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ພາກສະເໜ  

 

 

ຈ ດປະສງົຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້

ກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  ສະບບັເລກທ  47/ສພຊ ລງົວນັທ  26 ທນັວາ 2013, ໄດກ້  ານດົກີ່ຽວກບັການສາ້ງເອ 

ກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງສອງປະເພດວິສາຫະກດິ ເຊັີ່ ນ: ວສິາຫະກດິຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ແລະ 

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ. ເພືີ່ ອໃຫສ້ອດຄີ່ອງກບັສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ 

ລາວ ທ ີ່ ມ  ຫ າຍຂະໜາດວິສາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ແລະ ເພືີ່ ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ຕີ່

ລະຂະໜາດວິສາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ  ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ເໝາະສມົກບັຕນົ, ນອກຈາກວສິາຫະກດິທ ີ່

ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະແລວ້, ກະຊວງການເງນິໄດແ້ບີ່ງວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ 

ອອກເປັນວິສາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ (ວຫຍ), ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ (ວນກ) ແລະ ວສິາຫະກດິຂະ    

ໜາດນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ.  

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ຕອ້ງປະຕິບດັ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ 

(International Financial Reporting Standards, IFRS1). ວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ທ ີ່ ມ  ຂະ

ໜາດໃຫຍີ່ ແລະ ທ ີ່ ມ  ຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ ຕອ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັວິສາຫະກດິ

ທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ທ ີ່ ໄດແ້ບີ່ງອອກເປັນສອງສີ່ວນ ຄ ື ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ (ຮຽກຫຍ ້

ວີ່າ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່, FRS ສ  າລບັ ວຫຍ) ແລະ ສ  າລບັວິ

ສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ (ຮຽກຫຍ ້ວີ່າ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍແລະກາງ, FRS ສ  າລບັ ວນກ). 

ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ ຕອ້ງປະຕບິດັລະບຽບການດາ້ນບນັຊ  ສ  າລບັວິສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ ຊຶີ່ ງ

ຕາມລະບຽບການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບນັດາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການອືີ່ ນໆ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເມ ືີ່ອໄດຮ້ບັ ຫ ື 

ໄດຈ້ ີ່າຍເງນິ ສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ. 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ແມ ີ່ນມາດຕະຖານ

ດາ້ນບນັຊ  ທ ີ່ ໄດປ້ບັມາຈາກມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະ

ກາງ (IFRS ສ  າລບັ ວນກ). 

ລະບຽບການສະເພາະ ວາງເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານ ສ  າລບັການກ  ານດົປະເພດວິສາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ ຫ ື ຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ກາງ ຫ ື ນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ. 

ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ ຕອ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ 

(FRS ສ  າລບັ ວຫຍ) ເວັນ້ເສຍກ  ານດົໄວຢ້ີ່າງອືີ່ ນ ໃນມາດຕະຖານສະບບັນ .້ 

ການສມົທຽບກບັມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ

ແລະກາງ (IFRS ສ  າລບັ ວນກ) 

ເພືີ່ ອຮກັສາ ຄວາມສາມາດສມົທຽບກນັໄດ ້ລະຫວີ່າງ IFRS ສ  າລບັ ວນກ ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານການ

ເງນິ ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່, ການຈດັວາງເລກຂອງໝວດຕີ່າງໆ ຍງັຖກືຮກັສາໄວເ້ປັນອນັໜຶີ່ ງອນັດຽວກນັ. 

ບາງຄ ັງ້ ໝວດໃດໜຶີ່ ງກ ຖກືປບັ ດວ້ຍການປີ່ຽນແປງ ຫ ື ຕດັອອກ ບາງຢີ່າງ (ເບິີ່ ງຕາຕະລາງສມົທຽບໃນທາ້ຍແຕີ່ລະ

ໝວດ). 

ໝວດໜຶີ່ ງ ຂອງ IFRS ສ  າລບັ ວນກ ບ ີ່ ໄດຖ້ກືຮກັສາໄວ ້ ໃນມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ - ໝວດ 31 ພາວະເງນິເຟ ້

                                                           
1 ຊຶີ່ ງຮຽກວີ່າ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ ເຕັມສີ່ວນ (full IFRSs) ໃນມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ 
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ລະດບັສ ງສ ດ - ຍອ້ນວີ່າ ສະກ ນເງນິກ ບ, ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ, ບ ີ່ ແມ ີ່ນສະກ ນເງນິ ຂອງເສດຖະ 

ກດິທ ີ່ ມ  ພາວະເງນິເຟ ້ລະດບັສ ງສ ດ. ນອກນ ັນ້ ຖາ້ລດັຖະບານອະນ ຍາດ ໃຫວ້ສິາຫະກດິໃດ ນ  າໃຊສ້ະກ ນເງນິຕາ

ຕີ່າງປະເທດ ເປັນສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ (ເບິີ່ ງ ມາດຕາ 7 ຂອງກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ ), ແນວ 

ໃດກ ຈະບ ີ່ ອະນ ຍາດ ໃຫນ້  າໃຊສ້ະກ ນເງນິຕາ ຂອງເສດຖະກດິທ ີ່ ມ  ພາວະເງນິເຟ ້ລະດບັສ ງສ ດ. 

ຄ  າສບັ ‘ຫວົໜີ່ວຍ’ ແລະ ‘ວສິາຫະກດິ’ ຖກືນ  າໃຊ ້ໂດຍມ ຄວາມໝາຍດຽວກນັ. 

ຄ  າສບັ ທ ີ່ ນຍິາມໄວ ້ໃນປະມວນຄ  າສບັ ທ ີ່ ປະກດົໃຫເ້ຫັນຄ ັງ້ທ  າອດິ ໃນແຕີ່ລະໝວດ ຈະເປັນຕວົໜງັສໜືາ.  
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ໝວດ 1  

ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ 

 

ຂອບເຂດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ 

1.1 ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິສ  າລບັວິສາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ສະບບັນ  ້ ມ  ຈ ດປະສງົແນໃສີ່ໃຫວ້ສິາຫະກດິຂະ  

ໜາດໃຫຍີ່ນ  າໃຊ.້  ໝວດນ  ້ສະແດງເຖງິລກັສະນະຂອງວິສາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່. 

ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ 

1.2 ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ ແມ ີ່ນວສິາຫະກດິທ ີ່ :  

(ກ) ບ ີ່ ມ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບລາຍງານຕ ີ່ ສາທາລະນະຊນົ ຫ ື ບ ີ່ ແມ ີ່ນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ໃດໆ ທ ີ່ ນ  າໃຊມ້າດ 

ຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ (IFRS), ແລະ  

(ຂ) ຈດັພິມ ເອກະສານລາຍງານເງນິເພືີ່ ອຈ ດປະສງົນ  າໃຊທ້ ົີ່ວໄປ ສ  າລບັຜ ນ້  າໃຊພ້າຍນອກ. ຕວົຢີ່າງຂອງຜ ນ້  າໃຊພ້າຍ

ນອກ ລວມມ  ເຈົາ້ຂອງຜ ທ້ ີ່ ບ ີ່ ມ  ສີ່ວນຮີ່ວມໃນການຄ ມ້ຄອງທ ລະກດິ, ເຈົາ້ໜ ້ທ ີ່ ມ  ຢ ີ່ ແລະ ທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ແລະ ສ  າ 

ນກັງານການຈດັລະດບັຄວາມໜາ້ເຊືີ່ ອຖ,ື ແລະ 

(ຄ) ມ ສະພາວະເກ ນເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານ ທ ີ່ ລະບຽບກດົໝາຍ ກ  ານດົໄວ,້ ຫ ື 

(ງ) ມ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍ ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ຫ ື 

(ຈ) ມ ສນັຍາ ກີ່ຽວກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ແລະ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການເງນິ ທ ີ່ ສະຫ ບັຊບັຊອ້ນ ກວີ່າເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ

ພ້ືນຖານ (ເບິີ່ ງໝວດ 11 ແລະ 12).   

1.3 ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຖເືປັນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ຖາ້ວີ່າ :   

(ກ)  ເຄືີ່ ອງມໜື ້ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວສິາຫະກດິ ຫາກມ ການຊື-້ຂາຍໃນຕະຫ າດທ ີ່ ມ  ການຄວບ

ຄ ມ (ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ພາຍໃນ ຫ ື ຕີ່າງປະເທດ  ຫ ື ນອກຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ລວມທງັຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ ຫ ື 

ພາກພ້ືນ), ຫ ື  

(ຂ)   ຖຊືບັສນິ ຕາມຄວາມສາມາດເບິີ່ ງແຍງຮກັສາ ໃຫກ້  ີ່ມບ ກຄນົພາຍນອກ ເປັນທ ລະກດິພ້ືນຖານ ຂອງຕນົເອງ. ສິີ່ ງນ ້

ແມ ີ່ນກ ລະນ ແບບຈ  າເພາະຂອງທະນາຄານ, ສະຫະກອນສິນເຊືີ່ ອ, ບ ລິສດັປະກນັໄພ, ນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫ ກັຊບັ, 

ກອງທຶນລວມ ແລະ ທະນາຄານການລງົທຶນ, ຫ ື 

(ຄ) ຖກືກ  ານດົເປັນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ໂດຍລດັຖະມນົຕ ກະຊວງການເງນິ. 

1.4 ບາງວິສາຫະກດິອາດຖຊືບັສິນຕາມຄວາມສາມາດຮກັສາດ ແລ ໃຫກ້  ີ່ມບ ກຄນົພາຍນອກທ ີ່ ກວ້າງຂວາງ ຍອ້ນຮກັສາ ແລະ 

ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນການເງນິ ຂອງລ ກຄາ້, ລ ກຄາ້ທ ລະກດິ ຫ ື ສະມາຊກິທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ສີ່ວນຮີ່ວມໃນການບ ລິຫານ ຊຶີ່ ງໄດໃ້ຫ້

ຄວາມເຊືີ່ ອຖໃືຫວ້ິສາຫະກດິນ ັນ້ ຖຊືບັສິນໃຫ.້ ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຖາ້ຫາກການກະທ  ານ  ້ເປັນກດິຈະກ  າສ  າຮອງຂອງທ ລະ

ກດິຕ ົນ້ຕ  (ເຊັີ່ ນອາດ ແມ ີ່ນກ ລະນ ຕວົແທນທີ່ອງທີ່ຽວ ຫ ື ທ ລະກດິອະສງັຫາລິມະຊບັ, ໂຮງຮຽນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ການກ  

ສນົ, ວິສາຫະກດິສະຫະກອນ ທ ີ່ ຕອ້ງມ  ສະມາຊກິຝາກເງນິ ແລະ ຜ ຂ້າຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັເງນິລີ່ວງໜາ້ໃນການສ ົີ່ງມອບສິນຄາ້ ຫ ື 

ການບ ລິການ ເຊັີ່ ນ ບ ລິສດັສາທາລະນະປະໂຫຍດ), ກ ບ ີ່ ເປັນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ. 

1.5 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະນ  າໃຊ ້ມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງວິ

ສາຫະກດິນ ັນ້ ບ ີ່ ຄວນສະເໜ ວີ່າຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິສ  າລບັວິສາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່.  
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1.6   ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ ອາດເລືອກນ  າໃຊ ້ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ ແລະ ວິສາຫະກດິຂະ    

ໜາດນອ້ຍແລະກາງ ອາດເລືອກນ  າໃຊ ້ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັວສິາະຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່. ກະ 

ຊວງການເງນິ ວາງຂ ກ້  ານດົສ  າລບັທາງເລືອກເຫ ົີ່ ານ .້ 

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ທ ີ່ ຖກືຄວບຄ ມໂດຍບ ລິສດັແມ ີ່ ທ ີ່ ນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສາກນົດາ້ນການ

ລາຍງານການເງນິ ຕອ້ງນ  າໃຊ ້ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ. 

ຖາ້ວີ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິສ  າລບັວິສາຫະ

ກດິຂະໜາດໃຫຍີ່, ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຂ ກ້  ານດົທງັໝດົຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ .້ 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

1.1 

 

IASB ໄດຕ້ກົລງົນ  າໃຊຄ້  າສບັ “ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ” ເພືີ່ ອອາ້ງອ ງເຖງິທ ກວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່

ແມ ີ່ນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ. 

ກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  ຈ  າແນກລະຫວີ່າງສາມປະເພດວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ 

ເຊັີ່ ນ: ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ, ແລະ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍທ ີ່

ສ ດ. ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ ໃຫນ້  າໃຊມ້າດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັວິສາຫະກດິຂະໜາດ

ໃຫຍີ່ ທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ (FRS ສ  າລບັ ວຫຍ) ເວັນ້ເສຍ ກ  ານດົໄວຢ້ີ່າງອືີ່ ນ ໃນມາດຕະ 

ຖານສະບບັນ .້  

1.2 (ຄ), (ງ), 

ແລະ (ຈ) 

ຄ  າສບັ“ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ” ຖກືນ  າໃຊແ້ທນ “ວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ລາຍງານຕ ີ່ ສາທາລະນະ”. ເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານ - ຂະໜາດ, ບ ລິສດັແມ ີ່, ເຄືີ່ ອງມສືະຫ ບັຊບັຊອ້ນ – ເປັນ

ສີ່ວນສະເພາະ ຂອງມາດຕະຖານນ .້ 

1.3 (ກ)  ສະພາບການ ກີ່ຽວກບັບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ບ ີ່ ປະກອບມ ໃນ IFRS ສ  າລບັ ວນກ.  

1.3 (ຄ)  ສະພາບການນ  ້ບ ີ່ ປະກອບມ ໃນ IFRS ສ  າລບັ ວນກ. 

1.6 

 

ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ ບ ີ່ ຖກືຫາ້ມໃຫນ້  າໃຊ ້IFRS ເຕັມສີ່ວນ, ແຕີ່ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນ ຍາດຈາກກະຊວງການ

ເງນິກີ່ອນ.  

ອ ງຕາມກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  (ມຕ. 16), ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ທ ີ່ ມ  ບ ລິສດັແມ ີ່ ນ  າໃຊ ້IFRS ເຕັມສີ່ວນ, ຖກື

ຫາ້ມ ໃຫນ້  າໃຊມ້າດຕະຖານການລາຍງານການເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິ 

ຈະການຂອງຕນົ ເຖງິວີ່າບ ລິສດັໃນກ ີ່ມດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ເປັນວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ, 

ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມນ ັນ້ ຕອ້ງນ  າໃຊ ້IFRS ເຕັມສີ່ວນ.  
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ໝວດ 2 

ຄວາມສ  ານກຶ ແລະ ຫ ກັການລວມ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

2.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ກ້ ີ່າວເຖງິຈ ດປະສງົຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງວິສາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ (ວຫຍ) ແລະ ຄ ນ

ລກັສະນະ ທ ີ່ ເຮັດໃຫຂ້ ມ້  ນຂີ່າວສານໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ວຫຍ ເປັນປະໂຫຍດ. ນອກນ ັນ້, ຍງັກ  ານດົ 

ກີ່ຽວກບັຄວາມສ  ານກຶ ແລະ ຫ ກັການພ້ືນຖານທ ີ່ ຢ ີ່ເບືອ້ງຫ ງັຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ວຫຍ. 

ຈ ດປະສງົຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ 

2.2 ຈ ດປະສງົຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ ຄສືະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັຖານະ

ການເງນິ, ຜນົການດ  າເນ ນງານ ແລະ ກະແສເງນິສດົ ຂອງວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວທ ີ່ ເປັນປະໂຫຍດສ  າລບັການຕດັສນິບນັຫາ

ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງຜ ນ້  າໃຊໃ້ນວງົກວາ້ງ ທ ີ່ ບ ີ່ ຢ ີ່ໃນຖານະຈະຮຽກຮອ້ງເອົາບດົລາຍງານທ ີ່ ປບັໃສີ່ຄວາມຕອ້ງການ

ສະເພາະຂອງຕນົ.  

2.3 ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຍງັສະແດງໃຫເ້ຫັນ ກີ່ຽວກບັຜນົຂອງການຄ ມ້ຄອງຂອງຄະນະບ ລິຫານ - ຄວາມຮບັຜິດ 

ຊອບລາຍງານໂດຍຄະນະບ ລິຫານ ກີ່ຽວກບັແຫ ີ່ງຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ໄດຖ້ກືມອບໝາຍໃຫ.້ 

ລກັສະນະທາງດາ້ນຄ ນນະພາບຂອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ຄວາມເຂ້ົາໃຈໄດ ້

2.4 ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ສະໜອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຕອ້ງສະເໜ ຕາມແບບວທິ ທ ີ່ ເຂ້ົາໃຈໄດ ້ ສ  າລບັຜ ນ້  າໃຊທ້ ີ່ ມ  

ຄວາມຮ ອ້ນັສມົເຫດສມົຜນົ ກີ່ຽວກບັການທ ລະກດິ ແລະ ກດິຈະການເສດຖະກດິ ແລະ ການບນັຊ  ແລະ ມ ຄວາມຕ ັງ້ໃຈ 

ທ ີ່ ຈະສກຶສາຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຢີ່າງລະອຽດດວ້ຍເຫດດວ້ຍຜນົ. ເຖງິຂ ມ້  ນຂີ່າວສານມ ຄວາມສະຫ ບັຊບັຊອ້ນແດີ່ ແຕີ່ບ ີ່ ຄວນລະ

ເວັນ້ ທ ີ່ ຈະສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ພຽງເພືີ່ ອເຫດຜນົທ ີ່ ວີ່າຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຍາກເກ ນທ ີ່ ຜ  ີ່ນ  າໃຊ້

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຈະເຂ້ົາໃຈໄດ.້   

ຄວາມກີ່ຽວຂອ້ງກບັການຕດັສິນໃຈ 

2.5 ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ສະໜອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຕອ້ງກີ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມຕອ້ງຂອງຜ ນ້  າໃຊ ້ ເພືີ່ ອຕດັສິນບນັ 

ຫາ. ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານມ ຄ ນລກັສະນະກີ່ຽວຂອ້ງກນັ ຖາ້ຫາກສາມາດມ ຜນົກະທບົຕ ີ່ ການຕດັສນິບນັຫາດາ້ນເສດຖະກດິຂອງ

ຜ ນ້  າໃຊ ້ຄຊືີ່ວຍໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ປະເມ  ນຜນົເຫດການຜີ່ານມາ, ໃນປດັຈ ບນັ ຫ ື ໃນອະນາຄດົ ຫ ື ໂດຍຢືນຢນັ ຫ ື ກວດແກກ້ານ

ປະເມ  ນຜນົຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນໄລຍະຜີ່ານມາໄດ.້  

ຄວາມສ  າຄນັໂດຍທຽບຖານ 

2.6 ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ຈະຖວືີ່າມ  ຄວາມສ  າຄນັໂດຍທຽບຖານ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອ ມ  ຄວາມກີ່ຽວຂອ້ງກບັການຕດັສິນໃຈ - ຖາ້ຫາກການຫ ງົ

ລືມ ຫ ື ການລາຍງານຜິດພາດ ກີ່ຽວກບັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຫາກສາມາດສ ົີ່ງຜນົກະທບົຕ ີ່ ການຕດັສິນບນັຫາຂອງຜ ນ້  າ

ໃຊ ້ບນົພ້ືນຖານເອກະສານລາຍງານການເງນິ. ຄວາມສ  າຄນັໂດຍທຽບຖານ ຂຶນ້ກບັຂະໜາດຂອງລາຍການ ຫ ື ຂ ຜິ້ດພາດ

ທ ີ່ ໄດວ້ນິດິໄສຕາມກ ລະນ ສະເພາະ ກີ່ຽວກບັການຫ ງົລືມ ຫ ື ການລາຍງານຜິດພາດ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ  ຈະເປັນການບ ີ່         

ເໝາະສມົ ຖາ້ຫາກມ ການຜ ກອອກຈາກ ມາດຕະຖານ ສ  າລບັ ວຫຍ ເລັກນອ້ຍ ຫ ື ບ ີ່ ມ  ການກວດແກ ້ ການຜ ກອອກ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວເພືີ່ ອຈະບນັລ ການສະເໜ ສະເພາະ ກີ່ຽວກບັຖານະການເງນິ, ຜນົການດ  າເນ ນງານດາ້ນການເງນິ ຫ ື ກະແສເງນິສດົ

ຂອງວິສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ.  
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ຄວາມເຊືີ່ ອຖໄືດ ້

2.7 ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ສະໜອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຕອ້ງເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານເປັນໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ ຖາ້ຫາກ

ປາສະຈາກ ຂ ຜິ້ດພາດສ  າຄນັ ແລະ ບ ີ່ ມ  ການບີ່າຍບີ່ຽງຫ າຍ ແລະ ສະແດງເຖງິຢີ່າງທີ່ຽງທ  າ ສິີ່ ງທ ີ່ ຕອ້ງສະແດງ ຫ ື ສິີ່ ງທ ີ່

ຄາດຫວງັໄວໃ້ຫຖ້ກືສະແດງຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຈະມ ການບີ່າຍບີ່ຽງ (ໝາຍຄວາມວີ່າ ບ ີ່ ມ  

ລກັສະນະເປັນກາງ) ຖາ້ວີ່າ, ຜີ່ານການເລືອກເຟ້ັນ ຫ ື ສະເໜ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ, ຫາກມ ເປ້ົາໝາຍແນໃສີ່ສ ົີ່ງຜນົກະທບົ ໃຫມ້  

ການຕດັສິນບນັຫາ ຫ ື ຄ  າວນິດິໄສ ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມຜນົໄດຮ້ບັ ຫ ື ໝາກຜນົໃດໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວເ້ບື້ອງຕ ົນ້.   

ເນືອ້ແທສ້  າຄນັກວີ່າຮ ບການ 

2.8 ລາຍການເຄືີ່ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆ ຕອ້ງໄດຖ້ກືລງົບນັຊ  ແລະ ສະເໜ ຕາມເນຶອ້ແທ,້ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຈະ

ອ ງຕາມແຕີ່ຮ ບການທາງດາ້ນກດົໝາຍ. ສິີ່ ງນ ເ້ຮັດໃຫຄ້ວາມເຊືີ່ ອຖໄືດຂ້ອງເອກະສານລາຍງານການເງນິເພ ້ມຂຶນ້. 

ຄວາມຮອບຄອບ 

2.9 ຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນ ຊຶີ່ ງປິີ່ ນອອ້ມຫ າຍເຫດການ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ຫ  ກລຽ້ງບ ີ່ ໄດ ້ ຖກືຍອມຮບັ ຜີ່ານການເປ ດເຜ ຍເນືອ້ແທ ້

ແລະ ຂອບເຂດຂ ມ້  ນຂີ່າວສານເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ແລະຜີ່ານການນ  າໃຊຄ້ວາມຮອບຄອບໃນການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ຕອ້ງໄດຄ້  ານງຶເຖງິຄວາມຮອບຄອບ ດວ້ຍຄວາມລະມດັລະວງັໃນລະດບັໃດໜຶີ່ ງ ໃນການດ  າເນ ນການວນິດິໄສອນັຈ  າເປັນ 

ເພືີ່ ອສາ້ງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັ ໃນສະພາບແຫີ່ງຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນ ເພືີ່ ອເຮັດແນວໃດ ບ ີ່ ໃຫຕ້ ມ  ນຄີ່າຊບັສິນ ຫ ື ລາຍ

ຮບັ ເກ ນລະດບັຕວົຈງິ ແລະ ຕ ມ  ນຄີ່າໜ ້ສນິ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍຫ  ດລະດບັຕວົຈງິ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ການນ  າໃຊຫ້ ກັການແຫີ່ງ

ຄວາມຮອບຄອບ ບ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫມ້  ການຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິ ຫ ື ລາຍຮບັຫ  ດລະດບັຕວົຈງິ, ຫ ື ການຕ ມ  ນຄີ່າໜ ້ສິນ ຫ ື ລາຍ

ຈ ີ່າຍລືີ່ ນລະດບັຕວົຈງິ ແບບເຈດຕະນາ. ເວ້ົາລວມ, ຄວາມຮອບຄອບບ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫມ້  ການບີ່າຍບີ່ຽງແຕີ່ປະການໃດ.  

ຄວາມຄບົຖວ້ນ 

2.10 ເພືີ່ ອໃຫເ້ຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຕອ້ງລະອຽດຄບົຖວ້ນ, ພາຍໃຕຂ້ ຈ້  າກດັ ຂອງຄວາມ

ສ  າຄນັໂດຍທຽບຖານ ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ. ການຫ ງົລືມສາມາດເຮັດໃຫຂ້ ມ້  ນຂີ່າວສານຜິດພາດ ຫ ື ເຮັດໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຜິດ, ແລະ 

ຜນົຕາມມາກ ຄ,ື ບ ີ່ໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ືແລະ ບ ີ່ ພຽງພ  ໃນແງ ີ່ຂອງຄວາມກີ່ຽວຂອ້ງກບັການຕດັສນິໃຈ.  

ຄວາມສາມາດສມົທຽບກນັໄດ ້

2.11 ຜ ນ້  າໃຊຕ້ອ້ງສາມາດສມົທຽບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ເປັນຫ າຍໄລຍະເວລາເພືີ່ ອຈ  າແນກ

ແນວໂນມ້ຂອງຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົການດ  າເນ ນງານຂອງວສິາຫະກດິນ ັນ້. ຜ ນ້  າໃຊຍ້ງັຕອ້ງສາມາດສມົທຽບເອກະ 

ສານລາຍງານການເງນິ ລະຫວີ່າງວິສາຫະກດິຕີ່າງໆ ເພືີ່ ອປະເມ  ນຜນົຖານະການເງນິ, ຜນົການດ  າເນ ນງານ ແລະ ກະ 

ແສເງນິສດົທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ. ດ ັີ່ງນ ັນ້ ການຕ ມ  ນຄີ່າ ແລະ ການສະເໜ ຜນົກະທບົທາງດາ້ນການເງນິ ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນ  

ໄຫວ, ເຫດການອືີ່ ນໆ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆເຫ ົີ່ ານ  ້ ຈ ຶີ່ງຕອ້ງດ  າເນ ນແບບລກັສະນະຖາວອນ ບ ີ່ ວີ່າເປັນການສມົທຽບໃນວິ

ສາຫະກດິດຽວໃດໜຶີ່ ງ ຕາມແຕີ່ລະໄລຍະເວລາ ຫ ື ເປັນການສມົທຽບລະຫວີ່າງແຕີ່ລະວສິາຫະກດິກ ຕາມ. ນອກນ ັນ້, ຜ  ້

ນ  າໃຊກ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຊາບ ກີ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການບນັຊ  ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊໃ້ນການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ທ ກ

ການປີ່ຽນແປງ ຕ ີ່ ກບັນະໂຍບາຍການບນັຊ  ກ ຄຜືນົກະທບົຈາກການປີ່ຽນແປງ. 

ຄວາມທນັການ 

2.12 ເພືີ່ ອໃຫກ້ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການຕດັສນິໃຈ, ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານການເງນິ ຕອ້ງສາມາດສ ົີ່ງຜນົກະທບົ ຕ ີ່ ການຕດັສນິບນັຫາທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິຂອງຜ ນ້  າໃຊ.້ ຄວາມທນັການ ລວມມ ການສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຢ ີ່ພາຍໃນຂອບເຂດເວລາຂອງການຕດັສິນ

ບນັຫາ. ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສາມາດສ ນເສຍຄວາມກີ່ຽວຂອ້ງກບັການຕດັສນິໃຈ ຖາ້ຫາກມ ການສະໜອງຊກັຊາ້. ຄະນະບ ລິ 

ຫານຕອ້ງຊອກຫາພາວະດ ີ່ນດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງຄວາມທນັການ ໃນການສະເໜ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກບັການສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວ 

ສານທ ີ່ໜາ້ເຊືີ່ ອຖ.ື ໃນການບນັລ ພາວະດ ີ່ນດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງຄວາມກີ່ຽວຂອ້ງກບັການຕດັສນິໃຈ ແລະ ຄວາມເຊືີ່ ອຖໄືດນ້ ັນ້, 

ສິີ່ ງທ ີ່ ຕອ້ງພິຈາລະນາຕ ົນ້ຕ ຄ ື ວທິ ໃດທ ີ່ ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜ ນ້  າໃຊ ້ ໃນການຕດັສນິບນັຫາທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິໃຫດ້ ທ ີ່ ສ ດ. 
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ພາວະດ ີ່ນດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງ ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນໃຊຈ້ ີ່າຍ 

2.13 ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຄວນສ ງກີ່ວາ ຕ ົນ້ທຶນໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ການປະ

ເມ  ນຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ, ໂດຍສີ່ວນໃຫີ່ຍ, ແມ ີ່ນຂະບວນການວນິດິໄສ. ນອກນ ັນ້ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງ

ແມ ີ່ນຜ ນ້  າໃຊທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເປັນຜ ແ້ບກຫາບຢ ີ່ສະເໝ ໄປ. ສີ່ວນຫ າຍ, ຜ ນ້  າໃຊພ້າຍນອກໃນວງົກວາ້ງ ຈະມ ຜນົປະ 

ໂຫຍດຈາກຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ.    

2.14 ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຈາກການລາຍງານການເງນິ ຊີ່ວຍໃຫຜ້ ປ້ະກອບທຶນຕດັສິນບນັຫາໄດດ້ ກ ີ່ວາເກົີ່ າ, ຊຶີ່ ງເຮັດໃຫກ້ານເຄືີ່ ອນ 

ໄຫວຂອງຕະຫ າດທຶນມ ປະສດິທິຜນົຫ າຍກີ່ວາເກົີ່ າ ແລະ ຫ  ດຜີ່ອນຕ ົນ້ທຶນ ຂອງທຶນລງົ ສ  າລບັເສດຖະກດິໂດຍລວມ. ແຕີ່

ລະວສິາຫະກດິກ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເຊັີ່ ນດຽວກນັ, ລວມທງັຊີ່ອງທາງເຂ້ົາຫາຕະຫ າດທຶນທ ີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປ ງ, ຜນົກະທບົ

ທ ີ່ ເອື້ອອ  ານວຍຕ ີ່ ການພວົພນັກບັສາທາລະນະຊນົ ແລະ ບາງທ ກ ເຮັດໃຫຕ້ ົນ້ທຶນຂອງທຶນຫ  ດລງົກີ່ວາເກົີ່ າ. ຜນົປະໂຫຍດ

ຍງັອາດລວມມ ການຕດັສິນບນັຫາດາ້ນການບ ລິຫານຢີ່າງຮອບຮ ກ້ ີ່ວາເກົີ່ າ, ຍອ້ນວີ່າຂ ມ້  ນຂີ່າວສານການເງນິທ ີ່ ນ  າໃຊຢ້ ີ່ພາຍ

ໃນ, ຢີ່າງໜອ້ຍ ສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຈະອ ງໃສີ່ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ເພືີ່ ອຈ ດປະສງົໃນການສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານການເງນິ 

ເພືີ່ ອນ  າໃຊໂ້ດຍທ ົີ່ວໄປ. 

ຖານະການເງນິ 

2.15 ຖານະການເງນິຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ແມ ີ່ນສາຍພວົພນັ ລະຫີ່ວາງ ຊບັສນິ, ໜ ້ສິນ ແລະ ທຶນເຈົາ້ຂອງໃນວນັເວລາໃດ

ໜຶີ່ ງສະເພາະ ດ ັີ່ງທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. ນຍິາມອງົປະກອບດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ  ຄດື ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ຊບັສິນ ແມ ີ່ນຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ວສິາຫະກດິເປັນຜ ຄ້ວບຄ ມ ແລະເປັນຜນົຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ແລະ ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າ

ຈາກຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ວສິາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ.  

(ຂ) ໜ ້ສິນ ແມ ີ່ນພນັທະປດັຈ ບນັຂອງວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ເປັນຜນົຈາກເຫດການຜີ່ານມາ, ຊຶີ່ ງໃນການຊ  າລະສະສາງໜ ້ສິນ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຄາດວີ່າຈະສ ົີ່ງຜນົໃຫວ້ສິາຫະກດິສ ນເສຍຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ມ  ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ.   

(ຄ) ທຶນເຈົາ້ຂອງແມ ີ່ນຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ຍງັເຫ ືອ ໃນຊບັສນິຂອງວສິາຫະກດິພາຍຫ ງັຫກັໜ ້ສນິທງັໝດົອອກ.  

2.16 ບາງລາຍການ ທ ີ່ ກງົກບັຄ  ານຍິາມຂອງຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສິນໃດໜຶີ່ ງ ອາດບ ີ່ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເປັນຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ 

ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ເນືີ່ ອງຈາກວີ່າລາຍການເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ບ ີ່ ສອດຄີ່ອງກບັເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານ ສ  າລບັ ການຮບັ

ຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນວກັ 2.27-2.32. ໂດຍສະເພາະແລວ້, ກີ່ອນຊບັສິນ ຫ ື ໜ ້ສນິ ຈະຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໄດນ້ ັນ້ 

ເພືີ່ ອຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານຂອງຄວາມອາດເປັນໄປໄດ ້ ການຄາດຫວງັວີ່າ ຫວົໜີ່ວຍຈະໄດຮ້ບັ ຫ ື ເສຍຜນົ

ປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຕອ້ງມ  ຄວາມແນີ່ນອນສມົຄວນ. 

ຊບັສນິ 

2.17 ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ ຂອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ແມ ີ່ນຄວາມສາມາດບ ົີ່ມຊອ້ນຂອງຊບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວທ ີ່ ຈະ

ປະກອບສີ່ວນໂດຍກງົ ຫ ື ໂດຍທາງອອ້ມ ໃນການເຮັດໃຫວ້ສິາຫະກດິຮບັກະແສເງນິສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ. ກະແສ

ເງນິສດົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ອາດເກ ດຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສນິ ຫ ື ການຂາຍຊບັສນິອອກ.  

2.18 ຊບັສນິຈ  ານວນຫ າຍ, ເຊັີ່ ນ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ (ທ ີ່ ດນິ, ອາຄານ ແລະ ອ ປະກອນ) ເປັນຊນັສິນ ທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ. ເຖງິ

ຢີ່າງໃດກ ດ , ການມ ຕວົຕນົ ບ ີ່ ເປັນສິີ່ ງຕ ົນ້ຕ  ສ  າລບັຄວາມມ ຈງິຂອງຊບັສິນ. ບາງຊບັສນິ ກ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ.  

2.19 ໃນການກ  ານດົຄວາມມ ຈງິຂອງຊບັສິນ, ສດິທິດາ້ນກ  າມະສດິບ ີ່ ເປັນສິີ່ ງຕ ົນ້ຕ . ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຕວົຢີ່າງ ອະສງັຫາລິມະຊບັ ທ ີ່ ໄດ້

ມາດວ້ຍສນັຍາເຊົີ່ າ ຖເືປັນຊບັສນິ ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຄວບຄ ມຜນົປະໂຫຍດ ທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະໄດຮ້ບັມາຈາກອະສງັຫາລິມະຊບັ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

ໜ ້ສິນ 

2.20 ໜຶີ່ ງໃນລກັສະນະເດັີ່ນຕ ົນ້ຕ ຂອງໜ ້ສິນ ຄວືສິາຫະກດິມ  ພນັທະໃນປດັຈ ບນັທ ີ່ ຈະຕອ້ງດ  າເນ ນການ ຫ ື ປະຕບິດັ ດວ້ຍວິທ 

ການໃດໜຶີ່ ງ. ພນັທະອາດເປັນພນັທະທາງກດົໝາຍ ຫ ື ພນັທະແບບປະລິຍາຍ. ພນັທະທາງກດົໝາຍ ມ ຜນົບງັຄບັຕາມ

ກດົໝາຍ ເນືີ່ອງຈາກເປັນສນັຍາຂ ຜ້  ກມດັ ຫ ື ເປັນຂ ບ້ງັຄບັຕາມກດົໝາຍ. ພນັທະແບບປະລິຍາຍ ແມ ີ່ນພນັທະທ ີ່ ກ  າເນ ດ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  10 

 

ຈາກການກະທ  າຂອງວສິາຫະກດິ ຖາ້ວີ່າ :  

(ກ) ວສິາຫະກດິໄດແ້ຈງ້ໃຫພ້າກສີ່ວນອືີ່ ນ ວີ່າຕນົເອງຈະມ ຄວາມຮບັຜິດຊອບບາງປະການ ຕາມການປະຕບິດັໃນໄລຍະ

ຜີ່ານມາ ຈນົຖເືປັນແບບແຜນ ດວ້ຍນະໂຍບາຍທ ີ່ ໄດປ້ະກາດ ຫ ື ຖະແຫ ງການໃນປດັຈ ບນັທ ີ່ ບ ົີ່ງບອກແຈງ້ຢີ່າງ

ພຽງພ , ແລະ  

(ຂ) ຜນົຕາມມາຄ ືວສິາຫະກດິໄດຕ້ ັງ້ຄວາມຄາດຫວງັທ ີ່ ໃຊກ້ານໄດກ້ບັພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ວີ່າຕນົເອງຈະແບກຫາບຄວາມຮບັ 

ຜິດຊອບຕ ີ່ ພນັທະດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

2.21 ການຊ  າລະສະສາງພນັທະປດັຈ ບນັ ໂດຍທ ົີ່ວໄປຈ  າຕອ້ງມ  ການຈ ີ່າຍເປັນເງນິສດົ, ການໂອນຊບັສິນອືີ່ ນໃຫ,້ ການໃຫບ້ ລິ 

ການ, ການປີ່ຽນແທນພນັທະດ ັີ່ງກ ີ່າວ ກບັພນັທະອືີ່ ນ ຫ ື ການປີ່ຽນພນັທະ ເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງ. ພນັທະຍງັສາມາດສິນ້ສ ດ

ດວ້ຍວິທ ທາງອືີ່ ນ ເຊັີ່ ນການສະຫ ະສິດໂດຍເຈົາ້ໜ ້ ຫ ື ການໝດົສດິຂອງເຈົາ້ໜ ້.  

ທຶນເຈົາ້ຂອງ  
2.22 ທຶນເຈົາ້ຂອງ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າຍງັເຫ ືອຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ເ້ປັນລາຍການບນັຊ  ຫກັໜ ້ສິນທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ເ້ປັນລາຍການ

ບນັຊ ອອກ. ທຶນເຈົາ້ຂອງສາມາດຈດັເປັນປະເພດລາຍການຍີ່ອຍ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. ຕວົຢີ່າງ, ໃນນຕິບິ ກ 

ຄນົທ ີ່ ເປັນບ ລິສດັໃດໜຶີ່ ງ, ການຈດັປະເພດລາຍການຍີ່ອຍນ  ້ອາດລວມມ ເງນິທຶນທ ີ່ ໄດຈ້າກການປະກອບສີ່ວນຂອງຜ ຖ້ຮື  ນ້, 

ກ  າໄລລ ຖາ້ແບີ່ງປນັ, ກ ຄືກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ເ້ປັນລາຍການບນັຊ ໂດຍກງົ ເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງ. 

ຜນົການດ  າເນ ນງານ 

2.23 ຜນົການດ  າເນ ນງານ ແມ ີ່ນສາຍພວົພນັ ລະຫີ່ວາງ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງໃນຮອບເວລາລາຍ

ງານ. ມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ອະນ ຍາດໃຫວ້ສິາຫະກດິສະແດງຜນົການດ  າເນ ນງານ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃບ

ລາຍງານດຽວ (ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ) ຫ ື ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ສອງໃບລາຍງານ (ໃບລາຍງານ

ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ) ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການເທົີ່ ານ ັນ້. ໃນເອກະ 

ສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງສະແດງຜນົການດ  າເນ ນງານ ໃນເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິ ສອງໃບລາຍງານ (ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ). ສີ່ວນຫ າຍ ລວມຍອດຜນົ

ໄດຮ້ບັສງັລວມ ແລະ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຖກືນ  າໃຊເ້ປັນການວດັແທກຜນົການດ  າເນ ນງານ ຫ ື ເປັນພ້ືນຖານ ສ  າລບັສິີ່ ງ

ວດັແທກອືີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນ ຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທຶນ ຫ ື ກ  າໄລຕ ີ່ ຮ  ນ້. ການນຍິາມລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ມ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້    

(ກ) ລາຍຮບັ ແມ ີ່ນການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນຮອບເວລາລາຍງານ, ໃນຮ ບການໄດຮ້ບັ ຫ ື 

ການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງຊບັສນິ ຫ ື ການຫ  ດລງົຂອງໜ ້ສນິ ຊຶີ່ ງເປັນຜນົເຮັດໃຫທຶ້ນເຈົາ້ຂອງເພ ້ມຂຶນ້ ທ ີ່ ນອກເໜືອການເພ ້ມ

ຂຶນ້ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການປະກອບສີ່ວນ ຈາກຜ ລ້ງົທຶນໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ.  

(ຂ) ລາຍຈ ີ່າຍ ແມ ີ່ນການຫ  ດລງົດາ້ນຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນຮອບເວລາລາຍງານ ໃນຮ ບການສ ນເສຍ ຫ ື 

ການຫ  ດລງົຂອງຊບັສິນ ຫ ື ການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງໜ ້ສນິ ຊຶີ່ ງມ  ຜນົເຮັດໃຫທຶ້ນເຈົາ້ຂອງຫ  ດລງົ ທ ີ່ ນອກເໜືອການຫ  ດລງົ

ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການແຈກຢາຍໃຫຜ້ ລ້ງົທຶນໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ.   

2.24 ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ເປັນຜນົໂດຍກງົຈາກການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າ

ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ. ເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເປັນລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ຖກືຍກົຂຶນ້ໃນວກັ 

2.27 ຫາ 2.32.  

ລາຍຮບັ 

2.25 ຄ  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັ ລາຍຮບັ ລວມມ ທງັ ລາຍໄດ ້ແລະ ສີ່ວນໄດ.້  

(ກ) ລາຍໄດ ້ແມ ີ່ນລາຍຮບັທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກກດິຈະການປກົກະຕ ິຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ແລະ ເອ ນ້ຕາມຊືີ່ ຕີ່າງໆ ເຊັີ່ ນ 

ການຂາຍ, ຄີ່າທ  ານຽມ, ດອກເບຍ້, ເງນິປນັຜນົ, ຄີ່າສດິທິ ແລະ ຄີ່າເຊົີ່ າ.   



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  11 

 

(ຂ) ສີ່ວນໄດ ້ແມ ີ່ນລາຍການອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ກງົກບັຄ  ານຍິາມຂອງລາຍຮບັ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນລາຍໄດ.້ ຖາ້ຫາກມ ການລງົບນັຊ 

ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ, ຕາມປກົກະຕຈິະຖກືສະແດງແຍກອອກຕີ່າງຫາກ ຍອ້ນວີ່າການຮບັຊາບ ກີ່ຽວ

ກບັລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນປະໂຫຍດ ສ  າລບັການຕດັສິນບນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ.  

ລາຍຈ ີ່າຍ 

2.26 ຄ  ານຍິາມກີ່ຽວກບັ ລາຍຈ ີ່າຍປະກອບດວ້ຍສີ່ວນເສຍ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກກດິຈະການປກົກະຕິຂອງວສິາຫະກດິ. 

(ກ) ລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ໃນກດິຈະການປກົກະຕຂິອງວິສາຫະກດິ ປະກອບດວ້ຍ, ຕວົຢີ່າງ ຕ ົນ້ທຶນຂາຍ, ເງນິເດອືນ, ຄີ່າ

ຫ  ຍ້ຫຽ້ນ.  ຕາມປກົກະຕ ິລາຍຈ ີ່າຍຈະຢ ີ່ໃນຮ ບການກະແສຈ ີ່າຍອອກ ຫ ື ການເຊືີ່ ອມຄີ່າຂອງຊບັສນິ ເຊັີ່ ນ ເງນິສດົ 

ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ, ເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຫ ື ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ.  

(ຂ) ສີ່ວນເສຍ ສະແດງເຖງິລາຍການອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ກງົກບັຄ  ານຍິາມຂອງລາຍຈ ີ່າຍ ແລະ ອາດເກ ດຂຶນ້ໃນກດິຈະການ

ປກົກະຕິຂອງວສິາຫະກດິ. ເວລາມ ການລງົບນັຊ ສີ່ວນເສຍໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ, ຕາມປກົກະຕິລາຍ 

ການດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະຖກືສະແດງແຍກອອກຕີ່າງຫາກ ຍອ້ນວີ່າການຮບັຊາບກີ່ຽວກບັລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນປະໂຫຍດ

ສ  າລບັການຕດັສິນບນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຊບັສນິ, ໜ ້ສິນ, ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ 

2.27 ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແມ ີ່ນຂະບວນການລວມເອົາລາຍການເຂ້ົາເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຖາ້

ລາຍການນ ັນ້ກງົກບັຄ  ານຍິາມຂອງຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ, ລາຍຮບັ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍ ແລະ ຕອບສະໜອງກບັເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານ 

ລ ີ່ມນ  ້:  

  

(ກ) ອາດເປັນໄປໄດ ້ທ ີ່ ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຈະເຂ້ົາ ຫ ື ອອກ

ຈາກວສິາຫະກດິ.  

(ຂ) ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ  ຕ ົນ້ທຶນ ຫ ື ມ  ນຄີ່າ ທ ີ່ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າໄດຢ້ີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້  

2.28 ການບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ລາຍການທ ີ່ ກງົກບັເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ຖກືດດັແກ ້ດວ້ຍການເປ ດເຜ ຍໃນ

ນະໂຍບາຍການບນັຊ ທ ີ່ ນ  າໃຊ ້ຫ ື ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ ຫ ື ໃນເອກະສານອະທິບາຍເພ ້ມເຕ ມ. 

ຄວາມອາດເປັນໄປໄດຂ້ອງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ 

2.29 ຄວາມສ  ານກຶ ກີ່ຽວກບັຄວາມອາດເປັນໄປໄດ ້ ຖກືນ  າໃຊໃ້ນເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເພືີ່ ອອ ງໃສີ່

ລະດບັຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນທ ີ່ ວີ່າຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົທ ີ່ ຕດິພນັກບັລາຍການ ທ ີ່ ຈະເຂ້ົາ ຫ ື ອອກຈາກວິ

ສາຫະກດິ. ການປະເມ  ນຜນົ ກີ່ຽວກບັລະດບັຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັກະແສຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນ

ອະນາຄດົ ຖກືດ  າເນ ນໂດຍອ ງຕາມຫ ກັຖານຢັງ້ຢືນທ ີ່ ກ ີ່ຽວກບັສະພາບການ ໃນທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ ໃນເວລາສາ້ງ

ເອກະສານລາຍງານການເງນິນ ັນ້. ການປະເມ  ນຜນົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ດ  າເນ ນເປັນແຕີ່ລະລາຍສ  າລບັລາຍການທ ີ່ ມ  ຄວາມສ  າຄນັ 

ແລະ ສ  າລບັກ ີ່ມ ທ ີ່ ເປັນກ ີ່ມປະຊາກອນຂະໜາດໃຫີ່ຍ ຂອງບນັດາລາຍການແຕີ່ລະອນັ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຄວາມສ  າຄນັທຽບຖານ. 

ຄວາມເຊືີ່ ອຖໄືດຂ້ອງການຕ ມ ນຄີ່າ 

2.30 ເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານທ ສອງດາ້ນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍການໃດໜຶີ່ ງມ  ຄ ື ຕ ົນ້ທຶນ ຫ ື ມ  ນຄີ່າ ທ ີ່ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າ

ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ ໃນຫ າຍກ ລະນ , ຕ ົນ້ທຶນ ຫ ື ມ  ນຄີ່າຂອງລາຍການໃດໜຶີ່ ງ ເປັນທ ີ່ ຮ  ຈ້ກັມາກີ່ອນ. ໃນກ ລະນ ອືີ່ ນ, ຕອ້ງ

ໄດຄ້າດຄະເນເອົາ. ການນ  າໃຊກ້ານຄາດຄະເນ ຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ແມ ີ່ນພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງຕ ົນ້ຕ  ຂອງການສາ້ງເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິ ແລະ ຈະບ ີ່ ເຮັດໃຫເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂາດຄວາມເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ ຖາ້ຫາກບ ີ່ ສາມາດຄາດຄະເນ

ຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົໄດ,້ ບ ີ່ ໃຫຮ້ບັຮ ເ້ອົາລາຍການນ ັນ້ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ.   

2.31 ລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ກງົກບັເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສາມາດກງົກບັເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍ 

ການບນັຊ ຕາມພາຍຫ ງັ, ຊຶີ່ ງເປັນຜນົຈາກສະຖານະການ ຫ ື ເຫດການທ ີ່ ປີ່ຽນແປງຕາມພາຍຫ ງັ.   
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2.32 ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ກງົກບັເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານດາ້ນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ອາດເຮັດໃຫມ້  ຄວາມຈ  າເປັນ

ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ, ໃນເອກະສານອະທິບາຍ ຫ ື ຕາຕະລາງເພ ້ມເຕ ມ. ສິີ່ ງນ ຈ້ະແທດເໝາະ ຖາ້ວີ່າ

ຄວາມຮ ກ້ ີ່ຽວກບັລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ກີ່ຽວພນັກບັການປະເມ  ນຜນົຂອງຜ ນ້  າໃຊເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິ ກີ່ຽວກບັຖານະ

ການເງນິ, ຜນົການດ  າເນ ນງານ ແລະ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງຖານະການເງນິຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ.  

ການຕ ມ ນຄີ່າຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ, ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ 

2.33 ການຕ ມ  ນຄີ່າແມ ີ່ນຂະບວນການກ  ານດົຈ  ານວນເງນິ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ, ລາຍຮບັ ແລະ  ລາຍ

ຈ ີ່າຍ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ. ການຕ ມ  ນຄີ່າລວມມ ການເລືອກເຟ້ັນພ້ືນຖານການຕ ມ  ນຄີ່າ. ມາດຕະຖານ

ສະບບັນ  ້ ກ  ານດົພ້ືນຖານການຕ ມ  ນຄີ່າ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊສ້  າລບັຫ າຍປະເພດຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ, ລາຍຮບັ ແລະ 

ລາຍຈ ີ່າຍ.    

2.34 ພ້ືນຖານລວມດາ້ນການຕ ມ  ນຄີ່າ ສອງປະການ ຄ ືມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນເດ ມ ແລະ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ :  

(ກ) ສ  າລບັຊບັສນິ, ມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນເດ ມ ແມ ີ່ນຈ  ານວນເງນິສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຂອງ

ສິີ່ ງທ ີ່ ນ  າໄປແລກຊບັສນິ ໃນເວລາທ ີ່ ໄດຊ້ບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວມາເປັນກ  າມະສດິ. ສ  າລບັໜ ້ສນິ, ຕ ົນ້ທຶນເດ ມ ແມ ີ່ນຈ  ານວນ

ເງນິສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນເງນິສດົທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ເພືີ່ ອການ

ແລກປີ່ຽນກບັພນັທະ ໃນເວລາທ ີ່ ພນັທະເກ ດຂຶນ້ ຫ ື ໃນບາງສະຖານະພາບ (ຕວົຢີ່າງ, ອາກອນລາຍຮບັ), ຈ  ານວນ

ເງນິສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ ທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະໄດຈ້ ີ່າຍເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງໜ ້ສນິ ໃນເວລາດ  າເນ ນກດິຈະການ

ປກົກະຕ.ິ ມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນເດ ມ ທ ີ່ ໄດຫ້ກັທດົແທນ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນເດ ມຂອງຊບັສນິ ຫ ື ຂອງໜ ້ສນິໃດໜຶີ່ ງ ບວກ 

ຫ ື ລບົພ ດສີ່ວນມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນເດ ມທ ີ່  ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ຫ ື ເປັນລາຍຮບັ ໃນເມ ືີ່ອກີ່ອນ. 

(ຂ) ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ແມ ີ່ນຈ  ານວນເງນິຊຶີ່ ງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງສາມາດຖກືແລກປີ່ຽນ ຫ ື ຊຶີ່ ງໜ ້ສນິໃດໜຶີ່ ງອາດຈະຖກືຊ  າລະສະ

ສາງ, ລະຫີ່ວາງ ພາກສີ່ວນທ ີ່ ຮບັຮ  ້ແລະ ເຕັມໃຈ ໃນການແລກປີ່ຽນ ພາຍໃຕກ້ານແກງ້ແຍງ້ປກົກະຕ.ິ 

ຫ ກັການລວມ ກີ່ຽວກບັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າ 

2.35 ຂ ກ້  ານດົ ກີ່ຽວກບັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສິນ, ໜ ້ສນິ, ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍໃນມາດຕະ 

ຖານສະບບັນ  ້ ແມ ີ່ນອ ງຕາມຫ ກັການລວມທ ີ່ ມາຈາກຂອບຂີ່າຍການສາ້ງ ແລະ ສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ

IASB ແລະ  ຈາກ IFRS ເຕັມສີ່ວນ ແລະ ຈາກ IFRS ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ. ໃນກ ລະນ ບ ີ່ ມ  ຂ ້

ກ  ານດົໃນມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ທ ີ່ ນ  າໃຊສ້ະເພາະ ກີ່ຽວກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຫ ື ເຫດການ ຫ ື ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆ, ວກັ 

10.4  ໃຫກ້ານຊ ແ້ຈງ ທ ີ່ ຊີ່ວຍໃນການວນິດິໄສ ແລະ ວກັ 10.5  ສາ້ງລ  າດບັຂ ັນ້ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ

ໃນເວລາຕດັສນິໃຈ ກີ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການບນັຊ ທ ີ່ ແທດເໝາະຕາມສະພາບການ. ລະດບັທ ສອງຂອງລ  າດບັຂ ັນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ 

ກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຕອ້ງຄ  ານງຶເຖງິຄ  ານຍິາມ, ເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ຄວາມ

ສ  ານກຶ ກີ່ຽວກບັການຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ, ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ, ພອ້ມທງັ ຫ ກັການລວມທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃນໝວດ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ .້ 

ພ້ືນຖານເງນິຄາ້ງຮບັ-ຄາ້ງຈ ີ່າຍ 

2.36 ວສິາຫະກດິຕອ້ງສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ ດວ້ຍການບນັຊ ຕາມພ້ືນຖານເງນິຄາ້ງຮບັ-ຄາ້ງຈ ີ່າຍ, ຍກົເວັນ້

ສ  າລບັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັກະແສເງນິສດົ. ຕາມພ້ືນຖານເງນິຄາ້ງຮບັ-ຄາ້ງຈ ີ່າຍ, ລາຍການຕີ່າງໆຖກືຮບັຮ ແ້ລະລງົ

ບນັຊ ເປັນຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ, ທຶນເຈົາ້ຂອງ, ລາຍຮບັ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍ ຖາ້ຫາກກງົກບັຄ  ານຍິາມ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານ

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສ  າລບັລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວເຫ ົີ່ ານ .້  
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ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ຊບັສນິ 

2.37 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັສນິ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ຖາ້ຫາກມ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າຜນົ

ປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົຈະເຂ້ົາຫາວສິາຫະກດິ ແລະ ຊບັສນິນ ັນ້ ມ  ຕ ົນ້ທຶນ ຫ ື ມ  ນຄີ່າ ທ ີ່ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າ

ໄດຢ້ີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ ຊບັສນິຈະບ ີ່ ຖກຶຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ເມ ືີ່ອລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ບ ີ່

ອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ຈະນ  າຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົເຂ້ົາຫາວສິາຫະກດິ ນອກຮອບເວລາລາຍງານໃນປດັ 

ຈ ບນັ. ກງົກນັຂາ້ມ, ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕອ້ງນ  າໄປສ ີ່ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ໃນໃບລາຍງານ

ຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ຫ ື ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, ຖາ້ຫາກໄດນ້  າສະເໜ ) ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມ

ກດິຈະການ ແລະ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ຫ ື ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ

ສະເພາະກດິຈະການ. 

2.38 ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຊບັສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ເປັນຊບັສນິ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຖາ້ມ  ຄວາມໝັນ້ໃຈຢີ່າງແນີ່ນອນ 

ວີ່າລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະນ  າເອົາຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົເຂ້ົາຫາວສິາຫະກດິ, ຊບັສິນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ ກ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຊບັສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ແລະ ເປັນສິີ່ ງແທດເໝາະທ ີ່ ຈະຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ນ ັນ້ ກ ຕາມ. 

ໜ ້ສິນ 
2.39 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ສນິໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ, ເມ ືີ່ອ  

(ກ) ວສິາຫະກດິມ  ພນັທະ ໃນທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານອນັເປັນຜນົມາຈາກເຫດການຜີ່ານມາ,   

(ຂ) ມ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າ ວສິາຫະກດິຈະຕອ້ງໂອນຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ມ  ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ເພືີ່ ອ

ຊ  າລະສະສາງພນັທະໃນປດັຈ ບນັ, ແລະ 

(ຄ) ຈ  ານວນເງນິຊ  າລະ ຕອ້ງສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້  

2.40 ໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ເປັນພນັທະທ ີ່ ເປັນໄປໄດ ້ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແນີ່ນອນ ຫ ື ເປັນພນັທະປດັຈ ບນັທ ີ່ ຍງັບ ີ່ ທນັໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ  ເນືີ່ອງຈາກບ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມໜຶີ່ ງໃນເງ ືີ່ອນໄຂ (ຂ) ແລະ (ຄ) ຂອງວກັ 2.39 ຫ ື ຕາມທງັສອງເງືີ່ອນໄຂ. ວສິາຫະກດິ

ໃດໜຶີ່ ງບ ີ່ ຄວນຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ເປັນໜ ້ສິນ, ຍກົເວັນ້ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ທ ີ່ ໄດມ້າໃນເວລາການ

ຄວບກດິຈະການ (ເບິີ່ ງ  ໝວດທ  19 ການຄວບກດິຈະການ ແລະ ຄີ່ານຍິມົ). 

ລາຍຮບັ 

2.41 ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ເປັນຜນົມາຈາກການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າ ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ 

ໂດຍກງົ. ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍຮບັ ໃນໃບລາຍງານຜນົ

ໄດຮ້ບັສງັລວມ (ຫ ື ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, ຖາ້ຫາກມ ການນ  າສະເໜ ) ເມ ືີ່ອຫາກມ ການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງຜນົປະໂຫຍດ 

ດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ພວົພນັເຖງິ ການເພ ້ມຂຶນ້ ໃນຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ຫ ື ການຫ  ດລງົຂອງໜ ້ສນິ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ຊຶີ່ ງ

ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າໄດຢ້ີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖ.ື ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງ

ລງົບນັຊ ລາຍຮບັ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ຫ ື ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ຖາ້ຫາກມ ການສະເໜ ) ເມ ືີ່ອຫາກມ 

ການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການເພ ີ່ ມຂຶນ້ຂອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ຫ ື ການຫ  ດ

ລງົຂອງໜ ້ສິນໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ຊຶີ່ ງສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າໄດຢ້ີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້  

ລາຍຈ ີ່າຍ 
2.42 ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຈ ີ່າຍ ເປັນຜນົມາຈາກການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າ ຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສິນ 

ໂດຍກງົ. ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍຈ ີ່າຍ ໃນໃບລາຍງານຜນົ

ໄດຮ້ບັສງັລວມ (ຫ ື ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, ຖາ້ຫາກມ ການນ  າສະເໜ ) ເມ ືີ່ອຫາກມ ການຫ  ດລງົຂອງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນ

ເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ພວົພນັເຖງິ ການຫ  ດລງົໃນຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ຫ ື ມ  ການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງໜ ້ສນິ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ຊຶີ່ ງສາມາດ

ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າໄດຢ້ີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖ.ື ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງລງົບນັຊ  

ລາຍຈ ີ່າຍ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ຫ ື ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ຖາ້ຫາກມ ການສະເໜ ) ເມ ືີ່ອຫາກມ ການຫ  ດ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  14 

 

ລງົຂອງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການຫ  ດລງົຂອງຊບັສນິ ຫ ື ການເພ ີ່ ມຂຶນ້ຂອງໜ ້ສນິ

ໃດໜຶີ່ ງ ຊຶີ່ ງສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າໄດຢ້ີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້  

ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ແລະ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ  
2.43 ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ແມ ີ່ນສີ່ວນຜິດດີ່ຽງດາ້ນເລກຄະນດິ ລະຫີ່ວາງ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ. ບ ີ່ ແມ ີ່ນອງົປະ 

ກອບທີ່ ແຍກຕີ່າງຫາກອອກຈາກເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ແລະ ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງມ  ຫ ກັການການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ 

ຕີ່າງຫາກ ກີ່ຽວກບັລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

2.44 ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແມ ີ່ນສີ່ວນຜິດດີ່ຽງດາ້ນເລກຄະນດິ ລະຫີ່ວາງ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນລາຍການຕີ່າງໆ

ຂອງລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ຊຶີ່ ງມາດຕະຖານສະບບັດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ຈດັເປັນລາຍການ ຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ. ສິີ່ ງນ ບ້ ີ່ ແມ ີ່ນ

ລາຍການທ ີ່ ແຍກຕີ່າງຫາກ ອອກຈາກເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ແລະ ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງມ  ຫ ກັການການຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ ຕີ່າງຫາກ ກີ່ຽວກບັລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

2.45 ມາດຕະຖານສະບບັດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫມ້  ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ບນັດາລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 

ທ ີ່ ບ ີ່ ກງົກບັຄ  ານຍິາມກີ່ຽວກບັ ຊບັສິນ ຫ ື ໜ ້ສນິ ໂດຍບ ີ່ ຂຶນ້ກບັວີ່າ ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະເປັນຜນົມາຈາກການປະຕບິດັ

ຄວາມສ  ານກຶທ ີ່ ມກັຮຽກກນັທ ົີ່ວໄປວີ່າ ເປັນ “ຄວາມສ  ານກຶກີ່ຽວກບັການຈບັຄ ີ່” ສ  າລບັການຕ ມ  ນຄີ່າກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. 

ການຕ ມ ນຄີ່າ ໃນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້ 

2.46 ໃນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າ ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ ຕາມມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນເດ ມ ເວັນ້ເສຍ

ແຕີ່ວີ່າ ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົການຕ ມ  ນຄີ່າເບືອ້ງຕ ົນ້ ຕາມພ້ືນຖານອືີ່ ນ ເຊັີ່ ນມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ.   

ການຕ ມ ນຄີ່າຕາມຫ ງັ 

ຊບັສນິການເງນິ ແລະ ໜ ້ສິນການເງນິ  
2.47 ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິການເງນິພ້ືນຖານ ແລະ ໜ ້ສນິການເງນິພ້ືນຖານ ຕາມຄ  ານຍິາມທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນ     

ໝວດ 11 ເຄືີ່ອງ ມກືານເງນິພ້ືນຖານ ຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ ລບົການສ ນເສຍມ ນຄີ່າອອກ ຍກົເວັນ້ສ  າລບັເງນິລງົທຶນ  

ໃນຮ ນ້ບ ລິມະສດິ ທ ີ່ ປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ສາມນັບ ີ່ ໄດ ້ແລະ ບ ີ່ ມ  ສດິຂາຍຄນືໄດ ້ແລະ ໃນຮ ນ້ສາມນັທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ສດິຂາຍໄດ ້ທ ີ່ ມ  ການຊື-້

ຂາຍຕ ີ່ ສາທາລະນະຊນົ ຫ ື ບ ີ່ ດ ັີ່ງນ ັນ້ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ຊຶີ່ ງຖກືຕ ມ  ນຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ 

ແລະ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງ ຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.  

2.48 ໂດຍທ ົີ່ວໄປ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິການເງນິ ແລະ ໜ ້ສນິການເງນິອືີ່ ນໆທງັໝດົ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ແລະ ຮບັ

ຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ເປັນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົ 

ຫ ື ອະນ ຍາດໃຫມ້  ການຕ ມ  ນຄີ່າຕາມພ້ືນຖານອືີ່ ນ, ຕວົຢີ່າງ ຕາມມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນ ຫ ື ຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ.  

ຊບັສນິທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການເງນິ  
2.49 ສີ່ວນຫ າຍ ຊບັສນິທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການເງນິ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ຕາມມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນເດ ມ 

ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຫ ງັ ຕາມພ້ືນຖານການຕ ມ  ນຄີ່າອືີ່ ນໆ. ຕວົຢີ່າງ :  

(ກ) ວສິາຫະກດິຕ ມ  ນຄີ່າ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ດວ້ຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາໝ ີ່ ລະຫີ່ວາງ ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ໄດຫ້ກັຄີ່າເຊືີ່ ອມແລວ້ 

ແລະ ມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ.້  

(ຂ) ວສິາຫະກດິຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງ ດວ້ຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາໝ ີ່ ລະຫີ່ວາງ ຕ ົນ້ທຶນ ແລະ ແລະ ລາຄາຂາຍ ຫກັຕ ົນ້

ທຶນໃນການຜະລິດສນິຄາ້ໃຫສ້  າເລັດຮ ບ ແລະ ໃນການຂາຍອອກ.   

(ຄ) ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ຕິດພນັກບັຊບັສນິທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການເງນິ 

ຊຶີ່ ງພວມນ  າໃຊ ້ຫ ື ຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອຂາຍ.   

ການຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິດວ້ຍຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາຄແືນວນ ັນ້ ແມ ີ່ນເພືີ່ ອແນໃສີ່ຮບັປະກນັວີ່າຊບັສິນບ ີ່ ໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມ

ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສ ງກີ່ວາ ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ວສິາຫະກດິຄາດວີ່າຈະໄດຮ້ບັຈາກການຂາຍ ຫ ື ຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  15 

 

2.50 ສ  າລບັ ປະເພດຊບັສນິທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການເງນິດ ັີ່ງລ ີ່ມນ ,້ ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ອະນ ຍາດ ຫ ື ກ  ານດົໃຫມ້  ການຕ ມ  ນຄີ່າຕາມ

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ:  

(ກ) ເງນິລງົທຶນໃນວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ແລະ ວິສາຫະກດິປະສມົ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຕ ມ  ນຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ 

(ເບິີ່ ງວກັ 14.10 ແລະ 15.15 ຕາມລ  າດບັ) ;  

(ຂ) ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຕ ມ  ນຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ (ເບິີ່ ງວກັ 16.7) ;  

(ຄ) ຊບັສນິກະສິກ  າ (ຊບັສິນຊ ວະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພນັກະສິກ  າ ໃນເວລາເກບັກີ່ຽວ) ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຕ ມ  ນ

ຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ລບົໃຫຕ້ ົນ້ທຶນຄາດຄະເນຂາຍ (ເບິີ່ ງວກັ 34.2). 

ໜ ້ສິນທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນໜ ້ສິນການເງນິ   
2.51 ສີ່ວນຫ າຍ ໜ ້ສນິ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນໜ ້ສນິການເງນິ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ຊຶີ່ ງເປັນຈ  ານວນເງນິທ ີ່

ຕອ້ງການເພືີ່ ອຊ  າລະພນັທະ ໃນມືລ້າຍງານ. 

ການຫກັຊ  າລະສະສາງ  

2.52 ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຫກັຊ  າລະສະສາງ ລະຫີ່ວາງ ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ ຫ ື ລະຫີ່ວາງ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່

ວີ່າຈະຖກືກ  ານດົ ຫ ື ອະນ ຍາດໂດຍມາດຕະຖານສະບບັນ .້ 

(ກ) ການຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິ ທ ີ່ ໄດຫ້ກັສີ່ວນປບັມ ນຄີ່າອອກ (ຕວົຢີ່າງ, ສີ່ວນຫ  ດມ ນຄີ່າ ບວ້ງເຄືີ່ ອງໃນສາງພ ົນ້ສະໄໝ ແລະ 

ສີ່ວນຫ  ດດາ້ນມ ນຄີ່າບວ້ງໜ ້ຕອ້ງຮບັຮຽກເກບັບ ີ່ ໄດ)້ - ບ ີ່ ຖເືປັນການຫກັຊ  າລະສະສາງ.   

(ຂ) ຖາ້ວີ່າກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານປກົກະຕິຂອງວິສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ບ ີ່ ລວມມ ການຊື ້ ແລະ ຂາຍ ຊບັສນິທ ີ່ ບ ີ່ໝ ນວຽນ, 

ລວມທງັເງນິລງົທຶນ ແລະ ຊບັສນິໃນການທ ລະກດິ, ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິສະເໜ  ສີ່ວນໄດ ້ແລະ ສີ່ວນ

ເສຍໃນການຂາຍຊບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວອອກ ດວ້ຍການຫກັມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍໃນການຂາຍທ ີ່ ຕດິ

ພນັ ອອກຈາກລາຍຮບັບວ້ງການຂາຍ.   

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

2.15 

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ອະນ ຍາດໃຫນ້  າໃຊຄ້  າສບັ “ໃບສະຫ  ບຊບັສມົບດັ” ແທນ “ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ” 

(ເບິີ່ ງວກັ 4.1 IFRS ສ  າລບັ ວນກ). ກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  ນ  າໃຊຄ້  າສບັໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 

(ມຕ. 31). 

2.22 

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ອະນ ຍາດໃຫຈ້ດັປະເພດຍີ່ອຍ ທຶນເຈົາ້ຂອງ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. ມາດຕະ 

ຖານນ  ້ກ  ານດົໃຫຈ້ດັປະເພດຍີ່ອຍ ທຶນເຈົາ້ຂອງ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. 

2.23 

2.37 

2.41 

2.42 

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ອະນ ຍາດໃຫ ້ວສິາຫະກດິນ  າສະເໜ ຜນົການດ  າເນ ນງານ: 

 ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິໃບລາຍງານດຽວ (ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ), ຫ ື 

 ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ສອງໃບລາຍງານ (ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດ້

ຮບັສງັລວມ). 

ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພະາກດິຈະການ, ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ບ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫນ້  າສະເໜ ຜນົ

ການດ  າເນ ນງານ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃບລາຍງານດຽວ. ສະນ ັນ້ ວກັເຫ ົີ່ ານ ຈ້ ຶີ່ ງຖກືປບັປ ງ. 
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ໝວດ 3 

ການສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ  

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

3.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັການນ  າສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິໂດຍຖກືຕອ້ງ, ຄວາມຖກືຕອ້ງ ຕາມມາດຕະ 

ຖານສະບບັນ  ້ມ  ຫຍງັແດີ່ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຄບົຊ ດແມ ີ່ນຫຍງັ. 

ການນ  າສະເໜ ໂດຍຖກືຕອ້ງ 

3.2      ເອກະສານລາຍງານການເງນິຕອ້ງສະເໜ  ຖານະການເງນິ, ຜນົການດ  າເນ ນງານດາ້ນການເງນິ ແລະ ກະແສເງນິສດົ ຂອງ

ວສິາຫະກດິຢີ່າງຖກືຕອ້ງ. ການນ  າສະເໜ ໂດຍຖກືຕອ້ງ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້  ການສະແດງຂ ມ້  ນທ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ກີ່ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງ

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຄ  ານຍິາມ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະ ຖານການຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ  ສ  າລບັ ຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ, ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ດ ັີ່ງທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນໝວດ  2  ຄວາມສ  ານກຶ ແລະ 

ຫ ກັການລວມ. 

(ກ)  ການປະຕບິດັ ມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ ພອ້ມທງັມ  ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນເພ ້ມເຕ ມ ເມ ືີ່ອຈ  າເປັນ, ແມ ີ່ນເພືີ່ ອໃຫເ້ອະສານລາຍ

ງານການເງນິບນັລ ຜນົການສະເໜ ຖານະການເງນິ, ຜນົການດ  າເນ ນງານດາ້ນການເງນິ ແລະ ກະແສເງນິສດົຂອງ 

ວຫຍ ໂດຍຖກືຕອ້ງທ ີ່ ສ ດ. 

(ຂ)   ຄດື ັີ່ງໄດອ້ະທິບາຍໃນວກັ 1.5, ການປະຕບິດັມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ໂດຍວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ມ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບລາຍງານ

ຕ ີ່ ສາທາລະນະຊນົຈະບ ີ່ ພາໃຫເ້ປັນການນ  າສະເໜ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ກບັມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວນ .້ 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນເພ ້ມເຕ ມດ ັີ່ງທ ີ່ ໄດອ້າ້ງອ ງໃນຂ  ້ (ກ) ເປັນສິີ່ ງຈ  າເປັນ ຖາ້ວີ່າຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມຂ ກ້  ານດົສະເພາະຂອງ 

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ຫາກບ ີ່ ພຽງພ ທ ີ່ ຈະຊີ່ວຍໃຫຜ້ ນ້  າໃຊເ້ຂ້ົາໃຈຜນົກະທບົຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການ ແລະ

ເງືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆສະເພາະ, ທ ີ່ ມ  ຕ ີ່ ຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົການດ  າເນ ນງານດາ້ນການເງນິຂອງວສິາຫະກດິ. 

ຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ 

3.3   ວິສາຫະກດິຊຶີ່ ງເອກະສານລາຍງານການເງນິຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ຕອ້ງອອກຖະແຫ ງການ ຢີ່າງຈະ

ແຈງ້ ແລະ ແບບບ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂ ກີ່ຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງດ ັີ່ງກ ີ່າວໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທ້າຍ. ບ ີ່ ໃຫ້ເວ້ົາວີ່າ ເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິຖກືຕອ້ງຕາມ FRS ສ  າລບັ ວຫຍ ສະບບັນ  ້ເວັ້ນເສຍແຕີ່ວີ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິຖກືຕອ້ງ

ຕາມຂ ້ກ  ານດົທງັໝດົຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ .້ 

3.7 ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ບ ີ່ ຄີ່ອຍເກ ດຂຶນ້ ເມ ືີ່ອຄະນະບ ລິຫານສະຫ  ບຄວາມວີ່າຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ອາດນ  າໄປສ ີ່

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດຫ າຍ ຊຶີ່ ງອາດຈະຂດັແຍີ່ງກບັ ຈ ດປະສງົຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ 

ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນ ໝວດ 2, ແຕີ່ຂອບຂີ່າຍທາງດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ຫາກເກອືດຫາ້ມການຜ ກອອກຈາກເງືີ່ອນ

ໄຂດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້, ວິສາຫະກດິຕອ້ງໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມທ ີ່ ສ ດ ເພືີ່ ອຫ  ດຜີ່ອນຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດ ທ ີ່ ເກ ດຈາກການປະຕິບດັມາດ 

ຕະຖານການລາຍງານການເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ໂດຍເປ ດເຜ ຍບາງຂ ມ້  ນດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້    

(ກ)    ລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງເງືີ່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ ແລະ ສາຍເຫດເປັນຫຍງັຄະນະບ ລິຫານຈຶີ່ງໄດສ້ະຫ  ບ

ຄວາມວີ່າການປະຕບິດັຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ ຈະນ  າໄປສ ີ່ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ສາ້ງຂ ຂ້ດັ

ແຍີ່ງກບັຈ ດປະສງົຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນໝວດ 2. 

(ຂ) ສ  າລບັແຕີ່ລະປ ການບນັຊ ທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ , ການປບັປ ງແຕີ່ລະລາຍການໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຊຶີ່ ງຄະນະບ ລິ 

ຫານໄດສ້ະຫ  ບຄວາມແລວ້ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນເພືີ່ ອຈະບນັລ ພາວະການນ  າສະເໜ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງ. 
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ຄວາມສືບເນືີ່ອງໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິ 

3.8     ເວລາສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ຄະນະບ ລິຫານຂອງວິສາຫະກດິທ ີ່ ນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້ຕອ້ງປະເມ  ນຜນົ

ຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກດິ ໃນການສືບຕ ີ່ ຢ ີ່ໃນພາວະສືບເນືີ່ ອງໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິ. ວິສາຫະກດິມ  ຄວາມສືບ

ເນືີ່ ອງໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າຄະນະບ ລິຫານມ ເຈດຈ  ານງົຊ  າລະສະສາງວສິາຫະກດິ ຫ ື ຢ ດຕິລາຍ 

ການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ຫ ື ບ ີ່ ມ  ທາງເລືອກທ ີ່ ເປັນໄປໄດແ້ຕີ່ຫາກຕອ້ງດ  າເນ ນການຄແືນວນ ັນ້. ໃນການປະເມ  ນຜນົເບິີ່ ງວີ່າ ສມົ 

ມ ດຖານ ກີ່ຽວກບັຄວາມສບືເນືີ່ອງໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິເປັນສິີ່ ງແທດເໝາະຫ ືບ ີ່ ນ ັນ້, ຄະນະບ ລິຫານຕອ້ງຄ  ານງຶເຖງິ

ທ ກຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ມ  ຢ ີ່ ກ ີ່ຽວກບັອະນາຄດົ ຊຶີ່ ງຢີ່າງໜອ້ຍ, ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ຈ  າກດັ, ເປັນໄລຍະເວລາສິບສອງເດືອນ ນບັແຕີ່

ມ ືລ້າຍງານເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

3.9    ຖາ້ຫາກໃນເວລາປະເມ  ນຜນົຂອງຕນົເອງ ຄະນະບ ລິຫານຮບັຊາບວີ່າ ກີ່ຽວກບັຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນທ ີ່ ສ  າຄນັທຽບຖານ ຊຶີ່ ງ

ກ ີ່ຽວກບັເຫດການ ຫ ື ສະພາບການທ ີ່ ອາດໃຫມ້  ຂ ສ້ງົໃສທ ີ່ ສ  າຄນັທຽບຖານ ຕ ີ່ ກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງວິສາຫະກດິ ກີ່ຽວ

ກບັຄວາມສບືເນືີ່ອງໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນເຫ ົີ່ ານ ັນ້. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິບ ີ່

ສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ ບນົພ້ືນຖານຄວາມສບືເນືີ່ອງໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິ, ກ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຄວາມ

ເປັນຈງິດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ພອ້ມໆກບັພ້ືນຖານທ ີ່ ຕນົສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ເຫດຜນົ ເປັນຫຍງັຈຶີ່ງບ ີ່ ຖວືີ່າວສິາຫະ

ກດິມ  ຄວາມສບືເນືີ່ອງໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິ. 

ຄວາມຖ ີ່ ຂອງການລາຍງານ 

3.10  ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຄບົຊ ດ (ລວມທງັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບ–ເບິີ່ ງວກັ 3.14) ຢີ່າງໜອ້ຍ

ປ ລະຄ ັງ້. ເມ ືີ່ອມ ືສ້ ດທາ້ຍຂອງຮອບເວລາລາຍງານ ຂອງວິສາຫະກດິ ຫາກມ ການປີ່ຽນແປງ ແລະ ມ ການສະເໜ ເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິປະຈ  າປ ເປັນຮອບເວລາທ ີ່ ຍາວກີ່ວາ ຫ ື ສ ັນ້ກ ີ່ວາໜຶີ່ ງປ , ວິສາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນລ ີ່ມນ :້ 

(ກ) ຄວາມເປັນຈງິດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

(ຂ)  ເຫດຜນົທ ີ່ ພາໃຫນ້  າໃຊຮ້ອບເວລາທ ີ່ ຍາວກີ່ວາ ຫ ື ສ ັນ້ກ ີ່ວາ.  

(ຄ) ຄວາມເປັນຈງິທ ີ່ ວີ່າ ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສມົທຽບທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ (ລວມທງັບດົອະທິບາຍຊອ້ນ

ທາ້ຍ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ) ແມ ີ່ນສມົທຽບກນັ ທງັໝດົບ ີ່ ໄດ.້ 

ຄວາມຖາວອນຂອງການສະເໜ ເອກະສານ 

3.11 ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າສະເໜ  ແລະ ຈດັປະເພດລາຍການໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃນລກັສະນະດຽວກນັ ທ ກໆປ  

ເວັນ້ເສຍມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົໃຫປ້ີ່ຽນຮ ບແບບການນ  າສະເໜ . 

3.12   ເມ ືີ່ອການນ  າສະເໜ  ຫ ື ການຈດັປະເພດລາຍການໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິມ  ການປີ່ຽນແປງ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດຈ້ດັ

ປະເພດຄນືໃໝີ່ລາຍການຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສມົທຽບກນັ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າ ການຈດັປະເພດຄນືໃໝີ່ນ  ້ບ ີ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ.້ ຖາ້

ຫາກມ ການຈດັລາຍການຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສມົທຽບກນັຄນືໃໝີ່, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້ 

(ກ)   ລກັສະນະເນື້ອໃນຂອງການຈດັປະເພດຄືນໃໝີ່. 

(ຂ)   ຈ  ານວນເງນິຂອງແຕີ່ລະລາຍການ ຫ ື ກ  ີ່ມລາຍການທ ີ່ ໄດຈ້ດັຄນືໃໝີ່.     

(ຄ)  ສາເຫດທ ີ່ ພາໃຫມ້  ການຈດັປະເພດຄນືໃໝີ່. 

3.13 ຖາ້ຫາກ ບ ີ່ ສາມາດຈດັປະເພດຄືນໃໝີ່ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສມົທຽບກນັ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ເຫດຜນົທ ີ່ ວີ່າ ເປັນຫຍງັການ

ຈດັປະເພດຄືນໃໝີ່ຈຶີ່ງປະຕບິດັບ ີ່ ໄດ.້ 

ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບ 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  18 

 

3.14   ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າ ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ອະນ ຍາດ ຫ ື ກ  ານດົໄວຢ້ີ່າງອືີ່ ນໆ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບ 

ກບັຂ ມ້  ນຂອງປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ສ  າລບັລາຍການຈ  ານວນເງນິທງັໝດົ ທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິປ 

ການບນັຊ ປດັຈ ບນັ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງລວມເອົາຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບ ທ ີ່ ເປັນຂ ມ້  ນແບບບນັລະຍາຍ ແລະ ພນັລະນາ ຖາ້

ຫາກກີ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ ີ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງປ ການບນັຊ ປດັຈ ບນັ. 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຄບົຊ ດ 

3.17  ເອກະສານລາຍງານການເງນິຄບົຊ ດຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ລວມມ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້: 

(ກ)   ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃນມືລ້າຍງານ.  

(ຂ)   ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ອາດມ ໃບລາຍງານໃດໜຶີ່ ງດ ັີ່ງນ :້ 

(i) ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ໃບລາຍງານດຽວ ສ  າລບັຮອບເວລາລາຍງານ ທ ີ່ ສະແດງທ ກລາຍການ 

ຂອງລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນປ  ຊຶີ່ ງລວມມ ບນັດາລາຍການທ ີ່ ຖກືຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ  ໃນການກ  ານດົ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ (ຊຶີ່ ງເປັນລວມຍອດຍີ່ອຍ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ

ສງັລວມ) ແລະ ລາຍການຕີ່າງໆ ຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ, ຫ ື 

(ii)  ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແຍກຕີ່າງຫາກ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ແຍກຕີ່າງຫາກ ຂອງລາຍຮບັ

ສງັລວມ. ຖາ້ວິສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ເລືອກສະເໜ  ທງັໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ

ສງັລວມ, ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ເລ ີ່ ມດວ້ຍກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ຈາກນ ັນ້ກ ສະແດງລາຍຮບັ

ສງັລວມອືີ່ ນໆ. 

 (ຂ/1)   ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພະາກດິຈະການ, ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັ

ລວມ ທ ີ່ ເລ ີ່ ມຕ ົນ້ຈາກ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ຈາກນ ັນ້ ກ ສະແດງບນັດາລາຍການຂອງ ຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ 

ອືີ່ ນໆ. 

(ຄ)   ໃບລາຍງານສີ່ວນປີ່ຽນແປງທຶນເຈົາ້ຂອງ ສ  າລບັຮອບເວລາລາຍງານ.  

(ງ)   ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ  າລບັຮອບເວລາລາຍງານ.  

(ຈ)   ບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ, ຊຶີ່ ງລວມມ  ການສງັລວມນະໂຍບາຍການບນັຊ  ທ ີ່ ສ  າຄນັ ແລະ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານອະທິບາຍອືີ່ ນໆ. 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ, ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ແລະ ໃບລາຍງານສີ່ວນປີ່ຽນແປງ ຂອງ

ທຶນເຈົ້າຂອງ ຕອ້ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ ໃຫສ້ອດຄີ່ອງກບັຮ ບແບບ ທ ີ່ ກະຊວງການເງນິຮບັຮອງ.  

3.19 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິບ ີ່ ມ  ລາຍການໃດໆຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ໃນປ ການບນັຊ ໃດໜຶີ່ ງ ຊຶີ່ ງເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິ ໄດຖ້ືກສະເໜ , ວິສາຫະກິດ ຕອ້ງສະເໜ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ. 

3.20 ຍອ້ນວີ່າວກັ 3.14 ກ  ານດົໃຫ້ມ  ລາຍການຈ  ານວນເງນິສມົທຽບກນັ ກບັປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ສ  າລບັຈ  ານວນເງນິທ ກ

ລາຍການທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິຄບົຊ ດ ຈຶີ່ ງໝາຍເຖິງວີ່າ, ວິ

ສາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ  ຢີ່າງຕ  ີ່າສ ດ ສອງປ ການບນັຊ ໃນແຕີ່ລະເອກະສານລາຍງານການເງນິທ ີ່ ໄດກ້  ານດົ ແລະ ບດົ

ອະທິບາຍຊອ້ນທ້າຍທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ. 

3.21 ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຄບົຊ ດ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ ແຕີ່ລະເອກະສານລາຍງານການເງນິໂດຍໃຫຄ້ວາມສ  າຄນັ

ເທົີ່ າທຽມກນັ. 

ການກ  ານດົຊືີ່  ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

3.23   ວສິາຫະກດິຕອ້ງໃສີ່ຊືີ່ ຢີ່າງຈະແຈງ້ ແຕີ່ລະເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ ແລະ ຈ  າແນກລະ

ຫວີ່າງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະຂ ມ້  ນຂີ່າວສານອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ຢ ີ່ໃນເອກະສານດຽວກນັ. ນອກນ ັນ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະ

ແດງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານລ ີ່ມນ  ້ຢີ່າງຊດັເຈນ ແລະ ສະເໜ ຄນືຕືີ່ ມ ຖາ້ຈ  າເປັນເພືີ່ ອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ : 
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(ກ)  ຊືີ່ ຂອງວສິາຫະກດິລາຍງານ ແລະ ການປີ່ຽນແປງຊືີ່  ນບັຈາກມືສ້ ດທາ້ຍຂອງຮອບເວລາລາຍງານຜີ່ານມາ. 

(ຂ)  ການລະບ ວີ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ກວມເອົາວສິາຫະກດິດຽວ ຫ ື ກ  ີ່ມຂອງວສິາຫະກດິ ຫ ືບ ີ່ . 

(ຄ)  ມືສ້ ດທາ້ຍຂອງຮອບເວລາລາຍງານ ແລະ ປ ການບນັຊ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

(ງ)  ສະກ ນເງນິລາຍງານ, ຄດື ັີ່ງໄດກ້  ານດົໃນໝວດ 30 ການປີ່ຽນຄີ່າສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ຖາ້ວສິາຫະກດິ ໄດຮ້ບັ

ອະນ ຍາດ ຈາກລດັຖະບານ ໃຫສ້ະເໜ ເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດນ  າ. 

(ຈ)  ຈ  ານວນຫ ກັຂອງຕວົເລກ, ຖາ້ມ  , ທ ີ່ ນ  າໃຊໃ້ນການສະເໜ ຈ  ານວນເງນິໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

3.24 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ: 

(ກ) ທ ີ່ ຕ ັງ້ ແລະ ຮ ບແບບນຕິບິ ກຄນົຂອງວສິາຫະກດິ, ປະເທດບີ່ອນຈດົທະບຽນ ແລະ ທ ີ່ ຢ ີ່ຂອງຫອ້ງການທ ີ່ ໄດຈ້ດົທະ 

ບຽນ (ຫ ື ສະຖານທ ີ່ ດ  າເນ ນທ ລະກດິຕ ົນ້ຕ , ຖາ້ຫາກແຕກຕີ່າງກບັຫອ້ງການທ ີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນ). 

(ຂ) ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັລກັສະນະການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກດິ ແລະ ກດິຈະການຕ ົນ້ຕ . 

ການສະເໜ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ທ ີ່ ມາດຕະຖານສະບບັນ ບ້ ີ່ ໄດກ້  ານດົ 

3.25   ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ບ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ ສະເໜ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຂອງພາກສີ່ວນງານ, ກ  າໄລຕ ີ່ ຮ  ນ້ ຫ ື 

ບດົລາຍງານການເງນິກາງປ . ວສິາຫະກດິທ ີ່ ເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນດ ັີ່ງກ ີ່າວຕອ້ງອະທິບາຍພ້ືນຖານໃນການສາ້ງ ແລະ ສະເໜ ຂ ມ້  ນ

ຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວເຫ ົີ່ ານ .້ 
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ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

3.4 to 3.7 

 

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ຫາ້ມການຜ ກອອກຈາກຂ ກ້  ານດົທ ີ່ ວີ່າ: ວຫິະກດິ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ຂອງວກັ 3.7 

ຖາ້ຄະນະບ ລິຫານສະຫ  ບຄວາມວີ່າ ຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານນ  ້ຈະນ  າໄປສ ີ່ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດ ຊຶີ່ ງຈະຂດັແຍີ່ງ

ກບັຈ ດປະສງົຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃນໝວດ 2. 

ວກັ 3.4 ຫາ 3.6 ຖກືຕດັອອກ ແລະ ວກັ 3.7 ຖກືປບັປ ງ. 

3.11 (ກ)(ຂ) ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົໃຫມ້  ຮ ບແບບ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ເປັນມາດຕະຖານ. ວກັເຫ ົີ່ ານ  ້ຖກືຕດັ

ອອກ. 

3.17 (ຂ) 

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ອະນ ຍາດໃຫ ້ວສິາຫະກດິນ  າສະເໜ ຜນົການດ  າເນ ນງານ: 

 ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃບລາຍງານດຽວ (ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ), ຫ ື 

 ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ສອງໃບລາຍງານ (ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ

ສງັລວມ). 

ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, FRS ສ  າລບັ ວຫຍ ບ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫນ້  າສະເໜ ຜນົການດ  າ

ເນ ນງານ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິໃບລາຍງານດຽວ. 

3.17 

 

ທາ້ຍຂອງວກັນ  ້ ຊ ບ້ອກວີ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຮ ບແບບ ທ ີ່ ກະຊວງການ

ເງນິຮບັຮອງ. 

3.19 

 

ຕາມ IFRS ສ  າລບັ ວນກ, ຖາ້ວີ່າວິສາຫະກິດບ ີ່ ມ  ລາຍການໃດໆຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ໃນປ ການບນັຊ 

ໃດໜຶີ່ ງ ຊຶີ່ ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໄດຖ້ືກສະເໜ , ອາດສະເໜ ພຽງແຕີ່ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ຫ ື ໃບ

ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ.  

ຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ ວສິາຫະກດິ ບ ີ່ ຖກືຍກົເວັນ້ໃຫສ້ະເໜ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ. ວກັນ  ້ຖກືປບັປ ງ.  

3.22 ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົໃຫມ້  ຮ ບແບບ ທ ີ່ ເປັນມາດຕະຖານ. ວກັນ  ້ຖກືຕດັອອກ. 

3.23 (ງ) ວສິາະຫະກດິທ ີ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫສ້ະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ຕອ້ງນ  າສະ  

ເໜ ເປັນເງນິກ ບຄວບຄ ີ່ນ  າ. (ເບິີ່ ງກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  ມຕ. 7 ແລະ ໝວດ 30 ການປີ່ຽນຄີ່າສະກ ນເງນິຕາ

ຕີ່າງປະເທດ).  
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ໝວດ 4 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

4.1    ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ກ້  ານດົ ກີ່ຽວກບັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ຕອ້ງສະເໜ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ແລະວທິ ການສະເໜ ຂ ມ້  ນຂີ່າວ 

ສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ສະເໜ  ຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ ແລະ ທຶນເຈົາ້ຂອງ ຂອງວສິາຫະກດິໃນມືສ້ະເພາະໃດ

ໜຶີ່ ງ - ມ ືສ້ ດທາ້ຍຂອງຮອບເວລາລາຍງານ.   

ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ຕອ້ງສະເໜ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 

4.2 ໃບລາຍງານຖານະການເງນິຕອ້ງລວມມ ລາຍການຂອງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ແລະ ໃນນ ັນ້ ຈ  ານວນເງນິ ຂອງລາຍ 

ການອືີ່ ນໆ ຂາ້ງລ ີ່ມນ :້ 

(ກ) ເງນິສດົ ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ.  

(ຂ) ໜ ້ຕ້ອງຮບັໃນການທ ລະກິດ ແລະ ໜ ້ຕ້ອງຮບັອືີ່ ນໆ.  

(ຄ) ຊບັສນິການເງນິ (ບ ີ່ ລວມຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສະແດງອອກໃນຂ  ້(ກ), (ຂ), (ຕ) ແລະ (ຖ)). 

(ງ) ເຄືີ່ ອງໃນສາງ.  

(ຈ) ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ.  

(ສ) ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.  

(ຊ) ຊບັສນິບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ.  

(ຍ) ຊບັສິນຊ ວະພາບ ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ແລະ ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ.  

(ດ) ຊບັສນິຊ ວະພາບ ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.  

(ຕ) ເງນິລງົທຶນໃນວິສາຫະກິດຂາຮ ນ້. 

(ຖ) ໃນການສະເໜ  ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກິດຈະການ, ເງນິລງົທຶນໃນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ແລະ 

ເງນິລງົທຶນໃນວິສາຫະກິດທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ 

ໃນການສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກິດຈະການ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ລວມກິດຈະການ, ເງນິລງົທຶນໃນວິສາຫະກິດທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ. 

(ທ) ໜ ້ຕ້ອງສ ົີ່ງໃນການທ ລະກິດ ແລະ ໜ ້ຕ້ອງສ ົີ່ງອືີ່ ນໆ. 

(ນ) ໜ ້ສິນການເງນິ (ບ ີ່ ລວມຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສະແດງອອກໃນຂ  ້(ທ) ແລະ (ຜ)). 

(ບ) ຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສິນ ບ້ວງອາກອນໃນປ .  

(ປ) ໜ ້ສິນອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ແລະ ຊບັສິນອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ (ຍາມໃດກ ຕອ້ງຈດັປະເພດລາຍການເຫ ົີ່ ານ ເ້ປັນ

ລາຍການບ ີ່ໝ ນວຽນ).  

(ຜ) ເງນິແຮ.  

(ຝ) ສີ່ວນໄດສ້ີ່ວນເສຍທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ, ທ ີ່ ສະແດງໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ ໂດຍແຍກອອກຈາກ ທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ຈດັແບີ່ງໃຫ້

ເຈົາ້ຂອງ ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ໃນການສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ.  
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(ພ) ທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ຈດັສນັໃຫເ້ຈົາ້ຂອງ ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ໃນການສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ. ໃນ

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, ຈ  ານວນເງນິ ທ ີ່ ທຶນເຈົາ້ຂອງຖກືມອບໃຫເ້ທົີ່ ານ ັນ້. 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ຕອ້ງຖກືສາ້ງໃຫ້ສອດຄີ່ອງກບັຮ ບແບບທ ີ່ ຖກືຮບັຮອງ ໂດຍກະຊວງການເງນິ. 

4.3 ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ ລາຍການຫ ກັ, ຫວົຂ  ້ ແລະ ລວມຍອດຍີ່ອຍ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ເພ ີ່ ມເຕ ມ ຖາ້ວີ່າ  

ການສະເໜ ໃນລກັສະນະດ ັີ່ງກ ີ່າວຫາກສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກີ່ຽວກບັ ຖານະການເງນິຂອງວສິາຫະກດິ. 

ການຈ  າແນກຄວາມແຕກຕີ່າງ ລະຫີ່ວາງລາຍການໝ ນວຽນ ແລະ ບ ີ່ໝ ນວຽນ 

4.4    ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ ຊບັສິນໝ ນວຽນ ແລະ ບ ີ່ ໝ ນວຽນ, ແລະ ໜ ້ສິນໝ ນວຽນ ແລະ ບ ີ່ ໝ ນວຽນ ດວ້ຍການຈດັ

ປະເພດແຍກກນັໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິໂດຍສອດຄີ່ອງກບັວກັ 4.5–4.8. 

ຊບັສນິໝ ນວຽນ 

4.5  ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັຊບັສິນເປັນຊບັສິນໝ ນວຽນ ຖາ້ຫາກ: 

(ກ)   ວສິາຫະກດິຄາດວີ່າຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກຊບັສິນ ຫ ື ຕ ັງ້ໃຈຈະຂາຍອອກ ຫ ື ຊມົໃຊຊ້ບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນຮອບວຽນທ ລະ

ກດິປກົກະຕິຂອງວສິາຫະກດິ; 

(ຂ)  ວສິາຫະກດິຖຊືບັສິນໄວ ້ໂດຍມ ຈ ດປະສງົຕ ົນ້ຕ ເພືີ່ ອການທ ລະກດິ; 

(ຄ) ວສິາຫະກດິຄາດວີ່າຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກຊບັສິນພາຍໃນສິບສອງເດອືນຫ ງັຈາກມືລ້າຍງານ; ຫ ື 

(ງ)   ຊບັສິນເປັນເງນິສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ຈະມ ຂ ຈ້  າກດັໃນການແລກປີ່ຽນ ຫ ື ນ  າໃຊ ້ເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງ

ໜ ້ສນິ ເປັນເວລາຢີ່າງໜອ້ຍສິບສອງເດອືນຫ ງັຈາກມືລ້າຍງານ. 

4.6 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັປະເພດຊບັສນິອືີ່ ນໆທງັໝດົເປັນຊບັສນິບ ີ່ໝ ນວຽນ. ຖາ້ບ ີ່ ສາມາດຈ  າແນກຮອບວຽນທ ລະກດິປກົກະຕິ

ຂອງວສິາຫະກດິຢີ່າງຈະແຈງ້ໄດ,້ ໃຫຖ້ວືີ່າຮອບໄລຍະດ  າເນ ນງານ ເທົີ່ າກບັສບິສອງເດອືນ. 

ໜ ້ສິນໝ ນວຽນ 

4.7 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັໜ ້ສິນເປັນໜ ້ສນິໝ ນວຽນ, ຖາ້ຫາກ: 

(ກ) ວສິາຫະກດິ ຄາດວີ່າຈະສະສາງໜ ້ສິນໃນຮອບວຽນທ ລະກດິປກົກະຕຂິອງວສິາຫະກດິ; 

(ຂ) ວສິາຫະກດິ ຖໜື ້ສິນໄວ ້ໂດຍມ ຈ ດປະສງົຕ ົນ້ຕ  ເພືີ່ ອການທ ລະກດິ; 

(ຄ) ໜ ້ສນິ ຕອ້ງໄດຊ້  າລະພາຍໃນສິບສອງເດອືນນບັຈາກມືລ້າຍງານ; ຫ ື 

(ງ) ວສິາຫະກດິບ ີ່ ມ  ສດິທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂເພືີ່ ອເຍືອ້ນການຊ  າລະໜ ້ ເປັນເວລາບ ີ່ ຕ  ີ່າກວີ່າສບິສອງເດອືນນບັຈາກມືລ້າຍງານ. 

4.8 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັໜ ້ສິນອືີ່ ນໆທງັໝດົ ເປັນລາຍການບ ີ່ໝ ນວຽນ. 

ລ  າດບັ ແລະ ຮ ບແບບຂອງບນັດາລາຍການໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 

4.9    ວກັ 4.2 ໃຫພ້ຽງແຕີ່ສະໜອງບນັຊ ລາຍການທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັຫ າຍ ທາງດາ້ນລກັສະນະເນືອ້ໃນ ຫ ື ຂອດວຽກງານເພືີ່ ອຮບັ 

ປະກນັ ການແຍກສະເໜ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ຕອ້ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ ໃຫສ້ອດຄີ່ອງກບັຮ ບແບບທ ີ່ ກະຊວງການເງນິຮບັຮອງ. ແຕີ່ລາຍການຫ ກັ 

ຕອ້ງຖກືປະກອບເຂ້ົາ ເມ ືີ່ອຂະໜາດ, ລກັສະນະເນືອ້ໃນ ຫ ື ຂອດວຽກງານ ຂອງລາຍການໃດໜຶີ່ ງ ຫ ື ການລວມລາຍ 

ການທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັເຂ້ົາກນັ ເປັນຄດື ັີ່ງ ການສະເໜ ສະເພາະຕີ່າງຫາກ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກີ່ຽວກບັຖານະການເງນິ

ຂອງວິສາຫະກດິ. 

4.10 ຄ  າວນິດິໄສ ກີ່ຽວກບັລາຍການໃດຕອ້ງໄດແ້ຍກສະເໜ ເພ ້ມເຕ ມ ແມ ີ່ນໃຫອ້ ງຕາມການປະເມ  ນຜນົ ຕາມປດັໄຈຂາ້ງລ ີ່ມນ ທ້ງັ
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ໝດົ: 

(ກ) ຈ  ານວນເງນິ, ລກັສະນະ ແລະ ພາວະຄີ່ອງຕວົຂອງຊບັສິນ.  

(ຂ) ຂອດວຽກງານຂອງຊບັສິນພາຍໃນວິສາຫະກດິ. 

(ຄ) ຈ  ານວນເງນິ, ລກັສະນະ ແລະ ກ  ານດົເວລາຂອງໜ ້ສ ນ. 

ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ຕອ້ງສະເໜ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ຫ ື ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ 

4.11 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍການຈດັປະເພດຍີ່ອຍຂອງລາຍການຫ ກັ ທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ  ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້ 

(ກ)  ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ໃນການຈດັປະເພດທ ີ່ ແທດເໝາະສ  າລບັວສິາຫະກດິ. 

(ຂ)  ໜ ້ຕອ້ງຮບັໃນການທ ລະກດິ ແລະ ໜ ້ຕອ້ງຮບັອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ສະແດງອອກຕີ່າງຫາກຈ  ານວນເງນິຕອ້ງຮບັຈາກພາກ 

ສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ, ຈາກພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ແລະ ໜ ້ຕອ້ງຮບັຈາກລາຍຮບັຕອ້ງຮບັທ ີ່ ຍງັບ ີ່ ທນັໄດອ້ອກໃບເກບັເງນິ. 

(ຄ)  ເຄືີ່ ອງໃນສາງ, ໃຫສ້ະແດງແຍກຈ  ານວນເງນິຂອງແຕີ່ລະລາຍການດ ັີ່ງນ ,້ ເຄືີ່ ອງໃນສາງ: 

(i) ທ ີ່ ຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອຂາຍໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິປກົກະຕິ. 

(ii) ໃນຂະບວນການຜະລິດເພືີ່ ອການຂາຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

(iii) ໃນຮ ບການອ ປະກອນ ຫ ື ວດັຖ ປະກອບທ ີ່ ຕອ້ງຊມົໃຊໃ້ນຂະບວນການຜະລິດ ຫ ື ໃນການສະໜອງການ

ບ ລິການ. 

(ງ)  ໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງໃນການທ ລະກດິ ແລະ ໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງອືີ່ ນໆ, ທ ີ່ ສະແດງອອກຕີ່າງຫາກຈ  ານວນເງນິຕອ້ງຊ  າລະໃຫຜ້ ສ້ະໜອງໃນ

ການທ ລະກດິ, ໃຫພ້າກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກນັ ແລະ ລາຍຮບັເຍື້ອນຊ  າລະ ແລະ ລາຍຮບັລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ຍງັຄາ້ງ. 

(ຈ)  ເງນິແຮ ເພືີ່ ອ ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ ແລະ ເງນິແຮອືີ່ ນໆ. 

(ສ)  ປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງເຊັີ່ ນ ທຶນຖອກຊ  າລະແລວ້, ສີ່ວນເກ ນມ ນຄີ່າຮ ນ້, ກ  າໄລລ ຖາ້ແບີ່ງປນັ ແລະ ລາຍການລາຍ

ຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ, ຕາມທ ີ່ ມາດຕະຖານດີ່ງັກ ີ່າວນ ກ້  ານດົ, ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ 

ແລະ ສະເໜ ແຍກຕີ່າງຫາກໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ. 

4.12    ວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ທຶນຮ ນ້ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍລາຍການຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ: 

(ກ)  ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດທຶນຮ ນ້: 

(i) ຈ  ານວນຮ ນ້ ທ ີ່ ໄດອ້ະນ ຍາດ. 

(ii) ຈ  ານວນຮ ນ້ ທ ີ່ ໄດອ້ອກຈ  າໜີ່າຍ ແລະ ໄດຖ້ອກຊ  າລະເຕັມມ ນຄີ່າ ແລະ ໄດຖ້ອກຊ  າລະບ ີ່ ທນັເຕັມມ ນ

ຄີ່າ. 

(iii) ມູນຄ່າທ ີ່ກ ານົດໄວ້ຕ ໍ່ຮ ້ນ ຫ ື ວີ່າໃບຮ ນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວບ ີ່ ມ  ມ  ນຄີ່າທ ີ່ ກ  ານດົໄວ.້ 

(iv) ການສມົທຽບຕວົເລກຈ  ານວນຮ ນ້ຄາ້ງຖອກຊ  າລະ ໃນຕ ົນ້ ແລະ ທາ້ຍປ ການບນັຊ . 

(v) ສດິທິ, ບ ລິມະສິດ ແລະ ຂ ຈ້  າກດັ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັລາຍການປະເພດນ  ້ ລວມທງັຂ ຈ້  າກດັ ກີ່ຽວກບັການແຈກ

ຢາຍເງນິປນັຜນົ ແລະ ການທດົແທນທຶນຄືືນ. 

(vi) ຮ ນ້ໃນວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິ ຫ ື ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ຫ ື ວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຮກັສາໄວ.້ 

(vii) ຮ ນ້ທ ີ່ ສະຫງວນໄວເ້ພືີ່ ອອອກໃຫຕ້າມສດິທິຊື-້ຂາຍຮ ນ້ ແລະສນັຍາການຂາຍຮ ນ້, ລວມທງັເງ ືີ່ອນໄຂ ແລະ

ຈ  ານວນເງນິ. 

(ຂ)   ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັແຕີ່ລະຄງັສະສມົໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ.   

4.14 ຖາ້ວີ່າ, ໃນມືລ້າຍງານ, ວສິາຫະກດິມ  ສນັຍາປະມ ນຂາຍ ຊບັສນິຕ ົນ້ຕ , ຫ ື ກ  ີ່ມຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດ
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ເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້ 

(ກ)   ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັ ຊບັສິນ ຫ ື ກ  ີ່ມຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສນິ. 

(ຂ)   ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັ ຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ສະຖານະການຂອງການຂາຍ ຫ ື ແຜນການຂາຍ. 

(ຄ)   ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ ຫ ື, ຖາ້ວີ່າການຂາຍກີ່າວເຖງິກ ີ່ມຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສນິ, ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງ ກ ີ່ມຊບັສນິ 

ແລະ ໜ ້ສນິເຫ ົີ່ ານ ັນ້. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

4.1  

4.3  

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ອະນ ຍາດ ໃຫນ້  າໃຊຄ້  າສບັ “ໃບສະຫ  ບຊບັສມົບດັ” ແທນ “ໃບລາຍງານຖານະການ

ເງນິ” (ເບິີ່ ງ IFRS ສ  າລບັ ວນກ ວກັ 4.1). ກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  ນ  າໃຊຄ້  າສບັ “ໃບລາຍງານຖານະ

ການເງນິ” (ມຕ.31).  

4.2 ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ມ  ຮ ບແບບທ ີ່ ເປັນມາດຕະຖານ. ວກັນ  ້ຖກືປບັປ ງ.  

4.2 (ຖ)  

 

ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, ຈ  ານວນເງນິລງົທຶນ ໃນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ກ ຕອ້ງຖກືຊ ໃ້ຫ້

ເຫັນ. ວກັນ  ້ຖກືປບັປ ງ. 

4.2 (ຝ) ແລະ 

(ພ)  

ລາຍການເຫ ົີ່ ານ  ້ ຕອ້ງຖກືສະແດງໃຫເ້ຫັນແຕີ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການເທົີ່ ານ ັນ້. ວກັ

ເຫ ົີ່ ານ  ້ຖກືປບັປ ງ. 

4.4 ໃບລາຍງານຖານະການເງນິມ  ຮ ບແບບທ ີ່ ເປັນມາດຕະຖານ. ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ບ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫນ້  າສະເໜ  

ຕາມລ  າດບັພາວະຄີ່ອງຕວົ.  

4.9 

 

ວກັນ  ້ ຖກືປບັປ ງ ຍອ້ນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ມ  ຮ ບແບບທ ີ່ ເປັນມາດຕະຖານ ແຕີ່ສາມາດປະກອບ

ລາຍການຫ ກັເຂ້ົາໄດ.້  

4.11 ແລະ 4.12 ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ມ  ຮ ບແບບທ ີ່ ເປັນມາດຕະຖານ. ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ບ ີ່ ອະນ ຍາດ ໃຫເ້ລືອກ

ສະແດງລາຍການ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ຫ ື ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ. ບນັດາລາຍການ ຂອງ

ວກັ 4.11 ແລະ 4.12 ຕອ້ງຖກືສະແດງ ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍເທົີ່ ານ ັນ້.  

4.13  

 

ຕາມນຍິາມ ບ ລິສດັ ຂອງລາວ ແມ ີ່ນຮ ບການວິສາຫະກດິ ທ ີ່ ມ  ທຶນເປັນຮ ນ້. ມ  ພຽງແຕີ່ວສິາຫະກດິສີ່ວນບ ກ 

ຄນົເທົີ່ ານ ັນ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ທຶນເປັນຮ ນ້. ວກັນ  ້ຖກືຕດັອອກ.  
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ໝວດ 5  

ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

5.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ  ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມຂອງຕນົເອງໃນປ ການບນັຊ ໜຶີ່ ງ-ເຊັີ່ ນ ຜນົ

ການດ  າເນ ນງານດາ້ນການເງນິສ  າລບັປ ການບນັຊ  - ໃນໜຶີ່ ງ ຫ ື ສອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃນເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິລວມກດິຈະການ ຂອງຕນົ ແລະ ໃນສອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະ

ກດິຈະການ ຂອງຕນົ. ໝວດນ  ້ໄດກ້  ານດົຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ຕອ້ງສະເໜ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິເຫ ົີ່ ານ  ້ແລະ ຄວນ

ສະເໜ ຄແືນວໃດ. 

ການສະເໜ  ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

5.2 ວສິາຫະກດິຕ້ອງສະເໜ ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມໃນປ ການບນັຊ  ອາດມ ໃບລາຍງານໃດໜຶີ່ ງດ ັີ່ງນ :້ 

(ກ) ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດ້ຮບັສງັລວມ ໃບລາຍງານດຽວ, ຊຶີ່ ງໃນກ ລະນ ນ ້ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ສະ 

ແດງເຖິງທ ກລາຍການລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ຖືກຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນປ , ຫ ື 

(ຂ) ໃນສອງໃບລາຍງານ—ໃບລາຍງານຜນົໄດ້ຮບັ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດ້ຮບັສງັລວມ, ຊຶີ່ ງໃນກ ລະນ ນ ້ ໃບ

ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ສະແດງທ ກລາຍການຂອງລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ຖືກຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນປ  

ຍກົເວັ້ນບນັດາລາຍການ ທ ີ່ ຖືກຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ນອກກ  າໄລ ຫ ື ຂາດ 

ທຶນ ຕາມການອະນ ມດັ ຫ ື ຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ ້ ກ  ານດົໄວ.້ 

5.3 ການປີ່ຽນຈາກວິທ ການສ້າງໃບລາຍງານດຽວ ເປັນວິທ ການສາ້ງສອງໃບລາຍງານ, ຫ ື ກງົກນັຂາ້ມກນັ, ແມ ີ່ນ

ການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ ທ ີ່ ປະຕິບດັຕາມໝວດ 10 ນະໂຍບາຍການບນັຊ , ຕວົເລກຄາດຄະເນ

ປະຕິບດັ ແລະ ຂ ້ຜິດພາດ. 

 ວທິ ການສາ້ງໃບລາຍງານດຽວ   

5.4 ຕາມວິທ ການສາ້ງໃບລາຍງານດຽວ, ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ຕອ້ງລວມມ  ທ ກລາຍການລາຍຮບັ ແລະ 

ລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນປ ການບນັຊ  ເວັ ້ນເສຍແຕ ີ່ ມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ້ ກ  ານດົໄວຢ້ີ່າງອືີ່ ນ. 

ມາດຕະຖານນ ້ກ  ານດົການລງົບນັຊ  ທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັຕາມສະພາບການລ ີ່ມນ ້: 

(ກ)  ຜນົກະທບົຂອງການກວດແກຂ້ ້ຜິດພາດ ແລະສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນນະໂຍບາຍການບນັຊ  ໃຫ້ສະແດງເປັນການ

ປບັປ ງຢ້ອນຫ ງັຂອງປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ແທນການເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນປ ການບນັຊ  ທ ີ່

ໄດເ້ກ ດຂຶ້ນ (ເບິີ່ ງໝວດ 10 ນະໂຍບາຍການບນັຊ , ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັ ແລະ ຂ ຜິ້ດພາດ). 

 (ຂ)  ສາມປະເພດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັ 

ລວມ, ນອກກ  າໄລ ຫ ື ຂາດ ທຶນ, ເມ ືີ່ອເກ ດມ  : 

(i) ສີ່ວນໄດ ້ແລະ ສີ່ວນເສຍ ບາງຢີ່າງ ທ ີ່ ເກ ດຂຶ້ນຈາກການປີ່ຽນຄີ່າສະກ ນເງນິໃນເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິ ກີ່ຽວກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ (ເບິີ່ ງໝວດ 30 ການປີ່ຽນຄີ່າສະກ ນເງນິຕີ່າງປະເທດ). 

(ii) ສີ່ວນໄດ ້ແລະ ສີ່ວນເສຍ ບາງຢີ່າງ ດາ້ນສະຖິຕິປະກນັໄພ (ເບິີ່ ງໝວດ 28 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັ 

ງານ). 

(iii) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງບາງຢີ່າງ ໃນມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ (ເບິີ່ ງໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ 

ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິອືີ່ນໆ). 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  26 

 

5.5 ຢີ່າງຕ  ີ່າສ ດ, ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງປະກອບລາຍການຫ ກັ ຂອງໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃຫ້ມ  ຮ ບແບບທ ີ່ ເປັນ

ມາດຕະຖານໄວ ້ແລະ ຈ  ານວນເງນິ ຂອງລາຍການ ໃນບນັດາລາຍການອືີ່ ນໆໃນປ  ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້ 

(ກ) ລາຍຮບັ. 

(ຂ) ຕ ົນ້ທຶນການເງນິ.  

(ຄ) ສີ່ວນແບີ່ງກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ບວ້ງເງນິລງົທຶນໃນວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ (ເບິີ່ ງໝວດ 14 ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ້ນ) 

ແລະ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ (ເບິີ່ ງໝວດ 15 ເງນິລງົທຶນໃນວິສາຫະກດິປະສມົ) ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ໂດຍນ  າໃຊ້

ວທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ.   

(ງ) ລາຍຈ ີ່າຍອາກອນ ບ ີ່ ລວມອາກອນທ ີ່ ຈດັສນັໃສີ່ລາຍການ (ຈ), (ຊ) ແລະ (ຍ) ຂາ້ງລ ີ່ມ (ເບິີ່ ງວກັ 29.27). 

(ຈ) ຈ  ານວນເງນິດຽວ ຊຶີ່ ງປະກອບເປັນ ລວມຍອດຂອງ 

(i) ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຫ ງັອາກອນຂອງການດ  າເນ ນງານທ ີ່ ຢ ດເຊົາ, ແລະ  

(ii) ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ຫ ງັອາກອນທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນການຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ຫ ື 

ໃນການຂາຍຊບັສນິສ ດທິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການດ  າເນ ນງານທ ີ່ ຍກົເລ ກ.  

(ສ) ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. (ຖາ້ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ບ ີ່ ມ  ລາຍການໃດ ຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ, ຫວົຂ ລ້າຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ກ 

ຕອ້ງຖກືນ  າສະເໜ ). 

(ຊ) ແຕີ່ລະລາຍການຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ (ເບິີ່ ງວກັ 5.4 (ຂ)) ທ ີ່ ໄດຈ້ດັປະເພດຕາມລກັສະນະເນືອ້ໃນ (ບ ີ່ ລວມຈ  າ 

ນວນເງນິໃນຂ  ້(ຍ)). 

(ຍ) ສີ່ວນແບີ່ງຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ຂອງວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ແລະ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ທ ີ່ ໄດລ້ງົ

ບນັຊ ຕາມວທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ. 

(ດ) ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ຖາ້ວີ່າຫວົໜີ່ວຍບ ີ່ ມ  ລາຍການຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ, ອາດນ  າໃຊຄ້  າສບັອືີ່ ນສ  າລບັ

ຫວົຂ ລ້າຍການນ ເ້ຊັີ່ ນ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ). 

ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ 

5.6 ວສິາຫະກດິຕອ້ງແຍກເປ ດເຜ ຍລາຍການຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້ເປັນການຈດັສນັໃນປ ການບນັຊ  ດ ັີ່ງນ :້ 

(ກ)  ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນປ  ທ ີ່ ເປັນສີ່ວນຂອງ 

(i) ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ. 

(ii) ເຈົາ້ຂອງ ບ ລິສດັແມ ີ່. 

(ຂ)   ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມໃນປ ການບນັຊ ທ ີ່ ເປັນສີ່ວນຂອງ                                                                                                                               

(i)   ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ດິຄວບຄ ມ. 

(ii)  ເຈົ້າຂອງບ ລິສດັແມ ີ່. 

ວທິ ການສາ້ງສອງໃບລາຍງານ  
5.7     ຕາມວິທ ການສາ້ງສອງໃບລາຍງານ, ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັຕອ້ງສະເໜ  ຢີ່າງຕ  ີ່າສ ດ ລາຍການຫ ກັທ ີ່ ສະເໜ ຈ  າ 

ນວນເງນິ ໃນວກັ 5.5(ກ)–5.5(ສ) ສ  າລບັປ ການບນັຊ ນ ັນ້, ໂດຍມ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນແຖວສ ດທ້າຍ. ໃບລາຍງານ

ຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມຕອ້ງເລ ີ່ ມຈາກກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນແຖວທ  າອິດ ແລະຢີ່າງຕ  ີ່າສ ດຕອ້ງສະແດງລາຍການຫ ກັທ ີ່ ສະ

ແດງຈ  ານວນເງນິໃນວກັ 5.5(ຊ)–5.5(ດ) ແລະ ວກັ 5.6 ສ  າລບັປ ການບນັຊ ນ ັນ້. 

ຂ ກ້  ານດົໃນການປະຕິບດັ ສ  າລບັທງັສອງວທິ ການສາ້ງ  
5.8 ພາຍໃຕ ້ ມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ,້ ຜນົກະທບົຂອງການກວດແກຂ້ ້ຜິດພາດ ແລະການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ 
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ແມ ີ່ນສະເໜ ເປັນການປບັປ ງຢ້ອນຫ ງັຂອງປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ, ແທນການລວມເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ

ໃນປ ການບນັຊ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ (ເບິີ່ ງໝວດ 10 ນະໂຍບາຍການບນັຊ , ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັ ແລະ ຂ ຜິ້ດພາດ). 

5.9 ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ ລາຍການຫ ກັ, ຫວົຂ  ້ແລະ ລວມຍອດຍີ່ອຍ ເພ ີ່ ມເຕ ມ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃນໃບ

ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, ຖາ້ຫາກມ ການນ  າສະເໜ ), ເມ ືີ່ອການສະເໜ ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ 

ກີ່ຽວຂອ້ງກບັການສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກີ່ຽວກບັຜນົການດ  າເນ ນງານດາ້ນການເງນິຂອງວສິາຫະກດິ. 

5.10   ວິສາຫະກດິບ ີ່ ຕອ້ງສະເໜ  ຫ ື ອະທິບາຍລາຍການລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍໃດໆ ເປັນ ‘ລາຍການພິເສດ’ ໃນໃບລາຍງານ

ຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ຫ ື ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, ຖາ້ຫາກມ ການນ  າສະເໜ ) ຫ ື ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ. 

ການສະເໜ ຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ 

5.2/1 ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕ້ອງສະເໜ ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມໃນປ ການບນັຊ  ໃນສອງໃບລາຍງານ—ໃບລາຍງານ

ຜນົໄດ້ຮບັ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດ້ຮບັສງັລວມ. ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ສະແດງທ ກລາຍການຂອງລາຍຮບັ 

ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ຖືກຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນປ  ຍກົເວັ້ນບນັດາລາຍການ ທ ີ່ ຖືກຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນໃບ

ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ນອກກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ ້ ກ  ານດົໄວ.້ ສອງໃບລາຍງານ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໄດຖ້ືກກ  ານດົຢີ່າງມ  ມາດຕະຖານ.  

ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ   

5.4/1 ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ຕອ້ງລວມມ  ທ ກລາຍການລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນປ ການ

ບນັຊ  ເວັ້ນເສຍແຕີ່ ມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ້ ກ  ານດົໄວຢ້ີ່າງອືີ່ ນ. ມາດຕະຖານນ ້ກ  ານດົການລງົບນັຊ  ທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ

ຕາມສະພາບການລ ີ່ມນ ້: 

(ກ)  ຜນົກະທບົຂອງການກວດແກຂ້ ້ຜິດພາດ ແລະສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນນະໂຍບາຍການບນັຊ  ໃຫ້ສະແດງເປັນການ

ປບັປ ງຢ້ອນຫ ງັຂອງປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ແທນການເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນປ ການບນັຊ  ທ ີ່

ໄດເ້ກ ດຂຶ້ນ (ເບິີ່ ງໝວດ 10 ນະໂຍບາຍການບນັຊ , ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັ ແລະ ຂ ຜິ້ດພາດ). 

 (ຂ)  ສາມປະເພດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັ 

ລວມ, ນອກກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ເມ ືີ່ອເກ ດມ  : 

(i) ສີ່ວນໄດ ້ແລະ ສີ່ວນເສຍ ບາງຢີ່າງ ທ ີ່ ເກ ດຂຶ້ນຈາກການປີ່ຽນຄີ່າສະກ ນເງນິໃນເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິ ກີ່ຽວກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ (ເບິີ່ ງໝວດ 30 ການປີ່ຽນຄີ່າສະກ ນເງນິຕີ່າງປະເທດ). 

(ii) ສີ່ວນໄດ ້ ແລະ ສີ່ວນເສຍ ບາງຢີ່າງ ດາ້ນສະຖຕິິປະກນັໄພ (ເບິີ່ ງໝວດ 28 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັ 

ງານ). 

(iii) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງບາງຢີ່າງ ໃນມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ (ເບິີ່ ງໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່

ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມກືານເງນິອືີ່ ນໆ). 

5.5/1 ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງປະກອບລາຍການຫ ກັ ຂອງໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃຫ້ມ  ຮ ບແບບທ ີ່ ເປັນ

ມາດຕະຖານໄວ ້ແລະ ຈ  ານວນເງນິ ຂອງລາຍການ ໃນບນັດາລາຍການອືີ່ ນໆໃນປ  ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້ 

(ກ) ລາຍຮບັ . 

(ຂ) ຕ ົນ້ທຶນການເງນິ.  

(ງ) ລາຍຈ ີ່າຍອາກອນ ບ ີ່ ລວມອາກອນທ ີ່ ຈດັສນັໃສີ່ລາຍການ (ຈ), (5.5/2 (ກ)) ແລະ (5.5/2 (ຂ)) ຂາ້ງລ ີ່ມ (ເບິີ່ ງວກັ 

29.27). 

(ຈ) ຈ  ານວນເງນິດຽວ ຊຶີ່ ງປະກອບເປັນ ລວມຍອດຂອງ: 

(i) ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຫ ງັອາກອນຂອງການດ  າເນ ນງານທ ີ່ ຢ ດເຊົາ, ແລະ  



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  28 

 

(ii) ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ຫ ງັອາກອນທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນການຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ຫ ື 

ໃນການຂາຍຊບັສນິສ ດທິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການດ  າເນ ນງານທ ີ່ ຍກົເລ ກ.  

(ສ) ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.  

ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ   

5.5/2 ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ຕອ້ງເລ ີ່ ມຕ ົນ້ດວ້ຍ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ເປັນແຖວທ  າອິດ ແລະ ຕອ້ງແຍກສະແດງ, 

ຢີ່າງຕ  ີ່າສ ດ, ລາຍການຕ ີ່ ໄປນ  ້ໃນປ : 

(ກ) ແຕີ່ລະລາຍການຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ (ເບິີ່ ງວກັ 5.4/1 (ຂ)) ທ ີ່ ໄດຈ້ດັປະເພດຕາມລກັສະນະເນືອ້ໃນ (ບ ີ່ ລວມ

ຈ  ານວນເງນິໃນຂ  ້(ຂ)). 

 (ຄ) ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ. 

ຂ ກ້  ານດົໃນການປະຕິບດັ  
5.8/1 ພາຍໃຕ ້ ມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ,້ ຜນົກະທບົຂອງການກວດແກຂ້ ້ຜິດພາດ ແລະການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ 

ແມ ີ່ນສະເໜ ເປັນການປບັປ ງຢ້ອນຫ ງັຂອງປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ, ແທນການລວມເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ

ໃນປ ການບນັຊ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ (ເບິີ່ ງໝວດ 10 ນະໂຍບາຍການບນັຊ , ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັ ແລະ ຂ ຜິ້ດພາດ). 

5.9/1 ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ ລາຍການຫ ກັ, ຫວົຂ  ້ແລະ ລວມຍອດຍີ່ອຍ ເພ ີ່ ມເຕ ມ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃນໃບ

ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ, ເມ ືີ່ອການສະເໜ ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ ກີ່ຽວຂອ້ງກບັການສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກີ່ຽວກບັຜນົການດ  າເນ ນ

ງານດາ້ນການເງນິຂອງວສິາຫະກດິ. 

5.10/1  ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຕອ້ງສະເໜ  ຫ ື ອະທິບາຍລາຍການລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍໃດໆ ເປັນ ‘ລາຍການພິເສດ’ ໃນໃບລາຍງານ

ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ຫ ື ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ. 

ການວໄິຈລາຍຈ ີ່າຍ 

5.11 ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ຂອງຕນົ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ ການວິໄຈລາຍຈ ີ່າຍ 

ໂດຍຈດັປະເພດບນົພ້ືນຖານລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງລາຍຈ ີ່າຍ ຫ ື ຕາມຂອດວຽກງານຂອງລາຍຈ ີ່າຍ ພາຍໃນວິສາຫະກດິ, 

ຊຶີ່ ງສະເໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ືແລະ ກີ່ຽວຂອ້ງກວີ່າເກົີ່ າ.  

ວິສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງສະເໜ ລາຍຈ ີ່າຍ ໂດຍນ  າໃຊກ້ານຈດັປະເພດຕາມລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງລາຍຈ ີ່າຍ ໃນໃບ

ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ວິສາຫະກດິນ ັນ້ ສາມາດສະເໜ  ໃບ

ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ທ ສອງ ໂດຍນ  າໃຊກ້ານຈດັປະເພດລາຍຈ ີ່າຍ ຕາມຂອດວຽກງານ.  

ການວິໄຈຕາມລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງລາຍຈ ີ່າຍ 

(ກ) ຕາມວິທິການຈດັປະເພດນ ,້ ລາຍຈ ີ່າຍຖກືລວມເຂ້ົາກນັ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ຕາມລກັສະນະເນືອ້ໃນ 

(ເຊັີ່ ນ: ຄີ່າຫ  ້ຍຫຽ້ນ, ການຊື້ວດັສະດ , ຄີ່ີ່າຂນົສ ົີ່ງ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ ແລະ ຄີ່າໂຄສະນາ), ແລະ ບ ີ່ ຖກື

ຈດັສນັຄືນໃໝີ່ ຕາມຂອດວຽກງານຕີ່າງໆ ພາຍໃນວິສາຫະກດິ.  

ການວິໄຈຕາມຂອດວຽກງານຂອງລາຍຈີ່າຍ 

(ຂ) ຕາມວິທິການຈດັປະເພດນ ,້ ລາຍຈ ີ່າຍຖກືລວມເຂ້ົາກນັ ຕາມຂອດວຽກງານ ດ ັີ່ງເປັນສີ່ວນຂອງຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ຫ ື, ຕວົ 

ຢີ່າງ, ຕ ົນ້ທຶນການແຈກຢາຍ ຫ ື ກດິຈະກ  າບ ລິຫານງານ. ຢີ່າງຕ  ີ່າສ ດ, ວິສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ເປ ດເຜ ຍຕ ົນ້ທຶນຂາຍຂອງ

ຕນົ ຕາມວິທ ການນ  ້ແຍກສະເພາະຕີ່າງຫາກ ຈາກລາຍຈ ີ່າຍອືີ່ ນໆ.  
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ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ໝວດ 5 

 

ຫ າຍຂ ກ້  ານດົຂອງໝວດນ  ້ໄດຖ້ກືປບັປ ງ ຍອ້ນມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ມ  ການຫາ້ມນ  າໃຊຮ້ ບແບບວທິ ການໃບ

ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັໃບລາຍງານດຽວ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ເບິີ່ ງ FRS ສ  າ

ລບັ ວນກ ພອ້ມ). ໝວດນ ຍ້ງັຈ  າແນກຄວາມແຕກຕີ່າງ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພະາກດິຈະການ. ວກັຕີ່າງໆ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັເອກະສານລາຍງານ 

ການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ (5.2/1, ...). 

5.11 ເປັນຂ ບ້ງັຄບັໃຫໃ້ຊກ້ານຈດັປະເພດລາຍຈ ີ່າຍ ຕາມລກັສະນະເນືອ້ໃນ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ຂອງ

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ.  

ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ທ ສອງ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ສາມາດຖກືສະເໜ  

ດວ້ຍການວໄິຈລາຍຈ ີ່າຍ ຕາມຂອດວຽກງານ. 

ວກັນ ຖ້ກືປບັປ ງ.  
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ໝວດ 6 

ໃບລາຍງານສີ່ວນປີ່ຽນແປງທຶນເຈົາ້ຂອງ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

6.1  ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ວາງເງ ືີ່ອນໄຂສ  າລບັນ  າສະເໜ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ ໃນປ  ຂອງວິສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ,  ໃນໃບລາຍ

ງານສີ່ວນປີ່ຽນແປງທຶນເຈົາ້ຂອງ. 

ໃບລາຍງານສີ່ວນປີ່ຽນແປງທຶນເຈົາ້ຂອງ 

ເປ້ົາໝາຍ 

6.2    ໃບລາຍງານສີ່ວນປີ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ສະແດງ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ສ  າລບັໜຶີ່ ງຮອບເວລາ

ລາຍງານ, ລາຍການ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນ ໃນປ , ຜນົ

ກະທບົຂອງການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ  ແລະ ການກວດແກຂ້ ້ຜິດພາດ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນປ  ແລະ 

ຈ  ານວນເງນິລງົທຶນໂດຍຜ ້ລງົທຶນໃນທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ເງນິປນັຜນົ ແລະ ການແຈກຢາຍອືີ່ ນໆໃຫ້ແກີ່ຜ ້ລງົ ທຶນໃນ

ທຶນເຈົ້າຂອງ ໃນປ . 

ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ຕອ້ງສະເໜ ໃນໃບລາຍງານສີ່ວນປີ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ 

6.3 ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງນ  າສະເໜ  ໃບລາຍງານສີ່ວນປີ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ທ ີ່ ສະແດງອອກໃນໃບລາຍງານ :  

(ກ)  ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມໃນປ ການບນັຊ , ທ ີ່ ແຍກຈ  ານວນເງນິລວມຍອດ ບວ້ງເຈົ້າຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ ເງນິ

ລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ດິຄວບຄ ມ;  

(ຂ) ສ  າລບັແຕີ່ລະອງົປະກອບຂອງທຶນເຈົ້າຂອງ, ຜນົກະທບົຂອງການປະຕບິດັຢອ້ນຫ ງັ ຫ ື ການປບັປ ງຄນືໃໝີ່ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ

ຮ ລ້າຍການບນັຊ ຢອ້ນຫ ງັ ໂດຍອ ງຕາມ ໝວດ 10 ນະໂຍບາຍການບນັຊ , ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັ ແລະ ຂ ້

ຜິດພາດ. 

(ຄ) ສ  າລບັແຕີ່ລະອງົປະກອບຂອງທຶນເຈົ້າຂອງ, ການສມົທຽບຕວົເລກລະຫີ່ວາງ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຕ ົນ້ປ  ແລະທາ້ຍປ , 

ໂດຍແຍກແຕີ່ລະສີ່ວນປີ່ຽນແປງທ ີ່ ເປັນຜນົມາຈາກ :  

(i) ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.  

(ii) ແຕີ່ລະລາຍການ ຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ.  

(iii) ຈ  ານວນເງນິລງົທຶນຂອງຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ, ເງນິປນັຜນົ ແລະ ເງນິແຈກຢາຍອືີ່ ນໆ ໃຫຜ້ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ, ຊຶີ່ ງ

ແຍກສະແດງ ລາຍການອອກຮ ນ້, ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຮ ນ້ທຶນຊືຄ້ືນ, ເງນິປນັຜນົ ແລະ ການແຈກຢາຍ 

ອືີ່ ນໆ ໃຫແ້ກີ່ຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ, ແລະ ພອ້ມທງັ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງໃນບ ລິສດັ

ໃນກ ີ່ມ ທ ີ່ ບ ີ່ ເຮັດໃຫສ້ ນເສຍການຄວບຄ ມ.  

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

6.1 

6.4 ແລະ 6.5 

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ບ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫນ້  າສະເໜ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ກ  າໄລລ ຖາ້ແບີ່ງປນັ (ເບິີ່ ງ 

ກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  ມຕ. 31).  
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ໝວດ 7 

ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ  
 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

7.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ກ  ານດົຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ຕອ້ງໄດສ້ະເໜ ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ແລະ ວທິ ການສະເໜ ຂ ມ້  ນ

ຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນເງນິສດົ ແລະ ສິີ່ ງ

ທຽບເທົີ່ າເງນິສດົຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງໃນຮອບເວລາລາຍງານ ຊຶີ່ ງແຍກສະແດງສີ່ວນປີ່ຽນແປງທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກ ກດິຈະ 

ກ  າດ  າເນ ນງານ, ກດິຈະກ  າການລງົທຶນ ແລະ ກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ. 

ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ 

7.2 ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ ແມ ີ່ນເງນິລງົທຶນໄລຍະສ ັນ້, ມ ພາວະຄີ່ອງຕວົສ ງ ທ ີ່ ຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອຈ ດປະສງົໃນການຊ  າລະຂ ຜ້  ກພນັ

ໄລຍະສ ັນ້ດາ້ນເງນິສດົ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຫ ື ເພືີ່ ອຈ ດມ ງ້ໝາຍອືີ່ ນໆ. ສະນ ັນ້, ຕາມປກົກະຕິເງນິລ ົງົທຶນຈະ

ມ ເງ ືີ່ອນໄຂເປັນສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ ພຽງແຕີ່ຖາ້ຫາກມ ວາລະເວລາສ ັນ້, ຕວົຢີ່າງຕ  ີ່າກ ີ່ວາ ຫ ື ເທົີ່ າກບັສາມເດອືນ ຫ ື ຫ  ດ

ນ ັນ້ ເລ ີ່ ມແຕີ່ມ ືໄ້ດມ້າເປັນກ  າມະສດິ. ເງນິເບ ກເກ ນບນັຊ ທະນາຄານ ຕາມປກົກະຕ ິແມ ີ່ນຖຄືກືນັກບັກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ

ທ ີ່ ຄາ້ຍຄືກນັກບັເງນິກ ຢື້ມ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຖາ້ຫາກຕອ້ງຊ  າລະຄນືເມ ືີ່ອມ  ການທວງຖາມ ແລະ ປະກອບເປັນພາກສີ່ວນ  

ໜຶີ່ ງຂອງການບ ລິຫານເງນິສດົ ຂອງວສິາຫະກດິ, ເງນິເບ ກເກ ນບນັຊ ທະນາຄານ ກ ເປັນອງົປະກອບຂອງເງນິສດົ ແລະ 

ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ.   

ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ຕອ້ງສະເໜ ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

7.3 ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ສະແດງກະແສເງນິສດົໃນຮອບເວລາລາຍງານ ທ ີ່ ຈດັເປັນກດິຈະກ  າ

ດ  າເນ ນງານ, ກດິຈະກ  າການລງົທຶນ ແລະ ກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ.  

ກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານ  
7.4 ກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານ ແມ ີ່ນກດິຈະກ  າຕ ົນ້ຕ ຂອງວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ສາ້ງລາຍຮບັ. ສະນ ັນ້, ກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກກດິ 

ຈະກ  າດ  າເນ ນງານ ໂດຍທ ົີ່ວໄປ ມາຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ໃນການ

ຄດິໄລີ່ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ຕວົຢີ່າງ ຂອງກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ມາຈາກກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານ ມ ຄ ື:  

(ກ) ການຮບັເງນິສດົຈາກການຂາຍສນິຄາ້ ແລະ ການສະໜອງການບ ລິການ.  

(ຂ) ການຮບັເງນິສດົຈາກຄີ່າສດິທິ, ຄີ່າທ  ານຽມ, ຄີ່ານາຍໜາ້ ແລະ ລາຍຮບັອືີ່ ນໆ.  

(ຄ) ການຈ ີ່າຍເງນິສດົໃຫຜ້ ສ້ະໜອງສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລິການ.  

(ງ) ການຈ ີ່າຍເງນິສດົໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ຈ ີ່າຍແທນພະນກັງານ.  

(ຈ) ການຈ ີ່າຍເງນິສດົເພືີ່ ອຊ  າລະ ຫ ື ທດົແທນຄນືອາກອນລາຍຮບັ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ສາມາດຈ  າແນກກດິຈະກ  າການລງົທຶນ 

ແລະກດິຈະການປະກອບທຶນ.  

(ສ) ການຮບັ ແລະ ຈ ີ່າຍອອກ ເງນິສດົ ຈາກເງນິລງົທຶນ, ກ ຢື້ມ ແລະ ສນັຍາອືີ່ ນ ທ ີ່ ຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອຈ ດໝາຍທາງດາ້ນ

ທ ລະກດິ ຫ ື ການຄາ້ ຊຶີ່ ງຄາ້ຍຄກືນັກບັເຄືີ່ ອງຊືເ້ຂ້ົາສາງເພືີ່ ອແນໃສີ່ຂາຍອອກຄືນ. 
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ບາງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ເຊັີ່ ນ ການຂາຍລາຍການໃດໜຶີ່ ງຂອງໂຮງງານໂດຍວສິາຫະກດິຜະລິດ, ອາດເຮັດໃຫເ້ກ ດມ ນ

ຄີ່າສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ທ ີ່ ໄດລ້ວມຢ ີ່ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັລາຍການ

ເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແມ ີ່ນກະແສເງນິສດົທ ີ່ ມາຈາກກດິຈະກ  າການລງົທຶນ. 

ກດິຈະກ  າການລງົທຶນ 

7.5 ກດິຈະກ  າການລງົທຶນ ແມ ີ່ນການຊື້ ແລະ ຂາຍຊບັສນິໄລຍະຍາວ ແລະ ເງນິລງົທຶນອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ບ ີ່ ລວມຢ ີ່ໃນສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າ

ເງນິສດົ. ຕວົຢີ່າງຂອງກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ມາຈາກກດິຈະກ  າການລງົທຶນ ມ ຄ ື:  

(ກ) ການຈ ີ່າຍເງນິສດົຊືຊ້ບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ (ລວມທງັຊບັຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່  ທ ີ່ ສາ້ງຂຶນ້ດວ້ຍຕນົເອງ), ຊບັສນິບ ີ່ ມ  ຕວົ

ຕນົ ແລະ ຊບັສນິໄລຍະຍາວອືີ່ ນໆ.   

(ຂ) ການຮບັເງນິສດົ ຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, ຊບັສນິບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ແລະ ຊບັສນິໄລຍະຍາວອືີ່ ນໆ.  

(ຄ) ການຈ ີ່າຍເງນິສດົ ເພືີ່ ອຊືເ້ຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ຫ ື ໜ ້ ຂອງວສິາຫະກດິອືີ່ ນໆ, ແລະ ເງນິລງົທຶນໃນ

ວສິາຫະກດິປະສມົ (ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການຈ ີ່າຍອອກເພືີ່ ອຊືເ້ຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວ ທ ີ່ ຈດັປະເພດເປັນສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ ຫ ື ຮກັ 

ສາໄວເ້ພືີ່ ອຈ ດໝາຍ ໃນການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ຫ ື ໃນການຄາ້).   

(ງ) ການຮບັເງນິສດົ ຈາກການຂາຍເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ຫ ື ໜ ້ຂອງວສິາຫະກດິອືີ່ ນໆ, ແລະ ລງົທຶນ

ໃນວສິາຫະກດິປະສມົ (ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການຮບັເຂ້ົາຈາກເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ຈດັປະເພດເປັນສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ ຫ ື ທ ີ່ ໄດຮ້ກັສາໄວ້

ເພືີ່ ອຈ ດໝາຍໃນການຄາ້ ຫ ື ໃນການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ).   

(ຈ) ເງນິສດົລີ່ວງໜາ້ ແລະ ເງນິໃຫກ້  ຢື້ມແກີ່ພາກສີ່ວນອືີ່ ນ.  

(ສ) ການຮບັເງນິສດົຈາກການທດົແທນເງນິລີ່ວງໜາ້ ແລະ ເງນິທ ີ່ ໄດໃ້ຫກ້  ຢື້ມ ແກີ່ພາກສີ່ວນອືີ່ ນ.  

(ຊ) ການຈ ີ່າຍເງນິສດົ ບວ້ງສນັຍາຊືຂ້າຍໃນອະນາຄດົ, ສນັຍາຊືຂ້າຍລີ່ວງໜາ້, ສນັຍາສດິທິໃນການຊື-້ຂາຍຮ ນ້, ແລະ

ສນັຍາແລກປີ່ີ່ຽນ ຍກົເວັນ້ກ ລະນ ທ ີ່ ສນັຍາຖກືຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ຫ ື ການຄາ້, ຫ ື ລາຍການ

ຈ ີ່າຍອອກດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຈດັເປັນປະເພດກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ.   

(ຍ) ການຮບັເງນິສດົ ບວ້ງສນັຍາຊືຂ້າຍໃນອະນາຄດົ, ສນັຍາຊືຂ້າຍລີ່ວງໜາ້, ສນັຍາສດິທິໃນການຊື-້ຂາຍຮ ນ້, ແລະ 

ສນັຍາແລກປີ່ີ່ຽນ ຍກົເວັນ້ກ ລະນ ທ ີ່ ສນັຍາຖກືຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ຫ ື ການຄາ້ ຫ ື ລາຍການຈ ີ່າຍ 

ອອກດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຈດັເປັນປະເພດກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ.   

ຖາ້ວີ່າ ມ  ການລງົບນັຊ  ສນັຍາ ເພືີ່ ອເປັນເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ (ເບິີ່ ງໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມື

ການເງນິອືີ່ນໆ), ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັປະເພດກະແສເງນິສດົບວ້ງສນັຍາ ໃນລກັສະນະດຽວກນັກບັກະແສເງນິສດົຂອງ

ລາຍການທ ີ່ ໄດຮ້ບັການຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ.  

ກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ  
7.6 ກດິຈະກ  າທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກການປີ່ຽນແປງດາ້ນຂະໜາດ ແລະ ສີ່ວນປະກອບຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ເງນິກ ຢື້ມຂອງວສິາ 

ຫະກດິ. ຕວົຢີ່າງກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ມາຈາກກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ ມ ຄ ື:  

(ກ) ການຮບັເງນິສດົ ຈາກການອອກຮ ນ້ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງອືີ່ ນໆ.  

(ຂ) ການຈ ີ່າຍເງນິສດົໃຫເ້ຈົາ້ຂອງ ເພືີ່ ອຊືຮ້  ນ້ ຫ ື ຊືຄ້ນືຮ ນ້ ຂອງວສິາຫະກດິ.  

(ຄ) ການຮບັເງນິສດົຈາກການອອກພນັທະບດັກ ຢື້ມທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການຄ  າ້ປະກນັ, ເງນິກ ຢື້ມປກົກະຕ,ິ ທະນາບດັ, ພນັທະບດັ, 

ເງນິກ ຢື້ມຊວດຈ  າ ແລະ ເງນິກ ຢື້ມໄລຍະສ ັນ້ ຫ ື ໄລຍະຍາວ ອືີ່ ນໆ.   

(ງ) ການຈ ີ່າຍເງນິສດົເພືີ່ ອທດົແທນຄືນຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດກ້  ຢື້ມ.  

(ຈ) ການຈ ີ່າຍເງນິສດົໂດຍຜ ເ້ຊົີ່ າ ເພືີ່ ອຫ  ດຜີ່ອນໜ ້ຄາ້ງຊ  າລະ ບວ້ງສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ. 
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ການລາຍງານກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ມາຈາກກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານ 

7.7 ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງສະເໜ ກະແສເງນິສດົທ ີ່ ມາຈາກກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານ ໂດຍນ  າໃຊ ້:  

(ກ) ວທິ ການທາງອອ້ມ ຊຶີ່ ງມ  ການປບັປ ງກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຈາກຜນົກະທບົຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນເງນິ  

ສດົ, ທ ກການເຍື້ອນ ຫ ື ຈ  ານວນເງນິຄາ້ງຮບັ-ຄາ້ງຈ ີ່າຍຂອງການຮບັ ຫ ື ຈ ີ່າຍເງນິສດົ ໃນການດ  າເນ ນງານຜີ່ານມາ 

ຫ ື ໃນອະນາຄດົ,  ແລະ ລາຍການ ລາຍຮບັ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັກະແສເງນິສດົບວ້ງການລງົທຶນ ຫ ື  ການ

ປະກອບທຶນ, ຫ ື  

(ຂ) ວທິ ການທາງກງົ, ຊຶີ່ ງມ  ການເປ ດເຜ ຍປະເພດລາຍການຕ ົນ້ຕ  ຂອງການຮບັເງນິສດົລວມ ແລະ ການຈ ີ່າຍເງນິສດົ 

ລວມ.  

ວທິ ການທາງອອ້ມ  
7.8 ອ ງຕາມວທິ ການທາງອອ້ມ, ກະແສເງນິສດົສ ດທິ ທ ີ່ ມາຈາກກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານ ຖກືຄິດໄລີ່ຈາກການປບັປ ງກ  າໄລ ຫ ື 

ຂາດທຶນ ຈາກຜນົກະທບົຂອງ :  

(ກ) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງເຄືີ່ ອງໃນສາງ, ໜ ້ຕອ້ງຮບັ ແລະ ໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງໃນການທ ລະກດິ ໃນປ  ;  

(ຂ) ລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນເງນິສດົ, ເຊັີ່ ນຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ, ເງນິແຮ, ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ, ລາຍຮບັ (ລາຍຈ ີ່າຍ) ສະສມົ ທ ີ່ ບ ີ່

ທນັໄດຮ້ບັ (ໄດຈ້ ີ່າຍ) ເປັນເງນິສດົ, ກ  າໄລ ແລະ ຂາດທຶນຈາກເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້, ກ  າໄລທ ີ່ ບ ີ່ ໄດ້

ແບີ່ງປນັ ຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ແລະ ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ ; ແລະ  

(ຄ) ທ ກລາຍການອືີ່ ນໆ ຊຶີ່ ງຜນົກະທບົຂອງເງນິສດົກີ່ຽວຂອ້ງກບັການລງົທຶນ ຫ ື ການປະກອບທຶນ.  

ວທິ ການທາງກງົ  
7.9 ອ ງຕາມວທິ ການທາງກງົ, ກະແສເງນິສດົສ ດທິ ທ ີ່ ມາຈາກກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານ ຖກືສະແດງອອກດວ້ຍການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ

ຂີ່າວສານປະເພດລາຍການຕ ົນ້ຕ  ຂອງການຮບັເງນິສດົລວມ ແລະ ການຈ ີ່າຍເງນິສດົລວມ. ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໄດ້

ມາຈາກ :   

(ກ) ການບນັທຶກບນັຊ ຂອງວສິາຫະກດິ; ຫ ື    

(ຂ) ການປບັຕວົເລກຂາຍ, ຕ ົນ້ທຶນການຂາຍ ແລະ ລາຍການອືີ່ ນໆ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ຫ ື ໃນໃບລາຍ

ງານຜນົໄດຮ້ບັ, ຖາ້ຫາກໄດນ້  າສະເໜ ) ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ແລະ ໃນໃບລາຍງານ

ຜນົໄດຮ້ບັ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ສ  າລບັ :  

(i) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງໃນປ  ຂອງເຄືີ່ ອງໃນສາງ ແລະ ໜ ້ຕອ້ງຮບັ ແລະ ໜ ້ຕອ້ງສີ່ ົີ່ງໃນການທ ລະກດິ ;  

(ii) ລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນເງນິສດົອືີ່ ນໆ; ແລະ 

(iii) ລາຍການອືີ່ ນໆ ຊຶີ່ ງຜນົກະທບົຂອງເງນິສດົ ກີ່ຽວຂອ້ງກບັກະແສເງນິສດົ ບວ້ງການລງົທຶນ ຫ ື ການປະກອບ

ທຶນ. 

ການລາຍງານກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ມາຈາກກດິຈະກ  າການລງົທຶນ ແລະ ກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ 

7.10 ວສິາຫະກດິຕອ້ງແຍກສະເໜ ປະເພດລາຍການຕ ົນ້ຕ  ຂອງການຮບັເງນິສດົລວມ ແລະ ການຈ ີ່າຍເງນິສດົລວມ ທ ີ່ ມາຈາກ

ກດິຈະກ  າການລງົທຶນ ແລະ ກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ. ການລວມກະແສເງນິສດົທ ີ່ ມາຈາກການຊື ້ແລະ ຂາຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ 

ຫ ື ຫວົໜີ່ວຍທ ລະກດິອືີ່ ນໆ ຕອ້ງສະເໜ ຕີ່າງຫາກ ແລະ ຈດັເຂ້ົາເປັນປະເພດກດິຈະກ  າການລງົທຶນ.  

ກະແສເງນິສດົ ເປັນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ 

7.11 ວສິາຫະກດິຕອ້ງບນັທຶກກະແສເງນິສດົທ ີ່ ມາຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເປັນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ເປັນສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນ

ການດ  າເນ ນງານ ຂອງວສິາຫະກດິ ໂດຍເອົາຈ  ານວນເງນິ ທ ີ່ ເປັນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ຄ ນໃຫອ້ດັຕາແລກປີ່ຽນລະຫີ່ວາງ 
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ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານຂອງວິສາຫະກດິ ແລະ ເງນິຕາຕີ່າງປະເທດໃນມືກ້ະແສເງນິສດົນ ັນ້ເກ ດຂຶນ້.   

7.12 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປີ່ຽນຄີ່າກະແສເງນິສດົຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ຕາມອດັຕາແລກປີ່ຽນ ລະຫີ່ວາງສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊ້

ໃນການດ  າເນ ນງານ ຂອງວສິາຫະກດິ ແລະ ເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ໃນມືກ້ະແສເງນິສດົເກ ດນ ັນ້ຂຶນ້.  

7.13 ສີ່ວນໄດ ້ ແລະ ສີ່ວນເສຍ ທ ີ່ ບ ີ່ ທນັໄດເ້ກ ດຂຶນ້ ຈາກສີ່ວນຜິດດີ່ຽງອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ບ ີ່ ແມ ີ່ນກະແສ

ເງນິສດົ.  ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ເພືີ່ ອຊີ່ວຍໃຫສ້ມົທຽບລະຫີ່ວາງ ເງນິສດົ ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ ໃນຕ ົນ້ປ  ແລະທາ້ຍປ , 

ຜນົກະທບົຂອງສີ່ວນຜິດດີ່ຽງອດັຕາແລກປີ່ຽນ ຂອງເງນິສດົ ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ ທ ີ່ ຮກັສາໄວ ້ຫ ື ທ ີ່ ຄາ້ງຊ  າລະເປັນ

ເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ຕອ້ງໄດສ້ະເໜ ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ. ສະນ ັນ້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຄນືໃໝີ່ ເງນິສດົ 

ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົທ ີ່ ຮກັສາໄວໃ້ນຮອບເວລາລາຍງານ (ເຊັີ່ ນຈ  ານວນເງນິເປັນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດທ ີ່ ຮກັສາໄວ ້ໃນ

ບນັຊ ເງນິຝາກທະນາຄານ ທ ີ່ ເປັນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ) ຕາມອດັຕາແລກປີ່ຽນໃນທາ້ຍປ .  ວສິາຫະກດິຕອ້ງແຍກສະແດງ

ຜນົສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ເປັນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ ຕີ່າງຫາກຈາກກະແສເງນິສດົ ຈາກກດິຈະກ  າດ  າເນ ນ

ງານ, ກດິຈະກ  າການລງົທຶນ ແລະ ກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ. 

ດອກເບຍ້ ແລະ ເງນິປນັຜນົ 

7.14 ວສິາຫະກດິຕອ້ງແຍກສະເໜ ກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ມາຈາກດອກເບຍ້ ແລະ ເງນິປນັຜນົທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ໄດຈ້ ີ່າຍ. ໃນແຕີ່ລະປ 

ການບນັຊ  ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງຈດັປະເພດກະແສເງນິສດົ ເປັນກດິຈະກ  າທ ລະກດິ, ກດິຈະກ  າການລງົທຶນ ແລະ ກດິຈະກ  າ

ປະກອບທຶນ ໂດຍໃຫສ້ອດຄີ່ອງກບັປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ຢີ່າງສະໝ  ີ່າສະເໝ   

7.15 ວສິາຫະກດິສາມາດຈດັປະເພດດອກເບຍ້ທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ ແລະ ດອກເບຍ້ ແລະ ເງນິປນັຜນົທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ເປັນກະແສເງນິສດົຈາກ

ກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານ, ຍອ້ນວີ່າໄດເ້ອົາລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວລວມຢ ີ່ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ໃນທາງເລືອກອືີ່ ນ ວສິາຫະກດິ

ສາມາດຈດັປະເພດດອກເບຍ້ທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ ແລະ ດອກເບຍ້ ແລະ ເງນິປນັຜນົທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ເປັນກະແສເງນິສດົຈາກກດິຈະກ  າ

ປະກອບທຶນ ແລະ ກະແສເງນິສດົຈາກກດິຈະກ  າລງົທຶນຕາມລ  າດບັ, ຍອ້ນວີ່າລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການ

ຈດັຫາຊບັພະຍາກອນການເງນິ ຫ ື ເປັນຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທຶນ.  

7.16 ວສິາຫະກດິສາມາດຈດັປະເພດ ເງນິປນັຜນົທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍເປັນກະແສເງນິສດົຈາກການປະກອບທຶນ ຍອ້ນວີ່າລາຍການດ ັີ່ງ 

ກີ່າວເປັນຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການຈດັຫາຊບັພະຍາກອນການເງນິ. ໃນທາງເລືອກອືີ່ ນ ວສິາຫະກດິສາມາດຈດັປະເພດເງນິປນັ

ຜນົທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ ເປັນອງົປະກອບຂອງກະແສເງນິສດົຈາກກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານ ຍອ້ນວີ່າລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວໄດຈ້ ີ່າຍອອກ

ຈາກກະແສເງນິສດົຈາກກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານ. 

ອາກອນລາຍຮບັ 

7.17 ວສິາຫະກດິຕອ້ງແຍກສະເໜ ກະແສເງນິສດົບວ້ງອາກອນລາຍຮບັ ແລະ ຈດັເປັນປະເພດກະແສເງນິສດົຈາກກດິຈະກ  າດ  າ 

ເນ ນງານ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສາມາດຖກືຈ  າແນກສະເພາະ ດວ້ຍກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ ແລະ ກດິຈະກ  າການ

ລງົທຶນ. ຖາ້ວີ່າກະແສເງນິສດົ ບວ້ງອາກອນຫາກຖກືຈດັແບີ່ງເຂ້ົາໃນຫ າຍກີ່ວາໜຶີ່ ງປະເພດກດິຈະກ  າ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດ້

ເປ ດເຜ ຍຈ  ານວນເງນິ ລວມຍອດອາກອນທ ີ່ ໄດຊ້  າລະ.  

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນເງນິສດົ 

7.18 ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງບ ີ່ ເອົາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການລງົທຶນ ແລະ ການປະກອບທຶນ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃຊເ້ງນິສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບ

ເທົີ່ າເງນິສດົ ເຂ້ົາໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວຢ ີ່ບີ່ອນອືີ່ ນ ໃນ

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ດວ້ຍວທິ ທາງທ ີ່ ສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ກີ່ຽວກບັກດິຈະກ  າການລງົທຶນ 

ແລະ ກດິຈະກ  າປະກອບທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

7.19 ຫ າຍກດິຈະກ  າການລງົທຶນ ແລະ ກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ ບ ີ່ ມ  ຜນົກະທບົໂດຍກງົຕ ີ່ ກະແສເງນິສດົໃນປ  ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຈະ

ກະທບົໃສີ່ໂຄງປະກອບ ຂອງທຶນ ແລະ ຊບັສນິ ຂອງວສິາຫະກດິກ ຕາມ. ການບ ີ່ ເອົາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນ

ເງນິສດົເຂ້ົາໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ແມ ີ່ນສອດຄີ່ອງກບັຈ ດປະສງົຂອງໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ, ຍອ້ນວີ່າລາຍ 

ການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັກະແສເງນິສດົ ໃນປ ການບນັຊ ປດັຈ ບນັ. ຕວົຢີ່າງ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນເງນິສດົ ມ  
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ຄ ື :  

(ກ) ການຊືຊ້ບັສນິ ຜີ່ານການຮບັຮ ໜ້ ້ສນິ ທ ີ່ ຕດິພນັໂດຍກງົ ຫ ື ຜີ່ານສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ.  

(ຂ) ການຊືກ້ດິຈະການຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຜີ່ານການອອກທຶນເຈົ້າຂອງ.  

(ຄ) ການປີ່ຽນໜ ້ເປັນທຶນເຈົ້າຂອງ. 

ອງົປະກອບຂອງເງນິສດົ ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ 

7.20 ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ  ກີ່ຽວກບັອງົປະກອບ ຂອງເງນິສດົ ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ ແລະ ຕອ້ງສະເໜ ການສມົທຽບຕວົ

ເລກ ລະຫວີ່າງຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ແລະ ລາຍການທຽບເທົີ່ າທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນໃບລາຍ

ງານຖານະການເງນິ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງສະເໜ ການສມົທຽບຕວົເລກດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖາ້ວີ່າ 

ຈ  ານວນເງນິສດົ ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ ທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ຫາກຄກືນັກບັຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສະ 

ເໜ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ.   

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານອືີ່ ນໆ 

7.21 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ຈ  ານວນເງນິຍອດເຫ ືອທ ີ່ ສ  າຄນັ ກີ່ຽວກບັເງນິສດົ ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ ທ ີ່ ວິສາຫະກດິຖື

ໄວ ້ແຕີ່ຕນົບ ີ່ ອາດນ  າໃຊໄ້ດ ້ໂດຍໃຫມ້  ຄ  າຊ ແ້ຈງຈາກຄະນະບ ລິຫານພອ້ມ.  ນອກຈາກເຫດຜນົອືີ່ ນໆແລວ້, ຈ  ານວນເງນິ 

ສດົ ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົຊຶີ່ ງວິສາຫະກດິຖໄືວ ້ບ ີ່ ອາດເອົາໄປນ  າໃຊໂ້ດຍວສິາຫະກດິໄດ,້ ເນືີ່ອງຈາກ, ການຄວບຄ ມ

ດາ້ນການແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ຫ ື ຂ ຈ້  າກດັທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

7.4 (ຈ) 

7.17 

ການຊ  າລະເງນິສດົ ຫ ື ການທດົແທນຄນື ອາກອນລາຍຮບັ ຍາມໃດກ ເປັນກະແສເງນິສດົ ຈາກກດິຈະກ  າດ  າ

ເນ ນງານ.  

7.9 (ຂ) ວກັນ  ້ ຈ  າແນກຄວາມແຕກຕີ່າງ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ແລະ ເອກະສານລາຍ 

ງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. 

7.11 

 

ລດັຖະບານ ອາດອະນ ຍາດໃຫວ້ສິາຫະກດິໃຊສ້ະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ເປັນສະກ ນເງນິຕາທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າ

ເນ ນງານ ແລະ ໃຫສ້ະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ. ແຕີ່ເອກະສານລາຍ

ງານການເງນິ ຕອ້ງຖກືສະເໜ ເປັນສະກ ນເງນິກ ບດວ້ຍ (ເບິີ່ ງ ກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  ມຕ. 7).  
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ໝວດ 8 

ບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

8.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ສະເໜ ຫ ກັການ ກີ່ຽວກບັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ຕອ້ງສະເໜ ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິ ແລະ ວທິ ການນ  າສະເໜ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ ບນັຈ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານເພ ້ມເຕ ມ ຈາກ

ຂ ມ້  ນທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ, ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ, ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ຂອງເອກະ 

ສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ຖາ້ຫາກມ ການນ  າສະເໜ , ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ, ໃບລາຍງານ

ຜນົໄດຮ້ບັ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, ໃບລາຍງານສີ່ວນປີ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ໃບ

ລາຍງານກະແສເງນິສດົ. ບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ ໃຫຄ້  າອະທິບາຍແບບບນັລະຍາຍ ຫ ື ແຍກສີ່ວນລາຍການ ທ ີ່ ໄດສ້ະ   

ເໜ ໃນໃບລາຍງານເຫ ົີ່ ານ ັນ້, ພອ້ມດວ້ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ຂອງລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ງ ືີ່ອນໄຂ ເພືີ່ ອການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນ

ເອກະສານລາຍງານເຫ ົີ່ ານ ັນ້. ນອກຈາກຂ ກ້  ານດົຂອງໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ,້ ເກອືບວີ່າໝວດອືີ່ ນໆທງັໝດົຂອງ ມາດຕະຖານ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ກ  ານດົໃຫມ້  ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ຊຶີ່ ງຕາມປກົກະຕ ິຕອ້ງສະແດງໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ.  

ໂຄງປະກອບຂອງບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ 

8.2 ບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍຕອ້ງ  : 

(ກ) ສະເໜ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັ ພ້ືນຖານການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ນະໂຍບາຍການບນັຊ ສະ

ເພາະທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ ້ຕາມວກັ 8.5 ຫາ  8.7 ;                                                                                                                                                                     

(ຂ) ເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ທ ີ່ ກ  ານດົໂດຍມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ຢ ີ່ບີ່ອນອືີ່ ນໃນເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິ; ແລະ  

(ຄ) ສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ຢ ີ່ບີ່ອນອືີ່ ນໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ແຕີ່ຫາກກີ່ຽວຂອ້ງກບັການສາ້ງ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກີ່ຽວກບັໃບລາຍງານໃດໜຶີ່ ງ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ.  

8.3 ເທົີ່ າທ ີ່ ເປັນໄປໄດ,້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ ບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍຢີ່າງເປັນລະບບົ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງອາ້ງອ ງແຕີ່ລະລາຍ 

ການຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃສີ່ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ທ ີ່ ສະແດງອອກຢ ີ່ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນ

ທາ້ຍ.  

8.4 ຕາມປກົກະຕ,ິ ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ ບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ ຕາມລ  າດບັດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້  

(ກ) ຖະແຫ ງການ ຊຶີ່ ງເອກະສານລາຍງານການເງນິໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍສອດຄີ່ອງກບັມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ (ເບິີ່ ງວກັ 

3.3) ;  

(ຂ) ບດົສະຫ  ບ ກີ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການບນັຊ ຕ ົນ້ຕ  ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ ້(ເບິີ່ ງວກັ 8.5) ;  

(ຄ) ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານເພ ້ມເຕ ມ ສ  າລບັລາຍການທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ຕາມລ  າດບັທ ີ່ ໄດສ້ະແດງ

ໃນແຕີ່ລະໃບລາຍງານ ແລະ ລາຍການຫ ກັ ; ແລະ  

(ງ) ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານອືີ່ ນໆ.  

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການບນັຊ  

8.5    ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ໃນບດົສະຫ  ບ ກີ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການບນັຊ ຕ ົນ້ຕ  ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ)   ພ້ືນຖານ (ຫ ື ບນັດາພ້ືນຖານ) ການຕ ມ  ນຄີ່າທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ ້ເພືີ່ ອສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ;  
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(ຂ)  ນະໂຍບາຍການບນັຊ ອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ ້ແລະ ກີ່ຽວຂອ້ງກນັ ເພືີ່ ອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເອກະສານລາຍງານການເງນິ

ໄດດ້ . 

ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັຄ  າວນິດິໄສ 

8.6 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ, ໃນບດົສະຫ  ບ ກີ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການບນັຊ ທ ີ່ ສ  າຄນັ ຫ ື ໃນບດົອະທິບາຍອືີ່ ນໆ, ຄ  າ

ວນິດິໄສ, ນອກຈາກສິີ່ ງທ ີ່ ພວົພນັກບັຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັ (ເບິີ່ ງວກັ 8.7), ທ ີ່ ຄະນະບ ລິຫານໄດມ້   ໃນຂະບວນການ

ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການບນັຊ  ຂອງວສິາຫະກດິ, ແລະ ທ ີ່ ມ  ຜນົກະທບົທ ີ່ ສ  າຄນັກີ່ວາໝ ີ່ຕ ີ່ ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ.  

ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານກີ່ຽວກບັ/ແຫ ີ່ງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຕ ົນ້ຕ ດາ້ນ ຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນຂອງຕວົເລກຄາດຄະເນ

ປະຕບິດັ 

8.7   ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ ກີ່ຽວກບັສມົມ ດຖານ-ຕ ົນ້ຕ  ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັອະນາ 

ຄດົ ແລະ ແຫ ີ່ງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຕ ົນ້ຕ  ກີ່ຽວກບັຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນດາ້ນຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັໃນມືລ້າຍງານ, ຊຶີ່ ງມ  

ຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ສ  າຄນັ ອນັນ  າໄປສ ີ່ການປບັປ ງທ ີ່ ສ  າຄນັ ກີ່ຽວກບັມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສນິພາຍໃນປ ການເງນິ

ຕ ີ່ ໄປ. ສ  າລບັຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຄ  າອະທິບາຍຕອ້ງປະກອບດວ້ຍລາຍລະອຽດ ກີ່ຽວກບັ:  

(ກ)  ລກັສະນະເນືອ້ໃນ;  

(ຂ)  ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຂອງລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານນ ັນ້. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

8.1 

 

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ບ ີ່ ຕອ້ງສາ້ງໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັແລະກ  າໄລລ ຖາ້

ແບີ່ງປນັ. 

ວກັນ  ້ຈ  າແນກຄວາມແຕກຕີ່າງ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ແລະ ເອກະສານລາຍ

ງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ.  
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ໝວດ 9 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະ

ກດິຈະການ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

9.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ກ້  ານດົກ ລະນ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້ ຕອ້ງສະເໜ  ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມ

ກດິຈະການ ແລະ ລະບຽບວທິ ການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃຫສ້ອດຄີ່ອງກບັມາດຕະຖານສະບບັນ .້ 

ພອ້ມນ  ້ ຍງັລວມມ ຄ  າແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ຖາ້ໄດສ້າ້ງຕາມມາດຕະຖານ

ສະບບັນ .້  

ຂ ກ້  ານດົກີ່ຽວກບັການສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

9.2 ເວັນ້ເສຍແຕີ່ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດ ຫ ື ກ  ານດົໄວໃ້ນວກັ 9.3, ບ ລິສດັແມ ີ່ຕອ້ງສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະ 

ການ ຊຶີ່ ງໃນນ ັນ້ໄດມ້  ການລວມກດິຈະການລງົທຶນໃນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ໂດຍສອດຄີ່ອງກບັ ມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວນ .້ ເອກະ 

ສານລາຍງານການເງນິ ລວມກດິຈະການ ຕອ້ງລວມເອົາທ ກບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຂອງບ ລິສດັແມ ີ່.  

9.3 ບ ລິສດັແມ ີ່ ຈະບ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ຖາ້ວີ່າ :  

(ກ) ໄດບ້ນັລ ເງ ືີ່ອນໄຂຕ ີ່ ໄປນ  ້: 

(i)     ບ ລິສດັແມ ີ່ເອງ ເປັນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ໜຶີ່ ງອ ກ, ແລະ 

(i)     ບ ລິສດັແມ ີ່ລະດບັສ ງສ ດ ເປັນບ ລິສດັສນັຊາດລາວ, ແລະ 

(ii)    ບ ລິສດັແມ ີ່ລະດບັສ ງສ ດຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສາ້ງເອກະສານລາຍງານເງນິເພືີ່ ອຈ ດປະສງົນ  າໃຊທ້ ົີ່ວໄປ ທ ີ່

ຖກືຕອ້ງຕາມ IFRS ເຕັມສີ່ວນ ຫ ື ມາດຕະຖານສະບບັນ ;້ ຫ ື   

(ຂ) ບ ີ່ ມ  ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມໃດອືີ່ ນ ນອກຈາກບ ລິສດັທ ີ່ ໄດຊ້ືໂ້ດຍແນໃສີ່ຂາຍອອກ ຫ ື ສະສາງອອກພາຍໃນໜຶີ່ ງປ . ບ ລິສດັແມ ີ່

ຕອ້ງບນັທຶກບນັຊ  ສ  າລບັບ ລິສດັໃນກ ີ່ມດ ັີ່ງກ ີ່າວດ ັີ່ງນ :້  

(i) ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ພອ້ມດວ້ຍສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດ 

ທຶນ, ຖາ້ຫາກສາມາດຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຮ ນ້ ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ;້ ຫ ື  

(ii) ຕາມມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນ ທ ີ່ ຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າອອກ (ເບິີ່ ງວກັ 11.14 (ຄ)).    

9.4 ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ແມ ີ່ນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຖກືຄວບຄ ມໂດຍບ ລິສດັແມ ີ່. ການຄວບຄ ມແມ ີ່ນອ  ານາດໃນການບ ລິຫານນະໂຍບາຍ

ດາ້ນການເງນິ ແລະ ການທ ລະກດິ ຂອງວິສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກກດິຈະການ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະ

ກດິໃດໜຶີ່ ງໄດສ້າ້ງວິສາຫະກດິທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດ (SPE) ເພືີ່ ອບນັລ ຈ ດປະສງົທ ີ່ ຈ  າກດັ ແລະກ  ານດົໄວເ້ປັນຢີ່າງດ , ວສິາ 

ຫະກດິນ ັນ້ ຕອ້ງສງັລວມເອົາວິສາຫະກດິທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດເຂ້ົາລວມກດິຈະການ ຖາ້ວີ່າ ເນືອ້ແທຂ້ອງສາຍພວົພນັຫາກ

ບ ົີ່ງບອກວີ່າ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດຖກືຄວບຄ ມໂດຍວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ (ເບິີ່ ງວກັ 9.10 ຫາ 9.12). 

9.5 ຖວືີ່າມ   ການຄວບຄ ມ ຖາ້ວີ່າ ບ ລິສດັແມ ີ່ມ  ສດິລງົຄະແນນສຽງ, ໂດຍທາງກງົ ຫ ື ໂດຍທາງອອ້ມ ຜີ່ານບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ຫ າຍ

ກີ່ວາເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງ ຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ. ຂ ສ້ມົມ  ດຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວອາດຈະຕກົໄປ ໃນກ ລະນ ພິເສດ, ຖາ້ວີ່າສາມາດພິສ ດໄດ້

ຢີ່າງຈະແຈງ້ວີ່າການຖສືິດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການຄວບຄ ມ. ນອກນ ັນ້, ຍງັຖວືີ່າມ  ການຄວບຄ ມ ຖາ້ວີ່າບ ລິສດັແມ ີ່ຫາກມ ສດິ

ລງົຄະແນນສຽງ ເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫນອ້ຍກວີ່າ ຂອງວສິາຫະກດິນ ັນ້, ແຕີ່ຫາກມ  :  

(ກ) ອ  ານາດທ ີ່ ກວມເອົາກວີ່າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງສດິລງົຄະແນນສຽງໂດຍອ ງຕາມຂ ຕ້ກົລງົກບັຜ ລ້ງົທຶນອືີ່ ນໆ ;  

(ຂ) ອ  ານາດໃນການບ ລິຫານນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິ ແລະທ ລະກດິຂອງວິສາຫະກດິ ຕາມລະບຽບການ ຫ ື ສນັຍາໃດ
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ໜຶີ່ ງ;  

(ຄ) ອ  ານາດໃນການແຕີ່ງຕ ັງ້ ຫ ື ປດົຕ  າແໜີ່ງສະມາຊກິສີ່ວນໃຫີ່ຍໃນສະພາບ ລິຫານ ຫ ື ອງົການນ  າພາທຽບເທົີ່ າ ໂດຍທ ີ່

ສະພາບ ລິຫານ ຫ ື ອງົການດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ມ  ອ  ານາດໃນການຄວບຄ ມວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ; ຫ ື  

(ງ) ອ  ານາດໃນການເຕ້ົາໂຮມສດິລງົຄະແນນສຽງສີ່ວນໃຫີ່ຍ ໃນກອງປະຊ ມສະພາບ ລິຫານ ຫ ື ອງົການນ  າພາທຽບເທົີ່ າ,  

ໂດຍທ ີ່ ສະພາບ ລິຫານ ຫ ື ອງົການດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ມ ອ  ານາດໃນການຄວບຄ ມວິສາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

9.6 ອ  ານາດໃນການຄວບຄ ມ ຍງັສາມາດມ ໄດຈ້າກການຖສືດິໃນການຊື-້ຂາຍຮ ນ້ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມ ື ທ ີ່ ປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ ້ ຊຶີ່ ງຍງັສາ 

ມາດໃຊສ້ດິໄດ ້ຫ ື ໂດຍມ ຕວົແທນທ ີ່ ສາມາດນ  າພາກດິຈະກ  າຕີ່າງໆເພືີ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມ.  

9.7 ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ບ ີ່ ສາມາດໃຊຂ້ ອ້າ້ງວີ່າຜ ີ່ລງົທຶນເປັນອງົການຮີ່ວມລງົທຶນ ຫ ື ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄາ້ຍຄືກນັ ເພືີ່ ອຜ ກອອກຈາກ

ການປະກອບຂ ມ້  ນເຂ້ົາໃນການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ.  

9.8 ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ບ ີ່ ສາມາດໃຊຂ້ ອ້າ້ງວີ່າ ກດິຈະກ  າທ ລະກດິຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແຕກຕີ່າງກບັທ ລະກດິຂອງວສິາຫະ

ກດິອືີ່ ນທ ີ່ ຢ ີ່ໃນການລວມກດິຈະການ ເພືີ່ ອຜ ກອອກຈາກການປະກອບຂ ມ້  ນ ເຂ້ົາໃນການສາ້ງເປັນເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິລວມກດິຈະການ. ຕອ້ງມ  ການສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການຕດັສນິໃຈ ໃນເວລາປະກອບຂ ມ້  ນຂອງ

ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ເຂ້ົາໃນການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ພອ້ມທງັເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານເພ ້ມເຕ ມ 

ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ກີ່ຽວກບັກດິຈະກ  າດາ້ນທ ລະກດິຕີ່າງໆຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ.   

9.9 ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມບ ີ່ ສາມາດໃຊຂ້ ອ້າ້ງວີ່າ ຕນົດ  າເນ ນກດິຈະການໃນປະເທດໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ກ  ານດົຫາ້ມໂອນເງນິສດົ ຫ ື ຊບັສນິອືີ່ ນໆ

ອອກຈາກປະເທດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເພືີ່ ອຜ ກອອກຈາກການປະກອບຂ ມ້  ນເຂ້ົາໃນການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິ 

ຈະການ.   

ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດ 

9.10 ວສິາຫະກດິສາມາດຖກືສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ເພືີ່ ອຮບັໃຊຈ້  ດປະສງົໃດໜຶີ່ ງສະເພາະ (ຕວົຢີ່າງ ເພືີ່ ອປະຕບິດັສນັຍາເຊົີ່ າ, ດ  າເນ ນກດິ

ຈະກ  າຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ການພດັທະນາ ຫ ື ຫນັຊບັສນິການເງນິເປັນຫ ກັຊບັ). ຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດອາດເປັນໃນຮ ບ

ແບບບ ລິສດັ, ອງົການທ ີ່ ຮບັມອບໝາຍຄ ມ້ຄອງຊບັສນິແທນ, ວສິາຫະກດິສີ່ວນບ ກຄນົ ຫ ື ວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຖານະ

ນຕິບິ ກຄນົ. ສີ່ວນຫ າຍຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດຖກືສາ້ງຕ ັງ້ໂດຍມ ຂ ຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົໝາຍ ທ ີ່ ກ  ານດົເງ ືີ່ອນໄຂຢີ່າງ

ເຂັມ້ງວດ ກີ່ຽວກບັການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດ.   

9.11 ວສິາຫະກດິຕອ້ງສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ທ ີ່ ລວມມ ຫວົໜີ່ວຍຕນົ ແລະ ທ ກວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ເປ້ົາ

ໝາຍພິເສດຊຶີ່ ງຫວົໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນຜ ີ່ຄວບຄ ມ. ນອກຈາກກ ລະນ ທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນວກັ 9.5, ກ ລະນ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ ອ້າດຊ ບ້ອກ

ວີ່າວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຄວບຄ ມວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດ (ນ ບ້ ີ່ ແມ ີ່ນບນັຊ ລາຍການຄບົຖວ້ນ):  

(ກ) ກດິຈະກ  າຂອງວິສາຫະກດິທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດ ຖກືດ  າເນ ນໃນນາມຂອງວສິາຫະກດິ ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມ

ຕອ້ງການສະເພາະທາງດາ້ນທ ລະກດິ.   

(ຂ) ວສິາຫະກດິມ  ສິດອ  ານາດຕດັສິນສ ດທາ້ຍ ກີ່ຽວກບັກດິຈະການຂອງວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າ 

ການຕດັສິນບນັຫາປະຈ  າວນັ ໄດມ້  ການມອບໝາຍໃຫແ້ລວ້ກ ຕາມ.   

(ຄ) ວສິາຫະກດິມ  ສິດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສີ່ວນໃຫີ່ຍຂອງວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດ ຊຶີ່ ງອາດເຮັດໃຫປ້ະເຊ ນໜາ້ 

ກບັຄວາມສີ່ຽງ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັກດິຈະການຂອງຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດ.  

(ງ) ວສິາຫະກດິສີ່ວນໃຫີ່ຍມ  ຄວາມສີ່ຽງໃນມ ນຄີ່າທ ີ່ ຍງັເຫ ືອ ຫ ື ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນກ  າມະສດິທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  

ເປ້ົາໝາຍພິເສດ ຫ ື ຊບັສນິຂອງວິສາຫະກດິທ ີ່ ມ  ເປ້ົາໝາຍພິເສດດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

9.12 ວກັ 9.10 ແລະ 9.11 ບ ີ່ ນ  າໃຊ ້ສ  າລບັແຜນຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ, ທງັບ ີ່ ນ  າໃຊສ້  າລບັແຜນຄດິໄລີ່

ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານ ໄລຍະຍາວອືີ່ ນໆ ຊຶີ່ ງຕອ້ງປະຕບິດັຕາມໝວດ 28 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ.  

 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  40 

 

ລະບຽບວທິ ການໃນການລວມກດິຈະການ 

9.13 ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການສະເໜ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານການເງນິ ກີ່ຽວກບັກ ີ່ມໃນຖານະຫວົໜີ່ວຍເສດຖະກດິ

ອນັໜຶີ່ ງອນັດຽວ.  ໃນການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ວສິາຫະກດິຕອ້ງ: 

(ກ) ລວມເອົາເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະບ ລິສດັໃນກ ີ່ມເຂ້ົາກນັ, ເປັນແຕີ່ລະແຖວ, ໂດຍລວມ

ລາຍການຄກືນັ ຂອງຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ, ທຶນເຈົ້າຂອງ, ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍເຂ້ົາກນັ.   

(ຂ) ຫກັມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິລງົທຶນຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ໃນແຕີ່ລະບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ແລະ ພ ດສີ່ວນທຶນເຈົ້າຂອງ ຂອງບ ລິ 

ສດັແມ ີ່ໃນແຕີ່ລະບ ລິສດັໃນກ ີ່ມອອກ;  

(ຄ) ຕ ມ ນຄີ່າ ແລະ ສະແດງເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຂອງການລວມກດິຈະການບ ລິສດັໃນ

ກ ີ່ມ ໃນຮອບເວລາລາຍງານ ໂດຍແຍກອອກຈາກເງນິລງົທຶນ ຂອງເຈົ້າຂອງບ ລິສດັແມ ີ່; ແລະ   

(ງ) ຕ ມ ນຄີ່າ ແລະ ສະແດງເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ ໃນຊບັສນິສ ດທິຂອງການລວມກດິຈະການບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ 

ໂດຍແຍກອອກຈາກທຶນເຈົ້າຂອງຂອງຜ ຖ້ຮື  ນ້ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ໃນຊບັສນິສ ດທິດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບ

ຄ ມໃນຊບັສນິສ ດທິ ປະກອບດວ້ຍ :  

(i) ຈ  ານວນເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ ໃນມືຄ້ວບກດິຈະການເບືອ້ງຕ ົນ້ ທ ີ່ ໄດຄ້ິດໄລີ່ຕາມໝວດ 19  ການຄວບ

ກດິຈະການ ແລະ ຄີ່ານຍິມົ,  ແລະ 

(ii) ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ດິຄວບຄ ມ ໃນສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງທຶນເຈົ້າຂອງ ນບັແຕີ່ມ ືຄ້ວບກດິຈະການ.  

9.14 ອດັຕາສີ່ວນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງທ ີ່ ໄດຈ້ດັແບີ່ງໃຫເ້ຈົາ້ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ ເງນິລງົທຶນ

ທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ ແມ ີ່ນກ  ານດົບນົພ້ືນຖານເງນິລງົທຶນໃນການເປັນເຈົາ້ຂອງປດັຈ ບນັ ແລະ ບ ີ່ ສີ່ອງແສງເຖງິການນ  າໃຊ ້

ຫ ື ການປີ່ຽນທ ີ່ ອາດເປັນໄປໄດ ້ກີ່ຽວກບັສດິຊື-້ຂາຍຮ ນ້ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມປືີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ.້  

ຍອດເຫ ືອ ແລະ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫວີ່າງຫວົໜີ່ວຍພາຍໃນກ ີ່ມ  
9.15 ຍອດເຫ ືອ ແລະ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫວີ່າງຫວົໜີ່ວຍພາຍໃນກ ີ່ມ, ຊຶີ່ ງລວມມ ລາຍຮບັ, ລາຍຈ ີ່າຍ ແລະເງນິປນັຜນົ, 

ລວ້ນແຕີ່ຖກືຫກັອອກໝດົ.  ກ  າໄລ ແລະ ຂາດທຶນ ທ ີ່ ເປັນຜນົມາຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫວີ່າງຫວົໜີ່ວຍພາຍໃນກ ີ່ມ 

ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນຊບັສນິ ເຊັີ່ ນ ເຄືີ່ ອງໃນສາງ ແລະ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ກ ຕອ້ງຫກັອອກໝດົ. ການ

ຂາດທຶນລະຫວີ່າງຫວົໜີ່ວຍພາຍໃນກ ີ່ມອາດຊ ບ້ອກເຖງິ ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ພາໃຫມ້  ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນເອ 

ກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ (ເບິີ່ ງ ໝວດ 27 ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ). ໝວດ 29 ອາກອນລາຍ

ຮບັ  ນ  າໃຊສ້  າລບັສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ ທ ີ່ ເກ ດຈາກການລບົລາ້ງ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ທ ີ່ ເປັນຜນົມາຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນ

ໄຫວລະຫວີ່າງຫວົໜີ່ວຍພາຍໃນກ ີ່ມ.  

ມືລ້າຍງານດຽວກນັ 

9.16 ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊເ້ຂ້ົາໃນການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິລວມກດິຈະການ ຕອ້ງສາ້ງຂຶນ້ໃນມືລ້າຍງານມືດ້ຽວກນັ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ທ ີ່ ປະຕິບດັບ ີ່ ໄດ.້ 

ນະໂຍບາຍການບນັຊ ດຽວກນັ  
9.17 ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ຕອ້ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍນ  າໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ ດຽວກນັ ສ  າລບັລາຍ 

ການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການອືີ່ ນໆ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂຄືກນັ ໃນສະພາບການທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຂອງ

ກ ີ່ມ ນ  າໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ ທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ ກບັນະໂຍບາຍການບນັຊ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮອງນ  າໃຊ ້ ເພືີ່ ອສາ້ງເອກະສານລາຍ

ງານການເງນິລວມກດິຈະການ ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການທ ີ່ ຄືກນັ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ໃນສະພາບການທ ີ່ ຄາ້ຍຄື

ກນັ, ວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວຕອ້ງໄດມ້  ການປບັປ ງເອກະສານລາຍງານການເງນິໃຫແ້ທດເໝາະ ເພືີ່ ອສາ້ງເອກະສານລາຍ

ງານການເງນິລວມກດິຈະການ.    

ການຊື ້ແລະ ຂາຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ  
9.18 ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ລວມຢ ີ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການເລ ີ່ ມແຕີ່ມ ືຊ້ືກ້ດິຈະ 
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ການ. ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ລວມຢ ີ່ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ຈນົເຖງິມ ືທ້ ີ່

ບ ລິສດັແມ ີ່ຢ ດຕກິານຄວບຄ ມບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ. ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ແລະ ມ ນຄີ່າ

ໃນບນັຊ ໃນມືຂ້າຍ,  ຍກົເວັນ້ຈ  ານວນເງນິສະສມົບວ້ງສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການແລກປີ່ຽນເງນິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຢ ີ່

ຕີ່າງປະເທດ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍ ການບນັຊ ເປັນທຶນເຈົ້າຂອງຕາມໝວດ 30 ການປີ່ຽນຄີ່າເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ, ຖກືຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມລວມກດິຈະການ (ຫ ືໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, ຖາ້ຫາກໄດສ້ະເໜ ) 

ເປັນ ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ບວ້ງການຂາຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ.  

9.19 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຢ ດຕເິປັນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ແຕີ່ຖາ້ຫາກຜ ລ້ງົທຶນ (ອະດດິບ ລິສດັແມ ີ່) ຍງັສືບຕ ີ່ ຖຮື  ນ້ໃນບ ລິສດັໃນ

ກ ີ່ມເກົີ່ າ,  ຕອ້ງລງົບນັຊ ເງນິລງົທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນຊບັສິນການເງນິ ອ ງຕາມໝວດ 11 ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ຫ ື ໝວດ 

12 ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມກືານເງນິອືີ່ນໆ ນບັແຕີ່ມ ືທ້ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດຢ້ ດເຊົາເປັນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ບນົເງ ືີ່ອນໄຂ

ທ ີ່ ວີ່າ ວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວບ ີ່ ໄດກ້າຍເປັນວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ (ຊຶີ່ ງກ ລະນ ນ ັນ້ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມໝວດ 14 ເງນິລງົທຶນ

ໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້) ຫ ື ວິສາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ (ຊີ່ຶີ່ ງໃນກ ລະນ ນ  ້ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມໝວດ 15 ເງນິລງົທຶນໃນວິ

ສາຫະກດິປະສມົ). ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິລງົທຶນ ໃນມືທ້ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດຢ້ ດຕກິານເປັນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ຕອ້ງຖເືປັນຕ ົນ້ທຶນ 

ໃນເວລາການຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິການເງນິໃນເບື້ອງຕ ົນ້.  

ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມໃນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ  
9.20 ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະເໜ ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິລວມກດິຈະການ ໃນລາຍການທຶນ

ເຈົ້າຂອງ, ໂດຍແຍກຈາກທຶນເຈົ້າຂອງຂອງເຈົາ້ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່, ດ ັີ່ງໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ  4.2 (ຝ).   

9.21 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຕີ່າງຫາກໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ພ ດສີ່ວນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຂອງກ ີ່ມ ບວ້ງເງນິ

ລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ດິຄວບຄ ມ ຕາມວກັ 5.6  ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ຫ ື ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ຖາ້ຫາກຖກືນ  າ

ສະເໜ , ຕາມທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃນວກັ 5.7).  

9.22 ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ແຕີ່ລະອງົປະກອບຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ຕອ້ງແບີ່ງສີ່ວນບວ້ງເຈົາ້ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ 

ບວ້ງເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ດິຄວບຄ ມ. ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ຕອ້ງແບີ່ງສີ່ວນບວ້ງເຈົາ້ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ ບວ້ງເງນິ

ລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ດິຄວບຄ ມ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າສິີ່ ງດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະນ  າໄປສ ີ່ການທ ີ່ ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ດິຄວບຄ ມດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະມ ຍອດເຫ ືອ

ຂາດທຶນກ ຕາມ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

9.23 ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ:  

(ກ) ຄວາມເປັນຈງິທ ີ່ ເອກະສານລາຍງານ ເປັນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ;  

(ຂ) ພ້ືນຖານຂ ຄ້ວາມສະຫ  ບທ ີ່ ຊ ີ່ວຍໃຫຢ້ ັງ້ຢືນວີ່າມ  ອ  ານາດຄວບຄ ມແທ ້ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ບ ລິສດັແມ ີ່ມ  ສດິທິລງົຄະແນນສຽງບ ີ່

ເກ ນເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງ  ບ ີ່ ວີ່າໂດຍທາງກງົ ຫ ື ໂດຍທາງອອ້ມ ຜີ່ານບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ;  

(ຄ) ຄວາມແຕກຕີ່າງ ຂອງມືລ້າຍງານເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ ຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມທ ີ່ ໄດຖ້ກື

ນ  າໃຊໃ້ນການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ;  

(ງ) ລກັສະນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຂ ຈ້  າກດັທ ີ່ ສ  າຄນັ (ເຊັີ່ ນ ເນືີ່ ອງຈາກສນັຍາກ ຢື້ມ ຫ ື ຂ ກ້  ານດົດາ້ນລະບຽບການ) ທ ີ່

ມ  ຜນົຕ ີ່ ຄວາມສາມາດຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມໃນການໂອນເງນິໃຫບ້ ລິສດັແມ ີ່ໃນຮ ບການເງນິປນັຜນົເປັນເງນິສດົ ຫ ື ການ

ທດົແທນເງນິກ .້   

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ 

ການສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ 

9.24 ວກັ 9.2 ກ  ານດົໃຫບ້ ລິສດັແມ ີ່ສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ. ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົໃຫສ້ະ

ເໜ  ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ສ  າລບັທ ກວສິາຫະກດິ (ວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ   ຫ ື ບ ີ່ ມ  ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ).   
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ການເລືອກໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ  

9.26 ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ຕອ້ງສອດຄີ່ອງກບັຂ ກ້  ານດົຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ .້ ວສິາຫະກດິ

ຕອ້ງຮບັຮອງນ  າໃຊເ້ອົານະໂຍບາຍການບນັຊ  ສ  າລບັເງນິລງົທຶນຂອງຕນົໃນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ (ເບິີ່ ງຄ  ານ ິ

ຍາມກີ່ຽວກບັບ ລິສດັຂາຮ ນ້ ໃນໝວດ 14 ເງນິລງົທຶນໃບບ ລິສດັຂາຮ ນ້) ແລະ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ (ເບິີ່ ງ ຄ  າ

ນຍິາມກີ່ຽວກບັວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຂອງໝວດ 15 ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ) ດ ັີ່ງນ  ້:  

(ກ) ຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ, ຫ ື   

(ຂ) ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ພອ້ມສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.  

ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ ອນັດຽວກນັ ສ  າລບັເງນິລງົທຶນທ ກລາຍທ ີ່ ເປັນປະເພດດຽວກນັ (ບ ລິສດັໃນ   

ກ ີ່ມ, ວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້, ຫ ື ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ), ແຕີ່ວິສາຫະກດິສາມາດເລືອກໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ ທ ີ່

ແຕກຕີ່າງກນັ ສ  າລບັເງນິລງົທຶນທ ີ່ ຕີ່າງປະເພດກນັ.  

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ  
9.27 ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການດ ັີ່ງກ ີ່າວຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍ :   

(ກ) ວີ່າເອກະສານລາຍງານດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແມ ີ່ີ່ນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, ແລະ    

(ຂ) ອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັວທິ ການນ  າໃຊເ້ພືີ່ ອລງົບນັຊ ເງນິລງົທຶນໃນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ແລະ 

ວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້,  

ແລະ ຕອ້ງໄດຈ້  າແນກເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ທ ີ່ ພວົພນັ. 
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ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

9.1 

9.28 ຫາ 9.30 

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ບ ີ່ ກ  ານດົໃຫສ້າ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກນັ. ວກັເຫ ົີ່ ານ  ້ ກ ີ່ຽວກບັເອກະ 

ສານລາຍງານການເງນິລວມກນັ ຖກືເອົາອອກຈາກມາດຕະຖານສະບບັນ .້  

9.3 

 

ອ ງຕາມ IFRS ສ  າລບັ ວນກ, ບ ລິສດັແມ ີ່ລະດບັສ ງສ ດ ສາມາດເປັນບ ລິສດັແມ ີ່ຕີ່າງປະເທດ.  

ອ ງຕາມ ມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ ບ ລິສດັແມ ີ່ລະດບັສ ງສ ດ ຕອ້ງແມ ີ່ນບ ລິສດັແມ ີ່ລາວ.  

9.24 ແລະ 9.27 

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ບ ີ່ ກ  ານດົໃຫສ້ະເໜ ເອກະສານລາຍງານສະເພາະກດິຈະການ ສ  າລບັບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ 

ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ. ຖາ້ບ ີ່ ມ  ການສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ຊືີ່ ຂອງເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິນ ັນ້ ແມ ີ່ນ “ເອກະສານລາຍງານການເງນິ” ແລະ ບ ີ່ ແມ ີ່ນ “ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະ

ກດິຈະການ”.  

ອ ງຕາມກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  (ມຕ. 15 ແລະ 16), ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ ທ ີ່ ຄວບຄ ມໜືີ່ ງ ຫ ື 

ຫ າຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ຕອ້ງສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ຖາ້ເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິລວມກດິຈະການ ບ ີ່ ໄດຖ້ກືນ  າສະເໜ , ຊືີ່ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິນ ັນ້ ແມ ີ່ນ “ເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ” ແລະ ບ ີ່ ແມ ີ່ນແຕີ່ “ເອກະສານລາຍງານການເງນິ”.  

9.25 

 

ອ ງຕາມ IFRS ສ  າລບັ ວນກ, ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນ ບ ລິສດັແມ ີ່ ແຕີ່ຫາກເປັນຜ ລ້ງົທຶນໃນວສິາຫະກດິ

ຂາຮ ນ້ ຫ ື ທ ີ່ ຖຮື  ນ້ໃນຖານະຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການໃນວິສາຫະກດິປະສມົ ສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ

ຂອງຕນົ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັໝວດ 14 ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຫ ື ໝວດ 15 ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະ 

ກດິປະສມົ, ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  

ອ ງຕາມກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  (ມຕ. 15 ແລະ 16), ທ ກຫວົໜີ່ວຍວິສາຫະກດິຕອ້ງສາ້ງເອກະສານລາຍ

ງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ມ  ພຽງແຕີ່ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ຖກືສະເໜ ໃຫ້

ຖກືຕອ້ງກບັໝວດ 14 ແລະ 15. ຜ ລ້ງົທຶນ ໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຫ ື ວິສາຫະກດິທ ີ່ ມ  ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ 

ບ ີ່ ຖກືກ  ານດົໃຫສ້າ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິອືີ່ ນ ພາຍໃຕຄ້ວາມໝາຍ ຂອງ IFRS ສ  າລບັ ວນກ. ວກັ

ນ ຖ້ກືຕດັອອກ.   
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ໝວດ 10   

ນະໂຍບາຍການບນັຊ , ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັ ແລະ ຂ ຜິ້ດພາດ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

10.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວໃຫຄ້  າແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັການເລືອກໃຊ ້ແລະ ການປະຕິບດັນະໂຍບາຍການບນັຊ  ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊໃ້ນການສາ້ງ

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. ນອກນ ັນ້ ຍງັກວມເອົາການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັທາງບນັຊ  ແລະ ການ

ກວດແກຂ້ ຜິ້ດພາດ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິປ ຜີ່ານມາ. 

ການເລືອກໃຊ ້ແລະ ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍການບນັຊ  

10.2 ນະໂຍບາຍການບນັຊ  ແມ ີ່ນຫ ກັການ, ພ້ືນຖານ, ຂ ຕ້ກົລງົ, ລະບຽບການ ແລະ ພາກປະຕບິດັສະເພາະ ທ ີ່ ວິສາຫະກດິໃດ

ໜຶີ່ ງໄດນ້  າໃຊໃ້ນເວລາສາ້ງ ແລະ ສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ.  

10.3 ຖາ້ວີ່າ ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ເວ້ົາເຖງິສະເພາະແຕີ່ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການອືີ່ ນ, ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆສະເພາະ, ວສິາ 

ຫະກດິຕອ້ງໄດປ້ະຕິບດັມາດຕະຖານສະບບັນ .້ 

10.4 ຖາ້ວີ່າ ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ຫາກບ ີ່ ນ  າໃຊສ້ະເພາະ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການອືີ່ ນ, ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆ, ຄະນະບ ລິ 

ຫານຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຕອ້ງນ  າໃຊຄ້  າວນິດິໄສເພືີ່ ອສາ້ງ ແລະ ນ  າໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ  ທ ີ່ ພາໃຫໄ້ດຂ້ ມ້  ນຂີ່າວ 

ສານທ ີ່ :  

(ກ) ມ ຄວາມກີ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການຕດັສນິບນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຜ ນ້  າໃຊ ້ ແລະ  

(ຂ) ມ ຄວາມໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ຕ ີ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່  :  

(i) ສະແດງ ຖານະການເງນິ, ຜນົການດ  າເນ ນງານ ດາ້ນການເງນິ ແລະ ກະແສເງນິສດົ ຂອງວສິາຫະກດິ ຢີ່າງ

ຖກືຕອ້ງ,   

(ii) ສີ່ອງແສງເຖງິເນືອ້ແທທ້າງດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆ ທ ີ່

ບ ີ່ ແມ ີ່ນພຽງແຕີ່ຮ ບການທາງດາ້ນກດົໝາຍເທົີ່ ານ ັນ້,  

(iii) ເປັນກາງ, ໝາຍຄວາມວີ່າບ ີ່ ມ  ການບີ່າຍບີ່ຽງ,  

(iv) ມ ຄວາມຮອບຄອບ, ແລະ   

(v) ຄບົຖວ້ນ ໃນທ ກດາ້ນທ ີ່ ສ  າຄນັ.   

10.5 ໃນການວນິດິໄສ ຕາມທ ີ່ ໄດອ້ະທິບາຍໃນວກັ 10.4, ຄະນະບ ລິຫານຕອ້ງອາ້ງອ ງ ແລະ ພິຈາລະນາການບງັຄບັໃຊ ້ຈາກ

ແຫ ີ່ງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ຕາມລ  າດບັລ ີ່ມນ :້   

(ກ) ຂ ກ້  ານດົ ແລະ ຂ ແ້ນະນ  າ ທ ີ່ ສະແດງອອກໃນມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ທ ີ່ ລະບ ເຖງິ ບນັຫາທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ແລະກີ່ຽວ 

ຂອ້ງກນັ ; ແລະ  

(ຂ) ຄ  ານຍິາມ, ເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ຄວາມສ  ານກຶ ກີ່ຽວກບັ ການຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິ, ໜ ້

ສນິ, ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ພອ້ມທງັຫ ກັການລວມ ທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນໝວດ 2 ຄວາມສ  ານກຶ ແລະ ຫ ກັການລວມ 
. 

10.6 ໃນການວນິດິໄສ ຕາມທ ີ່ ໄດອ້ະທິບາຍໃນວກັ 10.4, ຄະນະບ ລິຫານຍງັຕອ້ງໄດຄ້  ານງຶເຖງິ ຂ ກ້  ານດົ ແລະ ຂ ແ້ນະນ  າ ກີ່ຽວ

ກບັ IFRS ເຕັມສີ່ວນ ແລະ IFRS ສ  າລບັ ວນກ ທ ີ່ ໃຊກ້ບັບນັຫາທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ແລະ ກີ່ຽວຂອ້ງກນັ. 
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ຄວາມຖາວອນຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊ  

10.7 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເລືອກ ແລະ ນ  າໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ ຂອງຕນົຢີ່າງຖາວອນນ  າລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການອືີ່ ນໆ 

ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ກ  ານດົ ຫ ື ອະນ ຍາດສະເພາະ ໃຫຈ້ດັປະເພດ

ລາຍການ ຊຶີ່ ງການນ  າໃຊວ້ທິ ການບນັຊ ທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ ອາດເປັນສິີ່ ງແທດເໝາະ. ຖາ້ວີ່າ ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົ ຫ ື 

ອະນ ຍາດ ໃຫຈ້ດັເປັນປະເພດລາຍການຄດື ັີ່ງກ ີ່າວນ ,້ ຕອ້ງເລືອກເອົານະໂຍບາຍການບນັຊ ທ ີ່ ແທດເໝາະ  ແລະ ນ  າໃຊ້

ຢີ່າງຖາວອນ ແລະ ເປັນປະຈ  າ ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດລາຍການ.  

ການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ  

10.8 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ  ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອ ຖາ້ການປີ່ຽນແປງ :   

(ກ) ໄດຖ້ກືກ  ານດົຈາກການປບັປ ງມາດຕະຖານສະບບັນ ເ້ອງ, ຫ ື    

(ຂ) ມ ຜນົເຮັດໃຫເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ື ແລະ ກີ່ຽວຂອ້ງກບັການຕດັສິນໃຈ

ຫ າຍກີ່ວາເກົີ່ າ ໃນສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການອືີ່ ນໆ ຫ ື ເງ ືີ່ອນໄຂ ກີ່ຽວກບັຖານະ

ການເງນິ, ຜນົການດ  າເນ ນງານດາ້ນການເງນິ  ຫ ື ກະແສເງນິສດົຂອງວິສາຫະກດິ.  

10.9 ກ ລະນ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ບ ີ່ ຖເືປັນການປີ່ຽນນະໂຍບາຍການບນັຊ  :  

(ກ) ການນ  າໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ ໃດໜຶີ່ ງ ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການອືີ່ ນໆ ຫ ື ເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ

ທາງດາ້ນເນືອ້ແທ ້ຈາກສິີ່ ງທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ໃນໄລຍະຜີ່ານມາ;  

(ຂ) ການນ  າໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ ໃໝີ່ ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການອືີ່ ນໆ ຫ ື ເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ໃນ

ໄລຍະຜີ່ານມາ.  

(ຄ) ການປີ່ຽນແປງວທິ ຕ ົນ້ທຶນ ຖາ້ຫາກບ ີ່ ສາມາດຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້(ຫ ື ກງົກນັຂາ້ມ) ສ  າລບັຊບັສນິ 

ຊຶີ່ ງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ຈະກ  ານດົ ຫ ື ອະນ ຍາດໃຫຕ້ ມ  ນຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ.    

10.10 ຖາ້ວີ່າ ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ອະນ ຍາດໃຫເ້ລືອກວິທ ການລງົບນັຊ  (ລວມທງັພ້ືນຖານການຕ ມ ນຄີ່າ) ສ  າລບັລາຍການ

ເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວ ້ຫ ື ເຫດການ ຫ ື ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆ ແລະ ຖາ້ວິສາຫະກດິໄດປ້ີ່ຽນແປງການເລືອກໃຊວ້ທິ ການລງົ

ບນັຊ ຜີ່ານມາຂອງຕນົເອງ, ກ ຖເືປັນການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ .    

ວທິ ການປະຕິບດັໃນການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ    
10.11 ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ກ ີ່ຽວກບັການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:    

(ກ) ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ  ການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ  ທ ີ່ ເປັນຜນົຈາກການປີ່ຽນແປງຂ ກ້  ານດົຂອງມາດຕະ 

ຖານສະບບັນ  ້ຕາມຂ ກ້  ານດົປະຕບິດັ ທ ີ່ ໄດວ້າງອອກ ໃນການປບັປ ງດ ັີ່ງກ ີ່າວ; ແລະ    

(ຄ) ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ  ການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ ອືີ່ ນທງັໝດົແບບຢ້ອນຫ ງັ (ເບິີ່ ງວກັ 10.12). 

ການປະຕບິດັຢອ້ນຫ ງັ  
10.12 ເມ ືີ່ອມ  ການປີ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍການບນັຊ  ໂດຍນ  າມາປະຕບິດັຢ້ອນຫ ງັ ຕາມວກັ 10.11, ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດນ້  າໃຊ້

ນະໂຍບາຍການບນັຊ ໃໝີ່ ຕ ີ່ ກບັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບບວ້ງຮອບເວລາຜີ່ານມາ ຈນົເຖງິມ ືທ້  າອດິທ ີ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້

ໃຫຄ້ກືນັກບັວີ່າໄດນ້  າໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ ໃໝີ່ແຕີ່ໃດໆມາ. ຖາ້ຫາກການຊອກຫາຜນົກະທບົສະເພາະສ  າລບັແຕີ່ລະປ 

ການບນັຊ  ຂອງການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ ທ ີ່ ມ   ຕ ີ່ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບຂອງໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ 

ເປັນແຕີ່ລະປ  ປະຕບິດັບ ີ່ ໄດ,້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ ໃໝີ່ຕ ີ່ ກບັມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນ ແລະ ໜ ້

ສນິ ໃນປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາໄລຍະຕ ົນ້ ທ ີ່ ສາມາດມ ການປະຕບິດັຢອ້ນຫ ງັໄດ,້ ຊຶີ່ ງອາດເປັນປ ການບນັຊ ປດັຈ ບນັ, ແລະ 

ຕອ້ງໄດດ້  າເນ ນການປບັປ ງ ຕ ີ່ ກບັຍອດເຫ ືອຕ ົນ້ປ  ຂອງແຕີ່ລະອງົປະກອບຂອງທຶນເຈົ້າຂອງ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ສ  າລບັ

ປ ການບນັຊ ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້. 
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ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ   
10.13 ຖາ້ວີ່າການປບັປ ງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ມ  ຜນົກະທບົຕ ີ່ ປ ການບນັຊ ປດັຈ ບນັ ຫ ື ປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ຫ ື ອາດຈະມ ຜນົ

ກະທບົຕ ີ່ ປ ການບນັຊ ໃນຂາ້ງໜາ້, ວິສາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ .  

(ຂ) ສ  າລບັປ ການບນັຊ ປດັຈ ບນັ ແລະ ສ  າລບັແຕີ່ລະປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ , ໃນຂອບເຂດທ ີ່ ສາມາດປະຕ ິ

ບດັໄດ;້ ຈ  ານວນເງນິປບັປ ງ ສ  າລບັແຕີ່ລະລາຍການຫ ກັ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ  ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.   

(ຄ) ຈ  ານວນເງນິປບັປ ງທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ກີ່ອນປ ການບນັຊ ທ ີ່ ຖກືນ  າສະເໜ , ຖາ້ຫາກສາມາດປະຕບິດັ

ໄດ.້  

(ງ) ຄ  າອະທິບາຍ, ຖາ້ຫາກການກ  ານດົຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ບ ີ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ຕາມຂ  ້ (ຂ) ຫ ື (ຄ) ຂາ້ງ

ເທິງ.   

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງປ ການບນັຊ ຂາ້ງໜາ້ ບ ີ່ ຈ  າເປັນຈະຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຄນືຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ.                                                                 

10.14 ຖາ້ວີ່າການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ  ໂດຍສະໝກັໃຈ ມ ຜນົກະທບົຕ ີ່ ປ ການບນັຊ ປດັຈ ບນັ ຫ ື ຕ ີ່ ປ ການບນັຊ ຜີ່ານ   

ມາ,  ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ .   

(ຂ) ສາຍເຫດເປັນຫຍງັຈຶີ່ງວີ່າ ການນ  າໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ ໃໝີ່ ສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ືແລະ ກີ່ຽວ 

ຂອ້ງກບັການຕດັສິນໃຈ ຫ າຍກີ່ວາເກົີ່ າ.  

(ຄ) ໃນຂອບເຂດທ ີ່ ປະຕິບດັໄດ,້ ຈ  ານວນເງນິປບັປ ງສ  າລບັແຕີ່ລະລາຍການຫ ກັຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິທ ີ່ ພວົ 

ພນັ, ທ ີ່ ຖກືແຍກສະແດງເປັນແຕີ່ລະລາຍການ :  

(i) ສ  າລບັປ ການບນັຊ ປດັຈ ບນັ ;  

(ii) ສ  າລບັປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ ; ແລະ   

(iii) ຕວົເລກສະສມົ ສ  າລບັປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ກີ່ອນປ ການບນັຊ ທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ  ;  

(ງ) ຄ  າອະທິບາຍ, ຖາ້ຫາກການກ  ານດົຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ບ ີ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ຕາມຂ  ້(ຄ) ຂາ້ງເທິງ.  

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງປ ການບນັຊ ຂາ້ງໜາ້ ບ ີ່ ຈ  າເປັນເປ ດເຜ ຍຄນືຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັດາ້ນບນັຊ  

10.15 ການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັດາ້ນບນັຊ  ແມ ີ່ນການປບັປ ງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ, ຫ ື ຈ  ານວນ

ເງນິການຊມົໃຊຊ້ບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ເປັນຮອບວຽນປກົກະຕ,ິ ທ ີ່ ເປັນຜນົມາຈາກການປະເມ  ນຜນົ ກີ່ຽວກບັສະຖານະພາບປດັຈ  

ບນັ ຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ, ພອ້ມທງັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ພນັທະໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ຄາດຫວງັໄວ ້ຊຶີ່ ງຕດິພນັກບັຊບັສິນ 

ແລະ ໜ ້ສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັດາ້ນບນັຊ  ເປັນຜນົມາຈາກການໄດຮ້ບັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ  

ໃໝີ່ ຫ ື ການພດັທະນາສິີ່ ງໃໝີ່ ແລະ, ສະນ ັນ້, ຈຶີ່ງບ ີ່ ແມ ີ່ນການກວດແກຂ້ ຜິ້ດພາດ. ຖາ້ຫາກມ ຄວາມຫຍ ງ້ຍາກໃນການຈ  າ

ແນກວີ່າເປັນ ການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ  ຈາກການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັດາ້ນບນັຊ , ໃຫຖ້ເືອົາ

ການປີ່ຽນແປງດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັດາ້ນບນັຊ .   

10.16 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຜນົກະທບົຂອງການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັທາງບນັຊ , ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການ

ປີ່ຽນແປງທ ີ່ ຕອ້ງໄດປ້ະຕິບດັຕາມວກັ 10.17, ໄປໜາ້ ໂດຍເອົາເຂ້ົາໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໃນ :  

(ກ) ປ ການບນັຊ ທ ີ່ ມ  ການປີ່ຽນແປງ, ຖາ້ວີ່າການປີ່ຽນແປງມ ຜນົກະທບົພຽງແຕີ່ຕ ີ່ ປ ການບນັຊ ດ ັີ່ງກ ີ່າວເທົີ່ ານ ັນ້, ຫ ື  

(ຂ) ປ ການບນັຊ ທ ີ່ ມ  ການປີ່ຽນແປງ ແລະ ປ ການບນັຊ ຂາ້ງໜາ້, ຖາ້ວີ່າການປີ່ີ່ຽນແປງດ ັີ່ງກ ີ່າວຫາກມ ຜນົກະທບົຕ ີ່ ທງັສອງ

ປ ການບນັຊ .  
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10.17 ໃນຂອບເຂດທ ີ່ ວີ່າ ການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັດາ້ນບນັຊ  ພາໃຫເ້ກ ດມ  ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜ ້

ສນິ ຫ ື ພວົພນັກບັລາຍການໃດໜຶີ່ ງຂອງທຶນເຈົ້າຂອງ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວຜີ່ານການ

ປບັປ ງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງລາຍການຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ ຫ ື ທຶນເຈົ້າຂອງທ ີ່ ພວົພນັ ໃນປ ການບນັຊ ທ ີ່ ມ  ການປີ່ຽນແປງ.    

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັ ການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັ  
10.18 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງທ ກການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັ

ດາ້ນບນັຊ  ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການປີ່ຽນແປງຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ, ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍໃນປ ການບນັຊ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ. 

ຖາ້ວີ່າສາມາດກ  ານດົຜນົກະທບົຂອງການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັ ໃນໜຶີ່ ງຫ ື ຫ າຍປ ການບນັຊ ໃນອະນາຄດົ

ໄດ,້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

ການກວດແກຂ້ ຜິ້ດພາດບວ້ງປ ກ ີ່ອນ 

10.19 ຂ ຜິ້ດພາດບວ້ງປ ກ ີ່ອນ ຄກືານຫ ງົລືມ ຫ ື ການລາຍງານຜິດພາດໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງວສິາຫະກດິ ທ ີ່

ພວົພນັກບັ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ອນັເນືີ່ອງມາຈາກການບ ີ່ ນ  າໃຊ ້ ຫ ືການນ  າໃຊບ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ກີ່ຽວກບັຂ ມ້  ນ

ຂີ່າວສານທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖ:ື   

(ກ) ທ ີ່ ມ  ໄວໃ້ນເວລາເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງປ ການບນັຊ ເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫຈ້ດັພິມ, ແລະ  

(ຂ) ຊຶີ່ ງສາມາດຄາດຫວງັໄວ ້ວີ່າໄດຮ້ບັມາ ຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ໄດມ້  ການຄ  ານງຶເຖງິ ເພືີ່ ອສາ້ງ ແລະ ສະເໜ 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

10.20 ໃນຂ ຜິ້ດພາດເຫ ົີ່ ານ  ້ ລວມມ ຜນົກະທບົຂອງຂ ຜິ້ດພາດໃນການຄດິໄລີ່, ຂ ຜິ້ດພາດໃນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍການບນັຊ , 

ການປະໝາດ ຫ ື ການຕ ຄວາມໝາຍຄວາມເປັນຈງິຜິດພາດ ແລະ ການສ ້ໂກງ.   

10.21 ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ເປັນໄປໄດ,້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງດດັແກຢ້້ອນຫ ງັຂ ຜິ້ດພາດທ ີ່ ສ  າຄນັໂດຍທຽບຖານຂອງປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ໃນ

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັທ  າອດິ ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫຈ້ດັພິມພາຍຫ ງັຄ ົນ້ເຫັນຂ ຜິ້ດພາດ ໂດຍ:   

(ກ) ໃຫປ້ບັປ ງຄນືໃໝີ່ ຈ  ານວນເງນິສມົທຽບຂອງປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ  ໃຫຄ້ກືນັກບັໄດມ້  ການກວດແກຂ້ ້

ຜິດພາດໃນປ ການບນັຊ  ທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້, ຫ ື 

(ຂ) ຖາ້ວີ່າຂ ຜິ້ດພາດໄດເ້ກ ດຂຶນ້ກ ີ່ອນປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ , ຕອ້ງປບັປ ງຍອດເຫ ືອຕ ົນ້ປ ຂອງຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ  

ແລະ ທຶນເຈົ້າຂອງ ຂອງກີ່ອນປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ .  

10.22 ຖາ້ວີ່າບ ີ່ ສາມາດກ  ານດົຜນົກະທບົຂອງຂ ຜິ້ດພາດໃນປ ການບນັຊ ສະເພາະໃດໜຶີ່ ງໄດ ້ ຕ ີ່ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ  

ໃນໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງປບັປ ງຄືນໃໝີ່ຍອດເຫ ືອຕ ົນ້ປ ຂອງຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ ແລະ ທຶນເຈົ້າ

ຂອງ ຂອງປ ການບນັຊ ທ  າອດິທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ  ຊຶີ່ ງສາມາດມ ການປບັປ ງຄືນໃໝີ່ຢອ້ນຫ ງັໄດ ້ (ຊຶີ່ ງອາດແມ ີ່ນປ ການບນັຊ ປດັຈ  

ບນັ).  

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັຂ ຜິ້ດພາດຂອງປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ  
10.23 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ກ ີ່ຽວກບັຂ ຜິ້ດພາດຂອງປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ :  

(ກ) ລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງຂ ຜິ້ດພາດໃນປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ;  

(ຂ) ສ  າລບັແຕີ່ລະປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ , ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ປະຕບິດັໄດ,້ ຈ  ານວນເງນິກວດແກ ້ ສ  າລບັແຕີ່

ລະລາຍການຫ ກັໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ;  

(ຄ) ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ປະຕິບດັໄດ,້ ຈ  ານວນເງນິກວດແກໃ້ນຕ ົນ້ປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ ຄ ັງ້ທ  າອດິ  ;  

(ງ) ຄ  າອະທິບາຍ ຖາ້ຫາກບ ີ່ ສາມາດກ  ານດົຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຕາມຂ  ້(ຂ) ຫ ື (ຄ) ຂາ້ງເທິງ.  

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງປ ການບນັຊ ຂາ້ງໜາ້ ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວຄືນໃໝີ່.  
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ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

10.3 

 

ບ ີ່ ຄາ້ຍຄກືບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ, ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງປະຕິບດັຂ ກ້  ານດົ ໃນມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ເຖງິວີ່າຜນົ

ກະທບົໃນການປະຕິບດັດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ມ  ຄວາມສ  າຄນັໂດຍທຽບຖານກ ຕາມ.  

10.9 (ຂ) 

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ຊ ບ້ອກວີ່າ ສິີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ  ້ບ ີ່ ແມ ີ່ນການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ : ການນ  າໃຊນ້ະໂຍ 

ບາຍການບນັຊ ໃໝີ່ ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການອືີ່ ນໆ ຫ ື ເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ໃນໄລຍະຜີ່ານ

ມາ ຫ ື ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຄວາມສ  າຄນັໂດຍທຽບຖານ.  

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ຖວືີ່າກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ເປັນການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ .  

10.11 (ຂ) 

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ອະນ ຍາດໃຫເ້ລືີ່ ອກປະຕບິດັຕາມ IAS 39 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິ: ການຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າ ແທນໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ຕ ີ່ ໄປນ  ້ແລະ ໝວດ 12 ປະເດັນ

ຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມກືານເງນິອືີ່ນໆ ຕາມທ ີ່ ໄດອ້ະນ ຍາດ ໂດຍວກັ 11.2, ແລະ ຂ ກ້  ານດົ ຂອງ 

IAS 39 ກ ປີ່ຽນແປງ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ  ການປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ  ໃຫສ້ອດຄີ່ອງກບັຂ ້

ກ  ານດົໄລຍະຂາ້ມຜີ່ານ, ຖາ້ມ  , ຊຶີ່ ງຖກືກ  ານດົ ໃນ IAS 39 ທ ີ່ ຖກືທບົທວນຄນື. 

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ບ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫເ້ລືີ່ ອກໃຊ ້IAS 39. ວກັນ  ້ຖກືຕດັອອກ.  
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ໝວດ 11 

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ 

 

ໝວດນ  ້ພິຈາລະນາເຖງິເຫດການດາ້ນເສດຖະກດິ ຊຶີ່ ງຍງັບ ີ່ທນັມ  ໃນ ສປປ ລາວ ແຕີ່ຄາດວີ່າ ຈະມ ໃນປ 

ຂາ້ງໜ້າ. 

ຂອບເຂດຂອງໝວດ 11 ແລະ 12 

11.1 ໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ແລະ ໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມກືານເງນິອືີ່ ນໆ ກ  ານດົຫ ກັການ

ໃນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ , ການຕດັລາຍການບນັຊ , ການຕ ມ  ນຄີ່າ ແລະ ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັ 

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ (ຊບັສນິການເງນິ ແລະ ໜ ້ສນິການເງນິ). ໝວດ 11 ນ  າໃຊສ້  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ແລະ 

ກີ່ຽວຂອ້ງກບັທ ກວິສາຫະກດິ. ໝວດ 12 ນ  າໃຊ ້ ສ  າລບັ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ແລະ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການເງນິອືີ່ ນໆທ ີ່

ສະຫ ບັຊບັຊອ້ນກີ່ວາ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ມ  ພຽງແຕີ່ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ກ ບ ີ່ ຈ  າເປັນ

ປະຕບິດັ ໝວດ 12. ຢີ່າງໃດກ ດ , ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ພຽງແຕີ່ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ກ ຍງັຕອ້ງໄດຄ້  ານງຶເຖງິ

ຂອບເຂດຂອງໝວດ 12 ເພືີ່ ອຮບັປະກນັວີ່າໄດຖ້ກືຍກົເວັນ້ແທ.້ 

ບດົນ  າຂອງ ໝວດ 11 

11.3 ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ແມ ີ່ນສນັຍາທ ີ່ ພາໃຫ ້ຊບັສນິການເງນິ ຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ແລະ ໜ ້ສິນການເງນິ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານ

ເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ຂອງວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ ເພ ້ມຂຶນ້.  

11.4 ໝວດ 11 ກ  ານດົວທິ ຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ ສ  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານທງັໝດົ ເວັນ້ເສຍສ  າລບັເງນິລງົທຶນໃສີ່ຮ ນ້ບ ລິ

ມະສດິທ ີ່ ປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ສາມນັບ ີ່ ໄດ ້ແລະ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ສດິຂາຍຄືນໄດ ້ແລະ ຮ ນ້ສາມນັທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ສດິຂາຍຄນືໄດ ້ຊຶີ່ ງມ   ການຊືຂ້າຍຕ ີ່

ສາທາລະນະຊນົ ຫ ື ຊຶີ່ ງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້    

11.5 ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານທ ີ່ ຢ ີ່ພາຍໃຕຂ້ອບເຂດຂອງໝວດ 11 ແມ ີ່ນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 

11.8. ຕວົຢີ່າງ ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ຕາມປກົກະຕ ິຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ມ  ຄດື ັີ່ງລ ີ່ມນ :້   

(ກ) ເງນິສດົ.  

(ຂ) ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ແລະ ເງນິຝາກມ ກ  ານດົ ຖາ້ວສິາຫະກດິເປັນຜ ຝ້າກ, ຕວົຢີ່າງ ບນັຊ ເງນິຝາກທະນາຄານ.  

(ຄ) ໃບຢັງ້ຢືນການຄາ້ ແລະ ໃບຢັງ້ຢືນເງນິສດົ ໃນກ  າມ.ື  

(ງ) ໜ ້ຕອ້ງຮບັ ແລະ ໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງ, ໃບຢັງ້ຢືນການຄາ້ຕອ້ງຮບັ ແລະ ຕອ້ງຈ ີ່າຍ, ເງນິໃຫກ້  ຢື້ມ ແລະ ເງນິກ ຢື້ມ.   

(ຈ) ພນັທະບດັ ແລະ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ ທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ.   

(ສ) ເງນິລງົທຶນໃສີ່ຮ ນ້ບ ລິມະສິດ ທ ີ່ ປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ສາມນັບ ີ່ ໄດ ້ແລະ ໃສີ່ຮ ນ້ສາມນັ ແລະ ຮ ນ້ບ ລິມະສ ດ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ສດິຂາຍຄນື

ໄດ.້ 

(ຊ) ຂ ຜ້  ກພນັທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິກ ຢື້ມ ຖາ້ຫາກຂ ຜ້  ກພນັນ ັນ້ບ ີ່ ສາມາດຊ  າລະເປັນເງນິສດົໄດ.້  

11.6 ຕວົຢີ່າງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ຕາມປກົກະຕບິ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 11.8 ແລະສະນ ັນ້ ຈຶີ່ງຢ ີ່ພາຍໃຕຂ້ອບເຂດຂອງ

ໝວດ 12,  ລວມມ :  

(ກ) ຫ ກັຊບັທ ີ່ ມ  ຊບັສນິຄ  າ້ປະກນັ ເຊັີ່ ນພນັທະບດັຊວດຈ  າຄ  າ້ປະກນັ, ສນັຍາຊືຄ້ນື ແລະ ໜ ້ຕອ້ງຮບັທ ີ່ ໄດຫ້ນັປີ່ຽນເປັນ

ຫ ກັຊບັ.    

(ຂ)  ສດິທິໃນການຊື-້ຂາຍຫ ກັຊບັ, ສດິທິ, ສດິທິໃນການຊື-້ຂາຍຮ ນ້, ສນັຍາຊືຂ້າຍລີ່ວງໜາ້ ແລະ ສນັຍາຊືຂ້າຍເງນິຕາ
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ຕີ່າງປະເທດລີ່ວງໜາ້, ພອ້ມທງັ ສນັຍາແລກປີ່ຽນອດັຕາດອກເບຍ້ ທ ີ່ ສາມາດຊ  າລະເປັນເງນິສດົ ຫ ື ຜີ່ານການແລກ 

ປີ່ຽນກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິອືີ່ ນໆ.   

(ຄ) ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ີ່ ໄດບ້ນັລ ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂ ແລະ ຖເືປັນເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງໝວດ 12.  

(ງ) ຂ ຜ້  ກພນັທ ີ່ ຈະອະນ ມດັເງນິກ ໃ້ຫແ້ກີ່ວິສາຫະກດິອືີ່ ນ.   

(ຈ) ຂ ຜ້  ກພນັຕອ້ງຮບັເງນິກ  ້ຖາ້ຂ ຜ້  ກພນັຫາກບ ີ່ ສາມາດຊ  າລະເປັນເງນິສດົໄດ.້   

ຂອບເຂດຂອງໝວດ  11 

11.7 ໝວດ 11 ນ  າໃຊສ້  າລບັທ ກເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 11.8 ເວັນ້ເສຍລາຍການດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:    

(ກ) ເງນິລງົທຶນໃນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ແລະ ວສິາຫະກດິປະສມົ ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມໝວດ 9 ເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, ແລະ ໝວດ 14 

ເງນິລງົທຶນໃນວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຫ ື ໝວດ 15 ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິປະສມົ.   

(ຂ) ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ຖກືຕາມຄ  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັທຶນເຈົ້າຂອງ ຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ (ເບິີ່ ງໝວດ 22 ໜ ້ສິນ ແລະ 

ທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ໝວດ 26 ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້).  

(ຄ) ສນັຍາເຊົີ່ າ ຊຶີ່ ງຕອ້ງປະຕບິດັຕາມໝວດ 20 ສນັຍາເຊົີ່ າ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ໃຫປ້ະຕບິດັຂ ກ້  ານດົ ກີ່ຽວກບັການຕດັ

ລາຍການບນັຊ  ໃນວກັ 11.33 ຫາ 11.38  ເວລາການຕດັລາຍການບນັຊ  ໜ ້ຕອ້ງຮບັຈາກສນັຍາເຊົີ່ າ ຊຶີ່ ງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ

ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງຈາກສນັຍາເຊົີ່ າຊຶີ່ ງຜ ເ້ຊົີ່ າໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ . ພອ້ມນ ັນ້ ໝວດ 12 ຍງັ

ນ  າໃຊສ້  າລບັສນັຍາເຊົີ່ າ ທ ີ່ ມ  ລກັສະນະຕາມກ  ານດົສະເພາະໃນວກັ 12.3(ສ) ອ ກດວ້ຍ.   

(ງ) ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງນາຍຈາ້ງ ພາຍໃຕແ້ຜນຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານ ຊຶີ່ ງຕອ້ງປະຕບິດັຕາມໝວດ 28 ຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ. 

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ 

11.8 ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ເປັນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ບນົພ້ືນຖານໝວດ 11:   

(ກ) ເງນິສດົ.  

(ຂ) ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ (ເຊັີ່ ນ ໜ ້ຕອ້ງຮບັ, ໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງ, ໃບຢັງ້ຢືນການຄາ້ຕອ້ງຮບັ ຫ ື ຕອ້ງສ ົີ່ງ, ເງນິໃຫກ້  ຢື້ມ

ຕອ້ງຮບັ ຫ ື ເງນິກ ຢື້ມຕອ້ງສ ົີ່ງ) ທ ີ່ ກງົກບັເງ ືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 11.9.  

(ຄ) ຂ ຜ້  ກພນັທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິກ ຢື້ມ ຊຶີ່ ງ :  

(i) ບ ີ່ ສາມາດຈະຊ  າລະຕາມຍອດເຫ ືອສ ດທິເປັນເງນິສດົໄດ,້ ແລະ    

(ii) ເມ ືີ່ອຂ ຜ້  ກພນັຖກືປະຕບິດັແລວ້, ຄາດວີ່າຈະຖກືຕອ້ງຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງວກັ 11.9.  

(ງ) ເງນິລງົທຶນໃສີ່ຮ ນ້ບ ລິມະສິດ ທ ີ່ ປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ສາມນັບ ີ່ ໄດ ້ແລະ ຮ ນ້ສາມນັ ຫ ື ຮ ນ້ບ ລິມະສດິທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ສດິຂາຍຄນືໄດ.້   

11.9 ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມທ ກເງ ືີ່ອນໄຂ ແຕີ່ຂ  ້ (ກ) ຫາ (ງ) ຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້ຕອ້ງລງົບນັຊ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ   

ໝວດ 11:   

(ກ) ຜນົຕອບແທນຄນືໃຫຜ້ ຖ້ເືຄືີ່ ອງມໜື ້ ເປັນ   

(i) ຈ  ານວນເງນິຄງົທ ີ່  ;   

(ii) ອດັຕາຜນົຕອບແທນຄງົທ ີ່  ບນົພ້ືນຖານອາຍ ການໃຊເ້ຄືີ່ ອງມກືານເງນິນ ັນ້ ;  

(iii) ຜນົຕອບແທນຜນັແປ, ຕະຫ ອດໄລຍະອາຍ ການໃຊເ້ຄືີ່ ອງມກືານເງນິນ ັນ້, ເທົີ່ າກບັອດັຕາດອກເບຍ້ອາ້ງອ ງ

ອນັດຽວ ຫ ື ອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ສງັເກດໄດ ້(ເຊັີ່ ນ LIBOR) ; ຫ ື   
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(iv) ການປະສມົອດັຕາຄງົທ ີ່ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ອດັຕາຜນັແປ (ເຊັີ່ ນ LIBOR ບວກ 200 ຈ ດພ້ືນຖານ), ໃນເງືີ່ອນໄຂ

ທ ີ່ ວີ່າ ທງັສອງອດັຕາຄງົທ ີ່  ແລະ ຜນັແປ ມ ຜນົບວກໝດົ (ຕວົຢີ່າງ ການແລກປີ່ຽນອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ມ  ອດັຕາ

ຄງົທ ີ່  ມ  ຜນົບວກ ແລະ ອດັຕາຜນັແປທ ີ່ ມ  ຜນົລບົ ຈະບ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວ). ສ  າລບັ

ຜນົຕອບແທນຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຄງົທ ີ່  ແລະ ຜນັແປ, ດອກເບຍ້ຄດິໄລີ່ໂດຍເອົາອດັຕາໃນປ  ຄ ນໃຫເ້ງນິ

ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ຍງັຄາ້ງຊ  າລະໃນປ .   

(ຂ) ບ ີ່ ມ  ຂ ກ້  ານດົໃດໆຕາມສນັຍາທ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂ ສາມາດເຮັດໃຫຜ້ ຖ້ເືຄືີ່ ອງມປືະເພດໜ ້ ສ ນເສຍມ ນຄີ່າເງນິຕ ົນ້ທຶນ ຫ ື 

ດອກເບຍ້ໃນປ   ຫ ື ປ ຜີ່ານມາ. ຄວາມເປັນຈງິທ ີ່ ວີ່າເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ໃດໜຶີ່ ງ ຢ ີ່ພາຍໃຕເ້ຄືີ່ ອງມກືານເງນິ

ປະເພດໜ ້ອືີ່ ນໆ ບ ີ່ ເປັນຕວົຢີ່າງຂອງຂ ກ້  ານດົຕາມສນັຍາດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

(ຄ) ຂ ກ້  ານດົຕາມສນັຍາ ທ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫຜ້ ອ້ອກເຄືີ່ ອງມໜື ້ (ຜ ກ້  ຢື້ມ) ທດົແທນຄນືລີ່ວງໜາ້ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ 

ຫ ື ທ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫຜ້ ຖ້ເືຄືອງມໜື ້ (ຜ ໃ້ຫກ້  ຢື້ມ) ສ ົີ່ງຄນືເຄືີ່ ອງມໜື ້ໃຫຜ້  ອ້ອກເຄືີ່ ອງມໜື ້ ກ ີ່ອນກ  ານດົເວລາ ບ ີ່ ອາດເກ ດ

ຂຶນ້ໄດກ້ບັເຫດການໃນອະນາຄດົ.   

(ງ) ບ ີ່ ມ  ຂ ກ້  ານດົໃດໆ ກີ່ຽວກບັຜນົຕອບແທນຕາມເງືີ່ອນໄຂ ຫ ື ເງນິທດົແທນຕາມເງືີ່ອນໄຂ ຍກົເວັນ້ຜນົຕອບແທນຕາມ

ອດັຕາຜນັແປທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນ ຂ  ້(ກ) ແລະ ຂ ກ້  ານດົກີ່ຽວກບັລາຍຈ ີ່າຍໆລີ່ວງໜາ້ທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນຂ  ້(ຄ).   

11.10 ຕວົຢີ່າງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ຊຶີ່ ງຕາມປົກົກະຕຖິກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 11.9  ມ ຄ ື:   

(ກ) ໜ ້ຕອ້ງຮບັ ແລະ ຕອ້ງຈ ີ່າຍລ ກຄາ້, ໃບຢັງ້ຢືນການຄາ້ຕອ້ງຮບັ ແລະ ຕອ້ງຈ ີ່າຍ, ພອ້ມທງັເງນິໃຫກ້  ຢື້ມ ປີ່ອຍໂດຍ

ທະນາຄານ ຫ ື ຈາກພາກສີ່ວນທ ີ່ ສາມ.   

(ຂ) ໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງໃຫຜ້ ສ້ະໜອງເປັນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງໃຫຜ້ ສ້ະໜອງໃດໜຶີ່ ງ 

ເນືີ່ອງຈາກການປີ່ຽນແປງອດັຕາແລກປີ່ຽນ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ດ ັີ່ງທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນວກັ 

30.10. 

(ຄ) ເງນິໃຫກ້  ຢື້ມແກີ່  ຫ ື ເງນິກ ຢື້ມນ  າ ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ຫ ື ວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ທ ີ່ ຕອ້ງຈ ີ່າຍເມ ືີ່ອທວງຖາມ.   

(ງ) ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ ທ ີ່ ຈະກາຍເປັນໜ ້ຕອ້ງຮບັໂດຍທນັທ  ຖາ້ຜ ອ້ອກເຄືີ່ ອງມຜິືດສນັຍາຊ  າລະຄີ່າດອກເບຍ້ 

ຫ ື ເງນິຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມ (ຂ ກ້  ານດົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ຂດັແຍີ່ງກບັເງ ືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 11.9).  

11.11 ຕວົຢີ່າງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ີ່ ບ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 11.9 (ແລະ ຢ ີ່ໃນຂອບເຂດຂອງໝວດ 12) ລວມມ  :  

(ກ) ເງນິລງົທຶນ ໃສີ່ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ໃນວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຮ ນ້ບ ລິມະສິດ ທ ີ່ ປີ່ຽນເປັນຮ ນ້

ສາມນັບ ີ່ ໄດ ້ແລະ ຮ ນ້ສາມນັ ແລະ ຮ ນ້ບ ລິມະສດິທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ສດິຂາຍຄນືໄດ ້(ເບິີ່ ງ ວກັ 11.8 (ງ)).  

(ຂ) ການແລກປີ່ຽນອດັຕາດອກເບຍ້ ທ ີ່ ສາ້ງກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ເປັນຜນົບວກ ຫ ື ທ ີ່ ເປັນຜນົລບົ ຫ ື ຂ ຜ້  ກພນັລີ່ວງໜາ້ໃນ

ການຊືສ້ນິຄາ້ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ສາມາດຊ  າລະເປັນເງນິສດົໄດ ້ແລະ, ໃນເວລາຊ  າລະ, ອາດຈະສາ້ງກະແສ

ເງນິສດົທ ີ່ ມ  ຜນົບວກ ຫ ື ທ ີ່ ມ  ຜນົລບົ, ຍອ້ນວີ່າການແລກປີ່ຽນ ຫ ື ຂ ຜ້  ກພນັລີ່ວງໜາ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນ

ໄຂຂອງວກັ 11.9 (ກ).  

(ຄ) ສດິທິຊື-້ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ສນັຍາຊືຂ້າຍເງນິຕາຕີ່າງປະເທດລີ່ວງໜາ້, ຍອ້ນວີ່າຜນົຕອບແທນສ  າລບັຜ ຖ້ຫື ກັຊບັ ບ ີ່

ຄງົທ ີ່  ແລະ ບ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງ ວກັ 11.9 (ກ).  

(ງ) ເງນິລງົທຶນໃສີ່ເຄືີ່ ອງມໜື ້ທ ີ່ ແລກປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ,້ ຍອ້ນວີ່າຜນົຕອບແທນຕ ີ່ ຜ  ຖ້ເືຄືີ່ ອງມໜື ້ ສາມາດຜນັແປຕາມລາຄາ

ຮ ນ້ທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງຜ ອ້ອກຮ ນ້ ຫ າຍກວີ່າການຜນັແປຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ໃນຕະຫ າດເທົີ່ ານ ັນ້.   

(ຈ) ເງນິໃຫກ້  ຢື້ມຕອ້ງຮບັຈາກພາກສີ່ວນທ ີ່ ສາມ ທ ີ່ ໃຫສ້ດິ ຫ ື ພນັທະແກີ່ພາກສີ່ວນທ ີ່ ສາມໃນການຊ  າລະລີ່ວງໜາ້ ຖາ້ 

ວີ່າຂ ກ້  ານດົທາງບນັຊ  ຫ ື ດາ້ນສີ່ວຍສາອາກອນ ທ ີ່ ບງັຄບັໃຊມ້  ການປີ່ຽນແປງ, ເນືີ່ ອງຈາກວີ່າເງນິໃຫກ້  ຢື້ມດ ັີ່ງກ ີ່າວ 

ບ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 11.9 (ຄ).  

 

 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  52 

 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ກີ່ຽວກບັຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສິນ ການເງນິ 

11.12 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ ພຽງແຕີ່ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດກ້າຍເປັນຜ ້

ມ  ສີ່ວນຮີ່ວມໃນການປະຕບິດັຂ ກ້  ານດົຕາມສນັຍາກີ່ຽວກບັເຄືີ່ ອງມນື ັນ້ ເທົີ່ ານ ັນ້.     

ການຕ ມ ນຄີ່າເບືອ້ງຕ ົນ້ 

11.13 ເວລາຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ກີ່ຽວກບັຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ, ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າ

ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕາມລາຄາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ (ລວມທງັຄີ່າດ  າເນ ນລາຍການ ຍກົເວັນ້ການຕ ມ  ນຄີ່າເບື້ອງຕ ົນ້ ກີ່ຽວ

ກບັຊບັສນິການເງນິ ແລະໜ ້ສນິການເງນິ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ) ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າຂ ຕ້ກົລງົນ ັນ້ ໃນ

ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ເປັນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວປະກອບທຶນ. ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວປະກອບທຶນ ອາດເກ ດຂຶນ້ໂດຍຕດິພນັ

ກບັການຂາຍສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ, ເຊັີ່ ນ ຖາ້ວີ່າການຊ  າລະເງນິ ຖກືເຍືອ້ນໄປເກ ນເງ ືີ່ອນໄຂການທ ລະກດິປກົກະຕ ິຫ ື 

ມ  ການປະກອບທຶນຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນອດັຕາຂອງຕະຫ າດ. ຖາ້ຂ ຕ້ກົລງົນ ັນ້ ເປັນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວປະ 

ກອບທຶນ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ ດວ້ຍການຕ ມ  ນຄີ່າຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຈະຊ  າລະໃນ

ອະນາຄດົ ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງຕະຫ າດ ສ  າລບັເຄືີ່ ອງມປືະເພດໜ ້ ທ ີ່ ຄາ້ຍຄືກນັ. 

ຕວົຢີ່າງ – ຊບັສນິການເງນິ  

1.  ສ  າລບັເງນິໃຫກ້  ຢື້ມໄລຍະຍາວທ ີ່ ປີ່ອຍໃຫວ້ສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ, ໜ ້ຕອ້ງຮບັຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຕາມມ ນຄີ່າປດັ 

ຈ ບນັຂອງເງນິສດົຕອ້ງຮບັ (ລວມທງັການຊ  າລະດອກເບຍ້ ແລະ ການທດົແທນຄືນເງນິຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມ) ຈາກວສິາຫະ 

ກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້.   

2.  ສ  າລບັສນິຄາ້ທ ີ່ ໄດຂ້າຍໃຫລ້ ກຄາ້ຕດິໜ ້ໄລຍະສ ັນ້, ໜ ້ຕອ້ງຮບັຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມຈ  ານວນເງນິສດົຕອ້ງຮບັ

ຈາກວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວໂດຍບ ີ່ ຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ, ຊຶີ່ ງຕາມປກົກະຕ ິແມ ີ່ນລາຄາທ ີ່ ອອກໃນໃບເກບັເງນິ. 

3.  ສ  າລບັສນິຄາ້ທ ີ່ ຂາຍໃຫລ້ ກຄາ້ຕິດໜ ້ສອງປ  ໂດຍບ ີ່ ມ  ດອກເບຍ້, ໜ ້ຕອ້ງຮບັຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມລາຄາຂາຍ

ເປັນເງນິສດົ ໃນປດັຈ ບນັຂອງສນິຄາ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ຖາ້ຫາກບ ີ່ ຮ  ລ້າຄາຂາຍເປັນເງນິສດົໃນປດັຈ ບນັ, ອາດຄາດຄະເນ

ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງເງນິສດົຕອ້ງຮບັ ທ ີ່ ຕ ມ  ນຄີ່າຕາມອດັຕາທ ີ່ ນ  າໃຊທ້ ົີ່ວໄປໃນຕະຫ າດ ສ  າລບັໜ ້ຕອ້ງຮບັທ ີ່

ຄາ້ຍຄກືນັ. 

4.  ສ  າລບັການຊືຮ້  ນ້ສາມນັ ຂອງວິສາຫະກດິອືີ່ ນອ ກ ດວ້ຍເງນິສດົ, ເງນິລງົທຶນ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມມ ນຄີ່າ

ເງນິສດົທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍເພືີ່ ອຊືຮ້  ນ້. 

 

ຕວົຢີ່າງ – ໜ ້ສນິການເງນິ 

1.  ສ  າລບັເງນິກ ຢື້ມຈາກທະນາຄານ, ໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ຕາມມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງເງນິ 

ສດົຕອ້ງຈ ີ່າຍໃຫທ້ະນາຄານ (ຕວົຢີ່າງ : ລວມທງັການຊ  າລະດອກເບຍ້ ແລະ ການທດົແທນເງນິຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມ). 

2.  ສ  າລບັ ສນິຄາ້ທ ີ່ ໄດຊ້ືນ້  າຜ ສ້ະໜອງຕດິໜ ້ໄລຍະສ ັນ້, ໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມມ ນຄີ່າໜ ້ທ ີ່ ຕດິໜ ້ຜ  ສ້ະ

ໜອງ ໂດຍບ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ, ຊຶີ່ ງຕາມປກົກະຕ ິແມ ີ່ນລາຄາໃນໃບເກບັເງນິ.  

ການຕ ມ ນຄີ່າຕາມຫ ງັ 

11.14 ເວລາສິນ້ສ ດແຕີ່ລະຮອບເວລາລາຍງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງມກືານເງນິຂອງຕນົເອງດ ັີ່ງລ ີ່ມນ ,້ ໂດຍບ ີ່ ຫກັຄີ່າ

ດ  າເນ ນລາຍການ ຊຶີ່ ງອາດຈະເກ ດຂຶນ້ ໃນເວລາທ ີ່ ວິສາຫະກດິຂາຍ ຫ ື ສະສາງດວ້ຍວທິ ການອືີ່ ນໆອອກ.   

(ກ) ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 11.8 (ຂ) ຕອ້ງຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ 

ດວ້ຍວິທ ການຄດິໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ວກັ 11.15 ຫາ 11.20 ໃຫກ້ານແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັການກ  ານດົຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  53 

 

ແທນຕາມວທິ ການຄດິໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ. ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ທ ີ່ ໄດຈ້ດັເປັນຊບັສນິໝ ນວຽນ ຫ ື ໜ ້ສນິ      

ໝ ນວຽນຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຈ  ານວນເງນິສດົ ຫ ື ລາຍການຕອ້ງຈ ີ່າຍ ຫ ື ຕອ້ງຮບັອືີ່ ນໆ ໂດຍບ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ ເປັນມ ນ

ຄີ່າປດັຈ ບນັ (ໝາຍຄວາມວີ່າ, ຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ, ເບິີ່ ງວກັ 11.21 ຫາ 11.26), ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າໃນຕວົຈງິຂ ້

ຕກົລງົເປັນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວປະກອບທຶນ (ເບິີ່ ງວກັ 11.13). ຖາ້ວີ່າຂ ຕ້ກົລງົເປັນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວປະກອບ

ທຶນ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ ດວ້ຍການຕ ມ  ນຄີ່າເງນິຊ  າລະໃນອະນາຄດົນ ັນ້ ເປັນມ ນ

ຄີ່າປດັຈ ບນັ ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ໃນທອ້ງຕະຫ າດທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊສ້  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ.    

(ຂ) ຂ ຜ້  ກພນັທ ີ່ ຈະຮບັເງນິກ ຢື້ມ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 11.8 (ຄ) ຕອ້ງຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນ (ຊຶີ່ ງ

ບາງເທືີ່ ອເທົີ່ າກບັສ ນ) ຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າອອກ.   

(ຄ) ເງນິລງົທຶນໃສີ່ຮ ນ້ບ ລິມະສິດ ທ ີ່ ປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ສາມນັບ ີ່ ໄດ ້ແລະ ຮ ນ້ສາມນັ ຫ ື ຮ ນ້ບ ລິມະສິດທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ສດິຂາຍຄນືໄດ ້ທ ີ່

ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 11.8 (ງ) ຕອ້ງຖກືຕ ມ  ນຄີ່າ ດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນ  ້ (ວກັ 11.27 ຫາ 11.33 ໃຫກ້ານແນະນ  າ

ກີ່ຽວກບັມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ) :  

 (i) ຖາ້ວີ່າ ຮ ນ້ມ  ການຊື-້ຂາຍຕ ີ່ ສາທາລະນະຊນົ ຫ ື ບ ີ່ ດ ັີ່ງນ ັນ້ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຮ ນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າ

ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ໂດຍຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງ

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.  

(ii) ເງນິລງົທຶນອືີ່ ນໆປະເພດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ທງັໝດົ ຕອ້ງຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມລາຄາຕ ົນ້ທຶນ ຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າອອກ. 

ຕອ້ງໄດມ້  ການປະເມ  ນຜນົການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ຫ ື ພາວະບ ີ່ ສາມາດເກບັກ ຄ້ືນໄດຂ້ອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ 

ໃນຂ  ້(ກ), (ຂ) ແລະ (ຄ) (ii) ຂາ້ງເທິງນ .້ ວກັ 11.21 ຫາ 11.26 ໃຫກ້ານແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັບນັຫາດ ັີ່ງກ ີ່າວນ .້     

ຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ ແລະ ວທິ ການຄິດໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ 

11.15 ຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສິນການເງນິ ໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າສ ດທິຂອງຈ  ານວນເງນິ 

ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ຈ  ານວນເງນິ ທ ີ່ ຊບັສິນການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ ໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າ ໃນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້,   

(ຂ) ລບົການທດົແທນເງນິຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມ,   

(ຄ) ບວກ ຫ ື ລບົ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ດວ້ຍການນ  າໃຊວ້ທິ ການຄດິໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ, ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງລະ        

ຫີ່ວາງຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ຈ  ານວນເງນິເມ ືີ່ອເຖງິກ  ານດົເວລາ,    

(ງ) ລບົ, ຖາ້ແມ ີ່ນຊບັສນິການເງນິ, ສີ່ວນຫ  ດຕີ່າງໆອອກ (ຫກັໂດຍກງົ ຫ ື ຜີ່ານບນັຊ ກວດແກມ້  ນຄີ່າ) ສ  າລບັການສ ນ

ເສຍມ ນຄີ່າ ຫ ື ການເກບັກ ຄ້ນືບ ີ່ ໄດ.້    

ຊບັສນິການເງນິ ແລະ ໜ ້ສນິການເງນິ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການແຈງ້ດອກເບຍ້ ແລະ ຈດັປະເພດເປັນຊບັສິນໝ ນວຽນ ຫ ື ໜ ້ສນິບ ີ່ໝ ນ 

ວຽນໃນເບື້ອງຕ ົນ້ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຕ້ ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ໃນວກັ 11.14 (ກ). ສະນ ັນ້, ສ  າລບັຊບັສນິ 

ແລະ ໜ ້ສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມ ຂ  ້(ຄ) ຂາ້ງເທິງນ .້   

11.16 ວທິ ການຄິດໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິແມ ີ່ນວທິ ການຄິດໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສິນການເງນິໃດໜຶີ່ ງ 

(ຫ ື ກ  ີ່ມຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສິນການເງນິ) ແລະ ການຈດັແບີ່ງລາຍຮບັດອກເບຍ້ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍດອກເບຍ້ ໃນປ ທ ີ່

ກ ີ່ຽວຂອ້ງ. ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິແມ ີ່ນອດັຕາ ທ ີ່ ໃຊໃ້ນການຕ ມ  ນຄີ່າການຈ ີ່າຍ ຫ ື ຮບັເງນິສດົ ໃນອະນາຄດົ ເປັນມ ນຄີ່າ

ປດັຈ ບນັ ຕາມອາຍ ການຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນໄວຢ້ີ່າງແນີ່ນອນ ຫ ື ໃນໄລຍະເວລາສ ັນ້ກ ີ່ວາ, ຖາ້ເໝາະ

ສມົ, ດວ້ຍວທິ ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດມ້  ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ. ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ຖກືຄດິໄລີ່ບນົ

ພ້ືນຖານມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ຂອງໜ ້ສນິການເງນິ ໃນເວລາການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້. ອ ງ

ຕາມວທິ ການຄດິໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ:    

(ກ) ຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນຂອງຊບັສນິ (ໜ ້ສນິ) ການເງນິ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຂອງການຮບັ (ການຈ ີ່າຍ) ເງນິສດົ ໃນ

ອະນາຄດົ ທ ີ່ ໄດຕ້ ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ, ແລະ 

(ຂ) ລາຍຈ ີ່າຍ (ລາຍຮບັ) ດອກເບຍ້ ໃນປ ການບນັຊ  ທຽບເທົີ່ າມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນ (ຫ ື ໜ ້ສນິ) ການເງນິ ໃນ
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ຕ ົນ້ປ  ຄ ນໃຫອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິໃນປ .   

11.17 ເວລາຄດິໄລີ່ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດ ້ ຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົ ໂດຍຄ  ານງຶເຖງິທ ກເງ ືີ່ອນໄຂຕາມ

ສນັຍາຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ (ເຊັີ່ ນ ລາຍຈ ີ່າຍໆລີ່ວງໜາ້, ສິດທິຊື ້ແລະ ສດິທິທ ີ່ ມ  ລກັສະນະຄາ້ຍຄືກນັ) ແລະສີ່ວນເສຍ

ບວ້ງສິນເຊືີ່ ອທ ີ່ ຮ   ້ແລະ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້, ແຕີ່ບ ີ່ ຕອ້ງຄ  ານງຶເຖງິສີ່ວນເສຍບວ້ງສິນເຊືີ່ ອໃນອະນາຄດົທ ີ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້ ແຕີ່ບ ີ່ ທນັ

ໄດເ້ກ ດຂຶນ້.    

11.18 ເວລາຄດິໄລີ່ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດຫ້ກັຄີ່າທ  ານຽມທ ີ່ ຕດິພນັ, ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍດາ້ນການເງນິທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ ຫ ື 

ໄດຮ້ບັ (ເຊັີ່ ນ «ອດັຕາຄີ່າທ  ານຽມ»), ຄີ່າດ  າເນ ນລາຍການ ແລະ ສີ່ວນເກ ນ ຫ ື ສີ່ວນຫ  ດລງົອືີ່ ນໆຕະຫ ອດອາຍ ການຂອງ

ເຄືີ່ ອງມ ືທ ີ່ ໄດຄ້າດໄວ,້ ຍກົເວັນ້ຕ ີ່ ໄປນ .້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊຮ້ອບເວລາທ ີ່ ສ ັນ້ກ ີ່ວາ ຖາ້ຫາກແມ ີ່ນຮອບເວລາທ ີ່ ພວົພນັ

ກບັຄີ່າທ  ານຽມລາຍຈ ີ່າຍການເງນິທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ໄດຮ້ບັ, ຄີ່າດ  າເນ ນລາຍການ ແລະ ສີ່ວນເກ ນ ຫ ື ສີ່ວນຫ  ດລງົ. ນ ັນ້ຈະ

ແມ ີ່ນກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າ ເວລາໃດຕວົຜນັແປ ທ ີ່ ພວົພນັກບັຄີ່າທ  ານຽມ, ລາຍຈ ີ່າຍການເງນິທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ໄດຮ້ບັ, ຄີ່າດ  າເນ ນ

ລາຍການ ແລະ ສີ່ວນເກ ນ ຫ ື ສີ່ວນຫ  ດລງົ ໄດຖ້ກືກ  ານດົຄນືໃໝີ່ຕາມລາຄາຕະຫ າດ ກີ່ອນຄບົອາຍ ການ ຂອງເຄືີ່ ອງມ ື

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ທ ີ່ ໄດຄ້າດໄວ.້ ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຮອບເວລາການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນທ ີ່ ແທດເໝາະ ແມ ີ່ນຮອບເວລາທ ີ່ ແກີ່ຍາວໄປ 

ເຖງິມ ືກ້  ານດົລາຄາຄນືໃໝີ່ຄ ັງ້ຕ ີ່ ໄປ.                                

11.19 ສ  າລບັຊບັສນິການເງນິ ແລະ ໜ ້ສນິການເງນິທ ີ່ ມ  ອດັຕາຜນັແປ, ການຄາດຄະເນຄນືໃໝີ່ເປັນແຕີ່ລະໄລຍະ ກີ່ຽວກບັກະແສ

ເງນິສດົ ທ ີ່ ແນໃສີ່ສີ່ອງແສງເຖງິການປີ່ຽນແປງຂອງອດັຕາດອກເບຍ້ໃນຕະຫ າດ ເຮັດໃຫອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິປີ່ຽນແປງ. 

ຖາ້ວີ່າຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ ທ ີ່ ມ  ອດັຕາຜນັແປ ຫາກຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ຕາມຈ  ານວນເງນິ

ເທົີ່ າກບັເງນິຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມຕອ້ງຮບັ ຫ ື ຕອ້ງທດົແທນເມ ືີ່ອຄບົກ  ານດົເວລາ, ການຄາດຄະເນເງນິຊ  າລະດອກເບຍ້ຄນືໃໝີ່ໃນ

ອະນາຄດົ ຕາມປກົກະຕຈິະບ ີ່ ມ  ຜນົກະທບົຫ າຍຕ ີ່ ມ  ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນ ຫ ື ໜ ້ສນິ.  

11.20 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິດດັແກຕ້ວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັ ກີ່ຽວກບັລາຍການຈ ີ່າຍເງນິອອກ ແລະ ຮບັເງນິເຂ້ົາ, ວສິາຫະກດິ

ຕອ້ງໄດປ້ບັປ ງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ (ຫ ື ກ  ີ່ມເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ) ເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິ

ກະແສເງນິສດົຕວົຈງິ ແລະ ກະແສເງນິສດົຄາດຄະເນທ ີ່ ໄດດ້ດັແກ.້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄດິໄລີ່ຄນືໃໝີ່ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ໂດຍ

ຊອກຫາມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຂອງກະແສເງນິສດົຄາດຄະເນໃນອະນາຄດົ ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິເບືອ້ງຕ ົນ້ຂອງເຄືີ່ ອງມ ື

ການເງນິ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ລາຍການປບັປ ງເປັນລາຍຮບັ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນມື້

ດດັແກຕ້ວົເລກ. 

ຕວົຢີ່າງການຄິດໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນຂອງເງນິກ ຢື້ມເປັນໄລຍະຫາ້ປ  ດວ້ຍການນ  າໃຊວ້ທິ ການຄິດໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ 

ໃນວນັທ  1 ມງັກອນ 20X0, ວສິາຫະກດິຊືພ້ນັທະບດັ ເທົີ່ າກບັ 900 ພນັກ ບ (Kip) ແລະ ມ ຄີ່າດ  າເນ ນລາຍການເທົີ່ າກບັ 50 

KKip. ແຕີ່ລະປ , ໄດຮ້ບັດອກເບຍ້ປະຈ  າປ ເທົີ່ າກບັ 40 KKip ເປັນເງນິຄາ້ງຊ  າລະໃນຫາ້ປ ຕ ີ່ ໄປ ແຕີ່ວນັທ  31 ທນັວາ 20X0  

ເຖງິວນັທ  31 ທນັວາ 20X4. ພນັທະບດັປະກອບມ ການໄຖີ່ຖອນຄນືໂດຍບງັຄບັເທົີ່ າກບັ 1 100 KKip  ໃນວນັທ  31 ທນັວາ 

20X4. 

ປ  ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ      

ໃນຕ ົນ້ປ  

ລາຍຮບັຈາກ     

ດອກເບຍ້ໃນອດັຕາ

6,9583 % 

ກະແສເງນິສດົເຂ້ົາ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ        

ໃນທາ້ຍປ  

 KKip KKip KKip KKip 

20X0 950,00 66,10 (40,00) 976,11 

20X1 976,11 67,92 (40,00) 1 004,03 

20X2 1 004,03 69,86 (40,00) 1 033,89 

20X3 1 033,89 71,94 (40,00) 1 065,83 

20X4 1 065,83 74,16 (40,00) 1 100,00 

   (1 100,00) 0 
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* ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິເທົີ່ າກບັ 6,9583 ສີ່ວນຮອ້ຍ ແມ ີ່ນອດັຕາທ ີ່ ໃຊຕ້ ມ  ນຄີ່າກະແສເງນິສດົຄາດໄວສ້  າລບັພນັທະບດັເປັນມ ນ

ຄີ່າປດັຈ ບນັ ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດມ້  ນຄີ່າໃນບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້. 

40/(1,069583) 1  + 40/(1,069583) 2  + 40/(1,069583) 3  + 40/(1,069583) 4  + 1,140/(1,069583) 5  = 950 

 

ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົ້ນ້ທຶນ ຫ ື ຕ ົນ້ທຶນຫກັ

ທດົແທນ    

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

11.21 ເວລາສິນ້ສ ດແຕີ່ລະຮອບເວລາລາຍງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະເມ  ນວີ່າມ  ຫ ກັຖານພາວະວໄິສ ຫ ືບ ີ່  ກ ີ່ຽວກບັການສ ນເສຍມ ນ

ຄີ່າຂອງຊບັສິນການເງນິ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນ ຫ ື ຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ. ຖາ້ຫາກມ ຫ ກັຖານພາວະວໄິສດາ້ນການສ ນ

ເສຍມ ນຄີ່າ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ທນັໃດໂລດ.  

11.22 ຫ ກັຖານພາວະວໄິສທ ີ່ ວີ່າ ຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ກ  ີ່ມຊບັສນິການເງນິ ໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າ ລວມມ  ທ ກຂ ມ້  ນທ ີ່ ສງັເກດໄດ ້ທ ີ່

ເປັນຈ ດສນົໃຈສ  າລບັຜ ຖ້ຊືບັສນິ ກີ່ຽວກບັເຫດການທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ມ  ຄດື ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:     

(ກ) ຂ ຫ້ຍ ງ້ຍາກໃຫຍີ່ ທາງດາ້ນການເງນິຂອງຜ ອ້ອກພນັທະບດັ ຫ ື ຂອງລ ກໜ ້.   

(ຂ) ການລະເມ  ດສນັຍາ ເຊັີ່ ນການບ ີ່ ໃຊໜ້ ້ຊ  າລະດອກເບຍ້ ຫ ື ເງນິຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມ.  

(ຄ) ເຈົາ້ໜ ້, ເນືີ່ອງຈາກສາຍເຫດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຫ ື ດາ້ນກດົໝາຍ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັຂ ຫ້ຍ ງ້ຍາກທາງດາ້ນການເງນິ

ຂອງລ ກໜ ້, ໃຫເ້ງ ືີ່ອນໄຂຜີ່ອນຜນັແກີ່ລ ກໜ ້ ຊຶີ່ ງເຈົາ້ໜ ້ຈະບ ີ່ ພິຈາລະນາສະພາບການອືີ່ ນໆ.   

(ງ) ອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ລ ກໜ ້ຈະເຂ້ົາສ ີ່ພາວະການລ ົມ້ລະລາຍ ຫ ື ມ  ການປບັປ ງໂຄງສາ້ງຄນືໃໝີ່ທາງດາ້ນການເງນິ.                                           

(ຈ) ຂ ມ້  ນທ ີ່ ສງັເກດໄດ ້ ຊຶີ່ ງຊ ບ້ອກວີ່າມ  ການຫ  ດລງົທ ີ່ ຕ ມ  ນຄີ່າໄດ ້ ກີ່ຽວກບັການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົທ ີ່

ໄດຄ້າດໄວຕ້ ີ່ ກ  ີ່ມຊບັສນິການເງນິ ນບັແຕີ່ໄດມ້  ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ກີ່ຽວກບັຊບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ເຖງິ

ແມ ີ່ນວີ່າສີ່ວນຫ  ດລງົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ສາມາດບອກໄດວ້ີ່າມ  ການຕດິພນັກບັຊບັສິນການເງນິໃດແດີ່ ຂອງແຕີ່ລະລາຍການ

ຂອງກ ີ່ມ, ເຊັີ່ ນ ເງ ືີ່ອນໄຂທາງດາ້ນເສດຖະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ເອື້ອອ  ານວຍ ໃນລະດບັຊາດ ຫ ື ທອ້ງຖິີ່ ນ ຫ ື ການປີ່ຽນແປງທ ີ່ ບ ີ່

ເອືອ້ອ  ານວຍ ກີ່ຽວກບັສະພາບການຂອງຂະແໜງການ.                                          

11.23 ປດັໄຈອືີ່ ນໆ ອາດເປັນຫ ກັຖານວີ່າມ  ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ, ລວມທງັການປີ່ຽນແປງໃຫີ່ຍໃນສິີ່ ງແວດລອ້ມທາງດາ້ນເຕັກໂນ

ໂລຊ , ຕະຫ າດ, ເສດຖະກດິ ຫ ື ກດົໝາຍບີ່ອນທ ີ່ ຜ  ອ້ອກເຄືີ່ ອງມດື  າເນ ນກດິຈະການ ໂດຍມ ຜນົກະທບົທ ີ່ ບ ີ່ ເອືອ້ອ  ານວຍ.   

11.24 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະເມ  ນການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ແຕີ່ລະລາຍການຊບັສນິການເງນິ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້   

(ກ) ທ ກເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ໂດຍບ ີ່ ຂຶນ້ກບັຈ  ານວນເງນິຫ າຍໜອ້ຍ, ແລະ   

(ຂ) ຊບັສນິການເງນິອືີ່ ນໆ ຊຶີ່ ງແຕີ່ລະລາຍການເປັນເງນິຈ  ານວນຫ າຍ.  

ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະເມ  ນຊບັສນິການເງນິອືີ່ ນໆ ດາ້ນການສ ນເສຍມ ນຄີ່າເປັນແຕີ່ລະລາຍ ຫ ື ເປັນກ ີ່ມຊບັສິນບນົພ້ືນຖານ

ລກັສະນະເດັີ່ ນດາ້ນຄວາມສີ່ຽງດາ້ນສິນເຊືີ່ ອ ທ ີ່ ຄາ້ຍຄືກນັ.   

ການຕ ມ ນຄີ່າ 

11.25 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະເມ  ນຜນົຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງເຄືີ່ ອງມຕື ີ່ ໄປນ  ້ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນ ຫ ື ຕາມຕ ົນ້

ທຶນຫກັທດົແທນ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ສ  າລບັເຄືີ່ ອງມ ືທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ ຕາມວກັ 11.14 (ກ), ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າແມ ີ່ນ

ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ ແລະ ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ໄດຄ້າດໄວ ້ຊຶີ່ ງຖກື

ຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິເບື້ອງຕ ົນ້ຂອງຊບັສນິ. ຖາ້ວີ່າເຄືີ່ ອງມກືານເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ  

ອດັຕາດອກເບຍ້ຜນັແປ, ອດັຕາການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງການປະເມ  ນຜນົແຕີ່ລະການຂາດທຶນ ຈາກ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  56 

 

ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ແມ ີ່ນອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົຈງິທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນສນັຍາ.  

(ຂ) ສ  າລບັເຄືີ່ ອງມ ືທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນ ຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າອອກ ຕາມວກັ 11.14 (ຂ) ແລະ (ຄ) )(ii), ການ

ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ແມ ີ່ນສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ ແລະ ຕວົເລກຄາດຄະ

ເນປະຕບິດັທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ (ຕວົເລກຄາດປະມານ) ຂອງຈ  ານວນເງນິ (ອາດເທົີ່ າກບັສ ນ) ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັບວ້ງ

ຊບັສນິ ຖາ້ຫາກຖກືຂາຍອອກໃນມືລ້າຍງານ.     

ການປ ້ນກບັລາຍການ  
11.26 ຖາ້ວີ່າ ຈ  ານວນເງນິຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຫ  ດລງົໃນປ ການບນັຊ ທ ີ່ ຕາມມາ, ແລະ ຖາ້ການຫ  ດລງົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສາ 

ມາດຕດິພນັຢີ່າງພາວະວໄິສ ກບັເຫດການທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ພາຍຫ ງັໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ (ເຊັີ່ ນການປບັ 

ປ ງການຈດັລະດບັຄວາມເຊືີ່ ອຖຕື ີ່ ລ ກໜ ້), ວສິາຫະກດິຕອ້ງປ ້ນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ຊຶີ່ ງໄດລ້ງົ

ບນັຊ ໃນຜີ່ານມາ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ແລະ ດວ້ຍການປບັປ ງບນັຊ ກວດແກມ້  ນຄີ່າ ໃນ

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ການປ ້ນກບັລາຍການ ຈະຕອ້ງບ ີ່ ສ ົີ່ງຜນົຕ ີ່ ມ  ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນ

ການເງນິ (ຫກັທ ກລາຍການໃນບນັຊ ດດັແກມ້  ນຄີ່າອອກ) ທ ີ່ ສ ງເກ ນກີ່ວາມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຫາກບ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ 

ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າໃນໄລຍະຜີ່ານມາ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ການປ ້ນກບັລາຍການນ ັນ້ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດ 

ທຶນ ໃນທນັໃດໂລດ.   

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ  
11.27 ວກັ 11.14 (ຄ) (i) ກ  ານດົໃຫ ້ຕ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນຊືຮ້  ນ້ສາມນັ ຫ ື ຮ ນ້ບ ລິມະສດິ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຖາ້ຫາກສາມາດຕ 

ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຮ ນ້ໄດຢ້ີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖ.ື ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄາດຄະເນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຮ ນ້ ຕາມລ  າດບັຂ ັນ້ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້ 

(ກ) ລາຄາຂອງຊບັສນິທ ີ່ ຄກືນັ ທ ີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນໃນຕະຫ າດທ ີ່ ມ  ການເຄືີ່ ອນໄຫວປກົກະຕ ິເປັນຫ ກັຖານທ ີ່ ດ ກ ີ່ວາໝ ີ່ ກ ີ່ຽວ

ກບັມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ. ຕາມປກົກະຕ ິແມ ີ່ນລາຄາປະມ ນຊືປ້ດັຈ ບນັ.    

(ຂ) ຖາ້ຫາກບ ີ່ ມ  ລາຄາຈດົທະບຽນ, ລາຄາຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ຫາກ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຂອງຊບັສິນຄກືນັ ສະໜອງຫ ກັຖານ

ຂ ມ້  ນກີ່ຽວກບັມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າ ສະພາບການດາ້ນເສດຖະກດິບ ີ່ ໄດປ້ີ່ຽນແປງຫ າຍ ຫ ື ໄລຍະເວລາບ ີ່ ດນົ

ປານໃດ ນບັແຕີ່ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວໄດເ້ກ ດຂຶນ້. ຖາ້ຫາກວສິາຫະກດິສາມາດພິສ ດໄດວ້ີ່າລາຄາລາຍການເຄືີ່ ອນ

ໄຫວສ ດທາ້ຍບ ີ່ ເປັນຕວົເລກຄາດຄະເນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າທ ີ່ ດ  (ເຊັີ່ ນ ຍອ້ນວີ່າສີ່ອງແສງໃຫເ້ຫັນວີ່າຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ວິສາຫະ

ກດິຈະໄດຮ້ບັ ຫ ື ຈະໄດຈ້ ີ່າຍ ໃນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວແບບບງັຄບັ, ມ ການຊ  າລະສະສາງແບບບ ີ່ ສະໝກັໃຈ, ຫ ື 

ການຂາຍຊບັສນິທ ີ່ ຖກືຢຶດ) ຕອ້ງໄດປ້ບັປ ງລາຄາດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

(ຄ) ຖາ້ວີ່າ ຕະຫ າດຂອງຊບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ມ  ການເຄືີ່ ອນໄຫວປກົກະຕ ິແລະ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ຫາກ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຫ າ້ສ ດ 

ສ  າລບັຊບັສນິຄກືນັທ ີ່ ແຍກເປັນລາຍການດີ່ຽວ ບ ີ່ ເປັນຕວົເລກຄາດຄະເນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າທ ີ່ ດ , ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄາດ

ຄະເນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຕາມເຕັກນກິການປະເມ  ນລາຄາ. ຈ ດປະສງົຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເຕັກນກິການປະເມ  ນ

ລາຄາໃດໜຶີ່ ງ ແມ ີ່ນເພືີ່ ອຄາດຄະເນລາຄາຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ໃນມືຕ້ ມ  ນຄີ່າໃນຂອບເຂດການແລກປີ່ຽນກນັ 

ຕາມເງືີ່ອນໄຂການແກງ້ແຍງ້ປກົກະຕ ິທ ີ່ ມ  ແຮງຈ ງໃຈຈາກສິີ່ ງຕອບແທນດາ້ນທ ລະກດິປກົກະຕ.ິ     

ໝວດອືີ່ ນໆຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ໄດອ້າ້ງອ ງເຖງິຂ ແ້ນະນ  າ ກີ່ຽວກບັມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ໃນວກັ 11.27 ຫາ11.32, ລວມ

ທງັບນັດາໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມກືານເງນິອືີ່ນໆ, 14 ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້, 15 ເງນິ

ລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິປະສມົ ແລະ 16 ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ. ເວລາປະຕບິດັຂ ແ້ນະນ  າດ ັີ່ງກ ີ່າວສ  າລບັຊບັສນິ

ທ ີ່ ໄດກ້ ີ່າວໃນໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕອ້ງໄດຕ້ ຄວາມໝາຍຂ ອ້າ້ງອ ງ ກີ່ຽວກບັຮ ນ້ສາມນັ ຫ ື ຮ ນ້ບ ລິມະສດິໃນວກັນ  ້ເພືີ່ ອລວມເອົາ

ປະເພດຕີ່າງໆຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດກ້ ີ່າວເຂ້ົາໃນໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ເຕັກນກິການປະເມ  ນລາຄາ   
11.28 ເຕັກນກິການປະເມ  ນລາຄາ ທ ີ່ ລວມມ ການນ  າໃຊລ້າຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເມ ືີ່ອບ ີ່ ດນົ ໃນຕະຫ າດ ສ  າລບັຊບັສນິທ ີ່ ຄກືນັ ຕາມ

ເງືີ່ອນໄຂການແກງ້ແຍງ້ປກົກະຕ ິລະຫີ່ວາງພາກສີ່ວນທ ີ່ ຮບັຮ  ້ແລະ ເຕັມໃຈ ປະກອບມ ຖາ້ຫາກມ , ສິີ່ ງອາ້ງອ ງເຖງິມ ນຄີ່າ

ຍ ຕທິ  າໃນປດັຈ ບນັຂອງຊບັສນິໜຶີ່ ງອ ກ ຊຶີ່ ງຖວືີ່າຄກືນັກບັຊບັສນິທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ, ການວໄິຈກະແສເງນິສດົທ ີ່ ໄດຕ້ ເປັນມ ນຄີ່າ

ປດັຈ ບນັ ແລະ ຕວົແບບການຕ ມ  ນຄີ່າສດິທິຊື-້ຂາຍ. ຖາ້ມ  ເຕັກນກິການປະເມ  ນລາຄາ ຊຶີ່ ງຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມໃນຕະຫ າດນ  າໃຊ້



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  57 

 

ເພືີ່ ອກ  ານດົລາຄາຊບັສິນແລະຖາ້ຫາກໄດພິ້ສ ດວີ່າເຕັກນກິດ ັີ່ງກ ີ່າວໄດສ້າ້ງຕວົເລກຄາດຄະເນທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ືກີ່ຽວກບັລາຄາທ ີ່

ໄດຮ້ບັ ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຕວົຈງິ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊເ້ຕັກນກິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

11.29 ຈ ດປະສງົຂອງການນ  າໃຊເ້ຕັກນກິການປະເມ  ນລາຄາ ແມ ີ່ນເພືີ່ ອກ  ານດົລາຄາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ໃນມືກ້ານຕ ມ  ນຄີ່າ ໃນ

ຂອບເຂດການແລກປີ່ຽນ ຕາມເງືີ່ອນໄຂການແກງ້ແຍງ້ປກົກກະຕ ິ ທ ີ່ ມ  ແຮງຈ ງໃຈຈາກສິີ່ ງຕອບແທນດາ້ນທ ລະກດິປກົ 

ກະຕ.ິ ມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າໄດຖ້ກືຄາດຄະເນບນົພ້ືນຖານຂອງຜນົຂອງເຕັກນກິການປະເມ  ນລາຄາ ທ ີ່ ນ  າໃຊຂ້ ມ້  ນຕະຫ າດໃນລະ 

ດບັສ ງສ ດ, ແລະ ອ ງໃສີ່ຂ ມ້  ນທ ີ່ ກ  ານດົໂດຍວິສາຫະກດິທ ີ່ ໜອ້ຍທ ີ່ ສ ດເທົີ່ າທ ີ່ ຈະເປັນໄປໄດ.້ ຄາດວີ່າເຕັກນກິການປະເມ  ນ

ລາຄາຈະບນັລ ຕວົເລກຄາດຄະເນທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ືກີ່ຽວກບັມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຖາ້ວີ່າ:    

(ກ) ມນັສີ່ອງແສງຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ເຖງິແບບວິທ ທ ີ່ ຄາດວີ່າຕະຫ າດຈະກ  ານດົລາຄາຊບັສນິຄແືນວໃດ, ແລະ   

(ຂ) ຂ ມ້  ນທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ ໃນເຕັກນກິການປະເມ  ນລາຄາ ສະແດງຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົເຖງິຄວາມຄາດໝາຍຂອງຕະຫ າດ 

ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າປດັໄຈຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທ ີ່ ມ  ຢ ີ່ໃນຕວົຂອງຊບັສນິ.   

ຕະຫ າດທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການເຄືີ່ ອນໄຫວປກົກະຕ:ິ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ 

11.30 ເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ຈະຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງເງນິລງົທຶນໃນຊບັສນິ ທ ີ່ ປາສະຈາກລາຄາຊືຂ້າຍໃນຕະຫ າດ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການເຄືີ່ ອນໄຫວ

ປກົກະຕໃິດໜຶີ່ ງ ມ  ຄວາມໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ຖາ້ວີ່າ   

(ກ) ລກັສະນະຜນັແປຂອງໄລຍະການຄາດຄະເນຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ກີ່ຽວກບັມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວຫາກ

ເປັນເງນິຈ  ານວນບ ີ່ ຫ າຍ, ຫ ື 

(ຂ) ຄວາມອາດເປັນໄປໄດຂ້ອງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັຕີ່າງໆ ຕາມລ  າດບັໃນຊີ່ວງໄລຍະນ ັນ້ ສາມາດປະເມ  ນຜນົ

ຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ນ  າໃຊເ້ພືີ່ ອຄາດຄະເນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ.   

11.31 ມ ຫ າຍສະພາບການທ ີ່ ວີ່າ ລກັສະນະຜນັແປ ທ ີ່ ໄລຍະຂອງການຄາດຄະເນຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສິນ

ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດລ້າຄາຊືຂ້າຍໃນຕະຫ າດບ ີ່ ສ  າຄນັປານໃດ. ໂດຍທ ົີ່ວໄປ ເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ຈະຄາດຄະເນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິ ຊຶີ່ ງວິ

ສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງໄດມ້າຈາກພາກສີ່ວນອືີ່ ນ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຖາ້ວີ່າໄລຍະການຄາດຄະເນຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົມ ນຄີ່າຍ ຕິ

ທ  າ ຫາກສ  າຄນັ ແລະ ເປັນໄປບ ີ່ ໄດທ້ ີ່ ຈະປະເມ  ນຄວາມອາດເປັນໄປໄດ ້ຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ຕວົເລກຄາດຄະເນຕີ່າງໆ, 

ວສິາຫະກດິບ ີ່ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າໄດ.້     

11.32 ຖາ້ວີ່າບ ີ່ ມ  ການຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ ສ  າລບັຊບັສນິທ ີ່ ໄດຕ້ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ (ເຊັີ່ ນ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດ

ທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ), ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວໃນມືຕ້ ມ  ນຄີ່າ

ທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖຄື ັງ້ສ ດທາ້ຍ ກາຍເປັນຕ ົນ້ທຶນໃໝີ່ຂອງຊບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິຕາມຕ ົນ້ທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ 

ຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າອອກ ຈນົກີ່ວາຈະມ ການຄາດຄະເນມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ 

ການຕດັລາຍການບນັຊ  ຊບັສິນການເງນິ 

11.33 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕດັລາຍການບນັຊ ຊບັສນິການເງນິໃດໜຶີ່ ງ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອ:    

(ກ) ສດິທິຕາມສນັຍາ ກີ່ຽວກບັກະແສເງນິສດົຊຶີ່ ງເກ ດຈາກຊບັສິນການເງນິ ໝດົກ  ານດົເວລາ ຫ ື ໄດຊ້  າລະແລວ້, ຫ ື  

(ຂ) ວສິາຫະກດິໂອນຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນເກອືບວີ່າທ ກປະການ ຂອງການເປັນເຈົາ້ກ  າມະສດິຊບັສິນການ

ເງນິ ໃຫອ້ ກຝີ່າຍໜຶີ່ ງ, ຫ ື 

(ຄ) ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຈະຮກັສາຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທ ີ່ ສ  າຄນັຂອງການເປັນເຈົາ້ກ  າມະສດິ, ວິສາຫະກດິໄດໂ້ອນ

ການຄວບຄ ມຊບັສນິໃຫແ້ກີ່ອ ກຝີ່າຍໜຶີ່ ງ ແລະ ຝີ່າຍນ ັນ້ ມ  ຄວາມສາມາດໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ໃນການຂາຍຊບັ

ສນິທງັໝດົ ໃຫ້ພ້າກສີ່ວນອືີ່ ນທ ີ່ ບ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກນັ ແລະ ສາມາດນ  າໃຊຄ້ວາມສາມາດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແຕີ່ຝີ່າຍດຽວແລະບ ີ່ ມ  

ຄວາມຕອ້ງການທ ີ່ ຈະກ  ານດົຂ ຈ້  າກດັເພ ້ມເຕ ມກີ່ຽວກບັການໂອນຊບັສນິນ ັນ້. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງ:   

(i) ຕດັລາຍການບນັຊ ຊບັສນິນ ັນ້, ແລະ   

(ii) ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໂດຍແຍກຕີ່າງຫາກ ສດິທິ ແລະ ພນັທະທງັໝດົ ທ ີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ຫ ື ໄດຮ້ກັສາໄວ ້ເວລາ
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ໂອນຊບັສນິ.   

ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດໂ້ອນ ຕອ້ງຈດັແບີ່ງລະຫີ່ວາງສດິທິ ຫ ື ພນັທະທ ີ່ ໄດຮ້ກັສາໄວ ້ແລະ ສດິທິ ຫ ື ພນັທະທ ີ່

ໄດໂ້ອນບນົພ້ືນຖານມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າທ ີ່ ພວົພນັ ໃນມືໂ້ອນຊບັສນິ. ສດິທິ ແລະ ພນັທະ ທ ີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ໃໝີ່ ຕອ້ງຖກືຕ ມ  ນຄີ່າ

ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າໃນມືນ້ ັນ້. ທ ກສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງສິີ່ ງຕອບແທນທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ  ແລະ ໄດຕ້ດັລາຍການບນັຊ ອອກ ຕາມວກັດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ຕອ້ງໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໃນ

ປ ການບນັຊ ທ ີ່ ມ  ການໂອນຊບັສນິ.  

11.34 ຖາ້ວີ່າການໂອນ ບ ີ່ ນ  າໄປສ ີ່ການຕດັລາຍການບນັຊ  ຍອ້ນວີ່າວສິາຫະກດິໄດຮ້ກັສາຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທ ີ່ ສ  າ

ຄນັ ໃນການເປັນເຈົາ້ກ  າມະສດິຊບັສນິທ ີ່ ໄດໂ້ອນ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງສືບຕ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັສິນທ ີ່ ໄດໂ້ອນທງັໝດົ 

ແລະ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ສິນການເງນິ ສ  າລບັສິີ່ ງຕອບແທນທ ີ່ ໄດຮ້ບັ. ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສິນ ແມ ີ່ນຫກັຊ  າລະສະ

ສາງບ ີ່ ໄດ.້ ໃນປ ການບນັຊ ຕ ີ່ ໄປ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ທ ກລາຍຮບັຈາກຊບັສນິທ ີ່ ໄດໂ້ອນ ແລະ ທ ກລາຍ

ຈ ີ່າຍທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກໜ ້ສິນການເງນິ. 

11.35 ຖາ້ວີ່າຜ ໂ້ອນ ມອບຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນເງນິສດົ (ເຊັີ່ ນ ເຄືີ່ ອງມໜື ້ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ) ໃຫຜ້ ້

ຮບັໂອນ, ການລງົບນັຊ  ກີ່ຽວກບັຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັໂດຍຜ ໂ້ອນຊບັສິນ ແລະ ຜ ຮ້ບັໂອນ ຂຶນ້ກບັວີ່າ ຜ ຮ້ບັໂອນ ມ ສດິຂາຍ 

ຫ ື ຊວດຈ  າຄ ັງ້ໃໝີ່ຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັຫ ືບ ີ່  ແລະ ຜ ໂ້ອນຜິດສນັຍາ ຫ ືບ ີ່ . ຜ ໂ້ອນ ແລະ ຜ ຮ້ບັໂອນ ຕອ້ງລງົບນັຊ ຫ ກັຊບັ

ຄ  າ້ປະກນັດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:     

(ກ) ຖາ້ວີ່າຜ ຮ້ບັໂອນມ ສິດ, ຕາມການກ  ານດົໃນສນັຍາ ຫ ື ຕາມປະເພນ , ຂາຍ ຫ ືຊວດຈ  າ ຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັອ ກຄ ັງ້   

ໃໝີ່, ຜ ໂ້ອນຊບັສນິຕອ້ງຈດັປະເພດຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວຄນືໃໝີ່ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕວົຢີ່າງ ເປັນຊບັສນິ

ທ ີ່ ໄດໃ້ຫຢື້ມ, ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ໄດຊ້ວດຈ  າ ຫ ື ໜ ້ຕອ້ງຮບັຈາກການຊືຄ້ນື) ໂດຍແຍກອອກ

ຈາກຊບັສນິອືີ່ ນໆ.  

(ຂ) ຖາ້ວີ່າຜ ຮ້ບັໂອນ ຂາຍຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັທ ີ່ ໄດຊ້ວດຈ  າເພືີ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົເອງ, ຜ ຮ້ບັໂອນຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍ 

ການບນັຊ  ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ແລະ ໜ ້ສນິທ ີ່ ໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ເພືີ່ ອປະຕບິດັພນັທະໃນການ

ສ ົີ່ງຄນືຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັ. 

(ຄ) ຖາ້ວີ່າຜ ໂ້ອນ ຜິດສນັຍາບນົພ້ືນຖານເງືີ່ອນໄຂສນັຍາ ແລະ ບ ີ່ ມ  ສດິຊື້ຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັຄນື, ຜ ໂ້ອນຕອ້ງຕດັລາຍ 

ການບນັຊ ຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັອອກຈາກບນັຊ , ແລະ ຜ ຮ້ບັໂອນ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັ ເປັນຊບັ

ສນິຂອງຕນົເອງ, ຊຶີ່ ງໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຫ ືວີ່າ, ຖາ້ຫາກຜ ຮ້ບັໂອນໄດຂ້າຍຫ ກັຊບັ

ຄ  າ້ປະກນັແລວ້, ໃຫຕ້ດັລາຍການບນັຊ  ພນັທະຂອງຕນົເອງໃນການສ ົີ່ງຄນື ຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັອອກ.  

(ງ) ເວັນ້ເສຍແຕີ່ກ ລະນ  ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ (ຄ), ຜ ໂ້ອນຕອ້ງສບືຕ ີ່ ລງົບນັຊ ຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັເປັນຊບັສນິຂອງຕນົ

ເອງ. ຜ ຮ້ບັໂອນບ ີ່ ຕອ້ງລງົບນັຊ ຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັເປັນຊບັສນິ. 

ຕວົຢີ່າງ -  ການໂອນ ທ ີ່ ຖກືຕາມເງືີ່ອນໄຂການຕດັລາຍການບນັຊ  

ວສິາຫະກດິຂາຍກ ີ່ມບນັຊ ໜ ້ຕອ້ງຮບັຈາກລ ກຄາ້ ໃຫທ້ະນາຄານໃດໜຶີ່ ງຕາມຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາມ ນຄີ່າໃນເອກະສານ. 

ວສິາຫະກດິສບືຕ ີ່ ຄ ມ້ຄອງການຮຽກເກບັໜ ້ໃນນາມທະນາຄານ, ລວມທງັການຈດັສ ົີ່ງໃບສະຫ  ບປະຈ  າເດອືນໃຫ ້ ແລະ 

ທະນາຄານກ ຈ ີ່າຍຄີ່າທ  ານຽມໃຫວ້ສິາຫະກດິ ຕາມອດັຕາທອ້ງຕະຫ າດ ສ  າລບັການບ ລິການທ ີ່ ຕດິພນັກບັໜ ້ຕອ້ງຮບັ. ວິ

ສາຫະກດິຈ  າຕອ້ງໄດມ້ອບຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ເກບັກ ຄ້ນືໄດໃ້ຫທ້ະນາຄານ ຢີ່າງທນັການໂລດ, ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ມ  ພນັທະໃດໆໝດົ ຕ ີ່

ທະນາຄານທາງດາ້ນການຊກັຊາ້ ຫ ື ການບ ີ່ ຊ  າລະໜ ້ຈາກລ ກໜ ້. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິໄດໂ້ອນໃຫທ້ະນາຄານ

ຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນເກອືບວີ່າທ ກປະການ ຂອງການເປັນເຈົາ້ກ  າມະສດິທງັໝດົ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັສດິທິດາ້ນ

ກ  າມະສດິຕ ີ່ໜ ້ຕອ້ງຮບັໃຫທ້ະນາຄານ. ຜນົຕາມມາຄ ື ວສິາຫະກດິລບົລາ້ງໜ ້ຕອ້ງຮບັອອກຈາກໃບລາຍງານຖານະການ

ເງນິຂອງຕນົເອງ (ໝາຍຄວາມວີ່າຕດັລາຍການບນັຊ ອອກ) ແລະ ບ ີ່ ສະແດງອອກໃນໜ ້ສິນໃດໆ ກີ່ຽວກບັການຮບັເງນິ

ຈາກທະນາຄານ.   
 

 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  59 

 

ວສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຂາດທຶນ  ທ ີ່ ໄດຄ້ດິໄລີ່ເປັນສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງໜ ້ຕອ້ງຮບັ ໃນ

ເວລາຂາຍ ແລະ ການຮບັເງນິຈາກທະນາຄານ. ວສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ສນິໃນຂອບເຂດທ ີ່ ວີ່າໄດເ້ກບັກ ຄ້ນືເງນິ

ທຶນຈາກລ ກໜ ້, ແຕີ່ຫາກຍງັບ ີ່ ທນັໄດມ້ອບເຂ້ົາທະນາຄານ. 

 

ຕວົຢີ່າງ -  ການໂອນ ທ ີ່ ບ ີ່ ຖກືຕາມເງືີ່ອນໄຂການຕດັລາຍການບນັຊ  

ເຫດການຄກືນັກບັຕວົຢີ່າງຜີ່ານມາ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວສິາຫະກດິໄດຕ້ກົລງົຊືຄ້ນືນ  າທະນາຄານໜ ້ຕອ້ງຮບັທງັໝດົທ ີ່ ມ  ການຊກັ

ຊາ້ ໃນການສ ົີ່ງຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມ ແລະ ດອກເບຍ້ ທ ີ່ ເກ ນ 120 ວນັຂຶນ້ໄປ. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ,້ ວສິາຫະກດິຮກັສາຄວາມສີ່ຽງ

ທ ີ່ ຕດິພນັກບັການຊກັຊາ້ ຫ ື ການບ ີ່ ຊ  າລະເງນິຂອງລ ກໜ ້ ຊຶີ່ ງເປັນຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ສ  າຄນັ ກີ່ຽວກບັໜ ້ຕອ້ງຮບັ. ຜນົຕາມມາຄ ື

ວສິາຫະກດິບ ີ່ ລງົບນັຊ ໜ ້ຕອ້ງຮບັ ຄກືນັກບັວີ່າ ໄດຂ້າຍໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ບ ີ່ ຕດັລາຍການບນັຊ ນ ັນ້ອອກ. ກງົກນັຂາ້ມ, 

ວສິາຫະກດິລງົບນັຊ ການຮບັເງນິຈາກທະນາຄານເປັນເງນິກ ຢື້ມ ທ ີ່ ມ  ການຄ  າ້ປະກນັດວ້ຍໜ ້ຕອ້ງຮບັ. ວສິາຫະກດິຍງັສບືຕ ີ່

ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ຕອ້ງຮບັເປັນຊບັສນິ ຈນົກີ່ວາຈະເກບັກ ຄ້ືນໄດ ້ ຫ ື ສະສາງອອກຈາກໃບສະຫ  ບຊບັສມົບດັ ເນືີ່ອງ

ຈາກວີ່າເກບັກ ຄ້ນືບ ີ່ ໄດ.້ 

ການຕດັລາຍການບນັຊ  ໜ ້ສິນການເງນິ  
11.36 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕດັລາຍການບນັຊ  ໜ ້ສນິການເງນິ (ຫ ື ສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງໜ ້ສນິການເງນິ) ພຽງແຕີ່ເມ ືີ່ອໜ ້ສນິການເງນິນ ັນ້

ສິນ້ສ ດລງົເທົີ່ ານ ັນ້ ເຊັີ່ ນຂ ບ້ງັຄບັທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນສນັຍາຫາກສິນ້ສ ດລງົ, ຖກືລບົລາ້ງ ຫ ື ໝດົອາຍ ການ.  

11.37 ຖາ້ວີ່າ ຜ ກ້  ຢື້ມ ແລະ ຜ ໃ້ຫກ້  ຢື້ມ ໃນປດັຈ ບນັ ແລກປີ່ຽນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິນ  າກນັ ຊຶີ່ ງມ  ເງ ືີ່ອນໄຂແຕກຕີ່າງກນັຫ າຍ, ວສິາ 

ຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ  ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ເປັນການສິນ້ສ ດໜ ້ສິນການເງນິເບືອ້ງຕ ົນ້ ແລະ ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້

ສນິການເງນິໃໝີ່. ເຊັີ່ ນດຽວກນັນ ັນ້, ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງລງົບນັຊ ການປີ່ຽນແປງໃຫີ່ຍທາງດາ້ນເງ ືີ່ອນໄຂຂອງໜ ້ສນິ

ການເງນິທ ີ່ ມ   ຫ ື ສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຂອງລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ (ບ ີ່ ວີ່າຈະເກ ດຂຶນ້ ເນືີ່ອງຈາກຂ ຫ້ຍ ງ້ຍາກທາງດາ້ນການເງນິຂອງລ ກໜ ້ 

ຫ ືບ ີ່  ກ ຕາມ) ເປັນການສິນ້ສ ດໜ ້ສນິການເງນິໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ແລະ ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ສິນການເງນິລາຍໃໝີ່.   

11.38 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ທ ກສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຂອງໜ ້ສນິ

ການເງນິ (ຫ ື ສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງໜ ້ສິນການເງນິ) ທ ີ່ ໄດສ້ິ້ນສ ດລງົ ຫ ື ໄດໂ້ອນໃຫພ້າກສີ່ວນອືີ່ ນ, ແລະ ສິີ່ ງຕອບແທນທ ີ່ ໄດ້

ຊ  າລະໃຫ,້ ລວມທງັຊບັສນິທ ີ່ ໄດໂ້ອນຊຶີ່ ງບ ີ່ ແມ ີ່ນເງນິສດົລວມ ຫ ື ໜ ້ສນິທ ີ່ ສນັນຖິານວີ່າເກ ດຂຶນ້ໃໝີ່.   

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ  
11.39 ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້ອາ້ງອ ງເຖງິການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນສ  າລບັໜ ້ສິນການເງນິ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຜີ່ານ

ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ແຕີ່ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ (ແລະ ສະນ ັນ້, ຈຶີ່ງບ ີ່ ປະຕິບດັໝວດ 12) ຈະບ ີ່ ຕ ມ  ນຄີ່າ

ລາຍການໜ ້ສິນໃດໆ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ດ ັີ່ງນ ັນ້ຈະບ ີ່ ໄດເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ ກີ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການບນັຊ  ສ  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ  
11.40 ອ ງຕາມວກັ 8.5, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ໃນບດົສງັລວມນະໂຍບາຍການບນັຊ ຕ ົນ້ຕ , ຂ ມ້  ນ ກີ່ຽວກບັພ້ືນຖານການຕ 

ມ ນຄີ່າທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊສ້  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ກ ຄ ືກ ີ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການບນັຊ ອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊສ້  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່

ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ ີ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ.  

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ – ປະເພດຊບັສນິການເງນິ ແລະ ໜ ້ສິນການເງນິ   
11.41 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ທງັໝດົ ຂອງແຕີ່ລະປະເພດຊບັສນິການເງນິ ແລະ ໜ ້ສນິການເງນິຕ ີ່ ໄປນ  ້ໃນມື້

ລາຍງານ, ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ :   

(ກ) ຊບັສນິການເງນິ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ (ວກັ 11.14 (ຄ) (i)  ແລະ ວກັ 12.8 

ແລະ 12.9).  

(ຂ) ຊບັສນິການເງນິ ທ ີ່ ເປັນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ (ວກັ 11.14 (ກ)).    

(ຄ) ຊບັສນິການເງນິ ທ ີ່ ແມ ີ່ນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ (ວກັ 
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11.14 (ຄ) (ii) ແລະ ວກັ 12.8 ແລະ 12.9).  

(ງ) ໜ ້ສນິການເງນິ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ (ວກັ 12.8  ແລະ 12.9). 

(ຈ) ໜ ້ສນິການເງນິ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ (ວກັ 11.14 (ກ)).    

(ສ) ຂ ຜ້  ກພນັດາ້ນເງນິກ ຢື້ມ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ (ວກັ 11.14 (ຂ)).   

11.42 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ຊີ່ວຍໃຫຜ້ ນ້  າໃຊເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ ປະເມ  ນຄວາມສ  າຄນັ

ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ສ  າລບັຖານະການເງນິ ແລະຜນົການດ  າເນ ນງານດາ້ນການເງນິຂອງວິສາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ຕວົຢີ່າງ 

ກີ່ຽວກບັໜ ້ໄລຍະຍາວ, ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວຕາມປກົກະຕ ິຈະລວມມ ກ  ານດົເວລາແລະເງືີ່ອນໄຂທ ົີ່ວໄປ ກີ່ຽວກບັເຄືີ່ ອງ 

ມກືານເງນິປະເພດໜ ້ (ເຊັີ່ ນອດັຕາດອກເບຍ້, ມ ືຄ້ບົອາຍ ການ, ຕາຕະລາງເວລາການທດົແທນຄນື ແລະ ຂ ຈ້  າກດັຂອງ

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊສ້  າລບັວິສາຫະກດິ).  

11.43 ສ  າລບັ ຊບັສນິການເງນິ ແລະ ໜ ້ສິນການເງນິ  ທງັໝດົທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ

ຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັພ້ືນຖານການຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ, ເຊັີ່ ນ ລາຄາຊືຂ້າຍໃນຕະຫ າດ ໃນຕະຫ າດທ ີ່ ມ  ການເຄືີ່ ອນໄຫວ

ປກົກະຕ ິຫ ື ເຕັກນກິການປະເມ  ນລາຄາ. ເວລານ  າໃຊເ້ຕັກນກິການປະເມ  ນລາຄາໃດໜຶີ່ ງ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ 

ກີ່ຽວກບັສມົມ ດຖານທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ ້ ໃນການຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຊບັສິນການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສິນການເງນິ. 

ຕວົຢີ່າງ ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຕອ້ງສະເໜ , ຖາ້ປະຕບິດັໄດ,້ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັສມົມ ດຖານທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ ້ກີ່ຽວກບັອດັຕາ

ລາຍຈ ີ່າຍໆລີ່ວງໜາ້, ອດັຕາຄີ່າສ ນເສຍມ ນຄີ່າໜ ້ຕອ້ງຮບັທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນໄວ,້ ແລະ ອດັຕາດອກເບຍ້ ຫ ື ອດັຕາການຕ 

ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ.  

11.44 ຖາ້ຫາກບ ີ່ ມ  ການຕ ມ  ນຄີ່າທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ກີ່ຽວກບັ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ສ  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນ

ຄີ່າ  ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ ກີ່ຽວກບັຄວາມເປັນຈງິດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້.    

ການຕດັລາຍການບນັຊ  

11.45 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ໄດໂ້ອນຊບັສນິການເງນິໄປໃຫຝ້ີ່າຍອືີ່ ນໃນການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ບ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂການຕດັ

ລາຍການບນັຊ  (ເບິີ່ ງວກັ 11.33 ຫາ 11.35), ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຊບັສນິການ

ເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ ຕາມລາຍລະອຽດຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້:    

(ກ) ລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງຊບັສິນ.  

(ຂ) ລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງການເປັນເຈົາ້ກ  າມະສດິຂອງຊບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຊຶີ່ ງວິ

ສາຫະກດິປະເຊ ນໜາ້ຢ ີ່.  

(ຄ) ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິທ ີ່ ຕິດພນັທງັໝດົ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິສບືຕ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ .  

ຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັ  
11.46 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງໄດເ້ອົາຊບັສນິການເງນິ ເປັນຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັໜ ້ສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້, ວສິາຫະກດິ

ຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນ  ້:   

(ກ) ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິການເງນິ ທ ີ່ ໄດເ້ອົາໄປເປັນຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັ.  

(ຂ) ກ  ານດົເວລາ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂຂອງການນ  າເອົາຊບັສນິນ ັນ້ ເປັນຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັ.  

ການບ ີ່ ໃຊໜ້ ້ ແລະ ການລະເມ  ດເງ ືີ່ອນໄຂເງນິກ ຢື້ມຕອ້ງຈ ີ່າຍ 
11.47 ສ  າລບັເງນິກ ຢື້ມຕອ້ງຈ ີ່າຍທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນມືລ້າຍງານ ຊຶີ່ ງໄດມ້  ການລະເມ  ດກ  ານດົເວລາ  ຫ ື ບ ີ່ ໄຊໜ້ ້ ເງນິ

ຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມ, ດອກເບຍ້, ເງນິກອງທຶນຫກັທດົແທນ ຫ ື ຂ ກ້  ານດົ ກີ່ຽວກບັການໄຖີ່ຖອນຄນື ກີ່ອນມືລ້າຍງານ, ວສິາຫະ

ກດິຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນ  ້:     

(ກ) ລາຍລະອຽດ ກີ່ຽວກບັ ການລະເມ  ດ ຫ ື ການບ ີ່ ໄຊໜ້ ້.   

(ຂ) ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິກ ຢື້ມທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງຈ ີ່າຍ ໃນມືລ້າຍງານ.  
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(ຄ) ວີ່າໄດມ້  ການແກໄ້ຂບນັຫາການລະເມ  ດ ຫ ື ການບ ີ່ ໄຊໜ້ ້ຫ ືບ ີ່  ຫ ື ໄດມ້  ການເຈລະຈາຄືນໃໝີ່ເງ ືີ່ອນໄຂການຊ  າລະເງນິ

ກ  ້ຫ ືບ ີ່  ກ ີ່ອນໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫຈ້ດັພິມເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ລາຍການ ລາຍຮບັ, ລາຍຈ ີ່າຍ, ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ 

11.48 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍລາຍການດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ກ ີ່ຽວກບັລາຍຮບັ, ລາຍຈ ີ່າຍ, ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ:   

(ກ) ລາຍຮບັ, ລາຍຈ ີ່າຍ, ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ, ທ ີ່ ລວມມ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ 

ໃນ:  

(i) ຊບັສນິການເງນິ ທ ີ່ ໄດຕ ມ  ນຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.   

(ii) ໜ ້ສນິການເງນິ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.   

(iii) ຊບັສນິການເງນິ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ ຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ.  

(iv) ໜ ້ສນິການເງນິ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ ຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ.  

(ຂ) ລວມຍອດລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ລວມຍອດລາຍຈ ີ່າຍດອກເບຍ້ (ທ ີ່ ໄດຄ້ດິໄລີ່ຕາມວທິ ການຄດິໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົ

ຈງິ) ສ  າລບັຊບັສິນການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສິນການເງນິທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ;  

(ຄ) ຈ  ານວນເງນິຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຊບັສນິການເງນິ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

11.2  

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ອະນ ຍາດໃຫປ້ະຕບິດັຂ ກ້  ານດົກີ່ຽວກບັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າ 

ຂອງ IAS 39 ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ: ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າ ແທນ ໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມື

ການເງນິພ້ືນຖານ ແລະ ໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິອືີ່ນໆ.  

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ບ ີ່ ອະນ ຍາດສິີ່ ງດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງປະຕບິດັຂ ກ້  ານດົ ທງັຂອງໝວດ 11 ແລະ 

ໝວດ 12 ເຕັມສີ່ວນ. ວກັນ  ້ຖກືຕດັອອກ.  

11.26 ໄດມ້  ການອະທິບາຍເພ ້ມເຕ ມ ກີ່ຽວກບັການປ ້ນກບັລາຍການ ເພືີ່ ອເຂ້ົາໃຈວີ່າ ນ  າໃຊ ້ສ  າລບັເອກະສານລາຍ

ງານການເງນິສງັລວມ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ວກັນ ຖ້ກືປບັປ ງ. 

11.41  IFRS ສ  າລບັ ວນກ ອະນ ຍາດໃຫເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ຍອດເຫ ືອໃນບນັຊ ຂອງແຕີ່ລະປະເພດຊບັສິນ

ການເງນິ ແລະ ໜ ້ສິນການເງນິ, ໃນມືລ້າຍງານ, ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ຫ ື ບດົອະທິບາຍຊອ້ນ

ທາ້ຍ.  

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົໃຫເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ.  
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ໝວດ 12  

ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິອືີ່ ນໆ  

 

ໝວດນ  ້ພິຈາລະນາເຖງິເຫດການດາ້ນເສດຖະກດິ ຊຶີ່ ງຍງັບ ີ່ທນັມ  ໃນ ສປປ ລາວ ແຕີ່ຄາດວີ່າ ຈະມ ໃນປ 

ຂາ້ງໜ້າ. 

ຂອບເຂດຂອງໝວດ 11 ແລະ 12 

12.1 ໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິ ພ້ືນຖານ ແລະ ໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິອືີ່ນໆ ກ  ານດົຫ ກັການ

ໃນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ , ການຕດັລາຍການບນັຊ , ການຕ ມ  ນຄີ່າ ແລະ ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັເຄືີ່ ອງມ ື

ການເງນິ (ຊບັສນິການເງນິ ແລະ ໜ ້ສິນການເງນິ). ໝວດ 11 ນ  າໃຊສ້  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ແລະ ກີ່ຽວຂອ້ງ

ກບັທ ກວສິາຫະກດິ. ໝວດ 12 ນ  າໃຊ ້ ສ  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ແລະ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການເງນິອືີ່ ນໆທ ີ່ ສະຫ ບັ 

ຊບັຊອ້ນກີ່ວາ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ມ  ພຽງແຕີ່ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ກ ບ ີ່ ຈ  າເປັນປະຕ ິ

ບດັ ໝວດ 12. ຢີ່າງໃດກ ດ , ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ພຽງແຕີ່ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ກ ຍງັຕອ້ງໄດຄ້  ານງຶເຖງິຂອບ

ເຂດຂອງໝວດ 12 ເພືີ່ ອຮບັປະກນັວີ່າໄດຖ້ກືຍກົເວັນ້ແທ.້ 

ຂອບເຂດຂອງໝວດ  12 

12.3 ໝວດ 12 ນ  າໃຊສ້  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ກປະການ, ຍກົເວັນ້ລາຍການຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ສິີ່ ງທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນໝວດ 11.  

(ຂ) ເງນິລງົທຶນໃນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ (ເບິີ່ ງໝວດ 9 ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ແລະ ເອກະສານລາຍ

ງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ), ໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ (ເບິີ່ ງໝວດ 14 ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້) ແລະ 

ໃນວສິາຫະກດິປະສມົ (ເບິີ່ ງໝວດ 15 ເງນິລງົທຶນໃນວິສາຫະກດິປະສມົ).  

(ຄ) ສດິທິ ແລະ ພນັທະຂອງນາຍຈາ້ງ, ຕາມແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານ (ເບິີ່ ງໝວດ 28 ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງ

ພະນກັງານ).  

(ງ) ສດິທິຕາມສນັຍາປະກນັໄພ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ສນັຍາປະກນັໄພ ທ ີ່ ສ ົີ່ງຜນົຂາດທຶນໃຫຝ້ີ່າຍໃດຝີ່າຍໜຶີ່ ງ ເນືີ່ ອງຈາກຂ ຜ້  ກ

ພນັຕາມສນັຍາ  ທ ີ່ ບ ີ່ ຕິດພນັກບັ :  

(i) ການປີ່ຽນແປງຂອງຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດປ້ະກນັ ;  

(ii) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ; ຫ ື  

(iii) ການຜິດສນັຍາຂອງຄ ີ່ສນັຍາໃດໜຶີ່ ງ.  

(ຈ) ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ີ່ ກງົກບັຄ  ານຍິາມຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວິສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ (ເບິີ່ ງໝວດ 22 ທຶນເຈົາ້ຂອງ ແລະ    

ໝວດ 26 ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້).   

(ສ) ສນັຍາເຊົີ່ າ (ເບິີ່ ງໝວດ 20 ສນັຍາເຊົີ່ າ) ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າສນັຍາເຊົີ່ າ ທ ີ່ ສ ົີ່ງຜນົສີ່ວນເສຍ ໃຫຜ້ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ຫ ື ຜ ເ້ຊົີ່ າ 

ເນືີ່ອງຈາກຂ ຜ້  ກພນັຕາມສນັຍາ ທ ີ່ ບ ີ່ ຕດິພນັກບັ : 

(i) ການປີ່ຽນແປງລາຄາຂອງຊບັສິນທ ີ່ ໄດເ້ຊົີ່ າ ;   

(ii) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ; ຫ ືວີ່າ  

(iii) ການຜິດສນັຍາຂອງຄ ີ່ສນັຍາໃດໜຶີ່ ງ.   

(ຊ) ສນັຍາສ  າລບັສິີ່ ງຕອບແທນທ ີ່ ຄາດວີ່າ ຈະຕອ້ງຈ ີ່າຍໃນການຄວບກດິຈະການ (ເບິີ່ ງໝວດ 19 ການຄວບກດິຈະການ 
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ແລະ ຄີ່ານຍິມົ). ຂ ຍ້ກົເວັນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ປະຕບິດັສ  າລບັພຽງແຕີ່ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການເທົີ່ ານ ັນ້.   

12.4 ສນັຍາສີ່ວນຫ າຍ ກີ່ຽວກບັການຊື ້ຫ ື ການຂາຍ  ລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຊບັສິນການເງນິ ເຊັີ່ ນ ສນິຄາ້, ເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຫ ື ຊບັ

ສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ແມ ີ່ນບ ີ່ ນອນຢ ີ່ໃນໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ,້ ຍອ້ນວີ່າບ ີ່ ແມ ີ່ນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ປະຕບິດັສ  າລບັທ ກສນັຍາເຮັດໃຫຜ້ ຊ້ື້ ຫ ື ຜ ຂ້າຍປະເຊ ນໜາ້ກບັຄວາມສີ່ຽງ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ມ  ແຕີ່ສນັຍາທ ີ່ ລກັສະນະສະເພາະຂອງ

ສນັຍາຊື ້ຫ ື ຂາຍຊບັສນິທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ. ຕວົຢີ່າງໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  າໃຊສ້  າລບັທ ກສນັຍາທ ີ່ ອາດສ ົີ່ງຜນົຂາດທຶນສ  າລບັຜ ຊ້ື ້ຫ ື ຜ ້

ຂາຍເນືີ່ ອງຈາກວີ່າຂ ຜ້  ກພນັຕາມສນັຍາ ບ ີ່ ຕດິພນັກບັສີ່ວນປີ່ຽນແປງລາຄາຂອງລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການເງນິ, ສີ່ວນປີ່ຽນ

ແປງຂອງອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ, ຫ ື ການຜິດສນັຍາຂອງຄ ີ່ສນັຍາໃດນຶີ່ ງ.   

12.5 ນອກຈາກສນັຍາທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນວກັ 12.4, ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ຍ້ງັນ  າໃຊສ້  າລບັສນັຍາຊື ້ຫ ື ຂາຍລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການເງນິ 

ຖາ້ວີ່າສນັຍາສາມາດຊ  າລະຕາມຍອດເຫ ືອສ ດທິເປັນເງນິສດົໄດ ້ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິອືີ່ ນໆ ຫ ື ດວ້ຍການແລກປີ່ຽນເຄືີ່ ອງມ ື

ການເງນິ ຄກືນັກບັວີ່າ ສນັຍາເປັນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ, ຍກົເວັນ້ສິີ່ ງດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນ  ້: ສນັຍາທ ີ່ ໄດເ້ຊັນກນັ ແລະຍງັສບືຕ ີ່ ມ  ຜນົ

ບງັຄບັໃຊ ້ເພືີ່ ອຮບັ ຫ ື ສ ົີ່ງມອບລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການເງນິ ຕາມຄວາມຕອ້ງການທ ີ່ ວສິາຫະກດິຄາດຄະເນ ຊື,້ ຂາຍ ຫ ື 

ນ  າໃຊ ້ບ ີ່ ແມ ີ່ນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ຕາມວດັຖ ປະສງົຂອງໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ .້ 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ກີ່ຽວກບັຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສິນການເງນິ 

12.6 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ ພຽງແຕີ່ເມ ືີ່ອວິສາຫະກດິກາຍເປັນຝີ່າຍໜຶີ່ ງໃນ

ຂ ກ້  ານດົຕາມສນັຍາຂອງເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ເທົີ່ ານ ັນ້.   

ການຕ ມ ນຄີ່າເບືອ້ງຕ ົນ້ 

12.7 ເວລາຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າ ເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວ 

ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ, ຊຶີ່ ງຕາມປກົກະຕິແມ ີ່ນລາຄາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້.   

ການຕ ມ ນຄີ່າຕາມຫ ງັ 

12.8 ໃນຕອນທາ້ຍຂອງແຕີ່ລະຮອບເວລາລາຍງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າທ ກເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ຢ ີ່ໃນຂອບເຂດຂອງ      

ໝວດ 12  ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ແລະ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ຍກົ

ເວັນ້ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົ້າຂອງ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການຊື-້ຂາຍ ຕ ີ່ ສາທາລະນະຊນົ ແລະ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ສາມາດຄິດໄລີ່ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ

ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອືຖໄືດ,້ ແລະ ສນັຍາທ ີ່ ຕດິພນັກບັເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວ ຊຶີ່ ງ, ຖາ້ຫາກປະຕບິດັ, ຈະນ  າໄປສ ີ່ການສ ົີ່ງມອບເຄືີ່ ອງມ ື

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຊຶີ່ ງຕອ້ງໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າອອກ.    

12.9 ຖາ້ວີ່າບ ີ່ ມ  ການຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ ສ  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດມ້  ການຊື-້ຂາຍກນັຕ ີ່

ສາທາລະນະຊນົ, ແຕີ່ຫາກໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າໃນມືສ້ ດທາ້ຍ ຊຶີ່ ງເຄືີ່ ອງ 

ມໄືດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ືແມ ີ່ນຖເືປັນຕ ົນ້ທຶນຂອງເຄືີ່ ອງມນື ັນ້. ວິສາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວ  ຕາມຈ  າ

ນວນເງນິຕ ົນ້ທຶນນ  ້ຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າອອກ ຈນົກີ່ວາຈະມ ການຕ ມ  ນຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້   

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ 

12.10 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະຕິບດັຂ ແ້ນະນ  າ ກີ່ຽວກບັມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນວກັ 11.27 ຫາ 11.32 ສ  າລບັການຕ ມ  ນຄີ່າຕາມ

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ໃຫສ້ອດຄີ່ອງກບັໝວດນ  ້ພອ້ມທງັສອດຄີ່ອງກບັມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງໝວດ 11. 

12.11 ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງໜ ້ສິນການເງນິທ ີ່ ຕອ້ງຈ ີ່າຍເວລາຮຽກທວງ ບ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຕອ້ງຈ ີ່າຍຕາມການຮຽກທວງ, ຊຶີ່ ງ

ໄດຖ້ກືຕ ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັນບັຈາກມືທ້  າອດິທ ີ່ ຈ  ານວນເງນິນ ັນ້ ສາມາດຖກືຮຽກໃຫຊ້  າລະໄດ.້   

12.12 ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຄວນເອົາຄີ່າດ  າເນ ນລາຍການ ເຂ້ົາໃນການຕ ມ  ນຄີ່າໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ຊບັສິນການເງນິ ແລະ ໜ ້ສນິການເງນິ ຊຶີ່ ງ

ຈະຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຫ ງັ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ຖາ້ວີ່າ ການຊ  າລະຊບັສນິ ຖກືເຍືອ້ນຊ  າລະ ຫ ື 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  64 

 

ປະກອບທຶນຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນອດັຕາຕະຫ າດ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສິນໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ຕາມມ ນຄີ່າປດັຈ  

ບນັຂອງເງນິຊ  າລະໃນອະນາຄດົທ ີ່ ຈະໄດຕ້ ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ໃນຕະຫ າດ.    

ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນ ຫ ື ຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ 

12.13 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະຕິບດັຂ ແ້ນະນ  າ ກີ່ຽວກບັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນ ໃນວກັ 

11.21 ຫາ 11.26 ຕ ີ່ ກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າອອກ ຕາມໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ .້ 

ການຕດັລາຍການບນັຊ  ຊບັສິນການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ 

12.14 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະຕິບດັເງ ືີ່ອນໄຂໃນການຕດັລາຍການບນັຊ  ໃນວກັ 11.33 ຫາ 11.38 ຕ ີ່ ກ ບັຊບັສນິການເງນິ ແລະ ໜ ້

ສນິການເງນິ ທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ .້  

ການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ 

12.15 ຖາ້ວີ່າໄດບ້ນັລ ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານສະເພາະ, ວສິາຫະກດິສາມາດກ  ານດົສາຍພວົພນັດາ້ນການຄ  າ້ປະກນັ ລະ       

ຫີ່ວາງ ເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ເພືີ່ ອເຮັດແນວໃດໃຫໄ້ດຕ້າມເງ ືີ່ອນໄຂຂອງການ

ບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ. ການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງອະນ ຍາດໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ຈາກເຄືີ່ ອງມ ື

ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຈາກລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ພອ້ມໆກນັ.   

12.16 ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມເງ ືີ່ອນໄຂຂອງການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະຕິບດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂທງັໝດົ

ລ ີ່ມນ  ້:    

(ກ) ວສິາຫະກດິກ  ານດົ ແລະ ປະກອບເອກະສານ ກີ່ຽວກບັສາຍພວົພນັດາ້ນການຄ ມ້ກນັ, ເພືີ່ ອເຮັດໃຫຄ້ວາມສີ່ຽງໄດຮ້ບັ

ການຄ ມ້ກນັ, ລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງໄດຮ້ບັການຈ  າແນກຢີ່າງຈະແຈງ້  

ແລະ ຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດລ້ວມຢ ີ່ໃນລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ເປັນຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຮ້ບັການຄ ມ້ກນັດວ້ຍເຄືີ່ ອງມ ື

ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ.   

(ຂ) ຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຖ້ກືຄ ມ້ກນັ ແມ ີ່ນໜຶີ່ ງໃນບນັດາຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນວກັ 12.17.  

(ຄ) ເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ແມ ີ່ນເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນວກັ 12.18.  

(ງ) ວສິາຫະກດິຄາດວີ່າເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງມ  ປະສດິທິພາບສ ງ ເພືີ່ ອການຫກັຊ  າລະສະສາງຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຮ້ບັ

ການຄ ມ້ກນັ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວ.້ ປະສດິທິຜນົໃນການຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ແມ ີ່ນລະດບັຊຶີ່ ງສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕິ

ທ  າ ຫ ື ກະແສເງນິສດົຂອງລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ບວ້ງຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຮ້ບັການຄ ມ້ກນັ ຖກືຫກັຊ  າລະສະ

ສາງໂດຍສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຫ ື ກະແສເງນິສດົຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ.   

12.17 ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ອະນ ຍາດໃຫມ້  ການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ພຽງແຕີ່ສ  າລບັຄວາມສີ່ຽງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ.   

(ຂ) ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນການແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ຫ ື ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ ໃນຂ ຜ້  ກມດັຂາດຕວົ ຫ ື 

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດຄະເນທ ີ່ ເປັນໄປໄດຢ້ີ່າງສ ງ.  

(ຄ) ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນລາຄາສນິຄາ້ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຮກັສາໄວ ້ຫ ື ທ ີ່ ມ  ໃນຂ ຜ້  ກມດັຂາດຕວົ ຫ ື ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດ

ຄະເນທ ີ່ ເປັນໄປໄດຢ້ີ່າງສ ງ ເພືີ່ ອຊື ້ຫ ື ຂາຍສນິຄາ້ໃດໜຶີ່ ງ.    

(ງ) ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ໃນການລງົທຶນສ ດທິ ໃນກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ.  

ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາແລກປີ່ີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົ

ແທນ ບ ີ່ ສະແດງອອກໃນລາຍການຂາ້ງເທິງ, ຍອ້ນວີ່າການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ຈະບ ີ່ ມ  ຜນົກະທບົຫຍງັຫ າຍຕ ີ່ ເອກະ 

ສານລາຍງານການເງນິ. ບນັຊ ພ້ືນຖານ ກີ່ຽວກບັໜ ້ຕອ້ງຮບັ ແລະ ໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງ, ໃບຢັງ້ຢືນການຄາ້ ແລະ ເງນິກ ຢຶ້ມຕອ້ງ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  65 

 

ຮບັ ແລະ ຕອ້ງຈ ີ່າຍ, ຕາມປກົກະຕິ ແມ ີ່ນຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ (ເບິີ່ ງວກັ 11.5 (ງ)). ສິີ່ ງນ ຈ້ະລວມມ ໜ ້ຕອ້ງ

ສ ົີ່ງກ  ານດົເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ. ວກັ 30.10 ກ  ານດົວີ່າ ທ ກສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງ 

ເນືີ່ອງຈາກສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ສະນ ັນ້, ທງັ

ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ (ສນັຍາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ) ແລະ ສີ່ວນປີ່ຽນ

ແປງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນອດັຕາແລກປີ່ຽນຈະຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າ

ໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ຈະຫກັຊ  າລະສະສາງກນັ, ຍກົເວັນ້ກ ລະນ ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງລະຫີ່ວາງ ອດັຕາຊ  າລະພອ້ມ (ຊຶີ່ ງໜ ້ສນິ

ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມນ ັນ້) ແລະ ອດັຕາລີ່ວງໜາ້ (ຊຶີ່ ງສນັຍາແລກປີ່ຽນເງນິຕາໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມນ ັນ້). 

12.18 ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ອະນ ຍາດການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ມ  ທ ກຂ ກ້  ານດົແລະເງືີ່ອນ

ໄຂດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້   

(ກ) ຕອ້ງເປັນສນັຍາແລກປີ່ຽນອດັຕາດອກເບຍ້, ສນັຍາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ, ສນັຍາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະ

ເທດລີ່ວງໜາ້ ຫ ື ສນັຍາແລກປີ່ຽນສິນຄາ້ລີ່ວງໜາ້, ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະມ ປະສິດທິພາບສ ງເພືີ່ ອການຫກັຊ  າລະສະສາງຕ ີ່

ຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຈ້  າແນກໄວໃ້ນວກັ 12.17 ຊຶີ່ ງຖວືີ່າເປັນຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຮ້ບັການຄ ມ້ກນັ.    

(ຂ) ຕອ້ງມ  ພາກສີ່ວນພາຍນອກວສິາຫະກດິລາຍງານ (ເຊັີ່ ນ ພາກສີ່ວນທ ີ່ ຢ ີ່ພາຍນອກ ກ ີ່ມ, ພາກສີ່ວນງານ ຫ ື ແຕີ່ລະ 

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ພວມລາຍງານ).  

(ຄ) ຈ  ານວນເງນິອາ້ງອ ງໃນສນັຍາ ເທົີ່ າກບັຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຖກືກ  ານດົຈາກເງນິຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມ ຫ ື ໃນສນັຍາກີ່ຽວກບັ

ລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ.    

(ງ) ມ ມ ືຄ້ບົອາຍ ການທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນພາຍຫ ງັ   

(i) ມືຄ້ບົອາຍ ການຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ີ່ ໄດຄ້  າ້ປະກນັ,  

(ii) ການຄາດຄະເນຊ  າລະເງນິບວ້ງຂ ຜ້  ກພນັຊື ້ຫ ື ຂາຍສນິຄາ້, ຫ ື    

(iii) ການເກ ດຂຶນ້ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ຄາດວີ່າເປັນໄປໄດຢ້ີ່າງສ ງ ກີ່ຽວກບັເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ຫ ື ສນິຄາ້

ທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັ.   

(ຈ) ບ ີ່ ມ  ຂ ກ້  ານດົໃດໆໃນສນັຍາ ກີ່ຽວກບັລາຍຈ ີ່າຍໆລີ່ວງໜາ້, ການຍກົເລ ກສນັຍາກີ່ອນກ  ານດົ ຫ ື ການຕ ີ່ ອາຍ ສນັຍາ.  

ການຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ຄງົທ ີ່ ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍ 

ການບນັຊ  ຫ ື ຄວາມສີ່ຽງທາງດາ້ນລາຄາຂອງສິນຄາ້ທ ີ່ ຮກັສາໄວ ້ 
12.19 ຖາ້ວີ່າໄດປ້ະຕິບດັຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 12.16  ແລະ ຖາ້ວີ່າ ຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັເປັນການປະເຊ ນໜາ້ກບັຄວາມສີ່ຽງ

ດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ຄງົທ ີ່ ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ ຫ ື ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນລາ 

ຄາສນິຄາ້ທ ີ່ ຮກັສາໄວ,້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງ :  

(ກ) ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງເປັນຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ ແລະ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນປີ່ຽນແປງ

ດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ; ແລະ    

(ຂ) ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມ

ສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ໃນຖານະເປັນການປບັປ ງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັ

ຄວາມສີ່ຽງ.   

12.20 ຖາ້ວີ່າຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັ ແມ ີ່ນຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ຄງົທ ີ່ ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ

ຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ການຊ  າລະເງນິ ແຕີ່ລະໄລຍະ 

ເປັນເງນິສດົສ ດທິຂອງການແລກປີ່ຽນອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ເປັນເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ໃນປ ການບນັຊ ທ ີ່ ການສະສາງສ ດ 

ທິສະສມົຂຶນ້.   

12.21 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຢ ດຕກິານບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງດ ັີ່ງທ ີ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນວກັ 12.19 ຖາ້ວີ່າ:   



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  66 

 

(ກ) ເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງເກ ນກ  ານດົອາຍ ການ ຫ ື ຖກືຂາຍ ຫ ື ຖກືຍກົເລ ກ;   

(ຂ) ການຄ ມ້ກນັບ ີ່ ບນັລ ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນວກັ 12.16; ຫ ື  

(ຄ) ວສິາຫະກດິລບົລາ້ງຂ ກ້  ານດົ.  

12.22 ຖາ້ວີ່າໄດຢ້ ດຕກິານບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງແລວ້ ແລະ ລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ເປັນຊບັສິນ ຫ ື ໜ ້ສນິທ ີ່ ໄດລ້ງົ

ບນັຊ ຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຕ້ດັລາຍການບນັຊ ເທືີ່ ອ, ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນການ

ປບັປ ງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ຖກືຫກັທດົແທນໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໂດຍນ  າໃຊວ້ທິ ການ

ຄດິໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ບນົພ້ືນຖານອາຍ ການທ ີ່ ຍງັເຫ ືອຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ.  

ການຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ຜນັແປ ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍ 

ການບນັຊ , ຂອງຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ຫ ື ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນ

ລາຄາສິນຄາ້ ເວລາມ  ຂ ຜ້  ກມດັຂາດຕວົ ຫ ື ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດຄະເນທ ີ່ ເປັນໄປໄດ້

ຢີ່າງສ ງ ຫ ື ການລງົທຶນສ ດທິໃນກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ  
12.23 ຖາ້ວີ່າໄດບ້ນັລ ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 12.16 ແລະ ຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັ ແມ ີ່ນ :  

(ກ) ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ຜນັແປຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ,   

(ຂ) ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດໃນຂ ຜ້  ກມດັຂາດຕວົ ຫ ື ໃນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດຄະເນທ ີ່

ເປັນໄປໄດຢ້ີ່າງສ ງ,   

(ຄ) ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນລາຄາສນິຄາ້ໃນຂ ຜ້  ກມດັຂາດຕວົ ຫ ື ໃນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດຄະເນທ ີ່ ເປັນໄປໄດຢ້ີ່າງສ ງ, ຫ ື  

(ງ) ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດໃນການລງົທຶນສ ດທິ ໃນກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ,   

ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ກີ່ຽວກບັພ ດສີ່ວນສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນ

ຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ທ ີ່ ມ  ປະສິດທິຜນົ ເພືີ່ ອການຫກັຊ  າລະສະສາງສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຫ ື 

ກະແສເງນິສດົທ ີ່ ຄາດຫວງັໄວຈ້າກລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື 

ຂາດທຶນ ທ ກສີ່ວນເກ ນດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ໂດຍສມົທຽບໃສີ່ສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າ

ຍ ຕທິ  າ ຂອງກະແສເງນິສດົທ ີ່ ຄາດຫວງັໄວ ້(ບາງຄ ັງ້ເອ ນ້ວີ່າການຂາດປະສດິທິພາບຂອງການຄ ມ້ກນັ). ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນ

ເສຍຂອງການຄ  າ້ປະກນັ ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ໃນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆຈະຕອ້ງຈດັປະເພດຄືນເປັນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຖາ້ວີ່າ

ລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງໄດລ້ງົບນັຊ ເປັນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຫ ື ຖາ້ວີ່າສາຍພວົພນັດາ້ນການຄ  າ້ປະກນັຫາກສິ້ນ

ສ ດລງົ.  

12.24 ຖາ້ວີ່າຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັ ແມ ີ່ນຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ຜນັແປ ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນ

ຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມຫ ງັ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ການຊ  າລະເງນິແຕີ່ລະ

ໄລຍະ ເປັນເງນິສດົສ ດທິບວ້ງການແລກປີ່ຽນອດັຕາດອກເບຍ້ ທ ີ່ ເປັນເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ໃນປ  ທ ີ່ ການສະສາງສ ດທິ

ສະສມົຂຶນ້.   

12.25 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຢ ດຕກິານບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດລ້ະບ ໄວ ້ໃນວກັ 12.23 ຖາ້ວີ່າ :   

(ກ) ເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງເກ ນກ  ານດົອາຍ ການ ຫ ື ຖກືຂາຍ ຫ ື ຍກົເລ ກ;     

(ຂ) ການຄ ມ້ກນັບ ີ່ ບນັລ ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນວກັ 12.16 ອ ກແລວ້;     

(ຄ) ໃນການຄ ມ້ກນັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດຄະເນ, ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດຄະເນນ ັນ້ ບ ີ່ ເປັນໄປໄດຢ້ີ່າງສ ງອ ກ

ແລວ້; ຫ ື 

(ງ) ວສິາຫະກດິລບົລາ້ງຂ ກ້  ານດົນ ັນ້.   

ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິບ ີ່ ຄາດຫວງັວີ່າລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດຄະເນ ທ ີ່ ກ  ານດົໄວຈ້ະເກ ດຂຶນ້ອ ກແລວ້ ຫ ື ຖາ້ວີ່າເຄືີ່ ອງມກືານ
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ເງນິປະເພດໜ ້ທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ ໄດຖ້ກືຕດັລາຍການບນັຊ , ທ ກສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍຂອງ

ເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ຈະຖກືຈດັປະເພດຄນືຈາກຜນົໄດຮ້ບັສງັ 

ລວມອືີ່ ນໆ ເປັນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.   

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

12.26 ວສິາຫະກດິທ ີ່ ປະຕບິດັຕາມໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທງັໝດົທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນໝວດ 11 ລວມເຖງິການ

ເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ີ່ ຢ ີ່ໃນຂອບເຂດການຂອງໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ,້ ພອ້ມທງັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່

ນອນຢ ີ່ໃນຂອບເຂດຂອງໝວດ 11. ນອກນ ັນ້, ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິນ  າໃຊກ້ານບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ, ຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຂ ້

ມ  ນຂີ່າວສານເພ ້ມເຕ ມ ດ ັີ່ງທ ີ່ ໄດລ້ະບ ໄວໃ້ນວກັ 12.27  ຫາ 12.29.   

12.27 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍລາຍການດ ັີ່ງລ ີ່ມນ ໂ້ດຍແຍກຕີ່າງຫາກສ  າລບັສ ີ່ ປະເພດການຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງດ ັີ່ງທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນ

ວກັ 12.17:    

(ກ) ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັການຄ ມ້ກນັ ;   

(ຂ) ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ີ່ ຖເືປັນເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວ

ໃນມືລ້າຍງານ ;  

(ຄ) ລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັ, ລວມທງັຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ.  

12.28 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິນ  າໃຊກ້ານບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງເພືີ່ ອຄ  າ້ປະກນັຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ຄງົທ ີ່  ຫ ື ຄວາມສີ່ຽງ

ດາ້ນລາຄາສນິຄາ້ທ ີ່ ຮກັສາໄວ ້(ວກັ 12.19 ຫາ 12.22), ຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ຈ  ານວນເງນິສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ 

ຫ ື ຂາດທຶນ; 

(ຂ) ຈ  ານວນເງນິສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຂອງລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັ 

ຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.                                                

12.29 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິນ  າໃຊກ້ານບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ເພືີ່ ອຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາດອກເບຍ້ຜນັແປ, ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນ

ການແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ, ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນລາຄາສນິຄາ້ໃນຂ ຜ້  ກມດັຂາດຕວົ ຫ ື ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດຄະ 

ເນທ ີ່ ເປັນໄປໄດຢ້ີ່າງສ ງ ຫ ື ການລງົທຶນສ ດທິໃນກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ (ວກັ 12.23 ຫາ 12.25), ວສິາຫະກດິຕອ້ງ

ເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້   

(ກ) ບນັດາປ ການບນັຊ ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະເກ ດມ  ກະແສເງນິສດົ ແລະ ເວລາໃດກະແສເງນິສດົລວມດ ັີ່ງກ ີ່າວຄາດວີ່າຈະມ ຜນົ

ກະທບົໃສີ່ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ;  

(ຂ) ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດຄະເນໃດໜຶີ່ ງ ຊຶີ່ ງໄດນ້  າໃຊກ້ານບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງໃນໄລຍະ

ຜີ່ານມາ, ແຕີ່ຫາກຄາດກະວີ່າຈະບ ີ່ ນ  າໃຊອ້ ກ ;   

(ຄ) ຈ  ານວນເງນິສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນຜນົໄດ້

ຮບັສງັລວມອືີ່ ນໆໃນປິ (ວກັ12.23) ;   

(ງ) ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຈ້ດັປະເພດຄືນໃໝີ່ອອກຈາກຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ແລວ້ເອົາເຂ້ົາໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນປ  

(ວກັ 12.23 ແລະ 12.25) ;   

(ຈ) ທ ກສີ່ວນເກ ນດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ສມົທຽບໃສີ່ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງ

ກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ຄາດຫວງັໄວ ້ແລະ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ (ວກັ 12.24).  
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ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

12.2 

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ອະນ ຍາດໃຫປ້ະຕບິດັຂ ກ້  ານດົການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າ ຂອງ IAS 

39 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິ: ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າ ແທນ ໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິ

ພ້ືນຖານ ແລະ ໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມກືານເງນິອືີ່ນໆ.  

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ບ ີ່ ອະນ ຍາດການປະຕບິດັສິີ່ ງດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ວສິາຫະກດິໃດນຶີ່ ງ ຕອ້ງປະຕິບດັຂ ກ້  ານດົ ຂອງ

ທງັໝວດ 11 ແລະ 12 ເຕັມສີ່ວນ. ວກັນ  ້ຖກືຕດັອອກ.  
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ໝວດ 13  

ເຄືີ່ ອງໃນສາງ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

13.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສະເໜ ບນັດາຫ ກັການການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງ. ເຄືີ່ ອງໃນສາງ ແມ ີ່ນ

ຊບັສິນ :   

(ກ) ທ ີ່ ຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອຂາຍໃນໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິປກົກະຕິ ;   

(ຂ) ທ ີ່ ພວມຜະລິດເພືີ່ ອຂາຍ; ຫ ື   

(ຄ) ໃນຮ ບແບບວດັຖ ດບິ ຫ ື ວດັຖ ປະກອບທ ີ່ ຕອ້ງໄດຊ້ມົໃຊໃ້ນຂະບວນການຜະລິດ ຫ ື ການສະໜອງການບ ລິການ.   

13.2 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ນ  າໃຊສ້  າລບັເຄືີ່ ອງໃນສາງທງັໝດົ, ເວັນ້ເສຍ :  

(ກ) ວຽກທ ີ່ ພວມດ  າເນ ນການ ຊຶີ່ ງກ  າເນ ດຈາກສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ, ລວມທງັສນັຍາທ ີ່ ຕິດພນັໂດຍກງົກບັການໃຫບ້ ລິການ   

(ເບິີ່ ງ ໝວດ 23 ລາຍຮບັ).  

(ຂ) ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ (ເບິີ່ ງໝວດ 11 ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ແລະ  ໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ ອງມື

ການເງນິອືີ່ນໆ). 

(ຄ) ຊບັສິນຊ ວະພາບ ທ ີ່ ພວົພນັກບັກດິຈະກ  າກະສກິ  າ ແລະ ຜະລິດຕະພນັກະສກິ  າໃນເວລາເກບັກີ່ຽວ (ເບິີ່ ງໝວດ 34 

ກດິຈະການພິເສດ). 

13.3 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ບ ີ່ ນ  າໃຊສ້  າລບັການຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງ ທ ີ່ ຮກັສາໄວໂ້ດຍ :  

(ກ) ຜ ຜ້ະລິດ ຜະລິດຕະພນັກະເສດ ແລະ ປີ່າໄມ,້ ຜະລິດຕະພນັກະສິກ  າຫ ງັເກບັກີ່ຽວ ແລະ ແຮີ່ທາດ ແລະ ຜະລິດ 

ຕະພນັທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກແຮີ່ທາດ, ໃນຂອບເຂດທ ີ່ ເຄືີ່ ອງໃນສາງດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ 

ຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ຫ ື    

(ຂ) ນາຍໜາ້ແລະຜ ຂ້າຍຍກົສິນຄາ້, ຊຶີ່ ງຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດ 

ທຶນ.                                

ການຕ ມ ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງ 

13.4 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງ ດວ້ຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາໝ ີ່ ລະຫີ່ວາງຕ ົນ້ທຶນ ແລະ ລາຄາຂາຍຄາດຄະເນ ຫກັຕ ົນ້

ທຶນໃນການຜະລິດສນິຄາ້ໃຫສ້  າເລັດຮ ບ ແລະ ການຂາຍອອກ.  

ຕ ົນ້ທຶນເຄືີ່ ອງໃນສາງ 

13.5 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເອົາລວມເຂ້ົາໃນຕ ົນ້ທຶນເຄືີ່ ອງໃນສາງ ທ ກລາຍການຕ ົນ້ທຶນຊື,້ ຕ ົນ້ທຶນປ ງແຕີ່ງ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້

ອືີ່ ນໆເພືີ່ ອເຮັດໃຫເ້ຄືີ່ ອງໃນສາງຢ ີ່ໃນສະຖານທ ີ່  ແລະ ຢ ີ່ໃນສະພາບຂອງຕນົໃນປດັຈ ບນັ.   

ຕ ົນ້ທຶນຊື ້

13.6 ຕ ົນ້ທຶນຊື້ເຄືີ່ ອງໃນສາງ ປະກອບດວ້ຍລາຄາຊື,້ ຄີ່າພາສ  ແລະ ອາກອນອືີ່ ນໆ (ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນອາກອນທ ີ່ ວສິາຫະກດິເກບັຄນືໄດ້

ຕາມຫ ງັຈາກຂະແໜງການສີ່ວຍສາອາກອນ), ພອ້ມທງັຄີ່າຂນົສ ົີ່ງ, ຄີ່າແບກຫາບ ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍອືີ່ ນໆທ ີ່ ຕດິພນັໂດຍກງົ

ກບັການຊືຜ້ະລິດຕະພນັສ  າເລັດຮ ບ, ວດັຖ ດບິ ແລະ ຄີ່າບ ລິການ. ສີ່ວນຫ  ດການຄາ້, ສີ່ວນຫ  ດອືີ່ ນໆ ແລະ ລາຍການ 

ອືີ່ ນໆທ ີ່ ຄາ້ຍຄືກນັ ຖກືຫກັອອກ ເພືີ່ ອຄດິໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນຊື.້ 
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13.7 ວສິາຫະກດິສາມາດຊືເ້ຄືີ່ ອງເຂ້ົາສາງຕາມເງືີ່ອນໄຂການຊ  າລະເງນິເຍືອ້ນຊ  າລະ. ໃນບາງກ ລະນ , ສນັຍາບນັຈ ອງົປະກອບ

ດາ້ນການປະກອບທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໄດແ້ຈງ້ ເຊັີ່ ນ ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງລາຄາຊືຕ້າມເງ ືີ່ອນໄຂການໃຫສ້ນິເຊືີ່ ອປກົກະຕ ິ ແລະ 

ຈ  ານວນເງນິເຍືອ້ນຊ  າລະ. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍດອກເບຍ້ໃນຮອບ

ເວລາການປະກອບທຶນ ແລະ ບ ີ່ ໄດບ້ວກຕືີ່ ມໃສີ່ຕ ົນ້ທຶນເຄືີ່ ອງໃນສາງ.    

ຕ ົນ້ທຶນປ ງແຕີ່ງ 

13.8 ຕ ົນ້ທຶນປ ງແຕີ່ງເຄືີ່ ອງໃນສາງປະກອບດວ້ຍຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ຕິດພນັໂດຍກງົກບັຫວົໜີ່ວຍການຜະລິດ ເຊັີ່ ນຄີ່າແຮງງານທາງກງົ. 

ນອກນ ັນ້ ຍງັມ  ການຈດັແບີ່ງຢີ່າງເປັນລະບບົ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄງົທ ີ່  ແລະ ຜນັແປ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ໃນການປ ງ

ແຕີ່ງວດັຖ ດບິ ເປັນສນິຄາ້ສ  າເລັດຮ ບ. ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ົີ່ວໄປຄງົທ ີ່ ໃນການຜະລິດ ແມ ີ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດທາງອອ້ມ ຊຶີ່ ງມ  

ລກັສະນະຄງົຄີ່າໂດຍທຽບຖານ ໂດຍບ ີ່ ຂຶນ້ກບັບ ລິມາດການຜະລິດ ເຊັີ່ ນຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄີ່າບ  າລ ງຮກັສາສິີ່ ງປ ກສາ້ງ 

ແລະ ອ ປະກອນ, ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ບ ລິຫານໂຮງງານ. ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ົີ່ວໄປຜນັແປໃນການຜະລິດ 

ແມ ີ່ນຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທາງອອ້ມໃນການຜະລິດ ຊຶີ່ ງຜນັແປໂດຍກງົ ຫ ື ເກອືບວີ່າໂດຍກງົຕາມບ ລິມາດການຜະລິດ ເຊັີ່ ນວດັຖ ດບິ

ທາງອອ້ມ ແລະ ຄີ່າແຮງງານທາງອອ້ມ.    

ການຈດັແບີ່ງຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທົີ່ວໄປໃນການຜະລິດ 

13.9 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັແບີ່ງຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄງົທ ີ່ ໃນການຜະລິດ ເຂ້ົາໃນຕ ົນ້ທຶນປ ງແຕີ່ງໂດຍອ ງໃສີ່ກ  າລງັການຜະລິດປກົກະຕິ

ຂອງສິີ່ ງຕິດຕ ັງ້ການຜະລິດ. ກ  າລງັການຜະລິດປກົກະຕ ິ ແມ ີ່ນການຜະລິດສະເລີ່ຍຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະບນັລ ໃນຮອບເວລາ ຫ ື 

ລະດ ການຈ  ານວນໜຶີ່ ງ ພາຍໃຕສ້ະພາບການປກົກະຕ,ິ ໂດຍຄ  ານງຶເຖງິການສ ນເສຍກ  າລງັການຜະລິດ ທ ີ່ ເກ ດຈາກການ

ບ  າລ ງຮກັສາຕາມແຜນການ. ອາດຈະນ  າໃຊລ້ະດບັການຜະລິດຕວົຈງິ ຖາ້ຫາກໃກຄ້ຽງກບັກ  າລງັການຜະລິດປກົກະຕ.ິ 

ຈ  ານວນເງນິຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄງົທ ີ່ ໃນການຜະລິດ ທ ີ່ ຈດັແບີ່ງເຂ້ົາໃນແຕີ່ລະຫວົໜີ່ວຍການຜະລິດ ບ ີ່ ໄດເ້ພ ້ມຂຶນ້ ເນືີ່ ອງຈາກການ

ຫ  ດລງົຂອງການຜະລິດ ຫ ື ເຄືີ່ ອງຈກັຜະລິດທ ີ່ ບ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ.້ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ົີ່ວໄປທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຈ້ດັແບີ່ງ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນ

ລາຍຈ ີ່າຍໃນຮອບເວລາທ ີ່ ໄດມ້  ການເກ ດຂຶນ້. ໃນຮອບເວລາການຜະລິດທ ີ່ ສ ງຜິດປກົກະຕ,ິ ຈ  ານວນເງນິຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄງົທ ີ່

ທ ົີ່ວໄປ ທ ີ່ ຈດັແບີ່ງເຂ້ົາໃນແຕີ່ລະຫວົໜີ່ວຍການຜະລິດ ຫ  ດລງົເພືີ່ ອເຮັດແນວໃດ ບ ີ່ ໃຫມ້  ການຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງສ ງກີ່ວາ

ຕ ົນ້ທຶນ. ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ົີ່ວໄປຜນັແປໃນການຜະລິດ ຖກືຈດັສນັເຂ້ົາໃນແຕີ່ລະຫວົໜີ່ວຍການຜະລິດ ບນົພ້ືນຖານການນ  າໃຊ້

ຕວົຈງິ ກີ່ຽວກບັສິີ່ ງຕດິຕ ັງ້ການຜະລິດ. 

ຜະລິດຕະພນັຮີ່ວມ ແລະ ຜະລິດຕະພນັສ  າຮອງ 

13.10 ຂະບວນການຜະລິດໃດໜຶີ່ ງ ສາມາດເຮັດໃຫມ້  ການຜະລິດພອ້ມໆກນັ ຫ າຍກີ່ວາໜຶີ່ ງຜະລິດຕະພນັ. ນ ັນ້ແມ ີ່ນກ ລະນ  ເມ ືີ່ອ

ມ  ການຜະລິດຜະລິດຕະພນັຮີ່ວມ ຫ ື ຖາ້ຫາກມ ຜະລິດຕະພນັຕ ົນ້ຕ  ແລະຜະລິດຕະພນັສ  າຮອງ. ຖາ້ວີ່າບ ີ່ ສາມາດຈ  າແນກ 

ຕ ົນ້ທຶນຂອງວດັຖ ດບິ ຫ ື ວດັຖ ພວມປ ງແຕີ່ງຂອງແຕີ່ລະຜະລິດຕະພນັ ອອກຕີ່າງຫາກ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັສນັເຂ້ົາ ໃນ

ລະຫີ່ວາງຜະລິດຕະພນັຕີ່າງໆບນົພ້ືນຖານທ ີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ກມົກຽວກນັ. ຕວົຢີ່າງ, ການຈດັສນັດ ັີ່ງກ ີ່າວສາມາດດ  າ

ເນ ນບນົພ້ືນຖານມ ນຄີ່າຂາຍໂດຍທຽບຖານຂອງແຕີ່ລະຜະລິດຕະພນັ, ຫ ືວີ່າໃນຂ ັນ້ຕອນຂະບວນການຜະລິດ ຊຶີ່ ງສາມາດ

ຈ  າແນກຜະລິດຕະພນັເປັນແຕີ່ລະລາຍໄດ ້ ຫ ື ໃນຂ ັນ້ຕອນການຜະລິດຂອດສ  າເລັດຮ ບ. ຕາມຄ ນລກັສະນະຂອງມນັ, 

ຜະລິດຕະພນັສ  າຮອງສີ່ວນຫ າຍຈະມ ຄວາມສ  າຄນັທຽບຖານໜອ້ຍ. ຖາ້ຫາກເປັນຄແືນວນ ັນ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າ

ຕາມລາຄາຂາຍ ຫກັຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດສິນຄາ້ໃຫສ້  າເລັດຮ ບ ແລະ ໃນການຂາຍອອກ ແລະ ຫກັຈ  ານວນເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ອອກຈາກຕ ົນ້ທຶນຂອງຜະລິດຕະພນັຕ ົນ້ຕ . ຜນົອອກມາຄ ືມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຜະລິດຕະພນັຕ ົນ້ຕ  ຈະບ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັຫ າຍ

ກບັຕ ົນ້ທຶນຂອງຜະລິດຕະພນັຕ ົນ້ຕ . 

ຕ ົນ້ທຶນອືີ່ ນໆທ ີ່ ລວມໃນເຄືີ່ ອງໃນສາງ 

13.11 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເອົາຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍອືີ່ ນໆເຂ້ົາໃນຕ ົນ້ທຶນເຄືີ່ ອງໃນສາງ ພຽງແຕີ່ໃເມ ືີ່ອຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເຮັດໃຫເ້ຄືີ່ ອງໃນສາງ

ຢ ີ່ໃນສະຖານທ ີ່  ແລະ ໃນສະພາບຂອງຕນົໃນປດັຈ ບນັເທົີ່ ານ ັນ້.    
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13.12 ວກັ 12.19(ຂ) ກ  ານດົວີ່າ ໃນບາງກ ລະນ , ສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງດາ້ນອດັຕາ

ດອກເບຍ້ຄງົທ ີ່  ຫ ື ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນລາຄາສນິຄາ້ທ ີ່ ຮກັສາໄວ ້ເຮັດໃຫມ້  ການປບັປ ງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງສນິຄາ້.  

ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ລວມເຂ້ົາເຄືີ່ ອງໃນສາງ 

13.13 ຕວົຢີ່າງ ກີ່ຽວກບັຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ລວມເຂ້ົາໃນຕ ົນ້ທຶນເຄືີ່ ອງໃນສາງ ແລະທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍໃນປ ການ

ບນັຊ ທ ີ່ ໄດເ້ກ ດມ  ຕ ົນ້ທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ ຄ:ື  

(ກ) ມ ນຄີ່າທ ີ່ ຜິດປກົກະຕຂິອງເສດຜະລິດຕະພນັ, ຄີ່າແຮງງານ ຫ ື ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍອືີ່ ນໆໃນການຜະລິດ.  

(ຂ) ຄີ່າເກບັມຽ້ນເຄືີ່ ອງໃນສາງ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍດ ັີ່ງກ ີ່າວຫາກຈ  າເປັນສ  າລບັຂະບວນການຜະລິດ ກີ່ອນຈະເຂ້ົາສ ີ່

ຂ ັນ້ຕອນການຜະລິດຄ ັງ້ຕ ີ່ ໄປ. 

(ຄ) ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ົີ່ວໄປໃນການບ ລິຫານ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດປ້ະກອບເຮັດໃຫເ້ຄືີ່ ອງໃນສາງ ຢ ີ່ໃນສະຖານທ ີ່  ແລະ ສະພາບຂອງຕນົ

ໃນປດັຈ ບນັ. 

(ງ) ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການຂາຍ.  

ຕ ົນ້ທຶນເຄືີ່ ອງໃນສາງຂອງຜ ໃ້ຫບ້ ລິການ 

13.14 ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າ ຜ ໃ້ຫບ້ ລິການ ມ ເຄືີ່ ອງໃນສາງ, ຜ ໃ້ຫບ້ ລິການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ  ການຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງນ ັນ້ ຕາມຕ ົນ້ທຶນການ

ຜະລິດ. ຕ ົນ້ທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໂດຍຕ ົນ້ຕ ປະກອບດວ້ຍຄີ່າແຮງງານ ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍອືີ່ ນໆໃຫພ້ະນກັງານທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງໂດຍກງົ

ກບັການໃຫບ້ ລິການ, ລວມທງັພະນກັງານຄວບຄ ມດ ແລ, ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ົີ່ວໄປ ທ ີ່ ຕດິພນັ. ຄີ່າແຮງງານ ແລະ ຄີ່າໃຊ້

ຈ ີ່າຍອືີ່ ນໆທ ີ່ ພວົພນັກບັການຂາຍ ແລະ ພະນກັງານບ ລິຫານທ ົີ່ວໄປແມ ີ່ນບ ີ່ ເອົາລວມເຂ້ົາ, ແຕີ່ຫາກຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ 

ເປັນລາຍຈ ີ່າຍໃນປ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້. ຕ ົນ້ທຶນເຄືີ່ ອງໃນສາງຂອງຜ ໃ້ຫບ້ ລິການບ ີ່ ມ  ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງກ  າໄລ ຫ ື ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ົີ່ວໄປທ ີ່ ບ ີ່

ຕດິພນັ ຊຶີ່ ງສີ່ວນຫ າຍຈະຖກືລວມເຂ້ົາໃນລາຄາໃນໃບເກບັເງນິທ ີ່ ຜ  ໃ້ຫບ້ ລິການອອກໃຫ.້  

ຕ ົນ້ທຶນຜະລິດຕະພນັກະສກິ  າທ ີ່ ເກບັກີ່ຽວຈາກຊບັສິນຊ ວະພາບ 

13.15 ໝວດ 34 ກ  ານດົວີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງ ທ ີ່ ປະກອບດວ້ຍຜະລິດຕະພນັກະສິກ  າ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິໄດເ້ກບັກີ່ຽວຈາກຊບັສນິຊ ວະ

ພາບ ຕອ້ງຖກືຕ ມ  ນຄີ່າ ໃນເວລາມ ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຫກັຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການຂາຍ 

ໃນຈ ດເກບັກີ່ຽວ ທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນໄວ.້ ມ ນຄີ່າດ ັີ່ງກ ີ່າວກາຍເປັນຕ ົນ້ທຶນເຄືີ່ ອງໃນສາງໃນມືປ້ະຕບິດັໝວດນ .້  

ເຕັກນກິການຕ ມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນ, ເຊັີ່ ນວທິ ການຄິດໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນມາດຕະຖານ, ວທິ ການຄິດໄລີ່ລາຄາ 

ຂາຍຍີ່ອຍ ແລະ ລາຄາຊືຫ້ າ້ສ ດ  

13.16 ວສິາຫະກດິສາມາດນ  າໃຊເ້ຕັກນກິ ເຊັີ່ ນວທິ ການຄິດໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນມາດຕະຖານ, ວທິ ການລາຄາຂາຍຍີ່ອຍ ຫ ື ລາຄາຊືສ້ນິຄາ້

ຫ າ້ສ ດເພືີ່ ອຕ ມ  ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຖາ້ວີ່າວທິ ການດ ັີ່ງກ ີ່າວໃຫຜ້ນົໄດຮ້ບັທ ີ່ ໃກຄ້ຽງກບັຕ ົນ້ທຶນ. ຕ ົນ້ທຶນມາດຕະຖານ 

ຄ  ານງຶເຖງິລະດບັການນ  າໃຊປ້ກົກະຕິ ກີ່ຽວກບັວດັຖ ດບິ ແລະ ວດັຖ ປະກອບ, ແຮງງານ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການນ  າ

ໃຊກ້  າລງັການຜະລິດ. ໄດມ້  ການກວດກາຄນືວທິ ການເຫ ົີ່ ານ ຢ້ີ່າງເປັນປກົກະຕຖິາ້ຈ  າເປັນ ແລະ ດດັແກຕ້າມເງ ືີ່ອນໄຂ

ປດັຈ ບນັ. ວທິ ການຂາຍຍີ່ອຍ ຕ ມ  ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນເຄືີ່ ອງໃນສາງໂດຍຫກັມ ນຄີ່າຂາຍອອກຂອງເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຕາມອດັຕາສີ່ວນ

ຜິດດີ່ຽງຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ແທດເໝາະ. 

ສ ດຄດິໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນ 

13.17 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນຂອງລາຍການເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຊຶີ່ ງໂດຍປກົກະຕແິລກປີ່ຽນກນັບ ີ່ ໄດ ້ ແລະສນິຄາ້ ຫ ື ການ

ບ ລິການ ໄດຜ້ະລິດ ແລະ ຖກືແຍກອອກສ  າລບັໂຄງການສະເພາະ ໂດຍໃສີ່ຊືີ່ ສະເພາະສ  າລບັຕ ົນ້ທຶນແຕີ່ລະລາຍ.   
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13.18 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນເຄືີ່ ອງໃນສາງ, ທ ີ່ ນອກຈາກສິີ່ ງທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນວກັ 13.17, ໂດຍນ  າໃຊສ້ ດຄດິໄລີ່ ເຂ້ົາ

ກີ່ອນ, ອອກກີ່ອນ (FIFO) ຫ ື ສ ດຄິດໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນສະເລີ່ຍຕາມນ  າ້ໜກັ. ວິສາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊສ້ ດຄດິໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນແບບດຽວ

ກນັ ສ  າລບັເຄືີ່ ອງໃນສາງທງັໝດົ ທ ີ່ ມ  ລກັສະນະເນືອ້ໃນ ແລະ ການນ  າໃຊຄ້າ້ຍຄກືນັສ  າລບັວສິາຫະກດິ. ສ  າລບັເຄືີ່ ອງໃນ

ສາງທ ີ່ ມ  ລກັສະນະເນືອ້ໃນ ຫ ື ການນ  າໃຊທ້ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ, ການນ  າໃຊສ້ ດຄດິໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນເພືີ່ ອຄດິໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນ ອາດຖກືຢ ັງ້ຢືນ

ໄດ.້ ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ບ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫນ້  າໃຊວ້ທິ ການເຂ້ົາລ ນ-ອອກກີ່ອນ (LIFO).  

ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງ 

13.19 ວກັ 27.2 ຫາ 27.4 ກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິ ປະເມ  ນຜນົ ໃນແຕີ່ລະທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ ວີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງໄດສ້ ນເສຍ

ມ ນຄີ່າຫ ືບ ີ່ , ເຊັີ່ ນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ບ ີ່ ສາມາດຖກືເກບັກ ຄ້ືນໄດໝ້ດົ (ເນືີ່ ອງຈາກຄີ່າເສຍຫາຍ, ການພ ົນ້ສະໄໝ ຫ ື ລາຄາຂາຍ

ຫ  ດລງົ). ຖາ້ວີ່າລາຍການ (ຫ ື ກ  ີ່ມລາຍການ) ໃດໜຶີ່ ງຂອງເຄືີ່ ອງໃນສາງຫາກສ ນເສຍມ ນຄີ່າ, ວກັດ ັີ່ງກ ີ່າວເຫ ົີ່ ານ  ້ກ  ານດົ

ໃຫວ້ສິາຫະກດິຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງຕາມລາຄາຂາຍ ຫກັຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດສິນຄາ້ໃຫສ້  າເລັດຮ ບ ແລະ ໃນການຂາຍ

ອອກ ແລະ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ. ນອກນ ັນ້, ວກັດ ັີ່ງກ ີ່າວເຫ ົີ່ ານ  ້ຍງັກ  ານດົໃນບາງກ ລະນ 

ໃຫປ້ ້ນກບັລາຍການ ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຜີ່ານມາ. 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ 

13.20 ເວລາຂາຍເຄືີ່ ອງໃນສາງອອກ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ມ້  ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເຄືີ່ ອງໃນສາງ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍໃນປ  ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ  ລາຍຮບັທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ.   

13.21 ເຄືີ່ ອງໃນສາງບາງລາຍ ສາມາດຈດັສນັເຂ້ົາໃນບນັຊ ຊບັສນິອືີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນ ເຄືີ່ ອງໃນສາງທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊເ້ປັນອງົປະກອບຂອງ ຊບັ

ສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດຜ້ະລິດເອົາເອງ. ເຄືີ່ ອງໃນສາງທ ີ່ ໄດຈ້ດັສນັເຂ້ົາເປັນອງົປະກອບຊບັສິນຕາມແບບ

ວທິ ການດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ຈະຖກືລງົບນັຊ ຕາມຫ ງັ ຕາມໝວດນ  ້ ຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັປະເພດຊບັສິນ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ  

13.22 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ນະໂຍບາຍການບນັຊ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮອງນ  າໃຊເ້ພືີ່ ອຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງ, ລວມທງັສ ດຄດິໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ.້ 

(ຂ) ລວມຍອດມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເຄືີ່ ອງໃນສາງ ແລະ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຕາມປະເພດທ ີ່ ແທດເໝາະສ  າລບັວສິາຫະກດິ.   

(ຄ) ມ ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍໃນປ . 

(ງ) ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຫ ື ປ ້ນກບັລາຍການ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຕາມຂ ກ້  າ

ນດົໃນໝວດ 27. 

(ຈ) ລວມຍອດມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເຄືີ່ ອງໃນສາງທ ີ່ ໄດຊ້ວດຈ  າເປັນຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັໜ ້ສນິ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ຄືກັນກັບ IFRS ສ າລັບ ວນກ. 
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ໝວດ 14  

ເງນິລງົທຶນໃນວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

14.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ກີ່ຽວຂອ້ງກບັການລງົບນັຊ ຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ. ວກັ 

9.26 ວາງຂ ກ້  ານດົ ກີ່ຽວກບັການບນັຊ ຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. 

ຄ  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ 

14.2 ວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ແມ ີ່ນວິສາຫະກດິໜຶີ່ ງ ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັຈາກຜ ລ້ງົທຶນ, ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ເປັນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ທງັບ ີ່ ມ  

ການລງົທຶນໃນວິສາຫະກດິປະສມົໃດໜຶີ່ ງ.  

14.3 ອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັ ແມ ີ່ນອ  ານາດໃນການເຂ້ົາຮີ່ວມການຕດັສນິບນັຫາທາງດາ້ນນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ການທ ລະກດິ

ຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້, ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນການຄວບຄ ມ ຫ ື ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຕ ີ່ ນະໂຍບາຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

ກ) ຖາ້ວີ່າຜ ຜ້  ລ້ງົທຶນ, ບ ີ່ ວີ່າໂດຍທາງກງົ ຫ ື ໂດຍທາງອອ້ມ (ເຊັີ່ ນຜີ່ານບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ), ມ  20%  ສດິລງົຄະແນນສຽງ

ຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຫ ື ຫ າຍກີ່ວານ ັນ້, ໃຫສ້ນັນຖິານວີ່າຜ ລ້ງົທຶນມ  ອິດທິພນົຫ າຍ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ຈະພິສ ດໄດຢ້ີ່າງ

ຈະແຈງ້ວີ່າບ ີ່ ແມ ີ່ນກ ລະນ ຄແືນວນ ັນ້.     

(ຂ) ກງົກນັຂາ້ມ, ຖາ້ວີ່າຜ ລ້ງົທຶນ, ບ ີ່ ວີ່າໂດຍທາງກງົ ຫ ືໂດຍທາງອອ້ມ (ເຊັີ່ ນຜີ່ານບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ), ມ ໜອ້ຍກີ່ວາ 20 % 

ຂອງສິດລງົຄະແນນສຽງໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້, ໃຫສ້ນັນຖິານວີ່າຜ ຜ້  ລ້ງົທຶນບ ີ່ ມ  ອດິທິພນົຫ າຍ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ຈະພິສ ດ

ໄດຢ້ີ່າງຈະແຈງ້ວີ່າອິດທິພນົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ  ຈງິແທ.້   

(ຄ) ການທ ີ່ ຜ  ລ້ງົທຶນອືີ່ ນໃດໜຶີ່ ງ ມ  ເງນິລງົທຶນຫ າຍ ຫ ື ໂດຍສີ່ວນໃຫີ່ຍ ບ ີ່ ໄດໝ້າຍຄວາມວີ່າຜ ລ້ງົທຶນຜ  ນ້ ັນ້ ສາມາດມ ອດິ

ທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັແຕີ່ປະການໃດ. 

ການຕ ມ ນຄີ່າ – ການເລືອກໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ  

14.4 ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງລງົບນັຊ ເງນິລງົທຶນທງັໝດົຂອງຕນົໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ໂດຍນ  າໃຊໜຶ້ີ່ ງໃນວທິ ການດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ວທິ ຕ ົນ້ທຶນ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ 14.5.  

(ຂ) ວທິິການຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ 14.8. 

(ຄ) ວທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນ ວກັ 14.9.  

ວທິ ຕ ົນ້ທຶນ  
14.5 ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນຂອງຕນົເອງໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຕາມຕ ົນ້ທຶນ ຫກັຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າສະ

ສມົທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຕາມໝວດ 27 ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ທ ີ່ ມ  

ການສະເໜ ລາຄາ ແລະເປ ດເຜ ຍຕ ີ່ ສາທາລະນະຊນົ (ເບິີ່ ງວກັ 14.7), 

14.6 ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິປນັຜນົ ແລະ ເງນິແຈກຢາຍອືີ່ ນໆທ ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການລງົທຶນ ເປັນລາຍຮບັ, ໂດຍບ ີ່

ໄດຄ້  ານງຶວີ່າເງນິແຈກຢາຍມາຈາກກ  າໄລສະສມົຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ກ ີ່ອນ ຫ ື ພາຍຫ ງັມ ືຊ້ືກ້ດິຈະການ ຫ ືບ ີ່ .  

14.7 ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນຂອງຕນົໃນວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຊຶີ່ ງມ  ການສະເໜ ລາຄາທ ີ່ ໄດເ້ປ ດເຜ ຍ ໂດຍນ  າໃຊວ້ິທ 

ການມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ (ເບິີ່ ງວກັ 14.9).  

ວທິ ການຕ ມ ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ  
14.8 ອ ງຕາມວທິ ການບນັຊ ຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ, ທ  າອດິເງນິລງົທຶນບວ້ງທຶນເຈົາ້ຂອງ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຕາມລາຄາລາຍ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  74 

 

ການເຄືີ່ ອນໄຫວ (ລວມທງັຄີ່າດ  າເນ ນລາຍການ) ແລະ ການປບັປ ງທ ີ່ ຕາມມາ ເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິພ ດສີ່ວນຂອງຜ ລ້ງົທຶນ 

ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ຂອງວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້.    

(ກ) ເງນິແຈກຢາຍ ແລະ ລາຍການປບັປ ງອືີ່ ນໆຂອງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ . ເງນິແຈກຢາຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້

ເຮັດໃຫມ້  ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິລງົທຶນຫ  ດລງົ. ນອກນ ັນ້ອາດມ ຄວາມຈ  າເປັນຕອ້ງໄດປ້ບັປ ງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຫ ງັ

ຈາກທຶນເຈົາ້ຂອງ ຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ໄດມ້  ການປີ່ຽນແປງ ຊຶີ່ ງກ  າເນ ດຈາກລາຍການຕີ່າງໆຂອງຜນົໄດຮ້ບັ

ສງັລວມອືີ່ ນໆ.    

(ຂ) ສິດທິລງົຄະແນນສຽງບ ົີ່ມຊອ້ນ. ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າມ  ການຄ  ານງຶເຖງິສິດລງົຄະແນນສຽງບ ົີ່ມຊອ້ນເພືີ່ ອເບິີ່ ງວີ່າມ  ອດິທິພນົທ ີ່

ສາໍຄນັ ຫ ືບ ີ່ ນ ັນ້, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າພ ດສີ່ວນຂອງຕນົເອງໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ແລະ 

ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ບນົພ້ືນຖານຜນົປະໂຫຍດດາ້ນກ  າມະສິດປດັຈ ບນັ. ການຕ 

ມ  ນຄີ່າດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ຄວນສີ່ອງແສງເຖງິການປະຕິບດັສິດ ທ ີ່ ອາດຈະມ  ຫ ື ການປີ່ຽນແປງສດິລງົຄະແນນສຽງບ ົີ່ມຊອ້ນ.    

(ຄ) ຄີ່ານຍິມົແອບແຝງ ແລະ ການປບັປ ງມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ. ເວລາ ໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ໃດໜຶີ່ ງໄດຮ້ບັເງນິລງົທຶນ, ຜ ລ້ງົ

ທຶນຕອ້ງລງົບນັຊ ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ (ບ ີ່ ວີ່າຈະມ ຜນົບວກ ຫ ື ຜນົລບົ ກ ຕາມ) ທ ີ່ ມ   ລະຫີ່ວາງ ຕ ົນ້ທຶນຊື ້ແລະ ພ ດສີ່ວນ

ຂອງຜ ລ້ງົທຶນ ໃນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິສ ດທິ ທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ ້ຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້, ໂດຍອ ງຕາມວກັ 19.22 

ຫາ 19.24. ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງປບັປ ງພ ດສີ່ວນຂອງຕນົເອງໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ພາຍຫ ງັການ

ຊື ້ ເພືີ່ ອລງົບນັຊ ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ເພ ້ມເຕ ມຂອງຊບັສິນທ ີ່ ຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນໄດຂ້ອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ (ລວມທງັຄີ່ານຍິມົ) 

ບນົພ້ືນຖານຈ  ານວນເງນິສີ່ວນເກ ນຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ສມົທຽບໃສີ່ມ  ນຄີ່າໃນບນັຊ  ໃນເວລາໄດເ້ງນິລງົທຶນ.     

(ງ) ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ. ຖາ້ມ  ສິີ່ ງຊ ບ້ອກທ ີ່ ວີ່າເງນິລງົທຶນໃນວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ອາດສ ນເສຍມ ນຄີ່າລງົ, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງ

ທດົສອບມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ທງັໝດົຂອງເງນິລງົທຶນສ  າລບັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງໝວດ 27, ໂດຍຖເືປັນ

ຊບັສນິອນັໜຶີ່ ງອນັດຽວ. ຄີ່ານຍິມົທ ກລາຍທ ີ່ ນອນໃນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິລງົທຶນໃນວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ ບ ີ່ ໄດ້

ແຍກທດົສອບສ  າລບັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ, ແຕີ່ຫາກປະກອບເປັນພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງການທດົສອບການສ ນເສຍມ ນ

ຄີ່າຂອງເງນິລງົທຶນໂດຍລວມ. 

(ຈ) ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງຜ ້ລງົທຶນ  ນ  າວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້. ຖາ້ວີ່າວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ໄດລ້ງົບນັຊ  ຕາມວທິ ການຕ 

ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງລບົລາ້ງກ  າໄລ ແລະ  ຂາດທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ທນັໄດເ້ກ ດຂຶນ້ ທ ີ່ ມາຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ

ຂາຂຶນ້ (ນບັຈາກວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ໄປຫາຜ ລ້ງົທຶນ) ແລະຂາລງົ (ນບັຈາກຜ ລ້ງົທຶນໄປຫາວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້) ໂດຍ

ຂຶນ້ກບັຄວາມສ  າຄນັຂອງເງນິລງົທຶນຂອງຜ ລ້ງົທຶນໃນວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້. ການຂາດທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ທນັເກ ດຂຶນ້ ທ ີ່ ພວົພນັ

ກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວອາດເປັນຫ ກັຖານ ກີ່ຽວກບັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນທ ີ່ ໄດໂ້ອນໃຫກ້ນັ.   

(ສ) ມືສ້້າງເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້. ຖາ້ຫາກນ  າໃຊວ້ທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ, 

ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງໄດນ້  າໃຊເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ທ ີ່ ໄດສ້ະຫ  ບ ໃນມືດ້ຽວກນັກບັເອກະ 

ສານລາຍງານການເງນິຂອງຜ ລ້ງົທຶນ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ປະຕບິດັບ ີ່ ໄດ.້ ຖາ້ປະຕບິດັບ ີ່ ໄດ,້ ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງນ  າໃຊເ້ອກະ 

ສານລາຍງານການເງນິມ ືຫ້ າ້ສ ດທ ີ່ ມ   ຂອງວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້, ທ ີ່ ໄດມ້  ການປບັປ ງ ດວ້ຍຜນົກະທບົຂອງລາຍການ

ເຄືີ່ ອນໄຫວ ຫ ື ເຫດການທ ີ່ ສ  າຄນັ ທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ໃນລະຫີ່ວາງມ ືປິ້ດບນັຊ .   

(ຊ) ນະໂຍບາຍການບນັຊ ຂອງວິສາຫະກດິຂາຮ ້ນ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ນ  າໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ ທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ

ກບັນະໂຍບາຍການບນັຊ ຂອງຜ ລ້ງົທຶນ, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງໄດປ້ບັປ ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງວິສາຫະກດິຂາ

ຮ ນ້ເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິນະໂຍບາຍການບນັຊ ຂອງຜ ລ້ງົທຶນ ເພືີ່ ອຈ ດປະສງົໃນການປະຕບິດັວທິ ການຕ ຕາມມ ນຄີ່າ

ທຽບເທົີ່ າ, ເວັນ້ເສັຍແຕີ່ທ ີ່ ປະຕິບດັບ ີ່ ໄດ.້   

(ຍ) ການຂາດທຶນສ ງກີ່ວາເງນິລງົທຶນ. ຖາ້ວີ່າພ ດສີ່ວນຂອງນກັລງົທຶນໃນການຂາດທຶນຂອງວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ເທົີ່ າກບັ 

ຫ ື ສ ງກີ່ວາມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິລງົທຶນຂອງຕນົໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຢ ດຕກິານຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ພ ດສີ່ວນຂອງຕນົເອງໃນສີ່ວນຂາດທຶນເພ ້ມເຕ ມ. ພາຍຫ ງັທ ີ່ ພ ດສີ່ວນຂອງເງນິລງົທຶນຂອງຜ ລ້ງົທຶນ

ຫາກຫ  ດລງົເຫ ືອສ ນ, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ການຂາດທຶນເພ ້ມເຕ ມດວ້ຍເງນິແຮ (ເບິີ່ ງໝວດ 21 ເງນິ

ແຮ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ອາດຈະເກ ດຂຶນ້), ພຽງແຕີ່ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າຜ ລ້ງົທຶນໄດມ້  ຂ ຜ້  ກພນັທາງກດົໝາຍ ຫ ືພນັທະແບບ

ປະລິຍາຍ ຫ ືໄດດ້  າເນ ນການເບ ກຈ ີ່າຍເງນິໃນນາມຂອງວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ເທົີ່ ານ ັນ້. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ໄດ້
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ລາຍງານວີ່າມ  ກ  າໄລຕາມພາຍຫ ງັ, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ພ ດສີ່ວນຂອງກ  າໄລດ ັີ່ງກ ີ່າວ ພຽງແຕີ່

ພາຍຫ ງັທ ີ່ ພ ດສີ່ວນຂອງຕນົໃນກ  າໄລຫາກເທົີ່ າກບັພ ດສີ່ວນ ການຂາດທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເທົີ່ ານ ັນ້.    

(ດ) ການຢ ດຕິວທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ. ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຢ ດຕກິານນ  າໃຊວ້ທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ ນບັແຕີ່ມ ືທ້ ີ່ ອິດທິພນົ

ທ ີ່ ສ  າຄນັສິນ້ສ ດລງົ.   

(i) ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ກາຍເປັນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ຫ ື ວສິາຫະກດິປະສມົ, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຄນືໃໝີ່ຜນົ

ປະໂຫຍດຈາກທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ຕນົຖໄືວຜ້ີ່ານມາ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ແລະ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື 

ສີ່ວນເສຍທ ີ່ ພວົພນັ, ຖາ້ມ  , ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.   

(ii) ຖາ້ວີ່າຜ ລ້ງົທຶນສ ນເສຍອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັ ຕ ີ່ ວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ພາຍຫ ງັໄດມ້  ການສະສາງອອກສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຫ ື 

ທງັໝດົ, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງໄດຕ້ດັລາຍການບນັຊ  ວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນ

ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ, ໃນດາ້ນໜຶີ່ ງ, ລະຫີ່ວາງ ຜນົບວກຂອງການຮບັເງນິແລະມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ

ຂອງເງນິລງົທຶນທ ີ່ ໄດຮ້ກັສາໄວ ້ແລະ, ໃນອ ກດາ້ນໜຶີ່ ງ, ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ 

ໃນມືທ້ ີ່ ສ ນເສຍອິດທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັ. ຈາກນ ັນ້,  ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງລງົບນັຊ ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ໄດຮ້ກັສາໄວ ້ ໂດຍນ  າໃຊ ້  

ໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ແລະ ໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆກີ່ຽວກບັ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິອືີ່ນໆ, ຕາມ

ຄວາມເໝາະສມົ.   

(iii) ຖາ້ວີ່າຜ ລ້ງົທຶນຫາກສ ນເສຍອິດທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັ ເນືີ່ອງຈາກສາຍເຫດອືີ່ ນ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການສະສາງສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງ

ເງນິລງົທຶນຂອງຕນົເອງອອກ, ຜ ລ້ງົທຶນນ ັນ້ ຕອ້ງຖວືີ່າມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິລງົທຶນໃນມືນ້ ັນ້ໆ ເປັນ

ພ້ືນຖານໃໝີ່ທາງດາ້ນຕ ົນ້ທຶນ, ແລະ ຕອ້ງລງົບນັຊ ເງນິລງົທຶນນ ັນ້ ຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງໝວດ 11 ແລະ 12, 

ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  

ວທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ  
14.9 ເວລາຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕາມລາ 

ຄາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ. ລາຄາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ບ ີ່ ລວມເອົາຄີ່າດ  າເນ ນລາຍການເຂ້ົານ  າ.  

14.10 ໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ, ດວ້ຍການຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ໂດຍນ  າໃຊຂ້ ແ້ນະນ  າກີ່ຽວກບັການຕ ມ  ນຄີ່າ      

ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃນວກັ 11.27 ຫາ 11.32. ຜ ລ້ງົທຶນທ ີ່ ນ  າໃຊວ້ທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຕອ້ງນ  າໃຊວ້ທິ ລາຄາຕ ົນ້ທຶນ 

ສ  າລບັເງນິລງົທຶນທ ກລາຍໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື 

ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ. 

ການສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

14.11 ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຈດັປະເພດເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ເປັນຊບັສິນບ ີ່ໝ ນວຽນ.  

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

14.12 ຜ ລ້ງົທຶນໃນວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ນະໂຍບາຍການບນັຊ  ສ  າລບັເງນິລງົທຶນຂອງວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ;   

(ຂ) ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຂອງເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ (ເບິີ່ ງວກັ 4.2(ຕ)) ;   

(ຄ) ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ  ຕາມວທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ ຊຶີ່ ງມ  ການສະເໜ 

ລາຄາທ ີ່ ໄດເ້ປ ດເຜ ຍ.  

14.13 ສ  າລບັເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມວທິ ລາຄາຕ ົນ້ທຶນ, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຈ  ານວນເງນິປນັຜນົ 

ແລະ ເງນິແຈກຢາຍອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຮບັ.  
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14.14 ສ  າລບັເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມວທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງແຍກເປ ດເຜ ຍພ ດ

ສີ່ວນຂອງຕນົເອງໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຂອງວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະພ ດສີ່ວນຂອງຕນົເອງໃນການດ  າເນ ນງານທ ີ່

ຢ ດເຊົາ ຂອງວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

14.15 ສ  າລບັເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມວທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ, ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່

ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ 11.41 ຫາ 11.44. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

14.1 

 

ຕາມ IFRS ສ  າລບັ ວນກ, ຜ ລ້ງົທຶນ ໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນບ ລິສດັແມ ີ່ ແຕີ່ມ  ເງນິລງົທຶນ ໃນໜຶີ່ ງ ຫ ື 

ຫ າຍວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຕອ້ງສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ ໃຫສ້ອດຄີ່ອງກບັໝວດ 14 ເງນິ

ລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້. ນອກນ ັນ້ ຍງັຕອ້ງເລືອກໃຊ ້ ການນ  າສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະ 

ເພາະກດິຈະການ (ເບິີ່ ງວກັ 9.25).  

ອ ງຕາມກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  (ມຕ. 15 ແລະ 16), ທ ກວສິາຫະກດິຕອ້ງສາ້ງເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ມ  ພຽງແຕີ່ເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມເທົີ່ ານ ັນ້ ທ ີ່ ຕອ້ງຖກືສະເໜ  ໃຫ້

ຖກືຕອ້ງກບັ ໝວດ 14. ວກັ 9.26 ສາ້ງຂ ກ້  ານດົກີ່ຽວກບັການບນັຊ  ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ໃນເອກະສານ 

ລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ຜ ລ້ງົທຶນ ໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ບ ີ່ ຖກືກ  ານດົໃຫສ້າ້ງເອກະສານລາຍ

ງານການເງນິອືີ່ ນ ພາຍໃຕຄ້ວາມໝາຍຂອງ IFRS ສ  າລບັ ວນກ.  

14.2 ຕາມນຍິາມ ບ ລິສດັ ຂອງລາວ ແມ ີ່ນຮ ບການວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ມ  ທຶນເປັນຮ ນ້. ວກັນ  ້ຖກືປບັປ ງ. 
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ໝວດ 15 

ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິປະສມົ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

15.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການບນັຊ ຂອງວສິາຫະກດິປະສມົ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ.      

ໝວດນ  ້ ນ  າໃຊເ້ພືີ່ ອການບນັຊ  ກີ່ຽວກບັກດິຈະການທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ແລະ ຊບັສນິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ໃນເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ ຂອງຜ ລ້ງົທຶນ ທ ີ່ ມ  ເງນິລງົທຶນໃນຖານະຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ ໃນໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍວິ

ສາຫະກດິປະສມົ. ວກັ 9.26 ວາງຂ ກ້  ານດົ ກີ່ຽວກບັການບນັຊ ສ  າລບັເງນິລງົທຶນຂອງຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການໃນວິສາຫະກດິທ ີ່

ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. 

ຄ  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັ ວິສາຫະກດິປະສມົ 

15.2 ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ແມ ີ່ນການມ ສີ່ວນຮີ່ວມໃນຄວບຄ ມກດິຈະການເສດຖະກດິໃດໜຶີ່ ງ  ຕາມສນັຍາທ ີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໄວ ້

ແລະ ມ ໄດ ້ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອການຕດັສິນບນັຫາດາ້ນຍ ດທະສາດການເງນິ ແລະ ທ ລະກດິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກ  າ ຕອ້ງການ

ການຕກົລງົເຫັນດ ຢີ່າງເປັນເອກະສນັຂອງບນັດາຝີ່າຍທ ີ່ ມ  ສີ່ວນຮີ່ວມໃນການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ (ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ).   

15.3 ວສິາຫະກດິປະສມົ ແມ ີ່ນຂ ຕ້ກົລງົໃນສນັຍາຊຶີ່ ງ ສອງ ຫ ື ຫ າຍຝີ່າຍ ຕກົລງົດ  າເນ ນກດິຈະກ  າເສດຖະກດິພາຍໃຕກ້ານຄວບ

ຄ ມຮີ່ວມກນັ. ວສິາຫະກດິປະສມົ  ສາມາດມ ຮ ບແບບຂອງກດິຈະການທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ, ຊບັສນິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຫ ື 

ວິສາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ.  

ກດິຈະການທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ 

15.4 ກດິຈະການຂອງບາງວິສາຫະກດິປະສມົ ເຮັດໃຫມ້  ການນ  າໃຊຊ້ບັສນິ ແລະ ແຫ ີ່ງຊບັພະຍາກອນອືີ່ ນໆຂອງຜ ຮ້ ີ່ວມປະ 

ກອບການ, ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນການສາ້ງຕ ັງ້ບ ລິສດັມະຫາຊນົ, ບ ລິສດັຮ ນ້ສີ່ວນ ຫ ື ວສິາຫະກດິອືີ່ ນ, ຫ ື ມ  ໂຄງປະກອບດາ້ນ

ການເງນິທ ີ່ ແຍກອອກຕີ່າງຫາກຈາກຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການເອງ. ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການແຕີ່ລະຄນົ ນ  າໃຊຊ້ບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົ

ຕນົ ແລະ ເຄືີ່ ອງໃນສາງຂອງຕນົເອງ. ນອກນ ັນ້ ຍງັຮບັຜິດຊອບລາຍຈ ີ່າຍ ແລະ ໜ ້ສນິຂອງຕນົເອງ ແລະ ແກໄ້ຂການ

ປະກອບທຶນເອົາເອງ ຊຶີ່ ງສະແດງເຖງິພນັທະສະເພາະຂອງຕນົເອງ. ກດິຈະກ  າຂອງວສິາຫະກດິປະສມົ ອາດດ  າເນ ນໂດຍ

ພະນກັງານຂອງຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຄຽງຄ ີ່ກບັກດິຈະກ  າທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັຂອງຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ. ໂດຍທ ົີ່ວໄປ, ສນັຍາຂອງ

ວສິາຫະກດິປະສມົ ຍງັກ  ານດົແບບວິທ ການແບີ່ງປນັ ລະຫີ່ວາງ ບນັດາຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ ລາຍຮບັທ ີ່ ໄດຈ້າກການຂາຍ

ຜະລິດຕະພນັຮີ່ວມກນັແລະ ລາຍຈ ີ່າຍທງັໝດົທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ຮີ່ວມກນັ.  

15.5 ກີ່ຽວກບັເງນິລງົທຶນໃນກດິຈະການທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ, ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເອກະສານລາຍ

ງານການເງນິຂອງຕນົເອງ :   

(ກ) ຊບັສນິທ ີ່ ຜ  ຮ້ ີ່ວມປະກອບການມ ການຄວບຄ ມ ແລະ ໜ ້ສນິທ ີ່ ຕນົໄດສ້າ້ງຂຶນ້, ແລະ   

(ຂ) ລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ແລະພ ດສີ່ວນລາຍຮບັຂອງຕນົ ຈາກການຂາຍສິນຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການຂອງວສິາຫະກດິ

ປະສມົ. 

ຊບັສນິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ 

15.6 ບາງວສິາຫະກດິປະສມົ ເຮັດໃຫມ້  ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ແລະ ສີ່ວນຫ າຍ ມ ການເປັນເຈົາ້ກ  າມະສດິຮີ່ວມກນັ, ໂດຍຜ ຮ້ ີ່ວມ

ປະກອບການ ທ ີ່ ໄດປ້ະກອບ ຫ ື ຊື ້ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຊບັສນິ  ເພືີ່ ອຮບັໃຊຈ້ ດປະສງົຂອງວສິາຫະກດິປະສມົ ແນໃສີ່ບນັລ ຈ ດ

ໝາຍຂອງວສິາຫະກດິປະສມົທ ີ່ ວາງໄວ.້  

15.7 ກີ່ຽວກບັເງນິລງົທຶນຂອງຕນົໃນຊບັສິນທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ, ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕ ີ່ ໄປນ  ້ ໃນ
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ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ :   

(ກ) ພ ດສີ່ວນຂອງຕນົໃນຊບັສນິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ, ທ ີ່ ໄດຈ້ດັປະເພດຕາມລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງຊບັສນິ ;  

(ຂ) ໜ ້ສນິທ ກລາຍທ ີ່ ຕນົໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ;  

(ຄ) ພ ດສີ່ວນຂອງຕນົໃນໜ ້ສນິທ ກລາຍທ ີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ຮີ່ວມກນັກບັຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການອືີ່ ນໆ ຂອງວສິາຫະກດິປະສມົ ;  

(ງ) ທ ກລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ຫ ື ການນ  າໃຊພ້ ດສີ່ວນຂອງຕນົໃນໝາກຜນົຂອງວສິາຫະກດິປະສມົ, ພອ້ມທງັພ ດສີ່ວນ

ຂອງຕນົໃນລາຍຈ ີ່າຍທງັໝດົທ ີ່ ວສິາຫະກດິປະສມົໄດສ້າ້ງຂຶນ້; ແລະ  

(ຈ) ທ ກລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ຕນົໄດສ້າ້ງຂຶນ້ບວ້ງເງນິລງົທຶນຂອງຕນົໃນວສິາຫະກດິປະສມົ. 

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ 

15.8 ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ແມ ີ່ນວສິາຫະກດິປະສມົທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການສາ້ງຕ ັງ້ບ ລິສດັ, ບ ລິສດັຮ ນ້ສີ່ວນ ຫ ື ວສິາຫະ

ກດິອືີ່ ນຊຶີ່ ງຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການແຕີ່ລະຄນົມ  ຜນົປະໂຫຍດນ  າ. ວສິາຫະກດິເຄືີ່ ອນໄຫວແບບດຽວກນັກບັວສິາຫະກດິອືີ່ ນໆ, 

ຍກົເວັນ້ກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າຂ ຕ້ກົລງົໃນສນັຍາທ ີ່ ໄດເ້ຊັນກນັລະຫີ່ວາງ ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ ໄດກ້  ານດົການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຕ ີ່

ການເຄືີ່ ອນໄຫວເສດຖະກດິຂອງວິສາຫະກດິ. 

ການຕ ມ ນຄີ່າ – ການເລືອກໃຊນ້ະໂຍບາຍການບນັຊ   
15.9 ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຕອ້ງລງົບນັຊ ເງນິລງົທຶນທງັໝດົຂອງຕນົເອງ ໃນທ ກວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດຄ້ວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ໂດຍນ  າໃຊ້

ໜຶີ່ ງໃນບນັດາວທິ ການດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້    

(ກ) ວທິ ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນ ວກັ 15.10 ;  

(ຂ) ວທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວ ້ໃນວກັ 15.13 ;  

(ຄ) ວທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ 15.14.  

ວທິ ຕ ົນ້ທຶນ  
15.10 ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ ຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນຂອງຕນົໃນວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດຄ້ວບຄ ມຮີ່ວມກນັ, ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນເງນິລງົທຶນທ ີ່ ມ  ການ

ສະເໜ ລາຄາທ ີ່ ໄດເ້ປ ດເຜ ຍ (ເບິີ່ ງວກັ 15.12) ຕາມຕ ົນ້ທຶນ ຫກັຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າສະສມົ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ  ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມໝວດ 27 ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ.  

15.11 ຜ ລ້ງົທຶນຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເງນິແຈກຢາຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການລງົທຶນເປັນລາຍຮບັ, ໂດຍບ ີ່ ໄດຄ້  ານງຶເຖງິເງນິແຈກ

ຢາຍມາຈາກຜນົໄດຮ້ບັສະສມົຂອງວິສາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ກ ີ່ອນ ຫ ື ຫ ງັຈາກມືຊ້ືກ້ດິຈະການ.  

15.12 ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນ ຢ ີ່ໃນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັຊຶີ່ ງມ  ການສະເໜ ລາຄາທ ີ່ ໄດເ້ປ ດເຜ ຍ 

ຕາມວທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ (ເບິີ່ ງວກັ 15.14). 

ວທິ ການຕ ມ ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ  
15.13 ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຕອ້ງໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນຂອງຕນົ ໃນວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ອ ງຕາມວິທ ການຕ ມ  ນ

ຄີ່າທຽບເທົີ່ າ ໂດຍນ  າໃຊລ້ະບຽບວທິ ການ ທ ີ່ ໄດຊ້ ແ້ຈງໃນວກັ 14.8 (ໂດຍສບັປີ່ຽນ « ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ» ແທນບີ່ອນທ ີ່

ວກັດ ັີ່ງກ ີ່າວເວ້ົາເຖງິ «ອິດທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັ »).  

ວທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ  
15.14 ເວລາຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ, ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າ

ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວຕາມລາຄາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ. ລາຄາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ບ ີ່ ລວມເອົາຄີ່າດ  າເນ ນລາຍການເຂ້ົານ  າ.  

15.15 ໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້, ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນຂອງຕນົໃນວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ

ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ, ພອ້ມດວ້ຍສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ທ ີ່ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  79 

 

ໂດຍນ  າໃຊຂ້ ແ້ນະນ  າກີ່ຽວກບັການຕ ມ  ນຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ໃນວກັ 11.27 ຫາ 11.32. ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ ທ ີ່ ນ  າໃຊ້

ວທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຕອ້ງນ  າໃຊວ້ທິ ຕ ົນ້ທຶນ ສ  າລບັເງນິລງົທຶນທງັໝດົໃນວິສາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າ

ຍ ຕທິ  າໄດຢ້ີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ 

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫີ່ວາງຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ ແລະ ວສິາຫະກດິປະສມົ 

15.16 ຖາ້ວີ່າຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ ປະກອບສີ່ວນ ຫ ື ຂາຍຊບັສນິໃຫວ້ສິາຫະກດິປະສມົໃດໜຶີ່ ງ, ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ກີ່ຽວ

ກບັພ ດສີ່ວນໃດໜຶີ່ ງຂອງ ສີ່ວນໄດ ້ ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ອນັເນືີ່ອງຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຕອ້ງສະແດງເຖງິເນືອ້ແທຂ້ອງ

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິປະສມົຮກັສາຊບັສິນໄວ,້ ແລະ ບນົເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ວີ່າ ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການໄດໂ້ອນ

ຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງການເປັນເຈົາ້ກ  າມະສດິທ ີ່ ສ  າຄນັ, ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຕອ້ງພຽງແຕີ່ຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ  ພ ດສີ່ວນ ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ທ ີ່ ເປັນສີ່ວນຂອງເງນິລງົທຶນຂອງຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການອືີ່ ນໆເທົີ່ ານ ັນ້. ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບ

ການ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຈ  ານວນເງນິຂາດທຶນທງັໝດົ ເມ ືີ່ອທຶນປະກອບ ຫ ື ການຂາຍສະໜອງຫ ກັຖານ ກີ່ຽວກບັ

ການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ.  

15.17 ຖາ້ວີ່າຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຊືຊ້ບັສິນນ  າວສິາຫະກດິປະສມົ, ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຕອ້ງບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ພ ດສີ່ວນຂອງ

ຕນົໃນກ  າໄລຂອງວສິາຫະກດິປະສມົຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້ ຈນົກີ່ວາຜ ກ້ ີ່ຽວຈະຂາຍຊບັສິນອອກຄນືໃຫພ້າກສີ່ວນ

ອືີ່ ນທ ີ່ ເປັນເອກະລາດ. ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ພ ດສີ່ວນຂອງຕນົ ໃນການຂາດທຶນ ອນັເນືີ່ອງຈາກ

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແບບດຽວກນັກບັກ  າໄລ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າການຂາດທຶນຕອ້ງໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນ

ທນັໃດໂລດ ເມ ືີ່ອຂາດທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສະແດງເຖງິຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ. 

ຖາ້ວີ່າຜ ລ້ງົທຶນບ ີ່ ມ  ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ 

15.18 ຜ ລ້ງົທຶນໃນວິສາຫະກດິປະສມົ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຕອ້ງລງົບນັຊ ເງນິລງົທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວອ ງຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງໝວດ 

11  ເຄືີ່ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ  ຫ ື, ຖາ້ຫາກມ ອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັຕ ີ່ ວສິາຫະກດິປະສມົ, ອ ງຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງໝວດ 14 ເງນິ

ລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

15.19 ຜ ລ້ງົທຶນໃນວິສາຫະກດິປະສມົຍງັຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ :  

(ກ) ນະໂຍບາຍການບນັຊ  ທ ີ່ ນ  າໃຊເ້ພືີ່ ອຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິລງົທຶນຂອງຕນົໃນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ.  

(ຂ) ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ (ເບິີ່ ງວກັ 4.2(ຖ)).  

(ຄ) ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິລງົທຶນ ໃນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ອ ງຕາມວທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ ຊຶີ່ ງມ  ການ

ສະເໜ ລາຄາທ ີ່ ໄດເ້ປ ດເຜ ຍ.  

(ງ) ມ ນຄີ່າລວມຂ ຜ້  ກພນັຂອງຕນົທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັວສິາຫະກດິປະສມົ, ລວມທງັພ ດສີ່ວນຂອງຕນົ ໃນຂ ຜ້  ກພນັດາ້ນທຶນ ທ ີ່

ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ຮີ່ວມກບັຜ ປ້ະກອບການອືີ່ ນໆ ພອ້ມທງັພ ດສີ່ວນຂ ຜ້  ກພນັດາ້ນທຶນຂອງວສິາຫະກດິປະສມົເອງ.   

15.20 ສ  າລບັວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ  ຕາມວທິ ການຕ ຕາມມ ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ, ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຍງັ

ຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃນວກັ 14.14 ສ  າລບັເງນິລງົທຶນທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມວທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ.   

15.21 ສ  າລບັວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ໂດຍອ ງຕາມວທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ, ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການຕອ້ງເປ ດ

ເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ 11.41 ຫາ 11.44.   
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ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

15.1 

 

ອ ງຕາມ IFRS ສ  າລບັ ວນກ, ຜ ລ້ງົທຶນ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນບ ລິສດັແມ ີ່ ແຕີ່ຫາກມ ເງນິລງົທຶນໃນຖານະຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບ

ການໃນໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍ ວສິາຫະກດິປະສມົ ຕອ້ງສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັ

ໝວດ 15 ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິປະສມົ. ນອກນ ັນ້, ຍງັຕອ້ງເລືອກໃຊກ້ານນ  າສະເໜ ເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິສະເພາະກດິຈະການ (ເບິີ່ ງວກັ 9.25).  

ອ ງຕາມກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  (ມຕ. 15 ແລະ 16), ທ ກວສິາຫະກດິຕອ້ງສາ້ງເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ກດິຈະການທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ, 

ຊບັສນິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ແລະ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຖກືລງົບນັຊ  ຖກືຕອ້ງກບັໝວດ 15. ໃນ

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, ກດິຈະການທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ, ຊບັສນິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມ

ກນັ ແລະ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຖກືລງົບນັຊ  ຖກືຕອ້ງກບັໝວດ 15. ວກັ 9.26 ສາ້ງຂ ກ້  ານດົ ກີ່ຽວ

ກບັການບນັຊ  ສ  າລບັເງນິລງົທຶນໃນຖານະຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ ໃນວິສາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ໃນ

ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ຜ ລ້ງົທຶນໃນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ບ ີ່ ຖກືກ  ານດົ

ໃຫສ້າ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິອືີ່ ນ ພາຍໃຕຄ້ວາມໝາຍຂອງ IFRS ສ  າລບັ ວນກ.  
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ໝວດ 16  

ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

16.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ນ  າໃຊສ້  າລບັການບນັຊ ກ ີ່ຽວກບັເງນິລງົທຶນໃສີ່ທ ີ່ ດນິ ຫ ື ສິີ່ ງປ ກສາ້ງທ ີ່ ຖກືຕາມຄ  ານຍິາມຂອງອະສງັຫາລິ 

ມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ 16.2 ແລະ ກ ລະນ  ທ ີ່ ຜ  ເ້ຊົີ່ າເລືອກຈດັປະເພດຜນົປະໂຫຍດໃນອະສງັຫາລິ 

ມະຊບັ ທ ີ່ ເກ ດຈາກສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ (ເບິີ່ ງວກັ 16.3) ເປັນອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ. ມ  ພຽງແຕີ່

ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຊຶີ່ ງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າສາມາດຄດິໄລີ່ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ື ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຫ ືຄວາມ

ພະຍາຍາມທ ີ່ ຫ າຍເກ ນຄວນ ບນົພ້ືນຖານຄວາມສບືເນືີ່ອງເທົີ່ ານ ັນ້ ຈຶີ່ງຖກືລງົບນັຊ  ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ຕາມ

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນອືີ່ ນໆທງັໝດົ ຖກືລງົບນັຊ ເປັນ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່

ມ  ຕວົຕນົ ໂດຍນ  າໃຊວ້ທິ ຕ ົນ້ທຶຶນ-ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ-ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ໃນໝວດ 17 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ແລະ ຍງັຢ ີ່ໃນ

ຂອບເຂດຂອງ   ໝວດ 17 ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າມ  ການຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ກີ່ຽວກບັມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ແລະ ຄາດວີ່າມ ນຄີ່າ

ຍ ຕທິ  າດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຍງັສາມາດວດັແທກໄດຢ້ີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖບືນົພ້ືນຖານຄວາມສບືເນືີ່ ອງ.   

ຄ  ານຍິາມ ແລະ ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້ ກີ່ຽວກບັອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ 

16.2 ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ແມ ີ່ນອະສງັຫາລິມະຊບັ (ທ ີ່ ດນິ ຫ ື ສິີ່ ງປ ກສາ້ງ - ຫ ື ພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງສິີ່ ງປ ກສາ້ງ 

- ຫ ື ທງັສອງອນັ) ຊຶີ່ ງເຈົາ້ຂອງ ຫ ື ຜ ເ້ຊົີ່ າຮກັສາໄວ ້ພາຍໃຕສ້ນັຍາເຊົີ່ າການເງນິເພືີ່ ອເກບັຄີ່າເຊົີ່ າ ຫ ື ເພືີ່ ອເພ ີ່ ມຄີ່າຂອງ

ທຶນ ຫ ື ທງັ ສອງ, ແທນທ ີ່ ຈະ :  

(ກ) ນ  າໃຊໃ້ນການຜະລິດ ຫ ື ໃນການສະໜອງສິນຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ຫ ື ເພືີ່ ອເປ້ົາໝາຍທາງດາ້ນບ ລິຫານ, ຫ ື  

(ຂ) ຂາຍອອກໃນໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິປກົກະຕິ.   

16.3 ຜນົປະໂຫຍດໃນອະສງັຫາລິມະຊບັ ຊຶີ່ ງຜ ເ້ຊົີ່ າຖພືາຍໃຕສ້ນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ, ອາດຖກືຈດັປະເພດ ແລະ ລງົບນັຊ  ເປັນ

ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ໂດຍນ  າໃຊໝ້ວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ພຽງແຕີ່ຖາ້ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າອະສງັຫາລິມະຊບັນ ັນ້ ຫາກກງົ

ກບັຄ  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນເທົີ່ ານ ັນ້ ແລະ ຜ ເ້ຊົີ່ າກ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຜນົປະໂຫຍດ

ໃນອະສງັຫາລິມະຊບັ ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທງັບ ີ່ ມ  ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ ບນົພ້ືນຖານຄວາມສບືເນືີ່ ອງໄດເ້ທົີ່ າ

ນ ັນ້. ທາງເລືອກໃນການຈດັປະເພດນ  ້ມ  ໄວເ້ພືີ່ ອພິຈາລະນາອະສງັຫາລິມະຊບັ ແຕີ່ລະລາຍການ. 

16.4 ອະສງັຫາລິມະຊບັທ ີ່ ນ  າໃຊແ້ບບປະສມົ ຕອ້ງແຍກອອກເປັນ ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ແລະ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  

ຕວົຕນົ. ໃນເວລາດຽວກນັນ ັນ້, ຖາ້ວີ່າມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງອງົປະກອບຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຫາກບ ີ່

ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າໄດ ້ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ືໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ແລະ ມ ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ, ຕອ້ງລງົບນັຊ ອະສງັ 

ຫາລິມະຊບັທງັໝດົ ເປັນຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຕາມໝວດ 17.  

ການຕ ມ ນຄີ່າເວລາການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້ 

16.5 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຕາມຕ ົນ້ທຶນຂອງລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເວລາການຮບັຮ ລ້າຍ 

ການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້. ຕ ົນ້ທຶນຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນທ ີ່ ຊື້ມາ ປະກອບດວ້ຍລາຄາຊື ້ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທງັ

ໝດົທ ີ່ ຕິດພນັໂດຍກງົ ເຊັີ່ ນຄີ່າທ  ານຽມທາງກດົໝາຍ, ຄີ່າທ  ານຽມນາຍໜາ້, ຄີ່າອາກອນໂອນທະບຽນອະສງັຫາລິມະຊບັ 

ແລະ ຄີ່າດ  າເນ ນລາຍການອືີ່ ນໆ. ຖາ້ຫາກເຍືອ້ນຊ  າລະເກ ນກ  ານດົເວລາປກົກະຕິຂອງສນິເຊືີ່ ອ, ຕ ົນ້ທຶນຈະເທົີ່ າກບັມ ນຄີ່າ

ປດັຈ ບນັຂອງເງນິຊ  າລະທງັໝດົໃນອະນາຄດົ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄດິໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນທ ີ່

ສາ້ງເອງ ຕາມຂ ກ້  ານດົໃນວກັ 17.10 ຫາ 17.14. 

16.6 ຕ ົນ້ທຶນເບື້ອງຕ ົນ້ຂອງຜນົປະໂຫຍດໃນອະສງັຫາລິມະຊບັ ທ ີ່ ໄດຖ້ ືຕາມສນັຍາເຊົີ່ າ ແລະ ຈດັເປັນອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອ

ການລງົທຶນ ຕອ້ງຄດິໄລີ່ຕາມທ ີ່ ກ  ານດົໄວສ້  າລບັສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ຢ ີ່ວກັ 20.9, ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າສນັຍາເຊົີ່ າໄດຖ້ກືຈດັເປັນ
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ປະເພດສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ ຖາ້ຫາກຢ ີ່ໃນຂອບເຂດການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂອງໝວດ 20 ສນັຍາເຊົີ່ າ ກ ຕາມ. ເວ້ົາອ ກ

ຢີ່າງໜຶີ່ ງ, ຊບັສນິຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມມ ນຄີ່າທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາໝ ີ່ ລະຫີ່ວາງມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັ ແລະ 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດ. ຈ  ານວນເງນິທຽບເທົີ່ າຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນໜ ້ສນິ ຕາມຂ ກ້  ານດົໃນ

ວກັ 20.9. 

ການຕ ມ ນຄີ່າພາຍຫ ງັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

16.7 ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຊຶີ່ ງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ຄວາມ

ພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ ຕອ້ງຖກືຕ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້ ພອ້ມດວ້ຍສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕິ

ທ  າ ທ ີ່ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ຖາ້ວີ່າອະສງັຫາລິມະຊບັ ຊຶີ່ ງໄດຖ້ໄືວພ້າຍໃຕສ້ນັຍາເຊົີ່ າ ຖກືຈດັ

ປະເພດເປັນອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ, ລາຍການທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ແມ ີ່ນຜນົປະໂຫຍດ ແຕີ່ຫາກ

ບ ີ່ ແມ ີ່ນອະສງັຫາລິມະຊບັນ ັນ້. ວກັ 11.27 ຫາ 11.32 ໃຫຄ້  າແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັການຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງ

ລງົບນັຊ  ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນອືີ່ ນໆທງັໝດົ ເປັນຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ໂດຍນ  າໃຊວ້ທິ ຕ ົນ້ທຶນ-ຄີ່າຫ  ຍ້

ຫຽ້ນ-ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ໃນ ໝວດ 17. 

ການໂອນລາຍການ 

16.8 ຖາ້ຫາກບ ີ່ ມ  ການຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ບ ີ່ ມ  ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ ສ  າລບັ

ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນໃດໜຶີ່ ງ ຊຶີ່ ງໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມວທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ, ພາຍຫ ງັນ ັນ້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດລ້ງົ

ບນັຊ ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົຕາມຂ ກ້  ານດົໃນໝວດ 17 ຈນົກີ່ວາຈະມ ການຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຢີ່າງ   

ໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ ໃນມືນ້ ັນ້, ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ກາຍເປັນຕ ົນ້ທຶນ ຕາມໝວດ 17. ວກັ 

16.10(ຈ) (iii) ກ  ານດົ ໃຫເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ ກີ່ຽວກບັສີ່ວນປີ່ຽນແປງດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ນ ັນ້ແມ ີ່ນສີ່ວນປີ່ຽນແປງຕາມສະພາບການ ແຕີ່

ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນສີ່ວນປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ .    

16.9 ນອດເໜືອຈາກຂ ກ້  ານດົໃນວກັ 16.8, ວສິາຫະກດິຕອ້ງໂອນອະສງັຫາລິມະຊບັໄປເປັນ ຫ ື ມາຈາກ ປະເພດອະສງັຫາລິ 

ມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ພຽງແຕີ່ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າຫາກກງົກບັຄ  ານຍິາມຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນເທົີ່ ານ ັນ້. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

16.10 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ ສ  າລບັອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນທງັໝດົທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຜີ່ານ

ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ (ວກັ 16.7) ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້  

(ກ) ວທິ ການ ແລະ ສມົມ ດຖານສ  າຄນັ ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊເ້ພືີ່ ອຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ.  

(ຂ) ຂອບເຂດທ ີ່ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ (ຕາມທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ ຫ ື ເປ ດເຜ ຍໃນເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິ) ໄດອ້ ງໃສີ່ໃນການປະເມ  ນຄີ່າ ໂດຍຜ ປ້ະເມ  ນຄີ່າອິດສະລະ ທ ີ່ ມ  ຄ ນວ ດທິທາງດາ້ນວຊິາຊ ບທ ີ່

ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຖກືຮບັຮ  ້ແລະມ ປະສບົການໃໝີ່ອີ່ຽມ ກີ່ຽວກບັສະຖານທ ີ່ ຕ ັງ້ ແລະ ປະເພດອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອ

ການລງົທຶນ ທ ີ່ ກ  າລງັຖກືປະເມ  ນຄີ່າ. ຖາ້ບ ີ່ ມ  ການປະເມ  ນຄີ່າຄແືນວນ ັນ້, ໃຫເ້ປ ດເຜ ຍຄວາມເປັນຈງິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

(ຄ) ຂ ຈ້  າກດັທ ີ່ ມ   ແລະ ຈ  ານວນຂ ຈ້  າກດັ ກີ່ຽວກບັຄວາມອາດສາມາດໃນການຂາຍອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຫ ື 

ເກບັລາຍຮບັ ແລະ ການຮບັເງນິຈາກການຂາຍ. 

(ງ) ຂ ຜ້  ກພນັຕາມສນັຍາຊື,້ ກ ີ່ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຫ ື ສອ້ມແປງ, ບ  າລ ງຮກັສາ ຫ ື 

ປບັປ ງ.  

(ຈ) ການສມົທຽບຕວົເລກ ລະຫີ່ວາງ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນໃນຕ ົນ້ປ  ແລະ ໃນທາ້ຍ

ປ , ໂດຍເປ ດເຜ ຍຢີ່າງຈະແຈງ້ ກີ່ຽວກບັ :    

(i) ລາຍການຮບັເຂ້ົາ, ໂດຍແຍກລາຍການຈາກການຊື ້ຕາມປະເພດການຄວບກດິຈະການ.  
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(ii) ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ສ ດທິ ຈາກການປບັປ ງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ.  

(iii) ການໂອນເປັນປະເພດ ຊບັຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຖາ້ຫາກບ ີ່ ມ  ການຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ໂດຍ

ບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ (ເບິີ່ ງວກັ 16.8).  

(iv) ການໂອນໄປ ແລະ ການໂອນຈາກ ປະເພດເຄືີ່ ອງໃນສາງ ແລະ ອະສງັຫາລິມະຊບັທ ີ່ ເຈົາ້ຂອງຄອບຄອງຢ ີ່.  

(v) ການປີ່ຽນແປງອືີ່ ນໆ.  

ບ ີ່ ຈ  າເປັນຈະສະເໜ ການສມົທຽບຕວົເລກດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສ  າລບັປ ການບນັຊ ຜີ່ານໆມາ.  

16.11 ອ ງຕາມໝວດ 20 ສນັຍາເຊົີ່ າ, ເຈົາ້ຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ກີ່ຽວກບັສນັຍາ

ເຊົີ່ າທ ີ່ ໄດເ້ຊັນກນັ. ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຖອືະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນພາຍໃຕສ້ນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ຫ ື ສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນ

ງານ ເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຂອງຜ ເ້ຊົີ່ າ ສ  າລບັສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ແລະ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າສ  າລບັທ ກສນັຍາ

ເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ ທ ີ່ ໄດເ້ຊັນກນັ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ຄືກັນກັບ IFRS ສ າລັບ ວນກ. 
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ໝວດ 17  

ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ 

 

ຂອບເຂດ 

17.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  າໃຊສ້  າລບັການບນັຊ  ກີ່ຽວກບັຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ແລະ ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຊຶີ່ ງບ ີ່

ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ. ໝວດ 16 ອະສງັຫາ 

ລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ນ  າໃຊສ້  າລບັອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຊຶີ່ ງສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້

ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ.   

17.2 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ແມ ີ່ນຊບັສນິທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ :  

(ກ) ທ ີ່ ຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອນ  າໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດ, ສະໜອງສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ, ໃຫພ້າກສີ່ວນອືີ່ ນເຊົີ່ າ ຫ ື ເພືີ່ ອເປ້ົາ

ໝາຍທາງດາ້ນບ ລິຫານ, ແລະ  

(ຂ) ຄາດວີ່າຈະຖກືນ  າໃຊເ້ກ ນໜຶີ່ ງປ ການບນັຊ ຂຶນ້ໄປ.  

17.3 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ບ ີ່ ກວມເອົາ :   

(ກ) ຊບັສນິຊ ວະພາບ ກີ່ຽວກບັກດິຈະກ  າກະສກິ  າ (ເບິີ່ ງໝວດ 34 ກດິຈະກ  າພິເສດ), ຫ ື  

(ຂ) ສດິທິຕ ີ່ ແຮີ່ທາດ ແລະ ບ ີ່ ແຮີ່ ເຊັີ່ ນນ  າ້ມນັ, ອາຍແກສັທ  າມະຊາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຄາ້ຍຄກືນັອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ຟ້ືນຟ ຄນື

ບ ີ່ ໄດ.້  

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

17.4 ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງນ  າໃຊເ້ງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນວກັ 2.27 ເພືີ່ ອກ  ານດົວີ່າຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ລາຍການ ຊບັຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົໃດໜຶີ່ ງ ຫ ືບ ີ່ . ສະນ ັນ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຕ ົນ້ທຶນ

ຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ເປັນຊບັສນິ, ຖາ້ໄດເ້ງ ືີ່ອນໄຂທ ກຂ ຕ້ ີ່ ໄປນ :້                       

(ກ) ມ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດ ້ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົທ ີ່ ຕິດພນັກບັລາຍການ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ແລະ  

(ຂ) ຕ ົນ້ທຶນຂອງລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້  

17.5 ເຄືີ່ ອງອາໄຫ ີ່ ແລະ ອ ປະກອນບ  າລ ງຮກັສາ ຕາມປກົກະຕຈິດົເປັນເຄືີ່ ອງໃນສາງ ແລະ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າ 

ໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ເມ ືີ່ອເວລາຖກືຊມົໃຊ.້ ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ເຄືີ່ ອງອາໄຫ ີ່ຕ ົນ້ຕ  ແລະ ອ ປະກອນສ  າຮອງໄວໃ້ຊງ້ານ ເປັນຊບັ

ສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຄາດວີ່າຈະນ  າໃຊເ້ກ ນໜຶີ່ ງປ ການບນັຊ ຂຶນ້ໄປ. ເຊັີ່ ນດຽວກນັນ ັນ້, ຖາ້ວີ່າເຄືີ່ ອງອາ

ໄຫ ີ່ ແລະ ອ ປະກອນບ  າລ ງຮກັສາ ສາມາດນ  າໃຊພ້ຽງແຕີ່ກບັຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົລາຍການດຽວເທົີ່ ານ ັນ້ ກ ໃຫຖ້ເືປັນ

ຊບັຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ.  

17.6 ສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງບາງລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົອາດຕອ້ງການການປີ່ຽນແທນເປັນໄລຍະປກົກະຕ ິ(ເຊັີ່ ນ ຫ ງັຄາຂອງ

ສິີ່ ງປ ກສາ້ງໃດນຶີ່ ງ). ວສິາຫະກດິຕອ້ງບວກຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍປີ່ຽນແທນພາກສີ່ວນປະກອບດ ັີ່ງກ ີ່າວເວລາຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍດ ັີ່ງກ ີ່າວເກ ດ

ຂຶນ້ໃສີ່ມ  ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, ຖາ້ຫາກຄາດວີ່າເຄືີ່ ອງອາໄຫ ີ່ປີ່ຽນແທນຈະສະໜອງຜນົປະໂຫຍດ 

ດາ້ນເສດຖະກດິເພ ້ມເຕ ມໃນອະນາຄດົ ໃຫກ້ບັວສິາຫະກດິ. ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງພາກສີ່ວນປະກອບດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ ຖກືປີ່ຽນ

ແທນ ແລະ ຕດັລາຍການບນັຊ  ຕາມວກັ 17.27 ຫາ17.30. ວກັ 17.16 ກ  ານດົວີ່າ ຖາ້ຫາກອງົປະກອບຕ ົນ້ຕ ຂອງຊບັ

ສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົໃດໜຶີ່ ງ ຫາກມ ຮ ບແບບການຊມົໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິທ ີ່ ສ  າຄນັທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ, ວສິາຫະ

ກດິຕອ້ງຈດັແບີ່ງຕ ົນ້ທຶນເບື້ອງຕ ົນ້ຂອງຊບັສນິ ໃສີ່ອງົປະກອບຕ ົນ້ຕ  ແລະ ແຍກຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນແຕີ່ລະອງົປະກອບດ ັີ່ງ 

ກີ່າວ ບນົພ້ືນຖານອາຍ ການນ  າໃຊຂ້ອງອງົປະກອບເຫ ົີ່ ານ ັນ້.   
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17.7 ເງ ືີ່ອນໄຂໃນການສບືຕ ີ່ ນ  າໃຊລ້າຍການໃດໜຶີ່ ງຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ (ເຊັີ່ ນ ລດົເມ) ອາດຈ  າຕອ້ງໄດດ້  າເນ ນການ

ກວດກາໃຫີ່ຍຢີ່າງເປັນປກົກະຕິເພືີ່ ອແນໃສີ່ຄ ົນ້ຫາຂ ຜິ້ດພາດທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ໄດ ້ບ ີ່ ວີ່າຈະມ ການປີ່ຽນເຄືີ່ ອງອາໄຫ ີ່ຫ ືບ ີ່ ກ ຕາມ. 

ຖາ້ຫາກມ ການກວດກາຄ ັງ້ໃຫີ່ຍ, ຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍນ ັນ້ ໃນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງລາຍການ ຊບັສມົບດັ

ຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ເປັນການປີ່ຽນແທນ ຖາ້ຫາກຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ . ທ ກມ ນຄີ່າໃນ

ບນັຊ ທ ີ່ ຍງັເຫ ືອຂອງຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການກວດກາໃຫີ່ຍຄ ັງ້ຜີ່ານມາ (ຕີ່າງກບັເຄືີ່ ອງອາໄຫ ີ່ຕວົຈງິ) ຖກືຕດັລາຍການບນັຊ . 

ການຕດັລາຍການບນັຊ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖກືດ  າເນ ນ ບ ີ່ ວີ່າໄດມ້  ການຈ  າແນກ ກີ່ຽວກບັຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຂອງການກວດກາໃຫຍີ່ ໃນລາຍ

ການເຄືີ່ ອນໄຫວ ທ ີ່ ລາຍການນ ັນ້ ໄດຊ້ື ້ຫ ື ສາ້ງຫ ືບ ີ່ ກ ຕາມ. ຖາ້ຈ  າເປັນ, ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄາດຄະເນການກວດກາຄາ້ຍຄກືນັໃນ

ອະນາຄດົ ອາດຖກືນ  າໃຊເ້ປັນເຄືີ່ ອງໝາຍຊ ບ້ອກວີ່າ ຕ ົນ້ທຶນຂອງອງົປະກອບການກວດກາທ ີ່ ມ  ໃນເວລາຊື ້ ຫ ື ສາ້ງລາຍ 

ການດ ັີ່ງກ ີ່າວມ  ຄແືນວໃດ. 

17.8 ທ ີ່ ດນິ ແລະ ສິີ່ ງປ ກສາ້ງ ແມ ີ່ນຊບັສນິທ ີ່ ແຍກຈາກກນັ ແລະ ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດແ້ຍກລງົບນັຊ  ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຈະໄດຊ້ືເ້ຂ້ົາ

ມາພອ້ມກນັກ ຕາມ. 

  ການຕ ມ ນຄີ່າເວລາການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

17.9 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າລາຍການ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຕາມຕ ົນ້ທຶນ ໃນເວລາການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້. 

ສີ່ວນປະກອບຂອງຕ ົນ້ທຶນ  
17.10 ຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ປະກອບດວ້ຍລາຍການດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້   

(ກ) ລາຄາຊື,້ ລວມທງັຄີ່າທ  ານຽມວຊິາການທາງກດົໝາຍ, ຄີ່ານາຍໜາ້, ຄີ່າພາສ ຂາເຂ້ົາ ແລະ ອາກອນທ ີ່ ເກບັຄນືບ ີ່ ໄດ,້ 

ພາຍຫ ງັຫກັສີ່ວນຫ  ດການຄາ້ຕີ່າງໆອອກ.  

(ຂ) ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທງັໝດົທ ີ່ ຕດິພນັໂດຍກງົກບັການນ  າເອົາຊບັສນິໄປເຖງິສະຖານທ ີ່ ຕ ັງ້ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂອນັຈ  າເປັນ ເພືີ່ ອ

ໃຫສ້າມາດດ  າເນ ນການຕາມແບບວິທ ທ ີ່ ຄະນະບ ລິຫານໄດຕ້ ັງ້ໃຈໄວ.້ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍເຫ ົີ່ ານ  ້ ອາດລວມມ ຄີ່າກະກຽມສະ 

ຖານທ ີ່ , ສ ົີ່ງມອບ ແລະ ແບກຫາບເບືອ້ງຕ ົນ້, ສິີ່ ງຕດິຕ ັງ້ ແລະ ການປະກອບເຄືີ່ ອງ ພອ້ມທງັການທດົສອບດາ້ນ

ການດ  າເນ ນງານ.   

(ຄ) ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັເບືອ້ງຕ ົນ້ ກີ່ຽວກບັຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ພວົພນັກບັການເລ ກຮື ້ ແລະ ເຄືີ່ ອນຍາ້ຍລາຍການນ ັນ້ 

ອອກຈາກທ ີ່ ຕ ັງ້, ພນັທະຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ເມ ືີ່ອມ  ການຊືລ້າຍການນ ັນ້ ຫ ື ເນືີ່ອງຈາກການນ  າໃຊລ້າຍການ

ນ ັນ້ໃນຕະຫ ອດປ ການບນັຊ ໃດໜຶີ່ ງສະເພາະ ເພືີ່ ອຈ ດໝາຍອືີ່ ນທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການຜະລິດເຄືີ່ ອງໃນສາງໃນປ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ.    

17.11 ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ບ ີ່ ແມ ີ່ນຕ ົນ້ທຶນຂອງລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົໃດໜຶີ່ ງ, ແລະ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ ນ ັນ້ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ເວລາຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍດ ັີ່ງກ ີ່າວເກ ດຂຶນ້ :  

(ກ) ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການເປ ດສິີ່ ງຕິດຕ ັງ້ໃໝີ່. 

(ຂ) ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍເປ ດຕວົຜະລິດຕະພນັ ຫ ື ການບ ລິການໃໝີ່ (ລວມທງັຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຂອງກດິຈະການໂຄສະນາ ແລະ ສ ົີ່ງ

ເສ ມການຂາຍຜະລິດຕະພນັ).  

(ຄ) ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍດ  າເນ ນກດິຈະການ ໃນສະຖານທ ີ່ ແຫີ່ງໃໝີ່ ຫ ື ກບັປະເພດລ ກຄາ້ລາຍໃໝີ່ (ລວມທງັຄີ່າບ  າລ ງກ ີ່ສາ້ງ

ພະນກັງານ).   

(ງ) ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍບ ລິຫານ ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ົີ່ວໄປ.  

(ຈ) ຄີ່າກ ຢື້ມເງນິ (ເບິີ່ ງໝວດ 25 ຄີ່າກ ຢື້ມເງນິ). 

17.12 ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ຕດິພນັກບັກດິຈະການສ  າຮອງ ໃນເວລາກ ີ່ສາ້ງ ຫ ື ພດັທະນາລາຍການໃດໜຶີ່ ງຂອງຊບັສມົບດັ

ຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຖາ້ວີ່າກດິຈະການດ ັີ່ງກ ີ່າວຫາກບ ີ່ ຈ  າເປັນເພືີ່ ອເຮັດໃຫ້

ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ໄປສ ີ່ສະຖານທ ີ່  ແລະ ຢ ີ່ໃນສະພາບດ  າເນ ນງານທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວ.້   

 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  86 

 

ການຕ ມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນ  
17.13 ຕ ົນ້ທຶນຂອງລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົໃດໜຶີ່ ງ ແມ ີ່ນລາຄາເງນິສດົທຽບເທົີ່ າໃນມືກ້ານຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ . ຖາ້  

ການຊ  າລະເງນິຫາກຖກືເຍື້ອນຊ  າລະເກ ນກ  ານດົເວລາປກົກະຕຂິອງສນິເຊືີ່ ອ, ຕ ົນ້ທຶນແມ ີ່ນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຂອງເງນິຊ  າ 

ລະທງັໝດົໃນອະນາຄດົ.  

ການແລກປີ່ຽນຊບັສິນ  
17.14 ລາຍການໃດໜຶີ່ ງຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ອາດໄດມ້າຈາກການແລກປີ່ຽນລະຫີ່ວາງໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍລາຍການຊບັສນິທ ີ່ ບ ີ່

ເປັນເງນິ, ຫ ືກ  ີ່ມຊບັສນິເປັນເງນິ ແລະ ບ ີ່ ເປັນເງນິ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດຊ້ືມ້າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິ

ທ  າ ເວັນ້ເສັຍແຕີ່ (ກ) ຖາ້ວີ່າລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວແລກປີ່ຽນຫາກຂາດເນືອ້ແທທ້າງດາ້ນທ ລະກດິ ຫ ື (ຂ) ເປັນໄປບ ີ່ ໄດທ້ ີ່

ຈະຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ືທງັຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະຂອງຊບັສນິທ ີ່ ນ  າໄປແລກປີ່ຽນ. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຕ ົນ້

ທຶນຂອງຊບັສິນ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິທ ີ່ ນ  າໄປແລກປີ່ຽນ.  

ການຕ ມ ນຄີ່າພາຍຫ ງັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້ 

17.15 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົທງັໝດົພາຍຫ ງັໄດກ້ານຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້ ຕາມ

ຕ ົນ້ທຶນ ຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ແລະ ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າສະສມົ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຄີ່າ

ໃຊຈ້ ີ່າຍ ກີ່ຽວກບັການບ  າລ ງຮກັສາປະຈ  າວນັ ຂອງລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໃນປ ການ

ບນັຊ  ທ ີ່ ໄດເ້ກ ດມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ. 

ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ 

17.16 ຖາ້ວີ່າອງົປະກອບຕ ົນ້ຕ ຂອງລາຍການໃດໜຶີ່ ງຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ມ  ຮ ບແບບການຊມົໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດ 

ຖະກດິທ ີ່ ມ  ຄວາມສ  າຄນັແຕກຕີ່າງກນັ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັແບີ່ງຕ ົນ້ທຶນເບືອ້ງຕ ົນ້ຂອງຊບັສນິເຂ້ົາໃສີ່ອງົປະກອບຕ ົນ້ຕ  

ແລະ ແຍກຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນແຕີ່ລະອງົປະກອບບນົພ້ືນຖານອາຍ ການນ  າໃຊ.້ ຊບັສນິອືີ່ ນໆຕອ້ງຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນບນົພ້ືນຖານ 

ອາຍ ການນ  າໃຊ ້ຄກືນັກບັເປັນຊບັສິນອນັນຶີ່ ງອນັດຽວ. ແຕີ່ມ  ບາງຂ ຍ້ກົເວັນ້ ເຊັີ່ ນເໝືອງຂ ດຄ ົນ້ແຮີ່ ແລະ ສະຖານທ ີ່ ຖິມ້ຂ ້

ເຫຍືອ້, ທ ີ່ ດນິ ມ  ອາຍ ການນ  າໃຊບ້ ີ່ ຈ  າກດັ ແລະ ດ ັີ່ງນ ັນ້ຈຶີ່ງບ ີ່ ຖກືຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ.   

17.17 ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນໃນແຕີ່ລະປ ການບນັຊ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ເວັນ້ເສັຍແຕີ່ໝວດອືີ່ ນຂອງ 

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຕ ົນ້ທຶນ ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສນິ. ຕວົຢີ່າງ ການຫກັ

ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ແມ ີ່ນລວມເຂ້ົາຢ ີ່ໃນຕ ົນ້ທຶນຂອງເຄືີ່ ອງໃນສາງ (ເບິີ່ ງ ໝວດ 13 ເຄືີ່ອງໃນສາງ). 

ຈ  ານວນເງນິຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຮອບເວລາຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ 

17.18 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັແບີ່ງຈ  ານວນເງນິຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຂອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ບນົພ້ືນຖານອາຍ ການນ  າໃຊ ້ ຢີ່າງເປັນລະບບົ. 

ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ແມ ີ່ນຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສນິ (ເບິີ່ ງ ວກັ 17.13), ຫ ື ຈ  ານວນເງນິອືີ່ ນ ທ ີ່ ໃຊແ້ທນສ  າລບັຕ ົນ້ທຶນ (ເບິີ່ ງ ວກັ 17.14) 

ລບົ ມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ ຂອງຊບັສນິນ ັນ້.   

17.19 ບນັດາປດັໄຈເຊັີ່ ນການປີ່ຽນແປງວິທ ການນ  າໃຊຊ້ບັສນິ, ການເປີ່ເພເສຍຫາຍໃຫີ່ຍທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຄ້າດກະໄວ,້ ຄວາມກາ້ວໜາ້ດາ້ນ

ເຕັກໂນໂລຊ , ການປີ່ຽນແປງລາຄາໃນຕະຫ າດ ອາດສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ ຫ ື ອາຍ ການນ  າໃຊຊ້ບັສນິໄດມ້  

ການປີ່ຽນແປງ ນບັຈາກມືລ້າຍງານປະຈ  າປ ຫ າ້ສ ດ. ຖາ້ຫາກມ ຂ ຊ້ ແ້ຈງດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງກວດກາຄນືຕວົເລກຄາດ

ຄະເນປະຕບິດັຜີ່ານມາ, ແລະ ຖາ້ວີ່າການຄາດຫວງັໃນປດັຈ ບນັຫາກແຕກຕີ່າງກນັ ກ ຕອ້ງໄດດ້ດັແກມ້  ນຄີ່າເສດເຫ ືອ, 

ແບບວທິ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ຫ ື ອາຍ ການນ  າໃຊ.້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ, ການ

ປີ່ຽນແປງແບບວິທ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ຫ ື ອາຍ ການນ  າໃຊ ້ ເປັນການປີ່ຽນແປງ ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັດາ້ນບນັຊ  

ໂດຍໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມວກັ 10.15 ຫາ 10.18.   

17.20 ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຂອງຊບັສນິເລ ີ່ ມຕ ົນ້ຂຶນ້ ເມ ືີ່ອຊບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວມ  ໄວເ້ພືີ່ ອນ  າໃຊ,້ ໝາຍຄວາມວີ່າຢ ີ່ໃນສະຖານທ ີ່  ແລະ 

ສະພາບການທ ີ່ ຈ  າເປັນເພືີ່ ອສາມາດດ  າເນ ນງານຕາມແບບວທິ ທ ີ່ ຄະນະບ ລິຫານໄດກ້  ານດົໄວ.້ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຢ ດຕິລງົ 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  87 

 

ເມ ືີ່ອໄດຕ້ດັລາຍການບນັຊ . ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ຈະບ ີ່ ຢ ດຕ ິ ເວລາຊບັສນິບ ີ່ ໄດຖ້ກືນ  າໃຊ ້ ຫ ື ເອົາອອກຈາກການນ  າໃຊ້

ປກົກະຕ ິເວັນ້ເສຍແຕີ່ຊບັສນິຖກືຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນໝດົແລວ້. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ພາຍໃຕກ້ານນ  າໃຊແ້ບບວທິ ການຫກັຄີ່າຫ  ຽ້ນ

ຫຽ້ນ, ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນສາມາດເທົີ່ າກບັສ ນໄດ ້ໃນເວລາທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການຜະລິດ.   

17.21 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄ  ານງຶເຖງິປດັໄຈທງັໝດົດ ັີ່ງລ ີ່ມນ ເ້ພືີ່ ອຊອກຫາອາຍ ການນ  າໃຊຂ້ອງຊບັສນິ :  

(ກ) ປະໂຫຍດຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສນິທ ີ່ ຄາດຫວງັໄວ.້ ການນ  າໃຊດ້ ັີ່ງກ ີ່າວແມ ີ່ນປະເມ  ນຜນົໂດຍອ ງຕາມກ  າລງັການຜະ 

ລິດ ຫ ື ຜນົຜະລິດຕວົຈງິທ ີ່ ຄາດຄະເນຈາກຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

(ຂ) ການເປີ່ເພສ ນເສຍຕວົຈງິທ ີ່ ຄາດຈະເກ ດຂຶນ້ຈາກປດັໄຈດ  າເນ ນງານ ເຊັີ່ ນຈ  ານວນຖຽ້ວການນ  າໃຊຊ້ບັສນິ ຫ ື ແຜນ 

ການສອ້ມແປງ ແລະບ  າລ ງຮກັສາ ລວມທງັການບວົລະບດັຊບັສິນ ໃນເວລາທ ີ່ ບ ີ່ ນ  າໃຊ.້   

(ຄ) ພາວະພ ົນ້ສະໄໝດາ້ນເຕັກນກິ ຫ ື ການຄາ້ ອນັເນືີ່ອງຈາກການປີ່ີ່ຽນແປງ ຫ ື ການປບັປ ງການຜະລິດ, ຫ ື ຈາກການ

ຂະຫຍາຍຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດ ສ  າລບັຜະລິດຕະພນັ ຫ ື ຜນົການສະໜອງການບ ລິການຈາກຊບັສນິ.   

(ງ) ຂ ຈ້  າກດັທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫ ື ຄາ້ຍຄກືນັ ກີ່ຽວກບັການນ  າໃຊຊ້ບັສນິ ເຊັີ່ ນມ ືສ້ິນ້ສ ດອາຍ ຂອງສນັຍາເຊົີ່ າທ ີ່ ກ ີ່ຽວ 

ຂອ້ງ.  

ວທິ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ 

17.22 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເລືອກເຟ້ັນວິທ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນທ ີ່ ສີ່ອງແສງເຖງິຮ ບແບບການຊມົໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນ

ອະນາຄດົຂອງຊບັສນິ. ວທິ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນທ ີ່ ເປັນໄປໄດ ້ ລວມມ ວທິ ການແບບສະເໝ ຕວົ, ວທິ ການແບບຫ  ດຜີ່ອນ 

ແລະ ວທິ ການທ ີ່ ອ ງໃສີ່ຜນົປະໂຫຍດການນ  າໃຊ ້ເຊັີ່ ນແບບວທິ ການຄດິໄລີ່ຕາມຫວົໜີ່ວຍການຜະລິດ.    

17.23 ຖາ້ຫາກມ ການຊ ບ້ອກວີ່າ ໄດເ້ກ ດມ  ການປີ່ຽນແປງທ ີ່ ສ  າຄນັນບັແຕີ່ມ ືລ້າຍງານປະຈ  າປ ຄ ັງ້ສ ດທາ້ຍ ໃນຮ ບແບບທ ີ່ ວສິາຫະ

ກດິຄາດຄະເນການຊມົໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົຂອງຊບັສນິ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງທບົທວນຄນືວທິ ການ

ຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນປດັຈ ບນັ ແລະ, ຖາ້ການຄາດຫວງັໃນປດັຈ ບນັຫາກແຕກຕີ່າງກນັ, ໃຫປ້ີ່ຽນແປງວທິ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ

ເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິຮ ບແບບໃໝີ່ນ ັນ້. ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ການປີ່ຽນແປງດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະ

ເນປະຕບິດັດາ້ນບນັຊ ຕາມຂ ກ້  ານດົໃນວກັ 10.15 ຫາ 10.18. 

ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າ ກີ່ຽວກບັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ  

17.24 ໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະຕບິດັຕາມໝວດ 27 ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ ເພືີ່ ອເບິີ່ ງວີ່າລາຍ 

ການໃດໜຶີ່ ງ ຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຫ ື ກ  ີ່ມລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າລງົຫ ືບ ີ່  ແລະ, ຖາ້

ເປັນຄແືນວນ ັນ້, ຈະຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ຕ ມ  ນຄີ່າກີ່ຽວກບັຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຄແືນວໃດ. ໝວດ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ອະທິບາຍໃຫຮ້ ວ້ ີ່າ ເວລາໃດ ແລະດວ້ຍວທິ ໃດ ວິສາຫະກດິຕອ້ງທບົທວນຄນືມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິຕນົ

ເອງ, ແລະ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄິດໄລີ່ມ  ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດຂ້ອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງຄແືນວໃດ, ແລະ ໃນກ ລະນ ໃດຈຶີ່ງຮບັ

ຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຫ ື ປ້ິນກບັລາຍການ ຂາດທຶນຈາກການຫກັຄີ່າສ ນເສຍມ ນຄີ່າໃດນຶີ່ ງ.   

ຄີ່າທດົແທນ ສາໍລບັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ 

17.25 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເອົາຄີ່າທດົແທນທ ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ສ  າລບັລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ໄດສ້ ນເສຍມ ນ

ຄີ່າ, ເສຍຫາຍ ຫ ື ຖກືແລກປີ່ຽນ ເຂ້ົາໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ພຽງແຕີ່ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າຄີ່າທດົແທນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໄດກ້າຍເປັນໜ ້

ຕອ້ງຮບັ.  
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ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ໄດຮ້ກັສາໄວເ້ພືີ່ ອຂາຍ  
17.26 ວກັ 27.9 (ສ) ກີ່າວວີ່າແຜນການສະສາງຊບັສນິອອກ ກີ່ອນມືທ້ ີ່ ໄດຄ້າດກະໄວໃ້ນເມ ືີ່ອກີ່ອນ ເປັນຂ ມ້  ນຊ ບ້ອກວີ່າຊບັສນິນ ັນ້

ອາດເກ ດມ  ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ຊຶີ່ ງຈ  າເປັນຕອ້ງຄິດໄລີ່ມ  ນຄີ່າທ ີ່ ຄາດວີ່າສາມາດເກບັຄືນໄດຂ້ອງຊບັສິນ ເພືີ່ ອຈ ດປະສງົໃນ

ການຄດິໄລີ່ເບິີ່ ງວີ່າ ຊບັສນິນ ັນ້ ໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າຫ ືບ ີ່ . 

ການຕດັລາຍການບນັຊ  

17.27 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕດັລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົອອກຈາກບນັຊ :   

(ກ) ເວລາສະສາງອອກ,  ຫ ື  

(ຂ) ຖາ້ຫາກຄາດວີ່າຈະບ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົຈາກການນ  າໃຊ ້ຫ ື ຈາກການສະສາງອອກ.   

17.28 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນໄດ ້ ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ໃນການຕດັລາຍການບນັຊ  ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົອອກ

ຈາກຊບັສນິ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ເວລາຕດັລາຍການບນັຊ ອອກ (ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າ ຖາ້ໝວດ 20 ສນັຍາເຊົີ່ າ  ກ  ານດົ

ໄວຢ້ີ່າງອືີ່ ນ ກີ່ຽວກບັການຂາຍ ແລະ ເຊົີ່ າຄນື). ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຄວນຈດັປະເພດສີ່ວນໄດດ້ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນລາຍຮບັ.  

17.29 ເວລາກ  ານດົມ ືຂ້າຍລາຍການໃດໜຶີ່ ງອອກ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊເ້ງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານທ ີ່ ກ  ານດົໃນໝວດ 23 ລາຍຮບັ 

ສ  າລບັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍສິນຄາ້. ໝວດ 20 ນ  າໃຊສ້  າລບັການຂາຍອອກ ແລະ ເຊົີ່ າຄນື.   

17.30 ວສິາຫະກດິກ  ານດົສີ່ວນໄດ ້ ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກການຕດັລາຍການບນັຊ  ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົໃດໜຶີ່ ງ ເປັນ

ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງ ລາຍຮບັສ ດທິຈາກການຂາຍອອກ, ຖາ້ມ  , ແລະ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງລາຍການນ ັນ້. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

17.31 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ເຫັນວີ່າແທດເໝາະ

ຕາມຂ ກ້  ານດົໃນວກັ 4.11(ກ):   

(ກ) ພ້ືນຖານການຕ ມ ນຄີ່າທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊເ້ພືີ່ ອຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າລວມໃນບນັຊ . 

(ຂ) ວທິ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ.້  

(ຄ) ອາຍ ການນ  າໃຊ ້ຫ ື ອດັຕາຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ.້  

(ງ) ມ ນຄີ່າລວມໃນບນັຊ  ແລະ ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນສະສມົ (ທ ີ່ ຖກືລວມເຂ້ົາ ນ  າຂາດທຶນຈາກການເສືີ່ ອມມ ນຄີ່າສະສມົ) ໃນຕ ົນ້ 

ແລະ ທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ.                  

(ຈ) ການສມົທຽບຕວົເລກລະຫີ່ວາງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ໃນຕ ົນ້ ແລະ ທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ, ໂດຍແຍກ :  

(i) ລາຍການຮບັເຂ້ົາຕີ່ືີ່ ມ.  

(ii) ລາຍການຂາຍອອກ.  

(iii) ການໄດມ້າເປັນກ  າມະສດິຜີ່ານການຄວບກດິຈະການ.  

(iv) ການໂອນອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຖາ້ວີ່າມ  ການຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້(ເບິີ່ ງວກັ 16.8).  

(v) ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ປ້ິນກບັລາຍການໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ 

ໂດຍຖກື ຕອ້ງຕາມຂ ກ້  ານດົ ໃນໝວດ 27.  

(vi) ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ.  

(vii) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງອືີ່ ນໆ.  

ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງສະເໜ ການສມົທຽບຕວົເລກດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສ  າລບັຮອບເວລາຜີ່ານໆມາ.   
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17.32 ວສິາຫະກດິຍງັຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ຄວາມມ ຈງິ ແລະ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິມ  ພຽງແຕີ່ສດິທິຈ  າກດັດາ້ນກ  າມະ

ສດິ ຫ ື ຊຶີ່ ງໄດເ້ອົາໄປຊວດຈ  າເປັນຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັໜ ້ສນິ.  

(ຂ) ຈ  ານວນເງນິຂ ຜ້  ກພນັຕາມສນັຍາ ໃນການຊືຊ້ບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

17.18 

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ບ ີ່ ໄດກ້  ານດົສະເພາະວີ່າ ຈ  ານວນເງນິຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ລວມເອົາມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ (ເບິີ່ ງ 

ປະມວນຄ  າສບັ : ຈ  ານວນເງນິຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ).  
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ໝວດ 18  

ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຄີ່ານຍິມົ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

18.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ນ  າໃຊສ້  າລບັການບນັຊ  ກີ່ຽວກບັຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົທງັໝດົ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຄີ່ານຍິມົ (ເບິີ່ ງໝວດ 19  

ການຄວບກດິຈະການ ແລະ ຄີ່ານຍິມົ) ແລະ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອແນໃສີ່ຂາຍອອກ

ໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິປກົກະຕິ (ເບິີ່ ງໝວດ 13 ເຄືີ່ອງໃນສາງ ແລະ ໝວດ 23 ລາຍຮບັ).   

18.2 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ແມ ີ່ນຊບັສນິທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນເງນິ ທ ີ່ ຈ  າແນກໄດໂ້ດຍບ ີ່ ມ  ເນືອ້ແທຕ້ວົຈງິ. ຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວຈ  າແນກໄດ ້

ເມ ືີ່ອ :  

(ກ) ຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວແຍກຈາກກນັໄດ,້ ໝາຍຄວາມວີ່າສາມາດແຍກ ຫ ື ຕດັແຍກອອກຈາກວິສາຫະກດິ ແລະ ຂາຍ, 

ໂອນ, ໃຫນ້  າໃຊຕ້າມການອະນ ຍາດ, ໃຫເ້ຊົີ່ າ ຫ ື ແລກປີ່ຽນ, ຫ ືວີ່າ ຕາມຮ ບແບບສີ່ວນບ ກຄນົ, ຫ ືວີ່າໃນຂອບເຂດ

ຂອງສນັຍາ, ຫ ື ມ  ຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ, ຫ ື  

(ຂ) ຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວເກ ດຈາກສດິທິຕາມສນັຍາ ຫ ື ສດິທິຕາມກດົໝາຍອືີ່ ນໆ, ໂດຍບ ີ່ ຕອ້ງຄ  ານງຶວີ່າສິດທິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຈະ

ໂອນໃຫກ້ນັໄດ ້ຫ ືບ ີ່ ກ ຕາມ ຫ ື ຈະແຍກອອກຈາກວິສາຫະກດິ ຫ ື ແຍກອອກຈາກສດິທິ ແລະ ພນັທະອືີ່ ນໆຫ ືບ ີ່ ກ 

ຕາມ.  

18.3 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ບ ີ່ ກວມເອົາ:   

(ກ) ຊບັສິນການເງນິ, ຫ ື  

(ຂ) ສດິທິຕ ີ່ ແຮີ່ທາດ ແລະ ບ ີ່ ແຮີ່ ເຊັີ່ ນນ  າ້ມນັ, ອາຍແກສັທ  າມະຊາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຄາ້ຍຄກືນັອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ຟ້ືນຟ ຄນື

ບ ີ່ ໄດ.້ 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

ຫ ກັການລວມ ກີ່ຽວກບັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ 

18.4 ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊເ້ງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນວກັ 2.27 ເພືີ່ ອເບິີ່ ງວີ່າຕອ້ງໄດລ້ງົບນັຊ ຊບັສມົ 

ບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ. ສະນ ັນ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ເປັນຊບັສນິ ພຽງແຕີ່ກ ລະ 

ນ ທ ີ່ ວີ່າ :  

(ກ) ມ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດ ້ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົທ ີ່ ເກ ດຈາກຊບັສນິ  

ນ ັນ້ ;   

(ຂ) ຕ ົນ້ທຶນ ຫ ື ມ  ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້; ແລະ   

(ຄ) ຊບັສນິ ບ ີ່ ໄດມ້າຈາກລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຢ ີ່ພາຍໃນວສິາຫະກດິ ສ  າລບັລາຍການບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ.  

18.5 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະເມ  ນຄວາມອາດເປັນໄປໄດຂ້ອງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິທ ີ່ ຄາດໄວໃ້ນອະນາຄດົ ໂດຍນ  າໃຊສ້ມົ 

ມ ດຖານທ ີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ຢັງ້ຢືນໄດ ້ ຊຶີ່ ງສະແດງເຖງິຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ໂດຍຄະນະບ ລິຫານ 

ກີ່ຽວກບັເງ ືີ່ອນໄຂດາ້ນເສດຖະກດິທ ີ່ ຈະມ  ຕະຫ ອດໄລຍະອາຍ ການນ  າໃຊຂ້ອງຊບັສນິ.    

18.6 ວສິາຫະກດິນ  າໃຊຄ້  າວນິດິໄສຂອງຕນົເອງ ເພືີ່ ອປະເມ  ນລະດບັຄວາມແນີ່ນອນທ ີ່ ຕດິພນັກບັການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນ

ເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສນິ, ບນົພ້ືນຖານຂອງຫ ກັຖານທ ີ່ ມ   ໃນເວລາການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງ

ຕ ົນ້, ໂດຍໃຫຄ້ວາມສ  າຄນັ ກີ່ຽວກບັຫ ກັຖານຈາກພາຍນອກຫ າຍກີ່ວາ. 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  91 

 

18.7 ເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ກີ່ຽວກບັຄວາມອາດເປັນໄປໄດສ້ ງທ ີ່ ວສິາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ ຕາມກ  ານດົໃນວກັ 18.4 (ກ), ຍາມໃດກ ຖວືີ່າຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສ  າລບັຊບັ

ສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ໄດຊ້ືຕ້ ີ່າງຫາກ.    

ການຊືຊ້ບັສິນທ ີ່ ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງການຄວບກດິຈະການ  
18.8 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ໄດມ້າເປັນກ  າມະສດິ ໃນເວລາຄວບກດິຈະການ ຕາມປກົກະຕ ິຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນ

ຊບັສນິ ຍອ້ນວີ່າມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດພ້ຽງພ . ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຊບັ 

ສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົທ ີ່ ໄດມ້າໃນເວລາການຄວບກດິຈະການຈະບ ີ່ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເມ ືີ່ອຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມາຈາກ

ສດິທິຕາມກດົໝາຍ ຫ ື ສິດທິຕາມສນັຍາອືີ່ ນໆ ແລະ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າບ ີ່ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ຍອ້ນວີ່າຊບັ

ສນິນ ັນ້:  

(ກ) ແຍກອອກຈາກຄີ່ານຍິມົບ ີ່ ໄດ,້ ຫ ື 

(ຂ) ແຍກອອກຈາກຄີ່ານຍິມົໄດ,້ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ມ  ປະຫວດັຜີ່ານມາ ຫ ື ຫ ກັຖານ ກີ່ຽວກບັກດິຈະການແລກປີ່ຽນລາຍການຊບັ

ສນິຄກືນັ ຫ ື ຊບັສນິທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ແລະ, ອ ກດາ້ນໜຶີ່ ງ, ການຄາດຄະເນຕວົເລກປະຕບິດັຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຈະຂຶນ້

ກບັຕວົຜນັແປ ທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າໄດ.້  

ການຕ ມ ນຄີ່າເບືອ້ງຕ ົນ້ 

18.9 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົໃນເບື້ອງຕ ົນ້ ຕາມຕ ົນ້ທຶນ. 

ການໄດມ້າເປັນກ  າມະສິດແຍກຕີ່າງຫາກ  
18.10 ຕ ົນ້ທຶນຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ໄດມ້າເປັນກ  າມະສດິແຍກຕີ່າງຫາກ ປະກອບດວ້ຍ :  

(ກ) ລາຄາຊື,້ ລວມທງັຄີ່າພາສ ນ  າເຂ້ົາ ແລະ ອາກອນການຊືທ້ ີ່ ເກບັຄືນບ ີ່ ໄດ,້ ພາຍຫ ງັຫກັສີ່ວນຫ  ດການຄາ້ຕີ່າງໆອອກ, 

ແລະ  

(ຂ) ຕ ົນ້ທຶນ, ທ ີ່ ຕດິພນັໂດຍກງົກບັການສາ້ງຊບັສນິເພືີ່ ອແນໃສີ່ການນ  າໃຊທ້ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວ.້ 

ຕ ົນ້ທຶນ ແມ ີ່ນທຽບເທົີ່ າລາຄາເງນິສດົ ໃນມືຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ . ຖາ້ການຊ  າລະລ ຖາ້ສະສາງ ກາຍກ  ານດົເວລາສນິເຊືີ່ ອ

ປກົກະຕ,ິ ຕ ົນ້ທຶນ ແມ ີ່ນ ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຂອງການຊ  າລະໃນອະນາຄດົ.   

ການຊືຊ້ບັສິນທ ີ່ ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງການຄວບກດິຈະການ  
18.11 ຖາ້ວີ່າໄດຊ້ບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ມາເປັນກ  າມະສດິໃນເວລາຄວບກດິຈະການ, ຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າໃນມືໄ້ດມ້າເປັນກ  າມະສດິ.   

ການຊືຊ້ບັສິນ ຈາກເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງລດັຖະບານ  

18.12 ຖາ້ວີ່າໄດຊ້ບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ມາຈາກເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງລດັຖະບານ, ຕ ົນ້ທຶນ ຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຄມື  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າໃນມືໄ້ດຮ້ບັເງນິຊີ່ວຍໜ ນ ຫ ື ເງນິຊີ່ວຍໜ ນຕອ້ງຮບັ ຕາມຂ ກ້  ານດົ ຂອງໝວດ 24 ເງນິຊີ່ວຍໜ ນ

ຂອງລດັຖະບານ.   

ການແລກປີ່ຽນຊບັສິນ  
18.13 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ສາມາດໄດມ້າເປັນກ  າມະສດິຈາກການແລກປີ່ຽນ ລະຫີ່ວາງ ຊບັສນິທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນເງນິຕາ ຫ ື  ຊບັ 

ສນິ, ຫ ື ກ  ີ່ມຊບັສນິທ ີ່ ເປັນເງນິຕາ ແລະ ບ ີ່ ເປັນເງນິຕາ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າເວັນ້ເສຍ (ກ) ຖາ້ວີ່າລາຍການແລກປີ່ຽນປາສະຈາກເນືອ້ແທດ້າ້ນທ ລະກດິ ຫ ື (ຂ) ມ ນຄີ່າຍ ຕິ

ທ  າຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດນ້  າໄປແລກປີ່ຽນ ບ ີ່ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ ໃນ

ກ ະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສນິ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດນ້  າໄປແລກປີ່ຽນ. 

ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົທ ີ່ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ຢ ີ່ພາຍໃນ   
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18.14 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ສາ້ງຂຶນ້ຈາກພາຍໃນ ສ  າລບັລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, ລວມທງັທ ກຄີ່າໃຊ້

ຈ ີ່າຍ ທງັສ  າລບັກດິຈະກ  າຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ການພດັທະນາ, ເຊັີ່ ນລາຍຈ ີ່າຍ ເມ ືີ່ອເກ ດລາຍການນ ັນ້ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ປະກອບ

ເປັນຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສນິອືີ່ ນ ທ ີ່ ໄດບ້ນັລ ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ .້    

18.15 ເພືີ່ ອເປັນຕວົຢີ່າງໃນການປະຕບິດັວກັຜີ່ານມາ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ພວົພນັກບັລາຍການດ ັີ່ງ

ລ ີ່ມນ  ້ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ແລະ ບ ີ່ ຄວນຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ :  

(ກ) ກາຜະລິດຕະພນັ, ເຄືີ່ ອງໝາຍ, ຊືີ່ ທ ີ່ ຈດັພິມ, ລາຍຊືີ່ ລ ກຄາ້ ແລະ ລາຍການອືີ່ ນໆທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັທາງດາ້ນເນືອ້ແທ.້ 

(ຂ) ກດິຈະກ  າກີ່ອນການເລ ີ່ ມຕ ົນ້ (ໝາຍເຖງິຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍກີ່ອນເວລາເລ ີ່ ມຕ ົນ້) ຊຶີ່ ງລວມມ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການສາ້ງຕ ັງ້ ເຊັີ່ ນ

ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍວຽກງານເລຂານ ການ ທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍເວລາສາ້ງຫວົໜີ່ວຍນຕິບິ ກ 

ຄນົ, ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍເວລາເປ ດສິີ່ ງຕດິຕ ັງ້ໃໝີ່ ຫ ື ກດິຈະການໃໝີ່ (ໝາຍເຖງິຕ ົນ້ທຶນກີ່ອນເປ ດກດິຈະການ) ແລະ ຄີ່າ

ໃຊຈ້ ີ່າຍເພືີ່ ອດ  າເນ ນການເຄືີ່ ອນໄຫວໃໝີ່ ຫ ື ເປ ດຜະລິດຕະພນັ ຫ ື ກ  າມະວທິ ໃໝີ່ (ໝາຍເຖງິຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ-ກີ່ອນດ  າ

ເນ ນງານ).  

(ຄ) ກດິຈະກ  າຝຶກອບົຮມົ. 

(ງ) ກດິຈະກ  າໂຄສະນາ ແລະ ສ ົີ່ງເສ ມການຂາຍສນິຄາ້. 

(ຈ) ການຍກົຍາ້ຍທ ີ່ ຕ ັງ້ ຫ ື ການຈດັຕ ັງ້ຄືນໃໝີ່ ວສິາຫະກດິ ສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຫ ື ທງັໝດົ.  

(ສ) ຄີ່ານຍິມົທ ີ່ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ຢ ີ່ພາຍໃນ.  

18.16 ວກັ 18.15  ບ ີ່ ໄດຫ້  ກລຽ້ງການລງົບນັຊ ລາຍຈ ີ່າຍໆລີ່ວງໜາ້ເປັນຊບັສິນຖາ້ວີ່າການຊ  າລະຄີ່າສນິຄາ້ ຫ ື ຄີ່າບ ລິການຫາກດ  າ

ເນ ນກີ່ອນການສ ົີ່ງມອບສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ. 

ລາຍຈ ີ່າຍຜີ່ານມາ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເປັນຊບັສິນ 

18.17 ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ພວົພນັກບັລາຍການບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ບ ີ່ ໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ 

ຕາມຫ ງັເປັນສີ່ວນໜີ່ຶງຂອງຕ ົນ້ທຶນຊບັສນິ. 

ການຕ ມ ນຄີ່າພາຍຫ ງັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

18.18 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຕາມຕ ົນ້ທຶນ ຫກັການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ແລະ ຂາດທຶນຈາກການ

ສ ນເສຍມ ນຄີ່າສະສມົອອກ. ການນ  າສະເໜ ຂ ກ້  ານດົ ກີ່ຽວກບັການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ໄດສ້ະເໜ ຢ ີ່ໃນໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ .້ ຂ ້

ກ  ານດົທາງດາ້ນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ແມ ີ່ນໄດສ້ະເໜ ໃນໝວດ 27 ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັ

ສິນ. 

ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຕະຫອດອາຍ ການນ  າໃຊ ້

18.19 ຕາມຈ ດປະສງົ ຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ ໃຫຖ້ວືີ່າຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົທງັໝດົ ມ  ອາຍ ການນ  າໃຊທ້ ີ່ ແນີ່ນອນ. 

ອາຍ ການນ  າໃຊຊ້ບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົໃດໜຶີ່ ງ ອນັເນືີ່ ອງຈາກສດິທິຕາມສນັຍາ ຫ ື ສດິທິຕາມກດົໝາຍອືີ່ ນໆ ຕອ້ງບ ີ່

ເກ ນຮອບເວລາຂອງສິດທິຕາມສນັຍາ ຫ ື ສດິທິຕາມກດົໝາຍອືີ່ ນໆ, ແຕີ່ອາດສ ັນ້ກ ີ່ວາໄດ,້ ໂດຍຂຶນ້ກບັຮອບເວລາຊຶີ່ ງວິ

ສາຫະກດິຄາດວີ່າຈະນ  າໃຊຊ້ບັສນິນ ັນ້. ຖາ້ວີ່າສດິທິຕາມສນັຍາ ຫ ື ສດິທິຕາມກດົໝາຍອືີ່ ນໆ ມ ໄລຍະເວລາຈ  າກດັ ແຕີ່

ສາມາດຕ ີ່ ອາຍ ຄນືໃໝີ່ໄດ,້ ອາຍ ການນ  າໃຊຂ້ອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົນ ັນ້ ຄວນລວມເອົາ (ບນັດາ) ຮອບເວລາຕ ີ່ ອາຍ 

ຄນືໃໝີ່ ຖາ້ຫາກມ ຫ ກັຖານ ເພືີ່ ອຢ ັງ້ຢືນການຕ ີ່ ອາຍ ຄືນໃໝີ່ຂອງວສິາຫະກດິ ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍສ ງ. 

18.20 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິບ ີ່ ສາມາດປະເມ  ນອາຍ ການນ  າໃຊ ້ ຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ໃຫກ້  ານດົອາຍ 

ການນ  າໃຊດ້ ັີ່ງກ ີ່າວເທົີ່ າກບັສບິປ .    
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ຮອບເວລາການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ວທິ ການການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ  
18.21 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັແບີ່ງຈ  ານວນເງນິການເສືີ່ ອມມ ນຄີ່າ ຂອງຊບັສນິບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຢີ່າງເປັນລະບບົຕະຫ ອດອາຍ ການນ  າໃຊ.້ 

ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຂອງແຕີ່ລະປ  ຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ໝວດອືີ່ ນຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້

ກ  ານດົໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍນ ັນ້ ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສິນ, ເຊັີ່ ນຕ ົນ້ທຶນຂອງເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຫ ື 

ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ.  

18.22 ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນເລ ີ່ ມຕ ົນ້ຫກັ ເມ ືີ່ອມ  ຊບັສນິບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົໄວເ້ພືີ່ ອນ  າໃຊ,້ ໝາຍຄວາມວີ່າເລ ີ່ ມແຕີ່ເວລາທ ີ່ ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ຢ ີ່ໃນສະຖານທ ີ່  ແລະ ສະພາບທ ີ່ ຈ  າເປັນເພືີ່ ອສາມາດນ  າໃຊ ້ຕາມຮ ບແບບທ ີ່ ຄະນະບ ລິຫານໄດກ້  ານດົໄວ.້ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້

ຫຽ້ນຈະສິ້ນສ ດ ເມ ືີ່ອຊບັສນິນ ັນ້ ຖກືຕດັລາຍການບນັຊ . ວສິາຫະກດິຕອ້ງເລືອກເຟ້ັນວິທ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ທ ີ່ ສີ່ອງແສງ

ເຖງິຮ ບແບບຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຄາດວີ່າຈະຊມົໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັຊບັສິນນ ັນ້. ຖາ້ວີ່າ

ວສິາຫະກດິບ ີ່ ສາມາດກ  ານດົຮ ບແບບດ ັີ່ງກ ີ່າວຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ຕອ້ງໄດນ້  າໃຊວ້ທິ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນແບບສະເໝ ຕວົ.   

ມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ  
18.23 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຖວືີ່າມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົເທົີ່ າກບັສ ນ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ :  

(ກ) ຖາ້ວີ່າພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ໄດເ້ຊັນຂ ຜ້  ກພນັວີ່າຈະຊືຊ້ບັສນິນ ັນ້ຄນືໃນຕອນທາ້ຍຂອງອາຍ ການນ  າໃຊ,້ ຫ ື  

(ຂ) ຖາ້ຫາກມ ຕະຫ າດທ ີ່ ມ  ການເຄືີ່ ອນໄຫວປກົກະຕສິ  າລບັຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ:   

(i) ຖາ້ຫາກສາມາດກ  ານດົມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອອ ງຕາມຕະຫ າດດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ແລະ  

(ii) ຖາ້ຫາກອາດເປັນໄປໄດວ້ີ່າຕະຫ າດດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະຄງົຕວົຢ ີ່ຈນົຮອດຕອນທາ້ຍອາຍ ການນ  າໃຊຊ້ບັສນິນ ັນ້.  

ການທບົທວນຄນືຮອບເວລາການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ວທິ ການການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ  
18.24 ປດັໄຈຕີ່າງໆ ເຊັີ່ ນການປີ່ຽນແປງວິທ ການນ  າໃຊຊ້ບັສນິບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, ຄວາມກາ້ວໜາ້ດາ້ນເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ການປີ່ຽນ 

ແປງລາຄາຕະຫ າດ ອາດຊ ບ້ອກວີ່າ ມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ ຫ ື ອາຍ ການນ  າໃຊຂ້ອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ໄດມ້  ການປີ່ຽນ

ແປງນບັແຕີ່ມ ືລ້າຍງານປະຈ  າປ ຄ ັງ້ຫ າ້ສ ດ. ຖາ້ຫາກມ ຕວົຊ ບ້ອກດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງທບົທວນຄນືຕວົເລກຄາດຄະເນ

ປະຕບິດັຜີ່ານມາ ແລະ, ຖາ້ວີ່າການຄາດຫວງັໃນປດັຈ ບນັຫາກແຕກຕີ່າງ, ຕອ້ງໄດປ້ບັປ ງມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອນ ັນ້, ວທິ ການ

ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ຫ ື ອາຍ ການນ  າໃຊ.້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ, ການປີ່ຽນແປງ

ວທິ ການການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ຫ ື ການປີ່ຽນແປງອາຍ ການນ  າໃຊ ້ເປັນການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັດາ້ນບນັຊ  

ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມຂ ກ້  ານດົ ຂອງວກັ 10.15 ຫາ 10.18. 

ຄວາມສາມາດເກບັຄນືໄດມ້  ນຄີ່າໃນບນັຊ  — ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ 

18.25 ໃນການກ  ານດົວີ່າຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົສ ນເສຍມ ນຄີ່າລງົຫ ືບ ີ່ , ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງໝວດ 27. 

ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ອະທິບາຍໃຫຮ້ ວ້ ີ່າ ເວລາໃດ ແລະ ດວ້ຍວທິ ໃດ ວສິາຫະກດິຕອ້ງທບົທວນຄນືມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ແລະ ວິສາຫະກດິຕອ້ງຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງຄແືນວໃດ, ແລະ ເວລາໃດວສິາຫະ

ກດິ ຈຶີ່ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຫ ື ປ້ິນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ. 

ການເຊົານ  າໃຊ ້ແລະ ການສະສາງອອກ 

18.26 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕດັລາຍການບນັຊ ຊບັສນິບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, ແລະ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ໃນກ  າໄລ 

ຫ ື ຂາດທຶນ:   

(ກ) ເວລາສະສາງອອກ, ຫ ື  

(ຂ) ຖາ້ຫາກຄາດວີ່າຈະບ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົຈາກການນ  າໃຊ ້ຫ ື ການສະສາງຊບັສນິນ ັນ້

ອອກ. 

 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  94 

 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

18.27 ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ :  

(ກ) ອາຍ ການນ  າໃຊ ້ຫ ື ອດັຕາການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ.້  

(ຂ) ວທິ ການການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ.້   

(ຄ) ມ ນຄີ່າລວມໃນບນັຊ  ແລະ ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນສະສມົ (ທ ີ່ ຖກືລວມເຂ້ົາ ນ  າຂາດທຶນຈາກການເສືີ່ ອມມ ນຄີ່າສະສມົ) ໃນຕ ົນ້ 

ແລະ ທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ.  

(ງ) ລາຍການ ຫ ື ບນັດາລາຍການຫ ກັ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ຊຶີ່ ງໄດເ້ອົາລວມເອົາການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຊບັສມົບດັ

ຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ເຂ້ົານ  າ.  

(ຈ) ການສມົທຽບຕວົເລກ ລະຫີ່ວາງ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຕ ົນ້ ແລະ ທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ,ໂດຍແຍກລາຍການ :   

(i) ຮບັເຂ້ົາຕືີ່ ມ.   

(ii) ສະສາງອອກ.  

(iii) ການໄດມ້າເປັນກ  າມະສດິຜີ່ານການຄວບກດິຈະການ. 

(iv) ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ. 

(v) ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ.  

(vi) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງອືີ່ ນໆ.  

ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງສະເໜ ການສມົທຽບຕວົເລກດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສ  າລບັຮອບເວລາຜີ່ານໆມາ.  

18.28 ວສິາຫະກດິຍງັຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ ອ້ ກ :  

(ກ) ຄ  າອະທິບາຍ, ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ແລະ ໄລຍະເວລາການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນທ ີ່ ຍງັເຫ ືອ ສ  າລບັຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ

ທ ກລາຍການ, ທ ີ່ ເປັນສິີ່ ງສ  າຄນັ  ສ  າລບັເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງວສິາຫະກດິ.   

(ຂ) ສ  າລບັຊບັສນິສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົທ ີ່ ໄດມ້າເປັນກ  າມະສດິດວ້ຍເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງລດັຖະບານ ແລະ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ (ເບິີ່ ງວກັ 18.12) : 

(i) ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ສ  າລບັຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ແລະ  

(ii) ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຂອງຊບັສນິເຫ ົີ່ ານ ັນ້.  

 (ຄ) ຄວາມມ ຈງິ ແລະ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິມ  ພຽງແຕີ່ສດິທິຈ  າກດັດາ້ນກ  າມະ

ສດິ ຫ ື ຊຶີ່ ງໄດເ້ອົາໄປຊວດຈ  າເປັນຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັໜ ້ສນິ.  

 (ງ) ຈ  ານວນເງນິຂ ຜ້  ກພນັຕາມສນັຍາ ໃນການໄດຊ້ບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ມາເປັນກ  າມະສດິ.  

18.29 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍມ ນຄີ່າລວມ ກີ່ຽວກບັຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ການພດັທະນາ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ 

ເປັນລາຍຈ ີ່າຍໃນປ  (ໝາຍເຖງິຈ  ານວນເງນິຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ພາຍໃນ ສ  າລບັການຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ການພດັທະນາທ ີ່

ບ ີ່ ທນັໄດຈ້ດົເຂ້ົາເປັນຕ ົນ້ທຶນ ຂອງຊບັສນິໜຶີ່ ງອືີ່ ນອ ກ ຊຶີ່ ງຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຂອງ

ມາດຕະຖານສະບບັນ )້. 
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ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

18.10 

 

ໄດມ້  ການຢ າ້ຄນືວີ່າ ຖາ້ການຊ  າລະ ຖກືເຍືອ້ນອອກກາຍກ  ານດົເວລາສິນເຊືີ່ ອປກົກະຕ,ິ ຕ ົນ້ທຶນ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າ

ປດັຈ ບນັ ຂອງເງນິຊ  າລະທງັໝດົໃນອະນາຄດົ. ນ ເ້ປັນກດົທ ົີ່ວໄປ ຂອງການຕ ມ  ນຄີ່າ ຂອງ IFRS ສ  າລບັ 

ວນກ (ເບິີ່ ງ ໝວດ 17 ວກັ 17.13).  
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ໝວດ 19  

ການຄວບກດິຈະການ ແລະ ຄີ່ານຍິມົ 

 

ໝວດນ  ້ພິຈາລະນາເຖງິເຫດການດາ້ນເສດຖະກດິ ຊຶີ່ ງຍງັບ ີ່ທນັມ  ໃນ ສປປ ລາວ ແຕີ່ຄາດວີ່າ ຈະມ ໃນປ 

ຂາ້ງໜ້າ. 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

19.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ນ  າໃຊສ້  າລບັການລງົບນັຊ  ການຄວບກດິຈະການ. ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ໃຫຄ້  າແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັແບບວິທ ຈ  າ

ແນກຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ, ການຕ ມ  ນຄີ່າ ຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການ ແລະ ການຈດັສນັຕ ົນ້ທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ລະຫີ່ວາງ ຊບັສນິທ ີ່

ໄດມ້າເປັນກ  າມະສດິ ແລະ ໜ ້ສນິ ແລະ ເງນິແຮ ສ  າລບັໜ ້ສິນທ ີ່ ສນັນຖິານວີ່າອາດເກ ດຂຶນ້. ນອກນ ັນ້ ຍງັເວ້ົາເຖງິການ

ບນັຊ  ກີ່ຽວກບັຄີ່ານຍິມົ ທງັໃນເວລາການຄວບກດິຈະການ ແລະ ພາຍຫ ງັ.    

19.2 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວກ  ານດົການບນັຊ  ສ  າລບັການການຄວບກດິຈະການ ຍກົເວັນ້ :  

(ກ) ການຄວບວສິາຫະກດິ ຫ ື ກດິຈະການ ທ ີ່ ຢ ີ່ພາຍໃຕກ້ານຄວບຄ ມລວມ. ການຄວບຄ ມລວມໝາຍຄວາມວີ່າ ທ ກການ

ຄວບວສິາຫະກດິ ຫ ື ກດິຈະການ  ໃນທ ີ່ ສ ດຖກືຄວບຄ ມໂດຍຝີ່າຍດຽວກນັ ທງັກີ່ອນ ກ ຄພືາຍຫ ງັການຄວບ

ກດິຈະການ, ແລະ ການຄວບຄ ມດ ັີ່ງກ ີ່າວກ ບ ີ່ ມ  ລກັສະນະຊ ົີ່ວຄາວ.   

(ຂ) ການສາ້ງຕ ັງ້ວິສາຫະກດິປະສມົ.  

(ຄ) ການຊືກ້  ີ່ມຊບັສນິ ທ ີ່ ບ ີ່ ປະກອບເປັນກດິຈະການໃດໜຶີ່ ງ.  

ຄ  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັການຄວບກດິຈະການ 

19.3 ການຄວບກດິຈະການ ແມ ີ່ນການເຕ້ົາໂຮມວສິາຫະກດິ ຫ ື ກດິຈະການຕີ່າງກນັ ເປັນວິສາຫະກດິລາຍງານອນັດຽວ. ຜນົ

ຂອງການຄວບກດິຈະການເກອືບວີ່າທງັໝດົ, ມ ພຽງແຕີ່ວິສາຫະກດິດຽວເທົີ່ ານ ັນ້, ຊຶີ່ ງເປັນຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ, ໄດຄ້ວບຄ ມ  

ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍກດິຈະການອືີ່ ນ, ຊຶີ່ ງເປັນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຖກືຊື.້ ມ ືຊ້ືກ້ດິຈະການ ແມ ີ່ນມ ືທ້ ີ່ ຜ  ຊ້ືກ້ດິຈະການໄດຄ້ວບຄ ມວສິາຫະ

ກດິທ ີ່ ຖກືຊືຢ້ີ່າງແທຈ້ງິ.   

19.4 ການຄວບກດິຈະການ ສາມາດຈດັເປັນໂຄງປະກອບຕາມຫ າຍຮ ບແບບ ເນືີ່ອງຈາກສາຍເຫດທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ສີ່ວຍສາ

ອາກອນ ຫ ື ອືີ່ ນໆ. ອາດເປັນການຊືຮ້  ນ້ທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງ ໂດຍອ ກວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ, ການຊືຊ້ບັສນິ

ສ ດທິທງັໝດົຂອງວສິາຫະກດິອືີ່ ນ, ການຮບັຮ ໜ້ ້ສນິຂອງວສິາຫະກດິອືີ່ ນ, ຫ ື ການຊືບ້າງຊບັສນິສ ດທິຂອງວສິາຫະກດິອືີ່ ນ 

ຊຶີ່ ງ, ຖາ້ເອົາລວມເຂ້ົາກນັ, ຈະປະກອບເປັນໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍກດິຈະການ.                                  

19.5 ການຄວບກດິຈະການອາດເປັນຜນົມາຈາກການຈ  າໜີ່າຍເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ, ການໂອນເງນິສດົ, ສິີ່ ງ

ທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ ຫ ື ຊບັສນິອືີ່ ນໆ, ຫ ື ດວ້ຍການປະສມົປະສານສິີ່ ງດ ັີ່ງກ ີ່າວເຫ ົີ່ ານ .້ ອາດມ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫີ່ວາງ

ບນັດາຜ ຖ້ຮື  ນ້ຂອງວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບເຂ້ົາກນັ ຫ ື ລະຫີ່ວາງວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງ ກບັຜ ຖ້ຮື  ນ້ຂອງອ ກວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງ. ການ

ຄວບກດິຈະການອາດກີ່ຽວຂອ້ງກບັການສາ້ງຕ ັງ້ຫວົໜີ່ວຍໃໝີ່ ເພືີ່ ອຄວບຄ ມວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບເຂ້ົາກນັ ຫ ື ຊບັສນິສ ດທິທ ີ່

ໄດໂ້ອນ ຫ ື ການປບັປ ງຄືນໂຄງປະກອບຂອງໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບເຂ້ົາກນັ.   

ການບນັຊ  

19.6 ການຄວບກດິຈະການທງັໝດົ ຕອ້ງໄດລ້ງົບນັຊ ໂດຍນ  າໃຊວ້ທິ ຊືກ້ດິຈະການ.   

19.7 ການນ  າໃຊວ້ທິ ຊືກ້ດິຈະການ ຈ  າຕອ້ງໄດຜ້ີ່ານຂ ັນ້ຕອນດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ການຈ  າແນກຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ. 
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(ຂ) ການຕ ມ ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນຂອງການຄວບກດິຈະການ.  

(ຄ) ການຈດັແບີ່ງ, ໃນມືຊ້ືກ້ດິຈະການ, ຕ ົນ້ທຶນຂອງການຄວບກດິຈະການ ເຂ້ົາໃສີ່ຊບັສນິທ ີ່ ໄດຊ້ື ້ແລະ ໜ ້ສນິ ແລະ 

ເງນິແຮສ  າລບັໜ ້ສິນທ ີ່ ສນັນຖິານວີ່າອາດເກ ດຂຶນ້.   

ການຈ  າແນກຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ  
19.8 ຕອ້ງໄດຈ້  າແນກຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ສ  າລບັທ ກການຄວບກດິຈະການ. ຜ ຊ້ືແ້ມ ີ່ນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບເຂ້ົາກນັ ຊຶີ່ ງຄວບຄ ມວິ

ສາຫະກດິ ຫ ື ກດິຈະການອືີ່ ນ ທ ີ່ ຄວບເຂ້ົາກນັ.  

19.9 ການຄວບຄ ມ ແມ ີ່ນສດິອ  ານາດໃນການບ ລິຫານນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິ ແລະທ ລະກດິຂອງວິສາຫະກດິ ຫ ື ກດິຈະການ

ໃດໜຶີ່ ງ ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຄືີ່ ອນໄຫວ. ການຄວບຄ ມວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງ ໂດຍວິສາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ ໄດນ້  າ

ສະເໜ ໃນໝວດ 9 ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະ 

ການ.  

19.10 ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າ ບາງຄ ັງ້ຄາວ ອາດຈະມ ຄວາມຫຍ ງ້ຍາກໃນການຈ  າແນກຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ, ໂດຍທ ົີ່ວໄປ ຈະມ ຕວົຊ ບ້ອກທ ີ່

ຢ ັງ້ຢືນວີ່າມ  ຜ ຊ້ືລ້າຍໜຶີ່ ງ. ຕວົຢີ່າງ :  

(ກ) ຖາ້ວີ່າມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງໜຶີ່ ງໃນບນັດາວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບເຂ້ົາກນັ ຫາກສ ງກີ່ວາ ຂອງວິສາຫະກດິທ ີ່ ຄວບເຂ້ົາກນັອືີ່ ນ

ຢີ່າງເດັີ່ ນຊດັ, ເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າທ ີ່ ສ ງກີ່ວາໝ ີ່ນ ັນ້ ເປັນຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ;  

(ຂ) ຖາ້ວີ່າການຄວບກດິຈະການ ເປັນຜນົມາຈາກການແລກປີ່ຽນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງສາມນັ ທ ີ່ ໃຫສ້ດິ

ລງົຄະແນນສຽງກບັ ເງນິສດົ ຫ ື ຊບັສນິອືີ່ ນໆ, ເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າວິສາຫະກດິຜ ມ້ອບເງນິສດົ ຫ ື ຊບັສນິອືີ່ ນໃຫ ້ເປັນ

ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ;   

(ຄ) ຖາ້ວີ່າການຄວບກດິຈະການ ທ ີ່ ເຮັດໃຫຄ້ະນະບ ລິຫານຂອງໜຶີ່ ງໃນວິສາຫະກດິທ ີ່ ຄວບເຂ້ົາກນັ ມ  ອດິທິພນົຕ ີ່ ການ

ເລືອກເຟ້ັນທິມງານຄະນະບ ລິຫານຂອງວສິາຫະກດິທ ີ່ ເກ ດຈາກການຄວບເຂ້ົາກນັ, ເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິນ ັນ້ 

ຊຶີ່ ງມ  ຄະນະບ ລິຫານທ ີ່ ມ  ອ  ານາດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ.  

ຕ ົນ້ທຶນຂອງການຄວບກດິຈະການ  
19.11 ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການ ເປັນລວມຍອດຂອງ :  

(ກ) ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງ ຊບັສນິທ ີ່ ໄດມ້ອບໃຫ,້ ໜ ້ສນິທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ ຫ ື ສມົມ ດໄວ,້ ແລະ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້

ຂອງທ ີ່ ອອກໂດຍຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ໃນມືມ້  ການແລກປີ່ຽນ ເພືີ່ ອປີ່ຽນກບັການຄວບຄ ມວສິາຫະກດິຂອງຜ ຖ້ກືຊື,້ ບວກ

ກບັ 

(ຂ) ທ ກຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ຕດິພນັໂດຍກງົກບັການຄວບກດິຈະການ.  

ການປບັປ ງຕ ົນ້ທຶນຂອງການຄວບກດິຈະການທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ຈາກເຫດການໃນອະນາຄດົ  
19.12 ຖາ້ວີ່າສນັຍາການຄວບກດິຈະການ ໃຫມ້  ການປບັປ ງຕ ົນ້ທຶນຂອງການຄວບກດິຈະການ ທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ຈາກເຫດການໃນ

ອະນາຄດົ, ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການຕອ້ງເອົາຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັ ກີ່ຽວກບັການປບັປ ງດ ັີ່ງກ ີ່າວເຂ້ົາໃນຕ ົນ້ທຶນການຄວບ

ກດິຈະການໃນມືຊ້ືກ້ດິຈະການ ຖາ້ຫາກການປບັປ ງນ ັນ້ ອາດເປັນໄປໄດ ້ແລະ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້   

19.13 ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຖາ້ວີ່າບ ີ່ ໄດມ້  ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ການປບັປ ງບ ົີ່ມຊອ້ນໃນມືຊ້ືກ້ດິຈະການ, ແຕີ່ຖາ້ວີ່າຕາມຫ ງັມາ 

ລາຍການປບັປ ງດ ັີ່ງກ ີ່າວອາດເປັນໄປໄດ ້ແລະສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ຕອ້ງໄດລ້ງົບນັຊ ສິີ່ ງຕອບແທນເພ ້ມ

ເຕ ມດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນການປບັປ ງຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການ. 

ການຈດັແບີ່ງຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການເຂ້ົາຊບັສນິທ ີ່ ໄດຊ້ື ້ແລະ ໜ ້ສິນ ແລະ ໜ ້ສິນ ທ ີ່

ສນັນຖິານວີ່າອາດເກ ດຂຶນ້  
19.14 ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການຕອ້ງຈດັແບີ່ງຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການ, ໃນມືຊ້ືກ້ດິຈະການ, ໂດຍຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຊບັສນິ ທ ີ່ ຈ  າ

ແນກໄດ ້ແລະ ໜ ້ສນິ ຂອງຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກືຊື ້ແລະ ເງນິແຮສ  າລບັໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂມາດຕະ 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  98 

 

ຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນວກັ 19.20 ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າໃນມືນ້ ັນ້. ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ທ ກປະການ ລະຫີ່ວາງຕ ົນ້ທຶນ

ການຄວບກດິຈະການ ແລະ ພ ດສີ່ວນຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການໃນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າສ ດທິຂອງຊບັສິນທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ,້ 

ໜ ້ສນິ, ແລະ ເງນິແຮບວ້ງໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ຊຶີ່ ງໄດຖ້ກືຮບັຮ ນ້ ັນ້ ຕອ້ງໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມວກັ 19.22  ຫາ 9.24 (ເປັນຄີ່າ

ນຍິມົ ຫ ື ອນັທ ີ່ ເອ ນ້ວີ່າ «ຄີ່ານຍິມົຕິດລບົ»).    

19.15 ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ຕອ້ງແຍກຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຊບັສນິ ທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ,້ ໜ ້ສນິ, ແລະ ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້  ຂອງຫວົ  

ໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກືຊື ້ໃນມືຊ້ືກ້ດິຈະການ, ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອວີ່າ ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ໃນມືນ້ ັນ້ :   

(ກ) ໃນກ ລະນ  ຂອງຊບັສນິທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, ອາດເປັນໄປໄດວ້ີ່າ ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະ

ໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິທງັໝດົໃນອະນາຄດົ ແລະ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້   

(ຂ) ໃນກ ລະນ  ຂອງໜ ້ສນິທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້, ອາດເປັນໄປໄດວ້ີ່າ ຈະມ ການສ ນເສຍຊບັພະຍາກອນເພືີ່ ອສະ

ສາງພນັທະ ແລະ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້   

(ຄ) ໃນກ ລະນ  ຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຫ ື ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້, ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້    

19.16 ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມຂອງຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ຕອ້ງລວມມ ກ  າໄລ ແລະ ຂາດທຶນຂອງຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກືຊືນ້ບັຈາກມືຊ້ື້

ກດິຈະການ ໂດຍເອົາລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍຂອງວສິາຫະກດິທ ີ່ ຖກືຊື້ ບນົພ້ືນຖານຂອງຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການ

ສ  າລບັຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ. ຕວົຢີ່າງ ລາຍຈ ີ່າຍຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ທ ີ່ ໄດເ້ອົາເຂ້ົາ ນບັຈາກມືຊ້ືກ້ດິຈະການໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 

ຂອງຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ບວ້ງຊບັສນິທ ີ່ ຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນໄດຂ້ອງຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກືຊື ້ ຕອ້ງໄດອ້ ງຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິທ ີ່

ຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນໄດດ້ ັີ່ງກ ີ່າວໃນມືຊ້ືກ້ດິຈະການ, ຊຶີ່ ງຖວືີ່າເປັນຕ ົນ້ທຶນ ຂອງຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ. 

19.17 ການນ  າໃຊວ້ທິ ຊືກ້ດິຈະການ ເລ ີ່ ມຕ ົນ້ແຕີ່ມ ືຊ້ືກ້ດິຈະການ, ຊຶີ່ ງແມ ີ່ນມ ືທ້ ີ່ ຜ  ຊ້ືກ້ດິຈະການໄດເ້ຂ້ົາຄວບຄ ມຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກືຊື.້ 

ເນືີ່ອງຈາກວີ່າການຄວບຄ ມແມ ີ່ນສິດອ  ານາດໃນການບ ລິຫານດາ້ນນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ທ ລະກດິຂອງວສິາຫະກດິ 

ຫ ື ກດິຈະການໃດໜຶີ່ ງເພືີ່ ອໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງປິດບນັຊ  ຫ ື ປບັປ ງລາຍການເຄືີ່ ອນ 

ໄຫວຕາມກດົໝາຍກີ່ອນທ ີ່ ຜ  ຊ້ືກ້ດິຈະການມ ການຄວບຄ ມ. ທ ກຂ ເ້ທັດຈງິ ແລະ ສະພາບການອອ້ມຮອບການຄວບກດິຈະ 

ການຕອ້ງໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາເພືີ່ ອເບິີ່ ງວີ່າເວລາໃດຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການໄດເ້ຂ້ົາຄວບຄ ມແທ.້     

19.18 ອ ງຕາມວກັ  19.14, ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ແຍກຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ພຽງແຕີ່ຕ ີ່ ຊບັສນິ ທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ,້ ໜ ້ສນິ ແລະ ໜ ້ສນິທ ີ່

ອາດເກ ດຂຶນ້ ຂອງຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກືຊື້ ທ ີ່ ມ  ໃນມ ືຊ້ືກ້ດິຈະການ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍ 

ການບນັຊ  ໃນວກັ 19.15. ສະນ ັນ້ :  

(ກ) ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ສນິ ເວລາຢ ດຕ ິຫ ື ຫ  ດ ກດິຈະກ  າຂອງຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກືຊື ້ໃນຂອບຂີ່າຍ

ຂອງການຈດັແບີ່ງຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອວີ່າ, ໃນມືຊ້ືກ້ດິຈະການ, ຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກືຊື ້ມ  ໜ ້ສນິທ ີ່ ມ  ຈງິ

ເພືີ່ ອການປບັປ ງຄືນໂຄງສາ້ງ, ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມໝວດ 21 ເງນິແຮ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ; 

ແລະ 

(ຂ) ເວລາຈດັແບີ່ງຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການ, ບ ີ່ ໃຫຜ້ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ສິນ ບວ້ງການຂາດທຶນໃນ

ອະນາຄດົ ຫ ື ຕ ົນ້ທຶນອືີ່ ນໆທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະເກ ດຂຶນ້ອນັເປັນຜນົເນືີ່ອງຈາກການຄວບກດິຈະການ.     

19.19 ຖາ້ວີ່າການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ກີ່ຽວກບັການຄວບກດິຈະການຫາກຍງັບ ີ່ ທນັສ  າເລັດໃນທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ

ທ ີ່ ມ  ການຄວບກດິຈະການເກ ດຂຶນ້, ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ 

ຈ  ານວນເງນິຊ ົີ່ວຄາວ ກີ່ຽວກບັລາຍການຊຶີ່ ງການລງົບນັຊ ບ ີ່ ທນັສ  າເລັດຜນົ. ພາຍໃນສບິສອງເດອືນຫ ງັຈາກມືຊ້ືກ້ດິຈະ   

ການ, ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການຕອ້ງປບັປ ງຢ້ອນຫ ງັຈ  ານວນເງນິຊ ົີ່ວຄາວທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເປັນຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິໃນມືຊ້ື້

ກດິຈະການ (ໝາຍຄວາມວີ່າລງົບນັຊ ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວຄກືນັກບັໄດເ້ກ ດຂຶນ້ໃນມືຊ້ືກ້ດິຈະການ) ເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິຂ ມ້  ນ

ຂີ່າວສານທ ີ່ ໄດຮ້ບັໃໝີ່. ຖາ້ກາຍໄລຍະສບິສອງເດອືນຫ ງັຈາກມືຊ້ືກ້ດິຈະການແລວ້, ການປບັປ ງລາຍການລງົບນັຊ ເບືອ້ງ

ຕ ົນ້ໃນຂອບເຂດການຄວບກດິຈະການຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ພຽງແຕີ່ເພືີ່ ອກວດແກຂ້ ຜິ້ດພາດ ຕາມຂ ກ້  ານດົໃນໝວດ 

10 ນະໂຍບາຍການບນັຊ , ການຄາດຄະເນຕວົເລກປະຕິບດັ ແລະ ຂ ຜິ້ດພາດ ເທົີ່ ານ ັນ້.   

 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  99 

 

ໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້   
19.20 ວກັ 19.14 ກ  ານດົວີ່າຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ຕອ້ງແຍກຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮບວ້ງໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ຂອງຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກື

ຊື ້ພຽງແຕີ່ຖາ້ວີ່າມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ ຖາ້ຫາກບ ີ່ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້:  

(ກ) ຈະມ ຜນົກະທບົ ຕ ີ່ ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ເປັນຄີ່ານຍິມົ ຫ ື ອ ງຕາມວກັ 19.24; ແລະ     

(ຂ) ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນໝວດ 21 ກີ່ຽວກບັ ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້.  

19.21 ພາຍຫ ງັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້, ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ຊຶີ່ ງໄດແ້ຍກຮບັຮ ລ້າຍ 

ການບນັຊ ຕາມວກັ 19.14, ຕາມມ ນຄີ່າທ ີ່ ສ ງກີ່ວາໝ ີ່ ຂອງ:    

(ກ) ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມໝວດ 21, ແລະ   

(ຂ) ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ຫກັຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເມ ືີ່ອກີ່ອນ ເປັນລາຍ

ຮບັ ຕາມຂ ກ້  ານດົໃນໝວດ 23 ລາຍຮບັ.  

ຄີ່ານຍິມົ  
19.22 ໃນມືຊ້ືກ້ດິຈະການ, ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການຕອ້ງ :    

(ກ) ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່ານຍິມົທ ີ່ ໄດມ້າ ໃນການຄວບກດິຈະການ ເປັນຊບັສນິ, ແລະ   

(ຂ) ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ຕ ມ  ນຄີ່າ ຄີ່ານຍິມົດ ັີ່ງກ ີ່າວ,  ຕາມຕ ົນ້ທຶນ, ຊຶີ່ ງແມ ີ່ນສີ່ວນເກ ນລະຫີ່ວາງຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການ 

ແລະ ພ ດສີ່ວນຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ໃນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າສ ດທິຂອງຊບັສິນ ທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ,້ ໜ ້ສນິ ແລະ 

ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ແລະ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງວກັ 19.14.   

19.23 ພາຍຫ ງັໄດກ້ານຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້, ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າ ຄີ່ານຍິມົທ ີ່ ໄດມ້າ ໃນການຄວບກດິຈະ 

ການ ຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ແລະ ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າສະສມົອອກ.   

(ກ) ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະຕິບດັຕາມຫ ກັການທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃນວກັ 18.19  ຫາ 18.24 ສ  າລບັການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຄີ່ານຍິມົ. 

ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິ ບ ີ່ ສາມາດຄາດຄະເນອາຍ ການນ  າໃຊຂ້ອງຄີ່ານຍິມົ ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ຈະຖວືີ່າອາຍ ການດ ັີ່ງ 

ກີ່າວເທົີ່ າກບັ ສບິປ . 

(ຂ) ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະຕິບດັໝວດ 27 ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ ເພືີ່ ອຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ຕ ມ  ນຄີ່າ ການ

ສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຄີ່ານຍິມົ.  

ສີ່ວນເກ ນຈາກພ ດສີ່ວນຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການໃນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າສ ດທິຂອງຊບັສນິ

ທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ,້ ໜ ້ສນິ ແລະ ໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ຂອງຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກືຊື ້ 
19.24 ຖາ້ວີ່າພ ດສີ່ວນຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ໃນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າສ ດທິຂອງຊບັສນິທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ,້ ໜ ້ສນິ ແລະ ເງນິແຮ

ບວ້ງໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ຊຶີ່ ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມຂ ກ້  ານດົ ໃນວກັ 19.14 ເກ ນຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການ 

(ບາງຄ ັງ້ຄາວເອ ້ນວີ່າ «ຄີ່ານຍິມົຕິດລບົ»), ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການຕອ້ງ :  

(ກ) ປະເມ  ນຜນົຄນືໃໝີ່ການຈ  າແນກ ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ, ແລະ ເງນິແຮເພືີ່ ອໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ຂອງ

ຜ ຖ້ກືຊື ້ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການ, ແລະ   

(ຂ) ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນທນັໃດ ທ ກສີ່ວນເກ ນທ ີ່ ຍງັເຫ ືອ ຫ ງັຈາກໄດມ້  ການປະເມ  ນຜນົຄນືໃໝີ່ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ທ ີ່ ໃນກ  າໄລ ຫ ື 

ຂາດທຶນ.   

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

ກີ່ຽວກບັການຄວບກດິຈະການ ທິີ່ ເກ ດຂຶນ້ໃນຮອບເວລາລາຍງານ  
19.25 ສ  າລບັການຄວບກດິຈະການທ ກລາຍ ທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນໃນປ , ຜ ຊ້ື້ກດິຈະການຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   
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(ກ) ຊືີ່  ແລະ ລາຍລະອຽດ ກີ່ຽວກບັວິສາຫະກດິ ຫ ື ກດິຈະການ ທ ີ່ ເອົາຄວບເຂ້ົາກນັ.  

(ຂ) ມືຊ້ືກ້ດິຈະການ ;  

(ຄ) ອດັຕາສີ່ວນຮອ້ຍຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ໄດຊ້ື ້ຊຶີ່ ງໃຫສ້ດິໃນການລງົຄະແນນສຽງ ;  

(ງ) ຕ ົນ້ທຶນການຄວບກດິຈະການ ແລະ ລາຍລະອຽດ ກີ່ຽວກບັອງົປະກອບຂອງຕ ົນ້ທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ (ເຊັີ່ ນ ເງນິສດົ, ເຄືີ່ ອງ 

ມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້) ;  

(ຈ) ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນມືຊ້ືກ້ດິຈະການ ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ ແລະ ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດ

ເກ ດຂຶນ້ຂອງຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກືຊື,້ ລວມທງັຄີ່ານຍິມົ.   

(ສ) ຈ  ານວນເງນິຂອງທ ກສີ່ວນເກ ນ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ອ ງຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງວກັ 19.24 

ແລະ ລາຍການຫ ກັຂອງໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ຖາ້ຫາກໄດສ້ະເໜ ) ຊຶີ່ ງ

ສີ່ວນເກ ນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນໃບລາຍງານນ ັນ້. 

ກີ່ຽວກບັທ ກການຄວບກດິຈະການ  
19.26 ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັການສມົທຽບຕວົເລກລະຫີ່ວາງ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຄີ່ານຍິມົ ໃນຕ ົນ້ 

ແລະ ທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ, ໂດຍແຍກໃຫເ້ຫັນ :     

(ກ) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກການຄວບກດິຈະການຄ ັງ້ໃໝີ່.  

(ຂ) ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ.  

(ຄ) ການຂາຍກດິຈະການ ທ ີ່ ເຄ ຍໄດຊ້ືໃ້ນເມ ືີ່ອກີ່ອນອອກ.  

(ງ) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງອືີ່ ນໆ.   

ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງໄດສ້ະເໜ ການສມົທຽບຕວົເລກດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສ  າລບັປ ການບນັຊ ຜີ່ານໆມາ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ຄືກັນກັບ IFRS ສ າລັບ ວນກ. 
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ໝວດ 20  

ສນັຍາເຊົີ່ າ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

20.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ກວມເອົາການລງົບນັຊ  ກີ່ຽວກບັທ ກສນັຍາເຊົີ່ າ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນ :  

(ກ) ສນັຍາເຊົີ່ າ ກີ່ຽວກບັການສ  າຫ ວດ ຫ ື ການນ  າໃຊແ້ຮີ່ທາດ, ນ  າ້ມນັ, ອາຍແກສັທ  າມະຊາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ

ຕີ່າງໆທ ີ່ ຄາ້ຍຄືກນັ ທ ີ່ ຟ້ືນຟ ຄນືບ ີ່ ໄດ ້(ເບິີ່ ງໝວດ 34 ກດິຈະກ  າພິເສດ).  

(ຂ) ສນັຍາໃຫອ້ະນ ຍາດ ກີ່ຽວກບັລາຍການຕີ່າງໆ ເຊັີ່ ນຟິມຮ ບເງາົ, ເທັບບນັທຶກພາບ, ສາກລະຄອນ, ບດົຂຽນ, ໃບປະ

ກາປະດດິສາ້ງ ແລະ ລິຂະສິດ (ເບິີ່ ງໝວດ 18 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ນຄີ່ານຍິມົ). 

(ຄ) ການຕ ມ ນຄີ່າ ອະສງັຫາລິມະຊບັທ ີ່ ຄອບຄອງໂດຍຜ ເ້ຊົີ່ າ ແລະ ລງົບນັຊ ເປັນອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ 

ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າ ກີ່ຽວກບັອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຊຶີ່ ງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າມອບໃຫນ້  າໃຊບ້ນົພ້ືນຖານສນັຍາເຊົີ່ າ

ດ  າເນ ນງານ (ເບິີ່ ງໝວດ 16 ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ).  

(ງ) ການຕ ມ ນຄີ່າຊບັສິນຊ ວະພາບ ທ ີ່ ຄອບຄອງໂດຍຜ ເ້ຊົີ່ າ ບນົພ້ືນຖານສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ແລະ ຊບັສນິຊ ວະພາບທ ີ່

ຜ  ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າມອບໃຫນ້  າໃຊບ້ນົພ້ືນຖານສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ (ເບິີ່ ງໝວດ 34 ກດິຈະກ  າພິເສດ).   

(ຈ) ສນັຍາເຊົີ່ າ ທ ີ່ ອາດຈະພາໃຫຜ້ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ຫ ື ຜ ເ້ຊົີ່ າ ຂາດທຶນ ອນັເປັນຜນົເນືີ່ອງຈາກຂ ຜ້  ກພນັຕາມສນັຍາທ ີ່ ບ ີ່ ຕິດພນັ

ກບັສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງລາຄາຊບັສນິທ ີ່ ໄດໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ, ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ, ຫ ື 

ການຜິດສນັຍາຂອງຄ ີ່ສນັຍາໃດໜຶີ່ ງ (ເບິີ່ ງ ວກັ 12.3 (ສ)).  

(ສ) ສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານທ ີ່ ສາ້ງພາລະ.  

20.2 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ນ້  າໃຊສ້  າລບັສນັຍາ ທ ີ່ ໂອນສດິນ  າໃຊຊ້ບັສນິ, ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຈະມ ການສະເໜ ໃຫຜ້ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າຕອ້ງໃຫກ້ານບ ລິ 

ການທ ີ່ ສ  າຄນັໃນຂອບຂີ່າຍຂອງການນ  າໃຊ ້ ຫ ື ບ  າລ ງຮກັສາຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ບ ີ່ ນ  າໃຊສ້  າລບັສນັຍາໃຫ້

ບ ລິການທ ີ່ ບ ີ່ ໂອນສດິນ  າໃຊຊ້ບັສນິຂອງຄ ີ່ສນັຍາໜຶີ່ ງ ໃຫຄ້ ີ່ສນັຍາອ ກຝີ່າຍໜຶີ່ ງ.    

20.3 ບາງສນັຍາ, ເຊັີ່ ນ ສນັຍາຈາ້ງທາງນອກເຮັດ, ສນັຍາໃນຂະແໜງການໂທລະຄມົມະນາຄມົທ ີ່ ໃຫສ້ດິດາ້ນຄວາມສາມາດບນັ 

ຈ , ສນັຍາຮບັ-ຈ ີ່າຍ, ບ ີ່ ມ  ຮ  ບການທາງກດົໝາຍຂອງສນັຍາເຊົີ່ າ, ແຕີ່ຫາກໃຫສ້ດິນ  າໃຊຊ້ບັສນິໂດຍແລກປີ່ຽນກບັການຊ  າ 

ລະເງນິ. ສນັຍາດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ທາງດາ້ນເນືອ້ແທ,້ ແມ ີ່ນສນັຍາເຊົີ່ າຊບັສນິ ແລະ ຕອ້ງລງົບນັຊ ຕາມໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ .້ 

ການຈດັປະເພດສນັຍາເຊົີ່ າ 

20.4 ສນັຍາເຊົີ່ າ ຖກືຈດັປະເພດເປັນສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ຖາ້ຫາກມ ການໂອນ ຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດເກອືບທງັໝດົ 

ທ ີ່ ຕດິພນັກບັກ  າມະສດິ. ສນັຍາເຊົີ່ າ ຖກືຈດັປະເພດເປັນສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ ຖາ້ຫາກບ ີ່ ມ  ການໂອນຄວາມສີ່ຽງແລະຜນົ

ປະໂຫຍດເກອືບທງັໝດົ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັກ  າມະສດິ. 

20.5 ສນັຍາເຊົີ່ າ ຈະເປັນສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ຫ ື ສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ ແມ ີ່ນຂຶນ້ກບັເນືອ້ແທຂ້ອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແຕີ່

ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນຮ ບການຂອງສນັຍາ. ຕວົຢີ່າງກີ່ຽວກບັສະພາບການ, ເປັນແຕີ່ລະລາຍ ຫ ື ໃນການຄວບກດິຈະການ, ທ ີ່ ຕາມ

ປກົກະຕິອາດນ  າໄປສ ີ່ການຈດັປະເພດສນັຍາເຊົີ່ າ ເປັນສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ມ  ຄດື ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ສນັຍາເຊົີ່ າໂອນກ  າມະສດິຂອງຊບັສິນໃຫຜ້ ເ້ຊົີ່ າເວລາສິນ້ສ ດອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າ. 

(ຂ) ຜ ເ້ຊົີ່ າ ມ  ທາງເລືອກຊືຊ້ບັສິນໃນລາຄາ ທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະຕອ້ງຕ  ີ່າກ ີ່ວາມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຢີ່າງພຽງພ  ໃນມືທ້ ີ່ ຈະເປ ດທາງ

ເລືອກ ເພືີ່ ອວີ່າ, ໃນເວລາເລ ີ່ ມປະຕິບດັສນັຍາເຊົີ່ າ, ຜ ເ້ຊົີ່ າມ  ຄວາມແນີ່ໃຈຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົວີ່າຈະມ ການເປ ດທາງ

ເລືອກໃຫ.້  
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(ຄ) ອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າກວມເອົາພາກສີ່ວນໃຫີ່ຍຂອງອາຍ ການນ  າໃຊດ້າ້ນເສດຖະກດິຂອງຊບັສິນ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຈະບ ີ່ ມ  ການ

ໂອນກ  າມະສດິກ ຕາມ.   

(ງ) ເວລາເລ ີ່ ມຕ ົນ້ສນັຍາເຊົີ່ າ, ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງເງນິການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດ ເທົີ່ າກບັຢີ່າງໜອ້ຍ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ

ເກອືບທງັໝດົຂອງຊບັສິນທ ີ່ ໄດເ້ຊົີ່ າ.  

(ຈ) ຊບັສນິທ ີ່ ໄດເ້ຊົີ່ າ ມ  ລກັສະນະເນືອ້ໃນສະເພາະຕວົ ຊຶີ່ ງມ  ພຽງແຕີ່ຜ ເ້ຊົີ່ າເທົີ່ ານ ັນ້ ທ ີ່ ສາມາດນ  າໃຊໂ້ດຍບ ີ່ ມ  ການປີ່ຽນ

ແປງໃຫີ່ຍແຕີ່ປະການໃດ.  

20.6 ຕວົຊ ບ້ອກສະພາບການ ເປັນແຕີ່ລະລາຍ ຫ ື ໃນການຄວບກດິຈະການ ສາມາດເຮັດໃຫສ້ນັຍາເຊົີ່ າ ຖກືຈດັປະເພດເປັນ

ສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ມ  ຄດື ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ຖາ້ວີ່າຜ ເ້ຊົີ່ າ ສາມາດລບົລາ້ງສນັຍາເຊົີ່ າ, ການຂາດທຶນຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າທ ີ່ ຕິດພນັກບັການລບົລາ້ງສນັຍາ ແມ ີ່ນຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບຂອງຜ ເ້ຊົີ່ າ.  

(ຂ) ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ອນັເນືີ່ ອງຈາກພາວະຂຶນ້ໆລງົໆຂອງມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ຕກົເປັນຂອງ

ຜ ເ້ຊົີ່ າ (ຕວົຢີ່າງ ໃນຮ ບການຫ  ດຄີ່າເຊົີ່ າລງົ ຊຶີ່ ງເທົີ່ າກບັສີ່ວນໃຫີ່ຍຂອງການຮບັເງນິຈາກການຂາຍ ໃນຕອນທາ້ຍ

ຂອງສນັຍາເຊົີ່ າ).    

(ຄ) ຜ ເ້ຊົີ່ າ ສາມາດສບືຕ ີ່ ການເຊົີ່ າເປັນຮອບເວລາທ ສອງໂດຍເສຍຄີ່າເຊົີ່ າທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາລາຄາທອ້ງຕະຫ າດຢີ່າງຫ ວງຫ າຍ.  

20.7 ຕວົຢີ່າງ ແລະ ຕວົຊ ບ້ອກ ທ ີ່ ສະເໜ ໃນວກັ 20.5 ຫາ 20.6 ຈະບ ີ່ ມ  ລກັສະນະແນີ່ນອນສະເໝ ໄປ. ຖາ້ວີ່າລກັສະນະເດັີ່ ນ

ອືີ່ ນໆພິສ ດໄດຢ້ີ່າງຈະແຈງ້ວີ່າ ສນັຍາເຊົີ່ າຈະບ ີ່ ມ  ການໂອນຄວາມສີ່ຽງ ແລະຜນົປະໂຫຍດເກອືບທງັໝດົທ ີ່ ຕດິພນັກບັກ  າມະ 

ສດິ, ສນັຍາເຊົີ່ ານ ັນ້ ກ ຈະຖກືຈດັເປັນປະເພດສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ. ຕວົຢີ່າງອາດເປັນກ ລະນ  ເຊັີ່ ນ, ຖາ້ວີ່າກ  າມະສດິ 

ກີ່ຽວກບັຊບັສນິຖກືໂອນໄປໃຫຜ້ ເ້ຊົີ່ າເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາເຊົີ່ າ ໂດຍມ ການຊ  າລະຕາມຈ  ານວນເງນິຜນັແປ ທ ີ່ ເທົີ່ າກບັມ ນຄີ່າ

ຍ ຕທິ  າໃນເວລານ ັນ້ຂອງຊບັສນິ, ຫ ືຖາ້ວີ່າມ  ຄີ່າເຊົີ່ າທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ຊຶີ່ ງເປັນຜນົຕາມມາຈາກການທ ີ່ ວີ່າ ຜ ເ້ຊົີ່ າບ ີ່ ປະເຊ ນໜາ້

ກບັຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດເກອືບທງັໝດົ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັກ  າມະສດິ.    

20.8 ການຈດັປະເພດສນັຍາເຊົີ່ າ ດ  າເນ ນໃນເວລາເລ ີ່ ມຕ ົນ້ປະຕບິດັສນັຍາເຊົີ່ າ ແລະ ບ ີ່ ມ  ການປີ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາສນັຍາ

ເຊົີ່ າ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າຜ ເ້ຊົີ່ າ ແລະ ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ຕກົລງົກນັຈະປີ່ຽນແປງຂ ກ້  ານດົຂອງສນັຍາເຊົີ່ າ (ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການຕ ີ່ ອາຍ ທ  າ

ມະດາຂອງສນັຍາ), ຊຶີ່ ງໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕອ້ງໄດມ້  ການປະເມ  ນຜນົ ການຈດັປະເພດສນັຍາເຊົີ່ າ  ຄນືໃໝີ່. 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຜ ເ້ຊົີ່ າ – ສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້  

20.9 ເວລາເລ ີ່ ມຕ ົນ້ອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າ, ຜ ເ້ຊົີ່ າຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສດິນ  າໃຊ ້ແລະ ພນັທະຕາມສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ເປັນຊບັ

ສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງຕນົຕາມຈ  ານວນເງນິ ທ ີ່ ເທ ົີ່າກບັມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງອະສງັຫາລິມະ

ຊບັທ ີ່ ໄດເ້ຊົີ່ າ ຫ ື ຖາ້ຫາກຕ  ີ່າກ ີ່ວາ, ເທົີ່ າກບັ ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດ, ທ ີ່ ໄດຄ້ດິໄລີ່ໃນເວລາເລ ີ່ ມຕ ົນ້

ສນັຍາເຊົີ່ າ. ຕ ົນ້ທຶນທາງກງົເບື້ອງຕ ົນ້ຂອງຜ ເ້ຊົີ່ າ (ຕ ົນ້ທຶນສີ່ວນເພ ້ມທ ີ່ ຕິດພນັໂດຍກງົກບັການເຈລະຈາ ແລະ ການເຊັນ

ສນັຍາເຊົີ່ າ) ແມ ີ່ນບວກເພ ້ມໃສີ່ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນຊບັສນິ. 

20.10 ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດ ຕອ້ງໄດຄ້ິດໄລີ່ໂດຍນ  າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ບ ີ່ ກ  ານດົແຈງ້ໃນສນັຍາເຊົີ່ າ. 

ຖາ້ຫາກບ ີ່ ສາມາດຄດິໄລີ່ອດັຕາດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຕອ້ງໄດນ້  າໃຊອ້ດັຕາເງນິກ ສ້ ີ່ວນເພ ້ມຂອງຜ ເ້ຊົີ່ າແທນ.   

ການຕ ມ ນຄີ່າຕາມຫ ງັ  
20.11 ຜ ເ້ຊົີ່ າຕອ້ງແຍກ ຈ  ານວນການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດ ລະຫີ່ວາງລາຍຈ ີ່າຍການເງນິ ແລະ ການຫກັໜ ້ສນິຄາ້ງຊ  າລະຕາມວທິ 

ການຄດິໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ (ເບິີ່ ງວກັ 11.15  ຫາ 11.20). ຜ ເ້ຊົີ່ າຕອ້ງຈດັສນັລາຍຈ ີ່າຍການເງນິໃສີ່ແຕີ່ລະປ  ໃນໄລຍະ

ເວລາອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າເພືີ່ ອໃຫໄ້ດອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຄງົຄີ່າຂອງແຕີ່ລະປ  ສ  າລບັຍອດເຫ ືອຄາ້ງຊ  າລະຢ ີ່ເບືອ້ງໜ ້ສນິ. ຜ ເ້ຊົີ່ າ

ຕອ້ງລງົບນັຊ ຄີ່າເຊົີ່ າທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍໃນປ ທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້.    
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20.12 ຜ ເ້ຊົີ່ າຕອ້ງຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຊບັສິນທ ີ່ ໄດເ້ຊົີ່ າ ຕາມສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ຕາມໝວດທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້

ສ  າລບັປະເພດຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ເຊັີ່ ນ ໝວດ 17 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, ໝວດ 18 ຫ ື ໝວດ 19 ການຄວບກດິຈະການ 

ແລະ ຄີ່ານຍິມົ. ຖາ້ຫາກບ ີ່ ມ  ຄວາມແນີ່ນອນຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົທ ີ່ ວີ່າ ຜ ເ້ຊົີ່ າຈະກາຍເປັນເຈົາ້ຂອງກ  າມະສດິໃນຕອນທາ້ຍ

ຂອງອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າ, ຕອ້ງໄດຫ້ກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຂອງຊບັສິນທງັໝດົ ບນົພ້ືນຖານອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າ ຫ ື ອາຍ ການນ  າໃຊ ້ແລວ້ 

ແຕີ່ອາຍ ການໃດຈະສ ັນ້ກວີ່າ. ໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້, ຜ ເ້ຊົີ່ າ ຍງັຕອ້ງປະເມ  ນຜນົເບິີ່ ງວີ່າ ຊບັສນິທ ີ່ ໄດເ້ຊົີ່ າ ຕາມສນັຍາ

ເຊົີ່ າການເງນິ ໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າລງົຫ ືບ ີ່  (ເບິີ່ ງ ໝວດ 27 ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ). 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

20.13 ຜ ເ້ຊົີ່ າຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ກ ີ່ຽວກບັ ສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ:   

(ກ) ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຊບັສນິ, ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ສ ດທິ ໃນທາ້ຍຂອງຮອບເວລາລາຍງານ.  

(ຂ) ລວມຍອດເງນິການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດໃນອະນາຄດົໃນທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ, ສ  າລບັແຕີ່ລະຮອບເວລາດ ັີ່ງລ ີ່ມ

ນ  ້:  

(i) ບ ີ່ ເກ ນໜຶີ່ ງປ ;  

(ii) ເກ ນໜຶີ່ ງປ ຂຶນ້ໄປ ແລະ ຫ  ດຫາ້ປ ລງົມາ; ແລະ  

(iii) ເກ ນຫາ້ປ ຂຶນ້ໄປ.  

(ຄ) ຄ  າອະທິບາຍທ ົີ່ວໄປ ກີ່ຽວກບັຂ ກ້  ານດົຕ ົນ້ຕ ຂອງສນັຍາເຊົີ່ າຂອງຜ ເ້ຊົີ່ າ, ຕວົຢີ່າງ ລວມທງັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັ

ຄີ່າເຊົີ່ າທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້, ທາງເລືອກໃນການຕ ີ່ ອາຍ ຄນືໃໝີ່ ຫ ື ໃນການຊື,້ ແລະ ຂ ກ້  ານດົປບັລາຄາຫ ືອດັຕາ, ການ

ໃຫເ້ຊົີ່ າຕ ີ່  ແລະ ຂ ຈ້  າກດັ ທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນສນັຍາເຊົີ່ າ.   

20.14 ດາ້ນໜຶີ່ ງອ ກ, ເງ ືີ່ອນໄຂດາ້ນການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັຊບັສິນໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມໝວດ 17 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ , 18 

ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ນຄີ່ານຍິມົ, 27 ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ ແລະ 34 ກິດຈະກ າພິເສດ ທ ີ່ ນ  າໃຊສ້  າລບັ
ຜ ເ້ຊົີ່ າບວ້ງຊບັສິນທ ີ່ ໄດເ້ຊົີ່ າ ບນົພ້ືນຖານສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ. 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຜ ເ້ຊົີ່ າ – ສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າ  
20.15 ຜ ເ້ຊົີ່ າຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າບວ້ງສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ (ນອກຈາກຄີ່າບ ລິການ ເຊັີ່ ນ ຄີ່າປະກນັ

ໄພ ແລະ ຄີ່າບ  າລ ງຮກັສາ) ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ບນົພ້ືນຖານແບບສະເໝ ຕວົ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ : 

(ກ) ວທິ ການອືີ່ ນ ທ ີ່ ເປັນລະບບົ ສະແດງເຖງິຮ ບແບບເວລາດາ້ນຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ນ້  າໃຊ,້ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າການຊ  າລະ

ເງນິຈະບ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນບນົພ້ືນຖານນ ກ້ ຕາມ, ຫ ື 

(ຂ) ເງນິຊ  າລະໃຫຜ້ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ຖກືກ  ານດົໃຫມ້  ອດັຕາເພ ້ມຂຶນ້ໃຫສ້ອດຄີ່ອງກບັພາວະເງນິເຟ ້ທ ົີ່ວໄປທ ີ່ ຄາດໄວ ້ (ບນົພ້ືນ 

ຖານດດັສະນ  ຫ ື ສະຖຕິ ິທ ີ່ ໄດເ້ປ ດເຜ ຍ) ເພືີ່ ອທດົແທນໃຫແ້ກີ່ການເພ ້ມຂຶນ້ທ ີ່ ຄາດກະໄວສ້  າລບັຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ຕດິພນັກບັ

ພາວະເງນິເຟ ້ຊຶີ່ ງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າແບກຫາບ. ຖາ້ວີ່າເງນິຊ  າລະໃຫຜ້ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ຜນັແປຕາມປດັໄຈອືີ່ ນໆທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນພາວະເງນິເຟ ້

ທ ົີ່ວໄປ, ຖວືີ່າບ ີ່ ຖກືຕາມເງືີ່ອນໄຂຂ ກ້  ານດົ ຂອງຂ  ້(ຂ) ນ .້ 
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ຕວົຢີ່າງການປະຕບິດັ ວກັ 20.15(ຂ) : 

ວສິາຫະກດິ “ກ”  ດ  າເນ ນກດິຈະການ ໃນປະເທດໃດໜຶີ່ ງ ຊຶີ່ ງໄດມ້  ການຄາດຄະເນຢີ່າງເປັນເອກະພາບຈາກທະນາຄານ

ພາຍໃນປະເທດ ກີ່ຽວກບັດດັສະນ ລາຄາທ ົີ່ວໄປ, ດ ັີ່ງທ ີ່ ລດັຖະບານໄດເ້ປ ດເຜ ຍ, ຈະເພ ້ມຂຶນ້ໂດຍສະເລີ່ຍ ປ ລະ 10 % 

ພາຍໃນຫາ້ປ ຂາ້ງໜາ້. ວສິາຫະກດິ “ກ” ເຊົີ່ າສະຖານທ ີ່ ຫອ້ງການນ  າ ວສິາຫະກດິ “ອ” ເປັນເວລາ ຫາ້ປ  ບນົພ້ືນຖານ

ສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ. ການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າ ຖກືກ  ານດົໄວເ້ພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິພາວະເງນິເຟ ້ທ ົີ່ວໄປຕ ີ່ ປ  ທ ີ່ ຄາດວີ່າເທົີ່ າກບັ 

10 % ພາຍໃນຫາ້ປ ຂາ້ງໜາ້ຂອງອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

ປ  ທ   1 100 000 KKip 

ປ  ທ   2 110 000 KKip 

ປ  ທ   3 121 000 KKip 

ປ  ທ   4 133 000 KKip 

ປ  ທ   5 146 000 KKip 

ວສິາຫະກດິ “ກ” ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຈ ີ່າຍຄີ່າເຊົີ່ າປະຈ  າປ  ເທົີ່ າກບັຈ  ານວນເງນິຄາ້ງຊ  າລະໃຫຜ້ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າດ ັີ່ງກ ີ່າວຂາ້ງ

ເທິງ. ຖາ້ວີ່າການປບັດດັສະນ ການຊ  າລະເງນິ ບ ີ່ ຖກືກ  ານດົຈະແຈງ້ເພືີ່ ອທດົແທນໃຫແ້ກີ່ການເພ ້ມຂຶນ້ທ ີ່ ຄີ່າດກະໄວສ້  າລບັ

ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ຕິດພນັກບັພາວະເງນິເຟ ້ ທ ີ່ ຕກົເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າບນົພ້ືນຖານດດັສະນ  ຫ ື ສະຖຕິທິ ີ່ ໄດເ້ປ ດ 

ເຜ ຍ, ໃນເວລານ ັນ້ ວິສາຫະກດິ “ກ”  ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າເຊົີ່ າປະຈ  າປ  ຕາມແບບວທິ ສະເໝ ຕວົ: 122 000 KKip ຕ ີ່ ປ  

(ລວມຍອດຈ  ານວນເງນິຕອ້ງຈ ີ່າຍບວ້ງສນັຍາເຊົີ່ າຫານໃຫຫ້າ້ປ ) 

 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

20.16 ຜ ເ້ຊົີ່ າຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ກ ີ່ຽວກບັສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ:   

(ກ) ລວມຍອດຈ  ານວນເງນິການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດໃນອະນາຄດົ ບວ້ງສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດຍກົເລ ກໄດ ້

ສ  າລບັແຕີ່ລະຮອບເວລາດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(i) ບ ີ່ ເກ ນໜຶີ່ ງປ ;  

(ii) ເກ ນໜຶີ່ ງປ ຂຶນ້ໄປ ແລະ ຫ  ດຫາ້ປ ລງົມາ; ແລະ  

(iii) ເກ ນຫາ້ປ ຂຶນ້ໄປ.  

(ຂ) ການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ.  

(ຄ) ຄ  າອະທິບາຍທ ົີ່ວໄປ ກີ່ຽວກບັຂ ກ້  ານດົຕ ົນ້ຕ ຂອງສນັຍາເຊົີ່ າຂອງຜ ເ້ຊົີ່ າ, ຕວົຢີ່າງ ລວມທງັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັ

ຄີ່າເຊົີ່ າທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້, ທາງເລືອກໃນການຕ ີ່ ອາຍ ຄນືໃໝີ່ ຫ ື ໃນການຊື,້ ຂ ກ້  ານດົປບັລາຄາຫ ືອດັຕາ, ການໃຫເ້ຊົີ່ າ

ຕ ີ່  ແລະ ຂ ຈ້  າກດັ ກີ່ຽວກບັຂ ກ້  ານດົຕາມສນັຍາເຊົີ່ າ. 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ: ສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າ 

20.17 ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັສນິທ ີ່ ຮກັສາໄວຕ້າມສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ໃນເອກະສານລາຍງານ ກີ່ຽວກບັຖານະ

ການເງນິຂອງຕນົ ແລະ ສະແດງຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ ເປັນໜ ້ຕອ້ງຮບັ ຕາມຈ  ານວນເງນິເທົີ່ າກບັເງນິລງົທຶນສ ດທິໃນສນັຍາ

ເຊົີ່ າ. ເງນິລງົທຶນສ ດທິໃນສນັຍາເຊົີ່ າແມ ີ່ນເງນິລງົທຶນລວມໃນສນັຍາເຊົີ່ າ ຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າ ເປັນມ ນຄີ່າ

ປດັຈ ບນັຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ບ ີ່ ກ  ານດົແຈງ້ໃນສນັຍາເຊົີ່ າ. ເງນິລງົທຶນລວມໃນສນັຍາເຊົີ່ າ ແມ ີ່ນລວມຍອດຂອງ:  

(ກ) ການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດ ທ ີ່ ຜ  ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ຕອ້ງຮບັພາຍໃຕສ້ນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ, ແລະ  

(ຂ) ມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອທງັໝດົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການຄ  າ້ປະກນັ ທ ີ່ ຕອ້ງຈ ີ່າຍໃຫຜ້ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ.  



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  105 

 

20.18 ສ  າລບັສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນ ສນັຍາທ ີ່ ພວົພນັກບັຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າທ ີ່ ເປັນຜ ຜ້ະລິດ ຫ ື ຜ ຈ້  າໜີ່າຍ, ຕ ົນ້ທຶນທາງກງົເບືອ້ງ

ຕ ົນ້ (ຕ ົນ້ທຶນ ທ ີ່ ເພ ້ມຂຶນ້ ແລະ ຕດິພນັໂດຍກງົກບັການເຈລະຈາ ແລະ ການເຊັນສນັຍາເຊົີ່ າ) ແມ ີ່ນລວມຢ ີ່ໃນການຕ ມ  ນ

ຄີ່າເບືອ້ງຕ ົນ້ ກີ່ຽວກບັໜ ້ຕອ້ງຮບັຈາກສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ແລະ ຫ  ດຜີ່ອນຈ  ານວນເງນິລາຍຮບັທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ  ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າ.  

ການຕ ມ ນຄີ່າຕາມຫ ງັ  
20.19 ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ລາຍຮບັການເງນິ ຕອ້ງດ  າເນ ນບນົພ້ືນຖານຮ ບແບບທ ີ່ ສີ່ອງແສງເຖງິອດັຕາຜນົຕອບແທນເປັນ

ໄລຍະຮອບວຽນປກົກະຕ ິຈາກເງນິລງົທຶນສ ດທິຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າໃນສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ. ການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າໃນປ , ນອກຈາກ

ຕ ົນ້ທຶນການບ ລິການ, ແມ ີ່ນຕອ້ງເອົາໄປຫກັໃຫເ້ງນິລງົທຶນລວມ ໃນສນັຍາເຊົີ່ ານ ັນ້ ເພືີ່ ອຫ  ດຜີ່ອນຈ  ານວນເງນິຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມ 

ແລະ ຈ  ານວນເງນິລາຍຮບັການເງນິທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຮ້ບັ. ຖາ້ຫາກມ ຂ ມ້  ນຊ ບ້ອກທ ີ່ ວີ່າມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອຄາດຄະເນທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການຄ  າ້ 

ປະກນັທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊໃ້ນການຄິດໄລີ່ເງນິລງົທຶນລວມຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າໃນສນັຍາເຊົີ່ າ ໄດມ້  ການປີ່ຽນແປງຫ າຍ, ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ຕອ້ງ

ທບົທວນຄນື ການຈດັແບີ່ງລາຍຮບັບນົພ້ືນຖານອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າ, ແລະ ການຫ  ດຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດສ້ະສມົລງົ ຕອ້ງຖກືຮບັ

ຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນທນັໃດ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ.   

ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ທ ີ່ ເປັນຜ ຜ້ະລິດ ຫ ື ຜ ຈ້  າໜີ່າຍ   
20.20 ຜ ຜ້ະລິດ ຫ ື ຜ ຈ້  າໜີ່າຍ ສີ່ວນຫ າຍ ຈະໃຫລ້ ກຄາ້ເລືອກເອົາ ລະຫີ່ວາງການຊື ້ຫ ື ການເຊົີ່ າຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ. ສ  າລບັຜ ໃ້ຫ້

ເຊົີ່ າ ທ ີ່ ເປັນຜ ຜ້ະລິດ ຫ ື ຈ  າໜີ່າຍ, ສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ບວ້ງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ເຮັດໃຫກ້  າເນ ດລາຍຮບັສອງປະເພດ ຄ ື:   

(ກ) ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ທ ີ່ ເທົີ່ າກບັກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ທ ີ່ ເນືີ່ອງມາຈາກການຂາຍຂາດຕວົຊບັສນິທ ີ່ ໄດໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ, ຕາມ

ລາຄາຂາຍປກົກະຕ,ິ ໂດຍສີ່ອງແສງເຖງິທ ກສີ່ວນຫ  ດຕາມບ ລິມາດ ຫ ື ສີ່ວນຫ  ດການຄາ້ຕີ່າງໆ, ແລະ  

(ຂ) ລາຍຮບັການເງນິ ໃນຕະຫ ອດອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າ.  

20.21 ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໂດຍຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າທ ີ່ ເປັນຜ ຜ້ະລິດ ຫ ື ຜ ຈ້  າໜີ່າຍ ໃນຕອນຕ ົນ້ຂອງອາຍ 

ສນັຍາເຊົີ່ າ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິນ ັນ້, ຖາ້ຫາກມ ມ  ນຄີ່າຕ  ີ່າກ ີ່ວາ, ຫ ື ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າ

ຕ  ີ່າສ ດໃຫຜ້ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ, ທ ີ່ ໄດຄ້ດິໄລີ່ບນົພ້ືນຖານອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງຕະຫ າດ. ຕ ົນ້ທຶນຂາຍທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນ

ຕອນຕ ົນ້ຂອງອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າ ຄຕື ົນ້ທຶນ, ຫ ື ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຖາ້ຫາກແຕກຕີ່າງກນັ, ຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັທ ີ່ ໄດໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ 

ຫກັມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຄ້  າ້ປະກນັ. ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງລະຫີ່ວາງ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນ

ຂາຍ ແມ ີ່ນກ  າໄລຈາກການຂາຍ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມວທິ ການທ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດກ້  ານດົໄວ ້ ສ  າລບັການຂາຍ

ຂາດຕວົ.    

20.22 ຖາ້ວີ່າອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ຜ  ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າໄດສ້ະເໜ  ຫາກຕ  ີ່າຜິດປກົກະຕ,ິ ກ  າໄລທ ີ່ ໄດຈ້າກການຂາຍ ຈະຖກືຈ  າກດັ ໂດຍໃຫຄ້ິດ 

ໄລີ່ ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງຕະຫ າດ. ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ຈາກການເຈລະຈາ ແລະ ການເຊັນສນັຍາເຊົີ່ າ ຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ

ທ ີ່ ເປັນຜ ຜ້ະລິດ ຫ ື ຜ ຈ້  າໜີ່າຍ ຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ເມ ືີ່ອມ  ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ກ  າໄລທ ີ່ ໄດຮ້ບັ

ຈາກການຂາຍ.   

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ  
20.23 ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ກ ີ່ຽວກບັສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ  

(ກ) ການສມົທຽບຕວົເລກ ລະຫີ່ວາງເງນິລງົທຶນລວມ ໃນສນັຍາເຊົີ່ າ ໃນຕອນທາ້ຍຂອງຮອບເວລາລາຍງານ, ແລະ 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດຕອ້ງຮບັ ໃນຕອນທາ້ຍຂອງຮອບເວລາລາຍງານ. ນອກນ ັນ້, ຜ ໃ້ຫ້

ເຊົີ່ າຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ, ໃນຕອນທາ້ຍຂອງຮອບເວລາລາຍງານ, ເງນິລງົທຶນລວມຕາມສນັຍາເຊົີ່ າ ແລະ ມ ນຄີ່າປດັຈ  

ບນັຂອງການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດທ ີ່ ຕອ້ງຮບັ, ສ  າລບັແຕີ່ລະຮອບເວລາດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(i) ບ ີ່ ເກ ນໜຶີ່ ງປ ;  

(ii) ເກ ນໜຶີ່ ງປ ຂຶນ້ໄປ ແລະ ຫ  ດຫາ້ປ ລງົມາ; ແລະ  

(iii) ເກ ນຫາ້ປ ຂຶນ້ໄປ ;  

(ຂ) ລາຍຮບັການເງນິທ ີ່ ບ ີ່ ທນັເກ ດຂຶນ້.  



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  106 

 

(ຄ) ມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການຄ  າ້ປະກນັ ຊຶີ່ ງລວມຢ ີ່ໃນຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ.  

(ງ) ການກວດແກມ້  ນຄີ່າສະສມົຂອງການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດທ ີ່ ຕອ້ງຮບັ ແລະ ທ ີ່ ຄາດວີ່າເກບັກ ຄ້ນືບ ີ່ ໄດ.້   

(ຈ) ຄີ່າເຊົີ່ າທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຮບັໃນປ .  

(ສ) ຄ  າອະທິບາຍທ ົີ່ວໄປ ກີ່ຽວກບັຂ ກ້  ານດົຕ ົນ້ຕ ຂອງສນັຍາເຊົີ່ າຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ, ຕວົຢີ່າງ ລວມທງັ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວ

ກບັຄີ່າເຊົີ່ າທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້, ທາງເລືອກໃນການຕ ີ່ ອາຍ ຄນືໃໝີ່ ຫ ື ໃນການຊື,້ ຂ ກ້  ານດົປບັລາຄາຫ ືອດັຕາ, ການໃຫ້

ເຊົີ່ າຕ ີ່  ແລະ ຂ ຈ້  າກດັ ກີ່ຽວກບັຂ ກ້  ານດົຕາມສນັຍາເຊົີ່ າ. 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ – ສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າ  
20.24 ຊບັສນິ ທ ີ່ ຢ ີ່ພາຍໃຕສ້ນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ ຕອ້ງໄດສ້ະເໜ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າຕາມລກັສະນະ

ເນືອ້ໃນຂອງຊບັສນິ.  

20.25 ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັຈາກການເຊົີ່ າທ ີ່ ມາຈາກສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ (ນອກຈາກຈ  ານວນເງນິການ

ບ ລິການເຊັີ່ ນ ການປະກນັໄພ ແລະ ການບ  າລ ງຮກັສາ) ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຕາມແບບວທິ ການສະເໝ ຕວົ ຕະຫ ອດ

ໄລຍະອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າ :  

(ກ) ວທິ ການອືີ່ ນ ທ ີ່ ເປັນລະບບົສະແດງເຖງິຮ ບແບບ ການຮບັຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ເ້ຊົີ່ າ ໃນໄລຍະເວລາເຊົີ່ າຊບັສນິນ ັນ້, 

ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າການຮບັເງນິຊ  າລະຈະບ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນບນົພ້ືນຖານນ  ້ກ ຕາມ, ຫ ື   

(ຂ) ເງນິຊ  າລະໃຫຜ້ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ໄດຖ້ກືກ  ານດົໃຫມ້  ອດັຕາເພ ້ມຂຶນ້ ໂດຍສອດຄີ່ອງກບັພາວະເງນິເຟ ້ທ ົີ່ວໄປທ ີ່ ຄາດໄວ ້ (ບນົ

ພ້ືນຖານດດັສະນ  ຫ ື ສະຖຕິ ິທ ີ່ ໄດເ້ປ ດເຜ ຍ) ເພືີ່ ອທດົແທນໃຫແ້ກີ່ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ສ  າລບັຕ ົນ້ທຶນສີ່ວນເພ ້ມທ ີ່ ຄາດກະໄວນ້ :້   

(i) ບ ີ່ ເກ ນໜຶີ່ ງປ ;  

(ii) ເກ ນໜຶີ່ ງປ ຂຶນ້ໄປ ແລະ ຫ  ດຫາ້ປ ລງົມາ; ແລະ  

(iii) ເກ ນຫາ້ປ ຂຶນ້ໄປ ;  

(ຂ) ລາຍຮບັການເງນິທ ີ່ ບ ີ່ ທນັເກ ດຂຶນ້.  

(ຄ) ມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການຄ  າ້ປະກນັ ຊຶີ່ ງລວມຢ ີ່ໃນຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ.  

(ງ) ການກວດແກມ້  ນຄີ່າສະສມົຂອງການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດທ ີ່ ຕອ້ງຮບັ ແລະ ທ ີ່ ຄາດວີ່າເກບັກ ຄ້ນືບ ີ່ ໄດ.້   

(ຈ) ຄີ່າເຊົີ່ າທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຮບັໃນປ .  

(ສ) ຄ  າອະທິບາຍທ ົີ່ວໄປ ກີ່ຽວກບັຂ ກ້  ານດົຕ ົນ້ຕ ຂອງສນັຍາເຊົີ່ າຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ, ຕວົຢີ່າງ ລວມທງັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັ

ຄີ່າເຊົີ່ າທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້, ທາງເລືອກໃນການຕ ີ່ ອາຍ ຄນືໃໝີ່ ຫ ື ໃນການຊື,້ ຂ ກ້  ານດົປບັລາຄາຫ ືອດັຕາ, ການໃຫເ້ຊົີ່ າຕ ີ່  

ແລະ ຂ ຈ້  າກດັ ກີ່ຽວກບັຂ ກ້  ານດົຕາມສນັຍາເຊົີ່ າ. 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ – ສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ 

ຖາ້ວີ່າເງນິຊ  າລະໃຫຜ້ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ຜນັແປຕາມປດັໄຈອືີ່ ນໆທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນພາວະເງນິເຟ ້ລວມ,  ຖວືີ່າບ ີ່ ຖກືຕາມເງືີ່ອນໄຂຂ ກ້  ານດົ 

ຂອງຂ  ້(ຂ) ນ .້   

20.26 ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕ ົນ້ທຶນເປັນລາຍຈ ີ່າຍ, ລວມທງັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ເວລາມ ລາຍຮບັຈາກການ

ເຊົີ່ າ. ວທິ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຊບັສິນທ ີ່ ໃຫເ້ຊົີ່ າ ແລະ ທ ີ່ ສາມາດຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນໄດ ້ຕອ້ງສອດຄີ່ອງກບັວິທ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້

ຫຽ້ນປກົກະຕຂິອງຊບັສນິທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ.  

20.27 ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າຕອ້ງເອົາຕ ົນ້ທຶນທາງກງົເບື້ອງຕ ົນ້ ທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ເວລາເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ ບວກໃສີ່ມ  ນ

ຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໃຫເ້ຊົີ່ າ ແລະ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕ ົນ້ທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍຕະຫ ອດໄລຍະອາຍ 

ສນັຍາເຊົີ່ າ, ບນົພ້ືນຖານອນັດຽວກນັກບັລາຍຮບັຈາກການເຊົີ່ າ.    
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20.28 ເພືີ່ ອເບິີ່ ງວີ່າຊບັສນິທ ີ່ ໄດໃ້ຫເ້ຊົີ່ າສ ນເສຍມ ນຄີ່າລງົ ຫ ືບ ີ່ , ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າຕອ້ງປະຕບິດັໝວດ 27.  

20.29 ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ທ ີ່ ເປັນຜ ຜ້ະລິດ ຫ ື ຜ ຈ້  າໜີ່າຍ ເມ ືີ່ອມ  ການເຊັນສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ ຕອ້ງບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ກ  າໄລຈາກ

ການຂາຍ, ຍອ້ນວີ່າການເຮັດສນັຍາດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ ບ ີ່ ຖວືີ່າເປັນການຂາຍ.   

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ   
20.30 ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ສ  າລບັສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ  

(ກ) ການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດໃນອະນາຄດົ ພາຍໃຕສ້ນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດຍກົເລ ກໄດ ້ ສ  າລບັແຕີ່ລະຮອບ

ເວລາດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(i) ບ ີ່ ເກ ນໜຶີ່ ງປ ;  

(ii) ເກ ນໜຶີ່ ງປ ຂຶນ້ໄປ ແລະ ຫ  ດຫາ້ປ ລງົມາ; ແລະ  

(iii) ເກ ນຫາ້ປ ຂຶນ້ໄປ.   

(ຂ) ລວມຍອດຄີ່າເຊົີ່ າທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຮບັ.   

(ຄ) ຄ  າອະທິບາຍທ ົີ່ວໄປ ກີ່ຽວກບັຂ ກ້  ານດົຕ ົນ້ຕ ຂອງສນັຍາເຊົີ່ າຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ, ຕວົຢີ່າງ ລວມທງັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວ

ກບັຄີ່າເຊົີ່ າທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້, ທາງເລືອກໃນການຕ ີ່ ອາຍ ຄນືໃໝີ່ ຫ ື ໃນການຊື,້ ຂ ກ້  ານດົປບັລາຄາຫ ືອດັຕາ, ການໃຫ້

ເຊົີ່ າຕ ີ່  ແລະ ຂ ຈ້  າກດັ ກີ່ຽວກບັຂ ກ້  ານດົຕາມສນັຍາເຊົີ່ າ.   

20.31 ນອກຈາກນ ,້ ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າທ ີ່ ມ  ຊບັສນິ ພາຍໃຕສ້ນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ຕາມຂ ກ້  ານດົ ຂອງ    

ໝວດ ຂອງໝວດ 17 ຊ ັບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, 18 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ນຄີ່ານຍິມົ, 27 ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ

ຂອງຊບັສິນ ແລະ 34 ກດິຈະກ  າພິເສດ. 

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຂາຍ ແລະ ການເຊົີ່ າຄນື 

20.32 ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຂາຍ ແລະ ການເຊົີ່ າຄນື ແມ ີ່ນການຂາຍຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ແລະ ການໃຫເ້ຊົີ່ າຄນືຊບັສນິອນັດຽວ

ກນັນ ັນ້. ການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າ ແລະ ລາຄາຂາຍ ໂດຍທ ົີ່ວໄປ ແມ ີ່ນຕດິພນັກນັ, ຍອ້ນວີ່າໄດມ້  ການເຈລະຈາພອ້ມກນັ. ການ

ລງົບນັຊ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຂາຍ ແລະ ການເຊົີ່ າຄນືຂຶນ້ກບັປະເພດສນັຍາເຊົີ່ າ.   

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຂາຍ ແລະ ການເຊົີ່ າຄນື ທ ີ່ ນ  າໄປສ ີ່ສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ 
20.33 ຖາ້ວີ່າລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຂາຍ ແລະ ການເຊົີ່ າຄນື ນ  າໄປສ ີ່ສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ, ຜ ຂ້າຍ-ຜ ເ້ຊົີ່ າ ບ ີ່ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍ 

ການບນັຊ  ໃນທນັໃດ ສີ່ວນເກ ນລະຫີ່ວາງ ການຮບັເງນິຈາກການຂາຍ ແລະ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ເປັນລາຍຮບັ. ກງົກນັ   

ຂາ້ມ, ຜ ເ້ຊົີ່ າຕອ້ງລງົບນັຊ ລ ຖາ້ສະສາງ ແລະ ຫກັສີ່ວນເກ ນດ ັີ່ງກ ີ່າວຕະຫ ອດໄລຍະອາຍ ການຂອງອາຍ ສນັຍາເຊົີ່ າ.   

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຂາຍ ແລະ ການເຊົີ່ າຄນື ທ ີ່ ນ  າໄປສ ີ່ສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ  
20.34 ຖາ້ວີ່າລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຂາຍ ແລະ ການເຊົີ່ າຄນື ນ  າໄປສ ີ່ສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ ແລະ ເປັນສິີ່ ງຈະແຈງ້ທ ີ່ ວີ່າ

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້ດ  າເນ ນຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ, ຜ ຂ້າຍ-ຜ ເ້ຊົີ່ າ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນທນັ

ໃດໂລດ. ຖາ້ວີ່າລາຄາຂາຍ ຫາກຕ  ີ່າກ ີ່ວາມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ, ຜ ຂ້າຍ-ຜ ເ້ຊົີ່ າ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ 

ໃນທນັໃດໂລດ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າການຂາດທຶນຈະຖກືຫກັທດົແທນ ສ  າລບັການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາລາຄາ

ໃນທອ້ງຕະຫ າດ. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຜ ຂ້າຍ-ຜ ເ້ຊົີ່ າຕອ້ງເຍື້ອນລງົບນັຊ  ແລະ ຫກັມ ນຄີ່າຂາດທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕາມອດັຕາ

ສີ່ວນກບັການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າບນົພ້ືນຖານຮອບເວລາທ ີ່ ຄາດຄະເນຈະນ  າໃຊຊ້ບັສນິ. ຖາ້ວີ່າລາຄາຂາຍຫາກຕ  ີ່າກ ີ່ວາມ ນຄີ່າ

ຍ ຕທິ  າ, ຜ ຂ້າຍ-ຜ ເ້ຊົີ່ າ ຕອ້ງລງົບນັຊ ລ ຖາ້ສະສາງສີ່ວນເກ ນທ ີ່ ລືີ່ ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ຫກັມ ນຄີ່າສີ່ວນເກ ນດ ັີ່ງກ ີ່າວ 

ຕະຫ ອດໄລຍະຮອບເວລາທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນນ  າໃຊຊ້ບັສນິນ ັນ້.   

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ  
20.35 ຜ ເ້ຊົີ່ າ ແລະ ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ຕາມສນັຍາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຂາຍແລະການເຊົີ່ າຄນື ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ເຊັີ່ ນ

ດຽວກນັກບັ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃຫຜ້ ເ້ຊົີ່ າ ແລະ ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ຂາ້ງເທິງ. ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຂາຍ ແລະ ການເຊົີ່ າຄນື. 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  108 

 

ຕອ້ງອະທິບາຍຂ ກ້  ານດົທ ີ່ ສ  າຄນັ ກີ່ຽວກບັສນັຍາເຊົີ່ າ ລວມມ ຂ ກ້  ານດົທ ີ່ ມ  ລກັສະນະສະເພາະ ຫ ື ບ ີ່ ປກົກະຕ ິຫ ື ເງ ືີ່ອນໄຂ

ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຂາຍ ແລະ ການເຊົີ່ າຄນື.  

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ຄືກັນກັບ IFRS ສ າລັບ ວນກ. 

   



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  109 

 

ໝວດ  21 

ເງນິແຮ ແລະ ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

21.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ນ  າໃຊສ້  າລບັເງນິແຮທງັໝດົ (ເຊັີ່ ນ ໜ ້ສນິທ ີ່ ມ  ອາຍ ການ ຫ ື ຈ  ານວນເງນິ ທ ີ່ ຍງັບ ີ່ ທນັແນີ່ນອນ), ໜ ້

ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ແລະ ຊບັສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້, ຍກົເວັນ້ເງນິແຮ ທ ີ່ ຍກົຂຶນ້ຢ ີ່ໃນໝວດອືີ່ ນໆຂອງມາດຕະຖານ

ສະບບັນ .້ ສິີ່ ງນ ລ້ວມມ ເງນິແຮ ກີ່ຽວກບັ:  

(ກ) ສນັຍາເຊົີ່ າ (ໝວດ 20 ສນັຍາເຊົີ່ າ). ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເວ້ົາເຖງິສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ ທ ີ່ ກບັກາຍ

ເປັນສນັຍາທ ີ່ ສາ້ງພາລະຕ ີ່ ວສິາຫະກດິ (ເບິີ່ ງ ວກັ 21ອ.2).  

(ຂ) ສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ (ໝວດ 23 ລາຍຮບັ).  

(ຄ) ພນັທະບວ້ງຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ (ໝວດ 28 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ).  

(ງ) ອາກອນລາຍຮບັ (ໝວດ 29 ອາກອນລາຍຮບັ). 

21.2 ເງ ືີ່ອນໄຂໃນໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ບ ີ່ ນ  າໃຊສ້  າລບັສນັຍາທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັເວັນ້ແຕີ່ວີ່າເປັນສນັຍາທ ີ່ ສາ້ງພາລະຕ ີ່ ວສິາຫະກດິ. ສນັຍາ

ທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັ ແມ ີ່ນສນັຍາຊຶີ່ ງບ ີ່ ມ  ຝີ່າຍໃດໄດປ້ະຕິບດັພນັທະຂອງຕນົເອງ ຫ ື ທງັສອງຝີ່າຍໄດປ້ະຕບິດັສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງ

ພນັທະຕນົເອງ ຢີ່າງເທົີ່ າທຽມກນັ.    

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ 

21.4 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮ ພຽງແຕີ່ເມ ືີ່ອ:  

(ກ) ວສິາຫະກດິມ  ພນັທະ ໃນມືລ້າຍງານ ທ ີ່ ເປັນຜນົເນືີ່ອງຈາກເຫດການຜີ່ານມາ;   

(ຂ) ອາດເປັນໄປໄດ ້ (ໝາຍຄວາມວີ່າເປັນໄປໄດຫ້ າຍກີ່ວາ ເປັນໄປບ ີ່ ໄດ)້ ທ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິຈະຕອ້ງໄດໂ້ອນຜນົປະ 

ໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໄປເພືີ່ ອເປັນການຊ  າລະສະສາງ ; ແລະ  

(ຄ) ຈ  ານວນເງນິພນັທະນ ັນ້ ສາມາດຄາດຄະເນຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້   

21.5 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮເປັນໜ ້ສນິໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ແລະ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ 

ຈ  ານວນເງນິແຮເປັນລາຍຈ ີ່າຍ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າໝວດອືີ່ ນ ຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ກ  ານດົໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕ ົນ້

ທຶນນ ັນ້ ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ເຊັີ່ ນເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຫ ື ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ.    

21.6 ເງ ືີ່ອນໄຂຂອງວກັ 21.4(ກ) (ພນັທະໃນມືລ້າຍງານທ ີ່ ເປັນຜນົເນືີ່ອງຈາກເຫດການຜີ່ານມາ) ໝາຍຄວາມວີ່າວສິາຫະກດິບ ີ່ ມ  

ທາງເລືອກທ ີ່ ເປັນໄປໄດໃ້ດອືີ່ ນ ທ ີ່ ຈະຊ  າລະສະສາງພນັທະ. ສິີ່ ງນ ສ້າມາດເກ ດຂຶນ້ໃນເມ ືີ່ອວສິາຫະກດິມ  ພນັທະທາງກດົ  

ໝາຍ ທ ີ່ ສາມາດບງັຄບັໃຊຕ້າມກດົໝາຍ ຫ ື ເມ ືີ່ອວສິາຫະກດິມ  ພນັທະແບບປະລິຍາຍ, ເນືີ່ອງຈາກເຫດການຜີ່ານມາ (ຊຶີ່ ງ

ອາດເປັນການດ  າເນ ນການຂອງວສິາຫະກດິ) ໄດສ້າ້ງຄວາມຄາດຫວງັທ ີ່ ມ  ມ  ນຄວາມຈງິກບັພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ທ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິ

ປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົເອງ. ພນັທະທ ີ່ ຈະກ  າເນ ດຈາກການດ  າເນ ນການໃນອະນາຄດົຂອງວສິາຫະກດິ (ເຊັີ່ ນການ

ດ  າເນ ນທ ລະກດິໃນອະນາຄດົ) ຈະບ ີ່ ກງົກບັເງ ືີ່ອນໄຂຂອງ ວກັ 21.4(ກ), ບ ີ່ ວີ່າຈະມ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ພນັທະດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະ

ເກ ດຂຶນ້ໄດຄ້ແືນວໃດກ ຕາມ ແລະ ເຖງິຈະແມ ີ່ນໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນສນັຍາກ ຕາມ. ຕວົຢີ່າງ, ຍອ້ນຄວາມກດົດນັທາງດາ້ນ

ການຄາ້ ຫ ື ເງ ືີ່ອນໄຂທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ວສິາຫະກດິອາດມ ເຈດຈ  ານງົ ຫ ື ມ  ຄວາມຕອ້ງການໃຊຈ້ ີ່າຍເພືີ່ ອການດ  າເນ ນ

ງານໃນວທິ ທາງສະເພາະໃດໜຶີ່ ງໃນອະນາຄດົ (ຕວົຢີ່າງ ປະກອບເຄືີ່ ອງກ ັີ່ນຕອງຄວນັໄຟ ໃສີ່ບາງໂຮງງານສະເພາະ). 

ຍອ້ນວີ່າວິສາຫະກດິສາມາດຫ  ກເວັນ້ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນອະນາຄດົ ໂດຍການດ  າເນ ນການຂອງຕນົເອງໃນອະນາຄດົ, ເຊັີ່ ນດດັ

ແປງແບບວິທ ການດ  າເນ ນງານ ຫ ື ໂດຍຂາຍໂຮງງານ, ວສິາຫະກດິບ ີ່ ມ  ພນັທະໃນປດັຈ ບນັໃດໆ ສ  າລບັຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ໃນອະນາຄດົ ແລະ ດ ັີ່ງນ ັນ້ ຈະບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮໃດໆເລ ຍ. 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  110 

 

ການຕ ມ ນຄີ່າເບືອ້ງຕ ົນ້ 

21.7 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເງນິແຮ ດວ້ຍຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ຂອງຈ  ານວນເງນິອນັຈ  າເປັນເພືີ່ ອຊ  າລະສະ

ສາງພນັທະໃນມືລ້າຍງານ. ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັທ ີ່ ດ ສ ດ  ແມ ີ່ນຈ  ານວນເງນິຊຶີ່ ງວິສາຫະກດິຕອ້ງໄດຊ້  າລະ ຢີ່າງສມົ

ເຫດສມົຜນົ ເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງພນັທະໃນເວລາສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ຫ ື ເພືີ່ ອໂອນພນັທະນ ັນ້ໃຫພ້າກສີ່ວນອືີ່ ນ ໃນ

ເວລານ ັນ້.  

(ກ) ຖາ້ວີ່າເງນິແຮປະກອບດວ້ຍປະຊາກອນຂະໜາດໃຫີ່ຍ ຂອງຫ າຍລາຍການ, ການຄາດຄະເນຕວົເລກປະຕິບດັ ຂອງ 

ຈ  ານວນເງນິນ ັນ້ ສີ່ອງແສງເຖງິນ  າ້ໜກັຂອງທ ກຜນົໄດຮ້ບັທ ີ່ ເປັນໄປໄດ ້ ໂດຍອ ງຕາມຄວາມອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ຕດິ

ພນັ. ດ ັີ່ງນ ັນ້, ເງນິແຮຈະແຕກຕີ່າງກນັ ແມ ີ່ນຂຶນ້ກບັຄວາມອາດເປັນໄປໄດ ້ກີ່ຽວກບັການຂາດທຶນທ ີ່ ເປັນຈ  ານວນເງນິ

ອນັແນີ່ນອນ, ຕວົຢີ່າງ, ເທົີ່ າກບັ 60 % ຫ ື 90 %. ຖາ້ຫາກມ ຂອບເຂດໄລຍະທ ີ່ ຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ ກີ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັທ ີ່ ເປັນ

ໄປໄດ ້ແລະ ແຕີ່ລະຈ ດໃນຂອບເຂດໄລຍະດ ັີ່ງກ ີ່າວມ  ລກັສະນະຄາ້ຍຄືກນັ, ໃຫກ້  ານດົເອົາຈ ດລະຫີ່ວາງກາງ ຂອງ

ຂອບເຂດໄລຍະທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊນ້ ັນ້.     

 (ຂ) ຖາ້ວີ່າເງນິແຮ ເກ ດຈາກພນັທະອນັດຽວ, ຜນົໄດຮ້ບັແຕີ່ລະລາຍທ ີ່ ເປັນໄປໄດຫ້ າຍ ອາດເປັນຕວົເລກຄາດຄະເນ

ປະຕບິດັທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ຂອງຈ  ານວນເງນິອນັຈ  າເປັນ ເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງພນັທະນ ັນ້. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ເຖງິຈະແມ ີ່ນກ ລະ 

ນ ນ ກ້ ຕາມ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງງຄ  ານງຶເຖງິຜນົໄດຮ້ບັອືີ່ ນໆທ ີ່ ເປັນໄປໄດ.້ ຖາ້ວີ່າຜນົໄດຮ້ບັອືີ່ ນໆທ ີ່ ເປັນໄປໄດສ້ີ່ວນ

ໃຫີ່ຍ ສ ງກີ່ວາ ຫ ື ຕ  ີ່າກ ີ່ວາ ຜນົໄດຮ້ບັທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ທ ີ່ ສ ດ, ການຄາດຄະເນຕວົເລກປະຕິບດັທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ຈະເປັນຈ  າ 

ນວນເງນິທ ີ່ ສ ງກີ່ວາ ຫ ື ຕ  ີ່າກ ີ່ວາຜນົໄດຮ້ບັທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ທ ີ່ ສ ດ. 

ຖາ້ວີ່າຜນົກະທບົຂອງມ ນຄີ່າຂອງເງນິຕາມເວລາຫາກສ  າຄນັ, ຈ  ານວນເງນິແຮຕອ້ງແມ ີ່ນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງຈ  ານວນເງນິ

ທ ີ່ ຄາດຫວງັໄວ ້ ແລະ ທ ີ່ ຈ  າເປັນສ  າລບັຊ  າລະສະສາງພນັທະ. (ບນັດາ) ອດັຕາການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຕອ້ງ

ແມ ີ່ນ (ບນັດາ) ອດັຕາກີ່ອນຫກັອາກອນທ ີ່ ສີ່ອງແສງເຖງິການປະເມ  ນຜນົໃນປດັຈ ບນັໂດຍຕະຫ າດ ກີ່ຽວກບັມ ນຄີ່າຂອງ

ເງນິຕາມເວລາ. ຕອ້ງສີ່ອງແສງຄວາມສີ່ຽງສະເພາະຂອງໜ ້ສນິ  ໃນອດັຕາການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຫ ື ໃນການ

ຄາດຄະເນຈ  ານວນເງນິອນັຈ  າເປັນເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງພນັທະ, ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນທງັສອງກ ລະນ . 

21.8 ການຕ ມ  ນຄີ່າເງນິແຮໃດໜຶີ່ ງ ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຕອ້ງຄ  ານງຶເຖງິມ ນຄີ່າສີ່ວນໄດ ້ ຈາກການຄາດທ ີ່ ຈະມ  ການຂາຍບນັດາຊບັສນິ

ອອກ.  

21.9 ຖາ້ວີ່າຈ  ານວນເງນິສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຫ ື ທງັໝດົທ ີ່ ຈ  າເປັນ ເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງເງນິແຮໃດໜຶີ່ ງ ອາດຈະຖກືທດົແທນຈາກອ ກຝີ່າຍ  

ໜຶີ່ ງ (ເຊັີ່ ນ ຜີ່ານການທວງສິນທດົແທນປະກນັໄພ), ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິທດົແທນເປັນຊບັສນິທ ີ່ ແຍກ

ຕີ່າງຫາກ ພຽງແຕີ່ເມ ືີ່ອມ  ຄວາມແນີ່ນອນວີ່າວສິາຫະກດິຈະຮບັເງນິທດົແທນ ເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງພນັທະເທົີ່ ານ ັນ້. ຈ  ານວນ

ເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ບວ້ງການຊ  າລະສະສາງ ຕອ້ງບ ີ່ ໃຫເ້ກ ນຈ  ານວນເງນິແຮນ ັນ້. ເງນິທດົແທນຄນືຕອ້ງຮບັ ຕອ້ງ

ຖກືສະແດງໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິເປັນຊບັສນິ ແລະ ບ ີ່ ໃຫຫ້ກັຊ  າລະສະສາງກບັເງນິແຮ. ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດ້

ຮບັ, ວສິາຫະກດິອາດຫກັຊ  າລະສະສາງທ ກລາຍການທດົແທນຈາກອ ກຝີ່າຍໜຶີ່ ງ ຄ ີ່ກບັລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັເງນິແຮ. 

ການຕ ມ ນຄີ່າຕາມຫ ງັ  
21.10 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເອົາສະເພາະລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮໃນເບື້ອງຕ ົນ້ເທົີ່ ານ ັນ້ ມາຫກັກບັເງນິ

ແຮ.  

21.11 ວສິາຫະກດິຕອ້ງກວດຄນືເງນິແຮໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້ ແລະ ປບັປ ງເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິຕວົເລກຄາດຄະເນທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດໃນ

ປດັຈ ບນັ ກີ່ຽວກບັຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຈ  າເປັນເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງພນັທະໃນມືລ້າຍງານ. ທ ກການປບັປ ງຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັ

ຮ ລ້າຍການບນັຊ ຜີ່ານມາ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິ

ແຮໃນເບື້ອງຕ ົນ້ ເປັນສີ່ວນໜີ່ຶີ່ ງຂອງຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສນິ (ເບິີ່ ງວກັ 21.5). ຖາ້ວີ່າ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າເງນິແຮ ຕາມມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ

ຂອງຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຄາດວີ່າຈ  າເປັນເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງພນັທະ, ການຖອນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ບວ້ງຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍການເງນິໃນປ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້.   
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ໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້  
21.12 ໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ແມ ີ່ນພນັທະທ ີ່ ເປັນໄປໄດ ້ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແນີ່ນອນ, ຫ ື ແມ ີ່ນພນັທະປດັຈ ບນັ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍ 

ການບນັຊ ຍອ້ນວີ່າບ ີ່ ໄດບ້ນັລ ຕາມໜຶີ່ ງ ຫ ື ທງັສອງເງ ືີ່ອນໄຂ ຂ  ້(ຂ) ແລະ (ຄ) ຂອງວກັ 21.4. ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຕອ້ງຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ເປັນໜ ້ສນິ, ຍກົເວັນ້ເງນິແຮເພືີ່ ອໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ຂອງຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຖກືຊືໃ້ນເວລາ

ການຄວບກດິຈະການ (ເບິີ່ ງວກັ 19.20 ແລະ 19.21). ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ ກີ່ຽວກບັໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນ

ວກັ 21.15  ເວັນ້ເສຍແຕີ່ຄວາມເປັນໄດຂ້ອງການສ ນເສຍຊບັພະຍາກອນຍງັຫີ່າງໄກ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຮີ່ວມກນັຮບັຜິດ 

ຊອບ ແລະ ຮບັຜິດຊອບແບບບ ີ່ ຈ  າກດັ ພນັທະໃດໜຶີ່ ງ, ສີ່ວນຂອງພນັທະທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະບນັລ ຜນົ ໂດຍພາກສີ່ວນອືີ່ ນໆ 

ແມ ີ່ນໃຫຖ້ຄືກືນັກບັໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້.    

ຊບັສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້   
21.13 ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ເປັນຊບັສນິ. ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ ກີ່ຽວກບັຊບັສນິທ ີ່ ອາດເກ ດ

ຂຶນ້ ໄດກ້  ານດົໃນວກັ 21.16 ຖາ້ຫາກວີ່າອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ. ເຖງິຢີ່າງ

ໃດກ ດ , ຖາ້ຫາກເກອືບເປັນສິີ່ ງແນີ່ນອນວີ່າວິສາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ, ຊບັສນິທ ີ່

ກ ີ່ຽວ ຂອ້ງຈະບ ີ່ ເປັນຊບັສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ແລະ ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ນ ັນ້ເປັນສິີ່ ງແທດເໝາະ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັເງນິແຮ  
21.14 ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດເງນິແຮ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັທ ກລາຍການດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ມ ການສມົທຽບຕວົເລກ ໂດຍແຈງ້  

(i) ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ໃນຕ ົນ້ ແລະ ໃນທາ້ຍປ  ;  

(ii) ລາຍການເງນິແຮທ ີ່ ຮບັເຂ້ົາເພ ້ມໃນປ , ລວມທງັການປບັປ ງອນັເນືີ່ອງຈາກການປີ່ຽນແປງໃນການຕ ມ ນຄີ່າຈ  າ 

ນວນເງນິທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ;  

(iii) ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຄ້ິດໄລີ່ເປັນເງນິແຮໃນປ ; ແລະ   

(iv) ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ບ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ ້ແລະ ເກບັຄນືໃນປ .  

(ຂ) ການສະເໜ ໂດຍຫຍ  ້ກ ີ່ຽວກບັລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງພນັທະ ແລະ ຂອງຈ  ານວນເງນິ ແລະ ອາຍ ການ ທ ີ່ ຄາດໄວ ້

ຂອງເງນິຊ  າລະທ ີ່ ເປັນຜນົຕາມມາ.   

(ຄ) ການຊ ບ້ອກ ກີ່ຽວກບັຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນ ກີ່ຽວກບັຈ  ານວນເງນິ ຫ ື ກ  ານດົເວລາຂອງການເສຍຜນົປະໂຫຍດດາ້ນ

ເສດຖະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

(ງ) ຈ  ານວນເງນິທດົແທນຄນືທ ກລາຍ, ໂດຍແຈງ້ຈ  ານວນເງນິຂອງທ ກຊບັສິນທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ບວ້ງເງນິທດົ

ແທນຄນືດ ັີ່ງກ ີ່າວທ ີ່ ຄາດກະໄວ.້   

ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງປະກອບຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບບວ້ງຮອບເວລາຜີ່ານມາ.  

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້  
21.15 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ໃນມືລ້າຍງານ, ໂດຍໃຫກ້ານອະທິ 

ບາຍໂດຍຫຍ  ້ກ ີ່ຽວກບັລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ຖາ້ຫາກປະຕບິດັໄດ,້ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ຄວາມເປັນ

ໄປໄດຂ້ອງການເສຍຊບັພະຍາກອນເພືີ່ ອການຊ  າລະສະສາງໜ ້ສິນ ຫາກຕ  ີ່າ: 

(ກ) ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັ ກີ່ຽວກບັຜນົກະທບົດາ້ນການເງນິ, ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມວກັ 21.7 ຫາ 21.11 ;    

(ຂ) ການຊ ບ້ອກ ກີ່ຽວກບັຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນ ກີ່ຽວກບັຈ  ານວນເງນິ ຫ ືກ  ານດົເວລາຂອງການເສຍປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະ 

ກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ; ແລະ  
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(ຄ) ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງທ ກລາຍການທດົແທນເງນິຄນື.  

ຖາ້ວີ່າການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນໃດໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຂ ມ້  ນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ປະຕິບດັບ ີ່ ໄດ,້ ຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຄວາມເປັນຈງິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.    

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັຊບັສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້  
21.16 ຖາ້ວີ່າການຮບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິເຂ້ົາມາ ຫາກອາດເປັນໄປໄດ ້ (ເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ສ ດກີ່ວາ ບ ີ່ ເປັນໄປໄດ)້, ແຕີ່ບ ີ່

ແນີ່ ນອນຢີ່າງແທຈ້ງິ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງຊບັສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ໃນທາ້ຍຮອບເວລາລາຍ

ງານ, ແລະ, ຖາ້ຫາກປະຕບິດັໄດໂ້ດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ທງັບ ີ່ ມ  ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ

ຕວົ ເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັ ກີ່ຽວກບັຜນົກະທບົດາ້ນການເງນິ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຫ ກັການທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃນວກັ 21.7 ຫາ 

21.11. ຖາ້ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານເຫ ົີ່ ານ  ້ປະຕິບດັບ ີ່ ໄດ,້ ກ ໃຫເ້ປ ດເຜ ຍຄວາມເປັນຈງິດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ເປັນຜນົເສຍຫາຍ  
21.17 ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ບ ີ່ ຄີ່ອຍເກ ດຂຶນ້, ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຫ ື ທງັໝດົ ດ ັີ່ງທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ 21.14 ຫາ 

21.16 ສາມາດຄາດໄດວ້ີ່າ ຈະກ ີ່ຄວາມເສຍຫາຍໜກັໃຫແ້ກີ່ຖານະຂອງວສິາຫະກດິໃນການໂຕແ້ຍງ້ກບັພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ກີ່ຽວ

ກບັເລືີ່ ອງເງນິແຮ, ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ຫ ື ຊບັສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງເປ ດ

ເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ແຕີ່ຫາກຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ກີ່ຽວກບັລກັສະນະເນືອ້ໃນລວມ ຂອງການໂຕແ້ຍງ້, ພອ້ມໆກບັ

ຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ເຫດຜນົ ຂອງການບ ີ່ ໄດເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍໝວດ 21 

ຂ ແ້ນະນ  າ ກ ີ່ຽວກບັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າເງນິແຮ 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍນ  ້ ເປັນລາຍການຄດັຕິດ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ເປັນພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງໝວດ 21. ເອກະສານດ ັີ່ງກີ່າວໃຫ້ຄ  າແນະນ  າ 

ກີ່ຽວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂ ກ້  ານດົຂອງໝວດ 21 ເພືີ່ ອການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ຕ ມ  ນຄີ່າເງນິແຮ.    

ທ ກວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ເປັນຕວົຢີ່າງໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໄດເ້ອົາວນັທ  31 ທນັວາ ເປັນມືລ້າຍງານ. ໃນທ ກກ ລະ 

ນ , ໄດວ້າງສມົມ ດຖານວີ່າທ ກລາຍການຄາດຄະເນກະແສໄຫ ອອກ ລວ້ນແຕີ່ມ  ການຄາດຄະເນປະຕບິດັຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ ໃນບາງ

ຕວົຢີ່າງ, ກ ລະນ ທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ອາດເຮັດໃຫເ້ກ ດມ  ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສນິ; ຕວົຢີ່າງເຫ ົີ່ ານ  ້ບ ີ່ ເວ້ົາເຖງິດາ້ນດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ການອາ້ງ

ອ ງເຖງິ « ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ» ໝາຍເຖງິຈ  ານວນເງນິມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ, ຖາ້ວີ່າ ຜນົກະທບົຂອງມ ນຄີ່າຂອງເງນິ  

ຕາມເວລາຫາກເປັນຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສ  າຄນັ.     

ຕວົຢີ່າງ ທ  1 ການຂາດທຶນຈາກການດ  າເນ ນງານໃນອະນາຄດົ 

21ອ.1 ວສິາຫະກດິກ  ານດົວີ່າ ອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າພາກສີ່ວນງານໜຶີ່ ງຂອງການດ  າເນ ນງານຂອງຕນົເອງ ຈະເຮັດໃຫເ້ກ ດມ  

ການຂາດທຶນຈາກການດ  າເນ ນງານໃນອະນາຄດົ ເປັນເວລາຫ າຍປ .  

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັ ອນັເນືີ່ອງມາຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ–ບ ີ່ ມ  ເຫດການຜີ່ານມາທ ີ່ ບງັຄບັໃຫວ້ສິາຫະ

ກດິຈ  າຕອ້ງໄດຈ້ ີ່າຍຊບັພະຍາກອນຂອງຕນົເອງອອກ.   

ສະຫ  ບຄວາມ – ບ ີ່ ໃຫວ້ສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮບວ້ງການຂາດທຶນຈາກການດ  າເນ ນງານໃນອະນາຄດົ. 

ການຂາດທຶນຄາດຄະເນໃນອະນາຄດົບ ີ່ ກງົກບັຄ  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັໜ ້ສນິ. ການຄາດການຕວົເລກຂາດທຶນຈາກການດ  າ

ເນ ນງານໃນອະນາຄດົ ອາດເປັນຕວົຊ ບ້ອກວີ່າ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍ ຊບັສນິ ໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າລງົ ເບິີ່ ງໝວດ 27 ການສ ນ

ເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ. 

ຕວົຢີ່າງ ທ  2 ສນັຍາທ ີ່ ສາ້ງພາລະ 

21ອ.2 ສນັຍາທ ີ່ ສາ້ງພາລະ ແມ ີ່ນສນັຍາ ຊຶີ່ ງຕ ົນ້ທຶນໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ຫ  ກລຽ້ງບ ີ່ ໄດ ້ເພືີ່ ອຕອບສະໜອງຕ ີ່ ຂ ຜ້  ກພນັຕາມສນັຍານ ັນ້ ມ  ມ  ນ

ຄີ່າສ ງກີ່ວາຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ທ ີ່ ຄາດຫວງັວີ່າຈະໄດຮ້ບັຈາກສນັຍາ. ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ຫ  ກລຽ້ງບ ີ່ ໄດຂ້ອງສນັຍາໃດ  

ໜຶີ່ ງ ສີ່ອງແສງເຖງິຕ ົນ້ທຶນຈ ີ່າຍອອກສ ດທິ ທ ີ່ ນອ້ຍທ ີ່ ສ ດຂອງສນັຍາ, ໝາຍເຖງິຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາໝ ີ່ ລະຫວີ່າງຕ ົນ້

ທຶນໃນການປະຕບິດັສນັຍາ ແລະ ທ ກການທດົແທນທ ກຄີ່າເສຍຫາຍ ຫ ື ປບັໃໝ ອນັເນືີ່ອງຈາກຄວາມຫ ົມ້ເຫ ວໃນການ

ປະຕບິດັສນັຍາ. ຕວົຢີ່າງ, ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ອາດມ ພາລະພາຍໃຕສ້ນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ ໃນການຊ  າລະເງນິຄີ່າເຊົີ່ າ

ຊບັສນິທ ີ່ ຕນົເອງບ ີ່ ໄດນ້  າໃຊອ້ ກແລວ້.    

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັອນັເນືີ່ ອງມາຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດມ  ພນັທະ – ຕາມສນັຍາ, ວສິາຫະກດິຈ  າຕອ້ງຊ  າລະ

ຊບັພະຍາກອນ ຊຶີ່ ງວິສາຫະກດິບ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຢີ່າງເໝາະສມົ.    

ສະຫ  ບຄວາມ – ຖາ້ຫາກວສິາຫະກດິມ  ສນັຍາສາ້ງພາລະ, ວສິາຫະກດິນ ັນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ຕ ມ  ນຄີ່າ

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັອນັເນືີ່ ອງຈາກສນັຍາດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນເງນິແຮ.  

ຕວົຢີ່າງ ທ  3 ການປບັປ ງໂຄງສາ້ງຄນືໃໝີ່ 

21ອ.3 ການປບັປ ງໂຄງສາ້ງຄືນໃໝີ່ ແມ ີ່ນແຜນງານທ ີ່ ມ  ການວາງແຜນ ແລະ ຄວບຄ ມໂດຍຄະນະບ ລິຫານ ແລະ ທ ີ່ ເຮັດໃຫ້

ຂອບເຂດກດິຈະການ ທ ີ່ ດ  າເນ ນໂດຍວສິາຫະກດິ ຫ ື ແບບວທິ ການດ  າເນ ນທ ລະກດິ ຂອງວິສາຫະກດິມ  ການປີ່ຽນແປງ

ຫ າຍ.  

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັອນັເນືີ່ ອງມາຈາກເຫດຜີ່ານມາ ທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ– ພນັທະແບບປະລິຍາຍ ກີ່ຽວກບັການປບັປ ງໂຄງ

ສາ້ງເກ ດຂຶນ້ພຽງແຕີ່ເມ ືີ່ອໃດ ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຫາກ :   

(ກ) ມ ແຜນການປບັປ ງໂຄງສາ້ງຢີ່າງເປັນລະບບົ ແລະ ລະອຽດ, ຊຶີ່ ງຢີ່າງໜອ້ຍຕອ້ງຈ  າແນກ :  

(i) ກດິຈະການ ຫ ື ພາກສີ່ວນກດິຈະການ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ;  
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(ii) ສະຖານທ ີ່ ຕ ົນ້ຕ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ;  

(iii) ທ ີ່ ຕ ັງ້, ຕ  າແໜີ່ງງານ, ຈ  ານວນພະນກັງານໂດຍປະມານ ທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິນະໂຍບາຍໃນເວລາສິ້ນສ ດສນັຍາ

ແຮງງານ;   

(iv) ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ຈະຕອ້ງຮບັພາລະ; ແລະ   

(v) ມືເ້ລ ີ່ ມຕ ົນ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການນ ັນ້ ; ແລະ    

(ຂ) ໄດສ້າ້ງຄວາມຄາດຫວງັຢີ່າງມ  ມ  ນຄວາມຈງິ ໃຫກ້ບັບ ກຄນົທ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ວີ່າວສິາຫະກດິຈະດ  າເນ ນການ

ປບັປ ງໂຄງສາ້ງ, ດວ້ຍການເລ ີ່ ມຕ ົນ້ປະຕບິດັແຜນການ ຫ ື ດວ້ຍການແຈງ້ລກັສະນະເດັີ່ ນຕ ົນ້ຕ ຂອງແຜນການ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວໃຫບ້ ກຄນົທ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກແຜນການດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

ສະຫ  ບຄວາມ – ວສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮບວ້ງຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການປບັປ ງໂຄງສາ້ງຄນືໃໝີ່ ພຽງແຕີ່ໃນ

ເມ ືີ່ອວີ່າວສິາຫະກດິມ  ພນັທະຕາມກດົໝາຍ ຫ ື ພນັທະແບບປະລິຍາຍໃນມືລ້າຍງານ ວີ່າຈະດ  າເນ ນການປບັປ ງໂຄງສາ້ງ

ຄນືໃໝີ່.   

 ຕວົຢີ່າງ ທ   4 – ການຮບັປະກນັສິນຄາ້ 

21ອ.4 ຜ ຜ້ະລິດໃຫກ້ານຮບັປະກນັສນິຄາ້ໃຫແ້ກີ່ຜ ຊ້ື ້ ໃນເວລາຂາຍຜະລິດຕະພນັຂອງຕນົເອງ. ອ ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງສນັຍາ

ຂາຍ, ຜ ຜ້ະລິດຮບັວີ່າ ຈະເຮັດໃຫສ້ນິຄາ້ຢ ີ່ໃນສະພາບທ ີ່ ດ  ດວ້ຍການສອ້ມແປງ ຫ ື ປີ່ຽນແທນຜະລິດຕະພນັໃຫ ້ ໃນ

ກ ລະນ ມ  ຂ ຕ້  າໜິໃນການຜະລິດທ ີ່ ໄດສ້ະແດງອອກຢີ່າງຈະແຈງ້ພາຍໃນສາມປ ນບັແຕີ່ມ ືຂ້າຍອອກ. ບນົພ້ືນຖານປະສບົ

ການຜີ່ານມາ, ອາດເປັນໄປໄດ ້ (ເຊັີ່ ນ ເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ສ ດ ຫ າຍກີ່ວາ ເປັນໄປບ ີ່ ໄດ)້ ທ ີ່ ຈະມ  ການຮຽກທວງຄີ່າເສຍຫາຍ

ຈ  ານວນໜຶີ່ ງ ພາຍໃຕກ້ານຮບັປະກນັສນິຄາ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັອນັເນືີ່ ອງຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ – ເຫດການທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ ຄກືານຂາຍຜະ 

ລິດຕະພນັທ ີ່ ມ  ການຮບັປະກນັສິນຄາ້ ທ ີ່ ສາ້ງຂ ຜ້  ກພນັທາງກດົໝາຍ.   

ການເສຍຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ສະແດງເຖງິຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນການຊ  າລະສະສາງພນັທະ – ອາດເປັນໄປໄດ ້

ສ  າລບັການຮບັປະກນັສິນຄາ້ໂດຍລວມ.  

ສະຫ  ບຄວາມ – ວສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮ ທ ີ່ ສະແດງເຖງິຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ກີ່ຽວກບັ

ຕ ົນ້ທຶນໃນການເຮັດໃຫສ້ິນຄາ້ຢ ີ່ໃນສະພາບດ  ພາຍໃຕກ້ານຮບັປະກນັສິນຄາ້ ທ ີ່ ໄດຂ້າຍອອກກີ່ອນມືລ້າຍງານ.  

ຕວົຢີ່າງການຄດິໄລີ່ :  

ໃນປ  20X0, ໄດຂ້າຍສນິຄາ້ເປັນເງນິ 1 000 000 KKip. ປະສບົການຊ ບ້ອກວີ່າ 90% ຂອງຜະລິດຕະພນັທ ີ່ ໄດຂ້າຍບ ີ່

ໄດມ້  ການສອ້ມແປງຕາມການຮບັປະກນັສນິຄາ້ແຕີ່ປະການໃດ; 6% ຂອງຜະລິດຕະພນັທ ີ່ ໄດຂ້າຍ ຕອ້ງການໃຫມ້  ການ

ສອ້ມແປງເລັກນອ້ຍ ຊຶີ່ ງເທົີ່ າກບັ 30% ຂອງລາຄາຂາຍ; ແລະ 4 % ຂອງຜະລິດຕະພນັທ ີ່ ໄດຂ້າຍ ຕອ້ງການໃຫມ້  ການ

ສອ້ມແປງໃຫີ່ຍ ຫ ື ປີ່ຽນແທນຊຶີ່ ງເທົີ່ າກບັ 70% ຂອງລາຄາຂາຍ. ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຮບັປະກນັສິນຄາ້ ທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນ

ໄວ ້ຈຶີ່ງເທົີ່ າກບັ: 

 

1 000 000 KKip × 90% × 0 = 

  

0 KKip 

1 000 000 KKip × 6% × 30% = 18 000 KKip 

1 000 000 KKip × 4% × 70% = 28 000 KKip 

ລວມຍອດ 46 000 KKip 

 

ຄາດວີ່າຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການຮບັປະກນັສນິຄາ້ ບວ້ງການສອ້ມແປງ ຫ ື ການປີ່ຽນແທນ ສ  າລບັຜະລິດຕະພນັທ ີ່ ໄດຂ້າຍໃນປ  

20X0 ຂອງແຕີ່ລະກ ລະນ  ທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະຕອ້ງຈ ີ່າຍ ໃນທາ້ຍປ  ເທົີ່ າກບັ 60 % ໃນປ 20X1, 30 % ໃນປ  20X2 ແລະ 

10 %  ໃນປ  20X3. ເນືີ່ອງຈາກວີ່າກະແສເງນິສດົທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນໄວ ້ ສີ່ອງແສງເຖງິຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ ້
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ຂອງກະແສໄຫ ອອກເງນິສດົ, ແລະ ສມົມ ດວີ່າບ ີ່ ມ  ຄວາມສີ່ຽງ ຫ ື ຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນໃດອືີ່ ນທ ີ່ ຈະຕອ້ງສີ່ອງແສງໃຫເ້ຫັນ, 

ເພືີ່ ອຄິດໄລີ່ມ  ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງກະແສເງນິສດົດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິນ  າໃຊອ້ດັຕາການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັທ ີ່  «ບ ີ່

ມ  ຄວາມສີ່ຽງ»  ທ ີ່ ອ ງໃສີ່ພນັທະບດັຂອງລດັທ ີ່ ມ  ອາຍ ການຄກືນັກບັກະແສຈ ີ່າຍເງນິສດົທ ີ່ ຄາດຫວງັໄວ ້(6 % ສ  າລບັພນັທະ 

ບດັທ ີ່ ມ  ກ  ານດົໜຶີ່ ງປ  ແລະ 7% ສ  າລບັພນັທະບດັທ ີ່ ມ  ກ  ານດົລະຫີ່ວາງສອງ ແລະ ສາມປ ). ໃນທາ້ຍຂອງປ  20X0, ການ

ຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງກະແສເງນິສດົຄາດຄະເນ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັການຮບັປະກນັຜະລິດຕະພນັທ ີ່ ໄດຂ້າຍໃນປ  20X0  

ກ  ານດົດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້ 

ປ  ການຈ ີ່າຍເງນິສດົຄາດຄະເນ 

(KKip) 

ອດັຕາການຕ ມ  ນຄີ່າ

ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ 

ປດັໄຈຕ ເປັນມ ນຄີ່າ

ປດັຈ ບນັ 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ 

(KKip) 

1 60 % × 

46 000 KKip 

27 

600 

6% 0,9434 (6 %

ສ  າລບັ  1 ປ ) 

26 038 

2 30 % × 

46 000 KKip 

13 

800 

7% 0,8734 (7 %

ສ  າລບັ  2 ປ ) 

12 053 

3 10 % × 

46 000 KKip 

4 

600 

7% 0,8163 (7 %

ສ  າລບັ  3 ປ ) 

3 755 

ລວມຍອດ  41 846 

 

ວສິາຫະກດິຈະຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຂ ຜ້  ກພນັໃນການຮບັປະກນັສນິຄາ້ ເທົີ່ າກບັ 41 846 KKip ໃນທາ້ຍປ   20X0 

ສ  າລບັຜະລິດຕະພນັທ ີ່ ໄດຂ້າຍໃນປ  20X0. 

ຕວົຢີ່າງ ທ   5 : ນະໂຍບາຍການທດົແທນເງນິຄືນ 

21ອ.5 ຮາ້ນຄາ້ຂາຍຍີ່ອຍມ ນະໂຍບາຍທດົແທນຄນືລາຍການຊືຂ້ອງລ ກຄາ້ທ ີ່ ບ ີ່ ເພິີ່ ງພ ໃຈ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຮາ້ນຄາ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວບ ີ່ ມ  ຂ ຜ້  ກ

ພນັທາງດາ້ນກດົໝາຍໃນການປະຕບິດັດ ັີ່ງກ ີ່າວກ ຕາມ. ນະໂຍບາຍການທດົແທນເງນິຄືນດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນທ ີ່ ຮບັຊາບກນັດ ຢ ີ່

ແລວ້.  

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັອນັເນືີ່ ອງຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ – ເຫດການທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ ຄກືານຂາຍຜະລິດ 

ຕະພນັຊຶີ່ ງສາ້ງພນັທະແບບປະລິຍາຍ, ເນືີ່ອງຈາກການປະຕິບດັຂອງຮາ້ນຄາ້ໄດສ້າ້ງຄວາມຄາດຫວງັທ ີ່ ມ  ມ  ນຄວາມຈງິໃຫ້

ກບັລ ກຄາ້ ວີ່າທາງຮາ້ນຈະມ ການທດົແທນຄືນສິີ່ ງທ ີ່ ໄດຊ້ື.້   

ການເສຍຊບັພະຍາກອນອອກທ ີ່ ສະແດງເຖງິຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນການຊ  າລະສະສາງພນັທະ – ອາດເປັນໄປ

ໄດ ້ທ ີ່ ວີ່າອດັຕາສີ່ວນຂອງສິນຄາ້ຈະຖກືສ ົີ່ງຄນືເພືີ່ ອທດົແທນຄນື. 

ສະຫ  ບຄວາມ – ວສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮ ຕາມຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ຂອງຈ  ານວນເງນິອນັ

ຈ  າເປັນເພືີ່ ອຊ  າລະເງນິທດົແທນຄນື.  

ຕວົຢີ່າງ ທ  6 ການປິດພະແນກການໃດໜຶີ່ ງ – ບ ີ່ ມ  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກີ່ອນການສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ. 

21ອ.6 ໃນວນັທ  12 ທນັວາ ປ  20X0, ສະພາບ ລິຫານຂອງວສິາຫະກດິໄດຕ້ກົລງົປິດພະແນກການໜຶີ່ ງ. ກີ່ອນການສິນ້ສ ດຮອບເວລາ

ລາຍງານ (ວນັທ  31 ທນັວາ ປ  20X0) ວສິາຫະກດິຍງັບ ີ່ ທນັໄດແ້ຈງ້ການຕດັສິນໃຈນ ັນ້ ໃຫບ້ ກຄນົທ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ

ຊາບ ແລະ ບ ີ່ ທນັໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຕດັສິນໃຈນ ັນ້.   

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັອນັເນືີ່ ອງຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ– ບ ີ່ ມ  ເຫດການທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ, ດ ັີ່ງນ ັນ້ ຈຶີ່ງບ ີ່ ມ  ຂ ້

ຜ  ກພນັໃດໆ.  

ສະຫ  ບຄວາມ – ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮ.  

ຕວົຢີ່າງ ທ   7 ການປິດພະແນກການໃດໜຶີ່ ງ – ມ ການສືີ່ ສານ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກີ່ອນສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ 

21ອ.7 ໃນວນັທ  12 ທນັວາ ປ  20X0, ສະພາບ ລິຫານຂອງວິສາຫະກດິ ໄດຕ້ກົລງົປິດພະແນກການໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ຜະລິດ ຜະລິດຕະພນັ

ສະເພາະໃດໜຶີ່ ງ. ໃນວນັທ  20 ທນັວາ ປ  20X0 ສະພາບ ລິຫານໄດຮ້ບັຮອງເອົາແຜນການລະອຽດ ກີ່ຽວກບັການປິດ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  116 

 

ກດິຈະການ, ໄດສ້ ົີ່ງຈດົໝາຍໃຫລ້ ກຄາ້ເພືີ່ ອເຕອືນໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຊອກຫາແຫ ີ່ງການສະໜອງປີ່ຽນແທນ ແລະ ມ ການສ ົີ່ງຈດົ   

ໝາຍ ໃຫພ້ະນກັງານພາຍໃນພະແນກການດ ັີ່ງກ ີ່າວຊາບ ກີ່ຽວກບັແຮງງານສີ່ວນເກ ນຂອງວສິາຫະກດິ ຫ ງັການປິດພະແນກ 

ການນ ັນ້ແລວ້.    

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັອນັເນືີ່ ອງຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ – ເຫດການທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ ແມ ີ່ນການແຈງ້ການ

ກີ່ຽວກບັການຕກົລງົໃຫກ້ບັລ ກຄາ້ແລະພະນກັງານ, ຊຶີ່ ງສາ້ງພນັທະແບບປະລິຍາຍ ເລ ີ່ ມຕ ົນ້ແຕີ່ມ ືນ້ ັນ້, ຍອ້ນວີ່າໄດສ້າ້ງ

ຄວາມຄາດຫວງັທ ີ່ ມ  ມ  ນຄວາມຈງິ ກີ່ຽວກບັການປິດພະແນກການນ ັນ້.     

ການເສຍຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ສະແດງເຖງິຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນການຊ  າລະສະສາງພນັທະ – ອາດເປັນໄປໄດ.້   

ສະຫ  ບຄວາມ – ວສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮ ໃນວນັທ  31 ທນັວາ ປ  20X0 ຊຶີ່ ງເປັນຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັ

ທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ກີ່ຽວກບັຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ເພືີ່ ອປິດພະແນກການໃນມືລ້າຍງານ.   

ຕວົຢີ່າງ ທ  8 ການຝຶກອບົຮມົຄນືພະນກັງານອນັເນືີ່ອງຈາກການປີ່ຽນແປງລະບບົອາກອນລາຍຮບັ 

21ອ.8 ລດັຖະບານນ  າສະເໜ ການປີ່ຽນແປງໃນລະບບົອາກອນລາຍຮບັ. ຈາກຜນົຕາມມາຂອງການປີ່ຽນແປງດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິ

ໃນຂະແໜງການບ ລິການດາ້ນການເງນິຕອ້ງຝຶກອບົຮມົຄນືພະນກັງານບ ລິຫານ ແລະ ການຂາຍ ໃນອດັຕາສີ່ວນທ ີ່ ສ  າຄນັ 

ເພືີ່ ອຮບັປະກນັການປະຕິບດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ອງຕາມລະບຽບການສີ່ວຍສາອາກອນ. ເວລາສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍ

ງານ, ຍງັບ ີ່ ທນັມ  ການຝຶກອບົຮມົພະນກັງານຄນືເທືີ່ ອ.  

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັອນັເນືີ່ ອງຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ – ການປີ່ຽນແປງລະບຽບການສີ່ວຍສາອາກອນ ບ ີ່

ໄດວ້າງຂ ບ້ງັຄບັໃດໆໃຫວ້ສິາຫະກດິຈ  າຕອ້ງໄດມ້  ການຝຶກອບົພະນກັງານຄນື. ເຫດການທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະດາ້ນການຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ເປັນເງນິແຮ (ການຝຶກອບົຮມົຄືນໃໝີ່ນ ັນ້ເອງ) ບ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້.     

ສະຫ  ບຄວາມ – ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮ.   

ຕວົຢີ່າງ ທ  9 ຄະດ ຟ້ອງຮອ້ງໃນສານ 

21ອ.9 ລ ກຄາ້ໄດຮ້ອ້ງຟ້ອງວສິາຫະກດິ “ກ”, ເພືີ່ ອທວງຄີ່າເສຍຫາຍ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການບາດເຈບັ ເນືີ່ ອງຈາກການນ  າໃຊຜ້ະລິດຕະ 

ພນັທ ີ່  ວສິາຫະກດິ “ກ” ໄດຂ້າຍ. ວິສາຫະກດິ “ກ” ໄດໂ້ຕແ້ຍງ້ ດາ້ນຄວາມຮບັຜິດຊອບວີ່າ ລ ກຄາ້ບ ີ່ ໄດປ້ະຕິບດັຕາມແບບ

ວທິ ການນ  າໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ. ຈນົເຖງິມ ືອ້ະນ ມດັການຈດັພິມເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງປ ທ ີ່ ສິ້ນສ ດວນັທ  31 ທນັວາ 

ປ  20X1 ໂດຍສະພາບ ລິຫານ, ທະນາຍຄວາມຂອງວສິາຫະກດິໄດໃ້ຫຄ້  າປຶກສາວີ່າອາດເປັນໄປໄດ ້ທ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິຈະບ ີ່

ຕອ້ງໄດຮ້ບັຜິດຊອບ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ  ເວລາວສິາຫະກດິສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງປ ທ ີ່ ສິນ້ສ ດວນັທ  31 ທນັວາ 

ປ  20X2 ທະນາຍຄວາມຂອງວສິາຫະກດິ ໂດຍອ ງຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຄະດ , ດຽວນ  ້ອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິ

ຈະຕອ້ງຮບັຜິດ.   

(ກ) ໃນວນັທ  31 ທນັວາ ປ  20X1  

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັອນັເນືີ່ ອງຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ – ບນົພ້ືນຖານຂອງຫ ກັຖານຢັງ້ຢືນທ ີ່ ມ   ໃນ

ໄລຍະທ ີ່ ມ  ການຮບັຮອງເອົາເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ບ ີ່ ມ  ຂ ຜ້  ກພນັໃດໆ ທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກເຫດການຜີ່ານມາ.  

ສະຫ  ບຄວາມ – ບ ີ່ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮ. ບນັຫາດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖກືເປ ດເຜ ຍເປັນໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ເວັນ້

ເສຍແຕີ່ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການເສຍຊບັພະຍາກອນຢ ີ່ໃນລະດບັທ ີ່ ບ ີ່ໜາ້ເປັນໄປໄດ.້   

ຂ) ໃນວນັທ  31 ທນັວາ ປ  20X2  

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັອນັເນືີ່ ອງຈາກນຕິິເຫດຜີ່ານມາ ທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ – ບນົພ້ືນຖານຂອງຫ ກັຖານຢັງ້ຢືນທ ີ່ ມ  , ມ 

ພນັທະໃນປດັຈ ບນັ. ເຫດການທ ີ່ ກ ີ່ໃຫເ້ກ ດພນັທະ ຄກືານຂາຍຜະລິດຕະພນັໃຫລ້ ກຄາ້.   

ການເສຍຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ສະແດງເຖງິຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນການຊ  າລະສະສາງພນັທະ – ອາດ

ເປັນໄປໄດ.້  

ສະຫ  ບຄວາມ – ເງນິແຮຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ຂອງຈ  ານວນເງນິເພືີ່ ອຊ  າລະ 

ສະສາງພນັທະໃນວນັທ  31 ທນັວາ ປ  20X2, ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ນ ບ້ ີ່ ແມ ີ່ນ
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ການກວດແກຂ້ ຜິ້ດພາດ ໃນປ  20X1,  ບນົພ້ືນຖານຫ ກັຖານຢັງ້ຢືນທ ີ່ ມ   ເວລາຮບັຮອງເອົາເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ປ  20X1, ຕາມແທ ້ເງນິແຮ ບ ີ່ ຄວນຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເວລານ ັນ້.  

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

21.3 

 

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ບ ີ່ ນ  າໃຊ ້ຄ  າສບັ “ເງນິແຮ” ປະກອບກບັລາຍການອືີ່ ນ ເຊັີ່ ນ ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ, ການສ ນເສຍ

ມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ຕອ້ງຮບັຮຽກເກບັບ ີ່ ໄດ.້ ວກັນ  ້ຖກືຕດັອອກ. 

21.9 ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, ການທດົແທນ ຈາກພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງອ ກ ຕອ້ງບ ີ່ ຖກືຫກັຊ  າລະສະສາງກບັເງນິແຮ.  
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ໝວດ 22  

ໜ ້ສິນ ແລະ ທຶນເຈົາ້ຂອງ  
 

ໝວດນ  ້ພິຈາລະນາເຖງິເຫດການດາ້ນເສດຖະກດິ ຊຶີ່ ງຍງັບ ີ່ທນັມ  ໃນ ສປປ ລາວ ແຕີ່ຄາດວີ່າ ຈະມ ໃນປ 

ຂາ້ງໜ້າ. 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

22.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ວາງຫ ກັການ ການຈດັປະເພດເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ເປັນໜ ້ສນິ ຫ ື ເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ເວ້ົາເຖງິການລງົ

ບນັຊ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ໄດອ້ອກໃຫບ້ ກຄນົ ຫ ື ພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ໃນຖານະຜ ລ້ງົທຶນໃສີ່ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ

ປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ (ໝາຍຄວາມວີ່າໃນຖານະເຈົາ້ຂອງ). ໝວດ 26 ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ເວ້ົາເຖງິການລງົບນັຊ ລາຍການ

ເຄືີ່ ອນໄຫວຊຶີ່ ງວິສາຫະກດິໄດຮ້ບັສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ (ລວມທງັການບ ລິການຈາກພະນກັງານ) ຄ ີ່ກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ

ປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ (ລວມທງັຮ ນ້ ຫ ື ສດິທິໃນການຊືຮ້  ນ້) ທ ີ່ ມາຈາກພະນກັງານ ແລະ ຜ ຂ້າຍອືີ່ ນໆ ໃນຖານະຜ ຂ້າຍສິນ 

ຄາ້ ແລະ ການບ ລິການ.  

22.2 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວຕອ້ງນ  າໃຊເ້ວລາຈດັປະເພດ ທ ກຮ ບແບບເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ, ຍກົເວັນ້ :    

(ກ) ເງນິລງົທຶນໃນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ແລະ ວສິາຫະກດິປະສມົ ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມໝວດ 

9 ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, ໝວດ 

14  ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຫ ື ໝວດ 15 ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິປະສມົ ; 

(ຂ) ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງນາຍຈາ້ງ, ຈາກແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ ທ ີ່ ປະຕບິດັຕາມ     

ໝວດ 28 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ ;  

(ຄ) ສນັຍາຊຶີ່ ງອາດມ ລາຍການຄ ີ່ກນັໃນການຄວບກດິຈະການ (ເບິີ່ ງໝວດ 19 ການຄວບກດິຈະການ ແລະ ຄີ່ານຍິມົ). 

ການຍກົເວັນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ນ  າໃຊສ້ະເພາະແຕີ່ຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການເທົີ່ ານ ັນ້.    

(ງ) ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ, ສນັຍາ ແລະ ຂ ຜ້  ກພນັ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ຊຶີ່ ງຕອ້ງປະຕິ 

ບດັຕາມໝວດ 26, ຍກົເວັນ້ບນັດາວກັ 22.3 ຫາ 22.6 ຊຶີ່ ງຕອ້ງໄດນ້  າໃຊສ້  າລບັຮ ນ້ທຶນຊືຄ້ືນ ທ ີ່ ໄດຊ້ື,້ ຂາຍ, ອອກ 

ຫ ື ລບົລາ້ງ ຕາມແຜນສດິທິໃນການຊືຮ້  ນ້ ທ ີ່ ສະຫງວນໄວສ້  າລບັພະນກັງານ, ແຜນການຊືຮ້  ນ້ທ ີ່ ຈດັໄວສ້  າລບັພະນກັ

ງານ ແລະ ທ ກໆສນັຍາອືີ່ ນໆ ຊຶີ່ ງມ  ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້.  

ການຈດັປະເພດເຄືີ່ ອງມ ືເປັນໜ ້ສິນ ຫ ື ທຶນເຈົ້າຂອງ 

22.3 ທຶນເຈົາ້ຂອງແມ ີ່ນຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ຍງັເຫ ືອໃນຊບັສິນຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງພາຍຫ ງັຫກັໜ ້ສນິທງັໝດົອອກ. ໜ ້ສນິ ແມ ີ່ນ

ພນັທະປດັຈ ບນັຂອງວສິາຫະກດິ ອນັເນືີ່ອງຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ແລະ ຊຶີ່ ງການຊ  າລະສະສາງໜ ້ສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຄາດວີ່າຈະ

ນ  າໄປສ ີ່ການເສຍຊບັພະຍາກອນ ທ ີ່ ມ  ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ອອກຈາກວສິາຫະກດິ. ທຶນເຈົາ້ຂອງ ປະກອບດວ້ຍ

ເງນິລງົທຶນຂອງເຈົາ້ຂອງວສິາຫະກດິ, ບວກສີ່ວນເພ ້ມໃສີ່ເງນິລງົທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວທ ີ່ ໄດຜ້ີ່ານການດ  າເນ ນງານ ທ ີ່ ມ  ຜນົກ  າໄລ 

ແລະ ຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອນ  າໃຊໃ້ນການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງວສິາຫະກດິ, ຫກັສີ່ວນຫ  ດຂອງເງນິລງົທຶນຂອງເຈົາ້ຂອງອອກ ທ ີ່ ເນືີ່ອງ

ມາຈາກການດ  າເນ ນງານທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຜນົກ  າໄລ ແລະ ການແຈກຢາຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງ.    

22.4 ບາງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ກງົກບັຄ  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັ ໜ ້ສິນ ຖກືຈດັປະເພດເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງ, ຍອ້ນວີ່າເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວສະ

ແດງເຖງິຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ຍງັເຫ ືອໃນຊບັສນິສ ດທິຂອງວສິາຫະກດິ:  

(ກ) ເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ມ  ສດິຂາຍຄນືໄດ ້ແມ ີ່ນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ີ່ ໃຫສ້ດິ ແກີ່ຜ ຄ້ອບຄອງ ໃນການຂາຍເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວຄືນ ໃຫຜ້ ້

ອອກເຄືີ່ ອງມນື ັນ້ ເພືີ່ ອແລກກບັເງນິສດົ ຫ ື ຊບັສນິການເງນິອືີ່ ນ, ຫ ື ຖກືໄຖີ່ຖອນຄືນໂດຍອດັຕະໂນມດັ ຫ ື ຊືຄ້ນື 

ໂດຍຜ ອ້ອກໃຫ ້ໃນກ ລະນ ເກ ດມ  ເຫດການໃນອະນາຄດົທ ີ່ ບ ີ່ ແນີ່ນອນ ຫ ື ກ ລະນ ມ ລະນະກ  າ ຫ ື ການອອກບ  ານານ
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ຂອງຜ ຄ້ອບຄອງເຄືີ່ ອງມນື ັນ້. ເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ມ  ສດິຂາຍຄນືໄດ ້ທ ີ່ ມ  ລກັສະນະເດັີ່ນດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ ຖກືຈດັເປັນປະເພດເຄືີ່ ອງມ ື

ການເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ: 

(i) ໃຫສ້ດິຜ ຄ້ອບຄອງ ໃນສີ່ວນແບີ່ງໃນຊບັສນິສ ດທິຂອງວິສາຫະກດິໃນກ ລະນ ມ  ການສະສາງວສິາຫະກດິນ ັນ້

ອອກ. ຊບັສນິສ ດທິຂອງວສິາຫະກດິ ແມ ີ່ນຊບັສນິທ ີ່ ຍງັເຫ ືອ ພາຍຫ ງັຫກັທ ກລາຍການຮຽກທວງອືີ່ ນໆຕ ີ່ ຊບັ

ສນິກີ່ຽວຂອ້ງອອກ.    

(ii) ເຄືີ່ ອງມນື ັນ້ ຈດັຢ ີ່ໃນປະເພດເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ມ  ສດິໜອ້ຍກວີ່າປະເພດເຄືີ່ ອງມອືືີ່ ນໆທງັໝດົ.    

(iii) ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທງັໝດົທ ີ່ ຈດັຢ ີ່ໃນປະເພດເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ມ  ສດິໜອ້ຍກວີ່າປະເພດເຄືີ່ ອງມອືືີ່ ນໆທງັໝດົ ທ ີ່ ມ  ລກັສະ 

ນະເດັີ່ ນຄກືນັ.   

(iv) ນອກຈາກຂ ຜ້  ກພນັຕາມສນັຍາ ສ  າລບັຜ ອ້ອກເຄືີ່ ອງມໃືນການຊືຄ້ືນ ຫ ື ໄຖີ່ຖອນຄນືເຄືີ່ ອງມນື ັນ້ ດວ້ຍເງນິສດົ 

ຫ ື ຊບັສນິການເງນິອືີ່ ນໆ, ເຄືີ່ ອງມນື ັນ້ບ ີ່ ມ  ຂ ຜ້  ກພນັຕາມສນັຍາ ທ ີ່ ຈະມອບເງນິສດົ ຫ ື ຊບັສນິການເງນິອືີ່ ນໆ 

ໃຫແ້ກີ່ວສິາຫະກດິອືີ່ ນ, ຫ ື ແລກປີ່ຽນຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ ກບັວສິາຫະກດິອືີ່ ນ ຕາມເງືີ່ອນໄຂ

ທ ີ່ ອາດບ ີ່ ເອືອ້ອ  ານວຍຜນົປະໂຫຍດຕ ີ່ ວສິາຫະກດິ, ແລະ ກ ບ ີ່ ແມ ີ່ນສນັຍາ ທ ີ່ ຈະ ຫ ື ທ ີ່ ສາມາດຖກືຊ  າລະສະ

ສາງ ດວ້ຍເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວສິາຫະກດິໄດ.້  

(v) ລວມຍອດກະແສເງນິສດົຄາດຫວງັໄວ ້ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັເຄືີ່ ອງມ ືຕະຫ ອດໄລຍະອາຍ ການໃຊ ້ຂຶນ້ກບັກ  າໄລ ຫ ື 

ຂາດທຶນ, ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງຊບັສິນສ ດທິ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຫ ື ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ

ຂອງຊບັສິນສ ດທິຂອງວິສາຫະກດິ ທງັທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ບ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຕະຫ ອດ 

ໄລຍະອາຍ ການໃຊຂ້ອງເຄືີ່ ອງມນື ັນ້ (ບ ີ່ ລວມເຖງິຜນົກະທບົຕີ່າງໆທ ີ່ ມ  ຕ ີ່ ເຄືີ່ ອງມ)ື.   

(ຂ) ເຄືີ່ ອງມ ື ຫ ື ອງົປະກອບຂອງເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ມ  ສດິໜອ້ຍກວີ່າທ ກປະເພດເຄືີ່ ອງມອືືີ່ ນໆ ໃຫຈ້ດັປະເພດເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງ, 

ຖາ້ຫາກເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວ ເຮັດໃຫວ້ສິາຫະກດິ ມ  ພນັທະໃນການສ ົີ່ງມອບສີ່ວນແບີ່ງໃນຊບັສນິສ ດທິຂອງຕນົເອງ ຕາມ

ອດັຕາສີ່ວນ ໃຫແ້ກີ່ຝີ່າຍອືີ່ ນ ພຽງແຕີ່ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ມ  ການສະສາງວິສາຫະກດິນ ັນ້ອອກ ເທົີ່ ານ ັນ້.  

22.5 ຕວົຢີ່າງດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ເປັນຕວົຢີ່າງກ ລະນ ເຄືີ່ ອງມ ືທ ີ່ ຖກືຈດັປະເພດເປັນໜ ້ສິນ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນທຶນເຈົາ້ຂອງ:   

(ກ) ເຄືີ່ ອງມຖືກືຈດັປະເພດ ເປັນໜ ້ສນິ ຖາ້ຫາກວີ່າ ມ  ການກ  ານດົຈ  ານວນເງນິສ ງສ ດ (ເພດານ) ໃນການແຈກຢາຍຊບັ

ສນິສ ດທິໃນເວລາສະສາງອອກ. ຕວົຢີ່າງ, ຖາ້ວີ່າໃນເວລາສະສາງ, ຜ ຄ້ອບຄອງເຄືີ່ ອງມໄືດຮ້ບັສີ່ວນແບີ່ງຊບັສນິ

ສ ດທິ, ແຕີ່ຈ  ານວນເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖກືຈ  າກດັດວ້ຍເພດານ ແລະສີ່ວນເກ ນຊບັສນິສ ດທິຈາກເພດານນ  ້ ໄດຖ້ກືແຈກ

ຢາຍໃຫອ້ງົການມ ນນທິິ ຫ ື ໃຫລ້ດັຖະບານ, ເຄືີ່ ອງມນື  ້ບ ີ່ ຖກືຈດັເປັນປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ.    

(ຂ) ເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ມ  ສດິຂາຍຄນືໄດ ້ຈດັເປັນປະເພດເຄືີ່ ອງມທຶືນເຈົາ້ຂອງ ຖາ້ຫາກວີ່າ ໃນເວລາປະຕບິດັສດິທິໃນການຂາຍ, 

ຜ ຄ້ອບຄອງເຄືີ່ ອງມໄືດຮ້ບັສີ່ວນແບີ່ງໃນຊບັສນິສ ດທິຂອງວິສາຫະກດິ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານ

ສະບບັນ .້ ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຖາ້ວີ່າຜ ຄ້ອບຄອງ ມ ສດິໄດຮ້ບັຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າບນົພ້ືນຖານອືີ່ ນໆ (ເຊັີ່ ນ

ຫ ກັການບນັຊ ທ ີ່ ຮບັຮອງທ ົີ່ວໄປພາຍໃນປະເທດ), ເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວ ຖກືຈດັເປັນປະເພດໜ ້ສນິ.   

(ຄ) ເຄືີ່ ອງມຖືກືຈດັເປັນປະເພດໜ ້ສນິ ຖາ້ຫາກບງັຄບັໃຫວ້ສິາຫະກດິຈ  າຕອ້ງດ  າເນ ນການຊ  າລະເງນິໃຫຜ້ ຄ້ອບຄອງ

ກີ່ອນຈະສະສາງອອກ ເຊັີ່ ນເງນິປນັຜນົໂດຍບງັຄບັ. 

(ງ) ເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ມ  ສດິຂາຍຄນືໄດ ້ ທ ີ່ ຈດັປະເພດເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ຈະ

ຖກືຈດັປະເພດເປັນໜ ້ສິນ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການຂອງກ ີ່ມບ ລິສດັ. 

(ຈ) ຮ ນ້ບ ລິມະສດິ ທ ີ່ ກ  ານດົໃຫຜ້ ອ້ອກຮ ນ້ມ  ການໄຖີ່ຖອນຄນືໂດຍບງັຄບັ, ດວ້ຍຈ  ານວນເງນິອນັແນີ່ນອນ ຫ ື ທ ີ່ ກ  ານດົໄດ້

ໃນມືໃ້ດໜຶີ່ ງຂາ້ງໜາ້ ຫ ື ທ ີ່ ໃຫສ້ດິແກີ່ຜ ຖ້ຮື  ນ້ໃນການຮຽກທວງໃຫຜ້ ອ້ອກຮ ນ້ ໄຖີ່ຖອນເອົາຄນືເຄືີ່ ອງມນື ັນ້ ໃນມື ້ຫ ື 

ພາຍຫ ງັມ ືທ້ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວແ້ນີ່ນອນນ ັນ້, ດວ້ຍຈ  ານວນເງນິອນັແນີ່ນອນ ຫ ື ທ ີ່ ກ  ານດົໄດ,້ ແມ ີ່ນໜ ້ສນິການເງນິ.  

22.6 ຮ ນ້ຂອງສະມາຊກິຂອງຫວົໜີ່ວຍສະຫະກອນ ແລະ ເຄືີ່ ອງມຄືາ້ຍຄກືນັ ແມ ີ່ນທຶນເຈົາ້ຂອງ ຖາ້ຫາກວີ່າ :   

(ກ) ຫວົໜີ່ວຍມ ສດິແບບບ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂ ທ ີ່ ຈະປະຕິເສດການໄຖີ່ຖອນຮ ນ້ຂອງສະມາຊກິ, ຫ ື  
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(ຂ) ການໄຖີ່ຖອນຖກືເກອືດຫາ້ມແບບບ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂ ໃນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫ ື ໃນກດົລະບຽບຂອງວິສາຫະກດິ

ນ ັນ້. 

ການອອກຮ ນ້ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງອືີ່ ນໆ ຄ ັງ້ທ  າອດິ 

22.7 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ການອອກຮ ນ້ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງອືີ່ ນໆ ເປັນທຶນເຈົ້າຂອງ ເມ ືີ່ອ

ອອກເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ອ ກຝີ່າຍໜຶີ່ ງມ  ພນັທະບງັຄບັໃຫປ້ະກອບເງນິສດົ ຫ ື ຊບັພະຍາກອນອືີ່ ນໆ ໃຫວ້ິສາຫະກດິ 

ເພືີ່ ອແລກປີ່ຽນກບັເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວ.  

(ກ) ຖາ້ວີ່າເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົ້າຂອງຫາກອອກກີ່ອນ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດຮ້ບັເງນິສດົ ຫ ື ຊບັພະຍາກອນອືີ່ ນ, ວິ

ສາຫະກດິຕອ້ງສະແດງຈ  ານວນເງນິໜ ້ຕອ້ງຮບັນ ັນ້ ເປັນການຫກັຊ  າລະສະສາງທຶນເຈົາ້ຂອງ ໃນໃບລາຍງານຖານະ

ການເງນິຂອງຕນົເອງ, ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນເປັນຊບັສິນ.    

(ຂ) ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິໄດຮ້ບັເງນິສດົ ຫ ື ຊບັພະຍາກອນອືີ່ ນ ກີ່ອນອອກເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ວິ

ສາຫະກດິບ ີ່ ຖກືບງັຄບັໃຫຊ້  າລະຄນືເງນິສດົ ຫ ື ຊບັພະຍາກອນອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ ສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ ຕາມຈ  ານວນສິີ່ ງຕອບແທນທ ີ່ ໄດຮ້ບັ.    

(ຄ) ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າໄດຈ້ອງຊືເ້ຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງແລວ້, ແຕີ່ຍງັບ ີ່ ທນັອອກເຄືີ່ ອງມເືທືີ່ ອ ແລະ ວສິາຫະ

ກດິກ ຍງັບ ີ່ ທນັໄດຮ້ບັເງນິສດົ ຫ ື ຊບັພະຍາກອນອືີ່ ນໆເທືີ່ ອ, ບ ີ່ ໃຫວ້ສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ໃນ

ທຶນເຈົາ້ຂອງ.    

22.8 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງເງນິສດົ ຫ ື ຊບັພະຍາກອນອືີ່ ນທ ີ່ ໄດ້

ຮບັ ຫ ື ຕອ້ງຮບັ, ຫກັຕ ົນ້ທຶນທາງກງົທ ີ່ ຕດິພນັກບັການອອກເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງອອກ. ຖາ້ຫາກມ ການ

ເຍືອ້ນຊ  າລະເງນິ ແລະ ຖາ້ວີ່າມ ນຄີ່າຂອງເງນິ ຕາມເວລາຫາກສ  າຄນັ, ການຕ ມ ນຄີ່າເບືອ້ງຕ ົນ້ຕອ້ງໄດອ້ ງໃສີ່ມ  ນຄີ່າ

ປດັຈ ບນັ.  

22.9 ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ຕ ົນ້ທຶນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ກີ່ຽວກບັທຶນເຈົາ້ຂອງເປັນການຫກັທ ກຜນົປະໂຫຍດດາ້ນອາກອນ

ລາຍຮບັທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ອອກຈາກທຶນເຈົາ້ຂອງ.  

22.10 ວທິ ການສະແດງ ກີ່ຽວກບັສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ໃນເວລາອອກຮ ນ້ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້

ຂອງອືີ່ ນໆໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ  ແມ ີ່ນໄດກ້  ານດົໂດຍກດົໝາຍທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ.້ ຕວົຢີ່າງ ມ ນຄີ່າທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້

(ຫ ື ມ  ນຄີ່າໃນນາມອືີ່ ນໆ) ຂອງຮ ນ້ ແລະ ຈ  ານວນເງນິຊ  າລະ ທ ີ່ ເກ ນມ ນຄີ່າທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ອາດຈະສະແດງອອກຕີ່າງຫາກ.  

ການຂາຍສິດທິໃນການຊື-້ຂາຍ, ສິດທິ ແລະ ໃບຈອງຊື ້

22.11 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະຕິບດັຫ ກັການຂອງບນັດາວກັ 22.7 ຫາ 22.10 ສ  າລບັທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ໄດອ້ອກຜີ່ານການຂາຍສດິທິໃນ

ການຊື-້ຂາຍ, ສດິທິ, ໃບຈອງຊືຮ້  ນ້ ແລະ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົ້າຂອງທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ. 

ການແຈກຢາຍຮ ນ້ເປັນຜນົ ຫ ື ການອອກຮ ນ້ບ  າເນັດ ແລະ ການແຍກສີ່ວນຮ ນ້ 

22.12 ການແຈກຢາຍຮ ນ້ເປັນຜນົ ຫ ື ການອອກຮ ນ້ບ  າເນັດ (ບາງຄ ັງ້ຄາວເອ ນ້ວີ່າເງນິປນັຜນົເປັນຮ ນ້) ແມ ີ່ນການອອກຮ ນ້ໃໝີ່ໃຫ້

ແກີ່ຜ ຖ້ຮື  ນ້ ຕາມອດັຕາສີ່ວນກບັການຖຮື ນ້ໃນປດັຈ ບນັ. ຕວົຢີ່າງ ວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງ ອາດມອບເງນິປນັຜນົເປັນຮ ນ້, ຫ ື ຮ ນ້

ບ  າເນັດໜຶີ່ ງຕ ີ່ ຫາ້ຮ ນ້ທ ີ່ ພວມຖຢື ີ່ ໃຫຜ້ ຖ້ຮື  ນ້. ການແຍກສີ່ວນຮ ນ້ (ບາງຄ ັງ້ຄາວເອ ້ນວີ່າການແບີ່ງສີ່ວນຮ ນ້) ແມ ີ່ນການ

ແບີ່ງປນັຮ ນ້ທ ີ່ ມ  ຂອງວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອອກເປັນຫ າຍຮ ນ້. ຕວົຢີ່າງ, ໃນການແຍກສີ່ວນຮ ນ້, ຜ ຖ້ຮື  ນ້ແຕີ່ລະຄນົສາມາດຮບັ

ຮ ນ້ເພ ້ມເຕ ມ ໜຶີ່ ງຮ ນ້ ສ  າລບັແຕີ່ລະຮ ນ້ທ ີ່ ຕນົເອງຖຢື ີ່. ໃນບາງກ ລະນ , ຮ ນ້ທ ີ່ ຄາ້ງໃນໄລຍະຜີ່ານມາຈະຖກືລບົລາ້ງ ແລະ 

ປີ່ຽນແທນດວ້ຍຮ ນ້ໃໝີ່. ການແຈກຢາຍຮ ນ້ເປັນຜນົ ຫ ື ການອອກຮ ນ້ບ  າເນັດ ແລະ ການແຍກສີ່ວນຮ ນ້ ບ ີ່ ເຮັດໃຫລ້ວມ

ຍອດທຶນເຈົາ້ຂອງມ ການປີ່ຽນແປງ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັປະເພດຄນືໃໝີ່ຈ  ານວນເງນິໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ ຕາມທ ີ່ ກ  ານດົໃນກດົ

ໝາຍທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ.້ 
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ເຄືີ່ ອງມໜື ້ທ ີ່ ປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ ້ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະສມົ ທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ 

22.13 ໃນການອອກເຄືີ່ ອງມໜື ້ທ ີ່ ປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ ້ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະສມົທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຊຶີ່ ງມ  ທງັອງົປະກອບໜ ້ສິນ ແລະ ທຶນ

ເຈົາ້ຂອງ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັສນັການຮບັເງນິຈາກການອອກເຄືີ່ ອງມ ືລະຫີ່ວາງອງົປະກອບໜ ້ສິນ ແລະ ອງົປະກອບທຶນ

ເຈົາ້ຂອງ. ເພືີ່ ອດ  າເນ ນການຈດັສນັນ ັນ້, ກີ່ອນອືີ່ ນໝດົ ວສິາຫະກດິຕອ້ງກ  ານດົຈ  ານວນເງນິຂອງອງົປະກອບໜ ້ສນິ ດວ້ຍ

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງໜ ້ສິນທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ແຕີ່ບ ີ່ ມ  ລກັສະນະແລກປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ ້ຫ ື ບ ີ່ ມ  ອງົປະກອບທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ຄາຍຄືກນັ 

ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຈດັສນັຈ  ານວນເງນິຍງັເຫ ືອ ເປັນອງົປະກອບທຶນເຈົາ້ຂອງ. ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ

ຕອ້ງຖກືຈດັສນັລະຫີ່ວາງອງົປະກອບໜ ້ ແລະ ອງົປະກອບທຶນເຈົາ້ຂອງ ບນົພ້ືນຖານມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າໂດຍທຽບຖານ.   

22.14 ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຕອ້ງດດັແກ ້ການຈດັສນັນ ັນ້ ໃນປ ຕ ີ່ ມາ.   

22.15 ໃນປ ຕ ີ່ ໆມາ ຫ ງັຈາກການອອກເຄືີ່ ອງມ,ື ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຢີ່າງເປັນລະບບົ ກີ່ຽວກບັສີ່ວນຜິດດີ່ຽງລະ 

ຫີ່ວາງ ອງົປະກອບຂອງໜ ້ສນິ ແລະ ຈ  ານວນເງນິຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມທ ີ່ ຕອ້ງຊ  າລະຄນືເມ ືີ່ອເຖງິກ  ານດົເວລາ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍດອກ

ເບຍ້ເພ ້ມເຕ ມ ໂດຍນ  າໃຊ ້ ວທິ ການຄິດໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ (ເບິີ່ ງວກັ 11.15 ຫາ 11.20). ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂອງ   

ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ປະກອບດວ້ຍຕວົຢີ່າງການລງົບນັຊ ເຄືີ່ ອງມໜື ້ປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ ້ສ  າລບັຜ ອ້ອກເຄືີ່ ອງມ.ື    

ຮ ນ້ທຶນຊືຄ້ືນ 

22.16 ຮ ນ້ທຶນຊືຄ້ນື ແມ ີ່ນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວິສາຫະກດິທ ີ່ ໄດອ້ອກ ແລະຕ ີ່ ມາວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ກ ໄດຊ້ື້

ຄນື. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຫກັມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງສິີ່ ງຕອບແທນທ ີ່ ຈ ີ່າຍອອກໄປສ  າລບັຮ ນ້ທຶນຊືຄ້ືນອອກຈາກທຶນຕນົເອງ. ວສິາ 

ຫະກດິຕອ້ງບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ເປັນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໃນເວລາຊື,້ ຂາຍ, ອອກຮ ນ້ ຫ ື ລບົ

ລາ້ງຮ ນ້ທຶນຊືຄ້ນື. 

ການແຈກຢາຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງ 

22.17 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຫ  ດຜີ່ອນທຶນເຈົາ້ຂອງດວ້ຍຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງ (ຜ ຖ້ເືຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້

ຂອງ) ຫກັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນອາກອນກ  າໄລ (ອາກອນລາຍຮບັ) ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົອອກ. ວກັ 29.26  ໃຫຄ້  າແນະນ  າ 

ກີ່ຽວກບັການລງົບນັຊ  ກີ່ຽວກບັການຫກັອາກອນລາຍໄດເ້ງນິປນັຜນົ ຢ ີ່ຕ ົນ້ທາງໄວ.້ 

22.18 ບາງຄ ັງ້ຄາວ ວສິາຫະກດິແຈກຢາຍຊບັສນິ ແທນເງນິສດົ ບວ້ງເງນິປນັຜນົໃຫເ້ຈົາ້ຂອງ. ເມ ືີ່ອວສິາຫະກດິປະກາດການ

ແຈກຢາຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ມ ພນັທະໃນການແຈກຢາຍຊບັສນິທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນເງນິສດົໃຫເ້ຈົາ້ຂອງ, ຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້

ສນິ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າໜ ້ສນິນ ັນ້ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສິນທ ີ່ ຈະແຈກຢາຍ. ໃນຕອນທາ້ຍຂອງຮອບເວລາ

ລາຍງານ ແລະໃນມືຊ້  າລະເງນິ, ວິສາຫະກດິຕອ້ງກວດຄນື ແລະ ປບັປ ງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິປນັຜນົຕອ້ງຈ ີ່າຍ ເພືີ່ ອ

ສີ່ອງແສງເຖງິສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສິນທ ີ່ ຈະແຈກຢາຍ ແລະ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ທ ກສີ່ວນປີ່ຽນແປງ

ດາ້ນທຶນເຈົາ້ຂອງ ເປັນລາຍການປບັປ ງຈ  ານວນເງນິແຈກຢາຍ. 

ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ ແລະ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ກີ່ຽວກບັຮ ນ້ຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມທ ີ່ ນ  າມາ

ສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ 

22.19 ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມຊບັສິນສ ດທິຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ແມ ີ່ນ

ນອນຢ ີ່ໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນເງນິລງົທຶນທ ີ່ ນ  າໄປສ ີ່ການຄວບຄ ມຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ 

ໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ ຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມທ ີ່ ບ ີ່ ນ  າໄປສ ີ່ການສ ນເສຍການຄວບຄ ມ ເປັນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວກບັຜ ຖ້ທຶືນເຈົາ້ຂອງ 

ໃນຖານະທ ີ່ ຕນົເປັນຜ ຖ້ທຶືນເຈົາ້ຂອງ. ສະນ ັນ້, ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ ຕອ້ງມ  ການປບັປ ງເພືີ່ ອ

ສີ່ອງແສງເຖງິສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງເງນິລງົທຶນຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ໃນຊບັສິນສ ດທິຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ. ທ ກສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະ

ຫວີ່າງຈ  ານວນເງນິປບັປ ງທ ີ່ ໄດປ້ະຕິບດັສ  າລບັເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ ແລະ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງລາຍການຄ ີ່ກນັທ ີ່ ໄດ້

ຈ ີ່າຍ ຫ ື ໄດຮ້ບັ, ຖາ້ມ  , ຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໂດຍກງົເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ມອບໃຫຜ້ ຖ້ທຶືນເຈົາ້ຂອງຂອງບ ລິສດັ

ແມ ີ່. ວສິາຫະກດິຕອ້ງບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍຈາກການປີ່ຽນແປງດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ນອກນ ັນ້, ວສິາຫະກດິ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  122 

 

ຕອ້ງບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຂອງຊບັສິນ (ລວມທງັຄີ່ານຍິມົ) ຫ ື ໜ ້ສນິທ ີ່ ເກ ດ ຈາກ

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  123 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂອງໝວດ 22  

ຕວົຢີ່າງການລງົບນັຊ  ເຄືີ່ ອງມໜື ້ ທ ີ່ ປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ ້ສ  າລບັຜ ອ້ອກເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວ 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍນ ເ້ປັນລາຍການຄດັຕິດ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມີ່ນພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງໝວດ 22. ເອກະສານດ ັີ່ງກີ່າວໃຫ້ຄ  າແນະນ  າ ກີ່ຽວ

ກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຂ ກ້  ານດົຂອງວກັ 22.13 ຫາ 22.15. 
 

ໃນວນັທ  1 ມງັກອນ ປ  20X5, ວສິາຫະກດິໄດອ້ອກ 500 ພນັທະບດັ ທ ີ່ ແລກປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ ້ຊຶີ່ ງໄດຈ້  າໜີ່າຍຕາມມ ນຄີ່າໃນໃບ

ພນັທະບດັ ທ ີ່ ມ  ມ  ນຄີ່າໃນນາມເທົີ່ າກບັ 100 KKip ຕ ີ່ ພນັທະບດັ ແລະ ມ ກ  ານດົເວລາຫາ້ປ  ບ ີ່ ມ  ຄີ່າດ  າເນ ນລາຍການ. ລວມຍອດ

ການຮບັເງນິຈາກການຈ  າໜີ່າຍເທົີ່ າກບັ 50 000 KKip. ຕອ້ງຈ ີ່າຍດອກເບຍ້ແຕີ່ລະປ , ໃນທາ້ຍປ , ດວ້ຍອດັຕາດອກເບຍ້ປະຈ  າປ 

ເທົີ່ າກບັ 4 %.  ຜ ຖ້ພືນັທະບດັມ  ສດິປີ່ຽນພນັທະບດັແຕີ່ລະໃບເປັນຮ ນ້ສາມນັໄດ ້25 ໃບໃນເວລາໃດກ ໄດ ້ຈນົເຖງິມ ືຄ້ບົກ  ານດົອາຍ . 

ໃນເວລາອອກພນັທະບດັ, ໜ ້ທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ມ  ສດິແລກປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ ້ມ  ອດັຕາດອກເບຍ້ໃນທອ້ງຕະຫ າດ ເທົີ່ າກບັ 6 %.  

 

ເວລາອອກເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ, ຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າອງົປະກອບໜ ້ສນິກີ່ອນ ແລະ ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງລະຫີ່ວາງລວມຍອດລາຍການຮບັເງນິຈາກ

ການອອກຈ  າໜີ່າຍ (ໝາຍເຖງິມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງເຄືີ່ ອງມນື ັນ້ລວມທງັໝດົ) ແລະ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງອງົປະກອບໜ ້ສນິ ຖກືຈດັເຂ້ົາ

ໃນອງົປະກອບທຶນເຈົາ້ຂອງ. ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງອງົປະກອບໜ ້ສນິ ຖກືຄິດໄລີ່ດວ້ຍການຊອກຫາມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ໂດຍນ  າໃຊອ້ດັຕາ

ການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັເທົີ່ າກບັ 6 %. ຕວົຢີ່າງ ການຄດິໄລີ່ ແລະ ລາຍການປບັປ ງຈດົກີ່າຍເຂ້ົາປ້ຶມປະຈ  າວນັ ມ  ຢ ີ່ຂາ້ງ

ລ ີ່ມນ  ້

 

 KKip  

ການຮບັເງນິຈາກການອອກພນັທະບດັ (ກ) 50 000 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງຕ ົນ້ທຶນໜ ້ໃນທາ້ຍຫາ້ປ  (ເບິີ່ ງການຄິດໄລີ່ຂາ້ງລ ີ່ມ) 37 363 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງດອກເບຍ້ຕອ້ງຈ ີ່າຍທ ກທາ້ຍປ ເປັນເວລາຫາ້ປ  8 425 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງໜ ້ສິນ, ຊຶີ່ ງເປັນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງອງົປະກອບໜ ້ສນິ (ຂ) 45 788 

ມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ, ຊຶີ່ ງເປັນມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງອງົປະກອບທຶນເຈົາ້ຂອງ (ກ) – (ຂ) 4 212 

 

ຜ ອ້ອກຈ  າໜີ່າຍພນັທະບດັ ບນັທຶກລາຍການຈດົກີ່າຍເຂ້ົາປ້ຶມບນັຊ ປະຈ  າວນັດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ໃນມືວ້ນັທ  1  ມງັກອນ ປ  20X5 :  

ໜ ເງນິສດົ 50 000 KKip   

ມ  ໜ ້ສນິການເງນິ-ພນັທະບດັ ທ ີ່ ແລກປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ ້ 45 788 KKip  

ມ  ທຶນເຈົາ້ຂອງ 4 212 KKip  

 

ຈ  ານວນເງນິ 4 212 KKip ສະແດງເຖງິສີ່ວນຫ  ດ ບວ້ງການອອກຈ  າໜີ່າຍພນັທະບດັ, ສະນ ັນ້ ໃນການຈດົກີ່າຍບນັຊ  ສາມາດສະ

ແດງ «ຈ  ານວນເງນິລວມ» ໄດດ້ ັີ່ງນ  ້:  

ໜ ເງນິສດົ 50 000 KKip   

ໜ  ສີ່ວນຫ  ດ ພນັທະບດັ 4 212 KKip   

ມ  ໜ ້ສນິການເງນິ-ພນັທະບດັ ທ ີ່ ແລກປີ່ຽນເປັນຮ ນ້ໄດ ້ 50 000 KKip  

ມ  ທຶນເຈົາ້ຂອງ 4 212 KKip 

ພາຍຫ ງັການອອກຈ  າໜີ່າຍ, ຜ ອ້ອກພນັທະບດັຈະຫກັຄີ່າສີ່ວນຫ  ດ ຂອງພນັທະບດັ ຕາມຕາຕະລາງຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້: 
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 (ກ)  

ຊ  າລະດອກເບຍ້ 

(KKip) 

(ຂ) 

ລວມຍອດ 

ລາຍຈ ີ່າຍດອກເບຍ້ 

(KKip) = 6% x 

(ຈ) 

(ຄ) 

ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ

ສີ່ວນຫ  ດພນັທະບດັ 

(KKip) = (ຂ) - 

(ກ)  

(ງ) 

ສີ່ວນຫ  ດ 

ພນັທະບດັ 

(KKip) = (ງ) - 

(ຄ) 

(ຈ) 

ໜ ້ສນິ 

ສ ດທິ 

(KKip) = 50,000-

(ງ) 

1/1/20X5 
31/12/20X5 
31/12/20X6 
31/12/20X7 
31/12/20X8 
31/12/20X9 

 

2 000 
2 000   
2 000   
2 000   
2 000     

 

2 747 
2 792 
2 840 
2 890 
2 943 

 

747 
792 
840 
890 
943 

4 212 
3 465 
2 673 
1 833 

943 
0 

45 788 
46 535 
47 327 
48 167 
49 057 
50 000 

 ລວມຍອດ                     10 000 14 212 4 212     

 

ໃນທາ້ຍປ  20X5, ຜ ອ້ອກຈ  າໜີ່າຍ ຈດົກີ່າຍບນັຊ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

ໜ ລາຍຈ ີ່າຍດອກເບຍ້ 2 747 KKip   

ມ ສີ່ວນຫ  ດພນັທະບດັ 747 KKip  

ມ ເງນິສດົ 2 000 KKip  

ການຄດິໄລີ່ 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງເງນິຕ ົນ້ທຶນເທົີ່ າກບັ 50 000 KKip ໃນອດັຕາ 6 % 

 
50 000 KKip /(1,06)^5 = 37 363 KKip 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງດອກເບ້ຍປະຈ  າປ  ເທົີ່ າກບັ 2 000 KKip  (=50 000 KKip  * 4 %) ຊຶີ່ ງຕ້ອງຈີ່າຍໃນທ້າຍຂອງແຕີ່ລະປ ເປັນ

ເວລາຫ້າປ .  

ດອກເບຍ້ຈ ີ່າຍປະຈ  າປ  ຊຶີ່ ງເທົີ່ າກບັ 2 000 KKip  ເປັນເງນິລາຍປ   –  ກະແສເງນິສດົ ໃນແຕີ່ລະງວດ (C) ດວຍ້ຈ  ານວນງວດ

ຈ  າກດັ (n), ທ ີ່ ຕອ້ງຮບັ ຕ ັງ້ແຕີ່ງວດທ  l ຫາ ງວດ n.   ເພືີ່ ອຄິດໄລີ່ມ  ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງເງນິລາຍປ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ເງນິຊ  າລະລາຍປ ໃນ

ອະນາຄດົ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ຕ ີ່ ງວດ (i)  ອ ງຕາມສ ດດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້  

 

 

 

 

ສະນ ັນ້, ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງລາຍການຊ  າລະດອກເບຍ້ເທົີ່ າກບັ 2 000 KKip  ເທົີ່ າກບັ  
(2 000 KKip /.06) × [1 – [(1/1,06)^5] = 8 425 KKip  
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ຈ  ານວນນ ເ້ທົີ່ າກບັລວມຍອດຈ  ານວນເງນິມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງເງນິຊ  າລະຫາ້ປ  ເປັນແຕີ່ລະງວດເທົີ່ າກບັ 2 000 KKip, ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

 KKip 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງດອກເບຍ້ຊ  າລະໃນວນັທ  31 ທນັວາ ປ   20X5 = 2 000/1,06 1 887 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງດອກເບຍ້ຊ  າລະໃນວນັທ  31 ທນັວາ ປ   20X6 = 2 000/1,06^2 1 780 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງດອກເບຍ້ຊ  າລະໃນວນັທ  31 ທນັວາ ປ   20X7 = 2 000/1,06^3 1 679 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງດອກເບຍ້ຊ  າລະໃນວນັທ  31 ທນັວາ ປ   20X8 = 2 000/1,06^4 1 584 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງດອກເບຍ້ຊ  າລະໃນວນັທ  31 ທນັວາ ປ   20X9 = 2 000/1,06^5 1 495 

ລວມຍອດ 8 425 

ນອກນ ັນ້ ຍງັມ  ວິທ ທາງອືີ່ ນໃນການຄິດໄລີ່ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ໂດຍນ  າໃຊຕ້າຕະລາງມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງເງນິລາຍປ ປກົກະຕຊິຶີ່ ງຕອ້ງຈ ີ່າຍໃນ

ທາ້ຍປ , ເປັນຫາ້ປ , ໃນອດັຕາດອກເບຍ້ 6 % ສ  າລບັແຕີ່ລະຮອບເວລາ. (ຕາຕະລາງດ ັີ່ງກ ີ່ າວ ສາມາດຊອກຫາຕາມອນິເຕ ເນັດ

ໄດງ້ ີ່າຍ.) ສ  າປະສດິຂອງມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ເທົີ່ າກບັ 4,2124. ໂດຍຄ ນສ  າປະສດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃຫຈ້  ານວນເງນິລາຍປ  ເທົີ່ າກບັ 2 000 

KKip ຈະໄດມ້  ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ເທົີ່ າກບັ 8 425 KKip.  

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ຄືກັນກັບ IFRS ສ າລັບ ວນກ. 
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ໝວດ 23  

ລາຍຮບັ 

 

ໝວດນ  ້ພິຈາລະນາເຖງິເຫດການດາ້ນເສດຖະກດິ ຊຶີ່ ງຍງັບ ີ່ທນັມ  ໃນ ສປປ ລາວ ແຕີ່ຄາດວີ່າ ຈະມ ໃນປ 

ຂາ້ງໜ້າ. 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

23.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ຕອ້ງນ  າໃຊສ້  າລບັການລງົບນັຊ ລາຍຮບັທ ີ່ ມາຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ການຂາຍສິນຄາ້ (ບ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິໄດຜ້ະລິດເພືີ່ ອຈ ດປະສງົໃນການຂາຍ ຫ ື ທ ີ່ ໄດຊ້ືເ້ພືີ່ ອຂາຍອອກຄນືກ ຕາມ).    

(ຂ) ການສະໜອງການບ ລິການ.  

(ຄ) ສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງຊຶີ່ ງວິສາຫະກດິເປັນຜ ຮ້ບັເໝົາ.  

(ງ) ການນ  າໃຊໂ້ດຍພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ຊບັສິນຂອງວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ໃຫດ້ອກເບຍ້, ຄີ່າສດິທິ ຫ ື ເງນິປນັຜນົ.   

23.2 ລາຍໄດ ້ ຫ ື ລາຍຮບັອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ມາຈາກບາງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ບາງເຫດການ ຊຶີ່ ງມ  ວທິ ປະຕບິດັທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃນ    

ໝວດອືີ່ ນໆຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ .້   

(ກ) ສນັຍາເຊົີ່ າ (ເບິີ່ ງ ໝວດ 20 ສນັຍາເຊົີ່ າ).  

(ຂ) ເງນິປນັຜນົ ແລະ ລາຍຮບັອືີ່ ນໆທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກເງນິລງົທຶນທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ  ໂດຍນ  າໃຊວ້ທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າທຽບເທົີ່ າ 

(ເບິີ່ ງ ໝວດ 14 ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ແລະ ໝວດ 15 ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິປະສມົ).   

(ຄ) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຂອງຊບັສິນການເງນິ ແລະ ໜ ້ສນິການເງນິ ຫ ື ການຂາຍອອກ (ເບິີ່ ງໝວດ11 

ເຄືີ່ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ແລະ ໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມກືານເງນິອືີ່ນໆ).   

(ງ) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ (ເບິີ່ ງ ໝວດ 16 ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອ

ການລງົທຶນ).  

(ຈ) ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ແລະ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິຊ ວະພາບ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັ

ກດິຈະກ  າກະສກິ  າ (ເບິີ່ ງ  ໝວດ 34 ກດິຈະກ  າພິເສດ) ;   

(ສ) ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ກີ່ຽວກບັຜະລິດຕະພນັກະສກິ  າ (ເບິີ່ ງໝວດ 34 ກດິຈະກ  າພິເສດ).  

ການຕ ມ ນຄີ່າລາຍຮບັ 

23.3 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າລາຍຮບັ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສິີ່ ງຕອບແທນທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ຕອ້ງຮບັ. ມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງສິີ່ ງຕອບ

ແທນ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ຕອ້ງຮບັ ຄ  ານງຶເຖງິຈ  ານວນເງນິສີ່ວນຫ  ດດາ້ນປະລິມານ, ສີ່ວນຫ  ດໃນການຊ  າລະພອ້ມ ຫ ື ສີ່ວນຫ  ດ

ການຄາ້ຕາມບ ລິມາດທ ີ່ ວິສາຫະກດິຫ  ດໃຫ.້  

23.4 ໃນລາຍຮບັ ວິສາຫະກດິລວມເອົາພຽງແຕີ່ກະແສຮບັລວມ ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດຮ້ບັ ແລະ ຕອ້ງ

ຮບັໃນນາມຕນົເອງ. ວິສາຫະກດິຕອ້ງເອົາອອກຈາກລາຍຮບັ ທ ກຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ຽກເກບັໃນນາມພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ເຊັີ່ ນ

ອາກອນການຂາຍ, ອາກອນສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລິການ ແລະ ອາກອນມ ນຄີ່າເພ ້ມ. ໃນສາຍພວົພນັດາ້ນຕວົແທນ, ວິ

ສາຫະກດິຄວນເອົາພຽງແຕີ່ຈ  ານວນເງນິຄີ່ານາຍໜາ້ຂອງຕນົເອງເທົີ່ ານ ັນ້ ເຂ້ົາໃນລາຍຮບັ. ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຕນົເປັນຕວົ

ແທນໄດຮ້ຽກເກບັໃຫຕ້ວົຫ ກັ ບ ີ່ ຖເືປັນລາຍຮບັຂອງວສິາຫະກດິ. 
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ການຊ  າລະລ ຖາ້ສະສາງ  
23.5 ເວລາມ ການລ ຖາ້ສະສາງກະແສຮບັເງນິສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ, ແລະ ສນັຍາໃນຕວົຈງິປະກອບເປັນລາຍການ ເຄືີ່ ອນ

ໄຫວປະກອບທຶນ, ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສິີ່ ງຕອບແທນລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງລາຍການຮບັເງນິເຂ້ົາໃນ

ອະນາຄດົທງັໝດົ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໂດຍນ  າໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ຄາດຄະເນ. ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວປະກອບທຶນ ເກ ດຂຶນ້ໃນ 

ເມ ືີ່ອ, ຕວົຢີ່າງ, ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງສະໜອງສນິເຊືີ່ ອໂດຍບ ີ່ ມ  ດອກເບຍ້ໃຫຜ້ ຊ້ື ້ຫ ື ຮບັເອົາໃບຢັງ້ຢືນການຄາ້ຕອ້ງຮບັຕາມ

ອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາອດັຕາຂອງຕະຫ າດ ທ ີ່ ເປັນສິີ່ ງຕອບແທນການຂາຍສນິຄາ້. ອດັຕາດອກເບຍ້ຄາດຄະເນ ແມ ີ່ນ

ອດັຕາທ ີ່ ຄດິໄລີ່ງ ີ່າຍກີ່ວາໝ ີ່ລະຫີ່ວາງ:   

(ກ) ອດັຕາທ ີ່ ນ  າໃຊສ້  າລບັເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ທ ີ່ ມາຈາກຜ ອ້ອກເຄືີ່ ອງມ ືທ ີ່ ມ  ການຈດັລະດບັຄວາມເຊືີ່ ອຖຄືາ້ຍຄກືນັ, ຫ ື  

(ຂ) ອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ຊ ີ່ວຍໃຫມ້  ນຄີ່າໃນນາມຂອງເຄືີ່ ອງມ ື ເທົີ່ າກບັລາຄາຂາຍຊ  າລະພອ້ມ ໃນປດັຈ ບນັຂອງສິນຄາ້ ຫ ື 

ການບ ລິການ.  

ວສິາຫະກດິຈະຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງການຮບັເງນິທງັໝດົໃນອະນາຄດົ 

ແລະ ມ ນຄີ່າໃນນາມຂອງສິີ່ ງຕອບແທນລາຍການນ ັນ້ ເປັນລາຍຮບັດອກເບຍ້ໂດຍອ ງຕາມວກັ 23.28  ແລະ 23.29 ແລະ 

ໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ.    

ການແລກປີ່ຽນສິນຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ  
23.6 ວສິາຫະກດິຕອ້ງບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເປັນລາຍຮບັ :  

(ກ) ຖາ້ມ  ການແລກປີ່ຽນສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ກບັສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ທ ີ່ ມ  ລກັສະນະເນືອ້ໃນ ແລະ ມ ນຄີ່າ

ຄາ້ຍຄກືນັ; ຫ ື    

(ຂ) ຖາ້ມ  ການແລກປີ່ຽນສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ກບັສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ທ ີ່ ບ ີ່ ຄືກນັ ແຕີ່ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວບ ີ່ ມ  

ເນືອ້ແທທ້າງດາ້ນທ ລະກດິ.   

23.7 ວສິາຫະກດິຈະຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ເວລາໄດຂ້າຍສິນຄາ້ ຫ ື ໄດແ້ລກປີ່ຽນການບ ລິການ ກບັສນິຄາ້ ຫ ື ການ

ບ ລິການ ທ ີ່ ບ ີ່ ຄກືນັໃນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ມ  ເນືອ້ແທທ້າງດາ້ນທ ລະກດິ. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າ

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້ :  

(ກ) ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການທ ີ່ ໄດຮ້ບັ  ທ ີ່ ໄດປ້ບັປ ງ ດວ້ຍຈ  ານວນເງນິສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິ 

ສດົ ທ ີ່ ໄດໂ້ອນ; ຫ ື  

(ຂ) ຖາ້ວີ່າຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ໃນຂ  ້ (ກ) ບ ີ່ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ຕອ້ງເອົາຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສິນ 

ຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການທ ີ່ ໄດນ້  າໄປແລກປີ່ຽນ  ຊຶີ່ ງໄດປ້ບັປ ງ ດວ້ຍຈ  ານວນເງນິສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົທ ີ່ ໄດໂ້ອນ; 

ຫ ື  

(ຄ) ຖາ້ວີ່າ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ືຊບັສິນທ ີ່ ນ  າໄປແລກປີ່ຽນ ບ ີ່ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ຕອ້ງ

ເອົາຕາມມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິທ ີ່ ນ  າໄປແລກປີ່ຽນ ທ ີ່ ໄດປ້ບັປ ງ ດວ້ຍຈ  ານວນເງນິສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ 

ຂອງທ ກລາຍການທ ີ່ ໄດໂ້ອນ. 

ການຈ  າແນກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວລາຍຮບັ 

23.8 ວສິາຫະກດິ ໂດຍທ ົີ່ວໄປ ປະຕິບດັເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ລາຍຮບັໃນໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ໂດຍແຍກ

ແຕີ່ລະລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ວສິາຫະກດິປະຕບິດັເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສ  າ

ລບັອງົປະກອບທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ ້ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວອນັດຽວ ໂດຍແຍກຕີ່າງຫາກລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖາ້ຫາກຈ  າ ເປັນ 

ເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິເນືອ້ແທຂ້ອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້. ຕວົຢີ່າງ, ວສິາຫະກດິປະຕບິດັເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ  ສ  າລບັອງົປະກອບທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ ້ ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວອນັດຽວ ໂດຍແຍກຕີ່າງຫາກລາຍການ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເມ ືີ່ອລາຄາຂາຍຂອງຜະລິດຕະພນັໃດໜຶີ່ ງ ລວມມ ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຈ  າແນກໄດສ້  າລບັການບ ລິການຕາມຫ ງັ. 

ກງົກນັຂາ້ມ, ວສິາຫະກດິປະຕບິດັເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສ  າລບັສອງ ຫ ື ຫ າຍລາຍການເຄືີ່ ອນ 
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ໄຫວລວມກນັ ເມ ືີ່ອລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວ ກີ່ຽວຂອ້ງກນັຈນົວີ່າບ ີ່ ສາມາດຈະເຂ້ົາໃຈສະພາວະຄວາມເປັນຈງິທາງ

ດາ້ນການຄາ້ ຖາ້ປາສະຈາກຂ ອ້າ້ງອ ງເຖງິບນັດາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ຕວົຢີ່າງ ວສິາຫະກດິປະຕິບດັເງ ືີ່ອນໄຂ

ມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສ  າລບັສອງຫ ືຫ າຍລາຍການເຄືີ່ ືອນໄຫວ ພອ້ມໆກນັເວລາຂາຍສນິຄາ້ແລະ ໃນ

ເວລາດຽວກນັນ ັນ້, ເຊັນສນັຍາໜຶີ່ ງຕີ່າງຫາກ ທ ີ່ ແນໃສີ່ຊືສ້ິນຄາ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວຄືນໃນມືໃ້ດໜຶີ່ ງຕາມຫ ງັ ຊຶີ່ ງເປັນການລບົລາ້ງເນືອ້

ໃນສ  າຄນັຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

23.9 ບາງຄ ັງ້, ໂດຍເປັນພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດາ້ນການຂາຍ, ວສິາຫະກດິໃຫລ້າງວນັແກີ່ລ ກຄາ້ເປັນຄະ 

ແນນລາງວນັສະສມົ ທ ີ່ ລ ກຄາ້ອາດຈະແລກປີ່ຽນໃນອະນາຄດົ ຂາ້ງໜາ້ກບັສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ໂດຍບ ີ່ ເສຍຄີ່າ ຫ ື ໃນ

ລາຄາຫ  ດຜີ່ອນ. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ອ ງຕາມວກັ 23.8, ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ຄະແນນລາງວນັສະສມົ ເປັນອງົປະກອບ

ໜຶີ່ ງທ ີ່ ຈ  າແນກແຍກຕີ່າງຫາກ ກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດາ້ນການຂາຍໃນເບືອ້ງຕ ົນ້. ວສິາຫະກດິຕອ້ງແບີ່ງສີ່ວນມ ນຄີ່າຍ ຕິ

ທ  າຂອງສິີ່ ງຕອບແທນ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ຕອ້ງຮບັ ຈາກການຂາຍເບືອ້ງຕ ົນ້ ແລກກບັຄະແນນສະສມົ ແລະ ອງົປະກອບອືີ່ ນໆ

ຂອງການຂາຍ. ສິີ່ ງຕອບແທນລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບວ້ງຄະແນນລາງວນັສະສມົ ຕອ້ງຖກືຕ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ, ເຊັີ່ ນ 

ຈ  ານວນເງນິຊຶີ່ ງຈະສາມາດຂາຍຄະແນນລາງວນັສະສມົ ແບບແຍກຕີ່າງຫາກໄດ.້ 

ການຂາຍສິນຄາ້ 

23.10 ວສິາຫະກດິຈະຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ຈາກການຂາຍສນິຄາ້ ເວລາບນັລ ເງ ືີ່ອນໄຂທງັໝດົຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ວສິາຫະກດິໄດໂ້ອນຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນສ  າຄນັທ ີ່ ຕິດພນັກບັການເປັນເຈົາ້ກ  າມະສດິສິນຄາ້ ໄປໃຫຜ້ ຊ້ື.້   

(ຂ) ວສິາຫະກດິບ ີ່ ມ  ສີ່ວນຮີ່ວມໃນການສືບຕ ີ່ ຄ ມ້ຄອງໃນລະດບັທ ີ່ ຕາມປກົກະຕິ ມກັຈະຕດິພນັກບັກ  າມະສດິ ຫ ືບ ີ່ ມ  ການ

ຄວບຄ ມຕວົຈງິຕ ີ່ ສນິຄາ້ທ ີ່ ໄດຂ້າຍ.   

(ຄ) ຈ  ານວນເງນິລາຍຮບັສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ 

(ງ) ມ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດ ້ ທ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິທ ີ່ ຕິດພນັກບັລາຍການເຄືີ່ ອນ 

ໄຫວ. 

(ຈ) ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ຫ ື ທ ີ່ ຈະຕອ້ງເກ ດຂຶນ້ ກີ່ຽວກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າ ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ 

23.11 ການປະເມ  ນຜນົທ ີ່ ວີ່າເວລາໃດວິສາຫະກດິໄດໂ້ອນຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນ ທ ີ່ ສ  າຄນັທ ີ່ ຕດິພນັກບັການເປັນເຈົາ້ກ  າ

ມະສດິໄປໃຫຜ້ ຊ້ື,້ ຕອ້ງໄດສ້ກຶສາສະພາບການຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້. ໃນກ ລະນ ສີ່ວນຫ ວງຫ າຍ,  ການໂອນ

ຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງການເປັນເຈົາ້ກ  າມະສດິຈະກງົກບັການໂອນກ  າມະສດິ ຫ ື ໂອນສດິການຄອບຄອງໃຫ້

ຜ ຊ້ື.້ ນ  ້ສີ່ວນຫ າຍແມ ີ່ນກ ລະນ ການຂາຍຍີ່ອຍ. ໃນກ ລະນ ອືີ່ ນໆ, ການໂອນຄວາມສີ່ຽງ ແລະຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ສ  າຄນັທ ີ່ ຕດິ

ພນັກບັການເປັນເຈົາ້ຂອງກ  າມະສດິ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ໃນເວລາທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັກບັການໂອນກ  າມະສິດ ຫ ື ໂອນການຄອບຄອງ.    

23.12 ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ຖາ້ຫາກຍງັຮກັສາຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ສ  າຄນັທ ີ່ ຕິດພນັກບັການເປັນເຈົາ້ຂອງກ  າມະ 

ສດິ. ຕວົຢີ່າງ ສະຖານະການທ ີ່ ວີ່າວິສາຫະກດິ ອາດຮກັສາຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນທ ີ່ ສ  າຄນັທ ີ່ ຕິດພນັກບັການເປັນ

ເຈົາ້ຂອງກ  າມະສດິ ຄດື ັີ່ງລ ີ່ມນ :້  

(ກ) ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຍງັມ  ພນັທະຕ ີ່ ຜນົການດ  າເນ ນງານທ ີ່ ບ ີ່ໜາ້ເພິີ່ ງພ ໃຈຂອງຜ ຊ້ື,້ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຜິດຊອບ 

ນອກເໜືອຈາກການຮບັປະກນັສນິຄາ້ປກົກະຕ.ິ  

(ຂ) ຖາ້ວີ່າການຮບັເງນິບວ້ງລາຍຮບັຈາກລາຍການຂາຍສະເພາະ ຂຶນ້ກບັການທ ີ່ ຜ  ຊ້ືໄ້ດຂ້າຍສນິຄາ້ນ ັນ້ແລວ້. 

(ຄ) ຖາ້ວີ່າສນິຄາ້ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຈດັສ ົີ່ງມ  ເງ ືີ່ອນໄຂໃນການຕິດຕ ັງ້ ແລະ ການຕິດຕ ັງ້ນ ັນ້ເປັນພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງທ ີ່ ສ  າຄນັຂອງສນັ 

ຍາທ ີ່ ຍງັບ ີ່ ທນັໄດປ້ະຕບິດັ.  

(ງ) ຖາ້ວີ່າຜ ຊ້ືມ້  ສດິລບົລາ້ງການຊື ້ເນືີ່ ອງຈາກສາຍເຫດທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນສນັຍາຂາຍ ຫ ື ຜ ມ້  ອ  ານາດຕດັສນິໃຈບອກໃຫ້

ຍກົເລ ກການຊື ້ບ ີ່ ວີ່າດວ້ຍສາເຫດໃດກ ຕາມ ແລະ ວສິາຫະກດິມ  ຄວາມບ ີ່ ແນີ່ໃຈ ກີ່ຽວກບັຄວາມອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ຜ  ້

ຊືຈ້ະສ ົີ່ງຄນືສນິຄາ້.    



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  129 

 

 23.13 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິມ  ຄວາມສີ່ຽງໜອ້ຍທ ີ່ ຕດິພນັກບັການເປັນເຈົາ້ຂອງກ  າມະສດິ, ຕອ້ງຖລືາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້ ເປັນການ

ຂາຍ ແລະ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້. ຕວົຢີ່າງ ຜ ຂ້າຍຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ຖາ້

ຫາກວີ່າຕນົຍງັຮກັສາຖານະການເປັນເຈົາ້ຂອງກ  າມະສດິ ຂອງສນິຄາ້ ພຽງແຕີ່ເພືີ່ ອປະໂຫຍດໃນການຮຽກເກບັເງນິທ ີ່ ຕອ້ງ

ຮບັ ເມ ືີ່ອຄບົກ  ານດົ. ເຊັີ່ ນດຽວກນັນ ັນ້, ວສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ຖາ້ວິສາຫະກດິຕກົລງົສ ົີ່ງຄືນເງນິໃຫລ້ ກ

ຄາ້ ຖາ້ຫາກລ ກຄາ້ເຫັນວີ່າຜະລິດຕະພນັມ  ຕ  າໜິ ຫ ື ຖາ້ຫາກລ ກຄາ້ບ ີ່ ເພິີ່ ງພ ໃຈເນືີ່ອງຈາກເຫດຜນົອືີ່ ນໆ ແລະ ວສິາຫະກດິ

ສາມາດຄາດຄະເນການສ ົີ່ງຄນືສນິຄາ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ 

ເງນິແຮ ເພືີ່ ອການສ ົີ່ງຄນືສິນຄາ້ ໂດຍອ ງຕາມ ໝວດ  21 ເງນິແຮ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້. 

ການສະໜອງການບ ລິການ 

23.14 ຖາ້ວີ່າຜນົໄດຮ້ບັຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການສະໜອງການບ ລິການ ຫາກສາມາດຄາດຄະເນຢີ່າງໜາ້

ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໂດຍອ ງຕາມລະດບັ

ຄວາມຄບືໜາ້ ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້ ໃນເວລາສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານ (ບາງຄ ັງ້ຄາວເອ ້ນວີ່າວິທ ຄດິໄລີ່ຕາມ

ອດັຕາສີ່ວນຮອ້ຍຄວາມສ  າເລັດ). ຜນົໄດຮ້ບັຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວໃດໜຶີ່ ງ ສາມາດຄາດຄະເນຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້

ຖາ້ວີ່າໄດບ້ນັລ ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂທງັໝດົລ ີ່ມນ :້    

(ກ) ຈ  ານວນເງນິລາຍຮບັ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້   

(ຂ) ອາດເປັນໄປໄດ ້ທ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິທ ີ່ ຕດິພນັກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້.   

(ຄ) ລະດບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເວລາສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖື

ໄດ.້   

(ງ) ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ໃນການດ  າເນ ນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍເພືີ່ ອສ  າເລັດລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້ 

ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້     

ວກັ 23.21 ຫາ 23.27 ໃຫຄ້  າແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວທິ ຄິດໄລີ່ຕາມອດັຕາສີ່ວນຮອ້ຍຄວາມສ  າເລັດ.                                       

23.15 ຖາ້ວີ່າ ການສະໜອງການບ ລິການ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາໃດໜຶີ່ ງ ປະກອບມ ຫ າຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດກ  ານດົຈ  າ

ນວນໄດ,້ ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັອ ງຕາມວທິ ການແບບສະເໝ ຕວົ ບນົພ້ືນຖານຮອບເວລາທ ີ່ ໄດ້

ກ  ານດົໄວດ້ ັີ່ງກ ີ່າວ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ມ  ຫ ກັຖານທ ີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າ ວທິ ການອືີ່ ນຈະຊີ່ວຍໃຫສ້ີ່ອງແສງລະດບັຄວາມຄບືໜາ້ໄດ້

ດ ກ ີ່ວາ. ຖາ້ວີ່າການເຄືີ່ ອນໄຫວສະເພາະໃດໜຶີ່ ງມ  ຄວາມສ  າຄນັກີ່ວາການເຄືີ່ ອນໄຫວອືີ່ ນ, ວສິາຫະກດິຈະເຍືອ້ນການຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ຈນົກີ່ວາການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ສ  າຄນັດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ.  

23.16 ຖາ້ວີ່າຜນົໄດຮ້ບັຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການສະໜອງການບ ລິການບ ີ່ ສາມາດຄາດຄະເນຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖື

ໄດ,້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ພຽງແຕີ່ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ແລວ້ ຊຶີ່ ງ

ຄາດວີ່າຈະເກບັກ  ຄ້ນືໄດເ້ທົີ່ ານ ັນ້. 

ສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ 

23.17 ຖາ້ວີ່າຜນົໄດຮ້ບັຂອງສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງສາມາດຄາດຄະເນຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ລາຍ

ຮບັຕາມສນັຍາ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນຕາມສນັຍາທ ີ່ ຕິດພນັກບັສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ ເປັນລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ຕາມລ  າດບັ ໂດຍ

ອ ງຕາມລະດບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະກ  າຕາມສນັຍາ ໃນທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ (ວທິ ການທ ີ່ ເອ ນ້ວີ່າວທິ ຄດິໄລີ່ຕາມ

ອດັຕາສີ່ວນຮອ້ຍຄວາມສ  າເລັດ). ການຄາດຄະເນທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ື ກີ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັ ກ  ານດົໃຫມ້  ການຄາດຄະເນລະດບັ

ຄວາມຄບືໜາ້ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖ,ື ຕ ົນ້ທຶນໃນອະນາຄດົ, ແລະ ຄວາມສາມາດຮຽກເກບັເງນິຕາມໃບເກບັເງນິທ ີ່ ໄດອ້ອກ. ວກັ 

23.21 ຫາ 23.27 ໃຫຄ້  າແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວິທ ຄດິໄລີ່ຕາມອດັຕາສີ່ວນຮອ້ຍຄວາມສ  າເລັດ.    

23.18 ຂ ກ້  ານດົຂອງໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ,້ ຕາມປກົກະຕ,ິ ນ  າໃຊສ້  າລບັແຕີ່ລະສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ໃນບາງກ ລະນ , 

ຈ  າເປັນຕອ້ງໄດນ້  າໃຊໝ້ວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ສ  າລບັອງົປະກອບທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ ້ແລະ ແຍກອອກຈາກກນັ ຂອງສນັຍາອນັໜຶີ່ ງອນັ

ດຽວ ຫ ື ແບບລວມຫ າຍສນັຍາເຂ້ົາກນັ ເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິເນືອ້ແທຂ້ອງສນັຍາ ຫ ື ຂອງກ ີ່ມສນັຍາດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 
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23.19 ຖາ້ວີ່າສນັຍາໃດໜຶີ່ ງ ຫາກກວມເອົາ ຊບັສນິຈ  ານວນໜຶີ່ ງ, ການກ ີ່ສາ້ງແຕີ່ລະຊບັສນິຕອ້ງຖເືປັນແຕີ່ລະສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ

ແຍກຈາກກນັ ຖາ້ວີ່າ :   

(ກ) ຊບັສນິແຕີ່ລະລາຍ ມ ບດົສະເໜ ທ ີ່ ແຍກກນັ ;   

(ຂ) ຊບັສນິແຕີ່ລະລາຍ ມ ການເຈລະຈາແຍກຈາກກນັ, ແລະ ຜ ຮ້ບັເໝົາ ແລະ ລ ກຄາ້ ລວ້ນແຕີ່ສາມາດຮບັເອົາ ຫ ື 

ປະຕເິສດພາກນ ັນ້ຂອງສນັຍາທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັແຕີ່ລະຊບັສນິ ; ແລະ   

(ຄ) ສາມາດຈ  າແນກ ຕ ົນ້ທຶນ ແລະ ລາຍຮບັຂອງແຕີ່ລະຊບັສິນໄດ.້   

23.20 ກ ີ່ມສນັຍາ, ເຖງິວີ່າຈະເຊັນກບັລ ກຄາ້ຜ ດ້ຽວ ຫ ື ກບັລ ກຄາ້ຫ າຍຄນົກ ຕາມ, ຕອ້ງຖເືປັນສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງອນັໜຶີ່ ງອນັດຽວ, 

ຖາ້ວີ່າ:  

(ກ) ມ ການເຈລະຈາ ກ ີ່ມສນັຍາ ໃນລກັສະນະຂອງສນັຍາຊ ດດຽວກນັ ;  

(ຂ) ສນັຍາທ ກສນັຍາມ ຄວາມສ  າພນັກນັຢີ່າງສະໜິດແໜນ້ຈນົວີ່າ, ໃນຕວົຈງິ, ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງໂຄງການອນັໜຶີ່ ງອນັ

ດຽວທ ີ່ ມ  ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງກ  າໄລລວມ ; ແລະ  

(ຄ) ສນັຍາຖກືປະຕິບດັພອ້ມໆກນັ ຫ ື ຕາມລ  າດບັຕ ີ່ ເນືີ່ອງກນັ.   

ວທິ ຄດິໄລີ່ຕາມອດັຕາສີ່ວນຮອ້ຍຄວາມສ  າເລັດ 

23.21 ວທິ ການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖກືນ  າໃຊເ້ພືີ່ ອຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ຈາກການສະໜອງການບ ລິການ (ເບິີ່ ງວກັ 23.14— 23.16)  

ແລະ ຈາກສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ (ເບິີ່ ງວກັ 23.17—23.20). ວສິາຫະກດິຕອ້ງກວດກາຄນື ແລະ, ຖາ້ຈ  າເປັນ, ກວດແກຕ້ວົ

ເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັ ກີ່ຽວກບັລາຍຮບັ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນຕາມລະດບັຜນົສ  າເລັດຂອງການສະໜອງການບ ລິ ການ ຫ ື 

ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ.  

23.22 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເບິີ່ ງລະດບັຄວາມຄືບໜາ້ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຫ ື ຂອງສນັຍາ ໂດຍນ  າໃຊວ້ທິ ການທ ີ່ ປະເມ  ນຜນົ

ວຽກງານ ທ ີ່ ໄດປ້ະຕິບດັຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖຫື າຍກີ່ວາໝ ີ່. ວທິ ການທ ີ່ ເປັນໄປໄດ ້ປະກອບດວ້ຍ:    

(ກ) ອດັຕາສີ່ວນທ ີ່ ມ  ລະຫີ່ວາງຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ສ  າລບັວຽກງານທ ີ່ ໄດປ້ະຕບິດັຈນົເຖງິມ ືທ້ ີ່ ພິຈາລະນາ ລວມຍອດຄີ່າໃຊ້

ຈ ີ່າຍຄາດຄະເນ. ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ສ  າລບັວຽກງານທ ີ່ ໄດປ້ະຕບິດັຈນົເຖງິປດັຈ ບນັ ຈະບ ີ່ ປະກອບດວ້ຍ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ

ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະການໃນອະນາຄດົ, ເຊັີ່ ນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັວດັສະດ  ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍໆລີ່ວງໜາ້.   

(ຂ) ການສ  າຫ ວດວຽກງານທ ີ່ ໄດປ້ະຕບິດັ.  

(ຄ) ການກວດກາຕວົຈງິອດັຕາສີ່ວນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວໃຫບ້ ລິການ ຫ ື ວຽກງານຂອງສນັຍາ ທ ີ່ ປະຕບິດັສ  າເລັດ ກບັ

ວຽກທງັໝດົຕາມສນັຍາ.  

ສີ່ວນຫ າຍ,  ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຊ  າລະເງນິ ແລະ ເງນິລີ່ວງໜາ້ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກລ ກຄາ້ ຈະບ ີ່ ສີ່ອງແສງເຖງິວຽກງານທ ີ່

ໄດປ້ະຕິບດັ.  

23.23 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກ  າໃນອະນາຄດົຕາມລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຫ ື 

ສນັຍາ ເປັນຊບັສນິ, ເຊັີ່ ນວດັສະດ  ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍໆລີ່ວງໜາ້, ຖາ້ຫາກອາດເປັນໄປໄດ ້ວີ່າຈະເກບັຄນືຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍນ ັນ້ໄດ.້    

23.24 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຊຶີ່ ງການເກບັກ ຄ້ນືອາດເປັນໄປບ ີ່ ໄດ ້ເປັນລາຍຈ ີ່າຍໃນທນັໃດໂລດ.   

23.25 ຖາ້ວີ່າຜນົໄດຮ້ບັຂອງສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ ບ ີ່ ສາມາດຄາດຄະເນຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້:  

(ກ) ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ພຽງແຕີ່ໃນຂອບເຂດຂອງຕ ົນ້ທຶນຕາມສນັຍາທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ ແລະ ຊຶີ່ ງ

ອາດເປັນໄປໄດ ້ທ ີ່ ຈະເກບັກ ຄ້ນືໄດ,້ ແລະ   

(ຂ) ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕ ົນ້ທຶນຕາມສນັຍາ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍໃນປ ຊຶີ່ ງຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຕ ົນ້ທຶນນ ັນ້ໄດເ້ກ ດຂຶນ້.    

23.26 ຖາ້ຫາກອາດເປັນໄປໄດ ້ ທ ີ່ ວີ່າລວມຍອດຕ ົນ້ທຶນຕາມສນັຍາຈະສ ງກີ່ວາລວມຍອດລາຍຮບັຈາກສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ, ຕອ້ງ

ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ການຂາດທຶນຄາດຄະເນເປັນລາຍຈ ີ່າຍໃນທນັໃດໂລດ, ໂດຍມ ເງນິແຮທ ີ່ ພວົພນັກບັສນັຍາທ ີ່ ສາ້ງພາ 
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ລະ (ເບິີ່ ງໝວດ 21).   

23.27 ຖາ້ວີ່າຄວາມສາມາດເກບັກ ຄ້ນືໄດຂ້ອງຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເປັນລາຍຮບັຈາກສນັຍາ ຫາກອາດເປັນ

ໄປບ ີ່ ໄດອ້ ກແລວ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ເກບັກ ຄ້ນືບ ີ່ ໄດ ້ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ແທນການປບັປ ງຈ  າ

ນວນເງນິລາຍຮບັຈາກສນັຍາ.   

ດອກເບຍ້, ຄີ່າສິດທິ ແລະ ເງນິປນັຜນົ 

23.28 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ລາຍຮບັ ທ ີ່ ເກ ດຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສນິຂອງວິສາຫະກດິ ໂດຍພາກສີ່ວນອືີ່ ນທ ີ່ ໃຫ້

ຜນົຕອບແທນເປັນດອກເບຍ້, ຄີ່າສດິທິ ແລະ ເງນິປນັຜນົ ບນົພ້ືນຖານທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ 23.29,  ຖາ້ວີ່າ :  

(ກ) ອາດເປັນໄປໄດ ້ທ ີ່ ວສິາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິທ ີ່ ຕິດພນັກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້, ແລະ   

(ຂ) ຈ  ານວນເງນິລາຍຮບັ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້   

23.29 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ບນົພ້ືນຖານລາຍການດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ດອກເບຍ້ຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ດວ້ຍວທິ ການຄິດໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ ໃນວກັ 11.15 ຫາ 

11.20.  

(ຂ) ຄີ່າສດິທິຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ບນົພ້ືນຖານເງນິຄາ້ງຮບັ-ຄາ້ງຈ ີ່າຍ ຕາມເນືອ້ແທຂ້ອງສນັຍາທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ.   

(ຄ) ເງນິປນັຜນົຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເມ ືີ່ອຜ ຖ້ຮື  ນ້ມ  ສິດໄດຮ້ບັເງນິປນັຜນົ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

ການເປ ດຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທົີ່ວໄປ ກີ່ຽວກບັລາຍຮບັ  
23.30 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັ :  

(ກ) ນະໂຍບາຍການບນັຊ  ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອົາເພືີ່ ອການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ, ລວມທງັວທິ ການທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອົາ

ເພືີ່ ອກ  ານດົລະດບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການສະໜອງການບ ລິການ.   

(ຂ) ຈ  ານວນເງນິຂອງແຕີ່ລະປະເພດລາຍຮບັທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນປ , ໂດຍແຍກສະແດງໃຫເ້ຫັນ, ຢີ່າງຕ  ີ່າສ ດ, 

ລາຍຮບັທ ີ່ ເກ ດຈາກ :  

(i) ການຂາຍສິນຄາ້.  

(ii) ການສະໜອງການບ ລິການ.  

(iii) ດອກເບຍ້.  

(iv) ຄີ່າສດິທິ.  

(v) ເງນິປນັຜນົ.  

(vi) ຄີ່ານາຍໜາ້.  

(vii) ເງນິຊີ່ວຍໜ ນຈາກລດັຖະບານ. 

(viii) ປະເພດລາຍຮບັອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ສ  າຄນັ.  

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັລາຍຮບັຈາກສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ 

23.31 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ຈ  ານວນເງນິລາຍຮບັຈາກສນັຍາ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຮບັໃນປ  .  

(ຂ) ວທິ ການທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊເ້ພືີ່ ອກ  ານດົລາຍຮບັຈາກສນັຍາທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນປ  .  
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(ຄ) ວທິ ການທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊເ້ພືີ່ ອກ  ານດົລະດບັຄວາມຄບືໜາ້ໃນໄລຍະການປະຕບິດັສນັຍາ.   

23.32 ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະແດງ :  

(ກ) ຈ  ານວນເງນິລວມທ ີ່ ຕອ້ງຮບັຈາກລ ກຄາ້ ສ  າລບັວຽກງານໃນສນັຍາ, ທ ີ່ ເປັນຊບັສນິຂອງວິສາຫະກດິ.  

(ຂ) ຈ  ານວນເງນິລວມທ ີ່ ຄາ້ງຈ ີ່າຍໃຫລ້ ກຄາ້ ສ  າລບັວຽກງານໃນສນັຍາ, ທ ີ່ ເປັນໜ ້ສນິຂອງວິສາຫະກດິ.   
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂອງໝວດ 23   

ຕວົຢີ່າງ ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ   ລາຍຮບັ ຕາມຫ ກັການຂອງໝວດ 23  

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍນ  ້ເປັນລາຍການຄດັຕິດ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ເປັນພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງໝວດ 23 . ເອກະສານດ ັີ່ງກີ່າວນ  ້ໃຫ້ຄ  າແນະ

ນ  າ ກີ່ຽວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂ ກ້  ານດົຂອງໝວດ 23 ເພືີ່ ອຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ. 

23ອ.1 ຕວົຢີ່າງດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປ ເນັນ້ລກັສະນະສະເພາະຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ບ ີ່ ປະກອບເປັນການວິພາກທ ີ່ ລງົເລິກລະອຽດ 

ກີ່ຽວກບັ ທ ກປດັໄຈ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ທ ີ່ ອາດຈະມ ຜນົກະທບົຕ ີ່ ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ. ໂດຍທ ົີ່ວໄປ, ຕວົຢີ່າງເຫ ົີ່ ານ  ້

ສມົມ ດຖານວີ່າຈ  ານວນເງນິລາຍຮບັ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ມ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດ ້ທ ີ່ ວສິາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັ

ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ຫ ື ທ ີ່ ຈະຕອ້ງເກ ດຂຶນ້ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້   

ການຂາຍສິນຄາ້ 

23ອ.2 ກດົໝາຍຂອງປະເທດຕີ່າງໆ ອາດເຮັດໃຫມ້  ການບນັລ ເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຕາມໝວດ 23 ໃນ

ເວລາທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ. ໂດຍສະເພາະແລວ້ ກດົໝາຍອາດກ  ານດົເວລາໃດວສິາຫະກດິໂອນຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບ

ແທນຂອງການເປັນເຈົາ້ຂອງກ  າມະສິດ. ສະນ ັນ້, ບນັດາຕວົຢີ່າງ ທ ີ່ ປະກອບໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ຕອ້ງອີ່ານ

ຄວບຄ ີ່ກບັເນືອ້ໃນກດົໝາຍ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການຂາຍສນິຄາ້ຂອງປະເທດນ ັນ້ ທ ີ່ ເກ ດມ  ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ .້      

ຕວົຢີ່າງ ທ  1 ການຂາຍແບບ “ການອອກໃບເກບັເງນິ ແຕີ່ຍງັຮກັສາສິນຄາ້ໄວ”້ ຊຶີ່ ງການສ ົີ່ງມອບຖກືເຍື້ອນໄປ

ຕາມການຮອ້ງຂ ຂອງຜ ຊ້ື,້ ແຕີ່ຜ ຊ້ື້ກ ຮບັການເປັນເຈົາ້ຂອງກ  າມະສດິ ແລະ ຍອມຮບັການອອກໃບເກບັເງນິ. 

23ອ.3 ຜ ຂ້າຍຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ໃນເວລາຜ ຊ້ືຮ້ບັການເປັນເຈົາ້ກ  າມະສດິ, ບນົເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ວີ່າ :   

(ກ) ອາດເປັນໄປໄດ ້ທ ີ່ ວີ່າຈະມ ການສ ົີ່ງມອບສນິຄາ້ ;  

(ຂ) ສນິຄາ້ໃນກ  າມ ືທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ ້ແລະ ກຽມພອ້ມຈດັສ ົີ່ງໃຫຜ້ ຊ້ືໃ້ນເວລາຂາຍ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ;  

(ຄ) ຜ ຊ້ືຮ້ບັຮ ຢ້ີ່າງຈ ົີ່ງແຈງ້ຂ ແ້ນະນ  າ ກີ່ຽວກບັການເຍືອ້ນການສ ົີ່ງມອບສິນຄາ້; ແລະ  

(ງ) ສາມາດປະຕບິດັເງ ືີ່ອນໄຂປກົກະຕດິາ້ນການຊ  າລະເງນິໄດ.້  

ບ ີ່ ໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັໃດໆ ຖາ້ຫາກມ ພຽງແຕີ່ເຈດຈ  ານງົຈະຊື ້ ຫ ື ຜະລິດສນິຄາ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວໃຫທ້ນັການເພືີ່ ອສ ົີ່ງ

ມອບເທົີ່ ານ ັນ້.   

ຕວົຢີ່າງ ທ  2 ສນິຄາ້ທ ີ່ ໄດຈ້ດັສ ົີ່ງຢີ່າງມ  ເງ ືີ່ອນໄຂ: ການຕິດຕ ັງ້ ແລະ ກວດກາ  

23ອ.4 ຕາມປກົກະຕ,ິ ຜ ຂ້າຍຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ຖາ້ຫາກຜ ຊ້ືຮ້ບັເອົາການສ ົີ່ງມອບສນິຄາ້ ແລະ ການຕດິຕ ັງ້ ແລະ 

ກວດກາ ກ ສ  າເລັດລງົຮຽບຮອ້ຍ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ວສິາຫະກດິສາມາດຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັໄດທ້ນັທ ທ ີ່ ຜ  ຊ້ືຮ້ບັເອົາ

ການສ ົີ່ງມອບສນິຄາ້ນ ັນ້ ເມ ືີ່ອ :  

(ກ) ຂະບວນການຕດິຕ ັງ້ງ ີ່າຍດາຍ, ເຊັີ່ ນການຕດິຕ ັງ້ໜີ່ວຍໂທລະພາບ ທ ີ່ ໄດຜ້ີ່ານການກວດກາຢ ີ່ໂຮງງານ ຊຶີ່ ງມ  ພຽງແຕີ່

ເອົາອອກຈາກກບັຫ ມ້ຫ ີ່  ແລະ ສຽບສາຍໄຟ ແລະ ສາຍອາກາດເທົີ່ ານ ັນ້, ຫ ື   

(ຂ) ການກວດກາ ແນໃສີ່ພຽງແຕີ່ດ  າເນ ນເພືີ່ ອຈ ດປະສງົໃນການຢືນຢນັລາຄາສ ດທາ້ຍທ ີ່ ກ  ານດົໄວຕ້າມສນັຍາ, ເຊັີ່ ນໃນ

ກ ລະນ ການຈດັສ ົີ່ງແຮີ່ເຫ ັກ, ນ  າ້ຕານ ຫ ື ໝາກຖ ົີ່ວຂຽວ. 

ຕວົຢີ່າງ ທ  3 ສນິຄາ້ທ ີ່ ໄດຈ້ດັສ ົີ່ງຢີ່າງມ  ເງ ືີ່ອນໄຂ: ຜ ຊ້ືໄ້ດເ້ຈລະຈາ ເພືີ່ ອສາມາດສ ົີ່ງຄນືສນິຄາ້ໄດ ້ພາຍໃນເວລາທ ີ່ ກ  ານດົ  

23ອ.5 ຖາ້ຫາກມ ຄວາມບ ີ່ ແນີ່ໃຈ ກີ່ຽວກບັຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການສ ົີ່ງສິນຄາ້ຄນື, ຜ ຂ້າຍຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ເມ ືີ່ອ

ວີ່າຜ ຊ້ືໄ້ດຍ້ອມຮບັເອົາການຂນົສ ົີ່ງສິນຄາ້ໃຫ ້ ຫ ືວີ່າ ສນິຄາ້ໄດຖ້ກືສ ົີ່ງມອບໃຫແ້ລວ້ ແລະ ໄລຍະທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ເພືີ່ ອປະຕິ

ເສດຫາກກາຍແລວ້.   
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ຕວົຢີ່າງ ທ  4 ສນິຄາ້ທ ີ່ ໄດຈ້ດັສ ົີ່ງຢີ່າງມ  ເງ ືີ່ອນໄຂ: ການຂາຍມ ການມດັຈ  າ, ຊຶີ່ ງໃນນ ັນ້ ຜ ຮ້ບັປະໂຫຍດ (ຜ ຊ້ື)້ ໃຫຄ້  າສນັຍາ

ວີ່າຈະຂາຍສິນຄາ້ໃນນາມຜ ສ້ ົີ່ງສິນຄາ້ (ຜ ຂ້າຍ)   

23ອ.6 ຜ ສ້ ົີ່ງສິນຄາ້ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ເວລາຜ ຮ້ບັສນິຄາ້ໄດຂ້າຍສິນຄາ້ໃຫພ້າກສີ່ວນທ ສາມ.   

ຕວົຢີ່າງ ທ  5 ສນິຄາ້ທ ີ່ ໄດຈ້ດັສ ົີ່ງຢີ່າງມ  ເງ ືີ່ອນໄຂ: ການຂາຍ ແບບຊ  າລະເປັນເງນິສດົເວລາຮບັສນິຄາ້   

23ອ.7 ຜ ຂ້າຍ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ເມ ືີ່ອໄດມ້  ການສ ົີ່ງມອບສນິຄາ້ ແລະ ຜ ຂ້າຍ ຫ ື ຕວົແທນ ກ ໄດຮ້ບັເງນິສດົ.   

ຕວົຢີ່າງ ທ  6 ການຂາຍໃນກ ລະນ ທ ີ່ ຈະສ ົີ່ງມອບສນິຄາ້ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອຜ ຊ້ືໄ້ດຊ້  າລະເງນິງວດສ ດທາ້ຍ ພາຍຫ ງັໄດຊ້  າລະເງນິເປັນ

ຫ າຍງວດ  

23ອ.8 ຜ ຂ້າຍ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ຈາກການຂາຍ ເວລາສ ົີ່ງມອບສນິຄາ້. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຫາກປະສບົການຜີ່ານມາຊ ້

ບອກວີ່າ ການຂາຍສີ່ວນຫ າຍເປັນໄປຕາມກ  ານດົ,  ສາມາດຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອວີ່າໄດຮ້ບັເງນິມດັຈ  າ

ລີ່ວງໜາ້ ເປັນຈ  ານວນຫ າຍ ໂດຍທ ີ່ ມ  ສນິຄາ້ໃນກ  າມ ືທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ ້ແລະ ກຽມພອ້ມສ ົີ່ງມອບໃຫຜ້ ຊ້ື.້   

ຕວົຢີ່າງ ທ  7 ການສ ັີ່ງຊື ້ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັການຊ  າລະເງນິ (ຫ ື ການຊ  າລະສີ່ວນໜຶີ່ ງ) ກີ່ອນການສ ົີ່ງມອບສິນຄາ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຢ ີ່ໃນສາງ, 

ເຊັີ່ ນ ຖາ້ວີ່າຍງັບ ີ່ ທນັໄດຜ້ະລິດ ຫ ື ສນິຄາ້ຈະຖກືຈດັສ ົີ່ງໂດຍກງົໄປໃຫຜ້ ຊ້ື ້ໂດຍພາກສີ່ວນອືີ່ ນ   

23ອ.9 ຜ ຂ້າຍ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ເວລາໄດຈ້ດັສ ົີ່ງສນິຄາ້ໃຫຜ້ ຊ້ື.້  

ຕວົຢີ່າງ ທ  8 ສນັຍາ ກີ່ຽວກບັການຂາຍ ແລະ ຊືຄ້ນື (ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລກປີ່ຽນກນັ) ຊຶີ່ ງຜ ຂ້າຍໃຫຄ້  າ

ສນັຍາວີ່າຊືຄ້ນືສນິຄາ້ນ ັນ້ ໃນມືໃ້ດໜຶີ່ ງພາຍໃນຂາ້ງໜາ້ ຫ ື ຖາ້ວີ່າຜ ຂ້າຍມ ສິດທິເລືອກໃນການຮຽກຊືຄ້ືນ ຫ ື ຜ ຊ້ືມ້  ສດິທິ

ເລືອກໃນການໃຫຊ້ືຄ້ືນ   

23ອ.10 ສ  າລບັສນັຍາຂາຍ ແລະ ຊືຄ້ນືຊບັສິນໃດໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຊບັສນິການເງນິ, ຜ ຂ້າຍຕອ້ງວິເຄາະເງ ືີ່ອນໄຂຂອງສນັຍາເພືີ່ ອຈະ

ເບິີ່ ງວີ່າ, ທາງດາ້ນເນືອ້ແທ ້ໄດມ້  ການໂອນຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງການເປັນເຈົາ້ຂອງກ  າມະສດິໄປໃຫຜ້ ຊ້ືບ້ . 

ຖາ້ວີ່າໄດມ້  ການໂອນນ ັນ້, ຜ ຂ້າຍຈະຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ. ຖາ້ວີ່າຜ ຂ້າຍຍງັມ  ຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງ

ການເປັນເຈົາ້ຂອງກ  າມະສິດໄວ,້ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຈະມ ການໂອນກ  າມະສດິແລວ້ກ ຕາມ, ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້ ຈະເປັນ

ສນັຍາດາ້ນການປະກອບທຶນ ແລະ ບ ີ່ ສາ້ງລາຍຮບັ. ສ  າລບັສນັຍາຂາຍ ແລະ ຊືຊ້ບັສນິການເງນິຄນື, ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂ ້

ກ  ານດົ ກີ່ຽວກບັການຕດັລາຍການບນັຊ  ຂອງໝວດ 11. 

ຕວົຢີ່າງ ທ  9 ການຂາຍໃຫພ້າກສີ່ວນກາງ ເຊັີ່ ນຜ ແ້ທນຈ  າໜີ່າຍ, ຜ ຈ້ດັຈ  າໜີ່າຍ ຫ ື ພາກສີ່ວນອືີ່ ນເພືີ່ ອການຂາຍຕ ີ່   

23ອ.11 ໂດຍທ ົີ່ວໄປ ຜ ຂ້າຍຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັຈາກການຂາຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖາ້ວີ່າໄດມ້  ການໂອນຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົຕອບ

ແທນຂອງການເປັນເຈົາ້ຂອງກ  າມະສິດ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຖາ້ວີ່າໂດຍເນືອ້ແທແ້ລວ້ ຜ ຊ້ືເ້ຄືີ່ ອນໄຫວໃນນາມຕວົແທນ, ໃຫ້

ຖເືອົາການຂາຍນ ັນ້ ເປັນການຂາຍທ ີ່ ມ  ການມດັຈ  າ. 

ຕວົຢີ່າງ ທ  10 ການຈອງວາລະສານ ແລະ ລາຍການທ ີ່ ຄາ້ຍຄືກນັ  

23ອ12 ຖາ້ວີ່າລາຍການທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງມ  ມ  ນຄີ່າຄາ້ຍຄກືນັ ໃນແຕີ່ລະປ , ຜ ຂ້າຍ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ບນົພ້ືນຖານການຫກັ

ແບບສະເໝ ຕວົ ຕະຫ ອດໄລຍະທ ີ່ ໄດຈ້ດັສ ົີ່ງລາຍການນ ັນ້ໃຫ.້ ຖາ້ວີ່າມ ນຄີ່າຂອງລາຍການປີ່ຽນແປງແຕີ່ລະປ , ຜ ຂ້າຍຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ໂດຍສມົສີ່ວນກບັລາຄາຂາຍ ຂອງລາຍການທ ີ່ ໄດຈ້ດັສ ົີ່ງ ສມົທຽບໃສີ່ລວມຍອດລາຄາຄາດຄະເນ

ຂາຍ ຂອງສິນຄາ້ທ ີ່ ຕອ້ງສ ົີ່ງມອບຕະຫ ອດອາຍ ການຈອງຊື.້   

ຕວົຢີ່າງ ທ  11 ການຂາຍຜີ່ອນ, ຊຶີ່ ງຕອ້ງຜີ່ອນຊ  າລະຕາມເງືີ່ອນໄຂການຜີ່ອນຊ  າລະເປັນງວດໆ 

23ອ.13 ຜ ຂ້າຍ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ  ຊຶີ່ ງເທົີ່ າກບັ ລາຄາຂາຍ, ຫກັດອກເບຍ້ອອກ, ໃນມືຂ້າຍ. ລາຄາຂາຍ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າ

ປດັຈ ບນັຂອງມ ນຄີ່າສິີ່ ງຕອບແທນ, ຊຶີ່ ງຄດິໄລີ່ຜີ່ານການຕ ມ  ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງໜ ້ຕອ້ງຮບັເປັນແຕີ່ລະງວດ ຕາມອດັຕາ

ດອກເບຍ້ຄາດຄະເນ. ຜ ຂ້າຍຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ອງົປະກອບດອກເບຍ້ ເປັນລາຍຮບັ ໂດຍນ  າໃຊວ້ທິ ການຄດິໄລີ່ດອກ

ເບຍ້ຕວົຈງິ.   
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ຕວົຢີ່າງ ທ  12 ສນັຍາກ ີ່ສາ້ງອະສງັຫາລິມະຊບັ   

23ອ.14  ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຮບັເໝົາກ ີ່ສາ້ງອະສງັຫາລິມະຊບັ, ໂດຍກງົ ຫ ື ຜີ່ານການຈາ້ງຜ ຮ້ບັເໝົາຕ ີ່  ແລະ ເຊັນສນັຍາກບັຜ ຊ້ືກ້ດິຈະ 

ການ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຄນົ ກີ່ອນຈະສ  າເລັດການກ ີ່ສາ້ງ, ຕອ້ງລງົບນັຊ ສນັຍານ ັນ້ ເປັນການຂາຍການໃຫບ້ ລິການ ໂດຍຄດິໄລີ່

ຕາມອດັຕາສີ່ວນຮອ້ຍຄວາມສ  າເລັດ, ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອ :   

(ກ) ຜ ຊ້ື ້ ສາມາດກ  ານດົອງົປະກອບຕ ົນ້ຕ ດາ້ນໂຄງສາ້ງການອອກແບບຂອງອະສງັຫາລິມະຊບັກີ່ອນເລ ີ່ ມຕ ົນ້ການກ ີ່ສາ້ງ 

ແລະ/ຫ ື ກ  ານດົສິີ່ ງປີ່ຽນແປງຕ ົນ້ຕ ທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ພາຍຫ ງັດ  າເນ ນການກ ີ່ສາ້ງ (ເຖງິວີ່າຈະຕດັສນິໃຈນ  າໃຊ້

ຄວາມສາມາດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຫ ືບ ີ່  ກ ຕາມ), ຫ ື 

(ຂ) ຜ ຊ້ື ້ໄດຊ້ືແ້ລະສະໜອງວດັສະດ ກ ີ່ສາ້ງ ແລະ ວສິາຫະກດິສະໜອງພຽງແຕີ່ການບ ລິການດາ້ນການກ ີ່ສາ້ງເທົີ່ ານ ັນ້.   

23ອ.15 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຈ  າຕອ້ງໄດສ້ະໜອງການບ ລິການໃນເວລາດຽວກນັກບັການສະໜອງວດັສະດ ກ ີ່ສາ້ງເພືີ່ ອປະຕິບດັຂ ຜ້  ກ

ພນັຕາມສນັຍາຂອງຕນົເອງໃນການສ ົີ່ງມອບອະສງັຫາລິມະຊບັໃຫຜ້ ຊ້ື,້ ຕອ້ງລງົບນັຊ ສນັຍາ ເປັນການຂາຍສນິຄາ້. ໃນ

ກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຜ ຊ້ືຈ້ະບ ີ່ ມ  ອ  ານາດຄວບຄ ມ ຫ ື ບ ີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ສ  າຄນັ ແລະ ຜນົຕອບແທນຂອງການເປັນເຈົາ້ຂອງ

ກ  າມະສດິ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານທ ີ່ ພວມດ  າເນ ນ ໃນສະພາບຄວາມຄບືໜາ້ ຂອງວຽກງານກ ີ່ສາ້ງ. ດ ັີ່ງນ ັນ້, ການໂອນ

ຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ກ  າມະສດິດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະເກ ດຂຶນ້ພຽງແຕີ່ໃນເວລາຈດັມອບອະສງັຫາລິມະຊບັທ ີ່ ກ ີ່ສາ້ງສ  າເລັດສມົບ ນ ໃຫຜ້ ້

ຊືເ້ທົີ່ ານ ັນ້.   

ຕວົຢີ່າງ ທ   13 ການຂາຍທ ີ່ ໃຫສ້ິດທິພິເສດແກີ່ລ ກຄາ້  

23ອ.16 ວສິາຫະກດິຂາຍຜະລິດຕະພນັ ກ ເທົີ່ າກບັ 100 KKip. ຜ ຊ້ືຜ້ະລິດຕະພນັ ກ ໄດຮ້ບັສດິທິພິເສດສາມາດຊື ້ຜະລິດຕະ

ພນັ ຂ ເທົີ່ າກບັ 10 KKip. ລາຄາຂາຍປກົກະຕຂິອງຜະລິດຕະພນັ ຂ ເທົີ່ າກບັ 18  KKip. ວສິາຫະກດິຄາດຄະເນວີ່າ 

40 % ຂອງຜ ຊ້ືຜ້ະລິດຕະພນັ ກ ຈະນ  າໃຊສ້ດິພິເສດຂອງຕນົ ເພືີ່ ອຊືຜ້ະລິດຕະພນັ ຂ ເທົີ່ າກບັ 10 KKip. ລາຄາຂາຍ

ປກົກະຕ ິຂອງຜະລິດຕະພນັ ກ, ພາຍຫ ງັໄດຫ້ກັສີ່ວນຫ  ດຊຶີ່ ງຕາມປກົກະຕໄິດຫ້  ດໃຫແ້ຕີ່ຫາກບ ີ່ ມ  ສິດທິພິເສດນ  ້ແມ ີ່ນເທົີ່ າ

ກບັ 95 KKip.  

23ອ.17 ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສິດທິພິເສດ ເທົີ່ າກບັ 40 % × [18 KKip – 10 KKip ] = 3,20  KKip. ວສິາຫະກດິແບີ່ງສີ່ວນລວມ

ຍອດລາຍຮບັ 100 KKip ລະຫວີ່າງ ຜະລິດຕະພນັ ກ ແລະ ສດິທິພິເສດ ໂດຍອ ງຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ທ ີ່ ເທົີ່ າ

ກບັ 95 KKip ແລະ 3,20 KKip  ຕາມລ  າດບັ. ຈາກນ ັນ້ :    

(ກ) ລາຍຮບັສ  າລບັຜະລິດຕະພນັ ກ ເທົີ່ າກບັ 100 KKip x [95 KKip / (95 KKip + 3,20 KKip)]  = 96,74 KKip   

(ຂ) ລາຍຮບັສ  າລບັຜະລິດຕະພນັ ຂ ເທົີ່ າກບັ 100 KKip x [3,20 KKip / (95 KKip + 3,20 KKip)] = 3,26 KKip   

ການສະໜອງການບ ລິການ 

ຕວົຢີ່າງ ທ  14  ຄີ່າຕິດຕ ັງ້  

23ອ.18 ຜ ຂ້າຍຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າຕິດຕ ັງ້ ເປັນລາຍຮບັ ໂດຍອ ງຕາມລະດບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຕດິຕ ັງ້, ເວັນ້ເສຍແຕີ່

ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະເປັນສິີ່ ງສ  າຮອງສ  າລບັການຂາຍຜະລິດຕະພນັຊຶີ່ ງ, ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນ

ເມ ືີ່ອຂາຍສິນຄາ້ອອກ.  

ຕວົຢີ່າງ ທ  15 ຄີ່າບ ລິການ ທ ີ່ ລວມຢ ີ່ໃນລາຄາຜະລິດຕະພນັ 

23ອ.19 ຖາ້ວີ່າລາຄາຂາຍຜະລິດຕະພນັ ປະກອບດວ້ຍຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ ້ ສ  າລບັການບ ລິການຫ ງັຂາຍ (ເຊັີ່ ນ ການຊີ່ວຍ 

ເຫ ືອຫ ງັຂາຍ ແລະ ການປບັປ ງຊ ດຄ  າສ ັີ່ງໃຫດ້ ຂຶນ້ຫ ງັຈາກທ ີ່ ຂາຍໄປແລວ້), ຜ ຂ້າຍລງົບນັຊ ລ ຖາ້ສະສາງຈ  ານວນເງນິ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ຄີ່ອຍໆຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຮບັ ຕະຫ ອດໄລຍະທ ີ່ ມ  ການໃຫບ້ ລິການ. ຈ  ານວນເງນິລງົບນັຊ ລ ຖາ້

ສະສາງ ແມ ີ່ນຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ກວມເອົາຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄາດຄະເນດາ້ນການບ ລິການ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນສນັຍາ, ພອ້ມກບັກ  າໄລ

ທ ີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ບວ້ງການບ ລິການດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  
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ຕວົຢີ່າງ ທ  16 ຄີ່ານາຍໜາ້ໂຄສະນາ 

23ອ.20 ຄີ່ານາຍໜາ້ໂຄສະນາ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເວລາສືີ່ ໂຄສະນາທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ໄດເ້ຜ ຍແຜີ່ສ ີ່ສາທາລະນະຊນົ. ສີ່ວນລາຍໄດ້

ຄີ່າຜະລິດສືີ່ ໂຄສະນາ ຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຕາມລະດບັຄວາມຄືບໜາ້ຂອງວຽກງານດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

ຕວົຢີ່າງ ທ  17 ຄີ່ານາຍໜາ້ຕວົແທນປະກນັໄພ 

23ອ.21 ຄີ່ານາຍໜາ້ຕວົແທນປະກນັໄພທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ຕອ້ງຮບັ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ກ  ານດົໃຫຕ້ວົແທນໃຫບ້ ລິການດາ້ນອືີ່ ນອ ກ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ  ເປັນລາຍຮບັ ໂດຍຕວົແທນນ ັນ້ ໃນມືທ້ ີ່ ການເລ ີ່ ມມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ ຫ ື ມ ືຕ້ ີ່ ສນັຍາປະກນັໄພໃໝີ່. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , 

ເມ ືີ່ອອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າຕວົແທນນ ັນ້ ຈະຕອ້ງໃຫບ້ ລິການດາ້ນອືີ່ ນອ ກ ຕະຫ ອດໄລຍະອາຍ ສນັຍາປະກນັໄພ, ຕວົແທນ

ຕອ້ງລງົບນັຊ ລ ຖາ້ສະສາງຄີ່ານາຍໜາ້ ຫ ື ສີ່ວນໃດໜຶີ່ ງຂອງຄີ່ານາຍໜາ້, ແລະ ຄີ່ອຍໆຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍການ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນລາຍຮບັ ຕະຫ ອດໄລຍະອາຍ ການປະຕບິດັສນັຍາປະກນັໄພ. 

ຕວົຢີ່າງ ທ  18 ຄີ່າຜີ່ານປະຕ   

23ອ.22 ຜ ຂ້າຍ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍຮບັ ທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກງານສະແດງ, ການກນິລຽ້ງ ແລະ ງານພິເສດອືີ່ ນໆ ຖາ້ຫາກໄດມ້  ການ

ຈດັງານຂຶນ້. ຖາ້ຄີ່າຜີ່ານປະຕ ນ ັນ້ ສາມາດເຂ້ົາງານຫ າຍປະເພດ, ຄີ່າຜີ່ານປະຕ ຈະຖກືແບີ່ງສີ່ວນ ໃຫກ້ບັແຕີ່ລະປະເພດ

ງານທ ີ່ ເໝາະສມົ ບນົພ້ືນຖານຂອບເຂດການໃຫບ້ ລິການສ  າລບັແຕີ່ລະງານ.    

ຕວົຢີ່າງ ທ  19 ຄີ່າຮຽນ  

23ອ.23 ຜ ຂ້າຍ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ລາຍຮບັ ຕະຫ ອດໄລຍະການຮຽນ.    

ຕວົຢີ່າງ ທ  20 ຄີ່າສະໝກັ, ຄີ່າເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ ແລະ ເງນິບ  າລ ງ  

23ອ.24 ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ລາຍຮບັ ຂຶນ້ກບັລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງການໃຫບ້ ລິການ. ຖາ້ວີ່າຄີ່າດ ັີ່ງກ ີ່າວ ອະນ ຍາດໃຫເ້ປັນ

ພຽງແຕີ່ເປັນສະມາຊກິ, ສີ່ວນການບ ລິການ ຫ ື ຜະລິດຕະພນັອືີ່ ນໆທງັໝດົຖກືຊ  າລະຕີ່າງຫາກ, ຫ ື ຖາ້ຫາກມ ເງນິບ  າລ ງ 

ປະຈ  າປ ຕີ່າງຫາກ, ຄີ່າທ  ານຽມເຫ ົີ່ ານ  ້ຈະຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຮບັ ຖາ້ຫາກແນີ່ໃຈ ວີ່າຈະສາມາດເກບັເງນິຄີ່າ

ທ  ານຽມນ ັນ້ໄດ.້ ຖາ້ວີ່າຄີ່າທ  ານຽມອະນ ຍາດໃຫຜ້ ເ້ປັນສະມາຊກິ ຮບັການບ ລິການ ຫ ື ເອກະສານ ຕະຫ ອດອາຍ ຂອງການ

ເປັນສະມາຊກິ ຫ ື ໄດສ້ດິໃນການຊື້ສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ໃນລາຄາທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາ ທ ີ່ ຄດິກບັຜ ທ້ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນສະມາຊກິ, ຄີ່າ

ທ  ານຽມດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ບນົພ້ືນຖານ ທ ີ່ ສີ່ອງແສງເຖງິຕາຕະລາງເວລາ, ລກັສະນະ ແລະ ຄ ນຄີ່າຂອງຜນົ

ປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດສ້ະໜອງໃຫແ້ກີ່ສະມາຊກິ.  

ຄີ່າສິດທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ 

23ອ.25 ຄີ່າສດິທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ ອາດກວມເອົາການໃຫບ້ ລິການເບືອ້ງຕ ົນ້ ແລະ ໃນຂ ັນ້ຕ ີ່ ໄປ, ອ ປະກອນ ແລະຊບັສມົບດັ

ຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົອືີ່ ນໆ ແລະ ການຖີ່າຍທອດຄວາມຮ .້ ສະນ ັນ້, ຄີ່າສິດທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນ

ລາຍຮບັ ບນົພ້ືນຖານທ ີ່ ສີ່ອງແສງເຖງິຈ ດປະສງົຂອງການອອກໃບເກບັຄີ່າສດິທິດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ວທິ ການດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ ເປັນສິີ່ ງແທດ 

ເໝາະສ  າລບັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າສດິທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ.    

ຕວົຢີ່າງ ທ  21 ຄີ່າສດິທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ:  ການສະໜອງອ ປະກອນ ແລະ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົອືີ່ ນໆ   

23ອ.26 ຜ ໃ້ຫສ້ດິທິເປັນຕວົແທນ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດຂ້າຍ ເປັນລາຍຮບັ ໃນເວລາສ ົີ່ງມອບ ແລະ 

ໂອນກ  າມະສດິລາຍການຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

ຕວົຢີ່າງ ທ   22 ຄີ່າສດິທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ:  ການສະໜອງການບ ລິການເບື້ອງຕ ົນ້ ແລະ ຕາມຫ ງັ  

23ອ.27 ຜ ໃ້ຫສ້ດິທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າສິດທິໃນການໃຫກ້ານບ ລິການຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ, ບ ີ່ ວີ່າຈະນອນຢ ີ່ໃນ

ຄີ່າໃຫສ້ດິທິເບືອ້ງຕ ົນ້ ຫ ື ຄີ່າສດິທິທ ີ່ ແຍກຕີ່າງຫາກກ ຕາມ, ເປັນລາຍຮບັ ເມ ືີ່ອໄດໃ້ຫກ້ານບ ລິການ. ຖາ້ວີ່າຄີ່າໃຫສ້ດິທິທ ີ່

ແຍກຕີ່າງຫາກບ ີ່ ກວມເອົາຄີ່າບ ລິການຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ອງ ພອ້ມດວ້ຍກ  າໄລຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ທ ີ່ ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງຄີ່າບ ລິການ

ເບືອ້ງຕ ົນ້ ທ ີ່ ພຽງພ ເພືີ່ ອກວມເອົາຕ ົນ້ທຶນການບ ລິການທ ີ່ ຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ ແລະ ທງັໃຫກ້  າໄລທ ີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ຕ ີ່ ການບ ລິການ
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ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຈະຖກືລງົບນັຊ ລ ຖາ້ສະສາງ ແລະ ຄີ່ອຍໆຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ນ ັນ້ ເປັນລາຍຮບັ ຕະຫ ອດໄລຍະການໃຫ້

ບ ລິການ. 

23ອ.28 ສນັຍາສດິທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ ອາດກ  ານດົໃຫຜ້ ໃ້ຫສ້ິດທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ ສະໜອງອ ປະກອນ, ເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຫ ື 

ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົອືີ່ ນໆ ໃນລາຄາທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາລາຄາທ ີ່ ເກບັນ  າຜ ອ້ືີ່ ນ ຫ ື ໃນລາຄາທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ກ  າໄລຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ບວ້ງ

ການຂາຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ,້ ພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງຄີ່າສດິທິເບື້ອງຕ ົນ້ ຊຶີ່ ງພຽງພ ເພືີ່ ອກວມເອົາຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ຄາດ

ຄະເນທ ີ່ ເປັນສີ່ວນເກ ນລາຄາດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ໃຫກ້  າໄລອນັສມົເຫດສມົຜນົໃນການຂາຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຕອ້ງຖກືລງົບນັຊ ລ ຖາ້ສະ

ສາງ ແລະຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕະຫ ອດໄລຍະຊຶີ່ ງເປັນໄປໄດ ້ ທ ີ່ ສນິຄາ້ຈະຖກືຂາຍ ໃຫຜ້ ໄ້ດສ້ດິທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ. 

ຍອດເຫ ືອຂອງຄີ່າສດິທິເບື້ອງຕ ົນ້ ຖກືລງົບນັຊ ເປັນລາຍຮບັ ຖາ້ວີ່າຜນົການດ  າເນ ນງານການບ ລິການເບື້ອງຕ ົນ້ທງັໝດົ 

ແລະ ການປະຕບິດັຂ ຜ້  ກພນັອືີ່ ນໆ ຂອງຜ ໃ້ຫສ້ດິທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ (ເຊັີ່ ນການຊີ່ວຍເຫ ືອໃນການເລືອກສະຖານທ ີ່ , 

ການກ ີ່ສາ້ງພະນກັງານ, ການປະກອບທຶນ ແລະ ການໂຄສະນາ) ໄດຖ້ກືປະຕບິດັເປັນສີ່ວນໃຫີ່ຍແລວ້.  

23ອ.29 ການໃຫບ້ ລິການເບື້ອງຕ ົນ້ ແລະ ຂ ຜ້  ກພນັອືີ່ ນໆ ກີ່ຽວກບັສນັຍາສິດທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ ອາດຂຶນ້ກບັຈ  ານວນຈ ດຂາຍ

ແຕີ່ລະລາຍໃນເຂດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຄີ່າສດິທິບວ້ງການໃຫບ້ ລິການເບື້ອງຕ ົນ້ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນ

ລາຍຮບັ ຕາມອດັຕາສີ່ວນຈ  ານວນຈ ດຂາຍຊຶີ່ ງການໃຫບ້ ລິການເບືອ້ງຕ ົນ້ ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍສີ່ວນໃຫຍີ່ແລວ້.    

23ອ.30 ຖາ້ວີ່າຄີ່າສດິທິເບືອ້ງຕ ົນ້ ກ  ານດົໃຫເ້ກບັກ ຄ້ນືໄດເ້ປັນຫ າຍງວດ ແລະ ຖາ້ມ  ຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນຫ າຍ ວີ່າຈະເກບັກ ຄ້ືນທງັ   

ໝດົໄດ,້ ຄີ່າສດິທິນ ັນ້ຈະຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຕາມເງນິສດົແຕີ່ລະງວດທ ີ່ ໄດຮ້ບັຕວົຈງິ.   

ຕວົຢີ່າງ ທ  23 ຄີ່າສດິທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ: ຄີ່າສດິທິໃນການເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ອງ  

23ອ.31 ຄີ່າສດິທິ ທ ີ່ ໄດອ້ອກໃບເກບັເງນິສ  າລບັການນ  າໃຊສ້ດິທິຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ ຕາມສນັຍາ, ຫ ື ສ  າລບັການໃຫບ້ ລິການອືີ່ ນໆ ຕະ 

ຫ ອດໄລຍະປະຕບິດັສນັຍາ, ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຮບັ ເມ ືີ່ອໄດສ້ະໜອງການບ ລິການ ຫ ື ເມ ືີ່ອມ  ການນ  າໃຊ້

ສດິທິ.    

ຕວົຢີ່າງ ທ  24 ຄີ່າສດິທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ: ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ມ  ລກັສະນະເປັນຕວົແທນ  

23ອ.32 ອາດມ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ລະຫີ່ວາງຜ ໃ້ຫສ້ດິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ ແລະ ຜ ຮ້ບັສິດທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ ຊຶີ່ ງ, ທາງ

ດາ້ນເນືອ້ແທ,້ ເຮັດໃຫຜ້ ໃ້ຫສ້ິດທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ ດ  າເນ ນການໃນຖານະເປັນຕວົແທນຂອງຜ ຮ້ບັສິດທິເປັນຕວົແທນ 

ຈ  າໜີ່າຍ. ຕວົຢີ່າງ, ຜ ໃ້ຫສ້ດິທິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ ອາດສ ັີ່ງຊືວ້ດັຖ ປະກອບ ແລະ ຈດັສ ົີ່ງໃຫຜ້ ຮ້ບັສິດທິເປັນຕວົແທນຈ  າ

ໜີ່າຍໂດຍບ ີ່ ມ  ຜນົກ  າໄລ. ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວບ ີ່ ເຮັດໃຫເ້ກ ດມ  ລາຍຮບັ. 

ຕວົຢີ່າງ ທ  25 ຄີ່າບ ລິການການສາ້ງຊ ດຄ  າສ ັີ່ງສະເພາະ   

23ອ.33 ຜ ສ້າ້ງຊ ດຄ  າສ ັີ່ງ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າບ ລິການການສາ້ງຊ ດຄ  າສ ັີ່ງສະເພາະ ເປັນລາຍຮບັ ຕາມລະດບັຜນົສ  າເລັດ

ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກງານ, ລວມທງັວຽກງານບ ລິການທ ີ່ ໄດສ້ະໜອງຫ ງັຈາກການຈດັສ ົີ່ງຊ ດຄ  າສ ັີ່ງ. 

ດອກເບຍ້, ຄີ່າສິດທິ ແລະ ເງນິປນັຜນົ 

ຕວົຢີ່າງ ທ  26 ຄີ່າທ  ານຽມໃບອະນ ຍາດ ແລະ ຄີ່າສິດທິ 

23ອ.34 ຜ ອ້ອກໃບອະນ ຍາດ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່າທ  ານຽມໃບອະນ ຍາດ ແລະ ຄີ່າສດິທິ ສ  າລບັການນ  າໃຊຊ້ບັສນິຂອງວສິາຫະ

ກດິໃດໜຶີ່ ງ (ເຊັີ່ ນເຄືີ່ ອງໝາຍການຄາ້, ປະຕງັ, ຊ ດຄ  າສ ັີ່ງ, ລິຂະສດິໃນສຽງເພງ, ກ ເ້ທບຕ ົນ້ສະບບັ ແລະ ຟິມຮ ບເງາົ) ອ ງ

ຕາມເນືອ້ແທຂ້ອງສນັຍາ. ໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ, ການລງົບນັຊ ດ ັີ່ງກ ີ່າວສາມາດດ  າເນ ນຕາມວທິ ການແບບສະເໝ ຕວົ 

ບນົພ້ືນຖານອາຍ ການຂອງສນັຍາ ເຊັີ່ ນ ຖາ້ວີ່າຜ ຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໃບອະນ ຍາດມ ສດິນ  າໃຊບ້າງເຕັກໂນໂລຊ ສະເພາະ

ໃນຮອບເວລາອນັແນີ່ນອນໃດໜຶີ່ ງ.   

23ອ.35 ການອະນ ມດັສດິທິ ສ  າລບັຄີ່າສິດທິຄງົທ ີ່  ຫ ື ການຄ  າ້ປະກນັທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດທດົແທນຄືນໄດ ້ອ ງຕາມສນັຍາທ ີ່ ລບົລາ້ງບ ີ່ ໄດ ້ຊຶີ່ ງ

ອະນ ຍາດຜ ຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໃບອະນ ຍາດໃຫນ້  າໃຊສ້ດິທິດ ັີ່ງກ ີ່າວຢີ່າງເສລ  ໂດຍທ ີ່ ຜ  ອ້ອກໃບອະນ ຍາດ ບ ີ່ ມ  ຂ ຜ້  ກພນັ 

ອືີ່ ນໆໃດໆໃນເນືອ້ແທແ້ລວ້ ຖວືີ່າ ເປັນການຂາຍ. ຕວົຢີ່າງ ຄສືນັຍາອະນ ຍາດ ໃຫນ້  າໃຊຊ້ ດຄ  າສ ັີ່ງ ເມ ືີ່ອຜ ອ້ອກໃບ

ອະນ ຍາດ ບ ີ່ ມ  ຂ ຜ້  ກພນັໃດໆຫ ງັຈາກການສ ົີ່ງມອບ. ຕວົຢີ່າງອນັໜຶີ່ ງອ ກຄື ການໃຫສ້ດິທິໃນການຈດັສາຍຟິມຮ ບເງາົໃນຕະ 
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ຫ າດຊຶີ່ ງຜ ອ້ອກໃບອະນ ຍາດ ບ ີ່ ມ  ອ  ານາດຄວບຄ ມຜ ແ້ຈກຢາຍ ແລະ ບ ີ່ ຄາດຫວງັວີ່າຈະໄດຮ້ບັລາຍຮບັເພ ້ມຕີ່ີ່ືມ ຈາກການ

ຂາຍປ ້. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ລາຍຮບັຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເວລາຂາຍ.    

23ອ.36 ໃນບາງກ ລະນ , ການທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ບ ີ່ ໄດຮ້ບັຄີ່າທ  ານຽມໃບອະນ ຍາດ ຫ ື ຄີ່າສດິທິ ແມ ີ່ນຂຶນ້ກບັການເກ ດຂຶນ້ຂອງເຫດການ

ໃນອະນາຄດົ. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ລາຍຮບັ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອວີ່າອາດເປັນໄປໄດ ້ທ ີ່ ວີ່າຈະໄດຮ້ບັຄີ່າທ  ານຽມ 

ຫ ື ຄີ່າສດິທິ, ຊຶີ່ ງຕາມປກົກະຕແິລວ້ ແມ ີ່ນໃນເວລາທ ີ່ ເຫດການດ ັີ່ງກ ີ່າວໄດເ້ກ ດຂຶນ້. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ຄືກັນກັບ IFRS ສ າລັບ ວນກ. 
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ໝວດ 24  

ເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງລດັຖະບານ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

24.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ກ  ານດົການລງົບນັຊ  ສ  າລບັເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງລດັຖະບານທງັໝດົ. ເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງລດັຖະບານ ແມ ີ່ນ

ການຊີ່ວຍເຫ ືອຂອງລດັ ໃນຮ ບການໂອນຊບັພະຍາກອນໃຫວ້ິສາຫະກດິໜຶີ່ ງ ໂດຍການທດົແທນຜນົການປະຕິບດັງານຜີ່ານ

ມາ ຫ ື ໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິໄດ ້ແລະ ຈະປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂສະເພາະ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກ  າ

ດ  າເນ ນງານ ຂອງວສິາຫະກດິ.   

24.2 ເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງລດັຖະບານ ບ ີ່ ລວມເອົາຮ ບການຊີ່ວຍເຫ ືອຂອງລດັ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ສາມາດກ  ານດົມ ນຄີ່າຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົໄດ ້

ແລະ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວກບັອງົການລດັ ທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດຈ  າແນກອອກຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ລະກດິປກົກະຕຂິອງວິ

ສາຫະກດິ.     

24.3 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ບ້ ີ່ ເວ້ົາເຖງິການຊີ່ວຍເຫ ືອຂອງລດັໃຫແ້ກີ່ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ໃນຮ ບການອະນ ມດັຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ມ   ໃນ

ເວລາຄດິໄລີ່ກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ ຫ ື ການຂາດທຶນດາ້ນອາກອນ, ຫ ື ທ ີ່ ໄດຄ້ດິໄລີ່ ຫ ື ຈ  າກດັບນົພ້ືນຖານໜ ້ສນິອາກອນ

ລາຍຮບັ. ຕວົຢີ່າງ ກີ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ລວມມ ການຍກົເວັນ້ອາກອນລາຍຮບັ, ສນິເຊືີ່ ອອາກອນ ເພືີ່ ອການ

ລງົທຶນ, ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນແບບເລັີ່ ງລດັ ແລະ ອດັຕາອາກອນລາຍຮບັຫ  ດຜີ່ອນ. ໝວດ 29 ອາກອນລາຍຮບັ ເວ້ົາເຖງິ

ການລງົບນັຊ  ກີ່ຽວກບັອາກອນທ ີ່ ອ ງຕາມລາຍຮບັ.  

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າ 

24.4 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງລດັຖະບານ ຄືດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:    

(ກ) ເງນິຊີ່ວຍໜ ນ ທ ີ່ ບ ີ່ ກ  ານດົໃຫຜ້ ຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຕອ້ງບນັລ ເງ ືີ່ອນໄຂດາ້ນຜນົການດ  າເນ ນງານໃນອະນາຄດົ ຖກືຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ເປັນລາຍຮບັ ເມ ືີ່ອມ  ສິດທິຮບັເງນິຊີ່ວຍໜ ນນ ັນ້ ;   

(ຂ) ເງນິຊີ່ວຍໜ ນ ທ ີ່ ກ  ານດົໃຫຜ້ ຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຕອ້ງບນັລ ເງ ືີ່ອນໄຂດາ້ນຜນົການດ  າເນ ນງານໃນອະນາຄດົ ຈະຖກືຮບັ

ຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຮບັ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອວີ່າໄດບ້ນັລ ເງ ືີ່ອນໄຂດາ້ນຜນົການດ  າເນ ນງານນ ັນ້ເທົີ່ ານ ັນ້ ;   

(ຄ) ເງນິຊີ່ວຍໜ ນ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັກີ່ອນທ ີ່ ຈະມ  ເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ນ ັນ້ ເປັນລາຍຮບັ ຕອ້ງຖກືຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ເປັນໜ ້ສນິ.   

24.5 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າເງນິຊີ່ວຍໜ ນ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ຕອ້ງຮບັ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

24.6 ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານລ ີ່ມນ  ້ກ ີ່ຽວກບັເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງລດັຖະບານ:  

(ກ) ລກັສະນະເນືອ້ໃນ ແລະ ຈ  ານວນເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງລດັຖະບານ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິ ;  

(ຂ) ເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ບ ີ່ ໄດບ້ນັລ  ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັ ເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງລດັຖະບານ  ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ໃນຜນົໄດຮ້ບັ ;    

(ຄ) ການຊ ແ້ຈງ ກີ່ຽວກບັຮ ບການການຊີ່ວຍເຫ ືອອືີ່ ນໆຂອງລດັ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົ. 

24.7 ເພືີ່ ອຈ ດປະສງົໃນການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນວກັ 24.6(ຄ), ການຊີ່ວຍເຫ ືອຂອງລດັແມ ີ່ນມາດຕະການໜຶີ່ ງ

ຂອງລດັທ ີ່ ນ  າໃຊເ້ພືີ່ ອແນໃສີ່ສະໜອງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິສະເພາະໃຫແ້ກີ່ວສິາຫະກດິ ຫ ື ວສິາຫະກດິຕີ່າງໆ ທ ີ່
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ໄດບ້ນັລ ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວ.້ ຕວົຢີ່າງລວມມ  ຄ  າປຶກສາທາງດາ້ນເຕັກນກິ ຫ ື ການຕະຫ າດ ໂດຍບ ີ່

ເກບັຄີ່າ, ການໃຫກ້ານຄ  າ້ປະກນັ ແລະ ເງນິໃຫກ້  ຢື້ມທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ດອກເບຍ້ ຫ ື ດອກເບຍ້ຕ  ີ່າ.   

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ຄືກັນກັບ IFRS ສ າລັບ ວນກ. 
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ໝວດ 25  

ຄີ່າກ ຢື້ມເງນິ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

25.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ກ  ານດົການລງົບນັຊ  ສ  າລບັຄີ່າກ ຢື້ມເງນິ. ຄີ່າກ ຢື້ມເງນິ ແມ ີ່ນດອກເບຍ້ ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍອືີ່ ນໆ ຊຶີ່ ງວິ

ສາຫະກດິໄດສ້າ້ງຂຶນ້ໂດຍຕດິພນັກບັການກ ຢື້ມເງນິ. ຄີ່າກ ຢື້ມເງນິລວມມ  :   

(ກ) ລາຍຈ ີ່າຍດອກເບຍ້ ຄດິໄລີ່ຕາມວທິ ການຄດິໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ທ ີ່ ໄດນ້  າສະເໜ ໃນໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິ

ພ້ືນຖານ. 

(ຂ) ລາຍຈ ີ່າຍການເງນິ ທ ີ່ ພວົພນັກບັສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ທ ີ່ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມໝວດ 20 ສນັຍາເຊົີ່ າ.  

(ຄ) ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງດາ້ນອດັຕາແລກປີ່ຽນທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກການກ ຢື້ມເງນິເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ, ສີ່ວນທ ີ່ ນ  າມາປບັ 

ປ ງກບັຄີ່າດອກເບຍ້.   

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

25.2 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຄີ່າກ ຢື້ມເງນິທງັໝດົເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນປ ທ ີ່ ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ໄດເ້ກ ດຂຶນ້. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

25.3 ວກັ 5.5(ຂ) ກ  ານດົໃຫເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທາງການເງນິ. ວກັ 11.48(ຂ) ກ  ານດົໃຫເ້ປ ດເຜ ຍຂ ້

ມ  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັລາຍຈ ີ່າຍຄີ່າດອກເບຍ້ (ໂດຍນ  າໃຊວ້ທິ ການຄິດໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ) ສ  າລບັໜ ້ສນິການເງນິທ ີ່ ບ ີ່ ໄດ້

ລງົບນັຊ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ບ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃຫເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານເພ ້ມເຕ ມ

ອືີ່ ນໃດໆ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ຄືກັນກັບ IFRS ສ າລັບ ວນກ. 
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ໝວດ 26  

ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

26.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ກ  ານດົການລງົບນັຊ  ສ  າລບັທ ກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ທ ີ່ ລວມມ :  

(ກ) ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງ, ໃນນ ັນ້ ວສິາຫະກດິໄດສ້ນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ

ມາ ເປັນສິີ່ ງຕອບແທນສ  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວສິາຫະກດິ (ຊຶີ່ ງໃນນ ັນ້ ມ  ຮ ນ້ ຫ ື ສດິທິໃນ

ການຊືຮ້  ນ້) ;  

(ຂ) ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນເງນິສດົ, ໃນນ ັນ້ ວສິາຫະກດິໄດສ້ນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການມາ 

ຜີ່ານການສາ້ງໜ ້ສນິນ  າຜ ສ້ະໜອງສິນຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ໃນຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ອ ງຕາມລາຄາ (ຫ ື ມ  ນຄີ່າ) ຂອງຮ ນ້

ຂອງວິສາຫະກດິ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງອືີ່ ນໆຂອງວສິາຫະກດິ ; ແລະ   

(ຄ) ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຊຶີ່ ງໃນນ ັນ້ ວສິາຫະກດິ ຮບັ ຫ ື ໄດ ້ ສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການມາ ແລະ ຊຶີ່ ງເງ ືີ່ອນໄຂຂອງ

ສນັຍາເຮັດໃຫຫ້ວົໜີ່ວຍ ຫ ື ຜ ສ້ະໜອງສິນຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການດ ັີ່ງກ ີ່າວສາມາດເລືອກໄດ ້ ລະຫວີ່າງການທ ີ່ ວີ່າວ ິ

ສາຫະກດິຈະຊ  າລະລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເປັນເງນິສດົ (ຫ ື ເປັນຊບັສນິອືີ່ ນໆ) ຫ ື ດວ້ຍການອອກເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ

ປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ.     

26.2 ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນເງນິສດົ ປະກອບດວ້ຍສດິທິທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດ ຈາກລາຄາຮ ນ້ທ ີ່  

ເພ ້ມຂຶນ້. ຕວົຢີ່າງ ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງສາມາດແຈກຢາຍສດິທິທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກລາຄາຮ ນ້ທ ີ່ ເພ ້ມຂຶນ້ໃຫພ້ະນກັ 

ງານຂອງຕນົເອງ ດ ັີ່ງເປັນການທດົແທນແຮງງານສີ່ວນໜຶີ່ ງໃຫເ້ຂົາເຈົາ້, ຊຶີ່ ງພະນກັງານເຫ ົີ່ ານ ໄ້ດຮ້ບັສິດທິ ຕ ີ່ ການຊ  າລະ

ເງນິສດົໃນອະນາຄດົ (ແທນທ ີ່ ຮບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ), ທ ີ່ ອ ງຕາມການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງລາຄາຮ ນ້ຂອງວິ

ສາຫະກດິສມົທຽບໃສີ່ລະດບັທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນເບືອ້ງຕ ົນ້. ຫ ືວີ່າ ວສິາຫະກດິສາມາດໃຫສ້ດິທິພະນກັງານຂອງຕນົເອງ ທ ີ່

ຈະໄດຮ້ບັການຊ  າລະເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ໂດຍການໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດສ້ດິທິທ ີ່ ຈະໄດຮ້ ນ້ (ລວມທງັຮ ນ້ທ ີ່ ຈະອອກຈ  າໜີ່າຍ

ເວລາປະຕບິດັສດິທິໃນການຊືຮ້  ນ້) ຊຶີ່ ງໄຖີ່ຖອນຄນືໄດ,້ ບ ີ່ ວີ່າໃນລກັສະນະແບບບງັຄບັ (ເຊັີ່ ນ ກ ລະນ ສິນ້ສ ດສນັຍາແຮງ

ງານ), ຫ ື ຕາມການຕດັສນິໃຈເລືອກຂອງພະນກັງານ ກ ຕາມ.   

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

26.3 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ໄດຊ້ື ້ ຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະ

ຕາມຮ ນ້ ເມ ືີ່ອໄດຮ້ບັສິນຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ. ວິສາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ພວົພນັສີ່ວນເພ ້ມ 

ຖາ້ວີ່າໄດຮ້ບັສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງ, ຫ ື ເປັນໜ ້

ສນິ ຖາ້ວີ່າໄດຊ້ືສ້ນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນເງນິສດົ.  

26.4 ຖາ້ວີ່າສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ໄດຊ້ື ້ຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ຫາກບ ີ່ ໄດຕ້າມເງ ືີ່ອນໄຂ

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນຊບັສນິ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ. 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເມ ືີ່ອມ  ເງ ືີ່ອນໄຂການໄດຮ້ບັສດິ 

26.5 ຖາ້ວີ່າ ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ທ ີ່ ໄດໃ້ຫພ້ະນກັງານ ຫາກພາໃຫພ້ະນກັງານໄດຮ້ບັສິດທນັທ , ພະນກັງານນ ັນ້ບ ີ່ ຈ  າເປັນຈະ

ຕອ້ງຜີ່ານໄລຍະຮບັໃຊສ້ະເພາະ ກີ່ອນທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັສດິຢີ່າງບ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂຕ ີ່ ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້. ຖາ້ປາສະຈາກຫ ກັຖານ

ພິສ ດເປັນແນວອືີ່ ນ, ວິສາຫະກດິຕອ້ງສມົມ ດຖານວີ່າ  ພະນກັງານໄດໃ້ຫກ້ານຮບັໃຊເ້ປັນສິີ່ ງຕອບແທນການຊ  າລະຕາມຮ ນ້

ແລວ້. ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ໃນວນັທ ມອບສດິ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ການຮບັໃຊທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັທງັໝດົນ ັນ້, ພອ້ມ

ດວ້ຍ ການເພ ້ມຂຶນ້ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງ ຫ ື ຂອງໜ ້ສນິ.    
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26.6 ຖາ້ວີ່າ ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ຫາກຍງັບ ີ່ ທນັໄດຮ້ບັສດິ ຈນົກວີ່າພະນກັງານຈະບນັລ ໄລຍະການຮບັໃຊອ້ນັແນີ່ນອນ, ວສິາ 

ຫະກດິຕອ້ງສມົມ ດຖານວີ່າ ຕນົຈະໄດຮ້ບັການຮບັໃຊຈ້າກຄ ີ່ສນັຍາ ເພືີ່ ອເປັນສິີ່ ງຕອບແທນກບັການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ໃນອະ 

ນາຄດົ, ໃນໄລຍະເວລາທ ີ່ ໄດຮ້ບັສິດ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ການຮບັໃຊດ້ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕາມລະດບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກ

ງານທ ີ່ ປະກອບໂດຍພະນກັງານ ໃນໄລຍະທ ີ່ ໄດຮ້ບັສດິທິໃນການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ແລະ ລງົບນັຊ ການເພ ້ມຂຶນ້ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ 

ຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງ ຫ ື ໜ ້ສນິ. 

ການຕ ມ ນຄີ່າລາຍລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງ 

ຫ ກັການການຕ ມ ນຄີ່າ  

26.7 ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າສິນຄາ້ ຫ ື ການບ ລິ 

ການທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສິນຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການທ ີ່ ໄດ ້   

ຮບັ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າບ ີ່ ສາມາດຄາດຄະເນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າດ ັີ່ງກ ີ່າວຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິບ ີ່ ສາມາດຄາດຄະເນ

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຂອງສິນຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການທ ີ່ ໄດຮ້ບັຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ຕອ້ງໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າ ສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການດ ັີ່ງກ ີ່າວ 

ແລະ ສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງ ໂດຍສມົທຽບໃສີ່ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ

ທ ີ່ ໄດແ້ບີ່ງປນັໃຫ.້ ເພືີ່ ອປະຕິບດັຂ ກ້  ານດົດ ັີ່ງກ ີ່າວໃສີ່ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນກບັພະນກັງານ ແລະ ພາກສີ່ວນອືີ່ ນ

ທ ີ່ ໃຫກ້ານບ ລິການຄາ້ຍຄກືນັ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ຂອງການບ ລິການທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ສມົທຽບໃສີ່ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງ

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍ, ຍອ້ນວີ່າ, ຕາມປກົກະຕ ິຈະບ ີ່ ສາມາດຄາດຄະເນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງ

ການບ ລິການທ ີ່ ໄດຮ້ບັຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້   

26.8 ກີ່ຽວກບັ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວກບັພະນກັງານ (ລວມທງັພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ທ ີ່ ໃຫກ້ານບ ລິການຄາ້ຍຄກືນັ), ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງ

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ຕອ້ງໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າໃນວນັທ ໃຫສ້ິດ. ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວກບັພາກສີ່ວນອືີ່ ນທ ີ່ ບ ີ່

ແມ ີ່ນພະນກັງານ, ມືກ້ານຕ ມ  ນຄີ່າແມ ີ່ນມ ືທ້ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດຮ້ບັສິນຄາ້ ຫ ື ມ ືທ້ ີ່ ຄ ີ່ສນັຍາໄດໃ້ຫກ້ານບ ລິການ.     

26.9 ການໃຫເ້ຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ອາດຂຶນ້ກບັເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ວີ່າພະນກັງານຕອ້ງບນັລ ບາງເງ ືີ່ອນໄຂການຮບັສິດ 

ທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ຊຶີ່ ງຕດິພນັກບັວຽກງານ ຫ ື ຜນົການດ  າເນ ນງານ. ຕວົຢີ່າງ, ການໃຫຮ້ ນ້ ຫ ື ສິດທິໃນການຊືຮ້  ນ້ໃຫພ້ະນກັ 

ງານ ຕາມປກົກະຕແິມ ີ່ນຂຶນ້ກບັເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ພະນກັງານຍງັຈະຮບັໃຊວ້ສິາຫະກດິໃນໄລຍະເວລາອນັແນີ່ນອນໃດໜຶີ່ ງ. ອາດ

ມ ບາງເງ ືີ່ອນໄຂດາ້ນຜນົການດ  າເນ ນງານທ ີ່ ຕອ້ງໄດບ້ນັລ , ເຊັີ່ ນການທ ີ່ ວສິາຫະກດິຕອ້ງບນັລ ອດັຕາການເຕ ບໂຕຂອງກ  າ

ໄລທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວ ້(ເງ ືີ່ອນໄຂການໄດຮ້ບັສິດທ ີ່ ບ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັຕະຫ າດ) ຫ ື ການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງລາຄາຮ ນ້ຂອງວສິາຫະກດິທ ີ່

ໄດກ້  ານດົໄວ ້ (ເງ ືີ່ອນໄຂການໄດຮ້ບັສດິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັຕະຫ າດ). ເງ ືີ່ອນໄຂການໄດຮ້ບັສດິທງັໝດົ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັພຽງ

ແຕີ່ການບນັລ ຜນົໃນໄລຍະປະຕບິດັງານຂອງພະນກັງານ ຫ ື ກບັເງ ືີ່ອນໄຂດາ້ນຜນົການດ  າເນ ນງານທ ີ່ ບ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັ

ຕະຫ າດ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາ ເມ ືີ່ອມ  ການປະເມ  ນຜນົຈ  ານວນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະ

ໄດຮ້ບັສດິ. ຜນົຕາມມາຄ,ື ວສິາຫະກດິຈະກວດກາຄືນຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຖາ້ຈ  າເປັນ, ຖາ້ຂ ມ້  ນຂີ່າວ 

ສານໃໝີ່ ຫາກຊ ບ້ອກວີ່າຈ  ານວນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງນ ັນ້ ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະໄດຮ້ບັສດິ ແຕກຕີ່າງກບັການ

ຄາດຄະເນໄລຍະຜີ່ານມາ. ໃນມືໄ້ດຮ້ບັສດິ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງດດັແກຕ້ວົເລກຄາດຄະເນ ເພືີ່ ອເຮັດໃຫເ້ທົີ່ າກບັ ຈ  ານວນ

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ໄດຮ້ບັສດິໃນທ ີ່ ສ ດ. ເງ ືີ່ອນໄຂການໄດຮ້ບັສດິຕາມຕະຫ າດ ແລະ ການບ ີ່ ໄດຮ້ບັສິດ 

ທງັໝດົລວ້ນແຕີ່ຕອ້ງໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາເພືີ່ ອປະເມ  ນຜນົ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຮ ນ້ ຫ ື ສດິທິໃນການຊືຮ້  ນ້ ໃນມືກ້ານຕ ມ  ນ

ຄີ່າ, ໂດຍບ ີ່ ມ  ການປບັປ ງຕາມຫ ງັ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າ ຜນົໄດຮ້ບັຈະອອກມາແນວໃດກ ຕາມ.      

ຮ ນ້ 

26.10 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຂອງຮ ນ້ (ແລະ ສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການທ ີ່ ພວົພນັ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ) ຕາມສາມລະດບັການຕ ມ  ນ

ຄີ່າດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້   

(ກ) ຖາ້ຫາກ ມ ລາຄາໃນຕະຫ າດທ ີ່ ສງັເກດໄດສ້  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ໄດໃ້ຫ,້ ຄວນນ  າໃຊລ້າຄາ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້.   

(ຂ) ຖາ້ຫາກ ບ ີ່ ມ  ລາຄາໃນຕະຫ າດທ ີ່ ສງັເກດໄດ,້ ຄວນຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ໄດໃ້ຫ້



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  144 

 

ໂດຍນ  າໃຊຂ້ ມ້  ນທ ີ່ ສງັເກດເຫັນໄດຂ້ອງຕະຫ າດ ທ ີ່ ມ  ລກັສະນະສະເພາະ ຂອງວິສາຫະກດິ, ຄືດ ັີ່ງ:   

(i) ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຫ າ້ສ ດ ໃນຮ ນ້ຂອງວິສາຫະກດິ, ຫ ື   

(ii) ການປະເມ  ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ທ ີ່ ເປັນເອກະລາດ ຫ າ້ສ ດຂອງວສິາຫະກດິ ຫ ື ຂອງຊບັສິນຕ ົນ້ຕ ຂອງວສິາຫະກດິ.   

(ຄ) ຖາ້ຫາກ ບ ີ່ ມ  ລາຄາໃນຕະຫ າດທ ີ່ ສງັເກດໄດ ້ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດຕ້າມ ຂ  ້(ຂ) ປະຕບິດັບ ີ່

ໄດ,້ ຄວນວດັແທກມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຮ ນ້ ຫ ື ສດິທິໃນການເພ ້ມຄີ່າຂອງຮ ນ້ໂດຍທາງອອ້ມ ດວ້ຍການນ  າໃຊວ້ທິ ການ

ຕ ມ  ນຄີ່າ ທ ີ່ ອ ງຕາມຂ ມ້  ນຂອງຕະຫ າດ ໃນຂອບເຂດທ ີ່ ເປັນໄປໄດໃ້ນລະດບັສ ງສ ດ ເພືີ່ ອຄາດຄະເນລາຄາຂອງ

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນວນັທ ໃຫສ້ດິ ເມ ືີ່ອລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້ ໄດດ້  າເນ ນຕາມເງືີ່ອນ

ໄຂແກງ້ແຍງ້ປກົກະຕ ິ ໃນຂະນະທ ີ່ ທງັສອງຝີ່າຍມ ຄວາມຮອບຮ  ້ ແລະ ເຕັມໃຈໃນການແລກປີ່ຽນ. ຄະນະບ ລິຫານ

ຂອງວິສາຫະກດິນ ັນ້ ຕອ້ງມ  ຄ  າວນິດິໄສຂອງຕນົເພືີ່ ອປະຕບິດັວິທ ການປະເມ  ນຄີ່າທ ີ່ ແທດເໝາະກີ່ວາໝ ີ່ ເພືີ່ ອຈະ

ຊອກຫາມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ. ທ ກວທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ ້ ຕອ້ງສອດຄີ່ອງກບັວທິ ວິທະຍາໃນການປະເມ  ນຄີ່າທ ີ່ ຖກື

ຮບັຮອງເອົາໂດຍທ ົີ່ວໄປ ເພືີ່ ອປະເມ  ນຄີ່າເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ.   

ສິດທິໃນການຊືຮ້  ນ້ ແລະ ສິດທ ທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກລາຄາຮ ນ້ທ ີ່ ເພ ້ມຂຶນ້ ທ ີ່ ຊ  າລະ

ເປັນເຄືີ່ ອງມທຶືນເຈົ້າຂອງ  
26.11 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະເມ  ນມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງສິດທິໃນການຊືຮ້  ນ້ ແລະ ສດິທິທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກລາຄາຮ ນ້ທ ີ່ ເພ ້ມຂຶນ້ 

ທ ີ່ ຊ  າລະເປັນເຄືີ່ ອງມທຶືນເຈົາ້ຂອງ (ແລະ ສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການທ ີ່ ພວົພນັ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ) ອ ງຕາມສາມຂ ັນ້ການຕ ມ  ນຄີ່າດ ັີ່ງ

ລ ີ່ມນ :້                             

(ກ) ຖາ້ຫາກ ມ ລາຄາທ ີ່ ສງັເກດເຫັນໄດໃ້ນຕະຫ າດ ສ  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ໄດໃ້ຫ,້ ໃຫນ້  າໃຊ້

ລາຄາດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

(ຂ) ຖາ້ຫາກ ບ ີ່ ມ  ລາຄາທ ີ່ ສງັເກດໄດໃ້ນຕະຫ າດ, ຄວນຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສິດທິໃນການຊືຮ້  ນ້ ແລະ ສດິທິທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັ

ປະໂຫຍດຈາກລາຄາຮ ນ້ທ ີ່ ເພ ້ມຂຶນ້ ທ ີ່ ໄດໃ້ຫ ້ ໂດຍນ  າໃຊຂ້ ມ້  ນທ ີ່ ສງັເກດໄດຂ້ອງຕະຫ າດທ ີ່ ມ  ລກັສະນະສະເພາະ 

ຂອງວິສາຫະກດິ ເຊັີ່ ນຂ ມ້  ນ ກີ່ຽວກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວຫ າ້ສ ດ ກີ່ຽວກບັສດິທິໃນການຊືຮ້  ນ້.  

(ຄ) ຖາ້ຫາກ ບ ີ່ ມ  ລາຄາທ ີ່ ສງັເກດໄດ ້ໃນຕະຫ າດ ແລະ ການຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດຕ້າມຂ  ້(ຂ) ປະຕບິດັບ ີ່

ໄດ,້ ຄວນຕ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສິດທິໃນການຊືຮ້  ນ້ ຫ ື ສດິທິທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກລາຄາຮ ນ້ທ ີ່ ເພ ້ມຂຶນ້ໂດຍທາງ

ອອ້ມ ດວ້ຍການນ  າໃຊວ້ທິ ການກ  ານດົລາຄາຂອງສດິທິໃນການຊືຮ້  ນ້. ຂ ມ້  ນທ ີ່ ໃຊໃ້ນວທິ ການກ  ານດົລາຄານ ັນ້ (ເຊັີ່ ນ

ລາຄາຮ ນ້ສະເລີ່ຍຕາມນ  າ້ໜກັ, ລາຄາໃຊສ້ດິທິ, ລກັສະນະປີ່ຽນແປງໄວຂອງລາຄາທ ີ່ ຄາດໄວ,້ ອາຍ ການຂອງສດິທິ

ໃນການຊືຮ້  ນ້, ເງນິປນັຜນົທ ີ່ ຄາດໄວ ້ ແລະ ອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຄວາມສີ່ຽງ) ຕອ້ງອ ງຕາມຂ ມ້  ນຂອງຕະຫ າດ 

ຫ າຍທ ີ່ ສ ດເທົີ່ າທ ີ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ.້ ວກັ 26.10ໃຫຄ້  າແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັການກ  ານດົມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຮ ນ້ທ ີ່ ໄດນ້  າ

ໃຊລ້າຄາຮ ນ້ ດວ້ຍການຄດິໄລີ່ຕາມແບບສະເລີ່ຍຕາມນ  າ້ໜກັ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງດ  າເນ ນການຄາດຄະເນການປີ່ຽນ

ແປງໄວທ ີ່ ຄາດໄວໃ້ຫສ້ອດຄີ່ອງກບັວິທ ວທິະຍາໃນການປະເມ  ນຄີ່າທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊເ້ພືີ່ ອຊອກຫາມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງຮ ນ້. 

ການປບັປ ງຂ ກ້  ານດົ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ  ທ ີ່ ໄດອ້ອກ

ໃຫ ້

26.12 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິ ປບັປ ງເງ ືີ່ອນໄຂການໄດຮ້ບັສດິທ ີ່ ເປັນປະໂຫຍດຕ ີ່ ພະນກັງານ, ເຊັີ່ ນດວ້ຍການຫ  ດຜີ່ອນລາຄາໃຊສ້ດິ

ຂອງສິດທິໃນການຊືຮ້  ນ້ ຫ ື ການຫ  ດໄລຍະເວລາການໄດຮ້ບັສດິ ຫ ື ການປບັປ ງ ຫ ື ການລບົລາ້ງເງ ືີ່ອນໄຂດາ້ນຜນົການ

ດ  າເນ ນງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄ  ານງຶເຖງິເງ ືີ່ອນໄຂການໄດຮ້ບັສດິທ ີ່ ຖກືປບັປ ງ ເມ ືີ່ອລງົບນັຊ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການ

ຊ  າລະຕາມຮ ນ້ນ ັນ້ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້   

(ກ) ຖາ້ວີ່າການປບັປ ງເຮັດໃຫມ້  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ອອກໃຫເ້ພ ້ມຂຶນ້ (ຫ ື ເຮັດໃຫຈ້  າ

ນວນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ອອກໃຫເ້ພ ້ມຂຶນ້) ຈາກການຕ ມ  ນຄີ່າທນັທ ກ ີ່ອນ ແລະ ຫ ງັຈາກການ

ປບັປ ງ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເອົາມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າສີ່ວນເພ ້ມດ ັີ່ງກ ີ່າວ ທ ີ່ ໄດອ້ອກໃຫ ້ເຂ້ົາໃນການຕ ມ  ນຄີ່າຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດ້

ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສ  າລບັການບ ລິການທ ີ່ ໄດຮ້ບັເປັນສິີ່ ງຕອບແທນສ  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ
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ທ ີ່ ໄດອ້ອກໃຫ.້ ມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າສີ່ວນເພ ້ມທ ີ່ ໄດອ້ອກໃຫ ້ ແມ ີ່ນສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫວີ່າງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງເຄືີ່ ອງມກືານ

ເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ໄດປ້ບັປ ງກບັມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າເດ ມ ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ, ຊຶີ່ ງທງັສອງ

ມ ນຄີ່າຖກືຄາດຄະເນໃນມືປ້ບັປ ງ. ຖາ້ວີ່າການປບັປ ງເກ ດຂຶນ້ໃນໄລຍະເວລາໄດຮ້ບັສດິ, ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າສີ່ວນເພ ້ມທ ີ່

ໄດອ້ອກໃຫ ້ ແມ ີ່ນລວມເຂ້ົາຢ ີ່ໃນການຕ ມ  ນຄີ່າຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສ  າລບັການບ ລິການທ ີ່ ໄດຮ້ບັ 

ຕະຫ ອດປ  ນບັແຕີ່ມ ືປ້ບັປ ງຈນົເຖງິມ ືໄ້ດຮ້ບັສິດໃນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ຖກືປບັປ ງ, ບວກຕືີ່ ມໃສີ່

ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ອ ງໃສີ່ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງເດ ມໃນວນັທ ອອກໃຫ,້ ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍ 

ການບນັຊ ນ ັນ້ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາທ ີ່ ຍງັເຫ ືອເບືອ້ງຕ ົນ້ຂອງການໄດຮ້ບັສິດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້.   

 (ຂ) ຖາ້ວີ່າການປບັປ ງເຮັດໃຫລ້ວມຍອດມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສນັຍາການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ຫ  ດລງົ, ຫ ື ບ ີ່ ດ ັີ່ງນ ັນ້ ກ ມ  ລກັສະ 

ນະທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນປະໂຫຍດຕ ີ່ ພະນກັງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງສືບຕ ີ່ ລງົບນັຊ ການບ ລິການທ ີ່ ໄດຮ້ບັເປັນສິີ່ ງຕອບແທນສ  າລບັ

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ໄດອ້ອກໃຫ ້ໃຫຄ້ກືນັກບັວີ່າບ ີ່ ເຄ ຍມ  ການປບັປ ງດ ັີ່ງກ ີ່າວເລ ຍ.    

ການລບົລາ້ງ ແລະ ການຊ  າລະເງນິ 

26.13 ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ການລບົລາ້ງ ຫ ື ການຈ ີ່າຍຊ  າລະຂອງການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນເຄືີ່ ອງມທຶືນເຈົາ້ຂອງ ໃຫຄ້ື

ກນັກບັເປັນການເລັີ່ ງລດັໃຫໄ້ດຮ້ບັສິດ ແລະ ສະນ ັນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຈ  ານວນເງນິຈາກການບ ລິການ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ

ໃນທນັທ  ທ ີ່ ຈະຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາໃຫໄ້ດຮ້ບັສິດທ ີ່ ເຫ ືອຢ ີ່. 

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນເງນິສດົ 

26.14 ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນເງນິສດົ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການທ ີ່

ໄດມ້າ ແລະໜ ້ສນິທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງໜ ້ສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ວິສາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງໜ ້ສນິຄນືໃໝີ່ 

ໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້ ແລະໃນມືຊ້  າລະເງນິ ຈນົກີ່ວາຈະມ ການຊ  າລະໜ ້ສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວໝດົ.  ສ  າລບັສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນ

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ນ ັນ້ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຂອງປ ນ ັນ້. 

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ໂດຍມ ທາງເລືອກໃນການຊ  າລະເປັນເງນິສດົ 

26.15 ບາງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ໃຫວ້ສິາຫະກດິ ຫ ື ຄ ີ່ສນັຍາ ເລືອກໃຊກ້ານຊ  າລະລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເປັນ

ເງນິສດົ (ຫ ື ຊບັສນິອືີ່ ນໆ) ຫ ື ດວ້ຍການໂອນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ. ໃນກ ລະນ ໃດໜຶີ່ ງດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະ  

ກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ເປັນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນເງນິສດົ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າ :                        

(ກ) ຜີ່ານມາວສິາຫະກດິເຄ ຍດ  າເນ ນການຊ  າລະໂດຍການອອກຈ  າໜີ່ີ່າຍເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ, ຫ ື   

(ຂ) ສດິທິ ຊື-້ຂາຍຮ ນ້ ບ ີ່ ມ  ເນືອ້ແທທ້ ລະກດິ, ຍອ້ນວີ່າຈ  ານວນເງນິຊ  າລະເປັນເງນິສດົ ບ ີ່ ມ  ສາຍພວົພນັໃດໆໝດົກບັມ ນ

ຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ຈະມ  ມ  ນຄີ່າຕ  ີ່າກ ີ່ວາ.  

ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ໄດຊ້ ແ້ຈງໃນຂ  ້(ກ) ແລະ (ຂ), ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວນ ັນ້ ເປັນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ 

ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນທຶນເຈົ້າຂອງ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມວກັ 26.7 ຫາ 26.13. 

ລະບອບກ ີ່ມບ ລິສດັ 

26.16 ຖາ້ວີ່າ ບ ລິສດັແມ ີ່ ໄດອ້ອກສດິທິໃນການເບ ກຈ ີ່າຍເງນິເປັນຮ ນ້ ໃຫພ້ະນກັງານຂອງໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍ ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ແລະ 

ບ ລິສດັແມ ີ່ກ ສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ IFRS ສ  າລບັ 

ວນກ, ຫ ື IFRS ເຕັມສີ່ວນ, ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຈະໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ຕ ມ  ນຄີ່າລາຍຈ ີ່າຍ

ບວ້ງການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ (ແລະ ການປະກອບທຶນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງຈາກບ ລິສດັແມ ີ່) ບນົພ້ືນຖານການແບີ່ງປນັຢີ່າງສມົເຫດສມົ

ຜນົລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສ  າລບັກ ີ່ມບ ລິສດັ. 

ລະບອບບງັຄບັຂອງລດັ 

26.17 ໃນບາງປະເທດ ມ ລະບອບທ ີ່ ສາ້ງຂຶນ້ຕາມກດົໝາຍທ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫຜ້ ລ້ງົທຶນໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ (ເຊັີ່ ນ ພະນກັງານ) ສາມາດ
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ໄດຮ້ບັເຄືີ່ ອງມທຶືນເຈົາ້ຂອງໂດຍບ ີ່ ມ  ການສະໜອງສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ທ ີ່ ຈ  າແນກໄດ ້(ຫ ື ດວ້ຍການສະໜອງສນິຄາ້ 

ຫ ື ການບ ລິການ ທ ີ່ ມ  ມ  ນຄີ່າຕ  ີ່າກ ີ່ວາມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ໄດອ້ອກໃຫຢ້ີ່າງຈະແຈງ້). 

ສິີ່ ງນ ຊ້ ໃ້ຫເ້ຫັນວີ່າ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ຈະໄດຮ້ບັ ສິີ່ ງຕອບແທນອືີ່ ນໆ (ເຊັີ່ ນການບ ລິການໃນໄລຍະຜີ່ານມາ ຫ ື ໃນອະນາຄດົ ຂອງ

ພະນກັງານ). ສິີ່ ງເຫ ົີ່ ານ  ້ແມ ີ່ນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນທຶນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ນອນຢ ີ່ໃນຂອບເຂດ

ຂອງໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ .້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ສາມາດຈ  າແນກໄດ ້ທ ີ່ ຕນົໄດຮ້ບັ (ຫ ື ຈະ

ໄດຮ້ບັ) ເປັນສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ແລະ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສິນຄາ້ ຫ ື ການ

ບ ລິການ ທ ີ່ ສາມາດຈ  າແນກໄດ ້ທ ີ່ ຕນົໄດຮ້ບັ (ຫ ື ຈະໄດຮ້ບັ) ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າໃນວນັທ ອອກໃຫ.້ 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

26.18 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ກ ີ່ຽວກບັລກັສະນະເນືອ້ໃນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງສນັຍາການຊ  າລະຕາມ

ຮ ນ້ ທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊໃ້ນປ  :  

(ກ) ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັແຕີ່ລະປະເພດສນັຍາການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ມ  ໃນເວລາໃດໜຶີ່ ງໃນປ , ລວມທງັ ຂ ກ້  ານດົ ແລະ 

ເງ ືີ່ອນໄຂລວມຂອງສນັຍາດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ເຊັີ່ ນຂ ກ້  ານດົ ກີ່ຽວກບັການໄດຮ້ບັສິດ, ໄລຍະເວລາສ ງສ ດຂອງສດິທິຊື້ຮ  ນ້ທ ີ່ ໄດ້

ອອກໃຫ ້ແລະ ແບບວິທ ການຊ  າລະ (ເຊັີ່ ນເປັນເງນິສດົ ຫ ື ເປັນເຄືີ່ ອງມປືະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ). ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ໄດ້

ເຊັນສນັຍາຫ າຍສະບບັກີ່ຽວກບັການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ທ ີ່ ມ  ລກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັຢີ່າງຫ ວງຫ າຍ ອາດລວມຂ ມ້  ນຂີ່າວ 

ສານດ ັີ່ງກ ີ່າວເຂ້ົາກນັໄດ.້ 

(ຂ) ຈ  ານວນ ແລະ ລາຄາ ສດິທິໃນການຊືຮ້  ນ້ ທ ີ່ ໄດສ້ະເລີ່ຍຕາມນ  າ້ໜກັສ  າລບັແຕີ່ລະກ ີ່ມສິດທິໃນການຊືຮ້  ນ້ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້  

(i) ທ ີ່ ພວມຍກົຍອດມາໃນຕ ົນ້ປ .  

(ii) ທ ີ່ ໄດອ້ອກໃຫໃ້ນປ .  

(iv) ຊຶີ່ ງໄດເ້ສຍສດິໃນປິ.  

(iv) ທ ີ່ ໄດໃ້ຊສ້ດິທິໃນປ .  

(v) ທ ີ່ ໄດໝ້ດົກ  ານດົເວລາໃນປ .  

(vi) ທ ີ່ ພວມຍກົຍອດໄປໃນທາ້ຍປ . 

(vii) ຊຶີ່ ງຍງັສາມາດໃຊສ້ດິທິໃນປ .  

26.19 ສ  າລບັ ສນັຍາການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນເຄືີ່ ອງມທຶືນເຈົາ້ຂອງ, ວິສາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັ

ແບບວທິ ທ ີ່ ຕນົໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ມ ນຄີ່າຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້

ຂອງທ ີ່ ໄດອ້ອກໃຫ.້ ຖາ້ຫາກໄດນ້  າໃຊວ້ທິ ວທິະຍາໃດໜຶີ່ ງ ກີ່ຽວກບັການຕ ມ  ນຄີ່າ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວ 

ສານ ກີ່ຽວກບັວິທ ການນ ັນ້ ແລະ ເຫດຜນົໃນການເລືອກໃຊ.້   

26.20 ສ  າລບັສນັຍາການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນເງນິສດົ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັວິທ ການຕ ມ  ນຄີ່າ

ໜ ້ສນິນ ັນ້.  

26.21 ສ  າລບັສນັຍາການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ທ ີ່ ໄດປ້ບັປ ງໃນປ , ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັການ

ປບັປ ງດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

26.22 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຢ ີ່ໃນລະບອບກ ີ່ມບ ລິສດັຊຶີ່ ງມ  ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້, ແລະ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ຕ ມ  ນຄີ່າລາຍຈ ີ່າຍ

ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ບນົພ້ືນຖານການຈດັແບີ່ງຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສ  າລບັກ ີ່ມ, ວິ

ສາຫະກດິຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຄວາມເປັນຈງິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ພ້ືນຖານການຈດັແບີ່ງນ ັນ້ (ເບິີ່ ງວກັ 26.16).  

26.23 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ ກ ີ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ໃນ

ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຂອງວິສາຫະກດິ ໃນປ ນ ັນ້ ແລະ ໃນຖານະການເງນິຂອງຕນົ :  

(ກ) ລວມຍອດລາຍຈ ີ່າຍທີ່ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໃນປ .  
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(ຂ) ລວມຍອດມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງໜ ້ສນິທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ໃນທາ້ຍຮອບເວລາ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ໝວດ 26  ປດັຈ ບນັ, ວສິາຫະກດິຂອງລາວ ບ ີ່ ໄດໃ້ຫສ້ດິແກີ່ພະນກັງານຕນົ ໃນການໄດຮ້ບັການຊ  າລະເງນິສດົໃນອະນາ 

ຄດົ ດວ້ຍການໃຫສ້ດິຕ ີ່ ຮ  ນ້ ທ ີ່ ສາມາດໄຖີ່ຖອນຄືນໄດ ້ແຕີ່ສິີ່ ງນ ເ້ປັນໄປໄດ ້ສ  າລບັບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຕີ່າງປະເທດ. 

ຂ ກ້  ານດົເຫ ົີ່ ານ  ້ ສາມາດຖກືນ  າໃຊ ້ ເພືີ່ ອສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ເມ ືີ່ອບ ລິສດັແມ ີ່

ສນັຊາດລາວ ມ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຕີ່າງປະເທດ.  

26.16 

26.17 

 

ໃນປດັຈ ບນັ, ສປປ ລາວ ບ ີ່ ມ  ລະບອບດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ແຕີ່ພະນກັງານ ຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຕີ່າງປະເທດ ອາດມ 

ລະບອບແຜນງານດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ວກັນ  ້ ສາມາດຖກືນ  າໃຊ ້ ເພືີ່ ອສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິສງັລວມ ຂອງ

ບ ລິສດັແມ ີ່ລາວ ເມ ືີ່ອບ ລິສດັແມ ີ່ສນັຊາດລາວ ມ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຕີ່າງປະເທດ.  
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ໝວດ 27  

ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ 

 

ຈ ດປະສງົ ແລະ ຂອບເຂດ 

27.1 ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າເກ ດຂຶນ້ ເມ ືີ່ອມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງເກ ນມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັ

ສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ຕອ້ງນ  າໃຊສ້  າລບັການລງົບນັຊ ກ ີ່ຽວກບັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສນິທງັໝດົ ເວັນ້ເສຍສິີ່ ງ

ຕ ີ່ ໄປລ ີ່ມນ ,້ ຊຶີ່ ງໝວດອືີ່ ນໆຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ວາງຂ ກ້  ານດົ ກີ່ຽວກບັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ:   

(ກ) ຊບັສິນອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ (ເບິີ່ ງ ໝວດ 29 ອາກອນລາຍຮບັ) ;  

(ຂ) ຊບັສນິທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ (ເບິີ່ ງໝວດ 28 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ) ;  

(ຄ) ຊບັສນິການເງນິໃນຂອບເຂດການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ຫ ື ໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ 

ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິອືີ່ນໆ ; 

(ງ) ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ  ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ (ເບິີ່ ງໝວດ 16 ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການ

ລງົທຶນ) ;   

(ຈ) ຊບັສນິຊ ວະພາບ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັ ກດິຈະກ  າກະສິກ  າ ແລະ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຫກັຕ ົນ້ທຶນຄາດຄະເນໃນ

ການຂາຍ (ເບິີ່ ງໝວດ 34 ກດິຈະກ  າພິເສດ). 

ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າເຄືີ່ ອງໃນສາງ 

ລາຄາຂາຍ ຫກັຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດສນິຄາ້ໃຫສ້  າເລັດຮ ບ ແລະ ໃນການຂາຍ 

27.2 ໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະເມ  ນເບິີ່ ງວີ່າ ເຄືີ່ ອງໃນສາງໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າລງົ ຫ ືບ ີ່ . ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະ

ເມ  ນຜນົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໂດຍສມົທຽບມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງແຕີ່ລະລາຍການຂອງເຄືີ່ ອງໃນສາງ (ຫ ື ກ  ີ່ມລາຍການທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ–ເບິີ່ ງ

ວກັ 27.3) ກບັລາຄາຂາຍ ຫກັຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດສິນຄາ້ໃຫສ້  າເລັດຮ ບ ແລະ ໃນການຂາຍ. ຖາ້ວີ່າ ລາຍການໃດໜຶີ່ ງ

ຂອງເຄືີ່ ອງໃນສາງ (ຫ ື ກ  ີ່ມລາຍການທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ) ຫາກສ ນເສຍມ ນຄີ່າ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຫ  ດມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງເຄືີ່ ອງ

ໃນສາງ (ຫ ື ກ  ີ່ມລາຍການ) ດ ັີ່ງກ ີ່າວລງົໃຫເ້ທົີ່ າກບັລາຄາຂາຍຫກັຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດເຖງິຂອດສ  າເລັດຮ ບ ແລະ ໃນ

ການຂາຍ. ການຫ  ດລງົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແມ ີ່ນຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຊຶີ່ ງຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ 

ໃນທນັທ .   

27.3 ຖາ້ຫາກໃນພາກປະຕບິດັບ ີ່ ສາມາດກ  ານດົລາຄາຂາຍ ຫກັຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດສິນຄາ້ໃຫສ້  າເລັດຮ ບ ແລະ ໃນການຂາຍ 

ສ  າລບັເຄືີ່ ອງໃນສາງ ເປັນແຕີ່ລະລາຍການ, ວສິາຫະກດິອາດເຕ້ົາໂຮມເປັນກ ີ່ມບນັດາລາຍການເຄືີ່ ອງໃນສາງໃນສາຍຜະ 

ລິດຕະພນັດຽວກນັ ຊຶີ່ ງມ  ເປ້ົາໝາຍ ຫ ື ການນ  າໃຊສ້ ດທາ້ຍຄາ້ຍຄກືນັ, ແລະ ຖກືຜະລິດ ແລະນ  າອອກສ ີ່ຕະຫ າດໃນເຂດ

ພ ມສາດອນັດຽວກນັ ເພືີ່ ອຈ ດປະສງົຄາດຄະເນການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ.    

ການປ ້ນກບັລາຍການການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ 

27.4 ວສິາຫະກດິຕອ້ງດ  າເນ ນການປະເມ  ນຜນົຄ ັງ້ໃໝີ່ ກີ່ຽວກບັລາຄາຂາຍ ຫກັຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດສນິຄາ້ໃຫສ້  າເລັດຮ ບ 

ແລະ ໃນການຂາຍອອກ ໃນມືລ້າຍງານຕາມຫ ງັແຕີ່ລະຄ ັງ້. ຖາ້ວີ່າສະພາບການ ທ ີ່ ຜີ່ານມາພາໃຫມ້  ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ

ເຄືີ່ ອງໃນສາງນ ັນ້ບ ີ່ ມ  ອ ກແລວ້ ຫ ື ຖາ້ມ  ຫ ກັຖານຢັງ້ຢືນຈະແຈງ້ວີ່າມ  ການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງລາຄາຂາຍ ຫກັຕ ົນ້ໃນການຜະລິດ

ສນິຄາ້ໃຫສ້  າເລັດຮ ບ ແລະ ໃນການຂາຍອອກ ເນືີ່ອງຈາກການປີ່ຽນແປງຂອງສະພາບການດາ້ນເສດຖະກດິ, ວສິາຫະກດິ

ຕອ້ງດ  າເນ ນການປ ້ນກບັລາຍການຈ  ານວນເງນິການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ (ໝາຍຄວາມວີ່າການປ ້ນກບັລາຍການຖກືຈ  າກດັໃນ

ຂອບເຂດຈ  ານວນເງນິຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າເບືອ້ງຕ ົນ້) ສະນ ັນ້ມ  ນຄີ່າໃນບນັຊ ໃໝີ່ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາໝ ີ່ 

ລະຫວີ່າງຕ ົນ້ທຶນ ແລະ ລາຄາຂາຍ ຫກັຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດສນິຄາ້ໃຫສ້  າເລັດຮ ບ ແລະໃນການຂາຍອອກທ ີ່ ໄດປ້ບັປ ງ.    
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ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ  ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນເຄືີ່ ອງໃນສາງ 

ຫ ກັການລວມ  
27.5 ຖາ້ວີ່າ, ແລະ ພຽງແຕີ່ຖາ້ວີ່າ, ມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ  ຫາກຕ  ີ່າກ ີ່ວາມ ນຄີ່າໃນບນັຊ , ວສິາຫະກດິ

ຕອ້ງຫ  ດມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິລງົໃຫເ້ທົີ່ າກບັມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດ.້ ການຫ  ດລງົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແມ ີ່ນຂາດທຶນຈາກ

ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ. ວກັ 27.11 ຫາ 27.20 ໃຫຄ້  າແນະນ  າກີ່ຽວກບັການຕ ມ  ນຄີ່າ ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ.້   

27.6 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໃນທນັທ .    

ຕວົຊ ບ້ອກ ກີ່ຽວກບັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ 

27.7 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະເມ  ນຜນົເບິີ່ ງວີ່າ ໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້ມ  ການຊ ບ້ອກວີ່າຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງອາດສ ນເສຍມ ນຄີ່າລງົ ຫ ືບ ີ່ . 

ຖາ້ມ  ການຊ ບ້ອກຄແືນວນ ັນ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄາດຄະເນມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິ. ຖາ້ຫາກບ ີ່ ມ  ການຊ ້

ບອກດາ້ນການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ, ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງຄາດຄະເນມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດ.້    

27.8 ຖາ້ຫາກເປັນໄປບ ີ່ ໄດທ້ ີ່ ຈະຄາດຄະເນມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິເປັນແຕີ່ລະລາຍ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄາດຄະ 

ເນມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ ຂອງໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົທ ີ່ ເປັນຜ ຄ້ ມ້ຄອງຊບັສນິນ ັນ້. ນ ອ້າດເປັນກ ລະນ ທ ີ່ ກ ີ່າວມາ ເນືີ່ອງ

ຈາກວີ່າການຕ ມ  ນຄີ່າທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະສາມາດເກບັຄືນໄດ ້ ຕອ້ງໃຫມ້  ການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົ, ແລະ ບາງຄ ັງ້ ຊບັສນິ

ແຕີ່ລະລາຍກ ບ ີ່ ສາ້ງກະແສເງນິສດົໂດຍຕວົມນັເອງ. ໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົຂອງຊບັສິນໃດໜຶີ່ ງ ແມ ີ່ນກ ີ່ມຊບັສນິທ ີ່ ນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ 

ທ ີ່ ສາມາດຈ  າແນກໄດ ້ຊຶີ່ ງລວມມ ຊບັສນິ ແລະ ສາ້ງກະແສຮບັເງນິສດົ ທ ີ່ ໂດຍສີ່ວນໃຫຍີ່ບ ີ່ ຂຶນ້ກບັກະແສຮບັເງນິສດົ ຈາກ

ຊບັສນິ ຫ ື ກ  ີ່ມຊບັສນິອືີ່ ນໆ.    

27.9 ໃນການປະເມ  ນຜນົເບິີ່ ງວີ່າມ  ການຊ ບ້ອກວີ່າຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າລງົຫ ືບ ີ່ , ຢີ່າງໜອ້ຍ ວສິາຫະກດິຕອ້ງພິຈາລະ 

ນາການຊ ບ້ອກລ ີ່ມນ  ້:   

ແຫ ີ່ງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານພາຍນອກ 

(ກ) ໃນປ , ມ ນຄີ່າໃນຕະຫ າດຂອງຊບັສິນໃດໜຶີ່ ງ ໄດຫ້  ດລງົຫ າຍກີ່ວາຈາກການທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນໄວຊ້ຶີ່ ງເປັນຜນົເນືີ່ອງ

ຂອງການເວລາທ ີ່ ຜີ່ານໄປ ຫ ື ການນ  າໃຊຢ້ີ່າງເປັນປກົກະຕ.ິ   

(ຂ) ການປີ່ຽນແປງທ ີ່ ສ  າຄນັ, ຊຶີ່ ງມ  ຜນົກະທບົທາງລບົຕ ີ່ ວສິາຫະກດິ, ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ໃນປ  ຫ ື ຈະເກ ດຂຶນ້ໃນອະນາຄດົອນັ

ໃກ,້ ໃນສິີ່ ງແວດລອ້ມດາ້ນເຕັກໂນໂລຊ , ເສດຖະກດິ ຫ ື ກດົໝາຍ ຫ ື ຕະຫ າດ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິດ  າເນ ນກດິຈະການ 

ຢ ີ່ ຫ ື ໃນຕະຫ າດທ ີ່ ສະໜອງຊບັສິນນ ັນ້.  

(ຄ) ອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງຕະຫ າດ ຫ ື ອດັຕາຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທຶນອືີ່ ນໆຂອງຕະຫ າດ ໄດເ້ພ ້ມຂຶນ້ໃນປ , ແລະ 

ເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າການເພ ້ມຂຶນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະກະທບົໃສີ່ອດັຕາການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຫ າຍສມົຄວນ ທ ີ່ ນ  າໃຊ້

ໃນການຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫມ້  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ຫ  ດລງົ.   

(ງ) ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິສ ດທິຂອງວສິາຫະກດິ ສ ງກີ່ວາມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຄາດຄະເນຂອງວສິາຫະກດິ ໂດຍລວມ 

(ອາດໄດມ້  ການຄາດຄະເນຄແືນວນ ັນ້, ເຊັີ່ ນ ໃນກອບຂອງຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການຂາຍພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຫ ື ວສິາ 

ຫະກດິນ ັນ້ທງັໝດົ). 

ແຫ ີ່ງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານພາຍໃນ 

(ຈ) ມ ຫ ກັຖານຢັງ້ຢືນ ກີ່ຽວກບັພາວະພ ົນ້ສະໄໝ ຫ ື ການຊ ດໂຊມລງົຕວົຈງິຂອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ.   

(ສ) ການປີ່ຽນແປງຫ າຍ ທ ີ່ ມ  ຜນົກະທບົທາງລບົຕ ີ່ ວິສາຫະກດິ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ໃນປ , ຫ ື ຄາດວີ່າຈະເກ ດຂຶນ້ໃນອະນາຄດົອນັ

ໃກ,້ ໃນຂອບເຂດທ ີ່  ຫ ື ຮ ບແບບທ ີ່ ຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ຖກືນ  າໃຊ ້ຫ ື ຄາດວີ່າຈະນ  າໃຊ.້ ການປີ່ຽນແປງດ ັີ່ງກ ີ່າວ ລວມມ 

ການຢ ດຕິນ  າໃຊຊ້ບັສນິ, ແຜນການຍກົເລ ກກດິຈະການ ຫ ື ການປບັປ ງໂຄງສາ້ງຂອງກດິຈະການຄືນໃໝີ່ບີ່ອນທ ີ່ ຄ ມ້

ຄອງຊບັສິນ, ແຜນການສະສາງຊບັສນິອອກກີ່ອນມືທ້ ີ່ ກ  ານດົໄວກ້ ີ່ອນນ ັນ້ ແລະ ການປະເມ  ນຜນົຄືນໃໝີ່ອາຍ ການ 

ນ  າໃຊຊ້ບັສນິໃຫຮ້ ແ້ນ ີ່ນອນ ແທນທ ີ່ ການບ ີ່ ມ  ຂອບເຂດ.   



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  150 

 

(ຊ) ມ ຫ ກັຖານຢັງ້ຢືນ ຈາກການລາຍງານພາຍໃນ ທ ີ່ ຊ ບ້ອກວີ່າຜນົການດ  າເນ ນງານດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຊບັສິນໃດໜຶີ່ ງ 

ມ  ລກັສະນະຫ  ດລງົ ຫ ື ຈະຫ  ດລງົ ຫ າຍກີ່ວາທ ີ່ ຄາດໄວ.້ ໃນກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຜນົການດ  າເນ ນງານດາ້ນເສດຖະກດິ 

ປະກອບດວ້ຍຜນົໄດຮ້ບັໃນການທ ລະກດິ ແລະ ກະແສເງນິສດົ.    

27.10 ຖາ້ມ  ການຊ ບ້ອກວີ່າຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງອາດສ ນເສຍມ ນຄີ່າລງົໄດ,້ ສິີ່ ງນ ອ້າດຊ ບ້ອກວີ່າວສິາຫະກດິຕອ້ງເບິີ່ ງຄນືອາຍ ການນ  າ

ໃຊທ້ ີ່ ຍງັເຫ ືອຂອງຊບັສນິ, ວິທ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ (ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ) ຫ ື ມ  ນຄີ່າເສດເຫ ືອຂອງຊບັສນິ ແລະ ປບັປ ງ

ຕາມໝວດຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊຕ້ ີ່ ຊບັສນິ (ເຊັີ່ ນ ໝວດ 17 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ແລະ ໝວດ 

18 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ນຄີ່ານຍິມົ), ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າບ ີ່ ໄດມ້  ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສນິ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວກ ຕາມ.   

ການຕ ມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດ ້ 
27.11 ມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ຫ ື ໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າທ ີ່ ສ ງກີ່ວາໝ ີ່ ລະຫີ່ວາງ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ

ລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ແລະ ມ ນຄີ່າຈາກການນ  າໃຊ.້ ຖາ້ຫາກເປັນໄປບ ີ່ ໄດທ້ ີ່ ຈະປະເມ  ນຜນົມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດຂ້ອງຊບັ

ສນິແຕີ່ລະລາຍ ໃຫອ້ີ່ານການອາ້ງອ ງເຖງິຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງໃນວກັ 27.12 ຫາ 27.20 ຄກືນັກບັການອາ້ງອ ງເຖງິໜີ່ວຍສາ້ງ

ເງນິສດົ ທ ີ່ ເປັນຜ ຄ້ ມ້ຄອງຊບັສນິນ ັນ້.  

27.12 ບ ີ່ ຈ  າເປັນສະເໝ ໄປທ ີ່ ຈະຊອກຫາທງັມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ແລະ ມ ນຄີ່າຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສນິໃດໜຶີ່ ງ. ຖາ້ວີ່າລາຍ 

ການໃດໜຶີ່ ງຂອງຈ  ານວນດ ັີ່ງກ ີ່າວຫາກສ ງກີ່ວາມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນ, ຊບັສນິນ ັນ້ບ ີ່ ໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າ ແລະ ບ ີ່ ຈ  າເປັນ

ຕອ້ງໄດຄ້າດຄະເນມ ນຄີ່າອືີ່ ນອ ກ.  

27.13 ຖາ້ບ ີ່ ມ  ເຫດຜນົໃດໆ ທ ີ່ ຈະເຊືີ່ ອວີ່າມ ນຄີ່າຈາກການນ  າໃຊ ້ ຂອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງເກ ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ເປັນເງນິ 

ຈ  ານວນຫ າຍ, ສາມາດນ  າໃຊມ້  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ຂອງຊບັສນິນ ັນ້ ເປັນມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດຂ້ອງຊບັສິນ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ສິີ່ ງນ ມ້ກັເກ ດຂຶນ້ກບັຊບັສິນໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ຖກືຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອຂາຍອອກ.    

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ 
27.14 ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ແມ ີ່ນຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສາມາດໄດຮ້ບັຈາກການຂາຍຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ໃນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ທ ີ່

ໄດດ້  າເນ ນຕາມເງືີ່ອນໄຂແກງ້ແຍງ້ປກົກະຕ ິ ໃນຂະນະທ ີ່ ທງັສອງຝີ່າຍມ ຄວາມຮອບຮ  ້ ແລະ ເຕັມໃຈໃນການແລກປີ່ຽນ, 

ຫກັຕ ົນ້ທຶນໃນການຂາຍສະສາງອອກ. ຫ ກັຖານທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ກີ່ຽວກບັມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ແມ ີ່ນລາຄາໃນສນັຍາຂາຍ

ທ ີ່ ເພ ກຖອນບ ີ່ ໄດ ້ ທ ີ່ ໄດເ້ຊັນໃນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນຕາມເງືີ່ອນໄຂແກງ້ແຍງ້ປກົກະຕ ິ ໃນຂະນະທ ີ່ ທງັສອງ

ຝີ່າຍມ ຄວາມຮອບຮ  ້ ແລະ ເຕັມໃຈໃນການແລກປີ່ຽນ. ຖາ້ຫາກບ ີ່ ມ  ສນັຍາຂາຍທ ີ່ ເພ ກຖອນບ ີ່ ໄດ ້ ຫ ື ບ ີ່ ມ  ຕະຫ າດທ ີ່ ມ  

ການເຄືີ່ ອນໄຫວປກົກະຕ ິສ  າລບັຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ, ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ຢ ີ່ບນົພ້ືນຖານຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດທ ີ່ ມ   

ເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິຈ  ານວນເງນິ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິອາດຈະໄດຮ້ບັ, ໃນມືລ້າຍງານ, ຈາກການຂາຍສະສາງຊບັສິນອອກ ໃນ

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນຕາມເງືີ່ອນໄຂແກງ້ແຍງ້ປກົກະຕ ິໃນຂະນະທ ີ່ ທງັສອງຝີ່າຍມ ຄວາມຮອບຮ  ້ແລະ ເຕັມ

ໃຈໃນການແລກປີ່ຽນ, ພາຍຫ ງັໄດຫ້ກັຕ ົນ້ໃນການຂາຍສະສາງອອກ. ເພືີ່ ອຄດິໄລີ່ຈ  ານວນເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງ

ພິຈາລະນາເຖງິຜນົໄດຮ້ບັຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ຫາກ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ສ  າລບັຊບັສນິຄາ້ຍຄກືນັໃນຂະແໜງການອນັດຽວກນັ.   

ມ ນຄີ່າຈາກການນ  າໃຊ ້   
27.15 ມ ນຄີ່າຈາກການນ  າໃຊ ້ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົທ ີ່ ຄາດຫວງັຈະໄດຮ້ບັຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສນິ

ໃດໜຶີ່ ງ. ການຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າປດັຈ ບນັກີ່ຽວຂອ້ງກບັຂ ັນ້ຕອນດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ການຄາດຄະເນກະແສຮບັເງນິສດົເຂ້ົາ ແລະ ກະແສຈ ີ່າຍເງນິສດົອອກ ໃນອະນາຄດົຊຶີ່ ງຈະໄດຈ້າກການນ  າໃຊຊ້ບັ

ສນິ ຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ອງ ແລະ ຈາກມ ການຂາຍສະສາງອອກໃນທ ີ່ ສ ດ, ແລະ   

(ຂ) ການນ  າໃຊອ້ດັຕາການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຢີ່າງແທດເໝາະສ  າລບັກະແສເງນິສດົດ ັີ່ງກ ີ່າວໃນອະນາຄດົ.  

27.16 ການຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງສີ່ອງແສງເຖງິອງົປະກອບດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:    

(ກ) ການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຄາດວີ່າຈະໄດຮ້ບັຈາກຊບັສິນ.  

(ຂ) ການຄາດຫວງັ ກີ່ຽວກບັການຜນັແປທ ີ່ ເປັນໄປໄດ ້ກີ່ຽວກບັຈ  ານວນເງນິ ຫ ື ກ  ານດົເວລາຂອງກະແສເງນິສດົດ ັີ່ງກ ີ່າວ
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ໃນອະນາຄດົ.  

(ຄ) ມ ນຄີ່າຂອງເງນິຕາມເວລາ, ຊຶີ່ ງໃຊອ້ດັຕາດອກເບຍ້ປດັຈ ບນັໃນຕະຫ າດ ຈາກການລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຄວາມສີ່ຽງ.   

(ງ) ລາຄາທ ີ່ ໄດຄ້  ານງຶເຖງິຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນທ ີ່ ສບືເນືີ່ ອງມາຈາກຊບັສນິ.  

(ຈ) ປດັໄຈອືີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນ ພາວະບ ີ່ ຄີ່ອງຕວົ ຊຶີ່ ງຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມໃນຕະຫ າດຈະສີ່ອງແສງໃນການກ  ານດົລາຄາກະແສເງນິສດົ ໃນ

ອະນາຄດົ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຄາດວີ່າຈະໄດຮ້ບັຈາກຊບັສນິ.    

27.17 ໃນການປະເມ  ນມ ນຄີ່າຈາກການນ  າໃຊ,້ ການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຕອ້ງລວມມ  :  

(ກ) ການຄາດຄະເນກະແສຮບັເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສນິຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ.   

(ຂ) ການຄາດຄະເນກະແສຈ ີ່າຍເງນິສດົທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ໂດຍຈ  າເປັນ ເພືີ່ ອສາ້ງກະແສຮບັເງນິສດົອນັເນືີ່ອງຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັ

ສນິນ ັນ້ຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ອງ (ລວມທງັກະແສຈ ີ່າຍເງນິສດົ ເພືີ່ ອກະກຽມຊບັສນິນ ັນ້ ສ  າລບັການນ  າໃຊ)້ ແລະ ທ ີ່ ສາມາດກີ່ຽວ 

ຂອ້ງໂດຍກງົ, ຫ ື ຈດັແບີ່ງໃຫກ້ບັຊບັສນິບນົພ້ືນຖານທ ີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ສະໝ  ີ່າສະເໝ ໄດ.້  

(ຄ) ກະແສເງນິສດົສ ດທິ, ຖາ້ມ  , ທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະໄດຮ້ບັ (ຫ ື ໄດຈ້ ີ່າຍ) ເວລາຂາຍສະສາງຊບັສນິນ ັນ້ອອກໃນຕອນທາ້ຍ

ຂອງອາຍ ການນ  າໃຊຂ້ອງຊບັສນິນ ັນ້ ໃນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນຕາມເງືີ່ອນໄຂແກງ້ແຍງ້ປກົກະຕິ ໃນ

ຂະນະທ ີ່ ທງັສອງຝີ່າຍມ ຄວາມຮອບຮ  ້ແລະ ເຕັມໃຈໃນການແລກປີ່ຽນ.   

ວສິາຫະກດິອາດຢາກນ  າໃຊງ້ບົປະມານ ຫ ື ແຜນຄາດຄະເນການເງນິຫ າ້ສ ດເພືີ່ ອຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົ, ຖາ້ມ  ຂ ມ້  ນ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ເພືີ່ ອຄາດຄະເນ ແຜນກະແສເງນິສດົ ພາຍຫ ງັປ ການບນັຊ ທ ີ່ ກວມເອົາງບົປະມານ ຫ ື ແຜນຄາດຄະເນຫ າ້ສ ດ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິອາດຢາກປບັກະແສເງນິສດົໃນງບົປະມານ ຫ ື ແຜນຄາດຄະເນ ສ  າລບັຊ ມປ ຕ ີ່ໜາ້ ດວ້ຍອດັຕາການ

ເຕ ບໂຕ ທ ີ່ ໝ ັນ້ທີ່ຽງ ຫ ື ຫ  ດລງົ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ມ  ເຫດຜນົຢ ັງ້ຢືນວີ່າວສິາຫະກດິຄວນໃຊອ້ດັຕາການເຕ ບໂຕທ ີ່ ເພ ້ມຂຶນ້. 

27.18 ການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ບ ີ່ ຄວນລວມເອົາ :   

(ກ) ກະແສຮບັເງນິສດົ ຫ ື ກະແສຈ ີ່າຍເງນິສດົ ຈາກກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ, ຫ ື   

(ຂ) ລາຍການຮບັ ຫ ື ຈ ີ່າຍ ອາກອນລາຍຮບັ. 

27.19 ກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ຕອ້ງຄາດຄະເນສ  າລບັຊບັສນິຕາມເງືີ່ອນໄຂປດັຈ ບນັ. ການຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນ

ອະນາຄດົ ບ ີ່ ຄວນລວມເອົາ ກະແສຮບັເງນິສດົ ແລະ ກະແສຈ ີ່າຍເງນິສດົ ທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນ ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະເກ ດຂຶນ້ຈາກ:    

(ກ) ການປບັປ ງໂຄງສາ້ງໃນອະນາຄດົ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິບ ີ່ ທນັມ  ຂ ຜ້  ກພນັທ ີ່ ແນີ່ນອນ, ຫ ື  

(ຂ) ການປບັປ ງ ຫ ື ການເພ ້ມທະວ ຜນົການດ  າເນ ນງານຂອງຊບັສິນໃຫດ້ ຂຶນ້.    

27.20 ອດັຕາ (ຫ ື ບນັດາອດັຕາ) ການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊໃ້ນການຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຄອືດັຕາ (ບນັດາ

ອດັຕາ) ກີ່ອນອາກອນ ທ ີ່ ສີ່ອງແສງເຖງິການປະເມ  ນສະຖານະການຂອງຕະຫ າດປດັຈ ບນັ ກີ່ຽວກບັ :  

(ກ) ມ ນຄີ່າຂອງເງນິຕາມເວລາ, ແລະ   

(ຂ) ຄວາມສີ່ຽງຊຶີ່ ງເປັນລກັສະນະສະເພາະຂອງຊບັສນິ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ໄດມ້  ການປບັປ ງຕວົເລກຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະ 

ນາຄດົສ  າລບັຄວາມສີ່ຽງນ ັນ້.   

ອດັຕາ (ຫ ື ບນັດາອດັຕາ) ການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊເ້ພືີ່ ອປະເມ  ນມ ນຄີ່າຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສນິໃດ  

ໜຶີ່ ງ ບ ີ່ ຄວນສີ່ອງແສງເຖງິຄວາມສີ່ຽງຊຶີ່ ງຕວົເລກຄາດຄະເນກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ສ  າລບັຄວາມສີ່ຽງນ ັນ້ ໄດຮ້ບັການ

ປບັປ ງ, ເພືີ່ ອຫ  ກເວັນ້ການຄິດໄລີ່ສອງເທືີ່ ອ.   

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ສ  າລບັ   

ໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ 

27.21 ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າສ  າລບັໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ ຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ   ຖາ້ວີ່າ, ແລະ ພຽງແຕີ່ຖາ້ວີ່າ, 

ມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງໜີ່ວຍນ ັນ້ ຫາກຕ  ີ່າກ ີ່ວາມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  152 

 

ຄີ່າ ຕອ້ງຖກືແບີ່ງສີ່ວນເປັນສີ່ວນຫ  ດຂອງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິຂອງໜີ່ວຍນ ັນ້ ຕາມລ  າດບັດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:    

(ກ) ທ  າອດິ, ໃຫຫ້  ດມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຄີ່ານຍິມົ ທ ີ່ ຈດັແບີ່ງເຂ້ົາໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ, ແລະ 

(ຂ) ຫ ງັຈາກນ ັນ້, ຫ  ດໃຫກ້ບັຊບັສິນອືີ່ ນໆຂອງໜີ່ວຍລງົ ໂດຍໃຫສ້ມົສີ່ວນ ຕາມພ້ືນຖານມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງແຕີ່ລະຊບັ

ສນິໃນໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ.  

27.22 ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງບ ີ່ ຄວນຫ  ດຜີ່ອນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິຂອງໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ ທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາມ ນຄີ່າ

ສ ງສ ດ ຂອງ :   

(ກ) ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ (ຖາ້ສາມາດກ  ານດົໄດ)້ ;   

(ຂ) ມ ນຄີ່າຈາກການນ  າໃຊຊ້ບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ (ຖາ້ສາມາດກ  ານດົໄດ)້ ; ແລະ   

(ຄ) ຕວົເລກສ ນ.   

27.23 ທ ກສີ່ວນເກ ນຂອງຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດຈດັແບີ່ງເຂ້ົາຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ເນືີ່ ອງຈາກຂ ຈ້  າກດັຂອງວກັ 

27.22 ຕອ້ງຈດັແບີ່ງໃສີ່ຊບັສິນອືີ່ ນໆຂອງໜີ່ວຍ ໂດຍໃຫສ້ມົສີ່ວນ ຕາມພ້ືນຖານຂອງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິອືີ່ ນໆ

ເຫ ົີ່ ານ ັນ້. 

ຂ ກ້  ານດົເພ ້ມເຕ ມ ສ  າລບັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຄີ່ານຍິມົ 

27.24 ຄີ່ານຍິມົ ບ ີ່ ສາມາດແຍກຂາຍໄດ.້ ນອກນ ັນ້ ຄີ່ານຍິມົຍງັບ ີ່ ໄດສ້າ້ງກະແສເງນິສດົໃຫວ້ິສາຫະກດິທ ີ່ ເປັນເອກະລາດຈາກ

ກະແສເງນິສດົຈາກຊບັສິນອືີ່ ນ. ຜນົຕາມມາ ຄບື ີ່ ສາມາດວດັແທກມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຂອງຄີ່ານຍິມົໂດຍກງົໄດ.້ ສະນ ັນ້, ມ ນຄີ່າ

ຍ ຕທິ  າຂອງຄີ່ານຍິມົ ຕອ້ງມາຈາກການວດັແທກມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງໜີ່ວຍ (ຫ ື ບນັດາໜີ່ວຍ) ສາ້ງເງນິສດົ ຊຶີ່ ງຄີ່ານຍິມົເປັນ

ສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຂອງໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

27.25 ເພືີ່ ອຈ ດປະສງົຂອງການທດົສອບການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ, ຄີ່ານຍິມົທ ີ່ ໄດມ້າໃນການຄວບກດິຈະການ, ເລ ີ່ ມແຕີ່ມ ືຊ້ືກ້ດິຈະ 

ການ, ຕອ້ງໄດຈ້ດັແບີ່ງເຂ້ົາແຕີ່ລະໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົຂອງຜ ຊ້ືກ້ດິຈະການ ທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ເພ ້ມຂຶນ້ 

ຈາກການຄວບກດິຈະການ ບ ີ່ ວີ່າຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິຂອງວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດຊ້ື ້ຖກືຈດັເຂ້ົາໃສີ່ໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຫ ືບ ີ່ ກ ຕາມ.  

27.26 ສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດຂ້ອງໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ ສາມາດເປັນເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມໃນຄີ່ານຍິມົ. 

ເພືີ່ ອທດົສອບການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົທ ີ່ ວສິາຫະກດິບ ີ່ ໄດເ້ປັນເຈົາ້ຂອງທງັໝດົ ດວ້ຍຄີ່ານຍິມົ, ຕອ້ງປບັ 

ປ ງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວຕາມຫ ກັການ, ກີ່ອນຈະສມົທຽບກບັມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງໜີ່ວຍ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ໂດຍບວກເພ ້ມມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຄີ່ານຍິມົທ ີ່ ໄດຈ້ດັແບີ່ງໃຫກ້ບັໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເພືີ່ ອປະກອບເອົາຄີ່ານຍິມົຮີ່ວງທ ີ່

ສາມາດເປັນເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ. ຫ ງັຈາກນ ັນ້, ໃຫເ້ອົາມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ທ ີ່ ປບັຕາມຫ ກັການ, ມາສມົທຽບ

ກບັມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດຂ້ອງໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເພືີ່ ອກ  ານດົເບິີ່ ງວີ່າໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າ ຫ ືບ ີ່ .  

27.27 ຖາ້ຫາກບ ີ່ ສາມາດຈດັແບີ່ງຄີ່ານຍິມົເຂ້ົາໃນແຕີ່ລະໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ (ຫ ື ກ  ີ່ມໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ) ບນົພ້ືນຖານທ ີ່ ກ  ານດົເອົາ

ເອງ, ຈາກນ ັນ້ ເພືີ່ ອຈ ດປະສງົຂອງການທດົສອບຄີ່ານຍິມົ ວສິາຫະກດິຕອ້ງທດົສອບການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຄີ່ານຍິມົໂດຍ

ຊອກຫາມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ຂອງຂ  ້(ກ) ຫ ື ຂອງ (ຂ) :   

(ກ) ວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດຊ້ືມ້າທງັໝດົ, ຖາ້ວີ່າບ ີ່ ໄດເ້ອົາຄີ່ານຍິມົກີ່ຽວຂອ້ງກບັວິສາຫະກດິທ ີ່ ໄດຊ້ືມ້າ ລວມເຂ້ົາກນັ. ການ 

ລວມເຂ້ົາກນັນ  ້ໝາຍຄວາມວີ່າວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດມ້າ ໄດຖ້ກືປບັປ ງໂຄງສາ້ງ ຫ ື ຍກົເລິກໃນວສິາຫະກດິທ ີ່ ລາຍງານ 

ຫ ື ໃນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມອືີ່ ນໆ.   

(ຂ) ກ ີ່ມວສິາຫະກດິທງັໝດົ, ນອກຈາກວິສາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ອົາລວມເຂ້ົາກນັ, ຖາ້ວີ່າຄີ່ານຍິມົ ກີ່ຽວຂອ້ງກບັວສິາຫະກດິ

ໃດໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືລວມເຂ້ົາກນັ.  

ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວກັດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ,້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດແ້ຍກ ຄີ່ານຍິມົ ເປັນຄີ່ານຍິມົທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດ້

ເອົາລວມເຂ້ົາກນັ ແລະ ຄີ່ານຍິມົ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ອົາລວມເຂ້ົາກນັ. ນອກນ ັນ້, ວສິາຫະກດິຍງັຕອ້ງ

ປະຕບິດັຕາມຂ ກ້  ານດົສ  າລບັໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົທ ີ່ ໄດລ້ະບ ໃນໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເມ ືີ່ອຄດິໄລີ່ມ  ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  153 

 

ຊບັສນິຂອງວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດຊ້ື ້ຫ ື ຂອງກ ີ່ມວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດຊ້ື,້ ແລະ ຈດັແບີ່ງຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າເຂ້ົາ ແລະ 

ປ ້ນກບັລາຍການນ ັນ້ ເປັນຊບັສນິ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິນ ັນ້ຄ ມ້ຄອງ.     

ການປ ້ນກບັລາຍການ ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ  
27.28 ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສ  າລບັຄີ່ານຍິມົ ຕອ້ງບ ີ່ ຖກືປ ້ນກບັລາຍການໃນປ ຕ ີ່ ມາ.   

27.29 ສ  າລບັຊບັສນິທງັໝດົ ນອກຈາກຄີ່ານຍິມົ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະເມ  ນຜນົ ໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້, ວີ່າມ  ການຊ ບ້ອກໃດ   

ໜຶີ່ ງບ  ວີ່າມ  ຄວາມເປັນໄປໄດ ້ທ ີ່ ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນປ ຜີ່ານມາ ບ ີ່ ມ  ອ ກແລວ້ 

ຫ ື ຫ  ດລງົ. ການຊ ບ້ອກວີ່າຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າອາດຫ  ດລງົ ຫ ື ອາດບ ີ່ ມ  ຕວົຈງິອ ກແລວ້ ໂດຍທ ົີ່ວໄປແມ ີ່ນ

ກງົກນັຂາ້ມກບັສິີ່ ງທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນວກັ 27.9. ຖາ້ຫາກມ ການຊ ບ້ອກດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕດັສນິເບິີ່ ງວີ່າການສ ນເສຍ

ມ ນຄີ່າໃນໄລຍະຜີ່ານມາດ ັີ່ງກ ີ່າວ ທງັໝດົ ຫ ື ສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຕອ້ງຖກືຈດົປ ້ນກບັລາຍການ ຫ ືບ ີ່ . ລະບຽບວທິ ການໃນການກ  າ

ນດົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຈະຂຶນ້ກບັການທ ີ່ ວີ່າພ້ືນຖານຂອງຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ ໄດອ້ ງຕາມ:  

(ກ) ມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງແຕີ່ລະຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ (ເບິີ່ ງ ວກັ 27.30), ຫ ື    

(ຂ) ມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ ທ ີ່ ເປັນຜ ຄ້ ມ້ຄອງຊບັສິນນ ັນ້ (ເບິີ່ ງ ວກັ 27.31).   

ການປ ້ນກບັລາຍການ ຖາ້ວີ່າມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຖ້ກືຄາດຄະເນສ  າລບັລາຍການຊບັ

ສິນໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າ 

27.30 ຖາ້ວີ່າຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຜີ່ານມາ ໄດອ້ ງໃສີ່ມ  ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດຂ້ອງຊບັສິນທ ີ່ ໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າ 

ເປັນແຕີ່ລະລາຍການ, ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂ ກ້  ານດົລ ີ່ມນ :້   

(ກ) ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄາດຄະເນມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດຂ້ອງຊບັສນິ ໃນມືລ້າຍງານໃນປ .   

(ຂ) ຖາ້ວີ່າມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ ທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນ ຂອງຊບັສນິນ ັນ້ ຫາກເກ ນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ , ວສິາຫະກດິຕອ້ງ

ເພ ້ມມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ໃຫເ້ທົີ່ າກບັມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ,້ ບນົເງ ືີ່ອນໄຂຂ ຈ້  າກດັທ ີ່ ສະເໜ ໃນຂ  ້ (ຄ) ຂາ້ງລ ີ່ມນ .້ 

ການເພ ້ມຂຶນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນການປ ້ນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ ການປ ້ນກບັລາຍການນ ັນ້ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນທນັທ .   

(ຄ) ການປ ້ນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ບ ີ່ ຄວນເຮັດໃຫມ້  ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນເພ ້ມຂຶນ້ກາຍມ ນ

ຄີ່າໃນບນັຊ  ທ ີ່ ຄວນຈະເປັນ (ສ ດທິຈາກການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ຫ ື ຄີ່າສ ນເສຍມ ນຄີ່າອອກ) ຖາ້ຫາກບ ີ່ ເຄ ຍຖກືຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າສ  າລບັຊບັສິນໃນປ ການບນັຊ ຜີ່ານໆມາ.  

(ງ) ພາຍຫ ງັການປ ້ນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ເຄ ຍໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ແລວ້, ວິສາຫະກດິ

ຕອ້ງໄດປ້ບັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ (ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ) ຂອງຊບັສນິສ  າລບັປ ການບນັຊ ໃນອະນາຄດົ ເພືີ່ ອຈດັແບີ່ງມ ນຄີ່າໃນ

ບນັຊ ທ ີ່ ຖກືດດັແກຂ້ອງຊບັສນິ, ຫກັມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ (ຖາ້ມ  ), ບນົພ້ືນຖານທ ີ່ ເປັນລະບບົ ຕະຫ ອດອາຍ ການນ  າໃຊ້

ງານທ ີ່ ຍງັເຫ ືອ ຂອງຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

ການປ ້ນກບັລາຍການ ເມ ືີ່ອມ  ການຄາດຄະເນມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ ້ສ  າລບັໜີ່ວຍສາ້ງ

ເງນິສດົ  
27.31 ຖາ້ວີ່າຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າເບືອ້ງຕ ົນ້ ໄດອ້ ງໃສີ່ມ  ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດຂ້ອງໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ ທ ີ່ ເປັນຜ ້

ຄ ມ້ຄອງຊບັສິນນ ັນ້, ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂ ກ້  ານດົດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄາດຄະເນມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດຂ້ອງໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນມືລ້າຍງານໃນປ .    

(ຂ) ຖາ້ວີ່າມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດທ້ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນສ  າລບັວສິາຫະກດິສາ້ງເງນິສດົ ຫາກເກ ນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ , ສີ່ວນ

ເກ ນດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນການປ ້ນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງແບີ່ງສີ່ວນມ ນຄີ່າການ

ປ ້ນກບັລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເຂ້ົາໃສີ່ຊບັສນິຂອງໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົລວມ, ຍກົເວັນ້ສ  າລບັຄີ່ານຍິມົ, ໂດຍໃຫສ້ມົສີ່ວນ

ກບັມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ບນົເງ ືີ່ອນໄຂຂ ຈ້  າກດັທ ີ່ ໄດລ້ະບ ໃນຂ  ້ (ຄ) ຂາ້ງລ ີ່ມນ .້ ສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ຂອງ

ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕອ້ງຖຄືກືນັກບັການປ ້ນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສນິແຕີ່ລະ 
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ລາຍການ ແລະ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໃນທນັທ .    

(ຄ) ເວລາແບີ່ງສີ່ວນການປ ້ນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ, ການປ ້ນກບັລາຍ 

ການບ ີ່ ຄວນເຮັດໃຫມ້  ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງເພ ້ມຂຶນ້ເກ ນຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາໝ ີ່ ລະຫວີ່າງ   

(i) ມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ,້ ແລະ   

(ii) ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ທ ີ່ ຈະຖກືກ  ານດົ (ສ ດທິຈາກການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນອອກ) ຖາ້ຫາກບ ີ່ ເຄ ຍຖກືຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າສ  າລບັຊບັສນິໃນປ ການບນັຊ ຜີ່ານໆມາ. 

(ງ) ທ ກມ ນຄີ່າສີ່ວນເກ ນຂອງການປ ້ນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ບ ີ່ ອາດແບີ່ງສີ່ວນເຂ້ົາຊບັສນິໃດ  

ໜຶີ່ ງເນືີ່ ອງຈາກຂ ຈ້  າກດັໃນຂ  ້ (ຄ) ຂາ້ງເທິງນ  ້ ຕອ້ງຖກືຈດັແບີ່ງຢີ່າງສມົສີ່ວນໃນຊບັສນິອືີ່ ນໆຂອງໜີ່ວຍສາ້ງເງນິ  

ສດົ, ຍກົເວັນ້ຄີ່ານຍິມົ.   

(ຈ) ພາຍຫ ງັໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ການປ ້ນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ, ຖາ້ປະຕບິດັໄດ,້ ວສິາຫະ

ກດິຕອ້ງປບັປ ງຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ (ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ) ຂອງແຕີ່ລະຊບັສນິໃນໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ ສ  າລບັປ ການບນັຊ ໃນ

ອະນາຄດົ ເພືີ່ ອແບີ່ງສີ່ວນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ທ ີ່ ດດັແກຂ້ອງຊບັສນິນ ັນ້, ຫກັມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອອອກ (ຖາ້ມ  ), ບນົພ້ືນຖານ

ທ ີ່ ເປັນລະບບົຕະຫ ອດອາຍ ການນ  າໃຊງ້ານທ ີ່ ຍງັເຫ ືອ ຂອງຊບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

27.32 ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຊບັສນິທ ີ່ ໄດຊ້ ແ້ຈງໃນວກັ 27.33, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຕ ີ່ ໄປນ :້  

(ກ) ຈ  ານວນເງນິຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນປ  ແລະ ລາຍ 

ການຫ ກັໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ແລະ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, ຖາ້ຫາກໄດນ້  າສະເໜ ) ຊຶີ່ ງລວມເອົາ

ຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

(ຂ) ຈ  ານວນເງນິການປ ້ນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ

ໃນປ  ແລະ ລາຍການຫ ກັໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ແລະ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ, ຖາ້ຫາກໄດນ້  າສະ  

ເໜ ) ຊຶີ່ ງລວມເອົາການປ ້ນກບັລາຍການຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ.   

27.33 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນວກັ 27.32 ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຊບັສິນດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້    

(ກ) ເຄືີ່ ອງໃນສາງ. 

(ຂ) ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ (ລວມທງັອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ຕາມວທິ ການຕ ົນ້ທຶນ).   

(ຄ) ຄີ່ານຍິມົ. 

(ງ) ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຄີ່ານຍິມົ. 

(ຈ) ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້. 

(ສ) ເງນິລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິປະສມົ.  

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ຄືກັນກັບ IFRS ສ າລັບ ວນກ. 
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ໝວດ 28  

ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ 

 

ໝວດນ  ້ພິຈາລະນາເຖງິເຫດການດາ້ນເສດຖະກດິ ຊຶີ່ ງຍງັບ ີ່ທນັມ  ໃນ ສປປ ລາວ ແຕີ່ຄາດວີ່າ ຈະມ ໃນປ 

ຂາ້ງໜ້າ. 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

28.1 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ ໝາຍເຖງິທ ກຮ ບແບບສິີ່ ງຕອບແທນທ ີ່ ວິສາຫະກດິໄດໃ້ຫເ້ປັນການແລກປີ່ຽນກບັວຽກງານທ ີ່

ພະນກັງານໄດຮ້ບັໃຊ,້ ລວມທງັຄະນະບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະອ  ານວຍການ. ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  າໃຊສ້  າລບັຜນົປະໂຫຍດທງັ

ໝດົຂອງພະນກັງານ, ຍກົເວັນ້ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ຊຶີ່ ງໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນໝວດ 26 ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້. 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານທ ີ່ ຂຶນ້ກບັໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຈະນອນຢ ີ່ໜຶີ່ ງໃນສ ີ່ ຈ  າພວກດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້  

(ກ) ຜນົປະໂຫຍດໄລຍະສ ັນ້ຂອງພະນກັງານ ໝາຍເຖງິຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ (ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຜນົປະໂຫຍດເວລາ

ສິ້ນສ ດສນັຍາ) ຊຶີ່ ງຍງັຄາ້ງຈ ີ່າຍທງັໝດົພາຍໃນສິບສອງເດອືນນບັແຕີ່ທາ້ຍປ  ທ ີ່ ພະນກັງານດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໄດຮ້ບັໃຊວ້ຽກ

ງານທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ.  

(ຂ) ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ ໝາຍເຖງິຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ (ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້

ສ ດສນັຍາ) ຊຶີ່ ີ່ງຕອ້ງຈ ີ່າຍພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດການເຮັດການ.  

(ຄ) ຜນົປະໂຫຍດອືີ່ ນໆໄລຍະຍາວຂອງພະນກັງານ ໝາຍເຖງິຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ (ຊຶີ່ ງບ ີ່ ແມ ີ່ນຜນົປະໂຫຍດ

ພະນກັງານຫ ງັອອກການ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິ້ນສ ດສນັຍາ) ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຄ້າ້ງຈ ີ່າຍທງັໝດົພາຍໃນສິບສອງເດອືນ

ນບັແຕີ່ທາ້ຍປ  ຊຶີ່ ງພະນກັງານດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໄດຮ້ບັໃຊວ້ຽກງານທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ.  

(ງ) ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາໝາຍເຖງິຜນົປະໂຫຍດ ທ ີ່ ຕອ້ງຈ ີ່າຍໃຫພ້ະນກັງານ ຊຶີ່ ງເປັນຜນົຈາກ :  

(i) ການຕກົລງົຂອງວິສາຫະກດິໃນການຍກົເລ ກສນັຍາແຮງງານຂອງພະນກັງານໃດໜຶີ່ ງກີ່ອນເຖງິອາຍ ຮບັເງນິ

ບ  ານານປກົກະຕ,ິ ຫ ື  

(ii) ການຕກົລງົອອກການໂດຍການສະໝກັໃຈຂອງພະນກັງານໃດໜຶີ່ ງ ເພືີ່ ອແລກເອົາຜນົປະໂຫຍດດ ັີ່ງກ ີ່າວ.   

28.2 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຍງັລວມມ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ຊຶີ່ ງພະນກັງານໄດຮ້ບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ

ປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ (ເຊັີ່ ນຮ ນ້ ຫ ື  ສດິທິໃນການຊືຮ້  ນ້) ຫ ື ເງນິສດົ ຫ ື ຊບັສນິອືີ່ ນໆຂອງວິສາຫະກດິ ຕາມຈ  ານວນເງນິ 

ທ ີ່ ໄດອ້ ງໃສີ່ລາຄາຮ ນ້ຂອງວສິາຫະກດິ ຫ ື ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງອືີ່ ນໆຂອງວິສາຫະກດິ. ວສິາຫະກດິ

ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມໝວດ 26 ເພືີ່ ອລງົບນັຊ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້. 

ຫ ກັການລວມ ດາ້ນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ກີ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົຂອງພະນກັງານ 

28.3 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ກີ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົຂອງພະນກັງານ ຊຶີ່ ງພະນກັງານມ ສດິໄດ້

ຮບັພາຍ ຫ ງັໄດຮ້ບັໃຊວ້ຽກງານໃນວິສາຫະກດິ ໃນຮອບເວລາລາຍງານນ ັນ້ :  

(ກ) ເປັນໜ ້ສນິ, ພາຍຫ ງັຫກັຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍໂດຍກງົ ໃຫພ້ະນກັງານ ຫ ື ເປັນເງນິສມົທບົເຂ້ົາກອງທຶນຜນົປະ     

ໂຫຍດຂອງພະນກັງານ. ຖາ້ວີ່າຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍຫາກສ ງກີ່ວາພນັທະບວ້ງການຮບັໃຊວ້ຽກງານ ກີ່ອນມືລ້າຍ

ງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນເກ ນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນຊບັສນິໃນຂອບເຂດທ ີ່ ວີ່າ ລາຍຈ ີ່າຍໆລີ່ວງ   

ໜາ້ນ ັນ້ ຈະນ  າໄປສ ີ່ການຫ  ດຜີ່ອນເງນິຊ  າລະໃນອະນາຄດົ ຫ ື ການທດົແທນເປັນເງນິສດົ.  

ຂ) ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າໝວດອືີ່ ນໆຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ກ  ານດົໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນໜຶີ່ ງ

ຂອງຕ ົນ້ທຶນຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຫ ື ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ.   
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ຜນົປະໂຫຍດໄລຍະສ ັນ້ຂອງພະນກັງານ 

ຕວົຢີ່າງ  
28.4 ຜນົປະໂຫຍດໄລຍະສ ັນ້ຂອງພະນກັງານ ລວມມ  :  

(ກ) ຄີ່າທດົແທນແຮງງານ, ເງນິເດອືນ  ແລະ ເງນິບ  າລ ງປະກນັສງັຄມົ ;  

(ຂ) ການລາພກັໄລຍະສ ັນ້ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຄີ່າທດົແທນ (ເຊັີ່ ນລາພກັປະຈ  າປ , ລາພກັປິີ່ ນປວົພະຍາດ) ຖາ້ວີ່າການລາພກັຄາດ

ວີ່າຈະເກ ດຂຶນ້ພາຍໃນສບິສອງເດອືນນບັຈາກປ ການບນັຊ ທ ີ່ ພະນກັງານໄດຮ້ບັໃຊໜ້າ້ທ ີ່ ວຽກງານທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ;  

(ຄ) ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຕອ້ງຈ ີ່າຍບວ້ງການແບີ່ງຜນົກ  າໄລ ແລະ ເງນິບ  າເນັດພາຍໃນສບິສອງເດອືນນບັຈາກສິນ້ສ ດປ ການ

ບນັຊ  ຊຶີ່ ງພະນກັງານໄດຮ້ບັໃຊໜ້າ້ທ ີ່ ວຽກງານທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ; ແລະ  

(ງ) ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນເງນິ (ເຊັີ່ ນການຊີ່ວຍເຫ ືອດາ້ນການແພດ, ບີ່ອນພກັເຊົາ, ລດົຮບັໃຊ ້ແລະ ສນິຄາ້ ຫ ື ການ

ບ ລິການໂດຍບ ີ່ ເສຍຄີ່າ ຫ ື ໄດຮ້ບັເງນິຊີ່ວຍໜ ນ) ສ  າລບັພະນກັງານທ ີ່ ພວມປະຕບິດັງານ.   

ຫ ກັການລວມ ກີ່ຽວກບັການຕ ມ ນຄີ່າຜນົປະໂຫຍດໄລຍະສ ັນ້   
28.5 ເວລາພະນກັງານໃດໜຶີ່ ງ ໄດຮ້ບັໃຊວ້ສິາຫະກດິໃນຮອບເວລາລາຍງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ໂດຍອ ງຕາມວກັ 28.3 ຕາມຈ  ານວນເງນິຜນົປະໂຫຍດໄລຍະສ ັນ້ຂອງພະນກັງານ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຕ້ ເປັນມ ນຄີ່າ

ປດັຈ ບນັ ທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະຕອ້ງຈ ີ່າຍເພືີ່ ອແລກປີ່ຽນກບັການຮບັໃຊວ້ຽກງານດ ັີ່ງກ ີ່າວ.                                             .   

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າ – ການລາພກັໄລຍະສ ັນ້ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຄີ່າທດົ

ແທນ   
28.6 ວສິາຫະກດິອາດທດົແທນເງນິໃຫພ້ະນກັງານເວລາຂາດການເນືີ່ອງຈາກເຫດຜນົຕີ່າງໆ ລວມທງັການລາພກັປະຈ  າປ  ແລະ 

ການລາພກັປິີ່ ນປວົພະຍາດ. ການລາພກັໄລຍະສ ັນ້ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຄີ່າທດົແທນບາງລາຍ ສາມາດສະສມົໄດ ້ - ຖາ້ວີ່າພະນກັ 

ງານຫາກນ  າໃຊສ້ດິບ ີ່ ທນັໝດົໃນປ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ແມ ີ່ນສາມາດຍກົໄປປະຕິບດັຕ ີ່  ແລະ ນ  າໃຊໃ້ນປ ຕ ີ່ ໆໄປໄດ.້ ຕວົຢີ່າງ ປະ 

ກອບມ ການລາພກັປະຈ  າປ  ແລະ ການລາພກັປິີ່ ນປວົພະຍາດ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄາດຄະ

ເນບວ້ງການລາພກັທ ີ່ ໄດຮ້ບັຄີ່າທດົແທນຄືນແບບສະສມົ, ຖາ້ວີ່າພະນກັງານຫາກຮບັໃຊໜ້າ້ທ ີ່ ວຽກງານ ທ ີ່ ເຮັດໃຫເ້ພ ້ມສິດ 

ໃນການລາພກັທ ີ່ ໄດຮ້ບັເງນິທດົແທນໃນອະນາຄດົ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄາດຄະເນບວ້ງການລາພກັທ ີ່ ໄດ້

ຮບັຄີ່າທດົແທນຄນືແບບສະສມົ ເປັນຈ  ານວນເງນິເພ ້ມເຕ ມ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຕ້ ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະຕອ້ງຈ ີ່າຍ ເນືີ່ອງ

ຈາກມ ສດິທິ ທ ີ່ ພະນກັງານບ ີ່ ທນັໄດນ້  າໃຊ ້ ສະສມົເຖງິທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງສະແດງຈ  ານວນເງນິ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນໜ ້ສິນໝ ນວຽນ ໃນມືລ້າຍງານ. 

28.7 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍບວ້ງການລາພກັທ ີ່ ໄດຮ້ບັການທດົແທນ (ທ ີ່ ສະສມົບ ີ່ ໄດ)້ ຖາ້ຫາກເກ ດມ  

ການລາພກັດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄິດໄລີ່ມ  ນຄີ່າການລາພກັທ ີ່ ໄດທ້ດົແທນເງນິຄນືແບບສະສມົບ ີ່ ີ່ໄດຕ້າມຈ  ານວນເງນິ

ເດອືນ ແລະ ຄີ່າແຮງທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ຕອ້ງຈ ີ່າຍ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ໄດຕ້ ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ໃນໄລຍະລາພກັນ ັນ້. 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  - ແຜນການ ການແບີ່ງຜນົກ  າໄລ ແລະ ເງນິບ  າເນັດ  
28.8 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄາດຄະເນໃນການເບ ກຈ ີ່າຍເງນິບວ້ງການແບີ່ງຜນົກ  າໄລ ແລະ ເງນິບ  າ

ເນັດ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອ :  

(ກ) ວສິາຫະກດິມ  ພນັທະຕາມກດົໝາຍ ຫ ື ພນັທະແບບປະລິຍາຍ ໃນປດັຈ ບນັຊຶີ່ ງຕອ້ງໄດດ້  າເນ ນການເບ ກຈ ີ່າຍອນັເປັນ

ຜນົເນືີ່ ອງຈາກເຫດການຜີ່ານມາ (ໝາຍຄວາມວີ່າວສິາຫະກດິບ ີ່ ມ  ທາງເລືອກທ ີ່ ເປັນໄປໄດອ້ືີ່ ນໆ ນອກຈາກຈ ີ່າຍເງນິ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ), ແລະ   

(ຂ) ສາມາດດ  າເນ ນການຄາດຄະເນປະຕິບດັ ກີ່ຽວກບັພນັທະນ ັນ້ ຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້  
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ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ: ການຈ  າແນກຄວາມແຕກຕີ່າງລະຫີ່ວາງ ແຜນສມົ 

ທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ 
28.9 ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ ລວມມ , ຕວົຢີ່າງ :   

(ກ) ນະໂຍບາຍເງນິບ  ານານ ເຊັີ່ ນ ເບຍ້ບ  ານານ, ແລະ   

(ຂ) ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການອືີ່ ນໆ, ເຊັີ່ ນ ການປະກນັໄພຊ ວິດຫ ງັອອກການ ແລະ ການປິີ່ ນປວົຮກັສາຫ ງັ

ອອກການ.  

ຂ ຕ້ກົລງົຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິສະໜອງຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ ຖວືີ່າແມ ີ່ນແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານ

ຫ ງັອອກການ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະຕິບດັ ຕາມໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ສ  າລບັປະເພດຂ ຕ້ກົລງົດ ັີ່ງກ ີ່າວທງັໝດົ, ບ ີ່ ວີ່າຈະເປັນການ

ສາ້ງວສິາຫະກດິຕີ່າງຫາກ ຫ ືບ ີ່ ກ ຕາມ ໃນການຮບັເງນິສມົທບົ ແລະ ເບ ກຈ ີ່າຍຜນົປະໂຫຍດ. ໝວດນ  ້ຕອ້ງຖກືປະຕິບດັ 

ສ  າລບັການປະກອບເງນິສມົທບົ ໃຫກ້ບັອງົການປະກນັສງັຄມົ (ອປສ). ໃນບາງກ ລະນ , ຂ ຕ້ກົລງົດີ່ງັກ ີ່າວ ແມ ີ່ນກ  ານດົຕາມ

ກດົໝາຍ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນມາດຕະການຂອງວສິາຫະກດິ. ຂ ຕ້ກົລງົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມາຈາກມາດຕະການຂອງວສິາຫະກດິ.  

28.10 ແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ ຖກືຈດັປະເພດເປັນແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ຫ ື ແຜນນະໂຍບາຍ

ຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ຊຶີ່ ງຂຶນ້ກບັເງ ືີ່ອນໄຂຕ ົນ້ຕ ຂອງແຜນເຫ ົີ່ ານ ັນ້.  

(ກ) ແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ໝາຍເຖງິແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ ໂດຍອ ງຕາມເງືີ່ອນໄຂທ ີ່

ວີ່າວສິາຫະກດິຈ ີ່າຍເງນິສມົທບົເປັນຈ  ານວນເງນິຄງົທ ີ່ ທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ໃຫວ້ສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ (ກອງທຶນ) ແລະ ບ ີ່ ມ  ຂ ້

ຜ  ກພນັທາງກດົໝາຍ ຫ ື ພນັທະແບບປະລິຍາຍໃຫຈ້ ີ່າຍເງນິສມົທບົເພ ້ມຕືີ່ ມ ຫ ື ຊ  າລະເປັນຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົແກີ່

ສະມາຊກິພະນກັງານ ຖາ້ວີ່າກອງທຶນບ ີ່ ມ  ຊບັສນິຫ າຍພຽງພ  ເພືີ່ ອຊ  າລະຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການ

ຮບັໃຊຂ້ອງພະນກັງານໃນປ ປດັຈ ບນັ ແລະ ປ ຜີ່ານໆມາ. ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈ  ານວນເງນິຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກ

ການ ທ ີ່ ສະມາຊກິພະນກັງານໄດຮ້ບັ ຈຶີ່ງກ  ານດົຕາມຈ  ານວນເງນິສມົທບົທ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດຈ້ ີ່າຍ (ແລະ ບາງທ 

ພະນກັງານກ ໄດຈ້ ີ່າຍ) ເຂ້ົາໃນແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ ຫ ື ໃຫຜ້ ປ້ະກນັໄພໃດໜຶີ່ ງ,  

ພອ້ມກບັຜນົຕອບແທນທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກການໝ ນທຶນບວ້ງເງນິສມົທບົ. ນ ແ້ມ ີ່ນສະພາບການ ກີ່ຽວກບັເງນິຄງັບ  ານານ 

ທ ີ່ ຖກືຄ ມ້ຄອງໂດຍ ອປສ.  

(ຂ) ແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ໝາຍເຖງິແຜນຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັ

ອອກການ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ.້ ອ ງຕາມແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່

ກ  ານດົໄວ,້ ພນັທະຂອງວສິາຫະກດິມ  ຄ ືຕອ້ງສະໜອງຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດຕ້ກົລງົໃຫພ້ະນກັງານທ ີ່ ພວມປະຕບິດັງານ 

ແລະ ອະດດິພະນກັງານ; ແລະ ຄວາມສີ່ຽງໃນການຄິດໄລີ່ສິນທດົແທນປະກນັໄພ (ຊຶີ່ ງຜນົປະໂຫຍດຈະຫ າຍກີ່ວາ 

ຫ ື ໜອ້ຍກີ່ວາສິີ່ ງທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນໄວ)້ ແລະ ຄວາມສີ່ຽງຈາກການລງົທຶນ (ຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ວີ່າຜນົຕອບແທນຈາກຊບັ

ສນິ ທ ີ່ ຮກັສາໄວ ້ເພືີ່ ອປະກອບທຶນດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ຈະແຕກຕີ່າງກບັສິີ່ ງທ ີ່ ໄດຄ້າດຫວງັໄວ)້ ແມ ີ່ນວສິາຫະກດິຈະ

ເປັນຜ ແ້ບກຫາບພາລະໂດຍສີ່ວນໃຫີ່ຍ. ຖາ້ວີ່າປະສບົການດາ້ນສະຖຕິປິະກນັໄພ ຫ ື ການລງົທຶນ ຫາກຕ  ີ່າກ ີ່ວາທ ີ່ ໄດ້

ຄາດຫວງັໄວ,້ ພນັທະຂອງວສິາຫະກດິອາດເພ ້ມຂຶນ້ ແລະກງົກນັຂາ້ມ ຖາ້ປະສບົການດາ້ນສະຖຕິປິະກນັໄພ ຫ ື 

ການລງົທຶນຫາກໄດຮ້ບັຜນົດ ກ ີ່ວາທ ີ່ ໄດຄ້າດຫວງັໄວ.້ 

ແຜນນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດກ ີ່ມນາຍຈາ້ງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະ 

ໂຫຍດພາກລດັ  
28.11 ແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດກ ີ່ມນາຍຈາ້ງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພາກລດັ ຈດັເປັນແຜນ

ສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ຫ ື ແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ບນົພ້ືນຖານເງືີ່ອນໄຂຂອງແຜນ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຊຶີ່ ງລວມທງັພນັທະແບບປະລິຍາຍທ ີ່ ນອກເໜືອຈາກເງືີ່ອນໄຂທ ີ່ ເປັນທາງການ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຖາ້ວີ່າບ ີ່ ມ  ຂ ມ້  ນ

ຂີ່າວສານພຽງພ ສ  າລບັນ  າໃຊ ້ ເພືີ່ ອລງົບນັຊ ຜ ົນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວສ້  າລບັແຜນນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດກ ີ່ມນາຍ

ຈາ້ງ ທ ີ່ ເປັນແຜນນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ວິສາຫະກດິຈະລງົບນັຊ ໂດຍສອດຄີ່ອງຕາມວກັ 28.13 ຄື

ກນັກບັວີ່າເປັນແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ແລະ ເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ 28.40.  



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  158 

 

ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ມ  ການປະກນັ  
28.12 ວສິາຫະກດິອາດຊ  າລະສນິທດົແທນປະກນັໄພ ເພືີ່ ອປະກອບທຶນໃຫແ້ກີ່ແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກ

ການ. ເວລານ ັນ້ວສິາຫະກດິຕອ້ງຖແືຜນຄດິໄລີ່ດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ,້ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ເມ ືີ່ອວສິາຫະກດິນ ັນ້ 

ມ  ພນັທະທາງກດົໝາຍ ຫ ື ພນັທະແບບປະລິຍາຍ:   

(ກ) ໃຫຊ້  າລະເງນິໂດຍກງົບວ້ງຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານໃນມືທ້ ີ່ ຕອ້ງໄດຈ້ ີ່າຍ, ຫ ື  

(ຂ) ໃຫຊ້  າລະຈ  ານວນເງນິເພ ້ມຕືີ່ ມ ຖາ້ວີ່າຜ ຮ້ບັປະກນັ ບ ີ່ ຊ  າລະຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົຂອງພະນກັງານໃນອະນາຄດົ ທ ີ່

ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການຮບັໃຊໜ້າ້ທ ີ່ ໂດຍພະນກັງານໃນປ ປດັຈ ບນັ ແລະ ໃນປ ຜີ່ານໆມາ.  

ພນັທະແບບປະລິຍາຍ ອາດກ  າເນ ດໂດຍທາງອອ້ມຈາກແຜນຄິດໄລີ່, ຜີ່ານກນົໄກທ ີ່ ນ  າໃຊເ້ພືີ່ ອກ  ານດົສິນທດົແທນໃນອະ 

ນາຄດົ, ຫ ື ຜີ່ານສາຍພວົພນັກບັພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັຜ ຮ້ບັປະກນັ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຮກັສາພນັທະທາງກດົໝາຍ ຫ ື 

ພນັທະແບບປະລິຍາຍ, ວສິາຫະກດິນ ັນ້ ຕອ້ງໄດລ້ງົບນັຊ ແຜນຄິດໄລີ່ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນແຜນຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ.້  

ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ: ແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າ  
28.13 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິສມົທບົທ ີ່ ຕອ້ງຈ ີ່າຍໃນປ :    

(ກ) ເປັນໜ ້ສນິ, ພາຍຫ ງັໄດຫ້ກັຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍອອກແລວ້. ຖາ້ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍບວ້ງເງນິສມົທບົຫາກສ ງ   

ກີ່ວາເງນິສມົທບົຄາ້ງຈ ີ່າຍ ສ  າລບັວຽກງານຮບັໃຊ ້ກີ່ອນມືລ້າຍງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນເກ ນ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນຊບັສນິ.  

(ຂ) ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າໝວດອືີ່ ນຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ກ  ານດົໃຫຕ້ ົນ້ທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ  ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຂອງຕ ົນ້ທຶນຊບັສນິ, ເຊັີ່ ນ ເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຫ ື ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່  ມ  ຕວົຕນົ. 

ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ: ແຜນນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  າ 

ນດົໄວ ້

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  
28.14 ປະຕບິດັຕາມຫ ກັການລວມ ກີ່ຽວກບັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນວກັ 28.3 ກີ່ຽວກບັແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່

ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ,້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  :   

(ກ) ໜ ້ສນິທ ີ່ ສະແດງເຖງິພນັທະບວ້ງແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ,້ ຫກັມ ນຄີ່າຊບັສນິໃນ

ແຜນ - ເປັນ ໜ ້ສນິຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ (ເບິີ່ ງວກັ 28.15 ຫາ 28.23).   

(ຂ) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງສ ດທິຂອງໜ ້ສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວໃນປ  ຕາມຕ ົນ້ທຶນຂອງບນັດາແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັ 

ງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນປ  (ເບິີ່ ງ ວກັ 28. 24 ຫາ 28.27). 

ການຕ ມ ນຄີ່າໜ ້ສນິຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້

28.15 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າໜ ້ສິນຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ສ  າລບັພນັທະ ພາຍໃຕແ້ຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົ

ປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ໃຫເ້ທົີ່ າກບັ ລວມຍອດສ ດທິຂອງຈ  ານວນເງນິດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງພນັທະ ພາຍໃຕແ້ຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ (ພນັທະຜນົ

ປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ)້ ໃນມືລ້າຍງານ (ວກັ 28.16 ຫາ 28.22 ໃຫຄ້  າແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັການຕ ມ  ນຄີ່າ

ພນັທະດ ັີ່ງກ ີ່າວ), ລບົໃຫ ້

(ຂ) ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສິນໃນແຜນໃນມືລ້າຍງານ (ຖາ້ມ  )  ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊເ້ພືີ່ ອສະສາງພນັທະໂດຍກງົ. ວກັ 11.27  ຫາ 

11.32  ວາງເງ ືີ່ອນໄຂເພືີ່ ອກ  ານດົມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສິນໃນແຜນເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ທ ີ່ ເປັນຊ ັບັສນິການເງນິ. 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  159 

 

ການລວມເອົາຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ທ ີ່ ບ ີ່ ທນັໄດຮ້ບັ  
28.16 ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງພນັທະຂອງວິສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕາມແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນ

ມືລ້າຍງານ ຕອ້ງສີ່ອງແສງເຖງິຈ  ານວນເງນິຄາດຄະເນຜນົປະໂຫຍດຊຶີ່ ງສະມາຊກິພະນກັງານຈະໄດຮ້ບັ ໂດຍແລກປີ່ຽນ

ກບັວຽກງານທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນໃນປ ປດັຈ ບນັ ແລະ ໃນປ ຜີ່ານໆມາ, ລວມທງັຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ຍງັບ ີ່ ທນັໄດຮ້ບັ (ເບິີ່ ງວກັ 28.26) 

ແລະ ລວມທງັຜນົກະທບົຂອງສ ດຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດ ທ ີ່ ໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດສ ງກີ່ວາສ  າລບັພະນກັງານໃນຊ ມປ ການຮບັໃຊ້

ຕາມຫ ງັ. ສິີ່ ງນ  ້ ກ  ານດົໃຫວ້ິສາຫະກດິຕອ້ງໄດຄ້ດິໄລີ່ຈ  ານວນເງນິຜນົປະໂຫຍດບວ້ງປ ປດັຈ ບນັ ແລະ ປ ຜີ່ານໆມາ ບນົ

ພ້ືນຖານສ ດຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດໃນແຜນ ແລະ ສາ້ງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັ (ຂ ສ້ມົມ  ດຖານການຄດິໄລີ່ສນິທດົແທນ

ປະກນັໄພ) ກີ່ຽວກບັຕວົຜນັແປດາ້ນປະຊາກອນ (ເຊັີ່ ນ ຮອບໝ ນຂອງພະນກັງານ ແລະ ການເສຍຊ ວດິ) ແລະ ຕວົຜນັ

ແປດາ້ນການເງນິ (ເຊັີ່ ນສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ໃນອະນາຄດົຂອງເງນິເດອືນ ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍປິີ່ ນປວົພະຍາດ) ທ ີ່ ຈະສ ົີ່ງຜນົກະທບົ

ໃສີ່ຕ ົນ້ທຶນຂອງຜນົປະໂຫຍດ. ຂ ສ້ມົມ  ດຖານການຄດິໄລີ່ສນິທດົແທນປະກນັໄພ ຕອ້ງເປັນກາງ (ບ ີ່ ວີ່າຈະປາສະຈາກ 

ຄວາມບ ີ່ ຮອບຄອບ ຫ ື ທງັບ ີ່ ມ  ລກັສະນະຮກັສາເດ ມຈນົເກ ນໄປ ກ ຕາມ), ຕອ້ງສອດຄີ່ອງກນັ ແລະ ຖກືຄດັເລືອກເພືີ່ ອຊີ່ວຍ

ໃຫມ້  ການຄາດຄະເນທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ກີ່ຽວກບັກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ບນົພ້ືນຖານແຜນຄດິໄລີ່ນ ັນ້.     

ການຕ ມ ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ  
28.17 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ບນົພ້ືນຖານການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ. ວິ

ສາຫະກດິຕອ້ງຊອກຫາອດັຕາທ ີ່ ຕອ້ງປະຕບິດັເພືີ່ ອຕ ມ  ນຄີ່າເງນິຊ  າລະໃນອະນາຄດົເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ໂດຍອ ງຕາມອດັ 

ຕາທອ້ງຕະຫ າດ ໃນມືລ້າຍງານ ຕ ີ່ ກບັພນັທະບດັບ ລິສດັທ ີ່ ມ  ຄ ນນະພາບສ ງ. ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶີ່ ງປດັຈ ບນັ ບ ີ່ ທນັມ  ຕະ 

ຫ າດເຄືີ່ ອນໄຫວສ  າລບັພນັທະບດັດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊຜ້ນົຕອບແທນຂອງຕະຫ າດ (ໃນມືລ້າຍງານ) ກີ່ຽວກບັ

ພນັທະບດັຂອງລດັຖະບານ. ສະກ ນເງນິ ແລະ ອາຍ ການຂອງພນັທະບດັບ ລິສດັ ຫ ື ພນັທະບດັຂອງລດັຖະບານ ຕອ້ງ

ສອດຄີ່ອງກບັສະກ ນເງນິ ແລະ ກ  ານດົເວລາທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນໄວ ້ທ ີ່ ຈະຕອ້ງຊ  າລະຈ  ານວນເງນິໃນອະນາຄດົ. 

ວທິ ການຕ ມ ນຄີ່າຕາມສະຖຕິກິານປະກນັໄພ  
28.18 ຖາ້ວີ່າ ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຫາກສາມາດ, ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ບ ີ່ ມ  ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ, ນ  າໃຊວ້ທິ ຄດິໄລີ່

ຜນົປະໂຫຍດຕາມຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຄາດຄະເນ ເພືີ່ ອຕ ມ  ນຄີ່າພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ແລະລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່

ພວົພນັນ ັນ້, ກ ຕອ້ງນ  າໃຊວ້ທິ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ຖາ້ວີ່າຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ຫາກອ ງໃສີ່ເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ, ວທິ ຄດິໄລີ່

ຜນົປະໂຫຍດຕາມຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຄາດຄະເນ ກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິຈ  າຕອ້ງໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່

ກ  ານດົໄວ ້ ບນົພ້ືນຖານທ ີ່ ສີ່ອງແສງເຖງິການຄາດຄະເນສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ຂອງເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ. ນອກນ ັນ້, ວທິ ຄດິໄລີ່

ຜນົປະໂຫຍດຕາມຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຄາດຄະເນ ກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິວາງຫ າຍຂ ສ້ມົມ  ດຖານການຄິດໄລີ່ສນິທດົແທນປະກນັໄພ 

ໃນການຕ ມ ນຄີ່າພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ,້ ລວມທງັອດັຕາການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ, ອດັຕາ

ຜນົຕອບແທນທ ີ່ ໄດຄ້າດໄວຈ້າກຊບັສິນໃນແຜນ, ອດັຕາຄາດຄະເນການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງເງນິເດອືນ, ຮອບໝ ນຂອງພະນກັ 

ງານ, ອດັຕາການຕາຍ, ແລະ (ສ  າລບັແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນການປິີ່ ນປວົພະຍາດ) ອດັຕາທີ່າອີ່ຽງຂະຫຍາຍຕວົ

ຂອງຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການປ ີ່ ນປວົພະຍາດ. 

28.19 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິບ ີ່ ສາມາດ, ໂດຍບ ີ່ ມ  ການໃຊຈ້ ີ່າຍ  ຫ ື ບ ີ່ ມ  ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ, ນ  າໃຊວ້ທິ ຄິດໄລີ່ຜນົປະ 

ໂຫຍດຕາມຫວົໜີ່ວຍທ ີ່ ຄາດຄະເນ ເພືີ່ ອຕ ມ  ນຄີ່າຂ ຜ້  ກພນັ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນບວ້ງແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນ ັກັ

ງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ,້ ອະນ ຍາດໃຫວ້ສິາຫະກດິນ ັນ້ ປບັປ ງການຕ ມ  ນຄີ່າພນັທະໃຫກ້ະທດັລດັລງົ ບວ້ງພນັທະຜນົປະໂຫຍດ

ພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ທ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານປດັຈ ບນັ :  

(ກ) ບ ີ່ ຄ  ານງຶເຖງິລາຍການຄາດຄະເນການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງເງນິເດອືນໃນອະນາຄດົ (ເຊັີ່ ນ ສມົມ ດວີ່າ ພະນກັງານໃນປດັຈ  

ບນັ ຍງັຈະສບືຕ ີ່ ຮບັເງນິເດອືນໃນປດັຈ ບນັ ຈນົກີ່ວາຄາດວີ່າພະນກັງານໃນປດັຈ ບນັນ ັນ້ ຈະເລ ີ່ ມໄດຮ້ບັຜນົປະ 

ໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ) ;   

(ຂ) ບ ີ່ ຄ  ານງຶເຖງິວຽກງານຮບັໃຊໃ້ນອະນາຄດົຂອງພະນກັງານປດັຈ ບນັ (ເຊັີ່ ນ ສມົມ ດວີ່າ ໃຫຢ້ ດຕແິຜນຄິດໄລີ່ຜນົປະ 

ໂຫຍດສ  າລບັພະນກັງານປດັຈ ບນັ ພອ້ມທງັ ສ  າລບັພະນກັງານໃໝີ່) ; ແລະ  

(ຄ) ບ ີ່ ຄ  ານງຶເຖງິການເສຍຊວິດິໃນໜາ້ທ ີ່ ທ ີ່ ອາດເປັນໄປໄດຂ້ອງພະນກັງານປດັຈ ບນັ ໃນລະຫີ່ວາງມ ືລ້າຍງານ ແລະມືທ້ ີ່

ຄາດວີ່າພະນກັງານຈະເລ ີ່ ມຕ ົນ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ (ເຊັີ່ ນ ສມົມ ດວີ່າ ພະນກັງານໃນປດັຈ  



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  160 

 

ບນັທງັໝດົ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ). ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ການເສຍຊວິດິເວລາພ ົນ້ໜາ້ທ ີ່  ກ 

ຕອ້ງໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາ.   

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການປບັປ ງການຕ ມ  ນຄີ່າໃຫກ້ະທດັລດັລງົ ຕອ້ງໄດເ້ອົາຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດຮ້ບັ 

ແລະ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຮ້ບັເຂ້ົາໃນການຕ ມ  ນຄີ່າ ພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ.້  

28.20 ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ຈະບ ີ່ ກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິຕອ້ງໄດຈ້າ້ງຜ ຄ້ິດໄລີ່ສິນທດົແທນປະກນັໄພອດິສະລະ ເພືີ່ ອດ  າເນ ນການ

ປະເມ  ນຄີ່າຕາມສະຖຕິປິະກນັໄພຢີ່າງຄບົຖວ້ນ ທ ີ່ ຈ  າເປັນເພືີ່ ອຄດິໄລີ່ພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ.້ ນອກ

ນ ັນ້, ຍງັບ ີ່ ໄດກ້  ານດົ ໃຫມ້  ການປະເມ  ນຄີ່າຕາມສະຖຕິປິະກນັໄພຢີ່າງຄບົຖວ້ນແຕີ່ລະປ . ໃນຊ ມປ ລະຫີ່ວາງ ການປະເມ  ນ

ຄີ່າຕາມສະຖຕິປິະກນັໄພຢີ່າງຄບົຖວ້ນ, ຖາ້ວີ່າສມົມ ດຖານການຄດິໄລີ່ສິນທດົແທນປະກນັໄພຕ ົນ້ຕ  ບ ີ່ ໄດມ້  ການປີ່ຽນແປງ 

ຫຍງັຫ າຍ, ພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່ີ່າຜີ່ານການປບັປ ງການຕ ມ  ນຄີ່າຂອງປ ຜີ່ານ 

ມາ ບວ້ງການປີ່ຽນແປງທາງດາ້ນປະຊາກອນ ຂອງພະນກັງານ, ເຊັີ່ ນ ຈ  ານວນພນົ ແລະ ລະດບັເງນິເດອືນ.  

ການຮບັຮອງນ  າໃຊ,້ ການປີ່ຽນແປງ, ການຫ  ດຂະໜາດລງົ ແລະ ການຊ  າລະສະສາງແຜນ

ນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຕີ່າງໆ  
28.21 ຖາ້ວີ່າ ແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວໄ້ດຖ້ກືຮບັຮອງນ  າໃຊ ້ ຫ ື ປີ່ຽນແປງໃນປ ປດັຈ ບນັ, ວສິາຫະກດິ

ຕອ້ງເພ ້ມ ຫ ື ຫ  ດໜ ້ສນິຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິການປີ່ຽນແປງດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ຕອ້ງຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ  ສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ (ສີ່ວນຫ  ດລງົ) ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ (ລາຍຮບັ) ໃນການຄດິໄລີ່ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໃນປ ປດັຈ  

ບນັ. ກງົກນັຂາ້ມ, ຖາ້ວີ່າແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ໃດໜຶີ່ ງໄດຖ້ກືຫ  ດຂະໜາດລງົ (ໝາຍຄວາມວີ່າມ  ການຫ  ດຜນົປະໂຫຍດ

ລງົ ຫ ື ຫ  ດພະນກັງານທ ີ່ ຖກືຄ ມ້ກນັລງົ) ຫ ື ຊ  າລະສະສາງ (ໄດສ້ະສາງພນັທະຂອງນາຍຈາ້ງໝດົ) ໃນປ ປດັຈ ບນັ, ພນັທະ

ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ຈະຫ  ດລງົ ຫ ື ຖກືລບົລາ້ງ ແລະ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື 

ສີ່ວນເສຍ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໃນປ ປດັຈ ບນັ.   

ຊບັສນິໃນແຜນນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້

28.22 ຖາ້ວີ່າ ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນມືລ້າຍງານ ຫາກຕ  ີ່າກ ີ່ວາມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຂອງ

ຊບັສນິໃນແຜນໃນມືນ້ ັນ້, ແຜນຄິດໄລີ່ນ ັນ້ ຈະມ ສີ່ວນເກ ນ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນເກ ນຂອງແຜນຄດິ 

ໄລີ່ ເປັນຊບັສນິໃນແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ພຽງແຕີ່ເມ ືີ່ອຫາກສາມາດໄດຮ້ບັຄນືສີ່ວນເກ ນຜີ່ານການຫ  ດ 

ຜີ່ອນເງນິສມົທບົໃນອະນາຄດົ ຫ ື ຜີ່ານການທດົແທນເງນິຄືນ ທ ີ່ ໄດມ້າຈາກແຜນຄິດໄລີ່ນ ັນ້. 

ຕ ົນ້ທຶນຂອງແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ 
28.23 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງສ ດທິ ຂອງໜ ້ສິນຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນປ , ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນ

ສີ່ວນປີ່ຽນແປງທ ີ່ ຕດິພນັກບັຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ຈ ີ່າຍໃຫພ້ະນກັງານໃນປ  ຫ ື ເນືີ່ອງຈາກເງນິສມົທບົຈາກນາຍຈາ້ງ, ເປັນ ຕ ົນ້

ທຶນຂອງແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນປ . ຕ ົນ້ທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນ

ໜຶີ່ ງ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ອ ກສີ່ວນໜຶີ່ ງເປັນລາຍການຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ (ເບິີ່ ງ ວກັ 28.24) ເວັນ້ເສຍ

ແຕີ່ວີ່າ ໝວດອືີ່ ນໆຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ກ  ານດົໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕ ົນ້ທຶນນ ັນ້ ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງຕ ົນ້ທຶນຂອງ

ຊບັສນິ ເຊັີ່ ນ ເຄືີ່ ອງໃນສາງ ຫ ື ຊບັສມົບ ັດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ. 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

28.24 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ດາ້ນສະຖຕິິປະກນັໄພທງັໝດົ ໃນປ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້. ວສິາຫະກດິ

ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນໄດ ້ແລະ ສີ່ວນເສຍ ທງັໝດົດາ້ນສະຖຕິິປະກນັໄພ ໃນລາຍຮບັສງັລວມອືີ່ ນໆ.  

28.25 ສີ່ວນປີ່ຽນແປງສ ດທິຂອງໜ ້ສນິຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານ ທ ີ່ ກ  ານດົໄວຊ້ຶີ່ ງໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນຕ ົນ້ທຶນຂອງແຜນ

ນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ລວມມ  :   

(ກ) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງໜ ້ສນິຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ອນັເນືີ່ ອງຈາກການຮບັໃຊວ້ຽກງານ ຂອງພະນກັ 

ງານໃນຮອບເວລາລາຍງານ.   

(ຂ) ດອກເບຍ້ ຂອງພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ໃນຮອບເວລາລາຍງານ.   
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(ຄ) ຜນົຕອບແທນຂອງຊບັສນິໃນແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ ແລະ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງສ ດທິຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງສິດທິຮບັ

ການທດົແທນຄືນທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  (ເບິີ່ ງວກັ 28,28) ໃນຮອບເວລາລາຍງານ.  

(ງ) ສີ່ວນໄດ ້ແລະ ສີ່ວນເສຍດາ້ນສະຖຕິປິະກນັໄພ ທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ໃນຮອບເວລາລາຍງານ.  

(ຈ) ສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ ຫ ື ສີ່ວນຫ  ດລງົຂອງໜ ້ສນິຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວອ້ນັເນືີ່ອງຈາກການຮບັຮອງເອົາແຜນ

ຄດິໄລີ່ໃໝີ່ ຫ ື ການປີ່ຽນແປງແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ທ ີ່ ມ   ໃນຮອບເວລາລາຍງານ (ເບິີ່ ງວກັ 28.21).    

(ສ) ສີ່ວນຫ  ດລງົຂອງໜ ້ສນິຜນົປະໂຫຍດພະນ ັກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ອນັເນືີ່ອງຈາກການຫ  ດຂະໜາດລງົ ຫ ື ການຊ  າລະ 

ສະສາງແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ທ ີ່ ມ   ໃນຮອບເວລາລາຍງານ (ເບິີ່ ງວກັ 28.21).   

28.26 ພາຍໃຕແ້ຜນນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ,້ ວຽກງານຮບັໃຊຂ້ອງພະນກັງານເຮັດໃຫເ້ກ ດມ  ພນັ 

ທະ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າສິດທິໃນຜນົປະໂຫຍດ ແມ ີ່ນບນົເງ ືີ່ອນໄຂການວີ່າຈາ້ງງານໃນອະນາຄດົ (ເວ້ົາອ ກຢີ່າງໜຶີ່ ງ, ເປັນຜນົ

ປະໂຫຍດທ ີ່ ບ ີ່ ທນັໄດຮ້ບັ). ປ ການຜີ່ານໆມາຈນົເຖງິມ ືໄ້ດຮ້ບັສິດ ເຮັດໃຫເ້ກ ດມ  ພນັທະແບບປະລິຍາຍ, ຍອ້ນວີ່າໃນມືລ້າຍ

ງານແຕີ່ລະຄ ັງ້ຕິດຕ ີ່ ກນັ, ຈ  ານວນເງນິຈາກການ ທ ີ່ ພະນກັງານຮບັໃຊວ້ຽກງານໃນອະນາຄດົ ກີ່ອນຈະໄດຮ້ບັສດິຮບັຜນົ

ປະໂຫຍດນ ັນ້ແມ ີ່ນຫ  ດລງົ. ໃນເວລາຕ ມ  ນຄີ່າພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ,້ ວສິາຫະກດິພິຈາລະນາຄວາມ

ເປັນໄປໄດ ້ທ ີ່ ວີ່າພະນກັງານບາງຄນົຈະບ ີ່ ໄດເ້ງ ືີ່ອນໄຂ ໃນການໄດຮ້ບັສດິຕ ີ່ ຜນົປະໂຫຍດດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ບາງ

ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ (ເຊັີ່ ນ ການຊີ່ວຍເຫ ືອໃນການປິີ່ ນປວົພະຍາດຫ ງັອອກການ) ທ ີ່ ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດ້

ຈ ີ່າຍ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອ ມ  ເຫດການທ ີ່ ກ  ານດົໄວເ້ກ ດຂຶນ້ ພາຍຫ ງັພ ົນ້ສະພາບການເປັນພະນກັງານແລວ້ (ເຊັີ່ ນລ ົມ້ປີ່ວຍ), ກ ຈະຖວືີ່າ

ມ  ການສາ້ງພນັທະໄວເ້ມ ືີ່ອພະນກັງານໄດຮ້ບັໃຊວ້ຽກງານ ຊຶີ່ ງຈະໃຫສ້ິດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເມ ືີ່ອເຫດການທ ີ່ ກ  າ

ນດົໄວຫ້າກເກ ດຂຶນ້. ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າເຫດການທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວດ້ ັີ່ງກ ີ່າວເກ ດຂຶນ້ ຈະມ ຜນົກະທບົໃສີ່ການຕ ມ  ນຄີ່າ

ພນັທະດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ກ  ານດົວີ່າພນັທະມ ຢ ີ່ຈງິ ຫ ືບ ີ່ . 

ການທດົແທນຄນື  
28.28 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິແນີ່ໃຈວີ່າ ຝີ່າຍໜຶີ່ ງອ ກຈະທດົແທນເງນິສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຫ ື ທງັໝດົ ລາຍຈ ີ່າຍອນັຈ  າເປັນເພືີ່ ອສະສາງພນັທະ

ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ,້ ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສດິທິ ໃນການໄດຮ້ບັເງນິທດົແທນຄືນ 

ເປັນຊບັສິນໜຶີ່ ງຕີ່າງຫາກ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊ ັບັສນິນ ັນ້ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ. ລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ພວົພນັກບັແຜນຄດິໄລີ່ຜນົ

ປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ອາດຖກືສະແດງໃຫເ້ຫັນເປັນຈ  ານວນເງນິສ ດທິ ພາຍຫ ງັຫກັຈ  ານວນເງນິທດົແທນຄືນ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັ

ຮ ລ້າຍການບນັຊ ແລວ້ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ຫ ື ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ຖາ້ຫາກໄດນ້  າສະເໜ ).  

ຜນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວອືີ່ ນໆຂອງພະນກັງານ 

28.29 ຜນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວອືີ່ ນໆຂອງພະນກັງານ ລວມມ  ຕວົຢີ່າງຕ ີ່ ໄປນ  ້:  

(ກ) ການລາພກັໄລຍະຍາວ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຄີ່າທດົແທນ, ເຊັີ່ ນການພກັການຍາວຫ ງັການເຮັດວຽກເປັນໄລຍະຍາວ ຫ ື ການລາ

ພກັຍາວໃນປ .  

(ຂ) ຜນົປະໂຫຍດ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັການເຮັດວຽກໄລຍະຍາວ.  

(ຄ) ເງນິນະໂຍບາຍຄນົພິການ ໄລຍະຍາວ.  

(ງ) ການແບີ່ງຜນົກ  າໄລ ແລະ ເງນິບ  າເນັດຕອ້ງຈ ີ່າຍໃນເວລາສບິສອງເດອືນ ຫ ື ຫ າຍກີ່ວານ ັນ້ ພາຍຫ ງັສິ້ນສ ດປ ທ ີ່

ພະນກັງານໄດຮ້ບັໃຊໜ້າ້ທ ີ່ ການທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ.   

(ຈ) ຄີ່າທດົແທນແຮງງານທ ີ່ ຈະຈ ີ່າຍໃນເວລາສບິສອງເດອືນ ຫ ື ຫ າຍກີ່ວານ ັນ້ ພາຍຫ ງັສິ້ນສ ດປ ທ ີ່ ມ  ສິດໄດຮ້ບັ.  

28.30 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ສນິ ບວ້ງຜນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວອືີ່ ນໆຂອງພະນກັງານ ທ ີ່ ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າເປັນລວມ

ຍອດເງນິສ ດທິຂອງຈ  ານວນເງນິດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງພນັທະ ບວ້ງຜນົປະໂຫຍດໃນມືລ້າຍງານ, ລບົ    

(ຂ) ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າໃນມືລ້າຍງານຂອງຊບັສນິໃນແຜນ (ຖາ້ຫາກມ ຕວົຈງິ) ເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງພນັທະໂດຍກງົ.    
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ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງໜ ້ສິນ ໂດຍອ ງຕາມວກັ 28.23.  

ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິ້ນສ ດສນັຍາ 

28.31 ວສິາຫະກດິອາດມ ຂ ຜ້  ກພນັ, ທາງດາ້ນນຕິກິ  າ, ຕາມສນັຍາທ ີ່ ໄດເ້ຊັນກບັພະນກັງານ ຫ ື ຕວົແທນຂອງພະນກັງານ ຫ ື ຕາມ

ພນັທະແບບປະລິຍາຍ ອ ງຕາມທາງປະຕບິດັດາ້ນທ ລະກດິ, ປະເພນ  ຫ ື ຄວາມປະສງົທ ີ່ ຈະປະຕບິດັຢີ່າງເທົີ່ າທຽມກນັໃນ

ການຊ  າລະເງນິ (ຫ ື ສະໜອງຜນົປະໂຫຍດອືີ່ ນໆ) ໃຫພ້ະນກັງານເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາແຮງງານ. ການຈ ີ່າຍຊ  າລະເງນິ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາ.   

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

28.32 ເນືີ່ອງຈາກວີ່າ ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິ້ນສ ດສນັຍາ ບ ີ່ ໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົແກີ່ວິສາຫະກດິ, ວສິາ 

ຫະກດິຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຂອງລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນທນັທ .  

28.33 ເວລາວສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິ້ນສ ດສນັຍາ, ວສິາຫະກດິຍງັຕອ້ງລງົບນັຊ  ກີ່ຽວກບັການ

ຫ  ດຜີ່ອນຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເງນິບ  ານານ ຫ ື ຜນົປະໂຫຍດອືີ່ ນໆຂອງພະນກັງານລງົ.  

28.34 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິ້ນສ ດສນັຍາ ເປັນໜ ້ສນິ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອວສິາຫະກດິ

ໄດມ້  ພາລະຜ ກພນັຢີ່າງຈະແຈງ້ ວີ່າຈະ:    

(ກ) ໃຫພ້ະນກັງານໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຄນົສິນ້ສ ດສນັຍາແຮງງານກີ່ອນມືອ້ອກຮບັເງນິບ  ານານ ຕາມປກົກະຕ,ິ ຫ ື   

(ຂ) ໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາ ເພືີ່ ອສ ົີ່ງເສ ມການອອກການໂດຍສະໝກັໃຈ.  

28.35 ວສິາຫະກດິ ມ  ພາລະຜ ກພນັຢີ່າງຈະແຈງ້ ໃນເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອວສິາຫະກດິມ  ແຜນການລະອຽດ ກີ່ຽວກບັການ

ສິນ້ສ ດສນັຍາຢີ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນໄປບ ີ່ ໄດທ້ ີ່ ຈະຍກົເລ ກແຜນການດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

ການຕ ມ ນຄີ່າ  
28.36 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າ ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາ ຕາມຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ກີ່ຽວກບັລາຍຈ ີ່າຍ

ທ ີ່ ຈ  າເປັນເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງພນັທະໃນມືລ້າຍງານ. ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ມ  ການຊ ກຍ ໃ້ຫອ້ອກການໂດຍສະໝກັໃຈ, ການຕ ມ  ນຄີ່າ

ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາ ຕອ້ງໄດອ້ ງໃສີ່ຈ  ານວນພນົທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະຮບັເອົາການສະເໜ ນ ັນ້.   

28.37 ຖາ້ວີ່າຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາ ຄາ້ງຈ ີ່າຍເກ ນສບິສອງເດອືນຂຶນ້ໄປ ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ, ຕອ້ງ

ໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າດ ັີ່ງກ ີ່າວ ດວ້ຍການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ.   

ລະບອບກ ີ່ມບ ລິສດັ 

28.38 ຖາ້ວີ່າບ ລິສດັແມ ີ່ໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດແກີ່ພະນກັງານຂອງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍແຫີ່ງ ແລະ ບ ລິສດັແມ ີ່ ສະເໜ 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ IFRS ສ  າລບັ ວນກ ຫ ື IFRS 

ເຕັມສີ່ວນ, ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ຕ ມ  ນຄີ່າລາຍຈ ີ່າຍບວ້ງຜນົປະໂຫຍດ

ຂອງພະນກັງານ ບນົພ້ືນຖານການຈດັສນັຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສ  າລບັກ ີ່ມບ ລິສດັ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດໄລຍະສ ັນ້ຂອງພະນກັງານ  
28.39 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ກ  ານດົໃຫເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສະເພາະ ກີ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດໄລຍະສ ັນ້ຂອງພະນກັງານ.  

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ 
28.40 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ສ  າລບັແຜນສມົທບົ

ເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ.້ ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິປະຕບິດັແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດກ ີ່ມນາຍຈາ້ງ ທ ີ່ ກ  ານດົໄວເ້ປັນແຜນ

ສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ເນືີ່ອງຈາກບ ີ່ ມ  ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານພຽງພ  ເພືີ່ ອຈະລງົບນັຊ ກ ີ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ (ເບິີ່ ງວກັ 
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28.11), ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຄວາມເປັນຈງິທ ີ່ ວີ່າ ນ ເ້ປັນແຜນຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ແລະ ເຫດຜນົວີ່າ

ເປັນຫຍງັຈຶີ່ງໄດລ້ງົບນັຊ ເປັນແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ພອ້ມໆກບັເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທງັໝດົທ ີ່ ມ   ກ ີ່ຽວກບັສີ່ວນ

ເກ ນ ຫ ື ສີ່ວນຂາດເຂ ນ ຂອງແຜນຄິດໄລີ່ນ ັນ້ ພອ້ມທງັ ຜນົຕາມມາທ ີ່ ອາດມ , ຖາ້ມ  , ສ  າລບັວສິາຫະກດິ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັແຜນນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່

ກ  ານດົໄວ ້
28.41 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ ກ ີ່ຽວກບັແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້

(ຍກົເວັນ້ແຜນນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດກ ີ່ມນາຍຈາ້ງທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວ ້ທ ີ່ ໄດລ້ງົບນັຊ ເປັນແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້

ຕາມວກັ 28.11, ຊຶີ່ ງຕອ້ງປະຕບິດັຕາມການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານໃນວກັ 28.40 ແທນ). ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິມ  ຫ າຍແຜນ

ຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ,້ ອາດເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຢີ່າງສງັລວມ ຫ ື ແຍກເປັນແຕີ່ລະແຜນຄິດໄລີ່ ຫ ື ເຕ້ົາໂຮມກນັຕາມ

ແບບວທິ ການທ ີ່ ຖວືີ່າເປັນປະໂຫຍດຫ າຍກີ່ວາໝ ີ່.   

(ກ) ບດົອະທິບາຍລວມ ກີ່ຽວກບັປະເພດແຜນຄດິໄລີ່, ລວມທງັນະໂຍບາຍການປະກອບທຶນ.  

(ຂ) ນະໂຍບາຍການບນັຊ  ເພືີ່ ອຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນໄດ ້ແລະ ສີ່ວນເສຍດາ້ນສະຖຕິປິະກນັໄພ ແລະ ຈ  ານວນເງນິ 

ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍດາ້ນສະຖຕິິປະກນັໄພໃນຮອບເວລາ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນປ  .  

(ຄ) ການອະທິບາຍລາຍການລະອຽດ ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຫາກປບັປ ງໃຫກ້ະທດັລດັຕາມທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ 28.19 

ເພືີ່ ອຕ ມ  ນຄີ່າພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວຂ້ອງຕນົ.    

(ງ) ມືປ້ະເມ  ນຜນົສະຖຕິິປະກນັໄພຄບົຖວ້ນທ ີ່ ຫ າ້ສ ດ ແລະ, ຖາ້ບ ີ່ ແມ ີ່ນມ ືລ້າຍງານ, ບດົອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັການປບັປ ງ

ທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນເພືີ່ ອຕ ມ  ນຄີ່າພນັທະຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນມືລ້າຍງານ.  

(ຈ) ການສມົທຽບຕວົເລກຍອດເຫ ືອຕ ົນ້ປ  ແລະ ທາ້ຍປ  ຂອງພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ໂດຍແຍກ

ເປ ດເຜ ຍຈ  ານວນເງນິຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ ແລະ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງອືີ່ ນໆທງັໝດົ.     

(ສ) ການສມົທຽບຕວົເລກຍອດເຫ ືອຕ ົນ້ປ  ແລະ ທາ້ຍປ  ຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າຂອງຊບັສນິໃນແຜນ ແລະ ຍອດເຫ ືອຕ ົນ້ປ  

ແລະ ທາ້ຍປ  ຂອງທ ກສດິທິໃນການຮບັເງນິທດົແທນຄນື ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນຊບັສິນ ໂດຍແຍກຊ ແ້ຈງ

ຕີ່າງຫາກ, ຖາ້ປະຕບິດັໄດ,້:   

(i) ເງນິສມົທບົ ;  

(ii) ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ ; ແລະ   

(iii) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງອືີ່ ນໆ ຂອງຊບັສນິໃນແຜນ.   

(ຊ) ລວມຍອດຕ ົນ້ທຶນ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນປ , ໂດຍແຍກ

ເປ ດເຜ ຍຈ  ານວນເງນິ :   

(i) ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນເປັນລາຍຈ ີ່າຍ, ແລະ   

(ii) ທ ີ່ ໄດຈ້ດົເຂ້ົາຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສນິ.  

(ຍ) ອດັຕາສີ່ວນຮອ້ຍ ຫ ື ມ  ນຄີ່າ ທ ີ່ ແຕີ່ລະປະເພດລາຍໃຫີ່ຍ ເປັນສີ່ວນປະກອບຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງລວມຍອດຊບັ

ສນິໃນແຜນໃນມືລ້າຍງານ ຊຶີ່ ງປະເພດລາຍໃຫຍີ່ຂອງຊບັສນິໃນແຜີ່ນ ຕອ້ງລວມມ  ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ຈ  າກດັ ເຄືີ່ ອງມກືານ

ເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ, ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້, ອະສງັຫາລິມະຊບັ ແລະ ຊບັສນິອືີ່ ນໆທງັໝດົ;  

(ດ) ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ລວມຢ ີ່ໃນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິໃນແຜນ ສ  າລບັ :  

(i) ແຕີ່ລະປະເພດເຄືີ່ ອງມກືານເງນິຂອງວສິາຫະກດິ, ແລະ  

(ii) ອະສງັຫາລິມະຊບັທ ກລາຍທ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດຄ້ອບຄອງ ຫ ື ຊບັສນິອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດນ້  າໃຊ ້.  

(ຕ) ຜນົຕອບແທນຕວົຈງິຂອງຊບັສນິໃນແຜນ.  
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(ຖ) ສມົມ ດຖານຕ ົນ້ຕ ຂ ໃ້ນການຄດິໄລີ່ສນິທດົແທນປະກນັໄພທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ,້ ຊຶີ່ ງ, ຖາ້ປະຕບິດັໄດ ້ລວມມ  :  

(i) ອດັຕາການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ;  

(ii) ອດັຕາຜນົຕອບແທນທ ີ່ ຄາດຫວງັຈາກຊບັສນິ ໃນແຜນສ  າລບັຮອບເວລາທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ  ໃນເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິ ;  

(ii) ອດັຕາທ ີ່ ຄາດໄວສ້  າລບັການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງເງນິເດອືນ ;    

(iv) ອດັຕາທີ່າອີ່ຽງຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນການປິີ່ ນປວົພະຍາດ ; ແລະ   

(iv) ຂ ສ້ມົມ  ດຖານສ  າຄນັກີ່ຽວກບັການຄິດໄລີ່ສນິທດົແທນປະກນັໄພອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ.້  

ການສມົທຽບຕວົເລກທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນຂ  ້ (ຈ) ແລະ (ສ) ຂາ້ງເທິງ ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງສະແດງສ  າລບັຮອບເວລາຜີ່ານໆ

ມາ. ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມທ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ຕ ມ  ນຄີ່າລາຍຈ ີ່າຍຂອງຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານ ບນົພ້ືນຖານການ

ຈດັແບີ່ງຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສ  າລບັກ ີ່ມບ ລິສດັ (ເບິີ່ ງວກັ 28.38) ຕອ້ງອະທິ 

ບາຍ, ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ, ວທິ ການຄິດໄລີ່ການຈດັແບີ່ງ ແລະ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ້

ມ  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນຂ  ້(ກ) ຫາ (ຖ) ຂາ້ງເທິງ ສ  າລບັແຜນຄດິໄລີ່ທງັໝດົ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວອືີ່ ນໆ  
28.42 ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຜນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວອືີ່ ນໆ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິສະໜອງໃຫແ້ກີ່ພະນກັງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດ 

ເຜ ຍລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງຜນົປະໂຫຍດນ ັນ້, ມ ນຄີ່າຂອງພນັທະດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ລະດບັການປະກອບທຶນໃນມືລ້າຍງານ.  

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດເວລາສິ້ນສ ດສນັຍາ   
28.43 ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິສະໜອງໃຫພ້ະນກັງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງແຈງ້

ລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງຜນົປະໂຫຍດດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ນະໂຍບາຍການບນັຊ ຂອງຕນົ, ແລະ ມ ນຄີ່າຂອງພນັທະ ພອ້ມທງັລະດບັ

ການປະກອບທຶນໃນມືລ້າຍງານ.  

28.44 ຖາ້ຫາກມ ຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນ ກີ່ຽວກບັຈ  ານວນພະນກັງານທ ີ່ ຈະຮບັຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາ, ຈະມ ໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດ

ຂຶນ້. ໝວດ 21 ເງນິແຮ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ອາດຈເກ ດຂຶນ້  ກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັໜ ້ສິນ

ທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ລະດບັຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ທ ີ່ ຈະຕອ້ງຈ ີ່າຍເງນິອອກເພືີ່ ອຊ  າລະຜນົປະໂຫຍດນ ັນ້ ຍງັຢ ີ່ໃນ

ລະດບັທ ີ່ ບ ີ່ໜາ້ເປັນໄປໄດ.້ 
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ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

28.9 

28.10 (ກ) 

28.17 

 

ກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປດັຈ ບນັ ບ ີ່ ໄດກ້  ານດົ ໃຫມ້  ຂ ຕ້ກົລງົ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຕອ້ງສະໜອງຜນົ

ປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ, ແຕີ່ວສິາຫະກດິລາວ ສາມາດສະໜອງຂ ຕ້ກົລງົດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ນອກນ ັນ້, ບ ລິ 

ສດັໃນກ ີ່ມຕີ່າງປະເທດ ກ ສາມາດກ  ານດົຂ ຕ້ກົລງົດ ັີ່ງກ ີ່າວ (ຜນົກະທບົຕ ີ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມ

ກດິຈະການ). ວກັນ  ້ຖກືປບັປ ງ ເພືີ່ ອປະກອບເອົາການປະກນັສງັຄມົ ຂອງລາວເຂ້ົາ.  

28.23  

28.24 

28.41 (ຂ) 

 

ອ ງຕາມ IFRS ສ  າລບັ ວນກ, ຕ ົນ້ທຶນຂອງແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ທງັ

ໝດົ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ຫ ື ສີ່ວນໜຶີ່ ງ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ເປັນລາຍການໜຶີ່ ງ ຂອງຜນົ

ໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ.  

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ກ  ານດົໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຫ ື ສີ່ວນໜຶີ່ ງ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ເປັນລາຍການ    

ໜຶີ່ ງ ຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ (ເບິີ່ ງວກັ 28.24 ຂາ້ງລ ີ່ມ).  

28.27  

 

 

ແຜນສະໜບັສະໜ ນ ຂອງລດັຖະບານລາວ ບ ີ່ ມ  ຜນົກະທບົຕ ີ່ ຈ  ານວນເງນິ ຂອງຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ  ີ່ ໄດ້

ກ  ານດົໄວ.້ ວກັນ  ້ຖກືຕດັອອກ. 

28.31 

 

ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປດັຈ ບນັ ບ ີ່ ໄດກ້  ານດົ ໃຫມ້  ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາ, ແຕີ່ວສິາຫະກດິ 

ຂອງລາວ ສາມາດສະໜອງສິີ່ ງນ .້ ນອກນ ັນ້, ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຕີ່າງປະເທດ ສາມາດກ  ານດົໃຫມ້  ສິີ່ ງເຫ ົີ່ ານ  ້ (ຜນົ

ກະທບົຕ ີ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ). 

28.39 

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ບ ີ່ ໄດກ້  ານດົສະເພາະໃຫມ້  ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດໄລຍະສ ັນ້

ຂອງພະນກັງານ. ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົໃຫມ້  ການເປ ດເຜ ຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ວກັນ  ້ຖກືປບັປ ງ.  
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ໝວດ 29  

ອາກອນລາຍຮບັ 

 

ໝວດນ  ້ພິຈາລະນາເຖງິບາງລະບຽບຫ ກັການ ຊຶີ່ ງຍງັບ ີ່ທນັໄດກ້  ານດົ ໃນ ສປປ ລາວ ແຕີ່ສາມາດນ  າໃຊ້

ໃນການສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ເມືີ່ອບ ລິສດັແມີ່ ມ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ 

ຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ. 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

29.1 ເພືີ່ ອຈ ດປະສງົຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ ອາກອນລາຍຮບັ ລວມມ ທ ກອາກອນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ທ ີ່

ອ ງໃສີ່ຖານກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ. ອາກອນລາຍຮບັ ຍງັລວມມ ບນັດາອາກອນ ເຊັີ່ ນອາກອນຫກັຢ ີ່ຕ ົນ້ທາງ ຊຶີ່ ງບ ລິສດັໃນ

ກ ີ່ມ, ວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຫ ື ວສິາຫະກດິປະສມົຕອ້ງຈ ີ່າຍ ໃນການແຈກຢາຍເງນິກ  າໄລໃຫແ້ກີ່ວິສາຫະກດິລາຍງານ.  

29.2 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວເວ້ົາເຖງິການລງົບນັຊ  ກີ່ຽວກບັອາກອນລາຍຮບັ. ໃນນ  ້ ມ  ການກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

ກີ່ຽວກບັຜນົຕາມມາທາງດາ້ນອາກອນໃນປ  ແລະ ໃນອະນາຄດົຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ

ຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ. ຈ  ານວນເງນິອາກອນດ ັີ່ງກ ີ່າວທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລວມມ  ອາ 

ກອນໃນປ  ແລະ ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ. ອາກອນໃນປ  ໝາຍເຖງິອາກອນຕອ້ງຈ ີ່າຍ (ທດົແທນຄນື) ບວ້ງກ  າໄລຖກືເສຍ

ອາກອນ (ຂາດທຶນອາກອນ) ໃນປ  ຫ ື ປ ຜີ່ານໆມາ. ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງໝາຍເຖງິອາກອນຕອ້ງຈ ີ່າຍ ຫ ື ທ ີ່ ເກບັຄືນໄດ້

ໃນປ ຂາ້ງໜາ້, ຊຶີ່ ງໂດຍທ ົີ່ວໄປ ເປັນຜນົມາຈາກການເກບັຄືນໄດ ້ ຫ ື ການຊ  າລະເງນິໂດຍວສິາຫະກດິ ກີ່ຽວກບັ ຊບັສນິ 

ແລະ ໜ ້ສິນ ບວ້ງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ປດັຈ ບນັ ແລະ ຜນົກະທບົທາງດາ້ນອາກອນ ຂອງການຍກົຍອດການຂາດທຶນອາກອນ 

ແລະ ສນິເຊືີ່ ອອາກອນທ ີ່ ບ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ.້ 

ຂ ັນ້ຕອນການລງົບນັຊ  ອາກອນລາຍຮບັ 

29.3 ວສິາຫະກດິຕອ້ງລງົບນັຊ ອາກອນລາຍຮບັຕາມຂ ັນ້ຕອນ (ກ) ຫາ (ດ) ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ :້  

(ກ) ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ອາກອນໃນປ  ທ ີ່ ຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ລວມມ ຜນົກະທບົຈາກໝາກຜນົທ ີ່ ອາດເປັນໄປໄດ້

ຂອງການກວດຄນືໂດຍລດັຖະການສີ່ວຍສາອາກອນ (ວກັ 29.4 ຫາ 29.8).   

(ຂ) ຈ  າແນກ ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະມ ຜນົກະທບົຕ ີ່ ກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ ຖາ້ຫາກເກບັກ ຄ້ນືໄດ ້ຫ ື ມ  ການ 

ຊ  າລະຕາມມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ປດັຈ ບນັ (ວກັ 29.9 ແລະ 29.10).  

(ຄ) ກ  ານດົພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນຂອງລາຍການດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ພາຍຫ ງັສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານ :  

(i) ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ ທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນຂ  ້(ຂ). ພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສິນ ກ  ານດົຂຶນ້

ຈາກຜນົຕາມມາຂອງການຂາຍຊບັສິນ ຫ ືການຊ  າລະໜ ້ສນິດວ້ຍມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ປດັຈ ບນັ (ວກັ 29.11 ແລະ 

29.12). 

(ii) ລາຍການອືີ່ ນໆທ ີ່ ມ  ພ້ືນຖານຄດິໄລີ່ອາກອນ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຈະບ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນຊບັສນິ ຫ ື 

ໜ ້ສນິກ ຕາມ, ໝາຍຄວາມວີ່າລາຍການທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ເປັນລາຍຮບັ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ຈະ

ຖກືເສຍອາກອນ ຫ ື ໃຊຫ້ກັອາກອນໄດ ້ສ  າລບັຮອບເວລາໃນອະນາຄດົ (ວກັ 29.13) .  

(ງ) ຄດິໄລີ່ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ, ຂາດທຶນອາກອນ ແລະ ສນິເຊືີ່ ອອາກອນ ທ ີ່ ບ ີ່ ທນັໄດນ້  າໃຊ ້(ວກັ 29.14).  

(ຈ) ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຊບັສິນອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ແລະ ໜ ້ສິນອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ທ ີ່ ມາຈາກສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ

ຊ ົີ່ວຄາວ, ຂາດທຶນອາກອນ ແລະ ສນິເຊືີ່ ອອາກອນທ ີ່ ບ ີ່ ທນັໄດນ້  າໃຊ ້(ວກັ 29.15 ຫາ 29.17).    
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(ສ) ຕ ມ  ນຄີ່າ ຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ແລະ ໜ ້ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ຕາມຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ລວມມ ຜນົກະທບົຈາກ

ໝາກຜນົທ ີ່ ອາດເປັນໄປໄດຂ້ອງການກວດຄືນໂດຍລດັຖະການສີ່ວຍສາອາກອນ ຈາກການກວດກາອາກອນ ອ ງ

ຕາມອດັຕາອາກອນຊຶີ່ ງ, ບນົພ້ືນຖານກດົໝາຍອາກອນທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ຫ ື ຄາດວີ່າມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ໃນທາ້ຍຮອບ

ເວລາລາຍງານ, ຄາດວີ່າຈະຖກືປະຕິບດັ ຖາ້ວີ່າຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງຈະເກ ດຂຶນ້ ຫ ື ໜ ້ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະ

ສາງ ຈະຖກືສະສາງ (ວກັ 29.18 ຫາ 29.25) . 

(ຊ) ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນປບັມ ນຄີ່າຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ເພືີ່ ອໃຫຈ້  ານວນເງນິສ ດທິ ເທົີ່ າທຽມກບັ ຈ  ານວນ

ເງນິທ ີ່ ສ ງສ ດ ທ ີ່ ສາມາດເປັນໄປໄດສ້ ງ ທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ບນົພ້ືນຖານກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນໃນປດັຈ ບນັ ຫ ື ໃນອະນາ 

ຄດົ (ວກັ 29.21 ແລະ 29.22).   

(ຍ) ຈດັແບີ່ງອາກອນຕອ້ງຈ ີ່າຍໃນປ  ແລະ ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ຕາມອງົປະກອບທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງຂອງກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, 

ຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ແລະ ທຶນເຈົາ້ຂອງ (ວກັ 29.27).  

(ດ) ສະເໜ  ແລະ ເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ໄດກ້  ານດົ (ວກັ 29.28 ຫາ 29.32). 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າອາກອນໃນປ  

29.4 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ສນິອາກອນໃນປ  ເປັນອາກອນຕອ້ງຈ ີ່າຍ ບວ້ງກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນໃນປ ປດັຈ  

ບນັ ແລະ ປ ຜີ່ານໆມາ. ຖາ້ວີ່າຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍໃນປ ປດັຈ ບນັ ແລະ ໃນປ ຜີ່ານໆມາ ຫາກເກ ນຈ  ານວນເງນິຕອ້ງຈ ີ່າຍ

ໃນປ ດ ັີ່ງກ ີ່າວເຫ ົີ່ າ ນ ັນ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນເກ ນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນຊບັສນິອາກອນໃນປ .  

29.5 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັສນິອາກອນໃນປ  ສ  າລບັຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ຕດິພນັກບັການຂາດທຶນອາກອນຊຶີ່ ງ

ສາມາດເຍືອ້ນຄນືຫ ງັ ເພືີ່ ອເກບັຄນືອາກອນທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍໃນປ ຜີ່ານມາ.  

29.6 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າໜ ້ສິນ (ຊບັສນິ) ອາກອນໃນປ   ຕາມຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຄາດວີ່າຕອ້ງຈ ີ່າຍ (ເກບັຄນືໄດ)້ ໂດຍນ  າໃຊ້

ອດັຕາອາກອນ ແລະ ກດົໝາຍອາກອນທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ຫ ື ຄາດວີ່າມ  ຜນົບງັຄບັໃຊໃ້ນມືລ້າຍງານ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຖື

ວີ່າອດັຕາອາກອນ ເປັນອດັຕາທ ີ່ ຄາດວີ່າມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ ຖາ້ວີ່າເຫດການໃນອະນາຄດົທ ີ່ ຕອ້ງການຜີ່ານຂະບວນການຮບັ 

ຮອງ ເພືີ່ ອໃຫມ້  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ ຈະບ ີ່ ມ  ຜນົກະທບົທາງດາ້ນປະຫວດັຕ ີ່ໝາກຜນົ ແລະ ເປັນໄປໄດໜ້ອ້ຍທ ີ່ ຈະມ  ຜນົກະທບົ. 

ວກັ 29.23 ຫາ 29.25 ໃຫຄ້  າແນະນ  າເພ ້ມເຕ ມ ກີ່ຽວກບັການຕ ມ  ນຄີ່າ.  

29.7 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງໜ ້ສນິອາກອນໃນປ  ຫ ື ຊບັສນິອາກອນໃນປ  ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ

ອາກອນໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ຍກົເວັນ້ສີ່ວນປີ່ຽນແປງທ ີ່ ພວົພນັກບັລາຍການ ລາຍຮບັ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ  ຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ເປັນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ຍງັຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນລາຍການຜນົໄດຮ້ບັ

ສງັລວມອືີ່ ນໆເຊັີ່ ນດຽວກນັ.  

29.8 ວສິາຫະກດິຕອ້ງລວມເອົາຜນົກະທບົຂອງໝາກຜນົທ ີ່ ອາດເປັນໄປໄດ ້ ຈາກການທບົທວນຄນືຂອງລດັຖະການສີ່ວຍສາອາ 

ກອນ ຊຶີ່ ງໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າຕາມວກັ 29.24 ເຂ້ົາໃນຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຕາມວກັ 29.4 ແລະ 29.5.  

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ 

ຫ ກັການລວມ ກີ່ຽວກບັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  

29.9 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ  ບວ້ງອາກອນທ ີ່ ສາມາດເກບັຄືນໄດ ້ຫ ື ທ ີ່

ຕອ້ງຈ ີ່າຍໃນອະນາຄດົຂາ້ງໜາ້ ອນັເນືີ່ອງຈາກຜນົຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຫ ື ເຫດການຜີ່ານມາ. ອາກອນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມາ

ຈາກສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫວີ່າງ ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສ  າລບັຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິຂອງວສິາຫະກດິ ໃນໃບ

ລາຍງານຖານະການເງນິ ແລະ ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໂດຍລດັຖະການສີ່ວຍສາອາ   

ກອນ, ແລະການຍກົຍອດຂາດທຶນອາກອນ ແລະ ສນິເຊືີ່ ອອາກອນ ທ ີ່ ບ ີ່ ທນັໄດນ້  າໃຊ ້ໃນປດັຈ ບນັ. 

 

 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  168 

 

ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ ຊຶີ່ ງການເກບັຄືນໄດ ້ຫ ື ການຊ  າລະສະສາງ ຈະບ ີ່ ມ  ຜນົກະທບົຕ ີ່ ກ  າໄລ

ຖກືເສຍອາກອນ 

29.10 ຖາ້ວີ່າ ວສິາຫະກດິຄາດວີ່າຈະເກບັຄນືໄດມ້  ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ ຫ ື ຊ  າລະມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງໜ ້ສນິ ໂດຍບ ີ່ ມ  ຜນົ

ກະທບົຕ ີ່ ກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ, ຈະບ ີ່ ມ  ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງໃດໆ ບວ້ງຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສິນ. ສະນ ັນ້, ວກັ 29.11 ຫາ 

29.17 ຈຶີ່ງນ  າໃຊສ້ະເພາະ ສ  າລບັຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຄາດວີ່າ ການເກບັກ ຄ້ນືໄດ ້ຫ ື ການຊ  າລະມ ນຄີ່າ

ໃນບນັຊ  ຈະມ ຜນົກະທບົໃສີ່ກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ ແລະ ຕ ີ່ ລາຍການອືີ່ ນໆທ ີ່ ມ  ພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນ.  

ພ້ືນຖານຄດິໄລີ່ອາກອນ  
29.11 ວສິາຫະກດິຕອ້ງກ  ານດົພ້ືນຖານຄດິໄລີ່ອາກອນຂອງຊບັສນິ, ໜ ້ສິນ ຫ ື ລາຍການອືີ່ ນໆ ອ ງຕາມລະບຽບການສີ່ີ່ວຍສາ

ອາກອນທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ຫ ື ຄາດວີ່າມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ.້ ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຍືີ່ ນໃບແຈງ້ເສຍອາກອນລວມກດິຈະການ, ພ້ືນ 

ຖານຄດິໄລີ່ອາກອນແມ ີ່ນກ  ານດົຕາມລະບຽບການສີ່ວຍສາອາກອນ ທ ີ່ ຄ ມ້ຄອງໃບແຈງ້ອາກອນລວມກດິຈະການ. ຖາ້ວີ່າວິ

ສາຫະກດິຍືີ່ ນໃບແຈງ້ເສຍອາກອນສະເພາະກດິຈະການ ສ  າລບັກດິຈະການທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ, ພ້ືນຖານຄດິໄລີ່ອາກອນແມ ີ່ນ

ກ  ານດົຕາມລະບຽບການທ ີ່ ຄ ມ້ຄອງໃບແຈງ້ອາກອນ ສ  າລບັແຕີ່ລະກດິຈະການ.   

29.12 ພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນກ  ານດົຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຈະລວມເຂ້ົາໃນກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນບວ້ງການເກບັຄືນໄດ ້ຫ ືຊ  າລະສະສາງ

ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສິນ. ໂດຍສະເພາະແລວ້ :  

(ກ) ພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນຂອງຊບັສນິ ເທົີ່ າກບັຈ  ານວນເງນິ ຊຶີ່ ງຈະສາມາດຫກັອອກໄດເ້ວລາຄດິໄລີ່ກ  າໄລຖກືເສຍ

ອາກອນ ຫາກມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິໄດຖ້ກືເກບັກ ຄ້ນືມາຜີ່ານການຂາຍ ໃນທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ. ຖາ້ວີ່າ

ການເກບັກ ຊ້ບັສິນຄນື ທ ີ່ ໄດຜ້ີ່ານການຂາຍ ບ ີ່ ເຮັດໃຫກ້  າໄລຖກືເສຍອາກອນເພ ້ມຂຶນ້, ຕອ້ງຖວືີ່າພ້ືນຖານທາງດາ້ນ

ອາກອນເທົີ່ າທຽມກບັມ ນຄີ່າໃນບນັຊ .  

(ຂ) ພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນ ຂອງໜ ້ສິນ ເທົີ່ າກບັມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຫກັຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສາມາດຫກັອອກໄດທ້ ກລາຍການ 

ໃນການຄດິໄລີ່ກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ (ຫ ື ບວກຕືີ່ ມຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ເອົາລວມເຂ້ົາໃນກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນທ ກລາຍ) 

ທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ ຖາ້ວີ່າມ  ການຊ  າລະໜ ້ສນິຕາມມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ໃນທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ. ໃນກ ລະນ ລາຍຮບັລ ຖາ້

ສະສາງ, ພ້ືນຖານຄດິ ໄລີ່ອາກອນຂອງໜ ້ສນິທ ີ່ ຕາມມາ ແມ ີ່ນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຫກັມ ນຄີ່າລາຍຮບັທ ກລາຍ ທ ີ່ ຈະບ ີ່

ຖກືເສຍອາກອນໃນຊ ມປິຂາ້ງໜາ້.  

29.13 ບາງລາຍການ ທ ີ່ ມ  ພ້ືນຖານຄດິໄລີ່ອາກອນ, ແຕີ່ບ ີ່ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ. ຕວົຢີ່າງຄື ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ

ໃນການຄ ົນ້ຄວ້າຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເປັນລາຍຈ ີ່າຍ ເມ ືີ່ອເກ ດມ  ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ແຕີ່ການຫກັອອກຈາກກ  າໄລ

ຖກືເສຍອາກອນແມ ີ່ນອາດບ ີ່ ອະນ ຍາດໄດ ້ກີ່ອນຮອບເວລາຕ ີ່ ໄປ. ດ ັີ່ງນ ັນ້, ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄ ົນ້ຄວ້າ ເທົີ່ າ

ກບັສ ນ ແລະ ພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນຈະເທົີ່ າທຽມກບັຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຈະຕອ້ງຫກັອອກ ໃນປ ຂາ້ງໜາ້. ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ

ປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິໄດອ້ອກໃຫ ້ຍງັຫກັອອກໄດໃ້ນປ ຕ ີ່ ໆໄປ. ເຖງິວີ່າບ ີ່ ໄດ ້ສະແດງຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສິນິໃດໆ 

ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ແຕີ່ພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນ ຈະເທົີ່ າກບັຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຈະນ  າໄປຫກັໃນປ ຕ ີ່ ໄປ.  

ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ  
29.14 ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ ເກ ດຂຶນ້ :  

(ກ) ເມ ືີ່ອມ  ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫວີ່າງ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ແລະ ພ້ືນຖານຄດິໄລີ່ອາກອນໃນເວລາການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ 

ເບືອ້ງຕ ົນ້ ກີ່ຽວກບັຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສນິ, ຫ ື ໃນເວລາຕ ັງ້ພ້ືນຖານຄດິໄລີ່ອາກອນ ສ  າລບັລາຍການທ ີ່ ມ  ພ້ືນຖານ

ຄດິໄລີ່ອາກອນ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເປັນຊບັສິນ ຫ ື ໜ ້ສນິ. 

(ຂ) ເມ ືີ່ອເກ ດມ  ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ແລະ ພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນ ພາຍຫ ງັການຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ຍອ້ນວີ່າລາຍຮບັ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ຫ ື ໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ

ໃນຮອບເວລາລາຍງານໜຶີ່ ງ ແຕີ່ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ ໃນຮອບເວລາອືີ່ ນທ ີ່ ຕີ່າງກນັ.  

(ຄ) ເມ ືີ່ອພ້ືນຖານຄດິໄລີ່ອາກອນຂອງຊບັສນິ ຫ ື ຂອງໜ ້ສນິໃດໜຶີ່ ງມ  ການປີ່ຽນແປງ ແລະ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງດ ັີ່ງກ ີ່າວຈະບ ີ່

ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ ໃນຮອບເວລາໃດໆເລ ຍ.  



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  169 

 

 

ໜ ້ສິນ ແລະ ຊບັສິນອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ  
29.15 ຍກົເວັນ້ສິີ່ ງທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນວກັ 29.16, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  :  

(ກ) ໜ ້ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ບວ້ງສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວທງັໝດົ ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະເຮັດໃຫກ້  າໄລຖກືເສຍອາກອນເພ ້ມ

ຂຶນ້ໃນອະນາຄດົ.   

(ຂ) ຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ບວ້ງສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວທງັໝດົ ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະເຮັດໃຫກ້  າໄລຖກືເສຍອາກອນຫ  ດ

ລງົໃນອະນາຄດົ.   

(ຄ) ຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ສ  າລບັການຍກົຍອດ ຂາດທຶນອາກອນ ແລະ ສນິເຊືີ່ ອອາກອນທ ີ່  ບ ີ່ ໄດນ້  າໃຊໄ້ປ.  

29.16 ລາຍການຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້ເປັນສິີ່ ງຍກົເວັນ້ຕ ີ່ ຂ ກ້  ານດົຂອງວກັ 29.15 :  

(ກ) ວສິາຫະກດິຕອ້ງບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ  ບວ້ງສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ ທ ີ່ ຕດິ

ພນັກບັກ  າໄລສະສມົທ ີ່ ຍງັບ ີ່ ໄດຊ້  າລະອອກໄປ ຊຶີ່ ງໄດມ້າຈາກ ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ, ສາຂາ, ວສິາຫະກດິຂາ

ຮ ນ້ ແລະ ວສິາຫະກດິປະສມົ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າ ການລງົທຶນນ ັນ້ ໂດຍພ້ືນຖານແລວ້ ມ  ລກັສະນະຖາວອນ ທາງດາ້ນ

ກ  ານດົເວລາ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ປະກດົຢີ່າງຈະແຈງ້ວີ່າ ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວນ ັນ້ ຈະຖກືປ ້ນກບັລາຍການໃນອະນາຄດົ

ໄກ້ໆ .  

(ຂ) ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງບວ້ງສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັການຮບັ

ຮ ລ້າຍການບນັຊ ຄີ່ານຍິມົ ໃນເບື້ອງຕ ົນ້.  

29.17 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງໜ ້ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ຫ ື ຂອງຊບັສິນອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ 

ເປັນລາຍຈ ີ່າຍອາກອນໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ຍກົເວັນ້ສີ່ວນປີ່ຽນແປງທ ີ່ ພວົພນັກບັລາຍການລາຍຮບັ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ໄດ້

ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ເປັນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ຍງັຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນ

ລາຍການຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆເຊັີ່ ນດຽວກນັ. 

ການຕ ມ ນຄີ່າອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ 

ອດັຕາອາກອນ  
29.18 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າໜ ້ສິນອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ (ຊບັສນິ) ໂດຍນ  າໃຊອ້ດັຕາອາກອນ ແລະກດົໝາຍສີ່ວຍສາອາ 

ກອນ ທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ຫ ື ຄາດວີ່າມ  ຜນົບງັຄບັໃຊໃ້ນມືລ້າຍງານ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຖວືີ່າອດັຕາອາກອນເປັນອດັຕາທ ີ່ ຄາດ

ວີ່າມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ຖາ້ວີ່າເຫດການໃນອະນາຄດົທ ີ່ ຕອ້ງການຜີ່ານຂະບວນການຮບັຮອງໃຫມ້  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ບ ີ່ ມ  ຜນົກະທບົຕ ີ່

ໝາກຜນົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນໄລຍະຜີ່ານມາ ແລະ ເປັນໄປໄດໜ້ອ້ຍທ ີ່ ຈະມ  ຜນົກະທບົ.  

29.19 ຖາ້ວີ່າອດັຕາອາກອນທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ ນ  າໃຊໃ້ນລະດບັຜນົກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນແຕີ່ລະລະດບັ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າ

ລາຍຈ ີ່າຍອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ (ລາຍຮບັ) ແລະ ໜ ້ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ (ຊບັສນິ) ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍນ  າໃຊອ້ດັຕາ

ສະເລີ່ຍທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ ຫ ື ຄາດວີ່າມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະຕອ້ງນ  າໃຊສ້  າລບັກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ (ການ

ຂາດທຶນອາກອນ) ໃນປ ທ ີ່ ຄາດວີ່າຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງຈະເກ ດຂຶນ້ ຫ ື ໜ ້ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ຈະຖກືສະສາງ. 

29.20 ການຕ ມ  ນຄີ່າໜ ້ສິນອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ແລະ ຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງຕອ້ງສີ່ອງແສງເຖງິຜນົຕາມມາທາງດາ້ນອາ 

ກອນຊຶີ່ ງອາດຈະເກ ດມາຈາກແບບວິທ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຄາດວີ່າຈະເກບັກ ຄ້ືນໄດ ້ຫ ື ຊ  າລະມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ ແລະ 

ໜ ້ສນິທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ໃນມືລ້າຍງານ. ຕວົຢີ່າງ, ຖາ້ວີ່າສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ ເກ ດມາຈາກລາຍການລາຍຮບັ ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະ

ຖກືເສຍອາກອນຕາມມ ນຄີ່າສີ່ວນໄດຈ້າກການລງົທຶນໃນປ ຂາ້ງໜາ້, ລາຍຈ ີ່າຍອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ຈະຖກືຕ ມ  ນຄີ່າໂດຍ 

ນ  າໃຊອ້ດັຕາອາກອນສີ່ວນໄດຈ້າກການລງົທຶນ. 

ສີ່ວນປບັມ ນຄີ່າ  
29.21 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນປບັມ ນຄີ່າຂອງຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ເພືີ່ ອເຮັດແນວໃດໃຫຈ້  ານວນເງນິ
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ຂອງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ສ ດທິຕອ້ງເທົີ່ າກບັ ຈ  ານວນເງນິສ ງສ ດ ທ ີ່ ເປັນໄປໄດສ້ ງ ທ ີ່ ຈະເກບັຄນືໄດບ້ນົພ້ືນຖານກ  າໄລຖກືເສຍ

ອາກອນ ໃນປດັຈ ບນັ ຫ ື ອະນາຄດົ.  

29.22 ວສິາຫະກດິຕອ້ງທບົທວນຄນືມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ສ ດທິຂອງຊບັສິນອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ໃນມືລ້າຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້ ແລະ ປບັ 

ປ ງສີ່ວນປບັມ ນຄີ່າ ເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິການປະເມ  ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນໃນອະນາຄດົ. ການປບັປ ງດ ັີ່ງ 

ກີ່າວຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ຍກົເວັນ້ລາຍການປບັປ ງທ ີ່ ຈດົເປັນລາຍການຂອງລາຍຮບັ ຫ ື

ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ເປັນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ຍງັຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ ໃນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ອືີ່ ນໆ.  

ການຕ ມ ນຄີ່າອາກອນຕອ້ງຈ ີ່າຍໃນປ  ແລະ ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ 

29.23 ວສິາຫະກດິຕອ້ງບ ີ່ ຕ ມ  ນຄີ່າ ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິອາກອນຕອ້ງຈ ີ່າຍໃນປ  ຫ ື ຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ເປັນມ ນຄີ່າ

ປດັຈ ບນັ.  

29.24 ຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນວີ່າ ລດັຖະການສີ່ວຍສາອາກອນ ຈະຍອມຮບັຈ  ານວນເງນິ ທ ີ່ ວິສາຫະກດິໄດແ້ຈງ້ເສຍອາກອນຫ ືບ ີ່ ມ  ຜນົ

ກະທບົຕ ີ່ ຈ  ານວນເງນິອາກອນໃນປ  ແລະ ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິອາກອນ

ໃນປ  ແລະ ທ ີ່ ລ ຖາ້ສະສາງ ຕາມຈ  ານວນເງນິຜນົໄດຮ້ບັທ ີ່ ເປັນໄປໄດທ້ງັໝດົ ຊຶີ່ ງຖກືກ  ານດົດວ້ຍການສະເລີ່ຍ ຕາມນ  າ້    

ໜກັທ ີ່ ມ  ຄວາມອາດເປັນໄປໄດສ້ ງ ໂດຍສມົມ ດວີ່າລດັຖະການສີ່ວຍສາອາກອນຈະທບົທວນຄນືຈ  ານວນເງນິທງັໝດົທ ີ່ ໄດ້

ລາຍງານ ແລະ ຈະຮ ຂ້ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ.  ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງຈ  ານວນເງນິຂອງທ ກຜນົໄດຮ້ບັທ ີ່ ເປັນໄປ

ໄດ ້ຊຶີ່ ງຖກືກ  ານດົດວ້ຍການສະເລີ່ຍຕາມນ  າ້ໜກັທ ີ່ ມ  ຄວາມອາດເປັນໄປໄດສ້ ງ ຕອ້ງອ ງຕາມຂ ມ້  ນຂີ່າວສານໃໝີ່ ແຕີ່ຫາກບ ີ່

ແມ ີ່ນການຕ ຄວາມໝາຍໃໝີ່ຂອງວສິາຫະກດິ ກີ່ຽວກບັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ມ  ໃນໄລຍະຜີ່ານມາ.   

29.25 ໃນບາງປະເທດ, ອາກອນລາຍຮບັ ຕອ້ງຈ ີ່າຍໃນອດັຕາທ ີ່ ສ ງກີ່ວາ ຫ ື ຕ  ີ່າກ ີ່ວາ ຖາ້ວີ່າ ກ  າໄລສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຫ ື ທງັໝດົ ຫ ື 

ກ  າໄລລ ຖາ້ແບີ່ງປນັ ຖກືຈ ີ່າຍອອກ ເປັນເງນິປນັຜນົໃຫແ້ກີ່ຜ ຖ້ຮື  ນ້ຂອງວິສາຫະກດິ. ໃນປະເທດອືີ່ ນໆ, ອາກອນລາຍຮບັ

ສາມາດຖກືທດົແທນຄືນ ຫ ື ຊ  າລະໄດ ້ຖາ້ວີ່າ ກ  າໄລ ຫ ື ກ  າໄລລ ຖາ້ແບີ່ງປນັ ສີ່ວນໜຶີ່ ງ ຫ ື ທງັໝດົ ຖກືຈ ີ່າຍອອກ ເປັນ

ເງນິປນັຜນົໃຫແ້ກີ່ຜ ຖ້ຮື  ນ້ຂອງວສິາຫະກດິ. ໃນທງັສອງກ ລະນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ

ອາກອນໃນປ  ແລະ ລ ຖາ້ສະສາງ ຕາມອດັຕາອາກອນ ທ ີ່ ນ  າໃຊສ້  າລບັກ  າໄລທ ີ່ ບ ີ່ ໄດແ້ບີ່ງປນັ ຈນົກີ່ວາວິສາຫະກດິຈະຮບັ

ຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໜ ້ສນິ ເພືີ່ ອຈ ີ່າຍເງນິປນັຜນົ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ສນິເພືີ່ ອຈ ີ່າຍເງນິປນັຜນົ, ຕອ້ງ

ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໜ ້ິສນິ (ຊບັສນິ) ອາກອນໃນປ  ຫ ື ລ ຖາ້ສະສາງ ທ ີ່ ເປັນຜນົຕາມມາ, ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ (ລາຍຮບັ) 

ອາກອນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ.  

ການຫກັອາກອນເງນິປນັຜນົ ຢ ີ່ຕ ົນ້ທາງ 

29.26 ຖາ້ວີ່າ ວສິາຫະກດິເບ ກຈ ີ່າຍເງນິປນັຜນົໃຫຜ້ ຖ້ຮື  ນ້ຂອງຕນົ, ວສິາຫະກດິອາດຕອ້ງໄດຈ້ ີ່າຍພ ດສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງເງນິປນັຜນົ

ໃຫລ້ດັຖະການສີ່ວຍສາອາກອນໃນນາມຂອງຜ ຖ້ຮື  ນ້. ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ຕອ້ງຈ ີ່າຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃຫລ້ດັຖະການສີ່ວຍ

ສາອາກອນ ແມ ີ່ນຈດົເຂ້ົາໃນທຶນເຈົາ້ຂອງໂດຍຖເືປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງເງນິປນັຜນົ. 

ການຈດັແບີ່ງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ແລະ ທຶນເຈົ້າຂອງ  
29.27 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ລາຍຈ ີ່າຍອາກອນໃນອງົປະກອບອນັດຽວຂອງລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ໝາຍ

ເຖງິກດິຈະການທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ອງ, ການດ  າເນ ນງານທ ີ່ ຢ ດເຊົາ ຫ ື ຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ) ຫ ື ທຶນເຈົ້າຂອງ ເປັນ

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຫ ື ເຫດການອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ເຮັດໃຫກ້  າເນ ດລາຍຈ ີ່າຍອາກອນນ ັນ້.   

ການຈ  າແນກຄວາມແຕກຕີ່າງ ລະຫີ່ວາງລາຍການໝ ນວຽນ ແລະ ບ ີ່ໝ ນວຽນ  
29.28 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິແຍກສະເໜ ປະເພດຊບັສນິໝ ນວຽນ ແລະ ບ ີ່ໝ ນວຽນ ແລະ ໜ ້ສນິໝ ນວຽນ ແລະ ບ ີ່ໝ ນວຽນ ໃນໃບ

ລາຍງານຖານະການເງນິຂອງຕນົເອງ, ກ ບ ີ່ ຄວນຈດັປະເພດຊບັສິນອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ (ໜ ້ສິນ) ເປັນຊບັສນິ (ໜ ້ສນິ) 

ໝ ນວຽນ.  

ການຫກັຊ  າລະສະສາງ 
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29.29 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຫກັຊ  າລະສະສາງຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິອາກອນໃນປ , ຫ ື ຫກັຊ  າລະສະສາງຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິອາກອນ

ລ ຖາ້ສະສາງ, ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອມ  ສດິປະຕບິດັທາງດາ້ນກດົໝາຍທ ີ່ ຈະຫກັຊ  າລະສະສາງຈ  ານວນເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ມ ເຈດຕະນາ ທ ີ່

ຈະຈ ີ່າຍຊ  າລະຈ  ານວນເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ດວ້ຍຍອດເຫ ືອສ ດທິ ຫ ື ສະສາງຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ ພອ້ມໆກນັ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

29.30 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ທ ີ່ ຊີ່ວຍໃຫຜ້ ນ້  າໃຊເ້ອກະສານລາຍງານການເງນິ ປະເມ  ນລກັສະນະເນືອ້ໃນ 

ແລະ ຜນົກະທບົດາ້ນການເງນິຂອງຜນົຕາມມາຈາກອາກອນໃນປ  ແລະ ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ  

ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ເຫດການອືີ່ ນໆ.  

29.31 ວສິາຫະກດິຕອ້ງແຍກເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັອງົປະກອບຕ ົນ້ຕ ຂອງລາຍຈ ີ່າຍ (ລາຍຮບັ) ອາກອນ. ອງົປະ 

ກອບຂອງລາຍຈ ີ່າຍ (ລາຍຮບັ) ອາກອນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ອາດປະກອບດວ້ຍ :  

(ກ) ລາຍຈ ີ່າຍ (ລາຍຮບັ) ອາກອນ ໃນປ .  

(ຂ) ທ ກລາຍການປບັປ ງທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນປ  ບວ້ງອາກອນໃນປ  ຫ ື ຂອງປ ຜີ່ານມາ. 

(ຄ) ຈ  ານວນເງນິລາຍຈ ີ່າຍ (ລາຍຮບັ) ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ  ຂອງສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ຫ ື ປ ້ນກບັລາຍ 

ການຄນື.   

(ງ) ຈ  ານວນເງນິລາຍຈ ີ່າຍ (ລາຍຮບັ) ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນອດັຕາອາກອນ ຫ ື ການ

ກ  ານດົຂ ບ້ງັຄບັດາ້ນອາກອນໃໝີ່. 

(ຈ) ຜນົກະທບົຕ ີ່ ລາຍຈ ີ່າຍອາກອນລ ຖາ້ສະສາງທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນຜນົກະທບົຂອງຜນົໄດຮ້ບັທ ີ່ ເປັນໄປ

ໄດຂ້ອງການທບົທວນຄນືໂດຍລດັຖະການສີ່ວຍສາອາກອນ (ເບິີ່ ງວກັ 29.24). 

(ສ) ລາຍການປບັປ ງລາຍຈ ີ່າຍອາກອນລ ຖາ້ສະສາງທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກການປີ່ຽນແປງສະຖານະດາ້ນສີ່ວຍສາອາກອນ ຂອງ

ວສິາຫະກດິ ຫ ື ຂອງບນັດາຜ ຖ້ຮື  ນ້. 

(ຊ) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງໃນສີ່ວນປບັມ ນຄີ່າ (ເບິີ່ ງວກັ 29.21 ແລະ 29.22).  

(ຍ) ຈ  ານວນເງນິລາຍຈ ີ່າຍອາກອນທ ີ່ ພວົພນັກບັສີ່ວນປີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ  ແລະ ຂ ຜິ້ດພາດ (ເບິີ່ ງໝວດ 10 

ນະໂຍບາຍການບນັຊ , ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັ ແລະ ຂ ຜິ້ດພາດ). 

29.32 ວສິາຫະກດິຕອ້ງແຍກເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ລວມຍອດອາກອນໃນປ  ແລະ ລ ຖາ້ສະສາງ ກີ່ຽວກບັລາຍການ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນລາຍການຂອງຜນົໄດ້

ຮບັສງັລວມອືີ່ ນໆ.  

(ຂ) ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັສີ່ວນຜິດດີ່ຽງທ ີ່ ສ  າຄນັລະຫີ່ວາງ ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສະເໜ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ 

ແລະ  ຈ  ານວນເງນິ ທ ີ່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫລ້ດັຖະການສີ່ວຍສາອາກອນ.  

(ຄ) ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງອດັຕາອາກອນທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊໂ້ດຍສມົທຽບກບັຮອບເວລາລາຍງານ

ຜີ່ານມາ.  

(ງ) ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ ແລະ ແຕີ່ລະປະເພດຂາດທຶນອາກອນ ແລະ ສນິເຊືີ່ ອອາກອນທ ີ່ ບ ີ່ ໄດ້

ນ  າໃຊ:້   

(i) ຈ  ານວນເງນິໜ ້ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ, ຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ແລະ ສີ່ວນຫ  ດຂອງມ ນຄີ່າໃນຕອນ

ທາ້ຍຂອງຮອບເວລາລາຍງານ, ແລະ   

(ii) ການວໄິຈສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງໜ ້ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ, ຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ແລະ ສີ່ວນປບັມ ນ

ຄີ່າໃນປ .   

(ຈ) ມືສ້ິນ້ສ ດກ  ານດົເວລາ, ຖາ້ມ  , ຂອງສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ, ຂາດທຶນອາກອນ ແລະ ສນິເຊືີ່ ອອາກອນທ ີ່ ບ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ.້  
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(ສ) ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນວກັ 29.25, ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງຜນົຕາມມາບ ົີ່ມຊອ້ນດາ້ນອາ 

ກອນລາຍຮບັທ ີ່ ຈະມາຈາກການເບ ກຈ ີ່າຍເງນິປນັຜນົໃຫຜ້ ຖ້ຮື  ນ້. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

29.1 

29.5 

29.6 

29.25 

29.26 

ປດັຈ ບນັ, ກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍສີ່ວຍສາອາກອນ ລາວ ບ ີ່ ມ  ຂ ກ້  ານດົດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ຂ ກ້  ານດົເຫ ົີ່ ານ  ້ສາມາດຖກືນ  າໃຊ ້

ເພືີ່ ອສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ເມ ືີ່ອບ ລິສດັແມ ີ່ລາວ ມ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ 

ຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ. 

 

29.11 

 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ກ  ານດົວີ່າ :  

- ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຍືີ່ ນໃບແຈງ້ເສັຽອາກອນລວມກດິຈະການ, ພ້ືນຖານຄດິໄລີ່ອາກອນແມ ີ່ນກ  ານດົຕາມ

ລະບຽບການສີ່ວຍສາອາກອນ ທ ີ່ ຄ ມ້ຄອງໃບແຈງ້ອາກອນລວມກດິຈະການ ;  

- ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິຍືີ່ ນໃບແຈງ້ເສັຽອາກອນສະເພາະກດິຈະການ ສ  າລບັກດິຈະການທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ, 

ພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນແມ ີ່ນກ  ານດົຕາມລະບຽບການທ ີ່ ຄ ມ້ຄອງໃບແຈງ້ອາກອນ ສ  າລບັແຕີ່ລະກດິຈະການ.  

ກດົໝາຍສີ່ວຍສາອາກອນລາວ ໃນປດັຈ ບນັ ບ ີ່ ປະກອບມ ຂ ກ້  ານດົດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ວກັນ  ້ຖກືປບັປ ງ.  

29.13 

 

ຕວົຢີ່າງ ອາດກີ່ຽວກບັບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຕີ່າງປະເທດ ທ ີ່ ລວມມ  ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະ 

ການ ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ສນັຊາດລາວ.  

29.28 

 

ວສິາຫະກດິ ນ  າສະເໜ ຊບັສນິໝ ນວຽນ ແລະ ບ ີ່ໝ ນວຽນ ແລະ ໜ ້ສນິໝ ນວຽນ ແລະ ບ ີ່ໝ ນວຽນ (ເບິີ່ ງ     

ໝວດ 4 ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ).  
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ໝວດ 30  

ການປີ່ຽນຄີ່າເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

30.1 ວສິາຫະກດິສາມາດດ  າເນ ນກດິຈະກ  າຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ດວ້ຍສອງວິທ ທາງ. ວສິາຫະກດິອາດມ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເປັນເງນິ 

ຕາຕີ່າງປະເທດ ຫ ື ອາດມ ກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ. ນອກນ ັນ້, ວສິາຫະກດິອາດສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ

ຂອງຕນົ ເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ເມ ືີ່ອໄດຮ້ບັອະນ ຍາດຈາກກະຊວງການເງນິ. ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ເວ້ົາເຖງິວທິ ເອົາ

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ເປັນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ແລະ ກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ລວມເຂ້ົາໃນເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິຂອງວສິາຫະກດິ ແລະ ວິທ ປີ່ຽນຄີ່າເປັນ ສະກ ນເງນິລາຍງານ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊດ້  າເນ ນງານ. ການບນັຊ ກ ີ່ຽວ

ກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ແລະ ການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງຂອງລາຍການທ ີ່ ເປັນເງນິຕາ

ຕີ່າງປະເທດ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ແລະ ໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມື

ການເງນິອືີ່ນໆ. 

ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ 

30.2 ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານຂອງວິສາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ ແມ ີ່ນສະກ ນເງນິກ ບ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວສິາຫະກດິ ໄດຮ້ບັ

ອະນ ຍາດຈາກກະຊວງການເງນິ ໃຫນ້  າໃຊສ້ະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ. 

ການລາຍງານລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເປັນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດໃນສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນ

ງານ 

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້  
30.6 ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເປັນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ແມ ີ່ນລາຍການທ ີ່ ຖກືກ  ານດົໄວ ້ ຫ ື ທ ີ່ ຕອ້ງຊ  າລະເປັນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ, 

ຊຶີ່ ງປະກອບດວ້ຍລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ເມ ືີ່ອວສິາຫະກດິ :  

(ກ) ຊື ້ຫ ື ຂາຍສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ຊຶີ່ ງລາຄາຖກືກ  ານດົເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ;  

(ຂ) ກ ຢື້ມ ຫ ື ໃຫກ້  ຢື້ມເງນິ, ຖາ້ວີ່າຈ  ານວນເງນິຕອ້ງຈ ີ່າຍ ຫ ື ຕອ້ງຮບັ ຖກືກ  ານດົເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ; ຫ ື 

(ຄ) ບ ີ່ ດ ັີ່ງນ ັນ້, ໄດຊ້ບັສນິມາ ຫ ື ຂາຍຊບັສນິອອກ ຫ ື ສາ້ງໜ ້ສນິ ຫ ື ຊ  າລະໜ ້ສນິ ທ ີ່ ຖກືກ  ານດົເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງ 

ປະເທດ.  

30.7 ວສິາຫະກດິຕອ້ງບນັທຶກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ໃນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບືອ້ງຕ ົນ້ຕາມ

ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ, ໂດຍນ  າໃຊຈ້  ານວນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດຕາມອດັຕາແລກປີ່ຽນໃນມື ້ລະຫີ່ວາງ  

ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ ແລະ ສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດນ ັນ້ ໃນມືທ້ ີ່ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເກ ດຂຶນ້.  

30.8 ມືລ້າຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແມ ີ່ນມ ືຊ້ຶີ່ ງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວໄດບ້ນັລ ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂທ  າອິດດາ້ນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ດ ັີ່ງທ ີ່

ກ  ານດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານສະບບັນ .້ ເນືີ່ອງຈາກສາຍເຫດໃນພາກປະຕິບດັຕວົຈງິ, ສີ່ວນຫ າຍມ ການນ  າໃຊອ້ດັຕາແລກ 

ປີ່ຽນທ ີ່ ໃກຄ້ຽງກນັກບັອດັຕາຕວົຈງິໃນມືລ້າຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ຕວົຢີ່າງ ອາດນ  າໃຊອ້ດັຕາສະເລີ່ຍປະຈ  າອາທິດ ຫ ື ປະຈ  າ

ເດອືນ ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທງັໝດົເປັນແຕີ່ລະສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ທ ີ່ ໄດເ້ກ ດຂຶນ້ໃນປ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ເຖງິຢີ່າງ 

ໃດກ ດ , ຖາ້ວີ່າອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດຫາກຂຶນ້ລງົຫ າຍ, ການນ  າໃຊອ້ດັຕາສະເລີ່ຍສ  າລບັປ ໃດໜຶີ່ ງ ຈະບ ີ່

ແທດເໝາະ.  

ການລາຍງານການເງນິໃນຕອນທາ້ຍຂອງຮອບເວລາລາຍງານຕາມຫ ງັ                             
30.9 ໃນຕອນທາ້ຍຂອງຮອບເວລາລາຍງານແຕີ່ລະຄ ັງ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງ :  



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  174 

 

(ກ) ປີ່ຽນຄີ່າລາຍການສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ, ໂດຍນ  າໃຊອ້ດັຕາໃນມືປິ້ດບນັຊ ; 

(ຂ) ປີ່ຽນຄີ່າລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນເງນິ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນເດ ມ ເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ໂດຍນ  າໃຊອ້ດັຕາ

ແລກ ປີ່ຽນໃນມືລ້າຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ; ແລະ   

(ຄ) ປີ່ຽນຄີ່າລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນເງນິ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ໂດຍນ  າໃຊອ້ດັຕາ

ແລກປີ່ຽນໃນມືທ້ ີ່ ກ  ານດົມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

30.10 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງອດັຕາແລກປີ່ຽນ ທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກການຊ  າລະລາຍການທ ີ່ ເປັນເງນິ ຫ ື 

ການປີ່ຽນຄີ່າລາຍການທ ີ່ ເປັນເງນິ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໃນປ ທ ີ່ ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວເກ ດຂຶນ້ ຕາມອດັຕາແລກປີ່ຽນທ ີ່ ແຕກ

ຕີ່າງກບັອດັຕາທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊເ້ວລາປີ່ຽນຄີ່າ ໃນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້ ໃນປ  ຫ ື ໃນປ ຜີ່ານໆມາ, ນອກຈາກກ ລະນ  

ທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນວກັ 30.13.   

30.11 ຖາ້ວີ່າໝວດອືີ່ ນຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍຂອງລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນເງນິ  

ໃນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ອງົປະກອບການແລກປີ່ຽນ  ຂອງສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ 

ດ ັີ່ງກ ີ່າວໃນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ. ກງົກນັຂາ້ມ, ຖາ້ວີ່າສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ຂອງລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນເງນິ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ທ ກອງົປະກອບການແລກປີ່ຽນ ຂອງສີ່ວນ

ໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ. 

ການລງົທຶນສ ດທິໃນກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ 

30.12 ວສິາຫະກດິອາດມ ລາຍການທ ີ່ ເປັນເງນິທ ີ່ ເປັນໜ ້ຕອ້ງຮບັ ຈາກກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ຫ ື ໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງໃຫກ້ດິຈະການຢ ີ່

ຕີ່າງປະເທດ. ລາຍການຊຶີ່ ງບ ີ່ ມ  ການວາງແຜນສ  າລບັຊ  າລະສະສາງ ທງັເປັນໄປບ ີ່ ໄດທ້ ີ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ໃນອະນາຄດົອນັໄກນ້  ້

ຖາ້ພິຈາລະນາເນືອ້ແທແ້ລວ້  ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງເງນິລງົທຶນສ ດທິຂອງວິສາຫະກດິ ໃນກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງ 

ປະເທດນ ັນ້, ແລະ ໄດຖ້ກືລງົບນັຊ ຕາມວກັ 30.13. ລາຍການທ ີ່ ເປັນເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວອາດປະກອບມ ໜ ້ຕອ້ງຮບັ ຫ ື ເງນິໃຫກ້  ້

ຢືມໄລຍະຍາວ. ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ມ  ໜ ້ຕອ້ງຮບັຈາກລ ກໜ ້ດາ້ນການຄາ້ ຫ ື ໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງ ໃຫຜ້ ສ້ະໜອງ.  

30.13 ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການແລກປີ່ຽນ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກລາຍການທ ີ່ ເປັນເງນິ ທ ີ່ ປະກອບເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງເງນິລງົທຶນສ ດທິຂອງ

ວສິາຫະກດິລາຍງານໃນກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ຈະຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ໃນເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການຂອງວິສາຫະກດິລາຍງານ ຫ ື ໃນແຕີ່ລະເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງແຕີ່ລະ

ກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ, ແລວ້ແຕີ່ຄວາມເໝາະສມົ. ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ລວມມ ກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງ 

ປະເທດ ແລະ ວສິາຫະກດິລາຍງານ (ຕວົຢີ່າງ ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ຖາ້ວີ່າກດິຈະການຢ ີ່

ຕີ່າງປະເທດເປັນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ), ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການແລກປີ່ຽນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ ໃນ

ຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ ແລະ ລາຍງານເປັນອງົປະກອບໜຶີ່ ງຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງ. ບ ີ່ ໃຫຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍການດ ັີ່ງ 

ກີ່າວ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນອ ກ ເມ ືີ່ອຊ  າລະສະສາງລາຍການລງົທຶນສ ດທິອອກ. 

ການປີ່ຽນແປງສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ 

30.14 ໃນກ ລະນ ມ  ການປີ່ຽນແປງສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານຂອງວິສາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊລ້ະບຽບວທິ ການ

ທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ກີ່ຽວກບັການປີ່ຽນຄີ່າສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານໃໝີ່ ດວ້ຍວທິ ການປະຕບິດັໄປໜາ້ ນບັແຕີ່ມ ືທ້ ີ່

ມ  ການປີ່ຽນແປງ. 

30.16 ຜນົກະທບົຂອງການປີ່ຽນແປງສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ ຖກືລງົບນັຊ ແບບປະຕບິດັໄປໜາ້. ເວ້ົາອ ກຢີ່າງໜຶີ່ ງ, ວິ

ສາຫະກດິປີ່ຽນຄີ່າລາຍການທງັໝດົ ເປັນສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານໃໝີ່ ຕາມອດັຕາແລກປີ່ຽນໃນມືທ້ ີ່ ມ  ການ

ປີ່ຽນແປງ. ສ  າລບັລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນເງນິ, ໃຫຖ້ເືອົາຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ເປັນຜນົຈາກການປີ່ຽນຄີ່າລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນຕ ົນ້ທຶນ

ເດ ມ. 

ສະກ ນເງນິລາຍງານ ເປັນສະກ ນເງນິກ ບ 
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ການປີ່ຽນຄີ່າເປັນສະກ ນເງນິລາຍງານ  
30.17/1 ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດ ໃຫມ້  ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານອືີ່ ນ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນສະກ ນເງນິກ ບ ຕອ້ງສະ  

ເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ ເປັນສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ ແລະ ສະກ ນເງນິກ ບ. ເມ ືີ່ອກ ີ່ມ

ບ ລິສດັລາວ ປະກອບມ ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ມ  ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານທ ີ່ ແຕກຕີ່າງ, ບນັດາລາຍການລາຍ

ຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ແລະ ຖານະການເງນິ ຂອງແຕີ່ລະວສິາຫະກດິ ຖກືສະແດງອອກເປັນສະກ ນເງນິກ ບ ສະນ ັນ້ເອ 

ກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ຈຶີ່ງສາມາດຖກືນ  າສະເໜ ; ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມ ກດິຈະການ 

ຍງັຕອ້ງຖກືສະເໜ ເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ຖາ້ກ ີ່ມບ ລິສດັລາວນ ັນ້ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດຈາກລດັຖະບານ ໃຫນ້  າໃຊ.້ 

30.17 ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດຈາກລດັຖະບານ ໃຫມ້  ສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ເປັນສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າ

ເນ ນງານ ຕອ້ງສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ ເປັນສະກ ນເງນິກ ບ. ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງປີ່ຽນຄີ່າລາຍການ

ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ແລະ ຖານະການເງນິ ຂອງຕນົ ເປັນສະກ ນເງນິກ ບ. 

30.18 ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງປີ່ຽນຄີ່າຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຖານະການເງນິ ຂອງຕນົ ເປັນສະກ ນເງນິກ ບ ຕາມລະບຽບວິທ ການດ ັີ່ງລ ີ່ມ   

ນ  ້:  

(ກ) ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ ຂອງແຕີ່ລະໃບລາຍງານຖານະການເງນິທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ  (ລວມທງັລາຍການເພືີ່ ອການສມົທຽບ) 

ຕອ້ງຖກືປີ່ຽນຄີ່າ ຕາມອດັຕາແລກປີ່ຽນໃນມືປິ້ດບນັຊ ຂອງແຕີ່ລະໃບລາຍງານຖານະການເງນິ.  

(ຂ) ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ຂອງແຕີ່ລະໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ (ລວມທງັເອກະສານເພືີ່ ອການສມົທຽບ) ຕອ້ງ

ຖກືປີ່ຽນຄີ່າ ຕາມອດັຕາແລກປີ່ຽນໃນມືລ້າຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ.  

(ຄ) ທ ກສີ່ວນຜິດດີ່ຽງດາ້ນອດັຕາແລກປີ່ຽນທ ີ່ ເປັນຜນົຕາມມາ ຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ.  

30.19 ໃນທາງປະຕິບດັ,  ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊອ້ດັຕາແລກປີ່ຽນທ ີ່ ໃກຄ້ຽງກບັອດັຕາໃນມືລ້າຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ເຊັີ່ ນ ອດັຕາ

ແລກປີ່ຽນສະເລີ່ຍສ  າລບັຮອບເວລາທ ີ່ ນ  າໃຊເ້ພືີ່ ອປີ່ຽນຄີ່າລາຍການ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຖາ້ວີ່າອດັ 

ຕາແລກປີ່ຽນຂຶນ້ລງົຫ າຍ, ການນ  າໃຊອ້ດັຕາສະເລີ່ຍໃນຮອບເວລາໃດໜຶີ່ ງ ຈະບ ີ່ ແທດເໝາະ.  

30.20 ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງດາ້ນອດັຕາແລກປີ່ຽນທ ີ່ ຍກົຂຶນ້ໃນວກັ 30.18(ຄ) ເກ ດຈາກ :  

(ກ) ການປີ່ຽນຄີ່າລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ຕາມອດັຕາແລກປີ່ຽນ ໃນມືລ້າຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ການປີ່ຽນຄີ່າຊບັສນິ 

ແລະ ໜ ້ສນິ ຕາມອດັຕາແລກປີ່ຽນໃນມືປິ້ດບນັຊ , ແລະ   

(ຂ) ການປີ່ຽນຄີ່າຊບັສິນສ ດທິໃນຕ ົນ້ປ  ຕາມອດັຕາແລກປີ່ຽນໃນມືປິ້ດບນັຊ  ທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກບັອດັຕາແລກປີ່ຽນໃນມືປິ້ດ

ບນັຊ ຄ ັງ້ຜີ່ານມາ. 

ຖາ້ວີ່າສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການແລກປີ່ຽນ ພວົພນັກບັກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ທ ີ່ ຖກືລວມກດິຈະການໂດຍບ ີ່ ມ  ການເປັນເຈົາ້

ຂອງຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ,  ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການແລກປີ່ຽນສະສມົ ອນັເນືີ່ອງມາຈາກການປີ່ຽນຄີ່າ ແລະ ຕດິພນັກບັເງນິລງົທຶນ

ທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ດິຄວບຄ ມ ຖກືຈດັແບີ່ງ ແລະ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເປັນເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ດິຄວບຄ ມ ໃນໃບລາຍງານລວມ 

ກດິຈະການ ຂອງໃບລາຍງານຖານະການເງນິ.  

ການປີ່ຽນຄີ່າເງນິໃນກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ເປັນສະກ ນເງນິລາຍງານຂອງຜ ລ້ງົທຶນ  
30.22 ເພືີ່ ອເອົາຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ ແລະ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍຂອງກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ລວມເຂ້ົາກບັລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ຂອງວິສາຫະກດິລາຍງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງປະຕບິດັລະບຽບວທິ ການລວມກດິຈະການປກົກະຕ ິ ເຊັີ່ ນການລບົລາ້ງຍອດ

ເຫ ືອລະຫວີ່າງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ແລະ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫວີ່າງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ (ເບິີ່ ງໝວດ 9 ເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິລວມກດິຈະການ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ). ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຊບັສນິ (ຫ ື ໜ ້ສນິ) ທ ີ່

ເປັນເງນິ ລະຫວີ່າງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ບ ີ່ ວີ່າຈະໄລຍະສ ັນ້ ຫ ື ໄລຍະຍາວ ກ ຕາມ, ບ ີ່ ອາດຈະລບົລາ້ງກບັໜ ້ສນິ (ຫ ື ຊບັສນິ) 

ລະຫວີ່າງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍບ ີ່ ສະແດງເຖງິໝາກຜນົຂອງພາວະຂຶນ້ລງົຂອງເງນິຕາ ໃນເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິລວມກດິຈະການ. ນ ັນ້ກ ຍອ້ນວີ່າ ລາຍການທ ີ່ ເປັນເງນິສະແດງເຖງິຂ ຜ້  ກພ ັນັໃນການແລກປີ່ຽນສະກ ນເງນິໃດໜຶີ່ ງ

ເປັນສະກ ນເງນິອືີ່ ນ ແລະ ເຮັດໃຫວ້ິສາຫະກດິລາຍງານ ມ  ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍ ທ ີ່ ເກ ດຈາກພາວະຂຶນ້ລງົຂອງອດັຕາ 

ແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ. ຜນົຕາມມາຄ ື ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ, ວສິາຫະກດິລາຍງານ
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ສບືຕ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການແລກປີ່ຽນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຫ ື ຖາ້ຫາກເກ ດຈາກກ ລະນ   ທ ີ່

ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນວກັ 30.13, ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດຈ້ດັປະເພດລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເຂ້ົາໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ.  

30.23 ຄີ່ານຍິມົທ ກລາຍ ທ ີ່ ມາຈາກການຊືກ້ດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ແລະ ທ ກລາຍການປບັປ ງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຕາມມ ນຄີ່າໃນບນັຊ 

ຂອງຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສນິທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກການຊືກ້ດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕອ້ງຖກືລງົບນັຊ  ເປັນຊບັສິນ ແລະ ໜ ້

ສນິຂອງກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ. ດ ັີ່ງນ ັນ້ ຕອ້ງໄດສ້ະແດງລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕາມສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ

ຂອງກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ແລະ ຖກືປີ່ຽນຄີ່າຕາມອດັຕາແລກປີ່ຽນໃນມືປິ້ດບນັຊ , ອ ງຕາມວກັ 30.18. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

30.24 ໃນວກັ 30.26 ຫາ 30.27, ການອາ້ງອ ງເຖງິ ’ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ“ ໃນກ ລະນ ກ  ີ່ມບ ລິສດັ ໃຫ້ໝາຍເຖິງ
ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານຂອງບ ລິສດັແມ ີ່.  

30.25 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ຈ  ານວນເງນິສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າປະເທດ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດ 

ທຶນໃນປ , ເວັນ້ເສຍແຕີ່ສິີ່ ງທ ີ່ ມາຈາກເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ີ່ ໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຜີ່ານກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ 

ຕາມໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ແລະ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມກືານເງນິອືີ່ ນໆ.  

(ຂ) ຈ  ານວນເງນິສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດໃນປ  ແລະ ທ ີ່ ຖກືຈດັປະເພດ ໃນອງົປະກອບໜຶີ່ ງ

ຕີ່າງຫາກຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງ ໃນທາ້ຍປ . 

30.26 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍສະກ ນເງນິ ທ ີ່ ສະເໜ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ. ຖາ້ວີ່າການສະເໜ ສະກ ນເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ຫາກແຕກຕີ່າງກບັສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຊ ແ້ຈງ ກີ່ຽວກບັຄວາມເປັນຈງິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ 

ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ ພອ້ມທງັເຫດຜນົໃນການນ  າໃຊສ້ະກ ນເງນິອືີ່ ນທ ີ່ ແຕກຕີ່າງ ໃນການ

ສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ.  

30.27 ໃນກ ລະນ ມ  ການປີ່ຽນແປງສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານຂອງວິສາຫະກດິລາຍງານ ຫ ື ຂອງກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະ 

ເທດທ ີ່ ສ  າຄນັ, ວິສາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ກີ່ຽວກບັຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ເຫດຜນົ ໃນການປີ່ຽນແປງສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນ

ການດ  າເນ ນງານ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

30.1 - 30.2  

30.15 

30.17/1 

30.17-30.21 

  

ລດັຖະບານ ອາດອະນ ຍາດໃຫວ້ິສາຫະກດິໃຊສ້ະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ເປັນສະກ ນເງນິຕາໃນການດ  າເນ ນ

ງານ ແລະ ໃຫສ້ະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິເປັນສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ. ແຕີ່ເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິ ຕອ້ງຖກືສະເໜ ເປັນສະກ ນເງນິກ ບ (ເບິີ່ ງ ກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  ມຕ. 7).  

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດ ຍງັຕອ້ງສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ ເປັນສະກ ນເງນິກ ບ. 

ວກັເຫ ົີ່ ານ ຖ້ກືປບັປ ງ.  

30.3 - 30.5 

 

ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ ແລະ ການລາຍງານ ແມ ີ່ນສະກ ນເງນິກ ບ ເວັນ້ເສຍໃນກ ລະນ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ 

ອະນ ຍາດ ໂດຍລດັຖະບານ (ເບິີ່ ງກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ  ມຕ. 7). ວກັເຫ ົີ່ ານ  ້ຖກືຕດັອອກ.  

30.21 

 

ສະກ ນເງນິກ ບ, ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານ, ບ ີ່ ແມ ີ່ນສະກ ນເງນິຂອງເສດຖະກດິທ ີ່ ມ  ພາວະເງນິເຟ ້ໃນ

ລະດບັສ ງສ ດ. ວກັນ  ້ຖກືຕດັອອກ.  
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ໝວດ 31   

ພາວະເງນິເຟ ້ລະດບັສ ງສ ດ 

 

ສປປ ລາວ ບ ີ່ ເປັນເສດຖະກດິ ທ ີ່ ມ  ພາວະເງນິເຟ ້ລະດບັສ ງສ ດ. ໝວດນ ຖ້ກືຕດັອອກ. 
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ໝວດ 32  

ເຫດການທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

32.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ ນຍິາມເຫດການຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ແລະ ສະເໜ ຫ ກັການສ  າລບັການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ , 

ການຕ ມ  ນຄີ່າ ແລະ ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັເຫດການດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ນຍິາມ ກີ່ຽວກບັເຫດການພາຍຫ ງັສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານ 

32.2 ເຫດການພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ແມ ີ່ນເຫດການທ ີ່ ເອືອ້ອ  ານວຍ ແລະ ບ ີ່ ເອື້ອອ  ານວຍ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ລະຫີ່ວາງ

ເວລາສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ແລະ ມືອ້ະນ ຍາດໃຫເ້ປ ດເຜ ຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ພາຍໃນໄລຍະເວ 

ລາສອງເດອືນ ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ. ມ  ສອງປະເພດເຫດການ :   

(ກ) ເຫດການທ ີ່ ເປັນຫ ກັຖານຢັງ້ຢືນກີ່ຽວກບັສະຖານະການທ ີ່ ມ   ໃນເວລາສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ (ເຫດການພາຍ 

ຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານທ ີ່ ຕອ້ງມ  ການປບັປ ງ), ແລະ 

(ຂ) ເຫດການ ທ ີ່ ມ  ລກັສະນະຊ ບ້ອກ ກີ່ຽວກບັສະຖານະການທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ (ເຫດການ

ພາຍຫ ງັສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານທ ີ່ ບ ີ່ ຕອ້ງມ  ການປບັປ ງ).  

32.3 ເຫດການພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ລວມມ ເຫດການທງັໝດົ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາສອງເດອືນພາຍ 

ຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ, ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າເຫດການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເກ ດຂຶນ້ພາຍຫ ງັແຈງ້ໃຫມ້ະຫາຊນົຮບັຊາບ ກີ່ຽວກບັກ  າ 

ໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຫ ື ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານການເງນິອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ໄດເ້ລືອກເຟ້ັນ ກ ຕາມ.  

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ແລະ ການຕ ມ ນຄີ່າ 

ເຫດການພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ທ ີ່ ຕອ້ງມ  ການປບັປ ງ    
32.4 ວສິາຫະກດິຕອ້ງປບັປ ງຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ຊຶີ່ ງລວມມ ການເປ ດ 

ເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ, ເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິເຫດການພາຍຫ ງັສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານທ ີ່ ຕອ້ງມ  ການປບັປ ງ.   

32.5 ຢ ີ່ຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້ ມ  ຕວົຢີ່າງເຫດການ ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານທ ີ່ ນ  າໄປສ ີ່ການປບັປ ງ ທ ີ່ ກ  ານດົໃຫວ້ິສາຫະກດິຈ  າ

ຕອ້ງໄດປ້ບັປ ງຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງຕນົ, ຫ ື ເພືີ່ ອຮບັຮ ລ້າຍ 

ການບນັຊ ບນັດາລາຍການ ຊຶີ່ ງໃນເມ ືີ່ອກີ່ອນຍງັບ ີ່ ທນັໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ :  

(ກ) ການແກໄ້ຂຄະດ  ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ຊຶີ່ ງຢືນຢນັວີ່າວິສາຫະກດິມ  ຂ ຜ້  ກພນັໃນປດັຈ ບນັ ໃນມືສ້ິ້ນສ ດ

ຮອບເວລາລາຍງານ. ວສິາຫະກດິປບັປ ງເງນິແຮທ ກລາຍທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເມ ືີ່ອກີ່ອນ ຊຶີ່ ງຕິດພນັກບັ

ຄະດ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕາມໝວດ 21  ເງນິແຮ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ຫ ື ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິແຮລາຍໃໝີ່. ວສິາຫະ

ກດິ ຈະບ ີ່ ມ  ພຽງແຕີ່ຈະເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ເທົີ່ ານ ັນ້. ກງົກນັຂາ້ມ, ການແກໄ້ຂ

ຄະດ ຈະໃຫຫ້ ກັຖານຢັງ້ຢືນເພ ້ມເຕ ມ ທ ີ່ ຕອ້ງໄດຄ້  ານງຶເຖງິໃນການຄດິໄລີ່ເງນິແຮທ ີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນ

ເວລາສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານຕາມໝວດ 21.  

(ຂ) ເວລາຮບັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ພາຍຫ ງັສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ທ ີ່ ຊ ບ້ອກວີ່າຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງໄດສ້ ນເສຍມ ນຄີ່າລງົພາຍ 

ຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ, ຫ ື ຕອ້ງໄດມ້  ການປບັປ ງຈ  ານວນເງນິຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າທ ີ່ ໄດລ້ງົ

ບນັຊ ໃນເມ ືີ່ອກີ່ອນບວ້ງຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຈ  າເປັນຕອ້ງໄດມ້  ການປບັປ ງ. ຕວົຢີ່າງ:   
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(i) ການລ ົມ້ລະລາຍຂອງລ ກຄາ້ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ຕາມປກົກະຕ ິ ຢືນຢນັວີ່າ ມ  

ການຂາດທຶນ ຈາກໜ ້ຕອ້ງຮບັຈາກລ ກຄາ້ໃນທາ້ຍຮອບເວລາລາຍງານ ແລະ ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດປ້ບັປ ງມ ນ

ຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງໜ ້ຕອ້ງຮບັ ຈາກລ ກຄາ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ; ແລະ  

(ii) ການຂາຍເຄືີ່ ອງໃນສາງ ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ອາດໃຫຫ້ ກັຖານຢັງ້ຢືນ ກີ່ຽວກບັລາຄາຂາຍໃນ

ເວລາສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເພືີ່ ອຈ ດປະສງົໃນການປະເມ  ນຜນົຄີ່າສ ນເສຍມ ນຄີ່າໃນມືດ້ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

(ຄ) ການຄດິໄລີ່, ພາຍຫ ງັສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານ, ຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສິນທ ີ່ ໄດຊ້ື ້ ຫ ຶ ການຮບັເງນິຈາກຊບັສິນທ ີ່ ໄດ້

ຂາຍກີ່ອນສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ.  

(ງ) ການຄດິໄລີ່, ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ, ຈ  ານວນເງນິການແບີ່ງຜນົກ  າໄລ ຫ ື ການເບ ກຈ ີ່າຍເງນິບ  າ  

ເນັດ, ຖາ້ວີ່າ, ໃນເວລາສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານ, ວສິາຫະກດິມ  ຂ ຜ້  ກພນັທາງກດົໝາຍ ຫ ື ພນັທະແບບປະລິຍາຍ 

ວີ່າຈະຊ  າລະເງນິ ອນັເນືີ່ ອງມາຈາກເຫດການກີ່ອນໜາ້ມ ືນ້ ັນ້ (ເບິີ່ ງໝວດ 28 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ). 

(ຈ) ການຄ ົນ້ພບົ ການສ ໂ້ກງ ຫ ື ຂ ຜິ້ດພາດ ທ ີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິບ ີ່ ຖກືຕອ້ງ.  

ເຫດການ ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ  ທ ີ່ ບ ີ່ ຕອ້ງມ  ການປບັປ ງ 

32.6 ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງບ ີ່ ປບັປ ງຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຕນົ ເພືີ່ ອສີ່ອງ

ແສງເຖງິເຫດການພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ທ ີ່ ບ ີ່ ຕອ້ງມ  ການປບັປ ງ.  

32.7 ຕວົຢີ່າງເຫດການ ພາຍຫ ງັສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ທ ີ່ ບ ີ່ ຕອ້ງມ  ການປບັປ ງ ລວມມ :  

(ກ) ການຫ  ດລງົຂອງລາຄາໃນຕະຫ າດ ຂອງເງນິລງົທຶນ ລະຫີ່ວາງມ ືສ້ິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ແລະ ມືທ້ ີ່ ເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິ ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫມ້  ການຈດັພິມ. ຕາມປກົກະຕ,ິ ການຫ  ດລງົຂອງລາຄາໃນຕະຫ າດ ບ ີ່ ກ ີ່ຽວ 

ຂອ້ງກບັສະພາບການຂອງເງນິລງົທຶນ ໃນເວລາສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານ, ແຕີ່ຫາກສີ່ອງແສງເຖງິກ ລະນ  ທ ີ່ ເກ ດ

ຂຶນ້ຕາມຫ ງັ. ສະນ ັນ້, ວສິາຫະກດິຕອ້ງບ ີ່ ປບັປ ງຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິບວ້ງເງນິລງົທຶນ. ເຊັີ່ ນດຽວກນັນ ັນ້, ວສິາຫະກດິຈະບ ີ່ ປບັຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດເ້ປ ດເຜ ຍ ກີ່ຽວກບັເງນິລງົທຶນເວລາ

ສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ, ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຈະຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນເພ ້ມເຕ ມຕາມວກັ 32.10 ກ ຕາມ.  

(ຂ) ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ກາຍເປັນໜ ້ຕອ້ງຮບັເນືີ່ອງຈາກຜນົຂອງຄ  າພິພາກສາຂອງສານ ຫ ື ຄະດ ທ ີ່ ເອືອ້ອ  ານວຍ ຫ ງັຈາກມື້

ລາຍງານ, ແຕີ່ຫາກກີ່ອນມືຈ້ດັພິມເອກະສານລາຍງານການເງນິ. ລາຍການນ  ້ ຈະເປັນຊບັສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ໃນມື້

ລາຍງານ (ເບິີ່ ງວກັ 21.13) ແລະ ອາດຈ  າຕອ້ງມ  ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຕາມ ວກັ 21.16. ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຂ ຕ້ກົລງົ 

ກີ່ຽວກບັຈ  ານວນເງນິຄີ່າເສຍຫາຍ ຈາກຄ  າພິພາກສາທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ກີ່ອນມືລ້າຍງານ ແຕີ່ຫາກຜີ່ານມາບ ີ່ ທນັໄດຖ້ກືຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ  ຍອ້ນວີ່າບ ີ່ ສາມາດຈະຕ ມ  ນຄີ່າຈ  ານວນເງນິຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ,້ ອາດເປັນເຫດການທ ີ່ ຕອ້ງມ  ການ

ປບັປ ງ. 

ເງນິປນັຜນົ 

32.8 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິປະກາດເງນິປນັຜນົໃຫຜ້ ຖ້ເືຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ພາຍຫ ງັສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານ, ວິ

ສາຫະກດິ ຕອ້ງບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເງນິປນັຜນົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນໜ ້ສນິໃນເວລາສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ. ມ ນຄີ່າເງນິປນັ

ຜນົອາດຖກືສະເໜ ເປັນອງົປະກອບໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ແຍກຈາກກ  າໄລລ ຖາ້ແບີ່ງປນັ ໃນເວລາສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

ມືອ້ະນ ຍາດໃຫຈ້ດັພິມ  
32.9 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍມ ືທ້ ີ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫຈ້ດັພິມ.  

ເຫດການ ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ ທ ີ່ ບ ີ່ ຕອ້ງມ  ການປບັປ ງ   
32.10 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດເຫດການ ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານທ ີ່

ບ ີ່ ຕອ້ງມ  ການປບັປ ງ:  
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(ກ) ລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງເຫດການ, ແລະ  

(ຂ) ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັ ກີ່ຽວກບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນການເງນິຂອງເຫດການດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຫ ື ຖະແຫ ງການທ ີ່ ແຈງ້ 

ວີ່າ ບ ີ່ ສາມາດດ  າເນ ນການຄາດຄະເນດ ັີ່ງກ ີ່າວໄດ.້  

32.11 ຕວົຢີ່າງຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້ຄເືຫດການພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານທ ີ່ ບ ີ່ ຕອ້ງມ  ການປບັປ ງ, ຊຶີ່ ງໂດຍທ ົີ່ວໄປຈະຕອ້ງໄດເ້ປ ດ 

ເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ;  ການເປ ດເຜ ຍນ ັນ້ ຈະສີ່ອງແສງເຖງິຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ຮບັຊາບພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດຮອບເວລາລາຍງານ, 

ແຕີ່ກ ີ່ອນມືທ້ ີ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫຈ້ດັພິມ:  

(ກ) ການຄວບກດິຈະການທ ີ່ ສ  າຄນັ ຫ ື ການຂາຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມທ ີ່ ສ  າຄນັອອກ.  

(ຂ) ການແຈງ້ແຜນການຢ ດຕກິດິຈະການໃດໜຶີ່ ງ.  

(ຄ) ລາຍການຊືຊ້ບັສນິທ ີ່ ສ  າຄນັ, ການຂາຍອອກ ຫ ື ແຜນການຂາຍຊບັສນິອອກ ຫ ື ການເວນຄນືຊບັສິນທ ີ່ ສ  າຄນັ ໂດຍ

ລດັຖະບານ. 

(ງ)    ການຖກືທ  າລາຍຂອງໂຮງງານການຜະລິດທ ີ່ ສ  າຄນັໂດຍອກັຄ ໄພ.    

(ຈ) ການແຈງ້ຂີ່າວ ຫ ື ການເລ ີ່ ມຕ ົນ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ກີ່ຽວກບັການປບັປ ງໂຄງສາ້ງຕ ົນ້ຕ .  

(ສ) ການອອກ ຫ ື ການຊືຄ້ນືເຄືີ່ ອງມໜື ້ ຫ ື ເເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວສິາຫະກດິ.  

(ຊ) ການປີ່ຽນແປງລາຄາຂອງຊບັສິນ ຫ ື ອດັຕາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ທ ີ່ ຫ າຍຜິດປກົກະຕ.ິ  

(ຍ) ການປີ່ຽນແປງອດັຕາອາກອນ ຫ ື ກດົໝາຍສີ່ວຍສາອາກອນທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ຫ ື ໄດປ້ະກາດໃຊ ້ທ ີ່ ມ  ຜນົກະທບົທ ີ່

ສ  າຄນັຕ ີ່ ຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສນິ ອາກອນຕອ້ງຈ ີ່າຍ ແລະ ລ ຖາ້ສະສາງ.  

(ດ) ການເຊັນຂ ຜ້  ກພນັທ ີ່ ສ  າຄນັ ຫ ື ມ  ໜ ້ສນິທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ເຊັີ່ ນອອກລາຍການຄ  າ້ປະກນັເປັນຈ  ານວນເງນິຫ າຍ.   

(ຕ) ການເລ ີ່ ມຕ ົນ້ມ  ຄະດ ທ ີ່ ສ  າຄນັ ອນັມາຈາກເຫດການທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ພາຍຫ ງັສິ້ນສ ດຮອບເວລາລາຍງານ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

32.2  

32.3  

32.9 

ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕາ 45-2 ຂອງກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ , ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງສາ້ງເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິ ພາຍໃນສອງເດອືນ ພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດປ ການບນັຊ . ວກັເຫ ົີ່ ານ  ້ຖກືປບັປ ງ.  
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ໝວດ 33  

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານກີ່ຽວກບັພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

33.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ທ ີ່ ຈ  າເປັນ ເຂ້ົາໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ

ຕນົ ເພືີ່ ອດງຶດ ດຄວາມສນົໃຈ ກີ່ຽວກບັຄວາມເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າ ຖານະການເງນິ ແລະ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຂອງວສິາຫະກດິ 

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການ ທ ີ່ ວິສາຫະກດິມ  ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ຍອດເຫ ືອບນັຊ ຄາ້ງຊ  າລະ ນ  າພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວ 

ຂອ້ງ. 

ຄ  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ 

33.2 ພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ແມ ີ່ນບ ກຄນົ ຫ ື ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັວິສາຫະກດິ ທ ີ່ ສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ (ວິ

ສາຫະກດິລາຍງານ).  

(ກ) ບ ກຄນົ ຫ ື ສະມາຊກິຄອບຄວົທ ີ່ ໃກຊ້ດິກບັບ ກຄນົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖວືີ່າມ  ຄວາມກີ່ຽວຂອ້ງກບັວສິາຫະກດິລາຍງານ ຫາກມ 

ລກັສະນະດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນ :້  

(i) ເປັນຄະນະບ ລິຫານຕ ົນ້ຕ ຂອງວິສາຫະກດິລາຍງານ ຫ ື ບ ລິສດັແມ ີ່ຂອງວິສາຫະກດິລາຍງານ;  

(ii) ມ ອ  ານາດຄວບຄ ມຕ ີ່ ວສິາຫະກດິລາຍງານ; ຫ ື  

(iii) ມ ອ  ານາດຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຫ ື ມ  ອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັຕ ີ່ ວສິາຫະກດິລາຍງານ ຫ ື ມ  ສດິລງົຄະແນນສຽງທ ີ່ ສ  າຄນັ

ໃນວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

(ຂ) ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ກີ່ຽວຂອ້ງກບັວສິາຫະກດິລາຍງານ ຖາ້ຫາກໄດບ້ນັລ ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂໃດໜຶີ່ ງຂາ້ງລ ີ່ມນ :້  

 (i) ວສິາຫະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິລາຍງານ ເປັນສະມາຊກິຂອງກ ີ່ມບ ລິສດັດຽວກນັ (ໝາຍຄວາມວີ່າ ແຕີ່ລະ

ບ ລິສດັແມ ີ່, ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ແລະ ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຈາກເຄືອຂີ່າຍດຽວກນັ ກີ່ຽວຂອ້ງເຊິີ່ ງກນັ ແລະ ກນັ).  

(ii) ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ແມ ີ່ນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຫ ື ວສິາຫະກດິປະສມົຂອງວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ (ຫ ື ຂອງ

ສະມາຊກິໃນກ ີ່ມບ ລິສດັ ທ ີ່ ວິສາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກເປັນສະມາຊກິ). 

(iii) ທງັສອງວິສາຫະກດິ ເປັນວິສາຫະກດິປະສມົຂອງວສິາຫະກດິທ ສາມ.  

(iv) ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ເປັນວສິາຫະກດິປະສມົຂອງວສິາຫະກດິທ ສາມ ແລະ ວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກຊ  າ້ພດັເປັນວິ

ສາຫະກດິຂາຮ ນ້ຂອງວິສາຫະກດິທ ສາມດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

(v) ວສິາຫະກດິ ແມ ີ່ນແຜນຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາແຮງງານ ສ  າລບັຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັ 

ງານຂອງວສິາຫະກດິລາຍງານ ຫ ື ວສິາຫະກດິທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັວິສາຫະກດິລາຍງານ. ຖາ້ຫາກວສິາຫະກດິ

ລາຍງານເອງກ ເປັນແຜນຄດິໄລີ່ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ນາຍຈາ້ງທ ີ່ ສ ົີ່ງເສ ມແຜນຄິດໄລີ່ນ ັນ້ ຖວືີ່າກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັແຜນຄິດໄລີ່

ຜນົປະໂຫຍດດ ັີ່ງກ ີ່າວດວ້ຍ.  

(vi) ວສິາຫະກດິຖກືຄວບຄ ມ ຫ ື ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັໂດຍບ ກຄນົ ທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນຂ  ້(ກ). 

(vii) ບ ກຄນົທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນຂ  ້(ກ) (i)  ມ  ສດິລງົຄະແນນສຽງທ ີ່ ສ  າຄນັ ໃນວິສາຫະກດິ.  

(viii) ບ ກຄນົທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນຂ  ້ (ກ) (ii) ມ ອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັຕ ີ່ ວິສາຫະກດິ ຫ ື ມ  ສດິລງົຄະແນນສຽງທ ີ່ ສ  າຄນັໃນວິ

ສາຫະກດິ. 

(ix) ບ ກຄນົ ຫ ື ສະມາຊກິໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ໃກຊ້ດິໃນຄອບຄວົຂອງບ ກຄນົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ  ອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັຕ ີ່ ວສິາຫະກດິ ຫ ື ມ ິ

ສດິລງົຄະແນນສຽງທ ີ່ ສ  າຄນັໃນວສິາຫະກດິ ແລະ ມ ອ  ານາດຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັຕ ີ່ ວສິາຫະກດິລາຍງານນ ັນ້.  
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(x) ໜຶີ່ ງໃນຄະນະບ ລິຫານຕ ົນ້ຕ ຂອງວສິາຫະກດິ ຫ ື ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ຂອງວິສາຫະກດິ ຫ ື ສະມາຊກິໃດໜຶີ່ ງທ ີ່

ໃກຊ້ດິໃນຄອບຄວົຂອງບ ກຄນົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ  ອ  ານາດຄວບຄ ມ ຫ ື ມ  ອ  ານາດຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັຕ ີ່ ວິສາຫະກດິລາຍ

ງານ, ຫ ື ມ  ສດິລງົຄະແນນສຽງທ ີ່ ສ  າຄນັໃນວສິາຫະກດິລາຍງານນ ັນ້.  

33.3 ແຕີ່ລະຄ ັງ້ທ ີ່ ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຄ  ານງຶເຖງິສາຍພວົພນັທ ີ່ ເປັນໄປໄດ ້ລະຫວີ່າງພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ, ຕອ້ງໄດປ້ະເມ  ນເນືອ້

ແທຂ້ອງສາຍພວົພນັດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຈະເບິີ່ ງພຽງແຕີ່ຮ ບການທາງດາ້ນກດົໝາຍເທົີ່ ານ ັນ້.  

33.4 ໃນຂອບຂີ່າຍຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ ສິີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ  ້ອາດບ ີ່ ຖວືີ່າເປັນພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ :  

(ກ) ສອງວິສາຫະກດິ, ຫາກມ ຜ ບ້ ລິຫານ ຫ ື ໜຶີ່ ງໃນຄະນະບ ລິຫານຕ ົນ້ຕ ໃດໜຶີ່ ງ ຮີ່ວມກນັ.  

(ຂ) ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການສອງຄນົ, ຫາກມ ສີ່ວນຮີ່ວມໃນການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັຕ ີ່ ວສິາຫະກດິປະສມົໃດໜຶີ່ ງ.  

(ຄ) ໜຶີ່ ງໃນບ ກຄນົໃດໜຶີ່ ງຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້ ຫາກວີ່າມ  ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວປກົກະຕິກບັວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ (ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າເຂົາ 

ເຈົາ້ສາມາດມ ຜນົກະທບົຕ ີ່ ເສລ ພາບໃນການກະທ  າຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ຫ ື ມ  ສີ່ວນຮີ່ວມໃນຂະບວນການຕດັສນິ

ບນັຫາຂອງວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວກ ຕາມ):    

(i) ຜ ໃ້ຫທຶ້ນ.  

(ii) ກ  າມະບານ.  

(iii) ວສິາຫະກດິສາທາລະນະປະໂຫຍດ.  

(iv) ພະແນກການ ແລະ ອງົການບ ລິຫານຂອງລດັ.  

(ງ) ລ ກຄາ້, ຜ ສ້ະໜອງ,  ຜ ໃ້ຫສ້ດິເປັນຕວົແທນຈ  າໜີ່າຍ, ຜ ຈ້  າໜີ່າຍ, ຫ ື ຕວົແທນທ ົີ່ວໄປ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິດ  າເນ ນລາຍ

ການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ສ  າຄນັນ  າ ຊຶີ່ ງເປັນພຽງການເພິີ່ ງພາຕ ີ່ ກນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັສາຍພວົພນັ ລະຫວີ່າງບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ ບ ລິສດັໃນ

ກ ີ່ມ   
33.5 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍສາຍພວົພນັ ລະຫີ່ວາງບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ເຖງິຈະມ ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫີ່ວາງ 

ພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກນັແລະກນັ ຫ ືບ ີ່ ກ ຕາມ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ກີ່ຽວກບັຊືີ່ ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ ຊືີ່ ຂອງ

ພາກສີ່ວນທ ີ່ ດ  າເນ ນການຄວບຄ ມຂອດສ ດທາ້ຍ, ຖາ້ຫາກແຕກຕີ່າງກນັກບັຊືີ່ ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່. ຖາ້ວີ່າ ບ ລິສດັແມ ີ່ ຫ ື ພາກ 

ສີ່ວນທ ີ່ ດ  າເນ ນການຄວບຄ ມຂອດສ ດທາ້ຍ ບ ີ່ ສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິເພືີ່ ອການນ  າໃຊຂ້ອງສາທາລະນະຊນົ, 

ຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍ ກີ່ຽວກບັຊືີ່ ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ທ ີ່ ຢ ີ່ໃນລ  າດບັໃກກ້ບັວສິາຫະກດິຕນົຫ າຍທ ີ່ ສ ດ ຊຶີ່ ງເປັນຜ ສ້າ້ງເອກະສານລາຍ

ງານການເງນິເພືີ່ ອສະເໜ ຕ ີ່ ສະທາລະນະຊນົ, ຖາ້ມ  .  

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັຄີ່າທດົແທນແຮງງານຄະນະບ ລິຫານຕ ົນ້ຕ   
33.6     ຄະນະບ ລິຫານຕ ົນ້ຕ  ແມ ີ່ນບ ກຄນົທ ີ່ ມ  ສດິອ  ານາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບດາ້ນການວາງແຜນ, ນ  າພາ ແລະ ຄວບຄ ມ

ກດິຈະກ  າຂອງວິສາຫະກດິ, ໂດຍທາງກງົ ຫ ື ທາງອອ້ມ, ລວມທງັຜ ອ້  ານວຍການ (ເຖງິແມ ີ່ນຜ ຈ້ດັການ ຫ ືບ ີ່  ກ ຕາມ) ຂອງ

ວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ຄີ່າທດົແທນແຮງງານ ລວມມ ຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົຂອງພະນກັງານ (ດ ັີ່ງທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນ  ໝວດ 

28 ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ) ລວມທງັຜນົປະໂຫຍດໃນຮ ບການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ (ເບິີ່ ງໝວດ 26 ການຊ  າລະຕາມຮ ນ້). 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານໝາຍເຖງິທ ກຮ ບການສິີ່ ງທດົແທນທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍ, ຕອ້ງຈ ີ່າຍ ຫ ື ວສິາຫະກດິສະໜອງໃຫ ້ຫ ື ທ ີ່

ໄດສ້ະໜອງໃຫໃ້ນນາມຂອງວສິາຫະກດິເອງ (ເຊັີ່ ນບ ລິສດັແມ ີ່ ຫ ື ຜ ຖ້ຮື  ນ້ໃດໜຶີ່ ງ) ໂດຍແລກປີ່ຽນກບັການຮບັໃຊວ້ຽກງານ

ຂອງວິສາຫະກດິນ ັນ້. ນອກນ ັນ້ ຍງັລວມມ ສິີ່ ງທດົແທນທ ີ່ ໄດຈ້ ີ່າຍໃນນາມຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ຂອງວສິາຫະກດິ ສ  າລບັສນິຄາ້ ຫ ື 

ການບ ລິການທ ີ່ ໄດສ້ະໜອງໃຫວ້ສິາຫະກດິ.   

33.7 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍລວມຍອດຈ  ານວນເງນິຄີ່າທດົແທນແຮງງານໃຫແ້ກີ່ຄະນະບ ລິຫານຕ ົນ້ຕ ຂອງຕນົ.  
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ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫີ່ວາງພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ

ກນັ  
33.8 ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ລະຫີ່ວາງພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກນັ ແມ ີ່ນການໂອນຊບັພະຍາກອນ, ການບ ລິການ ຫ ື ຂ ຜ້  ກພນັ ລະ 

ຫວີ່າງວສິາຫະກດິລາຍງານ ແລະ ພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກນັ, ບ ີ່ ວີ່າຈະມ ການກ  ານດົລາຄາໃຫກ້ນັຫ ືບ ີ່  ກ ຕາມ. ຕວົຢີ່າງ 

ກີ່ຽວກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫວີ່າງພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກນັ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຕາມປກົກະຕຂິອງ ວນກ ປະກອບດວ້ຍ:  

(ກ) ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ລະຫີ່ວາງ ວສິາຫະກດິ ແລະ (ບນັດາ) ເຈົາ້ຂອງຕ ົນ້ຕ ຂອງວສິາຫະກດິນ ັນ້. 

(ຂ) ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ລະຫີ່ວາງ ວສິາຫະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ ຖາ້ວີ່າທງັສອງວິສາຫະກດິຢ ີ່ພາຍໃຕກ້ານ

ຄວບຄ ມລວມ ໂດຍວສິາຫະກດິ ຫ ື ບ ກຄນົດຽວກນັ.  

(ຄ) ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ທ ີ່ ພາໃຫເ້ກ ດຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໂດຍກງົແກີ່ວິສາຫະກດິ ຫ ື ບ ກຄນົທ ີ່ ຄວບຄ ມວສິາຫະກດິລາຍງານ 

ແທນທ ີ່ ຈະຕອ້ງຮບັຜິດຊອບໂດຍວສິາຫະກດິລາຍງານ.  

33.9 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິມ  ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ລະຫວີ່າງພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກນັ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍລກັສະນະ

ເນືອ້ໃນຂອງສາຍພວົພນັ ຂອງພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ພອ້ມທງັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວດ ັີ່ງກ ີ່າວ, 

ຍອດເຫ ືອບນັຊ ຄາ້ງຊ  າລະ ແລະ ຂ ຜ້  ກພນັທ ີ່ ຈ  າເປັນ ເພືີ່ ອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ ເຖງິຜນົກະທບົບ ົີ່ມຊອ້ນຂອງສາຍພວົພນັທ ີ່ ມ  ຕ ີ່ ເອ 

ກະສານລາຍງານການເງນິ. ຂ ກ້  ານດົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ກີ່ຽວກບັການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ເປັນລາຍການທ ີ່ ເພ ້ມໃສີ່ຂ ກ້  ານດົ 

ຂອງວກັ 33.7  ຊຶີ່ ງກ  ານດົໃຫເ້ປ ດເຜ ຍຄີ່າທດົແທນແຮງງານຂອງຄະນະບ ລິຫານຕ ົນ້ຕ . ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ ຢີ່າງໜອ້ຍ 

ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ:   

(ກ) ຈ  ານວນເງນິຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເຫ ົີ່ ານ ັນ້.  

(ຂ) ຈ  ານວນເງນິຍອດເຫ ືອຄາ້ງຊ  າລະ ແລະ :  

(i) ຂ ກ້  ານດົເງ ືີ່ອນໄຂ, ລວມທງັຫ ກັປະກນັ ຖາ້ມ   ແລະ ລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງສິີ່ ງຕອບແທນທ ີ່ ຕອ້ງສະໜອງໃນ

ການຊ  າລະເງນິ, ແລະ  

(ii) ລາຍລະອຽດຂອງການຄ  າ້ປະກນັທ ີ່ ໄດໃ້ຫ ້ຫ ື ໄດຮ້ບັ ທ ກລາຍ.  

(ຄ) ເງນິແຮບວ້ງໜ ້ຕອ້ງຮບັທ ີ່ ເກບັຄືນບ ີ່ ໄດ ້ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັຈ  ານວນເງນິຍອດເຫ ືອຄາ້ງຊ  າລະ.    

(ງ) ລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນປ  ບວ້ງໜ ້ເສຍ ແລະ ໜ ້ຕອ້ງຮບັທວງຍາກ ຈາກພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ.  

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ອາດຈະລວມມ  ການຊື,້ ການຂາຍ ຫ ື ການໂອນສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ; ສນັຍາເຊົີ່ າ;   

ການຄ  າ້ປະກນັ; ແລະ  ການຊ  າລະສະສາງໂດຍວສິາຫະກດິ ໃນນາມພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ຫ ື ກງົກນັຂາ້ມ.   

33.10 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນວກັ 33.9 ໂດຍແຍກເປັນແຕີ່ລະປະເພດດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ບນັດາວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມ, ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຫ ື ມ  ອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັຕ ີ່ ວສິາຫະກດິນ ັນ້.  

(ຂ) ບນັດາວສິາຫະກດິ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິນ ັນ້ ມ  ອ  ານາດຄວບຄ ມ, ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຫ ື ມ  ອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັຕ ີ່ ວສິາຫະກດິ

ເຫ ົີ່ ານ ັນ້.   

(ຄ) ຄະນະບ ລິຫານຕ ົນ້ຕ ຂອງວິສາຫະກດິ ຫ ື ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ຂອງຕນົ (ໂດຍລວມກນັທງັໝດົ).  

(ງ) ພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງອືີ່ ນໆ.  

33.11 ວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດຮ້ບັຂ ຍ້ກົເວັນ້ຈາກຂ ກ້  ານດົໃນການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ຕາມວກັ 33.9 ມ ຄ ື: 

(ກ) ລດັຖະບານລາວ (ລດັຖະບານຂ ັນ້ສ ນກາງ, ແຂວງ, ເທດສະບານ, ເມອືງ, ຕວົເມອືງ, ບາ້ນ) ຫ ື ລດັພາຍນອກ 

(ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ສ ນກາງ, ເຂດ ຫ ື ທອ້ງຖິີ່ນ) ທ ີ່ ມ  ອ  ານາດຄວບຄ ມ, ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຫ ື ມ  ອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັຕ ີ່

ວສິາຫະກດິລາຍງານ, ແລະ    

(ຂ) ວສິາຫະກດິອືີ່ ນອ ກ ທ ີ່ ເປັນພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ເນືີ່ ອງຈາກວີ່າ ອງົກອນຂອງລດັດຽວກນັ ມ  ອ  ານາດຄວບຄ ມ, ຄວບ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  184 

 

ຄ ມຮີ່ວມກນັ ຫ ື ອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັ ຕ ີ່ ທງັວິສາຫະກດິລາຍງານ ແລະ ວິສາຫະກດິອືີ່ ນອ ກ.  

ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ວສິາຫະກດິຍງັຕອ້ງເປ ດເຜ ຍສາຍພວົພນັລະຫີ່ວາງ ບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ຄດື ັີ່ງກ  ານດົໄວໃ້ນ

ວກັ 33.5.  

33.12 ຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້ມ  ບາງຕວົຢີ່າງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຖາ້ຫາກໄດດ້  າເນ ນກບັພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ :  

(ກ) ການຊື ້ຫ ື ຂາຍ ສນິຄາ້ (ສ  າເລັດຮ ບ ຫ ື ບ ີ່ ສ  າເລັດຮ ບ).  

(ຂ) ການຊື ້ຫ ື ຂາຍ ອະສງັຫາລິມະຊບັ ແລະ ຊບັສນິອືີ່ ນໆ.  

(ຄ) ການໃຫ ້ຫ ື ການຮບັ ການບ ລິການ.  

(ງ) ສນັຍາເຊົີ່ າ.  

(ຈ) ການໂອນວຽກງານຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາ.  

(ສ) ການໂອນພາຍໃຕສ້ນັຍາສ  າປະທານ.  

(ຊ) ການໂອນພາຍໃຕສ້ນັຍາປະກອບທຶນ (ລວມທງັທຶນປະກອບເປັນເງນິສດົ ຫ ື ເປັນວດັຖ ).  

(ຍ) ການໃຫກ້ານຄ  າ້ປະກນັ ຫ ື ຫ ກັຊບັຄ  າ້ປະກນັ.  

(ດ) ການສະສາງໜ ້ສນິໃນນາມວສິາຫະກດິ ຫ ື ໂດຍວສິາຫະກດິ ໃນນາມພາກສີ່ວນອືີ່ ນ.  

(ຕ) ເງນິລງົທຶນຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ຫ ື ບ ລິສດັໃນກ ີ່ີ່ມທ ີ່ ມ  ແຜນຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວທ້ ີ່ ຮ ີ່ວມແບີ່ງຄວາມ

ສີ່ຽງ ລະຫວີ່າງວສິາຫະກດິໃນກ ີ່ມບ ລິສດັ.   

33.13 ວສິາຫະກດິບ ີ່ ຄວນຍກົຂຶນ້ວີ່າ ໄດດ້  າເນ ນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ລະຫວີ່າງພາກສີ່ວນທ ີ່ ີ່ກ ີ່ຽວຂອ້ງກນັ ຕາມເງືີ່ອນໄຂທາງ

ການຄາ້ທ ີ່ ເທົີ່ າທຽມກນັກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນ ຕາມເງືີ່ອນໄຂການແກງ້ແຍງ້ປກົກະຕ,ິ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ຈະພິສ ດ

ກີ່ຽວກບັເງ ືີ່ອນໄຂດ ັີ່ງກ ີ່າວໄດ.້  

33.14 ວສິາຫະກດິອາດເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນສງັລວມ ກີ່ຽວກບັລາຍການທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັທາງດາ້ນລກັສະນະເນືອ້ໃນ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ການແຍກ

ເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຕີ່າງຫາກ ເປັນສິີ່ ງຈ  າເປັນເພືີ່ ອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ ກີ່ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫວີ່າງພາກ 

ສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກນັ ທ ີ່ ມ  ຕ ີ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງວິສາຫະກດິ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

33.5 

 

ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມາດຕາ 49 ຂອງກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການບນັຊ , “ບ ກຄນົ, ນຕິິບ ກຄນົ ແລະ ການ 

ຈດັຕ ັງ້ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິຂ ມ້  ນຂີ່າວສານການເງນິຂອງວສິາຫະກດິ ໂດຍຜີ່ານຂະແໜງການທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ. ວກັ

ນ  ້ຖກືປບັປ ງ. 

33.11 (ກ)  This paragraph quote the Lao 

public authorities.  
 

ວກັນ  ້ຊ ບ້ອກເຖງິ ອ  ານາດການປກົຄອງພາກລດັ ຂອງປະເທດລາວ.  
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ໝວດ  34  

ກດິຈະກ  າພິເສດ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

34.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ໃ້ຫຄ້  າແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັການລາຍງານການເງນິທ ີ່ ສະໜອງໂດຍວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງໃນສາມປະເພດ

ກດິຈະກ  າພິເສດ ຄ:ື ກະສກິ  າ, ກດິຈະກ  າຂ ດຄ ົນ້ ແລະ ການສ  າປະທານດາ້ນການບ ລິການ. 

ກະສກິ  າ 

34.2 ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້ ແລະ ດ  າເນ ນກດິຈະກ  າກະສິກ  າ ຕອ້ງກ  ານດົນະໂຍບາຍການບນັຊ ຂອງຕນົ 

ສ  າລບັແຕີ່ລະປະເພດຊບັສິນຊ ວະພາບ ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊວ້ທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນວກັ 34.4  ຫາ 34.7 ສ  າລບັຊບັສນິຊ ວະພາບ ຊຶີ່ ງມ ນຄີ່າ

ຍ ຕທິ  ານ ັນ້ສາມາດຖກືກ  ານດົໄດຢ້ີ່າງງ ີ່າຍດາຍ ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ືຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ.  

(ຂ) ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊວ້ທິ ຕ ົນ້ທຶນ ທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນວກັ 34.8 ຫາ 34.10 ສ  າລບັຊບັສນິຊ ວະພາບອືີ່ ນໆທງັໝດົ.  

ການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  
34.3 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັສນິຊ ວະພາບ ຫ ື ຜະລິດຕະພນັກະສກິ  າ ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອ :   

(ກ) ວສິາຫະກດິຄວບຄ ມຊບັສນິຊຶີ່ ງເປັນຜນົມາຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ;  

(ຂ) ມ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວສິາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ ຈາກຊບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ນ ັນ້; ແລະ   

(ຄ) ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຫ ື ຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ື ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ຄວາມ

ພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ.  

ການຕ ມ ນຄີ່າ - ວທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ  
34.4 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສິນຊ ວະພາບໃນການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້ ໃນມືລ້າຍງານ ແຕີ່ລະຄ ັງ້ ຕາມມ ນຄີ່າ

ຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ. ສີ່ວນປີ່ຽນແປງ ຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ຕອ້ງຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື 

ຂາດທຶນ.   

34.5 ຜະລິດຕະພນັກະສກິ  າ ທ ີ່ ໄດເ້ກບັກີ່ຽວຈາກຊບັສນິຊ ວະພາບຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຕອ້ງຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົ

ຕ ົນ້ທຶນຂາຍໃນເວລາເກບັກີ່ຽວອອກ. ການຕ ມ  ນຄີ່າດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແມ ີ່ນຕ ົນ້ທຶນໃນມືນ້ ັນ້ ຕາມໝວດ 13 ເຄືີ່ອງໃນສາງ ຫ ື ອ ງ

ຕາມໝວດອືີ່ ນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ .້   

34.6 ໃນການກ  ານດົມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຄ  ານງຶເຖງິລາຍການດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນ  ້:  

(ກ) ຖາ້ຫາກມ ຕະຫ າດທ ີ່ ມ  ການເຄືີ່ ອນໄຫວປກົກະຕ ິສ  າລບັຊບັສນິຊ ວະພາບ ຫ ື ຜະລິດຕະພນັກະສິກ  າ ຢ ີ່ໃນສະຖານທ ີ່  

ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂປດັຈ ບນັ, ລາຄາທ ີ່ ອາ້ງອ ງໃນຕະຫ າດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ  ຄວາມແທດເໝາະເພືີ່ ອນ  າມາກ  ານດົມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ

ຂອງຊບັສິນດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິເຂ້ົາເຖງິຫ າຍຕະຫ າດທ ີ່ ມ  ການເຄືີ່ ອນໄຫວປກົກະຕ,ິ ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດ ້

ນ  າໃຊລ້າຄາທ ີ່ ມ  ໃນຕະຫ າດທ ີ່ ຕນົຄາດວີ່າຈະນ  າໃຊ.້  

(ຂ) ຖາ້ບ ີ່ ມ  ຕະຫ າດທ ີ່ ມ  ການເຄືີ່ ອນໄຫວເປັນປກົກະຕ,ິ ວສິາຫະກດິ ຕອ້ງນ  າໃຊ ້ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍອງົປະກອບດ ັີ່ງລ ີ່ມນ ,້ ຖາ້

ຫາກມ , ເພືີ່ ອກ  ານດົມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ :   

(i) ລາຄາຊື-້ຂາຍ ຫ າ້ສ ດໃນຕະຫ າດ, ບນົເງ ືີ່ອນໄຂ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ລາຍການການປີ່ຽນແປງຫ າຍໃນສະພາບການທາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິ ບ ີ່ ມ  ການປີ່ຽນແປງຫ າຍທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ໃນລະຫີ່ວາງ ມ ືຊ້ື-້ຂາຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ມືສ້ິນ້ສ ດຮອບ
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ເວລາລາຍງານ ;   

(ii) ລາຄາຕະຫ າດ ສ  າລບັຊບັສນິທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ພອ້ມດວ້ຍການປບັປ ງເພືີ່ ອສີ່ອງແສງເຖງິສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຕີ່າງໆ ; 

ແລະ 

(iii) ບນັທດັຖານຂອງຂະແໜງການ ເຊັີ່ ນມ ນຄີ່າຂອງໝາກໄມ ້ ທ ີ່ ສະແດງອອກ ໃນໜີ່ວຍບນັຈ ສນິຄາ້ເພືີ່ ອສ ົີ່ງ  

ອອກ, ຫວົໜີ່ວຍວດັແທກເນືອ້ທ ີ່  ຫ ື ເຮັກຕາ ແລະ ມ ນຄີ່າຂອງສດັຕ ນກ ບ ທ ີ່ ສະແດງເປັນກໂິລຊ ນ້.   

(ຄ) ໃນບາງກ ລະນ , ແຫ ີ່ງຂີ່າວຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນ (ກ) ຫ ື (ຂ) ອາດໃຫຂ້ ສ້ະຫ  ບທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັທາງດາ້ນ

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສິນຊ ວະພາບ ຫ ື ຂອງຜະລິດຕະພນັກະສກິ  າໃດໜຶີ່ ງ. ວສິາຫະກດິສຶກສາເບິີ່ ງສາຍເຫດຂອງ

ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເພືີ່ ອກາ້ວໄປເຖງິການຄາດຄະເນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ທ ີ່ ມ  ຄວາມເຊືີ່ ອຖທື ີ່ ສ ດ ພາຍໃນໄລຍະທ ີ່ ແຄບ

ໂດຍທຽບຖານ ຂອງການຄາດຄະເນທ ີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ.   

(ງ) ໃນບາງສະພາບການ,  ສາມາດກ  ານດົມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າໄດຢ້ີ່າງງ ີ່າຍດາຍ ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ຄວາມພະຍາຍາມ

ຫ າຍເກ ນຄວນ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຈະບ ີ່ ມ  ລາຄາ ຫ ືມ  ນຄີ່າທ ີ່ ກ  ານດົໂດຍຕະຫ າດສ  າລບັຊບັສນິຊ ວະພາບ ໃນສະພາບປດັຈ  

ບນັ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງພິຈາລະນາເບິີ່ ງວີ່າ ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງກະແສເງນິສດົສ ດທິ ທ ີ່ ໄດຄ້າດວີ່າຈະໄດຮ້ບັ ຈາກ

ຊບັສນິທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຕາມອດັຕາຕະຫ າດປດັຈ ບນັທ ີ່ ໄດຖ້ກືກ  ານດົ ໃຫຜ້ນົວດັແທກມ ນຄີ່າຍ ຕິ

ທ  າ ທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ຫ ືບ ີ່ . 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ - ວທິ ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ 

34.7 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ ກ ີ່ຽວກບັ ຊບັສນິຊ ວະພາບຂອງຕນົທ ີ່ ໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິ  

ທ  າ :   

(ກ) ລາຍລະອຽດ ກີ່ຽວກບັ ແຕີ່ລະປະເພດຊບັສນິຊ ວະພາບ.  

(ຂ) ວທິ ການ ແລະ ສມົມ ດຖານຕ ົນ້ຕ  ທ ີ່ ນ  າໃຊເ້ພືີ່ ອຊອກຫາມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງແຕີ່ລະປະເພດຜະລິດຕະພນັກະສິກ  າໃນ

ເວລາເກບັກີ່ຽວ ແລະ ຂອງແຕີ່ລະປະເພດຊບັສິນຊ ວະພາບ.   

(ຄ) ການສມົທຽບຕວົເລກສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນຊ ວະພາບ ລະຫວີ່າງຕ ົນ້ ແລະ ທາ້ຍຮອບເວລາ

ປດັຈ ບນັ. ການສມົທຽບຕວົເລກຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ:  

(i) ສີ່ວນໄດ ້ຫ ື ສີ່ວນເສຍທ ີ່ ມາຈາກສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ. 

(ii) ສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ ທ ີ່ ມາຈາກການຊື ້. 

(iii) ສີ່ວນຫ  ດລງົ ທ ີ່ ມາຈາກການເກບັກີ່ຽວ.  

(iv) ສີ່ວນເພ ້ມຂຶນ້ ທ ີ່ ມາຈາກການຄວບກດິຈະການ. 

(v) ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການແລກປີ່ຽນສ ດທິ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກການປີ່ຽນຄີ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ເປັນສະ 

ກ ນເງນິລາຍງານທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ, ແລະ ການປີ່ຽນຄີ່າຂອງກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ເປັນສະກ ນເງນິລາຍ

ງານຂອງວສິາຫະກດິລາຍງານ.   

(vi) ສີ່ວນປີ່ຽນແປງອືີ່ ນໆ. 

ການຕ ມ ນຄີ່າ - ວທິ ຕ ົນ້ທຶນ  
34.8 ກ ລະນ ທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດຊອກຫາມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າໄດຢ້ີ່າງງ ີ່າຍດາຍ ໂດຍບ ີ່ ມ  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍເກ ນຄວນ ຂອງ

ຊບັສນິຊ ວະພາບ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ແລະ ຂາດທຶນຈາກການ

ສ ນເສຍມ ນຄີ່າສະສມົ .  

34.9 ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຜະລິດຕະພນັກະສກິ  າທ ີ່ ໄດເ້ກບັກີ່ຽວຈາກຊບັສິນຊ ວະພາບຂອງຕນົເອງ ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຫກັ

ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຄາດຄະເນໃນການຂາຍໃນເວລາເກບັກີ່ຽວ. ການຕ ມ  ນຄີ່າດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແມ ີ່ນຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍໃນມືນ້ ັນ້ ອ ງຕາມໝວດ 13 

ຫ ື ອ ງຕາມໝວດອືີ່ ນໆທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ .້  



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  187 

 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ - ວທິ ຕ ົນ້ທຶນ  
34.10 ວສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ຂອງຊບັສິນຊ ວະພາບທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມວທິ ຕ ົນ້ທຶນ :   

(ກ) ລາຍລະອຽດ ກີ່ຽວກບັແຕີ່ລະປະເພດຊບັສນິຊ ວະພາບ. 

(ຂ) ອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັສາຍເຫດ ເປັນຫຍງັມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຈຶີ່ງບ ີ່ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຢີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້   

(ຄ) ແບບວທິ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ.້  

(ງ) ອາຍ ການນ  າໃຊ ້ຫ ື ອດັຕາຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊ.້  

(ຈ) ມ ນຄີ່າລວມໃນບນັຊ  ແລະ ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນສະສມົ (ລວມກບັຂາດທຶນຈາກການສ ນເສຍມ ນຄີ່າສະສມົ) ໃນຕ ົນ້ ແລະ 

ທາ້ຍປ .  

ກດິຈະກ  າຂ ດຄ ົນ້ 

34.11 ວສິາຫະກດິທ ີ່ ນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້ແລະ ດ  າເນ ນກດິຈະການສ  າຫ ວດ, ປະເມ  ນຜນົ ຫ ື ຂ ດຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນແຮີ່

ທາດ (ກດິຈະກ  າຂ ດຄ ົນ້) ຕອ້ງລງົບນັຊ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ພວົພນັກບັການຊື ້ຫ ື ການພດັທະນາຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຫ ື ບ ີ່ ມ  

ຕວົຕນົ ທ ີ່ ນ  າໃຊສ້  າລບັກດິຈະກ  າຂ ດຄ ົນ້ ຕາມໝວດ 17 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ແລະ ໝວດ 18 ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົ

ຕນົ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ນຄີ່ານຍິມົ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິມ  ຂ ບ້ງັຄບັໃຫເ້ລ ກຮື ້ ຫ ື ຖອນລາຍການໃດໜຶີ່ ງ ຫ ື ຟ້ືນຟ ສະຖານທ ີ່ ໃຫຄ້ນືສ ີ່

ສະພາບເດ ມ, ຂ ບ້ງັຄບັດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍຈະຖກືລງົບນັຊ  ຕາມໝວດ 17 ແລະ ໝວດ 21 ເງນິແຮ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່

ອາດຈະເກ ດຂຶນ້. 

ສນັຍາສ  າປະທານດາ້ນບ ລິການ 

34.12 ສນັຍາສ  າປະທານດາ້ນການບ ລິການແມ ີ່ນສນັຍາຊຶີ່ ງອງົການລດັຖະບານ ຫ ື ອງົການອືີ່ ນໃນຂະແໜງການລດັ (ຜ ໃ້ຫສ້  າ

ປະທານ) ມອບໃຫຜ້ ຮ້ບັສ  າປະທານເອກະຊນົພດັທະນາ (ຫ ື ປບັປ ງ), ດ  າເນ ນງານ ແລະ ບ  າລ ງຮກັສາຊບັສິນຂອງໂຄງ

ລີ່າງຂອງຜ ໃ້ຫສ້  າປະທານ ເຊັີ່ ນ ຖະໜນົ, ຂວົ, ອ ໂມງ, ສະໜາມບນິ,  ຕາໜີ່າງຈ  າໜີ່າຍພະລງັງານ, ຄ ກ ຫ ື ໂຮງໝ . 

ໃນສນັຍາດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຜ ໃ້ຫສ້  າປະທານຕອ້ງຄວບຄ ມ ຫ ື ວາງລະບຽບການ ຕ ີ່ ກບັຜ ຮ້ບັສ  າປະທານ ວີ່າຈະຕອ້ງໄດສ້ະໜອງ

ການບ ລິການໃດ ໂດຍນ  າໃຊຊ້ບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ໃຫແ້ກີ່ຜ ທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ໃນລາຄາການໃຫບ້ ລິການໃດ, ນອກ

ນ ັນ້, ຍງັຕອ້ງຄວບຄ ມທ ກຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ຍງັເຫ ືອ ທ ີ່ ສ  າຄນັໃນຊບັສນິນ ັນ້ ໃນເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາ.    

34.13 ມ ສອງປະເພດຕ ົນ້ຕ  ກີ່ຽວກບັສນັຍາສ  າປະທານດາ້ນການບ ລິການ:  

(ກ) ໃນສນັຍາໜຶີ່ ງ, ຜ ຮ້ບັສ  າປະທານໄດຮ້ບັຊບັສນິການເງນິ, ຊຶີ່ ງເປັນສິດທິຕາມສນັຍາແບບບ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັຈ  າ

ນວນເງນິສດົສະເພາະ ຫ ື ທ ີ່ ສາມາດກ  ານດົໄດ,້ ຫ ື ຊບັສນິການເງນິອືີ່ ນ ຈາກລດັຖະບານ ເພືີ່ ອແລກປີ່ຽນກບັສິີ່ ງປ ກ

ສາ້ງ ຫ ື ການປວົແປງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງຂອງພາກສີ່ວນລດັ, ແລະ ຈາກນ ັນ້ ກ ດ  າເນ ນງານ ແລະ ການບ  າລ ງຮກັສາ 

ຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວໃນໄລຍະເວລາອນັແນີ່ນອນ. ປະເພດດ ັີ່ງກ ີ່າວປະກອບດວ້ຍການຄ  າ້ປະກນັຂອງລດັຖະບານ ທ ີ່ ຈະ

ຖມົຂ ມທ ກການຂາດດ ນອນັເນືີ່ອງຈາກຜິດດີ່ຽງ ລະຫວີ່າງຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຈາກຜ ນ້  າໃຊກ້ານບ ລິການສາທາ 

ລະນະ ແລະ ຈ  ານວນເງນິສະເພາະ ຫ ື ທ ີ່ ສາມາດກ  ານດົໄດ.້ 

(ຂ) ໃນສນັຍາໜຶີ່ ງອ ກ, ຜ ຮ້ບັສ  າປະທານ ຮບັຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ເປັນສດິທິໃນການໃຫເ້ກບັເງນິບວ້ງການນ  າໃຊ້

ຊບັສນິຂອງພາກລດັ ຊຶີ່ ງຜ ຮ້ບັສ  າປະທານເປັນຜ ສ້າ້ງ ຫ ື ປວົແປງ ແລະ ຈາກນ ັນ້ ກ ດ  າເນ ນການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ 

ບ  າລ ງຮກັສາຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວໃນຕະຫ ອດໄລຍະເວລາອນັແນີ່ນອນ. ສດິທິໃນການໃຫຜ້ ນ້  າໃຊຈ້ ີ່າຍ ບ ີ່ ແມ ີ່ນສດິທິແບບ

ບ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັເປັນເງນິສດົ, ຍອ້ນວີ່າຈ  ານວນເງນິຂຶນ້ກບັລະດບັການນ  າໃຊກ້ານບ ລິການຈາກສາທາລະ 

ນະຊນົ.   

ບາງຄ ັງ້, ສນັຍາອນັດຽວ ອາດມ ທງັສອງປະເພດ: ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າລດັຖະບານ ໄດໃ້ຫກ້ານຄ  າ້ປະກນັແບບບ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂ 

ກີ່ຽວກບັການຊ  າລະເງນິ ສ  າລບັການກ ີ່ສາ້ງຊບັສນິຂອງຂະແໜງລດັ, ຜ ຮ້ບັສ  າປະທານ ມ ຊບັສນິການເງນິ; ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າ 

ຜ ຮ້ບັສ  າປະທານຕອ້ງອ ງໃສີ່ສາທາລະນະຊນົເພືີ່ ອນ  າໃຊກ້ານບ ລິການ ເພືີ່ ອຈະໄດຮ້ບັການຊ  າລະເງນິ, ຜ ຮ້ບັສ  າປະທານ 
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ຈະມ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ.   

ການບນັຊ  – ຕວົແບບຊບັສນິການເງນິ  
34.14 ຜ ຮ້ບັສ  າປະທານຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັສນິການເງນິ ໃນເມ ືີ່ອມ  ສິດຕາມສນັຍາແບບບ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ຕອ້ງຮບັເງນິສດົ 

ຫ ື ຊບັສນິການເງນິອືີ່ ນໆຈາກຜ ໃ້ຫສ້  າປະທານ ສ  າລບັວຽກງານກ ີ່ສາ້ງ. ຜ ຮ້ບັສ  າປະທານຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິການເງນິ 

ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ. ຈາກນ ັນ້, ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມໝວດ 11 ເຄືີ່ອງມກືານເງນິພ້ືນຖານ ແລະ ໝວດ 12 ປະ 

ເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມກືານເງນິອືີ່ນໆ ເພືີ່ ອລງົບນັຊ ຊບັສນິການເງນິ.     

ການບນັຊ  – ຕວົແບບຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ  
34.15 ຜ ຮ້ບັສ  າປະທານຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ໃນເມ ືີ່ອໄດຮ້ບັສດິ (ໃບອະນ ຍາດ) ໃນການເກບັເງນິ

ຈາກຜ ນ້  າໃຊກ້ານບ ລິການສາທາລະນະ. ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້, ຜ ຮ້ບັສ  າປະທານຕອ້ງຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ຕາມມ ນ

ຄີ່າຍ ຕທິ  າ. ຫ ງັຈາກນ ັນ້, ຜ ຮ້ບັສ  າປະທານຕອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມໝວດ 18 ເພືີ່ ອລງົບນັຊ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົ

ຕນົ.  

ລາຍຮບັທ ລະກດິ   
34.16 ຜ ຮ້ບັສ  າປະທານທ ີ່ ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກສນັຍາສ  າປະທານດາ້ນການບ ລິການ ຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ , ຕ ມ  ນຄີ່າ ແລະ 

ເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັລາຍຮບັ ບວ້ງການບ ລິການທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນການ ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມໝວດ 23 ລາຍຮບັ. 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

ມາດຕະຖານສະບັບນ ີ້ ຄືກັນກັບ IFRS ສ າລັບ ວນກ. 
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ໝວດ 35  

ການຂາ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິສ  າລບັ ວຫຍ 

 

ຂອບເຂດຂອງໝວດນ  ້

35.1 ໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ນ  າໃຊສ້  າລບັຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊມ້າດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ ເປັນຄ ັງ້ທ  າອິດ, ບ ີ່ ວີ່າ

ຂອບຂີ່າຍບນັຊ ຜີ່ານມາ ຈະເປັນແຜນບນັຊ ທ ົີ່ວໄປ, IFRS ເຕັມສີ່ວນ, IFRS ສ  າລບັ ວນກ, FRS ສ  າລບັ ວນກ ຫ ື ລະ 

ບຽບຫ ກັການບນັຊ  ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ ຫ ື ຂອບຂີ່າຍອືີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນພ້ືນຖານການຄດິໄລີ່ອາກອນລາຍຮບັ 

ຂອງລາວ ກ ຕາມ.  

35.2 ວສິາຫະກດິ ສາມາດເປັນຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້ ເປັນຄ ັງ້ທ  າອດິ ພຽງແຕີ່ເທືີ່ ອດຽວເທົີ່ ານ ັນ້. ຖາ້ວີ່າວສິາ 

ຫະກດິທ ີ່ ນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້ຢ ດເຊົານ  າໃຊ ້ໃນໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຮອບເວລາລາຍງານແລວ້ ແລະ ຈາກນ ັນ້ຖກືກ  ານດົ 

ຫ ື ເລືອກຮບັຮອງນ  າໃຊມ້າດຕະຖານເຫ ົີ່ ານ  ້ ຕືີ່ ມຕາມຫ ງັ, ຂ ຍ້ກົເວັນ້ພິເສດ, ການເຮັດໃຫມ້  ຄວາມກະທດັລດັ ແລະ ຂ ້

ກ  ານດົອືີ່ ນໆ ຂອງໝວດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ບ ີ່ ນ  າໃຊສ້  າລບັການຮບັຮອງນ  າໃຊ-້ຄ ັງ້ໃໝີ່. 

ການຮບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອດິ 

35.3 ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້ຄ ັງ້ທ  າອດິ ຕອ້ງນ  າໃຊໝ້ວດດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຊ ດທ  າອດິ 

ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ .້  

35.4 ເອກະສານລາຍງານການເງນິຊ ດທ  າອດິຂອງວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ເປັນເອກະສານລາຍງານ 

ການເງນິປະຈ  າປ  ຊ ດທ  າອິດຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິແຈງ້ການໂດຍບ ົີ່ງບອກແຈງ້ ແລະ ບ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂທາງດາ້ນຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງ

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ກບັມາດຕະຖານສະບບັນ .້ ເອກະສານລາຍງານການເງນິທ ີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມ 

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ເປັນເອກະສານລາຍງານການເງນິຊ ດທ  າອດິທ ີ່ ສອດຄີ່ອງກບັມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ຂອງວິສາຫະ

ກດິ ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິ, ຕວົຢີ່າງ :  

(ກ) ບ ີ່ ເຄ ຍໄດສ້ະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັປ ຜີ່ານໆມາ;     

(ຂ) ໄດສ້ະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຫ າ້ສ ດຂອງປ ຜີ່ານມາ ຕາມຂ ກ້  ານດົ ທ ີ່  ສປປ ລາວ ຮບັຮອງ ທ ີ່ ບ ີ່ ສອດ 

ຄີ່ອງກບັມາດຕະຖານສະບບັນ ໃ້ນທ ກດາ້ນ; ຫ ື 

(ຄ) ໄດສ້ະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຫ າ້ສ ດ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ IFRS ເຕັມສີ່ວນ, IFRS ສ  າລບັ ວນກ, FRS ສ  າ

ລບັ ວນກ ຫ ື ລະບຽບຫ ກັການບນັຊ  ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ.   

35.5 ວກັ 3.17 ຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ໃຫຄ້  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິຄບົຊ ດ.  

35.6 ວກັ 3.14 ກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຄບົຊ ດ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບ ບວ້ງປ 

ຜີ່ານໆມາທ ີ່ ສມົທຽບກນັໄດຕ້າມຈ  ານວນເງນິທງັໝດົທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ກ ຄຂື ມ້  ນຂີ່າວສານສມົ

ທຽບທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວ,້ ແບບບນັລະຍາຍ ແລະ ແບບອະທິບາຍ. ວສິາຫະກດິອາດສະເໜ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວ 

ຂອ້ງກບັຫ າຍກີ່ວາໜຶີ່ ງປ ຜີ່ານມາ. ສະນ ັນ້, ມ ືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ ຂອງວິ

ສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ແມ ີ່ນຈ ດເລ ີ່ ມຕ ົນ້ຂອງປ ທ  າອດິຊຶີ່ ງຫວົໜີ່ວຍສະເໜ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບຢີ່າງຄບົຖວ້ນ ໂດຍຖກືຕອ້ງ

ຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຊ ດທ  າອດິ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານສະບບັ

ນ .້ 

ສະນ ັນ້, ການຮບັຮອງນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້ເປັນຄ ັງ້ທ  າອດິ ໃນ ສປປ ລາວ, ມ  ແຕີ່ວສິາຫະກດິທ ີ່ ສະເໜ ເອກະສານ 

ລາຍງານການເງນິຜີ່ານມາຫ າ້ສ ດ ທ ີ່ ສອດຄີ່ອງກບັ IFRS ເຕັມສີ່ວນ ຫ ື IFRS ສ  າລບັ ວນກ ຕອ້ງສາ້ງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົ

ທຽບ. 

ສ ດທາ້ຍ, ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຜີ່ານມາຫ າ້ສ ດ ທ ີ່ ສອດຄີ່ອງກບັ ລະບຽບຫ ກັການບນັຊ  ສ  າ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  190 

 

ລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ ບ ີ່ ຕອ້ງສາ້ງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບ.  

ລະບຽບວທິ ການປະຕບິດັງານໃນການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານ  
35.7 ເວັນ້ເສຍແຕີ່ໄດກ້  ານດົໃນວກັ 35.9 ຫາ 35.11, ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິຕ ົນ້ປ  ນບັແຕີ່ມ ືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະ 

ຖານສະບບັນ  ້(ໝາຍຄວາມວີ່າເລ ີ່ ມຕ ົນ້ແຕີ່ປ ສະເໜ ຄ ັງ້ທ  າອດິ) ວິສາຫະກດິຕອ້ງ:  

(ກ) ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິ ທງັໝດົ ຊຶີ່ ງມາດຕະຖານສະບບັນ ໄ້ດກ້  ານດົໃຫມ້  ການຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ;  

(ຂ) ບ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍການຕີ່າງໆ ເປັນຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ ຖາ້ຫາກມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ບ ີ່ ອະນ ຍາດໃຫມ້  ການ

ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ດ ັີ່ງກ ີ່າວ;  

(ຄ) ຈດັປະເພດຄືນ ລາຍການທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຕາມຂອບຂີ່າຍການລາຍງານການເງນິຜີ່ານມາ ເປັນຊບັສິນ, ໜ ້

ສນິ ຫ ື ອງົປະກອບທຶນເຈົາ້ຂອງ ປະເພດດຽວ, ແຕີ່ຫາກຂຶນ້ກບັປະເພດຕີ່າງກນັໜືີ່ ງອ ກຂອງຊບັສິນ, ໜ ້ສນິ ຫ ື ອງົ

ປະກອບທຶນເຈົາ້ຂອງ ພາຍໃຕມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້; ແລະ  

(ງ) ນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້ເພືີ່ ອຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິທງັໝດົ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ .  

35.8 ນະໂຍບາຍການບນັຊ  ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິນ  າໃຊໃ້ນໃບລາຍງານຖານະການເງນິຕ ົນ້ປ ຂອງຕນົ ພາຍໃຕມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້

ອາດແຕກຕີ່າງກນັກບັໃບລາຍງານຖານະການເງນິໃນມືດ້ຽວກນັ ຖາ້ຫາກປະຕບິດັຕາມຂອບຂີ່າຍການລາຍງານການເງນິ

ຜີ່ານມາ. ການປບັປ ງທ ີ່ ເປັນຜນົເນືີ່ອງ ແມ ີ່ນມາຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການອືີ່ ນໆ ຫ ື ເງ ືີ່ອນໄຂ ກີ່ອນມືຂ້າ້ມຜີ່ານ

ໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ .້ ສະນ ັນ້, ວສິາຫະກດິຈຶີ່ງຕອ້ງຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ລາຍການປບັປ ງດ ັີ່ງກ ີ່າວໂດຍກງົໃນກ  າໄລ

ລ ຖາ້ແບີ່ງປນັ (ຫ ື ຖາ້ແທດເໝາະ, ໃນທຶນເຈົາ້ຂອງປະເພດອືີ່ ນ) ໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ .້  

35.9 ເວລາຮບັຮອງນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້ ຄ ັງ້ທ  າອິດ, ບ ີ່ ໃຫວ້ສິາຫະກດິປີ່ຽນແປງຢ້ອນຫ ງັວທິ ການບນັຊ ທ ີ່ ໄດປ້ະຕິບດັ

ຕາມຂອບຂີ່າຍການລາຍງານການເງນິຜີ່ານມາ ສ  າລບັບາງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວໃດໜຶີ່ ງຂາ້ງລ ີ່ມນ  ້:   

(ກ) ການຕດັລາຍການບນັຊ  ຊບັສນິການເງນິ ແລະ ໜ ້ສິນການເງນິ. ຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສນິການເງນິທ ີ່ ໄດຖ້ກືຕດັລາຍ 

ການບນັຊ  ຕາມຂອບຂີ່າຍການບນັຊ ຜີ່ານມາຂອງວສິາຫະກດິກີ່ອນມືຂ້າ້ມຜີ່ານ ຕອ້ງບ ີ່ ຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນ

ເວລາຮບັຮອງນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ .້ ກງົກນັຂາ້ມ, ກີ່ຽວກບັຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສນິການເງນິ ທ ີ່ ຈະຖກືຕດັ

ລາຍການບນັຊ  ຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ໃນເວລາລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວໄດເ້ກ ດຂຶນ້ກ ີ່ອນມືຂ້າ້ມຜີ່ານ, ແຕີ່ຍງັບ ີ່ ໄດ້

ຖກືຕດັລາຍການບນັຊ  ພາຍໃຕຂ້ອບຂີ່າຍການບນັຊ ຜີ່ານມາຂອງວິສາຫະກດິເທືີ່ ອ, ວສິາຫະກດິສາມາດເລືອກ (ກ) 

ຕດັລາຍການບນັຊ ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເມ ືີ່ອຮບັຮອງນ  າໃຊ ້ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ຫ ື (ຂ) ສບືຕ ີ່ ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ 

ລາຍການເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ຈນົກີ່ວາໄດຂ້າຍອອກ ຫ ື ຊ  າລະສະສາງ.  

(ຂ) ການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ. ບ ີ່ ໃຫວ້ສິາຫະກດິດດັແປງການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງຂອງຕນົເອງ ກີ່ອນມືຂ້າ້ມຜີ່ານ

ໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ບວ້ງສາຍພວົພນັດາ້ນການຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ອ ກແລວ້ ໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານ. ສ  າລບັ

ສາຍພວົພນັດາ້ນການຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ທ ີ່ ມ  ໃນມ ືຂ້າ້ມຜີ່ານ, ວສິາຫະກດິຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງການ

ບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໃນໝວດ 12 ປະເດັນຕີ່າງໆ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັເຄືີ່ອງມກືານເງນິອືີ່ ນໆ,  ຊຶີ່ ງລວມທງັ

ຂ ກ້  ານດົທ ີ່ ພວົພນັກບັການຢ ດປະຕິບດັການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງບວ້ງສາຍພວົພນັດາ້ນການຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ທ ີ່

ບ ີ່ ຖກືຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງໝວດ 12. 

(ຄ) ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັດາ້ນບນັຊ .   

(ງ) ການດ  າເນ ນງານທ ີ່ ຢ ດເຊົາ. 

(ຈ) ການຕ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ິດຄວບຄ ມ.  ຂ ກ້  ານດົຂອງວກັ 5.6 ກີ່ຽວກບັການແບີ່ງປນັກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ 

ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ລະຫີ່ວາງເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫສ້ດິຄວບຄ ມ ແລະ ເຈົາ້ຂອງຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ຕອ້ງປະຕບິດັ

ໄປໜາ້ເລ ີ່ ມແຕີ່ມ ືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ (ຫ ື ເລ ີ່ ມແຕີ່ມ ືກ້ ີ່ອນການນ  າໃຊມ້າດຕະຖານສະບບັນ  ້ ເພືີ່ ອ

ປບັປ ງຄນືໃໝີ່ການຄວບກດິຈະການ, ເບິີ່ ງວກັ 35.10).  

35.10 ວສິາຫະກດິສາມາດນ  າໃຊໜຶ້ີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍ ຂ ຍ້ກົເວັນ້ດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ໃນການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັທ  າອດິຂອງ
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ຕນົທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ :້   

(ກ) ການຄວບກດິຈະການ. ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອດິ ອາດເລືອກບ ີ່ ນ  າໃຊໝ້ວດ 19 ການຄວບກດິຈະການ ແລະ ຄີ່າ

ນຍິມົ ສ  າລບັການຄວບກດິຈະການທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນກີ່ອນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ .້ ເຖງິຢີ່າງໃດກ ດ , ຖາ້ 

ວີ່າຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອດິ ປບັປ ງຄນືໃໝີ່ລາຍການຄວບກດິຈະການໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມໝວດ 19, ວສິາຫະກດິນ ັນ້

ຕອ້ງປບັປ ງຄນືໃໝີ່ທ ກລາຍການຄວບກດິຈະການຕາມຫ ງັ.  

(ຂ) ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້. ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອດິ  ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງປະຕບິດັໝວດ 26  ການຊ  າ

ລະຕາມຮ ນ້  ສ  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ໄດແ້ບີ່ງ ກີ່ອນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້

ທງັບ ີ່ ປະຕບິດັຕ ີ່ໜ ້ສິນທ ີ່ ເກ ດຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ທ ີ່  ມ  ການຊ  າລະກີ່ອນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່

ມາດຕະຖານສະບບັນ .້   

(ຄ) ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ທ ີ່ ໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ທຶນສມົມ ດ. ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອິດ ອາດເລືອກໃຊ ້ ເພືີ່ ອຕ ມ  ນຄີ່າລາຍການຊບັ

ສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຫ ື ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດ 

ຕະຖານສະບບັນ  ້ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ແລະ ນ  າໃຊມ້  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເປັນຕ ົນ້ທຶນສມົມ ດໃນມືນ້ ັນ້ໆ.    

(ງ) ການຕ ມ  ນຄີ່າຄືນໃໝີ່ ທ ີ່ ໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ທຶນສມົມ ດ. ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອດິ  ອາດເລືອກ ເພືີ່ ອນ  າໃຊກ້ານປະເມ  ນຄີ່າ

ຄນືໃໝີ່ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, ອະສງັຫາລິມະຊບັເພືີ່ ອການລງົທຶນ ຫ ື ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົ

ຕາມ GAAP ຜີ່ານມາ ໃນມື ້ຫ ື ກ ີ່ອນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ເປັນຕ ົນ້ທຶນສມົມ ດໃນມືປ້ະເມ  ນຄີ່າ

ຄນືໃໝີ່.  

(ຈ) ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການປີ່ຽນຄີ່າເງນິສະສມົ. ໝວດ 30 ການປີ່ຽນຄີ່າສະກ ນເງນິຕີ່າງປະເທດ ກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິ

ຕອ້ງຈດັປະເພດບາງສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການປີ່ຽນຄີ່າ ແຍກເປັນອງົປະກອບໜຶີ່ ງຕີ່າງຫາກຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງ. ຜ ຮ້ບັ 

ຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອດິ ອາດເລືອກທ ີ່ ຈະກ  ານດົ ໃຫຈ້  ານວນເງນິສະສມົຂອງສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຈາກການປີ່ຽນຄີ່າເງນິສ  າ 

ລບັທ ກກດິຈະການຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ເທົີ່ າກບັສ ນ ໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້(ໝາຍເຖງິ «ຈ ດເລ ີ່ ມຕ ົນ້  

ໃໝີ່ອີ່ຽມ »).  

(ສ) ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ວກັ 9.26 ກ  ານດົໃຫລ້ງົບນັຊ ເງນິລງົທຶນຂອງວສິາຫະກດິໃນ

ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້, ແລະ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ໄດຄ້ວບຄ ມຮີ່ວມກນັ : 

(i) ຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ, ຫ ື  

(ii) ຕາມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ພອ້ມດວ້ຍສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍກນບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື 

ຂາດທຶນ.   

ຖາ້ວີ່າຜ ຮ້ບັຮອງຄ ັງ້ທ  າອດິ ຕ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຕາມຕ ົນ້ທຶນ, ຕອ້ງໄດຕ້ ມ  ນຄີ່າເງນິລງົທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວຕາມໜຶີ່ ງ

ໃນຈ  ານວນເງນິດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງແຕີ່ລະກດິຈະການໃນຕ ົນ້ປ  ທ ີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ຕາມມາດ 

ຕະຖານສະບບັນ :້   

(i) ຕາມຕ ົນ້ທຶນ ທ ີ່ ຄດິໄລີ່ຕາມໝວດ 9 ເອກະສານລາຍງານການເງນິລວມກດິຈະການ ແລະ ເອກະສານລາຍ

ງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ; ຫ ື   

(ii) ຕາມຕ ົນ້ທຶນສມົມ ດ, ເຊັີ່ ນ ຫ ືວີ່າຕາມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ຫ ືວີ່າຕາມມ ນຄີ່າ

ໃນບນັຊ ຕາມ GAAP ຜີ່ານມາ ໃນມືນ້ ັນ້ໆ.   

ຊ) ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະສມົ. ວກັ 22.13 ກ  ານດົໃຫວ້ສິາຫະກດິຕອ້ງແຍກ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນອງົປະກອບໜ ້

ສນິ ແລະ ທຶນເຈົາ້ຂອງ ໃນມືອ້ອກເຄືີ່ ອງມກືານເງນິນ ັນ້.  ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອດິ ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງແຍກສອງອງົ

ປະກອບດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖາ້ຫາກວີ່າ ອງົປະກອບໜ ້ສິ້ນ ບ ີ່ ໄດຄ້າ້ງຊ  າລະໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ .້  

(ຍ) ອາກອນລາຍຮບັລ ຖາ້ສະສາງ. ໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອດິບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງ

ຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ຊບັສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ຫ ື ໜ ້ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ 

ລະຫວີ່າງ ພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນ ແລະ ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ  ຂອງຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ ຊຶີ່ ງການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ຊບັ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  192 

 

ສນິອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ຫ ື ໜ ້ສນິອາກອນເຍືອ້ນຊ  າລະດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຈະເຮັດໃຫມ້  ຄີ່າໃຊຈ້ ີ່າຍ ຫ ື ຄວາມພະຍາຍາມ

ຫ າຍເກ ນຄວນ.   

(ດ) ສນັຍາສ  າປະທານດາ້ນການບ ລິການ. ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອດິ ບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງປະຕບິດັບນັດາວກັ 34.12 ຫາ 

34.16 ກີ່ຽວກບັສນັຍາສ  າປະທານດາ້ນການບ ລິການທ ີ່ ໄດເ້ຊັນ ກີ່ອນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ .້  

(ຕ) ກດິຈະກ  າຂ ດຄ ົນ້. ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອດິ ທ ີ່ ນ  າໃຊກ້ານລງົບນັຊ ຕ ົນ້ທຶນເຕັມສີ່ວນຕາມ GAAP ຜີ່ານມາ ອາດ

ເລືອກຕ ມ  ນຄີ່າຊບັສິນນ  າ້ມນັ ແລະອາຍແກສັ (ທ ີ່ ໄດນ້  າໃຊເ້ພືີ່ ອສ  າຫ ວດ, ປະເມ  ນຜນົ, ພດັທະນາ ຫ ື ຜະລິດນ  າ້ມນັ 

ແລະ ແກສັ) ໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ ຕາມຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ກ  ານດົຕາມ GAAP ຜີ່ານມາຂອງວິ

ສາຫະກດິ. ວສິາຫະກດິຕອ້ງດ  າເນ ນການທດົສອບການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດ 

ຕະຖານສະບບັນ  ້ຕາມໝວດ 27 ການສ ນເສຍມ ນຄີ່າຂອງຊບັສິນ. 

(ຖ) ຂ ຕ້ກົລງົທ ີ່ ບນັຈ ສນັຍາເຊົີ່ າ. ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອິດອາດເລືອກເບິີ່ ງວີ່າໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້

ມ  ຂ ຕ້ກົລງົທ ີ່ ບນັຈ ສນັຍາເຊົີ່ າຫ ືບ ີ່  (ເບິີ່ ງ ວກັ 20.3) ບນົພ້ືນຖານຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ສະຖານະການທ ີ່ ເປັນຢ ີ່ໃນມ ື້

ນ ັນ້, ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນມ ືເ້ຊັນຂ ຕ້ກົລງົດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

(ທ) ໜ ້ສິນໃນການຮືຖ້ອນ ທ ີ່ ລວມຢ ີ່ໃນຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ. ອ ງຕາມວກັ 17.10 (ຄ) ຕ ົນ້ທຶນ ຂອງ

ລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່  ມ  ຕວົຕນົ ລວມມ ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ກີ່ຽວກບັຕ ົນ້ທຶນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັ

ການເລ ກຮື,້ ເຄືີ່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຟ້ືນຟ ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ເຫ ົີ່ ານ ັນ້ຕ ັງ້ຢ ີ່, ພນັທະໜ ້ສນິຊຶີ່ ງວິສາຫະກດິໃດ

ໜຶີ່ ງສາ້ງຂຶນ້ ໃນມືໄ້ດລ້າຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວເປັນກ  າມາສດິ ຫ ື ເນືີ່ອງຈາກການນ  າໃຊໃ້ນໄລຍະສະເພາະໃດໜຶີ່ ງ ເພືີ່ ອຈ ດ

ໝາຍອືີ່ ນທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການຜະລິດເຄືີ່ ອງໃນສາງໃນຮອບເວລາດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊຄ້ ັງ້ທ  າອດິ ອາດເລືອກຕ ມ  ນຄີ່າ

ອງົປະກອບດ ັີ່ງກ ີ່າວຂອງຕ ົນ້ທຶນຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ ມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ ແທນທ ີ່ ຈະ

ແມ ີ່ນໃນມືສ້າ້ງພນັທະໜ ້ສນິ. 

35.11 ຖາ້ຫາກ ປະຕບິດັບ ີ່ ໄດ ້ສ  າລບັວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ປບັປ ງຄນືໃໝີ່ໃບລາຍງານຖານະການເງນິໃນຕ ົນ້ປ  ໃນມືຂ້າ້ມຜີ່ານຈາກໜຶີ່ ງ 

ຫ ື ຫ າຍລາຍການປບັປ ງທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວ ້ໃນວກັ 5.7,  ວສິາຫະກດິຕອ້ງນ  າໃຊ ້ບນັດາວກັ 35.7 ຫາ 35.10 ສ  າລບັການ

ປບັປ ງເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ເລ ີ່ ມແຕີ່ຮອບເວລາທ  າອດິທ ີ່ ປະຕບິດັໄດ,້ ແລະ ຕອ້ງໄດຈ້  າແນກຂ ມ້  ນທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນຮອບເວລາຜີ່ານມາ ທ ີ່

ບ ີ່ ສາມາດສມົທຽບກບັຂ ມ້  ນຂອງຮອບເວລາ ທ ີ່ ມ  ການສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັທ  າອດິ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ

ມາດຕະຖານສະບບັນ .້ ຖາ້ຫາກ ປະຕບິດັບ ີ່ ໄດ ້ສ  າລບັວິສາຫະກດິ ທ ີ່ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ກ  ານດົໂດຍມາດຕະ 

ຖານສະບບັນ  ້ ສ  າລບັທ ກຮອບເວລາຜີ່ານມາກີ່ອນການສາ້ງເອກະສານລາຍງານທ  າອດິ ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານ 

ສະບບັນ ,້ ກ ຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍ ກີ່ຽວກບັການບ ີ່ ປະຕິບດັດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ການເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ 

ອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັການຂາ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ 

35.12 ວສິາຫະກດິຕອ້ງອະທິບາຍວີ່າການຂາ້ມຜີ່ານຈາກຂອບຂີ່າຍການລາຍງານການເງນິຜີ່ານມາໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້

ໄດກ້ະທບົໃສີ່ຖານະການເງນິ,  ຜນົການດ  າເນ ນງານດາ້ນການເງນິ ແລະ ກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ໄດລ້າຍງານ ຄແືນວໃດ.  

ການສມົທຽບຕວົເລກ  
35.13 ເພືີ່ ອໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມວກັ 35.12, ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັທ  າອດິ ຂອງວິສາຫະກດິທ ີ່ ສາ້ງຂຶນ້ ໂດຍນ  າໃຊ້

ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ :  

(ກ) ຄ  າອະທິບາຍ ກີ່ຽວກບັລກັສະນະເນືອ້ໃນຂອງການປີ່ຽນແປງແຕີ່ລະນະໂຍບາຍການບນັຊ  ;  

(ຂ) ການສມົທຽບຕວົເລກ ລະຫີ່ວາງ ທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ຄດິໄລີ່ຕາມຂອບຂີ່າຍການລາຍງານການເງນິຜີ່ານມາ ແລະ ທຶນ

ເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ກ  ານດົຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ໃນສອງມືຂ້າ້ງລ ີ່ມນ  ້:  

(i) ມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ ແລະ   

(ii) ມືສ້ິນ້ສ ດຂອງຮອບເວລາສ ດທາ້ຍ ທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ  າປ ສະບບັຫ າ້ສ ດ ຂອງວິ



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  193 

 

ສາຫະກດິ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົຕາມຂອບຂີ່າຍການລາຍງານການເງນິຜີ່ານມາ.  

(ຄ) ການສມົທຽບຕວົເລກ ລະຫີ່ວາງກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົຕາມຂອບຂີ່າຍການລາຍງານການເງນິຜີ່ານມາ 

ບວ້ງຮອບເວລາສ ດທາ້ຍໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ  າປ ຫ າ້ສ ດ ຂອງວິສາຫະກດິ ແລະ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດ 

ທຶນ ທ ີ່ ຄດິໄລີ່ຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ສ  າລບັຮອບເວລາດຽວກນັ.  

35.14 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິ ຮ ້ວ້ ີ່າ ມ  ຂ ຜິ້ດພາດໃນຂອບຂີ່າຍການລາຍງານການເງນິຜີ່ານມາ, ການສມົທຽບຕວົເລກທ ີ່ ຕອ້ງການຕາມ

ວກັ 35.13 (ຂ) ແລະ (ຄ) ຕອ້ງຈ  າແນກ, ຖາ້ຫາກເປັນໄປໄດ,້ ການກວດແກຂ້ ຜິ້ດພາດດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຈາກການປີ່ຽນແປງ

ນະໂຍບາຍການບນັຊ .  

35.15 ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິ ບ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິບວ້ງຮອບເວລາຜີ່ານມາ, ຕອ້ງໄດເ້ປ ດເຜ ຍຄວາມເປັນຈງິ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຊ ດທ  າອດິທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານສະບບັນ .້ 

 

ການສມົທຽບກບັ IFRS ສ  າລບັ ວນກ 

35.1 

 

ວກັນ  ້ຕອ້ງສອດຄີ່ອງກບັສະພາບການຂອງລາວ. ປດັຈ ບນັ, ວສິາຫະກດິສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ຕາມແຜນບນັຊ ທ ົີ່ວໄປ, ຫ ື ລະບຽບດາ້ນອາກອນ ຫ ື ຂອບຂີ່າຍອືີ່ ນ (IFRS ເຕັມສີ່ວນ, IFRS ສ  າລບັ ວນກ, 

U.S. GAAP,....). ພາຍຫ ງັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການປະຕິຮ ບວຽກງານບນັຊ  ໃນ ສປປ ລາວ, ວສິາຫະກດິ 

ອາດປີ່ຽນປະເພດການຈດັວສິາຫະກດິ ແລະ ຕອ້ງສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃຫສ້ອດຄີ່ອງກບັ 

ມາດຕະຖານສະບບັນ .້ ວກັນ  ້ຖກືປບັປ ງ. 

35.4 (ກ) 

 

ສະພາບການນ  ້ຈະບ ີ່ ມ  ພາຍຫ ງັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການປະຕຮິ ບວຽກງານບນັຊ ລາວ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ ວສິາຫະ

ກດິຂະໜາດນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ ທ ີ່ ປະຕບິດັຄ  າແນະນ  າດາ້ນການບນັຊ ສ  າລບັວິສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ.  

35.4 (ຂ) 

35.4 (ຄ) 

 

ຂ ກ້  ານດົ ທ ີ່ ເປັນທ ີ່ ຍອມຮບັ ໃນ ສປປ ລາວ ມ ຄ,ື ຕວົຢີ່າງ:  

- ກີ່ອນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການປະຕຮິ ບວຽກງານບນັຊ  ໃນ ສປປ ລາວ, ແຜນບນັຊ ທ ົີ່ວໄປ ຫ ື ຂອບຂີ່າຍ

ອືີ່ ນ ເຊັີ່ ນພ້ືນຖານຄດິໄລີ່ອາກອນລາຍຮບັ ຂອງລາວ;  

- ພາຍຫ ງັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການປະຕຮິ ບວຽກງານບນັຊ  ໃນ ສປປ ລາວ, ມາດຕະຖານການລາຍງານ

ການເງນິສ  າລບັວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ, ຄ  າແນະນ  າດາ້ນ

ການບນັຊ ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ, IFRS ເຕັມສີ່ວນ.  

ວກັເຫ ົີ່ ານ  ້ຖກືປບັປ ງ.² 

35.6 

 

ເມ ືີ່ອມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄ ັງ້ທ  າອິດ ໃນ ສປປ ລາວ, ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ກ  ານດົວິ

ສາຫະກດິ ທ ີ່ ສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຜີ່ານມາຫ າ້ສ ດ ໂດຍສອດຄີ່ອງກບັ IFRS ເຕັມສີ່ວນ ຫ ື 

IFRS ສ  າລບັ ວນກ ເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບ ຂອງປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ສ  າລບັຈ  ານວນເງນິທງັໝດົ 

ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິປ ປດັຈ ບນັ. ວສິາຫະກດິອືີ່ ນ ຖກືຍກົເວັນ້ຈາກຂ ບ້ງັຄບັນ .້  

ພາຍຫ ງັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະຖານສະບບັນ  ້ໃນ ສປປ ລາວ, ທ ກວສິາຫະກດິ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍຂ ມ້  ນ

ຂີ່າວສານສມົທຽບ ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຜີ່ານມາຫ າ້ສ ດ ສອດ 

ຄີ່ອງກບັຄ  າແນະນ  າດາ້ນບນັຊ ສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ. 

ວກັນ  ້ຖກືປບັປ ງ. 

35.10 (ສ) 

 

ວສິາຫະກດິ ຂອງລາວ ທງັໝດົ ຕອ້ງສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະເພາະກດິຈະການ. ວກັນ  ້ຖກື

ປບັປ ງ.  
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ປະມວນຄ  າສບັ 

ນະໂຍບາຍການ

ບນັຊ   

accounting 

policies 

 

ຫ ກັການ, ພ້ືນຖານ, ຂ ຕ້ກົລງົ, ລະບຽບການ ແລະ ພາກປະຕິບດັສະເພາະ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງໄດນ້  າໃຊ ້ໃນເວລາ

ສາ້ງ ແລະ ສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ການບນັຊ ຕາມ

ພ້ືນຖານເງນິຄາ້ງ

ຮບັ-ຄາ້ງຈ ີ່າຍ 

accrual basis of 

accounting 

 

ຜນົກະທບົຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການອືີ່ ນໆຖກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ເມ ືີ່ອລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຫ ື 

ເຫດການດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ເກ ດຂຶນ້ (ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນເວລາທ ີ່ ມ  ການຈ ີ່າຍ ຫ ື ຮບັເງນິສດົ ຫ ື ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ) ແລະສິີ່ ງ

ເຫ ົີ່ ານ ັນ້ຖກືບນັທຶກ ໃນການຈດົກີ່າຍບນັຊ  ແລະ ສະເໜ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງຮອບເວລາທ ີ່ ພວົພນັ. 

ການລາພກັທ ີ່ ໄດທ້ດົ

ແທນເງນິຄືນແບບ

ສະສມົ 

accumulating 

compensated 

absences 

 

ການພກັການທ ີ່ ໄດຮ້ບັຄີ່າຕອບແທນທ ີ່ ຍກົໄປປະຕິບດັ ແລະ ສາມາດນ  າໃຊໃ້ນຮອບເວລາຂາ້ງໜາ້ ຖາ້ຫາກຍງັບ ີ່ ທນັໄດ້

ນ  າໃຊສ້ດິທິໃນຮອບເວລາປດັຈ ບນັຢີ່າງຄບົຖວ້ນເທືີ່ ອ. 

ກດິຈະກ  າກະສິກ  າ 

agricultural 

activities 

 

ການບ ລິຫານກດິຈະກ  າປີ່ຽນຮ ບດາ້ນຊວິະພາບ ຂອງຊບັສນິຊ ວະພາບເພືີ່ ອການຂາຍ ໂດຍວສິາຫະກດິ ດວ້ຍການປີ່ຽນ

ຮ ບໃຫເ້ປັນຜະລິດຕະພນັກະສກິ  າ ຫ ື  ຊບັສນິຊ ວະພາບອືີ່ ນໆ. 

ຜະລິດຕະພນັ

ກະສກິ  າ 

agricultural 

produce 

 

ຜະລິດຕະພນັ ທ ີ່ ໄດເ້ກບັກີ່ຽວຈາກຊບັສນິຊ ວະພາບຂອງວສິາຫະກດິ. 

ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ      

amortisation 

 

ການຈດັແບີ່ງຢີ່າງເປັນລະບບົຈ  ານວນເງນິຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຂອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ ບນົພ້ືນຖານອາຍ ການໃຊງ້ານຂອງຊບັສນິ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ

ຂອງຊບັສນິການ

ເງນິ ຫ ື ໜ ້ສິນການ

ເງນິ     

amortised cost of 

a financial asset 

or financial 

liability 

 

ຈ  ານວນເງນິ ທ ີ່ ຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ ໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າໃນເວລາການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ເບື້ອງຕ ົນ້, ຫກັລາຍການ

ທດົແທນຕ ົນ້ທຶນຄືນ, ບວກ ຫ ື ລບົ ການຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນສະສມົ ຕາມວທິ ການຄດິໄລີ່ດອກເບຍ້ຕວົຈງິ ຂອງຈ  ານວນເງນິ

ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫວີ່າງຈ  ານວນເງນິເບືອ້ງຕ ົນ້ ແລະ ຈ  ານວນເງນິເມ ືີ່ອຄບົກ  ານດົເວລາ ແລະ ຫກັສີ່ວນຫ  ດທງັໝດົອອກ 

(ໂດຍກງົ ຫ ື ຜີ່ານບນັຊ ກວດແກມ້  ນຄີ່າ) ສ  າລບັການສ ນເສຍມ ນຄີ່າ ຫ ື ການຮຽກເກບັຄນືບ ີ່ ໄດ.້ 

ຊບັສິນ  

asset 

 

ຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ວສິາຫະກດິເປັນຜ ຄ້ວບຄ ມ ແລະເປັນຜນົຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ແລະ ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈາກຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ 

ວສິາຫະກດິຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ. 

ວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້  

associate    
 

 

ວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງ, ລວມທງັວິສາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນເປັນບ ລິສດັມະຫາຊນົ ເຊັີ່ ນ ບ ລິສດັຮ ນ້ສີ່ວນ ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັອດິທິ

ພນົທ ີ່ ສ  າຄນັຈາກຜ ລ້ງົທຶນ, ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ເປັນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ທງັບ ີ່ ມ  ການລງົທຶນໃນວສິາຫະກດິປະສມົໃດໜຶີ່ ງ. 
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ຊບັສິນຊ ວະພາບ  

biological asset 

 

ສດັ ຫ ື ພືດ ທ ີ່ ມ  ຊ ວດິ. 

ຄີ່າກ ຢື້ມເງນິ   

borrowing costs 

 

ດອກເບຍ້ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ຈາກການກ ຢື້ມເງນິ ຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ. 

ທ ລະກດິ    

business 

 

 

 

 

 

 

 

ກ ີ່ມກດິຈະກ  າ ແລະ ຊບັສນິ ທ ີ່ ນ  າມາດ  າເນ ນການ ແລະ ຄ ມ້ຄອງ ເພືີ່ ອຈ ດປະສງົໃນການສະໜອງ: 

(ກ) ຜນົຕອບແທນໃຫແ້ກີ່ຜ ລ້ງົທຶນ, ຫ ື 

(ຂ) ຕ ົນ້ທຶນ  ທ ີ່ ຕ  ີ່າກ ີ່ວາໝ ີ່ ຫ ື ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິອືີ່ ນ ໂດຍກງົ ແລະ ຕາມອດັຕາສີ່ວນໃຫກ້ບັຜ ຖ້ື

ສນັຍາ ຫ ື ຜ ມ້  ສີ່ວນຮີ່ວມ.  

ໂດຍທ ົີ່ວໄປ, ທ ລະກດິ ປະກອບດວ້ຍວດັຖ ດບິນ  າເຂ້ົາ, ຜີ່ານຂະບວນການ ທ ີ່ ນ  າໃຊວ້ດັຖ ດບິເຫ ົີ່ ານ ັນ້ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົ

ຜະລິດ ທ ີ່ ນ  າໃຊ ້ ຫ ື ຈະຖກືນ  າໃຊເ້ພືີ່ ອສາ້ງລາຍຮບັ. ຖາ້ຫາກມ ຄີ່ານຍິມົຜີ່ານການໂອນກ ີ່ມກດິຈະກ  າ ແລະ ຊບັສນິ, 

ກ ີ່ມກດິຈະກ  າ ແລະ ຊບັສນິທ ີ່ ໄດໂ້ອນນ ັນ້ໆ ຕອ້ງຖວືີ່າເປັນທ ລະກດິ. 

ການຄວບ

ກດິຈະການ   

business 

combination 

 

ການເຕ້ົາໂຮມວສິາຫະກດິ ຫ ື ກດິຈະການ ຕີ່າງກນັ ເປັນວສິາຫະກດິລາຍງານອນັດຽວ. 

ມ ນຄີ່າໃນບນັຊ    

carrying amount 

 

ຈ  ານວນເງນິ ຊຶີ່ ງຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. 

ເງນິສດົ  

cash 

 

ເງນິສດົໃນກ  າມ ືແລະ ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ. 

ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ  

cash equivalent 

 

ເງນິລງົທຶນໄລຍະສ ັນ້, ທ ີ່ ມ  ພາວະຄີ່ອງຕວົສ ງ ທ ີ່ ປີ່ຽນເປັນຈ  ານວນເງນິສດົ ໄດງ້ ີ່າຍດາຍທ ີ່ ສ ດ ແລະ ມ ຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ບ ີ່

ສ  າຄນັຕ ີ່ ການປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າ. 

ກະແສເງນິສດົ    

cash flows 

 

ກະແສຮບັ ແລະ ກະແສຈ ີ່າຍ ເງນິສດົ ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ. 

ໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ  

cash-generating 

unit 

 

ກ ີ່ມຊບັສນິທ ີ່ ນອ້ຍທ ີ່ ສ ດ ທ ີ່ ສາມາດຈ  າແນກໄດ ້ທ ີ່ ສາ້ງກະແສຮບັເງນິສດົ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ຂຶນ້ກບັກະແສຮບັເງນິສດົ ຈາກຊບັສນິ ຫ ື 

ກ  ີ່ມຊບັສນິອືີ່ ນໆ. 

ລາຍການເຄືີ່ອນ 

ໄຫວການຊ  າລະ

ຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈີ່າຍເປັນ

ເງນິສດົ  

cash-settled 

share-based 

payment 

transactions 

 

 

 

 

 

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້, ໃນນ ັນ້ ວສິາຫະກດິໄດສ້ນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການມາ ຜີ່ານການສາ້ງໜ ້ສນິນ  າ

ຜ ສ້ະໜອງສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ໃນຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ອ ງຕາມລາຄາ (ຫ ື ມ  ນຄີ່າ) ຂອງຮ ນ້ຂອງວິສາຫະກດິ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມ ື

ການເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງອືີ່ ນໆຂອງວສິາຫະກດິ. 
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ການປີ່ຽນແປງຕວົ

ເລກຄາດຄະເນ

ປະຕບິດັດາ້ນບນັຊ   

change in 

accounting 

estimate 

 

ການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັດາ້ນບນັຊ  ແມ ີ່ນການປບັປ ງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນ ຫ ື ໜ ້ສນິ, ຫ ື ຈ  າ

ນວນເງນິການຊມົໃຊຊ້ບັສນິໃດໜຶີ່ ງໃນ ເປັນຮອບວຽນປກົກະຕ,ິ ທ ີ່ ເປັນຜນົມາຈາກການປະເມ  ນຜນົ ກີ່ຽວກບັສະຖານະ

ພາບປດັຈ ບນັ ຂອງຊບັສິນ ແລະ ໜ ້ສນິ, ພອ້ມທງັ ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ພນັທະໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ຄາດຫວງັໄວ ້ຊຶີ່ ງຕດິ

ພນັກບັຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  ການປີ່ຽນແປງຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕບິດັດາ້ນບນັຊ  ເປັນຜນົມາຈາກການໄດ້

ຮບັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານໃໝີ່ ຫ ື ການພດັທະນາສິີ່ ງໃໝີ່ ແລະ, ສະນ ັນ້, ຈຶີ່ງບ ີ່ ແມ ີ່ນການກວດແກຂ້ ຜິ້ດພາດ. 

ປະເພດຊບັສິນ  

class of accounts 

 

ການລວມກ ີ່ມຊບັສນິ ທ ີ່ ມ  ລກັສະນະເນືອ້ໃນຄາ້ຍຄກືນັ ແລະ ໃຊໃ້ນການດ  າເນ ນງານຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ. 

ເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິລວມກນັ  

combined 

financial 

statements 

 

ຊ ດເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງສອງ ຫ ື ຫ າຍວສິາຫະກດິທ ີ່ ຄວບຄ ມໂດຍຜ ລ້ງົທຶນຜ ດ້ຽວ. 

ອງົປະກອບຂອງວິ

ສາຫະກດິ  

component of an 

entity 

 

ການດ  າເນ ນງານ ແລະ ກະແສເງນິສດົ ທ ີ່ ສາມາດຈ  າແນກໄດຢ້ີ່າງຈະແຈງ້,  ທາງດາ້ນການດ  າເນ ນງານ ແລະ ເພືີ່ ອ

ຈ ດປະສງົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ, ຈາກພາກສີ່ວນທ ີ່ ເຫ ືອຂອງວສິາຫະກດິ. 

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ

ປະສມົ  

compound 

financial 

instrument 

 

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ີ່ , ຕາມທດັສະນະຂອງຜ ອ້ອກເຄືີ່ ອງມ,ື ມ  ທງັອງົປະກອບໜ ້ສນິ ແລະອງົປະກອບທຶນເຈົາ້ຂອງ. 

ເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິລວມ

ກດິຈະການ  

consolidated 

financial 

statements 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ທ ີ່ ສະເໜ ເປັນເອກະສານໃນຖານະຫວົໜີ່ວຍ

ເສດຖະກດິອນັໜຶີ່ ງອນັດຽວ. 

ສນັຍາການກ ີ່ສາ້ງ  

construction 

contract 

 

ສນັຍາທ ີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັສະເພາະ ສ  າລບັການກ ີ່ສາ້ງຊບັສິນ ຫ ື ກ  ີ່ມຊບັສນິທ ີ່ ຕດິພນັກນັຢີ່າງສະໜິດແໜນ້ ຫ ື ອາໄສເຊິີ່ ງ

ກນັແລະກນັ ທາງດາ້ນການອອກແບບ, ເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ການ ຫ ື ເປ້ົາໝາຍ ຫ ື ການນ  າໃຊຂ້ ັນ້ສ ດທາ້ຍ. 

ພນັທະແບບ

ປະລິຍາຍ  

constructive 

obligation 

 

 

 

 

ພນັທະທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກການກະທ  າຂອງວສິາຫະກດິ ຖາ້ວີ່າ :  

(ກ) ວສິາຫະກດິໄດແ້ຈງ້ໃຫພ້າກສີ່ວນອືີ່ ນ ວີ່າຕນົເອງຈະມ ຄວາມຮບັຜິດຊອບບາງປະການ ຕາມການປະຕບິດັ

ໃນໄລຍະຜີ່ານມາ ຈນົຖເືປັນແບບແຜນ ດວ້ຍນະໂຍບາຍທ ີ່ ໄດປ້ະກາດ ຫ ື ຖະແຫ ງການໃນປດັຈ ບນັທ ີ່ ບ ົີ່ງ

ບອກແຈງ້ຢີ່າງພຽງພ , ແລະ  

(ຂ) ຜນົຕາມມາຄ ືວສິາຫະກດິໄດຕ້ ັງ້ຄວາມຄາດຫວງັທ ີ່ ໃຊກ້ານໄດກ້ບັພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ວີ່າຕນົເອງຈະແບກຫາບ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ີ່ ພນັທະດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ຊບັສິນທ ີ່ ອາດເກ ດ

ຂຶນ້  

contingent asset 

 

 

ຊບັສນິ ທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ແລະ ຊຶີ່ ງຄວາມມ ຈງິຈະໄດຮ້ບັການຢືນຢັນັພຽງແຕີ່ຈາກການເກ ດຂຶນ້ ຫ ື 

ບ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ຂອງໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍເຫດການໃນອະນາຄດົທ ີ່ ບ ີ່ ແນີ່ີ່ນອນ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ຢ ີ່ໃນການຄວບຄ ມທງັໝດົຂອງວສິາຫະກດິ. 
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ໜ ້ສິນທ ີ່ ອາດເກ ດ

ຂຶນ້  

contingent 

liability 

 

 

 

 

 

(ກ) ພນັທະ ທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶນ້ ຈາກເຫດການຜີ່ານມາ ແລະ ຊຶີ່ ງຄວາມມ ຈງິຈະໄດຮ້ບັການຢືນຢນັ ພຽງແຕີ່ຈາກ

ການເກ ດຂຶນ້ ຫ ື ບ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ ຂອງໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍເຫດການໃນອະນາຄດົທ ີ່ ບ ີ່ ແນີ່ນອນ ບ ີ່ ຢ ີ່ໃນການຄວບຄ ມ

ທງັໝດົຂອງວສິາຫະກດິ, ຫ ື  

(ຂ) ພນັທະໃນປດັຈ ບນັ ທ ີ່ ເກ ດຈາກເຫດການຜີ່ານມາ, ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ , ຍອ້ນວີ່າ :  

(i) ອາດເປັນໄປບ ີ່ ໄດ ້ທ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິຈະຕອ້ງໄດໂ້ອນຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໄປເພືີ່ ອເປັນການ

ຊ  າລະສະສາງພນັທະດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ຫ ື   

(ii) ຈ  ານວນເງນິພນັທະນ ັນ້ ບ ີ່ ສາມາດຖກືຕ ມ  ນຄີ່າ ແບບໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດຢ້ີ່າງພຽງພ . 

ການຄວບຄ ມ (ວິ

ສາຫະກດິ)                     

control (of an 

entity) 

 

ສດິອ  ານາດໃນການກ  ານດົນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິ ແລະ ການດ  າເນ ນງານຂອງອ ກວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງ ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັ

ຜນົປະໂຫຍດຈາກກດິຈະກ  າຂອງວິສາຫະກດິນ ັນ້. 

ອາກອນໃນປ                              

current tax 

 

ຈ  ານວນເງນິອາກອນລາຍຮບັຕອ້ງຈ ີ່າຍ (ທດົແທນຄນືໄດ)້ ບວ້ງກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ (ຂາດທຶນອາກອນ) ຂອງຮອບ

ເວລາປດັຈ ບນັ ຫ ື ຂອງຮອບເວລາລາຍງານຜີ່ານມາ. 

ມືຂ້າ້ມຜີ່ານໄປສ ີ່ 

FRS ສ  າລບັ ວຫຍ                  

date of transition 

to the FRS for 

LEs 

        

ຈ ດເລ ີ່ ມຕ ົນ້ຂອງປ ທ  າອດິ ຊຶີ່ ງຫວົໜີ່ວຍສະເໜ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສມົທຽບຢີ່າງຄບົຖວ້ນ ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງ

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຊ ດທ  າອິດ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ FRS 

ສ  າລບັ ວຫຍ. 

ອາກອນລ ຖາ້ສະ

ສາງ                            

deferred tax 

 

ອາກອນລາຍຮບັຕອ້ງຈ ີ່າຍ (ເກບັຄນືໄດ)້ ບວ້ງກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ (ຂາດທຶນອາກອນ) ໃນຮອບເວລາລາຍງານໃນ

ອະນາຄດົ ແລະ ທ ີ່ ເກ ດຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຫ ື ເຫດການຜີ່ານມາ. 

ຊບັສິນອາກອນລ ຖາ້

ສະສາງ                     

deferred tax 

assets 

 

 

ອາກອນລາຍຮບັ ທ ີ່ ຈະເກບັກ ຄ້ືນໄດໃ້ນຮອບເວລາລາຍງານໃນອະນາຄດົບວ້ງ :  

(ກ) ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ ;  

(ຂ) ຂາດທຶນອາກອນທ ີ່ ບ ີ່ ໄດນ້  າໃຊຍ້ກົໄປຫກັຕ ີ່ ; ແລະ  

(ຄ) ສນິເຊືີ່ ອອາກອນທ ີ່ ບ ີ່ ໄດນ້  າໃຊຍ້ກົໄປປະຕບິດັຕ ີ່ . 

ໜ ້ສິນອາກອນລ ຖາ້

ສະສາງ             

deferred tax 

liabilities 

 

ອາກອນລາຍຮບັທ ີ່ ຕອ້ງຈ ີ່າຍໃນຮອບເວລາລາຍງານໃນອະນາຄດົ ບວ້ງສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຊ ົີ່ວຄາວ. 

ໜ ້ສິນຜນົປະໂຫຍດ

ພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົ

ໄວ ້

defined benefit 

liability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງພນັທະຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົໄວຕ້າມມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ລບົໃຫມ້  ນຄີ່າຍ ຕິທ  າ ຂອງຊບັສນິ

ໃນແຜນ (ຖາ້ມ  ) ໃນມືລ້າຍງານ ຊຶີ່ ງຈະນ  າໃຊໂ້ດຍກງົເພືີ່ ອຊ  າລະສະສາງພນັທະນ ັນ້. 
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ພນັທະຜນົປະ 

ໂຫຍດພະນກັງານທ ີ່

ກ  ານດົໄວ ້(ມ ນຄີ່າ

ປະຈ ບນັຂອງ)  

defined benefit 

obligation 

(present value of) 

 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງເງນິທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະຊ  າລະໃນອະນາຄດົ, ໂດຍບ ີ່ ໄດຫ້ກັຊບັສນິ ໃນແຜນຊບັສິນໃດໆອອກ, ທ ີ່ ຕອ້ງ 

ການເພືີ່ ອຊ  າລະພນັທະ ອນັເນືີ່ ອງຈາກການຮບັໃຊວ້ຽກງານຜີ່ານມາຂອງພະນກັງານໃນຮອບເວລາປດັຈ ບນັ ແລະ 

ຜີ່ານໆມາ. 

ແຜນນະໂຍບາຍ

ຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດ

ພະນກັງານທ ີ່ ກ  ານດົ

ໄວ ້                      

defined benefit 

plans 

 

ແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ.້ 

ແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່

ກ  ານດົໄວ ້                                 

defined 

contribution 

plans 

 

 

ແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ ໂດຍອ ງຕາມເງືີ່ອນໄຂທ ີ່ ວີ່າວສິາຫະກດິຈ ີ່າຍເງນິສມົ ທບົເປັນຈ  າ

ນວນເງນິຄງົທ ີ່ ທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ໃຫວ້ສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ (ກອງທຶນ) ແລະ ບ ີ່ ມ  ຂ ຜ້  ກພນັທາງກດົໝາຍ ຫ ື ພນັທະແບບ

ປະລິຍາຍ ໃຫຈ້ ີ່າຍເງນິສມົທບົເພ ້ມຕືີ່ ມ ຫ ື ຊ  າລະເປັນຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົ ແກີ່ສະມາຊກິພະນກັງານ ຖາ້ວີ່າກອງທຶນ

ບ ີ່ ມ  ຊບັສນິຫ າຍພຽງພ  ເພືີ່ ອຊ  າລະຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການຮບັໃຊຂ້ອງພະນກັງານໃນປ ປດັຈ ບນັ ແລະ 

ປ ຜີ່ານໆມາ. 

ຈ  ານວນເງນິຫກັຄີ່າ

ຫ  ຍ້ຫຽ້ນ                                  

depreciable 

amount 

 

ຕ ົນ້ທຶນຂອງຊບັສນິ ຫ ື ຈ  ານວນເງນິອືີ່ ນໆທ ີ່ ໃຊແ້ທນຕ ົນ້ທຶນ (ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ), ຫກັມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ

ອອກ. 

ຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ                                                 

depreciation 

 

ການແບີ່ງສີ່ວນຈ  ານວນເງນິຫກັຄີ່າຫ  ຍ້ຫຽ້ນຂອງຊບັສິນ ຢີ່າງເປັນລະບບົ ບນົພ້ືນຖານອາຍ ການນ  າໃຊງ້ານ. 

ການຕດັລາຍການ

ບນັຊ                                               

derecognition 

 

ການເອົາຊບັສິນ ຫ ື ໜ ້ສນິ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍບນັຊ ຜີ່ານມາ ອອກຈາກໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງວິສາຫະກດິ. 

ການພດັທະນາ                                                   

development 

 

 

ການນ  າໃຊຜ້ນົຂອງການຄ ົນ້ຄວ້າ ຫ ື ຄວາມຮ ອ້ືີ່ ນໆເຂ້ົາໃນແຜນການ ຫ ື ອອກແບບເພືີ່ ອແນໃສີ່ຜະລິດວດັສະດ , 

ພາຫະນະ, ຜະລິດຕະພນັ, ກ  າມະວທິ , ລະບບົ ຫ ື ການບ ລິການໃໝີ່ ທ ີ່ ໄດປ້ບັປ ງໃຫດ້ ຂຶນ້ ກີ່ອນຈະເລ ີ່ ມຕ ົນ້ຜະລິດເປັນ

ສນິຄາ້ ຫ ື ນ  າໃຊ.້ 

ການດ  າເນ ນງານທ ີ່

ຢ ດເຊົາ                                    

discontinued 

operation 

 

 

 

 

 

 

 

ອງົປະກອບຂອງວສິາຫະກດິຊຶີ່ ງຫວົໜີ່ີ່ວຍໄດຢ້ ດເຊົາ ຫ ື ຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອຂາຍ,  ແລະ 

(ກ) ເປັນສາຍງານທ ລະກດິທ ີ່ ສ  າຄນັ ຫ ື ເຂດພ ມສາດທ ີ່ ແຍກອອກຕີ່າງຫາກ ຂອງການດ  າເນ ນງານ ;  

(ຂ) ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງແຜນການອນັດຽວ ທ ີ່ ປະສານງານກນັ ເພີ່ືີ່ ອແຍກອອກຈາກສາຍງານທ ລະກດິທ ີ່ ສ  າຄນັ 

ຫ ື ເຂດພ ມສາດທ ີ່ ແຍກອອກຕີ່າງຫາກ ຂອງການດ  າເນ ນງານ, ຫ ື   

(ຄ) ເປັນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ທ ີ່ ໄດຊ້ືສ້ະເພາະ ເພືີ່ ອແນໃສີ່ຂາຍອອກຄືນ.   
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ວິທ ການຄດິໄລີ່ດອກ

ເບຍ້ຕວົຈງິ                              

effective interest 

method 

 

ວທິ ການຄິດໄລີ່ຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິໃດໜຶີ່ ງ (ຫ ື ກ  ີ່ມຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ

ການເງນິ) ແລະ ການຈດັແບີ່ງລາຍຮບັດອກເບຍ້ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍດອກເບຍ້ ໃນປ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວ ຂອ້ງ. 

ອດັຕາດອກເບຍ້ຕວົ

ຈງິ                                           

effective interest 

rate 

 

ອດັຕາທ ີ່ ໃຊໃ້ນການຕ ມ  ນຄີ່າການຈ ີ່າຍ ຫ ື ຮບັເງນິສດົ ໃນອະນາຄດົ ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຕາມອາຍ ການຂອງເຄືີ່ ອງມ ື

ການເງນິ ທ ີ່ ໄດຄ້າດຄະເນໄວ ້ຢີ່າງແນີ່ນອນ ຫ ື ໃນໄລຍະເວລາສ ັນ້ກ ີ່ວາ, ຖາ້ເໝາະສມົ, ດວ້ຍວທິ ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດມ້  ນຄີ່າ

ໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິການເງນິ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິ. 

ປະສດິທິຜນົໃນການ

ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ            

effectiveness of a 

hedge 

 

ລະດບັຊຶີ່ ງສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຫ ື ກະແສເງນິສດົຂອງລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ບວ້ງຄວາມສີ່ຽງທ ີ່

ໄດຮ້ບັການຄ ມ້ກນັ ຖກືຫກັຊ  າລະສະສາງໂດຍສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ ຫ ື ກະແສເງນິສດົຂອງເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັ

ຄວາມສີ່ຽງ. 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງ

ພະນກັງານ                                

employee benefits 

 

ທ ກຮ ບແບບສິີ່ ງຕອບແທນທ ີ່ ວິສາຫະກດິໄດໃ້ຫເ້ປັນການແລກປີ່ຽນກບັວຽກງານທ ີ່ ພະນກັງານໄດຮ້ບັໃຊ.້ 

ທຶນເຈົາ້ຂອງ                                                             

equity 

 

ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ຍງັເຫ ືອ ໃນຊບັສນິຂອງວສິາຫະກດິພາຍຫ ງັຫກັໜ ້ສິນທງັໝດົອອກ. 

ລາຍການເຄືີ່ ອນ 

ໄຫວການຊ  າລະ

ຕາມຮ ນ້ທ ີ່ ຈ ີ່າຍເປັນ

ທຶນເຈົາ້ຂອງ                                                        

equity-settled 

share-based 

payment 

transaction 

 

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວການຊ  າລະຕາມຮ ນ້ ຊຶີ່ ງໃນນ ັນ້ ວສິາຫະກດິໄດສ້ິນຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການມາ ເປັນສິີ່ ງຕອບແທນສ  າ

ລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວສິາຫະກດິ (ຊຶີ່ ງລວມມ ຮ ນ້ ຫ ື ສດິທິໃນການຊືຮ້  ນ້).  

ຂ ຜິ້ດພາດ                                         

errors 

 

 

 

 

 

 

ການຫ ງົລືມ ຫ ື ການລາຍງານຜິດພາດໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງວິສາຫະກດິ ທ ີ່ ພວົພນັກບັ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍ

ປ ການບນັຊ ຜີ່ານມາ ອນັເນືີ່ ອງມາຈາກການບ ີ່ ນ  າໃຊ ້ຫ ື ການນ  າໃຊບ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ກີ່ຽວກບັຂ ມ້  ນຂີ່າວສານທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້:   

(ກ) ທ ີ່ ມ  ຢ ີ່ ເວລາເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງປ ນ ັນ້ໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫຖ້ກືຈດັພິມ ; ແລະ  

(ຂ) ຊຶີ່ ງສາມາດຄາດຫວງັໄວວ້ີ່າ ຈະໄດຮ້ບັມາ ຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ໄດມ້  ການຄ  ານງຶເຖງິ ເພືີ່ ອສາ້ງ 

ແລະ ສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ລາຍຈ ີ່າຍ                                                        

expenses 

 

 

ການຫ  ດລງົດາ້ນຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນຮອບເວລາລາຍງານ ໃນຮ ບການສ ນເສຍ ຫ ື ການຫ  ດລງົຂອງຊບັ

ສນິ ຫ ື ການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງໜ ້ສນິ ຊຶີ່ ງມ  ຜນົເຮັດໃຫທຶ້ນເຈົາ້ຂອງຫ  ດລງົ ທ ີ່ ນອກເໜືອການຫ  ດລງົທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການ 

ແຈກຢາຍໃຫຜ້ ລ້ງົທຶນໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ. 

ການນ  າສະເໜ ໂດຍ

ຖກືຕອ້ງ                          

fair presentation 

 

 

 

ການສະແດງຂ ມ້  ນທ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ກີ່ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ

ຕາມຄ  ານຍິາມ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ສ  າລບັຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ, ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ. 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  200 

 

ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າ                                                               

fair value 

 

 

ຈ  ານວນເງນິຊຶີ່ ງຊບັສິນໃດໜຶີ່ ງສາມາດຖກືແລກປີ່ຽນ ຫ ື ຊຶີ່ ງໜ ້ສນິໃດໜຶີ່ ງອາດຈະຖກືຊ  າລະສະສາງ, ຫ ື ເຄືີ່ ອງມປືະເພດ

ທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ໄດມ້າ ສາມາດຖກືແລກປີ່ຽນ, ລະຫີ່ວາງ ພາກສີ່ວນທ ີ່ ຮບັຮ  ້ແລະ ເຕັມໃຈ ໃນການແລກປີ່ຽນ ພາຍໃຕ້

ການແກງ້ແຍງ້ປກົກະຕ.ິ 

ມ ນຄີ່າຍ ຕິທ  າລບົຕ ົນ້

ທຶນຂາຍ                                 

fair value less 

costs to sell 

 

ແມ ີ່ນຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ສາມາດໄດຮ້ບັຈາກການຂາຍຊບັສິນໃດໜຶີ່ ງ ຫ ື ໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ ໃນລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ທ ີ່ ໄດ້

ດ  າເນ ນຕາມເງືີ່ອນໄຂແກງ້ແຍງ້ປກົກະຕ ິ ໃນຂະນະທ ີ່ ທງັສອງຝີ່າຍມ ຄວາມຮອບຮ  ້ ແລະ ເຕັມໃຈໃນການແລກປີ່ຽນ, 

ຫກັຕ ົນ້ທຶນໃນການຂາຍສະສາງອອກ. 

ສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ                                            

finance lease 

 

ສນັຍາເຊົີ່ າ ທ ີ່ ໂອນຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ເກອືບທງັໝດົ ທ ີ່ ຕິດພນັກບັກ  າມະສດິຂອງຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ. ກ  າມະ

ສດິອາດ ຫ ື ບ ີ່ ອາດຖກືໂອນໄດ.້ ສນັຍາເຊົີ່ າ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ ແມ ີ່ນສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນງານ. 

ຊບັສິນການເງນິ                                                     

financial asset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊບັສນິ ທ ີ່ ເປັນ :  

(ກ)   ເງນິສດົ;  

(ຂ)      ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວິສາຫະກດິອືີ່ ນ ;  

(ຄ)      ສດິທິຕາມສນັຍາ :  

(i)     ໃນການຮບັເງນິສດົ ຫ ື ໜ ້ສນິການເງນິອືີ່ ນ ຈາກວິສາຫະກດິອືີ່ ນ, ຫ ື  

(ii)    ແລກປີ່ຽນຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ ການເງນິ ກບັວສິາຫະກດິອືີ່ ນ ບນົເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ມ  ຄວາມອາດສາມາດບ ົີ່ມ

ຊອ້ນໃນການເອືອ້ອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກີ່ວສິາຫະກດິນ ັນ້, ຫ ື  

(ງ)    ສນັຍາທ ີ່ ຈະ ຫ ື ອາດຈະສາມາດຊ  າລະເປັນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ຂອງວສິາຫະກດິເອງ 

ແລະ :  

(i)     ຊຶີ່ ງພາຍໃຕສ້ນັຍາດ ັີ່ງກ ີ່າວ ວສິາຫະກດິ ຈ  າຕອ້ງ ຫ ື ອາດຈະຈ  າຕອ້ງໄດຮ້ບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດ

ທຶນເຈົາ້ຂອງ ຂອງວິສາຫະກດິຕນົ ໃນຈ  ານວນຜນັແປ, ຫ ື  

(ii)  ຊຶີ່ ງຈະຖກື ຫ ື ອາດຈະຖກືຊ  າລະແບບອືີ່ ນ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການແລກປີ່ຽນຈ  ານວນເງນິສດົອນັແນີ່ນອນ ຫ ື ຊບັ

ສນິການເງນິອືີ່ ນໆ ໃນຈ  ານວນຄງົທ ີ່ ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົ້າຂອງ ຂອງວສິາຫະກດິຕນົ.  

ເພືີ່ ອຈ ດໝາຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ຂອງວິສາຫະກດິຈະບ ີ່ ລວມມ ເຄືີ່ ອງມທື ີ່

ປະກອບ ເປັນສນັຍາຮບັ ຫ ື ສ ົີ່ງມອບເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວສິາຫະກດິຕນົ ໃນອະນາ 

ຄດົ. 

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ 

financial 

instrument 

 

ສນັຍາທ ີ່ ພາໃຫ ້ຊບັສນິການເງນິ ຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ແລະ ໜ ້ສນິການເງນິ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້

ຂອງ ຂອງວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ ເພ ້ມຂຶນ້. 

ໜ ້ສິນການເງນິ 

financial  
liabilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໜ ້ສນິ ທ ີ່ ເປັນ :  

(ກ)      ພນັທະຕາມສນັຍາ :  

(i)   ທ ີ່ ຈະມອບເງນິສດົ ຫ ື ຊບັສນິການເງນິໃດໜຶີ່ ງ ໃຫວ້ສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ, ຫ ື   

(ii)  ທ ີ່ ຈະແລກປີ່ຽນຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສິນການເງນິ ກບັວິສາຫະກດິອືີ່ ນ ບນົເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຄວາມອາດ

ສາມາດບ ົີ່ມຊອ້ນໃນການເອື້ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກີ່ວສິາຫະກດິນ ັນ້ ຕາມເງືີ່ອນໄຂທ ີ່ ບ ີ່

ເອືອ້ອ  ານວຍສ  າລບັວສິາຫະກດິ; ຫ ື  

(ຂ)       ສນັຍາທ ີ່ ຈະ ຫ ື ອາດຈະສາມາດຊ  າລະເປັນເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວິສາຫະກດິເອງ 

ແລະ :  

(i)     ຊຶີ່ ງພາຍໃຕສ້ນັຍາດ ັີ່ງກ ີ່າວ ວສິາຫະກດິຈ  າຕອ້ງ ຫ ື ອາດຈະຈ  າຕອ້ງໄດໃ້ຫເ້ຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດ

ທຶນເຈົາ້ຂອງ ຂອງວິສາຫະກດິຕນົ ໃນຈ  ານວນຜນັແປ; ຫ ື  

(ii)  ຊຶີ່ ງຈະຖກື ຫ ື ອາດຈະຖກືຊ  າລະແບບອືີ່ ນ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການແລກປີ່ຽນຈ  ານວນເງນິສດົອນັແນີ່ນອນ ຫ ື 

ຊບັສນິການເງນິອືີ່ ນໆ ໃນຈ  ານວນຄງົທ ີ່ ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ຂອງວສິາຫະ
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ກດິຕນົ.  ເພືີ່ ອຈ ດໝາຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ ຂອງວສິາຫະກດິຈະບ ີ່ ລວມ

ມ ເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ປະກອບ ເປັນສນັຍາຮບັ ຫ ື ສ ົີ່ງມອບເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວິສາຫະ

ກດິຕນົ ໃນອະນາຄດົ. 

ຖານະການເງນິ 

financial position 

 

ສາຍພວົພນັ ລະຫີ່ວາງ ຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ ແລະ ທຶນເຈົາ້ຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ໃນວນັເວລາໃດໜຶີ່ ງສະເພາະ ດ ັີ່ງທ ີ່ ໄດ້

ສະເໜ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ. 

ມາດຕະຖານການ

ລາຍງານການເງນິ 

ສ  າລບັ ວສິາຫະກດິ

ທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະ 

ໂຫຍດສາທາ 

ລະນະ 

Financial 

Reporting 

Standards for 

non-Public 

Interest 

Enterprises 

 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ຖກືປບັມາຈາກ ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັວິ

ສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ (IFRS ສ  າລບັ ວນກ) ເພືີ່ ອໃຫສ້ອດຄີ່ອງກບັວິສາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດ

ສາທາລະນະ ທ ີ່ ປະກອບດວ້ຍວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍີ່ (ວຫຍ) ແລະ ວິສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ (ວນກ) 

ເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິ 

financial 
statements 

 

ການສະເໜ ຢີ່າງເປັນລະບບົ ກີ່ຽວກບັຖານະການເງນິ, ຜນົການດ  າເນ ນງານດາ້ນການເງນິ ແລະ ກະແສເງນິສດົ  ຂອງ

ວສິາຫະກດິ. 

ກດິຈະກ  າປະກອບ

ທຶນ 

financing 

activities 

 

ກດິຈະກ  າທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກການປີ່ຽນແປງດາ້ນຂະໜາດ ແລະ ສີ່ວນປະກອບຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ເງນິກ ຢື້ມຂອງວິ

ສາຫະກດິ.   

ຂ ຜ້  ກມດັຂາດຕວົ 

firm commitment 

 

ສນັຍາຜ ກມດັ ເພືີ່ ອແນໃສີ່ແລກປີ່ຽນຊບັພະຍາກອນຕາມຈ  ານວນ, ລາຄາ, ແລະ ວນັທ ີ່  ທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວ ້ສ  າລບັອະນາ 

ຄດົ. 

ຜ ຮ້ບັຮອງນ  າໃຊ ້

FRS ສ  າລບັ ວຫຍ 

ຄ ັງ້ທ  າອິດ  

first-time adopter 

of the FRS for 

LEs 

 

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ສະເໜ ເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ  າປ ສະບບັທ  າອດິ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ FRS ສ  າລບັ ວຫຍ. 

ລາຍການເຄືີ່ ອນ 

ໄຫວຄາດຄະເນ 

forecast  

transaction 

 

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນຂ ຜ້  ກມດັ ແຕີ່ໄດຄ້າດຄະເນໄວ.້ 

ມາດຕະຖານສາກນົ

ດາ້ນການລາຍງານ

ການເງນິເຕັມສີ່ວນ 

full IFRSs 

ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ (IFRSs) ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນ IFRS ສ  າລບັ ວນກ. 
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ສະກ ນເງນິທ ີ່ ໃຊໃ້ນ

ການດ  າເນ ນງານ 

functional 

Currency   

 

ສະກ ນເງນິຕາທ ີ່ ໃຊໃ້ນສະພາບແວດລອ້ມຕ ົນ້ຕ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິດ  າເນ ນງານຢ ີ່. 

ການສາ້ງກອງທຶນ 

(ຜນົປະໂຫຍດ

ພະນກັງານຫ ງັອອກ

ການ)  

funding (of post-
employment 

benefits) 

 

ເງນິສມົທບົທ ີ່ ວສິາຫະກດິ ຫ ື ບາງຄ ັງ້ ພະນກັງານຂອງວສິາຫະກດິ ໄດໂ້ອນເຂ້ົາວສິາຫະກດິ ຫ ື ກອງທຶນໃດໜຶີ່ ງ ທ ີ່

ແຍກຕີ່າງຫາກຈາກວສິາຫະກດິລາຍງານຢີ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຈາກກອງທຶນດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ  ການເບ ກຈ ີ່າຍຜນົ

ປະໂຫຍດໃຫພ້ະນກັງານ. 

ສີ່ວນໄດ ້

gains 

 

ການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນຮອບເວລາລາຍງານ ທ ີ່ ກງົກບັຄ  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັລາຍຮບັ ແຕີ່

ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນລາຍໄດ.້ 

ເອກະສານລາຍງານ

ເງນິເພືີ່ ອຈ ດປະສງົ

ນ  າໃຊທ້ ົີ່ວໄປ  

general purpose 

financial 

statements 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ແນໃສີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຂ ມ້  ນຂີ່າວສານການເງນິທ ົີ່ວໄປຂອງຜ ນ້  າໃຊ້

ຢີ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ຢ ີ່ໃນຖານະຮຽກຮອ້ງເອົາບດົລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ປບັໃສີ່ຄວາມຕອ້ງການຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສະ

ເພາະຂອງຕນົເອງໄດ.້ 

ຄວາມສບືເນືີ່ອງໃນ

ການດ  າເນ ນທ ລະ

ກດິ                       

going concern 

 

ວສິາຫະກດິມ  ຄວາມສືບເນືີ່ ອງໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິ, ເວັນ້ເສຍແຕີ່ວີ່າຄະນະບ ລິຫານມ ເຈດຈ  ານງົຊ  າລະສະສາງ ວິ

ສາຫະກດິ ຫ ື ຢ ດຕິລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ຫ ື ບ ີ່ ມ  ທາງເລືອກທ ີ່ ເປັນໄປໄດແ້ຕີ່ຫາກຕອ້ງດ  າເນ ນການຄແືນວນ ັນ້. 

ຄີ່ານຍິມົ                                                                  

goodwill 

 

ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກຊບັສນິ ທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດຈ  າແນກເປັນແຕີ່ລະລາຍ ແລະ ຖກືຮບັຮ ້

ລາຍການບນັຊ ຕີ່າງຫາກໄດ.້ 

ເງນິຊີ່ວຍໜ ນຂອງ

ລດັຖະບານ                                                       

government 

grant 

 

ການຊີ່ວຍເຫ ືອຂອງລດັ ໃນຮ ບການໂອນຊບັພະຍາກອນໃຫວ້ສິາຫະກດິໜຶີ່ ງ ໂດຍການທດົແທນກບັຜນົການປະຕບິດັ

ງານຜີ່ານມາ ຫ ື ໃນອະນາຄດົທ ີ່ ວີ່າວິສາຫະກດິໄດ ້ແລະ ຈະປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມເງືີ່ອນໄຂສະເພາະທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັ

ກດິຈະກ  າດ  າເນ ນງານຂອງວິສາຫະກດິ.      

ວນັທ ມອບສດິ 

grant date 

 

 

 

 

ມືຊ້ຶີ່ ງວສິາຫະກດິ ແລະ ຝີ່າຍອືີ່ ນ (ລວມທງັພະນກັງານ) ຍິນຍອມຮບັສນັຍາທ ີ່ ມ  ການເບ ກຈ ີ່າຍເງນິຕາມ ຮ ນ້, ໝາຍເຖງິ 

ມ ືຊ້ຶີ່ ງວສິາຫະກດິ ແລະ ຄ ີ່ສນັຍາມ  ຄວາມເຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບ ກີ່ຽວກບັຂ ກ້  ານດົ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂຂອງສນັຍາ. ໃນວນັ

ທ ມອບສດິ, ວສິາຫະກດິອະນ ມດັໃຫຄ້ ີ່ສນັຍາໄດຮ້ບັເງນິສດົ, ຊບັສນິ ອືີ່ ນໆ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ

ຂອງວິສາຫະກດິ, ວີ່າແຕີ່ໄດຕ້າມເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ກ  ານດົໄວກ້ ີ່ຽວກບັສິດທິທ ີ່ ໄດຮ້ບັ, ຖາ້ມ  . ຖາ້ວີ່າສນັຍາດ ັີ່ງກ ີ່າວຕອ້ງປະຕ ິ

ບດັຕາມຂະບວນການອະນ ມດັ (ເຊັີ່ ນໂດຍຜ ຖ້ຮື  ນ້), ວນັທ ມອບສດິນ ັນ້ ຈະແມ ີ່ນມ ືທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັການອະນ ມດັ. 

ເງນິລງົທຶນລວມໃນ

ສນັຍາເຊົີ່ າ                          

gross investment 

in a lease 

 

ຜນົລວມຂອງ: 

(ກ)   ການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດ ຊຶີ່ ງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າຈະຕອ້ງຮບັ ບນົພ້ືນຖານສນັຍາເຊົີ່ າການເງນິ, ແລະ 

(ຂ)   ມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການຄ  າ້ປະກນັ ທ ີ່ ສະສມົ ໃຫແ້ກີ່ຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ. 

ກ ີ່ມບ ລິສດັ                                                                    

group 

ບ ລິສດັແມ ີ່ ແລະ ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມທງັໝດົ ຂອງບ ລິສດັແມ ີ່ດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 
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ລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້

ກນັຄວາມສີ່ຽງ                                                 

hedged item 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ  າລບັວດັຖ ປະສງົ ຂອງການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງພິເສດ ຕາມໝວດ 12 ຂອງມາດຕະຖານສະບບັນ ,້ ລາຍການທ ີ່

ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ແມ ີ່ນ:  

(ກ)   ຄວາມສີ່ຽງໃນອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດໜ ້ ທ ີ່ ຖກືຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຕ ົນ້ທຶນຫກັທດົແທນ;  

(ຂ)     ຄວາມສີ່ຽງຈາກການແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ຫ ື ອດັຕາດອກເບຍ້ ໃນຂ ຜ້  ກມດັຂາດຕວົ ຫ ື ລາຍ

ການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດຄະເນທ ີ່ ເປັນໄປໄດຢ້ີ່າງສ ງ ;  

(ຄ)     ຄວາມສີ່ຽງດາ້ນລາຄາຂອງສິນຄາ້ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຮກັສາໄວ,້ ຫ ື ໃນຂ ຜ້  ກມດັຂາດຕວົ, ຫ ື ໃນລາຍ

ການເຄືີ່ ອນໄຫວຄາດຄະເນທ ີ່ ເປັນໄປໄດສ້ ງ ເພືີ່ ອຊື ້ຫ ື ຂາຍສນິຄາ້ໃດໜຶີ່ ງ; ຫ ື  

(ງ) ຄວາມສີ່ຽງຈາກການແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດຂອງໂຄງການລງົທຶນສ ດທິໃນກດິຈະການຢ ີ່

ຕີ່າງປະເທດ. 

ເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັ

ຄວາມສີ່ຽງ                                                       

hedging 

instrument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ  າລບັວດັຖ ປະສງົ ຂອງການບນັຊ ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງພິເສດ ຕາມໝວດ 12 ຂອງມາດຕະຖານສະບບັ ນ ,້ ເຄືີ່ ອງມ ື

ຄ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ ໝາຍເຖງິເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ຕອບສະໜອງຕາມທ ກເງ ືີ່ອນໄຂດ ັີ່ງລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ) ຕອ້ງເປັນສນັຍາແລກປີ່ຽນອດັຕາດອກເບຍ້, ສນັຍາແລກປີ່ຽນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ, ສນັຍາແລກປີ່ຽນ

ເງນິຕາຕີ່າງປະເທດລີ່ວງໜາ້ ຫ ື ສນັຍາແລກປີ່ຽນສນິຄາ້ລີ່ວງໜາ້, ຊຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະມ ປະສດິທິພາບສ ງເພືີ່ ອ

ການຫກັຊ  າລະສະສາງຕ ີ່ ຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຈ້  າແນກໄວໃ້ນວກັ 12.17 ຊຶີ່ ງຖວືີ່າເປັນຄວາມສີ່ຽງທ ີ່ ໄດຮ້ບັການ

ຄ ມ້ກນັ.    

(ຂ) ຕອ້ງມ  ພາກສີ່ວນພາຍນອກວສິາຫະກດິລາຍງານ (ເຊັີ່ ນ ພາກສີ່ວນທ ີ່ ຢ ີ່ພາຍນອກກ ີ່ມ, ພາກສີ່ວນງານ ຫ ື 

ແຕີ່ລະວສິາຫະກດິທ ີ່ ພວມລາຍງານ).  

(ຄ) ຈ  ານວນເງນິອາ້ງອ ງໃນສນັຍາ ເທົີ່ າກບັ ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຖກືກ  ານດົຈາກເງນິຕ ົນ້ທຶນກ ຢື້ມ ຫ ື ໃນສນັຍາ

ກີ່ຽວກບັລາຍການທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັຄວາມສີ່ຽງ.    

(ງ) ມ ມ ືຄ້ບົອາຍ ການທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນພາຍຫ ງັ   

(i) ມືຄ້ບົອາຍ ການຂອງເຄືີ່ ອງມກືານເງນິທ ີ່ ໄດຄ້  າ້ປະກນັ,  

(ii) ການຄາດຄະເນຊ  າລະເງນິບວ້ງຂ ຜ້  ກພນັຊື ້ຫ ື ຂາຍສນິຄາ້, ຫ ື    

(iii) ການເກ ດຂຶນ້ຂອງລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ຄາດວີ່າເປັນໄປໄດຢ້ີ່າງສ ງ ກີ່ຽວກບັເງນິ ຕາຕີ່າງປະເທດ 

ຫ ື ສນິຄາ້ທ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ກນັ. 

(ຈ) ບ ີ່ ມ  ຂ ກ້  ານດົໃດໆໃນສນັຍາ ກີ່ຽວກບັລາຍຈ ີ່າຍໆລີ່ວງໜາ້, ການຍກົເລ ກສນັຍາກີ່ອນກ  ານດົ ຫ ື ການຕ ີ່ ອາຍ 

ສນັຍາ 

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ເລືອກນ  າໃຊ ້IAS 39 ໃນການລງົບນັຊ ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ຕອ້ງນ  າໃຊຄ້  ານຍິາມ ກີ່ຽວກບັ ເຄືີ່ ອງມຄື ມ້ກນັ

ຄວາມສີ່ຽງໃນມາດຕະຖານດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ແມ ີ່ນຄ  ານຍິາມນ .້ 

ເປັນໄປໄດຢ້ີ່າງສ ງ                                                                         

highly probable 

ມ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ສ ງ ຫ າຍກວີ່າ ອາດເປັນໄປໄດ.້ 

 

ມາດຕະຖານສາກນົ

ດາ້ນການລາຍງານ 

ການເງນິສ  າລບັວິ

ສາຫະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍແລະກາງ 

IFRS for SMEs 

 

ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິສ  າລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ທ ີ່ ສະພາມາດຕະຖານ

ສາກນົ ໄດຮ້ບັຮອງໃນເດອືນກ ລະກດົ 2009. 

ຂາດທຶນຈາກການ

ສ ນເສຍມ ນຄີ່າ                                                  

impairment loss 

 

ຈ  ານວນເງນິຊຶີ່ ງມ  ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ ເກ ນ  

(ກ) ໃນກ ລະນ ເຄືີ່ ອງໃນສາງ, ລາຄາຂາຍ ຫກັຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດສນິຄາ້ໃຫສ້  າເລັດຮ ບ ແລະ ໃນການຂາຍ

ອອກ ຫ ື  
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 (ຂ)  ໃນກ ລະນ ຊບັສນິອືີ່ ນໆ, ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ. 

ທ ີ່ ປະຕິບດັບ ີ່ ໄດ ້                                                    

impraticable 

 

ຂ ກ້  ານດົທ ີ່ ວສິາຫະກດິບ ີ່ ສາມາດນ  າໄປປະຕບິດັໄດ ້ເຖງິວີ່າວິສາຫະກດິໄດໃ້ຊຄ້ວາມພະຍາຍາມຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ

ທ ກວທິ ທາງເພືີ່ ອນ  າໄປປະຕິບດັ.        

ອດັຕາດອກເບຍ້

ຄາດຄະເນ                            

imputed rate of 

interest 

 

 

 

ອດັຕາດອກເບຍ້ຄາດຄະເນ ແມ ີ່ນອດັຕາທ ີ່ ຄິດໄລີ່ງ ີ່າຍກີ່ວາໝ ີ່ ລະຫີ່ວາງ:   

(ກ) ອດັຕາທ ີ່ ນ  າໃຊສ້  າລບັເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ທ ີ່ ມາຈາກຜ ອ້ອກເຄືີ່ ອງມ ືທ ີ່ ມ  ການຈດັລະດບັຄວາມເຊືີ່ ອຖື

ຄາ້ຍຄກືນັ, ຫ ື  

(ຂ) ອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ຊ ີ່ວຍໃຫມ້  ນຄີ່າໃນນາມຂອງເຄືີ່ ອງມເືທົີ່ າກບັລາຄາຂາຍຊ  າລະພອ້ມໃນປດັຈ ບນັຂອງ

ສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ 

ລາຍຮບັ                                                                      

income 

 

 

ການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນຮອບເວລາລາຍງານ, ໃນຮ ບການໄດຮ້ບັ ຫ ື ການເພ ້ມຂຶນ້ຂອງ

ຊບັສນິ ຫ ື ການຫ  ດລງົຂອງໜ ້ສິນ ຊຶີ່ ງເປັນຜນົເຮັດໃຫທຶ້ນເຈົາ້ຂອງເພ ້ມຂຶນ້ ທ ີ່ ນອກເໜືອການເພ ້ມຂຶນ້ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັ

ການປະກອບສີ່ວນໃນຂອງຜ ລ້ງົທຶນໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ. 

ໃບລາຍງານຜນົໄດ້

ຮບັ                               

income statement 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ສະແດງເຖງິທ ກລາຍການ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ 

ໃນຮອບເວລາລາຍງານ, ຍກົເວັນ້ລາຍການຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ. 

ອາກອນລາຍຮບັ                                                                                

income tax 

 

 

ທ ກອາກອນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢ ີ່ຕີ່າງປະເທດ ທ ີ່ ອ ງໃສີ່ຖານກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ. ອາກອນລາຍຮບັ ຍງັລວມ

ມ ບນັດາອາກອນ ເຊັີ່ ນອາກອນຫກັຢ ີ່ຕ ົນ້ທາງ ຊຶີ່ ງບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ, ວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຫ ື ວສິາຫະກດິປະສມົຕອ້ງຈ ີ່າຍ 

ໃນການແຈກຢາຍເງນິກ  າໄລໃຫແ້ກີ່ວິສາຫະກດິລາຍງານ. 

ສນັຍາປະກນັໄພ                                                      

insurance 

contract 

 

 

ສນັຍາຊຶີ່ ງຝີ່າຍໜຶີ່ ງ (ຜ ຮ້ບັປະກນັໄພ) ຍອມຮບັເອົາຄວາມສີ່ຽງດາ້ນການປະກນັໄພທ ີ່ ສ  າຄນັຂອງອ ກຝີ່າຍໜຶີ່ ງ (ຜ ເ້ອົາ

ປະກນັໄພ) ໂດຍຕກົລງົຈະຈ ີ່າຍເງນິປະກນັໄພໃຫຜ້ ເ້ອົາປະກນັໄພ ຖາ້ວີ່າເຫດການໃນອະນາຄດົທ ີ່ ບ ີ່ ແນີ່ນອນທ ີ່ ກ  ານດົ

ໄວ ້(ເຫດການທ ີ່ ໄດປ້ະກນັ) ມ  ຜນົກະທບົແບບບ ີ່ ເອືອ້ອ  ານວຍຕ ີ່ ຜ  ເ້ອົາປະກນັໄພ. 

ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  

ຕວົຕນົ                                      

intangible assets 

 

 

 

 

 

 

ຊບັສນິທ ີ່ ບ ີ່ ເປັນເງນິ ທ ີ່ ຈ  າແນກໄດໂ້ດຍບ ີ່ ມ  ເນືອ້ແທຕ້ວົຈງິ. ຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວຈ  າແນກໄດ ້ເມ ືີ່ອ :  

(ກ) ຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວແຍກຈາກກນັໄດ,້ ໝາຍຄວາມວີ່າສາມາດແຍກ ຫ ື ຕດັແຍກອອກຈາກວິສາຫະກດິ ແລະ 

ຂາຍ, ໂອນ, ໃຫນ້  າໃຊຕ້າມການອະນ ຍາດ, ໃຫເ້ຊົີ່ າ ຫ ື ແລກປີ່ຽນ, ຫ ື ຕາມຮ ບແບບສີ່ວນບ ກຄນົ, ຫ ື 

ໃນຂອບເຂດຂອງສນັຍາ, ຫ ື ມ  ຊບັສນິ ຫ ື ໜ ້ສນິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວ ຂອ້ງ; ຫ ື  

(ຂ) ຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວເກ ດຈາກສດິທິຕາມສນັຍາ ຫ ື ສດິທິຕາມກດົໝາຍອືີ່ ນໆ, ໂດຍບ ີ່ ຕອ້ງຄ  ານງຶວີ່າສດິທິດ ັີ່ງ 

ກີ່າວ ຈະໂອນໃຫກ້ນັໄດ ້ຫ ືບ ີ່ ກ ຕາມ ຫ ື ຈະແຍກອອກຈາກວິສາຫະກດິ ຫ ື ແຍກອອກຈາກສດິທິ ແລະ 

ພນັທະອືີ່ ນໆ. 

ອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ບ ີ່

ກ  ານດົແຈງ້ໃນ

ສນັຍາເຊົີ່ າ                                                 

interest rate 

implicite in the 

lease 

 

 

 

 

 

ອດັຕາການຕ ມ  ນຄີ່າເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັທ ີ່ , ເວລາເລ ີ່ ມຕ ົນ້ປະຕບິດັສນັຍາເຊົີ່ າ,ເຮັດໃຫຜ້ນົລວມຂອງມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ

ຂອງ  

(ກ) ການຊ  າລະຄີ່າເຊົີ່ າຕ  ີ່າສ ດ ແລະ  

(ຂ) ມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການຄ  າ້ປະກນັ ເທົີ່ າກບັ ລວມຍອດຈ  ານວນເງນິ  

 (1) ຂອງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຊບັສນິທ ີ່ ໄດເ້ຊົີ່ າ ແລະ  

 (2) ຕ ົນ້ທຶນທາງກງົເບືອ້ງຕ ົນ້ຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ. 
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ບດົລາຍງານການ

ເງນິກາງປ                                  

interim financial 

report 

 

ບດົລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ມ  ເອກະສານລາຍງານການເງນິຄບົຊ ດ ແລະ ຊ ດເອກະສານລາຍງານການເງນິແບບສະຫ  ບ

ຫຍ  ້ສ  າລບັຮອບເວລາກາງປ . 

ຮອບເວລາກາງປ                                              

interim period 

 

ຮອບເວລາລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ສ ັນ້ກ ີ່ວາປ ການເງນິເຕັມສີ່ວນ. 

ມາດຕະຖານສາກນົ

ດາ້ນການລາຍງານ

ການເງນິ   

International 

Financial 

Reporting 

Standards (IFRS) 

 

ມາດຕະຖານ ແລະ ບດົຕ ຄວາມໝາຍທ ີ່ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການບນັຊ  (IASB) ໄດຮ້ບັຮອງເອົາ.  ໃນນ ັນ້ 

ລວມມ  :   

(ກ)  ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ ; 

(ຂ)    ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນບນັຊ  ; ແລະ  

(ຄ) ບດົຕ ຄວາມໝາຍ ທ ີ່ ຄະນະກ  າມະການຕ ຄວາມໝາຍມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ 

(IFRIC) ຫ ື ອະດດິ ຄະນະກ  າມະການປະຈ  າກີ່ຽວກບັການຕ ຄວາມໝາຍ (SIC) ໄດສ້າ້ງຂຶນ້. 

ມ ນຄີ່າໃນຕວົ                                       

intrinsic  value 

 

 

 

ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງລະຫວີ່າງ ມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າຂອງຮ ນ້ ຊຶີ່ ງຄ ີ່ສນັຍາມ  ສດິທິ (ທງັທ ີ່ ມ   ຫ ື ບ ີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂ) ຖຮື ນ້ ຫ ື ມ  ສດິທິທ ີ່ ຈະ

ໄດຮ້ບັຮ ນ້, ແລະ ລາຄາ (ຖາ້ມ  ) ຊຶີ່ ງຄ ີ່ສນັຍາຈ  າຕອ້ງ (ຫ ື ຈະ) ໄດຊ້  າລະຄີ່າຮ ນ້ດ ັີ່ງກ ີ່າວ. ຕວົຢີ່າງສດິທິໃນການຊື້

ຮ  ນ້ ທ ີ່ ລາຄາໃຊສ້ດິ ເທົີ່ າກບັ 15 KKip, ໃນຂະນະທ ີ່ ຮ  ນ້ ມ  ມ  ນຄີ່າຍ ຕທິ  າເທົີ່ າກບັ 20 KKip ມ ນຄີ່າໃນຕວົ ເທົີ່ າກບັ 

5 KKip. 

ເຄຶີ່ ອງໃນສາງ                                                

inventories 

 

 

 

 

ຊບັສນິ :  

(ກ)   ຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອຂາຍໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິປກົກະຕິ;  

(ຂ)   ທ ີ່ ພວມຜະລິດເພືີ່ ອຂາຍ ; ຫ ື   

(ຄ)   ໃນຮ ບແບບວດັຖ ດບິ ຫ ື ວດັຖ ປະກອບທ ີ່ ຕອ້ງໄດຊ້ມົໃຊໃ້ນຂະບວນການຜະລິດ ຫ ື ການສະໜອງການ

ບ ລິການ. 

ກດິຈະກ  າການ

ລງົທຶນ                                                  

investing 

activities   
 

ການຊື ້ແລະ ຂາຍ ຊບັສນິໄລຍະຍາວ ແລະ ເງນິລງົທຶນອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ບ ີ່ ລວມຢ ີ່ໃນສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າເງນິສດົ. 

ອະສງັຫາລິມະຊບັ

ເພືີ່ ອການລງົທຶນ                            

investment 

property 

 

 

 

ອະສງັຫາລິມະຊບັ (ທ ີ່ ດນິ ຫ ື ສິີ່ ງປ ກສາ້ງ - ຫ ື ພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງສິີ່ ງປ ກສາ້ງ - ຫ ື ທງັສອງອນັ) ຊຶີ່ ງເຈົາ້ຂອງ ຫ ື 

ຜ ເ້ຊົີ່ າຮກັສາໄວ ້ພາຍໃຕສ້ນັຍາເຊົີ່ າການເງນິເພືີ່ ອເກບັຄີ່າເຊົີ່ າ ຫ ື ເພືີ່ ອເພ ີ່ ມຄີ່າຂອງທຶນ ຫ ື ທງັສອງ, ແທນທ ີ່ ຈະ :  

(ກ) ນ  າໃຊໃ້ນການຜະລິດ ຫ ື ໃນການສະໜອງສິນຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ ຫ ື ເພືີ່ ອເປ້ົາໝາຍທາງດາ້ນ

ບ ລິຫານ ; ຫ ື    

(ຂ) ຂາຍອອກໃນໃນການດ  າເນ ນທ ລະກດິປກົກະຕິ. 

ການຄວບຄ ມຮີ່ວມ

ກນັ                       

joint control 

 

ການມ ສີ່ວນຮີ່ວມໃນຄວບຄ ມກດິຈະການເສດຖະກດິໃດໜຶີ່ ງ  ຕາມສນັຍາທ ີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໄວ ້ແລະ ມ ໄດ ້ກ ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອ

ການຕດັສິນບນັຫາດາ້ນຍ ດທະສາດການເງນິ ແລະ ທ ລະກດິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະການ ຕອ້ງການການຕກົລງົເຫັນ

ດ ຢີ່າງເປັນເອກະສນັຂອງບນັດາຝີ່າຍທ ີ່ ມ  ສີ່ວນຮີ່ວມໃນຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ (ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ). 

ວິສາຫະກດິປະສມົ                         

joint venture 

 

 

 

 

ຂ ຕ້ກົລງົໃນສນັຍາຊຶີ່ ງສອງ ຫ ື ຫ າຍຝີ່າຍ ຕກົລງົດ  າເນ ນກດິຈະການເສດຖະກດິພາຍໃຕກ້ານຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ. ວສິາ

ຫະກດິປະສມົ  ສາມາດມ ຮ ບແບບຂອງກດິຈະການທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ, ຊບັສນິທ ີ່ ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຫ ື ວສິາຫະກດິທ ີ່

ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ. 
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ວິສາຫະກດິທ ີ່ ຄວບ

ຄ ມຮີ່ວມກນັ               

jointly controlled 

enterprise 

 

 

ວສິາຫະກດິປະສມົທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັການສາ້ງຕ ັງ້ບ ລິສດັ, ບ ລິສດັຮ ນ້ສີ່ວນ ຫ ື ວສິາຫະກດິອືີ່ ນຊຶີ່ ງຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ

ແຕີ່ລະຄນົມ  ຜນົປະໂຫຍດນ  າ. ວສິາຫະກດິເຄືີ່ ອນໄຫວແບບດຽວກນັກບັວິສາຫະກດິອືີ່ ນໆ, ຍກົເວັນ້ກ ລະນ ທ ີ່ ວີ່າຂ ້

ຕກົລງົໃນສນັຍາທ ີ່ ໄດເ້ຊັນກນັລະຫີ່ວາງ ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ ໄດກ້  ານດົການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຕ ີ່ ການເຄືີ່ ອນໄຫວ

ເສດຖະກດິຂອງວສິາຫະກດິ.     

ວິສາຫະກດິຂະໜາດ

ໃຫຍີ່ 

large-sized 

enterprises 

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ທ ີ່ ມ  ສະພາວະ ເກ ນເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານ ຂອງ ວນກ ທ ີ່ ກ  ານດົໃນ

ລະບຽບກດົໝາຍ, ແລະ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ທ ີ່ ຄວບຄ ມ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ 

ຫ ື/ແລະ ມ ສນັຍາກີ່ຽວກບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ສະຫ ບັຊບັຊອ້ນ. 

ສນັຍາເຊົີ່ າ                                  

lease 

 

ສນັຍາຊຶີ່ ງຜ ໃ້ຫເ້ຊົີ່ າ ມອບສດິໃຫຜ້ ເ້ຊົີ່ າ ໃນຮອບເວລາອນັແນີ່ນອນໃດໜຶີ່ ງ, ສດິນ  າໃຊຊ້ບັສນິ ໂດຍແລກປີ່ຽນກບັການ

ຊ  າລະເງນິເປັນຄ ັງ້ດຽວ ຫ ື ເປັນຫ າຍຄ ັງ້. 

ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິ

ກ ຢື້ມສີ່ວນເພ ີ່ ມຂອງ

ຜ ເ້ຊົີ່ າ                               

lessee’s 

incremental 

borrowing rate of 

interest 

 

ອດັຕາດອກເບຍ້ຊຶີ່ ງຜ ເ້ຊົີ່ າຕອ້ງຈ ີ່າຍຕາມສນັຍາເຊົີ່ າທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຫ ື, ຖາ້ຫາກບ ີ່ ສາມາດກ  ານດົອດັຕານ ັນ້ໄດ,້ ແມ ີ່ນເອົາ

ອດັຕາດອກເບຍ້ຊຶີ່ ງຜ ເ້ຊົີ່ າຈະຕອ້ງຈ ີ່າຍ, ໃນເວລາເລ ີ່ ມຕ ົນ້ປະຕິບດັສນັຍາເຊົີ່ າ, ເພືີ່ ອກ ຢື້ມເງນິທ ີ່ ຈ  າເປັນ ໃນໄລຍະ

ເວລາທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ພອ້ມດວ້ຍການຄ  າ້ຮບັປະກນັ ທ ີ່ ຄາ້ຍຄືກນັ ເພືີ່ ອຊືຊ້ບັສນິນ ັນ້. 

ມາດຕະຖານການ

ລາຍງານການເງນິ, 

ມາດຕະຖານການ

ລາຍງານການເງນິ 

ສ  າລບັ ວຫຍ, 

ມາດຕະຖານການ

ລາຍງານການເງນິ 

ສ  າລບັ ວນກ 

FRS, FRS for 

LEs, FRS for 

SMEs 

 

ເບິີ່ ງ ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ 

ໜ ້ສິນ                                             

liability 

 

ພນັທະປດັຈ ບນັຂອງວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ເປັນຜນົຈາກເຫດການຜີ່ານມາ, ຊຶີ່ ງໃນການຊ  າລະສະສາງໜ ້ສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຄາດວີ່າ

ຈະສ ົີ່ງຜນົໃຫວ້ສິາຫະກດິສ ນເສຍຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ມ  ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ.   

ເງນິກ ຢື້ມຕອ້ງຈ ີ່າຍ                                        

loans payable 

 

ໜ ້ສນິການເງນິ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນໜ ້ຕອ້ງສ ົີ່ງໃນການທ ລະກດິໄລຍະສ ັນ້ ທ ີ່ ຈ ີ່າຍຊ  າລະຕາມໄລຍະເວລາການໃຫສ້ນິເຊືີ່ ອ

ປກົກະຕ.ິ 

ສ  າຄນັໂດຍທຽບ

ຖານ                                              

material 

 

 

 

ການຫ ງົລືມ ຫ ື ການລາຍງານຜິດພາດ ກີ່ຽວກບັບນັດາລາຍການຕີ່າງໆ ຖວືີ່າສ  າຄນັ ຖາ້ຫາກສາມາດສ ົີ່ງກະທບົ 

ເປັນແຕີ່ລະລາຍ ຫ ື ໂດຍລວມ ຕ ີ່ ການຕດັສິນບນັຫາຂອງຜ ນ້  າໃຊ ້ບນົພ້ືນຖານເອກະສານລາຍງານການເງນິ. ຄວາມ

ສ  າຄນັໂດຍທຽບຖານ ຂຶນ້ກບັຂະໜາດຂອງລາຍການ ຫ ື ຂ ຜິ້ດພາດທ ີ່ ໄດວ້ນິດິໄສຕາມກ ລະນ ສະເພາະ ກີ່ຽວກບັການ

ຫ ງົລືມ ຫ ື ການລາຍງານຜິດພາດ ທ ີ່ ໄດວ້ນິດິໄສໃນສະ ພາບແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງ. ຂະໜາດ ຫ ື ລກັສະນະຂອງ

ລາຍການ ຫ ື ການປະສມົປະສານ ລະຫວີ່າງທງັສອງ ອາດເປັນປດັໄຈທ ີ່ ມ  ລກັສະນະຕດັສິນໄດ.້ 

ການຕ ມ  ນຄີ່າ                                     

measurement 

 

ຂະບວນການກ  ານດົຈ  ານວນເງນິ ເພືີ່ ອຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ອງົປະກອບຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລວ້ນ  າໄປ

ສະແດງໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ແລະ ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ. 

ລາຍການທ ີ່ ເປັນເງນິ                                     ຫວົໜີ່ວຍສະກ ນເງນິ ທ ີ່ ຮກັສາໄວ ້ແລະ ຊບັສນິ ແລະ ໜ ້ສນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັ ຫ ື ຈ ີ່າຍເປັນຈ  ານວນຫວົໜີ່ວຍສະກ ນເງນິອນັ
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monetary items 

 
ແນີ່ນອນ ຫ ື ທ ີ່ ກ  ານດົໄດ.້ 

ແຜນນະໂຍບາຍ

ຄິດໄລີ່ (ຜນົ

ປະໂຫຍດ) ກ ີ່ມ

ນາຍຈາ້ງ 

multi-employer 

(benefit) plans 

 

 

ແຜນສມົທບົເງນິທ ີ່ ກ  ານດົໄວ ້(ຊຶີ່ ງບ ີ່ ແມ ີ່ນ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງລດັ) ຫ ື ແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ກ  ານດົ

ໄວ ້(ຊຶີ່ ງບ ີ່ ແມ ີ່ນແຜນນະໂຍບາຍຂອງລດັ) ຊຶີ່ ງໃນນ ັນ້ :  

(ກ)   ຊບັສນິລວມ ທ ີ່ ວສິາຫະກດິຕີ່າງໆໄດສ້ມົທບົ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ຢ ີ່ພາຍໃຕກ້ານຄວບຄ ມອນັດຽວກນັ, ແລະ  

(ຂ)   ນ  າໃຊຊ້ບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ເພືີ່ ອສະໜອງຜນົປະໂຫຍດໃຫພ້ະນກັງານຂອງຫ າຍວສິາຫະກດິໂດຍກ  ານດົລະດບັ

ເງນິສມົທບົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ໂດຍປາສະຈາກການຈ  າແນກໂດຍວິສາຫະກດິທ ີ່ ວີ່າຈາ້ງພະນກັງານທ ີ່

ກ ີ່ຽວຂອ້ງ. 

ເງນິລງົທຶນສ ດທິໃນ

ສນັຍາເຊົີ່ າ                       

net investment in 

a lease 

 

ເງນິລງົທຶນລວມໃນສນັຍາເຊົີ່ າ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຕ ມ  ນຄີ່າ ເປັນມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ທ ີ່ ບ ີ່ ກ  ານດົແຈງ້ໃນສນັຍາ

ເຊົີ່ າ. 

ເງນິລງົທຶນທ ີ່ ບ ີ່ ໃຫ້

ສິດຄວບຄ ມ    

non controlling 

interest 

 

ທຶນເຈົາ້ຂອງໃນບ ລິສດັໃນກ ີ່ມທ ີ່ ບ ີ່ ຕດິພນັໂດຍກງົ ຫ ື ໂດຍທາງອອ້ມກບັບ ລິສດັແມ ີ່. 

ວິສາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ຮບັ

ໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດ

ສາທາລະນະ 

non-public 

interest 

enterprises (Non-
PIEs) 

 

ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຄວາມສ  າຄນັ ທາງດາ້ນຄວາມກີ່ຽວຂອ້ງກບັຜນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ, ບ ີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນໃນຕະຫ າດ

ຫ ກັຊບັ, ບ ີ່ ໄດຖ້ ື ແລະ ບ ີ່ ໄດຄ້ ມ້ຄອງຊບັສນິ ໃຫກ້ບັບ ກຄນົ, ນຕິບິ ກຄນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ ຕາມຄວາມສາມາດ

ຮກັສາດ ແລ ດ ັີ່ງເປັນທ ລະກດິຕ ົນ້ຕ  ແລະ ວິສາຫະກດິ ທ ີ່ ມ  ຂາຮ ນ້ຈ  ານວນໜອ້ຍ ແລະ ສີ່ວນໃຫຍີ່ເປັນວິສາຫະກດິຂະ

ໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ. 

ບດົອະທິບາຍຊອ້ນ

ທາ້ຍ (ເອກະສານ

ລາຍງານການເງນິ)                                  

notes (to financial 

statements) 

 

 

ບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ ບນັຈ ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານເພ ້ມເຕ ມ ຈາກຂ ມ້  ນທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນໃບລາຍງານຖານະການເງນິ, ໃບລາຍ

ງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ, ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ (ຖາ້ຫາກໄດນ້  າສະເໜ ), ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ກ  າໄລລ ຖາ້

ແບີ່ງປນັ ລວມເຂ້ົາກນັ (ຖາ້ຫາກໄດນ້  າສະເໜ ), ໃບລາຍງານສີ່ວນປີ່ຽນແປງທຶນເຈົ້າຂອງ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສ

ເງນິສດົ. ບດົອະທິບາຍຊອ້ນທາ້ຍ ໃຫຄ້  າອະທິບາຍແບບບນັລະຍາຍ ຫ ື ແຍກສີ່ວນລາຍການ ທ ີ່ ໄດສ້ະເໜ ໃນໃບລາຍ

ງານເຫ ົີ່ ານ ັນ້, ພອ້ມດວ້ຍຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ຂອງລາຍການທ ີ່ ບ ີ່ ໄດເ້ງ ືີ່ອນໄຂເພືີ່ ອການຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ ໃນເອກະສານ 

ລາຍງານເຫ ົີ່ ານ ັນ້. 

ຈ  ານວນເງນິອາ້ງອ ງ

ໃນສນັຍາ                             

notional amount 

 

ຈ  ານວນຫວົໜີ່ວຍສະກ ນເງນິ, ຈ  ານວນຮ ນ້, ຫວົໜີ່ວຍວດັແທກ ບ ແຊລ, ປອນ ຫ ື ຫວົໜີ່ວຍອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນ

ສນັຍາເຄືີ່ ອງມກືານເງນິໃດໜຶີ່ ງ. 

ຈ ດປະສງົຂອງ

ເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິ                                      

objective of 

financial 

statements 

 

ເພືີ່ ອສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັ ຖານະການເງນິ, ຜນົການດ  າເນ ນງານ ແລະ ກະແສເງນິສດົຂອງວິສາຫະກດິໃດ

ໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ເປັນປະໂຫຍດສ  າລບັການຕດັສນິບນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງຜ ນ້  າໃຊ ້ໃນວງົກວາ້ງ ທ ີ່ ບ ີ່ ຢ ີ່ໃນຖານະທ ີ່ ຈະ

ຮຽກຮອ້ງເອົາບດົລາຍງານທ ີ່ ປບັໃສີ່ຄວາມຕອ້ງການສະເພາະຂອງຕນົ. 

ສນັຍາທ ີ່ ສາ້ງພາລະ                                   

onerous contract 

 

ສນັຍາ ຊຶີ່ ງຕ ົນ້ທຶນໃຊຈ້ ີ່າຍທ ີ່ ຫ  ກລຽ້ງບ ີ່ ໄດ ້ເພືີ່ ອຕອບສະໜອງຕ ີ່ ຂ ຜ້  ກພນັຕາມສນັຍານ ັນ້ ມ  ມ  ນຄີ່າສ ງກີ່ວາຜນົປະໂຫຍດ 

ດາ້ນເສດຖະກດິ ທ ີ່ ຄາດຫວງັວີ່າຈະໄດຮ້ບັຈາກສນັຍາ. 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  208 

 

ກດິຈະກ  າດ  າເນ ນ

ງານ                                  

operating 

activities 

 

ກດິຈະກ  າຕ ົນ້ຕ ຂອງວິສາຫະກດິ ທ ີ່ ສາ້ງລາຍ ແລະ ກດິຈະກ  າອືີ່ ນໆທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນກດິຈະກ  າລງົທຶນ ຫ ື ກດິຈະກ  າປະກອບ

ທຶນ.   

ສນັຍາເຊົີ່ າດ  າເນ ນ

ງານ                                  

operating lease 

 

ສນັຍາເຊົີ່ າ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ການໂອນຄວາມສີ່ຽງ ແລະ  ຜນົປະໂຫຍດເກອືບທງັໝດົ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັກ  າມະສດິ. 

ພາກສີ່ວນດ  າເນ ນ

ງານ                                    

operating 

segment 

 

 

 

 

 

ພາກສີ່ວນດ  າເນ ນງານ ແມ ີ່ນພາກສີ່ວນປະກອບຂອງວິສາຫະກດິ :  

(ກ)     ທ ີ່ ດ  າເນ ນກດິຈະການປກົກະຕິ ຊຶີ່ ງອາດສາ້ງລາຍໄດ ້ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ (ລວມທງັລາຍໄດ ້ແລະ ລາຍ

ຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ພວົພນັກບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວກບັອງົປະກອບອືີ່ ນໆ ຂອງວສິາຫະກດິດຽວກນັ) ;   

(ຂ)    ຊຶີ່ ງຜນົໄດຮ້ບັໃນການທ ລະກດິ ໄດຮ້ບັການກວດກາຄືນຢີ່າງເປັນປກົກະຕຈິາກຜ ຕ້ດັສນິບນັຫາຕ ົນ້ຕ ດາ້ນ

ທ ລະກດິຂອງວສິາຫະກດິ ເພືີ່ ອຕດັສິນບນັຫາ ກີ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນ ທ ີ່ ຈະຕອ້ງຈດັແບີ່ງເຂ້ົາໃນ

ພາກສີ່ວນງານ ແລະ ປະເມ  ນຜນົການດ  າເນ ນງານຂອງພາກສີ່ວນດ ັີ່ງກ ີ່າວ; ແລະ  

(ຄ)     ຊຶີ່ ງມ  ຂ ມ້  ນຂີ່າວສານການເງນິທ ຕ ີ່ ເນືີ່ອງເປັນປກົກະຕ.ິ 

ຜນົໄດຮ້ບັ

ສງັລວມອືີ່ ນໆ                                 

other 

comprehensive 

income 

 

ລາຍການ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ (ລວມທງັການປບັປ ງການຈດັປະເພດລາຍການຄນືໃໝີ່) ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ຕາມທ ີ່  IFRS ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ  ້ໄດກ້  ານດົ ຫ ື ອະນ ຍາດ. 

ເຈົາ້ຂອງ                                         

owners 

 

ຜ ຖ້ເືຄືີ່ ອງມ ືບວ້ງປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງ. 

ບ ລິສດັແມ ີ່                                         

parent 

 

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ມ  ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ. 

ຜນົການດ  າເນ ນງານ            

performance 

 

ສາຍພວົພນັ ລະຫີ່ວາງ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ຂອງວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ, ດ ັີ່ງທ ີ່ ໄດລ້າຍງານໃນໃບລາຍງານຜນົໄດ້

ຮບັສງັລວມ. 

ວິສາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊ້

ຜນົປະໂຫຍດ

ສາທາລະນະ 

(ວຮຜສ) 

PIEs 

 

ເບິີ່ ງ ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ 

ຊບັສິນໃນແຜນ 

(ຂອງແຜນ

ນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່

ຜນົປະໂຫຍດ

ພະນກັງານ)                             

plan asset (of an 

employee benefit 

plan) 

 

 

(ກ)  ຊບັສນິ ທ ີ່ ຮກັສາໄວໃ້ນກອງທຶນຜນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວຂອງພະນກັງານ, ແລະ  

(ຂ)  ສນັຍາປະກນັໄພທ ີ່ ກ  ານດົເງ ືີ່ອນໄຂ. 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  209 

 

ຜນົປະໂຫຍດພະນກັ 

ງານຫ ງັອອກການ                             

post-employment 

benefits 

 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ (ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາ) ຊຶີ່ ີ່ງຕອ້ງຈ ີ່າຍພາຍຫ ງັສິນ້ສ ດການເຮັດ

ການ. 

ແຜນນະໂຍບາຍ

ຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດ

ພະນກັງານຫ ງັອອກ

ການ                             

post-

employment 

benefit plans 

 

ຂ ຕ້ກົລງົທ ີ່ ເປັນທາງການ ຫ ື ບ ີ່ ເປັນທາງການ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຕກົລງົຈ ີ່າຍຜນົປະໂຫຍດພະນກັງານຫ ງັອອກການ ໃຫແ້ກີ່

ພະນກັງານ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຄນົ. 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ                                 

present value 

 

ຕວົເລກຄາດຄະເນປະຕິບດັໃນປດັຈ ບນັ ກີ່ຽວກບັມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັຂອງກະແສເງນິສດົສ ດທິ ໃນອະນາຄດົ ໃນກດິຈະ 

ການປກົກະຕຂິອງວິສາຫະກດິ. 

ສະກ ນເງນິລາຍງານ                          

presentation 

currency 

 

ສະກ ນເງນິ ທ ີ່ ສະເໜ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ອາດເປັນໄປໄດ ້                                    

probable 

 

ມ ຄວາມເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ຫ າຍກວີ່າທ ີ່ ຈະບ ີ່ ເກ ດຂຶນ້.   

ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ                                         

profit or loss   

 

ລວມຍອດລາຍຮບັ ລບົລາຍຈ ີ່າຍ, ໂດຍບ ີ່ ລວມເອົາອງົປະກອບຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ. 

ວິທ ຄດິໄລີ່ຜນົ

ປະໂຫຍດຕາມຫວົ

ໜີ່ວຍທ ີ່ ຄາດຄະເນ  

projected unit 

credit method 

 

ວທິ ການຕ ມ  ນຄີ່າຕາມຫ ກັການຄິດໄລີ່ສນິທດົແທນປະກນັໄພ ທ ີ່ ຖວືີ່າການບ ລິການໃນແຕີ່ລະປ  ພາໃຫມ້  ສດິທິ ໃນການ

ຮບັຜນົປະໂຫຍດເພ ້ມຕືີ່ ມເທືີ່ ອລະໜີ່ວຍກດິ ແລະ ຕ ມ  ນຄີ່າແຕີ່ລະໜີ່ວຍກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວຕີ່າງຫາກ ເພືີ່ ອຈະໄດຂ້ ຜ້  ກພນັສ ດ

ທາ້ຍໂດຍລວມ (ບາງຄ ັງ້ຮຽກວີ່າວທິ ການແບີ່ງສີ່ວນຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ສະສມົ ຕາມສີ່ວນຂອງການບ ລິການ ຫ ື ວທິ ຜນົ

ປະໂຫຍດຕາມຈ  ານວນປ  ຫ ື ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ໃຫບ້ ລິການ).  

ຊບັສມົບດັຄງົທ ີ່ ມ  ຕວົ

ຕນົ                           

property, plant 

and equipment 

 

 

ຊບັສນິທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ ທ ີ່ : 

(ກ) ຮກັສາໄວເ້ພືີ່ ອນ  າໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດ, ສະໜອງສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການ, ໃຫພ້າກສີ່ວນອືີ່ ນເຊົີ່ າ ຫ ື 

ເພືີ່ ອເປ້ົາໝາຍທາງດາ້ນບ ລິຫານ, ແລະ 

(ຂ)  ຄາດວີ່າຈະຖກືນ  າໃຊເ້ກ ນໜຶີ່ ງປ ການບນັຊ ຂຶນ້ໄປ. 

ການປະຕິບດັໄປໜາ້ 

(ຂອງການປີ່ຽນແປງ

ນະໂຍບາຍບນັຊ )                       

prospective 

application (of a     

change in 

accounting 

policy) 

 

ການປະຕິບດັນະໂຍບາຍການບນັຊ ໃໝີ່ ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້

ພາຍຫ ງັມ ືປ້ີ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ ນ ັນ້. 

ເງນິແຮ                                 

provisions 

ໜ ້ສນິທ ີ່ ມ  ຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນ ດາ້ນກ  ານດົເວລາ ຫ ື ຈ  ານວນເງນິ. 
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ຄວາມຮອບຄອບ                              

prudence 

 

 

ການລວມເອົາລະດບັຄວາມລະມດັລະວງັໃນລະດບັໃດໜຶີ່ ງ ໃນການດ  າເນ ນການວິນດິໄສອນັຈ  າເປັນ ເພືີ່ ອສາ້ງຕວົເລກ

ຄາດຄະເນປະຕິບດັ ໃນສະພາບແຫີ່ງຄວາມບ ີ່ ແນີ່ນອນ ເພືີ່ ອເຮັດແນວໃດ ບ ີ່ ໃຫຕ້ ມ  ນຄີ່າຊບັສນິ ຫ ື ລາຍຮບັ ເກ ນ

ລະດບັຕວົຈງິ ແລະ ຕ ມ  ນຄີ່າໜ ້ສິນ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍຫ  ດລະດບັຕວົຈງິ. 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ລາຍງານຕ ີ່ ມວນຊນົ                              

public 

accountability 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບລາຍງານຕ ີ່ ຜ  ສ້ະໜອງແຫ ີ່ງຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ມ  ຢ ີ່ ແລະ ທ ີ່ ອາດເປັນໄປໄດ ້ແລະ ຕ ີ່ ບ ກຄນົພາຍນອກ

ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ຕດັສນິບນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແຕີ່ຫາກບ ີ່ ສາມາດຂ ໃຫສ້າ້ງບດົລາຍງານທ ີ່ ຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕອ້ງການຂ ມ້  ນຂີ່າວສານສະເພາະຂອງພວກກີ່ຽວໄດ.້ ວສິາຫະກດິ ມ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບລາຍງານຕ ີ່ ສາທາລະນະຊນົ ກ 

ຕ ີ່ ເມ ືີ່ອ :   

(ກ)  ເຄືີ່ ອງມໜື ້ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວສິາຫະກດິ ຫາກມ ການຊື-້ຂາຍຕ ີ່ ສາທາລະນະ

ຊນົ ຫ ືພວມຢ ີ່ໃນຂະບວນການອອກເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວເພືີ່ ອຊື-້ຂາຍຕ ີ່ ສາທາລະນະຊນົ (ໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັ 

ພາຍໃນ ຫ ື ຕີ່າງປະເທດ  ຫ ື ນອກຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ລວມທງັຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ ຫ ື ພາກພ້ືນ), ຫ ື  

(ຂ)   ຖຊືບັສນິ ຕາມຄວາມສາມາດເບິີ່ ງແຍງຮກັສາ ໃຫກ້  ີ່ມບ ກຄນົພາຍນອກ ເປັນທ ລະກດິພ້ືນຖານ ຂອງຕນົ

ເອງ. ສິີ່ ງນ ແ້ມ ີ່ນກ ລະນ ແບບຈ  າເພາະຂອງທະນາຄານ, ສະຫະກອນສນິເຊືີ່ ອ, ບ ລິສດັປະກນັໄພ, ນາຍ 

ໜາ້ຊື-້ຂາຍ ຫ ກັຊບັ, ກອງທຶນລວມ ແລະ ທະນາຄານການລງົທຶນ.  

ວິສາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊ້

ຜນົປະໂຫຍດ

ສາທາລະນະ 

public interest 

enterprises 

(PIEs) 
 

ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ມ  ຄວາມສ  າຄນັ ຕ ີ່ ຄວາມກີ່ຽວຂອ້ງກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງສາທາລະນະ ຍອ້ນລກັສະນະເນືອ້ໃນ ຂອງ

ທ ລະກດິຕນົ, ຂະໜາດ ຫ ື ຈ  ານວນພະນກັງານ ຂອງທ ລະກດິ, ວິສາຫະກດິທ ີ່ ຈດົທະບຽນ ເຂ້ົາຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແລະ 

ວສິາຫະກດິທ ີ່ ຖ ື ແລະ ຄ ມ້ຄອງຊບັສນິ ຕາມຄວາມສາມາດຮກັສາດ ແລ ສ  າລບັບ ກຄນົ, ນຕິິບ ກຄນົ ແລະ ອງົການ 

ຈດັຕ ັງ້ ເຊັີ່ ນ ທະນາຄານ, ບ ລິສດັປະກນັໄພ, ບ ລິສດັຫ ກັຊບັ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ມ  ກດິຈະກ  າທ ີ່

ກວາ້ງຂວາງ. 

ຊື-້ຂາຍ ຕ ີ່

ສາທາລະນະຊນົ 

(ເຄືີ່ ອງມໜື ້  ຫ ື 

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ

ປະເພດທຶນເຈົາ້

ຂອງ)                                  

publicly traded 

(debt or equity 

instruments)   

 

ຊື-້ຂາຍຕ ີ່ ສາທາລະນະຊນົ ຫ ືພວມຢ ີ່ໃນຂະບວນການອອກເຄືີ່ ອງມດື ັີ່ງກ ີ່າວເພືີ່ ອຊື-້ຂາຍຕ ີ່ ສາທາລະນະຊນົ (ໃນຕະຫ າດຫ ກັ

ຊບັ ພາຍໃນ ຫ ື ຕີ່າງປະເທດ  ຫ ື ນອກຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ລວມທງັຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ ຫ ື ພາກພ້ືນ). 

ການຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ                               

recognition 

 

 

 

 

ຂະບວນການລວມເອົາລາຍການເຂ້ົາເປັນສີ່ວນໜຶີ່ ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຖາ້ລາຍການນ ັນ້ກງົກບັຄ  ານ ິ

ຍາມຂອງຊບັສນິ, ໜ ້ສິນ, ລາຍຮບັ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍ ແລະ ຕອບສະໜອງກບັເງ ືີ່ອນໄຂມາດຕະຖານ ລ ີ່ມນ  ້:  

(ກ)  ອາດເປັນໄປໄດທ້ ີ່ ວີ່າຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ຕດິພນັກບັລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຈະ

ເຂ້ົາ ຫ ື ອອກຈາກວິສາຫະກດິ, ແລະ   

(ຂ)  ລາຍການດ ັີ່ງກ ີ່າວ ມ  ຕ ົນ້ທຶນ ຫ ື ມ  ນຄີ່າ ທ ີ່ ສາມາດຕ ມ  ນຄີ່າໄດຢ້ີ່າງໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ 

ມ ນຄີ່າທ ີ່ ສາມາດ

ເກບັຄນືໄດ ້                                      

recoverable 

amount 

 

ມ ນຄີ່າທ ີ່ ສ ງກີ່ວາໝ ີ່ ລະຫີ່ວາງມ ນຄີ່າຍ ຕທິ  າລບົຕ ົນ້ທຶນຂາຍ ແລະ ມ ນຄີ່າຈາກການນ  າໃຊ ້ຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງ. 

ພາກສີ່ວນທ ີ່

ກ ີ່ຽວຂອ້ງ               

related party 

ພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ ແມ ີ່ນບ ກຄນົ ຫ ື ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

(ວສິາຫະກດິລາຍງານ).  



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ກ) ບ ກຄນົ ຫ ື ສະມາຊກິຄອບຄວົທ ີ່ ໃກຊ້ິດກບັບ ກຄນົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ຖວືີ່າມ  ຄວາມກີ່ຽວຂອ້ງກບັວິສາຫະກດິລາຍ

ງານ ຫາກມ ລກັສະນະດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນ :້  

(i) ເປັນຄະນະບ ລິຫານຕ ົນ້ຕ ຂອງວິສາຫະກດິລາຍງານ ຫ ື ບ ລິສດັແມ ີ່ຂອງວິສາຫະກດິລາຍງານ;  

(ii) ມ ອ  ານາດຄວບຄ ມຕ ີ່ ວສິາຫະກດິລາຍງານ; ຫ ື  

(iii) ມ ອ  ານາດຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັ ຫ ື ມ  ອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັຕ ີ່ ວສິາຫະກດິລາຍງານ ຫ ື ມ  ສດິລງົຄະແນນສຽງ

ທ ີ່ ສ  າຄນັໃນວິສາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

(ຂ) ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ກີ່ຽວຂອ້ງກບັວສິາຫະກດິລາຍງານ ຖາ້ຫາກໄດບ້ນັລ ຕາມເງ ືີ່ອນໄຂໃດໜຶີ່ ງຂາ້ງລ ີ່ມນ :້  

 (i) ວສິາຫະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິລາຍງານ ເປັນສະມາຊກິຂອງກ ີ່ມບ ລິສດັດຽວກນັ (ໝາຍຄວາມວີ່າ 

ແຕີ່ລະບ ລິສດັແມ ີ່, ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ແລະ ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມຈາກເຄືອຂີ່າຍດຽວກນັ ກີ່ຽວຂອ້ງຊຶີ່ ງກນັ ແລະ 

ກນັ).  

(ii) ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ແມ ີ່ນວສິາຫະກດິຂາຮ ນ້ ຫ ື ວສິາຫະກດິປະສມົຂອງວິສາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ (ຫ ື 

ຂອງສະມາຊກິອືີ່ ນໃນກ ີ່ມບ ລິສດັ ດຽວກນັກບັຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກເປັນສະມາຊກິ). 

(iii) ທງັສອງວິສາຫະກດິ ເປັນວິສາຫະກດິປະສມົຂອງວສິາຫະກດິທ ສາມ.  

(iv) ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ ເປັນວສິາຫະກດິປະສມົຂອງວສິາຫະກດິທ ສາມ ແລະ ວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກຊ  າ້ພດັ

ເປັນວິສາຫະກດິຂາຮ ນ້ຂອງວສິາຫະກດິທ ສາມດ ັີ່ງກ ີ່າວ.  

(v) ວສິາຫະກດິ ເປັນແຜນນະໂຍບາຍຄິດໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາແຮງງານ ສ  າລບັຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານຂອງວສິາຫະກດິລາຍງານ ຫ ື ວສິາຫະກດິທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັວິສາຫະກດິລາຍ

ງານ. ຖາ້ຫາກວສິາຫະກດິລາຍງານເອງກ ເປັນແຜນຄິດໄລີ່ດ ັີ່ງກ ີ່າວ, ນາຍຈາ້ງທ ີ່ ສ ົີ່ງເສ ມແຜນຄດິໄລີ່

ນ ັນ້ ຖວືີ່າກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັແຜນຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດດ ັີ່ງກ ີ່າວດວ້ຍ.  

(vi) ວສິາຫະກດິ ຖກືຄວບຄ ມ ຫ ື ຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັໂດຍ ບ ກຄນົ ທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນຂ  ້(ກ);  

(vii) ບ ກຄນົທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນຂ  ້(ກ) (i)  ມ  ສດິລງົຄະແນນສຽງທ ີ່ ສ  າຄນັ ໃນວິສາຫະກດິ ;  

(viii) ບ ກຄນົທ ີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ໃນຂ  ້(ກ) (ii) ມ ອດິທິພນົທ ີ່ ສ  າຄນັຕ ີ່ ວິສາຫະກດິ ຫ ື ມ  ສດິລງົຄະແນນສຽງທ ີ່

ສ  າຄນັໃນວສິາຫະກດິ; ພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກນັ ແມ ີ່ນບ ກຄນົ ຫ ື ວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັວິ

ສາຫະກດິທ ີ່ ສາ້ງເອກະສານລາຍງານການເງນິ («ວິສາຫະກດິລາຍງານ»).  

(ix) ບ ກຄນົ ຫ ື ສະມາຊກິໃກຊ້ດິໃນຄອບຄວົຂອງບ ກຄນົດ ັີ່ງກ ີ່າວ ທ ີ່ ມ  ອດິທິພນົຫ າຍຕ ີ່ ວິສາຫະກດິລາຍ

ງານ ຫ ື ຖຮື  ນ້ທ ີ່ ມ  ສິດລງົຄະແນນສຽງທ ີ່ ສ  າຄນັໃນວສິາຫະກດິດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແລະ ມ ການຄວບຄ ມ ວິ

ສາຫະກດິລາຍງານນ ັນ້ ຮີ່ວມກນັ. 

ລາຍການເຄືີ່ ອນ

ໄຫວຂອງພາກສີ່ວນ                        

ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກນັ                                         

related party 

transaction 

 

ການໂອນຊບັພະຍາກອນ, ການບ ລິການ ຫ ື ຂ ຜ້  ກພນັ ລະຫວີ່າງວິສາຫະກດິລາຍງານ ແລະ ພາກສີ່ວນທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງ

ກນັ, ບ ີ່ ວີ່າຈະມ ການກ  ານດົລາຄາໃຫກ້ນັຫ ືບ ີ່  ກ ຕາມ. 

ຄວາມກີ່ຽວຂອ້ງກບັ

ການຕດັສນິໃຈ                                    

relevance 

 

 

ຄ ນນະພາບຂອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ທ ີ່ ສາມາດມ ຜນົກະທບົຕ ີ່ ການຕດັສນິບນັຫາດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຜ ນ້  າໃຊ ້ຄຊືີ່ວຍໃຫ້

ເຂົາເຈົາ້ປະເມ  ນຜນົເຫດການຜີ່ານມາ, ໃນປດັຈ ບນັ ຫ ື ໃນອະນາຄດົ ຫ ື ໂດຍຢືນຢນັ ຫ ື ກວດແກກ້ານປະເມ  ນຜນົ

ຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນໄລຍະຜີ່ານມາ. 

ຄວາມເຊືີ່ ອຖໄືດ ້                                     

reliability 

 

ຄ ນນະພາບຂອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ທ ີ່ ເຮັດໃຫປ້າສະຈາກຂ ຜິ້ດພາດສ  າຄນັ ແລະ ບ ີ່ ມ  ການບີ່າຍບີ່ຽງຫ າຍ ແລະ ສະແດງ

ເຖງິຢີ່າງທີ່ຽງທ  າ ສິີ່ ງທ ີ່ ຕອ້ງສະແດງ ຫ ື ສິີ່ ງທ ີ່ ຄາດຫວງັໄວໃ້ຫຖ້ກືສະແດງ ຢີ່າງສມົເຫດສມົຜນົ. 

ມືລ້າຍງານ                                       

reporting date 

 

ມືສ້ິນ້ສ ດຂອງຮອບເວລາຫ າ້ສ ດ ທ ີ່ ກວມເອົາໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຫ ື ບດົລາຍງານການເງນິກາງປ . 

ຮອບເວລາລາຍງານ                                       

reporting period 

ຮອບເວລາທ ີ່ ກວມເອົາໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຫ ື ຂອງບດົລາຍງານການເງນິກາງປ . 



 

ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິ ສ  າລບັ ວຫຍ  212 

 

 

ການຄ ົນ້ຄວ້າ                                 

research 

 

ການສ  າຫ ວດເບືອ້ງຕ ົນ້ ແລະ ວາງເປັນແຜນງານ ທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນເພືີ່ ອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ ແລະ ໄດຄ້ວາມຮ ດ້າ້ນວທິະຍາສາດ 

ຫ ື ດາ້ນເຕັກນກິໃໝີ່. 

ມ ນຄີ່າເສດເຫ ືອ 

(ຂອງຊບັສນິ) 

residual value (of 

an asset) 

 

ຈ  ານວນເງນິຄາດຄະເນທ ີ່ ວິສາຫະກດິອາດໄດຮ້ບັໃນປດັຈ ບນັຈາກການຂາຍຊບັສນິໃດໜຶີ່ ງອອກ, ພາຍຫ ງັໄດຫ້ກັຄີ່າໃຊ້

ຈ ີ່າຍຄາດຄະເນໃນການຂາຍອອກ, ຖາ້ຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວໝດົອາຍ  ແລະ ຢ ີ່ໃນເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະເປັນໄລຍະສິນ້ສ ດ

ຂອງອາຍ ການໃຊຂ້ອງຊບັສນິດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ການປະຕິບດັຢອ້ນ

ຫ ງັ (ຂອງການ

ປີ່ຽນແປງ

ນະໂຍບາຍການ

ບນັຊ                       

retrospective 

application (of a    

change in 

accounting policy 

 

ການປະຕິບດັນະໂຍບາຍການບນັຊ ໃໝີ່ ສ  າລບັລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ເຫດການ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂອືີ່ ນໆ ໃຫຄ້ກືນັກບັ

ວີ່າໄດປ້ະຕິບດັນະໂຍບາຍດ ັີ່ງກ ີ່າວແຕີ່ໃດໆມາ. 

ລາຍໄດ ້                                     

revenue 

 

 

ກະແສຮບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນຮອບເວລາດ  າເນ ນກດິຈະການປກົກະຕ ິຂອງວສິາຫະກດິ ເມ ືີ່ອກະແສຮບັ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັນ້ ພາໃຫທຶ້ນເຈົາ້ຂອງເພ ້ມຂຶນ້ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນການເພ ້ມຂຶນ້ ທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັ ການປະກອບທຶນຂອງຜ ້

ປະກອບສີ່ວນໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ. 

ເອກະສານລາຍງານ

ການເງນິສະເພາະ

ກດິຈະການ                               

separate 

Financial 

Statements 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງວິສາຫະກດິດຽວ. 

ສນັຍາສ  າປະທານ

ດາ້ນການບ ລິການ                            

service 

concession 

arrangement 

 

ສນັຍາຊຶີ່ ງອງົການລດັຖະບານ ຫ ື ອງົການອືີ່ ນໃນຂະແໜງການລດັ (ຜ ໃ້ຫສ້  າປະທານ) ມອບໃຫຜ້ ຮ້ບັສ  າປະທານ

ເອກະຊນົ ພດັທະນາ (ຫ ື ປບັປ ງ), ດ  າເນ ນງານ ແລະ ບ  າລ ງຮກັສາຊບັສນິຂອງໂຄງລີ່າງຂອງຜ ໃ້ຫສ້  າປະທານ ເຊັີ່ ນ 

ຖະໜນົ, ຂວົ, ອ ໂມງ, ສະໜາມບນິ,  ຕາໜີ່າງຈ  າໜີ່າຍພະລງັງານ, ຄ ກ ຫ ື ໂຮງໝ  

ພາວະເງນິເຟ ້ລະດບັ

ສ ງສ ດ ທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງ 

severe 

hyperinflation 

 

 

 

 

 

 

ເງນິຕາຂອງເສດຖະກດິທ ີ່ ພາວະເງນິເຟ ້ລະດບັສ ງສ ດ ຖເືປັນພາວະເງນິເຟ ້ລະດບັສ ງສ ດ ທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງ ຖາ້ມ  ທງັສອງ

ລກັສະນະຕ ີ່ ໄປນ :້ 

(ກ) ບ ີ່ ມ  ດດັສະນ ລາຄາທ ົີ່ວໄປ ທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ສ  າລບັທ ກວສິາຫະກດິ ທ ີ່ ມ  ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ 

ຍອດເຫ ືອສະກ ນເງນິໃນບນັຊ . 

(ຂ) ບ ີ່ ມ  ການສາມາດແລກປີ່ຽນ ລະຫວີ່າງສະກ ນເງນິຕາ ແລະ ສະກ ນເງນິຕາຕີ່າງປະເທດ ທ ີ່ ໝ ັນ້ຄງົ ທ ີ່

ກ ີ່ຽວພນັ. 

ລາຍການເຄືີ່ ອນ 

ໄຫວການຊ  າລະ

ຕາມຮ ນ້                                                   

share-based 

payment 

transaction 

ລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຊຶີ່ ງໃນນ ັນ້ ວສິາຫະກດິໄດສ້ນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການມາ (ລວມເຖງິການຮບັໃຊວ້ຽກງານຂອງ

ພະນກັງານ) ເປັນສິີ່ ງຕອບແທນສ  າລບັເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວສິາຫະກດິ (ຊຶີ່ ງລວມມ ຮ ນ້ ຫ ື ສດິທິ

ໃນການຊືຮ້  ນ້), ຫ ື ໄດຮ້ບັສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການດວ້ຍການສາ້ງໜ ້ສິນຕ ີ່ ຜ  ສ້ະໜອງສນິຄາ້ ຫ ື ການບ ລິການດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ໃນຈ  ານວນເງນິ ທ ີ່ ອ ງຕາມລາຄາຮ ນ້ຂອງວິສາຫະກດິ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງອືີ່ ນໆ ຂອງວິສາຫະ
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ກດິດ ັັີ່ງກ ີ່າວ. 

ວິສາຫະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ກາງ                       

small and 

medium-sized 

enterprises 

 

ວສິາຫະກດິທງັໝດົ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນວສິາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ສະພາວະເກ ນ ຫ ື ຫ  ດເງ ືີ່ອນໄຂ

ມາດຕະຖານຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ ທ ີ່ ລະບຽບກດົໝາຍກ  ານດົໄວ,້ ແລະ ວສິາຫະກດິອືີ່ ນທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນວິ

ສາຫະກດິທ ີ່ ຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ ຊຶີ່ ງບ ີ່ ຄວບຄ ມ ໜຶີ່ ງ ຫ ື ຫ າຍບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ ຫ ື/ແລະ ບ ີ່ ມ  ສນັຍາກີ່ຽວກບັ

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິ ທ ີ່ ສະຫ ບັຊບັຊອ້ນ. 

ລດັ                                              

State 

 

ລດັຖະບານ ຂ ັນ້ສ ນກາງ, ແຂວ້ນ ຫ ື ທອ້ງຖິີ່ນ. 

ແຜນນະໂຍບາຍ 

(ຜນົປະໂຫຍດ

ພະນກັງານ) ພາກ

ລດັ                                              

state (employee 

benefit) plan 

 

ແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານທ ີ່ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ເພືີ່ ອບງັຄບັໃຊກ້ບັທ ກວສິາຫະກດິ 

(ຫ ື ວສິາຫະກດິທງັໝດົ ໃນປະເພດໃດໜຶີ່ ງ, ເຊັີ່ ນຂະແໜງການສະເພາະໃດໜຶີ່ ງ) ທ ີ່ ຖກືດ  າເນ ນການໂດຍລດັຖະບານ

ຂ ັນ້ສ ນກາງ ຫ ື ທອ້ງຖິີ່ນ ຫ ື ໂດຍອງົການອືີ່ ນ (ເຊັີ່ ນ ອງົການເອກະລາດທ ີ່ ຖກືສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ສະເພາະສ  າລບັຈ ດປະສງົ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວ) ທ ີ່ ບ ີ່ ຖກືຄວບຄ ມ ຫ ື ຢ ີ່ໃຕອ້ດິທິພນົຂອງວສິາຫະກດິລາຍງານ. 

ໃບລາຍງານກະແສ

ເງນິສດົ                              

statement of 

Cash flows 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ກີ່ຽວກບັສີ່ວນປີ່ຽນແປງດາ້ນເງນິສດົ ແລະ ສິີ່ ງທຽບເທົີ່ າ

ເງນິສດົຂອງວິສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງໃນຮອບເວລາລາຍງານ ຊຶີ່ ງແຍກສະແດງສີ່ວນປີ່ຽນແປງທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກ ກດິຈະກ  າ

ດ  າເນ ນງານ, ກດິຈະກ  າການລງົທຶນ ແລະ ກດິຈະກ  າປະກອບທຶນ. 

ໃບລາຍງານສີ່ວນ

ປີ່ຽນແປງທຶນເຈົາ້

ຂອງ    

statement of 

change in equity 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ສະແດງກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນຂອງວິສາຫະກດິ ສ  າລບັຮອບເວລາລາຍງານໜຶີ່ ງ, 

ລາຍການ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນທຶນເຈົ້າຂອງ ໃນປ , ຜນົກະທບົຂອງການປີ່ຽນ

ແປງນະໂຍບາຍການບນັຊ  ແລະ ການກວດແກຂ້ ້ຜິດພາດ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮ ລ້າຍ ການບນັຊ ໃນປ , ແລະ (ໂດຍຂຶນ້ກບັ

ຮ ບແບບຈດັວາງຂອງໃບລາຍງານສີ່ວນປີ່ຽນແປງທຶນເຈົາ້ຂອງທ ີ່ ຫວົໜີ່ວຍໄດຕ້ກົລງົເລືອກ) ຈ  ານວນເງນິລາຍການ

ເຄືີ່ ອນໄຫວກບັຜ ປ້ະກອບທຶນເຈົາ້ຂອງ ທ ີ່ ໄດດ້  າເນ ນການໃນປ  ໃນຖານະຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງທຶນ. 

ໃບລາຍງານຜນົໄດ້

ຮບັສງັລວມ                            

statement of 

comprehensive 

income 

 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫັນທ ກລາຍການ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການ

ບນັຊ ໃນປ  ລວມທງັລາຍການທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນການກ  ານດົກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ (ຊຶີ່ ງເປັນລວມຍອດ 

ໃນໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ) ແລະ ບນັດາລາຍການຂອງ ຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ. ຖາ້ວີ່າວສິາຫະກດິເລືອກ

ສະເໜ ທງັໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ, ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມ ຈະເລ ີ່ ມ

ຈາກກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ຫ ງັຈາກນ ັນ້ຈະສະແດງລາຍການຕີ່າງໆຂອງຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ. 

ໃບລາຍງານຖານະ

ການເງນິ                                    

statement of 

financial position 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ສະເໜ ສາຍພວົພນັລະຫວີ່າງ ຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ ແລະ ທຶນເຈົາ້ຂອງ ຂອງວສິາຫະກດິໃດ

ໜຶີ່ ງ ໃນມືສ້ະເພາະໃດໜຶີ່ ງ (ຍງັເອ ນ້ກນັອ ກວີ່າ ໃບສະຫ  ບຊບັສມົບດັ). 

ໃບລາຍງານຜນົໄດ້

ຮບັ ແລະ ກ  າໄລ

ລ ຖາ້ແບີ່ງປນັ                                          

statement of 

income and 

retained earnings 

 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ ີ່ ສະແດງກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງກ  າໄລລ ຖາ້ແບີ່ງ ປນັໃນປ .     

ບ ລິສດັໃນກ ີ່ມ                                

subsidiary 

ວສິາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງ, ລວມທງັວສິາຫະກດິທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນເປັນບ ລິສດັມະຫາຊນົ ເຊັີ່ ນ ບ ລິສດັຮ ນ້ສີ່ວນ ຊຶີ່ ງຖກືຄວບ
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 ຄ ມໂດຍວສິາຫະກດິໜຶີ່ ງອ ກ (ທ ີ່ ເອ ນ້ກນັວີ່າບ ລິສດັແມ ີ່). 

ຄາດວີ່າມ  ຜນົບງັຄບັ

ໃຊ ້                                

substantively 

enacted 

 

ອດັຕາອາກອນ ຈະຖວືີ່າ ເປັນອດັຕາອາກອນທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະມ ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ຖາ້ຫາກເຫດການໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ກ  ານດົ

ໂດຍຂະບວນການຮບັຮອງເພືີ່ ອມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ ້ຈະບ ີ່ ປີ່ຽນແປງໝາກຜນົ. 

ພ້ືນຖານຄດິໄລີ່

ອາກອນ                              

tax basis 

 

ການຕ ມ  ນຄີ່າ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍອາກອນທ ີ່ ຄາດວີ່າມ  ຜນົບງັຄບັໃຊ,້ ຂອງ ຊບັສນິ, ໜ ້ສນິ ຫ ື ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດ

ທຶນເຈົາ້ຂອງ. 

ລາຍຈ ີ່າຍອາກອນ                            

tax expenses 

 

ມ ນຄີ່າລວມອາກອນໃນປ  ແລະ ອາກອນລ ຖາ້ສະສາງ ທ ີ່ ລວມຢ ີ່ໃນຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມທງັໝດົ ຫ ືໃນທຶນເຈົາ້ຂອງ 

ຂອງຮອບເວລາລາຍງານ.   

ກ  າໄລຖກືເສຍ

ອາກອນ (ຂາດທຶນ

ດາ້ນອາກອນ)                                  

taxable profit 

(tax loss) 

 

ກ  າໄລ(ຂາດທຶນ) ສ  າລບັຮອບເວລາລາຍງານໃດໜຶີ່ ງ, ທ ີ່ ໄດຄ້ດິໄລີ່ຕາມລະບຽບການທ ີ່ ລດັຖະການສີ່ວຍສາອາກອນໄດ້

ກ  ານດົໄວ ້ເພືີ່ ອໃຊເ້ປັນພ້ືນຖານຄດິໄລີ່ອາກອນລາຍຮບັຕອ້ງຈ ີ່າຍ ຫ ື ທ ີ່ ສາມາດເກບັຄນືໄດ.້ ກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ

ເທົີ່ າກບັລາຍຮບັຖກືເສຍອາກອນ ຫກັໃຫຈ້  ານວນເງນິທ ີ່ ຫກັອອກໄດຈ້າກລາຍຮບັຖກືເສຍອາກອນ. 

ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ

ຊ ົີ່ວຄາວ                 

temporary 

differences 

 

ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງ ລະຫີ່ວາງມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສິນ, ໜ ້ສນິ ຫ ື ລາຍການອືີ່ ນໆໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ 

ພ້ືນຖານຄິດໄລີ່ອາກອນ ຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຄາດວີ່າຈະກະທບົໃສີ່ກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນ ເມ ືີ່ອມ ນຄີ່າໃນບນັຊ ຂອງຊບັສນິ 

ຫ ື ໜ ້ສນິ ໄດຖ້ກືເກບັຄນື ຫ ື ຖກືສະສາງ (ຫ ື ໃນກ ລະນ  ຂອງລາຍ ການທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຊບັສິນ ຫ ື ໜ ້ສນິ, ຈະກະທບົໃສີ່

ກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນໃນອະນາຄດົ).   

ຜນົປະໂຫຍດ

ພະນກັງານຫ ງັສິນ້

ສ ດສນັຍາ   

termination 

benefits 

 

 

ຜນົປະໂຫຍດເວລາສິນ້ສ ດສນັຍາໝາຍເຖງິຜນົປະໂຫຍດ ທ ີ່ ຕອ້ງຈ ີ່າຍໃຫພ້ະນກັງານ ຊຶີ່ ງເປັນຜນົຈາກ :  

(i) ການຕກົລງົຂອງວິສາຫະກດິໃນການຍກົເລ ກສນັຍາແຮງງານຂອງພະນກັງານໃດໜຶີ່ ງ ກີ່ອນເຖງິອາຍ ຮບັ

ເງນິບ  ານານປກົກະຕ,ິ ຫ ື  

(ii) ການຕກົລງົອອກການໂດຍການສະໝກັໃຈຂອງພະນກັງານໃດໜຶີ່ ງ ເພືີ່ ອແລກເອົາຜນົປະ ໂຫຍດດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ສີ່ວນຜິດດີ່ຽງຕາມ

ເວລາ                              

timing 

differences 

 

ລາຍຮບັ ຫ ື ລາຍຈ ີ່າຍ ທ ີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮ ລ້າຍການບນັຊ  ໃນກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນຮອບເວລາໃດໜຶີ່ ງ, ແຕີ່ຖາ້ຫາກອ ງຕາມ

ກດົໝາຍ ຫ ື ລະບຽບການດາ້ນອາກອນແລວ້,  ຈະລວມຢ ີ່ໃນກ  າໄລຖກືເສຍອາກອນໃນຮອບເວລາທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກນັ.   

ຄວາມທນັການ                           

timeliness 

 

ການສະໜອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ພາຍໃນຂອບເຂດໄລຍະການຕດັສິນບນັຫາ. 

ລວມຍອດຜນົໄດຮ້ບັ

ສງັລວມ                        

total 

comprehensive 

income 

 

ສີ່ວນປີ່ຽນແປງຂອງທຶນເຈົາ້ຂອງໃນຮອບເວລາທ ີ່ ກ  າເນ ດຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນ

ສີ່ວນປີ່ຽນແປງ ທ ີ່ ເນືີ່ ອງມາຈາກລາຍການເຄືີ່ ອນໄຫວກບັເຈົາ້ຂອງ ໃນຖານະການເປັນເຈົາ້ຂອງ (ເທົີ່ າກບັ ລວມຍອດ 

ຂອງ ກ  າໄລ ຫ ື ຂາດທຶນ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັສງັລວມອືີ່ ນໆ). 

ຮ ນ້ທຶນຊືຄ້ນື                                        

treasury shares 

 

 

ເຄືີ່ ອງມກືານເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວິສາຫະກດິ, ທ ີ່ ຖໄືວໂ້ດຍວສິາຫະກດິ ຫ ື ສະມາຊກິອືີ່ ນໆຂອງກ ີ່ມບ ລິສດັ 

ລວມກດິຈະການ. 
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ຄວາມເຂ້ົາໃຈງ ີ່າຍ                        

understandability 

 

 

ຄ ນນະພາບຂອງຂ ມ້  ນຂີ່າວສານ ໃນວທິ ທາງທ ີ່ ເຮັດໃຫຜ້ ນ້  າໃຊ ້ທ ີ່ ມ  ຄວາມຮ ອ້ນັສມົເຫດສມົຜນົ ກີ່ຽວກບັທ ລະກດິ ແລະ 

ກດິຈະການເສດຖະກດິ ແລະ ການບນັຊ  ເຂ້ົາໃຈງ ີ່າຍ ແລະ ມ ຄວາມຕ ັງ້ໃຈ ທ ີ່ ຈະສກຶສາຂ ມ້  ນຂີ່າວສານນ ັນ້ຢີ່າງລະອຽດ 

ດວ້ຍເຫດດວ້ຍຜນົ. 

ອາຍ ການນ  າໃຊ ້                                                

useful life 

 

ຮອບເວລາຊຶີ່ ງວສິາຫະກດິຄາດວີ່າຈະນ  າໃຊຊ້ບັສນິ ຫ ື ຈ  ານວນຫວົໜີ່ວຍວດັແທກການຜະລິດ ຫ ື ທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຊຶີ່ ງວິ

ສາຫະກດິໃດໜຶີ່ ງຄາດວີ່າຈະໄດຮ້ບັຈາກຊບັສນິ. 

ມ ນຄີ່າຈາກການນ  າ

ໃຊ ້ 

value in use 

 

ມ ນຄີ່າປດັຈ ບນັ ຂອງກະແສເງນິສດົໃນອະນາຄດົ ທ ີ່ ຄາດວີ່າຈະໄດມ້າຈາກຊບັສນິ ຫ ື ໜີ່ວຍສາ້ງເງນິສດົ. 

ຜ ຮ້ ີ່ວມປະກອບການ                     

venturer 

 

ພາກສີ່ວນໜຶີ່ ງໃນວສິາຫະກດິປະສມົ ທ ີ່ ດ  າເນ ນການຄວບຄ ມຮີ່ວມກນັຕ ີ່ ວິສາຫະກດິປະສມົດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ສິດທິຈະໄດຮ້ບັ                                   

vest 

 

 

ກາຍເປັນຜ ມ້  ສດິທິ. ພາຍໃຕສ້ນັຍາຊ  າລະຕາມຮ ນ້, ສດິທ ຂອງຄ ີ່ສນັຍາໃນການຮບັເງນິສດົ, ຊບັສນິ ອືີ່ ນໆ, ຫ ື ເຄືີ່ ອງມ ື

ການເງນິປະເພດທຶນເຈົາ້ຂອງຂອງວິສາຫະກດິ ຈະຖວືີ່າໄດຮ້ບັສດິ ເມອືຄ ີ່ສນັຍາປະຕ ິບດັຕາມເງືີ່ອນໄຂການໄດຮ້ບັສິດ 

ແລະ ອ ກຝີ່າຍໜຶີ່ ງເພິີ່ ງພ ໃຈໃນການປະຕບິດັຕາມເງືີ່ອນໄຂການໄດຮ້ບັສິດດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດ້

ຮບັ               

vested benefits 

ຜນົປະໂຫຍດ ຊຶີ່ ງບ ກຄນົໄດຮ້ບັສິດ ອ ງຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງແຜນນະໂຍບາຍຄດິໄລີ່ເງນິບ  ານານ ເມ ືີ່ອເຖງິກະສຽນ ໂດຍ

ບ ີ່ ຂຶນ້ກບັເງ ືີ່ອນໄຂ ໃນການສບືຕ ີ່ ຈາ້ງງານ. 

 


