
 

 
 

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຮ່ວມກບັ ກມົບນັຊແີລະການເງນິ ໃນຫວົຂໍ ໍ້ 
“ມາດຕະຖານບນັຊລີາວ ແລະ ມາດຕະຖານບນັຊສີາກນົ  

(Lao Accounting Standard and International Financial 

Report Standard: IFRS)” 
 

 
 

ໃນຕອນເຊົ ໍ້າຂອງວນັທ ີ09 ກນັຍາ 2022 ກມົຄຸ ໍ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ໄດ ໍ້ຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາຮ່ວມກບັ ກມົບນັຊີ
ແລະການເງນິ ໃນຫວົຂໍ ໍ້ “ມາດຕະຖານບນັຊລີາວ ແລະ ມາດຕະຖານບນັຊສີາກນົ (Lao Accounting Standard and 

International Financial Report Standard: IFRS)” ທີ່ ຫ ໍ້ອງປະຊຸມ ຊັ ໍ້ນ 7 ທຫລ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຄໍາຫ ໍ້າ 
ເຮອືນມະນວີງົ ຮອງຫວົໜໍ້າກມົຄຸ ໍ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ໃຫ ໍ້ກຽດບນັຍາຍໂດຍ ທ່ານ ຄອນສະຫວນັ ອຸດມົສຸກ ຮອງຫວົ
ໜໍ້າພະແນກ, ກມົບນັຊແີລະການເງນິ, ມຜີ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮ່ວມຈາກ 05 ກມົກອງຄ:ື ກມົຄຸ ໍ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ, ກມົບນັຊແີລະການເງນິ, 
ກມົຄຸ ໍ້ມຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ສະຖາບນັການທະນາຄານ ລວມທງັໝດົຈາໍນວນ 93 ທ່ານ.  
ການສໍາມະນາໃນຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ໄດ ໍ້ຈດັຂ ໍ້ນເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບດົ ແລະ ແຜນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັການພດັທະນາການຄຸ ໍ້ມຄອງທະນາຄານ
ທຸລະກດິຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ ສໍາລບັວຽກງານການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜ ໍ້ຄຸ ໍ້ມ
ຄອງ ກໍ່ ຄພືະນກັງານຂອງ ທຫລ ເຊິ່ ງກອງປະຊຸມສໍາມະນາໄດ ໍ້ອະທບິາຍກ່ຽວກບັ ມາດຕະຖານບນັຊລີາວ ແລະ ມາດຕະຖານບນັຊີ
ສາກນົ ໂດຍໄດ ໍ້ລງົເລກິສະເພາະໃນ IFRS 7: ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ (ການເປີດເຜຍີຂໍ ໍ້ມ ນ), IFRS 9: ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ, IFRS 

13: ການວດັແທກມ ນຄ່າຍຸດຕທໍິາ ເຊິ່ ງທງັ 3 ມາດຕະຖານນີ ໍ້ ເປັນມາດຕະຖານທີ່ ໃໝ່ ແລະ ມຄີວາມຊບັຊ ໍ້ອນໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 
ແລະ ທະນາຄານທຸລະກດິ ຈາໍນວນຫ າຍແຫ່ງ ແມ່ນຍງັບ່ໍສາມາດຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໄດ ໍ້.  



 
 
 IFRS 7: ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ (ການເປີດເຜຍີຂໍ ໍ້ມ ນ): ມາດຕະຖານສະບບັນີ ໍ້ ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ທຸກຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ຕ ໍ້ອງ
ເປີດເຜຍີຂໍ ໍ້ມ ນໃນເອກະສານລາຍງານທາງການເງນິຂອງກດິຈະການ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ຜ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້ສາມາດປະເມນີຄວາມສໍາຄນັຂອງເຄື່ ອງມທືາງ
ການເງນິ ທີ່ ມຕີໍ່ ຖານະການເງນິ ແລະ ການດໍາເນນີງານຂອງກດິຈະການ, ລກັສະນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຂ ໍ້ນ ຈາກ
ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ທີ່ ກດິຈະການໄດ ໍ້ເປີດເຜຍີໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ ມກີານລາຍງານ ແລະ ວທິກີານບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ.  

IFRS 9: ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ (Financial Instrument) ໂດຍນໍາໃຊ ໍ້ປ່ຽນແທນ IAS 39 ເຊິ່ ງໄດ ໍ້ກວມເອົາທັງ 3 
ໄລຍະຂອງເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ໂດຍໄດ ໍ້ປັບປຸງຫ ກັການ ແລະ ວທິກີານບນັຊ ີສໍາລບັເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ໃຫ ໍ້ສະທໍ້ອນຖານະທາງ
ການເງນິ ແລະ ຜນົການດໍາເນນີງານທີ່ ແທ ໍ້ຈງິຂອງທຸລະກດິໄດ ໍ້ດຂີ ໍ້ນ. IFRS 9 ປະກອບດ ໍ້ວຍ 3 ສ່ວນຄ:ື ການຈດັປະເພດ ແລະ 
ການວດັແທກມ ນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ໜີ ໍ້ໍ້ສນິທາງການເງນິ  ການຮບັຮ ໍ້ຜນົການຂາດທ ນຈາກການເສື່ ອມມ ນຄ່າ  ການບນັຊປີໍ້ອງກນັ
ຄວາມສ່ຽງ (Hedge Accounting).  

IFRS 13 ການວດັແທກມ ນຄ່າຍຸດຕທໍິາ: ມ ນຄ່າຍຸດຕທໍິາ ເປັນລາຄາທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດ ໍ້ຮບັຈາກການຂາຍຊບັສນິ ຫ  ືຊໍາລະ 
ເພື່ ອໂອນໜີໍ້ສນິ (ສໍາລບັລາຍການປົກກະຕໃິນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ) ພາຍໃຕ ໍ້ເງ ື່ອນໄຂຂອງຕະຫ າດປັດຈບຸນັ. ຂັ ໍ້ນຕອນການປະຕບິດັຄ:ື  
ກໍານດົລາຍການຊບັສນິ ແລະ ໜີ ໍ້ສນິທາງການເງນິ ທີ່ ຕ ໍ້ອງການວດັແທກມ ນຄ່າ (ຕາມການກໍານດົຂອງມາດຕະຖານອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ) 
 ຊບັສນິທີ່ ບ່ໍແມ່ນຊບັສນິທາງການເງນິ ແມ່ນໃຫໍ້ພຈິາລະນາຈາກຄວາມອາດສາມາດທີ່ ຍງັໃຫ ໍ້ເກດີຜນົປະໂຫຍດທາງດ ໍ້ານເສດຖະກດິ
ແກ່ກດິຈະການ (Highest and best use)  ກໍານດົຕະຫ າດຫ ກັ ຫ  ືຕະຫ າດທີ່ ສາມາດປຽບທຽບໄດ ໍ້ດທີີ່ ສຸດ  ເລອືກເທກັນກິ 
(ວທິກີານ) ການປະເມນີມ ນຄ່າທີ່ ເໝາະສມົທີ່ ສຸດ ເຊິ່ ງການວດັແທກມ ນຄ່າຍຸດຕທໍິາ ປະກອບດ ໍ້ວຍ 3 ວທິຄີ:ື ວທິປີຽບທຽບຕະຫ າດ, 
ວທິຫີ ຸດຕົ ໍ້ນທ ນ ແລະ ວທິ ີລາຍໄດ ໍ້ ໂດຍແຕ່ລະວທິ ີແມ່ນພຈິາລະນາເລອືກໂດຍທະນາຄານທຸລະກດິເລອືກໃຊ ໍ້ເທກັນກິການວດັແທກ
ມ ນຄ່າຍຸດຕທໍໍິາ ຕາມຄວາມເໝາະສມົຂອງສະຖານະການ ແລະ ຄວາມພຽງພໍຂອງຂໍ ໍ້ມ ນ ໂດຍເນັ ໍ້ນການອ ໍ້າງອງີຂໍ ໍ້ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ເຊິ່ ງ
ສາມາດສັງເກດໄດ ໍ້ຈາກຕະຫ າດ ເປັນຫ ັກ ແລະ ອ ໍ້າງອີງຂໍ ໍ້ມ ນທີ່ ບ່ໍສາມາດສັງໄດ ໍ້ຈາກຕະຫ າດ ໃຫ ໍ້ນ ໍ້ອຍທີ່ ສຸດ ເຊິ່ ງເທັກນກິການ
ວດັແທກມ ນຄ່າຍຸດຕທໍິາ ທງັ 3 ວທິນີີ ໍ້ ແມ່ນມກີານໃຊ ໍ້ຢ່າງແຜ່ຫ າຍ. 

ໂດຍອງີຕາມບດົປະເມນີຊ່ອງວ່າງໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານ IFRS ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບບັປີ 2017 ໄດ ໍ້ສະແດງໃຫໍ້
ເຫນັສ່ວນທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຫ ກັການໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງທີ່ ດ ີ (“Guidelines on the application of the Core Principles for 

Effective Banking Supervision to the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion” 

September 2016) ເພື່ ອນໍາສະເໜໃີຫ ໍ້ເຫນັເຖງິປະເດນັທີ່ ມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກບັຂໍ ໍ້ກໍານດົການລາຍງານທາງການເງນິຂອງ IFRS ຢ່າງ
ຄບົຖໍ້ວນ, ຂະບວນການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ ໍ້ມຄອງບໍລຫິານທີ່ ດ.ີ ບດົປະເມນີໄດ ໍ້ນໍາສະເໜເີຖງິບາງຫ ກັການທີ່ ຕດິພນັ 
ດັ່ ງນີ ໍ້:  

− ຫ ກັການທ ີ12 ການຄຸ ໍ້ມຄອງແບບລວມກຸ່ມ 

− ຫ ກັການທ ີ15 ຂະບວນການຄຸ ໍ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
− ຫ ກັການທ ີ17 ຄວາມສ່ຽງສນິເຊື່ ອ 



− ຫ ກັການທ ີ18 ຊບັສນິທີ່ ມບີນັຫາ, ການຫກັເງນິແຮ ແລະ ຄງັສໍາຮອງ  
− ຫ ກັການທ ີ24 ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ 
− ຫ ກັການທ ີ25 ຄວາມສ່ຽງດ ໍ້ານການດໍາເນນີງານ 

ຫ ກັການທ ີ28 ການເປີດເຜຍີຂໍ ໍ້ມ ນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໄສ 

ສໍາລບັ ທຫລ ກໍໄດ ໍ້ຮບັຮອງເອາົແຜນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານການລາຍງານການເງນິ IFRS ຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິທີ່ ບ່ໍແມ່ນທະນາຄານ ແຕ່ປີ 2021-2022 ພ ໍ້ອມທງັໃຫ ໍ້ທະນາຄານທຸລະກດິກະກຽມ
ຄວາມພ ໍ້ອມ, ສ ໍ້າງບດົວເິຄາະຊ່ອງວ່າງ ແລະ ສ ໍ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກບັການຂ ໍ້າມຜ່ານໄປສ ່ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານສາກນົ
ດ ໍ້ານການລາຍງານການເງນິແບບເຕມັສ່ວນ (Full IFRS) ໃນປີ 2025 ເປັນຕົ ໍ້ນໄປ ແລະ ໃຫ ໍ້ລາຍງານສະພາບການກະກຽມ ແລະ ຂໍ ໍ້
ຫຍຸ ໍ້ງຍາກຕ່າງໆ ໃຫ ໍ້ແກ່ ທຫລ ຮບັຊາບເປັນປະຈາໍທຸກໆໄຕມາດ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສາມາດຕດິຕາມໄດ ໍ້.  

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໄດ ໍ້ດໍາເນນີເປັນເວລາເຄິ່ ງວນັ ແລະ ດໍາເນນີໄປດ ໍ້ວຍບນັຍາກາດອນັດ ີ ໂດຍນກັສໍາມະກອນໄດ ໍ້ມຄໍີາ
ຖາມເຈາະຈີ ໍ້ມຕໍ່ ຜ ໍ້ບນັຍາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ຕໍ່ ກບັຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງ IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13 ແລະ 
ທາງໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃນຕໍ່ ໜ ໍ້າ ແລະ ວທິກີານຄດິໄລ່ຕ່າງໆ.  

# ຂ່າວ-ພາບ: ກມົຄຸ ໍ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ຄນົລາວ ຮກັເມອືງລາວ ໃຊ ໍ້ເງນິກບີລາວ 


