັງຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ ຫື ຜູ້ເຊົ່າ ທີົ່ຈະມີຜນຕົ່ກະແສເງິນສດເຂໍ້າ ອອກ ໃນອະນາຄດ.
35.

ບນດາລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວກບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການເຄືົ່ອນໄຫວກັບຄະນະອານວຍການ ແລະ ສະພາບລີຫານຄນສາຄັນຂອງທະນາຄານ
ຜນຕອບແທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາບລີຫານ ແລະ ຄະນະອານວຍມີດັົ່ງນີໍ້:

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ
ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ
ວັນທີ 31 ມີນາ 2018
ລ້ານກີບ

429
234
266
48

365
264
290
-

977

919

ເງິນເດືອນ
ເງິນບາເນັດ
ເງິນອຸດໜູນຕາແໜ່ງ
ຜນປະໂຫຍດອືົ່ນໆ

ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວທີົ່ສາຄັນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງອືນ
ົ່ ໆ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ມີລາຍລະອຽດຄືດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ບດອະທິບາຍ
ຊ້ອນທ້າຍ
ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(i)

ກະຊວງການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ

(ii)

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຈາກເງິນກູ້ຢືມສາ
ລັບ ທຫລ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການລງທຶນ
ໃນພັນທະບັດຂອງກະຊວງການເງິນ
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ລາຍຮັບ

ລາຍຈ່າຍ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

-

30.602

39.437

-

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
35.

ບນດາລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວກບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕົ່)

ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ບດ
ອະທິບາຍ
ຊ້ອນທ້າຍລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ
(i)

ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ

ຫດລງ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນກູ້ຢືມຈາກ
ທຫລ
ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່
ທຫລ
ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຈາກ
ທຫລ

11.227

-

613.301

-

188

-

ກະຊວງການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ

(ii)

ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນການລງທຶນ
ໃນພັນທະບັດຂອງກະຊວງການເງິນ

(36.520)

-

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ

(iii)

ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່
LVB

286.427

-

ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຈາກ
LVB

499.853

-

2.035

-

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ

(i)
(ii)
(iii)

(iii)

ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່
LCNB

ຜູ້ຄມ
ຸ້ ຄອງໂດຍກງ
ເຈໍ້າຂອງໂດຍກງ
ບລິສດ
ັ ຮ່ວມທຶນ
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
35.

ບນດາລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວກບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕົ່)
ຍອດເຫືອທີົ່ສາຄັນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ມີລາຍລະອຽດຄືດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:

ບດອະທິບາຍຊ້ອນ
ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ກະຊວງການເງິນ

ທ້າຍ
(i)

(ii)

ທະນາຄານ ຮ່ ວ ມທຸ ລ ະກິ ດ
ລາວ-ຫວຽດ

(iii)

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ

(iii)

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ

(iii)

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບໜີໍ້ຕ້ອງສົ່ງ
ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ

ລ້ານກີບ ລ້ານກລ້ານກີບ

ເງິນກູຢ
້ ມ
ື ຈາກ ທຫລ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

3.011.372

2.074.470
6.534

ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ

1.292.929

-

ລງທຶນໃນພັນທະບັດຂອງ
ກະຊວງການເງິນ (ຕໍ້ນທຶນ)
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

3.560.700

-

64.657
1.310.494

694.670

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ບັນຊີເງິນຝາກມີການດ
ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

1.621
10.000
-

10.065
10.333
7.622

(i) ຜູ້ຄມ
ຸ້ ຄອງໂດຍກງ
(ii) ເຈໍ້າຂອງໂດຍກງ
(iii) ບລິສດ
ັ ຮ່ວມທຶນ
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
36.

ນະໂຍບາຍບລີຫານຄວາມສ່ຽງ

ຄານາ
ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖິງ ຄວາມສ່ຽ ງໃນຕ ວທີົ່ ເກີດ ຂຶ ໍ້ນ ກັ ບກິດ ຈະກ າຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຕ ວຊີໍ້ ບ ອກທີົ່ ຊັ ດ ເຈນ, ຜ່ານການ
ວັດແທກ ແລະ ການຄວບຄຸມ , ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອືົ່ນໆ. ການບ ລີຫານຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສິົ່ງທີົ່ສ າຄັນຕົ່
ຄວາມສາມາດສ້າງກ າໄລຢ່າງຕົ່ເນືົ່ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ພະນັກງານແຕ່ລະຄ ນພາຍໃນທະນາຄານ ແມ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕົ່
ຄວາມສ່ຽງທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນ ເຊິົ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີົ່ຂອງຕນ.
ຈຸດປະສງສາຄັນຂອງທະນາຄານໃນການບ ລີຫານຄວາມສ່ຽງແມ່ນເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ອີກ
ເຫດຜນໜຶົ່ງແມ່ນຍ້ອນທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການບລີຫານຄວາມສ່ຽງເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມການປະຕິ ບັດ
ຂອງມາດຕະຖານສາກນທີົ່ດີທີົ່ສຸດໃນການບ ລີຫານຄວາມສ່ຽງ. ຄະນະບລີຫານ ແລະ ຄະນະອານວຍການ, ພ້ອມດ້ວຍການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກຄະນະກາມະການບລີຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ແມ່ນກາລັງການດຕວຜັນແປທີົ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມສ່ຽງທີົ່ສາມາດ
ຍອມຮັບໄດ້ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕິບັດທີົ່ກງກັນຂ້າມກັບຕວຜັນແປນີໍ້.
ສະພາໄໄດ້ ແ ຕ່ ງ ຕັ ໍ້ ງ ຄະນະກ າມະການບ ລິຫ ານຊັ ບ ສິນ ແລະໜີ ໍ້ ສ ິນ ເຊິ ົ່ ງ ມີ ໜ ້ າ ທີ ົ່ ຕ ິ ດ ຕາມຂັໍ້ ນ ຕອນຄວາມສ່ ຽ ງທັ ງ ໝ ດພາຍໃນ
ທະນາຄານ.
ທະນາຄານມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊືົ່ອ , ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຕະຫາດ ແລະ ຫລັງຈາກນັໍ້ນໄດ້
ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຍ່ອຍຄື : ຄວາມສ່ຽງການຄ້າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບົ່ແມ່ນການຄ້າ . ນອກນັໍ້ນ, ທະນາຄານຍັງມີຄວາມ
ສ່ຽງອືົ່ນໆອີກທີົ່ເກີດຈາກການດາເນີນງານ.
ຂະບວນການໃນການຄຸ້ ມຄອງຄວາມສ່ຽງເອກະລາດ ບ ົ່ໄດ້ລວມເອ າຄວາມສ່ຽ ງທຸ ລະກິ ດ ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ
ແວດລ້ອມ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ ນ ເພືົ່ ອ ຄວບຄຸມ ຄວາມສ່ຽງທຸ ລະກິ ດ ຜ່ າ ນຂັໍ້ ນ
ຕອນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານ.

ໂຄງສ້າງຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ສະພາບລີຫານແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສາລັບການບລີຫານຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສາລັບການອະນຸມັດ ກນລະຍຸດ ແລະ
ຫລັກການບລີຫານຄວາມສ່ຽງ.
ຄະນະກາມະການບລີຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາກນລະຍຸດ ແລະ ຫລັກການໂດຍລວມ,
ຂອບເຂດວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ພະແນກປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ
ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສະພາບລີຫານຮັບຮູ.້
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຂັໍ້ນຕອນການຈັດການຄວາມສ່ຽງໂດຍທີົ່ທະນາຄານໄດ້ຖືກກວດສອບປະຈ າປີ . ເຊິົ່ງຜ່ານການ
ກວດສອບນີໍ້ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຂັໍ້ນຕອນທີົ່ວາງໄວ້ ຫືບົ່. ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດ້ປຶກສາຫາລື ຜນ
ຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານສິົ່ງທີົ່ພບເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາໃຫ້ຄະນະກາມະການກວດກາ.
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
37.

ການບລີຫານທຶນ
ທະນາຄານໄດ້ຮັກສາທຶນສາຮອງຕົ່າສຸດຕາມລະບຽບການເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ການດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ, ລງວັນທີ
14 ຕຸລາ 2009 ອອກໂດຍຮັກສາການຫວໜ້າກມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ແລະ ຄາແນະນາອືນ
ົ່ ໆ. ຈຸດປະສງເບືໍ້ອງຕໍ້ນຂອງການບລີຫານທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ນເພືົ່ອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້
ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂໍ້ການດທາງດ້ານເງິນທຶນຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈາເປັນຂອງທະນາຄານເພືົ່ອຮັກສາການບ
ລີຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບເພືົ່ອສ້າງສມດຸນລະຫວ່າງການສ້າງກາໄລ ແລະ ຄວາມພຽງພຂອງທຶນ.
ອີງຕາມຂໍ້ການດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ, ທຶນຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງຖືກວິເຄາະເປັນ 2 ລະດັບຄື:


ທຶນຊັໍ້ນ 1 ປະກອບດ້ວຍ: ທຶນຈດທະບຽນ, ຄັງສະສມຕາມລະບຽບການ, ທຶນເພືົ່ອການຂະຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ທຶນອືົ່ນໆ
ແລະ ກາໄລລຖ້າແບ່ງປັນ;



ທຶນຊັໍ້ນ 2 ແມ່ນມູນຄ່າເທົ່າກັບ 45% ຂອງການຕີມູນຄ່າຄືນເງິນແຮ ຫື ຕົ່າກວ່າ 1.25% ຂອງຍອດລວມຄວາມສ່ຽງຂອງ
ລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ແລະ ຍອດເຫືອຂອງເງິນແຮທົ່ວໄປພາຍໃນໄລຍະ

ຂອບເຂດຕ່າງໆແມ່ນຖືກນາໃຊ້ເພືົ່ອເປັນອງປະກອບຂອງທຶນອີງໃສ່: ທຶນຊັນ
ໍ້ 2 ບົ່ສາມາດເກີນທຶນຊັໍ້ນ 1 ໄດ້ ແລະ ໜີໍ້ສິນສາຮອງ
ບົ່ສາມາດເກີນ 50% ຂອງທຶນຊັນ
ໍ້ 1.
ການວິເຄາະທຶນແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ມູນທາງການເງິນທີົ່ໄດ້ຈາກເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການເຊິົ່ງມີດັົ່ງຕົ່ໄປນີ:ໍ້

31 ມີນາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

ທຶນຊັໍ້ນ 1

2.045.230

2.003.541

ທຶນຊັນ
ໍ້ 2

-

-

ລວມທຶນ
ລບ: ຫັກອອກຈາກທຶນ (ການລງທຶນໃນນິຕິບຸກຄນອືົ່ນ)

2.045.230
(472.419)

2.003.541
(462.296)

ທຶນສາລບການຄິດໄລ່ CAR (A)

1.572.811

1.541.245

ຄວາມສ່ຽງສາຄັນຢູ່ລາຍການນອກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

12.885.349
1.568.680

11.984.241
1.880.710

ລວມຄວາມສ່ຽງສາຄນຢູ່ຊບສິນ (B)

14.454.029

13.864.951

10,88%

11,12%

ຄວາມສ່ຽງສາຄັນຢູ່ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ອດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພຂອງທຶນ (A/B)
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ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕົ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນຕໍ້ນປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019
38.

ມູນຄ່າຍຸດຕິທາຂອງຊບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ
ມູນຄ່າຍຸດຕິທາໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າຊັບສິນທີົ່ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງິນ ຫື ການຊາລະໜີໍ້ສິນບນພືໍ້ນຖານລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ ໃນ
ເງືົ່ອນໄຂແກ່ງແຍ້ງປກກະຕິ . ເນືົ່ອງຈາກວ່າບົ່ມີລາຄາສມທຽບຂອງຕະຫາດ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ຂອງທະນາຄານຈຶົ່ງບົ່ສາມາດ
ປະເມີນລາຄາຕາມຕະຫາດໄດ້. ດັົ່ງນັໍ້ນ, ມູນຄ່າຍຸດຕິທາຈຶົ່ງຖືກປະເມີນແບບສມມຸດຕິຖານອີງຕາມລັກສະນະຂອງຊັບສິນ ແລະ
ໜີໍ້ສິນ. ຕາມຄາເຫັນຂອງຄະນະບລີຫານ, ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງ ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທີົ່ຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການ
ເງິນລວມກິດຈະການແມ່ນຖືກຄາດຄະເນຢ່າງສມເຫດສມຜນກັບມູນຄ່າຍຸດຕິທາ. ໃນການປະເມີນດັົ່ງກ່າວ, ຄະນະບລີຫານຂອງ
ທະນາຄານ ສມມຸດຖານວ່າ ເງິນກູ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຖືຈນຄບການດ ດ້ວຍມູນຄ່າຍຸດຕິທາ ເທົ່າກັບ ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງເງິນກູ້ທົ່ຖ
ີ ືກ
ດັດແກ້ເງິນແຮຈາກການຫັກຄ່າເສືົ່ອມ.

39.

ລາຍໄດ້ຕົ່ຮຸ້ນ
ມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ຕົ່ຮຸ້ນ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກຜນຫານລະຫວ່າງ ກາໄລຫັງຫັກອາກອນທີົ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນສາມັນ
ຂອງທະນາຄານ ກັບ ຈານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸ້ນສາມັນທີົ່ຍັງເຫືອພາຍໃນ.
ລາຍການດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນ ທີົ່ໃຊ້ເຂໍ້າໃນການຄິດໄລ່ ລາຍໄດ້ຕົ່ຮຸ້ນ:

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31
ມີນາ 2019
ກາໄລສຸດທິຫັງຫັກອາກອນທີົ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ສາມັນບນພືໍ້ນຖານລາຍໄດ້ຕົ່ຮຸ້ນທົ່ວໄປ (ລ້ານກີບ)
ຈານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸ້ນສາມັນສາລັບລາຍໄດ້ພືໍ້ນຖານຕົ່ຮຸ້ນຫວໜ່)
(ວຍ
ມູນຄ່າຕົ່ຮຸ້ນ(ກີບ)
ກາໄລຕົ່ຮຸ້ນ(ກີບ)
40.

ສາລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31
ມີນາ 2018

118.061

116.508

207.723.300

207.723.300

5.000
568

5.000
561

ເຫດການທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຫງມືໍ້ທີົ່ອອກເອກະສານລາຍງານ
ບົ່ມີເຫດການໃດເກີດຂຶໍ້ນຫລັງຈາກວັນທີ 31 ມີນາ 2019 ທີົ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດັດແກ້ ຫື ເປີດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານ ການ
ເງິນລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານ.
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