ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ຂໍົ້ມູນທີ່ວໄປ
ທະນາຄານ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນ (ໃນບດລາຍງານສະບັບນີົ້ ເອີົ້ນວ່າ “ທະນາຄານ”) ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຮູບແບບ
ມະຫາຊນ ແລະ ຈດທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນລາວ (“ສປປ ລາວ”).

ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ທະນາຄານຖື ກ ສ້າ ງຕັ ົ້ ງຂຶ ົ້ນ ໂດຍການປະກອບທຶ ນຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າ ງປະເທດລາວ ເຊິ ີ່ ງ ໄດ້ ຮ ັ ບ ການສ້ າງຕັ ົ້ ງຂຶ ົ້ນ ພາຍໃຕ້ໃບ
ອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989. ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັ ດ
ການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ມະຫາຊ ນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືີ່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດັີ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ເຊິີ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖື
ຮຸນ
້ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝດ.
ວັນທີ 15 ກໍລະກດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% (ທຽບເທີ່າກັບ 13.657.759 ຮຸ້ນ) ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະ
ສາດ ຊືວ
ີ່ າ່ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED”). ອີງຕາມສັນຍາການຊືົ້ຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ BRED ທະນາຄານດັີ່ງກ່າວເປັ ນ
ທະນາຄານທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດໃນພາກພືົ້ນຂອງສະມາຄມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິີ່ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມື
ຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັີ່ງ . ມູນຄ່າຊືົ້ທັງໝດ ເຊິີ່ງເທີ່າກັບ 150.235.349.000 ກີບໄດ້ຖືກຈ່າຍເຕັມມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ
COFIBRED.
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານເພີີ່ມທຶນໂດຍການສະເຫນີຂາຍຮຸ້ນ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ (ຈໍານວນ 68.047.300 ຮຸນ
້ ) ແລະ ສາທາລະນະຊນ (ຈໍານວນ 3.098.400 ຮຸນ
້ ) ໃນຕະຫາດຫັກຊັບລາວເພືີ່ອ
ເພີີ່ມທຶນຈດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017
ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພີີ່ມທຶນຈດ
ທະບຽນ ຈໍານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທີ່າກັບ 71.145.700 ຮຸນ
້ ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລງວັນທີ 15 ກັນຍາ
2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກທີ 0429/ຫຈທ, ລງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.
ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ລັດຖະບານ
ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ
ນັກລງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ນັກລງທຶນຕ່າງປະເທດ

ຈໍານວນຮຸ້ນ

%

145.406.321
20.772.359
41.544.620
207.723.300

70%
10%
20%
100%

ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືີ່ອສະໜອງການບໍລິການ ລວມທັງການລະດມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ
ຈາກອງກອນ ແລະ ບຸກຄນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ອງກອນ ແລະ ບຸກຄນ ອີງຕາມຈຸດປະສງ ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການບໍລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ,
ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີີ່ມີມູນຄ່າອືີ່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອືີ່ນໆ ທີີ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

1

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ຂໍົ້ມູນທີ່ວໄປ (ຕໍີ່)

ທະນາຄານ (ຕໍີ່)

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

ທີີ່ຕັ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັົ້ງຢູ່ເລກທີ 01, ຖະໜນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ນະວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານມີໜຶີ່ງ (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່, ໜຶີ່ງ (1) ບໍລິສັດໃນເຄືອ, ຫ້າ (5) ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ, ຊາວ (20) ສາຂາ
ຫລັກ, ເກົ້າສິບສາມ (93) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ສິບຫກ (16) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ວ ສປປ ລາວ.

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

ຊືີ່

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ

ຂະແໜງການ

ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫລັກຊັບ ທຄຕລ - ກທ
ຈໍາກັດ

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

ຫລັກຊັບ

% ຖືຮນ
ຸ້ ຂອງ

ທະນາຄານ
70%

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

ຊືີ່

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ

ຂະແໜງການ

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ເລກທີ 732/ຫຈທ ລງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 ໂດຍ
ຫວຽດ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ທະນາຄານລາວ - ຝຣັີ່ງ
ເລກທີ 0495/ຫຈທ ລງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ ເລກທີ 0600 ລ ງວັ ນ ທີ 16 ສິ ງ ຫາ 2013 ໂດຍ
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.
ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈໍາກັດ
ເລກທີ 041/ຫຈທ ລ ງວັ ນ ທີ 27 ມັ ງ ກອນ 2014
ໂດຍ ກ ມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ
ສປປ ລາວ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັນ
ົ້
ເລກທີ 0349/ຫຈທ ລງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ໂດຍ
ເນັດເວີກ ຈໍາກັດ
ກມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
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ການທະນາຄານ &
ການເງິນ
ການທະນາຄານ &
ການເງິນ
ປະກັນໄພ

% ຖືຮນ
ຸ້ ຂອງ
ທະນາຄານ
25%
30%
35%

ການທະນາຄານ &
ການເງິນ

49%

ການຄຸ້ມຄອງທຸລະ
ກໍາການຊໍາລະສະ
ສາງ (ເອເລັກໂທຣ
ນິກ)

20%

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ຂໍົ້ມູນທີ່ວໄປ (ຕໍີ່)
ທະນາຄານ (ຕໍ)ີ່

ສະພາບໍລິຫານ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທີີ່ອອກບດລາຍງານ
ສະບັບນີປ
ົ້ ະກອບມີ:

ຊືີ່

ຕໍາແໜ່ງ

ວັນທີແຕ່ງຕັົ້ງ

ທ່ານ ບຸນເຫືອ ສິນໄຊວໍລະວງ

ປະທານ

ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ

ຮອງປະທານ

ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ພູຂງ 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 ກ້ຽວພິລາວງ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວງ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ຄະນະອໍານວຍການ
ສະມາຊິກຄະນະອໍານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທີີ່ອອກບດລາຍ
ງານສະບັບນີົ້ປະກອບມີ:

ຊືີ່

ຕໍາແໜ່ງ

ວັນທີແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ວັນລາອອກ

ທ່ານ ພູຂງ ຈັນທະຈັກ

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016

ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວງ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2008

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວງສ໌

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ2014

ທ່ານ ຄໍາຊ່ຽນ ມິີ່ງບຸບຜາ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິີ່ນໄຊພອນ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ລາອອກວັນທີ 26 ເມສາ 2019
ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ທ່ານ ບວວັນ ສີມະລີວງ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວງ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019

ລາອອກວັນທີ 01 ເມສາ 2019

ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍ
ຕວແທນທາງດ້ານກດໝາຍຂອງທະນາຄານ ພາຍໃນໄລຍະນະມືົ້ອອກເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີົ້ ແມ່ນ ທ່ານ ພູຂງ ຈັນທະຈັກ
- ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່.

3

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ)
ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

1.642.933
(882.257)

1.405.633
(731.381)

760.676

674.252

10
10
10

185.402
(24.716)

193.029
(17.652)

160.686

175.377

11
12
13

25.852
(1.204)
73.101
1.019.111

40.870
(1)
13.382
903.880

20
14

(277.296)
(17.973)

(90.284)
(29.158)

723.842

784.438

(186.767)
(53.908)
(4.013)
(117.836)

(259.218)
(54.554)
(109.090)

(362.524)
13.235
374.553
(69.661)
(16.354)
288.538

(422.862)
8.693
370.269
(111.873)
6.998
265.394

287.611
927
1.385

264.727
667
1.274

ບດອະທິບາຍ
ເລກທີ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍທີີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍທີີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈງິ
ລາຍຮບສຸດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮບທີີ່ຄ້າຍຄືກນ
ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
ລາຍຮບສຸດທິຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການຊືົ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຂາດທຶນສຸດທິ ຈາກການຊືົ້-ຂາຍເອກະສານອານຸພັນ
ລາຍຮັບອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ
ລາຍຮບທງໝົດຈາກການດໍາເນີນງານ
ລາຍຈ່າຍໜີົ້ເສຍຈາກເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ
(ຫັກເພີີ່ມ)/ເກັບຄືນຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ ການລງທຶນທາງດ້ານການເງິນ
ລາຍຮບສຸດທິຈາກການດໍາເນີນງານ
ລາຍຈ່າຍພະນັກງານ
ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ
ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນຂອງສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ
ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆໃນການດໍາເນີນງານ
ລາຍຈ່າຍທງໝົດໃນການດໍາເນີນງານ
ສ່ວນແບ່ງກໍາໄລ ຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ
ລາຍຈ່າຍອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ
ລາຍຮັບອາກອນກໍາໄລເຍືົ້ອນຊໍາລະ
ກໍາໄລສຸດທິພາຍໃນໄລຍະ
ແບ່ງເຂົັ້າ:
ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດແມ່
ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ບໍີ່ສາມາດຄວບຄຸມ
ກໍາໄລຕໍີ່ຮຸ້ນ (ກີບ)

8
9

15
24, 25
16
23
30.1
30.1

40
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ)
ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

ບດອະທິບາຍ
ເລກທີ
ຊບສິນ
ເງິນສດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືີ່ນ
ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
ການລງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ
ການລງທຶນທາງດ້ານການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ
ການລງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈນເຖິງວັນຄບກໍານດ
ການລງທຶນໃນບັນດາ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ຊັບສມບັດຄງທີີ່ ແລະ ອຸປະກອນ
ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ
ຊັບສມບັດຄງທີີ່ບໍີ່ມີຕວຕນ
ຊັບສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ
ຊັບສິນອືນ
ີ່ ໆ
ລວມຊບສິນ

17
18
19
21
22
23
24
5.2
25
30.4
26

ໜີັ້ສິນ
ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືີ່ນ
ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງລູກຄ້າ
ກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ
ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າ
ໜີົ້ສິນອາກອນພາຍໃນໄລຍະ
ໜີົ້ສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ
ໜີົ້ສິນອືີ່ນໆ
ລວມໜີັ້ສິນ

27
28
29
5.2
30.2
30.4
31

ທຶນ
ທຶິນຈດທະບຽນ
ຄັງສະສມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສມອືີ່ນໆ
ຮຸ້ນທີີ່ໄດ້ຊົ້ືຄນ
ື
ກໍາໄລສະສມ
ສ່ວນຂອງທຶນທງໝົດຂອງທະນາຄານແມ່
ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ບໍີ່ສາມາດຄວບຄຸມ
ລວມທຶນ
ລວມໜີັ້ສິນ ແລະ ທຶນ

32
33
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30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

7.614.103
5.885.756
26.723.431
10
136.536
3.623.928
477.571
454.934
47.885

5.334.246
3.828.669
24.366.860
14
156.516
3.652.772
462.296
450.132

245.134
11.675
446.596
45.667.559

246.601
29.099
466.088
38.993.293

4.828.836
34.476.515
3.996.758
9.436
30.968
2.248
206.785
43.551.546

3.413.129
29.915.142
3.349.266
35.951
5.272
242.918
36.961.678

1.038.617
605.747
(4.374)
444.324

1.038.617
440.874
(3.313)
524.050

2.084.314
31.699
2.116.013
45.667.559

2.000.228
31.387
2.031.615
38.993.293

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ໃບລາຍງານກະແສເງິນສດສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ)
ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

ບດອະທິບາຍ
ເລກທີ
ກິດຈະກໍາການດໍາເນີນງານ
ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019

ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

374.553

370.269

53.908
277.296

54.554
62.274

(13.235)
1.202
(75.984)
(1.642.933)
882.257
(8.186)

(29.158)
(8.693)
39.706
(1.405.633)
731.381
(7.133)

(151.122)

(192.433)

244.041
(2.633.866)
10
19.175
28.844
4.720

474.900
(1.088.811)
4
27.322
(1.074.605)
(108.954)

2.067.418
4.592.822
(18.584)
1.484.769
(782.012)
(69.994)
4.786.221

1.309.256
877.330
153.282
1.317.325
(643.073)
(22.514)
1.029.029

(80.140)
22.944
8.186
(2.040)

(49.136)
819
7.133
55.000
-

(51.050)

13.816

ການດັດແກ້ສໍາລັບ:

ຄ່າຫ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ

24, 25

ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ
ສ່ວນປ່ຽນແປງຈາກການຂາດທຶນຄ່າເສືີ່ອມ ສໍາລັບການລງທຶນໃນຫກ
ັ ຊັບທີີ່ຖື
ໄວ້ຈນຄບກໍານດ
ສ່ວນແບ່ງກໍາໄລຂອງບໍລິສັດພາຍໃຕ້ວິທີທຶນ
ລາຍຈ່າຍຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫລັງກະສຽນ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ
ລາຍຮັບເງິນປັນຜນ

20
14
23
31
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ກະແສເງິນສົດຈາກ ກໍາໄລຈາກການດໍາເນີນງານກ່ອນການ
ປ່ຽນແປງດ້ານຊບສິນ ແລະ ໜີັ້ສິນ

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນຈາກການດໍາເນີນງານ

ຍອດເຫືອຢູ່ທະນາຄານອືີ່ນ
ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
ລງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຄ້າ
ລງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ
ລງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈນຄບກໍານດ
ຊັບສິນອືີ່ນໆ

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນໜີົ້ສິນຈາກການດໍາເນີນງານ
ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງໃຫ້ທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ທຫລ
ີ້ ຕ
ົ່ ງລ
ໜ
ູ ກຄ
ີ້ ອງສ
ີ້ າ

ໜີົ້ສິນອືີ່ນໆ
ລາຍຮັບທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກດອກເບ້ຍ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍທີີ່ໄດ້ຈ່າຍ
ອາກອນທີີ່ໄດ້ຈ່າຍພາຍໃນໄລຍະ

30.3

ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກ/(ນໍາໃຊ້ໃນ) ການດໍາເນີນງານ
ກ
ໍ າດ
ີ້ ານການລງທ
ິ ດຈະກ
ຶ ນ
ການຈັດຊືົ້ ແລະ ການກໍີ່ສ້າງຊັບສມບັດຄງທີີ່
ຮັບຈາກການຂາຍຊັບສມບັດຄງທີີ່
ຮັບເງິນປັນຜນ
ຮັບຈາກການສະສາງຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ລາຍຈ່າຍສໍາລັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ກະແສເງິນສົດສຸດທິທີີ່ໄດ້(ນໍາໃຊ້)/ຈາກການເຄືີ່ອນໄຫວການ
ລົງທຶນ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ)
ນະວັນທີ ເເລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
1.
ຂໍມ
ັ້ ູນກ່ຽວກບທະນາຄານ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນ (ໃນບດລາຍງານສະບັບນີົ້ ເອີົ້ນວ່າ “ທະນາຄານ”) ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຮູບ
ແບບມະຫາຊນ ແລະ ຈດທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນລາວ (“ສປປ ລາວ”).

ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ທະນາຄານຖືກສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນໂດຍການປະກອບທຶນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນພາຍໃຕ້
ໃບອະນຸ ຍ າດສ້ າ ງຕັ ົ້ ງ ທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລ ງວັ ນ ທີ 01 ພະຈິ ກ 1989. ໃນວັ ນ ທີ 23 ທັ ນ ວາ 2010
ທະນາຄານໄດ້ສໍາເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ມະຫາຊ ນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືີ່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ມະຫາຊນ ອີງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກມທະບຽນ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດັີ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ເຊິີ່ງຕາງ
ໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝດ.
ວັນທີ 15 ກໍລະກດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ຂອງຮຸ້ນທັງໝດ (ທຽບເທີ່າກັບ 13.657.759 ຮຸນ
້ )
ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ ຊືວ
ີ່ າ່ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອີງ
ຕາມສັນຍາການຊືົ້ຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານ
ໃນເຄືອຂອງ BRED, ທະນາຄານດັີ່ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດໃນພາກພືົ້ນຂອງສະມາຄມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມ
ຂອງ Banque Populare Group ເຊິີ່ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັີ່ງ. ມູນຄ່າຊືົ້ທັງໝດ ເຊິີ່ງເທີ່າກັບ
150.235.349.000 ກີບ ໄດ້ຖືກຈ່າຍເຕັມມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED.
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານເພີີ່ມທຶນໂດຍການ
ສະເຫນີຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ (ຈໍານວນ 68.047.300 ຮຸນ
້ ) ແລະ ສາທາລະນະຊນ (ຈໍານວນ 3.098.400 ຮຸນ
້ ) ໃນ
ຕະຫາດຫັກຊັບລາວເພືີ່ອເພີີ່ມທຶນຈດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/
ທຫລ, ລງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫລາດຫລັກ
ຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພີີ່ມທຶນຈດທະບຽນ ຈໍານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທີ່າກັບ 71.145.700 ຮຸນ
້ )
ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກທີ
0429 /ERO, ລງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.
ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ, ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ
2019 ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ລັດຖະບານ
ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ
ນັກລງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ ນັກລງທຶນຕ່າງປະເທດ
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ຈໍານວນຮຸ້ນ

%

145.406.321
20.772.359
41.544.620
207.723.300

70%
10%
20%
100%

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
1.

ຂໍມ
ັ້ ູນກ່ຽວກບທະນາຄານ (ຕໍ)ີ່

ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ (ຕໍ)ີ່
ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືີ່ອສະໜອງການບໍລິການລວມທັງ ການລະດມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັ ົ້ນ ,
ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ , ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫ້ແກ່ອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ ອີງຕາມ
ຈຸດປະສງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການບໍລິການ
ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫລຸດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ , ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີີ່ມີມູນຄ່າອືີ່ນໆ ແລະ
ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທະນາຄານອືີ່ນໆ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ທຶນຈົດທະບຽນ
ທຶນຈດທະບຽນ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (31 ທັນວາ 2018: 1.038.617 ລ້ານກີບ).

ທີີ່ຕັ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັົ້ງຢູ່ເລກທີ 01, ຖະໜນປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານມີໜຶີ່ງ (1) ສໍານັກງານໃຫຍ່, ໜຶີ່ງ (1) ບໍລິສັດໃນເຄືອ, ຫ້າ (5) ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ,
ຊາວ (20) ສາຂາຫລັກ, ເກົ້າສິບສາມ (93) ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ສິບຫກ (16) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ວ ສປປ ລາວ.

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

ຊືີ່

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ

ຂະແໜງການ

ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫລັກຊັບ ທຄຕລ
- ກທ ຈໍາກັດ

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

ຫລັກຊັບ
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% ຮຸນ
້ ຂອງ
ທະນາຄານ
70%

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
1.

ຂໍມ
ັ້ ູນກ່ຽວກບທະນາຄານ (ຕໍ)ີ່

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

ຊືີ່

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ

ຂະແໜງການ

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ
ກິດ ລາວ - ຫວຽດ
ທະນາຄານລາວ - ຝຣັີ່ງ

ເລກທີ 732/ຫຈທ ລງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ເລກທີ 0495/ຫຈທ ລ ງວັ ນ ທີ 07 ມິ ຖ ຸ ນ າ 2018
ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ເລກທີ 0600 ລ ງວັ ນ ທີ 16 ສິ ງ ຫາ 2013 ໂດຍ
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.

ການທະນາຄານ &
ການເງິນ
ການທະນາຄານ &
ການເງິນ
ປະກັນໄພ

ເລກທີ 041/ຫຈທ ລ ງວັ ນ ທີ 27 ມັ ງ ກອນ 2014
ໂດຍ ພະແນກທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ເລກທີ 0349/ຫຈທ ລງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ໂດຍ
ກມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ການທະນຄານ &
ການເງິນ
ການຄຸ້ມຄອງທຸລະ
ກໍາການຊໍາລະສະ
ສາງ (ເອເລັກໂທຣ
ນິກ)

ບໍລສ
ິ ດ
ັ ປະກັນໄພ ລາວ ຫວຽດ
ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ
ຈໍາກັດ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ລາວເນເຊີນນໍ ເພ
ເມັົ້ນ ເນັດເວີກ ຈໍາກັດ

% ຮຸນ
້ ຂອງ
ທະນາຄານ
25%
30%
35%

49%
20%

ສະພາບໍລິຫານ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ ນະວັນທີ ທີີ່ອອກບດ
ລາຍງານສະບັບນີົ້ປະກອບມີ:

ຊືີ່

ຕໍາແໜ່ງ

ວັນທີແຕ່ງຕັົ້ງ

ທ່ານ ບຸນເຫືອ ສິນໄຊວໍລະວງ

ປະທານ

ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ

ຮອງປະທານ

ແຕ່ງຕັົ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ພູຂງ 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 ກ້ຽວພິລາວງ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວງ

ສະມາຊິກ

ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

1.

ຂໍມ
ັ້ ູນກ່ຽວກບທະນາຄານ (ຕໍ)ີ່

ຄະນະອໍານວຍການ
ສະມາຊິກຄະນະອໍານວຍການຂອງທະນາຄານ ໃນໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ ນະວັນທີທີີ່
ອອກເອກະສານລາຍງານນີົ້ປະກອບມີ:
ຊືີ່
ຕໍາແໜ່ງ
ວັນທີແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ວັນທີີ່ລາອອກ
ທ່ານ ພູຂງ ຈັນທະຈັກ

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016

ທ່ານ ພັນຊະນະ ຄຸນນຸວງ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2008

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວງສ໌
ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ທ່ານ ຄໍາຊ່ຽນ ມິີ່ງບຸບຜາ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ລາອອກວັນທີ 01 ເມສາ 2019
ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014
ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014
ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015
ລາອອກວັນທີ 26 ເມສາ 2019

ທ່ານ ສຸພັກ ຖິີ່ນໄຊພອນ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015

ທ່ານ ບວວັນ ສີມະລີວງ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ແຕ່ງຕັົ້ງ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວງ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ແຕ່ງຕັົ້ງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019

ພະນກງານ
ພະນັກງານ ທັງໝດຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແມ່ນ 2.033 ຄນ (31 ທັນວາ 2018: 1.920 ຄນ).
2.

ພືັ້ນຖານໃນການກະກຽມ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສັງລວມກິດຈະການສໍາລັບ ເກ ົ້າເດືອນ ແມ່ນຖືກກະກຽມສໍາລັບທະນາຄານເພືີ່ອນໍາໃຊ້ໃ ນການ
ລາຍງານຕາມຂໍົ້ ກໍາ ນ ດຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສໍານັ ກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ ຄອງຫ ັ ກຊັບ ເທ ີ່ານັ ົ້ ນ .
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການສະບັບນີົ້ແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ໄດ້
ອະທິ ບ າຍໄວ້ ໃ ນບ ດອະທິ ບ າຍເລກທີ 5 ແລະ ເລກທີ 6. ນະໂຍບາຍການບັ ນ ຊີ ດ ັ ີ່ ງ ກ່ າ ວໃນເບື ົ້ ອ ງຕ ົ້ ນ ແມ່ ນ ອີ ງ ຕາມ
ມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນສາກນ (“IFRS”) ທີີ່ອອກໂດຍຄະນະກໍາມະການກໍານດມາດຕະຖານການບັນຊີສາກນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນດັີ່ງກ່າວ ບໍີ່ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນທີີ່ຄບຖ້ວນຕາມວັດຖຸ
ປະສງໂດຍທີ່ວໄປທີີ່ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ IFRS ເນືີ່ອງຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາ
ແນະນໍາທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜັງສືແຈ້ງການເລກທີ 1659/ທຫລ ລງວັນທີ 14 ທັນວາ 2018 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ແລະ ໜັງສືແຈ້ງການເລກທີ 19/ສຄຄຊ ລງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2018 ຂອງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກ ຊັບ
ເຊິີ່ງມີເນືົ້ອໃນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີສໍາລັບ ການຮັບຮູ້ ແລະ ການວັດແທກມູນຄ່າເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ ແມ່ນໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ ມາດຕະຖານການບັນຊີສາກນ IAS 39 - ເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ ແທນ ມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນສາກນ IFRS 9
- “ເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ”.
ດັີ່ງນັົ້ນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການແມ່ນບໍີ່ໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກນ
ດ້ານການລາຍງານການເງິນ IFRS (“ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ”)
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການແມ່ນຖືກກະກຽມເພືີ່ອນໍາໃຊ້ສະເພາະທະນາຄານເທີ່ານັົ້ນ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ເເລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
2.

ພືັ້ນຖານໃນການກຽມ (ຕໍ)ີ່
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍອີງຕາມພືົ້ນຖານຕົ້ນທຶນເດີມ , ເວັົ້ນແຕ່ໄດ້
ຮັບການເປີດເຜີຍຢູ່ໃນບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເລກທີໃດໜຶີ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີົ້.
ທະນາຄານຮັ ກ ສາການບັ ນ ທຶ ກ ບັ ນ ຊີ ເປັ ນ ເງິ ນ ກີ ບ (“ກີ ບ ”) ເຊິ ີ່ ງ ເປັ ນ ສະກຸ ນ ເງິ ນ ຫລັ ກ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ໄດ້ ສ ້ າ ງ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການສໍາລັບຈຸດປະສງພິເສດເປັນຫວໜ່ວຍລ້ານກີບ . ທະນາຄານນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງໝ
າຍຈຸດ (,) ທດສະນິຍມ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງໝາຍຈໍົ້າ (.) ເພືີ່ອແຍກຫວໜ່ວຍພັນ.
ທະນາຄານຍັງໄດ້ສ້າງ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສະເພາະກິດຈະການສໍາລັບຈຸດປະສງພິເສດ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ຕາມນະໂຍບາຍການບັນ ຊີທີີ່ ອະທິບ າຍໄວ້ໃນບ ດອະທິ ບາຍເລກທີ 5 ແລະ ເລກທີ 6 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິ ນ
ສະເພາະກິດຈະການສໍາລງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019.
ປີການບັນຊີຂອງທະນາຄານແມ່ນເລີີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິົ້ນສຸດ 31 ທັນວາ.

3.

ການນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນສງລວມກິດຈະການ
ທາງທະນາຄານໄດ້ນໍາສະເໜີໃບລາຍງານຖານະການເງິນສໍາລັບເກົ້າເດືອນສັງລວມກິດຈະການ. ໂດຍລຽງລໍາດັບຕາມສະພາບ
ຄ່ອງ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຖືກລາຍງານເປັນມູນຄ່າລວມ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ . ຊັບສິນ
ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ ຈະຖືກນໍາມາຫັກລ້າງກັນ ແລະ ລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທິ ໃນເວລາທີີ່ ບັນດາພາກສ່ວນທີີ່ມີສວ
່ ນ
ກ່ຽວຂ້ອງຫາກມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຫັກລ້າງ ໃນທຸກໆກໍລະນີຂ້າງລຸ່ມນີົ້:




4.

ການດໍາເນີນທຸລະກິດປກກະຕິ
ໃນກໍລະນີທີີ່ທຸລະກິດມີການກະທໍາຄວາມຜິດ
ໃນກໍລະນີຂອງບໍີ່ສາມາດຊໍາລະໜີົ້ ຫື ການລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານ ແລະ/ຫື ຄູ່ຄ້າຂອງຕນ.

ພືັ້ນຖານຂອງການສງລວມກິດຈະການ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການແມ່ນປະກອບດ້ວຍເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານສໍາລັບເກົ້າ
ເດືອນ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອ (ໃນທີີ່ນີົ້ເອີົ້ນວ່າ “ກຸ່ມ”) ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019. ບໍລິສັດໃນເຄືອແມ່ນບໍລິສັດຜູ້ຖືກ
ລງທຶນທີີ່ທະນາຄານຄວບຄຸມ . ການຄວບຄຸມແມ່ນບັນລຸໄດ້ໃນເວລາທີີ່ທະນາຄານໄດ້ຖືກຮັບ ຫື ມີສິດທິ, ທີີ່ຈະໄດ້ຮັບຄືນ
ຈາກຕ ວປ່ຽນແປງຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຕ ນກັບນັກລ ງທຶນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການສ ີ່ງຜ ນກະທ ບຕໍີ່ຜ ນຕອບ
ແທນທີີ່ຜ່ານອໍານາດຂອງຕນຕໍີ່ຜູ້ນັກລງທຶນ.
ໂດຍທ ີ່ວໄປ, ມີຂໍົ້ສ ມມຸດຖານທີີ່ວ່ າຜ ນຂອງສິ ດລ ງຄະແນນສ່ວ ນໃຫຍ່ຢູ ່ໃນການຄວບຄຸມ ໄດ້ . ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາຍໃຕ້
ສະຖານະການສະເພາະໃດໜຶີ່ງ , ທະນາຄານອາດຈະຍັງໃຊ້ການຄວບຄຸມທີີ່ມີການຖືຫຸ້ນໜ້ອຍກ່ວາ 50% ຫື ອາດບໍີ່ສາມາດ
ທີີ່ຈະອອກດໍາເນີນຄວບຄຸມແມ້ກະທັົ້ງມີການຖືຄອງຮຸ້ນຢູ່ຫາຍກ່ວາ 50% ຂອງຮຸ້ນຂອງນິຕິບຸກຄນ. ເມືີ່ອການປະເມີນວ່າ
ມັນມີອໍານາດຫາຍກວ່ານັກລ ງທຶນ ແລະ ຈຶີ່ງຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຂອງຜນຕອບແທນຂອງຕນ, ທະນາຄານພິຈາລະນາຂໍົ້
ເທັດຈິງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມດ ແລະ ສະພາບການ, ລວມທັງ:
►
►

►
►

ຈຸດປະສງ ແລະ ການອອກແບບຂອງນັກລງທຶນ
ກິດຈະກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິທີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາເຫີ່ານັົ້ນ ບໍວ
ີ່ າ່ ໂດຍທະນາຄານ ຫື ບໍີ່ ສາມາດຊີົ້ນາໍ
ບັນດາກິດຈະກໍາ
ຂໍົ້ພັນທະສັນຍາເຊັີ່ນ: ສິດໃນການຮຽກຮ້ອງ, ສິດໃນການເພີີ່ມ ແລະ ສິດໃນການຊໍາລະ
ບໍີ່ວ່າທະນາຄານໄດ້ຖືກຮັບ ຫື ມີສິດ ທີີ່ຈະໄດ້ຮັບຄືນຈາກຕວປ່ຽນແປງຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຕນກັບນັກລງທຶນ
ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການສີ່ງຜນກະທບຕໍີ່ຜນຕອບແທນທີີ່ຜ່ານອໍານາດຂອງຕນຕໍີ່ນັກລງທຶນ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
4.
ພືັ້ນຖານຂອງການສງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນ ແລະ ອງປະກອບຂອງ ລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ (OCI) ແຕ່ລະຄນແມ່ນປະກອບກັບຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ
ແມ່ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ບໍີ່ມີການຄວບຄຸມ, ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ບໍີ່ມີການຄວບຄຸມຈະມີຍອດ
ຂາດດຸນ.
ໃນເວລາທີ ີ່ ມ ີ ຄ ວາມຈໍ າ ເປັ ນ , ການດັ ດ ແກ້ ແ ມ່ ນ ໄດ້ ເ ຮັ ດ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິ ນ ຂອງບໍ ລ ິ ສ ັ ດ ໃນເຄື ອ ທີ ີ່ ຈ ະເຮັ ດ ໃຫ້
ນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງເຂາເຈົ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ. ຊັບສິນລະຫວ່າງກຸມ
່ ທັງໝດ, ໜີົ້ສິນ,
ທຶນ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ກະແສເງິນສດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກໍາລະຫວ່າງສະມາຊິກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ຖືກລບລ້າງຢ່າ ງເຕັມ
ສ່ວນໃນການສັງລວມກິດຈະການ.
ການປ່ຽນແປງໃນຜນປະໂຫຍດໃນກໍາມະສິດຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອ, ໂດຍປາດສະຈາກການສູນເສຍການຄວບຄຸມ, ຖືກບັນທຶກການ
ເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານທຶນ. ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມບໍລິສັດສູນເສຍການຄວບຄຸມໃນບໍລິສັດໃນເຄຶອ, ຈະຖືກຢຸດການຮັບຮູ້ຂອງໃນຊັບສິນ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ລວມທັງຄ່າຄວາມນິຍມ), ຫນີົ້ສິນ, ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີີ່ບໍີ່ມີການຄວບຄຸມ (NCI) ແລະ ອງປະກອບອືີ່ນໆຂອງທຶນ
, ໃນຂະນະທີີ່ໄດ້ຮັບກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນ. ການລງທຶນໃດໜຶີ່ງທີີ່ໄດ້ຮັກສາຈະຖືກຮັບຮູ້ຢູ່ໃນມູນ
ຄ່າຍຸຕິທໍາ ນະວັນທີຂອງການສູນເສຍຂອງການຄວບຄຸມ.
5.

ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ

5.1

ມາດຕະຖານໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ການຕີຄວາມຫມາຍ
ນະໂຍບາຍການບັ ນ ຊີ ທີ ີ່ ໃຊ້ ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງີ ນແມ່ ນ ໄດ້ສ ອດຄ່ອ ງກັບ ນະໂຍບາຍເຫ ີ່າ ນັ ົ້ນ ໃນການ
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານສໍາລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018, ຍກເວັົ້ນມາດຕະຖານ
ບັນຊີໃໝ່ທີີ່ມີຜນບັງຄັບໃຊ້ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ທີີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ ມນີົ້. ທະນາຄານຍັງບໍີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ,
ການຕີຄວາມໝາຍ ຫື ການປັບປຸງອືີ່ນໆລ່ວງໜ້າ ທີີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກມາແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍີ່ທັນມີຜນບັງຄັບໃຊ້.

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊີ່າ
IFRS 16 ແມ່ນໃຊ້ແທນ IAS 17 ສັນຍາເຊີ່າ, IFRIC 4 ແມ່ນກໍານດວ່າຂໍົ້ຕກລງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະກອບດ້ວຍສັນຍາເຊີ່າ ຫື ບໍີ່.
SIC-15 ສັນຍາໃນການດໍາເນີນງານ - ສິີ່ງຈູງໃຈ ແລະ ການປະເມີນ SIC-27 ໃນຮູບແບບຂອງການດໍາເນີນງານທຸລະກິດທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດກດໝາຍສັນຍາເຊີ່າ, ມາດຕະຖານນີົ້ແມ່ນໄດ້ກໍານດຫັກການຂອງການຮັບຮູ້, ການປະເມີນ, ການນໍາສະເໜີ
ແລະ ເປີດເຜີຍຂອງສັນຍາເຊີ່າ ແລະ ກໍານດໃຫ້ຜູ້ເຊີ່າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສັນຍາເຊີ່າທັງໝດ ຕາມຮູບແບບໃບລາຍງານຖານະທາງການ
ເງິນ.
ທະນາຄານແມ່ນໄດ້ນາໍ ໃຊ້ IFRS 16 ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີໃນການປ່ຽນແປງຄືນຍ້ອນຫັງໃນການນໍາໄປໃຊ້ນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມນໍາໃຊ້
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ພາຍໃຕ້ວິທີນີົ້, ມາດຕະຖານດັີ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໄປໃຊ້ຄືນຍ້ອນຫັງກັບຍອດລວມສະສມເພີີ່ມຂືົ້ນມາ
ທີີ່ມີຜນຕໍີ່ກັບການນໍາໃຊ້ເລີີ່ມຕົ້ນທີີ່ໄດ້ກໍານດໄວ້ໃນມາດຕະຖານນະມືົ້ທີີ່ເລີີ່ມຖືກນໍາໃຊ້. ທະນາຄານເລືອກທີີ່ຈະໃຊ້ການປ່ຽນແປງ
ຄືນເພືີ່ອທີີ່ຈະນໍາໄປໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຕວຈິງເພືີ່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມາດຕະຖານນີົ້ໃຊ້ສະເພາະສັນຍາເຊີ່າທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາເຊີ່າ
ຂອງມາດຕະຖານ IAS 17 ແລະ ສັນຍາເຊີ່າ IFRIC 4 ນະມືົ້ທີີ່ມີການນໍາໃຊ້ຄັົ້ງທໍາອິດ. ທະນາຄານໄດ້ເລືອກທີີ່ຈະໃຊ້ການຍກ
ເວັນ
ັົ້
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
5.
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍີ່)

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊີ່າ (ຕໍີ່)
ການຮັບຮູ້ສັນຍາເຊີ່ານະວັນທີທີີ່ມີການເຮັດສັນຍາທີີ່ມີໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ຫື ໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ລະບຸທາງເລືອກໃນການຊືົ້
(ສັນຍາເຊີ່າໄລຍະສັົ້ນ) ແລະ ສັນຍາເຊີ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍີ່າ (ຊັບສິນມູນຄ່າຕໍີ່າ).
ຜນກະທບຂອງການນໍາໃຊ້ IFRS 16 ນະ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 (ເພີີ່ມຂືົ້ນ/ຫດລງ) ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ລ້ານກີບ
ຊບສິນ
ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
ຊັບສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ
ລວມຊບສິນ

42.726
(41.269)
1.955
3.412

ໜີັ້ສິນ
ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າ
ລວມໜີັ້ສິນ

9.601
9.601

ລວມການດັດແກ້ສໍາລັບທຶນ:
ກໍາໄລສະສົມ

(6.190)

ກ. ລັກສະນະຜນກະທບໃນການນໍາໃຊ້ IFRS 16
ທະນາຄານມີສັນຍາເຊີ່າຫາຍຮູບແບບເຊັີ່ນ: ອາຄານ, ເຄືີ່ອງຈັກ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນອືີ່ນໆ. ກ່ອນທີີ່ຈະນໍາໃຊ້ IFRS 16,
ທະນາຄານ ໄດ້ຈັດປະເພດຂອງແຕ່ລະສັນຍາເຊີ່າ (ໃນຖານະຜູ້ເຊີ່າ) ນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນສັນຍາເຊີ່າ ເປັນສັນຍາເຊີ່າທາງການເງິນ
ແລະ ສັນຍາໃນການດໍາເນີນງານ. ສັນຍາເຊີ່າຖືກຈັດເປັນສັນຍາທາງການເງີນ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນຕອບແທນ
ທັງໝດ ຫື ເກືອບທັງໝດທີີ່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງສັນຍາເຊີ່າສິນເຊືີ່ອນັົ້ນໃຫ້ກັບທະນາຄານ; ຖ້າຫາກບໍີ່ປະຕິບັດສັນຍານັົ້ນຈະຖືກຈັດ
ປະເພດມາເປັນສັນຍາໃນການດໍາເນີນງານ. ສັນຍາເຊີ່າທາງການເງິນແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກເປັນຊັບສິນນະວັນທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນເຮັດສັນຍາ
ຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຂອງຊັບສິນທີີ່ໄດ້ເຊີ່າ ຫື ຖ້າຫາກຕໍີ່າກວ່າ, ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງຈໍານວນເງິນຂັົ້ນຕໍີ່າທີີ່ຕ້ອງຈ່າຍຕາມສັນຍາເຊີ່າ.
ຈໍານວນເງິນທີີ່ຈ່າຍຕາມສັນຍາແມ່ນຈະຖືກແບ່ງສ່ວນລະຫວ່າງດອກເບ້ຍ (ຈະຖືກຮັບຮູ້ເປັນຕົ້ນທຶນທາງການເງິນ) ແລະ ການຫດ
ລງຂອງໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າ, ໃນສັນຍາເຊີ່າໃນການດໍາເນີນງານແມ່ນບໍີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ເປັນຊັບສິນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສັນ ຍາ
ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ເປັນຄ່າເຊີ່າໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານໂດຍໃຊ້ວິທີຄິດໄລ່ແບບເສັົ້ນຊືີ່ຕະຫອດອາຍຸຂອງສັນຍາ. ຄ່າເຊີ່າ
ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍຄ່າເຊ ີ່າລ່ວງໜ້າແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ໜີົ້ ທີີ່ຕ້ອງຊໍາລະອືີ່ ນໆ
ຕາມລໍາດັບ. ເມືີ່ອ ນໍາໃຊ້ IFRS 16, ທະນາຄານແມ່ນຈະໃຊ້ວິທີຮັບຮູ້ ແລະ ປະເມີນສັນຍາທັງໝ ດແບບດ່ຽວ, ຍ ກເວັົ້ນແຕ່
ສັນຍາເຊ ີ່າໄລຍະສັັົ້ ນ ແລະ ສັນຍາເຊ ີ່າຊັບສິນ ທີີ່ມີມ ູນ ຄ່າຕໍ ີ່າ. ມາດຕະຖານດັີ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ ກໍ ານ ດບາງລາຍການທີີ່ຕ ້ອ ງການ
ສະເພາະ ແລະ ຜູ້ທີີ່ຈະນໍາໄປປະຕິບັດຕວຈິງ, ເຊິີ່ງມາດຕະຖານນີົ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
5.
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍີ່)

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊີ່າ (ຕໍີ່)
 ສັນຍາເຊີ່າທີີ່ເຄີຍຖືກຈັດເປັນສັນຍາທາງການເງິນກ່ອນໜ້ານີົ້
ທະນາຄານບໍີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງການຮັບຮູ້ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນຂອງສັນຍາສໍາລັບສັນຍາທີີ່ເຄີຍ
ຈັດເປັນສັນຍາທາງການເງິນ (ເຊັີ່ນວ່າ: ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າແມ່ນເທີ່າກັບສັນຍາເຊີ່າຂອງຊັບສິນ
ແລະ ໜີົ້ສິນ ຖືກຮັບຮູ້ພາຍໃຕ້ ມາດຕະຖານບັນຊີ IAS 17). ສໍາລັບມາດຕະຖານ IFRS 16 ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ໃຊ້ສັນຍາເຊີ່າເຫີ່ານີົ້ ນັບຕັົ້ງແຕ່ວັນທີີ່ 1 ມັງກອນ 2019.
ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ສັນຍາເຊີ່າໜີົ້ສິນ ສໍາລັບສັນຍາເຊີ່າທີີ່ເຄີຍຖືກຈັດເປັນສັນຍາເຊີ່າໃນການດໍາເນີນ
ງານ, ຍກເວັົ້ນແຕ່ ສັນຍາເຊີ່າໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ສັນຍາເຊີ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍີ່າ. ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້
ຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕາມບັນຊີ, ຖ້າຫາກວ່າມາດຕະຖານນີົ້ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ມາຕະຫອດ, ນອກຈາກອັດຕາການເພີີ່ມຂືົ້ນຂອງເງິນກູ້
ຢືມນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນຂອງສັນຍາເຊີ່າ. ໃນບາງສັນຍາເຊີ່າ, ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ອີງຕາມມູນຄ່າທີີ່ທຽບເທີ່າ
ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າ, ເຊີີ່ງໄດ້ມີການປັບປ່ຽນກັບລາຍການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄ່າເຊີ່າຄ້າງຈ່າຍທີີ່ເຄີຍຮັບ ຮູ້
ມາກ່ອນໜ້ານີົ້. ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າຈະຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງຈໍານວນເງິນທີີ່ຍັງເຫືອຕາມສັນຍາ, ການໃຊ້ວິທີຫດໄດ້
ກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອອັດຕາຂອງເງິນກູ້ຢືມນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນຂອງສັນຍາເຊີ່າມີການເພີີ່ມຂຶົ້ນ.
ທະນາຄານແມ່ນໄດ້ນາໍ ມາດຕະຖານນີົ້ໄປໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຕວຈິງທີີ່ລວມມີ:
 ໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຫດຕໍີ່ກັບຕາຕາລາງຕິດຕາມຂອງສັນຍາເຊີ່າກັບສັນຍາເຊີ່າທີີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ;
 ໃຊ້ໃນການປະເມີນວ່າສັນຍາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫາຍ ຫື ບໍີ່ ກ່ອນວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນຂອງສັນຍາເຊີ່າ;
 ການຍກເວັົ້ນສັນຍາເຊີ່າໄລຍະສັົ້ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອສັນຍາເຊີ່ານັົ້ນມີໄລຍະເວລາເຊີ່າທີີ່ສິົ້ນສຸດພາຍໃນ 12 ເດືອນ ນະວັນ
ທີທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນການນໍາໃຊ້;
 ບໍີ່ລວມເອາຕົ້ນທຶນທາງກງຈາກການປະເມີນມູນຄ່າຂອງສິດໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນຂອງສັນຍາເຊີ່າ;
 ໃຊ້ເພືີ່ອເປັນຂໍົ້ມູນພືົ້ນຖານໃນການກໍານດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊີ່າເຊິີ່ງສັນຍາເຊີ່າໄດ້ລະບຸທາງເລືອກໃນການຕໍີ່ສັນຍາໃໝ່
ຫື ຍກເລີກສັນຍາ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
5.
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍີ່)

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊີ່າ (ຕໍີ່)
ກ. ລັກສະນະຜນກະທບໃນການນໍາໃຊ້ IFRS 16 (ຕໍີ່)
ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ສາມາດສມທຽບໄດ້ກັບສັນຍາເຊີ່າໃນການດໍາເນີນງານ ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018
ດັີ່ງນີົ້:

ລ້ານກີບ
ຂໍັ້ຜູກພນໃນການດໍາເນີນງານ ນະວນທີ 31 ທນວາ 2018
ອັດຕາຄ່າສະເລ່ຍແບບຖ່ວງໜັກ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ອັດຕາສ່ວນຫດຂອງສັນຍາເຊີ່າໃນການດໍາເນີນງານ ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ລົບໃຫ້:
ຂໍົ້ຜູກພັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາເຊີ່າໄລຍະສັົ້ນ
ຂ້ຜູກພັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາເຊີ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍີ່າ

13.710
5,59%
9.000

(13)

ໜີັ້ສິນຂອງສນຍາ ນະວນທີ 1 ມງກອນ 2019

8.987

ຂ. ສະຫບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ສໍາຄັນ
ນະໂຍບາຍຂ້າງລຸ່ມນີົ້ແມ່ນນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງທະນາຄານໃນການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ IFRS 16, ເຊິີ່ງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຕັົ້ງແຕ່ວັນທີທີີ່
ເລີີ່ມເຮັດສັນຍາ:
•

ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ

ທະນາຄານຮັບຮູ້ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕ ົ້ນເຮັດສັນຍາເຊ ີ່າ (ເຊັີ່ນວ່າ: ວັນທີທີີ່ຊັບສິນນັົ້ນພ້ອມໃນການໃຊ້
ງານ). ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ແມ່ນປະເມີນມູນຄ່າຈາກຕ ົ້ນທຶນ, ຫັກໃຫ້ ຄ່າ ຫ້ຍຫ້ ຽນ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າສະສ ມ ແລະ
ດັດແກ້ຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່ຂອງໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າ. ຕົ້ ນທຶນຂອງສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນລວມມີ ຈໍານວນໜີົ້ສິນຕາມ
ສັນຍາທີີ່ໄດ້ຮັບຮູ້, ຕົ້ນທຶນທາງກງເລີີ່ມຕົ້ນທີີ່ໄດ້ເກີດຂືົ້ນ ແລະ ສັນຍາການຈ່າຍເງິນທີີ່ໄດ້ຊໍາລະນະວັນທີ ຫື ກ່ອນ ວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນ
ຂອງສັນຍາ ຫັກໃຫ້ ລາຍຮັບຈາກຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆຕາມສັນຍາ. ຍກເວັົ້ນກໍລະນີທີີ່ທະນາຄານມີເຫດຜນພຽງພໍທີີ່ແນ່ນ່ອນທີີ່ຈະ
ສາມາດນໍາເອາກໍາມະສິດໃນການນໍາໃຊ້ສັນຍາເຊີ່າຊັບສິນ ນະວັນທີີ່ ສິົ້ນສຸດຂອງສັນຍາເຊີ່າ, ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນທີີ່ໄດ້ຮັບຮູ້
ແມ່ນໄດ້ຖືກຫັກຄ່າຫ ້ຍຫ້ຽນແບບພືົ້ນຖານເສັົ້ນຊືີ່ຕາມໄລຍະເວລາທີີ່ສັົ້ນກວ່າທີີ່ໄດ້ປະເມີນຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຊັບສິນ
ເຫີ່ານັົ້ນ ແລະ ຕາມອາຍຸຂອງສັນຍາ. ເຊິີ່ງຊັບສິນຖືກໃຊ້ໄປອາດຈະມີການເສືີ່ອມມູນຄ່າ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
5.
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍ)ີ່

5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊີ່າ (ຕໍີ່)
ຂ. ສະຫບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ສໍາຄັນ (ຕໍີ່)
•

ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າ

ນະວັນທີທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນຂອງສັນຍາເຊີ່າ, ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າທີີ່ໄດ້ປະເມີນມູນຄ່າຈາກມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງຄ່າເຊີ່າ
ທີີ່ຕ້ອງຈ່າຍຕາມໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊີ່າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສັນຍາເຊີ່າລວມມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄງທີີ່ (ການຈ່າຍຄ່າເຊີ່າແບບຄງທີີ່ຕາມ
ເນືົ້ອໃນຂອງສັນຍາທີີ່ໄດ້ກໍານດໄວ້) ຫັກໃຫ້ ລາຍຮັບຈາກຄ່າຕອບແທນຕ່າງໆຕາມສັນຍາ, ຄ່າເຊີ່າຜັນແປທີີ່ອີງຕາມດັດສະນີ ຫື
ອັດຕາ ແລະ ຈໍານວນທີີ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍພາຍໃຕ້ມູນຄ່າຄງເຫືອຕາມການຄໍົ້າປະກັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສັນຍາເຊີ່າຍັງລວມທັງ
ລາຄາໃນການໃຊ້ສິດຕາມທາງເລືອກໃນການຊືົ້ສັນຍາເຊີ່າຢ່າງເໝາະສມທີີ່ປະຕິບັດໂດຍທະນາຄານ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປັບໃໝເມືີ່ອ
ມີການຍ ກເລີ ກສັນ ຍາ, ຖ້າຫາກວ່າໄລຍະຂອງສັນ ຍາເຊ ີ່ າສ ີ່ງ ຜ ນກະທ ບຕໍີ່ ກັບ ການນໍາໃຊ້ ທາງເລື ອກການຍ ກເລີກ ສັ ນຍາຂອງ
ທະນາຄານ. ຄ່າເຊີ່າຜັນແປທີີ່ບໍີ່ໄດ້ອີງຕາມດັດສະນີ ຫື ອັດຕາ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ເປັນລາຍຈ່າຍໃນຊ່ວງເວລາໃດໜືີ່ງເມືີ່ອເກີດມີເຫດການ
ຫື ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຊໍາລະເງິນເກີດຂືົ້ນ.
ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າເຊີ່າ, ທະນາຄານຈະນໍາໃຊ້ອັດຕາການກູ້ຢືມທີີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນໃນວັນເລີີ່ມຕົ້ນຂອງການເຊີ່າ
ຖ້າວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍໃນສັນຍາເຊີ່ານັົ້ນຍັງບໍີ່ສາມາດລະບຸໄດ້. ຫລັງຈາກວັນເລີີ່ມຕົ້ນຂອງສັນຍາ, ມູນຄ່າຂອງໜິີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າ
ຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນສີ່ງຜນກະທບຕໍີ່ການເພີີ່ມຂຶົ້ນຂອງດອກເບ້ຍ ແລະ ຫລຸດລງຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າເຊີ່າ. ນອກຈາກນີົ້, ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງ
ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າແມ່ນຈະຖືກຕີມູນຄ່າຄືນຖ້າຫາກເກີດມີການດັດແກ້, ການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາການເຊີ່າ, ການປ່ຽນແປງ
ການຈ່າຍຄ່າເຊີ່າແບບຄງທີີ່ຕາມເນືົ້ອໃນຂອງສັນຍາທີີ່ໄດ້ກໍານດໄວ້ ຫື ການປ່ຽນແປງການປະເມີນເພືີ່ອຊືົ້ສັນຍາເຊີ່າຊັບສິນ.

ການເຊີ່າໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ການເຊີ່າຊັບສິນໃນມູນຄ່າທີີ່ຕໍີ່າ
ທະນາຄານໄດ້ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍການຍກເວັົ້ນສັນຍາເຊີ່າໄລຍະສັົ້ນກັບສັນຍາເຊີ່າເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໄລຍະສັົ້ນ (ເຊັີ່ນ:
ສັນຍາເຊີ່າທີີ່ມີໄລຍະ 12 ເດືອນ ຫື ໜ້ອຍກວ່ານັບຈາກມືົ້ທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນ ແລະ ບໍີ່ລວມກັບຕວເລືອກການຊືົ້). ນອກນີົ້ ຍກເວັົ້ນການຮັບ
ຮູ້ການເຊີ່າຊັບສິນມູນຄ່າຕໍີ່າເພືີ່ອເຊີ່າອຸປະກອນເຄືີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການທີີ່ຄາດວ່າຈະມີມູນຄ່າຕໍີ່າ. ລາຍຈ່າຍຄ່າເຊີ່າໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ຄ່າ
ເຊີ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍີ່າແມ່ນຈະຖືກຮັບຮູ້ເປັນລາຍຈ່າຍຕາມຮູບແບບເສັົ້ນຊືີ່ ຕະຫລອດອາຍຸສັນຍາເຊີ່າ.
•

ຂໍົ້ຄວນພິຈາລະນາທີີ່ສໍາຄັນໃນການກໍານດໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຕໍີ່ອາຍຸສັນຍາ

ທະນາຄານກໍານດໄລຍະເວລາການເຊີ່າໃຫ້ເປັນໄລຍະເວລາການເຊີ່າທີີ່ບໍີ່ສາມາດຍກເລີກໄດ້, ລວມເຖິງໄລຍະເວລາທີີ່ຄວບຄຸມທາງ
ເລືອກທີີ່ຈະຕໍີ່ອາຍຸສັນຍາ ຖ້າວ່າມີເຫດຜນແນ່ນອນທີີ່ຈະປະຕິບັດ, ຫືໄລຍະເວລາໃດໜຶີ່ງທີີ່ຄວບຄຸມໂດຍທາງເລືອກທີີ່ຈະຢຸດເຊີ່າ
ສັນຍາ ຖ້າຫາກວ່າມີເຫດຜ ນແນ່ນ ອນທີີ່ຈ ະບໍີ່ຖື ກປະຕິບ ັດ . ທະນາຄານມີທາງເລືອ ກພາຍໃຕ້ ບາງສັນ ຍາທີ ີ່ຈ ະເຊ ີ່າ ຊັ ບສິ ນ ໃນ
ເງືີ່ອນໄຂເພີີ່ມເຕີມເປັນເວລາ 3 ເຖິງ 5 ປີ. ທະນາຄານຕ້ອງພິຈາລະນາປະເມີນເຖິງ ຄວາມເໝາະສມໃນການປະຕິບັດທາງເລືອກ
ດັີ່ງກ່າວ ຫື ສ້າງຂືົ້ນໃໝ່. ທາງເລືອກດັີ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງທຸກປັດໄຈທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
5.
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນຊີ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍ)ີ່
5.2

IFRS 16 ສັນຍາເຊີ່າ (ຕໍີ່)
ຂ. ສະຫບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ສໍາຄັນ (ຕໍີ່)
•

ຂໍົ້ຄວນພິຈາລະນາທີີ່ສໍາຄັນໃນການກໍານດໄລຍະເວລາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຕໍີ່ອາຍຸສັນຍາ (ຕໍີ່)

ເພືີ່ອໃຫ້ເກີດການປະຕິບັດໃໝ່. ຫັງຈາກວັນເລີີ່ມຕົ້ນຂອງສັນຍາ, ທະນາຄານຈະປະເມີນໄລຍະເວລາໃນການເຊີ່າໃໝ່ ຖ້າຫາກມີ
ເຫດການຈໍາເປັນ ຫລື ສະຖານະການທີີ່ປ່ຽນແປງພາຍໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຜນກະທບຕໍີ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງການປະຕິບັດ
(ຫື ບໍີ່ປະຕິບັດ) ທາງເລືອກໃໝ່ (ເຊັີ່ນ: ການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດທຸລະກິດເປັນຕົ້ນ).
ທະນາຄານໄດ້ລວມໄລຍະເວລາການປະຕິບັດການຕໍີ່ສັນຍາເປັນອີກພາກສ່ວນໜຶີ່ງຂອງໄລຍະເວລາການເຊີ່າສໍາລັບການເຊີ່າອາຄານ
ແລະ ເຄືີ່ອງຈັກ ເນືີ່ອງຈາກຊັບສິນເຫີ່ານີົ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ກັບການປະຕິບັດງານ. ສັນຍາເຊີ່າເຫີ່ານີົ້ ລວມມີການເຊີ່າໄລຍະສັົ້ນທີີ່ບໍີ່
ສາມາດຍກເລີກໄດ້ (ເຊັີ່ນ: 3 ເຖິງ 5 ປີ) ແລະ ຈະມີຜນກະທບໃນແງ່ລບຕາມມາຖ້າຫາກການປ່ຽນແທນນີົ້ຍັງບໍີ່ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ທາງເລືອກໃນການຕໍີ່ອາຍຸສັນຍາຂອງລດຍນແມ່ນຈະບໍີ່ລວມເປັນສ່ວນໜຶີ່ງໃນໄລຍະຂອງສັນຍາເຊີ່າ ເພາະວ່າ
ທະນາຄານມີນະໂຍບາຍໃນການເຊີ່າລດຍນໄລຍະເວລາບໍີ່ເກີນ 5 ປີ, ດັີ່ງນັົ້ນ, ຈຶີ່ງຈະບໍີ່ມີການປະຕິບັດໃນທາງເລືອກໃນການຕໍີ່
ສັນຍາດັີ່ງກ່າວນີົ້

ຄ. ມູນຄ່າທີີ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນ
ມູນຄ່າທີີ່ສະແດງຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີົ້ ເປັນມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງທະນາຄານ ແລະ ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າ
ແລະ ການປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະ:
ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ

ໜີົ້ສິນຕາມສັນຍາເຊີ່າ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ນະວນທີ 1 ມງກອນ 2019

42.726

9.601

ຊືົ້ເຂົ້າເພີີ່ມ
ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫ້ຽນ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ
ລາຍຈ່າຍທີີ່ໄດ້ຊໍາລະ

9.171
(4.013)
-

9.171
348
(9.684)

ນະວນທີ 30 ກນຍາ 2019

47.884

9.436

ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ລາຍຈ່າຍຄ່າເຊີ່າຈາກການເຊີ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍີ່າ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ 13 ລ້ານໃນໄລຍະເວລາເກົ້າເດືອນທີີ່
ສິນ
ົ້ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
5.
ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນຊີແລະການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ (ຕໍ)ີ່

5.3

ຜນປະໂຫຍດພາຍຫັງອອກການ
ໃນປີ 2019, ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານຕໍີ່ກັບຜນປະໂຫຍດພາຍຫັງອອກການແມ່ນ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ດັີ່ງທີີ່ໄດ້
ເປີດເຜີຍໃນບດອະທິບາຍເລກທີ 6.14

6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ

6.1

ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ການເຮັດທຸລະກໍາທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ ຖືກບັນທຶກ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນກີບ ໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນນະວັັນທີທີີ່ເຮັດທຸລະກໍາ. ຊັບສິນ ແລະ ຫນີົ້ສິນທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະໄດ້ ຖືກແລກປ່ຽນຄືນເປັນເງິນ
ກີບ ໂດຍໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນນະວັນທີສ້າງບດລາຍງານ (ເບີີ່ງລາຍລະອຽດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ທີີ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ 31 ທັນວາ 2018 ໃນ ບດອະທິບາຍເລກທີ 42).
ສ່ວນຜິດດ່ຽງທີີ່ເກີດຂຶົ້ນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ໃນມືົ້ສ້າງບດລາຍງານແມ່ນຖືກບັນທຶກເຂົ້າໃນໃບລາຍງານຜນ
ການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ.

6.2

ເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືົ້ອງຕົ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫັງ

6.2.1

ວັນທີຂອງການຮັບຮູ້
ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນທັງໝດ, ຍກເວັົ້ນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງລູກຄ້າ, ຖືກຮັບ
ຮູ້ເບືົ້ອງຕົ້ນໃນມືົ້ທີີ່ຖືກຊືົ້ - ຂາຍ ເຊັີ່ນ: ມືົ້ທີີ່ທະນາຄານກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶີ່ງໃນພັນທະສັນຍາຂອງເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ . ນີົ້
ລວມທັງ ‘‘ວິທີການຄ້າປກກະຕິ ’’ - ການຊືົ້ ຫື ການຂາຍຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ທີີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາສີ່ງຕາມກໍານດ
ເວລາທີີ່ໄດ້ຖືກກໍານດໂດຍກດໝາຍ ຫື ລະບຽບການເງິນໃນສະຖານທີີ່ຊືົ້ຂາຍ. ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແມ່ນ
ຖືກຮັບຮູ້ໃນເມືີ່ອເງິນໄດ້ໂອນເຂົ້າບັນຊີ ຂອງລູກຄ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ທະນາຄານຮັບຮູ້ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງລູກຄ້າເມືີ່ອທະນາຄານໄດ້ຮັບ
ເງິນຈາກລູກຄ້າເປັນທີີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
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6.2.2

ການຕີມູນຄ່າເບືົ້ອງຕົ້ນຂອງເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ

ການຈັດປະເພດເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນຕາມການຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືົ້ອງຕົ້ນ ແມ່ນຂຶົ້ນກັບລັກສະນະຂອງເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ ແລະ
ຈຸດປະສງຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານຕໍີ່ເຄືອ
ີ່ ງມືທາງການເງິນທີຕ
ີ່ ້ອງການ. ເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນທັງໝດແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າໃນເບືົ້ອງຕົ້ນ
ຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທໍາບວກກັບລາຍຈ່າຍທີີ່ເກີດຈາກການຊືົ້, ຍກເວັົ້ນໃນກໍລະນີຂອງຊັບສິນ 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 ເງິນປັນຜນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກເປັນ "ກໍາໄລ/(ຂາດທຶນ)
ສຸດທິ ຈາກຫລັກຊັບ ແລະ ການຊືົ້ - ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ". ອີງຕາມ ກໍານດເວລາຂອງສັນຍາ ຫລື ເມືີ່ອສິດໃນການຈ່າຍ
ໄດ້ເກີດຂຶົ້ນ ເຊິີ່ງລວມຢູ່ໃນປະເພດນີົ້ແມ່ນມີຫລັກຊັບລງທຶນ ທີີ່ມີຈຸດປະສງເພືີ່ອຊືົ້ - ຂາຍໃນໄລຍະສັົ້ນ.

6.2.4

ວິທີການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ
ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ (EIR) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຫດຕວຈິງທີີ່ໄດ້ຈາກການຄາດຄະເນການຊໍາລະເງິນສດໃນອະນາຄດ ຫື
ລາຍຮັບຕາມອາຍຸການທີີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄືີ່ອງມືການເງິນ ຫື ໄລຍະສັົ້ນກວ່າທີີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍກມາສຸດທິຂອງ
ຊັບສິນ ຫື ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ. ຄ່າເສືີ່ອມຕົ້ນທຶນຂອງຊັບສິນ ຫື ໜີົ້ສິນທາງການເງິນແມ່ນຖືກດັດແກ້ ເມືີ່ອທະນາຄານໄດ້ແກ້
ໄຂການຄາດຄະເນລາຍຮັບ ຫື ລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖືກຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ ແລະ ສ່ວນຜິດ
ດ່ຽງຂອງ ມູນຄ່າດັີ່ງກ່າວຈະຖືກບັນທຶກເປັນ ‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ ’ ສໍາລັບຊັບສິນທາງການເງິນ
ແລະ ‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ ’ ສໍາລັບໜີົ້ສິນທາງການເງິນ . ນະໂຍບາຍການບັນຊີສໍາລັບວິທີ EIR
ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມື ເຊິີ່ງໄດ້ອະທິບາຍເພີີ່ມເຕີມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເລກທີ:

6.2.5

►

6.2.7 ສໍາລັບ ‘ການລງທຶນທີີ່ຖືໄວ້ຈນຄບກໍານດ’

►

6.2.8 ສໍາລັບ ‘ໜີົ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ’

►

6.2.9 ສໍາລັບ ‘ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ເງິນກູ້ຍືມອືີ່ນໆ’

►

6.4 ສໍາລັບ ‘ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ’

►

6.7 ສໍາລັບ ‘ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ’

ມືົ້ທີ 1 ກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນ
ເມືີ່ອລາຄາໃນມືົ້ທີີ່ການເຄືີ່ອນໄຫວເກີດຂຶົ້ນ ຕ່າງຈາກມູນຄ່າຍຸ ຕິທໍາຂອງລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫາດໃນປັດຈຸບັນ ຂອງເຄືີ່ອງມື
ການເງິນອັນດຽວກັນ ຫື ອີງຕາມມູນຄ່າທີີ່ໄດ້ສໍາຫ ວດໃນຕະຫ າດ , ທະນາຄານຮັບຮູ້ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມື ົ້ທີີ່

“ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍສຸດທິຈາກການຊືົ້ຂາຍ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ”. ໃນກໍລະນີທີີ່ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຖືກໍານດຕາມຖານຂໍົ້ມູນທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຖືກສໍ າຫວດ, ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາ
ການເຄືີ່ອນໄຫວເກີດຂຶົ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ (‘ມືົ້ທີ 1’ ກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນ) ໃນ

ໃນມືົ້ທີີ່ການເຄືີ່ອນໄຫວເກີດຂຶົ້ນ ແລະ ມູນຄ່າທີີ່ໄດ້ຈາກນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຕີມູນຄ່າດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍ
ງານຜນການດໍາເນີນງານກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອຂໍົ້ມູນສາມາດຊອກຫາໄດ້ ຫື ເມືີ່ອເຄືີ່ອງມືການເງິນບໍີ່ຖືກຮັບຮູ້.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
6.
ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ (ຕໍ)ີ່

6.2

ເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືົ້ອງຕົ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫັງ (ຕໍ)ີ່

6.2.6

ການລງທຶນໃນຫັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ
ການລງທຶນໃນຫັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ປະກອບມີ ຫັກຊັບທຶນ ແລະ ຫັກຊັບໜີົ້. ຫັກຊັບທຶນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນ
ຫັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ຖ້າໃນກໍລະນີທີີ່ຫັກຊັບດັີ່ງກ່າວ ບໍີ່ໄດ້ຖືກຈັດເປັນປະເພດຫັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ ຫື ຫັກຊັບ
ທີີ່ບັນທຶກມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ ໂດຍຜ່ານ ກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນໂດຍກງ.
ທະນາຄານຍັງບໍີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາເງິນກູ້ ຫື ໜີົ້ຕ້ອງຮັບເປັນການລງທຶນການເງິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ.
ຫລັງຈາກການຕີມູນຄ່າໃນເບືົ້ອງຕົ້ນ, ການລງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ໄດ້ຖືກຕີມູນຄ່າເປັນມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ.
ກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນທີີ່ບໍີ່ເກີດຂຶົ້ນຈິງ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໂດຍກ ງໃນປະເພດທຶນ (ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານນອກການ
ທຸລະກິດ) ເປັນ “ເງິນແຮສໍາລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ”. ເມືີ່ອການລງທຶນດັີ່ງກ່າວໝດກໍານດ, ກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນສະສມ
ກ່ອນໜ້ານີົ້ ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ ວ່າແມ່ນ “ລາຍຮັບອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນີນ
ງານ” ເມືີ່ອທະນາຄານລງທຶນຫລາຍກວ່າໜຶີ່ງລາຍການໂດຍນໍາໃຊ້ຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນດຽວກັນ, ມັນຈະຖືກສະສາງອອກຕາມ
ຫລັກການເຂົ້າກ່ອນ-ອອກກ່ອນ. ເງິນປັນຜນທີີ່ຫາມາໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະການຖືຊັບສິນການເງິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ຖືກຮັບຮູ້ໃນ
ໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມການກິດຈະການ ວ່າເປັນ “ລາຍຮັບອືີ່ນໆຈາກການດໍາ ເນີນງານອືີ່ນໆ” ເມືີ່ອສິດ ຂອງ
ການໄດ້ຮັບເງິນປັນຜນຂອງທະນາຄານ ຖືກສ້າງຂຶົ້ນ. ເມືີ່ອການຂາດທຶນເພີີ່ມຂຶົ້ນເນືີ່ອງຈາກການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງການລງທຶນ
ດັີ່ງກ່າວນັົ້ນ ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ ວ່າເປັນ “ການຫັກຄ່າເສືີ່ອມການລງທຶນທາງ
ການເງິນ” ໂດຍປ່ຽນຈາກ “ເງິນແຮສໍາລັບຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ”.

6.2.7

ການລງທຶນທີີ່ຖືໄວ້ຈນຄບກໍານດ
ການລງທຶນທີີ່ຖືໄວ້ຈນຄບກໍານດແມ່ນຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນອະນຸພັນທາງການເງິນ ເຊິີ່ງມີການກໍານດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ
ຫື ສາມາດກໍານດໄດ້ໄລຍະເວລາໃນການຊໍາລະ ແລະ ໄດ້ກໍານດວັນຄບກໍານດໄວ້ແລ້ວ, ເຊິີ່ງທະນາຄານມີຄວາມຕັົ້ງໃຈ ແລະ
ສາມາດຖືໄວ້ຈນຄບກໍານດ. ພາຍຫລັງການຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືົ້ອງຕົ້ນ , ການລງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈນຄບກໍານດຈະຖືກບັນທຶກອີງ
ຕາມຕົ້ນທຶນ ບວກໃຫ້ ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ໂດຍຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມສັນຍາຕາມແບບວິທີຄງ
ຕວ. ການລງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈນຄບກໍານດ ຈະຖືກປະເມີນຄ່າເສືີ່ອມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຈະມີການຫັກຄ່າເສືີ່ອມຂອງຫລັກ
ຊັບປະເພດນີົ້ ຖ້າຫາກມູນຄ່າຍຸຕິທໍາມີການຫດລງ ຫື ຫດລງຕໍີ່າກວ່າຕົ້ນທຶນຊືົ້ ຫື ໄລຍະເວລາຂອງການຫດລງຂອງລາຄາມີ
ລັກສະນະຍາວນານ. ຄ່າເສືີ່ອມທີີ່ເກີດຈາກຫລັກຊັບແບບນີົ້ຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມການ
ກິດຈະການ ໃນພາກສ່ວນຂອງ “ລາຍຈ່າຍຈາກຂາດທຶນສິນເຊືີ່ອ”.
ຖ້າທະນາຄານຕ້ອງການຂາຍ ຫື ຈັດປະເພດການລງທຶນທີີ່ຖືໄວ້ຈນຄບກໍານດໃໝ່ກ່ອນມືົ້ຄບກໍານດ (ນອກເໜືອຈາກມີ
ເຫດການໃດໜຶີ່ງສະເພາະ), ລາຍການຄັງຫລັກຊັບທີີ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດ ຖືໄວ້ຈນຄບກໍານດທັງໝດຈະຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ
ຈະຕ້ອງຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ເປັນ ຫລັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ. ນອກຈາກນີົ້, ທະນາຄານຈະຖືກຫ້າມບໍີ່ໃຫ້ຈັດປະເພດຊັບສິນ
ການເງິນໃດໆໃຫ້ເປັນຊັບສິນການເງິນທີີ່ຖືໄວ້ຈນຄບພາຍໃນ 2 ປີ

25

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
6.
ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ (ຕໍ)ີ່

6.2

ເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືົ້ອງຕົ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫັງ (ຕໍ)ີ່

6.2.8

ໜີົ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ
‘ໜີົ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືີ່ນ’ ແລະ ‘ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ’, ລວມມີຊັບສິນການເງິນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນອະນຸພັນທີີ່ມີ
ໄລຍະເວລາ ຫື ສາມາດກໍານດໄລຍະເວລາການຊໍາລະທີີ່ແນ່ນອນ ເຊິີ່ງລາຄາຊັບສິນເຫີ່ານັົ້ນບໍີ່ໄດ້ມີການຊືົ້-ຂາຍໃນຕະຫາດ, ນອກເ
ໜືອຈາກ:
►
ທະນາຄານມີຄວາມຕັົ້ງໃຈທີີ່ຈະຂາຍທັນທີ ຫື ທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດ້ໃນໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ນັົ້ນກໍີ່ຂຶົ້ນຢູ່ກັບການ
ຮັບຮູ້ເບືົ້ອງຕົ້ນ, ກໍານດຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຜ່ານກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນ;
►
ທະນາຄານຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືົ້ອງຕົ້ນ ແລະ ກໍານດມູນຄ່າຂາຍ;
►
ທະນາຄານອາດຈະບໍີ່ໄດ້ກໍາໄລຈາກການລງທຶນທັງໝດ ເນືີ່ອງຈາກການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ.
ຫັງຈາກການປະເມີນເບືົ້ອງຕົ້ນ , ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ຈະຖືກບັນທຶກລງ
ບັນຊີນາໍ ໃຊ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ (ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ “EIR”) ລບໃຫ້ລາຍຈ່າຍຄ່າເສືີ່ອມ. ຄ່າເສືີ່ອມຖືກຄິດໄລ່
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສ່ວນຫດຂອງຊັບສິນທີີ່ໄດ້ມາ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຕົ້ນທຶນທີີ່ເປັນ ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ.
ເພາະສະນັົ້ນ, ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ລາຍຮັບດອກເບ້ຍໂດຍການນໍາໃຊ້ອັດຕາຜນຕອບແທນເຊິີ່ງເປັນອັດຕາການຄາດຄະເນທີີ່ດີ
ທີີ່ສຸດຂອງອັດຕາຜນຕອບແທນຄງທີີ່ຕາມອາຍຸເງິນກູ້, ດັີ່ງນັົ້ນ, ຈຶີ່ງມີການຮັບຮູ້ຜນກະທບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໃນການຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມໃນໄລຍະຕ່າງໆ ແລະ ລັກສະນະອືີ່ນໆຂອງວງຈອນຊີວິດຜະລິດຕະພັນ (ການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ, ດອກ
ເບ້ຍ ແລະ ຄ່າບໍລິການ).
ຖ້າຫາກວ່າການຄາດຄະເນມີການປັບປຸງແກ້ໄຂ, ຈະຕ້ອງມີການບັນທຶກການດັດແກ້ເພີີ່ມ ຂຶົ້ນ ຫື ຫດລງ ຂອງມູນຄ່າໃນໃບ
ລາຍງານຖານະການເງິນ ອີງຕາມການເພີີ່ມຂຶົ້ນ ຫື ຫດລງຂອງລາຍຮັບດອກເບ້ຍ. ຫັງຈາກນັົ້ນ, ມູນຄ່າດັດແກ້ດັີ່ງກ່າວຈະຖືກ
ຄິດໄລ່ຄ່າເສືີ່ອມ ແລະ ຖືກບັນທຶກເປັນດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານ.
ທະນາຄານອາດຈະອອກຂໍົ້ຜູກພັນເງິນກູ້ເມືີ່ອເງິນກູ້ຖືກຖອນ, ເງິນກູ້ດັີ່ງກ່າວນັົ້ນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ມີ
ໄວ້ເພືີ່ອຄ້າຂາຍເພາະວ່າຈຸດປະສງແມ່ນຂາຍເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ. ຂໍົ້ຜູກພັນເຫລີ່ານີົ້ຈະຖືກບັນທຶກ ແລະ ຖືກປະເມີນຕາມມູນຄ່າ
ຍຸດຕິທໍາຜ່ານກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນ.
ເມືີ່ອເງິນກູ້ຖືກຖອນ, ກໍີ່ຈະຖືກຮັກສາໂດຍ ທະນາຄານ ແລະ ຈະບໍີ່ຂາຍໃນໄລຍະສັົ້ນ, ຂໍົ້ຜູກພັນຈະຖືກບັນທຶກເມືີ່ອສັນຍາໄດ້
ຖືກເຮັດຂຶົ້ນ ແລະ ມີແນວໂນ້ມບີ່ງບອກວ່າການຂາດທຶນຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນ (ຕວຢ່າງ: ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາ).

6.2.9

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມອືນ
ີ່
“ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຍືມ” ປະກອບມີຂໍົ້ຕກລງຕາມສັນຍາທີີ່ສີ່ງຜນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ
ມີພັນທະທີີ່ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນສດ ຫື ຊັບສິນການເງິນອືີ່ນໆໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງສັນຍາ.
ຫັງຈາກມີການປະເມີນເບືົ້ອງຕົ້ນ, ‘ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ’ ຈະຖືກປະເມີນອີງຕາມການ
ຫັກມູນຄ່າເສືີ່ອມໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ (‘EIR’). ມູນຄ່າເສືີ່ອມຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງ ຕາມສ່ວນຫລຸດ ແລະ ຄ່າ
ທໍານຽມຂອງໜີົ້ ແລະ ຕົ້ນທຶນທີີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
6.
ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ (ຕໍ)ີ່

6.2

ເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືົ້ອງຕົ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫັງ (ຕໍີ່)

6.2.10 ການຈັດປະເພດຊັບສິນການເງິນຄືນໃໝ່
ເລີີ່ມຈາກວັນທີ 1 ກໍລະກດ 2008, ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ສໍາລັບບັນດາຊັບສິນທາງການເງິນ ທີີ່
ບໍີ່ແນ່ນອນອອກຈາກ “ຊັບສິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ ” ໄປເປັນ “ຊັບສິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ”, “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ”, ຫື
“ຊັບສິນທີີ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກໍານ ດ”. ນັບຈາກວັນທີດັີ່ງກ່າວ, ທະນາຄານຍັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດປະເພດຄື ນໃໝ່ ບັນດາ
ເຄືີ່ອງມືການເງິນທີີ່ ນອກເໜືອຈາກ “ເຄືີ່ອງມືການເງິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ” ໄປເປັນ “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ ”. ການຈັດ
ປະເພດຄືນໃໝ່ຈະຖືກບັນ ທຶກດ້ວຍມູນຄ່າຍຸຕິທໍາໃນມືົ້ທີີ່ຕີມູນຄ່າຄືນ, ເຊິີ່ງມູນຄ່າດັີ່ງກ່າວນັົ້ນຈະກາຍເປັນມູນຄ່າຕົ້ນທຶນໃໝ່
.
ສໍາລັບຊັບສິນການເງິນທີີ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດອອກຈາກ “ຊັບສິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ”, ທຸກໆກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີີ່ເກີດຈາກຊັບ
ສິນດັີ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາທີີ່ໄດ້ລງບັນຊີເປັນທຶນເຈົ້າຂອງແມ່ນຖືກສະສາງໄປເປັນກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນຈາກອາຍຸສັນຍາທີີ່ຍັງ
ເຫ ືອຂອງການລ ງທຶນໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງ . ທຸກໆສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕ ົ້ນທຶນໃໝ່ ແລະ ກະແສ
ເງິນສດທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້ແມ່ນຈະຖືກສະສາງອອກຕາມອາຍຸສັນຍາທີີ່ຍັງເຫືອຂອງຊັບສິນໂດຍໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ . ຖ້າ
ຊັບສິນຖືກກໍານດວ່າມີການເສືີ່ອມຄ່າມູນຄ່າທີີ່ລງບັນຊີເປັນທຶນເຈົ້າຂອງນັົ້ນແມ່ນ ຈະຖືກນໍາມາລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນ
ການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ.
ໃນບາງກໍລະນີ ທະນາຄານອາດຈະຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າທີີ່ບໍີ່ແມ່ນອານຸພັນອອກຈາກ “ຊັບສິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ” ເປັນ
ປະເພດ “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ ” ຖ້າການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມໝາຍຂອງເງິນກູ້ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ
ແລະ ທະນາຄານມີ ເຈດຈໍານງໃດໜຶີ່ງ ແລະ ສາມາດຄອບຄອງຊັບສິນທາງການເງິນ ສໍາລັບເປັນຊັບສິນທີີ່ຍຶດໄດ້ໃນອະນາຄດ
ຫື ຄອບຄອງໄວ້ ຈນຄບກໍານດ. ຖ້າຊັບສິນການເງິນຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ແລະ ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຄາດຄະເນເງິນສດທີີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບໃນອະນາຄດເພີີ່ມໃນພາຍຫລັງເນືີ່ອງຈາກວ່າຄວາມສາມາດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນສດດັີ່ງກ່າວເພີີ່ມຂຶົ້ນ , ຜນກະທບຂອງການ
ເພີີ່ມຂຶົ້ນນັົ້ນ ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກເປັນການດັດແກ້ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ ຈາກມືົ້ທີີ່ການຄາດຄະເນມີການປ່ຽນແປງ.
ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ແມ່ນການເລືອກໂດຍຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຖືກກໍານດເປັນເຄືີ່ອງມືໂດຍພືົ້ນຖານເຄືີ່ອງມື.

6.3

ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີສ
ົ້ ິນທາງການເງິນ

6.3.1

ຊັບສິນທາງການເງິນ
ຊັບສິນທາງການເງິນ (ຫື ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫື ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງກຸ່ມຊັບສິນການເງິນທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ) ຈະຖືກຢຸດຮັບຮູ້
ເປັນຊັບສິນ ກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອສິດທິທີີ່ຈະໄດ້ຮັບກະແສເງິນສດຈາກຊັບສິນທີີ່ໄດ້ຫມດອາຍຸແລ້ວ . ນອກຈາກນີ,ົ້ ທະນາຄານຍັງຢຸດຮັບ
ຮູ້ເປັນຊັບສິນ ໃນກໍລະນີທີີ່ຊັບສິນດັີ່ງກ່າວຖືກໂອນ ແລະ ການໂອນດັີ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບເງືີ່ອນໄຂການຢຸດຮັບຮູ້.
ທະນາຄານຖືວ່າໄດ້ໂອນຊັບສິນຖ້າຫາກວ່າ:
 ທະນາຄານໄດ້ໂອນກໍາມະສິດທັງໝດໃນການຮັບກະແສເງິນສດຈາກຊັບສິນ ຫື
 ການຮັກສາສິດທິໃນການຮັບກະແສເງິນສດ ແຕ່ຕ້ອງມີພັນທະຜູກພັນທີີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍກະແສເງິນສດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບທັງໝດ
ໃນອະນາຄດໂດຍທັນທີໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມພາຍໃຕ້ຮູບແບບ ‘ການຕິດພັນ’.
ການຕິດພັນ ເປັນການເຮັດທຸລະກໍາຜ່ານທະນາຄານຖືເປັນລາຍການທີີ່ເກີດຂຶົ້ນ ເມືີ່ອທະນາຄານຖືສິດຕາມສັນຍາ ເພືີ່ອຮັບ
ກະແສເງິນສດຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຊັບສິນເດີມ), ແຕ່ຖືເປັນພາລະຜູກພັນຕາມສັນຍາທີີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຊໍາລະເງິນສດໃຫ້
ແກ່ກິດຈະການຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງແຫ່ງ (ຜູ້ຮັບສຸດທ້າຍ), ເມືີ່ອມີການປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂທັງສາມຂໍົ້ດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີົ້ . ນະວັນທີ 30
ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານບໍີ່ມີຊັບສິນທາງການເງິນພາຍໃຕ້ຮູບແບບດັີ່ງກ່າວ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ (ຕໍ)ີ່

6.3

ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ (ຕໍ)ີ່

6.3.1

ຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕໍ)ີ່
ການໂອນຈະສອດຄ່ອງກັບເງືີ່ອນໄຂການຢຸດຮັບຮູ້ ກໍຕໍີ່ເມືີ່ອ:



ທະນາຄານໄດ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນຕອບແທນທັງໝດຂອງຊັບສິນດັີ່ງກ່າວ ຫື
ທະນາຄານບໍີ່ໄດ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສ່ຽງທັງໝດໄວ້ ແລະ ຜນຕອບແທນຂອງຊັບສິນ ທັງໝດ, ແຕ່
ໄດ້ໂອນການຄວບຄຸມຊັບສິນດັີ່ງກ່າວແລ້ວ

ອີງຕາມຂໍົ້ມູນດ້ານເທິງ, ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າການຄວບຄຸມ ຈະຖືກໂອນຖ້າຫາກຜູ້ຮັບໂອນມີຄວາມສາມາດໃນການ
ຂາຍຊັບສິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄນທີສາມທີີ່ບໍີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຄວາມສາມາດດັີ່ງກ່າວໄດ້ພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບໍີ່ມີຂໍົ້
ຈໍາກັດໃດໆກ່ຽວກັບການໂອນ.
ເມືີ່ອທະນາຄານໄດ້ໂອນສິດໃນການຮັບເງິນສ ດຈາກຊັບສິນການເງິນ ຫື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕິດພັນ , ແລະ ບໍີ່ໄດ້
ໂອນ ຫື ຍັງຄງຮັກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນຕອບແທນທັງໝດຂອງຊັບສິນ ຫື ໄດ້ໂອນສິດໃນການຄວບຄຸມຊັບສິນ , ຊັບສິນ
ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນເວລາທີີ່ທະນາຄານຍັງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນນັົ້ນໆ. ໃນກໍລະນີນີົ້ທະນາຄານຍັງຮັບຮູ້ເປັນໜີົ້ສິນໃນເຄືອ ,
ຊັບສິນທີີ່ຖືກໂອນ ແລະ ໜີົ້ສິນທີີ່ຕິດພັນແມ່ນ ຖືກປະເມີນບນພືົ້ນຖານທີີ່ວ່າມັນຈະສີ່ງຜນກະທບຕໍີ່ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ
ທະນາຄານທີີ່ມີຢູ່.
ການສືບຕໍີ່ຂອງຮູບແບບຂອງການຄໍົ້າປະກັນຕໍີ່ຊັບສິນທີີ່ໄດ້ໂອນ ແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າໃນລະດັບຕໍີ່າກວ່າມູນຄ່າເດີມຂອງຊັບສິນ
ແລະ ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງການພິຈາລະນາວ່າ ທະນາຄານມີຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີົ້.
ນອກຈາກນີົ້ທະນາຄານຍັງຢຸດຮັບຮູ້ບັນດາຊັບສິນທາງການເງິນໂດຍສະເພາະການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າ ເມືີ່ອເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍົ້
ຕກລງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນໃໝ່ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເປັນກູ້ຢືມໃໝ່, ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈະຖືກບັນທຶກເປັນຄ່າເສືີ່ອມ
ໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານ.

6.3.2

ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ
ໜີົ້ສິນທາງການເງິນຈະຖືກຢຸດຮັບຮູ້ໃນບັນຊີເມືີ່ອພັນທະຕໍີ່ກັບໜີົ້ສິນດັີ່ງກ່າວໄດ້ສິົ້ນສຸດ ຫື ໄດ້ມີການຍກເລີກ ຫື ໝດອາຍຸ.
ເມືີ່ອໜີົ້ສິນການເງິນທີີ່ມີຢູ່ຖືກແທນທີີ່ ດ້ວຍໜີົ້ສິນອືີ່ນໆຈາກເຈົ້າໜີົ້ຜູ້ເກີ່າໃນເງືີ່ອນໄຂທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫື ປັບປຸງເງືີ່ອນໄຂຂອງ
ໜີົ້ສິນທີີ່ມີຢູ່ ເຊັີ່ນ: ການປ່ຽນແປງ ຫື ການປັບປຸງຖືກປະຕິບັດເຊັີ່ນດຽວກັບການສະສາງບັນຊີໜີົ້ສິນເດີມອອກ ແລະ ຮັບຮູ້ໜີົ້
ສິນໃໝ່, ແລະ ສ່ວນຜິດດ່ຽງ ຂອງຍອດຍກມາຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານ ແລະ ການພິຈາລະນາທີີ່
ໄດ້ຈ່າຍຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານ.

6.4

ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ
ທະນາຄານປະເມີນໃນມືົ້ເຮັດໃບລາຍງາຍຖານະການເງິນວ່າມີຫລັກຖານຊັດເຈນທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊັບສິນການເງິນ ຫື
ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນມີການເສືີ່ອມມູນຄ່າ ຫື ບໍີ່. ຊັບສິນການເງິນ ຫື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນຈະຖືວ່າມີຄວາມເສຍຫາຍ
ຖ້າພຽງແຕ່ວ່າມີ ຫລັກຖານຊັດເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜນຂອງໜຶີ່ງ ຫື ຫລາຍເຫດການທີີ່ປະກດຂຶົ້ນຫລັງຈາກ ມີການ
ຮັບຮູ້ຊັບສິນ (ເກີດມີ “ເຫດການເສຍຫາຍ”) ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶີ່ງ (ຫື ຫລາຍເຫດການ) ໄດ້ສີ່ງຜນກະທບ ເຖິງ
ການຄາດຄະເນກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດ ຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນທີີ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງໜ້າ
ເຊືີ່ອຖື.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ (ຕໍ)ີ່

6.4

ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕໍ)ີ່
ຫລັກຖານຂອງການເສືີ່ອມມູນຄ່າອາດລວມມີ: ຕວຊີວ
ົ້ ັດວ່າຜູ້ກູ້ຢືມ ຫື ກຸ່ມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ ການ
ເງິນ, ການຜິດສັນຍາ ຫື ບໍີ່ສາມາດຊໍາລະຕ ົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ , ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກເຂ າຈະລ ົ້ມລະລາຍ ຫື ການ
ປັບປຸງລະບ ບ ການເງິນຄືນໃໝ່ ແລະ ຂໍົ້ມູນອືີ່ນໆທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກະແສເງິນສ ດທີີ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄ ດ ຫລຸດລງ
ເຊັີ່ນ: ການປ່ຽນແປງໜີົ້ ເກີນກໍານດ ຫື ເງືີ່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜິດສັນຍາ.

6.4.1

ຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ຮັບຮູ້ຕາມຄ່າເຊືີ່ອມມູນຄ່າ
ການຂາດທຶນການເສືີ່ອມມູນຄ່າ
ສໍາລັບຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ບັນທຶກຕາມມູນຄ່າສຸດທິຫລັງຫັກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ (ເຊັີ່ນ: ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ແລະ ລູກ
ຄ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຍືມ ແລະ ການກູ້ຢືມອືີ່ນໆ), ທະນາຄານຈະປະເມີນຫັກຖານຂອງການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນວ່າ
ມີຫລັກຖານການເສືີ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນການເງິນນັົ້ນສໍາຄັນ ຫື ບໍີ່ເພືີ່ອພິຈາລະນາສະເພາະໂດຍຜູ້ບໍລິຫານ.
ຖ້າຫາກມີຫລັກຖານວ່າຄ່າເສືີ່ອມເກີດຂຶົ້ນ , ຈໍານວນຄ່າເສືີ່ອມຈະຖືກຕີມູນຄ່າເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍກມາຂອງຊັບ ສິນ
ແລະ ຍອດເຫືອປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດ (ບໍີ່ລວມເອາຄ່າເສືີ່ອມທີີ່ອາດຈະເກີດຂຶົ້ນ ໃນອະນາຄດ). ຍອດຍກ
ມາຂອງຊັບສິນແມ່ນຫລຸດລງ ຍ້ອນນໍາໃຊ້ບັນຊີຄ່າເສືີ່ອມ ແລະ ຈໍານວນຄ່າເສືີ່ອມທີີ່ລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາ ເນີນ
ງານ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກສືບຕໍີ່ຄິດໄລ່ຕາມຍອດຍກມາທີີ່ຫລຸດລງ ແລະ ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍນໍາ ໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍກະແສ
ເງິນສດໃນອະນາຄດ ເພືີ່ອປະເມີນຄ່າເສືີ່ອມ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຖືກລງບັນຊີໃນ “ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄື
ກັນ”.
ເງິນກູ້ພ້ອມກັບລາຍຈ່າຍທີີ່ຕິດພັນຈະຖືກສະສາງອອກ ເມືີ່ອທະນາຄານໄດ້ພິຈາລະນາວ່າຈະບໍີ່ສາມາດເກັບໜີົ້ໄດ້ ແລະ ເມືີ່ອ
ຫລັກຊັບຄໍົ້າ ປະກັນຖືກໂອນໃຫ້ທະນາຄານ. ຖ້າໃນປີຕໍີ່ມາ, ຄ່າເສືີ່ອມໜີົ້ເສຍຈະເພີມຂຶົ້ນ ຫື ຫລຸດລງຍ້ອນວ່າມີເຫດການ ເກີດ
ຂຶົ້ນຫລັງຈາກໄດ້ ຫັກຄ່າເສືີ່ອມ, ຄ່າເສືີ່ອມໜີົ້ເສຍທີີ່ຖືກຫັກໄວ້ກ່ອນໜ້ານີົ້ຈະເພີມຂຶົ້ນ ຫື ຫລຸດລງໂດຍການດັດແກ້ ໃນບັນຊີ
ລາຍຈ່າຍ, ຖ້າໃນອະນາຄດຈະສາມາດເກັບຄືນໄດ້ ມູນຄ່າທີີ່ເກັບຄືນໄດ້ນັົ້ນຈະຖືກລງບັນຊີເບືົ້ອງມີໃນ “ລາຍຮັບ”.
ມູນຄ່າປັດຈຸບນ
ັ ຂອງກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ແມ່ນມູນຄ່າໃນປັດຈຸບນ
ັ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງຂອງ ຊັບ
ສິນການເງິນ. ຖ້າເງິນກູ້ມີອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ຜັນແປ, ອັດຕາສ່ວນຫລຸດສໍາລັບການຕີມູນຄ່າຂອງ ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າແມ່ນອັດ ຕາ
ດອກເບ້ຍຕວຈິງໃນປັດຈຸບັນ. ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າເປັນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ, ອັດຕາສ່ວນ ຫລຸດ
ສໍາລັບຄິດໄລ່ຄ່າເສືີ່ອມແມ່ນ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງໃນປັດຈຸບນ
ັ .
ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າ ປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສດໃນອະນາຄ ດ ທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂອງຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ ມີຜນກະທບຕໍີ່ກະແສ
ເງິນສດ ອາດເປັນຜນມາຈາກຫລັກ ຊັບຄໍົ້າປະກັນທີີ່ຍຶດມາໄດ້ລບໃຫ້ຕົ້ນທຶນຂອງຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນທີີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຂາຍ ບໍີ່
ວ່າການຍຶດຫລັກຊັບຈະເປັນໄປໄດ້ ຫື ບໍີ່ກໍີ່ຕາມ.

ຮູບແບບການເສືີ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ
ເພືີ່ອຈຸດປະສງໃນການປະເມີນຄ່າເສືີ່ອມເປັນກຸ່ມ , ຊັບສິນການເງິນແມ່ນຖືກຈັດເປັນກຸ່ມ ຕາມລັກສະນະຄວາມ ສ່ຽງທີີ່ຄ້າຍ ຄື
ກັນ ເຊິີ່ງເປັນຕວຊີົ້ວັດຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີົ້ໃນການຈ່າຍເງິນຈໍານວນທັງໝດອີງຕາມເງືີ່ອນໄຂໃນສັນຍາ (ຕວຢ່າງເຊັີ່ນ, ອີງ
ຕາມພືົ້ນຖານຂອງການປະເມີນຜ ນຄວາມສ່ຽງການປ່ອຍສິນເຊືີ່ ອ ຫື ການໃຫ້ຄະແນນໂດຍພິຈາລະນາຈາກ ປະເພດຊັບສິນ,
ປະເພດອຸດສາຫະກໍາ , ສະຖານທີີ່ຕັົ້ງພູມສາດ, ປະເພດຂອງຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ , ສະຖານະພາບທີີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອືີ່ນໆທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ).
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ (ຕໍ)ີ່

6.4

ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕໍ)ີ່

6.4.1

ຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຕັດຈໍາໜ່າຍ (ຕໍ)ີ່
ກະແສເງິນສດໃນອະນາຄ ດຂອງກຸ່ມຊັບສິນການເງິນທີີ່ມີການຫັກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມແມ່ນຖືກຄາດຄະເ ເນບ ນພື ົ້ນຖານ
ການເສືີ່ອມຄ່າຜ່ານມາຂອງຊັບສິນທີີ່ມີລັກສະນະຄວາມສ່ຽງສິນເຊືີ່ອທີີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນກຸ່ມ . ການເສືີ່ອມຄ່າຜ່ານມາຖືກດັດແກ້ບນ
ພືົ້ນຖານຂໍົ້ມູນທີີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ເພືີ່ອສ່ອງແສງເຖິງຜນກະທບຂອງເງືີ່ອນໄຂໃນປັດຈຸບັນ ເຊິີ່ງການເສືີ່ອມຄ່າຜ່ານມາແມ່ນ ເປັນ
ບ່ອນອີງ ແລະ ເພືີ່ອຍ້າຍຜນກະທບຂອງເງືີ່ອນໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີີ່ບໍີ່ສີ່ງຜນກະທບໃນປັດຈຸບນ
ັ .
ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີີ່ສ່ອງແສງເຖິງກະແສເງິນສດໃນອະນາຄ ດ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນກັບ ການປ່ຽນແປງ
ຂອງຂໍົ້ມູນທີີ່ສັງເກດໄດ້ຈາກປີຕໍີ່ປີ (ເຊັີ່ນການປ່ຽນແປງອັດຕາການວ່າງງານ, ລາຄາຊັບສິນ, ລາຄາ ສິນຄ້າ, ເງືີ່ອນໄຂການຊໍາລະ,
ຫື ປັດໄຈອືີ່ນໆທີີ່ບ ີ່ງບອກເຖິງການຂາດທຶນໃນກຸ່ມ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການ ຂາດທຶນ). ວິທີການ ແລະ ຂໍົ້ສມມຸດຖານ
ທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດໄດ້ທ ບທວນຄືນຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ ເພືີ່ອຫລຸດສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່ າງ
ຂາດທຶນທີີ່ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທຶນຕວຈິງ.

6.4.2

ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງການລງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ
ທະນາຄານຍັງໄດ້ບັນທຶກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຕໍີ່ການລງທຶນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ເມືີ່ອເກີດການຫດລງທີີ່ສໍາຄັນ ຫື ການຫດລງ ໃນມູນຄ່າ
ຍຸຕິທໍາທີີ່ຕໍີ່າກວ່າຕົ້ນທຶນ ຂໍົ້ກໍານດທີີ່ “ສໍາຄັນ” ຫື “ຍາວນານ” ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ, ການພິຈາລະນາດັີ່ງກ່າວນີົ້ ທະນາຄານປະ
ເມີນລະຫວ່າງຫາຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຮຸ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ກໍານດຂອບເຂດຂອງມູນຄ່າຍຸຕິທໍາທີີ່ຕໍີ່າ
ກວ່າຕົ້ນທຶນ.

6.4.3

ການປະເມີນມູນຄ່າຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ
ທະນາຄານຊອກຫາວິທີທີີ່ຈະນໍາໃຊ້ຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ເພືີ່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນການເງິນ. ຫລັກ
ຊັບຄໍົ້າປະກັນອາດເປັນໄດ້ຫລາຍຮູບແບບ ເຊັີ່ນ ເງິນສດ, ຫລັກຊັບ, ໜັງສືສິນເຊືີ່ອ/ໜັງສືຄໍົ້າປະກັນ, ອະສັງຫາລິມະ ຊັບ, ໜີົ້
ຕ້ອງຮັບ, ເຄືີ່ອງໃນສາງ, ຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນການເງິນອືີ່ນໆ ແລະ ການຍກລະດັບສິນເຊືີ່ອ ເຊັີ່ນ ຂໍົ້ຕກລງທີີ່ຮັດກຸມ . ໂດຍທີ່ວໄປ,
ມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາຂອງຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນແມ່ນຖືກປະເມີນໃນມູນຄ່າຕໍີ່າສຸດໃນມືົ້ເລີີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຕາມບດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງ
ທະນາຄານ.
ເພືີ່ອກໍານດຂອບເຂດທີີ່ຄວນເປັນໄປໄດ້ ທະນາຄານໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍົ້ມູນຕາມທ້ອງຕະຫາດສໍາລັບປະເມີນຊັບສິນການເງິນ ທີີ່ໃຊ້ເປັນ
ຫລັກຊັບຄໍົ້າປະກັນ . ຊັບສິນການເງິນອືີ່ນໆທີີ່ຍັງບໍີ່ສາມາດກໍ ານ ດມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫ າດ ຈະຖືກປະເມີນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ
ການປະເມີນ . ຫລັກຊັບຄໍ ົ້າ ປະກັ ນທີີ່ ບໍ ີ່ແມ່ນ ທາງການເງິ ນ , ເຊັີ່ນ ອະສັງຫາລິມ ະຊັ ບ ຈະຖືກປະເມີ ນ ຕາມຂໍົ້ມ ູນ ທີ ີ່ໄ ດ້ ຈ າກ
ພາກສ່ວນພາຍນອກ ເຊັີ່ນ ນາຍໜ້າ, ດັດສະນີ ລາຄາທີີ່ພັກອາໄສ, ບດລາຍງານການ ເງິນທີີ່ຖືກກວດສອບແລ້ວ ແລະ ແຫລ່ງຂໍົ້
ມູນທີີ່ໜ້າເຊືີ່ອຖືອືີ່ນໆ.

6.4.4

ຫັກຊັບຄໍົ້າປະກັນທີີ່ຖືກຍຶດ
ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ນ ກໍານດວ່າຊັບສິນທີີ່ຍຶດມາສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນກິດຈະການພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ຫື
ຄວນຈະຂາຍ. ຊັບສິນທີີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການດໍາເນີນງານພາຍໃນຈະຖືກໂອນເຂົ້າໄປເປັນຊັບສິນຕາມແຕ່ລະປະເພດທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິີ່ງຈະຖືກຕີມູນຄ່າຫດລງຈາກມູນຄ່າທີີ່ຍຶດມາ ຫື ຍອດຍກມາຂອງຊັບສິນທີີ່ຖືກຄໍົ້າປະກັນ. ຊັບສິນທີີ່ຖືກກໍານດວ່າ
ຈະຂາຍອອກຈະຖືກໂອນເປັນຊັບສິນມີໄວ້ສໍາລັບຂາຍ ແລະ ຖືກຕີມູນຄ່າຕາມມູນຄ່າຕວຈິງນະມືົ້ທີີ່ຍຶດຊັບສິນໂດຍສອດຄ່ອງ
ກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ.
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6.5

ການຫັກລ້າງເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຫັກລ້າງກັນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ , ຖ້າ
ຫາກວ່າທະນາຄານຖືກບັງຄັບທາງກ ດໝາຍໃຫ້ສະສາງຈໍານວນເງິນດັີ່ງກ່າວນັົ້ນ ແລະ ທະນາຄານຕັົ້ງໃຈຈະສະສາງໃນມູນ ຄ່າ
ສຸດທິ ຫື ຂາຍຊັບສິນເພືີ່ອຊໍາລະໜີົ້ສິນໃນເວລາດຽວກັນ . ນີົ້ບໍີ່ແມ່ນກໍລະນີທີ່ວໄປໃນຂໍົ້ຕກລງວ່າດວ້ຍການຫັກລ້າງລະຫວ່າງ
ຊັ ບ ສິ ນ - ໜີ ົ້ ສ ິ ນ ແລະ ຊັ ບ ສິ ນ -ໜີ ົ້ ສ ິ ນ ທີ ີ່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໄດ້ ຖ ື ກ ສະແດງມູ ນ ຄ່ າ ລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິ ນ ສັ ງ ລວມ
ກິດຈະການ.

6.6

ການລງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ທະນາຄານແມ່ນມີລາຍຮັບຈາກບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ເຊິີ່ງແມ່ນຫວໜ່ວຍທຸລະກິດທີີ່ມີການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນ , ດັີ່ງນັົ້ນ ການຮ່ວມ
ທຶນແມ່ນໄດ້ມີຂໍົ້ຕກລງກັນ ກໍານດການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນໃນການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດ . ຂໍົ້ຕກລງໄດ້ຕກລງເປັນເອກະສັນກັນ
ສໍາລັບຂໍົ້ຕກລງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການດໍາເນີນງານໃນການຮ່ວມທຶນ.
ທະນາຄານ ຮັບຮູ້ລາຍຮັບຈາກບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ຕາມຮູບແບບວິທີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ. ພາຍໃຕ້ຮູບແບບນີົ້ , ການລ ງທຶນໃນ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຮ່ວມທຶນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກຕາມຕົ້ນທຶນໃນເບືົ້ອງຕົ້ນ. ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງເງິນລງທຶນແມ່ນຖືກດັດແກ້ເພືີ່ອຮັບຮູ້ການ
ປ່ຽນແປງຂອງສ່ວນແບ່ງໃນຊັບສິນສຸດທິຂອງກຸ່ມ ຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນນະມືົ້ຊືົ້ຂາຍ. ຄ່ານິຍມຕາມສັດສ່ວນຂອງການລງທຶນ
ໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນມູນຄ່າຕາມບັນຊີ ຂອງເງິນລງທຶນ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ແຍກຫັກຄ່າເສືີ່ອມຕ່າງຫາກ.
ສ່ ວ ນແບ່ ງ ກໍ າ ໄລຂອງທະນາຄານຈາກບໍລ ິ ສ ັ ດ ຮ່ວ ມທຶນ ແມ່ ນ ໄດ້ ສ ະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ຢູ່ ໃ ນໃບລາຍງານການດໍ າເນີ ນ ງານລວມ
ກິດຈະການ. ກໍາໄລຈາກການດໍາເນີນງານຈາກພາຍນອກ ແລະ ກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນ ພາຍຫັງອາກອນ ແລະ ເປັນລາຍຮັ ບທີີ່ ບໍີ່
ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໃນການລງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ.
ຫລັງຈາກນໍາໃຊ້ຮູບແບບການລງທຶນແລ້ວ ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າ ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຄ່າເສືີ່ອມ ຂອງການລງທຶນໃນບໍລິສັດ
ຮ່ວມທຶນ ຫລື ບໍີ່. ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາໃນມືົ້ທີີ່ສ້າງເອກະສານລາຍງານ ວ່າມີຫລັກຖານ ການເສືີ່ອມຄ່າຂອງການລ ງທຶນ
ໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ຫລື ບໍີ່. ຖ້າຫາກວ່າມີຂໍົ້ມູນດັີ່ງກ່າວ, ທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ຄ່າ ເສືີ່ອມມູ ນຄ່າ ເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່ າ ງ
ຈໍານວນເງິນທີີ່ເກັບຄືນໄດ້ ຈາກການລງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ມູນຄ່າຕາມບັນຊີນັົ້ນ ແລະ ຮັບຮູ້ການຂາດທຶນຢູ່ໃນໃບ
ລາຍງານການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ.

6.7

ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ລາຍຮັບແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ວ່າຜ ນປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກິດຈະໄຫ ເຂ ົ້າທະນາຄານ
ແລະ ລາຍຮັບເຫີ່ານັົ້ນຈະຖືກຕີມູນຄ່າຢ່າງເຊືີ່ອຖືໄດ້. ຫລັກການການຮັບຮູ້ສະເພາະດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີົ້ຈະຕ້ອງຖືກປະເມີນກ່ອນລາຍຮັບ
ຈະຖືກຮັບຮູ້.
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6.7

ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຕໍ)ີ່

6.7.1

ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບຄ້າຍຄືກັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ສໍາລັບທຸກໆເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນທີີ່ຖືກຕີມູນຄ່າຕາມລາຄາຄ່າ ເສືີ່ອມຕົ້ນທຶນ ແລະ ຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ມີດອກເບ້ຍ ໄດ້ຈັດ
ປະເພດເປັນ ຊັບສິນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ ແລະ ເຄືີ່ອງມືທາງການເງິນໄດ້ກໍານດຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ ໂດຍຜ່ານກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ,
ລາຍຮັບ ຫື ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕວຈິງ ເຊິີ່ງແມ່ນອັດຕາສ່ວນຫດຕວຈິງທີີ່ໄດ້ຈາກ
ການຄາດຄະເນການຊໍາລະເງິນ ສດໃນອະນາຄດ ຫື ລາຍຮັບຕາມອາຍຸການທີີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄືີ່ອງມືການເງິນ ຫື ໄລຍະສັົ້ນ
ກວ່າທີີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍກມາສຸດທິຂອງຊັບສິນ ຫື ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ. ການຄິດໄລ່ແມ່ນຄໍານຶງເຖິງທຸກໆຂໍົ້ ກໍານດໃນ
ສັນຍາຂອງເຄືີ່ອງມືການເງິນ (ເຊັີ່ນວ່າ: ທາງເລືອກໃນການຊໍາລະລ່ວງໜ້າ) ລວມທັງທຸກໆຄ່າທໍານຽມ ຫື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານທີີ່
ກ່ຽວພັນກັບເຄືີ່ອງມື ແລະ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ບໍີ່ແມ່ນຂາດທຶນສິນເຊືີ່ອໃນອະນາຄດ.
ເມືີ່ອມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ຫື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນທາງການເງິນທີີ່ຄ້າຍຄືກັນຖືກຫດລງໂດຍການຫັກຄ່າເສືີ່ອມ
ມູນຄ່າ, ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກຮັບຮູ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດສໍາລັບ
ເພືີ່ອຈຸດປະສງຂອງການວັດຄ່າເສືີ່ອມ.

6.7.2

ລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ
ທະນາຄານມີລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຈາກການໃຫ້ບໍລິການຫລາຍຮູບແບບແກ່ລູກຄ້າ . ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ
ແລະຄ່ານາຍໜ້າແມ່ນໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ໃນຈໍານວນທີີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການພິຈາລະນາທີີ່ທະນາຄານຄາດວ່າ ຈະມີສິດ
ໃນການແລກປ່ຽນການສະຫນອງການບໍລິການ. ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານ, ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບເວລາຂອງຄວາມເພິີ່ງ ພໍໃຈ
ຂອງລູກຄ້າ, ຖືກລະບຸ ແລະ ຖືກກໍານດ, ເມືີ່ອເວລາເລີີ່ມຕົ້ນຂອງສັນຍາ. ໂດຍທີ່ວໄປສັນຍາລາຍຮັບຂອງທະນາຄານຈະບໍີ່ລວມ
ເອ າຫ າຍຂໍ ົ້ ຜ ູ ກ ພັນ ໃນການປະຕິບ ັ ດ ງານ ດັ ີ່ ງ ທີ ີ່ ອ ະທິ ບ າຍເພີ ີ່ ມເຕີ ມ ໃນ 6.7.2.1 ແລະ 6.7.2.2 ຂ້ າ ງລຸ ່ ມ ນີົ້ . ໃນເວລາທີີ່
ທະນາຄານໃຫ້ການບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຂອງຕນ, ຈະມີການພິຈາລະນາເປັນໃບແຈ້ງຫນີົ້ແລະກໍານດການຊໍາລະນະເວລາໃດໜຶີ່ງ
ຫື ເມືີ່ອສິົ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ ສໍາລັບການບໍລິການທີີ່ລະບຸໄລຍະເວລາໄວ້ (ເວັົ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອືີ່ ນໃນ
6.7.2.1 ແລະ 6.7.2.2 ຂ້າງລຸ່ມນີົ້). ໂດຍທີ່ວໄປທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ຂໍົ້ສະຫບວ່າສິີ່ງທີີ່ກ່າວມານັົ້ນແມ່ນເປັນຕ ົ້ນທຶນໃນການ
ກະກຽມລາຍຮັບ ເພາະໂດຍທີ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງຄວບຄຸມການບໍລິການຂອງຕນກ່ອນທີີ່ຈະໂອນໄປຍັງລູກຄ້າ.

6.7.2.1 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າຈາກການບໍລິການທີີ່ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກໍານດຊໍາລະເມືີ່ອສິົ້ນສຸດໄລຍະ
ເວລາຂອງສັນຍາ
ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກໍານດຊໍາລະເມືີ່ອສິົ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາການບໍລິການທີີ່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດ
ຈາກການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານໃນຂະນະທີີ່ທະນາຄານດໍາເນີນການພ້ອມກັນ.

6.7.2.2 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າຈາກການບໍລິການທີີ່ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກໍານດການຊໍາລະນະເວລາໃດໜຶີ່ງ
ການບໍລິການທີີ່ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກໍານດການຊໍາລະນະເວລາໃດໜຶີ່ງແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເມືີ່ອການຄວບຄຸມການບໍລິການ
ຖືກໂອນໃຫ້ລູກຄ້າ. ໂດຍທີ່ວໄປຈະເປັນການເຮັດທຸລະກໍາສໍາເລັດ ຫື ການບໍລິການ, ຫື ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ ຫື ອງປະກອບຂອງ
ຄ່າທໍານຽມທີີ່ເຊືີ່ອມຕໍີ່ກັບການປະຕິບັດງານທີີ່ແນ່ນອນ, ພາຍຫັງທີີ່ປະຕິບັດເງືີ່ອນໄຂທີີ່ສອດຄ້ອງກັນ . ສິີ່ງເຫ ີ່ານີົ້ລວມມີຄ່າທໍາ
ນຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າທີີ່ເກີດຂືົ້ນຈາກການເຈລະຈາ ຫື ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາທຸລະກໍາສໍາລັບພາກສ່ວນທີີ່ສາມເຊັີ່ນ :
ການກຽມການ/ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫື ການເຈລະຈາການຊືົ້ຮຸ້ນ ຫື ຫັກຊັບອືີ່ນໆ ຫື ການຊືົ້ຂາຍທຸລະກິດ , ຄ່າທໍານຽມນາຍໜ້າ
ຫື ຊືົ້ຂາຍຫັກຊັບ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ (ຕໍ)ີ່

6.7

ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຕໍ)ີ່

6.7.3

ລາຍຮັບເງິນປັນຜນ
ລາຍຮັບເງິນປັນຜນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເມືີ່ອທະນາຄານຖືກປະກາດສິດໃນການຮັບການຊໍາລະ.

6.7.4

ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການຄ້າ
ເປັນຜນທີີ່ເກີດຂຶົ້ນຈາກກິດຈະກໍາການຄ້າປະກອບດ້ວຍທຸກກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນຈາກການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ ແລະ ລາຍ
ຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເງິນປັນຜນສໍາລັບຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນ ‘ຖືໄວ້ເພືີ່ອການຄ້າ’. ນີົ້ປະກອບມີການ
ບໍີ່ມີປະສິດທິພາບທີີ່ໄດ້ບັນທຶກໃນການເຮັດທຸລະກໍາປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ.

6.8

ເງິນສດ ແລະ ທຽບເທີ່າເງິນສດ
ເງິນສດ ແລະ ທຽບເທີ່າເງິນສດດັີ່ງທີີ່ໄດ້ອ້າງອີງຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສດປະກອບດ້ວຍເງິນສດໃນກໍາມື, ເງິນຝາກກະແສລາຍ
ວັນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານເຊິີ່ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວັນ, ກໍານດ 3 ເດືອນ ຫື ຕໍີ່າກວ່າ
ນັນ
ົ້ .

6.9

ຊັບສມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ
ຊັບສມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນໄດ້ລາຍງານ ຕາມຕົ້ນທຶນຂອງການບໍລິການມືົ້ຕໍີ່ມືົ້ລບຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນສະສມ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມສະ
ສມ. ການປ່ຽນແປງຂອງອາຍຸການນໍາໃຊ້ ແມ່ນໄດ້ລງບັນຊີຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສືີ່ອມຄ່າ ຫື ວິທີຫັກຄ່າເສືີ່ອມຕາມ
ຄວາມເໝາະສມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບັນຊີ.
ຄ່າຫ້ຍຫ້ຽນຖືກຄິດໄລ່ອີງຕາມພືົ້ນຖານການຄິດໄລ່ຄ່າຫ້ຍຫ້ຽນແບບສະເໝີຕວ ເພືີ່ອຫດຕົ້ນທຶນຂອງຊັບສມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ
ໃຫ້ຖືກຕາມມູນຄ່າທີີ່ຍັງເຫືອຕວຈິງຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ. ອາຍຸການນໍາໃຊ້ທີີ່ໄດ້ຄາດຄະເນແມ່ນມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:
ອາຄານ ແລະ ການປັບປຸງ
ເຄືີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
ເຟີນິເຈີ ແລະ ຕິດຕັົ້ງ
ພາຫະນະ

5%
20%
20%
20%

ຊັບສມບັດ ແລະ ອຸປະກອນຈະບໍີ່ຖືກຮັບຮູ້ເມືີ່ອມີການສະສາງອອກ ຫື ເມືີ່ອເຫັນວ່າບໍີ່ມີຜນປະໂຫຍດຕໍີ່ທຸລະກິດໃນອະນາຄດ
ຈາກການນໍາໃຊ້ຊັບສມບັດ ແລະ ອຸປະກອນດັີ່ງກ່າວ. ກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນທີີ່ເກີດຈາກການສະສາງຊັບສມບັດ (ຄິດໄລ່ໄດ້ລະຫວ່າງ
ມູນຄ່າສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່າຍັງເຫືອຂອງຊັບສມບັດ) ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນ “ລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນງານອືີ່ນໆ” ໃນໃບລາຍ
ງານຜນການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການຂອງປີທີີ່ຊັບສມບັດໄດ້ຖືກສະສາງອອກ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ (ຕໍ)ີ່

6.10

ຊັບສມບັດຄງທີີ່ບໍີ່ມີຕວຕນ
ຊັບສມບັດຄງທີີ່ບໍີ່ມີຕວຕນຂອງທະນາຄານປະກອບດ້ວຍ ມູນຄ່າສິດໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຊອບແວ.
ຊັບສມບັດຄງທີີ່ບໍີ່ມີຕວຕນຈະຖືກຮັບຮູ້ເມືີ່ອຕົ້ນທຶນຂອງຊັບສມບັດຄງທີີ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ມັນຈະສາມາດ
ສ
ີ້ າງຜນປະໂຫຍດໃຫ
ີ້ ແກ
ົ່ ທະນາຄານໃນອະນາຄດ.
ຊັບສມບັດຄງທີີ່ທະນາຄານຍຶດມາໄດ້ຈະຖືກປະເມີນມູນຄ່າຕົ້ນທຶນເບືົ້ອງຕົ້ນ . ຕົ້ນທຶນຂອງຊັບສມບັດຄງທີີ່ບໍີ່ມີຕວຕນທີີ່ໄດ້ມາ
ຈາກການລວມທຸລະກິດຈະຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຍຸ ຕິທໍາໃນມືົ້ທີີ່ໄດ້ມາ. ຕໍີ່ຈາກນັົ້ນ, ຊັບສມບັດຄງທີີ່ບໍີ່ມີຕ ວຕ ນຈະຖືກ ຮັບ ຮູ້
ໂດຍການເອາຕົ້ນທຶນລບໃຫ້ຄ່າເສືີ່ອມສະສມ.
ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຂອງຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ມີຕວຕນ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນ ໂດຍຈັດເປັນ ມີກໍານດ ແລະ ບໍີ່ມີກໍານດ. ຊັບສມບັດຄງທີີ່ບໍີ່ມີ
ຕວຕນທີີ່ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ທີີ່ມີກໍານດແມ່ນຖືກຫັກຄ່າ ເສືີ່ອມຕາມອາຍຸການນໍາໃຊ້. ໄລຍະຂອງການຫັກຄ່າ ເສືີ່ອມ ແລະ ວິທີ
ການຫັກຄ່າເສືີ່ອມສໍາລັບຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ມີຕວຕນທີີ່ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກໍານດຈະຖືກທບທວນຄືນເປັນຢ່າງນ້ອຍສຸດໃນທ້າຍປີການ
ບັນຊີ. ການປ່ຽນແປງອາຍຸການນໍາໃຊ້ຄາດຄະເນແມ່ນຈະໄດ້ລ ງບັນຊີເປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວິທີຂອງການຫັກຄ່າ
ເສືີ່ອມ, ຕາມຄວາມ ເໝາະສມ ແລະ ຖືເປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບັນຊີ. ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການຫັກຄ່າເສືີ່ອມຂອງ
ຊັບສມບັດຄງທີີ່ບໍີ່ມີຕວຕນທີີ່ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ທີີ່ມີ ກໍານ ດແມ່ນໄດ້ຖືຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານໃນໝວດຂອງ
ລາຍຈ່າຍທີີ່ພວພັນກັບຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ມີຕວຕນ.
ຄ່າເສືີ່ອມຖືກຄິດໄລ່ອີງຕາມພືົ້ນຖານການຄິດໄລ່ຄ່າເສືີ່ອມແບບສະເໝີຕວເພືີ່ອຫດຕົ້ນທຶນຂອງຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ມີຕວຕນໃຫ້ຖືກຕາມ
ມູນຄ່າທີີ່ຍັງເຫືອຕວຈິງຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ. ອັດຕາຄາດຄະເນການຫັກຄ່າເສືີ່ອມມີດັີ່ງນີົ້:
►

ຊອບແວ

2 - 5 ປີ

ສິດໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນຂອງທະນາຄານແມ່ນບໍີ່ມີຄ່າເສືີ່ອມ ເນືີ່ອງຈາກສິດໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນແມ່ນມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ແບບບໍີ່ຈໍາ
ກັດ ແລະ ອອກໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ.

6.11

ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນທາງດ້ານການເງິນ
ທະນາຄານປະເມີນນະມືົ້ເຮັດເອກະສານລາຍງານ ວ່າມີຊັບສິນໃດທີີ່ມີການເສືີ່ອມຄ່າ ຫື ບໍີ່. ຖ້າມີ ຫື ເມືີ່ອເຮັດການທ ດສອບ
ການເສືີ່ອມຄ່າຊັບສິນປະຈໍາປີຕາມທີີ່ໄດ້ ກໍານ ດ ທະນາຄານປະເມີນຈໍານວນເງິນທີີ່ເກັບກູ້ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ . ຈໍານວນເງິນ ທີີ່
ສາມາດເກັບກູ້ ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ແມ່ນໄດ້ຈາກ ມູນຄ່າທີີ່ສູງກວ່າລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຂອງຊັບສິນ ຫື ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຂອງ
ຫວໜ່ວຍຊັບສິນທີີ່ກໍີ່ໃຫ້ເກີດເງິນສດ (CGU) ລບໃຫ້ຕົ້ນທຶນຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າທີີ່ຖືກນໍາໃຊ້. ເມືີ່ອຍອດຍກມາ ຂອງຊັບສິນ ຫື
ມູນຄ່າຂອງ CGU ຫລາຍກວ່າມູນຄ່າທີີ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້, ຊັບສິນຈະຖືວາ່ ເສືີ່ອມຄ່າ ແລະ ຈະຫດມູນຄ່າລງໃຫ້ເທີ່າກັບມູນ
ຄ່າທີີ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້.
ໃນການປະເມີນມູນຄ່າທີີ່ຖືກນໍາໃຊ້, ກະແສເງິນສດທີີ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄດແມ່ນຫລຸດລງ ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ມູນຄ່າປັດຈຸບນ
ັ ໂດຍ
ການນໍາໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຫລຸດກ່ອນອາກອນ ທີີ່ສີ່ງຜນຕໍີ່ການປະເມີນມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫາດໃນປັດຈຸບັນຂອງເງິນ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງສະເພາະຂອງຊັບສິນ. ໃນການກໍານດມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາລບໃຫ້ຕົ້ນທຶນຂາຍ, ແບບວິທີການຕີມູນຄ່າທີີ່ເໝາະສມຈະຖືກນໍາໃຊ້.
ການຄິດໄລ່ຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍເອາຜນຄູນຂອງການຕີມູນຄ່າ, ລາຄາຮຸ້ນທີີ່ກໍານດສໍາລັບການຄ້າຂາຍກັບ ບໍລິສັດໃນເຄືອ ຫື ຕວ
ຊີົ້ບອກມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາອືີ່ນໆ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ (ຕໍ)ີ່

6.11

ການເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນທາງດ້ານການເງິນ (ຕໍ)ີ່
ສໍາລັບຊັບສິນທີີ່ບໍີ່ລວມຄ່ ານິຍ ມ, ການປະເມີນຈະຖືກເຮັດໃນມື ົ້ສ້າງບ ດລາຍງານ ເພືີ່ອເບິີ່ງວ່າອາດຈະມີຕ ວຊີົ້ ບອກເຖິ ງ ການ
ເສືີ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນທີີ່ຜ່ານມານັົ້ນຈະບໍີ່ເກີດຂຶົ້ນອີກ ຫື ອາດຫລຸດລງ. ຖ້າຫາກມີຕວຊີົ້ບອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ ຈໍານວນ
ເງິນທີີ່ສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ການເສືີ່ອມຄ່າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອມັນ ມີການປ່ຽນແປງ
ໃນການກໍານດມູນຄ່າທີີ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ນັບຕັົ້ງແຕ່ການເສືີ່ອມຄ່າຄັົ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ . ການປີົ້ນຄືນແມ່ນຖືກ
ກໍານດຂຶົ້ນ ສະນັົ້ນ, ຍອດຍກມາຂອງຊັບສິນແມ່ນບໍີ່ເກີນມູນຄ່າທີີ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ ຫື ບໍີ່ເກີນຍອດ ຍກມາທີີ່ຖືກກໍານດລບໃຫ້
ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ, ບໍີ່ມີຄ່າເສືີ່ອມຂອງຊັບສິນໃນປີຜ່ານມາ. ການປີົ້ນຄືນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານລວມ
ກິດຈະການ.

6.12

ເອກະສານອະນຸພັນທາງການເງິນ
Swap
Swap ແມ່ນສັນຍາຂໍົ້ຕກລງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໃນການແລກປ່ຽນຊໍາລະເງິນຕາມເວລາ ແລະ ຈໍານວນທີີ່ລະບຸໃນສັນຍາ ທີີ່ຜູກພັນ
ກັບດັດສະນີທີີ່ໃຊ້ອ້າງອີງ ເຊັີ່ນ: ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຫື ດັດສະນີຫຸ້ນ.
ອັດຕາດອກເບ້ຍ Swap ກ່ຽວພັນກັບສັນຍາທີີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ເຮັດກັບຄູ່ສັນຍາອືີ່ນ (ລູກຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ) ໂດຍທີີ່
ທະນາຄານຮັບ ຫື ຈ່າຍ ອັດຕາດອກເບ້ຍລອຍຕວຕາມລໍາດັບ ໃນຮູບແບບຜນຕອບແທນສໍາລັບການຈ່າຍ ຫື ການຮັບອັດຕາດອກ
ເບ້ຍຄງທີີ່. ກະແສລາຍຈ່າຍຈະຖືກຫັກລ້າງຈາກສ່ວນຕ່າງທີີ່ເລີີ່ມຕົ້ນຈ່າຍໂດຍຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶີ່ງ
ໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບ Swap (ລວມຢູ່ໃນສັນຍາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ), ທະນາຄານຈ່າຍຕາມຈໍານວນໃນສະກຸນ
ເງິນໜຶີ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບຕາມຈໍານວນໃນສະກຸນເງິນອືີ່ນ. ການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບ Swap ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກຮັບຮູ້ໂດຍມູນຄ່າ
ແລກປ່ຽນທັງໝດ.
ສິນເຊືີ່ອ Swaps ທີີ່ຜິດນັດຊໍາລະ ແມ່ນສັນຍາຂໍົ້ຕກລງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ທີີ່ຈະຊໍາລະເງິນຕໍີ່ກັບເຫດການສິນເຊືີ່ອທີີ່ໄດ້ກໍານດໄວ້
ໂດຍອີງຕາມຈໍານວນເງິນທີີ່ໄດ້ຖືກກໍານດ. ທະນາຄານຊືົ້ ເອກະສານອະນຸພັນທາງການເງິນແບບ ສິນເຊືີ່ອ Swaps ທີີ່ຜິດນັດຊໍາລະ
ແມ່ນເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຜິດນັດຊໍາລະຂອງຄູ່ສັນຍາຕໍີ່ກັບເອກະສານອະນຸພັນທີີ່ອ້າງອີງໂດຍ Swap. IFRS 7.31.
ໂດຍບໍີ່ຄໍານຶງເຖີງການຕກລງລະຫວ່າງຕວແທນ ຫື ໂດຍກງກັບຄູ່ສັນຍາ Swap ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກຄໍົ້າປະກັນແບບເຕັມສ່ວນ ແລະ
ຮຽກຮ້ອງຊໍາລະສ່ວນເພີີ່ມເປັນລາຍວັນ. ການປະຕິບັດດັງກ່າວຊ່ວງຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືີ່ອຂອງທະນາຄານ, ກງກັນຂ້າມຈະຕ້ອງ
ເອາໃຈໃສ່ຕໍີ່ການບໍລິຫານສະພາບຄ່ອງຖ້າຫາກບໍີ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານະພາບທີີ່ຖືກຮັບປະກັນ .
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6.13

ການຄໍົ້າປະກັນທາງການເງິນ
ໂດຍທີ່ວໄປ ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ການຄໍົ້າປະກັນທາງການເງິນ, ປະກອບມີ ໜັງສືສິນເຊືີ່ອ, ໜັງສືຄໍົ້າປະກັນ ແລະ ໜັງສືຕອບຮັບ.
ການຄໍົ້າປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ພາຍໃຕ້ ‘ໜີົ້ສິນອືີ່ນໆ’) ທີີ່ມູນ
ຄ່າຍຸຕິທໍາ, ພ້ອມຄ່າທໍານຽມ. ພາຍຫັງການຮັບຮູ້ ໜີົ້ສິນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜັງສືຄໍົ້າປະກັນແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍເອາມູນຄ່າທີີ່ຮັບ
ຮູ້ພືົ້ນຖານທີີ່ສູງກວ່າ ລບຄ່າເສືີ່ອມສະສມທີີ່ຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານການເງິນ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທີີ່ດີທີີ່ສຸດທີີ່ຕ້ອງຊໍາລະ
ຕາມພັນທະທີີ່ເກີດຂຶົ້ນຈາກໜັງສືຄໍົ້າປະກັນ.
ທຸກໆການເພີີ່ມຂຶົ້ນຂອງໜີົ້ສິນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄໍົ້າປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານ
ສະເພາະກິດຈະການສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນຕົ້ນປີໃນ ‘ລາຍຈ່າຍເງິນແຮໜີົ້ເສຍ’. ຄ່າທໍານຽມແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜນ
ການດໍາເນີນງານໃນ ‘ລາຍຮັບສຸດທິຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ’ ຕາມວິທີສະເໝີຕວຕາມອາຍຸຂອງການຄໍົ້າປະກັນ.
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ຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ
ຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫລັງກະສຽນ
ຜນປະໂຫຍດຫລັງອອກການ ແມ່ນຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານທະນາຄານ ໃນເວລາກະສຽນຈາກ (ເງິນເດືອນພືົ້ນຖານ + ເງິນ
ແຮງງານ + 25% ຂອງເງິນຕໍາແໜ່ງ (ຖ້າມີ) + 25% ຂອງເງິນນະໂຍບາຍຂອງຕນ) x 1,5 x ປີການເຮັດວຽກ.
 ຄັງສໍາຮອງເງິນບໍາເນັດ ສມທບໂດຍພະນັກງານ, ສໍາລັບທະນາຄານຫັກຈາກ 5,50% ຂອງ (ເງິນເດືອນພືົ້ນຖານ + ເງິນແຮງ
ງານ + 25% ຂອງເງິນຕໍາແໜ່ງ + 25% ຂອງເງິນນະໂຍບາຍ) ຂອງພະນັກງານທຸກໆເດືອນ
 ແລະ ທະນາຄານ ສມທບ 6% ຂອງ (ເງິນເດືອນພືົ້ນຖານ + ເງິນແຮງງານ + 25% ຂອງເງິນຕ າແໜ່ງ + 25% ຂອງເງິນ
ນະໂຍບາຍ) ໃນແຕ່ເດືອນ.
ຕົ້ນທຶນໃນການສະຫນອງຜນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ແຜນດັີ່ງກ່າວທີີ່ກໍານດແມ່ນຖືກກໍານດການນໍາໃຊ້ວິທີການຄິດໄລ່ແບບຄາດຄະເນ
(ໜີົ້ສິນ). ຫດຫວໜ່ວຍການບໍລິການທີີ່ຖືກຄາດຄະເນໄວ້.
ການປະເມີນຄືນ, ປະກອບມີກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນຕວຈິງ ບໍີ່ລວມດອກເບ້ຍທີີ່ລວມເຂົ້າໃນດອກເບ້ຍສຸດທິໃນຜນປະໂຫຍດໜີົ້
ສິນທີີ່ໄດ້ກໍານດໄວ້ຈະບັນທຶກທັນທີໂດຍທັນທີໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນພ້ອມກັບ ຈດໜີົ້ ຫື ມີ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍາໄລສະສມ
ໂດຍຜ່ານ OCI ໃນປີທີີ່ເກີດຂຶົ້ນ. ການປະເມີນຄືນ ແມ່ນບໍີ່ໄດ້ຈັດປະເພດຄືນເຂົ້າກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນໃນໄລຍະຕໍີ່ມາ.
ດອກເບ້ຍສຸດທິທີີ່ຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຫດຂອງຊັບສິນ ຫື ໜີົ້ສິນສຸດທິທີີ່ກໍານດໄວ້.
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6.14

ຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ (ຕໍ)ີ່
ທະນາຄານຮັ ບ ຮູ້ ຜ ນການດໍາ ເນີນ ງານທີີ່ ປ່ຽ ນແປງໄປໃນພັນ ທະທີ ີ່ຜ ູກ ພັ ນ ກັ ບຜ ນປະໂຫຍດສຸ ດທິພ າຍໃຕ້ “ລາຍຈ່າຍໃຫ້ ແ ກ່
ພະນັກງານ” ໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ:
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການປະກອບມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການໃນປະຈຸບັນ , ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການຜ່ານມາ, ກໍາໄລ
ແລະ ຂາດທຶນ ໃນການຕັດຫັກລບ ແລະ ການຊໍາລະທີີ່ບໍີ່ເກີດຂຶົ້ນເປັນປະຈໍາ, ແລະ
 ລາຍຮັບ ຫື ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍສຸດທິ

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

ກໍລະນີພະນັກງານຂາດທັກສະຄວາມຊໍານິຊໍານານ ຫື ມີສຸຂະພາບບໍີ່ແຂງແຮງ ແລະ ບໍີ່ສາມາດສືບຕໍີ່ເຮັດ ວຽກໄດ້;
ກໍລະນີທະນາຄານພິຈາລະນາວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງຫລຸດພະນັກງານ ເພືີ່ອປັບປຸງການເຮັດວຽກພາຍໃນອງກອນ.

ສໍາລັບການຍກເລີກສັນຍາຈ້າງງານໃນຂງເຂດທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັົ້ນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງິນເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍ ອີງໃສ່
ພືົ້ນຖານການຄິດໄລ່ 10% ຂອງເງິນເດືອນພືົ້ນຖານ ເດືອນສຸດທ້າຍຄູນໃຫ້ຈໍານວນເດືອນທີີ່ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ. ນະວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019, ບໍີ່ມີພະນັກງານທະນາຄານຖືກຢຸດຈ້າງຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ. ດັີ່ງນັົ້ນ ທະນາຄານບໍີ່ໄດ້ຫັກຄັງແຮ
ສໍາລັບການຍກເລີກການຈ້າງດັີ່ງກ່າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ

6.15

ເງິນແຮ
ເງິນແຮ ຈະຖືກຮັບຮູ້ ກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອທະນາຄານມີພັນທະ (ທາງດ້ານກດໝາຍ ຫື ຕາມການຕກລງ) ເນືີ່ອງມາ ຈາກເຫດການທີີ່ຜ່ານມາ
ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີລາຍຈ່າຍ ເພືີ່ອຊໍາລະສະສາງໜີົ້ສິນທີີ່ອາດຈະເກີດຂຶົ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນດັີ່ງກ່າວຕ້ອງເຊືີ່ອ
ຖືໄດ້. ໃນເວລາທີີ່ຜ ນກະທ ບຂອງມູນ ຄ່າ ເງິ ນເວລາ, ທະນາຄານກໍານ ດລະດັບ ເງິ ນແຮດ້ ວຍວິທີຄິ ດໄລ່ອັ ດຕາສ່ວນຫ ດກະແສ
ເງິນສດທີີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ ໂດຍອັດຕາກ່ອນການພາສີ ເຊິີ່ງແມ່ນອັດຕາການປັດຈຸບັນທີີ່ກໍານດໄວ້ສະເພາະກັບໜີົ້ສິນ. ລາຍຈ່າຍທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄັງແຮຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບເງິນຄືນ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ (ຕໍ)ີ່

6.16

ອາກອນກໍາໄລ
ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ
ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ສໍາລັບປີປັດຈຸບັນ ແລະ ປີກ່ອນ ແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າຕາມຈໍານວນທີີ່ຄາດວ່າຈະເກັບ ຄືນ
ຫື ຈ່າຍໃຫ້ກມສ່ວຍສາອາກອນ. ອັດຕາອາກອນ ແລະ ກດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນທີີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຄິດໄລ່ອາກອນແມ່ນມີຜນສັກສິດນໍາ
ໃຊ້ໃນມືົ້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ພາຍໃນປະເທດທີີ່ທະນາຄານດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ.
ອາກອນລາຍໄດ້ພາຍໃນໄລຍະທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການທີີ່ບັນທຶກໃນບັນຊີທຶນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ມີການ
ບັນທຶກໃນບັນຊີກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນ, ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ມີການປະເມີນສະຖານະການປະຕິບັດອາກອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອີງຕາມ
ກດລະບຽບທາງດ້ານອາກອນ ເພືີ່ອການຕີລາຄາຄືນ ແລະ ສ້າງຄັງແຮໃນເວລາທີີ່ເໝາະສມ.

ອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ
ອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ ຈາກສ່ວນຜິດດ່ຽງຊີ່ວຄາວ ຕາມມືົ້ທີີ່ອອກບດລາຍງານ ລະຫວ່າງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ
ອາກອນ ແລະ ຍອດຍກມາສໍາລັບການລາຍງານການເງິນ. ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນສ່ວນ ຕ່າງອາກອນ
ຊີ່ວຄາວ, ຍກເວັົ້ນເມືີ່ອໜີົ້ສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະເກີດຂຶົ້ນຈາກການຮັບຮູ້ເບືົ້ອງຕົ້ນຂອງຊັບສິນ ຫື ໜີົ້ສິນ ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ບໍີ່
ແມ່ນການ ລວມກິດຈະການ ແລະ ໃນເວລານັົ້ນການເຄືີ່ອນໄຫວບໍີ່ມີຜນກະທບຕໍີ່ກໍາໄລທາງດ້ານບັນຊີ ຫື ກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີີ່
ຖືກອາກອນ.
ຍອດຍກມາຂອງໜີົ້ຕ້ອງຮັບທາງອາກອນ ແມ່ນຖືກກວດກາຄືນໃນມືົ້ສ້າງບດລາຍງານ ແລະ ຫລຸດລງ ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະ
ບໍີ່ມີກໍາໄລທີີ່ຖືກເສຍອາກອນທີີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຫື ພາກສ່ວນໜຶີ່ງຂອງໜີົ້ ຕ້ອງຮັບອາກອນຈະ ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ. ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ
ອາກອນທີີ່ບໍີ່ຖືກຮັບຮູ້ ແມ່ນຖືກປະເມີນຄືນໃນມືົ້ສ້າງບດລາຍງານ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ເມືີ່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າກໍາໄລທີີ່ຖືກເສຍ
ອາກອນໃນອະນາຄດ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໜີົ້ຕ້ອງຮັບອາກອນ ສາມາດຫັກອອກໄດ້.
ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະແມ່ນຖືກໄລ່ລຽງຕາມອັດຕາອາກອນທີີ່ຄາດວ່າຈະນໍາໄປໃຊ້ ພາຍໃນໄລຍະ ເມືີ່ອ
ຊັບສິນຖືກຮັບຮູ້ມູນຄ່າຕວຈິງ ຫື ໜີົ້ສິນຖືກສະສາງ ອີງຕາມອັດຕາອາກອນ (ແລະ ກດໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ) ທີີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້
ນະມືົ້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ.
ອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ແລະ ອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະຈະຖືກຮັບຮູ້ຜນປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໃບລາຍງານຜນໄດ້
ຮັບ, ຍກເວັົ້ນອາກອນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕີມູນຄ່າຕາມລາຄາຍຸດຕິທໍາຂອງຊັບສິນທີີ່ມີໄວ້ສໍາລັບການຂາຍ , ການຜິດດ່ຽງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຂອງກະແສເງິນສດ, ເຊິີ່ງສາມາດຄິດຄ່າທໍານຽມ ຫື ບັນທຶກບັນຊີເປັນ OCI. ຂໍົ້ຍກເວັົ້ນເຫີ່ານີົ້ແມ່ນ
ໄດ້ຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານ ໃນບັນຊີກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນເຍືອ
ົ້ ນຊໍາລະ. ທະນາຄານ
ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ອາກອນພາຍຫັງທີີ່ມີການຊໍາລະສະສາງ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ທີີ່ຖືກຈັດປະເພດເປັນທຶນເຈົ້າຂອງ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

6.

ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນຊີທີີ່ສໍາຄນ (ຕໍ)ີ່

6.16

ອາກອນກໍາໄລ (ຕໍ)ີ່
ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະແມ່ນໄດ້ຖືກຫັກລ້າງ ຖ້າຫາກມີສິດບັງຄັບໃຊ້ທາງກດໝາຍ ເພືີ່ອຫັກລ້າງຊັບສິນ
ອາກອນ ແລະ ໜີົ້ສິນອາກອນ ແລະ ທະນາຄານມີຄວາມຕັົ້ງໃຈທີີ່ຈະລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທິ.
ທະນາຄານແມ່ນຫັກລ້າງໜີົ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ ເມືີ່ອມີທັງສິດທາງດ້ານກດໝາຍ ແລະ ທະນາຄານມີ
ຈຸດປະສງທີຈ
ີ່ ະຫັກລ້າງກັນບນພືນ
ົ້ ຖານມູນຄ່າສຸດທິ.

6.17

ຊັບສິນທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍອໍານາດ (ຊັບສິນທີີ່ທະນາຄານບໍີ່ໄດ້ຖືກໍາມະສິດ)
ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບກອງທຶນ ແລະ ການບໍລິການບໍລິຫານຊັບສິນ ເຊິີ່ງເປັນຜນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໄດ້ຖືຄອງ ຫື ໄດ້
ຮັບສິດໃນການລ ງທຶນໃນນາມລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ. ຊັບສິນດັີ່ງກ່າວບໍີ່ໄດ້ຖືກສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງິ ນ ຂອງ
ທະນາຄານ, ເນືີ່ອງຈາກຊັບສິນເຫີ່ານັົ້ນ ບໍີ່ແມ່ນຊັບສິນຂອງທະນາຄານ.

6.18

ຄັງສໍາຮອງທຶນເຈົ້າຂອງ
ຄັງສໍາຮອງຖືກບັນທຶກເປັນທຶນ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິີ່ງລວມມີ:
►

7.

ຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິີ່ງຖືກສ້າງຂຶົ້ນຕາມຂໍົ້ກໍານດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບດອະທິບາຍ
ເລກທີ 33

ການຄາດຄະເນທີີ່ສໍາຄນທາງບນຊີ ແລະ ການຕັ້ງສົມມຸດຖານ
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງ ລວມກິດ ຈະການຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານຕ້ອງມີ ກ ານ
ພິຈາລະນາ, ຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜນກະທ ບຕໍີ່ຈໍານວນລາຍຮັບ , ລາຍຈ່າຍ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ແລະ ການເປີດເຜີຍທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງການເປີດເຜີຍໜີົ້ສິນທີີ່ອາດເກີດຂຶົ້ນ . ຄວາມບໍີ່ແນ່ນອນໃນການປະເມີນ ແລະ ການຕີລາຄາ ອາດຈະເຮັດໃຫ້
ເກີ ດ ມີ ຄ ວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການດ້ າ ນການດັດ ແກ້ ມູ ນ ຄ່າ ຂອງຍອດຍ ກມາຂອງຊັ ບ ສິນ ແລະ ໜີ ົ້ ສ ິ ນ ທີ ີ່ ຈ ະສ ີ່ ງ ຜ ນກະທ ບໃນ
ອະນາຄດ.
ໃນຂະບວນການຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງທະນາຄານ, ຄະນະບໍລິຫານໄດ້ພິຈາລະນາດັີ່ງນີົ້ ເຊິີ່ງມີຜນ
ກະທບອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຕວເລກການຮັບຮູ້ທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍ ເຊິີ່ງຜນມາຈາກເຄືີ່ອງມືການດັດແກ້ທີີ່ສໍາຄັນຂອງມູນຄ່າຕວຈິງ
ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນພາຍໃນປີການເງິນຕໍີ່ໜ້າ . ທະນາຄານໄດ້ອີງໃສ່ຂໍົ້ສມມຸດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງຕນ ກ່ຽວກັບ
ການກໍານດເວລາທີີ່ມີການລາຍງານທາງດ້ານການເງິນທີີ່ຖືກກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສມມຸດຖານ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນ
ອະນາຄ ດ, ຢ່ າ ງໃດກໍ ີ່ຕ າມ, ອາດຈະມີ ກ ານປ່ ຽນແປງ ເນື ີ່ ອ ງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫ າດ ຫື ສະພາບການທີີ່ ຄ ວບຄຸມ
ທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັີ່ງກ່າວໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຂໍົ້ສມມຸດຖານໃນເວລາທີີ່ເກີດຂຶົ້ນ.

39

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

7.

ການຄາດຄະເນທີີ່ສໍາຄນທາງບນຊີ ແລະ ການຕັ້ງສົມມຸດຖານ (ຕໍີ່)

7.1

ຄວາມສືບເນືີ່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ຄະນະບໍລຫ
ິ ານຂອງທະນາຄານໄດ້ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ກໍີ່ຄືຄວາມສືບເນືີ່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ
ເປັນທີີ່ໜ້າພໍໃຈວ່າທະນາຄານມີແຫລ່ງທຶນ ເພືີ່ອສືບຕໍີ່ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນອະນາຄດ. ຍິີ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຄະນະບໍລຫ
ິ ານບໍມ
ີ່ ີ
ສິີ່ງຜິດປກກະຕິໃດໆເປັນທີີ່ໜ້າສງໃສຕໍີ່ກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ
ເພືີ່ອສືບຕໍີ່ດາໍ ເນີນງານກໍີ່ຄືຄວາມສືບເນືີ່ອງໃນ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ເພາະສະນັົ້ນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການລວມກິດຈະການ ຍັງສືບຕໍີ່ສ້າງຂຶົ້ນບນ
ພືົ້ນຖານ ຄວາມສືບເນືີ່ອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

7. 2

ວິທີການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ແທ້ຈິງ
ດັີ່ງທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບດອະທິບາຍເລກທີ 6.2.4, ການຮັບຮູ້ດອກເບ້ຍພາຍໃຕ້ອັດຕາຂອງເງິນໄດ້ຮັບຄືນ ທີີ່ສາມາດກໍານດໄດ້
ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີີ່ສຸດໂດຍນໍາໃຊ້ອັດຕາຄງທີີ່ ຕາມອາຍຸຂອງເງິນກູ້ ເເລະ ເງິນຝາກ ເເລະ ຮັບຮູ້ຜນກະທບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ອາດ
ຈະເເຕກຕ່າງໃນເເຕ່ລະຂັົ້ນຕອນ ເເລະ ລັກສະນະອືີ່ນໆ ຈາກວງຈອນອາຍຸຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ (ເຊັີ່ນ: ການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ, ຄ່າ
ປັບໃໝ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມອືີ່ນໆ). ການຄາດຄະເນນີົ້ໄດ້ອີງໃສ່ລັກສະນະ, ອງປະກອບຂອງການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ
ລັກສະນະທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ເເລະ ວງຈອນຊີວິດຂອງເຄືີ່ອງມື, ເນືີ່ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆເປັນສ່ວນສໍາ
ຄັນຂອງເຄືີ່ອງມື.

7.3

ການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ
ທະນາຄານໄດ້ມີການທບທວນເງິນໃຫ້ກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າທີີ່ສໍາຄັນເປັນແຕ່ລະບຸກຄນຕາມແຕ່ລະວັນທີລາຍງານ ເພືີ່ອປະເມີນ
ວ່າການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ ຄວນຖືກບັນທຶກລງໃນໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານ ຫື ບໍີ່.
ວິທີການປະເມີນຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີີ່ບັນທຶກໂດຍວິທີຫັກລບຕົ້ນທຶນ ເປັນຜນໃຫ້ມີການບັນທຶກເງິນແຮສໍາລັບ:



ການເສືີ່ອມມູນຄ່າສະເພາະຕາມຄວາມສໍາຄັນແບບລາຍການ ຫື ຊັບສິນສ່ຽງທີີ່ຖືກກໍານດວ່າສໍາຄັນ;
ການເສືີ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ

ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເພດໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບດອະທິບາຍເລກທີ 6.4.1. ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະ
ບໍລິຫານ, ໂດຍສະເພາະເເລ້ວຈະມີການປະເມີນມູນຄ່າ ເເລະ ກໍານດເວລາຂອງກະເເສເງິນສດໃນອະນາຄດ ເເລະ ມູນຄ່າຫັກຊັບຄໍົ້າ
ປະກັນ ເມືີ່ອມີການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ. ການປະເມີນດັີ່ງກ່າວມາຈາກຈໍານວນຂອງປັດໄຈ, ການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍການ
ທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເເຕກຕ່າງຂອງຜນຕອບເເທນ.

7.4

ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງການລງທຶນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ
ທະນາຄານທບທວນຄືນຕາສານຫນີົ້ຂອງຕນທີີ່ຈັດປະເພດເປັນການລງທຶນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍໃນແຕ່ລະວັນທີີ່ລາຍງານເພືີ່ອປະເມີນ
ວ່າພວກມັນໄດ້ເຊືີ່ອມຄ່າ ຫື ບໍີ່ ດັີ່ງທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບດອະທິບາຍເລກທີ 6.4.2.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

7.

ການຄາດຄະເນທີີ່ສໍາຄນທາງບນຊີ ແລະ ການຕັ້ງສົມມຸດຖານ (ຕໍີ່)

7.4

ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງການລງທຶນທີີ່ມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ (ຕໍີ່)
ການປະເມີນຜນດັີ່ງກ່າວນີົ້, ລວມທັງການຄາດຄະເນກະແສເງິນສດໃນອະນາຄດ ແລະ ຂໍົ້ມູນທີີ່ປະກອບເຂົ້າອືີ່ນໆເຂົ້າໃນຮູບແບບ
ກະແສເງິນສດແບບສ່ວນຫດ ແລະ ໃນກໍລະນີຂອງຕາສານທຶນ , ການຕີລາຄາຂອງສິີ່ງທີີ່ເປັນ ‘ທີີ່ສໍາຄັນ’ ຫື ‘ເປັນເວລາດນ’ ແມ່ນ
ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ມ ີ ກ ານຕັ ດ ສິ ນ ໃຈ. ໃນການຕັ ດ ສິ ນ ໃຈດັ ີ່ ງ ກ່ າ ວນີົ້ , ທະນາຄານການປະເມີ ນ , ໃນບັ ນ ດາປັ ດ ໄຈອື ີ່ ນ ໆ, ປະຫວັ ດ
ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຸ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີີ່ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຂອງການລງທຶນແມ່ນຕີ່າກວ່າຕົ້ນທຶນ.

7.5

ຊັບສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ
ຊັບສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນແງ່ຂອງການຂາດທຶນອາກອນ ທີີ່ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ວ່າກໍາໄລອາກອນໃນ
ອະນາຄດທີີ່ມີຢູ່ກັບການຂາດທຶນທີີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ ໄດ້. ການຕັດສິນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການກໍານ ດຈໍານວນເງິນຂອງຊັບສິນອາກອນ
ເຍືົ້ອນຊໍາລະ ທີີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ , ໂດຍອີງໃສ່ແນວໂນ້ມໄລຍະເວລາ ແລະ ລະດັບຂອງກໍາໄລອາກອນໃນອະນາຄດ ພ້ອມກັບຍຸດ
ທະສາດການວາງແຜນອາກອນໃນອະນາຄດ.

8.

ລາຍຮບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮບທີີ່ຄ້າຍຄືກນ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

1.450.737
53.185
133.971
5.040

1.227.275
36.944
118.093
23.321

1.642.933

1.405.633

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

216.264
665.993
882.257

122.245
609.136
731.381

ລາຍຮບດອກເບ້ຍທີີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີອດຕາດອກເບ້ຍ
ທີີ່ແທ້ຈິງ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍການໃຫ້ກູ້ຢືມ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືີ່ນ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການລງທຶນໃນຫັກຊັບ
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີີ່ຄ້າຍຄືກັນອືີ່ນໆ

9.

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີີ່ຄ້າຍຄືກນ

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍທີີ່ຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີອດຕາດອກເບ້ຍ
ທີີ່ແທ້ຈິງ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອືີ່ນ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
10.

ລາຍຮບສຸດທິຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່
ສິນ
ົ້ ສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

132.777
34.120
18.505
185.402

115.726
65.947
11.356
193.029

ລາຍຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການສໍາລບ:
ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ
ທຸລະກໍາທາງອືີ່ນ

(18.194)
(6.522)

(14.445)
(3.207)

ລາຍຮບສຸດທິຈາກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

(24.716)
160.686

(17.652)
175.377

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

3.854.964
(3.829.112)
25.852

3.827.591
(3.786.721)
40.870

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

1.518
(2.722)
(1.204)

(1)
(1)

ລາຍຮບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຈາກ:
ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ
ທຸລະກໍາທາງດ້ານສິນເຊຶີ່ອ
ທຸລະກໍາທາງອືີ່ນ

11.

ລາຍຮບສຸດທິຈາກການຊືັ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ກໍາໄລຈາກການຊືົ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຂາດທຶນຈາກການຊືົ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

12.

ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊືັ້ – ຂາຍເອກະສານອະນຸພນ

ກໍາໄລຈາກເອກະສານອະນຸພັນ
ຂາດທຶນຈາກເອກະສານອະນຸພັນ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

13.

ລາຍຮບອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

8.186
306
56.854
7.755

160
4.114
7.000
2108

73.101

13.382

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

1.202

(29.158)

(19.175)

-

(17.973)

(29.158)

ລາຍຮັບເງິນປັນຜນຈາກການລງທຶນໃນຫັກຊັບ
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊັບສມບັດຄງທີີ່ມີຕວຕນ
ເກັບຄືນໜີົ້ສູນທີີ່ສະສາງອອກ
ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຫຸ້ນຂອງຄູ່ຮ່ວມລງທຶນ
ອືນ
ີ່ ໆ

14.

(ຫກເພີີ່ມ)/ການເກບຄືນຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າສໍາລບການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ

ເກັບຄືນຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າສໍາລັບຫັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈນຄບກໍານດ

(ບດອະທິບາຍເລກທີ 22)

ຫັກເພີີ່ມເງິນແຮຄ່າເສືີ່ອມສໍາລັບການລງທຶນໃນຫັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອ
ຂາຍ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

15.

ລາຍຈ່າຍພະນກງານ

ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນແຮງງານ
ເງິນອຸດໜຸນ ແລະ ຜນປະໂຫຍດອືີ່ນແກ່ພະນັກງານ
ເງິນອຸດໜູນພາຍຫັງອອກວຽກ (ບດອະທິບາຍເລກທີ 31)
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືີ່ນໆຂອງພະນັກງານ

16.

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

108.686
55.699
16.461
5.921

98.631
118.833
36.453
5.301

186.767

259.218

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

16.822

15.773

8.243
7.654
7.505

5.432
5.714
5.564

11.221
22.473
130
6.004
7.124
1.752
10.578
7.096
12
11.222
117.836

11.334
20.154
127
3.983
6.090
1.604
12.021
3.335
5.555
12.404
109.090

ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ

ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ
ຄ່າໂຄສະນາ. ການຕະຫາດ ແລະ ການສີ່ງເສີມການຂາຍ
ຄ່າເຊີ່າຫ້ອງການ
ຄ່າການສືີ່ສານ
ຄ່າການຝຶກອບຮມ. ປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ
ຄ່າເບ້ຍປະກັນໃຫ້ກອງທຶນປກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ
ຄ່າອາກອນ ແລະ ພັນທະອືີ່ນໆ
ລາຍຈ່າຍປະກັນໄພ
ສາທາລະນຸປະໂພກ
ລາຍຈ່າຍນໍົ້າມັນ
ວັດສະດຸ ແລະ ເຄືອ
ີ່ ງໃຊ້ຫ້ອງການ
ຄ່າທໍານຽມທີີ່ປຶກສາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການເງິນ
ເງິນແຮຄວາມສ່ຽງສໍາລັບເງິນທີີ່ຖືກລັກໂລບ
ອືນ
ີ່ ໆ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
17.

ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”)

ເງິນສດໃນກໍາມືເປັນສະກຸນເງິນກີບ
ເງິນສດໃນກໍາມືເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

1.210.337

961.728

710.353

681.517

1.370.817
4.322.596
7.614.103

1.294.828
2.396.173
5.334.246

ຍອດເຫືອຢູ່ ທຫລ
- ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ
- ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ຍອດເຫືອກັບທະນາຄານກາງປະກອບດ້ວຍບັນຊີເງິນຝາກເພືີ່ອການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ. ຍອດເຫືອເຫລີ່ານີົ້ບໍີ່
ມີດອກເບ້ຍ.
ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາຄັງສະສມເງິນສດກັບທະນາຄານກາງໃນຮູບແບບ
ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ. ເຊິີ່ງຖືກຄິດໄລ່ 5,00% ສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ 10,00% ສໍາລັບສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ. ສອງອາທິດຕໍີ່
ຄັ ົ້ ງ (2018: 5,00% ແລະ 10,00%) ຂອງເງິ ນ ຝາກລູ ກຄ້ າທີ ີ່ມ ີມ ືົ້ ຄ ບກໍ າ ນ ດຕໍີ່ າກວ່ າ 12 ເດື ອ ນ. ພາຍໃນໄລຍະດັ ີ່ ງກ່າວ
ທະນາຄານໄດ້ຮັກສາຍອດເງິນຝາກພາກບັງຄັບໃນມູນຄ່າທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ.
18.

ໜີັ້ຕ້ອງຮບຈາກທະນາຄານອືີ່ນ

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວນ ແລະ ເງິນຝາກປະຢດ
- ເປັນເງິນກີບ
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

4.789.666
9.702
4.779.964

2.700.974
3.681
2.697.293

ເງິນຝາກມີກໍານົດ
- ເປັນເງິນກີບ
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

1.096.090
213.772
882.318

1.127.695
381.380
746.315

5.885.756

3.828.669

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
% ຕໍີ່ປີ

ສໍາລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
31 ທັນວາ 2018
% ຕໍີ່ປີ

0,00% - 3,10%
0,00% - 0,80%
0,85% - 4,95%

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

ອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງທະນາຄານອືີ່ນພາຍໃນໄລຍະມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິກຝາກມີກໍານດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
19.

ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າທັງໝດ
ໃນນີ:ົ້

ເງິນກູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກການກູ້ຢືມເງິນຈາກ ທຫລ
(ບດອະທິບາຍເລກທີ 29.1)
ເງິນແຮຂາດທຶນຈາກການເສືີ່ອມຄ່າ (ບດອະທິບາຍເລກທີ 20)

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

27.426.677

24.845.276

2.136.951
(703.247)

2.063.243
(478.416)

26.723.430

24.366.860

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ອັດຕາດອກເບ້ຍ
% ຕໍປ
ີ່ ີ

ສໍາລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
31 ທັນວາ 2018
ອັດຕາດອກເບ້ຍ
% ຕໍປ
ີ່ ີ

6,00% - 16,00%
5,80% - 16,00%
6,00% - 10,00%

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

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

12.170.955
11.913.620
3.342.102

10.988.474
10.842.780
3.014.022

27.426.677

24.845.276

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

1.540.158
15.900.371
9.986.148

1.825.034
14.431.801
8.588.441

27.426.677

24.845.276

ອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບເງິນກູ້ທຸລະກິດພາຍໃນໄລຍະມີ ດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ກີບ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ໂດລາ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ບາດ

ເງິນກູ້ໄຈ້ແຍກຕາມສະກຸນເງິນ:

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ກີບ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ໂດລາ
ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ບາດ

ເງິນກູ້ໄຈ້ແຍກຕາມມືົ້ຄບກໍານດເດີມ:

ເງິນກູ້ໄລຍະສັົ້ນ
ເງິນກູ້ໄລຍະກາງ
ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
19.

ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (ຕໍີ່)
ຄັງເງິນກູ້ທີີ່ສິົ້ນສຸດເກົ້າເດືອນປະກອບດ້ວຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແໜງທຸລະກິດ ດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

30 ກັນຍາ 2019
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
20.

ອຸດສາຫະກໍາ
ກໍີ່ສ້າງ
ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ
ກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້
ການຄ້າ
ຂນສີ່ງໄປສະນີ
ບໍລິການ
ຫັດຖະກໍາ
ອືີ່ນໆ

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

%

ລ້ານກີບ

%

14.441.652
4.033.911
89.921
67.433
4.260.259
715.725
3.495.904
3.364
318.507
27.426.677

52,66%
14,71%
0,33%
0,25%
15,53%
2,61%
12,75%
0,01%
1,16%
100%

12.931.637
3.374.610
85.352
74.248
4.336.508
688.078
2.875.026
3.456
476.361
24.845.276

52,05%
13,58%
0,34%
0,30%
17,45%
2,77%
11,57%
0,01%
1,92%
100%

ເງິນແຮສໍາລບການຂາດທຶນຈາກການເສືີ່ອມຄ່າ
ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮສໍາລັບການຂາດທຶນຈາກການເສືີ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າພາຍໃນໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019 ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ
ຍອດເຫືອ ນະວນທີ 1 ມງກອນ 2019
ປ່ຽນແປງສຸດທິພາຍໃນໄລຍະ
ສະສາງໜີົ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ
ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຍອດເຫືອນະວນທີ 30 ກັນຍາ 2019

478.416
277.296
(69.491)
17.026
703.247

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

30 ກັນຍາ 2019

ຄ່າເສືີ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູ້ລາຍການໃຫຍ່
ຄ່າເສືີ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູ້ເປັນກຸ່ມ

31 ທັນວາ 2018

ຍອດເຫືອທ້າຍ
ລ້ານກີບ

ຄ່າເສືີ່ອມ
ລ້ານກີບ

ຍອດເຫືອທ້າຍ
ລ້ານກີບ

ຄ່າເສືີ່ອມ
ລ້ານກີບ

3.523.031
22.984.946
26.507.977

334.070
369.176
703.246

1.859.522
22.478.847
24.338.369

291.960
186.456
478.416
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
21.

ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ

ຫລັກຊັບປະເພດທຶນຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊນ

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

136.536

156.516

136.536

156.516

ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019, ມູນຄ່າຮຸ້ນແມ່ນມີການດ້ອຍຄ່າຕໍີ່າກວ່າມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ 188.043 ລ້ານກີບ ຈໍານວນ 51.507 ລ້ານ
ກີບ.
22.

ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືັ້ຄົບກໍານົດ

ມູນຄ່າຕາມວິທີຫດຕົ້ນທຶນລງຂອງພັນທະບັດຄັງເງິນທີີ່ອອກໂດຍກະຊວງ
ການເງິນ
ມູນຄ່າຕາມວິທີຫດຕົ້ນທຶນລງຂອງພັນທະບັດທີີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ
ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງການຫກຊບປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືັ້ຄົບກໍາ
ນົດ (*)
- ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຈາກພັນທະບັດທີີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

1.581.108
2.042.828

1.916.549
1.737.433

3.623.936

3.653.982

(8)
3.623.928

(1.210)
3.652.772

(*) ການປ່ຽນແປງສຸດທິໃນການຂາດທຶນຈາກການເສືີ່ອມຄ່າ 1.202 ລ້ານກີບ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ
2019 ແມ່ນບັນທຶກຫັກເພີີ່ມຄ່າເສືີ່ອມຂອງຫັກຊັບທີີ່ຖືໄວ້ຈນຄບກໍ ານດໃນລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານລວມກິດຈະການ (ບດ

ອະທິບາຍເລກທີ 14).
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
22.

ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືັ້ຄົບກໍານົດ (ຕໍ)ີ່

22.1

ພນທະບດຄງເງິນ ທີີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ
ລາຍລະອຽດຂອງພັນທະບັດຄັງເງິນ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ມີດັີ່ງນີົ້:

ໄລຍະ
ເວລາ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22.2

ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ
ປີ

ມືົ້ອອກພັນທະບັດ
16 ພະຈິກ
17 ທັນວາ
21 ທັນວາ
22 ກຸມພາ
7 ມີນາ
22 ມີນາ
5 ເມສາ
12 ເມສາ
26 ເມສາ
31 ພຶດສະພາ
14 ມິຖຸນາ
28 ມິຖຸນາ

18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

ມືົ້ຄບກໍານດ
16 ພະຈິກ
16 ທັນວາ
21 ທັນວາ
22 ກຸມພາ
7 ມີນາ
22 ມີນາ
4 ເມສາ
12 ເມສາ
26 ເມສາ
31 ພຶດສະພາ
14 ມິຖຸນາ
28 ມິຖຸນາ

19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ມູນຄ່າໜ້າບັດ
ລ້ານກີບ

ມູນຄ່າຕາມວິທີ ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຫດຕົ້ນທຶນລງ ຕໍີ່ປີ (ຕາມໜ້າພັນ
ລ້ານກີບ
ທະບັດ)

300.000
150.000
210.000
300.000
73.000
68.600
150.000
50.000
20.000
68.000
100.000
42.880

313.027
156.234
218.096
308.953
75.042
70.378
153.815
51.153
20.423
69.115
101.450
43.421

1.532.480

1.581.108

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

ພນທະບດທີີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ

ພັນທະບັດເພີີ່ມທຶນ
ພັນທະບັດອືີ່ນໆ
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30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

2.042.828
2.042.828

70.600
1.666.833
1.737.433

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

22.

ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນເຖິງມືັ້ຄົບກໍານົດ (ຕໍີ່)

22.2

ພນທະບດທີີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ (ຕໍີ່)


ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາພັນທະບັດອືີ່ນໆ ໂດຍວັນທີໜດກໍານດຕາມພັນທະຕາມສັນຍາ ມີດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີົ້:

ພາຍໃນ 1 ປີ
1 ຫາ 5 ປີ
ເກິນກ່ວາ 5 ປີ

►

ມູນຄ່າໜ້າບັດ
ລ້ານກີບ

ມູນຄ່າຕາມວິທີຫດ
ຕົ້ນທຶນລງ
ລ້ານກີບ

51.000
1.187.049
755.634

51.516
1.216.780
774.531

1.993.683

2.042.828

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າ
ເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
(% ຕໍີ່ປີ)

ສໍາລັບທ້າຍ
ປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
31 ທັນວາ 2018
(% ຕໍີ່ປີ)

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

3,00 - 5,30%

ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາພັນທະບັດອືີ່ນໆ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍ ມີດັີ່ງລຸ່ມນິົ້:

ພາຍໃນ 1 ປີ
1 ຫາ 5 ປີ
ເກິນກ່ວາ 5 ປີ

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

ພັນທະບັດອືີ່ນໆແມ່ນພັນທະບັດທີີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ຈຸດປະສງເພືີ່ອ: (i) ຊໍາລະຍອດເງິນຕ້ອງຮັບຈາກ ກະຊວງການ
ເງິນ ຫື (ii) ຊໍາລະໜີົ້ຂອງລູກຄ້າກັບທະນາຄານ ໂດຍລູກຄ້າຜູ້ທີີ່ມີໜີົ້ຕ້ອງຮັບຈາກ ກະຊວງການເງິນ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
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23.

ການລົງທຶນໃນບໍລິສດໃນເຄືອ ແລະ ບໍລິສດຮ່ວມທຶນ

ຍອດໃນຕົັ້ນໄລຍະ/ປີ
ສ່ວນແບ່ງຂອງຂາດທຶນ/ກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ ພາຍໃຕ້ວິທີສ່ວນໄດ້ສ່ວນ
ເສຍ (Equity Method)
ຂາຍຫຸ້ນຂອງຄູ່ຮ່ວມລງທຶນ
ລງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມລງທຶນ
ລົບ: ເງິນປັນຜນໄດ້ຮັບພາຍໃນໄລຍະ
ຍອດເຫືອທ້າຍໄລຍະ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

462.296

541.730

13.235
2.040
-

(7.643)
(52.266)
(19.525)

477.571

462.296

30 ກັນຍາ 2019

ການລົງທຶນໃນ
ສາຖະບນການເງິນ
ອືີ່ນ
ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະ
ກິດລາວ - ຫວຽດ
(LVB)
ທະນາຄານລາວ -ຝຣັີ່ງ
ຈໍາກັດ
ທະນາຄານລາວ -ຈີນ
ຈໍາກັດ
ລົງທຶນໃນ
ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ
ປະເທດ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ປະກັນໄພ
ລາວ-ຫວຽດ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ລາວເນເຊີນນໍ
ເພເມັົ້ນ ເນັດເວີກ
ຈໍາກັດ

31 ທັນວາ 2018

ຕົ້ນທຶນທຽບ
ເທີ່າລ້ານກີບ

ມູນຄ່າ
ຕາມບັນຊີ
ເປັນ
ລ້ານກີບ

% ການຖືຮຸ້ນ
ຂອງທະ
ນາຄານ

197.839

242.967

25%

ຕົ້ນທຶນທຽບ
ເທີ່າລ້ານກີບ

ມູນຄ່າ
ຕາມບັນຊີ
ເປັນ
ລ້ານກີບ

% ການຖືຮຸ້ນ
ຂອງທະ
ນາຄານ

197.839

228.359

25%

90.000

63.508

30%

90.000

64.053

30%

147.000

157.038

49%

147.000

158.179

49%

9.168

12.041

35%

9.168

11.705

35%

2.040
446.047

2.017
477.571

20%

444.007

462.296

0%
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23.

ການລົງທຶນໃນບໍລິສດໃນເຄືອ ແລະ ບໍລິສດຮ່ວມທຶນ (ຕໍ)ີ່
-

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ (“LVB”) ເປັນທຸລະກິດໜຶີ່ງທີີ່ໄດ້ຈດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິີ່ງມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັົ້ງ
ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລ ະກິ ດ ສະໜອງການບໍລິ ການທາງດ້າ ນທະນາຄານ. ເປັນບໍລິສ ັດ ທີີ່ ຮ່ ວມທຶ ນ ກັ ບ
ທະນາຄານເພືີ່ອການລ ງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິີ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດທີີ່ ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສສ
ຫວຽດນາມ. LVB ດໍ າ ເນີ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ ພາຍໃຕ້ ໃ ບອະນຸ ຍ າດລ ງທຶ ນ ການທະນາຄານ ລ ງວັ ນ ທີ 31 ມີ ນ າ 2000 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ. ໃນປີ 2015, LVB ໄດ້ເພີີ່ມທຶນຈດທະບຽນເປັນ 791.357.560.000
ກີບ. ອັດຕາສ່ວນກໍາມະສິດຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫ ັງທຶນເພີີ່ມຂຶົ້ນ 25% ອີງຕາມ ໃບອະນຸຍາດການລ ງທຶນ ເລກທີ
004-15/KH-DDT4 ທີີ່ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງທຶນ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2015 ທຽບເທີ່າເງິນກີບເທີ່າກັບ
197.839.390.000 ກີບ.

-

ບໍລິສັດປະກັນໄພລາວຫວຽດ (LVI) ເປັນທຸລະກິດທີີ່ຈ ດທະບຽນເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການບໍລິ ການ
ທາງດ້ານການປະກັນໄພ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການລ ງທຶນເລກທີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການ
ລງທຶນຕ່າງປະເທດ, ລງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2008. ເປັນການຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພ BIDV ແລະ ທະນາຄານ
ຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ. ທຶນຈດທະບຽນຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນ 3.000.000 ໂດລາ ແລະ ຖືກຖອກໂດຍຂາຮຸ້ນຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ໃນວັ ນ ທີ 17 ກໍ ລ ະກ ດ 2008. ໃນປີ 2013 ທະນາຄານໄດ້ ປ ະກອບທຶ ນ ເພີ ີ່ ມ ເຕີ ີ່ ມ 180.000ໂດລາ ໃນວັ ນ ທີ 02 ກັ ນ ຍາ
2013. ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານໄດ້ປະກອບທຶນທັງໝດໃນມູນຄ່າ 1.050.000 ໂດລາ ຫື ທຽບເທີ່າກັບ 9.168
ລ້ານກີບ.

-

-

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ (“LCNB”) ເປັນທຸລະກິດທີີ່ດາໍ ເນີນກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານລາວ-ຈີນ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທຶນກັບ ທະນາຄານ ຟູດ້ຽນ ຈີນ ເຊິີ່ງແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດທີີ່ດາໍ ເນີນການຢູ່
ປະເທດຈີນ. LCNB ດໍາເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລງທຶນການທະນາຄານ ລງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2014 ອອກໂດຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈດທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 300.000 ລ້ານກີບ ແລະ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ຂາຮຸ້ນ
ໄດ້ປະກອບທຶນຄບຕາມຈໍານວນດັີ່ງກ່າວ.
ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັີ່ງ ຈໍາກັດ (“BFL”) ເປັນທຸລະກິດໜຶີ່ງທີີ່ໄດ້ຈດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັົ້ງຢູ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັີ່ງ ຖືກສ້າງຂຶົ້ນໂດຍໄດ້ຮ່ວມ
ທຶນກັບ Cofibred Company Frances De La Bred ເຊິີ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ທີີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ປາຣີ,
ປະເທດ ຝຣັີ່ງ. BFL ດໍາເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລງທຶນ ການທະນາຄານຊີ່ວຄາວ ລງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2009 ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດຖາວອນ ລງວັນທີ 16 ກໍລະກດ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈດທະບຽນຕາມກດໝາຍຂອງ
ທະນາຄານ BFL ແມ່ນ 20 ລ້ານໂດລາ ເຊິີ່ງໄດ້ເພີີ່ມເປັນ 37 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມບດບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດອອກໃນ ວັນທີ
24 ກັນຍາ 2009 ແລະ ໜັງສືເລກທີ. 01/ທຫລ ລງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2010 ຈາກ ທຫລ.
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23.

ການລົງທຶນໃນບໍລິສດໃນເຄືອ ແລະ ບໍລິສດຮ່ວມທຶນ (ຕໍ)ີ່
−

24.

ບໍລສ
ິ ດ
ັ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັນ
ົ້ ເນັດເວີກ ຈໍາກັດ ເປັນທຸລະກິດໜຶີ່ງທີີ່ໄດ້ຈດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການ
ລງທຶນເລກທີ 0349 ໂດຍ ກມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ລງວັນທີ 12 ມີນາ 2019. ໂດຍສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ. ເປັນສະມາຄມພາຍໃຕ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ຢູ
ນຽນເພ ອິນເຕີເນີເຊີົ້ນນໍ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສີ່ງເສີມກະສີກໍາ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານ
ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ. ທຶນຈດທະບຽນຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນ 34.000 ລ້ານກີບ. ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ທະນາຄານ
ໄດ້ປະກອບທຶນທັງໝດໃນມູນຄ່າ 2.040 ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ.
ຊບສົມບດ ແລະ ອຸປະກອນ
ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຊັບສມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ ພາຍໃນໄລຍະ ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ອາຄານ ແລະ
ການປັບປຸງ
ລ້ານກີບ

ອຸປະກອນ
ຫ້ອງການ
ລ້ານກີບ

ເຟິນີເຈີົ້ ແລະ
ເຄືີ່ອງຕິດຕັົ້ງ
ລ້ານກີບ

ພາຫະນະ
ລ້ານກີບ

ລວມ
ລ້ານກີບ

ຕົັ້ນທຶນ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຊືົ້ເພີີ່ມ
ຈດລ້າງອອກ

476.463
23.714
(9.560)

151.886
32.070
(31.003)

41.210
3.191
(4.999)

19.770
2.679
(3.644)

689.329
61.654
(49.206)

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

490.617

152.953

39.402

18.805

701.777

ຫລຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຫັກຄ່າຫ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນໄລຍະ
ຈດລ້າງອອກ

135.271
20.154
(5.675)

67.649
23.767
(29.410)

26.278
4.398
(4.916)

9.999
2.972
(3.643)

239.197
51.290
(43.644)

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

149.750

62.005

25.760

9.328

246.843

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

ມູນຄ່າຍງເຫືອສຸດທິ:
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

25.

ຊບສົມບດຄົງທີີ່ບໍີ່ມີຕົວຕົນ
ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຊັບສມບັດຄງທີີ່ບໍີ່ມີຕວຕນພາຍໃນໄລຍະ ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ສິດນໍາໃຊ້
ທີີ່ດິນ
ລ້ານກີບ

ໂປແກມ
ຄອມພິວເຕີ
ລ້ານກີບ

ລວມ
ລ້ານກີບ

240.619

16.841

257.460

14.374
(17.381)
237.611

4.158
(2.877)
18.122

18.532
(20.259)
255.733

-

10.859

10.859

ສະສາງອອກ

-

2.617
(2.877)

2.617
(2.877)

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

-

10.599

10.599

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019

240.619

5.982

246.601

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

237.611

7.523

245.134

ຕົັ້ນທຶນ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ໂອນຈາກສິີ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຊັບສິນຄງທີີ່ກໍາລັງກໍີ່ສ້າງ
ສະສາງອອກ
ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
ຄ່າເສືີ່ອມສະສົມ:
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຫັກຄ່າເສືີ່ອມພາຍໃນໄລຍະ 2019

ມູນຄ່າຍງເຫືອສຸດທິ:

26.

ຊບສິນອືີ່ນໆ

ຊັບສິນລໍຖາ້ ຂາຍ
ເຄືີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນອືີ່ນໆ
ແຊັກພວມຮຽກເກັບ
ສິີ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຊັບສິນຄງທີີ່ກໍາລັງກໍີ່ສ້າງ (*)
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າແບ່ງສ່ວນຈ່າຍ
ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າສໍາລັບການດໍາເນີນງານອືີ່ນໆ
ລ່າຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ກັບຜູ້ສະໜອງ
ໜີົ້ຕ້ອງຮັບອືີ່ນໆ
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30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

249.255

255.438

2.046
16.310
72.300
37.265
36.453
17.492
15.475

8.558
6.671
65.079
62.065
27.553
34.589
6.135

446.596

466.088

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

26.

ຊບສິນອືີ່ນໆ (ຕໍີ່)
(*): ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສິີ່ງປຸກສ້າງ ເເລະ ຊັບສິນຄງທີີ່ພວມກໍີ່ສ້າງສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ມີ
ດັີ່ງນີົ້:

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ຊືົ້ເພີີ່ມ
ໂອນໄປຊັບສິນຄງທີີ່
ໂອນໄປຊັບສິນອືີ່ນໆລໍຖ້າຂາຍ
ສະສາງອອກ
ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
27.

ສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ
ລ້ານກີບ

ອາຄານ ແລະ
ການປັບປຸງ
ລ້ານກີບ

ອືນ
ີ່ ໆ
ລ້ານກີບ

ລວມ
ລ້ານກີບ

541
17.684
(14.374)
(3.851)
-

38.630
25.816
(18.295)
(11.365)
(180)
34.605

25.908
55.212
(41.831)
(1.594)
37.695

65.079
98.713
(74.501)
(11.365)
(5.626)
72.300

ໜີັ້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນການເງິນອືີ່ນ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວນ
-

ເປັນເງິນກີບ
ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ເງິນຝາກປະຢດ
- ເປັນເງິນກີບ
- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກມີກໍານົດ
- ເປັນເງິນກີບ
ອືີ່ນໆ
-

ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເປັນເງິນກີບ
ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
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30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

4.090.668

2.517.029

1.514.916
2.575.752
369.742
212.848
156.894
339.332
126.217

800.136
1.716.893
119.495
21.954
97.541
754.543
195.581

213.115
29.094
15.736
13.358
4.828.836

558.962
22.062
9.009
13.053
3.413.129

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

27.

ໜີັ້ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນການເງິນອືີ່ນ (ຕໍີ່)
ອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືີ່ນໃນຊ່ວງໄລຍະມີດັີ່ງນີົ້:

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກປະຈໍາ
28.

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່
ສິນ
ົ້ ສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
(% ຕໍີ່ປີ)

ສໍາລັບທ້າຍປີ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
31 ທັນວາ 2018
(% ຕໍີ່ປີ)

0,00% - 0,20%
ບໍີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ

ບໍີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ
ບໍີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ

0,00% - 5,55%

0,00% - 5,52%

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

5.503.269
2.225.387
3.277.882
15.521.963
7.386.898
8.135.065
13.193.924
7.345.102
5.848.822
84.837
19.068
65.769
172.522
34.476.515

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

ໜີັ້ຕ້ອງສົີ່ງລູກຄ້າ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນກີບ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກປະຢດ
ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນກີບ
ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກກໍານົດ
ເງິນຝາກມີກໍານດເປັນເງິນກີບ
ເງິນຝາກມີກໍານດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກມດຈໍາ
ເງິນຝາກມັດຈໍາເປັນເງິນກີບ
ເງິນຝາກມັດຈໍາເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ໜີຕ
ັ້ ້ອງສົີ່ງອືີ່ນໆ

ເງິ ນ ຝາກປະຢັ ດ ຈາກລູກ ຄ້າ ທີີ່ ເປັ ນສະກຸນ ເງິ ນ ກີ ບ , ໂດລາ, ບາດ ມີ ຂ ອບເຂດຂອງອັ ດ ຕາດອກເບ້ ຍ ຢູ່ ລ ະຫວ່ າງ 1,25% 1,89%. 0,90% - 1,15% ແລະ 0,45% - 0,90% ຕໍີ່ປີ ຕາມລໍາດັບ.
ເງິນຝາກມີກໍານດທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ທີີ່ມີກໍານດ 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% ຕໍີ່ປີ ຕາມລໍາດັບ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

29.

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

2.136.951
1.859.807

2.063.243
1.286.023

3.996.758

3.349.266

ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(ບດອະທິບາຍເລກທີ 29.1)

ເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ (ບດອະທິບາຍເລກທີ 29.2)

29.1

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ລວມມີ:
(i) ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີີ່ມີຍອດເຫືອຈໍານວນ 3.285.713 ໂດລາ (ຈາກເງິນກູ້ຢືມເລີີ່ມຕົ້ນ 9.200.000 ໂດລາ ໃນ
ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ 0,25% ຕໍີ່ປີ) ສໍາລັບຈຸດປະສງໃນການກູ້ຢືມແມ່ນເພືີ່ອລງທຶນໃນ ທະນາຄານລາວ-ຝລັີ່ງ ຈໍາກັດ. ຕົ້ນ
ທຶນເງິນກູ້ແມ່ນຈະຊໍາລະເປັນປີ ເລີີ່ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ສໍາລັບດອກເບ້ຍແມ່ນຊໍາລະທຸກໆ 6 ເດືອນ.
(ii) ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີີ່ມີຍອດເຫືອຈໍານວນ 99.854.000 ໂດລາ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,50% ຕໍີ່ປີ. ຈຸດປະສງ
ເເມ່ນ ເພືີ່ອສະໜອງສິນເຊືີ່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄືີ່ອນໄຟຟ້າທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ຕົ້ນທຶນແມ່ນຊໍາລະ
ທຸກໆປີເລີີ່ມຈາກປີ 2019 ຫາ 2025. ດອກເບ້ຍແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະເປັນລາຍໄຕມາດ
(iii) ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວຈາກ ທຫລ ທີີ່ມີຍອດເຫືອຈໍານວນ 99.900.000 ໂດລາ ໂດຍມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,30% ຕໍີ່ປີ ຈຸດປະສງ
ເເມ່ນ ເພືີ່ອສະໜອງສິນເຊືີ່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄືີ່ອນໄຟຟ້າທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ຕົ້ນທຶນແມ່ນຈະໄດ້
ຮັບການຊໍາລະເປັນລາຍປີ ເລີີ່ມແຕ່ປີ 2020 ຫາ 2026.ດອກເບ້ຍແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະເປັນລາຍໄຕມາດ
(iv) ເງິນກູ້ໄລຍະ 1 ປີ ທີີ່ມີຍອດເຫືອ 300.000 ລ້ານກີບ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 10% ຕໍີ່ປີ ຈຸດປະສງເເມ່ນ ເພືີ່ອສະໜອງສິນ
ເຊືີ່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄືີ່ອນໄຟຟ້າທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ. ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ຊໍາລະໃນມືົ້ຄບກໍານດຕາມສັນຍາ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2019.

29.2

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືີ່ນ
ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ລວມມີ:
(i) ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະສັົ້ນໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຈາກທະນາຄານ ICBC ສາຂານະຄອນຫວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 80.000.000 ໂດລາ
ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ 5,50% ຕໍີ່ປີ. ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະເມືີ່ອຄບກໍານດ.
(ii) ເງິນກູ້ ຢືມຈາກທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ ລວມມີ ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະສີີ່ປ ີ ຈໍານວນ 126.055.000 ໂດລາ ໂດຍ
ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ 4% +3M LIBOR ສໍາລັບຈຸດປະສງເເມ່ນ ເພືີ່ອສະໜອງສິນເຊືອ
ີ່ ໃຫ້ກບ
ັ ໂຄງການຕ່າງໆພາຍ
ໃນປະເທດ. ຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະເປັນລາຍປີ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ນຊໍາລະເປັນລາຍໄຕມາດ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

30.

ອາກອນ

30.1

ອາກອນກໍາໄລວິສາຫະກິດ
ອງປະກອບສໍາຄັນຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນ ສໍາລັບໄລຍະ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2018 ມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ລາຍຈ່າຍອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ
ລາຍຮັບອາກອນກໍາໄລເຍືົ້ອນຊໍາລະ

30.2

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

68.919
16.347

111.289
(6.998)

85.266

104.291

30 ກັນຍາ 2019

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

30.338
216
414

31.422
4.529
-

30.968

35.951

ໜີັ້ຕ້ອງສົີ່ງອາກອນ

ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງອາກອນກໍາໄລ
ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ
ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງອືນ
ີ່ ໆ

30.3

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ
ທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອມີພັນທະຕ້ອງຈ່າຍອາກອນກໍາໄລ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກດໝາຍອາກອນສະບັບເລກທີ 70/
ສພຊ. ລງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເຊິີ່ງມີຜນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ ຫື ຫັງຈາກວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2016.
ດັີ່ງນັົ້ນ, ທະນາຄານແມ່ນມີພັນທະຕ້ອງເສຍອາກອນໃນອັດຕາ 24% ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
(2018: 24%). ບໍລສ
ິ ດ
ັ ໃນເຄືອແມ່ນມີພັນທະຕ້ອງເສຍອາກອນໃນອັດຕາ 24% ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30
ກັນຍາ 2019 (2018: 24%).
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

30.

ອາກອນ (ຕໍ)ີ່

30.3

ອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ (ຕໍ)ີ່
ການຄິດໄລ່ຂອງອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະເກົ້າເດືອນຕົ້ນປີວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ແລະ 30 ກັນຍາ 2018 ແມ່ນມີດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີົ້:

ກໍາໄລກອ່ນຫກອາກອນອີງຕາມ IFRS

ດັດແກ້ສໍາລັບ:
- ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຕາມ LAS ແລະ ມູນຄ່າ ຫດຕົ້ນທຶນຕາມ
IFRS ຂອງພັນທະບັດ

- ສ່ວນຕ່າງໃນເງິນແຮຂາດທຶນເສືີ່ອມຄ່າລະຫວ່າງ LAS ແລະ IFRS ຂອງເງິນ
ກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
- ສ່ວນຕ່າງຜນປະໂຫຍດຫັງກະສຽນ
- ສ່ວນຜິດດ່ຽງສໍາລັບລາຍຈ່າຍຄ່າເສືີ່ອມໃນການລງທຶນລະຫວ່າງ LAS ແລະ
IFRS
- ກໍາໄລທີີ່ຖືກຍກເວັົ້ນອາກອນທີີ່ເກີດຂຶົ້ນຈາກການດັດແກ້ການລວມກິດຈະການ
ກໍາໄລກ່ອນຫກອາກອນຕາມ LAS
ເພີີ່ມຂຶັ້ນ/(ຫຼຸດລົງ)
- ລາຍຮັບທີີ່ຍກເວັົ້ນອາກອນ
- ລາຍຈ່າຍທີີ່ບໍີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ
ລາຍຮບທີີ່ຖືກຄິດໄລ່ອາກອນອີງຕາມ LAS

- ລາຍຮັບທີີ່ຖືກຄິດໄລ່ອາກອນກໍາໄລຂອງທະນາຄານແມ່
- ລາຍຮັບທີີ່ຖືກຄິດໄລ່ອາກອນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອ

ລາຍຈ່າຍອາກອນກໍາໄລຂອງທະນາຄານແມ່ໃນອັດຕາ 24%
(2018: 24%)
ລາຍຈ່າຍອາກອນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອໃນອັດຕາ 24%
(2018: 24%)
ລາຍຈ່າຍອາກອນກໍາໄລແບບລວມກິດຈະການພາຍໃນໄລຍະ
ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງອາກອນກໍາໄລຕົ້ນໄລຍະ
ອາກອນກໍາໄລທີີ່ຈ່າຍໃນໄລຍະ
ດັດແກ້ອືີ່ນໆ
ໜີັ້ຕ້ອງສົີ່ງອາກອນກໍາໄລທ້າຍໄລຍະ
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ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນ
ທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

374.553

370.269

(8.868)

(2.685)

18.636
(75.984)

(28.798)
39.706

(1.202)
(9.351)

36.528
(1.324)

(8.186)
1.399
290.997
287.166
3.831

(7.133)
254
406.816
404.010
2.806

68.920

96.962

742

584

69.662

97.546

31.422
(70.587)
(158)
30.339

9.540
(22.514)
(772)
83.800

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
30.

ອາກອນ (ຕໍ)ີ່

30.3

ອາກອນກໍາໄລພາຍໃນໄລຍະ (ຕໍ)ີ່
ການແຈ້ງອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍກມສ່ວຍສາອາກອນ. ເນືີ່ອງຈາກກດໝາຍ ແລະ ກດລະບຽບທາງ
ດ້ານສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ກັບລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວຫາຍປະເພດ ເຊິີ່ງອາດຈະມີການຕີຄວາມໝາຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ . ຈໍາ
ນວນເງິນທີີ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ ສໍາລັບປີອາດຈະຖືກປ່ຽນແປງຫັງຈາກມືົ້ໄລ່ລຽງຂອງ
ກມສ່ວຍສາອາກອນ.

30.4

ຊບສິນ/(ໜີສ
ັ້ ິນ) ອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ

ນະວນທີ 01 ມງກອນ 2019
ຜນກະທບໃນການໃຊ້ IFRS 16 ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ປ່ຽນແປງພາຍໃນໄລຍະລວມມີ:
ການປ່ຽນແປງຊີ່ວຄາວລະຫວ່າງ ກໍາໄລທີີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ ພາຍ
ໃຕ້ມາດຕະຖານ LAS
ນະວນທີ 30 ກນຍາ 2019
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ຊັບສິນອາກອນ
ເຍືົ້ອນຊໍາລະ
(ອັດຕາ 24%)
ລ້ານກີບ

ໜີົ້ສິນອາກອນ
ເຍືົ້ອນຊໍາລະ
(ອັດຕາ 24%)
ລ້ານກີບ

ຊັບສິນ/(ໜີົ້ສິນ)
ອາກອນເຍືົ້ອນ
ຊໍາລະສຸດທິ
ລ້ານກີບ

29.099
1.526

(5.272)
-

23.827
-

(19.073)
11.552

3.031
(2.241)

(16.042)
9.311

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

30.

ອາກອນ (ຕໍ)ີ່

30.4

ຊບສິນ/(ໜີສ
ັ້ ິນ) ອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ (ຕໍ)ີ່

ຊັບສິນອາກອນເຍືອ
ົ້ ນຊໍາລະ
ຜນກະທບໃນການໃຊ້
IFRS 16 ນະວັນທີ 1
ມັງກອນ 2019
ໜີົ້ສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນງານ

ໃບລາຍງານຜນການດໍາເນີນ
ງານນອກການທຸລະກິດ

30 ກັນຍາ
2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະ
ເກົ້າເດືອນທີີ່
ສິນ
ົ້ ສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ
2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະ
ເກົ້າເດືອນທີີ່
ສິນ
ົ້ ສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ
2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ
2018
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະ
ເກົ້າເດືອນທີີ່
ສິນ
ົ້ ສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ
2018
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະ
ເກົ້າເດືອນທີີ່
ສິນ
ົ້ ສຸດວັນທີ
30 ກັນຍາ
2018
ລ້ານກີບ

11.675

29.099

(17.424)

(603)

-

(192)

1.539
2.248

(5.272)

7.520

7.601

-

(3.498)

(9.904)

6.998

-

(3.690)

ອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
ສຸດທິທີີ່ຕ້ອງບນທຶກເຂົັ້າ
ໃນໃບລາຍງານຜົນ
ການດໍາເນີນງານ
ອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
ສຸດທິທີີ່ຕ້ອງບນທຶກເຂົັ້າ
ໃນໃບລາຍງານຜົນ
ການດໍາເນີນງານນອກ
ການທຸລະກິດ
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

30.

ອາກອນ (ຕໍ)ີ່

30.4

ຊບສິນ/(ໜີສ
ັ້ ິນ) ອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ (ຕໍ)ີ່
ລາຍລະອຽດຂອງຊັບສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະ ແລະ ໜີົ້ສິນອາກອນເຍືົ້ອນຊໍາລະມີດັີ່ງນີົ້:

ສ່ວນຜິດດ່ຽງທີີ່ສາມາດຫັກໄດ້ຊີ່ວຄາວ

ໃນນັົ້ນ:
ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍຄ່າເສືີ່ອມເງິນແຮຂອງການ
ລງທຶນພາຍໃຕ້ IFRS ແລະ LAS
ປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕິທໍາການລງທຶນມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ
ສ່ວນຕ່າງໃນຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫັງອອການ
ພາຍໃຕ້ ແຜນການທີີ່ໄດ້ກໍານດ ລະຫວ່າງ IFRS ແລະ
LAS

ຊບສິນອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ (ໃນອດຕາ 24%)

ສ່ວນຕ່າງຊີ່ວຄາວລະຫວ່າງໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງອາກອນ
ໃນນັົ້ນ:
ສ່ວນຜິດດ່ຽງມູນຄ່າຕົ້ນທຶນຂອງເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
ພາຍໃຕ້ LAS ແລະ ມູນຄ່າເສືີ່ອມ
ສ່ວນຜິດດ່ຽງສັນຍາເຊີ່າພາຍໃຕ້ IFRS16
ໜີັ້ສິນອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ (ໃນອດຕາ 24%)
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30 ກັນຍາ 2019

31 ທັນວາ 2018

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

48.644

121.247

4.208
(706)

2.331
30.931

45.143

87.985

11.675

29.099

9.362

(21.965)

5.659
3.702

(21.965)
-

2.248

(5.272)

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

31.

ໜີັ້ສິນອືີ່ນໆ

ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງພະນັກງານ
ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງຜູ້ສະໜອງ
ເງິນເບ້ຍລ້ຽງຫັງອອກການ (*)
ອືນ
ີ່ ໆ

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

37.332
25.581
75.984
67.888

86.612
22.101
87.985
46.220

206.785

242.918

(*) ແຜນການກໍານດຜນປະໂຫຍດຫັງອອກການ
ປ່ຽນແປງໃນແຜນການກໍານດຜນປະໂຫຍດຫັງອອກການມີດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ຍອດຍກມາ
ຄ່າບໍລິການທີີ່ຜ່ານມາ
ຄ່າບໍລິການນະປັດຈຸບັນ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ
ສ່ວນຕ່າງທີີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂໍົ້ສມມຸດຖານທາງການເງິນ
ລາຍຈ່າຍຜນປະໂຫຍດ
ຍອດເຫືອທ້າຍ

ສໍາລັບເກົ້າເດືອນ
ວັນທີສິົ້ນສຸດ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບປີທີີ່ສິົ້ນສຸດ
31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

87.985
(25.874)
12.610
3.851
(2.588)

65.149
18.875
5.259
1.411
(2.709)

75.984

87.985

ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານຜນປະໂຫຍດສຸດທິ (ຖືກຮັບຮູ້ໃນກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ):

ຄ່າບໍລິການນະປັດຈຸບັນ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ
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ສໍາລັບເກົ້າເດືອນ
ວັນທີສິົ້ນສຸດ
30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

12.610
3.851

18.875
5.259

16.461

24.134

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

31.

ໜີັ້ສິນອືີ່ນໆ (ຕໍີ່)
ກໍານດແຜນປະໂຫຍດຕໍີ່ການເຮັດວຽກຫັງອອກຈາກວຽກຈະຖືກ ກໍານດໂດຍໃຊ້ການປະເມີນຕາມຄວາມເປັນຈິງ . ການປະເມີນ
ຕາມຄວາມເປັນຈິງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັົ້ງສມມຸດຖານຕ່າງໆ ທີີ່ອາດແຕກຕ່າງໄປຈາກການພັດທະນາທີີ່ເກີດຂືົ້ນຈິງໃນອະນາຄດ
ເຊິີ່ງລວມທັງການກໍານດອັດຕາສ່ວນຫດ.ການຂືົ້ນເງິນເດືອນໃນອະນາຄດ ແລະ ອັດຕາການໝູນວຽນຂອງພະນັກງານ ເນືີ່ອງຈາກ
ຄວາມຊັບຊ້ອນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນມູນຄ່າ ແລະ ລັກສະນະໃນໄລຍະຍາວຂອງແຜນກໍານດປະໂຫຍດທີີ່ໄດ້ຮັບຫັງການ
ຈ້າງງານມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍີ່ການປ່ຽນແປງໃນສມມຸດຖານເຫີ່ານີົ້ ສມມຸດຖານທັງໝດໄດ້ຮັບການທບທວນຄືນໃນທຸກມືົ້ທີີ່ລາຍ
ງານ.
ປັດໄຈທີີ່ມີການປ່ຽນແປງຫາຍທີີ່ສຸດຄືອັດຕາການຫດລງທີີ່ເໝາະສມກັບຝ່າຍບໍລິຫານພິຈາລະນາອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງພັນທະບັດ
ລັດຖະບານເປັນສະກຸນເງິນທີີ່ສອດຄ່ອງກັບສະກຸນເງິນພາລະຜູກມັດຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫັງອອກການ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການພິຈາລະນາໂດຍອິງຕາມເສັົ້ນອັດຕາຜນຕອບແທນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາທີີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ ກໍານດພາລະຜູກມັດຕາມ
ແຜນຜນປະໂຫຍດ.
ຂໍົ້ສມມຸດຖານຫັກທີີ່ໃຊ້ໃນການກໍານດພາລະຜູກມັດຜນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫັງອອກຈາກງານສໍາລັບແຜນການຂອງ
ທະນາຄານມີດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີົ້:

ອັດຕາສ່ວນຫດ
ການເພີີ່ມຂຶົ້ນເງິນເດືອນໃນອະນາຄດ
ອັກຕາພະນັກງານລາອອກ

30 ກັນຍາ 2019

31 ທັນວາ 2018

%

%

5,00 - 8,62
0,79
0,00

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

ການວິເຄາະຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານປະລິມານສໍາລັບຂໍົ້ສມມຸດຖານທີີ່ສໍາຄັນ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ ແມ່ນສະແດງດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ການເພີີ່ມຂຶົ້ນເງິນເດືອນໃນອະນາຄດ
ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 50 ຈຸດ
ຫດລງ 50 ຈຸດ
ການເພີີ່ມເງິນເດືອນໃນອະນາຄດ
ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 50 ຈຸດ
ຫດລງ 50 ຈຸດ

32.

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

(5.752)
6.858

(7.301)
8.340

(570)
570

(6.001)
5.517

ທຶນຈົດທະບຽນ
ບໍີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງທຶນຈດທະບຽນໃນລະຫວ່າງເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

33.

ຄງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງສະສົມອືີ່ນໆ

ຄັງສະສມຕາມ
ລະບຽບການ ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ
ລ້ານກີບ
ລ້ານກີບ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019
ເເບ່ງສ່ວນເຂົ້າຄັງສະສມ ຈາກກໍາໄລທີີ່ໄດ້ລາຍງານ
ພາຍໃຕ້ LAS ຂອງ ທຄຕລ
ນະວນທີ 30 ກນຍາ 2019

ລວມ
ລ້ານກີບ

130.507

310.367

440.874

41.218

123.655

164.873

171.725

434.022

605.747

ພາຍໃຕ້ຂໍົ້ກໍານດຂອງກດໝາຍທະນາຄານທຸລະກິດ. ສະບັບລງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2007 ໄດ້ກໍານດໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດ
ຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ແບ່ງສ່ວນຂອງກໍາໄລຫັງອາກອນເພືີ່ອເຂົ້າຄັງແຮຕ່າງໆດັີ່ງນີົ້:
►
►

ຄັງສະສມຕາມລະບຽບການ
ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອືີ່ນໆ

ອີງຕາມກດໝາຍວິສາຫະກິດ, ມາດຕາ 156 ສະບັບລງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ໄດ້ກໍານດໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດໃນແຕ່ລະປີ
ຕ້ອງໄດ້ແບ່ງສ່ວນ 10% ຂອງກໍາໄລຫັງອາກອນ, ຫັງຈາກຫັກລບຂາດທຶນສະສມ, ຖ້າມີ ເພືີ່ອເຂົ້າຄັງສະສມຕາມລະບຽບການ.
ເມືີ່ອໃດທີີ່ຄັງສະສມດັີ່ງກ່າວຫາກມີຍອດເຫືອຮອດ 50% ຂອງທຶນຈດທະບຽນ, ທະນາຄານອາດສາມາດຢຸດການສະສມຄັງ
ດັີ່ງກ່າວ, ເວັົ້ນແຕ່ວ່າກດໝາຍໄດ້ກໍານດໄວ້ເປັນຢ່າງອືີ່ນ.
34.

ລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກບກະແສເງິນສົດ
ເງິນສດ ແລະ ທຽບເທີ່າເງິນສດລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສດສະເພາະກິດຈະການ ປະກອບມີມູນຄ່າຂອງເອກະສານລາຍ
ງານຖານະທາງການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ເຊິີ່ງມີລາຍລະອຽດດັີ່ງນີົ້:

ເງິນສດ ແລະ ທຽບເທີ່າເງິນສດໃນຄັງ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານອືີ່ນໆ
ເງິນຝາກມີກໍານດ ພາຍໃນ 3 ເດືອນ

65

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

1.920.690
4.322.596
4.789.666
700.797

1.643.245
2.396.173
2.700.974
464.040

11.733.749

7.204.432

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

35.

ໜີັ້ສິນ ແລະ ຄໍາໝັ້ນສນຍາທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນ

ໜັງສືຄໍົ້າປະກັນທາງການເງິນ
ໜັງສືສິນເຊືີ່ອກັບທີີ່
ໜັງສືສິນເຊືີ່ອເຍືົ້ອນຊໍາລະ
ວງເງິນສິນເຊືີ່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
ວງເງິນສິນເຊືີ່ອໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອືີ່ນ

30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ

415.126
164.920
72.417
2.754.351
548

255.094
39.978
162.423
3.349.575
548

3.407.361

3.807.618

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

ຂໍົ້ຜູກພັນຍັງບໍີ່ໄດ້ຖືກຖອນ
ບັນດາຂໍົ້ຜູກພັນສໍາລັບຕໍີ່ອາຍຸສັນຍາສິນເຊືີ່ອແມ່ນມີໄວ້ສໍາລັບເງິນກູ້ ແລະ ເງິນກູ້ໝູນວຽນ. ຂໍົ້ຜູກພັນໂດຍທີ່ວໄປມີມືົ້ຄບກໍານດທີີ່
ໄດ້ກໍານດໄວ້, ຫື ສາເຫດຂອງການຢຸດຕິສັນຍາອືີ່ນໆ. ດັີ່ງນັົ້ນ , ຂໍົ້ຜູກພັນອາດຈະໝດກໍານດໂດຍທີີ່ຍັງບໍີ່ໄດ້ຖືກຖອນ, ມູນຄ່າໃນ
ສັນຍາທັງໝດບໍີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງິນສດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂອກາດຄ່າເສືີ່ອມໜີົ້ເສຍຈະເກີດຂຶົ້ນແມ່ນຕໍີ່າກວ່າມູນຄ່າທັງໝດຂອງບັນດາຂໍົ້ຜູກພັນທີີ່ຍັງບໍີ່ໄດ້ຖືກ ນໍາໃຊ້ .
ເນືີ່ອງຈາກວ່າ, ຂໍົ້ຜູກພັນໃນການຕໍີ່ອາຍຸສິນເຊືີ່ອແມ່ນຄວາມບັງເອີນ ໃນເມືີ່ອລູກຄ້າຍັງຮັກສາມາດຕະຖານສະເພາະທີີ່ໄດ້ ກໍານ ດ
ໄວ້. ທະນາຄານຕິດຕາມມືົ້ຄບກໍານ ດຂອງຂໍົ້ຜູກພັນສິນເຊືີ່ອ , ເພາະວ່າຂໍົ້ຜູກພັນທີີ່ມີອາຍຸສັນຍາທີີ່ຍາວນານ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ
ຫລາຍກວ່າ ຂໍົ້ຜູກພັນທີີ່ມີອາຍຸສັນຍາສັົ້ນ.

ສັນຍາເຊີ່າຊືົ້
ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019, ທະນາຄານບໍີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາເຊີ່າໃນນາມທີີ່ເປັນທັງຜູ້ໃຫ້ເຊີ່າ ຫື ຜູ້ເຊີ່າ ທີີ່ຈະມີຜນຕໍີ່ກະແສເງິນສດເຂົ້າ ອອກ ໃນອະນາຄດ.
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36.

ບນດາລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວກບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສະພາອໍານວຍການຄນສໍາຄັນຂອງທະນາຄານ
ຜນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສະພາອໍານວຍການ ແມ່ນມີລາຍລະອຽດດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດ
ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
ລ້ານກີບ

ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສິົ້ນສຸດ
ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2018
ລ້ານກີບ

1.098
518
756
48

1.063
499
777
1.001

2.420

3.340

ເງິນເດືອນ
ເງິນບໍາເນັດ
ເງິນອຸດໜູນຕໍາແໜ່ງ
ຜນປະໂຫຍດອືີ່ນໆ

ທຸລະກໍາທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ກ່ຽວກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ມີລາຍລະອຽດຄືດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໝາຍເຫດ

ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວ

ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ

ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(i)

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
ຈາກການກູ້ຢືມຈາກ ທຫລ

-

(93.437)

ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(ii)

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການ
ລງທຶນໃນ ພັນທະບັດຂອງ
ກະຊວງການເງິນ

125.104

-
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36.

ບນດາລາຍການພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕໍ)ີ່

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ

ໝາຍເຫດ
(i)

(ii)

ລາວ
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ

(iii)

ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວ
ປ່ຽນແປງສຸດທິເງິນກູຢ
້ ືມ ຈາກ
ທຫລ
ປ່ຽນແປງສຸດທິບັນຊີເງິນຝາກ
ຂອງ ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ
ປ່ຽນແປງສຸດທິເງິນຝາກຈາກ
ທຫລ
ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງການລງທຶນ
ໃນພັນທະບັດຂອງກະຊວງການ
ເງິນ
ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງບັນຊີເງິນຝາກ

ເພີີ່ມຂຶົ້ນ

ຫດລງ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

73.708

-

2.002.412

-

444

-

-

(13.401)

-

(65.314)

987.246

-

10.009

-

18.156

-

7.717

-

ລາວ - ຫວຽດ
ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງບັນຊີເງິນຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ
ລາວ - ຫວຽດ
ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັີ່ງ

(iii)

ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງບັນຊີເງິນຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັີ່ງ
ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງບັນຊີເງິນຝາກ
ຈາກ ທະນາຄານ ລາວ - ຝຣັີ່ງ

ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ

(iii)

ປ່ຽນແປງສຸດທິຂອງບັນຊີເງິນຝາກ
ຢູ່ ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ
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36.

ບນດາລາຍການພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕໍ)ີ່
ຍອດເຫືອທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ມີລາຍລະອຽດຄືດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ໝາຍເຫດ
(i)

ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວ
ເງິນກູຢ
້ ືມ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງ
ຈ່າຍໃຫ້ ທຫລ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຂອງ
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ
ເງິນຝາກພາກບັງຄັບ ຂອງ
ທຄຕລ ຢູ່ ທຫລ

ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ

(ii)

ການລງທຶນໃນພັນທະບັດຂອງ
ກະຊວງການເງິນ
(ນະມູນຄ່າຫດຕົ້ນທຶນ)
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ

ໜີົ້ຕ້ອງສີ່ງ

ລ້ານກີບ

ລ້ານກີບ

-

2.136.951

4.322.595

6.790

1.370.817

-

3.547.299

-

91.236

-

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ

(iii)

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

958.753

1.182.063

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັີ່ງ

(iii)

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

882

25.796

20.000

10.576

-

13.304

ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານດ
ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ

(i)
(ii)
(iii)

(iii)

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂດຍກງ
ເຈົ້າຂອງໂດຍກງ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ໃນເຄືອ
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37.

ນະໂຍບາຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ຄໍານໍາ
ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖິງ ຄວາມສ່ຽງໃນຕ ວທີີ່ ເ ກີ ດຂຶົ້ນ ກັ ບກິດ ຈະກໍ າຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຕ ວຊີ ົ້ບ ອກທີີ່ ຊັ ດ ເຈນ. ຜ່ານການ
ວັດແທກ ແລະ ການຄວບຄຸມ. ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອືີ່ນໆ. ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສິີ່ງທີີ່ສໍ າຄັນ ຕໍີ່
ຄວາມສາມາດສ້າງກໍາໄລຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ພະນັກງານແຕ່ລະຄ ນພາຍໃນທະນາຄານ ແມ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍີ່
ຄວາມສ່ຽງທີີ່ເກີດຂຶົ້ນ ເຊິີ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີີ່ຂອງຕນ.
ຈຸດປະສງສໍາຄັນຂອງທະນາຄານໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງແມ່ນເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ອີກ
ເຫດຜນໜຶີ່ງແມ່ນຍ້ອນທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ເ ຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມການປະຕິ ບັດ
ຂອງມາດຕະຖານສາກນທີີ່ດີທີີ່ສຸດໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ. ພ້ອມດ້ວຍ ການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ແມ່ນກໍາລັງກໍານດຕວຜັນແປທີີ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມສ່ຽງທີີ່ສາມາດ
ຍອມຮັບໄດ້ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕິບັດທີີ່ກງກັນຂ້າມກັບຕວຜັນແປນີົ້.
ທະນາຄານມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊືີ່ອ. ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຕະຫາດ ແລະ ຫລັງຈາກນັົ້ນໄດ້ແບ່ງ
ອອກເປັນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຍ່ອຍຄື: ຄວາມສ່ຽງການຄ້າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບໍີ່ແມ່ນການຄ້າ. ນອກນັົ້ນ. ທະນາຄານຍັງມີຄວາມ
ສ່ຽງອືີ່ນໆອີກທີີ່ເກີດຈາກການດໍາເນີນງານ.
ຂະບວນການໃນການຄຸ້ ມຄອງຄວາມສ່ຽງເອກະລາດ ບໍີ່ໄດ້ລວມເອ າຄວາມສ່ຽ ງທຸ ລະກິ ດ ເຊັີ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ
ແວດລ້ອມ. ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸດສາຫະກໍ າ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ ນ ເພືີ່ ອຄວບຄຸມ ຄວາມສ່ຽ ງທຸ ລ ະກິດ ຜ່ າ ນຂັົ້ ນ
ຕອນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານ.

ໂຄງສ້າງຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ສະພາບໍລິຫານແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສໍາລັບການອະນຸມັດ ກນລະຍຸດ ແລະ
ຫລັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.
ສະພາໄດ້ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ເຊິີ່ງຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການຈັດການຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ.
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາກນລະຍຸດ ແລະ ຫລັກການໂດຍລວມ.
ຂອບເຂດວຽກ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ພະແນກປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ
ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຮັບຮູ້.
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຂັົ້ນຕອນການຈັດການຄວາມສ່ຽງໂດຍທີີ່ທະນາຄານໄດ້ຖືກກວດສອບປະຈໍາປີ . ເຊິີ່ງຜ່ານການ
ກວດສອບນີົ້ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຂັົ້ນຕອນທີີ່ວາງໄວ້ ຫືບີ່ໍ. ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດ້ປຶກສາຫາລື ຜນ
ຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານສິີ່ງທີີ່ພບເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາ.
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019
38.

ການບໍລິຫານທຶນ
ທະນາຄານໄດ້ຮັກສາທຶນສໍາຮອງຕໍີ່າສຸດຕາມລະບຽບການເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂໍົ້ກໍານດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ. ລງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2009 ອອກໂດຍຮັກສາການຫວໜ້າກມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄໍາແນະນໍາອືີ່ນໆ. ຈຸດປະສງເບືົ້ອງຕົ້ນຂອງການບໍລິຫານທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ນເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ກໍານດທາງດ້ານ
ເງິນທຶນຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງທະນາຄານເພືີ່ອຮັກສາການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເພືີ່ອສ້າງສມດຸນລະຫວ່າງການສ້າງກໍາໄລ ແລະ ຄວາມພຽງພໍ
ຂອງທຶນ.
ອີງຕາມຂໍົ້ກໍານດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ. ທຶນຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງຖືກວິເຄາະເປັນ 2 ລະດັບຄື:

ທຶນຊັົ້ນ 1 ປະກອບດ້ວຍ: ທຶນຈດທະບຽນ. ຄັງສະສມຕາມລະບຽບການ. ທຶນເພືີ່ອການຂະຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ທຶນອືີ່ນໆ ແລະ ກໍາໄລລໍຖ້າແບ່ງປັນ;

ທຶນຊັົ້ນ 2 ແມ່ນມູນຄ່າເທີ່າກັບ 45% ຂອງການຕີມູນຄ່າຄືນເງິນແຮ ຫື ຕໍີ່າກວ່າ 1,25% ຂອງຍອດລວມຄວາມສ່ຽງຂອງລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນສັງລວມກິດຈະການ ແລະ ຍອດເຫືອ
ຂອງເງິນແຮທີ່ວໄປພາຍໃນໄລຍະ
ຂອບເຂດຕ່າງໆແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພືີ່ອເປັນອງປະກອບຂອງທຶນອີງໃສ່: ທຶນຊັົ້ນ 2 ບໍີ່ສາມາດເກີນທຶນຊັົ້ນ 1 ໄດ້ ແລະ ໜີົ້ສິນສໍາຮອງບໍີ່ສາມາດເກີນ 50% ຂອງທຶນຊັນ
ົ້ 1.
ການວິເຄາະທຶນຂອງທະນາຄານ ແລະ ກຸ່ມແມ່ນໄດ້ສະແດງດັີ່ງລຸ່ມນີົ້. ເນືີ່ອງຈາກທຶນສໍາຮອງຕໍີ່າສຸດຕາມລະບຽບການແມ່ນມີຜນບັງຄັບໃຊ້ຕໍີ່ກັບທະນາຄານທີີ່ເປັນນິຕິບຸກຄນ, ການຄິດໄລ່ແມ່ນອີງຕາມຂໍົ້ມູນທາງ
ການເງິນທີີ່ໄດ້ຈາກເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ແລະ ສັງລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານແລະບໍລິສັດໃນເຄືອ:

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ
30 ກັນຍາ 2019
31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ
ລ້ານກີບ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ
30 ກັນຍາ 2019
31 ທັນວາ 2018
ລ້ານກີບ
ລ້ານກີບ

ທຶນຊັົ້ນ 1

2.058.540

1.984.510

2.084.314

2.003.541

ທຶນຊັົ້ນ 2

-

-

-

-

ລວມທຶນ
ລບ: ຫັກອອກຈາກທຶນ (ການລງທຶນໃນນິຕິບຸກຄນອືີ່ນ)

2.058.540
(516.047)

1.984.510
(514.007)

2.084.314
(477.571)

2.003.541
(462.296)

ທຶນສໍາລບການຄິດໄລ່ CAR (A)

1.542.493

1.470.503

1.606.743

1.541.245

ຄວາມສ່ຽງສໍາຄັນຢູ່ລາຍການນອກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

13.529.072
1.579.444

11.939.639
1.880.710

13.553.023
1.579.444

11.984.241
1.880.710

ລວມຄວາມສ່ຽງສໍາຄນຢູ່ຊບສິນ (B)

15.108.516

13.814.394

15.132.467

13.864.951

10,21%

10,64%

10,62%

11,12%

ຄວາມສ່ຽງສໍາຄັນຢູ່ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ອັດຕາສ
ົ່ ວນຄວາມພຽງພ
ໍ ຂອງທ
ຶ ນ (A/B)
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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ບດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການ (ຕໍີ່)
ນະວັນທີ ແລະ ສໍາລັບໄລຍະເກົ້າເດືອນທີີ່ສນ
ົ້ິ ສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019

39.

ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຂອງຊບສິນ ແລະ ໜີັ້ສິນທາງການເງິນ
ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າຊັບສິນທີີ່ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງິນ ຫື ການຊໍາລະໜີົ້ສິນບ ນພືົ້ນຖານລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວ ໃນ
ເງືີ່ອນໄຂແກ່ງແຍ້ງປກກະຕິ . ເນືີ່ອງຈາກວ່າບໍີ່ມີລາຄາສມທຽບຂອງຕະຫາດ. ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ຂອງທະນາຄານຈຶີ່ງບໍີ່ສາມາດ
ປະເມີນລາຄາຕາມຕະຫາດໄດ້. ດັີ່ງນັົ້ນ. ມູນຄ່າຍຸຕິທໍາຈຶີ່ງຖືກປະເມີນແບບສມມຸດຕິຖານອີງຕາມລັກສະນະຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້
ສິນ. ຕາມຄໍາເຫັນຂອງຄະນະບໍລິຫານ. ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງ ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທາງການເງິນທີີ່ຢູ່ໃນໃບລາຍງານຖານະການ
ເງິນສັງລວມກິດຈະການແມ່ນຖືກຄາດຄະເນຢ່າງສມເຫດສມຜນກັບມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ. ໃນການປະເມີນດັີ່ງກ່າວ. ຄະນະບໍລຫ
ິ ານຂອງ
ທະນາຄານ ສມມຸດຖານວ່າ ເງິນກູ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຖືຈນຄບກໍານ ດ ດ້ວຍມູນຄ່າຍຸຕິທໍາ ເທີ່າກັບ ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງເງິນກູ້ທີ ີ່ຖືກ
ດັດແກ້ເງິນແຮຈາກການຫັກຄ່າເສືີ່ອມ.

40.

ລາຍໄດ້ຕໍີ່ຮຸ້ນ
ມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ຕໍີ່ຮຸ້ນ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກຜນຫານລະຫວ່າງ ກໍາໄລຫັງຫັກອາກອນທີີ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນສາມັນ
ຂອງທະນາຄານ ກັບ ຈໍານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸ້ນສາມັນທີີ່ຍັງເຫືອພາຍໃນ.
ລາຍການດັີ່ງລຸ່ມນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍົ້ມູນ ທີີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ ລາຍໄດ້ຕໍີ່ຮຸ້ນ:

30 ກັນຍາ 2019
ກໍາໄລສຸດທິຫັງຫັກອາກອນທີີ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນສາມັນ
ບນພືົ້ນຖານລາຍໄດ້ຕໍີ່ຮຸ້ນທີ່ວໄປ (ລ້ານກີບ)
ຈໍານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸ້ນສາມັນສໍາລັບລາຍໄດ້ພືົ້ນຖານຕໍີ່ຮຸ້ນ (ຫວໜ່ວຍ)
ມູນຄ່າຕໍີ່ຮຸ້ນ (ກີບ)
ກໍາໄລຕໍີ່ຮຸ້ນ (ກີບ)
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287.611
207.723.300
5.000
1.385

30 ກັນຍາ 2018

264.727
207.723.300
5.000
1.274

ເຫດການທີີ່ເກີດຂຶັ້ນຫງມືັ້ທີີ່ອອກເອກະສານລາຍງານ
ບໍີ່ມີເຫດການໃດເກີດຂຶົ້ນຫລັງຈາກວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ທີີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດັດແກ້ ຫື ເປີດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນສັງລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານ.
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