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ຂ ໍ້ມູນທ ົ່ວໄປ 
 

  1 

 

ທະນາຄານ 
 

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ (“ທະນາຄານ”) ແມ່ນ ທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ມະຫາຊ ນ ທີີ່ໄດ້ສ້າງຕັິ້ງ

ຂຶິ້ນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ (“ສປປ ລາວ”). ທະນາຄານດໍາເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະ

ກິດທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 28/ທຫລ ເຊິີ່ງອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”) ລ ງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2015. 
 

ທຶນຈ ດທະບຽນໃນເບືິ້ອງຕ ິ້ນຂອງທະນາຄານແມ່ນ 300,000,000,000 ກີບ. ນະວັນທ ີ31 ທັນວາ 2021, ທຶນຈ ດທະບຽນທີີ່ຖອກແລ້ວ

ຂອງທະນາຄານແມ່ນ 300,000,000,000 ກີບ. 
 

ກິດຈະກໍາຕ ິ້ນຕ ຂອງທະນາຄານ ແມ່ນໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານການທະນາຄານທ ົ່ວໄປ ແລະ ບ ລິການທາງການເງິນຕ່າງໆ. 
 

ທະນາຄານຕັິ້ງຢູ ່ຖະໜ ນ ປາງຄໍາ , ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 
 

ສະພາອາໍນວຍການ 
 

ສະມາຊິກຂອງສະພາອໍານວຍການພາຍໃນປີທີີ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ແລະ ນະວັນທີອອກເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີິ້ 
ລວມມີ: 
 

ຊືີ່ ຕໍາແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັິ້ງ 

ທ່ານ ປອ Pung Kheav Se ປະທານ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ21 ມີນາ 2014 

ທ່ານ Charles Chuon Vann ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ21 ມີນາ 2014 

ທ່ານ Lee Hong ຜູ້ອໍານວຍການອິດສະຫຼະ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ1 ກັນຍາ 2015 

ທ່ານ Dethphouvang Moularath ຜູ້ອໍານວຍການອິດສະຫຼະ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ1 ກັນຍາ 2015 

ລາອອກວັນທີ 27 ກ ລະກ ດ 2021 
ທ່ານ Xaythong Phomphithack ຜູ້ອໍານວຍການອິດສະຫຼະ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ 27 ກ ລະກ ດ 2021 

ທ່ານ Ou Sophanarith ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ21 ມີນາ 2014 

ທ່ານນາງ Song Khenglay ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ21 ມີນາ 2014 

 
 

ຄະນະບ ລຫິານ 
 

ສະມາຊິກຄະນະບ ລິຫານຂອງທະນາຄານພາຍໃນປີທີີ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ແລະ ນະວັນທີອອກເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສະບັບນີິ້ ລວມມີ: 
   

ຊືີ່ ຕໍາແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັິ້ງ 

ທ່ານ Buth Ang ຫ ວໜ້າຝ່າຍບ ລິຫານ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ6 ມ ິຖຸນາ 2015 

ທ່ານ Im Sovanrith ຫ ວໜ້າຝ່າຍການເງິນ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ1 ມັງກອນ 2020 

 

 

ຕ ວແທນທາງດາ້ນກ ດໝາຍ 
 

ຕ ວແທນທາງດ້ານກ ດໝາຍຂອງທະນາຄານພາຍໃນປີທີີ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ແລະ ນະວັນທີອອກເອກະສານລາຍງານການເງິນ
ສະບັບນີິ້ແມ່ນ ທ່ານ Buth Ang – ຫ ວໜ້າຝ່າຍບ ລິຫານ. 
 

ນັກກວດສອບ 
 

ນັກກວດສອບບັນຊີຂອງທະນາຄານ ແມ່ນ ບ ລິສັດ ເອີນແອນຢັງ ລາວ ຈໍາກັດ. 
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ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
 

6 

 

ລໍາດັບ ເນືິ້ອໃນ 

ບ ດອະທິບາຍ
ເລກທີ 

2021 

ລ້ານກີບ 

2020 

ລ້ານກີບ 

     

A. ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍຈາກການດໍາເນນີງານ    
     

1. ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ຄ້າຍຄດືອກເບຍ້ 3 13,568 13,048  
     

2. ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ້ຍຄືດອກເບຍ້ 3 (392) (363)  
     

I. ລາຍຮບັສດຸທຈິາກດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ້ຍຄດືອກເບຍ້  13,176 12,685  
     

3 ລາຍຮບັຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 4 690 402  
     

4 ລາຍຈ່າຍຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບ ລກິານ 4 (416) (317) 
     

5 ກໍາໄລສດຸທ ິຈາກການຊືິ້ -ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 5 (3,255) 3,330   
     

II. ລາຍຮບັສດຸທຈິາກການດາໍເນນີງານ  10,195 16,100  
     

B ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍອືີ່ນໆ    
     

6 ລາຍຮບັອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນນີງານ 6 2,753 5,138 
     

7 ລາຍຈ່າຍບ ລິຫານ   (10,677) (8,497)  

7.1 ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ 7  (7,287)  (6,344) 

7.2 ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆຈາກການບ ລິຫານ 8  (3,390) (2,153) 
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ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ 
ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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ລໍາດັບ ຊັບສິນ 
ບ ດອະທິບາຍ

ເລກທີ 
31/12/2021                                  

ລ້ານກີບ 
31/12/2020                                  

ລ້ານກີບ 

     
I ເງນິສ ດ ແລະ ເງິນຝາກຢູກ່ບັ ທຫລ   32,482  30,849  
1 ເງິນສ ດໃນຄັງ 10  12,777  12,645  
2 ເງິນຝາກຢູ່ກັບ ທຫລ 11  19,705  18,204  
     
II ໜີິ້ຕອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອືີ່ນ   130,721  113,704  
1 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 12.1  33,667  25,400  
2 ເງິນຝາກມີກໍານ ດ 12.2  97,054  88,304  
     

III ລ ງທຶນໃນຫຼັກຊບັ  23,058 23,058  
1 ຫຼັກຊັບປະເພດຖືໄວ້ເພືີ່ອຂາຍ 13 23,058 23,058  
     

IV ເງນິກູໃ້ຫ້ກບັລູກຄາ້, ຫັກເງນິແຮສະເພາະສດຸທິ 14 85,041 77,687  
     

V ຊບັສ ມບດັ, ອຸປະກອນ ແລະ ສດິໃນການນໍາໃຊ້
ຊບັສນິ  6,095 6,979  

1 ຊັບສ ມບັດພວມຊືິ້  - 333 

2 ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບ ໍ່ມີຕ ວຕ ນ 15.1 - - 

3 ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ມີຕ ວຕ ນ 15.2  2,396  2,521  

4 ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ 15.3  3,699  4,125  

     
VI ຊບັສນິອືີ່ນໆ   17,975  8,667  
1 ໜີິ້ຕ້ອງຮັບດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ 16  1,150  996  
2 ອາກອນຄ້າງຮັບ 22.1  9,333  7,005  
3 ຊັບສິນອືີ່ນໆ 17  7,492  666  
     

 ລວມຊບັສິນ  295,372 260,944  

 



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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ລໍາດັບ ໜີິ້ສິນ ແລະ ທຶນ 
ບ ດອະທິບາຍ

ເລກທີ 
31/12/2021                                  

ລ້ານກີບ 
31/12/2020                                  

ລ້ານກີບ 

     

I ໜີິ້ຕອ້ງສ ົ່ງທະນາຄານອືີ່ນ 18  81,046  58,117  

1 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ   81,046  58,117  
     

II ໜີິ້ຕອ້ງສ ົ່ງ ທຫລ 19  1,350  800 

2 ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ທຫລ   1,350  800 
     

III ໜີິ້ຕອ້ງສ ົ່ງໃຫ້ລູກຄາ້ 20  14,055  11,424  

1 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ   503  357  

2 ເງິນຝາກປະຢັດ   3,674  3,376  

3 ເງິນຝາກມີກໍານ ດ   9,878  7,691  
     

IV ໜີິ້ສນິອືີ່ນໆ   2,881  1,927  

1 ໜີິ້ຕ້ອງສ ົ່ງດອກເບ້ຍຄ້າງຊໍາລະ   275  154  

2 ໜີິ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ົ່າ 15.3  1,267  1,104  

3 ໜີິ້ສິນອືີ່ນໆ 21  1,339  669 
     

 ລວມໜີິ້ສິນ  99,332 72,268  
     

V ທຶນ ແລະ ຄັງສາໍຮອງ    

1 ທຶນຈ ດທະບຽນຖອກແລ້ວ 23 300,000  300,000  

2 ຄັງສະສ ມຕາມລະບຽບການ  3,695 2,963  

3 ເງິນແຮທ ົ່ວໄປ 14.2 425 384  

4 ກໍາໄລສະສ ມ  (108,080) (114,671)  
     

 ລວມທຶນ  196,040 188,676  
     

 ລວມໜີິ້ສິນ ແລະ ທນຶ  295,372 260,944  
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ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດ 
ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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ລາຍການ 
ບ ດອະທິບາຍ

ເລກທີ 
2021 

ລ້ານກີບ 
2020 

ລ້ານກີບ 

    

ກິດຈະກາໍການດາໍເນນີງານ    
    

ກໍາໄລສດຸທິກອ່ນຫັກອາກອນ   7,323  (141,498)  
    

ດັດແກ້ສໍາລັບ :    

ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຼຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມ   2,025  2,270  

ລາຍຈ່າຍເງິນແຮສໍາລັບຂາດທຶນສິນເຊືີ່ອ 14.2 7,262 111,770  

ໜີິ້ເສຍທີີ່ຖືກສະສາງ  14,123 - 

ເກັບຄືນລາຍຮັບດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ 9  185  39,521 

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ 3  (13,568) (13,048)   

ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ 3  392  363  

ກະແສເງນິສ ດຈາກກາໍໄລຈາກການດາໍເນີນງານ ກອ່ນການປຽ່ນແປງ
ຂອງຊບັສິນ ແລະ ໜີິ້ສນິໃນການດໍາເນນີງານ  17,742 (622)  

(ເພີີ່ມຂຶິ້ນ)/ຫຼຸດລ ງ ຂອງຊັບສິນຈາກການດໍາເນີນງານ    

ຍອດເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານອືີ່ນ   (8,598) (5,338) 

ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ  (28,739)  7,880  

ຊັບສິນອືີ່ນໆ   (7,582) 10  

ເພີີ່ມຂຶິ້ນ/(ຫຼຸດລ ງ) ໃນໜີິ້ສິນຈາກການດໍາເນີນງານ    

ໜີິ້ຕ້ອງສ ົ່ງໃຫ້ທະນາຄານອືີ່ນ   22,929  6,318  

ໜີິ້ຕ້ອງສ ົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ   2,631  1,328  

ໜີິ້ສິນອືີ່ນໆ   874  (4,843) 

ອາກອນກໍາໄລທີີ່ໄດ້ຊໍາລະພາຍໃນປີ 22.2  (2,328) (3,895) 

ດອກເບ້ຍທີີ່ໄດ້ຮັບ   13,229  10,173  

ດອກເບ້ຍທີີ່ໄດ້ຊໍາລະ   (271) (321)  

ກະແສເງນິສ ດສຸດທິຈາກກດິຈະກໍາການດາໍເນີນງານ  9,887 10,690 

ກິດຈະກາໍການລ ງທນຶ    

ດໍາເນີນຊໍາລະຊັບສ ມບັດພວມຊືິ້  - (333) 

ການຊໍາລະເງິນເພືີ່ອຊືິ້ອາຄານ ແລະ ອຸປະກອນ  (385) (425)  

ກະແສເງນິສ ດສຸດທໃິຊໃ້ນ ກດິຈະກໍາການລ ງທນຶ  (385) (758)  

ກິດຈະກາໍທາງການເງນິ    

ການກູ້ຢືມເງິນ  550 800 

ກະແສເງນິສ ດສຸດທິຈາກກດິຈະກໍາທາງການເງນິ  550 800 
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ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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1.        ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກບັທະນາຄານ 
 

ການສາ້ງຕັິ້ງ ແລະ ການດໍາເນນີງານ 
 

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ (“ທະນາຄານ”) ແມ່ນ ທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ມະຫາຊ ນ ທີີ່

ໄດ້ສ້າງຕັິ້ງຂຶິ້ນຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ (“ສປປ ລາວ”). ທະນາຄານດ າເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໃບ
ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 28/ທຫລ ເຊິີ່ງວາງອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (“ທຫລ”) ລ ງ
ວັນທ ີ14 ສິງຫາ 2015. 

 

ກິດຈະກໍາຕ ິ້ນຕ ຂອງທະນາຄານ ແມ່ນໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານການທະນາຄານທ ົ່ວໄປ ແລະ ບ ລິການທາງການເງິນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ 
ສປປ ລາວ. 

 

ທຶນຈ ດທະບຽນ 
 

ທຶນຈ ດທະບຽນໃນເບືິ້ອງຕ ິ້ນຂອງທະນາຄານແມ່ນ 300,000,000,000 ກີບ. ນະວັນທ ີ31 ທັນວາ 2021, ທຶນຈ ດທະບຽນທີີ່

ຖອກແລ້ວຂອງທະນາຄານແມ່ນ 300,000,000,000 ກີບ. 
 

ສະພາອາໍນວຍການ 
 

ສະມາຊິກຂອງສະພາອໍານວຍການພາຍໃນປີທີີ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ແລະ ນະວັນທີອອກເອກະສານລາຍງານການ
ເງິນສະບັບນີິ້ ລວມມີ: 
 

ຊືີ່ ຕໍາແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັິ້ງ 

ທ່ານ ປອ Pung Kheav Se ປະທານ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ21 ມີນາ 2014 
ທ່ານ Charles Chuon Vann ຮອງປະທານ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ21 ມີນາ 2014 
ທ່ານ Lee Hong ຜູ້ອໍານວຍການອິດສະຫຼະ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ1 ກັນຍາ 2015 
ທ່ານ Dethphouvang Moularath ຜູ້ອໍານວຍການອິດສະຫຼະ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ1 ກັນຍາ 2015 

ລາອອກວັນທີ 27 ກ ລະກ ດ 2021 
ທ່ານ Xaythong Phomphithack ຜູ້ອໍານວຍການອິດສະຫຼະ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ 27 ກ ລະກ ດ 2021 
ທ່ານ Ou Sophanarith ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ21 ມີນາ 2014 
ທ່ານນາງ Song Khenglay ສະມາຊິກ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ21 ມີນາ 2014 
 

ຄະນະບ ລຫິານ 
 

ສະມາຊິກຄະນະບ ລິຫານຂອງທະນາຄານພາຍໃນປີທີີ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ແລະ ນະວັນທີອອກເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນສະບັບນີິ້ ລວມມີ:    

  

ຊືີ່ ຕໍາແໜ່ງ ວັນທີແຕ່ງຕັິ້ງ 

ທ່ານ Buth Ang ຫ ວໜ້າຝ່າຍບ ລິຫານ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ6 ມ ິຖຸນາ 2015 
ທ່ານ Im Sovanrith ຫ ວໜ້າຝ່າຍການເງິນ ແຕ່ງຕັິ້ງວັນທ ີ1 ມັງກອນ 2020 

 

ທີີ່ຕັິ້ງ 
 

ທະນາຄານຕັິ້ງຢູ ່ຖະໜ ນ ປາງຄໍາ, ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 
 

ພະນັກງານ 
 

ພະນັກງານ ທັງໝ ດຂອງທະນາຄານ ນະວັນທ ີ31 ທັນວາ 2021 ແມ່ນ 68 ຄ ນ (31 ທັນວາ 2020: 66 ຄ ນ).



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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2. ສະຫຼບຸນະໂຍບາຍການບນັຊີທີີ່ສໍາຄນັ  
 

2.1 ຄໍາຖະແຫງຼຕາມລະບຽບການ   
 

ຄະນະບ ລິຫານຂອງທະນາຄານໄດ້ມີການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໂດຍອີງຕາມກ ດໝາຍການບັນຊີແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ລະບຽບການ ທີີ່ກໍານ ດໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນໍາສະເໜີ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ. 
 

2.2 ພືິ້ນຖານໃນການກະກຽມ 
 

ທະນາຄານໄດ້ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນຫ ວໜ່ວຍລ້ານກີບ (“ລ້ານກີບ”) ໂດຍອີງຕາມດ າລັດເລກທີ 02/ນຍ 
ຂອງນາຍ ກລັດຖະມ ນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລ ງວັນທີ 22 ມີນາ 2000 ແລະ ຕາມກ ດໝາຍການບັນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ລະບຽບການ ທີີ່ກໍານ ດໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນໍາສະເໜີເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນ (“ລະບ ບການບັນຊີລາວ”).  
 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີິ້ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍນໍາໃຊ້ຫຼັກການ, ຂັິ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດການລາຍງານທາງ
ການບັນຊີທີີ່ຖືກຍອມຮັບໃນ ສປປ ລາວ. ດັົ່ງນັິ້ນ ໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ, ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍ
ງານສ່ວນປ່ຽນແປງທຶນ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສ ດ ແລະ ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີີ່ບ ໍ່
ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ, ຂັິ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດການບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ ນອກຈາກນັິ້ນ 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບນີິ້ບ ໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສ ງເພືີ່ອນໍາສະເໜີຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານ, ຜ ນການດໍາເນີນງານ 
ແລະ ກະແສເງິນສ ດ ອີງຕາມຫຼັກການບັນຊີທີີ່ຍອມຮັບໂດຍທ ົ່ວໄປຂອງປະເທດອືີ່ນນອກຈາກ ສປປ ລາວ. 
 

ປີການບັນຊີ  

 

ທະນາຄານມີປີການບັນຊີທີີ່ສາມາດກະກຽມເອກະສານການເງິນແມ່ນເລີີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສິິ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 
ທັນວາ. 
 

2.3. ການປຽ່ນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊີ 
 

ນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮອງເອ າໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນເຫຼ ົ່ານີິ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, 
ຍ ກເວັິ້ນການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ການບັນທຶກບັນຊີທີີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດັົ່ງລຸ່ມນີິ້. 
 

2.3.1      ອາກອນກໍາໄລ  

 

ໃນປີ 2021, ອີງຕາມແຈ້ງການເລກທີ 213/ທຫລ, ລ ງວັນທີ 24 ມີນາ 2021 ກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ IAS12 - 

ອາກອນລາຍໄດ້ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະກຽມ ແລະ ການນໍາສະເຫນີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານໄດ້ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍ
ການບັນຊີໃຫມ່ຂອງອາກອນເຍືິ້ອນຊໍາລະໃນການກະກຽມ ແລະ ການນໍາສະເຫນລີາຍງານການເງິນ. ອ້າງອີງເຖິງບ ດອະທິບາຍ
ເລກທີ 2.15 ສໍາລັບນະໂຍບາຍການບັນຊີທີີ່ນໍາໃຊ້ຕັິ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2021. 
 

ອາກອນເຍືິ້ອນຊໍາລະແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ຈາກສ່ວນຕ່າງຊ ົ່ວຄາວນະມືິ້ທີີ່ອອກບ ດລາຍງານລະຫວ່າງຖານອາກອນຂອງຊັບສິນ ແລະ 
ໜີິ້ສິນ ແລະ ມູນຄ່າຕາມບັນຊີເພືີ່ອຈຸດປະສ ງໃນການລາຍງານການເງິນ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ອີງຕາມການປະເມີນໃນວັນທີ 1 
ມັງກອນ 2021 ແລະ 31 ທັນວາ 2021 ບ ໍ່ມີສ່ວນຕ່າງຊ ົ່ວຄາວລະຫວ່າງຊັບສິນ ແລະ ໜີິ້ສິນທາງອາກອນ ແລະ ມູນຄ່າຕາມ
ບັນຊີ ເພືີ່ອຈຸດປະສ ງການລາຍງານການເງິນເພືີ່ອຮັບຮູ້ຊັບສິນ ຫຼ ືໜີິ້ສິນທາງອາກອນ. 
 
 
  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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2. ສະຫຼບຸນະໂຍບາຍການບນັຊີທີີ່ສໍາຄນັ (ຕ ໍ່) 
 

2.4. ການຮບັຮູລ້າຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ 

 

ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ນຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານການດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບຄ້າງຮັບຄ້າງຈ່າຍ ໂດຍນໍາໃຊ້ແບບວິທີ
ແບບເສັິ້ນຊືີ່ ແລະ ບັນດາອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນ ສັນຍາການຝາກເງິນ/ການກູ້ຢືມເງິນ ກັບບັນດາລູກຄ້າ. 
 

ການຮັບຮູ້ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈະຖືກລະງັບກ ໍ່ຕ ໍ່ເມືີ່ອເງິນກູ້ໄດ້ກາຍເປັນເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ (ເບິີ່ງບ ດອະທິບາຍ
ເລກທີ 2.9 ສໍາລັບນິຍາມຂອງເງິນກູ້ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ) ຫຼ ື ເມືີ່ອຄະນະບ ລິຫານເຊືີ່ອວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດຊໍາລະ
ດອກເບ້ຍ ແລະ ຕ ິ້ນທຶນໄດ້. ລາຍຮັບດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ດັົ່ງກ່າວ ຈະຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ ກ ໍ່ຕ ໍ່
ເມືີ່ອໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຕ ວຈິງເທ ົ່ານັິ້ນ.  

 

2.5. ການຮບັຮູລ້າຍຮບັຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 

 

ຄ່າບ ລິການ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍບັນດາຄ່າທໍານຽມທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການໂອນເງິນທຶນ (ລວມທັງການຊໍາລະສະ
ສາງທາງການຄ້າ), ຄ່າທໍານຽມເພີິ້ມຂືິ້ນສໍາລັບບັນດາທຸລະກໍາການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. 

 

ບັນດາຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ລ ງໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ ທາງດ້ານພືິ້ນຖານເງິນສ ດ.  
 

2.6. ເງນິສ ດ ແລະ ທຽບເທ ົ່າເງນິສ ດ 
 

ເງິນສ ດ ແລະ ທຽບເທ ົ່າເງິນສ ດແມ່ນລວມມີ ເງິນສ ດ ແລະ ການລ ງທຶນໄລຍະສັິ້ນ ທີີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ ໂດຍມີອາຍຸຄ ບ
ກໍານ ດຕໍໍ່າກວ່າ ຫຼ ືທຽບເທ ົ່າ 30 ວັນ ເຊິີ່ງພ້ອມທີີ່ຈະປ່ຽນເປັນເງິນສ ດໄດ້ ແລະ ບັນຊີໜີິ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອືີ່ນ ທີີ່ມີອາຍຸ
ຄ ບກໍານ ດຕໍໍ່າກວ່າ ຫຼ ືທຽບເທ ົ່າ 30 ວັນ. 

 

2.7. ການລ ງທນຶໃນຫຼັກຊບັປະເພດມໄີວເ້ພືີ່ອຂາຍ 
 

ຫຼັກຊັບທີີ່ມີຢູ່ເພືີ່ອຂາຍແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນເບືິ້ອງຕ ິ້ນດ້ວຍມູນຄ່າໃນວັນທີຊືິ້ ແລະ ຖືກນໍາສະເໜີຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງໃນລາຄາໃນໄລຍະ
ຕ ໍ່ມາ. ແຕ່ລະໄລຍະ, ມູນຄ່າເສືີ່ອມຂອງຫຼັກຊັບມີໄວ້ເພືີ່ອຂາຍແມ່ນຈະຖືກບັນທຶກ ເມືີ່ອມູນຄ່າທາງດ້ານບັນຊີສູງກວ່າມູນຄ່າ

ຕະຫຼາດ. ໃນກ ລະນີທີີ່ບ ໍ່ສາມາດກໍານ ດມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງຫຼັກຊັບໄດ້, ກ ບ ໍ່ມີການຫັກຄ່າເສືີ່ອມ. ເງິນແຮຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ

ແມ່ນຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານໃນ “ກໍາໄລ/(ຂາດທຶນ)ສຸດທິຈາກຫຼັກຊັບທີີ່ມີເພືີ່ອຂາຍ”. 
 

ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຫຼັກຊັບທີີ່ມີຢູ່ເພືີ່ອຂາຍແມ່ນຕ້ອງມີການທ ບທວນຄືນສໍາລັບມູນຄ່າເສືີ່ອມ. ເງິນແຮສໍາລັບມູນຄ່າເສືີ່ອມຂອງ
ຫຼັກຊັບເຫຼ ົ່ານີິ້ແມ່ນເກີດຂືິ້ນ ເມືີ່ອມີການຫຼຸດລ ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທີີ່ຕໍໍ່າກວ່າຕ ິ້ນທຶນຂອງຫຼັກຊັບ. ທະນາຄານ
ຈະຖືວ່າ "ສໍາຄັນ" ໂດຍທ ົ່ວໄປເທ ົ່າກັບ 20% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຫ ກເດືອນ. ໃນກ ລະນີທີີ່ມີຫຼັກຖານຂອງມູນຄ່າເສືີ່ອມ, ຄ່າເສືີ່ອມ

ສະສ ມທີີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຈາກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງມູນຄ່າຊືິ້ ແລະ ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນ, ຫັກລ ບເງິນແຮຄ່າເສື ີ່ອມໃນ
ການລ ງທຶນທີີ່ຮັບຮູ້ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ ຈະຖືກຍ້າຍອອກຈາກທຶນ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ໃນເງິນແຮຄ່າເສືີ່ອມຈາກ
ການລ ງທຶນທາງການເງິນ ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານເປັນ ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຈາກການລ ງທຶນໃນຫຼັກຊັບ. ເມືີ່ອ
ການລ ງທຶນຖືກສະສາງອອກ ຄ່າເສື ີ່ອມສະສ ມທີີ່ຖືກຮັບຮູ້ກ່ອນໜ້ານີິ້ໃນທຶນຂອງເຈ ິ້າຂອງ ຈະຖືກຮັບຮູ້ເປັນ "ກໍາໄລ/
(ຂາດທຶນສຸດທິ) ຈາກການລ ງທຶນໃນຫຼັກຊັບ" ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດ າເນີນງານ. 
 

2.8. ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 
 

ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຕາມຕ ິ້ນທຶນ ແລະ ສະແດງຍອດເຫຼືອທ້າຍລ ບໃຫ້ຄັງແຮສໍາລັບກິດຈະກໍາສິນເຊືີ່ອ. 
 
 
  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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2. ສະຫຼບຸນະໂຍບາຍການບນັຊີທີີ່ສໍາຄນັ (ຕ ໍ່) 
 

2.9. ການຈັດຊັິ້ນໜີິ້ ແລະ ເງນິແຮຄ່າເສືີ່ອມສາໍລບັກດິຈະກາໍສນິເຊືີ່ອ 
 

ການຈັດຊັິ້ນໜີິ້ 
 

ອີງຕາມຂ ໍ້ຕ ກລ ງ ເລກທີ 512/ທຫລ (BOL 512) ລ ງວັນທ ີ29 ມິຖຸນາ 2018 ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈັດຕັິ້ງປະຕິບັດເລກທີ 898/
ກຄທ (OL 898) ລ ງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2018, ທະນາຄານ ໄດ້ຈັດຊັິ້ນເງິນກູ້ ເປັນ 5 ກຸ່ມ ໂດຍອີງຕາມ ປະຫວັດການຄ້າງຈ່າຍ 

ແລະ ປັດໄຈເຊີງຄຸນະພາບອືີ່ນໆ. ເງິນກູ້ ຖືກຈັດຊັິ້ນເປັນໜີິ້ປົກກະຕິ (ກຸ່ມ A) ຫຼ ືໜີິ້ຄວນເອ າໃຈໃສ່ (ກຸ່ມ B) ແມ່ນຈະຖືກ

ພິຈາລະນາເປັນເງິນກູ້ທີີ່ເກີດດອກອອກຜ ນ, ເງິນກູ້ທີີ່ຖືກຈັດຊັິ້ນເປັນໜີິ້ຕໍໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ (ກຸ່ມ C) ຫຼື ໜີິ້ສ ງໄສ (ກຸ່ມ D) 

ຫຼ ືໜີິ້ສູນ (ກຸ່ມ E) ແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາ ເປັນເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ ຫຼ ືໜີິ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ (“NPL”).  
 

ທະນາຄານຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບຽບເລກທີ 238/ທຫລ ລ ງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ແລະ ຄໍາແນະນໍາສະບັບ  ເລກທີ 249/ທຫລ 

ລ ງວັນທ ີ11 ພຶດສະພາ 2020 ແລະ ແຈ້ງການໃນການສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍເວລາ ເລກທີ 254/ກຄທ ລ ງວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021  

ອອກໂດຍ ທຫລ ໃນການປັບປຸງໂຄງສ້າງເງິນກູ້, ຂະຫຍາຍເວລາ ແລະ ຮັກສາກຸ່ມປະເພດເງິນກູ້ ເພືີ່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ກູ້ຢືມທີີ່ໄດ້

ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ (Covid-19). ດັົ່ງນັິ້ນ, ທະນາຄານຈຶີ່ງໄດ້ປັບປຸງໂຄງສ້າງໃຫ້ແກ່

ເງິນກູ້ທີີ່ມີຄຸນສ ມບັດຄ ບຖ້ວນ ແລະ ຍັງຄ ງຮັກສາການຈັດຊັິ້ນໜີິ້ທີີ່ເປັນໄປຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງລະບຽບການດັົ່ງກ່າວ. 
 

ເງິນແຮ 
 

ອີງຕາມຂ ໍ້ຕ ກລ ງ ເລກທີ 512/ທຫລ (BOL 512) ແລະ ທຫລ 898, ທະນາຄານສ້າງຄັງແຮສໍາລັບເງິນກູ້ຕາມການຈັດຊັິ້ນໜີິ້ 
ດັົ່ງລຸ່ມນີິ້: 
 

ກຸ່ມ ອດັຕາ 
ເງນິແຮ 

ປະເພດຄງັເງິນແຮ 
(i) 

ການບນັຊສີາໍລບັຍອດ
ເຫຼອືເງນິແຮ (ii) 

ການບນັຊສີາໍລບັ ສ່ວນປຽ່ນແປງໃນຍອດເຫຼອື
ເງນິແຮ (iii) 

ເງິນກູ້ທີີ່ເກີດດອກອອກຜ ນ 

A 0.5% ຄັງເງິນແຮທ ົ່ວໄປ ໃນສ່ວນທຶນເຈ ິ້າຂອງ ລາຍຈ່າຍການດໍາເນີນງານອືີ່ນໆ 

B 3.0% ຄັງເງິນແຮສະເພາະ ຫັກອອກຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ ລາຍຈ່າຍການດໍາເນີນງານອືີ່ນໆ 
ເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ 
C 20.0% ຄັງເງິນແຮສະເພາະ ຫັກອອກຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ ເງິນແຮສຸດທິສໍາລັບເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ 
D 50.0% ຄັງເງິນແຮສະເພາະ ຫັກອອກຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ ເງິນແຮສຸດທິສໍາລັບເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ 
E 100.0% ຄັງເງິນແຮສະເພາະ ຫັກອອກຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ ເງິນແຮສຸດທິສໍາລັບເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ 

 

(i) ຈໍານວນເງິນແຮແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ດ້ວຍສູດຄິດໄລ່ລຸ່ມນີິ້:  
 

ກ. ເງິນແຮທ ົ່ວໄປ = ອັດຕາເງິນແຮ x ຍອດເງິນກູ້ທີີ່ຍັງເຫຼືອ 
ຂ. ເງິນແຮສະເພາະ = ອັດຕາເງິນແຮ x (ຍອດເງິນກູ້ທີີ່ຍັງເຫຼືອ – ມູນຄ່າສ່ວນຫຼຸດຂອງຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ) 
 

ເຊິີ່ງທະນາຄານເລືອກທີີ່ຈະບ ໍ່ລວມເອ າມູນຄ່າຫຼຸດຂອງຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນເຂ ິ້າໃນສູດຄິດໄລ່ເງິນແຮ ດັົ່ງທີີ່ໄດ້ອະນຸຍາດ
ໄວ້ໃນ ຂ ໍ້ຕ ກລ ງ ເລກທີ 512/ທຫລ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈັດຕັິ້ງປະຕິບັດເລກທີ 898/ກຄທ. 

 

(ii) ຍອດເຫຼືອເງິນແຮຂອງ ເງິນກູ້ທີີ່ຖືກຈັດຊັິ້ນເປັນກຸ່ມ A ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນຢູ່ “ເງິນແຮ

ທ ົ່ວໄປ” ພາຍໃຕ້ທຶນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງຂອງທະນາຄານ. ຍອດເຫຼືອສະສ ມຂອງເງິນແຮສໍາລັບ ເງິນກູ້ທີີ່ຖືກຈັດຊັິ້ນ
ເປັນກຸ່ມ B ແລະ ເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຖານະການເງິນ “ເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ, 
ຫຼັງຫັກເງິນແຮສະເພາະ” 
  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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2. ສະຫຼບຸນະໂຍບາຍການບນັຊີທີີ່ສໍາຄນັ (ຕ ໍ່) 
 

2.9. ການຈັດຊັິ້ນໜີິ້ ແລະ ເງນິແຮຄ່າເສືີ່ອມສາໍລບັກດິຈະກາໍສນິເຊືີ່ອ (ຕ ໍ່) 
 

ເງິນແຮ (ຕ ໍ່) 
 

(iii) ສ່ວນປ່ຽນແປງສ ຸດທິສໍາລັບເງິນແຮຂອງ ເງິນກູ້ທີີ່ເກີດດອກອອກຜ ນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາ
ເນີນງານໃນ “ລາຍຈ່າຍຈາກການດໍາເນີນງານອືີ່ນໆ” ສໍາລັບລາຍຈ່າຍເງິນແຮ ແລະ “ລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນ

ງານອືີ່ນໆ” ສໍາລັບການເກັບຄືນລ່າຍຈ່າຍເງິນແຮ. 
 

ສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງເງິນແຮສໍາລັບ ເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນ
ງານໃນ “ເງິນແຮສໍາລັບເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ”.  

 

2.10. ຊບັສ ມບດັຄ ງທີີ່ 
 

ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ລວມມີຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ມີຕ ວຕ ນ ແລະ ບ ໍ່ມີຕ ວຕ ນ, ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ທີີ່ມີຕ ວຕ ນລວມມີເຄືີ່ອງປັບປຸງການ

ກ ໍ່ສ້າງ, ເຄືີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ເຄືີ່ອງເຟີນີເຈີິ້ ແລະ ເຄືີ່ອງຕິດຕັິ້ງ, ການປັບປຸງອາຄານ ແລະ ພາຫະນະ, ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບ ໍ່ມີ
ຕ ວຕ ນປະກອບມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນການສ້າງຕັິ້ງ ແລະ ຊັອບແວ. 
 

ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຕາມຕ ິ້ນທຶນລ ບໃຫ້ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມສະສ ມ, ຖ້າມີ. 
 

ຕ ິ້ນທຶນຂອງຊັບສິນປະກອບດ້ວຍລາຄາຊືິ້ບວກກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ຕິດພັນໃນການເຮັດໃຫ້ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.  
 

ບັນດາລາຍຈ່າຍສໍາລັບການຊືິ້ເພີີ່ມ, ລາຍຈ່າຍການປັບປຸງ ແລະ ການຕ ໍ່ອາຍຸແມ່ນຈະຖືກຕີເປັນຕ ິ້ນທຶນ ແລະ ລາຍຈ່າຍສໍາລັບ

ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຄ່າສ້ອມແປງແມ່ນຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ. 
 

ເມືີ່ອຊັບສ ມບັດຖືກຂາຍ ຫຼື ສະສາງ, ຕ ິ້ນທຶນ ແລະ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສ ມຈະຖືກສະສາງຈາກໃບສະຫຼຸບຊັບສ ມບັດ ແລະ ກໍາໄລ 

ຫຼື ຂາດທຶນທີີ່ມາຈາກການຂາຍອອກຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ. 
 

2.11. ສັນຍາເຊ ົ່າ 
 

ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ 
 

ເມືີ່ອເລີີ່ມຕ ິ້ນເຮັດສັນຍາ, ທະນາຄານຈະປະເມີນການຈັດສັນຍາເຊ ົ່າ ຫຼື ອີງໃສ່ສັນຍາການເຊ ົ່າທີີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ ມໃຊ້ (ຜູ້ເຊ ົ່າ) ມີ
ສິດຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ຊັບສິນທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶີ່ງໃນການແລກປ່ຽນເພືີ່ອພິຈາລະນາ . ຖ້າສັນຍາໜຶີ່ງປະ 
ກອບມີຫຼາຍກວ່າໜຶີ່ງອ ງປະກອບຂອງສັນຍາເຊ ົ່າ, ຫຼື ການປະສ ມປະສານຂອງການໃຫ້ເຊ ົ່າ ແລະ ການບ ລິການ, ການພິຈາລະ 
ນາຈະຖືກຈັດສັນໃຫ້ແຕ່ລະປະເພດຂອງສັນຍາການເຊ ົ່າ ແລະ ອ ງປະກອບທີີ່ບ ໍ່ເປັນການເຊ ົ່າໃນການສະຫຼຸບ ແລະ ແຕ່ລະການ
ວັດແທກຄືນໃໝ່ຂອງສັນຍາບ ນພືິ້ນຖານລາຄາຂາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນດາອ ງປະກອບເຫຼ ົ່ານັິ້ນ. ທະນາຄານລວມເອ າແຕ່ລະ
ພາກສ່ວນຂອງການໃຫ້ເຊ ົ່າ ແລະ ທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນການໃຫ້ເຊ ົ່າ ໃນກ ລະນີທີີ່ບ ໍ່ສາມາດແບ່ງແຍກສ່ວນປະກອບທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນການໃຫ້ເຊ ົ່າ. 

 

ທະນາຄານຈະຮັບຮູ້ ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນທີີ່ຖືກຕ້ອງໃນວັນທີ ທີີ່ເລີີ່ມຕ ິ້ນການເຊ ົ່າ (ຕ ວຢ່າງ, ວັນທີ ທີີ່ຊັບສິນພ້ອມໃຊ້ງານ). ສິດ 

ນໍາໃຊ້ຊັບສິນແມ່ນຖືກຕີມູນຄ່າດ້ວຍມູນຄ່າຕ ິ້ນທຶນ ຫັກລ ບໃຫ້ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສ ມ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ, ແລະ ປັບປຸງ. 
 

 

  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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2. ສະຫຼບຸນະໂຍບາຍການບນັຊີທີີ່ສໍາຄນັ (ຕ ໍ່) 
 

2.11. ສັນຍາເຊ ົ່າ (ຕ ໍ່) 
 

ສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ (ຕ ໍ່) 
 

ສໍາລັບການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່ຂອງໜີິ້ສິນທີີ່ເປັນການເຊ ົ່າ. ມູນຄ່າຕ ິ້ນທຶນຂອງສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນແມ່ນລວມເອ າຈໍານວນຂອງໜີິ້
ສິນທີີ່ເປັນການເຊ ົ່າທີີ່ໄດ້ຖືກດັດແກ້ສໍາລັບການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າ ທີີ່ໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວ ຫຼື ກ່ອນມືິ້ທີີ່ເລີີ່ມຕ ິ້ນນໍາໃຊ້ , ບວກຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍທາງກ ງໃນເບືິ້ອງຕ ິ້ນທີີ່ເກີດຂຶິ້ນ ແລະ ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮືິ້ຖອນ ແລະ ເຄືີ່ອນຍ້າຍຊັບສິນ ຫຼື ການຟືັ້ນຟູ
ຊັບສິນທີີ່ຕິດພັນ ຫຼື ສະຖານທີີ່ທີີ່ມັນຕັິ້ງຢູ,່ ຫັກລ ບໃຫ້ລາຍຮັບທີີ່ໄດ້ຈາກການເຊ ົ່າ. ໄລຍະເວລາການເຊ ົ່າລວມເຖິງໄລຍະເວລາ
ທີີ່ກວມເອ າທາງເລືອກໃນການຂະຫຍາຍ ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມບ ລິສັດມີຄວາມໝັິ້ນໃຈໃນການໃຊ້ທາງເລືອກນັິ້ນ. ຍ ກເວັິ້ນ ກ ລະນີ
ທີີ່ທະນາຄານມີຄວາມເຊືີ່ອໝັິ້ນຢ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນວ່າຈະໄດ້ຮັບກໍາມະສິດໃນຊັບສິນທີີ່ໃຫ້ເຊ ົ່າເມືີ່ອສິິ້ນສຸດໄລຍະເວລາການ
ເຊ ົ່າການຮັບຮູ້ ສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນໃຫ້ເປັນຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນບ ນພືິ້ນຖານຮູບແບບການຄິດໄລ່ແບບເສັິ້ນຊືີ່ຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານ. ສິດ
ໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນແມ່ນຂືິ້ນກັບການປະເມີນຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າ. 

 

 ໜີິ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ົ່າ 
 

ນະວັນທີ ທີີ່ເລີີ່ມຕ ິ້ນຂອງການເຊ ົ່າ, ທະນາຄານໄດ້ຮັບຮູ້ ໜີິ້ສິນທີີ່ເກີດຈາກການເຊ ົ່າຖືກຕີມູນຄ່າຕາມມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງ
ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າຕາມໄລຍະເວລາຂອງການເຊ ົ່າ. ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າແມ່ນລວມເຖິງການຈ່າຍແບບຄ ງທີີ່ (ລວມທັງການຈ່າຍ
ເປັນກໍາມະສິດ) ຫັກລ ບໃຫ້ລາຍຮັບທີີ່ໄດ້ຈາກການເຊ ົ່າ, ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າຜັນແປ ເຊິີ່ງຂຶິ້ນກັບດັດສະນີ ຫຼື ອັດຕາ, ແລະ ມູນ
ຄ່າຄາດຄະເນວ່າຈະຈ່າຍພາຍໃຕ້ການຄໍ້າປະກັນມູນຄ່າທີີ່ເຫຼືອ. ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າລວມເຖິງລາຄາການໃຊ້ສິດຂອງທາງເລືອກໃນ
ການຊືິ້ທີີ່ສ ມເຫດສ ມຜ ນທີີ່ທະນາຄານຈະຕ້ອງໃຊ້ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າປັບໄໝສໍາລັບການຍ ກເລີກສັນຍາຫາກໄລຍະເວລາການ
ເຊ ົ່າສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຊ້ສິດຂອງທະນາຄານໃນການຍ ກເລີກ. ຄ່າເຊ ົ່າຜັນແປທີີ່ບ ໍ່ຂຶິ້ນກັບດັດສະນີ ຫຼື ອັດຕາ ຈະຖືກ
ຮັບຮູ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ເຫດການ ຫຼື ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຊໍາລະ. 
 

ໃນການຄິດໄລ່ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງຄ່າເຊ ົ່າ, ທະນາຄານນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມສ່ວນເພີີ່ມນະມືິ້ທີີ່ເລີີ່ມການເຊ ົ່າ ຖ້າ

ຫາກວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍໃນການເຊ ົ່າບ ໍ່ສາມາດຫາໄດ້ໂດຍງ່າຍ. ຫຼັງຈາກມືິ້ທີີ່ເລີີ່ມການເຊ ົ່າ, ມູນຄ່າຂອງໜີິ້ສິນທີີ່ເກີດຈາກ
ການເຊ ົ່າແມ່ນຖືກເພີີ່ມຂຶິ້ນຕາມການເພີີ່ມຂຶິ້ນຂອງດອກເບ້ຍ ແລະ ຫຼຸດລ ງສໍາລັບຄ່າເຊ ົ່າທີີ່ຕ້ອງຈ່າຍ. ນອກຈາກນີິ້ ມູນຄ່າຕາມ
ບັນຊີຂອງໜີິ້ສິນທີີ່ເກີດຈາກການເຊ ົ່າຈະຖືກຮັບຮູ້ ກ ຕ ໍ່ເມືີ່ອມີການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນຂອງໄລຍະເວລາຂອງການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າ
ແບບຄ ງທີີ່ ທີີ່ມີເນືິ້ອຫາສໍາຄັນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການປະເມີນເພືີ່ອຊືິ້ຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ. 
 

 ສັນຍາເຊ ົ່າໄລຍະສັິ້ນ ແລະ ສັນຍາເຊ ົ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍໍ່າ 
 

ທະນາຄານນໍາໃຊ້ການຍ ກເວັິ້ນການຮັບຮູ້ ການເຊ ົ່າໄລຍະສັິ້ນທີີ່ມີໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ ນັບແຕ່ມືິ້ເລີີ່ມຕ ິ້ນ 
ແລະ ບ ໍ່ມີຕ ວເລືອກໃນການຊືິ້. ນອກຈາກນີິ້ ຍັງໃຊ້ການຍ ກເວັິ້ນການຮັບຮູ້ ການເຊ ົ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍໍ່າ ມາເປັນການເຊ ົ່າ
ຊັບສິນທີີ່ຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນມູນຄ່າຕໍໍ່າ. ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າ ສໍາລັບການເຊ ົ່າທີີ່ມີໄລຍະສັິ້ນ ແລະ ການເຊ ົ່າຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າ
ຕໍໍ່າ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມວິທີເສັິ້ນຊືີ່ຕາມອາຍຸສັນຍາເຊ ົ່າ. 
 

ການດັດແກ້ທີີ່ສໍາຄັນໃນການກໍານ ດໄລຍະສັນຍາການເຊ ົ່າຂອງທາງເລືອກການຕ ໍ່ສັນຍາຄືືນໃໝ່ 
 

ທະນາຄານໄດ້ກໍານ ດໄລຍະເວລາການເຊ ົ່າເປັນໄລຍະເວລາທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຍ ກເລີກສັນຍາໄດ້ , ລວມທັງໄລຍະເວລາທີີ່ກວມເອ າ

ທາງເລືອກທີີ່ຈະຕ ໍ່ອາຍຸຂອງການເຊ ົ່າ ຖ້າຫາກວ່າມັນມີເຫດຜ ນທີີ່ແນ່ອນໃນການຈັດຕັິ້ງປະຕິບັດ , ຫຼື ໄລຍະເວລາໃດໜຶີ່ງທີີ່

ກວມເອ າທາງເລືອກທີີ່ຈະຢຸດສັນຍາເຊ ົ່າ, ຖ້າຫາກວ່າ ມັນມີເຫດຜ ນທີີ່ແນ່ນອນວ່າ ບ ໍ່ຄວນສືບຕ ໍ່ເຊ ົ່າຕ ໍ່ໄປ. 
 

ທະນາຄານນໍາໃຊ້ການຕັດສິນໃຈໃນການປະເມີນວ່າ ມີເຫດຜ ນທີີ່ແນ່ນອນບ ໍ່ ທີີ່ຈະສືບຕ ໍ່ໃນການຕ ໍ່ອາຍຸສັນຍາເຊ ົ່າ. ນັິ້ນແມ່ນ 
ການພິຈາລະນາທຸກໆປັດໄຈທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ຈະສ້າງແຮງຈຸງໃຈໃນການຕ ໍ່ອາຍຸສັນຍາເພືີ່ອດໍາເນີນທຸລະກິດ. ຫຼັງຈາກມືິ້ທີີ່ເລີີ່ມ 
 
  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
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2. ສະຫຼບຸນະໂຍບາຍການບນັຊີທີີ່ສໍາຄນັ (ຕ ໍ່) 
 

2.11. ສັນຍາເຊ ົ່າ (ຕ ໍ່) 
 

 ການດັດແກ້ທີີ່ສໍາຄັນໃນການກໍານ ດໄລຍະສັນຍາການເຊ ົ່າຂອງທາງເລືອກການຕ ໍ່ສັນຍາຄືືນໃໝ່ (ຕ ໍ່) 
 

ການເຊ ົ່າ, ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ການປະເມີນຄືນສັນຍາເຊ ົ່າ ຖ້າຫາກມີເຫດການທີີ່ສໍາຄັນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງໃນສະພາບການທີີ່ຢູ່
ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນງານ (ຫຼື ການບ ໍ່ດໍາເນີນງານ) ທາງເລືອກໃນການຕ ໍ່
ສັນຍາ (ຕ ວຢ່າງ ການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດຂອງທຸລະກິດ). ທະນາຄານໄດ້ລວມເອ າໄລຍະເວລາຕ ໍ່ອາຍຸສັນຍາເຊ ົ່າສໍາລັບການ
ເຊ ົ່າສະຖານທີີ່ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີ ເນືີ່ອງຈາກຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບສິນເຫຼ ົ່ານີິ້ເຂ ິ້າໃນການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານ. 

 

ການກໍານ ດ ວ່າຂ ໍ້ຕ ກລ ງເປັນການເຊ ົ່າ ຫຼື ບ ໍ່ເປັນການເຊ ົ່າ ຫຼື ບ ໍ່ນັິ້ນ ແມ່ນຂຶິ້ນຢູກັ່ບເນືິ້ອຫາຂອງການຕ ກລ ງ ແລະ ຕ້ອງມີການ
ປະເມີນວ່າການປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ຕ ກລ ງນັິ້ນຂຶິ້ນຢູ່ກັບການໃຊ້ຊັບສິນ ຫຼື ຊັບສິນທີີ່ສະເພາະເຈາະຈ ງ ແລະ ຂ ໍ້ຕ ກລ ງທີີ່ບ ົ່ງບອກເຖິງ 
ສິດໃນການໃຊ້ຊັບສິນ. 

 

ທະນາຄານໃນຖານະຜູ້ເຊ ົ່າ 
 

ການເຊ ົ່າ, ບ່ອນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດທັງໝ ດຂອງການເປັນເຈ ິ້າຂອງສິີ່ງທີີ່ເຊ ົ່າບ ໍ່ຖືກໂອນເຂ ິ້າທະນາຄານສໍານັກ
ງານໃຫຍ່ການເຮັດສັນຍາເຊ ົ່າເພືີ່ອການດໍາເນີນງານ. ການຈ່າຍຄ່າເຊ ົ່າລາຍຈ່າຍການເຊ ົ່າເພືີ່ອການດໍາເນີນງານໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າ
ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ ການຄິດໄລ່ກໍາໄລ ຫຼື ຂາດທຶນຕາມວິທີການຄິດໄລ່ແບບເສັິ້ນຊືີ່ຕາມໄລຍະເວລາການເຊ ົ່າ. ຄ່າເຊ ົ່າທີີ່ສ ມ
ເຫດສ ມຜ ນແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ພາຍໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ການເຊ ົ່າເກີດຂຶິ້ນ. 

 

2.12. ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄາ່ເສືີ່ອມມູນຄາ່ຂອງຊບັສ ມບດັຄ ງທີີ່ 
 

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າຂອງຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ແມ່ນ ຖືກຄິດໄລ່ຕາມວິທີຄິດໄລ່ແບບສະເໝີຕ ວໃນອັດຕາທີີ່ກໍານ ດ
ໃຊ້ຕ ໍ່ການຄາດຄະເນອາຍຸການນໍາໃຊ້ຂອງຊັບສ ມບັດເຫຼ ົ່ານັິ້ນ ອີງຕາມກ ດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ເລກທີ     
67/ສພຊ ລ ງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ເຊິີ່ງມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ ຫຼື ຫຼັງຈາກ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ອອກໂດຍປະທານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອັດຕາການຄິດໄລ່ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເສືີ່ອມມູນຄ່າປະຈໍາປີມີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີິ້: 
 

ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ມີຕ ວຕ ນ:  

ອາຄານ ແລະ ການປັບປຸງ 10% 

ເຄືີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ 20% 

ເຟີນີເຈີ ແລະ ສີີ່ງຕິດຕັິ້ງ 20% 

ພາຫະນະ  20% 

ເຄືີ່ອງໃຊ້ໄອທີ 20% 

 

ຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບ ໍ່ມີຕ ວຕ ນ:  

ຊັອບແວ 50% 

 

2.13. ຄງັສະສ ມ 

 

ພາຍໃຕ້ຂ ໍ້ກໍານ ດຂອງກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ລ ງວັນທີ 7 ທັນວາ 2018, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງໄດ້

ແບ່ງຜ ນກໍາໄລສຸດທິເພືີ່ອນໍາໄປສ້າງຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການດັົ່ງລຸ່ມນີິ້: 
 

► ຄັງສະສ ມຕາມລະບຽບການ 
► ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ຄັງອືີ່ນໆ 



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 

21 

 
 

2. ສະຫຼບຸນະໂຍບາຍການບນັຊີທີີ່ສໍາຄນັ (ຕ ໍ່) 
 

2.13. ຄງັສະສ ມ (ຕ ໍ່) 
 

ອີງຕາມມາດຕາ 156 ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ ລ ງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013, ທະນາຄານຕ້ອງຫັກ 10% ຂອງກໍາໄລ
ສຸດທິ ເພື ີ່ອສ້າງເປັນຄັງສໍາຮອງໄວ້ໃນແຕ່ລະປີ. ເມືີ່ອຄັງສໍາຮອງນີິ້ມີເງິນສະສ ມໄດ້ 50% ຂອງທຶນຈ ດທະບຽນແລ້ວ, 
ທະນາຄານສາມາດໂຈະການຫັກເງິນເຂ ິ້າຄັງສໍາຮອງດັົ່ງກ່າວ ເວັິ້ນເສຍແຕ່ວ່າກ ດໝາຍໄດ້ກໍານ ດໄວ້ຢ່າງອືີ່ນ. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະ
ກິດ ແລະ ຄັງອືີ່ນໆຕ້ອງໄດ້ມີການສ້າງຂຶິ້ນບ ນພືິ້ນຖານການຕັດສິນໃຈຂອງສະພາອໍານວຍການ. 
 

ຄັງແຮເພືີ່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ກອງທຶນອືີ່ນໆ ຈະຖືກສ້າງຂືິ້ນຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງສະພາບ ລິຫານ. ດັົ່ງນັ ິ້ນ, 
ທະນາຄານຈຶີ່ງໄດ້ສໍາຮອງໄວ້ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີິ້: 
 

 
ຄັງສໍາຮອງ 

% ຂອງກໍາໄລພາຍຫຼັງອາກອນ                                                
(ຫັກການຂາດທຶນສະສ ມ, ຖ້າມີ) 

ຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ 10 

ຄັງແຮເພືີ່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ - 
 

2.14. ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ເປນັສະກນຸເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 
 

ລາຍການທຸລະກໍາທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນເດີມແມ່ນຖືກບັນທຶກໃນເບືິ້ອງຕ ິ້ນຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທັນທີນະມືິ້ເຮັດທຸລະກໍາ. ຊັບສິນ 
ແລະ ໜີິ້ສິນທາງການເງິນທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດນະມືິ້ທ້າຍປີແມ່ນໄດ້ຖືກຕີມູນຄ່າເປັນເງິນກີບຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມືິ້
ສ້າງໃບລາຍງານຖານະການເງິນ (ລາຍລະອຽດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທຽບໃສ່ເງິນກີບໃນ ວັນທີ 31 ທັນວາ 
2021 ໄດ້ສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີິ້). ສ່ວນຜິດດ່ຽງທັງໝ ດທີີ່ເກີດຂຶິ້ນຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ ແມ່ນຖືກບັນທຶກເຂ ິ້າໃນ “ກໍາໄລ/
(ຂາດທຶນ)ສຸດທິຈາກການຊືິ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ” ໃນໃບລາຍງານຜ ນການດໍາເນີນງານ.  
 

   31/12/2021   31/12/2020 

 ກີບ ກີບ 

ໂດລາ ສະຫະລັດ        11,152  9,277 

ບາດ ໄທ              346  329 

ຢວນ ຈີນ 1,745 1,408 

ເອີໂຣ 12,422 11,334 

ປອນ ອັງກິດ 14,521 12,396 

ໂດລາ ອ ດສະຕາລີ 7,775 6,986 
 

2.15. ອາກອນກໍາໄລ 

 

ທະນາຄານມີພັນທະຕ້ອງຈ່າຍອາກອນໃນອັດຕາ 20% ຂອງກໍາໄລທັງໝ ດກ່ອນຫັກອາກອນ ໂດຍອີງຕາມກ ດໝາຍສ່ວຍ
ອາກອນສະບັບໃໝ່ ເລກທີ 67 ລ ງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ເຊິງມີຜ ນສັກສິດໃນວັນທີ ຫຼື ພາຍຫຼັງ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020. 
ອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍເຈ ິ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ, ນອກຈາກນີິ້, ທະນາຄານມີພັນທະຕ້ອງ
ຈ່າຍອາກອນໃນອັດຕາ 20% ສໍາລັບປີທີ ີ່ສິ ິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 (2020: 20%). ການມອບອາກອນຂອງ
ທະນາຄານຕ້ອງຖືກກວດສອບຄືນໂດຍເຈ ິ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ. ຍ້ອນວ່າການນໍາໃຊ້ກ ດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ 
ລະບຽບການຕ່າງໆແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດເຊິີ່ງອາດຈະມີການຕີຄວາມໝາຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ,ຈໍານວນທີີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢູ່ໃນ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຂຶິ້ນກັບການໄລ່ລຽງຂອງເຈ ິ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ. 

 
 
  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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2. ສະຫຼບຸນະໂຍບາຍການບນັຊີທີີ່ສໍາຄນັ (ຕ ໍ່) 
 

2.15. ອາກອນກໍາໄລ (ຕ ໍ່) 
 

ອາກອນເຍືິ້ອນຊໍາລະ 
 

ອາກອນເຍືິ້ອນຊໍາລະແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ຈາກສ່ວນຕ່າງຊ ົ່ວຄາວນະມືິ້ທີີ່ອອກບ ດລາຍງານລະຫວ່າງຖານອາກອນຂອງຊັບສິນ ແລະ 
ໜີິ້ສິນ ແລະ ມູນຄ່າຕາມບັນຊີເພືີ່ອຈຸດປະສ ງໃນການລາຍງານການເງິນ. ໜີິ້ຕ້ອງສ ົ່ງທາງອາກອນເຍືິ້ອນຊໍາລະແມ່ນຖືກຮັບຮູ້

ເປັນສ່ວນຕ່າງອາກອນຊ ົ່ວຄາວ, ຍ ກເວັິ້ນເມືີ່ອໜີິ້ສິນທາງອາກອນເຍືິ້ອນຊໍາລະເກີດຂຶິ້ນຈາກການຮັບຮູ້ເບືິ້ອງຕ ິ້ນຂອງຊັບສິນ ຫຼື 
ໜີິ້ສິນ ໃນເວລານັິ້ນການເຄືີ່ອນໄຫວບ ໍ່ມີຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ກໍາໄລທາງດ້ານບັນຊີ ຫຼ ືກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນທາງອາກອນ. 
 

ໜີິ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີິ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນເຍືິ້ອນຊໍາລະແມ່ນຖືກໄລ່ລຽງຕາມອັດຕາອາກອນທີີ່ຄາດວ່າຈະນໍາໄປໃຊ້ພາຍໃນປີ ເມືີ່ອ
ຊັບສິນຖືກຮັບຮູ້ມູນຄ່າຕ ວຈິງ ຫຼ ືໜີິ້ສິນຖືກສະສາງ ອີງຕາມອັດຕາອາກອນ (ແລະ ກ ດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ) ທີີ່ໄດ້ປະກາດ
ໃຊ້ນະມືິ້ກະກຽມໃບລາຍງານຖານະການເງິນ. 
 

ອາກອນພາຍໃນປີ ແລະ ອາກອນເຍືິ້ອນຊໍາລະຈະຖືກຮັບຮູ້ເປັນລາຍຮັບຜ ນປະໂຫຍດທາງອາກອນ ຫຼ ືລາຍຈ່າຍໃນໃບລາຍງານ
ຜ ນການດໍາເນີນງານ. 
 

ທະນາຄານໄດ້ຫັກລ້າງໜີິ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີິ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນເຍືິ້ອນຊໍາລະຖ້າຫາກມີສິດບັງຄັບໃຊ້ທາງກ ດໝາຍ ແລະ 
ທະນາຄານມີຄວາມຕັິ້ງໃຈທີີ່ຈະລາຍງານເປັນມູນຄ່າສຸດທິ. 
 

2.16. ຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ 
 

ຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ 
 

ຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານຫຼັງອອກການຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງທະນາຄານຜູ້ທີີ່ກະສຽນ ໂດຍພະແນກກອງທຶນ
ສະຫວັດດີການສັງຄ ມເຊິີ່ງຂຶິ້ນກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄ ມ. ທະນາຄານໄດ້ຖືກກໍານ ດໃຫ້ປະກອບສ່ວນ
ເຂ ິ້າໃນຜ ນປະໂຫຍດຫຼັງອອກການຂອງພະນັກງານ ໂດຍການຈ່າຍເງິນຄ່າປະກັນສັງຄ ມໃຫ້ກັບຕ ວເເທນປະກັນສັງຄ ມໃນ
ຈໍານວນທຽບເທ ົ່າ 6% ຂອງເງິນເດືອນພືິ້ນຖານຂອງພະນັກງານ ທຸກໆເດືອນ ແຕ່ບ ໍ່ເກີນ 270,000 ກີບຕ ໍ່ຄ ນ. ທະນາຄານບ ໍ່
ມີພັນທະອືີ່ນອີກນອກຈາກຜ ນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານນອກເໜືອຈາກນີິ້. 
 

ຜ ນປະໂຫຍດຈາກການເລີກຈ້າງ 
 

ອີງຕາມມາດຕາ 82 ຂອງກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງເລກທີ 43/ສພຊ ອະນຸມັດໂດຍປະທານປະເທດຂອງ ສປປ 
ລາວ ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນປີ 2014, ທະນາຄານມີພັນທະຈ່າຍເງິນຊ ດເຊີຍໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ທີີ່ຖືກເລີກຈ້າງຕາມເງືີ່ອນໄຂດັົ່ງ
ລຸ່ມນີິ້: 
 

► ໃນກ ລະນີເມືີ່ອພະນັກງານຂາດທັກສະຄວາມຊໍານິຊໍານານ ຫຼື ສຸຂະພາບບ ໍ່ແຂງແຮງ ດັົ່ງນັິ້ນ, ຈຶີ່ງບ ໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຕ ໍ່ໄດ້. 

► ເມືີ່ອນາຍຈ້າງຫາກໄດ້ພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຈໍານວນພະນັກງານລ ງເພືີ່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງວຽກງານ
ພາຍໃນໜ່ວຍງານ. 

 

ສໍາລັບການຍ ກເລີກສັນຍາຈ້າງງານໃນຂ ງເຂດທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັິ້ນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງິນອຸດໜູນເທືີ່ອດຽວໃຫ້ພະນັກ 
ງານ ພືິ້ນຖານການຄິດໄລ່ແມ່ນ 10% ຂອງເງິນເດືອນກ່ອນເລີກຈ້າງ ຫຼື ຄ່າຈ້າງກ່ອນເລີກຈ້າງຄູນໃຫ້ຈ ານວນເດືອນເຮັດ
ວຽກ. ນະວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ບ ໍ່ມີພະນັກງານທະນາຄານຜູ້ທີີ່ເລີກຈ້າງເກີດຂຶິ້ນດັົ່ງທີີ່ກ່າວຂ້າງເທິງ. ດັົ່ງນັິ້ນ, ທະນາຄານບ ໍ່
ໄດ້ຫັກຄັງແຮສໍາລັບການຍ ກເລີກການຈ້າງດັົ່ງກ່າວໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ.  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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3. ລາຍຮບັສດຸທຈິາກດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັທີີ່ຄາ້ຍຄືກນັ 
 

  2021 

ລ້ານກີບ 
2020 

ລ້ານກີບ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ້ຍຄືດອກເບຍ້ຈາກ :   

ທຸລະກໍາລະຫວ່າງທະນາຄານ  1,959  1,928   

ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ  11,609  11,120  

  13,568  13,048 

ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້  ແລະ ຄາ້ຍຄືດອກເບຍ້ສາໍລບັ :   

ທຸລະກໍາລະຫວ່າງທະນາຄານ  (38) (3) 

ເງິນຝາກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ  (354) (360)  

  (392) (363)  

ລາຍຮບັສດຸທຈິາກດອກເບຍ້ອືີ່ນໆ ແລະ ຄາ້ຍຄືດອກເບຍ້  13,176  12,685  

 
 

4. ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍຈາກຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 
 

 2021 

ລ້ານກີບ 

2020 

ລ້ານກີບ 

ລາຍຮບັຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການຈາກ :   

ກິດຈະກໍາສິນເຊືີ່ອ  685  393  

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການອືີ່ນໆ  5  9  

   690  402  

ລາຍຈ່າຍຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບ ລກິານສາໍລບັ:   

ຄ່າບ ລິການໃນທຸລະກໍາລະຫວ່າງທະນາຄານ  (99) (100)  

ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການອືີ່ນໆ  (317) (217) 

  (416) (317)  

 
 

5. ກໍາໄລ/ຂາດທນຶສດຸທຈິາກການຊືິ້ - ຂາຍເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 
 

 2021 

ລ້ານກີບ 

2020 

ລ້ານກີບ 

ກໍາໄລຈາກການຊືິ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  972  5,252  

ຂາດທຶນຈາກການຊືິ້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  (4,227) (1,922)  

 
 (3,255) 3,330  

 
  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 

24 

 
 

6. ລາຍຮບັອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນນີງານ 
 

 2021 

ລ້ານກີບ 

2020 

ລ້ານກີບ 

ເກັບຄືນເງິນແຮທ ົ່ວໄປສໍາລັບກິດຈະກໍາສິນເຊືີ່ອ  
(ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 14.2) - 678 

ລາຍຮັບຈາກເງິນປັນຜ ນ  2,327  3,378 

ລາຍຮັບຈາກການບ ລິການດູແລຮັກສາ  234  133  

ເກັບຄືນເງິນກູ້ທີີ່ສະສາງ  40  127  

ລາຍຮັບອືີ່ນໆຈາກການດໍາເນີນງານ  152  822  

  2,753  5,138 

 
 

7. ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນ ແລະ ລາຍຈາ່ຍອືີ່ນໆຂອງພະນັກງານ 

 

 

2021 

ລ້ານກີບ 

2020 

ລ້ານກີບ 

ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ  7,003  6,121  

ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆກ່ຽວກັບພະນັກງານ  284  223  

 
 7,287  6,344  

 
 

8. ລາຍຈ່າຍບ ລິຫານອືີ່ນໆໃນການດາໍເນນີງານ 
 

 2021 

ລ້ານກີບ 

2020 

ລ້ານກີບ 

ຄ່າບ ລິການຈາກພາຍນອກ  599  590  

ລາຍຈ່າຍຄ່າສ້ອມເເປງ ເເລະ ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ  507  504  

ລາຍຈ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄ ມ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສ ົ່ງເສີມ  73  65  

ຄ່າເຊ ົ່າຫ້ອງການ  89  121  

ລາຍຈ່າຍຄ່າໂທລະຄ ມມະນາຄ ມ  119  123  

ຄ່າຝຶກອ ບຮ ມ, ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ  7  4  

ອາກອນ ເເລະ ພັນທະ  86  24  

ຄ່າທໍານຽມທີີ່ປຶກສາ  1,417  170  

ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆ  493  552  

  3,390  2,153  

 
 

9. ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆໃນການດາໍເນນີງານ 

 2021 

ລ້ານກີບ 

2020 

ລ້ານກີບ 

ເກັບຄືນລາຍຮັບດອກເບ້ຍຂອງເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ  185 39,521  

ລາຍຈ່າຍເງິນແຮສໍາລັບເງິນກູ້ປົກກະຕິ (ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 14.2) 12 - 

 197 39,521  

  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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10. ເງນິສ ດໃນຄງັ 
 

 31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ເງິນສ ດໃນຄັງສະກຸນເງິນກີບ  3,952  5,230 

ເງິນສ ດໃນຄັງສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  8,825  7,415 

  12,777  12,645 

 
 

11. ເງນິສ ດ ແລະ ເງິນຝາກຢູທ່ະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (“ທຫລ”) 
 

 31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ  19,184  17,531  

ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ (*)  513  665 

ເງິນຝາກຄໍ້າປະກັນທຶນຈ ດທະບຽນ (**)  8  8 

  19,705  18,204  

 

ເງິນຝາກຢູ່ກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ມີດອກເບ້ຍ.  
 

(*) ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງທະນາຄານກາງ, ທະນາຄານ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາເງິນສ ດສໍາຮອງທີີ່ແນ່ນອນກັບ ທຫລ ຢູ່ໃນຮູບ

ແບບຂອງເງິນຝາກແບບບັງຄັບ, ເຊິີ່ງໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ຢູ່ທີີ່ 3.00% ສໍາລັບເງິນກີບ ແລະ 5.00% ສໍາລັບເງິນສະກຸນເງິນຕາ

ຕ່າງປະເທດ, ໃນ 2 ຄັິ້ງຕ ໍ່ເດືອນ ຂອງຍອດເງິນຝາກລູກຄ້າທີີ່ມີກໍານ ດຕໍໍ່າກວ່າ 12 ເດືອນ. (2020: 4.00% ແລະ 8.00%) 

  

(**) ອີງຕາມດໍາລັດ ເລກທີ 02/ນຍ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງຮັກສາຍອດເຫຼືອເງິນຝາກພິເສດ
ຢູ ່ ທຫລ ເຊິີ່ງທຽບເທ ົ່າ 25% ຂອງທຶນຈ ດທະບຽນທີີ່ຖອກແລ້ວເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມສືບເນືີ່ອງໃນການດ າເນີນງານ. ຕ ໍ່
ມາທະນາຄານແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອດໍາເນີນການຖອນເງິນຈາກບັນຊີເງິນຝາກ
ດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອເປັນເງິນທຶນໝູນວຽນໃນກິດຈະການ.  

 
 

12. ໜີິ້ຕອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອືີ່ນ 
 

12.1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 
 

 

31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັກບັທະນາຄານພາຍໃນ   

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ 32,934 17,309  

ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ 251 469  

ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ລາວ 5 47  

ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 144 309  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ຈີນ, ສາຂານະຄອນຫຼວງ 113 1,517  

   

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັກບັທະນາຄານຕ່າງປະເທດ   

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ມະຫາຊ ນ 220 5,749  

 33,667 25,400  

  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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12. ໜີິ້ຕອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອືີ່ນ (ຕ ໍ່) 
 

12.2 ເງນິຝາກມກີໍານ ດ 
 

 

31/12/2021 

ລ້ານກີບ 
31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ເງນິຝາກມກີໍານ ດກບັພາຍໃນປະເທດ   

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊ ນ  28,950  28,950  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ຈີນ, ສາຂານະຄອນຫຼວງ  22,304  27,300  

ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ 29,800  18,554  

ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ 16,000 13,500 

 97,054 88,304  

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບເງິນຝາກມີກໍານ ດພາຍໃນປີມີດັົ່ງນີິ້ : 
 
 2021 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 

2020 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 

 % ຕ ໍ່ປີ % ຕ ໍ່ປີ 

ເງິນຝາກມີກໍານ ດ ທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນ ກີບ 1.58 – 5.00 1.58 - 4.20 

ເງິນຝາກມີກໍານ ດ ທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນ ໂດລາ 1.00 1.00 
 
 

13. ຫຼັກຊບັປະເພດມໄີວເ້ພືີ່ອຂາຍ 
 
  

 

31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ຫຼັກຊບັປະເພດມໄີວເ້ພືີ່ອຂາຍ   

ຮຸ້ນສາມັນ 23,058 23,058 

 23,058 23,058 

 
 

14. ເງນິກູໃ້ຫ້ລກູຄ້າ, ຫັກເງນິແຮສະເພາະສຸດທ ິ
 

 

31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

   

ເງິນກູ້ແກ່ລູກຄ້າ (ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 14.1)  201,016  203,820  

ຫັກເງິນແຮສະເພາະ (ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 14.2)  (115,975) (126,133)  

ໃນນັິ້ນ:   

ເງິນແຮສະເພາະ ສໍາລັບເງິນກູ້ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ (115,971) (126,119)  

ເງິນແຮສະເພາະ ສໍາລັບເງິນກູ້ທີີ່ຄວນເອ າໃຈໃສ່  (4) (14)  

 85,041 77,687  

 
 
  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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14. ເງນິກູໃ້ຫ້ລກູຄ້າ, ຫັກເງນິແຮສະເພາະສຸດທ ິ(ຕ ໍ່) 
 

ອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າພາຍໃນປີມີດັົ່ງນີິ້ : 
 

                        
2021 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 

2020 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 

 % ຕ ໍ່ປີ % ຕ ໍ່ປີ 

ເງິນກູ້ ທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນ ໂດລາສະຫະລັດ 5.50 - 15.00 5.50 - 15.00 

ເງິນກູ້ ທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນ ກີບ 5.50 - 15.00 5.50 - 15.00 

ເງິນກູ້ ທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນ ບາດ 10 - 
 

14.1  ການວເິຄາະເງນິກູໃ້ຫແ້ກລູ່ກຄ້າ 
 

ວິເຄາະຕາມສະກຸນເງິນ 
 

                        

31/12/2021 

ລ້ານກີບ 
31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ເງິນກູ້ທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນ ໂດລາສະຫະລັດ  84,649  66,417  

ເງິນກູ້ທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນ ກີບ  115,328  137,403  

ເງິນກູ້ທີີ່ເປັນສະກຸນເງິນ ບາດ  1,039  - 

 201,016 203,820  

 

ວິເຄາະຕາມຄຸນນະພາບ 
 

 31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ໜີິ້ປົກກະຕິ  84,913  76,882 

ໜີິ້ຄວນເອ າໃຈໃສ່  132  471 

ໜີິ້ຕໍໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ - - 

ໜີິ້ສ ງໃສ - 697 

ໜີິ້ສູນ 115,971 125,770 

 201,016 203,820 

 

ວິເຄາະຕາມມືິ້ຄ ບກໍານ ດ 

 
 31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ເງິນກູ້ໄລຍະສັິ້ນ 867 6,484  

ເງິນກູ້ໄລຍະກາງ 154,000 147,290  

ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ 46,149 50,046  

 201,016 203,820  

 
  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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14. ເງນິກູໃ້ຫ້ລກູຄ້າ, ຫັກເງນິແຮສະເພາະສຸດທ ິ(ຕ ໍ່) 
 

14.1  ການວເິຄາະເງນິກູໃ້ຫແ້ກລູ່ກຄ້າ (ຕ ໍ່) 
 

ວິເຄາະຕາມປະເພດຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ 
 

 

31/12/2021 

ລ້ານກີບ 
31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ບ ລິສັດການກ ໍ່ສ້າງ 117,063  111,989  

ວິສາຫະກິດເຄືີ່ອງມືທາງເຕັກນິກ -  4,980  

ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້  1,201   633  

ບ ລິສັດການຄ້າ  43,528   44,218  

ບ ລິສັດໃຫ້ບ ລິການ 18,138  17,603  

ເງິນກູ້ຂະແໜງການອືີ່ນໆ 21,086  24,397  

 201,016  203,820  

 

14.2  ເງນິແຮສາໍລບັການສນູເສຍເງນິກູ ້
 

ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງເງິນແຮສໍາລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີິ້: 
 

 ເງິນແຮສະເພາະ 

ເງິນແຮທ ົ່ວໄປ ລວມ   

ສໍາລັບເງິນກູ້ທີີ່
ບ ໍ່ເກີດດອກອອກ

ຜ ນ 

ສໍາລັບເງິນກູ້ທີີ່
ຄວນເອ າໃຈໃສ່ 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ຍອດເຫຼອື ນະວນັທີ 31/12/2020 126,119  14 384  126,517 

(ເກັບຄືນ)/ລາຍຈ່າຍ ເງິນແຮສຸດທິພາຍ
ໃນປີ (7,274) (40) 52  (7,262) 

ສະສາງອອກນອກຜັງ (14,123) -    -    (14,123) 

ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ 11,249  30  (11) 11,268  

ຍອດເຫຼອື ນະວນັທີ 31/12/2021 115,971 4 425 116,400 

 

ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງເງິນແຮສໍາລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ມີດັົ່ງລຸ່ມນີິ້: 
 

 ເງິນແຮສະເພາະ 

ເງິນແຮທ ົ່ວໄປ ລວມ   

ສໍາລັບເງິນກູ້ທີີ່
ບ ໍ່ເກີດດອກອອກ

ຜ ນ 

ສໍາລັບເງິນກູ້ທີີ່
ຄວນເອ າໃຈໃສ່ 

 ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ  ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

ຍອດເຫຼອື ນະວນັທີ 31/12/2019 13,581  610 425 14,616 

ລາຍຈ່າຍ/(ເກັບຄືນ) ເງິນແຮສຸດທິພາຍ
ໃນປີ 112,448  (635) (43) 111,770  

ສ່ວນຕ່າງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ 90 39  2  131  

ຍອດເຫຼອື ນະວນັທີ 31/12/2020 126,119  14 384  126,517 

  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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14. ເງນິກູໃ້ຫ້ລກູຄ້າ, ຫັກເງນິແຮສະເພາະສຸດທ ິ(ຕ ໍ່) 
 

14.2  ເງນິແຮສາໍລບັການສນູເສຍເງນິກູ ້(ຕ ໍ່) 
 

ລາຍລະອຽດຂອງການຈັດຊັິ້ນໜີິ້ ແລະ ເງິນແຮຕາມລະບຽບການຂອງ ທຫລ ນະວັນທ ີ31 ທັນວາ 2021 ມີດັົ່ງນີິ້: 
 

ການຈັດຊັິ້ນໜີິ້ 
ຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ 

ລ້ານກີບ 

ເງິນແຮສະເພາະ 
ລ້ານກີບ 

ເງິນແຮທ ົ່ວໄປ 
ລ້ານກີບ 

ເງິນກູ້ທີີ່ເກີດດອກອອກຜ ນ    

- ໜີິ້ປົກກະຕິ 84,913 - (425) 

- ໜີິ້ຄວນເອ າໃຈໃສ່ 132 (4) - 

ເງິນກູ້ທີີ່ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜ ນ    

- ໜີິ້ຕໍໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ - - - 

- ໜີິ້ສ ງໃສ - - - 

-  ໜີິ້ສູນ  115,971 (115,971) - 

ລວມທັງໝ ດ 201,016 (115,975) (425) 

 
 

15. ຊບັສ ມບດັ, ອຸປະກອນ ແລະ ສດິນາໍໃຊຊ້ບັສນິ 
 

15.1 ຊບັສ ມບດັຄ ງທີີ່ບ ໍ່ມຕີ ວຕ ນ 
 

ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຍອດເຫຼືອຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ບ ໍ່ມີຕ ວຕ ນສໍາລັບປີ 2021 ມີດັົ່ງນີິ້: 
 

 

ຊັອບແວ 
ລ້ານກີບ 

ຕ ິ້ນທນຶ:  
 

ນະວັນທ ີ31/12/2020 263 

ຮັບຮູ້ເຂ ິ້າໃໝ່ - 

ນະວັນທ ີ31/12/2021  263 

ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນສະສ ມ: 
 

ນະວັນທ ີ31/12/2020 263 

ຄ່າເສືີ່ອມພາຍໃນປີ -     

ນະວັນທ ີ31/12/2021  263 

ມນູຄ່າສຸດທິ: 
 

ນະວັນທ ີ31/12/2020  -    

ນະວັນທ ີ31/12/2021  - 

 
  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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15. ຊບັສ ມບດັ, ອຸປະກອນ ແລະ ສດິນາໍໃຊຊ້ບັສນິ (ຕ ໍ່) 
 

15.2 ຊບັສ ມບດັຄ ງທີີ່ມຕີ ວຕ ນ 
 

ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຍອດເຫຼືອຊັບສ ມບັດຄ ງທີີ່ມີຕ ວຕ ນສໍາລັບປີ 2021 ມີດັົ່ງນີິ້:  
 

 

ອາຄານ ແລະ 
ການປັບປຸງ 
ລ້ານກີບ 

ເຄືີ່ອງໃຊ້
ຫ້ອງການ
ລ້ານກີບ 

ເຟີນີເຈີ ແລະ 
ສິີ່ງຕ ບແຕ່ງ 
ລ້ານກີບ 

ພາຫະນະ 
ລ້ານກີບ 

ອຸປະກອນ 
ໄອທີ      

ລ້ານກີບ 
ລວມ     

ລ້ານກີບ  
ຕ ິ້ນທນຶ:       

ນະວັນທ ີ31/12/2020 1,687  1,528  675  1,387  2,072  7,349  

ຮັບຮູ້ເຂ ິ້າໃໝ່ - 85 10 - 623 718 

ສະສາງອອກ - - - - (8) (8) 

ນະວັນທ ີ31/12/2021 1,687  1,613  685   1,387   2,687  8,059 

       

ຄ່າຫຼຸຍ້ຫຽ້ນສະສ ມ: 

ນະວັນທ ີ31/12/2020  354   1,112   519   1,311   1,532   4,828  

ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນພາຍໃນປີ 219 149  62   74   339   843  

ສະສາງອອກ - - - -  (8)  (8) 

ນະວັນທ ີ31/12/2021 573 1,261 581 1,385 1,863 5,663 

       

ມນູຄ່າສຸດທິ:       

ນະວັນທ ີ31/12/2020  1,333   416   156   76   540   2,521  

ນະວັນທ ີ31/12/2021 1,114 352 104 2 824 2,396 

 

15.3 ສິດໃນການນໍາໃຊຊ້ບັສິນ 
 

ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຍອດເຫຼືອຂອງສິດໃນການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ສໍາລັບປີ 2021 ມີດັົ່ງນີິ້:  
 

 

ຕຶກອາຄານ 
ລ້ານກີບ 

ຕ ິ້ນທນຶ:   

ນະວັນທ ີ31 ທັນວາ 2020  6,486  

ຮັບຮູ້ເຂ ິ້າໃໝ່  756  

ນະວັນທ ີ31 ທັນວາ 2021  7,242  

ຄ່າເສືີ່ອມສະສ ມ:  

ນະວັນທ ີ31 ທັນວາ 2020  2,361  

ຄ່າເສືີ່ອມພາຍໃນປີ  1,182  

ນະວັນທ ີ31 ທັນວາ 2021  3,543  

  

ມນູຄ່າສຸດທິ:  

ນະວັນທ ີ31 ທັນວາ 2020  4,125  

ນະວັນທ ີ31 ທັນວາ 2021  3,699  

  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 
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15. ຊບັສ ມບດັ, ອຸປະກອນ ແລະ ສດິນາໍໃຊຊ້ບັສນິ (ຕ ໍ່) 
 

15.3 ສິດໃນການນໍາໃຊຊ້ບັສິນ (ຕ ໍ່) 
 

ການກໍານ ດຂ້າງລຸ່ມນີິ້ແມ່ນມູນຄ່າຕາມບັນຊີຂອງໜີິ້ສິນຕາມສັນຍາເຊ ົ່າ ແລະ ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວລະຫວ່າງປີ:  
 

 
2021 

ລ້ານກີບ                          

ນະວນັທ ີ01 ມງັກອນ 2021  1,104  

ຮັບຮູ້ເຂ ິ້າໃໝ່  455  

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ  101  

ການຊໍາລະ  (605) 

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ  212  

ນະວນັທ ີ31 ທັນວາ 2021  1,267  

 
 

16. ໜີິ້ຕອ້ງຮບັດອກເບຍ້ຄ້າງຮບັ 
 

 31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ໜີິ້ຕ້ອງຮັບດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກ:   

ເງິນກູ້ແກ່ລູກຄ້າ 472 491  

ບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານ ດ 678 505 

 1,150 996 

 
 

17. ຊບັສນິອືີ່ນໆ 
 

 31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 410 636  

ຊັບສິນລ ຖ້າຂາຍ 6,984 - 

ອືີ່ນໆ 98 30 

 7,492 666  

 
 

18. ໜີິ້ຕອ້ງສ ົ່ງທະນາຄານອືີ່ນ 
` 

 

31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ   

- ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ມະຫາຊ ນ 81,041 58,115 

- ສະຖານບັນການເງິນອືີ່ນ 5 2 

 81,046 58,117 

  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
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19.  ໜີິ້ຕອ້ງສ ົ່ງ ທຫລ 
 

 
31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ 1,350 800 

 1,350 800 

 

ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ທຫລ ຈຸດປະສ ງເເມ່ນ ສະໜອງສິນເຊືີ່ອ ເພືີ່ອເສີມສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຟືັ້ນຟູຜ ນຜະລິດໃຫແ້ກ່ລູກຄ້າທີີ່ໄດ້ຮັບ
ຜ ນກະທ ບຈາກພະຍາດ COVID-19 ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມຂ ໍ້ຕ ກລ ງເລກທີ 318/ທຫລ, ລ ງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020 

ລວມມີ:  
 

 ເງິນກູ້ໄລຍະ 4 ປີ ທີີ່ມີຍອດເຫຼືອ 800,000,000 ກີບ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ 3.00% ຕ ໍ່ປີ. ໄລຍະເວລາຂອງເງິນກູ້
ແມ່ນເລີີ່ມຈາກວັນທີ 4 ພະຈິກ 2020 ຫາ ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2024 ແລະ ຕາຕະລາງການຊໍາລະຕ ິ້ນທຶນແມ່ນ ຊໍາລະປີທີ
ສາມ 50% ແລະ ປີທີສີີ່ອີກ 50%. ດອກເບ້ຍແມ່ນຈ່າຍທຸກໆທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ທ້າຍເດືອນທັນວາຂອງປີ. 

 ເງິນກູ້ໄລຍະ 4 ປີ ທີີ່ມີຍອດເຫຼືອ 550,000,000 ກີບ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນ 3.00% ຕ ໍ່ປີ. ໄລຍະເວລາຂອງເງິນກູ້
ແມ່ນເລີີ່ມຈາກວັນທີ 16 ມີນາ 2021 ຫາ ວັນທີ 16 ມີນາ 2025 ແລະ ຕາຕະລາງການຊໍາລະຕ ິ້ນທຶນແມ່ນ ຊໍາລະປີທີ
ສາມ 50% ແລະ ປີທີສີີ່ອີກ 50%. ດອກເບ້ຍແມ່ນຈ່າຍທຸກໆທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ທ້າຍເດືອນທັນວາຂອງປີ. 
 
 

20.  ໜີິ້ຕອ້ງສ ົ່ງໃຫ້ລູກຄາ້ 
 

 31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ  503 357 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນເປັນເງິນກີບ  25  24 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  478  333 
   

ເງນິຝາກປະຢດັ 3,674 3,376 

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນກີບ  1,360  1,838 

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  2,314  1,538 
   

ເງນິຝາກມກີໍານ ດ 9,878 7,691 

ເງິນຝາກມີກໍານ ດເປັນເງິນກີບ  1,886  2,124 

ເງິນຝາກມີກໍານ ດເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  7,992  5,567 

 14,055 11,424 
 

ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເງິນຝາກເຫຼ ົ່ານີິ້ ມີດັົ່ງນີິ້ : 
 

 2021                2020                
 % ຕ ໍ່ປີ % ຕ ໍ່ປີ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 0.00 0.00 

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນ ກີບ 1.89 1.89 

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນ ໂດລາ 1.00 1.00 

ເງິນຝາກປະຢັດເປັນເງິນ ບາດ 1.00 1.00 

ເງິນຝາກມີກໍານ ດເປັນເງິນ ກີບ 3.16 - 6.71 2.00 - 6.71 

ເງິນຝາກມີກໍານ ດເປັນເງິນ ໂດລາ 3.00 - 5.25 1.25 - 5.25 

ເງິນຝາກມີກໍານ ດເປັນເງິນ ບາດ 3.00 - 4.00 1.25 - 5.25 
  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
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21. ໜີິ້ຕອ້ງສ ົ່ງອືີ່ນໆ 
 

 

31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ໂບນັດ ແລະ ເງິນບໍານານ 588 450  

ໜີິ້ສິນອືີ່ນໆ 751 219 

 1,339 669 

 
 

22. ອາກອນ 

 

22.1 ອາກອນມອບລວ່ງໜາ້ 
  

 

31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ອາກອນກໍາໄລມອບລ່ວງໜ້າ (ບ ດອະທິບາຍເລກທີ 22.2) 9,333 7,005 

 9,333 7,005 

 

22.2 ອາກອນກໍາໄລ 

  

ທະນາຄານມີພັນທະໃນການຈ່າຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາ 20% ຂອງກໍາໄລທັງໝ ດກ່ອນຫັກອາກອນພາຍໃນປີ ອີງຕາມກ ດ
ໝາຍສ່ວຍສາອາກອນເລກທີ 67/ສພຊ ລ ງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019, ເຊິີ່ງມີຜ ນບັງຄັບໃຊ້ໃນ ວັນທີ ຫຼື ຫຼັງຈາກວັນທີ 1 
ມັງກອນ 2020. 

   

 

2021  

ລ້ານກີບ 
2020  

ລ້ານກີບ 

ກໍາໄລ/(ຂາດທຶນ) ກ່ອນອາກອນ 7,323 (141,498) 

ລາຍການທີີ່ບ ໍ່ໃຫ້ຖືເປັນລາຍຮັບ  (3,299) (8,630)   

ລາຍການທີີ່ບ ໍ່ໃຫ້ຖືເປັນລາຍຈ່າຍ  4,232  1,923  

ຂາດທຶນຍ ກໄປຫັກຕ ໍ່ (8,256) - 

ກໍາໄລທາງອາກອນ - (148,205) 

ອດັຕາລາຍຈາ່ຍອາກອນກາໍໄລປັດຈບຸນັຕາມກ ດໝາຍແມນ່ 20% 

(2020: 20%) - - 

ໜີິ້ຕ້ອງສ ົ່ງອາກອນກໍາໄລໃນຕອນຕ ິ້ນປີ  (7,005) (3,110) 

ອາກອນກໍາໄລທີີ່ໄດ້ຊໍາລະພາຍໃນປີ  (2,328) (3,895) 

ອາກອນກໍາໄລຄ້າງມອບນະທ້າຍປ ີ (9,333)  (7,005) 

 

ການແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຮັບການໄລ່ລຽງຄືນໂດຍ ເຈ ິ້າໜ້າທີີ່ເພາະວ່າການນໍາໃຊ້ກ ດໝາຍສ່ວຍສາ
ອາກອນ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດ ເຊິີ່ງອາດຈະແປຄວາມໄດ້ເປັນຫຼາຍຢ່າງ, ຈໍານວນທີີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢູ່
ໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຂຶິ້ນກັບການໄລ່ລຽງຄັິ້ງສຸດທ້າຍຂອງເຈ ິ້າໜ້າທີີ່ສ່ວຍສາອາກອນ. 

 
 
 
  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
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22. ອາກອນ (ຕ ໍ່) 
 

22.2 ອາກອນກໍາໄລ (ຕ ໍ່) 
 

ຂາດທຶນທາງອາກອນຍ ກໄປຫັກຕ ໍ່ 
 

ທະນາຄານມີການຂາດທຶນທາງອາກອນ ໃນປີ 2020. ພາຍໃຕ້ກ ດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານມີສິດທີີ່ຈະຍ ກ
ຍອດການຂາດທຶນອາກອນແຕ່ລະລາຍການເພຶີ່ອໄປຫັກລ້າງກັບກໍາໄລທີີ່ເກີດຂຶິ້ນພາຍໃນ 5 ປີນັບຈາກປີທີີ່ມີການຂາດທຶນ
ເກີດຂຶິ້ນ. ເມຶີ່ອຄ ບກໍານ ດໄລຍະເວລາທີີ່ກໍານ ດໄວ້ ຫາກຍອດຂາດທຶນຍັງເຫຼືອຢູ່ຈະບ ໍ່ສາມາດຍ ກຍອດໄປຫັກກັບກໍາໄລໄດ້ອີກ. 
ລາຍລະອຽດຂອງອາກອນກໍາໄລທີີ່ຍ ກໄປຫັກຕ ໍ່ ນະວັນທ ີ31 ທັນວາ 2021 ມີດັົ່ງນີິ້: 

  

ປີ 

ສາມາດຫັກໄດ້ເຖິງ 
ຂາດທຶນທີີ່ເກີດຂຶິ້ນ

ເພີີ່ມພາຍໃນປີ 

ຍອດຫັກກັບກໍາໄລ
ໃນປີ 

ຈໍານວນທີີ່ຍັງບ ໍ່ໄດ້
ຫັກ ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດ
ຫັກໄດ້ໃນປີຕ ໍ່ໄປ 

ຂາດທຶນທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນ
ໄດ້ຫັກໃນປີ 

                 ປີ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ ລ້ານກີບ 

2020 2025 (148,205) 8,256 - (139,949) 
 

22.3 ໜີິ້ສນິບງັເອນີ 

  

ໃນວັນທີ 06 ພະຈິກ 2019 ຕາມໃບແຈ້ງອາກອນສະບັບເລກທີ 4475/ກງ ອອກໂດຍ ກະຊວງການເງິນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 
ທະນາຄານ ຄິດໄລ່ຄືນອາກອນກໍາໄລສໍາລັບປີ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເຖິງ 2019 ໃນການກໍານ ດເງິນແຮຄ່າເສຍຫາຍສິນເຊືີ່ອ ເພືີ່ອ
ເປັນລາຍຈ່າຍ ແມ່ນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນລາຍຈ່າຍທີີ່ບ ໍ່ສາມາດຫັກອອກໄດ້. ທະນາຄານໄດ້ຍືີ່ນໜັງສືທາງການສະບັບເລກ
ທີ 284 ລ ງວັນທີ 03 ທັນວາ 2019 ເຖິງກະຊວງການເງິນ ເພືີ່ອຂ ຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາລະອຽດກ່ຽວກັບການຈັດຕັິ້ງ
ປະຕິບັດແຈ້ງການດັົ່ງກ່າວ. ຈ ນກ່ວາວັນທຂີອງບ ດລາຍງານການເງິນແຍກອອກ, ທະນາຄານຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຈາກ

ກະຊວງການເງິນ ຜ ນກະທ ບຂອງບັນຫານີິ້ (ຖ້າມີ) ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ກໍານ ດເທືີ່ອ. ສະນັິ້ນ, ທະນາຄານບ ໍ່ໄດ້ມີການດັດແກ້ການດັດ
ປັບໃດໆກ່ຽວກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນແຍກອອກສໍາລັບສ ກປີ 2021. 

 
 

23.  ທຶນຈ ດທະບຽນຖອກແລ້ວ 

 

ການເຄືີ່ອນໄຫວທຶນຈ ດທະບຽນຖອກແລ້ວພາຍໃນປີ ມີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີິ້ : 
  

 2021  

ລ້ານກີບ 

2020  

ລ້ານກີບ 

ຍອດຍ ກມາ 300,000 300,000 

ຍອດເຫຼອືທາ້ຍ 300,000 300,000 

 
 

24. ເງນິສ ດ ແລະ ລາຍການທຽບເທ ົ່າເງນິສ ດ 
 

 31/12/2021 

ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ລ້ານກີບ 

ເງິນສ ດໃນຄັງ 12,777 12,645  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ ທຫລ 19,184 17,531  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ທະນາຄານອືີ່ນໆ 33,667 25,400  

 65,628 55,576  

  



ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ 
 

ບ ດອະທິບາຍຊ້ອນທ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຕ ໍ່) 
ນະວັນທ ີແລະ ສໍາລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 

35 

 
 

25.  ບນັດາລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວກບັລາຍການພາກສວ່ນທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ 
 

ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນທຸກໆລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ໄດ້ດໍາເນີນງານກັບພາກສ່ວນອືີ່ນ ເຊິີ່ງມີ
ສາຍພ ວພັນກັບທະນາຄານ ຈະຖືວ່າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ ຖ້າຫາກວ່າ: 
(ກ) ແບບທາງກ ງ ຫຼື ແບບທາງອ້ອມ ໂດຍຜ່ານໜຶີ່ງ ຫຼື ຫຼາຍສືີ່ກາງ, ເຊິີ່ງພາກສ່ວນດັົ່ງກ່າວ: 

 ມີການຄວບຄຸມ, ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍ, ຫຼື ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ໂດຍທະນາຄານ (ໃນນີິ້ລວມມີ ທະນາຄານສໍາ

ນັກງານໃຫຍ,່ ທະນາຄານ ແລະ ສະມາຊິກຂອງທະນາຄານ);  

 ມີຜ ນປະໂຫຍດນໍາກັນກັບທະນາຄານ ເຊິີ່ງສ ົ່ງຜ ນກະທ ບທີີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຕ ໍ່ກັບທະນາຄານ; ຫຼື 
 ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄວບຄຸມ ທະນາຄານ 

(ຂ)  ພາກສ່ວນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຜູ້ຮ່ວມທຶນ ເຊິີ່ງທະນາຄານໄດ້ຮ່ວມທຶນນໍາ;  

(ຄ)  ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສະມາຊິກຄ ນສໍາຄັນຂອງ ຜູ້ບ ລິຫານຫຼັກຂອງ ທະນາຄານ ຫຼື ທະນາຄານສໍານັກງານໃຫຍ່; 

(ງ) ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສະມາຊິກທີີ່ໃກ້ຊິດຂອງຄອບຄ ວຂອງບຸກຄ ນສະເພາະທີີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນຂ ໍ້ (ກ) ຫຼື (ຄ);  

(ຈ) ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ໍ່ແມ່ນຜູ້ທີີ່ຄວບຄຸມທະນາຄານ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄວບຄຸມ ຫຼື ມີອິດທິພ ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ຫຼື 

ມີສິດທິອໍານາດການໃນການອອກສຽງສ່ວນໃຫ່ຍຕ ໍ່ທະນາຄານທີີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ,່ (ໂດຍທາງກ ງ ຫຼື ທາງອ້ອມ), ທຸກໆ

ພາກສ່ວນທີີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນຂ ໍ້ (ຄ) ຫຼື (ງ); ຫຼ ື

(ສ) ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນແຜນຜ ນປະໂຫຍດພາຍຫັຼງອອກວຽກຂອງພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ຫຼື ກິດຈະການອືີ່ນໆທີີ່
ມີສາຍພ ວພັນກັບ ທະນາຄານ. 

 

ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ສໍາຄັນກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ມີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີິ້ : 
 

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຍພ ວພັນ ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວ 
2021 

ລ້ານກີບ 
2020 

ລ້ານກີບ 
     

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ 
ມະຫາຊ ນ 

ເຈ ິ້າຂອງ ຫຼຸດລ ງ /(ເພີີ່ມຂຶິ້ນ) ສຸດທິໃນເງິນ
ຝາກກະແສລາຍວັນຈາກ
ທະນາຄານສໍານັກງານໃຫຍ່ 22,927 6,318  

  

ເພີີ່ມຂຶິ້ນ ສຸດທິໃນເງິນຝາກກະແສ
ລາຍວັນກັບທະນາຄານສໍານັກງານ
ໃຫຍ ່ (5,529) 1,434  

 

ຍອດເຫຼືອທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນະວັນທີີ່ 31 ທັນວາ 2021 ມີລາຍລະອຽດຄືດັົ່ງລຸ່ມນີິ້: 
 

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຍພ ວພັນ ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວ 

31/12/2021 

ໜີິ້ຕ້ອງຮັບ/ 

(ໜີິ້ຕ້ອງສ ົ່ງ) 
ລ້ານກີບ 

31/12/2020 

ໜີິ້ຕ້ອງຮັບ/ 

(ໜີິ້ຕ້ອງສ ົ່ງ) 
ລ້ານກີບ 

     

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ 
ມະຫາຊ ນ 

ເຈ ິ້າຂອງ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ສໍານັກ
ງານໃຫຍ່ (81,041) (58,115)  

  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຢູ່ສໍານັກ
ງານໃຫຍ່ 220 5,749  
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