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 ທະນາຄານ 
 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ (ໃນບ ດລາຍງານສະບັບນີົ້ ເອີົ້ນວ່າ “ທະນາຄານ”) ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຮູບແບບ
ມະຫາຊ ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ (“ສປປ ລາວ”). 

 
ການສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ  
 
ທະນາຄານຖືກສ້າງຕັ ົ້ງຂຶ ົ້ນໂດຍການປະກອບທຶນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ ົ້ງຂຶ ົ້ນພາຍໃຕ້ໃບ
ອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລ ງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989. ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດ
ການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ມະຫາຊ ນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືີ່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລ ງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກ ມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດັີ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ເຊິີ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖື
ຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝ ດ. 
 
ວັນທີ 15 ກໍລະກ ດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% (ທຽບເທ ີ່າກັບ 13.657.759 ຮຸ້ນ) ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະ
ສາດ ຊືີ່ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED”). ອີງຕາມສັນຍາການຊືົ້ຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ 
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ BRED ທະນາຄານດັີ່ງກ່າວເປັນ
ທະນາຄານທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດໃນພາກພືົ້ນຂອງສະມາຄ ມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິີ່ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມື
ຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັີ່ງ. ມູນຄ່າຊືົ້ທັງໝ ດ ເຊິີ່ງເທ ີ່າກັບ 150.235.349.000 ກີບໄດ້ຖືກຈ່າຍເຕັມມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ 
COFIBRED. 
 
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານເພີີ່ມທຶນໂດຍການສະເຫນີຂາຍຮຸ້ນ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ  (ຈໍານວນ 68.047.300 ຮຸ້ນ) ແລະ ສາທາລະນະຊ ນ (ຈໍານວນ 3.098.400 ຮຸ້ນ) ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວເພືີ່ອ
ເພີີ່ມທຶນຈ ດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລ ງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 
ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພີີ່ມທຶນຈ ດ
ທະບຽນ ຈໍານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທ ີ່າກັບ 71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລ ງວັນທີ 15 ກັນຍາ 
2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກທີ 0429/ຫຈທ, ລ ງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 
 
ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈໍານວນຮຸ້ນ % 
ລັດຖະບານ 145.406.321 70% 

ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ 20.772.359 10% 

ນັກລ ງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ນັກລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ 41.544.620 20% 

 207.723.300 100% 

 
ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືີ່ອສະໜອງການບໍລິການ ລວມທັງການລະດ ມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ 
ຈາກອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ ອີງຕາມຈຸດປະສ ງ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, 
ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີີ່ມີມູນຄ່າອືີ່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອືີ່ນໆ ທີີ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ.  
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ທະນາຄານ (ຕໍີ່) 
 

ທຶນຈົດທະບຽນ 
 

ທຶນຈ ດທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (31 ທັນວາ 2018: 1.038.617 ລ້ານ
ກີບ). 
 

ທີີ່ຕ ັ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ  
 

ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັົ້ງຢູ່ເລກທີ 01, ຖະໜ ນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ນະວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານມີໜຶີ່ງ (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່, ໜຶີ່ງ (1) ບໍລິສັດໃນເຄືອ, ຫ້າ (5) ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ, ຊາວ (20) ສາຂາ
ຫລັກ, ເກ ົ້າສິບສາມ (93) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ສິບຫ ກ (16) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທ ີ່ວ ສປປ ລາວ. 
 

ບໍລິສ ດໃນເຄືອ 
 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານມີ ໜຶີ່ງ (01) ບໍລິສັດໃນເຄືອຄື: 
 

ຊືີ່ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ ຂະແໜງການ 
% ຖຮຸ້ືນຂອງ
ທະນາຄານ 

ບໍລິສັດຫລັກຊັບ ທຄຕລ - ກທ 
ຈໍາກັດ 

ເລກທີ 180 -10 ລ ງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010 ໂດຍ 
ກ ມ ສ ີ່ງເສີມການລ ງທຶນຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລ ງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຫລັກຊັບ 70% 

 

ບໍລິສ ດຮ່ວມທຶນ 
 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019, ທະນາຄານມີ ຫ້າ (05) ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນຄື: 
 

 

ຊືີ່ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ ຂະແໜງການ 
% ຖຮຸ້ືນຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ -
ຫວຽດ 

ເລກທີ 732/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 ໂດຍ 
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງິນ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັີ່ງ  ເລກທີ 0495/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງິນ 

30% 

ບໍລິສັດປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ ເລກທີ 0600 ລ  ງວ ັນທີ 16 ສ ິງຫາ 2013 ໂດຍ 
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 

ປະກັນໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈໍາກັດ ເລກທີ 041/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014 
ໂດຍ ກ ມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ 
ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງິນ 

49% 

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັົ້ນ 
ເນັດເວີກ ຈໍາກັດ 

ເລກທີ 0349/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ໂດຍ 
ກ ມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງ 
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການຄຸ້ມຄອງທຸລະ
ກໍາການຊໍາລະສະ
ສາງ (ເອເລັກໂທຣ
ນິກ) 

20% 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ທະນາຄານ (ຕໍີ່) 
 

ສະພາບໍລິຫານ 
 

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທີີ່ອອກບ ດລາຍງານ
ສະບັບນີົ້ປະກອບມີ: 
 

ຊືີ່ ຕໍາແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັົ້ງ 
ທ່ານ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊວໍລະວ ງ ປະທານ ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕິ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຮສ.ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວ ງ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວ ງ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
 
ຄະນະອໍານວຍການ 
 

ສະມາຊິກຄະນະອໍານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທີີ່ອອກບ ດລາຍ
ງານສະບັບນີົ້ປະກອບມີ: 
 

ຊືີ່ ຕໍາແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ວັນລາອອກ 
ທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 15 ມງັກອນ 2016 
ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວ ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2008 
  ລາອອກວັນທີ 01 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວ ງສ໌ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 30  ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 30  ກັນຍາ2014 
ທ່ານ ຄໍາຊ່ຽນ ມິີ່ງບຸບຜາ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015 
  ລາອອກວັນທີ 26 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ສຸພັກ ຖິີ່ນໄຊພອນ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015 
ທ່ານ ບ ວວັນ ສີມະລີວ ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວ ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019 
 
 
ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍ 
 

ຕ ວແທນທາງດ້ານກ ດໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນໄລຍະນະມືົ້ອອກເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີົ້ ແມ່ນ ທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ 
- ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່. 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
  

ໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) 
ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 
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ບ ດອະທິບາຍ 
ເລກທີ 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

30 ກັນຍາ 2019 
ລ້ານກີບ 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ 

    

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍທີີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ 8 1.642.933 1.405.633 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍທີີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທຈິ້ງ 9 (882.257) (731.381) 

ລາຍຮ ບສຸດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮ ບທີີ່ຄ້າຍຄືກ ນ  760.676 674.252 

    

ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 10 185.402 193.029 

ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 10 (24.716) (17.652) 

ລາຍຮ ບສຸດທິຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 10 160.686 175.377 

    

ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການຊືົ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 11 25.852 40.870 

ຂາດທຶນສຸດທິ ຈາກການຊືົ້-ຂາຍເອກະສານອານຸພັນ 12 (1.204) (1) 

ລາຍຮັບອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ 13 73.101 13.382 

ລາຍຮ ບທ ງໝົດຈາກການດໍາເນີນງານ  1.019.111 903.880 

ລາຍຈ່າຍໜີົ້ເສຍຈາກເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ 20 (277.296) (90.284) 

(ຫັກເພີີ່ມ)/ເກັບຄືນຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ ການລ ງທຶນທາງດ້ານການເງິນ 14 (17.973) (29.158) 

ລາຍຮ ບສຸດທິຈາກການດໍາເນີນງານ  723.842 784.438 

    

ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ 15 (186.767) (259.218) 

ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ 24, 25 (53.908) (54.554) 

ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນຂອງສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ  (4.013) - 

ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆໃນການດໍາເນີນງານ 16 (117.836) (109.090) 

ລາຍຈ່າຍທ ງໝົດໃນການດໍາເນີນງານ  (362.524) (422.862) 

ສ່ວນແບ່ງກໍາໄລ ຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ 23 13.235 8.693 

ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ   374.553 370.269 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ 30.1 (69.661) (111.873) 

ລາຍຮັບອາກອນກໍາໄລເຍືົ້ອນຊໍາລະ 30.1 (16.354) 6.998 

ກໍາໄລສຸດທິພາຍໃນໄລຍະ  288.538 265.394 

ແບ່ງເຂົັ້າ:    

ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດແມ່  287.611 264.727 

ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ບໍີ່ສາມາດຄວບຄຸມ  927 667 

ກໍາໄລຕໍີ່ຮຸ້ນ (ກີບ) 40 1.385 1.274 







ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) 
ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 
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ບ ດອະທິບາຍ 
ເລກທີ 

30 ກັນຍາ 2019 
ລ້ານກີບ 

31 ທັນວາ 2018 
ລ້ານກີບ 

ຊ ບສິນ
ເງິນສ ດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 17 7.614.103 5.334.246 

ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືີ່ນ 18 5.885.756 3.828.669 

ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 19 26.723.431 24.366.860 

ການລ ງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ 10 14 

ການລ ງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 21 136.536 156.516 

ການລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈ ນເຖິງວັນຄ ບກໍານ ດ 22 3.623.928 3.652.772 

ການລ ງທຶນໃນບັນດາ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ 23 477.571 462.296 

ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ ແລະ ອຸປະກອນ 24 

47.885 

450.132 

ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ 5.2 

454.934 

- 

ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນ 25 245.134 246.601 

ຊັບສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ 30.4 11.675 29.099 

ຊັບສິນອືີ່ນໆ 26 446.596 466.088 

ລວມຊ ບສິນ 45.667.559 38.993.293 

ໜີັ້ສິນ
ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືີ່ນ 27 4.828.836 3.413.129 

ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງລູກຄ້າ 28 34.476.515 29.915.142 

ກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ 29 3.996.758 3.349.266 

ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າ 5.2 9.436 - 

ໜີົ້ສິນອາກອນພາຍໃນໄລຍະ 30.2 30.968 35.951 

ໜີົ້ສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ 30.4 2.248 5.272 

ໜີົ້ສິນອືີ່ນໆ 31 206.785 242.918 

ລວມໜີັ້ສິນ 43.551.546 36.961.678 

ທຶນ
ທຶິນຈ ດທະບຽນ 32 1.038.617 1.038.617 

ຄັງສະສ ມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສ ມອືີ່ນໆ 33 605.747 440.874 

ຮຸ້ນທີີ່ໄດຊື້ົ້ຄືນ (4.374) (3.313) 

ກໍາໄລສະສ ມ 444.324 524.050 

ສ່ວນຂອງທຶນທ ງໝົດຂອງທະນາຄານແມ່ 2.084.314 2.000.228 

ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ບໍີ່ສາມາດຄວບຄຸມ 31.699 31.387 

ລວມທຶນ 2.116.013 2.031.615 

ລວມໜີັ້ສິນ ແລະ ທຶນ 45.667.559 38.993.293 







ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
  

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) 
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ບ ດອະທິບາຍ 
ເລກທີ 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2019 
ລ້ານກີບ 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

30 ກັນຍາ 2018        
ລ້ານກີບ 

ກິດຈະກໍາການດໍາເນີນງານ  374.553 370.269 
ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ    

ການດັດແກ້ສໍາລັບ:    

ຄ່າຫ ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ 24, 25 53.908 54.554 

ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ 20 277.296 62.274 

ສ່ວນປ່ຽນແປງຈາກການຂາດທຶນຄ່າເສືີ່ອມ ສໍາລັບການລ ງທຶນໃນຫ ກັຊັບທີີ່ຖື
ໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດ 14 (13.235) (29.158)  

ສ່ວນແບ່ງກໍາໄລຂອງບໍລິສັດພາຍໃຕ້ວິທີທຶນ 23 1.202 (8.693) 

ລາຍຈ່າຍຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫລັງກະສຽນ 31 (75.984) 39.706 

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ  (1.642.933) (1.405.633) 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ  882.257 731.381 

ລາຍຮັບເງິນປັນຜ ນ 13 (8.186) (7.133) 

ກະແສເງິນສົດຈາກ ກໍາໄລຈາກການດໍາເນີນງານກ່ອນການ
ປ່ຽນແປງດ້ານຊ ບສິນ ແລະ ໜີັ້ສິນ  (151.122) (192.433) 

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນຈາກການດໍາເນີນງານ     

ຍອດເຫ ືອຢູ່ທະນາຄານອືີ່ນ  244.041 474.900 

ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ  (2.633.866) (1.088.811) 

ລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວເ້ພືີ່ອຄ້າ  10 4 

ລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ   19.175 27.322 

ລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດ  28.844 (1.074.605) 

ຊັບສິນອືີ່ນໆ  4.720 (108.954) 
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນໜີົ້ສິນຈາກການດໍາເນີນງານ     

ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງໃຫ້ທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ທຫລ  2.067.418 1.309.256 

ໜ ີ້ ຕີ້ ອງສ ົ່ ງລູກຄີ້ າ   4.592.822 877.330 

ໜີົ້ສິນອືີ່ນໆ  (18.584) 153.282 

ລາຍຮັບທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກດອກເບ້ຍ  1.484.769 1.317.325 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍທີີ່ໄດ້ຈ່າຍ  (782.012) (643.073) 

ອາກອນທີີ່ໄດ້ຈ່າຍພາຍໃນໄລຍະ 30.3 (69.994) (22.514) 

ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກ/(ນໍາໃຊ້ໃນ) ການດໍາເນີນງານ  4.786.221 1.029.029 

ກິດຈະກໍາດີ້ ານການລ ງທຶ ນ     

ການຈັດຊືົ້ ແລະ ການກໍີ່ສ້າງຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່   (80.140) (49.136) 
ຮັບຈາກການຂາຍຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່  22.944 819 

ຮັບເງິນປັນຜ ນ 13 8.186 7.133 

ຮັບຈາກການສະສາງຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ  - 55.000 

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ  (2.040) - 

ກະແສເງິນສົດສຸດທິທີີ່ໄດ້(ນໍາໃຊ້)/ຈາກການເຄືີ່ອນໄຫວການ
ລົງທຶນ  

(51.050) 13.816 

 

  

    





ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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1. ຂໍັ້ມູນກ່ຽວກ ບທະນາຄານ 
  

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ (ໃນບ ດລາຍງານສະບັບນີົ້ ເອີົ້ນວ່າ “ທະນາຄານ”) ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຮູບ
ແບບມະຫາຊ ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ (“ສປປ ລາວ”). 
 

ການສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ 
 

ທະນາຄານຖືກສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນໂດຍການປະກອບທຶນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນພາຍໃຕ້
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ ົ້ງທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລ ງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989. ໃນວັນທີ 23  ທັນວາ 2010  
ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ມະຫາຊ ນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືີ່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊ ນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລ ງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກ ມທະບຽນ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດັີ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ເຊິີ່ງຕາງ
ໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝ ດ. 
  

ວັນທີ 15 ກໍລະກ ດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ຂອງຮຸ້ນທັງໝ ດ (ທຽບເທ ີ່າກັບ 13.657.759 ຮຸ້ນ) 
ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ ຊືີ່ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອີງ
ຕາມສັນຍາການຊືົ້ຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານ
ໃນເຄືອຂອງ BRED, ທະນາຄານດັີ່ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດໃນພາກພືົ້ນຂອງສະມາຄ ມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມ
ຂອງ Banque Populare Group ເຊິີ່ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັີ່ງ. ມູນຄ່າຊືົ້ທັງໝ ດ ເຊິີ່ງເທ ີ່າກັບ 
150.235.349.000 ກີບ ໄດ້ຖືກຈ່າຍເຕັມມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 
 
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານເພີີ່ມທຶນໂດຍການ
ສະເຫນີຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ (ຈໍານວນ 68.047.300 ຮຸ້ນ) ແລະ ສາທາລະນະຊ ນ (ຈໍານວນ 3.098.400 ຮຸ້ນ) ໃນ
ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວເພືີ່ອເພີີ່ມທຶນຈ ດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/
ທຫລ, ລ ງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລັກ
ຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພີີ່ມທຶນຈ ດທະບຽນ ຈໍານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທ ີ່າກັບ 71.145.700 ຮຸ້ນ) 
ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລ ງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກທີ 
0429 /ERO, ລ ງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.   
 
ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ, ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 
2019 ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 

 
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈໍານວນຮຸ້ນ % 
ລັດຖະບານ 145.406.321 70% 

ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ 20.772.359 10% 

ນັກລ ງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ ນັກລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ 41.544.620 20% 

 207.723.300 100% 
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1.  ຂໍັ້ມູນກ່ຽວກ ບທະນາຄານ (ຕໍີ່) 

 
ການສ້າງຕ ັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ (ຕໍີ່) 
 
ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືີ່ອສະໜອງການບໍລິການລວມທັງ ການລະດ ມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັົ້ນ, 
ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫ້ແກ່ອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ ອີງຕາມ
ຈຸດປະສ ງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການບໍລິການ
ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີີ່ມີມູນຄ່າອືີ່ນໆ ແລະ 
ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອືີ່ນໆ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 
ທຶນຈົດທະບຽນ 
 
ທຶນຈ ດທະບຽນ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019  ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (31 ທັນວາ 2018: 1.038.617 ລ້ານກີບ). 

 
ທີີ່ຕ ັ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ   

 
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັົ້ງຢູ່ເລກທີ 01, ຖະໜ ນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 
ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານມີໜຶີ່ງ (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່, ໜຶີ່ງ (1) ບໍລິສັດໃນເຄືອ, ຫ້າ (5) ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ, 
ຊາວ (20) ສາຂາຫລັກ, ເກ ົ້າສິບສາມ (93) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ສິບຫ ກ (16) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທ ີ່ວ ສປປ ລາວ. 

 
ບໍລິສ ດໃນເຄືອ 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019, ທະນາຄານມີ ໜຶີ່ງ (01) ບໍລິສັດໃນເຄືອຄື: 

ຊືີ່ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ ຂະແໜງການ 
%  ຮຸ້ນຂອງ
ທະນາຄານ 

ບໍລິສັດຫລັກຊັບ ທຄຕລ 
- ກທ ຈໍາກັດ 

ເລກທີ 180 -10 ລ ງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010 ໂດຍ
ກ ມ ສ ີ່ງເສີມການລ ງທຶນ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 
ການລ ງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຫລັກຊັບ 
70% 
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1.  ຂໍັ້ມູນກ່ຽວກ ບທະນາຄານ (ຕໍີ່) 
 

ບໍລິສ ດຮ່ວມທຶນ 

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019, ທະນາຄານມີ ຫ້າ (05) ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນຄື: 

ຊືີ່ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ ຂະແໜງການ 
% ຮຸ້ນຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ
ກິດ ລາວ - ຫວຽດ 

ເລກທີ 732/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງິນ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັີ່ງ  ເລກທີ 0495/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2018 
ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງິນ 

30% 

ບໍລິສັດປະກັນໄພ ລາວ - 
ຫວຽດ 

ເລກທີ 0600 ລ  ງວ ັນທີ 16 ສ ິງຫາ 2013 ໂດຍ 
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 

ປະກັນໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ 
ຈໍາກັດ 

ເລກທີ 041/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014 
ໂດຍ ພະແນກທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນຄານ & 
ການເງິນ 

49% 

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພ
ເມັົ້ນ ເນັດເວີກ ຈໍາກັດ 

ເລກທີ 0349/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ໂດຍ 
ກ ມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງ 
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ການຄຸ້ມຄອງທຸລະ
ກໍາການຊໍາລະສະ
ສາງ (ເອເລັກໂທຣ
ນິກ) 

20% 

  
ສະພາບໍລິຫານ 

 
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ ນະວັນທີ ທີີ່ອອກບ ດ
ລາຍງານສະບັບນີົ້ປະກອບມີ: 

 
ຊືີ່ ຕໍາແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັົ້ງ 
ທ່ານ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊວໍລະວ ງ ປະທານ ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທາ່ນ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕິ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຮສ.ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວ ງ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວ ງ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
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1.  ຂໍັ້ມູນກ່ຽວກ ບທະນາຄານ (ຕໍີ່) 
 

ຄະນະອໍານວຍການ 

ສະມາຊິກຄະນະອໍານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທີີ່
ອອກເອກະສານລາຍງານນີົ້ປະກອບມີ: 
ຊືີ່ ຕໍາແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ວັນທີີ່ລາອອກ 
ທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 15 ມງັກອນ 2016 
ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວ ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2008 
  ລາອອກວັນທີ 01 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວ ງສ໌ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 30  ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 30  ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ຄໍາຊ່ຽນ ມິີ່ງບຸບຜາ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015 
  ລາອອກວັນທີ 26 ເມສາ 2019 
ທ່ານ ສຸພັກ ຖິີ່ນໄຊພອນ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015 
ທ່ານ ບ ວວັນ ສີມະລີວ ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວ ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019 
  
ພະນ ກງານ 
 
ພະນັກງານ ທັງໝ ດຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແມ່ນ 2.033 ຄ ນ (31 ທັນວາ 2018: 1.920 ຄ ນ). 
 

2. ພືັ້ນຖານໃນການກະກຽມ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການສໍາລັບເກ ົ້າເດືອນ ແມ່ນຖືກກະກຽມສໍາລັບທະນາຄານເພືີ່ອນໍາໃຊ້ໃນການ
ລາຍງານຕາມຂໍົ້ກໍານ ດຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ເທ ີ່ານັ ົ້ນ. 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການສະບັບນີົ້ແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ໄດ້
ອະທິບາຍໄວ້ໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5 ແລະ ເລກທີ 6. ນະໂຍບາຍການບັນຊີດັ ີ່ງກ່າວໃນເບື ົ້ອງຕ ົ້ນແມ່ນອີງຕາມ
ມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນສາກ ນ (“IFRS”) ທີີ່ອອກໂດຍຄະນະກໍາມະການກໍານ ດມາດຕະຖານການບັນຊີສາກ ນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນດັີ່ງກ່າວ ບໍີ່ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນທີີ່ຄ ບຖ້ວນຕາມວັດຖຸ
ປະສ ງໂດຍທ ີ່ວໄປທີີ່ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ IFRS ເນືີ່ອງຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາ
ແນະນໍາທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜັງສືແຈ້ງການເລກທີ 1659/ທຫລ ລ ງວັນທີ 14 ທັນວາ 2018 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ໜັງສືແຈ້ງການເລກທີ 19/ສຄຄຊ ລ ງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2018 ຂອງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ  
ເຊິີ່ງມີເນືົ້ອໃນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີສໍາລັບ ການຮັບຮູ້ ແລະ ການວັດແທກມູນຄ່າເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ ແມ່ນໃຫນ້ໍາ
ໃຊ້ ມາດຕະຖານການບັນຊີສາກ ນ IAS 39 - ເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ ແທນ ມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນສາກ ນ IFRS 9 
- “ເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ”.  
 

ດັີ່ງນັົ້ນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການແມ່ນບໍີ່ໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກ ນ
ດ້ານການລາຍງານການເງິນ IFRS  (“ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ”) 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການແມ່ນຖືກກະກຽມເພືີ່ອນໍາໃຊ້ສະເພາະທະນາຄານເທ ີ່ານັົ້ນ.



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ເເລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 
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2. ພືັ້ນຖານໃນການກຽມ (ຕໍີ່) 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍອີງຕາມພືົ້ນຖານຕ ົ້ນທຶນເດີມ, ເວັົ້ນແຕ່ໄດ້
ຮັບການເປີດເຜີຍຢູ່ໃນບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເລກທີໃດໜຶີ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີົ້. 
 

ທະນາຄານຮັກສາການບັນທຶກບັນຊີເປັນເງິນກີບ (“ກີບ”) ເຊິ ີ່ງເປັນສະກຸນ ເງິນຫລັກຂອງທະນາຄານ ແລະ ໄດ້ສ້າງ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການສໍາລັບຈຸດປະສ ງພິເສດເປັນຫ ວໜ່ວຍລ້ານກີບ. ທະນາຄານນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງໝ
າຍຈຸດ (,) ທ ດສະນິຍ ມ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງໝາຍຈໍົ້າ (.) ເພືີ່ອແຍກຫ ວໜ່ວຍພັນ. 
 

ທະນາຄານຍັງໄດ້ສ້າງ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການສໍາລັບຈຸດປະສ ງພິເສດ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ຕາມນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5 ແລະ ເລກທີ 6 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສະເພາະກິດຈະການສໍາລ ງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019. 

 

ປີການບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ່ນເລີີ່ມຕ ົ້ນແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິົ້ນສຸດ 31 ທັນວາ.  
 

3. ການນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນສ ງລວມກິດຈະການ 
 

ທາງທະນາຄານໄດ້ນໍາສະເໜີໃບລາຍງານຖານະການເງິນສໍາລັບເກ ົ້າເດືອນສັງລວມກິດຈະການ. ໂດຍລຽງລໍາດັບຕາມສະພາບ
ຄ່ອງ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຖືກລາຍງານເປັນມູນຄ່າລວມ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ. ຊັບສິນ 
ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ ຈະຖືກນໍາມາຫັກລ້າງກັນ ແລະ ລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທິ ໃນເວລາທີີ່ ບັນດາພາກສ່ວນທີີ່ມີສວ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງຫາກມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຫັກລ້າງ ໃນທຸກໆກໍລະນີຂ້າງລຸ່ມນີົ້:  
 

 ການດໍາເນີນທຸລະກິດປ ກກະຕິ 
 ໃນກໍລະນີທີີ່ທຸລະກິດມີການກະທໍາຄວາມຜິດ 
 ໃນກໍລະນີຂອງບໍີ່ສາມາດຊໍາລະໜີົ້ ຫ ື ການລ ົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານ ແລະ/ຫ ື ຄູ່ຄ້າຂອງຕ ນ. 

 

4. ພືັ້ນຖານຂອງການສ ງລວມກິດຈະການ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການແມ່ນປະກອບດ້ວຍເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານສໍາລັບເກ ົ້າ
ເດືອນ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອ (ໃນທີີ່ນີົ້ເອີົ້ນວ່າ “ກຸ່ມ”) ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019. ບໍລິສັດໃນເຄືອແມ່ນບໍລິສັດຜູ້ຖືກ
ລ ງທຶນທີີ່ທະນາຄານຄວບຄຸມ. ການຄວບຄຸມແມ່ນບັນລຸໄດ້ໃນເວລາທີີ່ທະນາຄານໄດ້ຖືກຮັບ ຫ ື ມີສິດທິ, ທີີ່ຈະໄດ້ຮັບຄືນ
ຈາກຕ ວປ່ຽນແປງຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຕ ນກັບນັກລ ງທຶນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການສ ີ່ງຜ ນກະທ ບຕໍີ່ຜ ນຕອບ
ແທນທີີ່ຜ່ານອໍານາດຂອງຕ ນຕໍີ່ຜູ້ນັກລ ງທຶນ. 
 

ໂດຍທ ີ່ວໄປ, ມີຂໍົ້ສ ມມຸດຖານທີີ່ວ່າຜ ນຂອງສິດລ ງຄະແນນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ ່ໃນການຄວບຄຸມໄດ້ . ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາຍໃຕ້
ສະຖານະການສະເພາະໃດໜຶີ່ງ, ທະນາຄານອາດຈະຍັງໃຊ້ການຄວບຄຸມທີີ່ມີການຖືຫຸ້ນໜ້ອຍກ່ວາ 50% ຫ ື ອາດບໍີ່ສາມາດ
ທີີ່ຈະອອກດໍາເນີນຄວບຄຸມແມ້ກະທັົ້ງມີການຖືຄອງຮຸ້ນຢູ່ຫ າຍກ່ວາ 50% ຂອງຮຸ້ນຂອງນິຕິບຸກຄ ນ. ເມືີ່ອການປະເມີນວ່າ
ມັນມີອໍານາດຫ າຍກວ່ານັກລ ງທຶນ ແລະ ຈຶີ່ງຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຂອງຜ ນຕອບແທນຂອງຕ ນ, ທະນາຄານພິຈາລະນາຂໍົ້
ເທັດຈິງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມ ດ ແລະ ສະພາບການ, ລວມທັງ: 

 

► ຈຸດປະສ ງ ແລະ ການອອກແບບຂອງນັກລ ງທຶນ 
► ກິດຈະກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິທີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາເຫ  ີ່ານັົ້ນ ບໍີ່ວ່າໂດຍທະນາຄານ ຫ ື ບໍີ່ ສາມາດຊີົ້ນໍາ

ບັນດາກິດຈະກໍາ 
► ຂໍົ້ພັນທະສັນຍາເຊັີ່ນ: ສິດໃນການຮຽກຮ້ອງ, ສິດໃນການເພີີ່ມ ແລະ ສິດໃນການຊໍາລະ 
► ບໍີ່ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກຮັບ ຫ ື ມີສິດ ທີີ່ຈະໄດ້ຮັບຄືນຈາກຕ ວປ່ຽນແປງຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຕ ນກັບນັກລ ງທຶນ 

ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການສ ີ່ງຜ ນກະທ ບຕໍີ່ຜ ນຕອບແທນທີີ່ຜ່ານອໍານາດຂອງຕ ນຕໍີ່ນັກລ ງທຶນ



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
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4. ພືັ້ນຖານຂອງການສ ງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
 

ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ອ ງປະກອບຂອງ ລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ (OCI) ແຕ່ລະຄ ນແມ່ນປະກອບກັບຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ
ແມ່ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ບໍີ່ມີການຄວບຄຸມ, ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ບໍີ່ມີການຄວບຄຸມຈະມີຍອດ
ຂາດດຸນ. 
  

ໃນເວລາທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ການດັດແກ້ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອທີີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ. ຊັບສິນລະຫວ່າງກຸ່ມທັງໝ ດ, ໜີົ້ສິນ, 
ທຶນ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ກະແສເງິນສ ດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກໍາລະຫວ່າງສະມາຊິກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ຖືກລ ບລ້າງຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນໃນການສັງລວມກິດຈະການ. 

 

ການປ່ຽນແປງໃນຜ ນປະໂຫຍດໃນກໍາມະສິດຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອ, ໂດຍປາດສະຈາກການສູນເສຍການຄວບຄຸມ, ຖືກບັນທຶກການ
ເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານທຶນ. ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມບໍລິສັດສູນເສຍການຄວບຄຸມໃນບໍລິສັດໃນເຄຶອ, ຈະຖືກຢຸດການຮັບຮູ້ຂອງໃນຊັບສິນ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ລວມທັງຄ່າຄວາມນິຍ ມ), ຫນີົ້ສິນ, ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ບໍີ່ມີການຄວບຄຸມ (NCI) ແລະ ອ ງປະກອບອືີ່ນໆຂອງທຶນ
, ໃນຂະນະທີີ່ໄດ້ຮັບກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ການລ ງທຶນໃດໜຶີ່ງທີີ່ໄດ້ຮັກສາຈະຖືກຮັບຮູ້ຢູ່ໃນມູນ
ຄ່າຍຸຕິທໍາ ນະວັນທີຂອງການສູນເສຍຂອງການຄວບຄຸມ. 

 

5. ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບ ນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ 
 

5.1  ມາດຕະຖານໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ການຕີຄວາມຫມາຍ 
 

ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ໃຊ້ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງີນແມ່ນໄດ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍເຫ  ີ່ານັ ົ້ນໃນການ
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານສໍາລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018, ຍ ກເວັົ້ນມາດຕະຖານ
ບັນຊີໃໝ່ທີີ່ມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີົ້. ທະນາຄານຍັງບໍີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ, 
ການຕີຄວາມໝາຍ ຫ ື ການປັບປຸງອືີ່ນໆລ່ວງໜ້າ ທີີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກມາແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍີ່ທັນມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້. 

 

5.2  IFRS 16 ສັນຍາເຊ ີ່າ 
 

IFRS 16 ແມ່ນໃຊ້ແທນ IAS 17 ສັນຍາເຊ ີ່າ, IFRIC 4 ແມ່ນກໍານ ດວ່າຂໍົ້ຕ ກລ ງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະກອບດ້ວຍສັນຍາເຊ ີ່າ ຫ ື ບໍີ່.  
SIC-15 ສັນຍາໃນການດໍາເນີນງານ - ສິີ່ງຈູງໃຈ ແລະ ການປະເມີນ SIC-27 ໃນຮູບແບບຂອງການດໍາເນີນງານທຸລະກິດທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດກ ດໝາຍສັນຍາເຊ ີ່າ, ມາດຕະຖານນີົ້ແມ່ນໄດ້ກໍານ ດຫ ັກການຂອງການຮັບຮູ້, ການປະເມີນ, ການນໍາສະເໜີ 
ແລະ ເປີດເຜີຍຂອງສັນຍາເຊ ີ່າ ແລະ ກໍານ ດໃຫ້ຜູ້ເຊ ີ່າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສັນຍາເຊ ີ່າທັງໝ ດ ຕາມຮູບແບບໃບລາຍງານຖານະທາງການ
ເງິນ. 
 

ທະນາຄານແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ IFRS 16 ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີໃນການປ່ຽນແປງຄືນຍ້ອນຫ ັງໃນການນໍາໄປໃຊ້ນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມນໍາໃຊ້ 
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ພາຍໃຕ້ວິທີນີົ້, ມາດຕະຖານດັີ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໄປໃຊ້ຄືນຍ້ອນຫ ັງກັບຍອດລວມສະສ ມເພີີ່ມຂືົ້ນມາ
ທີີ່ມີຜ ນຕໍີ່ກັບການນໍາໃຊ້ເລີີ່ມຕ ົ້ນທີີ່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້ໃນມາດຕະຖານນະມືົ້ທີີ່ເລີີ່ມຖືກນໍາໃຊ້. ທະນາຄານເລືອກທີີ່ຈະໃຊ້ການປ່ຽນແປງ
ຄືນເພືີ່ອທີີ່ຈະນໍາໄປໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຕ ວຈິງເພືີ່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມາດຕະຖານນີົ້ໃຊ້ສະເພາະສັນຍາເຊ ີ່າທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາເຊ ີ່າ
ຂອງມາດຕະຖານ IAS 17 ແລະ ສັນຍາເຊ ີ່າ IFRIC 4 ນະມືົ້ທີີ່ມີການນໍາໃຊ້ຄັົ້ງທໍາອິດ. ທະນາຄານໄດ້ເລືອກທີີ່ຈະໃຊ້ການຍ ກ
ເວັັົ້ນ



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
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5. ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບ ນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍີ່) 
 

5.2  IFRS 16 ສັນຍາເຊ ີ່າ (ຕໍີ່) 
 

ການຮັບຮູ້ສັນຍາເຊ ີ່ານະວັນທີທີີ່ມີການເຮັດສັນຍາທີີ່ມີໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ຫ ື ໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ລະບຸທາງເລືອກໃນການຊືົ້ 
(ສັນຍາເຊ ີ່າໄລຍະສັົ້ນ) ແລະ ສັນຍາເຊ ີ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍີ່າ (ຊັບສິນມູນຄ່າຕໍີ່າ). 
 

ຜ ນກະທ ບຂອງການນໍາໃຊ້ IFRS 16 ນະ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 (ເພີີ່ມຂືົ້ນ/ຫ ດລ ງ) ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

 ລ້ານກີບ 
ຊ ບສິນ  

ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ 42.726 

ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ (41.269) 

ຊັບສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ 1.955 

ລວມຊ ບສິນ 3.412 

  

ໜີັ້ສິນ  
ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າ 9.601 

ລວມໜີັ້ສິນ 9.601 

  

ລວມການດັດແກ້ສໍາລັບທຶນ:  
ກໍາໄລສະສົມ (6.190) 

 
ກ. ລັກສະນະຜ ນກະທ ບໃນການນໍາໃຊ້ IFRS 16 
 
ທະນາຄານມີສັນຍາເຊ ີ່າຫ າຍຮູບແບບເຊັີ່ນ: ອາຄານ, ເຄືີ່ອງຈັກ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນອືີ່ນໆ. ກ່ອນທີີ່ຈະນໍາໃຊ້ IFRS 16, 
ທະນາຄານ ໄດ້ຈັດປະເພດຂອງແຕ່ລະສັນຍາເຊ ີ່າ (ໃນຖານະຜູ້ເຊ ີ່າ) ນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນສັນຍາເຊ ີ່າ ເປັນສັນຍາເຊ ີ່າທາງການເງິນ 
ແລະ  ສັນຍາໃນການດໍາເນີນງານ. ສັນຍາເຊ ີ່າຖືກຈັດເປັນສັນຍາທາງການເງີນ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ ນຕອບແທນ
ທັງໝ ດ ຫ ື ເກືອບທັງໝ ດທີີ່ຜູ້ເປັນເຈ ົ້າຂອງຂອງສັນຍາເຊ ີ່າສິນເຊືີ່ອນັົ້ນໃຫ້ກັບທະນາຄານ; ຖ້າຫາກບໍີ່ປະຕິບັດສັນຍານັົ້ນຈະຖືກຈັດ
ປະເພດມາເປັນສັນຍາໃນການດໍາເນີນງານ. ສັນຍາເຊ ີ່າທາງການເງິນແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກເປັນຊັບສິນນະວັນທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນເຮັດສັນຍາ
ຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຂອງຊັບສິນທີີ່ໄດ້ເຊ ີ່າ ຫ ື ຖ້າຫາກຕໍີ່າກວ່າ, ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງຈໍານວນເງິນຂັົ້ນຕໍີ່າທີີ່ຕ້ອງຈ່າຍຕາມສັນຍາເຊ ີ່າ. 
ຈໍານວນເງິນທີີ່ຈ່າຍຕາມສັນຍາແມ່ນຈະຖືກແບ່ງສ່ວນລະຫວ່າງດອກເບ້ຍ (ຈະຖືກຮັບຮູ້ເປັນຕ ົ້ນທຶນທາງການເງິນ) ແລະ ການຫ ດ
ລ ງຂອງໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າ, ໃນສັນຍາເຊ ີ່າໃນການດໍາເນີນງານແມ່ນບໍີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ເປັນຊັບສິນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສັນຍາ
ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ເປັນຄ່າເຊ ີ່າໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານໂດຍໃຊ້ວິທີຄິດໄລ່ແບບເສັົ້ນຊືີ່ຕະຫ ອດອາຍຸຂອງສັນຍາ. ຄ່າເຊ ີ່າ
ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍຄ່າເຊ ີ່າລ່ວງໜ້າແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ໜີົ້ທີີ່ຕ້ອງຊໍາລະອືີ່ນໆ 
ຕາມລໍາດັບ. ເມືີ່ອນໍາໃຊ້ IFRS 16, ທະນາຄານແມ່ນຈະໃຊ້ວິທີຮັບຮູ້ ແລະ ປະເມີນສັນຍາທັງໝ ດແບບດ່ຽວ, ຍ ກເວັົ້ນແຕ່
ສັນຍາເຊ ີ່າໄລຍະສັັ ົ້ນ ແລະ ສັນຍາເຊ ີ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍ ີ່າ. ມາດຕະຖານດັີ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ກໍານ ດບາງລາຍການທີີ່ຕ້ອງການ
ສະເພາະ ແລະ ຜູ້ທີີ່ຈະນໍາໄປປະຕິບັດຕ ວຈິງ, ເຊິີ່ງມາດຕະຖານນີົ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ.
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບ ນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍີ່) 
 
5.2  IFRS 16 ສັນຍາເຊ ີ່າ (ຕໍີ່) 

 
 ສັນຍາເຊ ີ່າທີີ່ເຄີຍຖືກຈັດເປັນສັນຍາທາງການເງິນກ່ອນໜ້ານີົ້ 
 
ທະນາຄານບໍີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງການຮັບຮູ້ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນຂອງສັນຍາສໍາລັບສັນຍາທີີ່ເຄີຍ
ຈັດເປັນສັນຍາທາງການເງິນ (ເຊັີ່ນວ່າ: ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າແມ່ນເທ ີ່າກັບສັນຍາເຊ ີ່າຂອງຊັບສິນ 
ແລະ ໜີົ້ສິນ ຖືກຮັບຮູ້ພາຍໃຕ້ ມາດຕະຖານບັນຊີ IAS 17). ສໍາລັບມາດຕະຖານ IFRS 16 ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ໃຊ້ສັນຍາເຊ ີ່າເຫ  ີ່ານີົ້ ນັບຕັົ້ງແຕ່ວັນທີີ່ 1 ມັງກອນ 2019. 
 
ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ສັນຍາເຊ ີ່າໜີົ້ສິນ ສໍາລັບສັນຍາເຊ ີ່າທີີ່ເຄີຍຖືກຈັດເປັນສັນຍາເຊ ີ່າໃນການດໍາເນີນ
ງານ, ຍ ກເວັົ້ນແຕ່ ສັນຍາເຊ ີ່າໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ສັນຍາເຊ ີ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍີ່າ. ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້
ຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕາມບັນຊີ, ຖ້າຫາກວ່າມາດຕະຖານນີົ້ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ມາຕະຫ ອດ, ນອກຈາກອັດຕາການເພີີ່ມຂືົ້ນຂອງເງິນກູ້
ຢືມນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນຂອງສັນຍາເຊ ີ່າ. ໃນບາງສັນຍາເຊ ີ່າ, ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ອີງຕາມມູນຄ່າທີີ່ທຽບເທ ີ່າ
ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າ, ເຊີີ່ງໄດ້ມີການປັບປ່ຽນກັບລາຍການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄ່າເຊ ີ່າຄ້າງຈ່າຍທີີ່ເຄີຍຮັບຮູ້
ມາກ່ອນໜ້ານີົ້. ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າຈະຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງຈໍານວນເງິນທີີ່ຍັງເຫ ືອຕາມສັນຍາ, ການໃຊ້ວິທີຫ ດໄດ້
ກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອອັດຕາຂອງເງິນກູ້ຢືມນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນຂອງສັນຍາເຊ ີ່າມີການເພີີ່ມຂຶົ້ນ. 
 
ທະນາຄານແມ່ນໄດ້ນໍາມາດຕະຖານນີົ້ໄປໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຕ ວຈິງທີີ່ລວມມີ: 
 
 ໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຫ ດຕໍີ່ກັບຕາຕາລາງຕິດຕາມຂອງສັນຍາເຊ ີ່າກັບສັນຍາເຊ ີ່າທີີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ; 
 ໃຊ້ໃນການປະເມີນວ່າສັນຍາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍ ຫ ື ບໍີ່ ກ່ອນວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນຂອງສັນຍາເຊ ີ່າ; 
 ການຍ ກເວັົ້ນສັນຍາເຊ ີ່າໄລຍະສັົ້ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອສັນຍາເຊ ີ່ານັົ້ນມີໄລຍະເວລາເຊ ີ່າທີີ່ສິົ້ນສຸດພາຍໃນ 12 ເດືອນ ນະວັນ

ທີທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນການນໍາໃຊ້; 
 ບໍີ່ລວມເອ າຕ ົ້ນທຶນທາງກ ງຈາກການປະເມີນມູນຄ່າຂອງສິດໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນຂອງສັນຍາເຊ ີ່າ; 
 ໃຊ້ເພືີ່ອເປັນຂໍົ້ມູນພືົ້ນຖານໃນການກໍານ ດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊ ີ່າເຊິີ່ງສັນຍາເຊ ີ່າໄດ້ລະບຸທາງເລືອກໃນການຕໍີ່ສັນຍາໃໝ່ 

ຫ ື ຍ ກເລີກສັນຍາ.
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບ ນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍີ່) 
 

5.2  IFRS 16 ສັນຍາເຊ ີ່າ (ຕໍີ່) 
 

ກ. ລັກສະນະຜ ນກະທ ບໃນການນໍາໃຊ້ IFRS 16 (ຕໍີ່) 
 

ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ສາມາດສ ມທຽບໄດ້ກັບສັນຍາເຊ ີ່າໃນການດໍາເນີນງານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 
ດັີ່ງນີົ້: 
 
 ລ້ານກີບ 

ຂໍັ້ຜູກພ ນໃນການດໍາເນີນງານ ນະວ ນທີ 31 ທ ນວາ 2018  13.710 

ອັດຕາຄ່າສະເລ່ຍແບບຖ່ວງໜັກ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 5,59% 

ອັດຕາສ່ວນຫ ດຂອງສັນຍາເຊ ີ່າໃນການດໍາເນີນງານ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 9.000 

ລົບໃຫ:້  

ຂໍົ້ຜູກພັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາເຊ ີ່າໄລຍະສັົ້ນ - 

ຂ້ຜູກພັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາເຊ ີ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍີ່າ (13) 

ໜີັ້ສິນຂອງສ ນຍາ ນະວ ນທີ 1 ມ ງກອນ 2019  8.987 

 
ຂ. ສະຫ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ສໍາຄັນ 
 
ນະໂຍບາຍຂ້າງລຸ່ມນີົ້ແມ່ນນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງທະນາຄານໃນການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ IFRS 16, ເຊິີ່ງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຕັົ້ງແຕ່ວັນທີທີີ່
ເລີີ່ມເຮັດສັນຍາ: 
 
• ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ 

 
ທະນາຄານຮັບຮູ້ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນເຮັດສັນຍາເຊ ີ່າ (ເຊັີ່ນວ່າ: ວັນທີທີີ່ຊັບສິນນັົ້ນພ້ອມໃນການໃຊ້
ງານ). ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ແມ່ນປະເມີນມູນຄ່າຈາກຕ ົ້ນທຶນ, ຫັກໃຫ້ ຄ່າຫ ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າສະສ ມ ແລະ 
ດັດແກ້ຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່ຂອງໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າ. ຕ ົ້ນທຶນຂອງສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນລວມມີ ຈໍານວນໜີົ້ສິນຕາມ
ສັນຍາທີີ່ໄດ້ຮັບຮູ້, ຕ ົ້ນທຶນທາງກ ງເລີີ່ມຕ ົ້ນທີີ່ໄດ້ເກີດຂືົ້ນ ແລະ ສັນຍາການຈ່າຍເງິນທີີ່ໄດ້ຊໍາລະນະວັນທີ ຫ ື ກ່ອນ ວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນ
ຂອງສັນຍາ ຫັກໃຫ້ ລາຍຮັບຈາກຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆຕາມສັນຍາ. ຍ ກເວັົ້ນກໍລະນີທີີ່ທະນາຄານມີເຫດຜ ນພຽງພໍທີີ່ແນ່ນ່ອນທີີ່ຈະ
ສາມາດນໍາເອ າກໍາມະສິດໃນການນໍາໃຊ້ສັນຍາເຊ ີ່າຊັບສິນ ນະວັນທີີ່ສິົ້ນສຸດຂອງສັນຍາເຊ ີ່າ, ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນທີີ່ໄດ້ຮັບຮູ້
ແມ່ນໄດ້ຖືກຫັກຄ່າຫ ້ຍຫ້ຽນແບບພືົ້ນຖານເສັົ້ນຊືີ່ຕາມໄລຍະເວລາທີີ່ສັົ້ນກວ່າທີີ່ໄດ້ປະເມີນຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຊັບສິນ
ເຫ  ີ່ານັົ້ນ ແລະ ຕາມອາຍຸຂອງສັນຍາ. ເຊິີ່ງຊັບສິນຖືກໃຊ້ໄປອາດຈະມີການເສືີ່ອມມູນຄ່າ.



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບ ນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍີ່) 
 

5.2  IFRS 16 ສັນຍາເຊ ີ່າ (ຕໍີ່) 
 
ຂ. ສະຫ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ສໍາຄັນ (ຕໍີ່) 

 
• ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າ 

 
ນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນຂອງສັນຍາເຊ ີ່າ, ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າທີີ່ໄດ້ປະເມີນມູນຄ່າຈາກມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງຄ່າເຊ ີ່າ
ທີີ່ຕ້ອງຈ່າຍຕາມໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊ ີ່າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສັນຍາເຊ ີ່າລວມມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ ງທີີ່ (ການຈ່າຍຄ່າເຊ ີ່າແບບຄ ງທີີ່ຕາມ
ເນືົ້ອໃນຂອງສັນຍາທີີ່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້) ຫັກໃຫ້ ລາຍຮັບຈາກຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆຕາມສັນຍາ, ຄ່າເຊ ີ່າຜັນແປທີີ່ອີງຕາມດັດສະນີ ຫ ື 
ອັດຕາ ແລະ ຈໍານວນທີີ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍພາຍໃຕ້ມູນຄ່າຄ ງເຫ ືອຕາມການຄໍົ້າປະກັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສັນຍາເຊ ີ່າຍັງລວມທັງ
ລາຄາໃນການໃຊ້ສິດຕາມທາງເລືອກໃນການຊືົ້ສັນຍາເຊ ີ່າຢ່າງເໝາະສ ມທີີ່ປະຕິບັດໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປັບໃໝເມືີ່ອ
ມີການຍ ກເລີກສັນຍາ, ຖ້າຫາກວ່າໄລຍະຂອງສັນຍາເຊ ີ່າສ ີ່ງຜ ນກະທ ບຕໍີ່ກັບການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກການຍ ກເລີກສັນຍາຂອງ
ທະນາຄານ. ຄ່າເຊ ີ່າຜັນແປທີີ່ບໍີ່ໄດ້ອີງຕາມດັດສະນີ ຫ ື ອັດຕາ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ເປັນລາຍຈ່າຍໃນຊ່ວງເວລາໃດໜືີ່ງເມືີ່ອເກີດມີເຫດການ 
ຫ ື ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຊໍາລະເງິນເກີດຂືົ້ນ.  
 
ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າເຊ ີ່າ, ທະນາຄານຈະນໍາໃຊ້ອັດຕາການກູ້ຢືມທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນໃນວັນເລີີ່ມຕ ົ້ນຂອງການເຊ ີ່າ
ຖ້າວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍໃນສັນຍາເຊ ີ່ານັົ້ນຍັງບໍີ່ສາມາດລະບຸໄດ້. ຫລັງຈາກວັນເລີີ່ມຕ ົ້ນຂອງສັນຍາ, ມູນຄ່າຂອງໜີິົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າ
ຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນສ ີ່ງຜ ນກະທ ບຕໍີ່ການເພີີ່ມຂຶົ້ນຂອງດອກເບ້ຍ ແລະ ຫລຸດລ ງຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າເຊ ີ່າ. ນອກຈາກນີົ້, ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງ
ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າແມ່ນຈະຖືກຕີມູນຄ່າຄືນຖ້າຫາກເກີດມີການດັດແກ້, ການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາການເຊ ີ່າ, ການປ່ຽນແປງ 
ການຈ່າຍຄ່າເຊ ີ່າແບບຄ ງທີີ່ຕາມເນືົ້ອໃນຂອງສັນຍາທີີ່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້ ຫ ື ການປ່ຽນແປງການປະເມີນເພືີ່ອຊືົ້ສັນຍາເຊ ີ່າຊັບສິນ. 

 
ການເຊ ີ່າໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ການເຊ ີ່າຊັບສິນໃນມູນຄ່າທີີ່ຕໍ ີ່າ 
 
ທະນາຄານໄດ້ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍການຍ ກເວັົ້ນສັນຍາເຊ ີ່າໄລຍະສັົ້ນກັບສັນຍາເຊ ີ່າເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໄລຍະສັົ້ນ (ເຊັີ່ນ: 
ສັນຍາເຊ ີ່າທີີ່ມີໄລຍະ 12 ເດືອນ ຫ ື ໜ້ອຍກວ່ານັບຈາກມືົ້ທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນ ແລະ ບໍີ່ລວມກັບຕ ວເລືອກການຊືົ້). ນອກນີົ້ ຍ ກເວັົ້ນການຮັບ
ຮູ້ການເຊ ີ່າຊັບສິນມູນຄ່າຕໍີ່າເພືີ່ອເຊ ີ່າອຸປະກອນເຄືີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການທີີ່ຄາດວ່າຈະມີມູນຄ່າຕໍີ່າ. ລາຍຈ່າຍຄ່າເຊ ີ່າໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ຄ່າ
ເຊ ີ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍີ່າແມ່ນຈະຖືກຮັບຮູ້ເປັນລາຍຈ່າຍຕາມຮູບແບບເສັົ້ນຊືີ່ ຕະຫລອດອາຍຸສັນຍາເຊ ີ່າ. 
 
• ຂໍົ້ຄວນພິຈາລະນາທີີ່ສໍາຄັນໃນການກໍານ ດໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຕໍີ່ອາຍຸສັນຍາ 
 
ທະນາຄານກໍານ ດໄລຍະເວລາການເຊ ີ່າໃຫ້ເປັນໄລຍະເວລາການເຊ ີ່າທີີ່ບໍີ່ສາມາດຍ ກເລີກໄດ້, ລວມເຖິງໄລຍະເວລາທີີ່ຄວບຄຸມທາງ
ເລືອກທີີ່ຈະຕໍີ່ອາຍຸສັນຍາ ຖ້າວ່າມີເຫດຜ ນແນ່ນອນທີີ່ຈະປະຕິບັດ, ຫ ືໄລຍະເວລາໃດໜຶີ່ງທີີ່ຄວບຄຸມໂດຍທາງເລືອກທີີ່ຈະຢຸດເຊ ີ່າ
ສັນຍາ ຖ້າຫາກວ່າມີເຫດຜ ນແນ່ນອນທີີ່ຈະບໍີ່ຖືກປະຕິບັດ. ທະນາຄານມີທາງເລືອກພາຍໃຕ້ບາງສັນຍາທີີ່ຈະເຊ ີ່າຊັບສິນໃນ
ເງືີ່ອນໄຂເພີີ່ມເຕີມເປັນເວລາ 3 ເຖິງ 5 ປີ. ທະນາຄານຕ້ອງພິຈາລະນາປະເມີນເຖິງຄວາມເໝາະສ ມໃນການປະຕິບັດທາງເລືອກ
ດັີ່ງກ່າວ ຫ ື ສ້າງຂືົ້ນໃໝ່. ທາງເລືອກດັີ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງທຸກປັດໄຈທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບ ນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍີ່) 
 

5.2  IFRS 16 ສັນຍາເຊ ີ່າ (ຕໍີ່) 
 
ຂ. ສະຫ ບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ສໍາຄັນ (ຕໍີ່) 

 
• ຂໍົ້ຄວນພິຈາລະນາທີີ່ສໍາຄັນໃນການກໍານ ດໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຕໍີ່ອາຍຸສັນຍາ (ຕໍີ່) 
 
ເພືີ່ອໃຫ້ເກີດການປະຕິບັດໃໝ່. ຫ ັງຈາກວັນເລີີ່ມຕ ົ້ນຂອງສັນຍາ, ທະນາຄານຈະປະເມີນໄລຍະເວລາໃນການເຊ ີ່າໃໝ່ ຖ້າຫາກມີ
ເຫດການຈໍາເປັນ ຫລື ສະຖານະການທີີ່ປ່ຽນແປງພາຍໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຜ ນກະທ ບຕໍີ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງການປະຕິບັດ 
(ຫ ື ບໍີ່ປະຕິບັດ) ທາງເລືອກໃໝ່ (ເຊັີ່ນ: ການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດທຸລະກິດເປັນຕ ົ້ນ). 
 
ທະນາຄານໄດ້ລວມໄລຍະເວລາການປະຕິບັດການຕໍີ່ສັນຍາເປັນອີກພາກສ່ວນໜຶີ່ງຂອງໄລຍະເວລາການເຊ ີ່າສໍາລັບການເຊ ີ່າອາຄານ 
ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກ ເນືີ່ອງຈາກຊັບສິນເຫ  ີ່ານີົ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ກັບການປະຕິບັດງານ. ສັນຍາເຊ ີ່າເຫ  ີ່ານີົ້ ລວມມີການເຊ ີ່າໄລຍະສັົ້ນທີີ່ບໍີ່
ສາມາດຍ ກເລີກໄດ້ (ເຊັີ່ນ: 3 ເຖິງ 5 ປີ)  ແລະ ຈະມີຜ ນກະທ ບໃນແງ່ລ ບຕາມມາຖ້າຫາກການປ່ຽນແທນນີົ້ຍັງບໍີ່ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ທາງເລືອກໃນການຕໍີ່ອາຍຸສັນຍາຂອງລ ດຍ ນແມ່ນຈະບໍີ່ລວມເປັນສ່ວນໜຶີ່ງໃນໄລຍະຂອງສັນຍາເຊ ີ່າ ເພາະວ່າ
ທະນາຄານມີນະໂຍບາຍໃນການເຊ ີ່າລ ດຍ ນໄລຍະເວລາບໍີ່ເກີນ 5 ປີ, ດັີ່ງນັົ້ນ, ຈຶີ່ງຈະບໍີ່ມີການປະຕິບັດໃນທາງເລືອກໃນການຕໍີ່
ສັນຍາດັີ່ງກ່າວນີົ້ 
 
ຄ. ມູນຄ່າທີີ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນ 
 
ມູນຄ່າທີີ່ສະແດງຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີົ້ ເປັນມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະ: 
 
 ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ໜີົ້ົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ີ່າ 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ນະວ ນທີ 1 ມ ງກອນ 2019 42.726 9.601 

ຊືົ້ເຂ ົ້າເພີີ່ມ 9.171 9.171 

ລາຍຈ່າຍຄ່າຫ ຸຸ້ຍຫ້ຽນ (4.013) - 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ - 348 

ລາຍຈ່າຍທີີ່ໄດ້ຊໍ າລະ - (9.684) 

ນະວ ນທີ 30 ກ ນຍາ 2019 47.884 9.436 

 
ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ລາຍຈ່າຍຄ່າເຊ ີ່າຈາກການເຊ ີ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍີ່າ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ 13 ລ້ານໃນໄລຍະເວລາເກ ົ້າເດືອນທີີ່
ສິົ້ນສຸດວັນທ ີ30 ກັນຍາ 2019.
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5.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບ ນຊີແລະການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍີ່) 
 

5.3  ຜ ນປະໂຫຍດພາຍຫ ັງອອກການ 
 

ໃນປີ 2019, ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານຕໍີ່ກັບຜ ນປະໂຫຍດພາຍຫ ັງອອກການແມ່ນ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ດັີ່ງທີີ່ໄດ້
ເປີດເຜີຍໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີ 6.14 
 

6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ 

 

6.1 ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
 

ການເຮັດທຸລະກໍາທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ ຖືກບັນທຶກ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນກີບ ໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາແລກ-
ປ່ຽນນະວັັນທີທີີ່ເຮັດທຸລະກໍາ. ຊັບສິນ ແລະ ຫນີົ້ສິນທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະໄດ້ ຖືກແລກປ່ຽນຄືນເປັນເງິນ
ກີບ ໂດຍໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນນະວັນທີສ້າງບ ດລາຍງານ (ເບີີ່ງລາຍລະອຽດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ທີີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ 31 ທັນວາ 2018 ໃນ ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 42). 
ສ່ວນຜິດດ່ຽງທີີ່ເກີດຂຶົ້ນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ໃນມືົ້ສ້າງບ ດລາຍງານແມ່ນຖືກບັນທຶກເຂ ົ້າໃນໃບລາຍງານຜ ນ
ການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ. 

 

6.2 ເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືົ້ອງຕ ົ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫ ັງ 
 

6.2.1 ວັນທີຂອງການຮັບຮູ້ 
 

ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນທັງໝ ດ, ຍ ກເວັົ້ນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງລູກຄ້າ, ຖືກຮັບ
ຮູ້ເບືົ້ອງຕ ົ້ນໃນມືົ້ທີີ່ຖືກຊືົ້ - ຂາຍ ເຊັີ່ນ: ມືົ້ທີີ່ທະນາຄານກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶີ່ງໃນພັນທະສັນຍາຂອງເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ. ນີົ້ 
ລວມທັງ ‘‘ວິທີການຄ້າປ ກກະຕິ’’ - ການຊືົ້ ຫ ື ການຂາຍຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ທີີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາສ ີ່ງຕາມກໍານ ດ
ເວລາທີີ່ໄດ້ຖືກກໍານ ດໂດຍກ ດໝາຍ ຫ ື ລະບຽບການເງິນໃນສະຖານທີີ່ຊືົ້ຂາຍ. ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແມ່ນ
ຖືກຮັບຮູ້ໃນເມືີ່ອເງິນໄດ້ໂອນເຂ ົ້າບັນຊີ ຂອງລູກຄ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ທະນາຄານຮັບຮູ້ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງລູກຄ້າເມືີ່ອທະນາຄານໄດ້ຮັບ
ເງິນຈາກລູກຄ້າເປັນທີີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 
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6.2.2 ການຕີມູນຄ່າເບືົ້ອງຕ ົ້ນຂອງເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ 
 

 ການຈັດປະເພດເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນຕາມການຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືົ້ອງຕ ົ້ນ ແມ່ນຂຶົ້ນກັບລັກສະນະຂອງເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ ແລະ 
ຈຸດປະສ ງຂອງຄະນະບໍລິຫານຕໍີ່ເຄືີ່ອງມທືາງການເງິນທີີ່ຕ້ອງການ. ເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນທັງໝ ດແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າໃນເບືົ້ອງຕ ົ້ນ
ຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທໍາບວກກັບລາຍຈ່າຍທີີ່ເກີດຈາກການຊືົ້, ຍ ກເວັົ້ນໃນກໍລະນີຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນທີີ່ມູນຄ່າ
ຍຸຕິທໍາຖືກບັນທຶກໂດຍຜ່ານກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ. 

 
6.2.3 ຊັບສິນທາງການເງິນ ຫລື ໜີົ້ສິນທາງການເງິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ 
 

 ຊັບສິນທາງການເງິນ ຫລື ໜີົ້ສິນທາງການເງິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນສັງລວມ
ກິດຈະການຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ. ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າຍຸຕິທໍາແມ່ນຖືກບັນທຶກເປັນ ‘‘ກໍາໄລ/(ຂາດທຶນ) ສຸດທິໃນຫລັກ
ຊັບ ແລະ ການຊືົ້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ’’. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ເງິນປັນຜ ນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກເປັນ "ກໍາໄລ/(ຂາດທຶນ) 
ສຸດທິ ຈາກຫລັກຊັບ ແລະ ການຊືົ້ - ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ". ອີງຕາມ ກໍານ ດເວລາຂອງສັນຍາ ຫລື ເມືີ່ອສິດໃນການຈາ່ຍ
ໄດ້ເກີດຂຶົ້ນ ເຊິີ່ງລວມຢູ່ໃນປະເພດນີົ້ແມ່ນມີຫລັກຊັບລ ງທຶນ ທີີ່ມີຈຸດປະສ ງເພືີ່ອຊືົ້ - ຂາຍໃນໄລຍະສັົ້ນ. 

 

6.2.4 ວິທີການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ 
  

ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ (EIR) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຫ ດຕ ວຈິງທີີ່ໄດ້ຈາກການຄາດຄະເນການຊໍາລະເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ຫ ື 
ລາຍຮັບຕາມອາຍຸການທີີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄືີ່ອງມືການເງິນ ຫ ື ໄລຍະສັົ້ນກວ່າທີີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍ ກມາສຸດທິຂອງ
ຊັບສິນ ຫ ື ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ. ຄ່າເສືີ່ອມຕ ົ້ນທຶນຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີົ້ສິນທາງການເງິນແມ່ນຖືກດັດແກ້ ເມືີ່ອທະນາຄານໄດ້ແກ້
ໄຂການຄາດຄະເນລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖືກຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງ ແລະ ສ່ວນຜິດ
ດ່ຽງຂອງ ມູນຄ່າດັີ່ງກ່າວຈະຖືກບັນທຶກເປັນ ‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ’ ສໍາລັບຊັບສິນທາງການເງິນ 
ແລະ ‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ’ ສໍາລັບໜີົ້ສິນທາງການເງິນ. ນະໂຍບາຍການບັນຊີສໍາລັບວິທີ EIR 
ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມື ເຊິີ່ງໄດ້ອະທິບາຍເພີີ່ມເຕີມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເລກທີ: 
 

► 6.2.7 ສໍາລັບ ‘ການລ ງທຶນທີີ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດ’ 
► 6.2.8 ສໍາລັບ ‘ໜີົ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ’ 

► 6.2.9 ສໍາລັບ ‘ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ເງິນກູ້ຍືມອືີ່ນໆ’ 
► 6.4 ສໍາລັບ ‘ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ’ 
► 6.7 ສໍາລັບ ‘ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ’ 
 

6.2.5  ມືົ້ທີ 1 ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ  
 

 ເມືີ່ອລາຄາໃນມືົ້ທີີ່ການເຄືີ່ອນໄຫວເກີດຂຶົ້ນ ຕ່າງຈາກມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຂອງລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫ າດໃນປັດຈຸບັນ ຂອງເຄືີ່ອງມື
ການເງິນອັນດຽວກັນ ຫ ື ອີງຕາມມູນຄ່າທີີ່ໄດ້ສໍາຫ ວດໃນຕະຫ າດ, ທະນາຄານຮັບຮູ້ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືົ້ທີີ່
ການເຄືີ່ອນໄຫວເກີດຂຶົ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ (‘ມືົ້ທີ 1’ ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ) ໃນ  “ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍສຸດທິຈາກການຊືົ້ຂາຍ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ”. ໃນກໍລະນີທີີ່ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຖືກໍານ ດຕາມຖານຂໍົ້ມູນທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຖືກສໍາຫ ວດ, ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາ
ໃນມືົ້ທີີ່ການເຄືີ່ອນໄຫວເກີດຂຶົ້ນ ແລະ ມູນຄ່າທີີ່ໄດ້ຈາກນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຕີມູນຄ່າດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍ
ງານຜ ນການດໍາເນີນງານກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອຂໍົ້ມູນສາມາດຊອກຫາໄດ້ ຫ ື ເມືີ່ອເຄືີ່ອງມືການເງິນບໍີ່ຖືກຮັບຮູ້. 

 

 
 
 
 
 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 

6.2 ເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືົ້ອງຕ ົ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫ ັງ (ຕໍີ່) 
 

6.2.6 ການລ ງທຶນໃນຫ ັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 
 

ການລ ງທຶນໃນຫ ັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ປະກອບມີ ຫ ັກຊັບທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບໜີົ້. ຫ ັກຊັບທຶນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນ
ຫ ັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ຖ້າໃນກໍລະນີທີີ່ຫ ັກຊັບດັີ່ງກ່າວ ບໍີ່ໄດ້ຖືກຈັດເປັນປະເພດຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ ຫ ື ຫ ັກຊັບ
ທີີ່ບັນທຶກມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ ໂດຍຜ່ານ ກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນໂດຍກ ງ.  

 ທະນາຄານຍັງບໍີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາເງິນກູ້ ຫ ື ໜີົ້ຕ້ອງຮັບເປັນການລ ງທຶນການເງິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ.  

ຫລັງຈາກການຕີມູນຄ່າໃນເບືົ້ອງຕ ົ້ນ, ການລ ງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ໄດ້ຖືກຕີມູນຄ່າເປັນມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ. 

  

ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນທີີ່ບໍີ່ເກີດຂຶົ້ນຈິງ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໂດຍກ ງໃນປະເພດທຶນ (ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານນອກການ
ທຸລະກິດ) ເປັນ “ເງິນແຮສໍາລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ”. ເມືີ່ອການລ ງທຶນດັີ່ງກ່າວໝ ດກໍານ ດ, ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນສະສ ມ
ກ່ອນໜ້ານີົ້ ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ ວ່າແມ່ນ “ລາຍຮັບອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນີນ
ງານ” ເມືີ່ອທະນາຄານລ ງທຶນຫລາຍກວ່າໜຶີ່ງລາຍການໂດຍນໍາໃຊ້ຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນດຽວກັນ, ມັນຈະຖືກສະສາງອອກຕາມ
ຫລັກການເຂ ົ້າກ່ອນ-ອອກກ່ອນ. ເງິນປັນຜ ນທີີ່ຫາມາໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະການຖືຊັບສິນການເງິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ຖືກຮັບຮູ້ໃນ
ໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມການກິດຈະການ ວ່າເປັນ “ລາຍຮັບອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານອືີ່ນໆ” ເມືີ່ອສິດຂອງ
ການໄດ້ຮັບເງິນປັນຜ ນຂອງທະນາຄານ ຖືກສ້າງຂຶົ້ນ. ເມືີ່ອການຂາດທຶນເພີີ່ມຂຶົ້ນເນືີ່ອງຈາກການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງການລ ງທຶນ
ດັີ່ງກ່າວນັົ້ນ ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ ວ່າເປັນ  “ການຫັກຄ່າເສືີ່ອມການລ ງທຶນທາງ
ການເງິນ” ໂດຍປ່ຽນຈາກ “ເງິນແຮສໍາລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ”. 

 

6.2.7 ການລ ງທຶນທີີ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດ 
 

ການລ ງທຶນທີີ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດແມ່ນຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນອະນຸພັນທາງການເງິນ ເຊິີ່ງມີການກໍານ ດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ຫ ື ສາມາດກໍານ ດໄດ້ໄລຍະເວລາໃນການຊໍາລະ ແລະ ໄດ້ກໍານ ດວັນຄ ບກໍານ ດໄວ້ແລ້ວ, ເຊິີ່ງທະນາຄານມີຄວາມຕັົ້ງໃຈ ແລະ 
ສາມາດຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດ. ພາຍຫລັງການຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືົ້ອງຕ ົ້ນ, ການລ ງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດຈະຖືກບັນທຶກອີງ
ຕາມຕ ົ້ນທຶນ ບວກໃຫ້ ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ໂດຍຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມສັນຍາຕາມແບບວິທີຄ ງ
ຕ ວ. ການລ ງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດ ຈະຖືກປະເມີນຄ່າເສືີ່ອມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຈະມີການຫັກຄ່າເສືີ່ອມຂອງຫລັກ
ຊັບປະເພດນີົ້ ຖ້າຫາກມູນຄ່າຍຸຕິທໍາມີການຫ ດລ ງ ຫ ື ຫ ດລ ງຕໍີ່າກວ່າຕ ົ້ນທຶນຊືົ້ ຫ ື ໄລຍະເວລາຂອງການຫ ດລ ງຂອງລາຄາມີ
ລັກສະນະຍາວນານ. ຄ່າເສືີ່ອມທີີ່ເກີດຈາກຫລັກຊັບແບບນີົ້ຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມການ
ກິດຈະການ ໃນພາກສ່ວນຂອງ “ລາຍຈ່າຍຈາກຂາດທຶນສິນເຊືີ່ອ”. 

 

ຖ້າທະນາຄານຕ້ອງການຂາຍ ຫ ື ຈັດປະເພດການລ ງທຶນທີີ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດໃໝ່ກ່ອນມືົ້ຄ ບກໍານ ດ (ນອກເໜືອຈາກມີ 
ເຫດການໃດໜຶີ່ງສະເພາະ), ລາຍການຄັງຫລັກຊັບທີີ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດ ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດທັງໝ ດຈະຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ 
ຈະຕ້ອງຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ເປັນ ຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ. ນອກຈາກນີົ້, ທະນາຄານຈະຖືກຫ້າມບໍີ່ໃຫ້ຈັດປະເພດຊັບສິນ
ການເງິນໃດໆໃຫ້ເປັນຊັບສິນການເງິນທີີ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບພາຍໃນ 2 ປີ



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 

6.2 ເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືົ້ອງຕ ົ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫ ັງ (ຕໍີ່) 
 

6.2.8  ໜີົ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ 
 

 ‘ໜີົ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືີ່ນ’ ແລະ ‘ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ’, ລວມມີຊັບສິນການເງິນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນອະນຸພັນທີີ່ມີ
ໄລຍະເວລາ ຫ ື ສາມາດກໍານ ດໄລຍະເວລາການຊໍາລະທີີ່ແນ່ນອນ ເຊິີ່ງລາຄາຊັບສິນເຫ  ີ່ານັົ້ນບໍີ່ໄດ້ມີການຊືົ້-ຂາຍໃນຕະຫ າດ, ນອກເ
ໜືອຈາກ:  
► ທະນາຄານມີຄວາມຕັົ້ງໃຈທີີ່ຈະຂາຍທັນທີ ຫ ື ທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດ້ໃນໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ນັົ້ນກໍີ່ຂຶົ້ນຢູ່ກັບການ

ຮັບຮູ້ເບືົ້ອງຕ ົ້ນ, ກໍານ ດຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຜ່ານກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ; 
► ທະນາຄານຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືົ້ອງຕ ົ້ນ ແລະ ກໍານ ດມູນຄ່າຂາຍ; 
► ທະນາຄານອາດຈະບໍີ່ໄດ້ກໍາໄລຈາກການລ ງທຶນທັງໝ ດ ເນືີ່ອງຈາກການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ. 

 

 ຫ ັງຈາກການປະເມີນເບືົ້ອງຕ ົ້ນ, ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ຈະຖືກບັນທຶກລ ງ
ບັນຊີນໍາໃຊ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ (ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ “EIR”) ລ ບໃຫ້ລາຍຈ່າຍຄ່າເສືີ່ອມ. ຄ່າເສືີ່ອມຖືກຄິດໄລ່
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສ່ວນຫ ດຂອງຊັບສິນທີີ່ໄດ້ມາ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຕ ົ້ນທຶນທີີ່ເປັນ ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງ. 
 
ເພາະສະນັົ້ນ, ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ລາຍຮັບດອກເບ້ຍໂດຍການນໍາໃຊ້ອັດຕາຜ ນຕອບແທນເຊິີ່ງເປັນອັດຕາການຄາດຄະເນທີີ່ດີ
ທີີ່ສຸດຂອງອັດຕາຜ ນຕອບແທນຄ ງທີີ່ຕາມອາຍຸເງິນກູ້, ດັີ່ງນັົ້ນ, ຈຶີ່ງມີການຮັບຮູ້ຜ ນກະທ ບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໃນການຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມໃນໄລຍະຕ່າງໆ ແລະ ລັກສະນະອືີ່ນໆຂອງວ ງຈອນຊີວິດຜະລິດຕະພັນ (ການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ, ດອກ
ເບ້ຍ ແລະ ຄ່າບໍລິການ). 

 

 ຖ້າຫາກວ່າການຄາດຄະເນມີການປັບປຸງແກ້ໄຂ, ຈະຕ້ອງມີການບັນທຶກການດັດແກ້ເພີີ່ມຂຶົ້ນ ຫ ື ຫ ດລ ງ ຂອງມູນຄ່າໃນໃບ
ລາຍງານຖານະການເງິນ ອີງຕາມການເພີີ່ມຂຶົ້ນ ຫ ື ຫ ດລ ງຂອງລາຍຮັບດອກເບ້ຍ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ, ມູນຄ່າດັດແກ້ດັີ່ງກ່າວຈະຖືກ
ຄິດໄລ່ຄ່າເສືີ່ອມ ແລະ ຖືກບັນທຶກເປັນດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ. 

 

 ທະນາຄານອາດຈະອອກຂໍົ້ຜູກພັນເງິນກູ້ເມືີ່ອເງິນກູ້ຖືກຖອນ, ເງິນກູ້ດັີ່ງກ່າວນັົ້ນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ມີ 
ໄວ້ເພືີ່ອຄ້າຂາຍເພາະວ່າຈຸດປະສ ງແມ່ນຂາຍເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ. ຂໍົ້ຜູກພັນເຫລ ີ່ານີົ້ຈະຖືກບັນທຶກ ແລະ ຖືກປະເມີນຕາມມູນຄ່າ 
ຍຸດຕິທໍາຜ່ານກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. 

 

ເມືີ່ອເງິນກູ້ຖືກຖອນ, ກໍີ່ຈະຖືກຮັກສາໂດຍ ທະນາຄານ ແລະ ຈະບໍີ່ຂາຍໃນໄລຍະສັົ້ນ, ຂໍົ້ຜູກພັນຈະຖືກບັນທຶກເມືີ່ອສັນຍາໄດ້
ຖືກເຮັດຂຶົ້ນ ແລະ ມີແນວໂນ້ມບ ີ່ງບອກວ່າການຂາດທຶນຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນ (ຕ ວຢ່າງ: ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາ). 

 

6.2.9  ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມອືີ່ນ 
 

“ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຍືມ” ປະກອບມີຂໍົ້ຕ ກລ ງຕາມສັນຍາທີີ່ສ ີ່ງຜ ນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ
ມີພັນທະທີີ່ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນສ ດ ຫ ື ຊັບສິນການເງິນອືີ່ນໆໃຫ້ແກ່ເຈ ົ້າຂອງສັນຍາ. 

 
 ຫ ັງຈາກມີການປະເມີນເບືົ້ອງຕ ົ້ນ, ‘ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ’ ຈະຖືກປະເມີນອີງຕາມການ

ຫັກມູນຄ່າເສືີ່ອມໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງ (‘EIR’). ມູນຄ່າເສືີ່ອມຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງ ຕາມສ່ວນຫລຸດ ແລະ ຄ່າ
ທໍານຽມຂອງໜີົ້ ແລະ ຕ ົ້ນທຶນທີີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 

6.2 ເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືົ້ອງຕ ົ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫ ັງ (ຕໍີ່) 
 
6.2.10 ການຈັດປະເພດຊັບສິນການເງິນຄືນໃໝ່ 
 

 ເລີີ່ມຈາກວັນທີ 1 ກໍລະກ ດ 2008, ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ສໍາລັບບັນດາຊັບສິນທາງການເງິນ ທີີ່
ບໍີ່ແນ່ນອນອອກຈາກ “ຊັບສິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ” ໄປເປັນ “ຊັບສິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ”, “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ”, ຫ ື 
“ຊັບສິນທີີ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດ”. ນັບຈາກວັນທີດັີ່ງກ່າວ, ທະນາຄານຍັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ບັນດາ
ເຄືີ່ອງມືການເງິນທີີ່ ນອກເໜືອຈາກ “ເຄືີ່ອງມືການເງິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ” ໄປເປັນ “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ”. ການຈັດ
ປະເພດຄືນໃໝ່ຈະຖືກບັນ ທຶກດ້ວຍມູນຄ່າຍຸຕິທໍາໃນມືົ້ທີີ່ຕີມູນຄ່າຄືນ, ເຊິີ່ງມູນຄ່າດັີ່ງກ່າວນັົ້ນຈະກາຍເປັນມູນຄ່າຕ ົ້ນທຶນໃໝ່
. 

 

 ສໍາລັບຊັບສິນການເງິນທີີ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດອອກຈາກ “ຊັບສິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ”, ທຸກໆກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີີ່ເກີດຈາກຊັບ
ສິນດັີ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາທີີ່ໄດ້ລ ງບັນຊີເປັນທຶນເຈ ົ້າຂອງແມ່ນຖືກສະສາງໄປເປັນກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຈາກອາຍຸສັນຍາທີີ່ຍັງ 
ເຫ ືອຂອງການລ ງທຶນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງ. ທຸກໆສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕ ົ້ນທຶນໃໝ່ ແລະ ກະແສ
ເງິນສ ດທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້ແມ່ນຈະຖືກສະສາງອອກຕາມອາຍຸສັນຍາທີີ່ຍັງເຫ ືອຂອງຊັບສິນໂດຍໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງ. ຖ້າ
ຊັບສິນຖືກກໍານ ດວ່າມີການເສືີ່ອມຄ່າມູນຄ່າທີີ່ລ ງບັນຊີເປັນທຶນເຈ ົ້າຂອງນັົ້ນແມ່ນຈະຖືກນໍາມາລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜ ນ
ການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ. 

 

 ໃນບາງກໍລະນີ ທະນາຄານອາດຈະຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າທີີ່ບໍີ່ແມ່ນອານຸພັນອອກຈາກ “ຊັບສິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ” ເປັນ
ປະເພດ “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ” ຖ້າການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມໝາຍຂອງເງິນກູ້  ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ 
ແລະ ທະນາຄານມີ ເຈດຈໍານ ງໃດໜຶີ່ງ ແລະ ສາມາດຄອບຄອງຊັບສິນທາງການເງິນ ສໍາລັບເປັນຊັບສິນທີີ່ຍຶດໄດ້ໃນອະນາຄ ດ 
ຫ ື ຄອບຄອງໄວ້ ຈ ນຄ ບກໍານ ດ. ຖ້າຊັບສິນການເງິນຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ແລະ ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຄາດຄະເນເງິນສ ດທີີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບໃນອະນາຄ ດເພີີ່ມໃນພາຍຫລັງເນືີ່ອງຈາກວ່າຄວາມສາມາດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນສ ດດັີ່ງກ່າວເພີີ່ມຂຶົ້ນ, ຜ ນກະທ ບຂອງການ
ເພີີ່ມຂຶົ້ນນັົ້ນ ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກເປັນການດັດແກ້ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງ ຈາກມືົ້ທີີ່ການຄາດຄະເນມີການປ່ຽນແປງ. 

  

ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ແມ່ນການເລືອກໂດຍຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຖືກກໍານ ດເປັນເຄືີ່ອງມືໂດຍພືົ້ນຖານເຄືີ່ອງມື. 
 

6.3 ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ 
 

6.3.1 ຊັບສິນທາງການເງິນ 
 
 ຊັບສິນທາງການເງິນ (ຫ ື ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫ ື ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງກຸ່ມຊັບສິນການເງິນທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ) ຈະຖືກຢຸດຮັບຮູ້

ເປັນຊັບສິນ ກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອສິດທິທີີ່ຈະໄດ້ຮັບກະແສເງິນສ ດຈາກຊັບສິນທີີ່ໄດ້ຫມ ດອາຍຸແລ້ວ. ນອກຈາກນີົ້, ທະນາຄານຍັງຢຸດຮັບ
ຮູ້ເປັນຊັບສິນ ໃນກໍລະນີທີີ່ຊັບສິນດັີ່ງກ່າວຖືກໂອນ ແລະ ການໂອນດັີ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບເງືີ່ອນໄຂການຢຸດຮັບຮູ້. 

 

 ທະນາຄານຖືວ່າໄດ້ໂອນຊັບສິນຖ້າຫາກວ່າ: 
 

 ທະນາຄານໄດ້ໂອນກໍາມະສິດທັງໝ ດໃນການຮັບກະແສເງິນສ ດຈາກຊັບສິນ ຫ ື 
 ການຮັກສາສິດທິໃນການຮັບກະແສເງິນສ ດ ແຕ່ຕ້ອງມີພັນທະຜູກພັນທີີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍກະແສເງິນສ ດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບທັງໝ ດ

ໃນອະນາຄ ດໂດຍທັນທີໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມພາຍໃຕ້ຮູບແບບ ‘ການຕິດພັນ’. 
 

ການຕິດພັນ ເປັນການເຮັດທຸລະກໍາຜ່ານທະນາຄານຖືເປັນລາຍການທີີ່ເກີດຂຶົ້ນ ເມືີ່ອທະນາຄານຖືສິດຕາມສັນຍາ ເພືີ່ອຮັບ
ກະແສເງິນສ ດຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຊັບສິນເດີມ), ແຕ່ຖືເປັນພາລະຜູກພັນຕາມສັນຍາທີີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຊໍາລະເງິນສ ດໃຫ້
ແກ່ກິດຈະການຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງແຫ່ງ (ຜູ້ຮັບສຸດທ້າຍ), ເມືີ່ອມີການປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂທັງສາມຂໍົ້ດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີົ້. ນະວັນທີ 30 
ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານບໍີ່ມີຊັບສິນທາງການເງິນພາຍໃຕ້ຮູບແບບດັີ່ງກ່າວ.



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 

6.3 ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ (ຕໍີ່) 
 

6.3.1 ຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕໍີ່) 
 

ການໂອນຈະສອດຄ່ອງກັບເງືີ່ອນໄຂການຢຸດຮັບຮູ້ ກໍຕໍີ່ເມືີ່ອ: 
 

 ທະນາຄານໄດ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ ນຕອບແທນທັງໝ ດຂອງຊັບສິນດັີ່ງກ່າວ ຫ ື 
 ທະນາຄານບໍີ່ໄດ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສ່ຽງທັງໝ ດໄວ້ ແລະ ຜ ນຕອບແທນຂອງຊັບສິນ ທັງໝ ດ, ແຕ່

ໄດ້ໂອນການຄວບຄຸມຊັບສິນດັີ່ງກ່າວແລ້ວ 
 

ອີງຕາມຂໍົ້ມູນດ້ານເທິງ, ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າການຄວບຄຸມ ຈະຖືກໂອນຖ້າຫາກຜູ້ຮັບໂອນມີຄວາມສາມາດໃນການ
ຂາຍຊັບສິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄ ນທີສາມທີີ່ບໍີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຄວາມສາມາດດັີ່ງກ່າວໄດ້ພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບໍີ່ມີຂໍົ້
ຈໍາກັດໃດໆກ່ຽວກັບການໂອນ. 

 

 ເມືີ່ອທະນາຄານໄດ້ໂອນສິດໃນການຮັບເງິນສ ດຈາກຊັບສິນການເງິນ ຫ ື ໄດ້ເຂ ົ້າຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕິດພັນ, ແລະ ບໍີ່ໄດ້
ໂອນ ຫ ື ຍັງຄ ງຮັກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ ນຕອບແທນທັງໝ ດຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໄດ້ໂອນສິດໃນການຄວບຄຸມຊັບສິນ, ຊັບສິນ
ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນເວລາທີີ່ທະນາຄານຍັງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນນັົ້ນໆ. ໃນກໍລະນີນີົ້ທະນາຄານຍັງຮັບຮູ້ເປັນໜີົ້ສິນໃນເຄືອ, 
ຊັບສິນທີີ່ຖືກໂອນ ແລະ ໜີົ້ສິນທີີ່ຕິດພັນແມ່ນ ຖືກປະເມີນບ ນພືົ້ນຖານທີີ່ວ່າມັນຈະສ ີ່ງຜ ນກະທ ບຕໍີ່ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ
ທະນາຄານທີີ່ມີຢູ່. 

 

 ການສືບຕໍີ່ຂອງຮູບແບບຂອງການຄໍົ້າປະກັນຕໍີ່ຊັບສິນທີີ່ໄດ້ໂອນ ແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າໃນລະດັບຕໍີ່າກວ່າມູນຄ່າເດີມຂອງຊບັສິນ 
ແລະ ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງການພິຈາລະນາວ່າ ທະນາຄານມີຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີົ້. 

 

ນອກຈາກນີົ້ທະນາຄານຍັງຢຸດຮັບຮູ້ບັນດາຊັບສິນທາງການເງິນໂດຍສະເພາະການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າ ເມືີ່ອເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍົ້
ຕ ກລ ງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນໃໝ່ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເປັນກູ້ຢືມໃໝ່, ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈະຖືກບັນທຶກເປັນຄ່າເສືີ່ອມ
ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ. 

 

6.3.2 ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ 
 

ໜີົ້ສິນທາງການເງິນຈະຖືກຢຸດຮັບຮູ້ໃນບັນຊີເມືີ່ອພັນທະຕໍີ່ກັບໜີົ້ສິນດັີ່ງກ່າວໄດ້ສິົ້ນສຸດ ຫ ື ໄດ້ມີການຍ ກເລີກ ຫ ື ໝ ດອາຍຸ. 
ເມືີ່ອໜີົ້ສິນການເງິນທີີ່ມີຢູ່ຖືກແທນທີີ່ ດ້ວຍໜີົ້ສິນອືີ່ນໆຈາກເຈ ົ້າໜີົ້ຜູ້ເກ ີ່າໃນເງືີ່ອນໄຂທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫ ື ປັບປຸງເງືີ່ອນໄຂຂອງ
ໜີົ້ສິນທີີ່ມີຢູ່ ເຊັີ່ນ: ການປ່ຽນແປງ ຫ ື ການປັບປຸງຖືກປະຕິບັດເຊັີ່ນດຽວກັບການສະສາງບັນຊີໜີົ້ສິນເດີມອອກ ແລະ ຮັບຮູ້ໜີົ້
ສິນໃໝ່, ແລະ ສ່ວນຜິດດ່ຽງ ຂອງຍອດຍ ກມາຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ ແລະ ການພິຈາລະນາທີີ່
ໄດ້ຈ່າຍຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ. 

 

6.4 ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ 
 

 ທະນາຄານປະເມີນໃນມືົ້ເຮັດໃບລາຍງາຍຖານະການເງິນວ່າມີຫລັກຖານຊັດເຈນທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊັບສິນການເງິນ  ຫ ື 
ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນມີການເສືີ່ອມມູນຄ່າ ຫ ື ບໍີ່. ຊັບສິນການເງິນ ຫ ື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນຈະຖືວ່າມີຄວາມເສຍຫາຍ
ຖ້າພຽງແຕ່ວ່າມີ ຫລັກຖານຊັດເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜ ນຂອງໜຶີ່ງ ຫ ື ຫລາຍເຫດການທີີ່ປະກ ດຂຶົ້ນຫລັງຈາກ ມີການ
ຮັບຮູ້ຊັບສິນ (ເກີດມີ “ເຫດການເສຍຫາຍ”) ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶີ່ງ (ຫ ື ຫລາຍເຫດການ) ໄດ້ສ ີ່ງຜ ນກະທ ບ ເຖິງ
ການຄາດຄະເນກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫ ື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນທີີ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງໜ້າ
ເຊືີ່ອຖື.  



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 

6.4 ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕໍີ່) 
 

 ຫລັກຖານຂອງການເສືີ່ອມມູນຄ່າອາດລວມມີ: ຕ ວຊີົ້ວັດວ່າຜູ້ກູ້ຢືມ ຫ ື ກຸ່ມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ ການ
ເງິນ, ການຜິດສັນຍາ ຫ ື ບໍີ່ສາມາດຊໍາລະຕ ົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກເຂ າຈະລ ົ້ມລະລາຍ ຫ ື ການ
ປັບປຸງລະບ ບ ການເງິນຄືນໃໝ່ ແລະ ຂໍົ້ມູນອືີ່ນໆທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກະແສເງິນສ ດທີີ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄ ດ ຫລຸດລ ງ 
ເຊັີ່ນ: ການປ່ຽນແປງໜີົ້ ເກີນກໍານ ດ ຫ ື ເງືີ່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜິດສັນຍາ. 

 
6.4.1 ຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ຮັບຮູ້ຕາມຄ່າເຊືີ່ອມມູນຄ່າ 
 

ການຂາດທຶນການເສືີ່ອມມູນຄ່າ 
 

ສໍາລັບຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ບັນທຶກຕາມມູນຄ່າສຸດທິຫລັງຫັກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ (ເຊັີ່ນ: ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ລູກ
ຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຍືມ ແລະ ການກູ້ຢືມອືີ່ນໆ), ທະນາຄານຈະປະເມີນຫ ັກຖານຂອງການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນວ່າ
ມຫີລັກຖານການເສືີ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນການເງິນນັົ້ນສໍາຄັນ ຫ ື ບໍີ່ເພືີ່ອພິຈາລະນາສະເພາະໂດຍຜູ້ບໍລິຫານ. 
 

ຖ້າຫາກມີຫລັກຖານວ່າຄ່າເສືີ່ອມເກີດຂຶົ້ນ, ຈໍານວນຄ່າເສືີ່ອມຈະຖືກຕີມູນຄ່າເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍ ກມາຂອງຊັບ ສິນ 
ແລະ ຍອດເຫ ືອປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ (ບໍີ່ລວມເອ າຄ່າເສືີ່ອມທີີ່ອາດຈະເກີດຂຶົ້ນ ໃນອະນາຄ ດ). ຍອດຍ ກ
ມາຂອງຊັບສິນແມ່ນຫລຸດລ ງ ຍ້ອນນໍາໃຊ້ບັນຊີຄ່າເສືີ່ອມ ແລະ ຈໍານວນຄ່າເສືີ່ອມທີີ່ລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນ
ງານ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກສືບຕໍີ່ຄິດໄລ່ຕາມຍອດຍ ກມາທີີ່ຫລຸດລ ງ ແລະ ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍນໍາ ໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍກະແສ
ເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ເພືີ່ອປະເມີນຄ່າເສືີ່ອມ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຖືກລ ງບັນຊີໃນ “ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄື
ກັນ”. 

 
 ເງິນກູ້ພ້ອມກັບລາຍຈ່າຍທີີ່ຕິດພັນຈະຖືກສະສາງອອກ ເມືີ່ອທະນາຄານໄດ້ພິຈາລະນາວ່າຈະບໍີ່ສາມາດເກັບໜີົ້ໄດ້ ແລະ ເມືີ່ອ 

ຫລັກຊັບຄໍົ້າ ປະກັນຖືກໂອນໃຫ້ທະນາຄານ. ຖ້າໃນປີຕໍີ່ມາ, ຄ່າເສືີ່ອມໜີົ້ເສຍຈະເພີມຂຶົ້ນ ຫ ື ຫລຸດລ ງຍ້ອນວ່າມີເຫດການ ເກີດ
ຂຶົ້ນຫລັງຈາກໄດ້ ຫັກຄ່າເສືີ່ອມ, ຄ່າເສືີ່ອມໜີົ້ເສຍທີີ່ຖືກຫັກໄວ້ກ່ອນໜ້ານີົ້ຈະເພີມຂຶົ້ນ ຫ ື ຫລຸດລ ງໂດຍການດັດແກ້ ໃນບັນຊີ
ລາຍຈ່າຍ, ຖ້າໃນອະນາຄ ດຈະສາມາດເກັບຄືນໄດ ້ມູນຄ່າທີີ່ເກັບຄືນໄດ້ນັົ້ນຈະຖືກລ ງບັນຊີເບືົ້ອງມີໃນ “ລາຍຮັບ”. 

 

 ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ແມ່ນມູນຄ່າໃນປັດຈຸບັນຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງຂອງ ຊັບ
ສິນການເງິນ. ຖ້າເງິນກູ້ມີອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ຜັນແປ, ອັດຕາສ່ວນຫລຸດສໍາລັບການຕີມູນຄ່າຂອງ ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າແມ່ນອັດ ຕາ
ດອກເບ້ຍຕ ວຈິງໃນປັດຈຸບັນ. ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າເປັນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ, ອັດຕາສ່ວນ ຫລຸດ
ສໍາລັບຄິດໄລ່ຄ່າເສືີ່ອມແມ່ນ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງໃນປັດຈຸບັນ. 

 
 ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂອງຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ ມີຜ ນກະທ ບຕໍີ່ກະແສ

ເງິນສ ດ ອາດເປັນຜ ນມາຈາກຫລັກ ຊັບຄໍົ້າປະກັນທີີ່ຍຶດມາໄດ້ລ ບໃຫ້ຕ ົ້ນທຶນຂອງຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນທີີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຂາຍ ບໍີ່
ວ່າການຍຶດຫລັກຊັບຈະເປັນໄປໄດ້ ຫ ື ບໍີ່ກໍີ່ຕາມ. 

 
 ຮູບແບບການເສືີ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ 
 
 ເພືີ່ອຈຸດປະສ ງໃນການປະເມີນຄ່າເສືີ່ອມເປັນກຸ່ມ, ຊັບສິນການເງິນແມ່ນຖືກຈັດເປັນກຸ່ມ ຕາມລັກສະນະຄວາມ ສ່ຽງທີີ່ຄ້າຍ ຄື

ກັນ ເຊິີ່ງເປັນຕ ວຊີົ້ວັດຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີົ້ໃນການຈ່າຍເງິນຈໍານວນທັງໝ ດອີງຕາມເງືີ່ອນໄຂໃນສັນຍາ (ຕ ວຢ່າງເຊັີ່ນ, ອີງ
ຕາມພືົ້ນຖານຂອງການປະເມີນຜ ນຄວາມສ່ຽງການປ່ອຍສິນເຊືີ່ອ ຫ ື ການໃຫ້ຄະແນນໂດຍພິຈາລະນາຈາກ ປະເພດຊັບສິນ, 
ປະເພດອຸດສາຫະກໍາ, ສະຖານທີີ່ຕັົ້ງພູມສາດ, ປະເພດຂອງຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ, ສະຖານະພາບທີີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອືີ່ນໆທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ).



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 
6.4 ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕໍີ່) 
 

6.4.1 ຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕັດຈໍາໜ່າຍ (ຕໍີ່) 
 

 ກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດຂອງກຸ່ມຊັບສິນການເງິນທີີ່ມີການຫັກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມແມ່ນຖືກຄາດຄະເເນບ ນພືົ້ນຖານ
ການເສືີ່ອມຄ່າຜ່ານມາຂອງຊັບສິນທີີ່ມີລັກສະນະຄວາມສ່ຽງສິນເຊືີ່ອທີີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນກຸ່ມ. ການເສືີ່ອມຄ່າຜ່ານມາຖືກດັດແກ້ບ ນ
ພືົ້ນຖານຂໍົ້ມູນທີີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ເພືີ່ອສ່ອງແສງເຖິງຜ ນກະທ ບຂອງເງືີ່ອນໄຂໃນປັດຈຸບັນ ເຊິີ່ງການເສືີ່ອມຄ່າຜ່ານມາແມ່ນ ເປັນ
ບ່ອນອີງ ແລະ ເພືີ່ອຍ້າຍຜ ນກະທ ບຂອງເງືີ່ອນໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີີ່ບໍີ່ສ ີ່ງຜ ນກະທ ບໃນປັດຈຸບັນ. 

 
 ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີີ່ສ່ອງແສງເຖິງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນກັບ ການປ່ຽນແປງ 

ຂອງຂໍົ້ມູນທີີ່ສັງເກດໄດ້ຈາກປີຕໍີ່ປີ (ເຊັີ່ນການປ່ຽນແປງອັດຕາການວ່າງງານ, ລາຄາຊັບສິນ, ລາຄາ ສິນຄ້າ, ເງືີ່ອນໄຂການຊໍາລະ, 
ຫ ື ປັດໄຈອືີ່ນໆທີີ່ບ ີ່ງບອກເຖິງການຂາດທຶນໃນກຸ່ມ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການ ຂາດທຶນ). ວິທີການ ແລະ ຂໍົ້ສ ມມຸດຖານ
ທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດໄດ້ທ ບທວນຄືນຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ  ເພືີ່ອຫລຸດສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງ
ຂາດທຶນທີີ່ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທຶນຕ ວຈິງ. 

 
6.4.2 ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງການລ ງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ  

ທະນາຄານຍັງໄດ້ບັນທຶກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຕໍີ່ການລ ງທຶນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ເມືີ່ອເກີດການຫ ດລ ງທີີ່ສໍາຄັນ ຫ ື ການຫ ດລ ງ ໃນມູນຄ່າ
ຍຸຕິທໍາທີີ່ຕໍີ່າກວ່າຕ ົ້ນທຶນ ຂໍົ້ກໍານ ດທີີ່ “ສໍາຄັນ” ຫ ື “ຍາວນານ” ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ, ການພິຈາລະນາດັີ່ງກ່າວນີົ້ ທະນາຄານປະ
ເມີນລະຫວ່າງຫ າຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຮຸ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ກໍານ ດຂອບເຂດຂອງມູນຄ່າຍຸຕິທໍາທີີ່ຕໍີ່າ
ກວ່າຕ ົ້ນທຶນ. 

6.4.3 ການປະເມີນມູນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ 
 
 ທະນາຄານຊອກຫາວິທີທີີ່ຈະນໍາໃຊ້ຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ເພືີ່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນການເງິນ. ຫລັກ

ຊັບຄໍົ້າປະກັນອາດເປັນໄດ້ຫລາຍຮູບແບບ ເຊັີ່ນ ເງິນສ ດ, ຫລັກຊັບ, ໜັງສືສິນເຊືີ່ອ/ໜັງສືຄໍົ້າປະກັນ, ອະສັງຫາລິມະ ຊັບ, ໜີົ້
ຕ້ອງຮັບ, ເຄືີ່ອງໃນສາງ, ຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນການເງິນອືີ່ນໆ ແລະ ການຍ ກລະດັບສິນເຊືີ່ອ ເຊັີ່ນ ຂໍົ້ຕ ກລ ງທີີ່ຮັດກຸມ. ໂດຍທ ີ່ວໄປ, 
ມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາຂອງຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນແມ່ນຖືກປະເມີນໃນມູນຄ່າຕໍີ່າສຸດໃນມືົ້ເລີີ່ມຕ ົ້ນ  ແລະ ຕາມບ ດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງ
ທະນາຄານ. 

 
ເພືີ່ອກໍານ ດຂອບເຂດທີີ່ຄວນເປັນໄປໄດ້ ທະນາຄານໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍົ້ມູນຕາມທ້ອງຕະຫ າດສໍາລັບປະເມີນຊັບສິນການເງິນ ທີີ່ໃຊ້ເປັນ
ຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ.  ຊັບສິນການເງິນອືີ່ນໆທີີ່ຍັງບໍີ່ສາມາດກໍານ ດມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫ າດ ຈະຖືກປະເມີນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ
ການປະເມີນ. ຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນທີີ່ບໍ ີ່ແມ່ນທາງການເງິນ, ເຊັີ່ນ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈະຖືກປະເມີນຕາມຂໍົ້ມູນທີີ່ໄດ້ຈາກ
ພາກສ່ວນພາຍນອກ ເຊັີ່ນ ນາຍໜ້າ, ດັດສະນີ ລາຄາທີີ່ພັກອາໄສ, ບ ດລາຍງານການ ເງິນທີີ່ຖືກກວດສອບແລ້ວ ແລະ ແຫລ່ງຂໍົ້
ມູນທີີ່ໜ້າເຊືີ່ອຖືອືີ່ນໆ. 

 
6.4.4 ຫ ັກຊັບຄໍົ້າປະກັນທີີ່ຖືກຍຶດ 
 
 ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ນກໍານ ດວ່າຊັບສິນທີີ່ຍຶດມາສາມາດນໍາໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການດໍາເນີນກິດຈະການພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ຫ ື 

ຄວນຈະຂາຍ. ຊັບສິນທີີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການດໍາເນີນງານພາຍໃນຈະຖືກໂອນເຂ ົ້າໄປເປັນຊັບສິນຕາມແຕ່ລະປະເພດທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິີ່ງຈະຖືກຕີມູນຄ່າຫ ດລ ງຈາກມູນຄ່າທີີ່ຍຶດມາ ຫ ື ຍອດຍ ກມາຂອງຊັບສິນທີີ່ຖືກຄໍົ້າປະກັນ. ຊັບສິນທີີ່ຖືກກໍານ ດວ່າ
ຈະຂາຍອອກຈະຖືກໂອນເປັນຊັບສິນມີໄວ້ສໍາລັບຂາຍ ແລະ ຖືກຕີມູນຄ່າຕາມມູນຄ່າຕ ວຈິງນະມືົ້ທີີ່ຍຶດຊັບສິນໂດຍສອດຄ່ອງ
ກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ.



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 
6.5 ການຫັກລ້າງເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ 

ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຫັກລ້າງກັນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ຖ້າ 
ຫາກວ່າທະນາຄານຖືກບັງຄັບທາງກ ດໝາຍໃຫ້ສະສາງຈໍານວນເງິນດັີ່ງກ່າວນັົ້ນ ແລະ ທະນາຄານຕັົ້ງໃຈຈະສະສາງໃນມູນຄ່າ 
ສຸດທິ ຫ ື ຂາຍຊັບສິນເພືີ່ອຊໍາລະໜີົ້ສິນໃນເວລາດຽວກັນ. ນີົ້ບໍີ່ແມ່ນກໍລະນີທ ີ່ວໄປໃນຂໍົ້ຕ ກລ ງວ່າດວ້ຍການຫັກລ້າງລະຫວ່າງ 
ຊັບສິນ - ໜີົ້ສິນ ແລະ ຊັບສິນ-ໜີົ້ສິນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກສະແດງມູນຄ່າລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນສັງລວມ
ກິດຈະການ. 

 

6.6 ການລ ງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ 

ທະນາຄານແມ່ນມີລາຍຮັບຈາກບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ເຊິີ່ງແມ່ນຫ ວໜ່ວຍທຸລະກິດທີີ່ມີການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນ, ດັີ່ງນັົ້ນ ການຮ່ວມ
ທຶນແມ່ນໄດ້ມີຂໍົ້ຕ ກລ ງກັນ ກໍານ ດການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນໃນການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດ. ຂໍົ້ຕ ກລ ງໄດ້ຕ ກລ ງເປັນເອກະສັນກັນ 
ສໍາລັບຂໍົ້ຕ ກລ ງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການດໍາເນີນງານໃນການຮ່ວມທຶນ. 
 
ທະນາຄານ ຮັບຮູ້ລາຍຮັບຈາກບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ຕາມຮູບແບບວິທີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ. ພາຍໃຕ້ຮູບແບບນີົ້, ການລ ງທຶນໃນ 
ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກຕາມຕ ົ້ນທຶນໃນເບືົ້ອງຕ ົ້ນ. ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງເງິນລ ງທຶນແມ່ນຖືກດັດແກ້ເພືີ່ອຮັບຮູ້ການ
ປ່ຽນແປງຂອງສ່ວນແບ່ງໃນຊັບສິນສຸດທິຂອງກຸ່ມ ຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນນະມືົ້ຊືົ້ຂາຍ. ຄ່ານິຍ ມຕາມສັດສ່ວນຂອງການລ ງທຶນ
ໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນມູນຄ່າຕາມບັນຊີ ຂອງເງິນລ ງທຶນ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ແຍກຫັກຄ່າເສືີ່ອມຕ່າງຫາກ. 
 

ສ່ວນແບ່ງກໍາໄລຂອງທະນາຄານຈາກບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນໃບລາຍງານການດໍາເນີນງານລວມ
ກິດຈະການ. ກໍາໄລຈາກການດໍາເນີນງານຈາກພາຍນອກ ແລະ ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ພາຍຫ ັງອາກອນ ແລະ ເປັນລາຍຮັບທີີ່ບໍີ່
ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໃນການລ ງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ. 
 
ຫລັງຈາກນໍາໃຊ້ຮູບແບບການລ ງທຶນແລ້ວ ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າ ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຄ່າເສືີ່ອມ ຂອງການລ ງທຶນໃນບໍລິສັດ
ຮ່ວມທຶນ ຫລື ບໍີ່. ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາໃນມືົ້ທີີ່ສ້າງເອກະສານລາຍງານ ວ່າມີຫລັກຖານ ການເສືີ່ອມຄ່າຂອງການລ ງທຶນ 
ໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ຫລື ບໍີ່. ຖ້າຫາກວ່າມີຂໍົ້ມູນດັີ່ງກ່າວ, ທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ ເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ
ຈໍານວນເງິນທີີ່ເກັບຄືນໄດ້ ຈາກການລ ງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ມູນຄ່າຕາມບັນຊີນັົ້ນ ແລະ ຮັບຮູ້ການຂາດທຶນຢູ່ໃນໃບ
ລາຍງານການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ. 
 

6.7 ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
 
 ລາຍຮັບແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ວ່າຜ ນປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກິດຈະໄຫ ເຂ ົ້າທະນາຄານ 

ແລະ ລາຍຮັບເຫ  ີ່ານັົ້ນຈະຖືກຕີມູນຄ່າຢ່າງເຊືີ່ອຖືໄດ້. ຫລັກການການຮັບຮູ້ສະເພາະດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີົ້ຈະຕ້ອງຖືກປະເມີນກ່ອນລາຍຮັບ
ຈະຖືກຮັບຮູ້. 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 
6.7 ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຕໍີ່) 
 

6.7.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບຄ້າຍຄືກັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ  
 

 ສໍາລັບທຸກໆເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນທີີ່ຖືກຕີມູນຄ່າຕາມລາຄາຄ່າເສືີ່ອມຕ ົ້ນທຶນ ແລະ ຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ມີດອກເບ້ຍ ໄດ້ຈັດ 
ປະເພດເປັນ ຊັບສິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ແລະ ເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນໄດ້ກໍານ ດຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ ໂດຍຜ່ານກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ, 
ລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງ ເຊິີ່ງແມ່ນອັດຕາສ່ວນຫ ດຕ ວຈິງທີີ່ໄດ້ຈາກ
ການຄາດຄະເນການຊໍາລະເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ຫ ື ລາຍຮັບຕາມອາຍຸການທີີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄືີ່ອງມືການເງິນ ຫ ື ໄລຍະສັົ້ນ
ກວ່າທີີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍ ກມາສຸດທິຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ. ການຄິດໄລ່ແມ່ນຄໍານຶງເຖິງທຸກໆຂໍົ້ກໍານ ດໃນ
ສັນຍາຂອງເຄືີ່ອງມືການເງິນ (ເຊັີ່ນວ່າ: ທາງເລືອກໃນການຊໍາລະລ່ວງໜ້າ) ລວມທັງທຸກໆຄ່າທໍານຽມ ຫ ື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານທີີ່
ກ່ຽວພັນກັບເຄືີ່ອງມື ແລະ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ບໍີ່ແມ່ນຂາດທຶນສິນເຊືີ່ອໃນອະນາຄ ດ. 

 

ເມືີ່ອມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ຫ ື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ຄ້າຍຄືກັນຖືກຫ ດລ ງໂດຍການຫັກຄ່າເສືີ່ອມ
ມູນຄ່າ, ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກຮັບຮູ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດສໍາລັບ 
ເພືີ່ອຈຸດປະສ ງຂອງການວັດຄ່າເສືີ່ອມ. 

 
6.7.2 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ 
 

 ທະນາຄານມີລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຈາກການໃຫ້ບໍລິການຫລາຍຮູບແບບແກ່ລູກຄ້າ. ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ
ແລະຄ່ານາຍໜ້າແມ່ນໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ໃນຈໍານວນທີີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການພິຈາລະນາທີີ່ທະນາຄານຄາດວ່າຈະມີສິດ
ໃນການແລກປ່ຽນການສະຫນອງການບໍລິການ. ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານ, ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບເວລາຂອງຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈ
ຂອງລູກຄ້າ, ຖືກລະບຸ ແລະ ຖືກກໍານ ດ, ເມືີ່ອເວລາເລີີ່ມຕ ົ້ນຂອງສັນຍາ. ໂດຍທ ີ່ວໄປສັນຍາລາຍຮັບຂອງທະນາຄານຈະບໍີ່ລວມ
ເອ າຫ າຍຂໍົ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານ ດັີ່ງທີີ່ອະທິບາຍເພີີ່ມເຕີມໃນ 6.7.2.1 ແລະ 6.7.2.2 ຂ້າງລຸ ່ມນີົ້. ໃນເວລາທີີ່
ທະນາຄານໃຫ້ການບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຂອງຕ ນ, ຈະມີການພິຈາລະນາເປັນໃບແຈ້ງຫນີົ້ແລະກໍານ ດການຊໍາລະນະເວລາໃດໜຶີ່ງ 
ຫ ື ເມືີ່ອສິົ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ ສໍາລັບການບໍລິການທີີ່ລະບຸໄລຍະເວລາໄວ້  (ເວັົ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອືີ່ນໃນ 
6.7.2.1 ແລະ 6.7.2.2 ຂ້າງລຸ່ມນີົ້). ໂດຍທ ີ່ວໄປທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ຂໍົ້ສະຫ ບວ່າສິີ່ງທີີ່ກ່າວມານັົ້ນແມ່ນເປັນຕ ົ້ນທຶນໃນການ
ກະກຽມລາຍຮັບ ເພາະໂດຍທ ີ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງຄວບຄຸມການບໍລິການຂອງຕ ນກ່ອນທີີ່ຈະໂອນໄປຍັງລູກຄ້າ. 

 
6.7.2.1 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າຈາກການບໍລິການທີີ່ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກໍານ ດຊໍາລະເມືີ່ອສິົ້ນສຸດໄລຍະ

ເວລາຂອງສັນຍາ 
 

ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກໍານ ດຊໍາລະເມືີ່ອສິົ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາການບໍລິການທີີ່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດ
ຈາກການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານໃນຂະນະທີີ່ທະນາຄານດໍາເນີນການພ້ອມກັນ. 

 

6.7.2.2 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າຈາກການບໍລິການທີີ່ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກໍານ ດການຊໍາລະນະເວລາໃດໜຶີ່ງ 
 

ການບໍລິການທີີ່ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກໍານ ດການຊໍາລະນະເວລາໃດໜຶີ່ງແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເມືີ່ອການຄວບຄຸມການບໍລິການ
ຖືກໂອນໃຫ້ລູກຄ້າ. ໂດຍທ ີ່ວໄປຈະເປັນການເຮັດທຸລະກໍາສໍາເລັດ ຫ ື ການບໍລິການ, ຫ ື ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ ຫ ື ອ ງປະກອບຂອງ
ຄ່າທໍານຽມທີີ່ເຊືີ່ອມຕໍີ່ກັບການປະຕິບັດງານທີີ່ແນ່ນອນ, ພາຍຫ ັງທີີ່ປະຕິບັດເງືີ່ອນໄຂທີີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ສິີ່ງເຫ  ີ່ານີົ້ລວມມີຄ່າທໍາ
ນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າທີີ່ເກີດຂືົ້ນຈາກການເຈລະຈາ ຫ ື ການເຂ ົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາທຸລະກໍາສໍາລັບພາກສ່ວນທີີ່ສາມເຊັີ່ນ: 
ການກຽມການ/ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫ ື ການເຈລະຈາການຊືົ້ຮຸ້ນ ຫ ື ຫ ັກຊັບອືີ່ນໆ ຫ ື ການຊືົ້ຂາຍທຸລະກິດ, ຄ່າທໍານຽມນາຍໜ້າ 
ຫ ື ຊືົ້ຂາຍຫ ັກຊັບ. 
 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 
6.7 ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຕໍີ່) 
 
6.7.3  ລາຍຮັບເງິນປັນຜ ນ 
  

 ລາຍຮັບເງິນປັນຜ ນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເມືີ່ອທະນາຄານຖືກປະກາດສິດໃນການຮັບການຊໍາລະ. 
  

6.7.4 ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການຄ້າ 
 

 ເປັນຜ ນທີີ່ເກີດຂຶົ້ນຈາກກິດຈະກໍາການຄ້າປະກອບດ້ວຍທຸກກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນຈາກການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ ແລະ ລາຍ
ຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເງິນປັນຜ ນສໍາລັບຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ ‘ຖືໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ’. ນີົ້ປະກອບມີການ
ບໍີ່ມີປະສິດທິພາບທີີ່ໄດ້ບັນທຶກໃນການເຮັດທຸລະກໍາປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ. 

 
6.8 ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ີ່າເງິນສ ດ 
 

ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ີ່າເງິນສ ດດັີ່ງທີີ່ໄດ້ອ້າງອີງຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດປະກອບດ້ວຍເງິນສ ດໃນກໍາມ,ື ເງິນຝາກກະແສລາຍ
ວັນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານເຊິີ່ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວັນ, ກໍານ ດ 3 ເດືອນ ຫ ື ຕໍີ່າກວ່າ
ນັົ້ນ. 
 

6.9 ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ 
  

 ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນໄດ້ລາຍງານ ຕາມຕ ົ້ນທຶນຂອງການບໍລິການມືົ້ຕໍີ່ມືົ້ລ ບຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນສະສ ມ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມສະ
ສ ມ. ການປ່ຽນແປງຂອງອາຍຸການນໍາໃຊ້ ແມ່ນໄດ້ລ ງບັນຊີຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສືີ່ອມຄ່າ ຫ ື ວິທີຫັກຄ່າເສືີ່ອມຕາມ
ຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບັນຊີ. 

 
ຄ່າຫ ້ຍຫ້ຽນຖືກຄິດໄລ່ອີງຕາມພືົ້ນຖານການຄິດໄລ່ຄ່າຫ ້ຍຫ້ຽນແບບສະເໝີຕ ວ ເພືີ່ອຫ ດຕ ົ້ນທຶນຂອງຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ
ໃຫ້ຖືກຕາມມູນຄ່າທີີ່ຍັງເຫ ືອຕ ວຈິງຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ. ອາຍຸການນໍາໃຊ້ທີີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແມ່ນມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 

 
ອາຄານ ແລະ ການປັບປຸງ 5% 
ເຄືີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ 20% 
ເຟີນິເຈີ ແລະ ຕິດຕັົ້ງ 20% 
ພາຫະນະ 20% 

 
ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນຈະບໍີ່ຖືກຮັບຮູ້ເມືີ່ອມີການສະສາງອອກ ຫ ື ເມືີ່ອເຫັນວ່າບໍີ່ມີຜ ນປະໂຫຍດຕໍີ່ທຸລະກິດໃນອະນາຄ ດ
ຈາກການນໍາໃຊ້ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນດັີ່ງກ່າວ. ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນທີີ່ເກີດຈາກການສະສາງຊັບສ ມບັດ (ຄິດໄລ່ໄດ້ລະຫວ່າງ
ມູນຄ່າສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່າຍັງເຫ ືອຂອງຊັບສ ມບັດ) ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນ “ລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນງານອືີ່ນໆ” ໃນໃບລາຍ
ງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການຂອງປີທີີ່ຊັບສ ມບັດໄດ້ຖືກສະສາງອອກ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 

6.10 ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນ 
 

ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນຂອງທະນາຄານປະກອບດ້ວຍ ມູນຄ່າສິດໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຊອບແວ. 
 

ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນຈະຖືກຮັບຮູ້ເມືີ່ອຕ ົ້ນທຶນຂອງຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ມັນຈະສາມາດ
ສີ້ າງຜ ນປະໂຫຍດໃຫີ້ ແກົ່ ທະນາຄານໃນອະນາຄ ດ.   

 
ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ທະນາຄານຍຶດມາໄດ້ຈະຖືກປະເມີນມູນຄ່າຕ ົ້ນທຶນເບືົ້ອງຕ ົ້ນ. ຕ ົ້ນທຶນຂອງຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນທີີ່ໄດ້ມາ 
ຈາກການລວມທຸລະກິດຈະຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທໍາໃນມືົ້ທີີ່ໄດ້ມາ. ຕໍີ່ຈາກນັົ້ນ, ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນຈະຖືກຮັບຮູ້  
ໂດຍການເອ າຕ ົ້ນທຶນລ ບໃຫ້ຄ່າເສືີ່ອມສະສ ມ. 

 
ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຂອງຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນ ໂດຍຈັດເປັນ ມກີໍານ ດ ແລະ ບໍີ່ມີກໍານ ດ.  ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບໍີ່ມີ
ຕ ວຕ ນທີີ່ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ທີີ່ມີກໍານ ດແມ່ນຖືກຫັກຄ່າເສືີ່ອມຕາມອາຍຸການນໍາໃຊ້. ໄລຍະຂອງການຫັກຄ່າເສືີ່ອມ ແລະ ວິທີ
ການຫັກຄ່າເສືີ່ອມສໍາລັບຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນທີີ່ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກໍານ ດຈະຖືກທ ບທວນຄືນເປັນຢ່າງນ້ອຍສຸດໃນທ້າຍປີການ
ບັນຊີ. ການປ່ຽນແປງອາຍຸການນໍາໃຊ້ຄາດຄະເນແມ່ນຈະໄດ້ລ ງບັນຊີເປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວິທີຂອງການຫັກຄ່າ
ເສືີ່ອມ, ຕາມຄວາມ ເໝາະສ ມ ແລະ ຖືເປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບັນຊີ.  ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການຫັກຄ່າເສືີ່ອມຂອງ
ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນທີີ່ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ທີີ່ມີກໍານ ດແມ່ນໄດ້ຖືຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານໃນໝວດຂອງ
ລາຍຈ່າຍທີີ່ພ ວພັນກັບຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນ. 

 
 ຄ່າເສືີ່ອມຖືກຄິດໄລ່ອີງຕາມພືົ້ນຖານການຄິດໄລ່ຄ່າເສືີ່ອມແບບສະເໝີຕ ວເພືີ່ອຫ ດຕ ົ້ນທຶນຂອງຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນໃຫ້ຖືກຕາມ

ມນູຄ່າທີີ່ຍັງເຫ ືອຕ ວຈິງຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ. ອັດຕາຄາດຄະເນການຫັກຄ່າເສືີ່ອມມີດັີ່ງນີົ້: 
 

► ຊອບແວ 2 - 5 ປີ 
 

ສິດໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງທະນາຄານແມ່ນບໍີ່ມີຄ່າເສືີ່ອມ ເນືີ່ອງຈາກສິດໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນແມ່ນມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ແບບບໍີ່ຈໍາ
ກັດ ແລະ ອອກໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

6.11 ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນທາງດ້ານການເງິນ 
 
 ທະນາຄານປະເມີນນະມືົ້ເຮັດເອກະສານລາຍງານ ວ່າມີຊັບສິນໃດທີີ່ມີການເສືີ່ອມຄ່າ ຫ ື ບໍີ່. ຖ້າມີ ຫ ື ເມືີ່ອເຮັດການທ ດສອບ 

ການເສືີ່ອມຄ່າຊັບສິນປະຈໍາປີຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານ ດ ທະນາຄານປະເມີນຈໍານວນເງິນທີີ່ເກັບກູ້ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ຈໍານວນເງິນທີີ່
ສາມາດເກັບກູ້ ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ແມ່ນໄດ້ຈາກ ມູນຄ່າທີີ່ສູງກວ່າລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຂອງຊັບສິນ ຫ ື ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຂອງ
ຫ ວໜ່ວຍຊັບສິນທີີ່ກໍີ່ໃຫ້ເກີດເງິນສ ດ (CGU) ລ ບໃຫ້ຕ ົ້ນທຶນຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າທີີ່ຖືກນໍາໃຊ້. ເມືີ່ອຍອດຍ ກມາ ຂອງຊັບສິນ ຫ ື 
ມູນຄ່າຂອງ CGU ຫລາຍກວ່າມູນຄ່າທີີ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້, ຊັບສິນຈະຖວ່ືາເສືີ່ອມຄ່າ ແລະ ຈະຫ ດມູນຄ່າລ ງໃຫ້ເທ ີ່າກັບມູນ
ຄ່າທີີ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້. 

 
 ໃນການປະເມີນມູນຄ່າທີີ່ຖືກນໍາໃຊ້, ກະແສເງິນສ ດທີີ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄ ດແມ່ນຫລຸດລ ງ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ມູນຄ່າປັດຈຸບັນ ໂດຍ

ການນໍາໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຫລຸດກ່ອນອາກອນ ທີີ່ສ ີ່ງຜ ນຕໍີ່ການປະເມີນມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫ າດໃນປັດຈຸບັນຂອງເງິນ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງສະເພາະຂອງຊັບສິນ. ໃນການກໍານ ດມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາລ ບໃຫ້ຕ ົ້ນທຶນຂາຍ, ແບບວິທີການຕີມູນຄ່າທີີ່ເໝາະສ ມຈະຖືກນໍາໃຊ້. 
ການຄິດໄລ່ຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍເອ າຜ ນຄູນຂອງການຕີມູນຄ່າ, ລາຄາຮຸ້ນທີີ່ກໍານ ດສໍາລັບການຄ້າຂາຍກັບ ບໍລິສັດໃນເຄືອ ຫ ື ຕ ວ
ຊີົ້ບອກມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາອືີ່ນໆ.



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019   
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 
6.11 ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນທາງດ້ານການເງິນ (ຕໍີ່) 
 
 ສໍາລັບຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ລວມຄ່ານິຍ ມ, ການປະເມີນຈະຖືກເຮັດໃນມືົ້ສ້າງບ ດລາຍງານ ເພືີ່ອເບິີ່ງວ່າອາດຈະມີຕ ວຊີົ້ບອກເຖິງການ  

ເສືີ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນທີີ່ຜ່ານມານັົ້ນຈະບໍີ່ເກີດຂຶົ້ນອີກ ຫ ື ອາດຫລຸດລ ງ. ຖ້າຫາກມີຕ ວຊີົ້ບອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ ຈໍານວນ
ເງິນທີີ່ສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ການເສືີ່ອມຄ່າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອມັນ ມີການປ່ຽນແປງ 
ໃນການກໍານ ດມູນຄ່າທີີ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ນັບຕັົ້ງແຕ່ການເສືີ່ອມຄ່າຄັົ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ຖືກຮັບຮູ້. ການປີົ້ນຄືນແມ່ນຖືກ
ກໍານ ດຂຶົ້ນ ສະນັົ້ນ, ຍອດຍ ກມາຂອງຊັບສິນແມ່ນບໍີ່ເກີນມູນຄ່າທີີ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ ຫ ື ບໍີ່ເກີນຍອດ ຍ ກມາທີີ່ຖືກກໍານ ດລ ບໃຫ້
ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ, ບໍີ່ມີຄ່າເສືີ່ອມຂອງຊັບສິນໃນປີຜ່ານມາ. ການປີົ້ນຄືນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມ
ກິດຈະການ. 

 
6.12 ເອກະສານອະນຸພັນທາງການເງິນ 
 

Swap 
  

Swap ແມ່ນສັນຍາຂໍົ້ຕ ກລ ງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໃນການແລກປ່ຽນຊໍາລະເງິນຕາມເວລາ ແລະ ຈໍານວນທີີ່ລະບຸໃນສັນຍາ ທີີ່ຜູກພັນ
ກັບດັດສະນີທີີ່ໃຊ້ອ້າງອີງ ເຊັີ່ນ: ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຫ ື ດັດສະນີຫຸ້ນ.  
 
ອັດຕາດອກເບ້ຍ Swap ກ່ຽວພັນກັບສັນຍາທີີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ເຮັດກັບຄູ່ສັນຍາອືີ່ນ (ລູກຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ) ໂດຍທີີ່
ທະນາຄານຮັບ ຫ ື ຈ່າຍ ອັດຕາດອກເບ້ຍລອຍຕ ວຕາມລໍາດັບ ໃນຮູບແບບຜ ນຕອບແທນສໍາລັບການຈ່າຍ ຫ ື ການຮັບອັດຕາດອກ
ເບ້ຍຄ ງທີີ່. ກະແສລາຍຈ່າຍຈະຖືກຫັກລ້າງຈາກສ່ວນຕ່າງທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນຈ່າຍໂດຍຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶີ່ງ 
 
ໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບ Swap (ລວມຢູ່ໃນສັນຍາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ), ທະນາຄານຈ່າຍຕາມຈໍານວນໃນສະກຸນ
ເງິນໜຶີ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບຕາມຈໍານວນໃນສະກຸນເງິນອືີ່ນ. ການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບ Swap ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກຮັບຮູ້ໂດຍມູນຄ່າ
ແລກປ່ຽນທັງໝ ດ.  
 
ສິນເຊືີ່ອ Swaps ທີີ່ຜິດນັດຊໍາລະ ແມ່ນສັນຍາຂໍົ້ຕ ກລ ງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ທີີ່ຈະຊໍາລະເງິນຕໍີ່ກັບເຫດການສິນເຊືີ່ອທີີ່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້ 
ໂດຍອີງຕາມຈໍານວນເງິນທີີ່ໄດ້ຖືກກໍານ ດ. ທະນາຄານຊືົ້ ເອກະສານອະນຸພັນທາງການເງິນແບບ ສິນເຊືີ່ອ Swaps ທີີ່ຜິດນັດຊໍາລະ 
ແມ່ນເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຜິດນັດຊໍາລະຂອງຄູ່ສັນຍາຕໍີ່ກັບເອກະສານອະນຸພັນທີີ່ອ້າງອີງໂດຍ Swap. IFRS 7.31. 
 
ໂດຍບໍີ່ຄໍານຶງເຖີງການຕ ກລ ງລະຫວ່າງຕ ວແທນ ຫ ື ໂດຍກ ງກັບຄູ່ສັນຍາ Swap ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກຄໍົ້າປະກັນແບບເຕັມສ່ວນ ແລະ 
ຮຽກຮ້ອງຊໍາລະສ່ວນເພີີ່ມເປັນລາຍວັນ. ການປະຕິບັດດັງກ່າວຊ່ວງຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືີ່ອຂອງທະນາຄານ, ກ ງກັນຂ້າມຈະຕ້ອງ
ເອ າໃຈໃສ່ຕໍີ່ການບໍລິຫານສະພາບຄ່ອງຖ້າຫາກບໍີ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານະພາບທີີ່ຖືກຮັບປະກັນ.



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 
6.13 ການຄໍົ້າປະກັນທາງການເງິນ 
 
 ໂດຍທ ີ່ວໄປ ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ການຄໍົ້າປະກັນທາງການເງິນ, ປະກອບມີ ໜັງສືສິນເຊືີ່ອ, ໜັງສືຄໍົ້າປະກັນ ແລະ ໜັງສືຕອບຮັບ. 

ການຄໍົ້າປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ພາຍໃຕ້ ‘ໜີົ້ສິນອືີ່ນໆ’) ທີີ່ມູນ
ຄ່າຍຸຕິທໍາ,  ພ້ອມຄ່າທໍານຽມ. ພາຍຫ ັງການຮັບຮູ້ ໜີົ້ສິນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜັງສືຄໍົ້າປະກັນແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍເອ າມູນຄ່າທີີ່ຮັບ
ຮູ້ພືົ້ນຖານທີີ່ສູງກວ່າ ລ ບຄ່າເສືີ່ອມສະສ ມທີີ່ຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານການເງິນ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທີີ່ດີທີີ່ສຸດທີີ່ຕ້ອງຊໍາລະ
ຕາມພັນທະທີີ່ເກີດຂຶົ້ນຈາກໜັງສືຄໍົ້າປະກັນ. 

 
 ທຸກໆການເພີີ່ມຂຶົ້ນຂອງໜີົ້ສິນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄໍົ້າປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ

ສະເພາະກິດຈະການສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນຕ ົ້ນປີໃນ ‘ລາຍຈ່າຍເງິນແຮໜີົ້ເສຍ’. ຄ່າທໍານຽມແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນ
ການດໍາເນີນງານໃນ ‘ລາຍຮັບສຸດທິຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ’ ຕາມວິທີສະເໝີຕ ວຕາມອາຍຸຂອງການຄໍົ້າປະກັນ. 

 
6.14 ຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ 
 

ຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫລັງກະສຽນ 
 

ຜ ນປະໂຫຍດຫລັງອອກການ ແມ່ນຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານທະນາຄານ ໃນເວລາກະສຽນຈາກ (ເງິນເດືອນພືົ້ນຖານ +  ເງິນ
ແຮງງານ + 25% ຂອງເງິນຕໍາແໜ່ງ (ຖ້າມີ) + 25% ຂອງເງິນນະໂຍບາຍຂອງຕ ນ) x 1,5 x ປີການເຮັດວຽກ. 
 

 ຄັງສໍາຮອງເງິນບໍາເນັດ ສ ມທ ບໂດຍພະນັກງານ, ສໍາລັບທະນາຄານຫັກຈາກ 5,50% ຂອງ (ເງິນເດືອນພືົ້ນຖານ + ເງິນແຮງ
ງານ + 25% ຂອງເງິນຕໍາແໜ່ງ + 25% ຂອງເງິນນະໂຍບາຍ) ຂອງພະນັກງານທຸກໆເດືອນ 

 

 ແລະ ທະນາຄານ ສ ມທ ບ 6% ຂອງ (ເງິນເດືອນພືົ້ນຖານ + ເງິນແຮງງານ + 25% ຂອງເງິນຕ າແໜ່ງ + 25% ຂອງເງິນ
ນະໂຍບາຍ) ໃນແຕ່ເດືອນ. 

 

 ຕ ົ້ນທຶນໃນການສະຫນອງຜ ນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ແຜນດັີ່ງກ່າວທີີ່ກໍານ ດແມ່ນຖືກກໍານ ດການນໍາໃຊ້ວິທີການຄິດໄລ່ແບບຄາດຄະເນ 
(ໜີົ້ສິນ). ຫ ດຫ ວໜ່ວຍການບໍລິການທີີ່ຖືກຄາດຄະເນໄວ້. 

 
 ການປະເມີນຄືນ, ປະກອບມີກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນຕ ວຈິງ ບໍີ່ລວມດອກເບ້ຍທີີ່ລວມເຂ ົ້າໃນດອກເບ້ຍສຸດທິໃນຜ ນປະໂຫຍດໜີົ້

ສິນທີີ່ໄດກ້ໍານ ດໄວ້ຈະບັນທຶກທັນທີໂດຍທັນທີໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນພ້ອມກັບ ຈ ດໜີົ້ ຫ ື ມ ີທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍາໄລສະສ ມ
ໂດຍຜ່ານ OCI ໃນປີທີີ່ເກີດຂຶົ້ນ. ການປະເມີນຄືນ ແມ່ນບໍີ່ໄດ້ຈັດປະເພດຄືນເຂ ົ້າກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນໃນໄລຍະຕໍີ່ມາ. 

 
 ດອກເບ້ຍສຸດທິທີີ່ຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຫ ດຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີົ້ສິນສຸດທິທີີ່ກໍານ ດໄວ້.
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6.14 ຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ (ຕໍີ່) 
 

 ທະນາຄານຮັບຮູ້ຜ ນການດໍາເນີນງານທີີ່ປ່ຽນແປງໄປໃນພັນທະທີີ່ຜູກພັນກັບຜ ນປະໂຫຍດສຸດທິພາຍໃຕ້ “ລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານ” ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ: 

  

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການປະກອບມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການໃນປະຈຸບັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການຜ່ານມາ, ກໍາໄລ 
ແລະ ຂາດທຶນ ໃນການຕັດຫັກລ ບ ແລະ ການຊໍາລະທີີ່ບໍີ່ເກີດຂຶົ້ນເປັນປະຈໍາ, ແລະ 

 ລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍສຸດທິ 
 

ຜ ນປະໂຫຍດໃນການຍ ກເລີກສັນຍາຈ້າງ 
 

ອີງຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກ ດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລ ງວັນທີ 
28 ມັງກອນ 2014, ທະນາຄານມີພັນທະຈ່າຍຊ ດເຊີຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ທີີ່ລາອອກອີງຕາມເງືີ່ອນໄຂລຸ່ມນີົ້: 

 

► ກໍລະນີພະນັກງານຂາດທັກສະຄວາມຊໍານິຊໍານານ ຫ ື ມີສຸຂະພາບບໍີ່ແຂງແຮງ ແລະ ບໍີ່ສາມາດສືບຕໍີ່ເຮັດ ວຽກໄດ້; 
► ກໍລະນີທະນາຄານພິຈາລະນາວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງຫລຸດພະນັກງານ ເພືີ່ອປັບປຸງການເຮັດວຽກພາຍໃນອ ງກອນ. 

 
ສໍາລັບການຍ ກເລີກສັນຍາຈ້າງງານໃນຂ ງເຂດທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັົ້ນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງິນເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍ ອີງໃສ່
ພືົ້ນຖານການຄິດໄລ່ 10% ຂອງເງິນເດືອນພືົ້ນຖານ ເດືອນສຸດທ້າຍຄູນໃຫ້ຈໍານວນເດືອນທີີ່ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ. ນະວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2019, ບໍີ່ມີພະນັກງານທະນາຄານຖືກຢຸດຈ້າງຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ. ດັີ່ງນັົ້ນ ທະນາຄານບໍີ່ໄດ້ຫັກຄັງແຮ
ສໍາລັບການຍ ກເລີກການຈ້າງດັີ່ງກ່າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ 

 
6.15 ເງິນແຮ 
  
 ເງິນແຮ ຈະຖືກຮັບຮູ້ ກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອທະນາຄານມີພັນທະ (ທາງດ້ານກ ດໝາຍ ຫ ື ຕາມການຕ ກລ ງ) ເນືີ່ອງມາ ຈາກເຫດການທີີ່ຜ່ານມາ 

ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີລາຍຈ່າຍ ເພືີ່ອຊໍາລະສະສາງໜີົ້ສິນທີີ່ອາດຈະເກີດຂຶົ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນດັີ່ງກ່າວຕ້ອງເຊືີ່ອ
ຖືໄດ້. ໃນເວລາທີີ່ຜ ນກະທ ບຂອງມູນຄ່າເງິນເວລາ, ທະນາຄານກໍານ ດລະດັບເງິນແຮດ້ວຍວິທີຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຫ ດກະແສ
ເງິນສ ດທີີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ ໂດຍອັດຕາກ່ອນການພາສີ ເຊິີ່ງແມ່ນອັດຕາການປັດຈຸບັນທີີ່ກໍານ ດໄວ້ສະເພາະກັບໜີົ້ສິນ. ລາຍຈ່າຍທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄັງແຮຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບເງິນຄືນ.  
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6.16 ອາກອນກໍາໄລ 
 

ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ 
 

ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ສໍາລັບປີປັດຈຸບັນ ແລະ ປີກ່ອນ ແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າຕາມຈໍານວນທີີ່ຄາດວ່າຈະເກັບ ຄືນ 
ຫ ື ຈ່າຍໃຫ້ກ ມສ່ວຍສາອາກອນ. ອັດຕາອາກອນ ແລະ ກ ດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນທີີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຄິດໄລ່ອາກອນແມ່ນມີຜ ນສັກສິດນໍາ
ໃຊ້ໃນມືົ້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ພາຍໃນປະເທດທີີ່ທະນາຄານດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ. 

 

 ອາກອນລາຍໄດ້ພາຍໃນໄລຍະທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການທີີ່ບັນທຶກໃນບັນຊີທຶນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນທຶນເຈ ົ້າຂອງ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ມີການ
ບັນທຶກໃນບັນຊີກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ມີການປະເມີນສະຖານະການປະຕິບັດອາກອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອີງຕາມ
ກ ດລະບຽບທາງດ້ານອາກອນ ເພືີ່ອການຕີລາຄາຄືນ ແລະ ສ້າງຄັງແຮໃນເວລາທີີ່ເໝາະສ ມ. 

  
ອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ 

 

ອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ ຈາກສ່ວນຜິດດ່ຽງຊ ີ່ວຄາວ ຕາມມືົ້ທີີ່ອອກບ ດລາຍງານ ລະຫວ່າງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ
ອາກອນ ແລະ ຍອດຍ ກມາສໍາລັບການລາຍງານການເງິນ. ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນສ່ວນ ຕ່າງອາກອນ
ຊ ີ່ວຄາວ, ຍ ກເວັົ້ນເມືີ່ອໜີົ້ສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະເກີດຂຶົ້ນຈາກການຮັບຮູ້ເບືົ້ອງຕ ົ້ນຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີົ້ສິນ ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ບໍີ່
ແມ່ນການ ລວມກິດຈະການ ແລະ ໃນເວລານັົ້ນການເຄືີ່ອນໄຫວບໍີ່ມີຜ ນກະທ ບຕໍີ່ກໍາໄລທາງດ້ານບັນຊີ ຫ ື ກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີີ່
ຖືກອາກອນ. 

 

ຍອດຍ ກມາຂອງໜີົ້ຕ້ອງຮັບທາງອາກອນ ແມ່ນຖືກກວດກາຄືນໃນມືົ້ສ້າງບ ດລາຍງານ ແລະ ຫລຸດລ ງ ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະ
ບໍີ່ມີກໍາໄລທີີ່ຖືກເສຍອາກອນທີີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຫ ື ພາກສ່ວນໜຶີ່ງຂອງໜີົ້ ຕ້ອງຮັບອາກອນຈະ ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ. ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ
ອາກອນທີີ່ບໍີ່ຖືກຮັບຮູ້ ແມ່ນຖືກປະເມີນຄືນໃນມືົ້ສ້າງບ ດລາຍງານ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ເມືີ່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າກໍາໄລທີີ່ຖືກເສຍ
ອາກອນໃນອະນາຄ ດ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໜີົ້ຕ້ອງຮັບອາກອນ ສາມາດຫັກອອກໄດ້. 

 

ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະແມ່ນຖືກໄລ່ລຽງຕາມອັດຕາອາກອນທີີ່ຄາດວ່າຈະນໍາໄປໃຊ້ ພາຍໃນໄລຍະ ເມືີ່ອ
ຊັບສິນຖືກຮັບຮູ້ມູນຄ່າຕ ວຈິງ ຫ ື ໜີົ້ສິນຖືກສະສາງ ອີງຕາມອັດຕາອາກອນ (ແລະ ກ ດໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ) ທີີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້
ນະມືົ້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ. 

 

 ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ແລະ ອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະຈະຖືກຮັບຮູ້ຜ ນປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫ ື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໃບລາຍງານຜ ນໄດ້
ຮັບ, ຍ ກເວັົ້ນອາກອນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕີມູນຄ່າຕາມລາຄາຍຸດຕິທໍາຂອງຊັບສິນທີີ່ມີໄວ້ສໍາລັບການຂາຍ , ການຜິດດ່ຽງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຂອງກະແສເງິນສ ດ, ເຊິີ່ງສາມາດຄິດຄ່າທໍານຽມ ຫ ື ບັນທຶກບັນຊີເປັນ OCI. ຂໍົ້ຍ ກເວັົ້ນເຫ  ີ່ານີົ້ແມ່ນ
ໄດ້ຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ ໃນບັນຊີກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນເຍືົ້ອນຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ອາກອນພາຍຫ ັງທີີ່ມີການຊໍາລະສະສາງ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ທີີ່ຖືກຈັດປະເພດເປັນທຶນເຈ ົ້າຂອງ. 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່) 
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6. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີີ່ສໍາຄ ນ (ຕໍີ່) 
 

6.16 ອາກອນກໍາໄລ (ຕໍີ່) 
 

 ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະແມ່ນໄດ້ຖືກຫັກລ້າງ ຖ້າຫາກມີສິດບັງຄັບໃຊ້ທາງກ ດໝາຍ ເພືີ່ອຫັກລ້າງຊັບສິນ
ອາກອນ ແລະ ໜີົ້ສິນອາກອນ ແລະ ທະນາຄານມີຄວາມຕັົ້ງໃຈທີີ່ຈະລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທິ. 

  

 ທະນາຄານແມ່ນຫັກລ້າງໜີົ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ ເມືີ່ອມີທັງສິດທາງດ້ານກ ດໝາຍ ແລະ ທະນາຄານມີ
ຈຸດປະສ ງທີີ່ຈະຫກັລ້າງກນັບ ນພືົ້ນຖານມນູຄ່າສຸດທິ. 

 

6.17 ຊັບສິນທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍອໍານາດ (ຊັບສິນທີີ່ທະນາຄານບໍີ່ໄດ້ຖືກໍາມະສິດ)   

ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບກອງທຶນ ແລະ ການບໍລິການບໍລິຫານຊັບສິນ ເຊິີ່ງເປັນຜ ນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໄດ້ຖືຄອງ ຫ ື ໄດ້
ຮັບສິດໃນການລ ງທຶນໃນນາມລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ. ຊັບສິນດັີ່ງກ່າວບໍີ່ໄດ້ຖືກສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ
ທະນາຄານ, ເນືີ່ອງຈາກຊັບສິນເຫ  ີ່ານັົ້ນ ບໍີ່ແມ່ນຊັບສິນຂອງທະນາຄານ. 

 

6.18 ຄັງສໍາຮອງທຶນເຈ ົ້າຂອງ  

ຄັງສໍາຮອງຖືກບັນທຶກເປັນທຶນ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິີ່ງລວມມີ: 

► ຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິີ່ງຖືກສ້າງຂຶົ້ນຕາມຂໍົ້ກໍານ ດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບ ດອະທິບາຍ 
ເລກທ ີ33 

 

7. ການຄາດຄະເນທີີ່ສໍາຄ ນທາງບ ນຊີ ແລະ ການຕ ັ້ງສົມມຸດຖານ 
 

 ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານຕ້ອງມີການ
ພິຈາລະນາ, ຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜ ນກະທ ບຕໍີ່ຈໍານວນລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ແລະ ການເປີດເຜີຍທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງການເປີດເຜີຍໜີົ້ສິນທີີ່ອາດເກີດຂຶົ້ນ. ຄວາມບໍີ່ແນ່ນອນໃນການປະເມີນ ແລະ ການຕີລາຄາ ອາດຈະເຮັດໃຫ້
ເກີດມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານການດັດແກ້ມູນຄ່າຂອງຍອດຍ ກມາຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທີີ່ຈະສ ີ່ງຜ ນກະທ ບໃນ
ອະນາຄ ດ. 

 

ໃນຂະບວນການຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງທະນາຄານ, ຄະນະບໍລິຫານໄດ້ພິຈາລະນາດັີ່ງນີົ້ ເຊິີ່ງມີຜ ນ
ກະທ ບອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຕ ວເລກການຮັບຮູ້ທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍ ເຊິີ່ງຜ ນມາຈາກເຄືີ່ອງມືການດັດແກ້ທີີ່ສໍາຄັນຂອງມູນຄ່າຕ ວຈິງ
ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນພາຍໃນປີການເງິນຕໍີ່ໜ້າ. ທະນາຄານໄດ້ອີງໃສ່ຂໍົ້ສ ມມຸດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງຕ ນ ກ່ຽວກັບ
ການກໍານ ດເວລາທີີ່ມີການລາຍງານທາງດ້ານການເງິນທີີ່ຖືກກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສ ມມຸດຖານ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນ
ອະນາຄ ດ, ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ ເນື ີ່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫ າດ ຫ ື ສະພາບການທີີ່ຄວບຄຸມ
ທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັີ່ງກ່າວໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຂໍົ້ສ ມມຸດຖານໃນເວລາທີີ່ເກີດຂຶົ້ນ. 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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7. ການຄາດຄະເນທີີ່ສໍາຄ ນທາງບ ນຊີ ແລະ ການຕ ັ້ງສົມມຸດຖານ (ຕໍີ່) 
 
7.1 ຄວາມສືບເນືີ່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ 
 
 ຄະນະບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໄດ້ປະເມນີຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ກໍີ່ຄືຄວາມສືບເນືີ່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ 

ເປັນທີີ່ໜ້າພໍໃຈວ່າທະນາຄານມີແຫລ່ງທຶນ ເພືີ່ອສືບຕໍີ່ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນອະນາຄ ດ. ຍິີ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຄະນະບໍລິຫານບໍີ່ມີ
ສິີ່ງຜິດປ ກກະຕິໃດໆເປັນທີີ່ໜ້າສ ງໃສຕໍີ່ກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ເພືີ່ອສືບຕໍີ່ດໍາເນີນງານກໍີ່ຄືຄວາມສືບເນືີ່ອງໃນ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ເພາະສະນັົ້ນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການລວມກິດຈະການ ຍັງສືບຕໍີ່ສ້າງຂຶົ້ນບ ນ
ພືົ້ນຖານ ຄວາມສືບເນືີ່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. 

 
7. 2  ວິທີການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ 
 
 ດັີ່ງທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີ 6.2.4, ການຮັບຮູ້ດອກເບ້ຍພາຍໃຕ້ອັດຕາຂອງເງິນໄດ້ຮັບຄືນ ທີີ່ສາມາດກໍານ ດໄດ້

ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີີ່ສຸດໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາຄ ງທີີ່ ຕາມອາຍຸຂອງເງິນກູ້ ເເລະ ເງິນຝາກ ເເລະ ຮັບຮູ້ຜ ນກະທ ບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ອາດ
ຈະເເຕກຕ່າງໃນເເຕ່ລະຂັົ້ນຕອນ ເເລະ ລັກສະນະອືີ່ນໆ ຈາກວ ງຈອນອາຍຸຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ (ເຊັີ່ນ: ການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ, ຄ່າ
ປັບໃໝ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມອືີ່ນໆ). ການຄາດຄະເນນີົ້ໄດ້ອີງໃສ່ລັກສະນະ, ອ ງປະກອບຂອງການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ
ລັກສະນະທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ເເລະ ວ ງຈອນຊີວິດຂອງເຄືີ່ອງມື, ເນືີ່ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆເປັນສ່ວນສໍາ
ຄັນຂອງເຄືີ່ອງມື. 

 
7.3 ການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ 
 

ທະນາຄານໄດ້ມີການທ ບທວນເງິນໃຫ້ກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າທີີ່ສໍາຄັນເປັນແຕ່ລະບຸກຄ ນຕາມແຕ່ລະວັນທີລາຍງານ ເພືີ່ອປະເມີນ
ວ່າການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ ຄວນຖືກບັນທຶກລ ງໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ ຫ ື ບໍີ່. 
 
ວິທີການປະເມີນຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີີ່ບັນທຶກໂດຍວິທີຫັກລ ບຕ ົ້ນທຶນ ເປັນຜ ນໃຫ້ມີການບັນທຶກເງິນແຮສໍາລັບ: 

 
 ການເສືີ່ອມມູນຄ່າສະເພາະຕາມຄວາມສໍາຄັນແບບລາຍການ ຫ ື ຊັບສິນສ່ຽງທີີ່ຖືກກໍານ ດວ່າສໍາຄັນ; 
 ການເສືີ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ 

   
 ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເພດໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບ ດອະທິບາຍເລກທ ີ 6.4.1. ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະ

ບໍລິຫານ, ໂດຍສະເພາະເເລ້ວຈະມີການປະເມີນມູນຄ່າ ເເລະ ກໍານ ດເວລາຂອງກະເເສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ເເລະ ມູນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍົ້າ
ປະກັນ ເມືີ່ອມີການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ. ການປະເມີນດັີ່ງກ່າວມາຈາກຈໍານວນຂອງປັດໄຈ, ການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍການ
ທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເເຕກຕ່າງຂອງຜ ນຕອບເເທນ. 

 
7.4 ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງການລ ງທຶນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 
 
 ທະນາຄານທ ບທວນຄືນຕາສານຫນີົ້ຂອງຕ ນທີີ່ຈັດປະເພດເປັນການລ ງທຶນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍໃນແຕ່ລະວັນທີີ່ລາຍງານເພືີ່ອປະເມີນ

ວ່າພວກມັນໄດ້ເຊືີ່ອມຄ່າ ຫ ື ບໍີ່ ດັີ່ງທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີ 6.4.2.



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019   
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7. ການຄາດຄະເນທີີ່ສໍາຄ ນທາງບ ນຊີ ແລະ ການຕ ັ້ງສົມມຸດຖານ (ຕໍີ່) 
 
7.4 ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງການລ ງທຶນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ (ຕໍີ່) 
 
 ການປະເມີນຜ ນດັີ່ງກ່າວນີົ້, ລວມທັງການຄາດຄະເນກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ແລະ ຂໍົ້ມູນທີີ່ປະກອບເຂ ົ້າອືີ່ນໆເຂ ົ້າໃນຮູບແບບ

ກະແສເງິນສ ດແບບສ່ວນຫ ດ ແລະ ໃນກໍລະນີຂອງຕາສານທຶນ, ການຕີລາຄາຂອງສິີ່ງທີີ່ເປັນ ‘ທີີ່ສໍາຄັນ’ ຫ ື ‘ເປັນເວລາດ ນ’ ແມ່ນ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈ. ໃນການຕັດສິນໃຈດັີ່ງກ່າວນີົ້, ທະນາຄານການປະເມີນ, ໃນບັນດາປັດໄຈອືີ່ນໆ, ປະຫວັດ
ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຸ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີີ່ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຂອງການລ ງທຶນແມ່ນຕ ີ່າກວ່າຕ ົ້ນທຶນ. 

 
7.5 ຊັບສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ 
 
 ຊັບສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນແງ່ຂອງການຂາດທຶນອາກອນ ທີີ່ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ວ່າກໍາໄລອາກອນໃນ

ອະນາຄ ດທີີ່ມີຢູ່ກັບການຂາດທຶນທີີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ການຕັດສິນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍານ ດຈໍານວນເງິນຂອງຊັບສິນອາກອນ
ເຍືົ້ອນຊໍາລະ ທີີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້, ໂດຍອີງໃສ່ແນວໂນ້ມໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດັບຂອງກໍາໄລອາກອນໃນອະນາຄ ດ ພ້ອມກັບຍຸດ
ທະສາດການວາງແຜນອາກອນໃນອະນາຄ ດ. 

 
8. ລາຍຮ ບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮ ບທີີ່ຄ້າຍຄືກ ນ 
 

 ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

30 ກັນຍາ 2019  
ລ້ານກີບ 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2018 
ລ້ານກີບ 

ລາຍຮ ບດອກເບ້ຍທີີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີອ ດຕາດອກເບ້ຍ
ທີີ່ແທ້ຈິງ   
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍການໃຫ້ກູ້ຢືມ 1.450.737 1.227.275 

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືີ່ນ 53.185 36.944 

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການລ ງທຶນໃນຫ ັກຊັບ 133.971 118.093 

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນອືີ່ນໆ 5.040 23.321 

 1.642.933 1.405.633 

 
9. ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີີ່ຄ້າຍຄືກ ນ 
 

 ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2019  
ລ້ານກີບ 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2018  
ລ້ານກີບ 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍທີີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີອ ດຕາດອກເບ້ຍ
ທີີ່ແທ້ຈິງ   

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອືີ່ນ 216.264 122.245 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ 665.993 609.136 

 882.257 731.381 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່) 
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10. ລາຍຮ ບສຸດທິຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 
 

  

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2019   
ລ້ານກີບ 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່
ສິົ້ນສຸດວັນທີ  

30 ກັນຍາ 2018  
ລ້ານກີບ 

ລາຍຮ ບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຈາກ:
    

ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ  132.777 115.726 

ທຸລະກໍາທາງດ້ານສິນເຊຶີ່ອ 34.120 65.947 

ທຸລະກໍາທາງອືີ່ນ 18.505 11.356 

 185.402 193.029 

ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການສໍາລ ບ:   

ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ  (18.194) (14.445) 

ທຸລະກໍາທາງອືີ່ນ (6.522) (3.207) 

 (24.716) (17.652) 

ລາຍຮ ບສຸດທິຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 160.686 175.377 
 

11. ລາຍຮ ບສຸດທິຈາກການຊືັ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
 

 ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2019  
ລ້ານກີບ 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ  

30 ກັນຍາ 2018  
ລ້ານກີບ 

ກໍາໄລຈາກການຊືົ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  3.854.964 3.827.591 

ຂາດທຶນຈາກການຊືົ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (3.829.112) (3.786.721) 

 25.852 40.870 

 

12. ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊືັ້ – ຂາຍເອກະສານອະນຸພ ນ  

 

 ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

30  ກັນຍາ 2019 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ  

30  ກັນຍາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ກໍາໄລຈາກເອກະສານອະນຸພັນ 1.518 - 

ຂາດທຶນຈາກເອກະສານອະນຸພັນ (2.722) (1) 

 (1.204) (1) 

 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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13. ລາຍຮ ບອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ 
 

 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2019 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ລາຍຮັບເງິນປັນຜ ນຈາກການລ ງທຶນໃນຫ ັກຊັບ 8.186 160 

ລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ມີຕ ວຕ ນ 306 - 

ເກັບຄືນໜີົ້ສູນທີີ່ສະສາງອອກ 56.854 4.114 

ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຫຸ້ນຂອງຄູ່ຮ່ວມລ ງທຶນ - 7.000 

ອືີ່ນໆ 7.755 2108 

 73.101 13.382 

 

14. (ຫ ກເພີີ່ມ)/ການເກ ບຄືນຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າສໍາລ ບການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ 
 

 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2019  

 ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເກັບຄືນຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າສໍາລັບຫ ັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດ 
(ບ ດອະທິບາຍເລກທ ີ22) 1.202 (29.158) 

ຫັກເພີີ່ມເງິນແຮຄາ່ເສືີ່ອມສໍາລັບການລ ງທຶນໃນຫ ັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອ
ຂາຍ (19.175) - 

 (17.973) (29.158) 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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15. ລາຍຈ່າຍພະນ ກງານ 
 

 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2019 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນແຮງງານ 108.686 98.631 

ເງິນອຸດໜຸນ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດອືີ່ນແກ່ພະນັກງານ 55.699 118.833 

ເງິນອຸດໜູນພາຍຫ ັງອອກວຽກ (ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 31) 16.461 36.453 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືີ່ນໆຂອງພະນັກງານ 5.921 5.301 

 186.767 259.218 

 
16. ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ 
 

 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2019 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ 16.822 15.773 

ຄ່າໂຄສະນາ. ການຕະຫ າດ ແລະ ການສ ີ່ງເສີມການຂາຍ 8.243 5.432 

ຄ່າເຊ ີ່າຫ້ອງການ 7.654 5.714 

ຄ່າການສືີ່ສານ 7.505 5.564 

ຄ່າການຝຶກອ ບຮ ມ. ປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ 11.221 11.334 

ຄ່າເບ້ຍປະກັນໃຫ້ກອງທຶນປ ກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ 22.473 20.154 

ຄ່າອາກອນ ແລະ ພັນທະອືີ່ນໆ 130 127 

ລາຍຈ່າຍປະກັນໄພ 6.004 3.983 

ສາທາລະນຸປະໂພກ 7.124 6.090 

ລາຍຈ່າຍນໍົ້າມັນ 1.752 1.604 

ວັດສະດຸ ແລະ ເຄືີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ 10.578 12.021 

ຄ່າທໍານຽມທີີ່ປຶກສາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການເງິນ 7.096 3.335 

ເງິນແຮຄວາມສ່ຽງສໍາລັບເງິນທີີ່ຖືກລັກໂລບ 12 5.555 

ອືີ່ນໆ 11.222 12.404 

 117.836 109.090 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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17. ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”) 
  

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນສ ດໃນກໍາມືເປັນສະກຸນເງິນກີບ 1.210.337 961.728 

ເງິນສ ດໃນກໍາມືເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 710.353 681.517 

ຍອດເຫ ືອຢູ່ ທຫລ   

- ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ 1.370.817 1.294.828 

- ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 4.322.596 2.396.173 

 7.614.103 5.334.246 

  

ຍອດເຫ ືອກັບທະນາຄານກາງປະກອບດ້ວຍບັນຊີເງິນຝາກເພືີ່ອການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ. ຍອດເຫ ືອເຫລ ີ່ານີົ້ບໍີ່
ມີດອກເບ້ຍ. 

 

ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາຄັງສະສ ມເງິນສ ດກັບທະນາຄານກາງໃນຮູບແບບ
ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ. ເຊິີ່ງຖືກຄິດໄລ່ 5,00% ສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ 10,00% ສໍາລັບສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ. ສອງອາທິດຕໍີ່
ຄັ ົ້ງ (2018: 5,00% ແລະ 10,00%) ຂອງເງິນຝາກລູກຄ້າທີີ່ມີມືົ້ຄ ບກໍານ ດຕໍີ່າກວ່າ 12 ເດືອນ. ພາຍໃນໄລຍະດັີ່ງກ່າວ 
ທະນາຄານໄດ້ຮັກສາຍອດເງິນຝາກພາກບັງຄັບໃນມູນຄ່າທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ. 
 

18. ໜີັ້ຕ້ອງຮ ບຈາກທະນາຄານອືີ່ນ 
 

 
30 ກັນຍາ 2019 

ລ້ານກີບ 

31 ທັນວາ 2018 
ລ້ານກີບ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວ ນ  ແລະ ເງິນຝາກປະຢ ດ  4.789.666 2.700.974 

- ເປັນເງິນກີບ 9.702 3.681 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 4.779.964 2.697.293 

ເງິນຝາກມີກໍານົດ   1.096.090 1.127.695 

- ເປັນເງິນກີບ 213.772 381.380 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 882.318 746.315 

 5.885.756 3.828.669 

 
ອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງທະນາຄານອືີ່ນພາຍໃນໄລຍະມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

 ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

30 ກັນຍາ 2019 
ສໍາລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 
 31 ທັນວາ 2018 

 % ຕໍີ່ປີ % ຕໍີ່ປີ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 0,00% - 3,10% 0,00% - 0,80% 
ເງິນຝາກປະຢັດ 0,00% - 0,80% 0,00% - 0,80% 

ເງິກຝາກມີກໍານ ດ 0,85% - 4,95% 0,85% - 4,00% 
 
 
 
 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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19. ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 

 

 
 

30 ກັນຍາ 2019 

 
 

31 ທັນວາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າທັງໝ ດ 27.426.677 24.845.276 

ໃນນີົ້:   

ເງິນກູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກການກູ້ຢືມເງິນຈາກ ທຫລ  
(ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 29.1)  2.136.951 2.063.243 

ເງິນແຮຂາດທຶນຈາກການເສືີ່ອມຄ່າ (ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 20) (703.247) (478.416) 

 26.723.430 24.366.860 

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບເງິນກູ້ທຸລະກິດພາຍໃນໄລຍະມີ ດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

 ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

30 ກັນຍາ 2019  
ອັດຕາດອກເບ້ຍ   

ສໍາລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ  
31 ທັນວາ 2018  
ອັດຕາດອກເບ້ຍ   

 % ຕໍີ່ປີ % ຕໍີ່ປີ 

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ກີບ  6,00% - 16,00%   6,00% - 16,00%  

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ໂດລາ  5,80% - 16,00%    4,00% - 16,00%   

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

 ເງິນກູ້ໄຈ້ແຍກຕາມສະກຸນເງິນ: 

 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ກີບ 12.170.955 10.988.474 

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ໂດລາ 11.913.620 10.842.780 

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ບາດ 3.342.102 3.014.022 

 27.426.677 24.845.276 

  

ເງິນກູ້ໄຈ້ແຍກຕາມມືົ້ຄ ບກໍານ ດເດີມ:  

  

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ 1.540.158 1.825.034 

ເງິນກູ້ໄລຍະກາງ 15.900.371 14.431.801 

ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ 9.986.148 8.588.441 

 27.426.677 24.845.276 
   

 
 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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19. ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (ຕໍີ່) 
 

ຄັງເງິນກູ້ທີີ່ສິົ້ນສຸດເກ ົ້າເດືອນປະກອບດ້ວຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແໜງທຸລະກິດ ດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 

 ລ້ານກີບ % ລ້ານກີບ % 

ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາ 14.441.652 52,66% 12.931.637 52,05% 

ຂະແໜງ ກໍີ່ສ້າງ 4.033.911 14,71% 3.374.610 13,58% 

ຂະແໜງ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ 89.921 0,33% 85.352 0,34% 

ຂະແໜງ  ກະສກິໍາ - ປ່າໄມ້ 67.433 0,25% 74.248 0,30% 

ຂະແໜງ ການຄ້າ 4.260.259 15,53% 4.336.508 17,45% 

ຂະແໜງ ຂ ນສ ີ່ງໄປສະນີ 715.725 2,61% 688.078 2,77% 

ຂະແໜງ ບໍລິການ 3.495.904 12,75% 2.875.026 11,57% 

ຂະແໜງ ຫັດຖະກໍາ 3.364 0,01% 3.456 0,01% 

ຂະແໜງ ອືີ່ນໆ 318.507 1,16% 476.361 1,92% 

 27.426.677 100% 24.845.276 100% 
 

20. ເງິນແຮສໍາລ ບການຂາດທຶນຈາກການເສືີ່ອມຄ່າ 
 

 ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮສໍາລັບການຂາດທຶນຈາກການເສືີ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າພາຍໃນໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 
30 ກັນຍາ 2019 ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 

  

 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

30 ກັນຍາ 2019  
 ລ້ານກີບ 
ຍອດເຫ ືອ ນະວ ນທີ 1 ມ ງກອນ 2019 478.416 

ປ່ຽນແປງສຸດທິພາຍໃນໄລຍະ 277.296 

ສະສາງໜີົ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ (69.491) 

ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ 17.026 

ຍອດເຫ ືອນະວ ນທີ 30 ກັນຍາ 2019 703.247 

 

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮສໍາລັບການເສືີ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ ວັນທີ 31 ທັນວາ 
2018 ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 
 ຍອດເຫ ືອທ້າຍ ຄ່າເສືີ່ອມ ຍອດເຫ ືອທ້າຍ ຄ່າເສືີ່ອມ 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ຄ່າເສືີ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູ້ລາຍການໃຫຍ່ 3.523.031 334.070 1.859.522 291.960 

ຄ່າເສືີ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູ້ເປັນກຸ່ມ 22.984.946 369.176 22.478.847 186.456 

 26.507.977 703.246 24.338.369 478.416 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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21. ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 
 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  
ຫລັກຊັບປະເພດທຶນຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊ ນ 136.536 156.516 

 136.536 156.516 

 
ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019, ມູນຄ່າຮຸ້ນແມ່ນມີການດ້ອຍຄ່າຕໍີ່າກວ່າມູນຄ່າຕ ົ້ນທຶນ 188.043 ລ້ານກີບ ຈໍານວນ 51.507 ລ້ານ
ກີບ. 

 
22. ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືັ້ຄົບກໍານົດ 

 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ມູນຄ່າຕາມວິທີຫ ດຕ ົ້ນທຶນລ ງຂອງພັນທະບັດຄັງເງິນທີີ່ອອກໂດຍກະຊວງ
ການເງິນ 1.581.108           1.916.549  

ມູນຄ່າຕາມວິທີຫ ດຕ ົ້ນທຶນລ ງຂອງພັນທະບັດທີີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ 2.042.828               1.737.433  

 3.623.936               3.653.982  

ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງການຫ  ກຊ ບປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືັ້ຄົບກໍາ
ນົດ (*)  

 

- ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຈາກພັນທະບັດທີີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ (8)                  (1.210) 

 3.623.928               3.652.772  

 
(*) ການປ່ຽນແປງສຸດທິໃນການຂາດທຶນຈາກການເສືີ່ອມຄ່າ 1.202 ລ້ານກີບ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 
2019 ແມ່ນບັນທຶກຫັກເພີີ່ມຄ່າເສືີ່ອມຂອງຫ ັກຊັບທີີ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດໃນລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ (ບ ດ
ອະທິບາຍເລກທີ 14). 
 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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22. ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືັ້ຄົບກໍານົດ (ຕໍີ່) 
 

22.1 ພ ນທະບ ດຄ ງເງິນ ທີີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງພັນທະບັດຄັງເງິນ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ມີດັີ່ງນີົ້: 

ໄລຍະ
ເວລາ ມືົ້ອອກພັນທະບັດ ມືົ້ຄ ບກໍານ ດ 

ມູນຄ່າໜ້າບັດ 
ລ້ານກີບ 

ມູນຄ່າຕາມວິທີ 
ຫ ດຕ ົ້ນທຶນລ ງ 

ລ້ານກີບ 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 
ຕໍີ່ປ ີ(ຕາມໜ້າພັນ

ທະບັດ) 
1 ປີ 16 ພະຈິກ 18 16 ພະຈິກ 19 300.000  313.027 5,00% 

1 ປີ 17 ທັນວາ 18 16 ທັນວາ 19 150.000  156.234 5,30% 

1 ປີ 21 ທັນວາ 18 21 ທັນວາ 19 210.000  218.096 5,00% 

1 ປີ            22 ກຸມພາ 19 22 ກຸມພາ 20 300.000  308.953 5,00% 

1 ປີ 7 ມີນາ 19 7 ມີນາ 20 73.000  75.042 5,00% 

1 ປີ 22 ມີນາ 19 22 ມີນາ 20 68.600  70.378 5,00% 

1 ປີ 5 ເມສາ 19 4 ເມສາ 20 150.000  153.815 5,30% 

1 ປີ 12 ເມສາ 19 12 ເມສາ 20 50.000  51.153 5,00% 

1 ປີ 26 ເມສາ 19 26 ເມສາ 20 20.000  20.423 5,00% 

1 ປີ 31 ພຶດສະພາ 19 31 ພຶດສະພາ 20 68.000  69.115 5,00% 

1 ປີ 14 ມິຖຸນາ 19 14 ມິຖຸນາ 20 100.000  101.450 5,00% 

1 ປີ 28 ມິຖຸນາ 19 28 ມິຖຸນາ 20 42.880  43.421 5,00% 

   1.532.480  1.581.108  

 
22.2 ພ ນທະບ ດທີີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ  
 

 30 ກັນຍາ 2019 
ລ້ານກີບ 

31 ທັນວາ 2018 
ລ້ານກີບ 

ພັນທະບັດເພີີ່ມທຶນ - 70.600 

ພັນທະບັດອືີ່ນໆ 2.042.828               1.666.833  

 2.042.828 1.737.433 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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22. ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືັ້ຄົບກໍານົດ (ຕໍີ່) 
 
22.2 ພ ນທະບ ດທີີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ (ຕໍີ່) 
 

 ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາພັນທະບັດອືີ່ນໆ ໂດຍວັນທີໜ ດກໍານ ດຕາມພັນທະຕາມສັນຍາ ມີດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີົ້: 
 

 
ມູນຄ່າໜ້າບັດ 

ລ້ານກີບ 

ມູນຄ່າຕາມວິທີຫ ດ
ຕ ົ້ນທຶນລ ງ 
ລ້ານກີບ 

ພາຍໃນ 1 ປີ 51.000 51.516 

1 ຫາ 5 ປີ 1.187.049 1.216.780 

ເກິນກ່ວາ 5 ປີ 755.634 774.531 

 1.993.683 2.042.828 

 
► ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາພັນທະບັດອືີ່ນໆ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍ ມີດັີ່ງລຸ່ມນິົ້: 

 

 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າ 
ເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 
 30 ກັນຍາ 2019 

(% ຕໍີ່ປີ) 

ສໍາລັບທ້າຍ 
ປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ  
31 ທັນວາ 2018 

 (% ຕໍີ່ປີ) 
ພາຍໃນ 1 ປີ 3,00 - 5,30% 3,00 - 5,30% 

1 ຫາ 5 ປີ 3,00 - 6,95% 3,00 - 6,95% 

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

 
ພັນທະບັດອືີ່ນໆແມ່ນພັນທະບັດທີີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ຈຸດປະສ ງເພືີ່ອ: (i) ຊໍາລະຍອດເງິນຕ້ອງຮັບຈາກ ກະຊວງການ
ເງິນ ຫ ື (ii) ຊໍາລະໜີົ້ຂອງລູກຄ້າກັບທະນາຄານ ໂດຍລູກຄ້າຜູ້ທີີ່ມີໜີົ້ຕ້ອງຮັບຈາກ ກະຊວງການເງິນ.  



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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23. ການລົງທຶນໃນບໍລິສ ດໃນເຄືອ ແລະ ບໍລິສ ດຮ່ວມທຶນ 
 

 ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2019 
ສໍາລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 
 31 ທັນວາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ຍອດໃນຕົັ້ນໄລຍະ/ປີ 462.296 541.730 

ສ່ວນແບ່ງຂອງຂາດທຶນ/ກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ ພາຍໃຕ້ວິທີສ່ວນໄດ້ສ່ວນ
ເສຍ (Equity Method) 13.235 (7.643) 

ຂາຍຫຸ້ນຂອງຄູ່ຮ່ວມລ ງທຶນ - (52.266) 

ລ ງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມລ ງທຶນ 2.040 - 

ລົບ: ເງິນປັນຜ ນໄດ້ຮັບພາຍໃນໄລຍະ - (19.525) 

ຍອດເຫ ືອທ້າຍໄລຍະ 
477.571 462.296 

 
 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 

 
 

ຕ ົ້ນທຶນທຽບ
ເທ ີ່າລ້ານກີບ 

ມູນຄ່າ 
ຕາມບັນຊີ 

ເປັນ 
ລ້ານກີບ 

 
% ການຖືຮຸ້ນ

ຂອງທະ 
ນາຄານ 

 
ຕ ົ້ນທຶນທຽບ
ເທ ີ່າລ້ານກີບ 

ມູນຄ່າ  
ຕາມບັນຊີ 

ເປັນ 
ລ້ານກີບ 

 
% ການຖືຮຸ້ນ

ຂອງທະ 
ນາຄານ 

ການລົງທຶນໃນ
ສາຖະບ ນການເງິນ
ອືີ່ນ       

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ
ກິດລາວ - ຫວຽດ 
(LVB) 197.839 242.967 25% 197.839 228.359 25%  

ທະນາຄານລາວ -ຝຣັີ່ງ
ຈໍາກັດ 90.000 63.508 30% 90.000 64.053 30% 

ທະນາຄານລາວ -ຈີນ 
ຈໍາກັດ 147.000 157.038 49% 147.000 158.179 49% 

ລົງທຶນໃນ 
ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ
ປະເທດ       

ບໍລິສັດປະກັນໄພ 
ລາວ-ຫວຽດ 9.168 12.041 35% 9.168 11.705 35% 

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ 
ເພເມັົ້ນ ເນັດເວີກ 
ຈໍາກັດ 2.040 2.017 20% - - 0% 

 446.047 477.571  444.007 462.296  



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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23. ການລົງທຶນໃນບໍລິສ ດໃນເຄືອ ແລະ ບໍລິສ ດຮ່ວມທຶນ  (ຕໍີ່)  
 

- ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ (“LVB”) ເປັນທຸລະກິດໜຶີ່ງທີີ່ໄດ້ຈ ດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິີ່ງມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັົ້ງ
ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານທະນາຄານ.  ເປັນບໍລິສັດທີີ່ຮ່ວມທຶນກັບ
ທະນາຄານເພືີ່ອການລ ງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິີ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດທີີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສສ 
ຫວຽດນາມ. LVB ດໍາເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລ ງທຶນການທະນາຄານ ລ ງວັນທີ 31 ມີນາ 2000 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ. ໃນປີ 2015, LVB ໄດ້ເພີີ່ມທຶນຈ ດທະບຽນເປັນ 791.357.560.000 
ກີບ. ອັດຕາສ່ວນກໍາມະສິດຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫ ັງທຶນເພີີ່ມຂຶົ້ນ 25% ອີງຕາມ ໃບອະນຸຍາດການລ ງທຶນ ເລກທີ 
004-15/KH-DDT4 ທີີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2015 ທຽບເທ ີ່າເງິນກີບເທ ີ່າກັບ 
197.839.390.000 ກີບ. 
 

- ບໍລິສັດປະກັນໄພລາວຫວຽດ (LVI) ເປັນທຸລະກິດທີີ່ຈ ດທະບຽນເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການບໍລິການ
ທາງດ້ານການປະກັນໄພ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການລ ງທຶນເລກທີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການ
ລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ, ລ ງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2008. ເປັນການຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານ
ຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ. ທຶນຈ ດທະບຽນຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນ 3.000.000 ໂດລາ ແລະ ຖືກຖອກໂດຍຂາຮຸ້ນຢ່າງເຕັມສ່ວນ 
ໃນວັນທີ 17 ກໍລະກ ດ 2008. ໃນປີ 2013 ທະນາຄານໄດ້ປະກອບທຶນເພີີ່ມເຕີ ີ່ມ 180.000ໂດລາ ໃນວັນທີ 02 ກັນຍາ 
2013. ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານໄດ້ປະກອບທຶນທັງໝ ດໃນມູນຄ່າ 1.050.000 ໂດລາ ຫ ື ທຽບເທ ີ່າກັບ 9.168 
ລ້ານກີບ. 

 
- ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ (“LCNB”) ເປັນທຸລະກິດທີີ່ດໍາເນີນກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານລາວ-ຈີນ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທຶນກັບ ທະນາຄານ ຟູດ້ຽນ ຈີນ ເຊິີ່ງແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດທີີ່ດໍາເນີນການຢູ່
ປະເທດຈີນ. LCNB ດໍາເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລ ງທຶນການທະນາຄານ ລ ງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2014 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈ ດທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 300.000 ລ້ານກີບ ແລະ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ຂາຮຸ້ນ
ໄດ້ປະກອບທຶນຄ ບຕາມຈໍານວນດັີ່ງກ່າວ. 
 

- ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັີ່ງ ຈໍາກັດ (“BFL”) ເປັນທຸລະກິດໜຶີ່ງທີີ່ໄດ້ຈ ດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັົ້ງຢູ່ 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັີ່ງ ຖືກສ້າງຂຶົ້ນໂດຍໄດ້ຮ່ວມ
ທຶນກັບ Cofibred Company Frances De La Bred ເຊິີ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ທີີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ປາຣີ, 
ປະເທດ ຝຣັີ່ງ. BFL ດໍາເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລ ງທຶນ ການທະນາຄານຊ ີ່ວຄາວ ລ ງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2009 ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດຖາວອນ ລ ງວັນທີ 16 ກໍລະກ ດ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈ ດທະບຽນຕາມກ ດໝາຍຂອງ
ທະນາຄານ BFL ແມ່ນ 20 ລ້ານໂດລາ ເຊິີ່ງໄດ້ເພີີ່ມເປັນ 37 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມບ ດບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດອອກໃນ ວັນທີ 
24 ກັນຍາ 2009 ແລະ ໜັງສືເລກທີ. 01/ທຫລ ລ ງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ. 
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23. ການລົງທຶນໃນບໍລິສ ດໃນເຄືອ ແລະ ບໍລິສ ດຮ່ວມທຶນ (ຕໍີ່)  

 
− ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັົ້ນ ເນັດເວີກ ຈໍາກັດ ເປັນທຸລະກິດໜຶີ່ງທີີ່ໄດ້ຈ ດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການ

ລ ງທຶນເລກທີ 0349 ໂດຍ ກ ມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ລ ງວັນທີ 12 ມີນາ 2019. ໂດຍສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ. ເປັນສະມາຄ ມພາຍໃຕ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ຢູ
ນຽນເພ ອິນເຕີເນີເຊີົ້ນນໍ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສ ີ່ງເສີມກະສີກໍາ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານ 
ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ. ທຶນຈ ດທະບຽນຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນ 34.000 ລ້ານກີບ. ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານ
ໄດ້ປະກອບທຶນທັງໝ ດໃນມູນຄ່າ 2.040 ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ. 

 
24. ຊ ບສົມບ ດ ແລະ ອຸປະກອນ 

 

 ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ ພາຍໃນໄລຍະ ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລ້ານກີບ 

ອຸປະກອນ 
ຫ້ອງການ 
ລ້ານກີບ 

ເຟິນີເຈີົ້ ແລະ 
ເຄືີ່ອງຕິດຕັົ້ງ 
ລ້ານກີບ 

ພາຫະນະ 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

ຕົັ້ນທຶນ:      

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 476.463 151.886 41.210 19.770 689.329 

ຊືົ້ເພີີ່ມ 23.714 32.070 3.191 2.679 61.654 

ຈ ດລ້າງອອກ (9.560) (31.003) (4.999) (3.644) (49.206) 

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019  490.617 152.953 39.402 18.805 701.777 

      

ຫລຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ:     

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 135.271 67.649 26.278 9.999 239.197 

ຫັກຄ່າຫ ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນໄລຍະ 20.154 23.767 4.398 2.972 51.290 

ຈ ດລ້າງອອກ (5.675) (29.410) (4.916) (3.643) (43.644) 

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019  149.750 62.005 25.760 9.328 246.843 

      

ມູນຄ່າຍ ງເຫ ືອສຸດທິ:      

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 341.192 84.237 14.932 9.771 450.132 

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019  340.867 90.948 13.642 9.478 454.934 
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25. ຊ ບສົມບ ດຄົງທີີ່ບໍີ່ມີຕົວຕົນ 

 

ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນພາຍໃນໄລຍະ ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

 

ສິດນໍາໃຊ້ 
ທີີ່ດິນ 

ລ້ານກີບ 

ໂປ ແກ ມ 
ຄອມພິວເຕີ 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

ຕົັ້ນທຶນ:    

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 240.619 16.841 257.460 

ໂອນຈາກສິີ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຊັບສິນຄ ງທີີ່ກໍາລັງກໍີ່ສ້າງ 14.374 4.158 18.532 

ສະສາງອອກ (17.381) (2.877) (20.259) 

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 237.611 18.122 255.733 

ຄ່າເສືີ່ອມສະສົມ:    

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 - 10.859 10.859 

ຫັກຄ່າເສືີ່ອມພາຍໃນໄລຍະ 2019 - 2.617 2.617 

ສະສາງອອກ - (2.877) (2.877) 

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 - 10.599 10.599 

    

ມູນຄ່າຍ ງເຫ ືອສຸດທິ:    

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 240.619 5.982 246.601 

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 237.611 7.523 245.134 

    
 

26. ຊ ບສິນອືີ່ນໆ 

 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ຊັບສິນລໍຖາ້ຂາຍ 249.255 255.438 

ເຄືີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນອືີ່ນໆ 2.046 8.558 

ແຊັກພວມຮຽກເກັບ 16.310 6.671 

ສິີ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຊັບສິນຄ ງທີີ່ກໍາລັງກໍີ່ສ້າງ (*) 72.300 65.079 

ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າແບ່ງສ່ວນຈ່າຍ 37.265 62.065 

ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າສໍາລັບການດໍາເນີນງານອືີ່ນໆ 36.453 27.553 

ລ່າຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ກັບຜູ້ສະໜອງ 17.492 34.589 

ໜີົ້ຕ້ອງຮັບອືີ່ນໆ 15.475 6.135 
 

446.596 466.088 
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26. ຊ ບສິນອືີ່ນໆ (ຕໍີ່) 
 

(*): ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສິີ່ງປຸກສ້າງ ເເລະ ຊັບສິນຄ ງທີີ່ພວມກໍີ່ສ້າງສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ມີ
ດັີ່ງນີົ້: 

 

 

ສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ 
ລ້ານກີບ 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລ້ານກີບ 

ອືີ່ນໆ 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 541 38.630 25.908 65.079 

ຊືົ້ເພີີ່ມ 17.684 25.816 55.212 98.713 

ໂອນໄປຊັບສິນຄ ງທີີ່ (14.374) (18.295) (41.831) (74.501) 

ໂອນໄປຊັບສິນອືີ່ນໆລໍຖ້າຂາຍ - (11.365) - (11.365) 

ສະສາງອອກ (3.851) (180) (1.594) (5.626) 

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 - 34.605 37.695 72.300 

 
27. ໜີັ້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບ ນການເງິນອືີ່ນ 

 
 
 

30 ກັນຍາ 2019 
ລ້ານກີບ 

31 ທັນວາ 2018 

ລ້ານກີບ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວ ນ  4.090.668 2.517.029 

- ເປັນເງິນກີບ 1.514.916 800.136 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 2.575.752 1.716.893 

ເງິນຝາກປະຢ ດ 369.742 119.495 

- ເປັນເງິນກີບ 212.848 21.954 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 156.894 97.541 

ເງິນຝາກມີກໍານົດ 339.332 754.543 

- ເປັນເງິນກີບ 126.217 195.581 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 213.115 558.962 

ອືີ່ນໆ 29.094 22.062 

- ເປັນເງິນກີບ 15.736 9.009 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 13.358 13.053 

 4.828.836 3.413.129 
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27. ໜີັ້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບ ນການເງິນອືີ່ນ (ຕໍີ່) 
 

ອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືີ່ນໃນຊ່ວງໄລຍະມີດັີ່ງນີົ້: 
 

 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່
ສິົ້ນສຸດວັນທີ  

30 ກັນຍາ 2019 
 (% ຕໍີ່ປີ) 

ສໍາລັບທ້າຍປີ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ  

31 ທັນວາ 2018 
 (% ຕໍີ່ປີ) 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 0,00% - 0,20% ບໍີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 

ເງິນຝາກປະຢັດ ບໍີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ ບໍີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 

ເງິນຝາກປະຈໍາ 0,00% - 5,55% 0,00% - 5,52% 
 
 

28. ໜີັ້ຕ້ອງສົີ່ງລູກຄ້າ 
 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວ ນ 5.503.269 5.447.954 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນກີບ   2.225.387 2.141.221 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 3.277.882 3.306.733 

ເງິນຝາກປະຢ ດ 15.521.963 13.092.788 

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນກີບ 7.386.898 5.788.652 

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 8.135.065 7.304.136 

ເງິນຝາກກໍານົດ 13.193.924 11.159.134 

ເງິນຝາກມີກໍານ ດເປັນເງິນກີບ   7.345.102 6.671.234 

ເງິນຝາກມີກໍານ ດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 5.848.822 4.487.900 

ເງິນຝາກມ ດຈໍາ 84.837 103.279 

ເງິນຝາກມັດຈໍາເປັນເງິນກີບ 19.068 33.629 

ເງິນຝາກມັດຈໍາເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 65.769 69.650 

ໜີັ້ຕ້ອງສົີ່ງອືີ່ນໆ 172.522 111.987 

 34.476.515 29.915.142 
 

ເງິນຝາກປະຢັດຈາກລູກຄ້າທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ມີຂອບເຂດຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຢູ່ລະຫວ່າງ 1,25% - 
1,89%. 0,90% - 1,15% ແລະ 0,45% - 0,90% ຕໍີ່ປ ີຕາມລໍາດັບ. 

 

ເງິນຝາກມີກໍານ ດທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ທີີ່ມີກໍານ ດ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ, 12 ເດືອນ ແລະ ສູງກວ່າ 1 
ປີ ແມ່ນມີອັດຕາດອກເບ້ຍ ລະຫວ່າງ 3,16%- 6,90%, 1,65%- 6,65 % ແລະ 1,40% - 6,40% ຕໍີ່ປ ີຕາມລໍາດັບ. 
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29. ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ 
 

 

30 ກັນຍາ 2019 
ລ້ານກີບ 

31 ທັນວາ 2018 

ລ້ານກີບ 

ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
(ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 29.1) 2.136.951 2.063.243 

ເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ (ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 29.2) 1.859.807 1.286.023 

 3.996.758 3.349.266 

 

29.1 ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ລວມມີ: 
 

(i) ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີີ່ມີຍອດເຫ ືອຈໍານວນ 3.285.713 ໂດລາ (ຈາກເງິນກູ້ຢືມເລີີ່ມຕ ົ້ນ 9.200.000 ໂດລາ ໃນ
ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ 0,25% ຕໍີ່ປີ) ສໍາລັບຈຸດປະສ ງໃນການກູ້ຢືມແມ່ນເພືີ່ອລ ງທຶນໃນ ທະນາຄານລາວ-ຝລັີ່ງ ຈໍາກັດ. ຕ ົ້ນ
ທຶນເງິນກູ້ແມ່ນຈະຊໍາລະເປັນປີ ເລີີ່ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ສໍາລັບດອກເບ້ຍແມ່ນຊໍາລະທຸກໆ 6 ເດືອນ. 
 

(ii) ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີີ່ມີຍອດເຫ ືອຈໍານວນ 99.854.000 ໂດລາ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,50% ຕໍີ່ປີ. ຈຸດປະສ ງ
ເເມ່ນ ເພືີ່ອສະໜອງສິນເຊືີ່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄືີ່ອນໄຟຟ້າທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ຕ ົ້ນທຶນແມ່ນຊໍາລະ
ທຸກໆປີເລີີ່ມຈາກປີ 2019 ຫາ 2025. ດອກເບ້ຍແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະເປັນລາຍໄຕມາດ 
 

(iii) ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີີ່ມີຍອດເຫ ືອຈໍານວນ 99.900.000 ໂດລາ ໂດຍມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,30% ຕໍີ່ປີ ຈຸດປະສ ງ
ເເມ່ນ ເພືີ່ອສະໜອງສິນເຊືີ່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄືີ່ອນໄຟຟ້າທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ຕ ົ້ນທຶນແມ່ນຈະໄດ້
ຮັບການຊໍາລະເປັນລາຍປີ ເລີີ່ມແຕ່ປີ 2020 ຫາ 2026.ດອກເບ້ຍແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະເປັນລາຍໄຕມາດ 
 

(iv) ເງິນກູ້ໄລຍະ 1 ປີ ທີີ່ມີຍອດເຫ ືອ 300.000 ລ້ານກີບ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 10% ຕໍີ່ປີ ຈຸດປະສ ງເເມ່ນ ເພືີ່ອສະໜອງສິນ
ເຊືີ່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄືີ່ອນໄຟຟ້າທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ຕ ົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ຊໍາລະໃນມືົ້ຄ ບກໍານ ດຕາມສັນຍາ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2019. 
 

29.2 ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ 
    
ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ລວມມີ: 
 

(i) ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະສັົ້ນໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຈາກທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 80.000.000 ໂດລາ 
ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ 5,50% ຕໍີ່ປີ. ຕ ົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະເມືີ່ອຄ ບກໍານ ດ. 
 
(ii) ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ ລວມມີ ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະສີີ່ປີ ຈໍານວນ 126.055.000 ໂດລາ ໂດຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ 4% +3M LIBOR ສໍາລັບຈຸດປະສ ງເເມ່ນ ເພືີ່ອສະໜອງສິນເຊືີ່ອໃຫ້ກັບໂຄງການຕ່າງໆພາຍ
ໃນປະເທດ. ຕ ົ້ນທຶນເງິນກູ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊໍ າລະເປັນລາຍປີ  ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ນຊໍາລະເປັນລາຍໄຕມາດ.  
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30. ອາກອນ  
 

30.1 ອາກອນກໍາໄລວິສາຫະກິດ 

 

ອ ງປະກອບສໍາຄັນຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນ ສໍາລັບໄລຍະ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2018 ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

 ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2019 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ 68.919 111.289 

ລາຍຮັບອາກອນກໍາໄລເຍືົ້ອນຊໍາລະ 16.347 (6.998) 

 85.266 104.291 

 

30.2 ໜີັ້ຕ້ອງສົີ່ງອາກອນ 
 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງອາກອນກໍາໄລ 30.338 
           

       31.422  

ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ 216                    4.529  

ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງອືີ່ນໆ 414 - 

 30.968 
 

35.951 

 

30.3 ອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ 
  

 ທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອມີພັນທະຕ້ອງຈ່າຍອາກອນກໍາໄລ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກ ດໝາຍອາກອນສະບັບເລກທີ 70/
ສພຊ. ລ ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເຊິີ່ງມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ ຫ ື ຫ ັງຈາກວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2016. 

 

 ດັີ່ງນັົ້ນ, ທະນາຄານແມ່ນມີພັນທະຕ້ອງເສຍອາກອນໃນອັດຕາ 24% ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 
(2018: 24%). ບໍລິສັດໃນເຄືອແມນ່ມພັີນທະຕ້ອງເສຍອາກອນໃນອັດຕາ 24% ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 
ກັນຍາ 2019 (2018: 24%). 
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30. ອາກອນ (ຕໍີ່) 
 

30.3 ອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ (ຕໍີ່) 
 

 ການຄິດໄລ່ຂອງອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະເກ ົ້າເດືອນຕ ົ້ນປີວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ 30 ກັນຍາ 2018 ແມ່ນມີດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີົ້: 
 

 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2019 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນ 
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 

 30 ກັນຍາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ກໍາໄລກອ່ນຫ ກອາກອນອີງຕາມ IFRS 374.553 370.269 
ດັດແກ້ສໍາລັບ:   
-  ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຕາມ LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫ ດຕ ົ້ນທຶນຕາມ 

IFRS ຂອງພັນທະບັດ (8.868) (2.685) 
-  ສ່ວນຕ່າງໃນເງິນແຮຂາດທຶນເສືີ່ອມຄ່າລະຫວ່າງ LAS ແລະ IFRS ຂອງເງິນ
ກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 18.636 (28.798) 

-  ສ່ວນຕ່າງຜ ນປະໂຫຍດຫ ັງກະສຽນ (75.984) 39.706 
-  ສ່ວນຜິດດ່ຽງສໍາລັບລາຍຈ່າຍຄ່າເສືີ່ອມໃນການລ ງທຶນລະຫວ່າງ LAS ແລະ 

IFRS (1.202) 36.528 
-  ກໍາໄລທີີ່ຖືກຍ ກເວັົ້ນອາກອນທີີ່ເກີດຂຶົ້ນຈາກການດັດແກ້ການລວມກິດຈະການ (9.351) (1.324) 
ກໍາໄລກ່ອນຫ ກອາກອນຕາມ LAS   

ເພີີ່ມຂຶັ້ນ/(ຫຼຸດລົງ)   
-  ລາຍຮັບທີີ່ຍ ກເວັົ້ນອາກອນ (8.186) (7.133) 
-  ລາຍຈ່າຍທີີ່ບໍີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ 1.399 254 

ລາຍຮ ບທີີ່ຖືກຄິດໄລ່ອາກອນອີງຕາມ LAS 290.997 406.816 

-  ລາຍຮັບທີີ່ຖືກຄິດໄລ່ອາກອນກໍາໄລຂອງທະນາຄານແມ່ 287.166 404.010 
-  ລາຍຮັບທີີ່ຖືກຄິດໄລ່ອາກອນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອ 3.831 2.806 
ລາຍຈ່າຍອາກອນກໍາໄລຂອງທະນາຄານແມ່ໃນອັດຕາ 24% 
(2018: 24%) 68.920 96.962 
ລາຍຈ່າຍອາກອນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອໃນອັດຕາ 24% 
(2018: 24%) 742 584 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກໍາໄລແບບລວມກິດຈະການພາຍໃນໄລຍະ 69.662 97.546 

ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງອາກອນກໍາໄລຕ ົ້ນໄລຍະ 31.422 9.540 
ອາກອນກໍາໄລທີີ່ຈ່າຍໃນໄລຍະ (70.587) (22.514) 
ດັດແກ້ອືີ່ນໆ (158) (772) 

ໜີັ້ຕ້ອງສົີ່ງອາກອນກໍາໄລທ້າຍໄລຍະ 30.339 83.800 
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30. ອາກອນ (ຕໍີ່) 
 

30.3 ອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ (ຕໍີ່) 
 
ການແຈ້ງອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍກ ມສ່ວຍສາອາກອນ. ເນືີ່ອງຈາກກ ດໝາຍ ແລະ ກ ດລະບຽບທາງ
ດ້ານສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ກັບລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວຫ າຍປະເພດ ເຊິີ່ງອາດຈະມີການຕີຄວາມໝາຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຈໍາ 
ນວນເງິນທີີ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ ສໍາລັບປີອາດຈະຖືກປ່ຽນແປງຫ ັງຈາກມືົ້ໄລ່ລຽງຂອງ
ກ ມສ່ວຍສາອາກອນ. 

 

30.4 ຊ ບສິນ/(ໜີັ້ສິນ) ອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ 
 

 

ຊັບສິນອາກອນ
ເຍືົ້ອນຊໍາລະ 

(ອັດຕາ 24%)  

ໜີົ້ສິນອາກອນ
ເຍືົ້ອນຊໍາລະ 

(ອັດຕາ 24%) 

ຊັບສິນ/(ໜີົ້ສິນ)
ອາກອນເຍືົ້ອນ
ຊໍາລະສຸດທິ 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ນະວ ນທີ 01 ມ ງກອນ 2019 29.099 (5.272) 23.827 

ຜ ນກະທ ບໃນການໃຊ້ IFRS 16 ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 1.526 - - 

ປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະລວມມີ:    

ການປ່ຽນແປງຊ ີ່ວຄາວລະຫວ່າງ ກໍາໄລທີີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ ພາຍ
ໃຕ້ມາດຕະຖານ LAS  (19.073) 3.031 (16.042) 

ນະວ ນທີ 30  ກ ນຍາ 2019 11.552 (2.241) 9.311 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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30. ອາກອນ (ຕໍີ່) 
 

30.4 ຊ ບສິນ/(ໜີັ້ສິນ) ອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ (ຕໍີ່) 
 

 

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ 
ໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນ
ງານນອກການທຸລະກິດ 

30 ກັນຍາ
2019 

31 ທັນວາ 
2018 

ສໍາລັບໄລຍະ
ເກ ົ້າເດືອນທີີ່
ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ

2019 

ສໍາລັບໄລຍະ
ເກ ົ້າເດືອນທີີ່
ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ

2018 

ສໍາລັບໄລຍະ
ເກ ົ້າເດືອນທີີ່
ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ

2019 

ສໍາລັບໄລຍະ
ເກ ົ້າເດືອນທີີ່
ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ

2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
       

ຊັບສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ 11.675 29.099 (17.424) (603) - (192) 

ຜ ນກະທ ບໃນການໃຊ້ 
IFRS 16 ນະວັນທີ 1 
ມັງກອນ 2019 1.539 - - - - - 

ໜີົ້ສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ  2.248 (5.272) 7.520 7.601 - (3.498) 

ອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
ສຸດທິທີີ່ຕ້ອງບ ນທຶກເຂົັ້າ
ໃນໃບລາຍງານຜົນ
ການດໍາເນີນງານ   (9.904) 6.998   

ອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
ສຸດທິທີີ່ຕ້ອງບ ນທຶກເຂົັ້າ
ໃນໃບລາຍງານຜົນ
ການດໍາເນີນງານນອກ
ການທຸລະກິດ     - (3.690) 

 
  



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019   
 

62 

 

 
30. ອາກອນ (ຕໍີ່) 
 

30.4 ຊ ບສິນ/(ໜີັ້ສິນ) ອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ (ຕໍີ່) 
 

ລາຍລະອຽດຂອງຊັບສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ ແລະ ໜີົ້ສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະມີດັີ່ງນີົ້: 
 
  30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
   

ສ່ວນຜິດດ່ຽງທີີ່ສາມາດຫັກໄດ້ຊ ີ່ວຄາວ 48.644 121.247 

ໃນນັົ້ນ:   

ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍຄ່າເສືີ່ອມເງິນແຮຂອງການ
ລ ງທຶນພາຍໃຕ້ IFRS ແລະ LAS 4.208 2.331 

ປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕິທໍາການລ ງທຶນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ (706) 30.931 

ສ່ວນຕ່າງໃນຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫ ັງອອການ 
ພາຍໃຕ້ ແຜນການທີີ່ໄດ້ກໍານ ດ ລະຫວ່າງ IFRS ແລະ 
LAS 45.143 87.985 

ຊ ບສິນອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ (ໃນອ ດຕາ 24%) 
11.675 29.099 

 
  

ສ່ວນຕ່າງຊ ີ່ວຄາວລະຫວ່າງໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງອາກອນ 
9.362 (21.965) 

ໃນນັົ້ົ້ນ: 
  

ສ່ວນຜິດດ່ຽງມູນຄ່າຕ ົ້ນທຶນຂອງເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 
ພາຍໃຕ້ LAS ແລະ ມູນຄ່າເສືີ່ອມ 5.659 (21.965) 

ສ່ວນຜິດດ່ຽງສັນຍາເຊ ີ່າພາຍໃຕ້ IFRS16 3.702 - 

ໜີັ້ສິນອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ (ໃນອ ດຕາ 24%) 
2.248 (5.272) 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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31. ໜີັ້ສິນອືີ່ນໆ 

 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງພະນັກງານ 37.332 86.612 

ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງຜູ້ສະໜອງ 25.581 22.101 

ເງິນເບ້ຍລ້ຽງຫ ັງອອກການ (*) 75.984 87.985 

ອືີ່ນໆ  67.888 46.220 

 206.785 242.918 
 

(*) ແຜນການກໍານ ດຜ ນປະໂຫຍດຫ ັງອອກການ 
 
ປ່ຽນແປງໃນແຜນການກໍານ ດຜ ນປະໂຫຍດຫ ັງອອກການມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

 

 ສໍາລັບເກ ົ້າເດືອນ 
ວັນທີສິົ້ນສຸດ  

30 ກັນຍາ 2019 
ສໍາລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດ 
31 ທັນວາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ຍອດຍ ກມາ 87.985 65.149 

ຄ່າບໍລິການທີີ່ຜ່ານມາ (25.874) - 

ຄ່າບໍລິການນະປັດຈຸບັນ 12.610 18.875  

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ 3.851 5.259  

ສ່ວນຕ່າງທີີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂໍົ້ສ ມມຸດຖານທາງການເງິນ - 1.411  

ລາຍຈ່າຍຜ ນປະໂຫຍດ (2.588) (2.709) 

ຍອດເຫ ືອທ້າຍ 75.984 87.985 

 
ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານຜ ນປະໂຫຍດສຸດທິ (ຖືກຮັບຮູ້ໃນກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ): 
 

 

 ສໍາລັບເກ ົ້າເດືອນ 
ວັນທີສິົ້ນສຸດ  

30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  
ຄ່າບໍລິການນະປັດຈຸບັນ 12.610 18.875 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ 3.851 5.259 

 16.461 24.134 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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31. ໜີັ້ສິນອືີ່ນໆ (ຕໍີ່) 
 

ກໍານ ດແຜນປະໂຫຍດຕໍີ່ການເຮັດວຽກຫ ັງອອກຈາກວຽກຈະຖືກກໍານ ດໂດຍໃຊ້ການປະເມີນຕາມຄວາມເປັນຈິງ. ການປະເມີນ
ຕາມຄວາມເປັນຈິງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັົ້ງສ ມມຸດຖານຕ່າງໆ ທີີ່ອາດແຕກຕ່າງໄປຈາກການພັດທະນາທີີ່ເກີດຂືົ້ນຈິງໃນອະນາຄ ດ
ເຊິີ່ງລວມທັງການກໍານ ດອັດຕາສ່ວນຫ ດ.ການຂືົ້ນເງິນເດືອນໃນອະນາຄ ດ ແລະ ອັດຕາການໝູນວຽນຂອງພະນັກງານ ເນືີ່ອງຈາກ
ຄວາມຊັບຊ້ອນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນມູນຄ່າ ແລະ ລັກສະນະໃນໄລຍະຍາວຂອງແຜນກໍານ ດປະໂຫຍດທີີ່ໄດ້ຮັບຫ ັງການ
ຈ້າງງານມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍີ່ການປ່ຽນແປງໃນສ ມມຸດຖານເຫ  ີ່ານີົ້ ສ ມມຸດຖານທັງໝ ດໄດ້ຮັບການທ ບທວນຄືນໃນທຸກມືົ້ທີີ່ລາຍ
ງານ. 
 

ປັດໄຈທີີ່ມີການປ່ຽນແປງຫ າຍທີີ່ສຸດຄືອັດຕາການຫ ດລ ງທີີ່ເໝາະສ ມກັບຝ່າຍບໍລິຫານພິຈາລະນາອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງພັນທະບັດ
ລັດຖະບານເປັນສະກຸນເງິນທີີ່ສອດຄ່ອງກັບສະກຸນເງິນພາລະຜູກມັດຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫ ັງອອກການ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການພິຈາລະນາໂດຍອິງຕາມເສັົ້ນອັດຕາຜ ນຕອບແທນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາທີີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ກໍານ ດພາລະຜູກມັດຕາມ
ແຜນຜ ນປະໂຫຍດ. 
 

ຂໍົ້ສ ມມຸດຖານຫ ັກທີີ່ໃຊ້ໃນການກໍານ ດພາລະຜູກມັດຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫ ັງອອກຈາກງານສໍາລັບແຜນການຂອງ
ທະນາຄານມີດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີົ້: 
 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 
 % %  

ອັດຕາສ່ວນຫ ດ 5,00 - 8,62 5,00 - 8,47 

ການເພີີ່ມຂຶົ້ນເງິນເດືອນໃນອະນາຄ ດ 0,79 1,03 

ອັກຕາພະນັກງານລາອອກ 0,00 0,00 
 

ການວິເຄາະຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານປະລິມານສໍາລັບຂໍົ້ສ ມມຸດຖານທີີ່ສໍາຄັນ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ ແມ່ນສະແດງດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ການເພີີ່ມຂຶົ້ນເງິນເດືອນໃນອະນາຄ ດ   

ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 50 ຈຸດ (5.752) (7.301) 

ຫ ດລ ງ 50 ຈຸດ 6.858 8.340 

 
ການເພີີ່ມເງິນເດືອນໃນອະນາຄ ດ   

ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 50 ຈຸດ (570) (6.001) 

ຫ ດລ ງ 50 ຈຸດ 570 5.517 

   

 
32. ທຶນຈົດທະບຽນ 

 

ບໍີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງທຶນຈ ດທະບຽນໃນລະຫວ່າງເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30  ກັນຍາ 2019 
 
 

 
 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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33. ຄ ງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄ ງສະສົມອືີ່ນໆ 

 

 ຄັງສະສ ມຕາມ
ລະບຽບການ ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ 

 
ລວມ 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 130.507 310.367 440.874 

ເເບ່ງສ່ວນເຂ ົ້າຄັງສະສ ມ ຈາກກໍາໄລທີີ່ໄດ້ລາຍງານ
ພາຍໃຕ້ LAS ຂອງ ທຄຕລ 41.218 123.655 164.873 

ນະວ ນທີ 30 ກ ນຍາ 2019 171.725 434.022 605.747 
 

ພາຍໃຕ້ຂໍົ້ກໍານ ດຂອງກ ດໝາຍທະນາຄານທຸລະກິດ. ສະບັບລ ງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2007 ໄດ້ກໍານ ດໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດ
ຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ແບ່ງສ່ວນຂອງກໍາໄລຫ ັງອາກອນເພືີ່ອເຂ ົ້າຄັງແຮຕ່າງໆດັີ່ງນີົ້: 

 

► ຄັງສະສ ມຕາມລະບຽບການ 
► ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອືີ່ນໆ 

 
ອີງຕາມກ ດໝາຍວິສາຫະກິດ, ມາດຕາ 156 ສະບັບລ ງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ໄດກ້ໍານ ດໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດໃນແຕ່ລະປີ
ຕ້ອງໄດ້ແບ່ງສ່ວນ 10% ຂອງກໍາໄລຫ ັງອາກອນ, ຫ ັງຈາກຫັກລ ບຂາດທຶນສະສ ມ, ຖ້າມີ ເພືີ່ອເຂ ົ້າຄັງສະສ ມຕາມລະບຽບການ. 
ເມືີ່ອໃດທີີ່ຄັງສະສ ມດັີ່ງກ່າວຫາກມີຍອດເຫ ືອຮອດ 50% ຂອງທຶນຈ ດທະບຽນ, ທະນາຄານອາດສາມາດຢຸດການສະສ ມຄັງ
ດັີ່ງກ່າວ, ເວັົ້ນແຕ່ວ່າກ ດໝາຍໄດ້ກໍານ ດໄວ້ເປັນຢ່າງອືີ່ນ. 
 

34. ລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກ ບກະແສເງິນສົດ 

 

ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ີ່າເງິນສ ດລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດສະເພາະກິດຈະການ ປະກອບມີມູນຄ່າຂອງເອກະສານລາຍ
ງານຖານະທາງການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ເຊິີ່ງມີລາຍລະອຽດດັີ່ງນີົ້: 

 
  

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ  2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ີ່າເງິນສ ດໃນຄັງ 1.920.690 1.643.245 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 4.322.596 2.396.173 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານອືີ່ນໆ 4.789.666 2.700.974 

ເງິນຝາກມີກໍານ ດ ພາຍໃນ 3 ເດືອນ 700.797 464.040 

 11.733.749 7.204.432 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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35. ໜີັ້ສິນ ແລະ ຄໍາໝ ັ້ນສ ນຍາທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນ 

 

 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ  2018 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ໜັງສືຄໍົ້າປະກັນທາງການເງິນ 415.126 255.094 

ໜັງສືສິນເຊືີ່ອກັບທີີ່  164.920 39.978 

ໜັງສືສິນເຊືີ່ອເຍືົ້ອນຊໍາລະ 72.417 162.423 

ວ ງເງິນສິນເຊືີ່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 2.754.351 3.349.575 

ວ ງເງິນສິນເຊືີ່ອໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອືີ່ນ 548 548 

 3.407.361 3.807.618 

 
ການຄໍົ້າປະກັນທາງການເງິນ 
 

ໜັງສືສິນເຊືີ່ອ, ໜັງສືຄໍົ້າປະກັນ (ລວມທັງໜັງສືສິນເຊືີ່ອເພືີ່ອຄໍົ້າປະກັນ) ແລະ ໜັງສືໃດໜຶີ່ງທີີ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຕ້ອງເປັນຜູ້ຈ່າຍ
ເງິນແທນລູກຄ້າໃນກໍລະນີທີີ່ລູກຄ້າຜິດສັນຍາ. ໜັງສືຄໍົ້າປະກັນ ແລະ ໜັງສືສິນເຊືີ່ອເພືີ່ອຄໍົ້າປະກັນ ຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງຄ້າຍຄືກັບ
ເງິນກູ້. ໜັງສືຄໍົ້າປະກັນສາມາດເຮັດເປັນຮູບແບບໃບບິນແລກປ່ຽນ ຫ ື ໃນຮູບແບບໜັງສືສິນເຊືີ່ອບໍີ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້, ໜັງສື
ຄໍົ້າປະກັນເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງໜີົ້ຈາກບິນສ່ວນຫລຸດ (ລວມທັງໜັງສືສິນເຊືີ່ອເພືີ່ອຄໍົ້າປະກັນ). 

 

 ຂໍົ້ຜູກພັນຍັງບໍີ່ໄດ້ຖືກຖອນ 
 

ບັນດາຂໍົ້ຜູກພັນສໍາລັບຕໍີ່ອາຍຸສັນຍາສິນເຊືີ່ອແມ່ນມີໄວ້ສໍາລັບເງິນກູ້ ແລະ ເງິນກູ້ໝູນວຽນ. ຂໍົ້ຜູກພັນໂດຍທ ີ່ວໄປມີມືົ້ຄ ບກໍານ ດທີີ່
ໄດ້ກໍານ ດໄວ້, ຫ ື ສາເຫດຂອງການຢຸດຕິສັນຍາອືີ່ນໆ. ດັີ່ງນັົ້ນ, ຂໍົ້ຜູກພັນອາດຈະໝ ດກໍານ ດໂດຍທີີ່ຍັງບໍີ່ໄດ້ຖືກຖອນ, ມູນຄ່າໃນ
ສັນຍາທັງໝ ດບໍີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດ. 
 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂອກາດຄ່າເສືີ່ອມໜີົ້ເສຍຈະເກີດຂຶົ້ນແມ່ນຕໍີ່າກວ່າມູນຄ່າທັງໝ ດຂອງບັນດາຂໍົ້ຜູກພັນທີີ່ຍັງບໍີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. 
ເນືີ່ອງຈາກວ່າ, ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການຕໍີ່ອາຍຸສິນເຊືີ່ອແມ່ນຄວາມບັງເອີນ ໃນເມືີ່ອລູກຄ້າຍັງຮັກສາມາດຕະຖານສະເພາະທີີ່ໄດ້ກໍານ ດ
ໄວ້. ທະນາຄານຕິດຕາມມືົ້ຄ ບກໍານ ດຂອງຂໍົ້ຜູກພັນສິນເຊືີ່ອ, ເພາະວ່າຂໍົ້ຜູກພັນທີີ່ມີອາຍຸສັນຍາທີີ່ຍາວນານ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ
ຫລາຍກວ່າ ຂໍົ້ຜູກພັນທີີ່ມີອາຍຸສັນຍາສັົ້ນ.  

 

ສັນຍາເຊ ີ່າຊືົ້ 
 

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019, ທະນາຄານບໍີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາເຊ ີ່າໃນນາມທີີ່ເປັນທັງຜູ້ໃຫ້ເຊ ີ່າ ຫ ື ຜູ້ເຊ ີ່າ ທີີ່ຈະມີຜ ນຕໍີ່ກະແສເງິນສ ດເຂ ົ້າ - 
ອອກ ໃນອະນາຄ ດ.  



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019   
 

67 

 

 
36. ບ ນດາລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວກ ບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 

 ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສະພາອໍານວຍການຄ ນສໍາຄັນຂອງທະນາຄານ 
 

 ຜ ນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສະພາອໍານວຍການ ແມ່ນມີລາຍລະອຽດດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

 ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດ 
ວັນທີ 30  ກັນຍາ 2019 

ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດ 
ວັນທີ 30  ກັນຍາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນເດືອນ 1.098 1.063 

ເງິນບໍາເນັດ 518 499 

ເງິນອຸດໜູນຕໍາແໜ່ງ 756 777 

ຜ ນປະໂຫຍດອືີ່ນໆ 48 1.001 

 2.420 3.340 

 
 ທຸລະກໍາທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ກ່ຽວກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ມີລາຍລະອຽດຄືດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໝາຍເຫດ ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວ 
ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ 
ລ້ານກີບ 

ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງ 
ລ້ານກີບ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ 
ຈາກການກູ້ຢືມຈາກ ທຫລ - (93.437) 

ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ii) ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການ
ລ ງທຶນໃນ ພັນທະບັດຂອງ
ກະຊວງການເງິນ 125.104 - 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019   
 

68 

 

 
36. ບ ນດາລາຍການພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕໍີ່) 
 

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໝາຍເຫດ ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວ 
ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 
ລ້ານກີບ 

ຫ ດລ ງ 
ລ້ານກີບ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ປ່ຽນແປງສຸດທິເງິນກູຢ້ືມ ຈາກ 
ທຫລ 

 
73.708 

 
- 

  ປ່ຽນແປງສຸດທິບັນຊີເງິນຝາກ 
ຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

 
2.002.412 

 
- 

  ປ່ຽນແປງສຸດທິເງິນຝາກຈາກ 
ທຫລ 

 
444 

 
- 

     

ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ 

(ii) ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງການລ ງທຶນ
ໃນພັນທະບັດຂອງກະຊວງການ
ເງິນ 

 
 

- 

 
 

(13.401) 

     

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ 
ລາວ - ຫວຽດ 

(iii) ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງບັນຊີເງິນຝາກ - (65.314) 

  ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງບັນຊີເງິນຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ 
ລາວ - ຫວຽດ 

 
 
 

987.246 

 
 
 

- 

 
 

    

ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັີ່ງ (iii) ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງບັນຊີເງິນຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັີ່ງ 

 
 

10.009 

 
 

- 

  ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງບັນຊີເງິນຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັີ່ງ 

 
 

18.156 

 
 

- 
     

ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ (iii) ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງບັນຊີເງິນຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ 

 
 

7.717 

 
 

- 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019   
 

69 

 

 
36. ບ ນດາລາຍການພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕໍີ່) 

 
ຍອດເຫ ືອທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ມີລາຍລະອຽດຄືດັີ່ງລຸ່ມນີົ້: 
 

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໝາຍເຫດ ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວ 
ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ 
ລ້ານກີບ 

ໜີົ້ຕ້ອງສ ີ່ງ 
ລ້ານກີບ 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ເງິນກູຢ້ືມ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງ
ຈ່າຍໃຫ້ ທຫລ 

 
- 

 
2.136.951 

  ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຂອງ 
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

 
4.322.595 

 
6.790 

  ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ ຂອງ 
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ 

 
1.370.817 

 
- 

     

ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ii) ການລ ງທຶນໃນພັນທະບັດຂອງ
ກະຊວງການເງິນ 
(ນະມູນຄ່າຫ ດຕ ົ້ນທຶນ) 

 
3.547.299 

 
- 

  ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ 91.236 - 

     

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-
ຫວຽດ 

(iii) ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 958.753 1.182.063 

     

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັີ່ງ (iii) ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 882 25.796 

  ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານ ດ 20.000 10.576 

     

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ (iii) ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - 13.304 

 
(i) ຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂດຍກ ງ 
(ii) ເຈ ົ້າຂອງໂດຍກ ງ 
(iii) ບໍລິສັດໃນເຄືອ 
  



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 
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37. ນະໂຍບາຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
 

 ຄໍານໍາ 
 

ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນຕ ວທີີ່ເກີດຂຶົ້ນກັບກິດຈະກໍາຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຕ ວຊີົ້ບອກທີີ່ຊັດເຈນ. ຜ່ານການ 
ວັດແທກ ແລະ ການຄວບຄຸມ. ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອືີ່ນໆ. ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນຕໍີ່ 
ຄວາມສາມາດສ້າງກໍາໄລຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ພະນັກງານແຕ່ລະຄ ນພາຍໃນທະນາຄານ ແມ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍີ່
ຄວາມສ່ຽງທີີ່ເກີດຂຶົ້ນ ເຊິີ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີີ່ຂອງຕ ນ. 

 

ຈຸດປະສ ງສໍາຄັນຂອງທະນາຄານໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງແມ່ນເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ອີກ
ເຫດຜ ນໜຶີ່ງແມ່ນຍ້ອນທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມການປະຕິບັດ
ຂອງມາດຕະຖານສາກ ນທີີ່ດີທີີ່ສຸດໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ. ພ້ອມດ້ວຍ ການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ແມ່ນກໍາລັງກໍານ ດຕ ວຜັນແປທີີ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມສ່ຽງທີີ່ສາມາດ
ຍອມຮັບໄດ້ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕິບັດທີີ່ກ ງກັນຂ້າມກັບຕ ວຜັນແປນີົ້. 
 

ທະນາຄານມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊືີ່ອ. ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຕະຫ າດ ແລະ ຫລັງຈາກນັົ້ນໄດ້ແບ່ງ
ອອກເປັນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຍ່ອຍຄື: ຄວາມສ່ຽງການຄ້າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບໍີ່ແມ່ນການຄ້າ. ນອກນັົ້ນ. ທະນາຄານຍັງມີຄວາມ
ສ່ຽງອືີ່ນໆອີກທີີ່ເກີດຈາກການດໍາເນີນງານ. 

 

 ຂະບວນການໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງເອກະລາດ ບໍີ່ໄດ້ລວມເອ າຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດ ເຊັີ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ 
 ແວດລ້ອມ. ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນເພືີ່ອຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດຜ່ານຂັົ້ນ 
 ຕອນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານ.  
 

ໂຄງສ້າງຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
 

ສະພາບໍລິຫານແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສໍາລັບການອະນຸມັດ ກ ນລະຍຸດ ແລະ 
ຫລັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.  

 

ສະພາໄດ້ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ເຊິີ່ງຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການຈັດການຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ.  

 

ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາກ ນລະຍຸດ ແລະ ຫລັກການໂດຍລວມ. 
ຂອບເຂດວຽກ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ພະແນກປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ 
ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຮັບຮູ້. 

 

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຂັົ້ນຕອນການຈັດການຄວາມສ່ຽງໂດຍທີີ່ທະນາຄານໄດ້ຖືກກວດສອບປະຈໍາປີ . ເຊິີ່ງຜ່ານການ 
ກວດສອບນີົ້ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຂັົ້ນຕອນທີີ່ວາງໄວ້ຫ ືບໍີ່. ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດ້ປຶກສາຫາລື ຜ ນ
ຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານສິີ່ງທີີ່ພ ບເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາ. 

 



 
ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
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38. ການບໍລິຫານທຶນ 
  

ທະນາຄານໄດ້ຮັກສາທຶນສໍາຮອງຕໍີ່າສຸດຕາມລະບຽບການເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂໍົ້ກໍານ ດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ. ລ ງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2009 ອອກໂດຍຮັກສາການຫ ວໜ້າກ ມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄໍາແນະນໍາອືີ່ນໆ. ຈຸດປະສ ງເບືົ້ອງຕ ົ້ນຂອງການບໍລິຫານທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ນເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດປ້ະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານ ດທາງດາ້ນ
ເງິນທຶນຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງທະນາຄານເພືີ່ອຮັກສາການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເພືີ່ອສ້າງສ ມດຸນລະຫວ່າງການສ້າງກໍາໄລ ແລະ ຄວາມພຽງພໍ
ຂອງທຶນ. 
ອີງຕາມຂໍົ້ກໍານ ດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ. ທຶນຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງຖືກວິເຄາະເປັນ 2 ລະດັບຄື: 
 ທຶນຊັົ້ນ 1 ປະກອບດ້ວຍ: ທຶນຈ ດທະບຽນ. ຄັງສະສ ມຕາມລະບຽບການ. ທຶນເພືີ່ອການຂະຍາຍທຸລະກິດ ແລະ  ທຶນອືີ່ນໆ ແລະ ກໍາໄລລໍຖ້າແບ່ງປັນ; 
 ທຶນຊັົ້ນ 2 ແມ່ນມູນຄ່າເທ ີ່າກັບ 45% ຂອງການຕີມູນຄ່າຄືນເງິນແຮ ຫ ື ຕໍີ່າກວ່າ 1,25% ຂອງຍອດລວມຄວາມສ່ຽງຂອງລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນສັງລວມກິດຈະການ ແລະ ຍອດເຫ ືອ

ຂອງເງິນແຮທ ີ່ວໄປພາຍໃນໄລຍະ  

 

ຂອບເຂດຕ່າງໆແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພືີ່ອເປັນອ ງປະກອບຂອງທຶນອີງໃສ່: ທຶນຊັົ້ນ 2 ບໍີ່ສາມາດເກີນທຶນຊັົ້ນ 1 ໄດ້ ແລະ ໜີົ້ສິນສໍາຮອງບໍີ່ສາມາດເກີນ 50% ຂອງທຶນຊັົ້ນ 1. 
 

ການວິເຄາະທຶນຂອງທະນາຄານ ແລະ ກຸ່ມແມ່ນໄດ້ສະແດງດັີ່ງລຸ່ມນີົ້. ເນືີ່ອງຈາກທຶນສໍາຮອງຕໍີ່າສຸດຕາມລະບຽບການແມ່ນມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້ຕໍີ່ກັບທະນາຄານທີີ່ເປັນນິຕິບຸກຄ ນ, ການຄິດໄລ່ແມ່ນອີງຕາມຂໍົ້ມູນທາງ
ການເງິນທີີ່ໄດ້ຈາກເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ແລະ ສັງລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານແລະບໍລິສັດໃນເຄືອ:  
 

 ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ 
 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 30 ກັນຍາ 2019 31 ທັນວາ 2018 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  
ທຶນຊັົ້ນ 1 2.058.540 1.984.510 2.084.314              2.003.541  

ທຶນຊັົ້ນ 2 -                           -    -                           -  

ລວມທຶນ 2.058.540               1.984.510  2.084.314              2.003.541  

ລ ບ: ຫັກອອກຈາກທຶນ (ການລ ງທຶນໃນນິຕິບຸກຄ ນອືີ່ນ) (516.047) (514.007) (477.571)               (462.296) 

ທຶນສໍາລ ບການຄິດໄລ່  CAR  (A) 1.542.493 1.470.503 1.606.743              1.541.245  

ຄວາມສ່ຽງສໍາຄັນຢູ່ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 13.529.072             11.939.639  13.553.023            11.984.241  

ຄວາມສ່ຽງສໍາຄັນຢູ່ລາຍການນອກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 1.579.444               1.880.710  1.579.444              1.880.710  

ລວມຄວາມສ່ຽງສໍາຄ ນຢູ່ຊ ບສິນ (B) 15.108.516             13.814.394  15.132.467            13.864.951  

ອັດຕາສົ່ ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶ ນ (A/B) 10,21% 10,64% 10,62% 11,12% 



ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່) 
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກ ົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019   
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39. ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຂອງຊ ບສິນ ແລະ ໜີັ້ສິນທາງການເງິນ 
 

ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າຊັບສິນທີີ່ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງິນ ຫ ື ການຊໍາລະໜີົ້ສິນບ ນພືົ້ນຖານລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວ ໃນ
ເງືີ່ອນໄຂແກ່ງແຍ້ງປ ກກະຕິ.  ເນືີ່ອງຈາກວ່າບໍີ່ມີລາຄາສ ມທຽບຂອງຕະຫ າດ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ຂອງທະນາຄານຈຶີ່ງບໍີ່ສາມາດ
ປະເມີນລາຄາຕາມຕະຫ າດໄດ.້  ດັີ່ງນັົ້ນ. ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຈຶີ່ງຖືກປະເມີນແບບສ ມມຸດຕິຖານອີງຕາມລັກສະນະຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້
ສິນ. ຕາມຄໍາເຫັນຂອງຄະນະບໍລິຫານ. ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງ ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນທີີ່ຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການ
ເງິນສັງລວມກິດຈະການແມ່ນຖືກຄາດຄະເນຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນກັບມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ. ໃນການປະເມີນດັີ່ງກ່າວ. ຄະນະບໍລິຫານຂອງ
ທະນາຄານ ສ ມມຸດຖານວ່າ ເງິນກູ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຖືຈ ນຄ ບກໍານ ດ ດ້ວຍມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ ເທ ີ່າກັບ ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງເງິນກູ້ທີ ີ່ຖືກ
ດັດແກ້ເງິນແຮຈາກການຫັກຄ່າເສືີ່ອມ.  

 
40.  ລາຍໄດ້ຕໍີ່ຮຸ້ນ 
 

ມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ຕໍີ່ຮຸ້ນ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກຜ ນຫານລະຫວ່າງ ກໍາໄລຫ ັງຫັກອາກອນທີີ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນສາມັນ 
ຂອງທະນາຄານ ກັບ ຈໍານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸ້ນສາມັນທີີ່ຍັງເຫ ືອພາຍໃນ. 
 
ລາຍການດັີ່ງລຸ່ມນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍົ້ມູນ ທີີ່ໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການຄິດໄລ່ ລາຍໄດ້ຕໍີ່ຮຸ້ນ: 
 
 30 ກັນຍາ 2019 30 ກັນຍາ 2018 

ກໍາໄລສຸດທິຫ ັງຫັກອາກອນທີີ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນສາມັນ
ບ ນພືົ້ນຖານລາຍໄດ້ຕໍີ່ຮຸ້ນທ ີ່ວໄປ (ລ້ານກີບ) 287.611 264.727 

ຈໍານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸ້ນສາມັນສໍາລັບລາຍໄດ້ພືົ້ນຖານຕໍີ່ຮຸ້ນ (ຫ ວໜ່ວຍ) 207.723.300 207.723.300 

ມູນຄ່າຕໍີ່ຮຸ້ນ (ກີບ) 5.000 5.000 

ກໍາໄລຕໍີ່ຮຸ້ນ (ກີບ) 1.385 1.274 

 
 

41. ເຫດການທີີ່ເກີດຂຶັ້ນຫ  ງມືັ້ທີີ່ອອກເອກະສານລາຍງານ 
  
 ບໍີ່ມີເຫດການໃດເກີດຂຶົ້ນຫລັງຈາກວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ທີີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດັດແກ້ ຫ ື ເປີດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານ 

ການເງິນສັງລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານ. 
  






