ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຮ່ ວມກັບ ກົມບັນຊີແລະການເງ ິນ ໃນຫົວຂໍ ໍ້

“ ມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ແລະ ມາດຕະຖານບັນຊີສາກົນ
(Lao Accounting Standard and International Financial
Report Standard: IFRS)”

ໍ້
ໍ້ ຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດໍ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຮ່ວມກັບ ກົມບັນຊີ
ໃນຕອນເຊົາຂອງວັ
ນທີ 09 ກັນຍາ 2022 ກົມຄຸ ມ
ແລະການເງ ິນ ໃນຫົວຂໍ ໍ້ “ມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ແລະ ມາດຕະຖານບັນຊີສາກົນ (Lao Accounting Standard and
International Financial Report Standard: IFRS)” ທີ່ຫໍ້ອງປະຊຸມ ຊັນໍ້ 7 ທຫລ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ ານ ນາງ ຄໍາຫາໍ້

ໍ້ ຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ໃຫໍ້ກຽດບັນຍາຍໂດຍ ທ່ ານ ຄອນສະຫວັນ ອຸ ດມ
ົ ສຸ ກ ຮອງຫົວ
ເຮືອນມະນີວງົ ຮອງຫົວໜໍ້າກົມຄຸ ມ
ໍ້ ່ ວມຈາກ 05 ກົມກອງຄື: ກົມຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ກົມບັນຊີແລະການເງ ິນ,
ໜໍ້າພະແນກ, ກົມບັນຊີແລະການເງ ິນ, ມີຜເໍ້ ຂົາຮ
ໍ້ ຄອງສະຖາບັນການເງ ິນ, ກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ລວມທັງໝົດຈໍານວນ 93 ທ່ ານ.
ກົມຄຸ ມ
ໍ້ ່ ອຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ ບົດ ແລະ ແຜນຈັດຕັງປະຕິ
ໍ້ ໍ້ ໄດໍ້ຈດ
ໍ້
ັ ຂນເພື
ັ ການພັດທະນາການຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງທະນາຄານ
ການສໍາມະນາໃນຄັງນີ
ບດ
ໍ້ ຸ ມ
ໍ້
ທຸ ລະກິດຕາມມາດຕະຖານບາເຊວ ສໍາລັບວຽກງານການພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນ ໃນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜຄ
ຄອງ ກໍ່ຄືພະນັກງານຂອງ ທຫລ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມສໍາມະນາໄດໍ້ອະທິບາຍກ່ ຽວກັບ ມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ແລະ ມາດຕະຖານບັນຊີ
ໍ້ ນ), IFRS 9: ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ, IFRS
ສາກົນ ໂດຍໄດໍ້ລງົ ເລິກສະເພາະໃນ IFRS 7: ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ (ການເປີ ດເຜີຍຂໍມ
ໍ້
ັ
13: ການວັດແທກມນຄ່າຍຸ ດຕິທໍາ ເຊິ່ງທັງ 3 ມາດຕະຖານນີ ໍ້ ເປັນມາດຕະຖານທີ່ໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມຊັບຊໍ້ອນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້
ັ ໄດໍ້.
ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຈໍານວນຫາຍແຫ່ ງ ແມ່ ນຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໍ້ ນ): ມາດຕະຖານສະບັບນີ ໍ້ ຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ທຸກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕໍ້ອງ
IFRS 7: ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ (ການເປີ ດເຜີຍຂໍມ
ໍ້ ນໃນເອກະສານລາຍງານທາງການເງ ິນຂອງກິດຈະການ ເພື່ອໃຫໍ້ຜຊ
ໍ້ ມ
ົ ໃຊໍ້ສາມາດປະເມີນຄວາມສໍາຄັນຂອງເຄື່ອງມືທາງ
ເປີດເຜີຍຂໍມ
ໍ້ ຈາກ
ໍ
ິນ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງກິດຈະການ, ລັກສະນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂນ
ການເງ ິນ ທີ່ມີຕ່ ຖານະການເງ

ີ ານບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ຽງ.
ເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ ທີ່ກິດຈະການໄດໍ້ເປີ ດເຜີຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ມີການລາຍງານ ແລະ ວິທກ
IFRS 9: ເຄື່ອງມືທ າງການເງ ິນ (Financial Instrument) ໂດຍນໍ າ ໃຊໍ້ປ່ ຽນແທນ IAS 39 ເຊິ່ງໄດໍ້ກ ວມເອົາ ທັງ 3
ັ ການ ແລະ ວິທກ
ີ ານບັນຊີ ສໍາລັບເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ ໃຫໍ້ສະທໍ້ອນຖານະທາງ
ໄລຍະຂອງເຄື່ອງມືທາງການເງ ິນ ໂດຍໄດໍ້ປັບປຸ ງຫກ

ໍ້ IFRS 9 ປະກອບດໍ້ວຍ 3 ສ່ວນຄື: ການຈັດປະເພດ ແລະ
ີ ນ.
ການເງ ິນ ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານທີ່ແທໍ້ຈງິ ຂອງທຸ ລະກິດໄດໍ້ດຂ
ໍ້ໍ້ ນທາງການເງ ິນ  ການຮັບຮຜ
ໍ້ ນ
ົ ການຂາດທນຈາກການເສື່ອມມນຄ່າ  ການບັນຊີປໍ້ອງກັນ
ການວັດແທກມນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ໜີສິ
ຄວາມສ່ຽງ (Hedge Accounting).

ັ ຈາກການຂາຍຊັບສິນ ຫ ື ຊໍາລະ
IFRS 13 ການວັດແທກມນຄ່າຍຸ ດຕິທໍາ: ມນຄ່າຍຸ ດຕິທໍາ ເປັ ນລາຄາທີ່ຄາດວ່າຈະໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ນ (ສໍາລັບລາຍການປົກກະຕິໃນຕະຫາດຫກ
ໍ້
ັ ຊັບ) ພາຍໃຕໍ້ເງ່ ອນໄຂຂອງຕະຫ
ື
ັ . ຂັນຕອນການປະຕິ
ັ ຄື: 
ເພື່ອໂອນໜີສິ
າດປັດຈຸບນ
ບດ
ໍ້
່
່
່
ກໍານົດລາຍການຊັບສິນ ແລະ ໜີສິນທາງການເງ ິນ ທີຕໍ້ອງການວັດແທກມນຄ່າ (ຕາມການກໍານົດຂອງມາດຕະຖານອືນທີກ່ ຽວຂໍ້ອງ)
ິ າລະນາຈາກຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງໃຫໍ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດທາງດໍ້ານເສດຖະກິດ
 ຊັບສິນທີ່ບໍ່ແມ່ ນຊັບສິນທາງການເງ ິນ ແມ່ ນໃຫໍ້ພຈ
ັ ຫ ື ຕະຫາດທີ່ສາມາດປຽບທຽບໄດໍ້ດທ
ີ ່ ສຸ
ີ ດ  ເລືອກເທັກນິກ
ແກ່ ກິດຈະການ (Highest and best use)  ກໍານົດຕະຫາດຫກ

ີ ານ) ການປະເມີນມນຄ່າທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸ ດ ເຊິ່ງການວັດແທກມນຄ່າຍຸ ດຕິທໍາ ປະກອບດໍ້ວຍ 3 ວິທຄ
ີ :ື ວິທປ
ີ ຽບທຽບຕະຫາດ,
(ວິທກ
ໍ້ ນ ແລະ ວິທີ ລາຍໄດໍ້ ໂດຍແຕ່ ລະວິທີ ແມ່ ນພິຈາລະນາເລືອກໂດຍທະນາຄານທຸລະກິດເລືອກໃຊໍ້ເທັກນິກການວັດແທກ
ີ ຸ ດຕົນທ
ວິທຫ

ໍ້ ນ ໂດຍເນັນການອໍ້
ໍ້
ໍ້ ນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ ເຊິ່ງ
ມນຄ່າຍຸ ດຕິທໍາ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງສະຖານະການ ແລະ ຄວາມພຽງພໍຂອງຂໍມ
າງອີງຂໍມ
ໍ້ ນທີ່ບໍ່ ສາມາດສັງ ໄດໍ້ຈາກຕະຫ າດ ໃຫໍ້ນ ອ
ໍ້ ຍທີ່ສຸ ດ ເຊິ່ງເທັກ ນິກ ການ
ສາມາດສັງ ເກດໄດໍ້ຈ າກຕະຫ າດ ເປັ ນ ຫ ັກ ແລະ ອໍ້າ ງອີງ ຂໍ ມ
ີ ີ ໍ້ ແມ່ ນມີການໃຊໍ້ຢ່າງແຜ່ຫາຍ.
ວັດແທກມນຄ່າຍຸ ດຕິທໍາ ທັງ 3 ວິທນ
ໍ້
ັ ວຽກງານ IFRS ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບປີ 2017 ໄດໍ້ສະແດງໃຫໍ້
ໂດຍອີງຕາມບົດປະເມີນຊ່ອງວ່າງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ການໃນການຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງທີ່ດີ (“Guidelines on the application of the Core Principles for
ເຫັນສ່ວນທີ່ກ່ ຽວພັນກັບຫກ
Effective Banking Supervision to the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion”
ໍ້ ານົດການລາຍງານທາງການເງ ິນຂອງ IFRS ຢ່າງ
September 2016) ເພື່ອນໍາສະເໜີໃຫໍ້ເຫັນເຖິງປະເດັນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບຂໍກໍ
ໍ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານທີ່ດີ. ບົດປະເມີນໄດໍ້ນໍາສະເໜີເຖິງບາງຫກ
ັ ການທີ່ຕິດພັນ
ຄົບຖໍ້ວນ, ຂະບວນການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ ມ
ດັ່ງນີ:ໍ້

ັ ການທີ 12 ການຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງແບບລວມກຸ່ ມ
− ຫກ
ັ ການທີ 15 ຂະບວນການຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ
− ຫກ
ັ ການທີ 17 ຄວາມສ່ຽງສິນເຊື່ອ
− ຫກ

ັ ການທີ 18 ຊັບສິນທີ່ມີບນ
ັ ຫາ, ການຫັກເງ ິນແຮ ແລະ ຄັງສໍາຮອງ
− ຫກ
ັ ການທີ 24 ຄວາມສ່ຽງສະພາບຄ່ອງ
− ຫກ
ັ ການທີ 25 ຄວາມສ່ຽງດໍ້ານການດໍາເນີນງານ
− ຫກ
ໍ້ ນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໄສ
ັ ການທີ 28 ການເປີ ດເຜີຍຂໍມ
ຫກ

ໍ້
ັ ຮອງເອົາແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ມາດຕະຖານສາກົນດໍ້ານການລາຍງານການເງ ິນ IFRS ຂອງ
ສໍາລັບ ທຫລ ກໍໄດໍ້ຮບ
ບດ
ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນທີ່ບໍ່ແມ່ ນທະນາຄານ ແຕ່ ປີ 2021-2022 ພໍ້ອມທັງໃຫໍ້ທະນາຄານທຸລະກິດກະກຽມ

ໍ້
ັ ມາດຕະຖານສາກົນ
ຄວາມພໍ້ອມ, ສໍ້າງບົດວິເຄາະຊ່ອງວ່າງ ແລະ ສໍ້າງແຜນລະອຽດກ່ ຽວກັບການຂໍ້າມຜ່ານໄປສ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້
ດໍ້ານການລາຍງານການເງ ິນແບບເຕັມສ່ວນ (Full IFRS) ໃນປີ 2025 ເປັນຕົນໄປ
ແລະ ໃຫໍ້ລາຍງານສະພາບການກະກຽມ ແລະ ຂໍ ໍ້
ຫຍຸ ງໍ້ ຍາກຕ່ າງໆ ໃຫໍ້ແກ່ ທຫລ ຮັບຊາບເປັນປະຈໍາທຸກໆໄຕມາດ ເພື່ອໃຫໍ້ສາມາດຕິດຕາມໄດໍ້.
ີ ໍາ
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໄດໍ້ດໍາເນີນເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ແລະ ດໍາເນີນໄປດໍ້ວຍບັນຍາກາດອັນດີ ໂດຍນັກສໍາມະກອນໄດໍ້ມຄ
ໍ້ ່ ຜບ
ໍ້ ນ
ັ ຍາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກັບຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງ IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13 ແລະ
ຖາມເຈາະຈີມຕໍ
ໍ້
ັ ໃນຕໍ່ໜໍ້າ ແລະ ວິທກ
ີ ານຄິດໄລ່ຕ່ າງໆ.
ທາງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

# ຂ່າວ-ພາບ: ກົມຄຸ ໍ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ.

ຄົນລາວ ຮັກເມືອງລາວ ໃຊໍ້ເງ ິນກີບລາວ

