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 ທະນາຄານ 
 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ (ໃນບ ດລາຍງານສະບັບນີໍ້ ເອີ ໍ້ນວ່າ “ທະນາຄານ”) ດ າເນີນທຸລະກິດໃນຮູບແບບ
ມະຫາຊ ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ ນລາວ (“ສປປ ລາວ”). 
 
ການສ້າງຕ ໍ້ງ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດ 
 
ທະນາຄານຖືກສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນໂດຍການປະກອບທຶນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິົ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸ 
ຍາດສ້າງຕັໍ້ງທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລ ງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989. ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2010, ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການ
ຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ມະຫາຊ ນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືົ່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ ອີງຕາມ ໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລ ງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກ ມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດັົ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ເຊິົ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖືຮຸ້ນ 
80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝ ດ. 
 
ວັນທີ 15 ກ ລະກ ດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ຂອງຮຸ້ນທັງໝ ດ (ທຽບເທ ົ່າກັບ 13.657.759 ຮຸ້ນ) ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມ
ຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ ຊືົ່ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອີງຕາມສັນຍາການຊືໍ້ຮຸ້ນ
ສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ BRED, 
ທະນາຄານດັົ່ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີົ່ໃຫຍ່ທີົ່ສຸດໃນພາກພືໍ້ນຂອງສະມາຄ ມທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ກຸ ່ມຂອງ Banque Populare 

Group ເຊິົ່ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັົ່ງ. ມູນຄ່າຊືໍ້ທັງໝ ດ ເຊິົ່ງເທ ົ່າກັບ 150.235.349.000 ກີບ ໄດ້ຖືກຈ່າຍ
ເຕັມມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 
 
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ຫ້ອງການຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານເພີົ່ມທຶນໂດຍການສະເຫນີຂາຍຮຸ້ນ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຈ ານວນ 68.047.300 ຮຸ້ນ ແລະ ສາທາລະນະຊ ນ ຈ ານວນ 3.098.400 ຮຸ້ນ ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ ເພືົ່ອເພີົ່ມ
ທຶນຈ ດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 21/ທຫລ, ລ ງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 
ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດ້ຢັໍ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພີົ່ມທຶນຈ ດ
ທະບຽນ ຈ ານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທ ົ່າກັບ 71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັໍ້ງຢືນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລ ງວັນທີ 15 ກັນຍາ 
ຕາມໃບຢັໍ້ງຢືນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລ ງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກທີ 0429/ERO, 
ລ ງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 
 
ໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2019, ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານປັບໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໂດຍການ
ສະເຫນີຂາຍສິດຊືໍ້ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ແລະ ສາທາລະນະຊ ນ. ຈຸດປະສ ງຂອງການແບ່ງຮຸ້ນຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພືົ່ອສະໜັບ
ສະໜູນສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີົ່ຫ າກຫ າຍ ເພືົ່ອພັດທະນາທະນາຄານໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວ ແລະ ໝັໍ້ນຄ ງ. ໃນວັນທີ 29 
ພະຈິກ 2019, ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ໄດ້ຢັໍ້ງຢືນວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການສະເໜີຂາຍຮຸ້ນໃນອັດຕາສ່ວນ 
10% ຂອງທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດ. 
 
ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ, ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ມີດັົ່ງລຸ່ມ
ນີໍ້: 
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈ ານວນຮຸ້ນ % 
ລັດຖະບານ 124.634.021 60% 

ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ 20.772.359 10% 

ນັກລ ງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ ນັກລ ງທຶນ
ຕ່າງປະເທດອືົ່ນໆ (*) 62.316.920 30% 

 207.723.300 100% 

 

(*) ແຕ່ລະບຸກຄ ນທ ົ່ວໄປ ຫ ື ອ ງກອນແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ສູງສຸດ 2% ຂອງຈ ານວນຮຸ້ນທັງໝ ດ.  
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ທະນາຄານ (ຕ ົ່) 

ກິດຈະກ າຫ ັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືົ່ອສະໜອງການບ ລິການລວມທັງ ການລະດ ມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ 
ຈາກອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ, ຍາວ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ ອີງຕາມຈຸດປະສ ງ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບ ລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, 
ສ່ວນຫຼຸດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີົ່ມີຄຸນຄ່າອືົ່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບ ລິການດ້ານທະນາຄານອືົ່ນໆ ທີົ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທຶນຈົດທະບຽນ 
 

ທຶນຈ ດທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 : 1.038.617 
ລ້ານກີບ). 
 

ທີົ່ຕ ໍ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ 
 

ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັໍ້ງຢູ່ເລກທີ 01, ຖະໜ ນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ນະວັນທີ 31 
ມີນາ 2020, ທະນາຄານມີໜຶົ່ງ (1) ສ ານັກງານໃຫຍ່, ໜຶົ່ງ (1) ບ ລິສັດໃນເຄືອ, ຫ້າ (5) ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ, ຊາວ (20) ສາຂາຫ ັກ, ເກ ໍ້າ
ສິບສາມ (93) ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ ສິບຫ້າ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທ ົ່ວ ສປປ ລາວ. 
 
ບ ລິສ ດໃນເຄືອ 
 

ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ທະນາຄານມີ ໜຶົ່ງ (01) ບ ລິສັດໃນເຄືອຄື: 
 
ຊືົ່ ສ້າງຕັໍ້ງພາຍໃຕ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 

 
ຂະແໜງການ 

% ຮຸ້ນຂອງ 
ທະນາຄານ 

ບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ທຄຕລ - ກທ 
ຈ າກັດ 

1079/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 10 ກ ລະກ ດ 2019 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 

ຫ ັກຊັບ 70% 

 

ບ ລິສ ດຮ່ວມທຶນ 
 

ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 , ທະນາຄານມີ ຫ້າ (05) ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນຄື: 
 

ຊືົ່ ສ້າງຕັໍ້ງພາຍໃຕ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂະແໜງການ 
% ຮຸ້ນຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ -
ຫວຽດ 

ເລກທີ 732/ ERO ລ ງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 
ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງິນ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັົ່ງ  ເລກທີ 0495/ ERO ລ ງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2018 
ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງິນ 

30% 

ບ ລິສັດປະກັນໄພ ລາວ - ຫວຽດ ເລກທີ 0600 ລ ງວັນທີ 16 ສິງຫາ 1320  ໂດຍ 
ກະຊວງ ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 

ປະກັນໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈ າກັດ ເລກທີ 041/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014 
ໂດຍ ພະແນກຂຶໍ້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະ
ກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ການທະນາຄານ & 
ການເງິນ 

49% 

ບ ລິສັດ ລາວເນເຊີນນ  ເພເມັໍ້ນ 
ເນັດເວີກ ຈ າກັດ 

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

ການຄຸ້ມຄອງທຸລະ
ກ າການຊ າລະສະ
ສາງ )ເອເລັກໂທຣ
ນິກ(  

20% 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ຂ ໍ້ມູນທົົ່ວໄປ (ຕ ົ່) 
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ສະພາບ ລິຫານ 
 

ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ປະກອບມີ: 
 

ຊືົ່ ຕ າແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ/ວັນທີລາອອກ 
ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊວ ລະວ ງ ປະທານ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 

ທາ່ນ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕິ  ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຮສ. ປອ ພູເພັດ ພິລະວ ງ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈູນທະວ ງ ສະມາຊີກ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
 
 
ຄະນະອ ານວຍການ 
 

ສະມາຊິກຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ປະກອບມີ: 
 
ຊືົ່ ຕ າແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ/ວັນທີລາອອກ 
ທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 15 ມງັກອນ 2016 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວ ງສ໌ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 30 ກັນຍາ2014 
ທ່ານ ສຸພັກ ຖິົ່ນໄຊພອນ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015 
ທ່ານ ບ ວວັນ ສີມະລີວ ງ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວ ງ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 18  ກຸມພາ 2019 
  

ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍ 
 

ຕ ວແທນທາງດ້ານກ ດໝາຍຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ແມ່ນທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ – ຜູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່. 
 











 
ທະນາຄານ ການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດ (ກ່ອນການກວດສອບ) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020 
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ບ ດອະທິບາຍ 
ເລກທີ 

ສ າລັບໄລຍະສາມ
ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນ
ທີ 31 ມີນາ 2020 

ລ້ານກີບ 

ສ າລັບໄລຍະສາມ
ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນ
ທີ 31 ມີນາ 2019 

ລ້ານກີບ 

ກິດຈະກ າການດ າເນີນງານ    
ກ າໄລ/(ຂາດທຶນ)ກ່ອນອາກອນ  (37.442) 134.131 

ການດັດແກ້ສ າລັບ:     

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືົ່ອມ 22, 23, 24 19.621 17.668 

ລາຍຈ່າຍຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ  18          206.941  24.167  

ລາຍຈ່າຍຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າການລ ງທຶນທາງການເງິນ 12 26.105  1.203 

ລາຍຈ່າຍສ າລັບພະນັກງານຫ ັງອອກການ 13              2.002  3.609  
ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ 7        (608.497) (506.059) 
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ 7          310.809  284.993  
ລາຍຮັບເງິນປັນຜ ນ 11                      -    (6.136) 

ກະແສເງິນສົດຈາກ ກ າໄລ/(ຂາດທຶນ)ຈາກການດ າເນີນ
ງານກ່ອນການປ່ຽນແປງດ້ານຊ ບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ              (80.461) 

 
 

(46.424)  

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນຈາກການດ າເນີນງານ     

ປ່ຽນແປງສຸດທິໃນຍອດເຫ ືອຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນ   (962.522) (12.819) 

ປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ         (621.502) (1.051.735) 

ລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດ              156.562 36.521 

ລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ              26.078  767  

ປ່ຽນແປງສຸດທິໃນຊັບສິນອືົ່ນໆ             56.090 (96.654) 

    

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນໜີໍ້ສິນຈາກການດ າເນີນງານ     

ປ່ຽນແປງສຸດທິໃນໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອືົ່ນ  301.611 
 

2.093.182  

ປ່ຽນແປງສຸດທິໃນໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງລູກຄ້າ   2.582.575 1.398.967  

ປ່ຽນແປງສຸດທິໃນໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ  39.626 (25.742) 

ດອກເບ້ຍທີົ່ໄດ້ຮັບ           262.457  539.436  

ດອກເບ້ຍທີົ່ໄດ້ຈ່າຍ          (333.724) (255.149) 

ອາກອນທີົ່ໄດ້ຈ່າຍພາຍໃນງວດ 29.3                      -    (26.994) 

ກະແສເງິນສົດສຸດທິຈາກການດ າເນີນງານ  1.426.790 2.553.356 

    

ການເຄືົ່ອນໄຫວດ້ານການລົງທຶນ     

ການຈັດຊືໍ້ ແລະ ການກ ົ່ສ້າງຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່             (13.576) (18.183) 

ຮັບຈາກການສະສາງ/ຂາຍຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່               4.014  87  

ການລ ງທຶນຮ່ວມທີົ່ໄດ້ຈ່າຍ              (1.360) - 

ຮັບເງິນປັນຜ ນ  -  6.136  

ກະແສເງິນສົດສຸດທິທີົ່ໄດ້ນ າໃຊ້ໃນການເຄືົ່ອນໄຫວການ
ລົງທຶນ            (10.922) 

 
(11.960) 





ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020 
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1. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກ ບທະນາຄານ 
 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ (ໃນບ ດລາຍງານສະບັບນີໍ້ ເອີໍ້ນວ່າ “ທະນາຄານ”) ດ າເນີນທຸລະກິດໃນຮູບ
ແບບມະຫາຊ ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ (“ສປປ ລາວ”). 
 
ການສ້າງຕ ໍ້ງ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດ 
 
ທະນາຄານຖືກສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນໂດຍການປະກອບທຶນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິົ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນພາຍໃຕ້
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ ໍ້ງທະນາຄານ ເລກທີ 129/ທຫລ, ລ ງວັນທີ 01 ພະຈິກ 1989. ໃນວັນທີ 23  ທັນວາ 2010,  
ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ມະຫາຊ ນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືົ່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊ ນ ອີງຕາມ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0061/ຫຈທ, ລ ງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍ ກ ມທະບຽນ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັນທີດັົ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ເຊິົ່ງຕາງ
ໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດ ໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝ ດ. 
 
ວັນທີ 15 ກ ລະກ ດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ຂອງຮຸ້ນທັງໝ ດ (ທຽບເທ ົ່າກັບ 13.657.759 ຮຸ້ນ) 
ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ ຊືົ່ວ່າ ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (“COFIBRED’’). ອີງ
ຕາມສັນຍາການຊື ໍ້ຮ ຸ ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. COFIBRED ແມ່ນ
ທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ BRED, ທະນາຄານດັົ່ງກ່າວເປັນທະນາຄານທີົ່ໃຫຍ່ທີົ່ສຸດໃນພາກພືໍ້ນຂອງສະມາຄ ມທະນາຄານ 
ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂອງ Banque Populare Group ເຊິົ່ງເປັນກຸ່ມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານຂອງປະເທດຝຣັົ່ງ. ມູນຄ່າຊືໍ້ທັງໝ ດ 
ເຊິົ່ງເທ ົ່າກັບ 150.235.349.000 ກີບ ໄດ້ຖືກຈ່າຍເຕັມມູນຄ່າໂດຍທະນາຄານ COFIBRED. 
 
ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017, ຫ້ອງການຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານເພີົ່ມທຶນໂດຍການ
ສະເຫນີຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຈ ານວນ 68.047.300 ຮຸ້ນ ແລະ ສາທາລະນະຊ ນ ຈ ານວນ 3.098.400 ຮຸ້ນ ໃນ
ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ ເພືົ່ອເພີົ່ມທຶນຈ ດທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທະນາຄານສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 
21/ທຫລ, ລ ງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017, ຕະຫ າດຫ ັກ
ຊັບລາວໄດ້ຢັໍ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພີົ່ມທຶນຈ ດທະບຽນ ຈ ານວນ 355.728.500.000 ກີບ (ເທ ົ່າກັບ 71.145.700 
ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັໍ້ງຢືນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລ ງວັນທີ 15 ກັນຍາ ຕາມໃບຢັໍ້ງຢືນເລກທີ 01/ຕລຊລ, ລ ງວັນທີ 15 ກັນຍາ 
2017 ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກທີ 0429/ERO, ລ ງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ 
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 
 
ໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2019, ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານປັບໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໂດຍ
ການສະເຫນີຂາຍສິດຊືໍ້ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ແລະ ສາທາລະນະຊ ນ. ຈຸດປະສ ງຂອງການແບ່ງຮຸ້ນຂາຍຂອງລັດຖະບານ 
ແມ່ນເພືົ່ອສະໜັບສະໜູນສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີົ່ຫ າກຫ າຍ ເພືົ່ອພັດທະນາທະນາຄານໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ວ ແລະ 
ໝັໍ້ນຄ ງ. ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2019, ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ໄດ້ຢັໍ້ງຢືນວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການ
ສະເຫນີຂາຍຮຸ້ນໃນອັດຕາສ່ວນ 10% ຂອງທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດ. 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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1. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກ ບທະນາຄານ (ຕ ົ່) 
 
ການສ້າງຕ ໍ້ງ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດ (ຕ ົ່) 

 
ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ, ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020
ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈ ານວນຮຸ້ນ % 
ລັດຖະບານ 124.634.021 60% 

ຄູ່ຮ່ວມຮຸ້ນທາງຍຸດທະສາດ 20.772.359 10% 

ນັກລ ງທຶນພາຍໃນ (ລວມທັງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ) ແລະ 
 ນັກລ ງທຶນຕ່າງປະເທດອືົ່ນໆ (*) 62.316.920 30% 

 207.723.300 100% 

(*) ແຕ່ລະບຸກຄ ນທ ົ່ວໄປ ຫ ື ອ ງກອນແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ສູງສຸດ 2% ຂອງຈ ານວນຮຸ້ນທັງໝ ດ. 
 
ກິດຈະກ າຫ ັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືົ່ອສະໜອງການບ ລິການລວມທັງ ການລະດ ມທຶນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ 
ແລະ ຍາວ ຈາກອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ; ເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ, ກາງ, ແລະ ຍາວ ໃຫ້ແກ່ອ ງກອນ ແລະ ບຸກຄ ນ ອີງຕາມຈຸດປະສ ງ 
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ; ບ ລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການບ ລິການການຄ້າ
ລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫຼຸດຂອງເອກະສານທາງດ້ານການຄ້າ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານທີົ່ມີຄຸນຄ່າອືົ່ນໆ ແລະ ໃຫ້
ບ ລິການດ້ານທະນາຄານອືົ່ນໆ ທີົ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 
ທຶນຈົດທະບຽນ 

ທຶນຈ ດທະບຽນຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກີບ (ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019: 
1.038.617 ລ້ານກີບ). 
 
ທີົ່ຕ ໍ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ   
 
ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັໍ້ງຢູ່ເລກທີ 01, ຖະໜ ນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 
ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020, ທະນາຄານມີໜຶົ່ງ (1) ສ ານັກງານໃຫຍ່, ໜຶົ່ງ (1) ບ ລິສັດໃນເຄືອ, ຫ້າ (5) ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ, 
ຊາວ (20) ສາຂາຫ ັກ, ເກ ໍ້າສິບສາມ (93) ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ ສິບຫ້າ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາທ ົ່ວ ສປປ ລາວ. 
 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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1. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກ ບທະນາຄານ (ຕ ົ່) 
 
ບ ລິສ ດໃນເຄືອ 
 
ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020, ທະນາຄານມີ ໜຶົ່ງ (01) ບ ລິສັດໃນເຄືອຄື: 
 

ຊືົ່ ສ້າງຕັໍ້ງພາຍໃຕ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂະແໜງການ 
% ຮຸ້ນຂອງ
ທະນາຄານ 

ບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ 
ຈ າກັດ 

1079/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 10 ກ ລະກ ດ 2019 ໂດຍ
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 

ຫ ັກຊັບ 70% 

 
ບ ລິສ ດຮ່ວມທຶນ 
ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019, ທະນາຄານມີ ຫ້າ (05) ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນຄື: 

ຊືົ່ ສ້າງຕັໍ້ງພາຍໃຕ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ  ຂະແໜງການ 
% ຮຸ້ນຂອງ 
ທະນາຄານ 

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ 
ລາວ -ຫວຽດ 

ເລກທີ 732/ ERO ລ ງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 
ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 

ການທະນາຄານ 
& ການເງິນ 

25% 

ທະນາຄານລາວ - ຝຣັົ່ງ  ເລກທີ 0495/ ERO ລ ງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 
2018 ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 

ການທະນາຄານ 
& ການເງິນ 

30% 

ບ ລິສັດປະກັນໄພ ລາວ - 
ຫວຽດ 

ເລກທີ 0600 ລ ງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2013 ໂດຍ 
ກະຊວງ ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

ປະກັນໄພ 35% 

ທະນາຄານ ລາວ - ຈີນ ຈ າກັດ ເລກທີ 041/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2014 
ໂດຍ ພະແນກຂຶໍ້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະ
ກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການທະນາຄານ 
& ການເງິນ 

49% 

ບ ລິສັດ ລາວເນເຊີນນ  ເພເມັໍ້ນ 
ເນັດເວີກ ຈ າກັດ 

ເລກທີ 0349/ຫຈທ ລ ງວັນທີ 12 ມີນາ  9201  
ໂດຍ ກ ມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ 
ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ. 

ການຄຸ້ມຄອງ
ທຸລະກ າການຊ າ
ລະສະສາງ (ເອ
ເລັກໂທຣນິກ) 

20% 

 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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1. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກ ບທະນາຄານ (ຕ ົ່) 

 
ສະພາບ ລິຫານ 

 
ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ປະກອບມີ: 

 
ຊືົ່ ຕ າແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ 
ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊວ ລະວ ງ ປະທານ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 

ທາ່ນ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ມາກ ໂຣເບີດ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄືນວັນທີ 27 ເມສາ 2018 

ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕິ  ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ຮສ. ປອ ພູເພັດ ພິລະວ ງ ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈູນທະວ ງ ສະມາຊີກ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 

 
ຄະນະອ ານວຍການ 
 
ສະມາຊິກຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ປະກອບມີ: 
 
ຊືົ່ ຕ າແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັໍ້ງ/ວັນທີລາອອກ 
ທ່ານ ພູຂ ງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 15 ມງັກອນ 2016 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວ ງສ໌ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014 
ທ່ານ ສຸພັກ ຖິົ່ນໄຊພອນ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2015 
ທ່ານ ບ ວວັນ ສີມະລີວ ງ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016 
ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວ ງ ຮອງຜູ້ອ ານວຍການ ແຕ່ງຕັໍ້ງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019 
 
ພະນ ກງານ 
 
ພະນັກງານທັງໝ ດຂອງທະນາຄານ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ແມ່ນ 2.086 ຄ ນ (ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019: 2.060 

ຄ ນ). 
  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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2. ພືໍ້ນຖານໃນການກຽມ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ຫ ືເອີໍ້ນອີກຢ່າງໜຶົ່ງວ່າ “ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ
ສ າລັບຈຸດປະສ ງພິເສດ”) ແມ່ນຖືກກະກຽມສ າລັບທະນາຄານເພືົ່ອນ າໃຊ້ໃນການລາຍງານຕາມຂ ໍ້ກ ານ ດຂອງທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ເທ ົ່ ານັ ໍ້ນ. ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະ
ກິດຈະການສະບັບນີໍ້ແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີ 
5. ນະໂຍບາຍການບັນຊີດັົ່ງກ່າວໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນແມ່ນອີງຕາມມາດຕະຖານດ້ານການລາຍງານການເງິນສາກ ນ (“IFRS”) ທີົ່
ອອກໂດຍຄະນະກ າມະການກ ານ ດມາດຕະຖານການບັນຊີສາກ ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການກະກຽມເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນດັົ່ງກ່າວ ບ ົ່ແມ່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນທີົ່ຄ ບຖ້ວນຕາມວັດຖຸປະສ ງໂດຍທ ົ່ວໄປທີົ່ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ IFRS ເນືົ່ອງຈາກວ່າທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າທີົ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜັງສືແຈ້ງການເລກ
ທີ 1659/ທຫລ ລ ງວັນທີ 14 ທັນວາ 2018 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜັງສືແຈ້ງການເລກທີ 19/ສຄຄຊ ລ ງ
ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2018 ຂອງສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ  ເຊິົ່ງມີເນືໍ້ໍ້ອໃນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການບັນຊີ
ສ າລັບ ການຮັບຮູ້ ແລະ ການວັດແທກມູນຄ່າເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ ແມ່ນໃຫ້ນ າໃຊ້ ມາດຕະຖານການບັນຊີສາກ ນ IAS 39 
- ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ ແທນ ມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນສາກ ນ IFRS 9 - ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ. ດັົ່ງນັໍ້ນ, ເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການແມ່ນບ ົ່ໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກ ນດ້ານການລາຍງານ 
IFRS. 

 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍອີງຕາມພືໍ້ນຖານຕ ໍ້ນທຶນເດີມ, ເວັໍ້ນແຕ່ໄດ້
ຮັບການເປີດເຜີຍຢູ່ໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີໃດໜຶົ່ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີໍ້. 

 
ທະນາຄານຮັກສາການບັນທຶກບັນຊີເປັນເງິນກີບ (“ກີບ”) ແລະ ໄດ້ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ
ສ າລັບຈຸດປະສ ງພິເສດເປັນຫ ວໜ່ວຍລ້ານກີບ. ທະນາຄານນ າໃຊ້ເຄືົ່ອງໝາຍຈຸດ (,) ທີົ່ເປັນເລກທ ດສະນິຍ ມ ແລະ ນ າໃຊ້
ເຄືົ່ອງໝາຍຈ ໍ້າ (.) ເພືົ່ອແຍກຫ ວໜ່ວຍພັນ. 

 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ໄດ້ຖືກກະກຽມເພືົ່ອຈຸດປະສ ງໃນການນ າສະເໜີຖານະການເງິນສະເພາະ
ກິດຈະການຂອງທະນາຄານ, ລວມທັງ ຜ ນການດ າເນີນງານ ແລະ ກະແສເງິນສ ດສະເພາະກິດຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເວ ໍ້າ
ສະເພາະແມ່ນເພືົ່ອ: 

 
 ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການສະບັບນີໍ້ແມ່ນລວມເອ າແຕ່ສະເພາະການດ າເນີນງານຂອງ ສ ານັກງານ

ໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາຂອງທະນາຄານເທ ົ່ານັໍ້ນ; 
 ການລ ງທຶນໃນບ ລິສັດໃນເຄືອ ແລະ ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນໄດ້ຖືກບັນທກຶບັນຊີ ອີງຕາມວີທີຕ ໍ້ນທຶນ. 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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3. ຈຸດປະສົງ ແລະ ກ່ານນ າສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ 
 
3.1 ຈຸດປະສ ງສ າລັບການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ 
 

ທະນາຄານໄດ້ກະກຽມ ແລະ ອອກເອກະສານລາຍງານທາງການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ເພືົ່ອນ າໃຊ້ໃນການລາຍງານຕາມຂ ໍ້
ກ ານ ດຕາມລະບຽບການ. ນອກຈາກນີໍ້ທະນາຄານແມ່ນກ າລັງກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການຂອງ
ທະນາຄານ ແລະ ບ ລິສັດໃນເຄືອ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020. ຜູ້ນ າໃຊ້ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ
ຄວນອ່ານຄຽງຄຸ່ກັນກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນສັງລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານທີົ່ກ່າວມານັໍ້ນ ເພືົ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ
ຄ ບຖ້ວນກ່ຽວກັບຖານະການເງິນສັງລວມກິດຈະການ, ຜ ນການດ າເນີນງານສັງລວມກິດຈະການ ແລະ ກະແສເງິນສັງລວມ
ກິດຈະການຂອງ ທະນາຄານ ແລະ ບ ລິສັດໃນເຄືອ. 
 

3.2 ການນ າສະເໜີເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ 
 

ທະນາຄານໄດ້ນ າສະເໜີໃບລາຍງານຖານະການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ໂດຍລຽງລ າດັບຕາມສະພາບຄ່ອງ. ຊັບສິນ ແລະ 
ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຖືກລາຍງານເປັນມູນຄ່າລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນສະເພາະກິດຈະການ. ຊັບສິນ 
ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ ຈະຖືກນ າມາຫັກລ້າງກັນ ແລະ ລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທິ ໃນເວລາທີົ່ ບັນດາພາກສ່ວນທີົ່ມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຫາກມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຫັກລ້າງ ໃນທຸກໆກ ລະນີຕ ົ່ໄປນີໍ້: ການດ າເນີນທຸລະກິດປ ກກະຕິ, ໃນກ ລະນີທີົ່ທຸລະ
ກິດມີການກະທ າຄວາມຜິດ ແລະ ໃນກ ລະນີຂອງການລ ໍ້ມລະລາຍ ຫ ື ການລ ໍ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານ ແລະ/ຫ ື ຄູ່ຄ້າຂອງ
ຕ ນ. 

 
4.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບ ນຊີແລະການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ 

4.1  ມາດຕະຖານໃໝ່ ແລະ ການປັບປຸງ ແລະ ການຕີຄວາມຫມາຍໃໝ່ 
 

ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີົ່ທະນາຄານນ າໃຊ້ເພືົ່ອກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນເຫ  ົ່ານີໍ້ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການທີົ່ກະກຽມສ າລັບການລາຍງານຂອງທະນາຄານ ນະປີທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 
ທັນວາ 2018, ຍ ກເວັໍ້ນ ສ າລັບການນ າໃຊ້ມາດຕະຖານໃໝ່ທີົ່ມີຜ ນນະວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ດັົ່ງທີົ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມ. 
ທະນາຄານຍັງບ ົ່ໄດ້ນ າໃຊ້ມາດຕະຖານ, ການຕີຄວາມໝາຍ ຫ ື ການປັບປຸງອືົ່ນໆລ່ວງໜ້າ ທີົ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກມາແລ້ວ ແຕ່ຍັງ
ບ ົ່ທັນມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້. 

 

4.2  IFRS 16 ການເຊ ົ່າ 
 

ມາດຕະຖານ IFRS 16 ໄດ້ຖືກນ າມາແທນ ສັນຍາເຊ ົ່າມາດຕະຖານ IAS 17 ໂດຍ IFRIC 4 ໄດ້ກ ານ ດວ່າ ສັນຍາເເມ່ນ
ປະກອບດ້ວຍສັນຍາເຊ ົ່າ, SIC-15 ສັນຍາເຊ ົ່າເພືົ່ອການດ າເນີນງານ-ແຮງຈູງໃຈ ແລະ SIC-27 ການປະເມີນເນືໍ້ອຫາຂອງ
ທຸລະກ າ ທີົ່ນອນຢູ່ໃນແບບສັນຍາເຊ ົ່າທີົ່ຖືກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ຫ ື ບ ົ່. ມາດຕະຖານໄດ້ກ ານ ດ ຫ ັກການສ າລັບການຮັບຮູ້, 
ການຕີມູນຄ່າ, ການນ າສະເໜີ ແລະ ການເປີດເຜີຍສັນຍາເຊ ົ່າ ແລະ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຊ ົ່າຄ ານຶງເຖິງສັນຍາເຊ ົ່າສ່ວນໃຫຍ່
ພາຍໃຕ້ຮູບແບບດ່ຽວໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ. 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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4.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບ ນຊີແລະການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ (ຕ ົ່) 
 

4.2  IFRS 16 ການເຊ ົ່າ (ຕ ົ່) 
 
ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮອງເອ າ IFRS 16 ໂດຍ ນ າໃຊ້ວິທີການແກ້ໄຂຍ້ອນຫ ັງໃນວັນທີົ່ນ າໃຊ້ເທືົ່ອທ າອິດ ຄືວັນທີ 01 
ມັງກອນ 2019. ພາຍໃຕ້ວິທີນີໍ້, ມາດຕະຖານແມ່ນຈະຖືກນ າໄປໃຊ້ຍ້ອນຫ ັງກັບຜ ນສະສ ມຂອງການເລີົ່ມນ າໃຊ້ມາດຕະ 
ຖານທີົ່ຖືກຮັບຮູ້ ນະວັນທີົ່ມາໃຊ້ເທືົ່ອທ າອິດ. ທະນາຄານເລືອກທີົ່ຈະໃຊ້ການປ່ຽນແປງທີົ່ສາມາດນ າໄປໃຊ້ໄດ້ຈິງ ໂດຍ
ອະນຸຍາດນ າໃຊ້ມາດຕະຖານນີໍ້ກັບສັນຍາທີົ່ລະບຸໄວ້ກ່ອນໜ້ານີໍ້ ວ່າເປັນສັນຍາເຊ ົ່າທີົ່ໃຊ້ນະໂຍການບັນຊີທີົ່ຜ່ານມາ ນະວັນທີົ່
ມີການນ າໃຊ້ເທືົ່ອທ າອິດ. ນອກນັໍ້ນ ທະນາຄານຍັງເລືອກທີົ່ຈະນ າໃຊ້ ການຍ ກເວັໍ້ນສ າລັບບັນດາສັນຍາເຊ ົ່າທີົ່ ມີໄລຍະການ
ເຊ ົ່າ 12 ເດືອນ ຫ ື ໄລຍະເຊ ົ່າທີົ່ສັໍ້ນກວ່າ ແລະ ບ ົ່ມີຈ າກັດທາງເລືອກໃນການຊືໍ້ (‘ການເຊ ົ່າໄລຍະສັໍ້ນ’) ແລະ ສັນຍາເຊ ົ່າສ າ
ລັບຊັບສິນມມີນູຄ່າທີົ່ຕ ົ່າ (‘ຊັບສິນທີົ່ມູນຄ່າຕ ົ່າ’). 

 
ທະນາຄານມີສັນຍາເຊ ົ່າສ າລັບຫ າຍລາຍການຂອງເຄືົ່ອງຕຶກອາຄານ ແລະ ທີົ່ດິນ. ກ່ອນທີົ່ຈະນ າໃຊ້ ມາດຕະຖານ IFRS 16, 
ທະນາຄານໄດ້ມີການຈັດປະເພດຂອງສັນຍາເຊ ົ່າແຕ່ລະອັນ (ໃນຖານະຜູ້ເຊ ົ່າ) ໃນມືໍ້ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການເຊ ົ່າທາງການເງິນ ຫ ື 
ການເຊ ົ່າເພືົ່ອການດ າເນີນງານ. ສ າລັບນະໂຍບາຍການບັນຊີກ່ອນໜ້າວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ແມ່ນຖືກອະທິບາຍໃນບ ດ
ອະທິບາຍເລກທີ 5.16 ການເຊ ົ່າ. 
 
ເມືົ່ອນ າໃຊ້ມາດຕະຖານ IFRS 16 ແລ້ວ, ທະນາຄານຈະໃຊ້ວິທີການຮັບຮູ້ ແລະ ການວັດແທກແບບດ່ຽວສ າລັບສັນຍາເຊ ົ່າ
ທັງໝ ດ ຍ ກເວັໍ້ນສັນຍາເຊ ົ່າທີົ່ມີໄລຍະສັໍ້ນ ແລະ ສັນຍາເຊ ົ່າຊັບສິນທີົ່ມີລາຄາຕ ົ່າ. ສ າລັບນະໂຍບາຍການບັນຊີເລີົ່ມຈາກວັນທີ 
1 ມັງກອນ 2019 ແມ່ນຖືກອະທິບາຍໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5.15 ການເຊ ົ່າ. ມາດຕະຖານດັົ່ງກ່າວສະໜອງຂ ໍ້ກ ານ ດການ
ຫັນປ່ຽນສະເພາະ ແລະ ວິທີທີົ່ເໝາະສ ມຕ ວຈິງ, ເຊິົ່ງໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ໂດຍທະນາຄານ. 
 
 ການເຊ ົ່າທີົ່ຖືກຈັດປະເພດເປັນການເຊ ົ່າເພືົ່ອການດ າເນີນງານໃນກ່ອນໜ້າ 
 
ທະນາຄານຮັບຮູ້ ສິດນ າໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ົ່າສ າລັບສັນຍາເຊ ົ່າທີົ່ໄດ້ຖືກຈັດເຂ ໍ້າເປັນປະເພດສັນຍາເຊ ົ່າເມືົ່ອ
ບ ົ່ດ ນມານີໍ້ ເປັນສັນຍາເຊ ົ່າທາງການເງິນ ຫ ື ສັນຍາເຊ ົ່າເພືົ່ອການດ າເນີນງານ, ຍ ກເວັໍ້ນສັນຍາເຊ ົ່າໄລຍະສັໍ້ນ ແລະ ສັນຍາເຊ ົ່າ
ຊັບສິນທີົ່ມີມູນຄ່າຕ ົ່າ. ສິດນ າໃຊ້ຊັບສິນ ສ າລັບສັນຍາເຊ ົ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າບັນຊີ ຄ້າຍກັບວ່າ
ມາດຕະຖານດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີການນ າໃຊ້ມາໂດຍຕະຫ ອດ, ນອກເໜືອຈາກການໃຊ້ອັດຕາການເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ນະ
ມືໍ້ເລີົ່ມຕ ໍ້ນນ າໃຊ້ເທືົ່ອທ າອິດ. ໃນບາງສັນຍາເຊ ົ່າ, ສິດນ າໃຊ້ຊັບສິນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າເທ ົ່າກັນກັບໜີໍ້ສິນຕາມສັນຍາ
ເຊ ົ່າ, ຊຶົ່ງໄດ້ຖືກດັດແກ້ດ້ວຍລາຍຈ່າຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄ່າເຊ ົ່າຄ້າງຈ່າຍທີົ່ເຄີຍຮັບຮູ້ມາກ່ອນໜ້ານີໍ້. ໜີໍ້ສິນ
ຕາມສັນຍາເຊ ົ່າຈະຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງຈ ານວນເງິນທີົ່ຍັງຄ້າງຊ າລະ, ຄິດໄລ່ຫຼຸດຄ່າດ້ວຍ ອັດຕາການເພີົ່ມຂຶໍ້ນ
ຂອງເງິນກູ້ຢືມ ນະວັນທີົ່ມີການເລີົ່ມນ າໃຊ້ເປັນເທືົ່ອທ າອິດ. 
 
ນອກຈາກນັໍ້ນ, ທະນາຄານຍັງໄດ້ນ າໄປໃຊ້ໃນການປະຕິບັດງານຕ ວຈິງທີົ່ມີຢູ່ ຄື: 
 
 ນ າໃຊ້ອັດຕາຄິດໄລ່ຫຼຸດອັດຕາດຽວເພືົ່ອຄິດໄລ່ໃນລາຍການສັນຍາເຊ ົ່າທີົ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ; 
 ອີງໃສ່ການປະເມີນຜ ນ ເບິົ່ງວ່າການເຊ ົ່າມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້ທັນທີກ່ອນທີົ່ນ າໃຊ້ໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ ຫ ື ບ ົ່; 
 ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ຍ ກເວັໍ້ນການເຊ ົ່າໄລຍະສັໍ້ນໃຫ້ແກ່ສັນຍາເຊ ົ່າທີົ່ຄ ບກ ານ ດພາຍໃນ 12 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີົ່ນ າໃຊ້ເປັນຕ ໍ້ນໄປ; 
 ຍ ກເວັໍ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງກ ງໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນຈາກການວັດແທກສິດນ າໃຊ້ຊັບສິນ ໃນວັນທີທີົ່ນ າໃຊ້ໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ົ່ນ; 
 ນ າໃຊ້ການທ າຄວາມເຂ ໍ້າໃຈເພືົ່ອກ ານ ດວ່າ ສັນຍາດັົ່ງກ່າວມີທາງເລືອກໃນການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາ ຫ ື ຍ ກເລີກ

ສັນຍາເຊ ົ່າ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
 

17 

 
4.  ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບ ນຊີແລະການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ (ຕ ົ່) 
 
4.3  ຜ ນປະໂຫຍດຫ ັງອອກການ 

 
ເລີົ່ມວັນທີ 01 ມັງກອນ 2019, ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານຕ ົ່ກັບຜ ນປະໂຫຍດພາຍຫ ັງອອກການແມ່ນຖືກປ່ຽນເປັນ
ນະໂຍບາຍໃໝ່ຕາມບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5.17. ການປ່ຽນແປງນີໍ້ເປັນການປ່ຽນແປງໂດຍສະໝັກໃຈຂອງທະນາຄານໃນ
ນະໂຍບາຍການບັນຊີ. ດັົ່ງນັໍ້ນ, ທະນາຄານໄດ້ນ າໃຊ້ນະໂຍບາຍແບບຄາດການໃນອະນາຄ ດສ າລັບການປ່ຽນແປງທາງການ
ບັນຊີນີໍ້, ເຊິົ່ງວ່າ ທະນາຄານໄດນ້ າໃຊ້ນະໂຍບາຍການບັນຊີໃໝ່ສ າລັບຜ ນປະໂຫຍດຫ ັງອອກການທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຫ ັງຈາກວັນທີທີົ່
ໄດ້ປ່ຽນນະໂຍບາຍ. 

 
4.4  IFRIC ການຕີຄວາມໝາຍ 23 ຄວາມບ ົ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດດ້ານອາກອນລາຍໄດ້ 
 

ການຕີຄວາມໝາຍສະເໜີການເອ າໃຈໃສ່ຕ ົ່ກັບການບັນຊີສ າລັບອາກອນລາຍໄດ້ໃນເວລາທີົ່ການປະຕິບັດດ້ານອາກອນມີ
ຄວາມບ ົ່ແນ່ນອນ ທີົ່ມີຜ ນກະທ ບຕ ົ່ການນ າໃຊ້ມາດຕະຖານ IAS 12 ອາກອນລາຍໄດ້ ມາດຕະຖານນີໍ້ບ ົ່ໄດ້ໃຊ້ສ າລັບການ
ເກັບອາກອນ ຫ ື ອືື ົ່ນໆນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດຂອງ ມາດຕະຖານ IAS 12, ອີກທັງບ ົ່ໄດ້ລວມເອ າຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງໃນການ
ມອບດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າປັບໄໝທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດອາກອນທີົ່ບ ົ່ແນ່ນອນ. ການຕີຄວາມໝາຍສະເໜີໃຫ້
ເອ າໃຈໃສ່ສະເພາະບັນຫາດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 
 
 ຫາກວ່າວິສາຫະກິດພິຈາລະນາເຖິງການປະຕິບັດດ້ານອາກອນທີົ່ບ ົ່ແນ່ນອນເປັນກ ລະນີສະເພາະ; 
 ຂ ໍ້ສ ມມຸດຖານທີົ່ວິສາຫະກິດກິດສ້າງຂຶໍ້ນ ກ່ຽວກັບການກວດສອບການປະຕິບັດອາກອນ ໂດຍເຈ ໍ້າໜ້າທີົ່ສ່ວຍສາ

ອາກອນ; 
 ວິທີການທີົ່ວິສາຫະກິດກ ານ ດກ າໄລທີົ່ຖືກເສຍອາກອນ (ຂາດທຶນທາງອາກອນ), ພືໍ້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນ, 

ການຂາດທຶນທາງອາກອນທີົ່ບ ົ່ໄດ້ນ າໃຊ້, ອາກອນຫັກບ ົ່ໄດ້ ແລະ ອັດຕາອາກອນ; 
 ວິທີການທີົ່ວິສາຫະກິດພິຈາລະນາການປ່ຽນແປງໃນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສະຖານະການຈິງ. 
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ວິສາຫະກິດຕ້ອງກ ານ ດວ່າຄວນພິຈາລະນາການປະຕິບັດດ້ານອາກອນທີົ່ບ ົ່ແນ່ນອນແຕ່ລະກ ລະນີເປັນສະເພາະ ຫ ື ລວມ
ເຂ ໍ້າກັນກັບ ໜຶົ່ງ ຫ ື ຫ າຍວິທີການປະຕິບັດອາກອນທີົ່ບ ົ່ແນ່ນອນ. ວິທີການທີົ່ດີກວ່າໃນການຄາດຄະເນການແກ້ໄຂຄວາມບ ົ່
ແນ່ນອນຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ. 
 

5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ 
 
5.1 ການແລກປ່ຽນເງິນຕ່າງປະເທດ 
 
 ການເຮັດທຸລະກ າທີົ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ ຖືກບັນທຶກ ແລະ ແລກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນກີບ ໂດຍນ າໃຊ້ອັດຕາແລກ 

ປ່ຽນນະວັັນທີທີົ່ເຮັດທຸລະກ າ. ຊັບສິນ ແລະ ຫນີໍ້ສິນທີົ່ເປັນສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະໄດ້ ຖືກແລກປ່ຽນຄືນເປັນເງິນ
ກີບ ໂດຍໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນນະວັນທີສ້າງບ ດລາຍງານ (ເບີົ່ງລາຍລະອຽດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ທີົ່ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ແລະ 31 ທັນວາ 2019 ໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີ 41). 
ສ່ວນຜິດດ່ຽງທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ໃນວັນທີໃບລາຍງານຖານະການເງິນແມ່ນຖືກບັນທຶກເຂ ໍ້າໃນ
ໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ. 

 
5.2 ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫ ັງ 
 
5.2.1 ວັນທີຂອງການຮັບຮູ້ 
 

ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທັງໝ ດ, ຍ ກເວັໍ້ນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງລູກຄ້າ, ຖືກຮັບ
ຮູ້ເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນໃນມືໍ້ທີົ່ຖືກຊືໍ້ - ຂາຍ ເຊັົ່ນ ມືໍ້ທີົ່ທະນາຄານກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶົ່ງໃນພັນທະສັນຍາຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ. ນີໍ້ 
ລວມທັງ “ວິທີການຄ້າປ ກກະຕິ” - ການຊືໍ້ ຫ ື ການຂາຍຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ທີົ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນ າສ ົ່ງຕາມກ ານ ດ
ເວລາທີົ່ໄດ້ຖືກກ ານ ດໂດຍກ ດໝາຍ ຫ ື ລະບຽບການເງິນໃນສະຖານທີົ່ຊືໍ້ຂາຍ. ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແມ່ນ
ຖືກຮັບຮູ້ໃນເມືົ່ອເງິນໄດ້ໂອນເຂ ໍ້າບັນຊີ ຂອງລູກຄ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ທະນາຄານຮັບຮູ້ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງລູກຄ້າເມືົ່ອທະນາຄານໄດ້ຮັບ
ເງິນຈາກລູກຄ້າເປັນທີົ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 

 
5.2.2 ການຕີມູນຄ່າເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ 
 
 ການຈັດປະເພດເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນຕາມການຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ ແມ່ນຂຶໍ້ນກັບລັກສະນະຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ ແລະ 

ຈຸດປະສ ງຂອງຄະນະບ ລິຫານຕ ົ່ເຄືົ່ອງມທືາງການເງິນທີົ່ຕ້ອງການ. ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທັງໝ ດແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ
ຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທ າບວກກັບລາຍຈຈ່າຍທີົ່ເກີດຈາກການຊືໍ້, ຍ ກເວັໍ້ນໃນກ ລະນີຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນທີົ່ມູນຄ່າ
ຍຸຕິທ າຖືກບັນທຶກໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນ. 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.2 ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫ ັງ (ຕ ົ່) 
 
5.2.3 ວິທີການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ 
  

ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ (EIR) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຫຼຸດຕ ວຈິງທີົ່ໄດ້ຈາກການຄາດຄະເນການຊ າລະເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ຫ ື 
ລາຍຮັບຕາມອາຍຸການທີົ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄືົ່ອງມືການເງິນ ຫ ື ໄລຍະສັໍ້ນກວ່າທີົ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍ ກມາສຸດທິຂອງຊັບ
ສິນ ຫ ື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ. ຄ່າເສືົ່ອມຕ ໍ້ນທຶນຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນແມ່ນຖືກດັດແກ້ ເມືົ່ອທະນາຄານໄດ້ແກ້ໄຂ
ການຄາດຄະເນລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍຈ່າຍຂອງທະນາຄານ ໂດຍຖືກຄິດໄລ່ໂດຍນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ ແລະ ສ່ວນຜິດ
ດ່ຽງຂອງ ມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວຈະຖືກບັນທຶກເປັນ ‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີົ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ’ ສ າລັບຊັບສິນທາງການເງິນ ແລະ 
‘ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີົ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ’ ສ າລັບໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ. ນະໂຍບາຍການບັນຊີສ າລັບວິທີ EIR ແມ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງການນ າໃຊ້ເຄືົ່ອງມື ເຊິົ່ງໄດ້ອະທິບາຍເພີົ່ມເຕີມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເລກທີ: 

 
 ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5.2.6 ສ າລັບ ‘ການລ ງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດ’ 
 ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5.2.7 ສ າລັບ ‘ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ’ 
 ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5.2.8 ສ າລັບ ‘ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ແຫ ົ່ງທຶນກູ້ຢືມອືົ່ນ’ 
 ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5.4 ສ າລັບ ‘ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ’; ແລະ 
 ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5.8 ສ າລັບ ‘ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ’ 

 
5.2.4 ມືໍ້ທີ 1 ກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ  
 
 ເມືົ່ອລາຄາໃນມືໍ້ທີົ່ການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ ຕ່າງຈາກມູນຄ່າຍຸຕິທ າຂອງລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫ າດໃນປັດຈຸບັນ ຂອງເຄືົ່ອງມືການ

ເງິນອັນດຽວກັນ ຫ ື ອີງຕາມມູນຄ່າທີົ່ໄດ້ສ າຫ ວດໃນຕະຫ າດ, ທະນາຄານຮັບຮູ້ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມື ໍ້ທີົ່
ການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຍຸຕິທ າ (‘ມືໍ້ທີ 1’ ກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ) ໃນ  “ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການຄ້າ”. ໃນກ ລະນີ
ທີົ່ມູນຄ່າຍຸຕິທ າຖືກ ານ ດຕາມຖານຂ ໍ້ມູນທີົ່ບ ົ່ໄດ້ຖືກສ າຫ ວດ, ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຄາໃນມືໍ້ທີົ່ການເຄືົ່ອນໄຫວເກີດຂຶໍ້ນ 
ແລະ ມູນຄ່າທີົ່ໄດ້ຈາກນ າໃຊ້ເຕັກນິກການຕີມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານກ ົ່ຕ ົ່ເມືົ່ອຂ ໍ້
ມູນສາມາດຊອກຫາໄດ້ ຫ ື ເມືົ່ອເຄືົ່ອງມືການເງິນບ ົ່ຖືກຮັບຮູ້. 

 
5.2.5 ການລ ງທຶນໃນຫ ັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ 

ການລ ງທຶນໃນຫ ັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ປະກອບມີ ຫ ັກຊັບທຶນ. ຫ ັກຊັບທຶນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນຫ ັກຊັບປະເພດມີ
ໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ຖ້າໃນກ ລະນີທີົ່ຫ ັກຊັບດັົ່ງກ່າວ ບ ົ່ໄດ້ຖືກຈັດເປັນປະເພດຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຄ້າ ຫ ື ຫ ັກຊັບທີົ່ບັນທຶກມູນຄ່າຍຸຕິທ າ
ຜ່ານ ກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນ.  
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.2 ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫ ັງ (ຕ ົ່) 
 
5.2.5 ການລ ງທຶນໃນຫ ັກຊັບປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ (ຕ ົ່) 

ທະນາຄານຍັງບ ົ່ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາເງິນກູ້ ຫ ື ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບເປັນການລ ງທຶນການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ. 

ຫ ັງຈາກການຕີມູນຄ່າໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ, ການລ ງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ໄດ້ຖືກຕີມູນຄ່າເປັນມູນຄ່າຍຸຕິທ າ.  

ກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນທີົ່ບ ົ່ເກີດຂຶໍ້ນຈິງ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໂດຍກ ງໃນປະເພດທຶນ (ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານນອກການທຸລະ
ກິດ) ເປັນ “ເງິນແຮສ າລັບຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”. ເມືົ່ອການລ ງທຶນດັົ່ງກ່າວໝ ດກ ານ ດ, ກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນສະສ ມກ່ອນໜ້າ
ນີໍ້ ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ ວ່າແມ່ນ  “ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ” ເມືົ່ອ
ທະນາຄານລ ງທຶນຫ າຍກວ່າໜຶົ່ງລາຍການໂດຍນ າໃຊ້ຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນດຽວກັນ, ມັນຈະຖືກສະສາງອອກຕາມຫ ັກການເຂ ໍ້າ
ກ່ອນ-ອອກກ່ອນ. ເງິນປັນຜ ນທີົ່ຫາມາໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະການຖືຊັບສິນການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນ
ການດ າເນີນງານສະເພາະການກິດຈະການ ວ່າເປັນ  “ລາຍຮັບອືົ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານອືົ່ນໆ”  ເມືົ່ອສິດຂອງການໄດ້ຮັບເງິນ
ປັນຜ ນຂອງທະນາຄານ ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນ. ເມືົ່ອການຂາດທຶນເພີົ່ມຂຶໍ້ນເນືົ່ອງຈາກການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການລ ງທຶນດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນ ຈະ
ຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ ວ່າເປັນ  “ການຫັກຄ່າເສືົ່ອມການລ ງທຶນທາງການເງິນ” 
ໂດຍປ່ຽນຈາກ “ເງິນແຮສ າລັບຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”. 

 
5.2.6 ການລ ງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດ 
 

ການລ ງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດແມ່ນຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນອະນຸພັນທາງການເງິນ ເຊິົ່ງມີການກ ານ ດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ຫ ື ສາມາດກ ານ ດໄດ້ໄລຍະເວລາໃນການຊ າລະ ແລະ ໄດ້ກ ານ ດວັນຄ ບກ ານ ດໄວ້ແລ້ວ, ເຊິົ່ງທະນາຄານມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈ ແລະ 
ສາມາດຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດ. ພາຍຫ ັງການຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ, ການລ ງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດຈະຖືກບັນທຶກອີງ
ຕາມຕ ໍ້ນທຶນ ບວກໃຫ້ ລາຍຮັບ/ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ໂດຍຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມສັນຍາຕາມແບບວິທີຄ ງ
ຕ ວ. ການລ ງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດ ຈະຖືກປະເມີນຄ່າເສືົ່ອມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຈະມີການຫັກຄ່າເສືົ່ອມຂອງຫ ັກ
ຊັບປະເພດນີໍ້ ຖ້າຫາກມູນຄ່າຍຸຕິທ າມີການຫຼຸດລ ງ ຫ ື ຫຼຸດລ ງຕ ົ່າກວ່າຕ ໍ້ນທຶນຊືໍ້ ຫ ື ໄລຍະເວລາຂອງການຫຼຸດລ ງຂອງລາຄາມີ
ລັກສະນະຍາວນານ. ຄ່າເສືົ່ອມທີົ່ເກີດຈາກຫ ັກຊັບແບບນີໍ້ຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສະເພາະການ
ກິດຈະການ ໃນພາກສ່ວນຂອງ “ລາຍຈ່າຍຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ”. 

 
ຖ້າທະນາຄານຕ້ອງການຂາຍ ຫ ື ຈັດປະເພດການລ ງທຶນທີົ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດໃໝ່ກ່ອນມືໍ້ຄ ບກ ານ ດ (ນອກເໜືອຈາກມີ 
ເຫດການໃດໜຶົ່ງສະເພາະ), ລາຍການຄັງຫ ັກຊັບທີົ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດ ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດທັງໝ ດຈະຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ 
ຈະຕ້ອງຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ເປັນ ຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ. ນອກຈາກນີໍ້, ທະນາຄານຈະຖືກຫ້າມບ ົ່ໃຫ້ຈັດປະເພດຊັບສິນ
ການເງິນໃດໆໃຫ້ເປັນຊັບສິນການເງິນທີົ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບພາຍໃນ 2 ປີ. 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.2 ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫ ັງ (ຕ ົ່) 

 
5.2.7 ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ 
 

 ‘ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ’ ແລະ ‘ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ’, ລວມມີຊັບສິນການເງິນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນອະນຸພັນທີົ່ມີ
ໄລຍະເວລາ ຫ ື ສາມາດກ ານ ດໄລຍະເວລາການຊ າລະທີົ່ແນ່ນອນ ເຊິົ່ງລາຄາຊັບສິນເຫ  ົ່ານັໍ້ນບ ົ່ໄດ້ມີການຊືໍ້-ຂາຍໃນຕະຫ າດ, ນອກເ
ໜືອຈາກ: 

 
► ທະນາຄານມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈທີົ່ຈະຂາຍທັນທີ ຫ ື ທະນາຄານສາມາດຂາຍໄດ້ໃນໄລຍະສັໍ້ນ ແລະ ນັໍ້ນກ ົ່ຂຶໍ້ນຢູ່ກັບການ

ຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ, ກ ານ ດຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທ າຜ່ານກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ; 
► ທະນາຄານຮັບຮູ້ມູນຄ່າເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ ແລະ ກ ານ ດເປັນຫ ັກຊັບເພືົ່ອຂາຍ; 
► ທະນາຄານອາດຈະບ ົ່ໄດ້ກ າໄລ/ຂາດທຶນຈາກການລ ງທຶນທັງໝ ດ ເນືົ່ອງຈາກການເສືົ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນ. 

 
ຫ ັງຈາກການປະເມີນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ, ເງິນຝາກກັບທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ຈະຖືກບັນທຶກລ ງ
ບັນຊີນ າໃຊ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ (ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ “EIR”) ລ ບໃຫ້ລາຍຈ່າຍຄ່າເສືົ່ອມ. ຄ່າເສືົ່ອມຖືກຄິດໄລ່
ໂດຍຄ ານຶງເຖິງສ່ວນຫຼຸດຂອງຊັບສິນທີົ່ໄດ້ມາ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຕ ໍ້ນທຶນທີົ່ເປັນ ສ່ວນໜຶົ່ງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້
ຈິງ. ເພາະສະນັໍ້ນ, ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ລາຍຮັບດອກເບ້ຍໂດຍການນ າໃຊ້ອັດຕາຜ ນຕອບແທນເຊິົ່ງເປັນອັດຕາການຄາດຄະເນ
ທີົ່ດີທີົ່ສຸດຂອງອັດຕາຜ ນຕອບແທນຄ ງທີົ່ຕາມອາຍຸເງິນກູ້ . ດັົ່ງນັໍ້ນ, ຈຶົ່ງມີການຮັບຮູ້ຜ ນກະທ ບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແຕກ
ຕ່າງກັນໃນການຄິດໄລ່ຄ່າທ ານຽມໃນໄລຍະຕ່າງໆ ແລະ ລັກສະນະອືົ່ນໆຂອງວ ງຈອນຊີວິດຜະລິດຕະພັນ (ການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າບ ລິການ). 

 
 ຖ້າຫາກວ່າການຄາດຄະເນມີການປັບປຸງແກ້ໄຂ, ຈະຕ້ອງມີການບັນທຶກການດັດແກ້ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫ ື ຫຼຸດລ ງ ຂອງມູນຄ່າໃນໃບ

ລາຍງານຖານະການເງິນ ອີງຕາມການເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫ ື ຫຼຸດລ ງຂອງລາຍຮັບດອກເບ້ຍ. ຫ ັງຈາກນັໍ້ນ, ມູນຄ່າດັດແກ້ດັົ່ງກ່າວຈະຖືກ
ຄິດໄລ່ຄ່າເສືົ່ອມ ແລະ ຖືກບັນທຶກເປັນດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີົ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ
ສະເພາະກິດຈະການ. 

 
 ທະນາຄານອາດຈະອອກຂ ໍ້ຜູກພັນເງິນກູ້ເມືົ່ອເງິນກູ້ຖືກຖອນ, ເງິນກູ້ດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນການເຄືົ່ອນໄຫວທີົ່ມີ 

ໄວ້ເພືົ່ອຄ້າຂາຍເພາະວ່າຈຸດປະສ ງແມ່ນຂາຍເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ. ຂ ໍ້ຜູກພັນເຫ  ົ່ານີໍ້ຈະຖືກບັນທຶກ ແລະ ຖືກປະເມີນຕາມມູນຄ່າ 
ຍຸຕິທ າຜ່ານກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. 

 
ເມືົ່ອເງິນກູ້ຖືກຖອນ, ກ ົ່ຈະຖືກຮັກສາໂດຍ ທະນາຄານ ແລະ ຈະບ ົ່ຂາຍໃນໄລຍະສັໍ້ນ, ຂ ໍ້ຜູກພັນຈະຖືກບັນທຶກເມືົ່ອສັນຍາ
ໄດ້ຖືກເຮັດຂຶໍ້ນ ແລະ ມີແນວໂນ້ມບ ົ່ງບອກວ່າການຂາດທຶນຈະເພີົ່ມຂຶໍ້ນ (ຕ ວຢ່າງ: ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາ). 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.2 ເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ - ການຮັບຮູ້ໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ ແລະ ການຕີມູນຄ່າຕາມພາຍຫ ັງ (ຕ ົ່) 
 
5.2.8  ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ ແລະ ແຫ ົ່ງທຶນກູ້ຍືມອືົ່ນ 
 

“ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ” ປະກອບມີຂ ໍ້ຕ ກລ ງຕາມສັນຍາທີົ່ສ ົ່ງຜ ນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມີພັນທະທີົ່ ຕ້ອງ
ຈ່າຍເງິນສ ດ ຫ ື ຊັບສິນການເງິນອືົ່ນໆໃຫ້ແກ່ເຈ ໍ້າຂອງສັນຍາ. 

 
 ຫ ັງຈາກມີການປະເມີນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ, ‘ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ ລູກຄ້າ’ ຈະຖືກປະເມີນອີງຕາມການຫັກມູນຄ່າເສືົ່ອມ

ໂດຍນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ. ມູນຄ່າເສືົ່ອມຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງຕາມສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຂອງໜີໍ້ ແລະ ຕ ໍ້ນທຶນ
ທີົ່ເປັນສ່ວນໜຶົ່ງຂອງການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ. 

 
5.2.9  ການຈັດປະເພດຊັບສິນການເງິນຄືນໃໝ່ 
 
 ເລີົ່ມຈາກວັນທີ 1 ກ ລະກ ດ 2008, ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ສ າລັບບັນດາຊັບສິນທາງການເງິນ ທີົ່

ບ ົ່ແນ່ນອນອອກຈາກ “ຊັບສິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ” ໄປເປັນ “ຊັບສິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”, “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ”, ຫ ື 
“ຊັບສິນທີົ່ຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດ”. ນັບຈາກວັນທີດັົ່ງກ່າວ, ທະນາຄານຍັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ບັນດາ
ເຄືົ່ອງມືການເງິນທີົ່ ນອກເໜືອຈາກ “ເຄືົ່ອງມືການເງິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ” ໄປເປັນ “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ”. ການຈັດ
ປະເພດຄືນໃໝ່ຈະຖືກບັນທຶກດ້ວຍມູນຄ່າຍຸຕິທ າໃນມືໍ້ທີົ່ຕີມູນຄ່າຄືນ, ເຊິົ່ງມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນຈະກາຍເປັນມູນຄ່າຕ ໍ້ນທຶນໃໝ່. 

 
ສ າລັບຊັບສິນການເງິນທີົ່ຖືກຈັດເປັນປະເພດອອກຈາກ “ຊັບສິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ”, ທຸກໆກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີົ່ເກີດຈາກຊັບ
ສິນດັົ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາທີົ່ໄດ້ລ ງບັນຊີເປັນທຶນເຈ ໍ້າຂອງແມ່ນຖືກສະສາງໄປເປັນກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຈາກອາຍຸສັນຍາທີົ່ຍັງ 
ເຫ ືອຂອງການລ ງທຶນໂດຍນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງ. ທຸກໆສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕ ໍ້ນທຶນໃໝ່ ແລະ ກະແສ
ເງິນສ ດທີົ່ຄາດຄະເນໄວ້ແມ່ນຈະຖືກສະສາງອອກຕາມອາຍຸສັນຍາທີົ່ຍັງເຫ ືອຂອງຊັບສິນໂດຍໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງ. ຖ້າ
ຊັບສິນຖືກກ ານ ດວ່າມີການເສືົ່ອມຄ່າມູນຄ່າທີົ່ລ ງບັນຊີເປັນທຶນເຈ ໍ້າຂອງນັໍ້ນແມ່ນຈະຖືກນ າມາລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜ ນ
ການດ າເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ. 

 
 ໃນບາງກ ລະນີ ທະນາຄານອາດຈະຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າທີົ່ບ ົ່ແມ່ນອານຸພັນອອກຈາກ “ຊັບສິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ” ເປັນ

ປະເພດ “ເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ” ຖ້າການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມໝາຍຂອງເງິນກູ້ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ 
ທະນາຄານມີເຈດຈ ານ ງໃດໜຶົ່ງ ແລະ ສາມາດຄອບຄອງຊັບສິນທາງການເງິນ ສ າລັບເປັນຊັບສິນທີົ່ຍຶດໄດ້ໃນອະນາຄ ດ ຫ ື ຄອບ
ຄອງໄວ້ ຈ ນຄ ບກ ານ ດ. ຖ້າຊັບສິນການເງິນຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ແລະ ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຄາດຄະເນເງິນສ ດທີົ່ຈະໄດ້ຮັບໃນ
ອະນາຄ ດເພີົ່ມໃນພາຍຫ ັງເນືົ່ອງຈາກວ່າຄວາມສາມາດທີົ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນສ ດດັົ່ງກ່າວເພີົ່ມຂຶໍ້ນ, ຜ ນກະທ ບຂອງການເພີົ່ມຂຶໍ້ນນັໍ້ນ 
ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກເປັນການດັດແກ້ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ ຈາກມືໍ້ທີົ່ການຄາດຄະເນມີການປ່ຽນແປງ. 

  
ການຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ແມ່ນການເລືອກໂດຍຄະນະອ ານວຍການ ແລະ ຖືກກ ານ ດເປັນເຄືົ່ອງມືໂດຍພືໍ້ນຖານເຄືົ່ອງມື. 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.3 ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ໍ້ສິນທາງການເງິນ 
 
5.3.1 ຊັບສິນທາງການເງິນ 
 
 ຊັບສິນທາງການເງິນ (ຫ ື, ສ່ວນໜຶົ່ງຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫ ື ສ່ວນໜຶົ່ງຂອງກຸ່ມຊັບສິນການເງິນທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ) ຈະຖືກຢຸດຮັບຮູ້

ເປັນຊັບສິນ ກ ົ່ຕ ົ່ເມືົ່ອສິດທິທີົ່ຈະໄດ້ຮັບກະແສເງິນສ ດຈາກຊັບສິນທີົ່ໄດ້ໝ ດອາຍຸແລ້ວ. ນອກຈາກນີໍ້, ທະນາຄານຍັງຢຸດຮັບຮູ້
ເປັນຊັບສິນ ໃນກ ລະນີທີົ່ຊັບສິນດັົ່ງກ່າວຖືກໂອນ ແລະ ການໂອນດັົ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບເງືົ່ອນໄຂການຢຸດຮັບຮູ້. 

 
 ທະນາຄານຖືວ່າໄດ້ໂອນຊັບສິນຖ້າຫາກວ່າ: 

 ທະນາຄານໄດ້ໂອນກ າມະສິດທັງໝ ດໃນການຮັບກະແສເງິນສ ດຈາກຊັບສິນ ຫ ື 
 ການຮັກສາສິດທິໃນການຮັບກະແສເງິນສ ດ ແຕ່ຕ້ອງມີພັນທະຜູກພັນທີົ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍກະແສເງິນສ ດທີົ່ຈະໄດ້ຮັບທັງ

ໝ ດໃນອານາຄ ດໂດຍທັນທີໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມພາຍໃຕ້ຮູບແບບ ‘ການຕິດພັນ’. 
 

ການຕິດພັນ ເປັນການເຮັດທຸລະກ າຜ່ານທະນາຄານຖືເປັນລາຍການທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນ ເມືົ່ອທະນາຄານຖືສິດຕາມສັນຍາ ເພືົ່ອຮັບ
ກະແສເງິນສ ດຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຊັບສິນເດີມ), ແຕ່ຖືເປັນພາລະຜູກພັນຕາມສັນຍາທີົ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຊ າລະເງິນສ ດໃຫ້
ແກ່ກິດຈະການຢ່າງໜ້ອຍໜຶົ່ງແຫ່ງ (ຜູ້ຮັບສຸດທ້າຍ), ເມືົ່ອມີການປະຕິບັດຕາມເງືົ່ອນໄຂທັງສາມຂ ໍ້ດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້. ນະວັນທີ 31 
ມີນາ 2020ທະນາຄານບ ົ່ມີຊັບສິນທາງການເງິນພາຍໃຕ້ຮູບແບບດັົ່ງກ່າວ. 

 
ການໂອນຈະສອດຄ່ອງກັບເງືົ່ອນໄຂການຢຸດຮັບຮູ້ ກ ຕ ົ່ເມືົ່ອ: 

 
 ທະນາຄານໄດ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ ນຕອບແທນທັງໝ ດຂອງຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ ຫ ື 
 ທະນາຄານບ ົ່ໄດ້ໂອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສ່ຽງທັງໝ ດໄວ້ ແລະ ຜ ນຕອບແທນຂອງຊັບສິນ ທັງໝ ດ, ແຕ່

ໄດ້ໂອນການຄວບຄຸມຊັບສິນດັົ່ງກ່າວແລ້ວ. 
 

ອີງຕາມຂ ໍ້ມູນຂ້າງເທິງ, ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາວ່າການຄວບຄຸມ ຈະຖືກໂອນຖ້າຫາກຜູ້ຮັບໂອນມີຄວາມສາມາດໃນການ
ຂາຍຊັບສິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄ ນທີສາມທີົ່ບ ົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຄວາມສາມາດດັົ່ງກ່າວໄດ້ພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ບ ົ່ມີຂ ໍ້
ຈ າກັດໃດໆກ່ຽວກັບການໂອນ. 

 
 ເມືົ່ອທະນາຄານໄດ້ໂອນສິດໃນການຮັບເງິນສ ດຈາກຊັບສິນການເງິນ ຫ ື ໄດ້ເຂ ໍ້າຮ່ວມໃນຮູບແບບການຕິດພັນ, ແລະ ບ ົ່ໄດ້

ໂອນ ຫ ື ຍັງຄ ງຮັກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ ນຕອບແທນທັງໝ ດຂອງຊັບສິນ ຫ ືໄດ້ໂອນສິດໃນການຄວບຄຸມຊັບສິນ, ຊັບສິນຈະ
ຖືກຮັບຮູ້ໃນເວລາທີົ່ທະນາຄານຍັງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນນັໍ້ນໆ. ໃນກ ລະນີນີໍ້ທະນາຄານຍັງຮັບຮູ້ເປັນໜີໍ້ສິນໃນເຄືອ, 
ຊັບສິນທີົ່ຖືກໂອນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ຕິດພັນແມ່ນ ຖືກປະເມີນບ ນພືໍ້ນຖານທີົ່ວ່າມັນຈະສ ົ່ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ
ທະນາຄານທີົ່ມີຢູ່. 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.3 ການຫັກລ້າງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ໍ້ສິນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 
 
5.3.1 ຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 

 
ການສືບຕ ົ່ຂອງຮູບແບບຂອງການຄ ໍ້າປະກັນຕ ົ່ຊັບສິນທີົ່ໄດ້ໂອນ ແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າໃນລະດັບຕ ົ່າກວ່າມູນຄ່າເດີມຂອງຊັບສິນ 
ແລະ ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງການພິຈາລະນາວ່າ ທະນາຄານມີຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີໍ້. 

 
 ນອກຈາກນີໍ້ທະນາຄານຍັງຢຸດຮັບຮູ້ບັນດາຊັບສິນທາງການເງິນໂດຍສະເພາະການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າ ເມືົ່ອເງືົ່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້

ຕ ກລ ງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນໃໝ່ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາເປັນກູ້ຢືມໃໝ່, ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈະຖືກບັນທຶກເປັນຄ່າເສືົ່ອມ
ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ. 

 
5.3.2 ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ 
 

ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນຈະຖືກຢຸດຮັບຮູ້ໃນບັນຊີເມືົ່ອພັນທະຕ ົ່ກັບໜີໍ້ສິນດັົ່ງກ່າວໄດ້ສິໍ້ນສຸດ ຫ ື ໄດ້ມີການຍ ກເລີກ ຫ ື ໝ ດອາຍຸ. 
ເມືົ່ອໜີໍ້ສິນການເງິນທີົ່ມີຢູ່ຖືກແທນທີົ່ ດ້ວຍໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆຈາກເຈ ໍ້າໜີໍ້ຜູ້ເກ ົ່າໃນເງືົ່ອນໄຂທີົ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫ ື ປັບປຸງເງືົ່ອນໄຂຂອງ
ໜີໍ້ສິນທີົ່ມີຢູ່ ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງ ຫ ື ການປັບປຸງຖືກປະຕິບັດເຊັົ່ນດຽວກັບການສະສາງບັນຊີໜີໍ້ສິນເດີມອອກ ແລະ ຮັບຮູ້ໜີໍ້
ສິນໃໝ່, ແລະ ສ່ວນຜິດດ່ຽງ ຂອງຍອດຍ ກມາຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ ແລະ ການພິຈາລະນາທີົ່
ໄດ້ຈ່າຍຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. 

 
5.4 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ 
 
 ທະນາຄານປະເມີນໃນມືໍ້ເຮັດໃບລາຍງາຍຖານະການເງິນວ່າມີຫ ັກຖານຊັດເຈນທີົ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊັບສິນການເງິນ ຫ ື ກຸ່ມ

ຂອງຊັບ ສິນການເງິນມີການເສືົ່ອມມູນຄ່າ ຫ ື ບ ົ່. ຊັບສິນການເງິນ ຫ ື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນຈະຖືວ່າມີຄວາມເສຍຫາຍຖ້າ
ພຽງແຕ່ວ່າມີ ຫ ັກຖານຊັດເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜ ນຂອງໜຶົ່ງ ຫ ື ຫ າຍເຫດການທີົ່ປະກ ດຂຶໍ້ນຫ ັງຈາກ ມີການຮັບຮູ້ຊັບ
ສິນ (ເກີດມີ “ເຫດການເສຍຫາຍ”) ແລະ ເຫດການເສຍຫາຍໜຶົ່ງ (ຫ ື ຫ າຍເຫດການ) ໄດ້ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບ ເຖິງການຄາດຄະເນ
ກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ຂອງຊັບສິນການເງິນ ຫ ື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນການເງິນທີົ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊືົ່ອຖື.  

 
 ຫ ັກຖານຂອງການເສືົ່ອມມູນຄ່າອາດລວມມີ: ຕ ວຊີໍ້ວັດວ່າຜູ້ກູ້ຢືມ ຫ ື ກຸ່ມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ ການ

ເງິນ, ການຜິດສັນຍາ ຫ ື ບ ົ່ສາມາດຊ າລະຕ ໍ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ພວກເຂ າຈະລ ໍ້ມລະລາຍ ຫ ື ການ
ປັບປຸງລະບ ບ ການເງິນຄືນໃໝ່ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອືົ່ນໆທີົ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກະແສເງິນສ ດທີົ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄ ດ ຫຼຸດລ ງ 
ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງໜີໍ້ ເກີນກ ານ ດ ຫ ື ເງືົ່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜິດສັນຍາ. 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.4 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 
 
5.4.1 ຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຮັບຮູ້ຕາມຕ ໍ້ນທຶນຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ 
 

ການຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມມູນຄ່າ 
 

ສ າລັບຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ບັນທຶກຕາມມູນຄ່າສຸດທິຫ ັງຫັກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ (ເຊັົ່ນ: ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ ແລະ 
ລູກຄ້າ ແລະ ການກູ້ຢືມອືົ່ນໆ), ທະນາຄານຈະປະເມີນຫ ັກຖານຂອງການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນວ່າມີຫ ັກ
ຖານການເສືົ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນການເງິນນັໍ້ນສ າຄັນ ຫ ື ບ ົ່ເພືົ່ອພິຈາລະນາສະເພາະໂດຍຜູ້ບ ລິຫານ. 

 
 ຖ້າຫາກມີຫ ັກຖານວ່າຄ່າເສືົ່ອມເກີດຂຶໍ້ນ, ຈ ານວນຄ່າເສືົ່ອມຈະຖືກຕີມູນຄ່າເປັນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງຍອດຍ ກມາຂອງຊັບສິນ 

ແລະ ຍອດເຫ ືອປະຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ (ບ ົ່ລວມເອ າຄ່າເສືົ່ອມທີົ່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນ ໃນອະນາຄ ດ). ຍອດຍ ກ
ມາຂອງຊັບສິນແມ່ນຫຼຸດລ ງ ຍ້ອນນ າໃຊ້ບັນຊີຄ່າເສືົ່ອມ ແລະ ຈ ານວນຄ່າເສືົ່ອມທີົ່ລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ
ສະເພາະກິດຈະການ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກສືບຕ ົ່ຄິດໄລ່ຕາມຍອດຍ ກມາທີົ່ຫຼຸດລ ງ ແລະ ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍນ າໃຊ້ອັດຕາ
ດອກເບ້ຍກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ເພືົ່ອປະເມີນຄ່າເສືົ່ອມ. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຖືກລ ງບັນຊີໃນ “ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ 
ລາຍຮັບທີົ່ຄ້າຍຄືກັນ”. 

 
 ເງິນກູ້ພ້ອມກັບລາຍຈ່າຍທີົ່ຕິດພັນຈະຖືກສະສາງອອກ ເມືົ່ອທະນາຄານໄດ້ພິຈາລະນາວ່າຈະບ ົ່ສາມາດເກັບໜີໍ້ໄດ້ ແລະ ເມືົ່ອ 

ຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນຖືກໂອນໃຫ້ທະນາຄານ. ຖ້າໃນປີຕ ົ່ມາ, ຄ່າເສືົ່ອມໜີໍ້ເສຍຈະເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫ ື ຫຼຸດລ ງຍ້ອນວ່າມີເຫດການ ເກີດ
ຂຶໍ້ນຫ ັງຈາກໄດ້ ຫັກຄ່າເສືົ່ອມ, ຄ່າເສືົ່ອມໜີໍ້ເສຍທີົ່ຖືກຫັກໄວ້ກ່ອນໜ້ານີໍ້ຈະເພີົ່ມຂຶໍ້ນ ຫ ື ຫຼຸດລ ງໂດຍການດັດແກ້ໃນບັນຊີລາຍ
ຈ່າຍ, ຖ້າໃນອະນາຄ ດຈະສາມາດເກັບຄືນໄດ້ ມູນຄ່າທີົ່ເກັບຄືນໄດ້ນັໍ້ນຈະຖືກລ ງບັນຊີເບືໍ້ອງມີໃນ “ລາຍຮັບ”. 

 
 ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດທີົ່ຄາດຄະເນໄວ້ ແມ່ນມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງຂອງ 

ຊັບສິນການເງິນ. ຖ້າເງິນກູ້ມີອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ຜັນແປ, ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດສ າລັບການຕີມູນຄ່າຂອງ ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າແມ່ນອັດ 
ຕາດອກເບ້ຍຕ ວຈິງໃນປະຈຸບັນ. ຖ້າທະນາຄານໄດ້ຈັດປະເພດຊັບສິນການຄ້າເປັນເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ, ອັດຕາສ່ວນ ຫຼຸດ
ສ າລັບຄິດໄລ່ຄ່າເສືົ່ອມແມ່ນ ຕ້ອງນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງໃນປະຈຸບັນ. 

 
 ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ທີົ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂອງຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ມີຜ ນກະທ ບຕ ົ່ກະແສ

ເງິນສ ດ ຊຶົ່ງອາດເປັນຜ ນມາຈາກຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ຍຶດມາໄດ້ລ ບໃຫ້ຕ ໍ້ນທຶນຂອງຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຂາຍ ບ ົ່
ວ່າການຍຶດຫ ັກຊັບຈະເປັນໄປໄດ້ ຫ ື ບ ົ່ກ ົ່ຕາມ. 

 
 ຮູບແບບການເສືົ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ 
 
 ເພືົ່ອຈຸດປະສ ງໃນການປະເມີນຄ່າເສືົ່ອມເປັນກຸ່ມ, ຊັບສິນການເງິນແມ່ນຖືກຈັດເປັນກຸ່ມ ຕາມລັກສະນະຄວາມສ່ຽງທີົ່ຄ້າຍຄື

ກັນ ຊຶົ່ງເປັນຕ ວຊີໍ້ວັດຄວາມສາມາດຂອງລູກໜີໍ້ໃນການຈ່າຍເງິນຈ ານວນທັງໝ ດອີງຕາມເງືົ່ອນໄຂໃນສັນຍາ (ຕ ວຢ່າງເຊັົ່ນ, ອີງ
ຕາມພືໍ້ນຖານຂອງການປະເມີນຜ ນຄວາມສ່ຽງການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອ ຫ ື ການໃຫ້ຄະແນນໂດຍພິຈາລະນາຈາກ ປະເພດຊັບສິນ, 
ປະເພດອຸດສາຫະກ າ, ສະຖານທີົ່ຕັໍ້ງພູມສາດ, ປະເພດຂອງຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ, ສະຖານະພາບທີົ່ຜ່ານມາ ແລະ ປັດໄຈອືົ່ນໆທີົ່
ກ່ຽວຂ້ອງ).



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.4 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 
 
5.4.1 ຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຮັບຮູ້ຕາມຕ ໍ້ນທຶນຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ (ຕ ົ່) 
 

ກະແສເງິນສ ດໃນອານາຄ ດຂອງກຸ່ມຊັບສິນການເງິນທີົ່ມີການຫັກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ ແມ່ນຖືກຄາດຄະເນບ ນພືໍ້ນຖານ 
ການເສືົ່ອມຄ່າຜ່ານມາຂອງຊັບສິນທີົ່ມີລັກສະນະຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອທີົ່ຄ້າຍຄືກັນໃນກຸ່ມ. ການເສືົ່ອມຄ່າຜ່ານມາຖືກດັດແກ້ 
ບ ນພືໍ້ນຖານຂ ໍ້ມູນທີົ່ມີໃນປະຈຸບັນ ເພືົ່ອສ່ອງແສງເຖິງຜ ນກະທ ບຂອງເງືົ່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນ ເຊິົ່ງການເສືົ່ອມຄ່າຜ່ານມາແມ່ນ 
ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເພືົ່ອຍ້າຍຜ ນກະທ ບຂອງເງືົ່ອນໄຂໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີົ່ບ ົ່ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບໃນປະຈຸບັນ. 

 
 ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທີົ່ສ່ອງແສງເຖິງກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ແລະ ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນກັບ ການປ່ຽນແປງ 

ຂອງຂ ໍ້ມູນທີົ່ສັງເກດໄດ້ຈາກປີຕ ົ່ປີ (ເຊັົ່ນການປ່ຽນແປງອັດຕາການວ່າງງານ, ລາຄາຊັບສິນ, ລາຄາສິນຄ້າ, ເງືົ່ອນໄຂການຊ າລະ
, ຫ ື ປັດໄຈອືົ່ນໆທີົ່ບ ົ່ງບອກເຖິງການຂາດທຶນໃນກຸ່ມ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງການຂາດທຶນ). ວິທີການ ແລະ ຂ ໍ້ສ ມມຸດຖານ
ທີົ່ນ າໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ໄດ້ທ ບທວນຄືນຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ ເພືົ່ອຫຼຸດສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງ
ຂາດທຶນທີົ່ຄາດຄະເນ ແລະ ຂາດທຶນຕ ວຈິງ. 

 
5.4.2 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການລ ງທຶນທາງການເງິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ 

ທະນາຄານຍັງໄດ້ບັນທຶກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຕ ົ່ການລ ງທຶນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ເມືົ່ອເກີດການຫຼຸດລ ງທີົ່ສ າຄັນ ຫ ື ການຫຼຸດລ ງ ໃນ
ມູນຄ່າຍຸຕິທ າທີົ່ຕ ົ່າກວ່າຕ ໍ້ນທຶນ ຂ ໍ້ກ ານ ດທີົ່ “ສ າຄັນ” ຫ ື “ຍາວນານ” ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ, ການພິຈາລະນາດັົ່ງກ່າວນີໍ້ 
ທະນາຄານປະເມີນລະຫວ່າງຫ າຍປັດໄຈ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຮຸ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ກ ານ ດຂອບເຂດຂອງ
ມູນຄ່າຍຸຕິທ າທີົ່ຕ ົ່າກວ່າຕ ໍ້ນທຶນ. 

5.4.3 ການປະເມີນມູນຄ່າຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ 
 
 ທະນາຄານຊອກຫາວິທີທີົ່ຈະນ າໃຊ້ຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ເພືົ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນການເງິນ. ຫ ັກ

ຊັບຄ ໍ້າປະກັນອາດເປັນໄດ້ຫ າຍຮູບແບບ ເຊັົ່ນ: ເງິນສ ດ, ຫ ັກຊັບ, ໜັງສືສິນເຊືົ່ອ/ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ໜີໍ້
ຕ້ອງຮັບ, ເຄືົ່ອງໃນສາງ, ຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນການເງິນອືົ່ນໆ ແລະ ການຍ ກລະດັບສິນເຊືົ່ອ ເຊັົ່ນ ຂ ໍ້ຕ ກລ ງທີົ່ຮັດກຸມ. ໂດຍທ ົ່ວໄປ
, ມູນຄ່າຍຸຕິທ າຂອງຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນແມ່ນຖືກປະເມີນໃນມູນຄ່າຕ ົ່າສຸດໃນມືໍ້ເລີົ່ມຕ ໍ້ນ ແລະ ກ ານ ດເວລາການລາຍງານປະຈ າ
ປີຂອງທະນາຄານ. 
 
ເພືົ່ອກ ານ ດຂອບເຂດທີົ່ຄວນເປັນໄປໄດ້ ທະນາຄານໄດ້ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຕາມທ້ອງຕະຫ າດສ າລັບປະເມີນຊັບສິນການເງິນ ທີົ່ໃຊ້
ເປັນຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ.  ຊັບສິນການເງິນອືົ່ນໆທີົ່ຍັງບ ົ່ສາມາດກ ານ ດມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫ າດ ຈະຖືກປະເມີນໂດຍໃຊ້ຮູບ
ແບບການປະເມີນ. ຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນທາງການເງິນເຊັົ່ນ: ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈະຖືກປະເມີນຕາມຂ ໍ້ມູນທີົ່ໄດ້ຈາກ
ພາກສ່ວນພາຍນອກ (ຫາກມີ) ເຊັົ່ນ: ນາຍໜ້າ, ດັດສະນີລາຄາທີົ່ພັກອາໄສ, ບ ດລາຍງານການເງິນທີົ່ຖືກກວດສອບແລ້ວ 
ແລະ ແຫລ່ງຂ ໍ້ມູນທີົ່ໜ້າເຊືົ່ອຖືອືົ່ນໆ. 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.4 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ (ຕ ົ່) 
 
5.4.4 ຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີົ່ຖືກຍຶດ 
 
 ນະໂຍບາຍທະນາຄານແມ່ນກ ານ ດວ່າຊັບສິນທີົ່ຍຶດມາ ສາມາດນ າໃຊ້ເຂ ໍ້າໃນການດ າເນີນກິດຈະການພາຍໃນຂອງທະນາຄານ 

ຫ ື ຄວນຈະຂາຍ. ຊັບສິນທີົ່ເປັນປະໂຫຍດສ າລັບການດ າເນີນງານພາຍໃນຈະຖືກໂອນເຂ ໍ້າໄປເປັນຊັບສິນຕາມແຕ່ລະປະເພດ
ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິົ່ງຈະຖືກຕີມູນຄ່າຫຼຸດລ ງຈາກມູນຄ່າທີົ່ຍຶດມາ ຫ ື ຍອດຍ ກມາຂອງຊັບສິນທີົ່ຖືກຄ ໍ້າປະກັນ. ຊັບສິນທີົ່ຖືກ
ກ ານ ດວ່າຈະຂາຍອອກຈະຖືກໂອນເປັນຊັບສິນມີໄວ້ສ າລັບຂາຍ ແລະ ຖືກຕີມູນຄ່າຕາມມູນຄ່າຕ ວຈິງນະມືໍ້ທີົ່ຍຶດຊັບສິນໂດຍ
ສອດ ຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ. 

 
5.5 ການຫັກລ້າງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ 
 
 ຊັບສິນ ແລະ ໜີິໍ້ສິນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຫັກລ້າງກັນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຈະຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, 

ຖ້າຫາກວ່າ ທະນາຄານຖືກບັງຄັບທາງກ ດໝາຍໃຫ້ສະສາງຈ ານວນເງິນດັົ່ງກ່າວນັໍ້ນ ແລະ ທະນາຄານຕັໍ້ງໃຈຈະສະສາງໃນມູນ
ຄ່າສຸດທິ ຫ ື ຂາຍຊັບສິນເພືົ່ອຊ າລະໜີໍ້ສິນໃນເວລາດຽວກັນ. ນີໍ້ບ ົ່ແມ່ນກ ລະນີທ ົ່ວໄປໃນຂ ໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍການຫັກລ້າງ
ລະຫວ່າງ ຊັບສິນ - ໜີໍ້ສິນ ແລະ ຊັບສິນ - ໜີໍ້ສິນ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກສະແດງມູນຄ່າລວມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ສະເພາະກິດຈະການ. 

 
5.6 ການລ ງທຶນໃນບ ລິສັດໃນເຄືອ 

ການລ ງທຶນຢູ່ບ ລິສັດລູກຂອງທະນາຄານແມ່ນຖືກລ ງບັນຊີເປັນຕ ໍ້ນທຶນ. ສ່ວນແບ່ງກ າໄລສະສ ມບ ລິສັດລູກເກີດຂຶໍ້ນພາຍຫ ັງ
ວັນທີລ ງທຶນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ. ຜ ນໄດ້ຮັບອືົ່ນໆນອກຈາກກ າໄລແມ່ນ
ຜ ນຕອບແທນຈາກການລ ງທຶນ ແລະ ຫັກລ ບຕ ໍ້ນທຶນຂອງການລ ງທຶນ. ການຫັກຄ່າເສືົ່ອມສ້າງຂຶໍ້ນເພືົ່ອການລ ງທຶນໃນບ ລິສັດ
ລູກ ເມືົ່ອບ ລິສັດລູກມີການຂາດທຶນ (ຍ ກເວັໍ້ນສ າລັບການຂາດທຶນທີົ່ຖືກລະບຸຢູ່ໃນແຜນທຸລະກິດກ່ອນການສ້າງຕັໍ້ງ). ດັົ່ງນັໍ້ນ, 
ການຫັກຄ່າເສືົ່ອມຈຶົ່ງຖືກສ້າງຂຶໍ້ນສ າລັບສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ ການລ ງທຶນຕ ວຈິງຢູ່ບ ລິສັດລູກ ແລະ ຮຸ້ນສ່ວນຂອງທະນາຄານຢູ່
ບ ລິສັດໃນເຄືອ. 

5.7 ການລ ງທຶນໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ 

ການລ ງທຶນໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ນຖືກລ ງບັນຊີເປັນຕ ໍ້ນທຶນ. ສ່ວນແບ່ງກ າໄລສະສ ມຂອງບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ 
ເກີດຂຶໍ້ນພາຍຫ ັງວັນທີລ ງທຶນ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ. ຜ ນໄດ້ຮັບອືົ່ນໆ
ນອກຈາກກ າໄລ ແມ່ນຜ ນຕອບແທນຈາກການລ ງທຶນ ແລະ ຫັກອອກຈາກຕ ໍ້ນທຶນຂອງການລ ງທຶນ. 

ການຫັກຄ່າເສືົ່ອມສ້າງຂຶໍ້ນເພືົ່ອການລ ງທຶນໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນເມືົ່ອວິສາຫະກິດເກີດມີການຂາດທຶນ (ຍ ກເວັໍ້ນ ການຂາດທຶນ
ທີົ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນທຸລະກິດກ່ອນການສ້າງຕັໍ້ງ). ດັົ່ງນັໍ້ນ, ຄ່າເສືົ່ອມຈຶົ່ງຖືກສ້າງຂຶໍ້ນສ າລັບສ່ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງການລ ງທຶນ
ຕ ວຈິງໃນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ຮຸ້ນສ່ວນໃນທນຶສຸດທຂິອງທະນາຄານໃນບ ລິສັດຮ່ວມທນຶ. 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 

 
5.8 ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 
 

ລາຍຮັບແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີົ່ວ່າຜ ນປະໂຫຍດໃນທາງເສດຖະກິດຈະໄຫ ເຂ ໍ້າທະນາຄານ 
ແລະ ລາຍຮັບເຫ  ົ່ານັໍ້ນຈະຖືກຕີມູນຄ່າຢ່າງເຊືົ່ອຖືໄດ້. ຫ ັກການການຮັບຮູ້ສະເພາະດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້ຈະຕ້ອງຖືກປະເມີນກ່ອນລາຍຮັບ
ຈະຖືກຮັບຮູ້. 

  
5.8.1 ດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບແລະ ລາຍຈ່າຍທີົ່ຄ້າຍຄືດອກເບ້ຍ  
 
 ສ າລັບທຸກໆເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທີົ່ຖືກຕີມູນຄ່າຕາມລາຄາຄ່າເສືົ່ອມຕ ໍ້ນທຶນ ແລະ ຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ມີດອກເບ້ຍ ໄດ້ຈັດ 

ປະເພດເປັນ ຊັບສິນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ແລະ ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນໄດ້ກ ານ ດຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທ າ ໂດຍຜ່ານກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນ
, ລາຍຮັບ ຫ ື ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໂດຍນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ ເຊິົ່ງແມ່ນອັດຕາສ່ວນຫຼຸດຕ ວຈິງທີົ່
ໄດ້ຈາກການຄາດຄະເນການຊ າລະເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ຫ ື ລາຍຮັບຕາມອາຍຸການທີົ່ໄດ້ຄາດຄະເນຂອງເຄືົ່ອງມືການເງິນ ຫ ື 
ໄລຍະສັໍ້ນກວ່າທີົ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ ຍອດຍ ກມາສຸດທິຂອງຊັບສິນ ຫ ື ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ. ການຄິດໄລ່ແມ່ນຄ ານຶງເຖິງທຸກໆຂ ໍ້
ກ ານ ດໃນສັນຍາຂອງເຄືົ່ອງມືການເງິນ (ເຊັົ່ນວ່າ: ທາງເລືອກໃນການຊ າລະລ່ວງໜ້າ) ລວມທັງທຸກໆຄ່າທ ານຽມ ຫ ື ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍບ ລິຫານທີົ່ກ່ຽວພັນກັບເຄືົ່ອງມື ແລະ ຊຶົ່ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ບ ົ່ແມ່ນການສູນເສຍສິນ
ເຊືົ່ອໃນອະນາຄ ດ. 

 
ເມືົ່ອມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງຊັບສິນທາງການເງິນ ຫ ື ກຸ່ມຂອງຊັບສິນທາງການເງິນທີົ່ຄ້າຍຄືກັນຖືກຫຼຸດລ ງໂດຍການຫັກຄ່າ
ເສື ົ່ອມມູນຄ່າ, ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈະຖືກຮັບຮູ້ໂດຍການນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ກະແສເງິນສ ດໃນ
ອະນາຄ ດສ າລັບ ເພືົ່ອຈຸດປະສ ງຂອງການວັດຄ່າເສືົ່ອມ. 

 
5.8.2 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ  
 
 ທະນາຄານມີລາຍຮັບຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ຈາກການໃຫ້ບ ລິການຫ າຍຮູບແບບແກ່ລູກຄ້າ. ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມ

ແລະຄ່ານາຍໜ້າແມ່ນໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ໃນຈ ານວນທີົ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການພິຈາລະນາທີົ່ທະນາຄານຄາດວ່າຈະມີ
ສິດໃນການແລກປ່ຽນການສະໜອງການບ ລິການ. ຂ ໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບເວລາຂອງຄວາມເພິົ່ງ
ພ ໃຈຂອງລູກຄ້າ, ຖືກລະບຸ ແລະ ຖືກກ ານ ດ, ເມືົ່ອເວລາເລີົ່ມຕ ໍ້ນຂອງສັນຍາ. ໂດຍທ ົ່ວໄປສັນຍາລາຍຮັບຂອງທະນາຄານຈະ
ບ ົ່ລວມເອ າຫ າຍຂ ໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານ ດັົ່ງທີົ່ອະທິບາຍເພີົ່ມເຕີມໃນ 5.8.2.1 ແລະ 5.8.2.2 ຂ້າງລຸ່ມນີໍ້. ໃນເວລາ
ທີົ່ທະນາຄານໃຫ້ການບ ລິການແກ່ລູກຄ້າຂອງຕ ນ, ຈະມີການພິຈາລະນາເປັນໃບແຈ້ງຫນີໍ້ແລະກ ານ ດການຊ າລະນະເວລາໃດ
ໜຶົ່ງ ຫ ື ເມືົ່ອສິໍ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ ສ າລັບການບ ລິການທີົ່ລະບຸໄລຍະເວລາໄວ້ (ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອືົ່ນ
ໃນ 5.8.2.1 ແລະ 5.8.2.2 ຂ້າງລຸ່ມນີໍ້). ໂດຍທ ົ່ວໄປທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້ສະຫຼຸບວ່າສິົ່ງທີົ່ກ່າວມານັໍ້ນແມ່ນເປັນຕ ໍ້ນທຶນໃນ
ການກະກຽມລາຍຮັບ ເພາະໂດຍທ ົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງຄວບຄຸມການບ ລິການຂອງຕ ນກ່ອນທີົ່ຈະໂອນໄປຍັງລູກຄ້າ. 

 
5.8.2.1 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າຈາກການບ ລິການທີົ່ຂ ໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກ ານ ດຊ າລະເມືົ່ອສິໍ້ນສຸດໄລຍະ

ເວລາຂອງສັນຍາ 
 

ຂ ໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກ ານ ດຊ າລະເມືົ່ອສິໍ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາການບ ລິການທີົ່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບ ແລະ ໃຊ້
ປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານໃນຂະນະທີົ່ທະນາຄານດ າເນີນການພ້ອມກັນ. 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 

 
5.8 ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ (ຕ ົ່) 
 
5.8.2 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າ (ຕ ົ່) 
 
5.8.2.2 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າຈາກການບ ລິການທີົ່ຂ ໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກ ານ ດການຊ າລະນະເວລາໃດ

ໜຶົ່ງ 
 
ການບ ລິການທີົ່ຂ ໍ້ຜູກພັນໃນການປະຕິບັດງານກ ານ ດການຊ າລະນະເວລາໃດໜຶົ່ງແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອການຄວບຄຸມການ
ບ ລິການຖືກໂອນໃຫ້ລູກຄ້າ. ໂດຍທ ົ່ວໄປຈະເປັນການເຮັດທຸລະກ າສ າເລັດ ຫ ື ການບ ລິການ, ຫ ື ສ າລັບຄ່າທ ານຽມ ຫ ື ອ ງ
ປະກອບຂອງຄ່າທ ານຽມທີົ່ເຊືົ່ອມຕ ົ່ກັບການປະຕິບັດງານທີົ່ແນ່ນອນ, ພາຍຫ ັງທີົ່ປະຕິບັດເງືົ່ອນໄຂທີົ່ສອດຄ້ອງກັນ. ສິົ່ງເຫ  ົ່າ
ນີໍ້ລວມມີຄ່າທ ານຽມແລະຄ່ານາຍໜ້າທີົ່ເກີດຂືໍ້ນຈາກການເຈລະຈາຫ ືການເຂ ໍ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາທຸລະກ າສ າລັບພາກສ່ວນ
ທີົ່ສາມເຊັົ່ນ: ການກຽມການ/ການມີສ່ວນຮ່ວມຫ ືການເຈລະຈາການຊືໍ້ຮຸ້ນ ຫ ື ຫ ັກຊັບອືົ່ນໆ ຫ ື ການຊືໍ້ຂາຍທຸລະກິດ, ຄ່າ
ທ ານຽມນາຍໜ້າ ຫ ື ຊືໍ້ຂາຍຫ ັກຊັບ. 
 
ທະນາຄານໂດຍທ ົ່ວໄປມີພັນທະໃນການປະຕິບັດໜ້າວຽກທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ ລິການເຫ  ົ່ານີໍ້, ເຊິົ່ງແມ່ນເພືົ່ອປະຕິບັດການ
ເຮັດທຸລະກ າໃຫ້ສ າເລັດດັົ່ງທີົ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ. 
 

5.8.3  ລາຍຮັບເງິນປັນຜ ນ 
  
 ລາຍຮັບເງິນປັນຜ ນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອທະນາຄານຖືກປະກາດສິດໃນການຮັບການຊ າລະ. 
  
5.8.4 ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການຄ້າ 
 
 ເປັນຜ ນທີົ່ເກີດຂຶໍ້ືໍ້ນຈາກກິດຈະກ າການຄ້າປະກອບດ້ວຍທຸກກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນຈາກການປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕິທ າ ແລະ 

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເງິນປັນຜ ນສ າລັບຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ ‘ຖືໄວ້ເພືົ່ອການຄ້າ’. ນີໍ້
ປະກອບມີການບ ົ່ມີປະສິດທິພາບທີົ່ໄດ້ບັນທຶກໃນການເຮັດທຸລະກ າປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ. 

 
5.9 ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ົ່າເງິນສ ດ 
 
 ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ົ່າເງິນສ ດດັົ່ງທີົ່ໄດ້ອ້າງອີງຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດປະກອບດ້ວຍເງິນສ ດໃນກ າມື , ເງິນຝາກ

ກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານເຊິົ່ງເປັນປະເພດກະແສລາຍວັນ, ກ ານ ດ 3 
ເດືອນ ຫ ື ຕ ົ່າກວ່ານັໍ້ນ. 

 
5.10 ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ 
  
 ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ ແມ່ນໄດ້ລາຍງານ ຕາມຕ ໍ້ນທຶນຂອງການບ ລິການມືໍ້ຕ ົ່ມືໍ້ ລ ບຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນສະສ ມ ແລະ ຄ່າ

ເສືົ່ອມສະສ ມ. ການປ່ຽນແປງ ຂອງອາຍຸການນ າໃຊ້ ແມ່ນໄດ້ລ ງບັນຊີຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະການເສືົ່ອມຄ່າ ຫ ື ວິທີ
ຫັກຄ່າເສືົ່ອມຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕາມການຄາດຄະເນທາງການບັນຊີ. 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.10 ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນ (ຕ ົ່) 
 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຖືກຄິດໄລ່ອີງຕາມພືໍ້ນຖານການຄິດໄລ່ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນແບບສະເໝີຕ ວ  ເພືົ່ອຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນຂອງຊັບສ ມບັດ ແລະ 
ອຸປະກອນໃຫ້ຖືກຕາມມູນຄ່າທີົ່ຍັງເຫ ືອຕ ວຈິງຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ. ອາຍຸການນ າໃຊ້ທີົ່ໄດ້ຄາດຄະເນແມ່ນມີດັົ່ງ ລຸ່ມນີໍ້: 

 
ອາຄານ ແລະ ການປັບປຸງ 5% 
ເຄືົ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ 20% 
ເຟີນິເຈີ ແລະ ຕິດຕັໍ້ງ 20% 
ພາຫະນະ 20% 

 
ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນຈະບ ົ່ຖືກຮັບຮູ້ເມື ົ່ອມີການສະສາງອອກ ຫ ື ເມືົ່ອເຫັນວ່າບ ົ່ມີຜ ນປະໂຫຍດຕ ົ່ທຸລະກິດໃນ
ອະນາຄ ດຈາກການນ າໃຊ້ຊັບສ ມບັດ ແລະ ອຸປະກອນດັົ່ງກ່າວ. ກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນທີົ່ເກີດຈາກການສະສາງຊັບສ ມບັດ 
(ຄິດໄລ່ໄດ້ລະຫວ່າງມູນຄ່າສະສາງອອກ ແລະ ມູນຄ່າຍັງເຫ ືອຂອງຊັບສ ມບັດ) ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນ “ລາຍຮັບຈາກການ
ດ າເນີນງານອືົ່ນໆ” ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສະເພາະກິດຈະການຂອງປີທີົ່ຊັບສ ມບັດໄດ້ຖືກສະສາງອອກ. 

 
5.11 ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນ 
 

ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນຂອງທະນາຄານປະກອບດ້ວຍ ສິດນ າໃຊ້ທີົ່ດິນ ແລະ ຊັອບແວ. 
 
ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນຈະຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອຕ ໍ້ນທຶນຂອງຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ  ແລະ ມັນຈະ
ສາມາດສ້າງຜ ນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທະນາຄານໃນອະນາຄ ດ.   

 
ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ທະນາຄານຍຶດມາໄດ້ຈະຖືກປະເມີນມູນຄ່າຕ ໍ້ນທຶນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນ. ຕ ໍ້ນທຶນຂອງຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນທີົ່ໄດ້
ມາ ຈາກການລວມທຸລະກິດຈະຖືກຮັບຮູ້ຕາມມູນຄ່າຍຸຕິທ າໃນມືໍ້ທີົ່ໄດ້ມາ. ຕ ົ່ຈາກນັໍ້ນ, ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນຈະຖືກ
ຮັບຮູ້ ໂດຍການເອ າຕ ໍ້ນທຶນລ ບໃຫ້ຄ່າເສືົ່ອມສະສ ມ. 

 
ອາຍຸການນ າໃຊ້ຂອງຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນ ໂດຍຈັດເປັນ ມີກ ານ ດ ແລະ ບ ົ່ມີກ ານ ດ. ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່
ມີຕ ວຕ ນທີົ່ມີອາຍຸການນ າໃຊ້ທີົ່ມີກ ານ ດແມ່ນຖືກຫັກຄ່າເສືົ່ອມຕາມອາຍຸການນ າໃຊ້ . ໄລຍະຂອງການຫັກຄ່າເສືົ່ອມ ແລະ 
ວິທີການຫັກຄ່າເສືົ່ອມສ າລັບຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນທີົ່ມີອາຍຸການນ າໃຊ້ກ ານ ດຈະຖືກທ ບທວນຄືນເປັນຢ່າງນ້ອຍສຸດໃນທ້າຍປີ
ການບັນຊີ. ການປ່ຽນແປງອາຍຸການນ າໃຊ້ຄາດຄະເນແມ່ນຈະໄດ້ລ ງບັນຊີເປັນການປ່ຽນແປງໄລຍະ ແລະ ວິທີຂອງການຫັກ
ຄ່າເສືົ່ອມ, ຕາມຄວາມ ເໝາະສ ມ ແລະ ຖືເປັນການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນໃນບັນຊີ. ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການຫັກຄ່າເສືົ່ອມ
ຂອງຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນທີົ່ມີອາຍຸການນ າໃຊ້ທີົ່ມີກ ານ ດແມ່ນໄດ້ຖືຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສະເພາະ
ກິດຈະການໃນໝວດຂອງລາຍຈ່າຍທີົ່ພ ວພັນກັບຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນ. 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 

 
5.11 ຊັບສ ມບັດຄ ງທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນ (ຕ ົ່) 
 

 ຄ່າເສືົ່ອມຖືກຄິດໄລ່ອີງຕາມພືໍ້ນຖານການຄິດໄລ່ຄ່າເສືົ່ອມແບບສະເໝີຕ ວເພືົ່ອຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນຂອງຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ມີຕ ວຕ ນໃຫ້ຖືກ
ຕາມມູນຄ່າທີົ່ຍັງເຫ ືອຕ ວຈິງຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ.  ອັດຕາຄາດຄະເນການຫັກຄ່າເສືົ່ອມມີດັົ່ງນີໍ້: 

 
► ຊັອບແວ 2 - 5 ປີ 

 
ສິດໃນການນ າໃຊ້ທີົ່ດິນຂອງທະນາຄານແມ່ນບ ົ່ມີຄ່າເສືົ່ອມ ເນືົ່ອງຈາກສິດໃນການນ າໃຊ້ທີົ່ດິນແມ່ນມີອາຍຸການນ າໃຊ້ແບບ
ບ ົ່ຈ າກັດ ແລະ ອອກໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

5.12 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ແມ່ນທາງດ້ານການເງິນ 
 
 ທະນາຄານປະເມີນນະມືໍ້ເຮັດເອກະສານລາຍງານ ວ່າມີຊັບສິນໃດທີົ່ມີການເສືົ່ອມຄ່າ ຫ ື ບ ົ່. ຖ້າມີ ຫ ື ເມືົ່ອເຮັດການທ ດສອບ 

ການເສືົ່ອມຄ່າຊັບສິນປະຈ າປີຕາມທີົ່ໄດ້ກ ານ ດ ທະນາຄານປະເມີນຈ ານວນເງິນທີົ່ເກັບກູ້ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ຈ ານວນເງິນທີົ່
ສາມາດເກັບກູ້ ຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ແມ່ນໄດ້ຈາກ ມູນຄ່າທີົ່ສູງກວ່າລະຫວ່າງ ມູນຄ່າຍຸຕິທ າຂອງຊັບສິນ ຫ ື ມູນຄ່າຍຸຕິທ າຂອງ
ຫ ວໜ່ວຍຊັບສິນທີົ່ກ ົ່ໃຫ້ເກີດເງິນສ ດ (CGU) ລ ບໃຫ້ຕ ໍ້ນທຶນຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າທີົ່ຖືກນ າໃຊ້. ເມືົ່ອຍອດຍ ກມາ ຂອງຊັບສິນ 
ຫ ື ມູນຄ່າຂອງ CGU ຫ າຍກວ່າມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້, ຊັບສິນຈະຖວ່ືາເສືົ່ອມຄ່າ ແລະ ຈະຫຼຸດມູນຄ່າລ ງໃຫ້ເທ ົ່າກັບ
ມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້. 

 
 ໃນການປະເມີນມູນຄ່າທີົ່ຖືກນ າໃຊ້, ກະແສເງິນສ ດທີົ່ຖືກປະເມີນໃນອະນາຄ ດແມ່ນຫຼຸດລ ງ ເພືົ່ອໃຫ້ໄດ້ມູນຄ່າປະຈຸບັນ ໂດຍ

ການນ າໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດກ່ອນອາກອນ ທີົ່ສ ົ່ງຜ ນຕ ົ່ການປະເມີນມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫ າດໃນປະຈຸບັນຂອງເງິນ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງສະເພາະຂອງຊັບສິນ. ໃນການກ ານ ດມູນຄ່າຍຸຕິທ າລ ບໃຫ້ຕ ໍ້ນທຶນຂາຍ, ແບບວິທີການຕີມູນຄ່າທີົ່ເໝາະ ສ ມຈະຖືກນ າ
ໃຊ້. ການຄິດໄລ່ຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍເອ າຜ ນຄູນຂອງການຕີມູນຄ່າ, ລາຄາຮຸ້ນທີົ່ກ ານ ດສ າລັບການຄ້າຂາຍກັບ ບ ລິສັດໃນ
ເຄືອ ຫ ື ຕ ວຊີໍ້ບອກມູນຄ່າຍຸຕິທ າອືົ່ນໆ. 

 
 ສ າລັບຊັບສິນທີົ່ບ ົ່ລວມຄ່ານິຍ ມ, ການປະເມີນຈະຖືກເຮັດໃນມືໍ້ສ້າງບ ດລາຍງານ ເພືົ່ອເບິົ່ງວ່າອາດຈະມີຕ ວຊີໍ້ບອກເຖິງການ  

ເສືົ່ອມຄ່າຂອງຊັບສິນທີົ່ຜ່ານມານັໍ້ນຈະບ ົ່ເກີດຂຶໍ້ນອີກ ຫ ື ອາດຫຼຸດລ ງ. ຖ້າຫາກມີຕ ວຊີໍ້ບອກ, ທະນາຄານຈະຄາດຄະເນ 
ຈ ານວນເງິນທີົ່ສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ຂອງຊັບສິນ. ການເສືົ່ອມຄ່າຜ່ານມາຈະສາມາດຮຽກເກັບຄືນມາໄດ້ກ ົ່ຕ ົ່ເມືົ່ອມັນ ມີ
ການປ່ຽນແປງ ໃນການກ ານ ດມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ຂອງຊັບສິນ ນັບຕັໍ້ງແຕ່ການເສືົ່ອມຄ່າຄັໍ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ . 
ການປີໍ້ນຄືນແມ່ນຖືກກ ານ ດຂຶໍ້ນ ສະນັໍ້ນ ຍອດຍ ກມາຂອງຊັບສິນແມ່ນບ ົ່ເກີນມູນຄ່າທີົ່ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ ຫ ື ບ ົ່ເກີນຍອດຍ ກ
ມາທີົ່ຖືກກ ານ ດລ ບໃຫ້ຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ, ບ ົ່ມີຄ່າເສືົ່ອມຂອງຊັບສິນໃນປີຜ່ານມາ. ການປີໍ້ນຄືນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນ
ການດ າເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ. 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.13 ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນອະນຸພັນ 
 
 ສັນຍາແລກປ່ຽນ 
 
 ສັນຍາແລກປ່ຽນແມ່ນຂ ໍ້ຕ ກລ ງຕາມສັນຍາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍເພືົ່ອແລກປ່ຽນກະແສການຊ າລະເງິນຕາມການເວລາໂດຍອີງໃສ່ 

ຈ ານວນເງິນຕາມສັນຍາທີົ່ລະບຸ, ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄືົ່ອນໄຫວໃນດັດຊະນີອ້າງອີງທີົ່ລະບຸໄວ້ເຊັົ່ນ: ອັດຕາດອກເບ້ຍ, 
ອັດຕາເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫ ື ດັດຊະນີທຶນ. 

 
 ສັນຍາແລກປ່ຽນອັດຕາດອກເບ້ຍ ກ່ຽວພັນກັບສັນຍາທີົ່ທະນາຄານອອກກັບຄູ່ຄ້າອືົ່ນໆ (ລູກຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ) 

ເຊິົ່ງທະນາຄານຈະໄດ້ຮັບ ຫລື ຈ່າຍດອກເບ້ຍຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍລອຍຕ ວ ໃນການແລກປ່ຽນກັບ ການຈ່າຍ ຫ ື ໄດ້ຮັບ
ອັດຕາດອກຄ ງທີົ່ຕາມລ າດັບ. ກະແສການຊ າລະໂດຍປ ກກະຕິແມ່ນສຸດທິເຊິົ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເຊິົ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຈະຖືກ
ຈ່າຍໂດຍຝ່າຍ ໜຶົ່ງ ຕ ົ່ອີກຝ່າຍໜຶົ່ງ. 

 
 ໃນສັນຍາແລກປ່ຽນເງິນຕາ (ລວມຢູ່ໃນສັນຍາການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ), ທະນາຄານຈ່າຍຈ ານວນທີົ່ລະບຸໄວ້ເປັນ 

ສະກຸນເງີນໜຶົ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບຈ ານວນທີົ່ລະບຸໄວ້ເປັນສະກຸນເງິນອືົ່ນ. ສັນຍາແລກປ່ຽນເງິນຕາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການຊ າລະສະ
ສາງ. 

 
 ສັນຍາແລກປ່ຽນສິນເຊືົ່ອທີົ່ຜິດນັດຊ າລະແມ່ນຂ ໍ້ຕ ກລ ງສັນຍາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍເພືົ່ອ  ຊ າລະສະສາງກ່ຽວກັບເຫດການສິນ

ເຊືົ່ອທີົ່ໄດ້ກ ານ ດ, ໂດຍອີງຕາມ ຈ ານວນເງິນຕາມສັນຍາທີົ່ລະບຸ. ທະນາຄານຊືໍ້ສັນຍາແລກປ່ຽນສິນເຊືົ່ອທີົ່ຜິດນັດຊ າລະເພືົ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຜິດນັດຊ າລະໂດຍຄູ່ຄ້າດ້ວຍສັນຍາແລກປ່ຽນທີົ່ອ້າງອີງຈາກຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ IFRS 7.31. 

 
 ໂດຍບ ົ່ມີການຄ ານຶງວ່າການຊ າລະໂດຍຜ່ານສູນຊ າລະສະສາງ ຫລື ໂດຍກ ງກັບຄູ່ຄ້າ , ສັນຍາແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊັບ

ສິນຄ ໍ້າປະກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊ າລະສ່ວນເກີນປະຈ າວັນ. ການປະຕິບັດດັົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການປ່ອຍສິນເຊືົ່ອຂອງທະນາຄານ, ແຕ່ຮຽກຮ້ອງການບ ລິຫານສະພາບຄ່ອງຫ າຍຂຶໍ້ນຖ້າສະຖານະບ ົ່ໄດ້ຮັບ
ການຄ ໍ້າປະກັນ. 

 
5.14 ການຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນ 
 
 ໂດຍທ ົ່ວໄປ ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ການຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນ, ປະກອບມີ ໜັງສືສິນເຊືົ່ອ, ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ ແລະ ໜັງສືຕອບຮັບ. 

ການຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ ໃນໄລຍະເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ພາຍໃຕ້ ‘ໜີໍ້ສິນ 
ອືົ່ນໆ’) ທີົ່ມູນຄ່າຍຸດຕິທ າ, ພ້ອມຄ່າທ ານຽມ. ພາຍຫ ັງການຮັບຮູ້ ໜີໍ້ສິນຂອງທະນາຄານພາຍໃຕ້ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນແມ່ນຄິດໄລ່
ໂດຍເອ າມູນຄ່າທີົ່ຮັບຮູ້ພືໍ້ນຖານທີົ່ສູງກວ່າ ລ ບຄ່າເສືົ່ອມສະສ ມທີົ່ຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ແລະ 
ການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທີົ່ດີທີົ່ສຸດທີົ່ຕ້ອງຊ າລະຕາມພັນທະທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຈາກໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ. 

 
 ທຸກໆການເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງໜີໍ້ສິນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນແມ່ນຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນ

ງານສະເພາະກິດຈະການ ໃນ ‘ລາຍຈ່າຍເງິນແຮໜີໍ້ເສຍ’. ຄ່າທ ານຽມແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານໃນ 
‘ລາຍຮັບສຸດທິຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ’ ຕາມວິທີສະເໝີຕ ວຕາມອາຍຸຂອງການຄ ໍ້າປະກັນ. 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.15 ການເຊ ົ່າ (ນ າໃຊ້ຕັໍ້ງແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2019) 
 
5.15.1 ສິດນ າໃຊ້ຊັບສິນ 
 

ເມືົ່ອເລີົ່ມຕ ໍ້ນສັນຍາການເຊ ົ່າ, ທະນາຄານຈະປະເມີນການຈັດສັນຍາເຊ ົ່ົ່າທີົ່ອີງໃສ່ສັນຍາການເຊ ົ່າ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ
ທີົ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ ມໃຊ້ (ຜູ້ເຊ ົ່າ) ມີສິດຄວບຄຸມການນ າໃຊ້ຊັບສິນທີົ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶົ່ງຊຶົ່ງເປັນການແລກປ່ຽນ. 
ຖ້າໃນສັນຍາມີຫ າຍກວ່າໜຶົ່ງລາຍການຂອງການໃຫ້ເຊ ົ່າ ຫ ື ເປັນການລວມກັນຂອງທຸລະກ າການໃຫ້ເຊ ົ່າ ແລະການບ ລິການ, 
ແມ່ນພິຈາລະນາໂດຍການແບ່ງວ່າ ເປັນລາຍການໃຫ້ເຊ ົ່າ ຫ ື ເປັນລາຍການທີົ່ບ ົ່ໃຫ້ເຊ ົ່າ ດ້ວຍການສະຫຼຸບ ແລະ ດ້ວຍການຕີ
ມູນຄ່າຄືນໃໝ່ຂອງສັນຍາ ບ ນພືໍ້ນຖານມູນຄ່າຂອງແຕ່ລະລາຍການເວລາແຍກຂາຍເປັນແຕ່ລະສ່ວນ. ທະນາຄານຈະລວມ
ລາຍການທີົ່ໃຫ້ເຊ ົ່າ ແລະ ບ ົ່ໃຫ້ເຊ ົ່າ, ໃນກ ລະນີ ທີົ່ມີບ ົ່ມີລາຍການບ ົ່ໃຫ້ເຊ ົ່າບ ົ່ໄດ້. 
 
ທະນາຄານຈະຮັບຮູ້ ສິດນ າໃຊ້ຊັບສິນທີົ່ຖືກຕ້ອງໃນວັນທີ ທີົ່ເລີົ່ມຕ ໍ້ນການເຊ ົ່ າ (ຕ ວຢ່າງ, ວັນທີ ທີົ່ຊັບສິນພ້ອມໃຊ້ງານ). 
ສິດນ າໃຊ້ຊັບສິນແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າດ້ວຍມູນຄ່າຕ ໍ້ນທຶນ ຫັກລ ບໃຫ້ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສ ມ ແລະ ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ, ແລະ ປັບປຸງ
ສ າລັບການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່ຂອງໜີໍ້ສິນທີົ່ເປັນການເຊ ົ່າ. ມຸນຄ່າຕ ໍ້ນທຶນຂອງສິດນ າໃຊ້ຊັບສິນແມ່ນລວມເອ າຈ ານວນຂອງໜີໍ້
ສິນທີົ່ເປັນການເຊ ົ່າທີົ່ໄດ້ຖືກດັດແກ້ສ າລັບການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າ ທີົ່ໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວ ຫ ື ກ່ອນມືໍ້ທີົ່ເລີົ່ມຕ ໍ້ນນ າໃຊ້, ບວກຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍທາງກ ງໃນເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນ ແລະ ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮືໍ້ຖອນ ແລະ ເຄືົ່ອນຍ້າຍຊັບສິນ ຫ ື ການຟືໍ້ົ່ນຟູ
ຊັບສິນທີົ່ຕິດພັນ ຫ ື ສະຖານທີົ່ທີົ່ມັນຕັໍ້ງຢຸ່, ຫັກລ ບໃຫ້ລາຍຮັບທີົ່ໄດ້ຈາກການເຊ ົ່າ. ໄລຍະເວລາການເຊ ົ່າລວມເຖິງໄລຍະ
ເວລາທີົ່ກວມເອ າທາງເລືອກໃນການຂະຫຍາຍ ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມບ ລິສັດມີຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃນການໃຊ້ທາງເລືອກນັໍ້ນ. ຍ ກເວັໍ້ນ 
ກ ລະນີທີົ່ທະນາຄານມີຄວາມເຊືົ່ອໝັໍ້ນຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນວ່າຈະໄດ້ຮັບກ າມະສິດໃນຊັບສິນທີົ່ໃຫ້ເຊ ົ່າເມືົ່ອສິໍ້ນສຸດ ໄລຍະ
ເວລາການເຊ ົ່າ, ການຮັບຮູ້ ສິດນ າໃຊ້ຊັບສິນໃຫ້ເປັນຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນບ ນພືໍ້ນຖານຮູບແບບການຄິດໄລ່ແບບເສັໍ້ນຊືົ່ຕາມອາຍຸການ
ໃຊ້ງານ. ສິດນ າໃຊ້ຊັບສິນແມ່ນຂຶໍ້ນຢູ່ກັບຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ. 
 

5.15.2 ໜີໍ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ົ່າ 
 

ນະວັນທີ ທີົ່ເລີົ່ມຕ ໍ້ນຂອງການເຊ ົ່າ, ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ ໜີໍ້ສິນທີົ່ເກີດຈາກການເຊ ົ່າຖືກຕີມູນຄ່າຕາມມູນຄ່າປັດຈູບັນຂອງ
ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າຕາມໄລຍະເວລາຂອງການເຊ ົ່າ. ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າແມ່ນລວມເຖິງການຈ່າຍແບບຄ ງທີົ່ (ລວມທັງການຈ່າຍ
ເປັນກ າມະສິດ) ຫັກລ ບໃຫ້ລາຍຮັບທີົ່ໄດ້ຈາກການເຊ ົ່າ, ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າຜັນແປ ເຊິົ່ງຂຶໍ້ນກັບດັດສະນີ ຫ ື ອັດຕາ, ແລະ ມູນ
ຄ່າຄາດຄະເນວ່າຈະຈ່າຍພາຍໃຕ້ການຄ ໍ້າປະກັນມູນຄ່າທີົ່ເຫ ືອ. ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າລວມເຖິງລາຄາການໃຊ້ສິດຂອງທາງເລືອກໃນ
ການຊືໍ້ທີົ່ສ ມເຫດສ ມຜ ນທີົ່ທະນາຄານຈະຕ້ອງໃຊ້ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າປັບໄໝສ າລັບການຍ ກເລີກສັນຍາຫາກໄລຍະເວລາການ
ເຊ ົ່າສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຊສິດຂອງທະນາຄານໃນການຍ ກເລີກ. ຄ່າເຊ ົ່າຜັນແປທີົ່ບ ົ່ຂຶໍ້ນກັບດັດສະນີ ຫ ື ອັດຕາ ຈະຖືກ
ຮັບຮູ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊ່ວງເວລາທີົ່ເຫດການ ຫ ື ເງືົ່ອນໄຂທີົ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຊ າລະ. 
 
ໃນການຄິດໄລ່ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງຄ່າເຊ ົ່າ, ທະນາຄານນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມສ່ວນເພີົ່ມນະມືໍ້ທີົ່ເລີົ່ມການເຊ ົ່າ ຖ້າ
ຫາກວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍໃນການເຊ ົ່າບ ົ່ສາມາດຫາໄດ້ໂດຍງ່າຍ. ຫ ັງຈາກມືໍ້ທີົ່ເລີົ່ມການເຊ ົ່າ, ມູນຄ່າຂອງໜີໍ້ສິນທີົ່ເກີດຈາກການ
ເຊ ົ່າແມ່ນຖືກເພີົ່ມຂຶໍ້ນຕາມການເພີົ່ມຂຶໍ້ນຂອງດອກເບ້ຍ ແລະ ຫຼຸດລ ງສ າລັບຄ່າເຊ ົ່າທີົ່ຕ້ອງຈ່າຍ. ນອກຈາກນີໍ້ ມຸນຄ່າຕາມບັນຊີ
ຂອງໜີໍ້ສິນທີົ່ເກີດຈາກການເຊ ົ່າຈະຖືກຮັບຮູ້ ກ ຕ ົ່ເມືົ່ອມີການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນຂອງໄລຍະເວລາຂອງການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າແບບຄ ງ
ທີົ່ ທີົ່ມີເນືໍ້ອຫາສ າຄັນ ຫ ື ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການປະເມີນເພືົ່ອຊືໍ້ຊັບສິນ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.15 ການເຊ ົ່າ (ນ າໃຊ້ຕັໍ້ງແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2019) (ຕ ົ່) 
 
5.15.3 ການເຊ ົ່າຊັບສິນໄລຍະສັໍ້ນ ແລະ ການເຊ ົ່າຊັບສິນທີົ່ມີມູນຄ່າຕ ົ່າ 

ທະນາຄານນ າໃຊ້ການຍ ກເວັໍ້ນການຮັບຮູ້ ການເຊ ົ່າໄລຍະສັໍ້ນທີົ່ມີໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ຫ ື ໜ້ອຍກວ່າ ນັບແຕ່ມືໍ້ເລີົ່ມຕ ໍ້ນ 
ແລະ ບ ົ່ມີຕ ວເລືອກໃນການຊືໍ້. ນອກຈາກນີໍ້ ຍັງໃຊ້ການຍ ກເວັໍ້ນການຮັບຮູ້ ການເຊ ົ່າຊັບສິນທີົ່ມີມູນຄ່າຕ ົ່າ ມາເປັນການເຊ ົ່າ
ຊັບສິນທີົ່ຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນມູນຄ່າຕ ົ່າ. ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າ ສ າລັບການເຊ ົ່າທີົ່ມີໄລຍະສັໍ້ນ ແລະ ການເຊ ົ່າຊັບສິນທີົ່ມີມູນຄ່າ
ຕ ົ່າ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມວິທີເສັໍ້ນຊືົ່ຕາມອາຍຸສັນຍາເຊ ົ່າ. 

 
5.15.4 ການຕັດສິນໃຈທີົ່ສ າຄັນໃນການກ ານ ດໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາພ້ອມການຕ ົ່ອາຍຸ 
 

ທະນາຄານໄດ້ກ ານ ດໄລຍະເວລາການເຊ ົ່າເປັນໄລຍະເວລາທີົ່ບ ົ່ສາມາດຍ ກເລີກສັນຍາໄດ້, ລວມທັງໄລຍະເວລາທີົ່ກວມເອ າ
ທາງເລືອກທີົ່ຈະຕ ົ່ອາຍຸຂອງການເຊ ົ່າ ຖ້າຫາກວ່າມັນມີເຫດຜ ນທີົ່ແນ່ອນໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ, ຫ ື ໄລຍະເວລາໃດໜຶົ່ງທີົ່
ກວມເອ າທາງເລືອກທີົ່ຈະຢຸດສັນຍາເຊ ົ່າ, ຖ້າຫາກວ່າ ມັນມີເຫດຜ ນທີົ່ແນ່ນອນວ່າ ບ ົ່ຄວນສືບຕ ົ່ເຊ ົ່າຕ ົ່ໄປ. 
 
ທະນາຄານນ າໃຊ້ການຕັດສິນໃຈໃນການປະເມີນວ່າ ມີເຫດຜ ນທີົ່ແນ່ນອນບ  ທີົ່ຈະສືບຕ ົ່ໃນການຕ ົ່ອາຍຸສັນຍາເຊ ົ່າ. ນັໍ້ນ
ແມ່ນ ການພິຈາລະນາທຸກໆປັດໄຈທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງທີົ່ຈະສ້າງແຮງຈຸງໃຈໃນການຕ ົ່ອາຍຸສັນຍາເພືົ່ອດ າເນີນທຸລະກິດ. ຫ ັງຈາກມືໍ້ທີົ່
ເລີົ່ມການເຊ ົ່າ, ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ການປະເມີນຄືນສັນຍາເຊ ົ່າ ຖ້າຫາກມີເຫດການທີົ່ສ າຄັນ ຫ ື ການປ່ຽນແປງໃນສະພາບ
ການທີົ່ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ຄວາມສາມາດໃນການດ າເນີນງານ (ຫ ື ການບ ົ່ດ າເນີນງານ) ທາງເລືອກໃນ
ການຕ ົ່ສັນຍາ (ຕ ວຢ່າງ ການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດຂອງທຸລະກິດ). ທະນາຄານໄດ້ລວມເອ າໄລຍະເວລາຕ ົ່ອາຍຸສັນຍາເຊ ົ່າສ າ
ລັບການເຊ ົ່າສະຖານທີົ່ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີ ເນືົ່ອງຈາກຄວາມສ າຄັນຂອງຊັບສິນເຫ  ົ່ານີໍ້ເຂ ໍ້າໃນການດ າເນີນງານຂອງ
ທະນາຄານ.  

 
5.16 ການເຊ ົ່າ (ເລີົ່ມໃຊ້ກ່ອນ ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2019) 

 
ການກ ານ ດ ວ່າຂ ໍ້ຕ ກລ ງເປັນການເຊ ົ່າ ຫ ື ບ ົ່ເປັນການເຊ ົ່າ ຫ ື ບ ົ່ນັໍ້ນ ແມ່ນຂຶໍ້ນຢຸ່ກັບເນືໍ້ົ່ອຫາຂອງການຕ ກລ ງ ແລະ ຕ້ອງມີການ
ປະເມີນວ່າການປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ຕ ກລ ງນັໍ້ນຂຶໍ້ນຢູ່ກັບການໃຊ້ຊັບສິນ ຫ ື ຊັບສິນທີົ່ສະເພາະເຈາະຈ ງ ແລະ ຂ ໍ້ຕ ກລ ງທີົ່ບ ົ່ງບອກ
ເຖິງ ສິດໃນການໃຊ້ຊັບສິນ. 
 
ທະນາຄານໃນຖານະຜູ້ເຊ ົ່າ 
 
ການເຊ ົ່າ, ບ່ອນທີົ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດທັງໝ ດຂອງການເປັນເຈ ໍ້າຂອງສິົ່ງທີົ່ເຊ ົ່າບ ົ່ຖືກໂອນເຂ ໍ້າທະນາຄານແມ່ນ
ການເຮັດສັນຍາເຊ ົ່າ. ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ ການຄິດໄລ່ກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຕາມວິທີການຄິດໄລ່
ແບບເສັໍ້ນຊືົ່ຕາມໄລຍະເວລາການເຊ ົ່າ. ຄ່າເຊ ົ່າທີົ່ສ ມເຫດສ ມຜ ນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ພາຍໃນຊ່ວງເວລາທີົ່ການ
ເຊ ົ່າເກີດຂຶໍ້ນ. 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.17 ຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ 
 

ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫ  ງອອກການ (ເລີົ່ມນ າໃຊ້ຕ ໍ້ງແຕ່ວ ນທີ 01 ມ ງກອນ 2019) 
 
ຜ ນປະໂຫຍດພາຍຫ ັງອອກການ ຈະຈ່າຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີົ່ກະສຽນອາຍຸຂອງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ເມືົ່ອເວລາທີົ່
ກະສຽນອາຍຸ ໂດຍເອ າຈ ານວນວັນ ເທ ົ່າກັບ (ເງິນເດືອນພືໍ້ນຖານຄັໍ້ງລ່າສຸດ + ຄ່າແຮງງານ + 25% ຂອງເງິນເບ້ຍລ້ຽງ (ຖ້າ
ມີ) + 25% ຂອງຜ ນປະໂຫຍດອືົ່ນໆ ) x 1,5 x ປີການເຮັດວຽກ. 
 
ກອງທຶນເພືົ່ອຜ ນປະໂຫຍດພາຍຫ ັງອອກການ ແມ່ນມາຈາກ: 
 
(i) ຄັງສ າຮອງກະສຽນອາຍຸທີົ່ຮັບຈາກພະນັກງານ ເຊິົ່ງທະນາຄານໄດ້ຫັກເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ (5,5%) ຂອງຈ າ

ນວນເງິນ (ເທ ົ່າກັບເງິນເດືອນພື ໍ້ນຖານ + ຄ່າແຮງງານ + 25% ຂອງເງິນເບ້ຍລ້ຽງ + 25% ຂອງຜ ນ
ປະໂຫຍດອືົ່ນໆ); 

(ii) ແລະ ເງິນສ ບທ ບຈາກທະນາຄານເປັນລາຍເດືອນ ເຊິົ່ງເທ ົ່າກັບ 6% ຂອງຈ ານວນເງິນ (ເທ ົ່າກັບ ເງິນເດືອນ
ພືໍ້ນຖານ + ຄ່າແຮງງານ + 25% ຂອງເງິນເບ້ຍລ້ຽງ + 25% ຂອງຜ ນປະໂຫຍດອືົ່ນໆ); 
 

ທະນາຄານໄດ້ບັນທຶກເງິນສ ມທ ບເປັນ ‘ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະນັກງານອືົ່ນໆ’ ເຂ ໍ້າໃນເອກະສານລາຍງານຜ ນໄດ້ຮັບ
ສະເພາະກິດຈະການ ເມືົ່ອມີການຈ່າຍເງິນດັົ່ງກ່າວ.  

 
ຜົນປະໂຫຍດຫ  ງອອກການ (ນ າໃຊ້ ກ່ອນວ ນທີ 01 ມ ງກອນ 2019) 
 
ຜ ນປະໂຫຍດຫ ັງອອກການ ແມ່ນຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານທະນາຄານ ນະເວລາກະສຽນຈາກ: 
 
(i) ຄັງສ າຮອງເງິນບ າເນັດ ສ ມທັບໂດຍພະນັກງານ, ສ າລັບທະນາຄານຫັກຈາກເງິນເດືອນພືໍ້ນຖານຂອງພະນັກງານທຸກໆ
ເດືອນ,  (ອັດຕາຄັງແຮເງິນບ າເນັດທີົ່ໄດ້ນ າໃຊ້ໃນປະຈຸບັນທີົ່ຫັກໄວ້ແມ່ນ 8,00%) ແລະ ທະນາຄານໄດ້ບັນທຶກເປັນ “ໜີໍ້
ສິນອືົ່ນໆ” ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນສະເພາະກິດຈະການ. 

 
 (ii) ການສ ມທ ບທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ນເທ ົ່າທຽມກັບ ຈ ານວນເດືອນເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານກັບທະນາຄານ ຄຸນໃຫ້ 
15,00% ຂອງເງິນເດືອນລ້າສຸດ. ທະນາຄານບັນທຶກ ເງິນສ ມທ ບດັົ່ງກ່າວເປັນ ‘ເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືົ່ນໆຂອງ
ພະນັກງານ’ ເຂ ໍ້າໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສະເພາະກິດຈະການ ເມືົ່ອລາຍຈ່າຍເຫ  ົ່ານັໍ້ນໄດ້ຮັບການຊ າລະ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 

 
5.17 ຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ (ຕ ົ່) 

 
ຜ ນປະໂຫຍດຈາກການເລີກຈ້າງ 

 
ອີງຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກ ດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 43/ສພຊ ອອກໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລ ງ
ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2014, ທະນາຄານມີພັນທະຈ່າຍຊ ດເຊີຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ທີົ່ລາອອກອີງຕາມເງືົ່ອນໄຂລຸ່ມນີໍ້: 

 
► ກ ລະນີພະນັກງານຂາດທັກສະຄວາມຊ ານິຊ ານານ ຫ ື ມີສຸຂະພາບບ ົ່ແຂງແຮງ ແລະ ບ ົ່ສາມາດສືບຕ ົ່ເຮັດ ວຽກໄດ້; 
► ກ ລະນີທະນາຄານພິຈາລະນາວ່າຈ າເປັນຕ້ອງຫຼຸດພະນັກງານ ເພືົ່ອປັບປຸງການເຮັດວຽກພາຍໃນອ ງກອນ. 

 
ສ າລັບການຍ ກເລີກສັນຍາຈ້າງງານໃນຂ ງເຂດທີົ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັໍ້ນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງິນເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍ 
ອີງໃສ່ພືໍ້ນຖານການຄິດໄລ່ 10% ຂອງເງິນເດືອນພືໍ້ນຖານ ເດືອນສຸດທ້າຍຄູນໃຫ້ຈ ານວນເດືອນທີົ່ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ. 
ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020, ບ ົ່ມີພະນັກງານທະນາຄານຖືກຢຸດຈ້າງຕາມເງືົ່ອນໄຂທີົ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ. ດັົ່ງນັໍ້ນ ທະນາຄານບ ົ່ໄດ້
ຫັກຄັງແຮສ າລັບການຍ ກເລີກການຈ້າງດັົ່ງກ່າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ. 
 

5.18 ເງິນແຮ 
   
 ເງິນແຮ ຈະຖືກຮັບຮູ້ ກ ົ່ຕ ົ່ເມືົ່ອທະນາຄານມີພັນທະ (ທາງດ້ານກ ດໝາຍ ຫ ື ຕາມການຕ ກລ ງ) ເນືົ່ອງມາ ຈາກເຫດການທີົ່ຜ່ານ

ມາ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີລາຍຈ່າຍ ເພືົ່ອຊ າລະສະສາງໜີໍ້ສິນທີົ່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນ ແລະ ມູນຄ່າຄາດຄະເນດັົ່ງກາ່ວ
ຕ້ອງເຊືົ່ອຖືໄດ້. ໃນເວລາທີົ່ຜ ນກະທ ບຂອງມູນຄ່າເງິນເວລາ, ທະນາຄານກ ານ ດລະດັບເງິນແຮດ້ວຍວິທີຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນ
ຫຼຸດກະແສເງິນສ ດທີົ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ ໂດຍອັດຕາກ່ອນການພາສີ ເຊິົ່ງແມ່ນອັດຕາການປັດຈຸບັນທີົ່ກ ານ ດໄວ້ສະເພາະກບັໜີໍ້
ສິນ. ລາຍຈ່າຍທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄັງແຮຖືກລາຍງານໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານສະເພາະກິດຈະການພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບເງິນ
ຄືນ. 

 
5.19 ອາກອນກ າໄລ 
 

ອາກອນພາຍໃນປີ 
 

ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນອາກອນພາຍໃນໄລຍະ ສ າລັບປີປະຈຸບັນ ແລະ ປີກ່ອນ ແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າຕາມຈ ານວນທີົ່ຄາດວ່າຈະ
ເກັບ ຄືນ ຫ ື ຈ່າຍໃຫ້ກ ມສ່ວຍສາອາກອນ. ອັດຕາອາກອນ ແລະ ກ ດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນທີົ່ຖືກນ າໃຊ້ຄິດໄລ່ອາກອນແມ່ນ
ມີຜ ນສັກສິດນ າໃຊ້ໃນມືໍ້ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ພາຍໃນປະເທດທີົ່ທະນາຄານດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສັາງລາຍຮັບທີົ່
ຕ້ອງເສຍອາກອນ. 
 
ອາກອນລາຍໄດ້ພາຍໃນໄລຍະທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍການທີົ່ບັນທຶກໃນບັນຊີທຶນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນທຶນເຈ ໍ້າຂອງ ແລະ ບ ົ່ໄດ້ມີ
ການບັນທຶກໃນບັນຊີກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ຜູ້ບ ລິຫານໄດ້ມີການປະເມີນສະຖານະການປະຕິບັດອາກອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍ
ອີງຕາມກ ດລະບຽບທາງດ້ານອາກອນ ເພືົ່ອການຕີລາຄາຄືນ ແລະ ສ້າງຄັງແຮໃນເວລາທີົ່ເໝາະສ ມ. 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
 

37 

 
5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.19 ອາກອນກ າໄລ (ຕ ົ່) 
 

ອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະ 
 

ອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ ຈາກສ່ວນຜິດດ່ຽງຊ ົ່ວຄາວ ຕາມມືໍ້ທີົ່ອອກບ ດລາຍງານ ລະຫວ່າງຊັບສິນ ແລະ 
ໜີໍ້ສິນອາກອນ ແລະ ຍອດຍ ກມາສ າລັບການລາຍງານການເງິນ. ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນ
ສ່ວນຕ່າງອາກອນຊ ົ່ວຄາວ, ຍ ກເວັໍ້ນເມືົ່ອໜີໍ້ສິນອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງເກີດຂຶໍ້ນຈາກການຮັບຮູ້ເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນຂອງຊັບສິນ ຫ ື 
ໜີໍ້ສິນ ໃນການເຄືົ່ອນໄຫວທີົ່ບ ົ່ແມ່ນການສັງລວມກິດຈະການ ແລະ ໃນເວລານັໍ້ນການເຄືົ່ອນໄຫວບ ົ່ມີຜ ນກະທ ບຕ ົ່ກ າໄລທາງ
ດ້ານບັນຊ ີຫ ື ກ າໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີົ່ຖືກອາກອນ. 
 
ຍອດຍ ກມາຂອງໜີໍ້ຕ້ອງຮັບທາງອາກອນ ແມ່ນຖືກກວດກາຄືນໃນມືໍ້ສ້າງບ ດລາຍງານ ແລະ ຫຼຸດລ ງ ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້
ວ່າຈະບ ົ່ມີກ າໄລທີົ່ຖືກເສຍອາກອນທີົ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຫ ື ພາກສ່ວນໜຶົ່ງຂອງໜີໍ້ ຕ້ອງຮັບອາກອນຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ. ໜີໍ້
ຕ້ອງຮັບອາກອນທີົ່ບ ົ່ຖືກຮັບຮູ້ ແມ່ນຖືກປະເມີນຄືນໃນມືໍ້ສ້າງບ ດລາຍງານ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ເມືົ່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າກ າໄລ
ທີົ່ຖືກເສຍອາກອນໃນອະນາຄ ດ ຈະອະນຸຍາດໃຫໜີ້ໍ້ຕ້ອງຮັບອາກອນ ສາມາດຫັກອອກໄດ້. 

 
ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງແມ່ນຖືກໄລ່ລຽງຕາມອັດຕາອາກອນທີົ່ຄາດວ່າຈະນ າໄປໃຊ້ ພາຍໃນ
ໄລຍະ ເມືົ່ອຊັບສິນຖືກຮັບຮູ້ມູນຄ່າຕ ວຈິງ ຫ ື ໜີໍ້ສິນຖືກສະສາງ ອີງຕາມອັດຕາອາກອນ (ແລະ ກ ດໝາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ) 
ທີົ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ນະມືໍ້ລາຍງານເອກະສານການເງິນ. 

 
ອາກອນພາຍໃນປີ ແລະ ອາກອນເຍືໍ້ອນຊ າລະຈະຖືກຮັບຮູ້ຜ ນປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫ ື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໃບລາຍງານຜ ນການ
ດ າເນີນງານ, ຍ ກເວັໍ້ນອາກອນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕີມູນຄ່າຕາມລາຄາຍຸດຕິທ າຂອງຊັບສິນທີົ່ມີໄວ້ສ າລັບການຂາຍ, ການຜິດ
ດ່ຽງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ມູນຄ່າສຸດທິຂອງກະແສເງິນສ ດ, ຊຶົ່ງສາມາດຄິດຄ່າທ ານຽມ ຫ ື ບັນທຶກບັນຊີເປັນ OCI. ຂ ໍ້
ຍ ກເວັໍ້ນເຫ  ົ່ານີໍ້ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດປະເພດຄືນໃໝ່ ຈາກ OCI ໄປ ໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ ໃນບັນຊີກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ
ເຍືໍ້ອນຊ າລະ. ທະນາຄານຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ອາກອນພາຍຫ ັງທີົ່ມີການຊ າລະສະສາງ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄືົ່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ທີົ່
ຖືກຈັດປະເພດເປັນທຶນເຈ ໍ້າຂອງ. 

 
 ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງແມ່ນໄດ້ຖືກຫັກລ້າງ ຖ້າຫາກມີສິດບັງຄັບໃຊ້ທາງກ ດໝາຍ ເພືົ່ອຫັກ

ລ້າງຊັບສິນອາກອນ ແລະ ໜີໍ້ສິນອາກອນ ແລະ ທະນາຄານມີຄວາມຕັໍ້ງໃຈທີົ່ຈະລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທິ. 
 
5.20 ຊັບສິນທີົ່ໄດ້ຮັບໝອບໝາຍອ ານາດ  

ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ບ ລິການກ່ຽວກັບກອງທຶນ ແລະ ການບ ລິການບ ລິຫານຊັບສິນ ເຊິົ່ງເປັນຜ ນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໄດ້ຖືຄອງ 
ຫ ື ໄດ້ຮັບສິດໃນການລ ງທຶນໃນນາມລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ. ຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ ບ ົ່ໄດ້ຖືກສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການ
ເງິນຂອງທະນາຄານ, ເນືົ່ອງຈາກຊັບສິນເຫ  ົ່ານັໍ້ນ ບ ົ່ແມ່ນຊັບສິນຂອງທະນາຄານ. 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 

 
5.21 ຄັງສ າຮອງທຶນເຈ ໍ້າຂອງ 

ຄັງສ າຮອງຖືກບັນທຶກເປັນທຶນ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ຂອງທະນາຄານ, ເຊິົ່ງລວມມີ: 

► ຄັງສ າຮອງຕາມລະບຽບການ, ເຊິົ່ງຖືກສ້າງຂຶໍ້ນຕາມຂ ໍ້ກ ານ ດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາຍລະອຽດຢູ່ບ ດອະທິ 
ບາຍເລກທີ 32; ແລະ 

 
5.22 ມາດຕະຖານທີົ່ອອກແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ ົ່ຖືກນ າໃຊ້ 
 

ມາດຕະຖານ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍທີົ່ອອກແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ ົ່ຖືກນ າໃຊ້ຈ ນເຖິງມືໍ້ອອກບ ດລາຍງານການເງິນ ຂອງທະນາຄານ 
ແມ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້. 

  
IFRS 9 - ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ 

  
ໃນເດືອນກ ລະກ ດ 2014, IASB ອອກມາດຕະຖານບັນຊີສະບັບສຸດທ້າຍຂອງ IFRS 9 - ເຄື ົ່ອງມືທາງການເງ ິນທີົ່
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັໍ້ນຕອນຂອງແຕ່ລະຮູບແບບຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນທັງໝ ດ. ແລະ ນ າມາໃຊ້ແທນ IAS 39 - 
ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ: ການຮັບຮູ້ ແລະ ວັດແທກ ແລະ IFRS 9 ສະບັບກ່ອນໜ້າທັງໝ ດ. ມາດຕະຖານໄດ້ລະບຸຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ ໃນການຈັດປະເພດ ແລະ ການວັດແທກ, ການເສືົ່ອມມູນຄ່າ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທາງ
ບັນຊີ. IFRS 9 ມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້ໃນໄລຍະເວລາເລີົ່ມຕ ໍ້ນຂອງປີ ຫ ື ຫ ັງຈາກ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້
ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລ່ວງໜ້າ. ປັບປຸງບັນຊຍີ້ອນຫ ັງແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ ແຕ່ວ່າຂ ໍ້ມູນປຽບທຽບແມ່ນບ ົ່ໄດ້ບັງຄັບໃນການນ າສະເ
ໜີ. ການນ າໃຊ້ IFRS 9 ມີຜ ນກະທ ບຕ ົ່ການຈັດປະເພດ ແລະ ການວັດແທກຊັບສິນທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ ແຕ່ຈະບ 
ມີຜ ນກະທ ບຕ ົ່ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນຂອງທະນາຄານ. 

 
ໃນປີ 2019, ທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າໃນໜັງສືແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1659/ທຫລ ລ ງວັນທີ 14 ທັນວາ 
2018 ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຈ້ງການເລກທີ 19/ສຄຄຊ ລ ງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2018 ໂດຍສ ານັກງານ
ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ຕາມນະໂບາຍການບັນຊີສ າລັບການຮັບຮູ້ ແລະ ການຕີລາຄາເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນຕາມ 
IAS 39: “ເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນ: ການຮັບຮູ ້ແລະ ການຕີລາຄາ” ແທນ IFRS 9: “ເຄືົ່ອງມືການເງິນ”. 

 
5.23 ມາດຕະຖານທີົ່ອອກແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ ົ່ທັນມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້ 
 

ມາດຕະຖານ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍທີົ່ໄດ້ວາງອອກ, ແຕ່ວ່າຍັງບ ົ່ທັນມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້, ຈ ນເຖິງມືໍ້ອອກເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ຂອງທະນາຄານ ແມ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້. ທະນາຄານຈະຮັບຮອງເອ າມາດຕະຖານເຫ  ົ່ານີໍ້, 
ຖ້າສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ໃນເວລາທີົ່ມາດຕະຖານດັົ່ງກ່າວໄດ້ມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້. 

   



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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5. ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບ ນຊີທີົ່ສ າຄ ນ (ຕ ົ່) 
 
5.23 ມາດຕະຖານທີົ່ຍັງບ ົ່ທັນບັງຄັບໃຊ້ (ຕ ົ່) 
 

ການປ ບປຸງ IFRS 3: ນິຍາມທຸລະກິດ 
 
ໃນເດືອນຕຸລາ 2018, IASB ໄດ້ອອກແຈ້ງການດັດແກ້ ຄ ານິຍາມຂອງທຸລະກິດໃນ IFRS 3 ການປະສ ມປະສານທຸລະ
ກິດເພືົ່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາອ ງກອນ ກ ານ ດວ່າບັນດາກິດຈະກ າ ແລະ ຊັບສິນທີົ່ໄດ້ມານັໍ້ນແມ່ນທຸລະກິດ ຫ ື ບ ົ່. ພວກເຂ າຊີໍ້ແຈງ
ຂ ໍ້ກ ານ ດຂັໍ້ນຕ ົ່າສຸດສ າລັບທຸລະກິດ, ລ ບລ້າງການປະເມີນວ່າຜູ້ເຂ ໍ້າຮ່ວມຕະຫ າດມີຄວາມສາມາດປ່ຽນແທນອ ງປະກອບໃດໜຶົ່
ງທີົ່ຂາດຫາຍໄປ ຫ ື ບ ົ່, ເພີົ່ມຄ າແນະນ າ ເພືົ່ອຊ່ວຍໃຫ້ອ ງກອນປະເມີນວ່າຂະບວນການທີົ່ໄດ້ມານັໍ້ນມີຄວາມສ າຄັນ , ຈ າກັດ
ຄ ານິຍາມຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຜ ນໄດ້ຮັບໃຫ້ແຄບລ ງ, ແລະ ແນະນ າການທ ດສອບຄວາມເອ າໃຈໃສ່ຕ ົ່ມູນຄ່າຍຸຕິທ າແບບທາງ
ເລືອກ. ແບບຢ່າງທີົ່ໄດ້ສະແດງໃໝ່ແມ່ນຖືກສະໜອງພ້ອມກັບການດັດແກ້. 

  
ເນືົ່ອງຈາກວ່າການປັບປຸງດັົ່ງກ່າວມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້ໃນການເຮັດທຸລະກ າ ຫ ື  ເຫດການອືົ່ນໆທີົ່ເກີດຂືໍ້ນໃນວັນທີ ຫ ື ຫ ັງຈາກ
ການນ າໃຊ້ຄັໍ້ງທ າອິດ, ທະນາຄານຈະບ ົ່ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກການປັບປຸງເຫ  ົ່ານີໍ້ໃນວັນປ່ຽນແປງ. 
 
ການປ ບປຸງ IAS 1 ແລະ IAS 8: ນິຍາມຂອງຄ່າສ າຄ ນທຽບຖານ 

 
ໃນເດືອນຕຸລາ 2018, IASB ໄດ້ອອກການປັບປຸງ IAS 1 ການນ າສະເໜີບ ດລາຍງານດ້ານການເງິນ ແລະ IAS 8 
ນະໂຍບາຍການບັນຊີ, ການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນການບັນຊີ ແລະ ຂ ໍ້ຜິດພາດເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄ ານິຍາມຂອງ 'ຄ່າສ າ
ຄັນທຽບຖານ' ໃນທ ົ່ວມາດຕະຖານ ແລະ ເພືົ່ອຊີໍ້ແຈງບາງດ້ານຂອງ ຄ ານິຍາມ. ຄ ານິຍາມໃໝ່ລະບຸວ່າ, 'ຂ ໍ້ມູນແມ່ນມີຄວາມ
ສ າຄັນຖ້າຫາກວ່າການລະເວັໍ້ນ, ການລະບຸທີົ່ບ ົ່ຖືກຕ້ອງ ຫ ື ການປິດບັງຂ ໍ້ມູນມັນອາດຈະເປັນສາຍເຫດທີົ່ຈະມີອິດທິພ ນຕ ົ່ການ
ຕັດສິນໃຈທີົ່ຜູ້ນ າໃຊ້ຕ ໍ້ນຕ ຕາມຈຸດປະສ ງຂອງບ ດລາຍງານການເງິນທີົ່ໄດ້ສ້າງຂຶໍ້ນບ ນພືໍ້ນຖານຂອງບ ດລາຍງານການເງິນ
ເຫ  ົ່ານັໍ້ນ, ເຊິົ່ງໄດ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນທາງການເງິນກ່ຽວກັບອ ງກອນທີົ່ລາຍງານໂດຍສະເພາະ. 
 
ການປັບປຸງຄ ານິຍາມຂອງຄ່າສ າຄັນທຽບຖານບ ົ່ໄດ້ຖືກຄາດວ່າຈະມີຜ ນກະທ ບທີົ່ສ າຄັນຕ ົ່ເອກະສານລາຍງານເງິນສະເພາະ
ກິດຈະການຂອງທະນາຄານ. 

 
6. ການຄາດຄະເນທີົ່ສ າຄ ນທາງບ ນຊີ ແລະ ການຕ ໍ້ງຂ ໍ້ສົມມຸດຖານ 
 
 ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການຂອງທະນາຄານ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະບ ລິຫານຕ້ອງມີ

ການພິ ຈາລະນາ, ຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜ ນກະທ ບຕ ົ່ຈ ານວນລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ແລະ ການ
ເປີດເຜີຍທີົ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ, ລວມທັງການເປີດເຜີຍໜີໍ້ສິນທີົ່ອາດເກີດຂຶໍ້ນ. ຄວາມບ ົ່ແນ່ນອນໃນການປະເມີນ ແລະ ການຕີລາຄາ 
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານການດັດແກ້ມູນຄ່າຂອງຍອດຍ ກມາຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທີົ່ຈະ
ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບໃນອະນາຄ ດ. 

 
ໃນຂະບວນການຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງທະນາຄານ, ຄະນະບ ລິຫານໄດ້ພິຈາລະນາດັົ່ງນີໍ້ ເຊິົ່ງມີ
ຜ ນກະທ ບອັນສ າຄັນໃຫ້ແກ່ຕ ວເລກການຮັບຮູ້ທີົ່ມີຄວາມສ່ຽງຫ າຍ ເຊິົ່ງຜ ນມາຈາກເຄືົ່ອງມືການດັດແກ້ທີົ່ສ າຄັນຂອງມູນຄ່າ
ຕ ວຈິງຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນພາຍໃນໄລຍະການເງິນ ຕ ົ່ໜ້າ. ທະນາຄານໄດ້ອີງໃສ່ຂ ໍ້ສ ມມຸດຖານ ແລະ ການຄາດຄະເນ
ຂອງຕ ນ ກ່ຽວກັບການກ ານ ດເວລາທີົ່ມີການລາຍງານທາງດ້ານການເງິນທີົ່ຖືກກະກຽມ. ສະພາບການ ແລະ ສ ມມຸດຖານ 
ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນອະນາຄ ດ, ຢ່າງໃດກ ົ່ຕາມ, ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ ເນືົ່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫ າດ ຫ ື 
ສະພາບການທີົ່ຄວບຄຸມທະນາຄານ. ການປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຂ ໍ້ສ ມມຸດຖານໃນເວລາທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນ.  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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6. ການຄາດຄະແນທີົ່ສ າຄ ນທາງບ ນຊີ ແລະ ການຕ ໍ້ງສົມມຸດຖານ (ຕ ົ່) 
 
6.1 ຄວາມສືບເນືົ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ 
 
 ຄະນະອ ານວຍການຂອງທະນາຄານໄດ້ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ກ ົ່ຄືຄວາມສືບເນືົ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະ

ກິດ ແລະ ເປັນທີົ່ໜ້າພ ໃຈວ່າທະນາຄານມີແຫລ່ງທຶນ ເພືົ່ອສືບຕ ົ່ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດໃນອະນາຄ ດ. ຍິົ່ງໄປກວ່ານັໍ້ນ, 
ຄະນະອ ານວຍການບ ົ່ມີສິົ່ງຜິດປ ກກະຕິໃດໆເປັນທີົ່ໜ້າສ ງໃສຕ ົ່ກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງທະນາຄານ ເພືົ່ອສືບຕ ົ່ດ າເນີນງານ
ກ ົ່ຄືຄວາມສືບເນືົ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ. ເພາະສະນັໍ້ນ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ແມ່ນຍັງສືບຕ ົ່
ສ້າງຂຶໍ້ນບ ນພືໍ້ນຖານ ຄວາມສືບເນືົ່ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ. 

 
6.2  ວິທີການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈີງ 
 
 ດັົ່ງທີົ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5.2.3, ການຮັບຮູ້ດອກເບ້ຍພາຍໃຕ້ອັດຕາຂອງເງິນໄດ້ຮັບຄືນ ທີົ່ສາມາດກ າ

ນ ດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີົ່ສຸດໂດຍນ າໃຊ້ອັດຕາຄ ງທີົ່ ຕາມອາຍຸຂອງເງິນກູ້ ເເລະ ເງິນຝາກ ເເລະ ຮັບຮູ້ຜ ນກະທ ບຂອງອັດຕາດອກ
ເບ້ຍທີົ່ອາດຈະເເຕກຕ່າງໃນເເຕ່ລະຂັໍ້ນຕອນ ເເລະ ລັກສະນະອືົ່ນໆ ຈາກວ ງຈອນອາຍຸຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ (ເຊັົ່ນ: ການ
ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ, ຄ່າປັບໄໝ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອືົ່ນໆ). ການຄາດຄະເນນີໍ້ໄດ້ອີງໃສ່ລັກສະນະ, ອ ງປະກອບຂອງການ
ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບລັກສະນະທີົ່ຄາດຄະເນໄວ້ ເເລະ ວ ງຈອນຊີວິດຂອງເຄືົ່ອງມື, ເນືົ່ອງຈາກການປ່ຽນເເປງຂອງລາຍຮັບ/
ລາຍຈ່າຍອືົ່ນໆເປັນສ່ວນສ າຄັນຂອງເຄືົ່ອງມື. 

 
6.3 ການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າ 
 

ທະນາຄານໄດ້ມີການທ ບທວນເງິນໃຫ້ກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າທີົ່ສ າຄັນເປັນແຕ່ລະບຸກຄ ນຕາມແຕ່ລະວັນທີລາຍງານ ເພືົ່ອປະ
ເມີນວ່າການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ ຄວນຖືກບັນທຶກລ ງໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ ຫ ື ບ ົ່. 
 
ວິທີການປະເມີນຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງທະນາຄານສ າລັບຊັບສິນທີົ່ບັນທຶກໂດຍວິທີຫັກລ ບຕ ໍ້ນທຶນ ເປັນຜ ນໃຫ້ມີການບັນທຶກ
ເງິນແຮສ າລັບ: 

 
 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າສະເພາະຕາມຄວາມສ າຄັນແບບລາຍການ ຫ ື ຊັບສິນສ່ຽງທີົ່ຖືກກ ານ ດວ່າສ າຄັນ; 
 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າເປັນກຸ່ມ 

 
 ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເພດໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5.4.1 ເຊິົ່ງປະກອບດ້ວຍການຕັດສິນໃຈຂອງ

ຄະນະອ ານວຍການ, ໂດຍສະເພາະເເລ້ວຈະມີການປະເມີນມູນຄ່າ ເເລະ ກ ານ ດເວລາຂອງກະເເສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ເເລະ 
ມູນຄ່າຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ເມືົ່ອມີການຂາດທຶນຈາກຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ. ການປະເມີນດັົ່ງກ່າວມາຈາກຈ ານວນຂອງປັດໄຈ, ການ
ປ່ຽນເເປງຂອງລາຍການທີົ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເເຕກຕ່າງຂອງຜ ນຕອບເເທນ. 

 
  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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6. ການຄາດຄະແນທີົ່ສ າຄ ນທາງບ ນຊີ ແລະ ການຕ ໍ້ງສົມມຸດຖານ (ຕ ົ່) 
 
6.4 ການເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ 

 
ທະນາຄານທ ບທວນຄືນຕາສານໜີໍ້ຂອງຕ ນທີົ່ຈັດປະເພດເປັນການລ ງທຶນທີົ່ມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍໃນແຕ່ລະວັນທີົ່ລາຍງານເພືົ່ອປະ
ເມີນວ່າພວກມັນໄດ້ເຊືົ່ອມມູນຄ່າ ຫ ື ບ ົ່ ດັົ່ງທີົ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບ ດອະທິບາຍເລກທີ 5.4.2 
 
ການປະເມີນຜ ນດັົ່ງກ່າວນີໍ້, ລວມທັງການຄາດຄະເນກະແສເງິນສ ດໃນອະນາຄ ດ ແລະ ຂ ໍ້ມູນທີົ່ປະກອບເຂ ໍ້າອືົ່ນໆເຂ ໍ້າໃນຮູບ
ແບບກະແສເງິນສ ດແບບສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ໃນກ ລະນີຂອງຕາສານທຶນ, ການຕີມູນຄ່າຂອງສິົ່ງທີົ່ເປັນ ‘ທີົ່ສ າຄັນ’ ຫ ື ‘ເປັນເວລາ
ດ ນ’ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈ. ໃນການຕັດສິນໃຈດັົ່ງກ່າວນີໍ້, ທະນາຄານການປະເມີນ, ໃນບັນດາປັດໄຈອືົ່ນໆ, 
ປະຫວັດການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງລາຄາຮຸ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດທີົ່ມູນຄ່າຍຸຕິທ າຂອງການລ ງທຶນແມ່ນຕ ົ່າກ່ວາຕ ໍ້ນ
ທຶນ. 
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7. ລາຍຮ ບສຸດທິດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮ ບທີົ່ຄ້າຍຄືກ ນ 
 

 ສ າລັບໄລຍະສາມ
ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 
31 ມີນາ 2020 

ລ້ານກີບ 

ສ າລັບໄລຍະສາມ
ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 
31 ມີນາ 2019 

ລ້ານກີບ 

ລາຍຮ ບດອກເບ້ຍທີົ່ຄິດໄລ່ໂດຍນ າໃຊ້ວິທີອ ດຕາດອກເບ້ຍ
ທີົ່ແທ້ຈິງຈາກ:   

ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 
                 

573.144  466.813  

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນໆ              14.357  15.380  

ການລ ງທຶນໃນຫ ັກຊັບ               18.780 22.132   

ກິດຈະກ າອືົ່ນໆ                 2.216  1.734  

 608.497 506.059 

 
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍທີົ່ຄິດໄລ່ໂດຍນ າໃຊ້ວິທີອ ດຕາດອກ
ເບ້ຍທີົ່ແທ້ຈິງສ າລ ບ:   

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ 53.599  71.955  

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 257.210  213.038 

            310.809  284.993  

ລາຍຮ ບສຸດທິຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ລາຍຮ ບທີົ່ຄ້າຍຄືກ ນ 297.688 221.066 

 
 
8. ລາຍຮ ບສຸດທິຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 
 

  

ສ າລັບໄລຍະສາມ
ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 
31 ມີນາ 2020 

ລ້ານກີບ 

ສ າລັບໄລຍະສາມ
ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 
31 ມີນາ 2019 

ລ້ານກີບ 
ລາຍຮ ບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການຈາກ:   

ບ ລິການຊ າລະສະສາງ  
                   

47.763  44.154  

ທຸລະກ າທ າດ້ານການເງິນ                 7.201  10.633  

ຄ່າທ ານຽມ ແລະຄ່າບ ລິການອືົ່ນໆ                6.865  4.484  

              61.829 59.271  

ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການສ າລ ບ:   

ບ ລິການຊ າລະສະສາງ               (6.880) (6.449) 

ທຸລະກ າທາງດ້ານການເງິນ                  (521) (1.243) 

              (7.401) (7.692) 

ລາຍຮ ບສຸດທິຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ              54.428  51.579  

 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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9. ກ າໄລ/ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາ 
 

 ສ າລັບໄລຍະສາມ
ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 
31 ມີນາ 2020 

ລ້ານກີບ 

ສ າລັບໄລຍະສາມ
ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 
31 ມີນາ 2019 

ລ້ານກີບ 
ກ າໄລ/ຂາດທຶນຈາກການຊືໍ້ຂາຍເງິນຕາ ແລະ ການຕີມູນຄ່າລາຍການ
ທີົ່ເປັນເງິນ 

              
1.138.987  1.264.070 

ຂາດທຶນຈາກການຊືໍ້ຂາຍເງິນຕາ ແລະ ການຕີມູນຄ່າລາຍການທີົ່ເປັນ
ເງິນ 

             
(1.140.825) (1.255.439) 

                 (1.838) 8.631 

 
 

10.  ຂາດທຶນສຸດທິຈາກອະນຸພ ນທາງການເງິນ 

 
 ສ າລັບໄລຍະສາມ

ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 
31 ມີນາ 2020 

ລ້ານກີບ 

ສ າລັບໄລຍະສາມ
ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 
31 ມີນາ 2019 

ລ້ານກີບ 
ກ າໄລ/ຂາດທຶນຈາກອະນຸພັນທາງການເງິນ - - 

ຂາດທຶນຈາກອະນຸພັນທາງການເງິນ - (1.204) 

 - (1.204) 

 
 

11. ລາຍຮ ບອືົ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ 
 

 

ສ າລັບໄລຍະສາມ
ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 
31 ມີນາ 2020 

ສ າລັບໄລຍະສາມ
ເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 
31 ມີນາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ລາຍຮັບເງິນປັນຜ ນ - 6.136 

ເກັບຄືນໜີໍ້ສູນທີົ່ສະສາງອອກ                2.981  3.104 

ອືົ່ນໆ 8.755  545 

 11.736 9.785 

 
  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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12. ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ 
 

 

ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 

ມີນາ 2020 

ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 

ມີນາ 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

   

ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າ ສ າລັບການລ ງທຶນຫ ັກຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ                (26.078) - 
ເກັບຄືນແຮຄ່າເສືົ່ອມ ສ າລັບການລ ງທຶນຫ ັກຊັບຖືໄວ້ຄ ບກ ານ ດ 
(ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 20)                 (27) 1.203 

 (26.105) 1.203 

 
 
13. ລາຍຈ່າຍພະນ ກງານ 
 

 

ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 

ມີນາ 2020 

ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 

ມີນາ 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນເດືອນ 
                   

37.909  

 

34.893  

ເງິນບ າເນັດ ແລະ ເງິນອຸດໜູນອືົ່ນໆ              66.993  36.105 

ເງິນອຸດໜູນພາຍຫ ັງອອກການ (ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 30)                2.002  3.609 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືົ່ນໆຂອງພະນັກງານ                2.013  2.099  

             108.917  76.706  
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14. ລາຍຈ່າຍອືົ່ນໆຈາກການດ າເນີນງານ 
 

 

ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 

ມີນາ 2020 

ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 

ມີນາ 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮັກສາ 
                    

4.858  

 

5.316 

ຄ່າໂຄສະນາ, ການຕະຫ າດ ແລະ ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ                2.316  2.961 

ຄ່າເຊ ົ່າຫ້ອງການ                       -    2.123 

ຄ່າການສືົ່ສານ                2.274  1.966 

ຄ່າການຝຶກອ ບຮ ມ, ປະຊຸມ ແລະ ສ າມະນາ                2.288  3.657 

ຄ່າເບ້ຍປະກັນໃຫ້ກອງທຶນປ ກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ 8.992                    7.136 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍໜີໍ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ົ່າ                120  - 

ຄ່າອາກອນ ແລະ ພັນທະອືົ່ນໆ                1.914  99 

ຄ່າປະກັນໄພ                 2.260  2.253 

ຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ                2.003  1.977 

ຄ່ານ ໍ້າມັນ                    568  524 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືົ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ                4.246  3.049 

ຄ່າທີົ່ປຶກສາ ແລະ ການບ ລິການທາງການເງິນ                    401  2.982 

ອືົ່ນໆ                5.632  4.345 

           37.872  38.388 

 
 
15. ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”) 
  

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນສ ດໃນຄັງເປັນເງິນກີບ            1.288.277  1.235.425 

ເງິນສ ດໃນຄັງເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ             752.652  814.671 

ຍອດເຫ ືອຢູ່ ທຫລ   

- ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ (*) 
              

1.734.548  1.399.542 

- ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ         6.655.951  5.752.407 

- ເງິນຝາກມີກ ານ ດ            267.965  -  

- ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ                2.711  - 

       10.702.104  9.202.045 

  
ຍອດເຫ ືອກັບທະນາຄານກາງປະກອບດ້ວຍບັນຊີເງິນຝາກເພືົ່ອການຊ າລະສະສາງ ແລະ ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ. ຍອດເຫ ືອເຫ  ົ່ານີໍ້
ບ ົ່ມີດອກເບ້ຍ. 
 
(*) ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ, ທະນາຄານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາຄັງສະສ ມເງິນສ ດກັບທະນາຄານກາງໃນ
ຮູບແບບເງິນຝາກແຮບັງຄັບ, ເຊິົ່ງຖືກຄິດໄລ່ 5,00% ສ າລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ 10,00% ສ າລັບສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ, 
ສອງອາທິດຕ ົ່ຄັໍ້ງ (2019: 5,00% ແລະ 10,00%) ຂອງເງິນຝາກລູກຄ້າທີົ່ມີມືໍ້ຄ ບກ ານ ດຕ່ໍາກວ່າ 12 ເດືອນ. ພາຍໃນງວດ
, ທະນາຄານໄດ້ຮັກສາຍອດເງິນຝາກແຮບັງຄັບໃນມູນຄ່າທີົ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງ ທຫລ.  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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16. ໜີໍ້ຕ້ອງຮ ບຈາກທະນາຄານອືົ່ນ 
 

 
31 ມີນາ 2020  

ລ້ານກີບ 

31 ທັນວາ 2019 
ລ້ານກີບ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວ ນ  ແລະ ເງິນຝາກປະຢ ດ           4.087.020  3.919.881 

- ເປັນເງິນກີບ                    750  23 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ          4.086.270  3.919.858 

ເງິນຝາກມີກ ານົດ                465.198  573.655 

- ເປັນເງິນກີບ             173.645  219.775 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ              291.553  353.880 

           4.552.218  4.493.536 

 
ອັດຕາດອກເບ້ຍສ າລັບໜີໍ້ຕ້ອງຮັບທະນາຄານອືົ່ນພາຍໃນງວດມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 
 % ຕ ົ່ປີ % ຕ ົ່ປີ 
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 0,00% - 3,10% 0,00% - 3,10% 

ເງິນຝາກປະຢັດ 0,00% - 0,80% 0,00% - 0,80% 

ເງິກຝາກມີກ ານ ດ 0,85% - 4,95% 0,85% - 4,95% 

 
 
17. ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ  

 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າທັງໝ ດ 
            

29.260.433  28.141.033 

ປະກອປມີ:   

ເງິນກູ້ທີົ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກການກູ້ຢຶມເງິນຈາກ ທຫລ  
(ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 28)   1.832.050  1.825.039   

ລ ບ: ເງິນແຮຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມຄ່າ (ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 18)           (870.384) (650.541) 

        28.390.049  27.490.492 

  

ອັດຕາດອກເບ້ຍສ າລັບເງິນກູ້ທຸລະກິດພາຍໃນໄລຍະມີ ດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

 31 ມີນາ 2020 
ອັດຕາດອກເບ້ຍ   

31 ທັນວາ 2019
ອັດຕາດອກເບ້ຍ   

 % ຕ ົ່ປີ % ຕ ົ່ປີ 

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

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

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



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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17. ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ (ຕ ົ່) 
 

 ເງິນກູ້ໄຈ້ແຍກຕາມສະກຸນເງິນ: 
 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ກີບ           13.029.486 12.649.118 

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ໂດລາ 12.773.944 12.054.073 

ເງິນກູ້ເປັນເງິນ ບາດ 3.457.003 3.437.842 

          29.260.433 28.141.033 

  

ເງິນກູ້ໄຈ້ແຍກຕາມມືໍ້ຄ ບກ ານ ດເດີມ:  

  
 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ເງິນກູ້ໄລຍະສັໍ້ນ            1.951.404  1.581.901 

ເງິນກູ້ໄລຍະກາງ           9.737.866  16.311.131 

ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ          7.571.163  10.248.001 

        29.260.433  28.141.033 

  
ການວິເຄາະຖານະເງິນກູ້ຂອງລູກຄ້າສ າລັບແຕ່ລະຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ % ລ້ານກີບ % 

ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ  15.035.143  51,38% 14.778.834 52,52% 

ຂະແໜງ ກ ົ່ສ້າງ   4.625.488  15,81% 4.319.800 15,35% 

ຂະແໜງ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ        79.069  0,27% 75.996 0,27% 

ຂະແໜງ  ກະສິກ າ - ປ່າໄມ້        64.051  0,22% 64.855 0,23% 

ຂະແໜງ ການຄ້າ   4.256.821  14,55% 4.272.155 15,18% 

ຂະແໜງ ຂ ນສ ົ່ງໄປສະນີ      732.532  2,50% 726.588 2,58% 

ຂະແໜງ ບ ລິການ   4.142.375  14,16% 3.575.691 12,71% 

ຂະແໜງ ຫັດຖະກ າ          3.001  0,01% 3.187 0,01% 

ຂະແໜງ ອືົ່ນໆ       321.953  1,10% 323.927 1,15% 

 29.260.433  100% 28.141.033 100% 

 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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18. ເງິນແຮສ າລ ບການຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 
 

ສ່ວນປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮສ າລັບການຂາດທຶນຈາກການເສືົ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ພາຍໃນງວດທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 
ມີນາ 2020 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

  

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ຍອດເຫ ືອ ນະວ ນທີ 1 ມ ງກອນ              650.541  478.416 

ປ່ຽນແປງສຸດທິພາຍໃນໄລຍະ             206.941  314.919 

ສະສາງໜີໍ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ                         -    (164.410) 

ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ                12.902  21.616 

ຍອດເຫ ືອນະວ ນທີ 31 ມີນາ              870.384  650.541 

 

ລາຍລະອຽດເງິນແຮສ າລັບການເສືົ່ອມຄ່າຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ແລະ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 
ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 
 ຍອດເຫ ືອທ້າຍ ຄ່າເສືົ່ອມ ຍອດເຫ ືອທ້າຍ ຄ່າເສືົ່ອມ 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ຄ່າເສືົ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູ້ແບບດ່ຽວ 
               

4.814.737 
                     

727.274 4.008.282 401.513 

ຄ່າເສືົ່ອມຈາກການປະເມີນເງິນກູ້ແບບກຸ່ມ  22.981.096 143.110 22.979.708 249.028 

 27.795.833 870.384 26.987.990 650.541 

 
 
19. ການລົງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ 

 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ຫ ັກຊັບປະເພດທຶນຂອງ ບ ລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ (*) 103.545     129.623 

               103.545  129.623 

 
(*) ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020, ມູນຄ່າຮຸ້ນແມ່ນມີການດ້ອຍຄ່າຕ ົ່າກວ່າມູນຄ່າຕ ໍ້ນທຶນ 181.204 ລ້ານກີບ ຈ ານວນ 

77.659 ລ້ານກີບ. 
 
 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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20. ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຈົນຄົບກ ານົດ 
 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ມູນຄ່າຕາມວິທີຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນລ ງຂອງພັນທະບັດຄັງເງິນທີົ່ອອກໂດຍ
ກະຊວງການເງິນ 

                 
523.628  900.930 

ມູນຄ່າຕາມວິທີຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນລ ງຂອງພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງ
ການເງິນ 

              
2.809.420 2.552.979 

         3.333.048  3.453.937 

ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງການຫ ັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດ (27) - 

- ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຈາກພັນທະບັດຄັງເງິນທີົ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການ
ເງິນ            -    - 

- ຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າຈາກພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ (27) - 

 

              
3.333.021 3.453.937 

 

ການປ່ຽນແປງໃນເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມຈາກ ການລ ງທຶນທາງການເງິນ - ປະເພດຖືໄວ້ຈ ນຄ ບກ ານ ດພາຍໃນງວດທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 
31 ມີນາ 2020ມີດັົ່ງນີໍ້: 
 
 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ຍອດເຫ ືອ ນະວ ນທີ 1 ມ ງກອນ - (1.210) 

ເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມສຸດທິພາຍໃນງວດ (27) 1.210 

ຍອດເຫ ືອນະວ ນທີ 31 ມີນາ (27) - 

 
20.1 ພ ນທະບ ດຄ ງເງິນ ທີົ່ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ 

ຫ ວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ 
 

ໄລຍະເວລາ ມືໍ້ທີົ່ຊືໍ້ ມືໍ້ຄ ບກ ານ ດ ມູນຄ່າໜ້າບັດ 

ມູນຄ່າຕາມວິທີ
ຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນລ ງ 

ມູນຄ່າ 
ອັດຕາດອກເບ້ຍ 

ຕ ົ່ປີ 
1 ປີ 5 ເມສາ 19 5 ເມສາ 20 150.000 157.839 5,30% 

1 ປີ 12 ເມສາ 19 12 ເມສາ 20 50.000               52.416  5,00% 

1 ປີ 26 ເມສາ 19 26 ເມສາ 20 20.000               20.927  5,00% 

1 ປີ 31 ພຶດສະພາ 19 31 ພຶດສະພາ 20 68.000               70.822  5,00% 

1 ປີ 14 ມິຖຸນາ 19 14 ມຖິຸນາ 20 100.000             103.955  5,00% 

1 ປີ 28 ມິຖຸນາ 19 28 ມິຖຸນາ 20 42.880              44.493  5,00% 

1 ປີ 13 ມີນາ 20 13 ມີນາ 21          73.000              73.176  5,00% 

          503.880           523.628  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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20. ການລົງທຶນປະເພດຖືໄວ້ຄົບກ ານົດ (ຕ ົ່) 
 

20.2 ພ ນທະບ ດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ  
 

 31 ມີນາ 2020 
ລ້ານກີບ 

31 ທັນວາ 2019 
ລ້ານກີບ 

ພັນທະບັດອືົ່ນໆ 2.809.420 2.553.008 

 2.809.420 2.553.008 

 
20.2.1     ພັນທະບັດອືົ່ນໆ 

 
ລາຍລະອຽດຂອງພັນທະບັດອືົ່ນໆ ຕາມມືໍ້ຄ ບກ ານ ດຂອງສັນຍາ ມດີັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 

 

 ມູນຄ່າໜ້າບັດ 
ລ້ານກີບ 

ມູນຄ່າຕາມວິທີຫຼຸດຕ ໍ້ນ
ທຶນລ ງ 
ລ້ານກີບ 

ພາຍໃນ 1 ປີ                50.000                  47.225  

1 ຫາ 5 ປີ 1.951.706  2.000.143 

ຫ າຍກວ່າ 5 ປີ             755.634             762.052  

 
        2.757.340 2.809.420 

 
ລາຍລະອຽດຂອງດອກເບ້ຍພັນທະບັດອືົ່ນໆ ຕາມມືໍ້ຄ ບກ ານ ດຂອງສັນຍາ ມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 

 

 
31 ມີນາ 2020 

 (% ຕ ົ່ປີ) 
31 ທັນວາ 2019 

 (% ຕ ົ່ປີ) 

ພາຍໃນ 1 ປີ 4,00%   4,00%   

1 ຫາ 5 ປີ 3,00 - 6,95% 3,00 - 6,95% 

ຫ າຍກວ່າ 5 ປີ 4,00 - 4,80% 4,00 - 4,80% 

 
ພັນທະບັດອືົ່ນໆ ເປັນພັນທະບັດທີົ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນໃຫ້ເພືົ່ອ (i) ຊ າລະໜີໍ້ທີົ່ໄດ້ຮັບຈາກກະຊວງການເງິນ ຫ ື (ii) ຊ າ
ລະໜີໍ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານໂດຍລູກຄ້າທີົ່ເປັນເຈ ໍ້າໜີໍ້ຂອງກະຊວງການເງິນ. 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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21. ການລົງທຶນໃນບ ລິສ ດໃນເຄືອ ແລະ ບ ລິສ ດຮ່ວມທຶນ 
 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 

ມູນຄ່າລ ງທຶນ  
ລ້ານກີບ 

ຄວາມເປັນເຈ ໍ້າ
ຂອງ % 

ມູນຄ່າລ ງທຶນ 
ລ້ານກີບ 

ຄວາມເປັນເຈ ໍ້າ
ຂອງ % 

ການລົງທຶນໃນບ ລິສ ດໃນເຄືອ     

ບ ລິສັດຫ ກັຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກັດ 70.000 70% 70.000 70% 

ການລົງທຶນໃນການຮ່ວມທຶນ     

ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ 197.839 25% 197.839 25% 

ບ ລິສັດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ 9.168 35% 9.168 35% 

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ 147.000 49% 147.000 49% 

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ 90.000 30% 90.000 30% 

ບ ລິສັດ ລາວເນເຊີນນ  ເພເມັໍ້ນ ເນັດເວີກ ຈ າກັດ         3.400  20% 2.040 20% 

      517.407   516.047  

 
- ບ ລິສັດຫ ັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກັດ ເປັນທຸລະກິດໜຶົ່ງທີົ່ຈ ດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໃບ

ທະບຽນວິສະຫະກິດເລກທີ 180-10 ລ ງວັນທີ 14 ທັນວາ 2010 ອອກໂດຍກ ມສ ົ່ງເສີມການລ ງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລ ງທຶນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ວຽກງານຕ ໍ້ນຕ ຂອງບ ລິສັດດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນສະໜອງການບ ລິການທາງດ້ານນາຍໜ້າ, 
ການຄ້າກ າມະສິດ, ໃຫ້ຄ າປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ການລ ງທຶນໃນຫ ັກຊັບ, ບ ລິການທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ຄ ໍ້າປະກັນ
ການອອກຮຸ້ນ ແລະ ບ ລິການອືົ່ນໆ. 

 

- ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ (LVB) ເປັນທຸລະກິດໜຶົ່ງທີົ່ໄດ້ຈ ດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິົ່ງມີສ ານັກງານໃຫຍ່
ຕັໍ້ງຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດສະໜອງການບ ລິການທາງດ້ານທະນາຄານ.  ເປັນບ ລິສັດທີົ່ຮ່ວມທຶນ
ກັບທະນາຄານເພືົ່ອການລ ງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ, ເຊິົ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດທີົ່ດ າເນີນທຸລະກິດ
ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ. LVB ດ າເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລ ງທຶນການທະນາຄານ ລ ງວັນທີ 31 ມີນາ 2000 ອອກ
ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 30 ປີ. ໃນປີ 2015, LVB ໄດ້ເພີ ົ່ມທຶນຈ ດທະບຽນເປັນ 
791.357.560.000 ກີບ. ອັດຕາສ່ວນກ າມະສິດຂອງທະນາຄານໃນ ທຮລ ພາຍຫ ັງທຶນເພີົ່ມຂຶໍ້ນ 25% ອີງຕາມ ໃບ
ອະນຸຍາດການລ ງທຶນ ເລກທີ 004-15/KH-DDT4 ທີົ່ອອກໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ, ວັນທີ 24 
ສິງຫາ 2015 ທຽບເທ ົ່າເງິນກີບເທ ົ່າກັບ 197.839.390.000 ກີບ. 

 

- ບ ລິສັດປະກັນໄພລາວຫວຽດ (LVI) ເປັນທຸລະກິດທີົ່ຈ ດທະບຽນເປັນບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະໜອງການ
ບ ລິການທາງດ້ານການປະກັນໄພ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດການລ ງທຶນເລກທີ 077/08/FIMC ອອກໂດຍຄະນະກ າມະການຄຸ້ມ
ຄອງການລ ງທຶນຕ່າງປະເທດ, ລ ງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2008. ເປັນການຮ່ວມທຶນກັບບ ລິສັດຫຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພ BIDV ແລະ 
ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ. ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2019, ທະນາຄານໄດ້ປະກອບທຶນທັງໝ ດໃນມູນຄ່າ 
1.050.000 ໂດລາ ຫ ື ທຽບເທ ົ່າກັບ 9.168 ລ້ານກີບ. 

 

- ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ (LCNB) ເປັນທຸລະກິດທີົ່ດ າເນີນກ່ຽວກັບການບ ລິການດ້ານການທະນາຄານຢູ່ໃນ ສປປ 
ລາວ. ທະນາຄານລາວ-ຈີນ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທຶນກັບ ທະນາຄານ ຟູດ້ຽນ ຈີນ ເຊິົ່ງແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດທີົ່
ດ າເນີນການຢູ່ປະເທດຈີນ. LCNB ດ າເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລ ງທຶນການທະນາຄານ ລ ງວັນທີ 20 ມັງກອນ 
2014 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈ ດທະບຽນຂອງ LCNB ແມ່ນ 300.000 ລ້ານກີບ ແລະ ນະວັນທີ 
31 ມີນາ 2020 ຂາຮຸ້ນໄດ້ປະກອບທຶນຄ ບຕາມຈ ານວນດັົ່ງກ່າວ.  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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21. ການລົງທຶນໃນບ ລິສ ດໃນເຄືອ ແລະ ບ ລິສ ດຮ່ວມທຶນ (ຕ ົ່) 
 

- ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ (BFL) ເປັນທຸລະກິດໜຶົ່ງທີົ່ໄດ້ຈ ດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິົ່ງມີສ ານັກງານໃຫຍ່ຕັໍ້ງຢູ່ 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສະໜອງການບ ລິການທາງດ້ານການທະນາຄານ. ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຖືກສ້າງຂຶໍ້ນໂດຍໄດ້
ຮ່ວມທຶນກັບ Cofibred Company Frances De La Bred ເຊິົ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ທີົ່ດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ 
ປາຣີ, ປະເທດ ຝຣັົ່ງ. BFL ດ າເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດລ ງທຶນ ການທະນາຄານຊ ົ່ວຄາວ ລ ງວັນທີ 01 ຕຸລາ 
2009 ແລະ ໃບອະນຸຍາດຖາວອນ ລ ງວັນທີ 16 ກ ລະກ ດ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຈ ດທະບຽນ
ຕາມກ ດໝາຍຂອງທະນາຄານ BFL ແມ່ນ 20 ລ້ານໂດລາ ເຊິົ່ງໄດ້ເພີົ່ມເປັນ 37 ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມບ ດບັນຍັດຂອງ
ປະທານປະເທດອອກໃນ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2009 ແລະ ໜັງສືເລກທີ. 01/ທຫລ ລ ງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2010 ຈາກ 
ທຫລ. 

 
- ບ ລິສັດ ລາວເນເຊີນນ  ເພເມັໍ້ນ ເນັດເວີກ ຈ າກດັ (LAPNet) ແມ່ນເປັນບ ລິສັດໜຶົ່ງທີົ່ສ້າງຕັໍ້ງໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໃບ

ທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0349 ອອກໂດຍ ກ ມຄຸ້ມຄອງທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ຂອງ ກະຊວງອູດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ລ ງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ເຊິົ່ງໃຫ້ບ ລິການທາງການເງິນ. ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, Union Pay International, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສ ົ່ງເສີມກະສິກ າ, 
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານ. ບ ລິສັດມີທຶນຈ ດທະບຽນ ມຸນຄ່າ 34.000 
ລ້ານກີບ. ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020, ການປະກອບທຶນທັງໝ ດຂອງທະນາຄານໃນບ ລິສັດນີໍ້ມີ ຈ ານວນ 3.400 ລ້ານກີບ. 

 
22. ຊ ບສົມບ ດ ແລະ ອຸປະກອນ 

  

ຕົໍ້ນທຶນ: 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລ້ານກີບ 

ອຸປະກອນ 
ຫ້ອງການ 
ລ້ານກີບ 

ເຟິນີເຈີ ແລະ 
ເຄືົ່ອງຕິດຕັໍ້ງ 

ລ້ານກີບ 

ພາຫະນະ 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

      

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 493.737 162.001 37.552 18.037 711.327 

ຊືໍ້ເພີໍ້ມໃໝ່         1.020       12.183         332               -        13.536  

ຈ ດລ້າງອອກ       (1.832)     (6.889)     (1.822)              -      (10.543) 

ວັນທີ 31 ມີນາ 2020     492.925      167.295     36.063     18.037     714.320  
 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ:      
 

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 154.130 67.338 25.237 8.901 255.606 

ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໃນງວດ         6.768         8.259       1.429          901      17.357  

ຈ ດລ້າງອອກ       (1.664)      (3.047)    (1.816) -     (6.528) 

ວັນທີ 31 ມີນາ 2020      159.234       72.549     24.850       9.802    266.435  

      

ມູນຄ່າຍ ງເຫ ືອສຸດທິ:      

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 339.607 94.663 12.315 9.136 455.721 

ວັນທີ 31 ມີນາ 2020 333.691  
                      

94.746  
                     

11.212  
                 

8.235   447.884  
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23. ຊ ບສົມບ ດຄົງທີົ່ບ ົ່ມີຕົວຕົນ 

 

 

 

ສິດນ າໃຊ້ທີົ່ດິນ 
ລ້ານກີບ 

ໂປ ແກ ມຄອມພິວເຕີ 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

ຕົໍ້ນທຶນ:    

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 237.611 14.046 251.657 

ຊືໍ້ເພີົ່ມ                     -                           40                        40  

ຈ ດລ້າງອອກ               -                       (48)                    (48) 

ວັນທີ 31 ມີນາ 2020              237.611                 14.038               251.649  

ຄ່າເສືົ່ອມສະສົມ:    

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 - 6.615 6.615 

ຫັກຄ່າເສືົ່ອມພາຍໃນງວດ                          -                        703                      703  

ຈ ດລ້າງອອກ                          -                        (49)              (49) 

ວັນທີ 31 ມີນາ 2020                          -                     7.269                    7.269  

    

ມູນຄ່າຍ ງເຫ ືອສຸດທິ:    

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 237.611 7.431 245.042 

ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  237.611                6.769               244.380  

 
 
24. ສິດນ າໃຊ້ຊ ບສິນ 

 

 

ທີົ່ດິນ ແລະ ອາຄານ 
ລ້ານກີບ 

ຕົໍ້ນທຶນ:  

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 71.064 

ຊືໍ້ເພີົ່ມ 2.260 

ວັນທີ 31 ມີນາ 2020 73.324 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ:  

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 16.250 

ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນງວດ 1.560 

ວັນທີ 31 ມີນາ 2020 17.810 

  

ມູນຄ່າຍ ງເຫ ືອສຸດທິ:  

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 54.814 

ວັນທີ 31 ມີນາ 2020 55.514 
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25. ຊ ບສິນອືົ່ນໆ 

 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ຊັບສິນມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ               249.789  250.272 

ເຄືົ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນອືົ່ນໆ        2.115  5.165 

ແຊັກພວມຮຽກເກັບ               3.918  13.734 

ຊັບສິນພວມກ ົ່ສ້າງ ແລະ ຊັບສ ມບັດພວມຊືໍ້ (*)              82.587  75.072 

ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າແບ່ງສ່ວນຈ່າຍ               40.277  33.951 

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າສ າລັບການດ າເນີນງານອືົ່ນໆ              31.741  31.014 

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າສ າລັບຜູ້ສະໜອງ               25.365  58.231 

ອືົ່ນໆ                7.118  3.991 

            442.910  471.430 

  

(*) ການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງຊັບສິນພວມກ ົ່ສ້າງ ແລະ ຊັບສ ມບັດພວມຊືໍ້ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ມີດັົ່ງນີໍ້: 
 

 

ອາຄານ ແລະ  
ການປັບປຸງ 
ລ້ານກີບ 

ອືົ່ນໆ 
ລ້ານກີບ 

ລວມ 
ລ້ານກີບ 

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 32.683 42.389 75.072 

ຊືໍ້ເພີົ່ມ 3.824 18.705 22.529 

ໂອນໄປຊັບສິນຄ ງທີົ່ (611) (8.658) (9.268) 

ໂອນໄປຊັບສິນອືົ່ນໆ (851) - (851) 

ຈ ດລ້າງອອກ - (4.894) (4.894) 

ວັນທີ 31 ມີນາ 2020 35.045 47.543 82.587 
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26. ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບ ນການເງິນອືົ່ນ 

 
 
 

31 ມີນາ 2020 
ລ້ານກີບ 

31 ທັນວາ 2019 
ລ້ານກີບ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວ ນ             3.891.302  3.522.988 

- ເປັນເງິນກີບ             945.489  1.127.264 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ          2.945.813  2.395.724 

ເງິນຝາກປະຢ ດ             230.910  302.654 

- ເປັນເງິນກີບ             72.075 45.567 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 158.835 257.087 

ເງິນຝາກມີກ ານົດ             354.873  215.345 

- ເປັນເງິນກີບ              84.202  137.359 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ            270.671  77.986 

ອືົ່ນໆ              16.728  22.648 

- ເປັນເງິນກີບ                 6.668   15.166 

- ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ               10.060 7.482 

 4.493.813 4.063.635 

 
ອັດຕາດອກເບ້ຍສ າລັບເງິນຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືົ່ນພາຍໃນງວດ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:  
 
 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 
  %ຕ ົ່ປີ  %ຕ ົ່ປີ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 0,00% - 0,30% 0,00% - 0,30% 
ເງິນຝາກປະຢັດ ບ ົ່ມີດອກເບ້ຍ ບ ົ່ມີດອກເບ້ຍ 

ເງິນຝາກມກີ ານ ດ 0,56% - 6,65% 0,56% - 6,65% 
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27. ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງລູກຄ້າ 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວ ນ 
              

6.284.270  5.851.192 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນກີບ           2.948.043  2.828.297 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ          3.336.227  3.022.895 

ເງິນຝາກປະຢ ດ        17.856.313  16.422.065 

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນກີບ           9.088.684  8.015.243 

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ           8.767.629  8.406.822 

ເງິນຝາກກ ານົດ         14.617.721  13.900.002 

ເງິນຝາກມີກ ານ ດເປັນເງິນກີບ             7.937.022  7.640.736 

ເງິນຝາກມີກ ານ ດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ           6.680.699  6.259.266 

ເງິນຝາກມ ດຈ າ              105.327  104.854 

ເງິນຝາກມັດຈ າເປັນເງິນກີບ               35.926  33.832 

ເງິນຝາກມັດຈ າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ                69.401  71.022 

ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອືົ່ນໆ              138.872  141.815 

        39.002.503  36.419.928 

 
ອັດຕາດອກເບ້ຍພາຍໃນງວດສ າລັບເງິນຝາກດັົ່ງກ່າວ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້:  
 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 
 % ຕ ົ່ປີ % ຕ ົ່ປີ 

 
  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ບ ົ່ມີດອກເບ້ຍ ບ ົ່ມີດອກເບ້ຍ 
   

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນກີບ 1,25% - 1,89% 1,25% - 1,89% 

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນໂດລາ 0,90% - 1,15% 0,90% - 1,15% 

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນບາດ 0,45% - 0,90% 0,45% - 0,90% 

   

ເງິນຝາກມີກ ານ ດເປັນເງິນກີບ   3,16% - 13,00% 3,16% - 13,00% 

ເງິນຝາກມີກ ານ ດເປັນເງິນໂດລາ   1,65% - 7,75% 1,65% - 7,75% 

ເງິນຝາກມີກ ານ ດເປັນເງິນບາດ   1,40% - 7,75% 1,40% - 7,75% 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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28. ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານອືົ່ນ 
 

 

31 ມີນາ 2020 
ລ້ານກີບ 

31 ທັນວາ 2019 
ລ້ານກີບ 

ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ          1.832.050  1.825.039  

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານອືົ່ນ          1.141.539  1.880.339  

          2.973.589  3.705.378  

 
 ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ລວມມີ: 
 

► ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ທີົ່ມີຍອດເຫ ືອ  2.628.570 ໂດລາ (ມູນຄ່າເດີມຂອງເງິນກູ້ ແມ່ນ 9.200.000 ໂດລາ ໂດຍອັດຕາ
ດອກເບ້ຍແມ່ນ 0,25% ຕ ົ່ປ)ີ ຈຸດປະສ ງແມ່ນເພືົ່ອ ລ ງທຶນໃນ ທະນາຄານ ລາວ - ຝລັົ່ງ ຈ າກັດ. ຕ ໍ້ນທຶນເງິນກູ້ແມ່ນຈະ
ຊ າລະເປັນປີ ເລີົ່ມແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2023 ສ າລັບດອກເບ້ຍແມ່ນຈ່າຍທຸກໆ 6 ເດືອນ. 
 

► ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ທີົ່ມີຍອດເຫ ືອ 99.854.000 ໂດລາ  (ສະກຸນເງິນເດີມເເມ່ນ 100.000.000 ໂດລາ ໂດຍອັດຕາ
ດອກເບ້ຍ 5,50% ຕ ົ່ປີ.) ຈຸດປະສ ງເເມ່ນ ເພືົ່ອສະໜອງສິນເຊືົ່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄືົ່ອນໄຟຟ້າທີົ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸ
ນຈາກລັດຖະບານ. ຕ ໍ້ນທຶນເງິນກູ້ແມ່ນຊ າລະທຸກໆປີ ເລີົ່ມຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 ຫາ ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2025. 
ດອກເບ້ຍແມ່ນຈ່າຍທຸກໆ 3 ເດືອນ. 

 
► ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ທີົ່ມີຍອດເຫ ືອ 99.900.000 ໂດລາ  (ສະກຸນເງິນເດີມເເມ່ນ 100.000.000 ໂດລາ ໂດຍມີອັດຕາ

ດອກເບ້ຍ 5,30% ຕ ົ່ປ)ີ ຈຸດປະສ ງເເມ່ນ ເພືົ່ອສະໜອງສິນເຊືົ່ອໃຫ້ ໂຄງການເຄືົ່ອນໄຟຟ້າທີົ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ
ຈາກລັດຖະບານ. ຕ ໍ້ນທຶນແມ່ນຊ າລະທຸກໆປີເລີົ່ມແຕ່ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2016 ຫາ 3 ພຶດສະພາ 2026. ດອກເບ້ຍ
ແມ່ນຈ່າຍທຸກໆ 3 ເດືອນ. 

 
 
ເງິນກູ້ຍືມຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືົ່ນ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ລວມມີ ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະສີົ່ປີ 
ຈ ານວນ 126.055.000 ໂດລາ (ສະກຸນເງິນເດີມເເມ່ນ 148.300.000 ໂດລາ ກູ້ຢືມໄລຍະ 4 ປີ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍ
ແມ່ນ 4% + 3M LIBOR) ສ າລັບຈຸດປະສ ງເເມ່ນ ເພືົ່ອສະໜອງສິນເຊືົ່ອໃຫ້ກັບໂຄງການຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ. ຕ ໍ້ນທຶນ
ເງິນກູ້ແມ່ນຊ ໍາລະເປັນລາຍປີ ແລະ ດອກເບ້ຍແມ່ນຊ າລະເປັນໄຕມາດ. 

 
  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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29. ອາກອນ 
 
29.1 ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລ 

 

ອ ງປະກອບສ າຄັນຂອງລາຍຈ່າຍອາກອນ ມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

  ສ າລັບໄລຍະ 
ສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ 
ວັນທີ 31 ມີນາ 2020 

ສ າລັບໄລຍະ 
ສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ 
ວັນທີ 31 ມີນາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລພາຍໃນງວດ                     (242) 24.278  

ລາຍຈ່າຍ/(ລາຍຮັບ)ອາກອນກ າໄລລ ຖ້າຊ າລະສະສາງ 16.015 420 

ລາຍຈ່າຍອາກອນທ ງໝົດພາຍໄລຍະ                15.773 24.698 

 
29.2 ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອາກອນ 
 

  ສ າລັບໄລຍະ 
ສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ 
ວັນທີ 31 ມີນາ 2020 

ສ າລັບໄລຍະ 
ສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ 
ວັນທີ 31 ມີນາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນກ າໄລ (ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 29.3)                          -    28.548 

ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນທີົ່ຫັກໄວ້                 13.907  - 

ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນມູນຄ່າເພີົ່ມ                   3.884  5.023 

ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນອືົ່ນໆ                      576  - 

                  18.367  33.571 

 
29.3 ອາກອນກ າໄລໃນງວດ 

  

 ທະນາຄານມີພັນທະຕ້ອງຈ່າຍອາກອນກ າໄລໃນອັດຕາ 20% ຂອງກ າໄລກ່ອນອາກອນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກ ດໝາຍ
ອາກອນສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ລ ງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ເຊິົ່ງມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ ຫ ື ຫ ັງຈາກວັນທີ 01 ມັງກອນ 2020. 

 
   



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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29. ອາກອນ (ຕ ົ່) 
 
29.3 ອາກອນກ າໄລໃນງວດ(ຕ ົ່) 
 
ການຄິດໄລ່ຂອງອາກອນກ າໄລສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ແລະ 31 ມີນາ 2019 ແມ່ນມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 
 

 

 ສ າລັບໄລຍະ 
ສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ 
ວັນທີ 31 ມີນາ 2020 

ສ າລັບໄລຍະ 
ສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ 
ວັນທີ 31 ມີນາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ກ າໄລ/(ຂາດທຶນ) ກອ່ນຫ ກອາກອນອີງຕາມ IFRS                 
(37.442) 134.131 

ດັດແກ້ສ າລັບ:   

-  ບັນທຶກສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງພັນທະບັດ
ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ມູນຄ່າຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນພາຍໃຕ້
ຂອບຂ່າຍການລາຍງານສ າລັບຈຸດປະສ ງພິເສດ 44.863 15.235 

- ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງເງິນແຮຄ່າສືົ່ອມມູນຄ່າຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ LAS ແລະ 
ຂອບຂ່າຍການລາຍງານສ າລັບຈຸດປະສ ງພິເສດ 

                         
(103.094) (46.991) 

- ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງເງິນອຸດໜູນສ າລັບຜ ນປະໂຫຍດພາຍຫ ັງ
ອອກການພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍ
ງານສ າລັບຈຸດປະສ ງພິເສດ 

                  
(16.661) 3.609 

- ສ່ວນຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍຄ່າເສືົ່ອມມູນຄ່າໃນການລ ງທຶນ
ພາຍໃຕມ້າດຕະຖານ LAS ແລະ ຂອບຂາ່ຍການລາຍງານສ າລບັ
ຈຸດປະສ ງພິເສດ                  24.866 1.217 

ລາຍຮ ບທີົ່ຖືກຄິດໄລ່ອາກອນອີງຕາມ LAS (87.468) 107.200 

ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ/(ຫຼຸດລ ງ)   

- ລາຍການທີົ່ບ ົ່ໃຫ້ຖືເປັນລາຍຮັບ                          -    (6.136)  

- ລາຍຈ່າຍທີົ່ບ ົ່ໃຫ້ຖືເປັນລາຍຈ່າຍ                 618 93  

ກ າໄລຖືກເສຍອາກອນຕາມ LAS          (86.850) 101.157  

ອາກອນກ າໄລໃນອ ດຕາ 20% (2019: 24%)                          -    24.278 

ລາຍຈ່າຍອາກອນທ ງໝົດໃນງວດ                          -    24.278 

ອາກອນກ າໄລຕ້ອງຈ່າຍຕ ໍ້ນງວດ 28.553     31.264 

ອາກອນທີົ່ຈ່າຍພາຍໃນງວດ                          -    (26.994) 

ອາກອນກ າໄລຕ້ອງຈ່າຍທ້າຍງວດ                          -    28.548 
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29. ອາກອນ (ຕ ົ່) 
 
29.3 ອາກອນກ າໄລພາຍໃນງວດ (ຕ ົ່) 

 
ການແຈ້ງອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍກ ມສ່ວຍສາອາກອນ. ເນືົ່ອງຈາກກ ດໝາຍ ແລະ ກ ດລະບຽບ
ທາງດ້ານສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຖືກນ າໃຊ້ກັບລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວຫ າຍປະເພດ ເຊິົ່ງອາດຈະມີການຕີຄວາມໝາຍທີົ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ, ຈ ານວນເງິນທີົ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ສ າລັບປີອາດຈະຖືກປ່ຽນແປງຫ ັງຈາກ
ມືໍ້ໄລ່ລຽງຂອງກ ມສ່ວຍສາອາກອນ. 

 

29.4 ໜີໍ້ສິນທີົ່ອາດເກີດຂຶໍ້ນ 

 
ນະວັນທີ 6 ພະຈິກ 2019, ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 4475/ກງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດຄິດໄລ່
ອາກອນກ າໄລຄືນໃໝ່ສ າລັບປີ 2016 ເຖິງ 2019 ເຊິົ່ງວ່າເງິນແຮສ າລັບການສູນເສຍສິນເຊືົ່ອຄວນຖືກພິຈາລະນາເປັນລາຍ
ຈ່າຍທີົ່ບ ົ່ຖືວ່າເປັນລາຍຈ່າຍ. ທະນາຄານໄດ້ສ ົ່ງໜັງສືທາງການເລກທີ 003/ທຄຕລ ລ ງວັນທີ 06 ທັນວາ 2019 ເຖິງ
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ໜັງສືທາງການເລກທີ 037/ທຄຕລ ລ ງວັນທີ 23 ມັງກອນ 2020 ເຖິງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ເພືົ່ອຊອກຫາຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ຄ າແນະນ າອັນລະອຽດເພີົ່ມເຕີມໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການດັົ່ງກ່າວ. 
ຈ ນເຖິງວັນທີໃນເອະສານລາຍງານຖານະທາງການເງິນສະເພາະກິດຈະການ, ທະນາຄານຍັງບ ົ່ໄດ້ຮັບຄ າຕອບຈາກກະຊວງ
ການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຜ ນກະທ ບຂອງບັນຫານີໍ້ (ຖ້າມີ) ແມ່ນຍັງບ ົ່ໄດ້ຖືກກ ານ ດ. ສະນັໍ້ນ, 
ທະນາຄານບ ົ່ໄດ້ບັນທຶກການດັດແກ້ໃດໃນເອກະສານລາຍງານຖານະທາງການເງິນສະເພາະກິດຈະການສ າລັບງວດນີໍ້. 
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29. ອາກອນ (ຕ ົ່) 
 
29.5 ຊ ບສິນ/(ໜີໍ້ສິນ) ອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງ 
 

 

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 
ໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນ

ງານ 

ໃບລາຍງານຜ ນການ
ດ າເນີນງານນອກການ

ທຸລະກິດ 

31/03/2020 31/12/2019 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

       

ຊັບສິນອາກອນລ ຖາ້ຊ າ
ລະສະສາງ 

                   
4.691  33.282  

                      
(28.591) (25.441)  

 
- 

- 

ຜ ນກະທ ບຈາກການຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດ IFRS 16  
ນະວັນທີ 01 ມັງກອນ 
2019 -  1.239  -  -  

 
 
 
 
 

- - 

ໜີໍ້ສິນອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະ
ສາງ  

       
 

 2.082               -  

      
 

  2.082  298  - - 

ອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະ
ສາງສຸດທິທີົ່ຕ້ອງບ ນທຶກ
ເຂົໍ້າໃນໃບລາຍງານຜົນ
ການດ າເນີນງານ
ສະເພາະກິດຈະການ   

                       

 

 

 

(26.509) 

                  

 

 

 

(25.143)    

ອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະ
ສາງສຸດທິທີົ່ຕ້ອງບ ນທຶກ
ເຂົໍ້າໃນໃບລາຍງານຜົນ
ການດ າເນີນງານນອກ
ການທຸລະກິດສະເພາະ
ກີດຈະການ     - - 
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29. ອາກອນ (ຕ ົ່) 
 
29.5 ຊ ບສິນ/(ໜີໍ້ສິນ) ອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງ (ຕ ົ່) 
 

ລາຍລະອຽດຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງແມ່ນມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້: 
 

  31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

   

ສ່ວນຜິດດ່ຽງທີົ່ສາມາດຫັກໄດ້ຊ ົ່ວຄາວ             23.457 143.839 

ໃນນັໍ້ນ:   

ຜ ນກະທ ບຈາກການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ IFRS 16 ນະວັນທີ 
01 ມັງກອນ 2019 - 5.162 

ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງພັນທະບັດຕາມ 
LAS ແລະ ມູນຄ່າຫຼຸດພາຍໃຕ້ຂອບຂ່າຍການລາຍງານ
ສ າລັບຈຸດປະສ ງພິເສດ (27.266) 5.019 

ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່
ທະນາຄານ ແລະ ລູກຄ້າພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ LAS ແລະ 
ມູນຄ່າຫຼຸດຕ ໍ້ນທຶນຂອບຂ່າຍການລາຍງານສ າລັບຈຸດປະສ ງ
ພິເສດ 

                   
 
 
 

35.184 58.512 

ສ່ວນຕ່າງເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມສ າລັບໜີໍ້ເສຍຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າຕາມ LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍງານສ າລັບ
ຈຸດປະສ ງພິເສດ 

                   
 
 

44.582 34.700 

ສ່ວນຕ່າງໃນຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫ ັງອອການຕາມ 
LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍງານສ າລັບຈຸດປະສ ງພິເສດ 

                   
 

(29.043)  40.446 

ຊ ບສິນອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງ (ໃນອ ດຕາ 20%) 
(2019: 24%) 

 

4.691 34.521 

   

ສ່ວນຕ່າງຊ ົ່ວຄາວລະຫວ່າງໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນ 10.410 - 

ໃນນັໍ້ໍ້ນ:   

ສ່ວນຕ່າງເງິນແຮຄ່າເສືົ່ອມສ າລັບໜີໍ້ເສຍຂອງເງິນກູ້ໃຫແ້ກ່
ລູກຄ້າຕາມ LAS ແລະ ຂອບຂ່າຍການລາຍງານສ າລັບ
ຈຸດປະສ ງພິເສດ 9.881 -  

ປ່ຽນແປງໃນມູນຄ່າຍຸຕິທ າຂອງເຄືົ່ອງມືທາງການເງິນຫ ັກ
ຊັບມີໄວ້ເພືົ່ອຂາຍ ຂອງ ທຄຕລ ຕາມ LAS ແລະ ຂອບ
ຂ່າຍການລາຍງານສ າລັບຈຸດປະສ ງພິເສດ 530 - 

ໜີໍ້ສິນອາກອນລ ຖ້າຊ າລະສະສາງ (ໃນອ ດຕາ 20%) 
(2019: 24%) 2.082 -  
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30. ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ 

 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງພະນັກງານ                  54.631  52.477  

ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງຜູ້ສະໜອງ 34.793  27.832  

ແຜນການກ ານ ດຜ ນປະໂຫຍດຫ ັງອອກການ (*)              95.880  79.219  

ໜີໍ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ົ່າ               14.179  14.249  

ອືົ່ນໆ                64.969  51.049  

           264.452  224.826  

 
(*) ແຜນງານກ ານ ດຜ ນປະໂຫຍດຫ ັງອອກການ 

 
ປ່ຽນແປງໃນແຜນງານກ ານ ດຜ ນປະໂຫຍດຫ ັງອອກການມີດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 
 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ນະວັນທີ 1 ມັງກອນ                 79.219  87.985 

ຄ່າບ ລິການທີົ່ຜ່ານມາ               14.659  (25.874) 

ຄ່າບ ລິການນະປັດຈຸບັນ                1.012  3.643 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ                   990  3.682 

ສ່ວນຕ່າງທີົ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂ ໍ້ສ ມມຸດຖານທາງການເງິນ                  -    15.897 

ລາຍຈ່າຍຜ ນປະໂຫຍດ                        -    (6.114) 

ນະວ ນທີ 31 ມີນາ              95.880  79.219 

 
ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານຜ ນປະໂຫຍດສຸດທິ (ຖືກຮັບຮູ້ໃນກ າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ): 

 
 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ຄ່າບ ລິການນະປັດຈຸບັນ                   1.012  3.643 

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ                   990  3.682 

                2.002  7.325 

 
ຂ ໍ້ສ ມມຸດຖານຫ ັກທີົ່ໃຊ້ໃນການກ ານ ດພາລະຜູກມັດຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫ ັງອອກຈາກງານສ າລັບແຜນການຂອງ
ທະນາຄານມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້. 

 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 
 % % 

ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ  5,00 - 8,77  4,68 - 6,11 

ການເພີົ່ມຂຶໍ້ນເງິນເດືອນໃນອະນາຄ ດ                  0,91  0,76 

ອັກຕາພະນັກງານລາອອກ  0,00  0,00 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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30. ໜີໍ້ສິນອືົ່ນໆ (ຕ ົ່) 
 

ການວິເຄາະຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານປະລິມານສ າລັບຂ ໍ້ສ ມມຸດຖານທີົ່ສ າຄັນ ນະວັນທີ 31 ມີນາ ແມ່ນສະແດງດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 
 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 LAKm LAKm 

ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ   

ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ 50 ຈຸດ                 (941) (6.175) 

ຫຼຸດລ ງ 50 ຈຸດ                1.040  5.596  

ການເພີົ່ມເງິນເດືອນໃນອະນາຄ ດ   

ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ 50 ຈຸດ                (2.102) (6.448) 

ຫຼຸດລ ງ 50 ຈຸດ                1.982  5.874 

 
 
31. ທຶນຈົດທະບຽນ 
 

ບ ົ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງທຶນຈ ດທະບຽນໃນໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2020. 
 
 

32. ຄ ງສະສົມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄ ງສະສົມອືົ່ນໆ 

 

ພາຍໃຕ້ຂ ໍ້ກ ານ ດບ ົ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງຄັງສະສ ມຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສະສ ມອືົ່ນໆ ໃນໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນ
ທີ 31 ມີນາ 2020. 

  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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33. ລາຍລະອຽດເພີົ່ມເຕີມກ່ຽວກ ບກະແສເງິນສົດ 

 

ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ົ່າເງິນສ ດລວມຢູ່ໃນໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດສະເພາະກິດຈະການ ປະກອບມີມູນຄ່າຂອງເອກະສານ
ລາຍງານຖານະທາງການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ເຊິົ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີໍ້: 

  

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ົ່າເງິນສ ດໃນຄັງ 2.040.929 2.050.096 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 6.655.951 5.752.407 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານອືົ່ນໆ 4.087.020 3.919.881 

ເງິນຝາກມີກ ານ ດ ພາຍໃນ 90 ມືໍ້ 354.352 - 

 13.138.252 11.722.384 

 
 
34. ໜີໍ້ສິນ ແລະ ຄ າໝ ໍ້ນສ ນຍາທີົ່ອາດເກີດຂຶໍ້ນ 

 

 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນ               440.627  400.347 

ໜັງສືສິນເຊືົ່ອກັບທີົ່              274.600  350.346 

ໜັງສືສິນເຊືົ່ອລ ຖ້າຊ າລະສະສາງ               79.059  95.254 

ວ ງເງິນສິນເຊືົ່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ          2.450.098  2.434.380 

ວ ງເງິນສິນເຊືົ່ອໃຫ້ແກ່ທະນາຄານອືົ່ນ                   548  548 

          3.244.932  3.280.875 

 
  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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34. ໜີໍ້ສິນ ແລະ ຄ າໝ ໍ້ນສ ນຍາທີົ່ອາດເກີດຂຶໍ້ນ (ຕ ົ່) 

 
ການຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນ 
 
ໜັງສືສິນເຊືົ່ອ, ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ (ລວມທັງໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄ ໍ້າປະກັນ) ແລະ ໜັງສືໃດໜຶົ່ງທີົ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຕ້ອງເປັນຜູ້
ຈ່າຍເງິນແທນລູກຄ້າໃນກ ລະນີທີົ່ລູກຄ້າຜິດສັນຍາ. ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນ ແລະ ໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄ ໍ້າປະກັນ ຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງ
ຄ້າຍຄືກັບເງິນກູ້. ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນສາມາດເຮັດເປັນຮູບແບບໃບບິນແລກປ່ຽນ ຫ ື ໃນຮູບແບບໜັງສືສິນເຊືົ່ອບ ົ່ສາມາດຖອນ
ຄືນໄດ,້ ໜັງສືຄ ໍ້າປະກັນເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງໜີໍ້ຈາກບິນສ່ວນຫຼຸດ (ລວມທັງໜັງສືສິນເຊືົ່ອເພືົ່ອຄ ໍ້າປະກັນ). 

 
 ຂ ໍ້ຜູກພັນຍັງບ ົ່ໄດ້ຖືກຖອນ 
 

ບັນດາຂ ໍ້ຜູກພັນສ າລັບຕ ົ່ອາຍຸສັນຍາສິນເຊືົ່ອແມ່ນມີໄວ້ສ າລັບເງິນກູ້ ແລະ ເງິນກູ້ໝູນວຽນ. ຂ ໍ້ຜູກພັນໂດຍທ ົ່ວໄປມີມືໍ້ຄ ບ
ກ ານ ດທີົ່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້, ຫ ື ສາເຫດຂອງການຢຸດຕິສັນຍາອືົ່ນໆ. ດັົ່ງນັໍ້ນ, ຂ ໍ້ຜູກພັນອາດຈະໝ ດກ ານ ດໂດຍທີົ່ຍັງບ ົ່ໄດ້ຖືກຖອນ
, ມູນຄ່າໃນສັນຍາທັງໝ ດບ ົ່ຈ າເປັນຕ້ອງລາຍງານຢູ່ໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດ. 
 
ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໂອກາດຄ່າເສືົ່ອມໜີໍ້ເສຍຈະເກີດຂຶໍ້ນແມ່ນຕ ົ່າກວ່າມູນຄ່າທັງໝ ດຂອງບັນດາຂ ໍ້ຜູກພັນທີົ່ຍັງບ ົ່ໄດ້ຖືກນ າ
ໃຊ້. ເນືົ່ອງຈາກວ່າ, ຂ ໍ້ຜູກພັນໃນການຕ ົ່ອາຍຸສິນເຊືົ່ອແມ່ນຄວາມບັງເອີນ ໃນເມືົ່ອລູກຄ້າຍັງຮັກສາມາດຕະຖານສະເພາະທີົ່ໄດ້
ກ ານ ດໄວ້. ທະນາຄານຕິດຕາມມືໍ້ຄ ບກ ານ ດຂອງຂ ໍ້ຜູກພັນສິນເຊືົ່ອ, ເພາະວ່າຂ ໍ້ຜູກພັນທີົ່ມີອາຍຸສັນຍາທີົ່ຍາວນານ ແມ່ນມີ
ຄວາມສ່ຽງຫ າຍກວ່າ ຂ ໍ້ຜູກພັນທີົ່ມີອາຍຸສັນຍາສັໍ້ນ.  

 
ຄ າໝັໍ້ນສັນຍາໃນການເຊ ົ່າ 
 
ວັນທີ 31 ມີນາ 2020, ທະນາຄານບ ົ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາເຊ ົ່າໃນນາມທີົ່ເປັນທັງຜູ້ໃຫ້ເຊ ົ່າ ຫ ື ຜູ້ເຊ ົ່າ ທີົ່ຈະມີຜ ນຕ ົ່ກະແສເງິນສ ດເຂ ໍ້າ 
- ອອກ ໃນອະນາຄ ດ. 
 
 

35. ບ ນດາລາຍການເຄືົ່ອນໃຫວກ ບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 
 ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວກັບສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການຄ ນສ າຄັນຂອງທະນາຄານ 
 
 ຜ ນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ ແມ່ນມີລາຍລະອຽດດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

 ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 

ມີນາ 2020 

ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 

ມີນາ 2019 
 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ເງິນເດືອນ 334 429 

ເງິນບ າເນັດ                       -    234 

ເງິນອຸດໜູນຕ າແໜ່ງ                    234  266 

ຜ ນປະໂຫຍດອືົ່ນໆ                         -    48 

                    568  977 

 
  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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35. ບ ນດາລາຍການເຄືົ່ອນໃຫວກ ບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕ ົ່) 
 
 ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວທີົ່ສ າຄັນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2020 

ມີລາຍລະອຽດຄືດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ບ ດອະທິບາຍ 
ເລກທີ ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ 

ລາຍຮັບ 
ລ້ານກີບ 

ລາຍຈ່າຍ 
ລ້ານກີບ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຈາກເງິນກູ້ຢືມ
ສ າລັບ ທຫລ 

 
- 

 

(24.250) 

ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ 

(ii) ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຈາກການລ ງທຶນໃນ
ພັນທະບັດຂອງກະຊວງການເງິນ 

 
43.395 

 
- 

 

ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ບ ດອະທິບາຍ 
ເລກທີ ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ 

ເພີົ່ມຂຶໍ້ນ 
ລ້ານກີບ 

ຫຼຸດລ ງ 
ລ້ານກີບ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນກູ້ຢືມຈາກ 
ທຫລ 

                       
7.011  

 
- 

  ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່ 
ທຫລ 

                
1.238.550  

 
- 

  ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຈາກ 
ທຫລ 

                      
(3.194) 

 
- 

ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ 

 (ii)  
 ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນການລ ງທຶນ
ໃນພັນທະບັດກະຊວງການເງິນ 

                            
-    

            
(117.589) 

     
     

ບ ລິສັດ ຫ ກັຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າ
ກັດ 
 

(iii) ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່ 
BCEL - KT -     (740) 

     

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-
ຫວຽດ 

(iv) ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່ 
LVB 

 
- 

            
(236.870) 

  ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຈາກ 
LVB 

                     
45.203  

 
- 

     

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ (iv) ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່ 
BFL 

                     
19.974  

 
- 

  ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຈາກ 
BFL 

                      
(2.145) 

 
- 

                            

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ (iv) ສ່ວນປ່ຽນແປງສຸດທິໃນເງິນຝາກຢູ່ 
LCNB 

5.700 
 

- 

 
(i) ຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂດຍກ ງ 
(ii) ເຈ ໍ້າຂອງໂດຍກ ງ 
(iii) ບ ລິສັດໃນເຄືອ 
(iv) ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
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35. ບ ນດາລາຍການເຄືົ່ອນໃຫວກ ບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕ ົ່) 
 

 ຍອດເຫ ືອທີົ່ສ າຄັນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ມີລາຍລະອຽດຄືດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້: 
 

ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ບ ດ
ອະທິບາຍ 
ເລກທີ ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ 

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບ 
ລ້ານກີບ 

ໜີໍ້ຕ້ອງສ ົ່ງ 
ລ້ານກີບ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (i) ເງິນກູຢື້ມ ຈາກ ທຫລ 
- 

           
1.832.050  

  ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ                  
6.655.951  

                 
3.616  

  ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ                  
1.734.548  - 

ກະຊວງການເງິນ (ii) ລ ງທຶນໃນພັນທະບັດຂອງ 
ກະຊວງການເງິນ (ຕ ໍ້ນທຶນ) 3.261.220 - 

  ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ 101.462 - 

ບ ລິສັດ ຫ ກັຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈ າກັດ (iii) ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ  
- 

                 
1.120  

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-
ຫວຽດ  

(iv) ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 
958.753  

           
1.118.025  

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ (iv) ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ           882         8.640  

  ບັນຊີເງິນຝາກມີກ ານ ດ       20.000       10.576  

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ (iv) ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - 25.079 
 

 
(i) ຜູ້ຄຸ້ມຄອງໂດຍກ ງ 
(ii) ເຈ ໍ້າຂອງໂດຍກ ງ 
(iii) ບ ລິສັດໃນເຄືອ 
(iv) ບ ລິສັດຮ່ວມທຶນ 

 

36. ລາຍໄດ້ຕ ົ່ຮຸ້ນ 
 

ມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ຕ ົ່ຮຸ້ນ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກຜ ນຫານລະຫວ່າງ ກ າໄລຫ ັງຫັກອາກອນທີົ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ສາມັນ ຂອງທະນາຄານ ກັບ ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸ້ນສາມັນທີົ່ຍັງເຫ ືອພາຍໃນ. 
 
ລາຍການດັົ່ງລຸ່ມນີໍ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ ໍ້ມູນ ທີົ່ໃຊ້ເຂ ໍ້າໃນການຄິດໄລ່ ລາຍໄດ້ຕ ົ່ຮຸ້ນ: 
 

 

ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 

ມີນາ 2020 

ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນ
ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 31 

ມີນາ 2019 

ກ າໄລ/(ຂາດທຶນ)ສຸດທິຫ ັງຫັກອາກອນທີົ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້
ກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນສາມັນບ ນພືໍ້ນຖານລາຍໄດ້ຕ ົ່ຮຸ້ນທ ົ່ວໄປ (ລ້ານກີບ) 

              
    

(53.215) 109.433 

ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຮຸ້ນສາມັນສ າລັບລາຍໄດ້ພືໍ້ນຖານຕ ົ່ຮຸ້ນ  
(ຫ ວໜ່ວຍ) 

           
  

207.723.300  207.723.300  

ມູນຄ່າຕ ົ່ຮຸ້ນ (ກີບ)                   5.000  5.000  

ກ າໄລຕ ົ່ຮຸ້ນ (ກີບ)                    (256) 527   

  



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
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37. ນະໂຍບາຍບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ 
 
 ຄ ານ າ 
 

ຄວາມສ່ຽງໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນຕ ວທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນກັບກິດຈະກ າຂອງທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຕ ວຊີໍ້ບອກທີົ່ຊັດເຈນ, ຜ່ານການ 
ວັດແທກ ແລະ ການຄວບຄຸມ, ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອືົ່ນໆ. ການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນສິົ່ງທີົ່ສ າຄັນຕ ົ່ 
ຄວາມສາມາດສ້າງກ າໄລຢ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງຂອງທະນາຄານ ແລະ ພະນັກງານແຕ່ລະຄ ນພາຍໃນທະນາຄານ ແມ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ຕ ົ່ຄວາມສ່ຽງທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນ ເຊິົ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີົ່ຂອງຕ ນ. 

 
ຈຸດປະສ ງສ າຄັນຂອງທະນາຄານໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງແມ່ນເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ 
ອີກເຫດຜ ນໜຶົ່ງແມ່ນຍ້ອນທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມການ
ປະຕິບັດຂອງມາດຕະຖານສາກ ນທີົ່ດີທີົ່ສຸດໃນການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ຄະນະບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການ, ພ້ອມ
ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ແມ່ນກ າລັງກ ານ ດຕ ວຜັນແປທີົ່ຊັດເຈນຂອງ
ຄວາມສ່ຽງທີົ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕິບັດທີົ່ກ ງກັນຂ້າມກັບຕ ວຜັນແປນີໍ້. 
 
ສະພາໄດ້ແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ເຊິົ່ງຮັບຜິດຊອບກຽ່ວກັບການຄວບຄຸມການຈັດການຄວາມ
ສ່ຽງໂດຍລວມຂອງທະນາຄານ.  

 
ທະນາຄານມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊືົ່ອ, ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຕະຫ າດ, ຫ ັງຈາກນັໍ້ນໄດ້ແບ່ງ
ອອກເປັນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຍ່ອຍຄື: ຄວາມສ່ຽງການຄ້າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງບ ົ່ແມ່ນການຄ້າ. ນອກນັໍ້ນ, ທະນາຄານຍັງມີຄວາມ
ສ່ຽງອືົ່ນໆອີກທີົ່ເກີດຈາກການດ າເນີນງານ. 

 
 ຂະບວນການໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງເອກະລາດ ບ ົ່ໄດ້ລວມເອ າຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດ ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ 
 ແວດລ້ອມ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນເພືົ່ອຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທຸລະກິດຜ່ານຂັໍ້ນ 
 ຕອນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານ. 
 

ໂຄງສ້າງຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
 

ສະພາບ ລິຫານແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ າລັບການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມ ແລະ ສ າລັບການອະນຸມັດ ກ ນລະຍຸດ 
ແລະ ຫ ັກການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ.  

 
ຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາກ ນລະຍຸດ ແລະ ຫ ັກການໂດຍລວມ
, ຂອບເຂດວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ພະແນກປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນ
ໃຈ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສະພາບ ລິຫານຮັບຮູ້. 

 
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນຂັໍ້ນຕອນການຈັດການຄວາມສ່ຽງໂດຍທີົ່ທະນາຄານໄດ້ຖືກກວດສອບປະຈ າປີ. ເຊິົ່ງຜ່ານ
ການ ກວດສອບນີໍ້ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າທະນາຄານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຂັໍ້ນຕອນທີົ່ວາງໄວ້ ຫ ື ບ ົ່. ພະແນກກວດກາພາຍໃນໄດ້
ປຶກສາຫາລື ຜ ນຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍງານສິົ່ງທີົ່ພ ບເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າໃຫ້ຄະນະກ າມະການກວດກາ. 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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38. ການບ ລິຫານທຶນ 
 

ທະນາຄານໄດ້ຮັກສາທຶນສ າຮອງຕ ົ່າສຸດຕາມລະບຽບການເພືົ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂ ໍ້ກ ານ ດເລກທີ  536/ກຄທສ/ທຫລ, ລ ງ
ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2009 ອອກໂດຍຮັກສາການຫ ວໜ້າກ ມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄ າແນະນ າອືົ່ນໆ. ຈຸດປະສ ງເບືໍ້ອງຕ ໍ້ນຂອງການບ ລິຫານທຶນຂອງທະນາຄານແມ່ນເພືົ່ອຮັບປະກັນວ່າ
ທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານ ດທາງດ້ານເງິນທຶນຂອງທະນາຄານກາງ. ທະນາຄານຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈ າເປັນຂອງ
ທະນາຄານເພືົ່ອຮັກສາການ 

 
ບ ລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເພືົ່ອສ້າງສ ມດຸນລະຫວ່າງການສ້າງກ າໄລ ແລະ ຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນ. 

 
ອີງຕາມຂ ໍ້ກ ານ ດເລກທີ 536/ກຄທສ/ທຫລ, ທຶນຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງຖືກວິເຄາະເປັນ 2 ລະດັບຄື: 

 ທຶນຊັໍ້ນ 1 ປະກອບດ້ວຍ: ທຶນຈ ດທະບຽນ, ຄັງສະສ ມຕາມລະບຽບການ, ທຶນເພືົ່ອການຂະຍາຍທຸລະກິດ ແລະ  
ທຶນອືົ່ນໆ ແລະ ກ າໄລລ ຖ້າແບ່ງປັນ; 

 ທຶນຊັໍ້ນ 2 ແມ່ນມູນຄ່າເທ ົ່າກັບ 45% ຂອງການຕີມູນຄ່າຄືນເງິນແຮ ຫ ື ຕ ົ່າກວ່າ 1,25% ຂອງຍອດລວມຄວາມ
ສ່ຽງຂອງລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ແລະ ຍອດເຫ ືອຂອງເງິນແຮທ ົ່ວໄປພາຍໃນ
ໄລຍະ 

 

ຂອບເຂດຕ່າງໆແມ່ນຖືກນ າໃຊ້ເພືົ່ອເປັນອ ງປະກອບຂອງທຶນອີງໃສ່: ທຶນຊັໍ້ນ 2 ບ ົ່ສາມາດເກີນທຶນຊັໍ້ນ 1 ໄດ້ ແລະ ໜີໍ້ສິນ
ສ າຮອງບ ົ່ສາມາດເກີນ 50% ຂອງທຶນຊັໍ້ນ 1. 
 
ການວິເຄາະທຶນແມ່ນອີງຕາມຂ ໍ້ມູນທາງການເງິນທີົ່ໄດ້ຈາກເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ພາຍໃຕ້ຂອບ
ຂ່າຍການລາຍງານສ າລັບຈຸດປະສ ງພິເສດເຊິົ່ງມີດັົ່ງຕ ົ່ໄປນີໍ້ : 

 
 31 ມີນາ 2020 31 ທັນວາ 2019 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  

ທຶນຊັໍ້ນ 1           2.038.917 2.092.132  

ທຶນຊັໍ້ນ 2                         -    -  

ລວມທຶນ 2.038.917 2.092.132  

ລ ບ: ຫັກອອກຈາກທຶນ (ການລ ງທຶນໃນນິຕິບຸກຄ ນອືົ່ນ)            (517.407) (516.047) 

ທຶນສ າລ ບການຄິດໄລ່ CAR (A) 
              

1.521.510 1.576.085 

ຄວາມສ່ຽງສ າຄັນຢູ່ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 14.995.703 13.352.734 

ຄວາມສ່ຽງສ າຄັນຢູ່ລາຍການນອກໃບລາຍງານຖານະການເງິນ          1.629.784  1.595.547  

ລວມຄວາມສ່ຽງສ າຄ ນຢູ່ຊ ບສິນ (B) 
 

16.625.487 14.948.281 

ອ ດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ຂອງທຶນ (A/B) 9,15% 10,54% 

 

 



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ (ກ່ອນການກວດສອບ) (ຕ ົ່) 
ສ າລັບໄລຍະສາມເດືອນທີົ່ສິໍ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2020  
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39. ມູນຄ່າຍຸຕິທ າຂອງຊ ບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງການເງິນ 
 

ມູນຄ່າຍຸຕິທ າໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າຊັບສິນທີົ່ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງິນ ຫ ື ການຊ າລະໜີໍ້ສິນບ ນພືໍ້ນຖານລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວ 
ໃນເງືົ່ອນໄຂແກ່ງແຍ້ງປ ກກະຕິ. ເນືົ່ອງຈາກວ່າບ ົ່ມີລາຄາສ ມທຽບຂອງຕະຫ າດ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ ຂອງທະນາຄານຈຶົ່ງບ ົ່
ສາມາດປະເມີນລາຄາຕາມຕະຫ າດໄດ້.  ດັົ່ງນັໍ້ນ, ມູນຄ່າຍຸຕິທ າຈຶົ່ງຖືກປະເມີນແບບສ ມມຸດຕິຖານອີງຕາມລັກສະນະຂອງຊັບ
ສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນ. ຕາມຄ າເຫັນຂອງຄະນະບ ລິຫານ ເງິນທີົ່ກູ້ຢືມຈາກ ທຫລ, ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງ ຊັບສິນ ແລະ ໜີໍ້ສິນທາງ
ການເງິນ ທີົ່ຢູ່ໃນ ໃບລາຍງານຖານະການເງິນສະເພາະກິດຈະການແມ່ນຖືກຄາດຄະເນຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນກັບມູນຄ່າຍຸຕິທ າ. 
ໃນການປະເມີນດັົ່ງກ່າວ, ຄະນະບ ລິຫານຂອງທະນາຄານ ສ ມມຸດຖານວ່າ ເງິນກູ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຖືຈ ນຄ ບກ ານ ດ ດ້ວຍມູນຄ່າຍຸຕິ
ທ າ ເທ ົ່າກັບ ມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງເງິນກູ້ທີົ່ຖືກດັດແກ້ເງິນແຮຈາກການຫັກຄ່າເສືົ່ອມ.  
 

40. ເຫດການທີົ່ເກີດຂຶໍ້ນຫ  ງມືໍ້ທີົ່ອອກເອກະສານລາຍງານ 
  

ບ ົ່ມີເຫດການໃດເກີດຂຶໍ້ນຫ ັງຈາກວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ທີົ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດັດເເກ້ ຫ ື ເປີດເຜີຍໃນເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນຂອງທະນາຄານ. 
 
ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2020, ປະເທດລາວຢືນຢັນພະຍາດອັກເສບປອດຮຸນແຮງຈາກການຕິດເຊືໍ້ອຈຸລະໂລກ ໂກໂລນາ ສາຍ
ພັນໃໝ່ (Covid-19) 2 ກ ລະນີທ າອິດ. ນັບແຕ່ນັໍ້ນມາ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດມາດຕະການເພືົ່ອປ້ອງກັນ 
ແລະ ຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດດັົ່ງກ່າວໃນປະເທດລາວ. ໃນຕອນຕ ໍ້ນຂອງເດືອນ ເມສາ 2020, ໄດ້ມີມາດຕະການ
ໃນການຕ ົ່ສູກ້ັບການລະບາດທີົ່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນລວມທັງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄ ມເປັນເວລາ 15 ວັນ. 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດລາວເປັນປະເທດໜຶົ່ງທີົ່ຈັດຕັໍ້ງຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດໄດ້ດີທີົ່ສຸດ, ແຕ່ກ ຍັງປະສ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຈາກການລະບາດຍ້ອນການຖ ດຖອຍຂອງອຸດສາຫະກ າເກືອບທັງໝ ດທ ົ່ວປະເທດ. 
 
ຈ ນມາເຖິງວັນທີຂອງບ ດລາຍງານການເງິນ, ທະນາຄານກ າລັງການປະເມີນຜ ນກະທ ບຂອງ Covid-19 ຕ ົ່ການດ າເນີນງານ
ຂອງທະນາຄານ ພ້ອມທັງ ການດ າເນີນງານ, ກະແສເງິນສ ດ ແລະ ເງືົ່ອນໄຂທາງການເງິນຂອງລູກຄ້າຂອງທະນາຄານເພືົ່ອນ າ
ໃຊ້ໃນການປັບປຸງໂຄງສ້າງການຊ າລະເງິນກູ້, ການຍ ກເວັໍ້ນ, ການຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທ ານຽມແກ່ລູກຄ້າຂອງ
ທະນາຄານ. ການເພີົ່ມຂຶໍ້ນອັນມີຄ່າສ າຄັນທຽບຖານໃນຄວາມສ່ຽງສິນເຊືົ່ອ ແລະ ຂ ໍ້ມູນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງອືົ່ນໆຈະຖືກສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນໃນການກະກຽມບ ດລາຍງານທາງການເງິນສ າລັບໄລຍະ 6 ເດືອນ ທີົ່ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020. 




