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ການບ ລກິານທີ່ ດເີລດີ ຄເືປົໍ້າໝາຍຂອງພວກເຮາົ 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊ ີຕ ່ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ມວີດັຖຸປະສງົເພື່ ອໃຫ ໍ້ຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໂດຍລວມ
ແມ່ນປາດສະຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ອນັເປັນສາລະສ າຄນັ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ, ແລະ 
ສະເໜລີາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊ ີ ເຊິ່ ງລວມຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ຢ ່ ນ າຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ຄຄືວາມເຊື່ ອ
ໝັ ໍ້ນໃນລະດບັສ ງ ແຕ່ບ ່ໄດ ໍ້ເປັນການຮບັປະກນັວ່າ ການປະຕບິດັການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊຈີະສາມາດກວດ
ພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ທີ່ ມຢີ ່ ໄດ ໍ້ສະເໝໄີປຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອາດເກດີຈາກການສ ໍ້
ໂກງ ຫຼ ື ຂ ໍ້ຜດິພາດ ແລະ ຖວ່ືາມສີາລະສ າຄນັ ເມື່ ອຄາດການໄດ ໍ້ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ວ່າລາຍການທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິແຕ່
ລະລາຍການ ຫຼ ືທຸກລາຍ ການລວມກນັ ຈະມຜີນົຕ ່ ການຕດັສນິໃຈ ທາງເສດຖະກດິຂອງຜ ໍ້ໃຊ ໍ້ ເອກະສານລາຍງານການເງນິເຫຼ ົ່ ານີ ໍ້. 
ໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊ ີຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ດຸນພນິດິ ແລະ ການສງັເກດ ແລະ ສງົໄສ
ຢ່າງຜ ໍ້ປະກອບວຊິາຊບີຕະຫອຼດການກວດສອບ ການປະຕບິດັງານຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ລວມເຖງິ: 

 ລະບຸ ແລະ ປະເມນີຄວາມສ່ຽງຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ໃນເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ ອອກແບບ ແລະ ປະຕບິດັງານຕາມວທິກີານກວດສອບ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ ່
ຄວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ໄດ ໍ້ຫຼກັຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຂອງ
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ບ ່ ພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ຊື່ ງເປັນຜນົຈາກການສ ໍ້ໂກງຈະສ ງກວ່າ
ຂ ໍ້ຜດິພາດ ເນື່ ອງມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ອາດຈະກ່ຽວກບັການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ ການປອມແປງເອກະສານຫຼກັຖານ ການຕັ ໍ້ງໃຈລະເວັ ໍ້ນ
ການສະແດງຂ ໍ້ມ ນ ການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບ ່ ກງົກບັຄວາມເປັນຈງິ ຫຼ ືການແຊກແຊງການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈໃນລະບບົການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບ ເພື່ ອອອກແບບວທິກີານກວດສອບທີ່ ມຄີວາມ      
ເໝາະສມົກບັສະພາບການຕ່າງໆ, ແຕ່ບ ່ ແມ່ນເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຕ ່ ຄວາມມປີະສດິທຜິນົຂອງການຄວບຄຸມ
ພາຍໃນຂອງສາຂາ. 

 ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່  ແລະ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຂອງການປະມານການທາງບນັຊ ີ ແລະ ການ
ເປີດເຜຍີຂ ໍ້ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຊື່ ງຖກືນ າໃຊ ໍ້ໂດຍຜ ໍ້ຜ ໍ້ບ ລຫິານ. 

 ສະຫຼຸບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການໃຊ ໍ້ຫຼກັການບນັຊ ີສ າລບັຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານ ຈາກຫຼກັ
ຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ ສະຫຼຸບວ່າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ມສີາລະສ າຄນັກ່ຽວກບັເຫດການ ຫຼ ື ສະຖານະການທີ່ ອາດເປັນ
ເຫດໃຫ ໍ້ເກດີຂ ໍ້ສງົໄສຢ່າງມສີາລະສ າຄນັຕ ່ ຄວາມສາມາດຂອງສາຂາ ຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. ຖ ໍ້າຫາກວ່າພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຂ ໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນ, ທີ່ ມສີາລະສ າຄນັພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ກ່າວໄວ ໍ້ໃນບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບ
ບນັຊຂີອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ເຖງິການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຫຼ ື ຖໍ້າການເປີດເຜຍີ ດັ່ ງກ່າວບ ່ ພຽງພ  
ຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຈະປ່ຽນແປງໄປ, ຂ ໍ້ສະຫຼຸບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຂື ໍ້ນຢ ່ ກບັຫຼກັຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົ
ເຖງິວນັທໃີນບດົລາຍງານກວດສອບບນັຊຂີອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເຫດການ ຫຼ ື ສະຖານະການໃນອະນາຄດົອາດເປັນ
ເຫດໃຫ ໍ້ສາຂາຕ ໍ້ອງຢຸດການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ. 

 ປະເມນີການນ າສະເໜໂີດຍລວມ, ໂຄງສ ໍ້າງ ແລະ ເນື ໍ້ອຫາຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ລວມເຖງິການເປີດເຜຍີວ່າເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິເພື່ ອສະແດງລາຍການ ແລະ ເຫດການໃນຮ ບແບບທີ່ ເຮດັໃຫ ໍ້ການນ າສະເໜຂີ ໍ້ມ ນຖກືຕ ໍ້ອງຕາມທີ່ ຄວນ. 

 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຕດິຕ ່ ກບັຜ ໍ້ທີ່ ມໜີ ໍ້າທີ່ ໃນການກ າກບັດ ແລ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັບນັດາບນັຫາອື່ ນໆ, ຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການກວດ
ສອບ ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ວາງແຜນໄວ ໍ້ ປະເດນັທີ່ ມສີາລະສ າຄນັທີ່ ພບົຈາກການກວດສອບ ລວມເຖງິຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ມສີາລະສ າຄນັ ໃນລະບບົການ
ຄວບຄຸມພາຍໃນ ຊື່ ງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າອາດກວດພບົໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ.       

ບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບອດິສະລະ 
ເຖິງິ: ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ປາກເຊ 
ຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນີນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບີຮາດ, 
ສາຂາ ປາກເຊ (“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງປະກອບດ ໍ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງນິນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2017, ໃບລາຍ
ງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານ
ກະແສເງນິສດົ ສ າລັບປີສິ ໍ້ນສຸດໃນວັນດຽວກນັ ແລະ ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ປະກອບດ ໍ້ວຍສງັລວມນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ ແລະ ເລື່ ອງອື່ ນໆ. 
 
ໃນຄ າເຫນັ ຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ເຫນັວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໄດ ໍ້ນ າສະເໜຖີກືຕ ໍ້ອງຕາມທີ່ ຄວນໃນ
ສາລະສ າຄນັ, ຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2017 ຜນົການດ າເນນີງານທາງການເງນິ ແລະ 
ກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດວນັດຽວກນັ ສອດຄ່ອງກນັລະບຽບການບນັຊຂີອງທະນາຄານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ  
 
ພື ໍ້ນຖານການສະແດງຄວາມເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການ ກວດສອບບນັຊຕີາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊສີາກນົ(“ISAs”). ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ກ່າວໄວ ໍ້ໃນສ່ວນຂອງ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊຕີ ່ ເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິ ໃນການລາຍງານຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າມຄີວາມເປັນເອກະລາດຈາກສາຂາ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊສີ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊຂີອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານຈນັຍາບນັທີ່ ກ່ຽວ
ຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ແລະ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ດ ໍ້ານຈນັຍາບນັອື່ ນໆ ເຊິ່ ງເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານດົເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ. ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອໃຊ ໍ້ເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 
 
ເລື່ອງອື່ນໆ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂ ເນັັ ໍ້ນໜກັໃນໝາຍເຫດ 2 (ກ) (i) ກ່ຽວກບັພື ໍ້ນຖານໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິເຊີ່ ງອະທບິາຍ ຈດຸປະສງົຂອງການນ າສະເໜຕີວົເລກອ ໍ້າງອີງໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັໃນສ່ວນ
ເພີ່ ມເຕມີ ຫວົໜ່ວຍລ ໍ້ານກບີ. ເອກະສານລາຍງານການເງນິຈ ານວນທຽບເທົ່ າໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັ 
ແມ່ນນ າ ສະເໜີເພີ່ ມເຕີມເພື່ ອຈດຸປະສົງໃນການນ າໃຊ ໍ້ພາຍໃນສາຂາເທົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ບ ່ ຄວນຖກືໄປນ າໃຊ ໍ້ໃນ
ຈດຸປະສງົອື່ ນໆ 
 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຜ ໍ້ບ ລຫິານມໜີ ໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນ າສະເໜຢ່ີາງສມົເຫດສມົຜນົຂອງເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊີໃນ 
ສປປ ລາວ ແລະ ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ ຜ ໍ້ບ ລຫິານພຈິາລະນາວ່າຈ າເປັນ ເພື່ ອໃຫ ໍ້
ສາມາດກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່ ປາດສະຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ 
ອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ. 
 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິຜ ໍ້ບ ລຫິານ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີຄວາມສາມາດ 
ຂອງສາຂາດ ໍ້ານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ເປີດເຜຍີເລື່ ອງທີ່ ກ່ຽວກບັການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ
ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ການນ າໃຊ ໍ້ຫຼກັການບນັຊ ີ ສ າລບັການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ ເວັ ໍ້ນແຕ່ຜ ໍ້ບ ລຫິານມີ
ຄວາມຕັ ໍ້ງໃຈທີ່ ຈະເລກີ ຫຼ ືຢຸດດ າເນນີງານ ຫຼ ືບ ່ ສາມາດດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງໄປໄດ ໍ້. 

ຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ປາກເຊ (“ສາຂາ”) ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ການກະກຽມ 
ແລະ ຮບັປະກນັວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິໃນສາລະສ າຄນັທງັໝດົ, ຖານະການ
ເງນິ ຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2017 ແລະ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນ 
ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການ
ບນັຊ ີຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊ ີໃນ ສປປ ລາວ. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍ
ງານການເງນິ ຜ ໍ້ບ ລຫິານຂອງສາຂາ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະຕບິດັດັ່ ງນີ ໍ້: 
 
i) ນ າໃຊ ໍ້ນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ເໝາະສມົ ພ ໍ້ອມເອກະສານປະກອບ ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ, ພ ໍ້ອມການຕດັສນິ

ຄາດຄະເນຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ພ ໍ້ອມນ າມາປະຕບິດັຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ; 
ii) ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ, 

ໃນກ ລະນຫີາກມຄີວາມແຕກຕ່າງທາງດ ໍ້ານຜນົປະໂຫຍດໃນການນ າສະເໜຕີາມຄວາມເປັນຈງິ ຕ ໍ້ອງຮບັປະ 
ກນັວ່າເອກະສານລາຍງານເຫຼ ົ່ ານີ ໍ້ໄດ ໍ້ເປີດເຜຍີຂ ໍ້ມ ນຢ່າງເໝາະສມົ, ພໍ້ອມອະທບິາຍໃຫ ໍ້ເຫດຜນົຕວົຈງິ ທີ່
ສມົເຫດສມົຜນົໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ; 

iii) ເກບັຮກັສາເອກະສານການບນັທ ກບນັຊຢ່ີາງຄບົຖໍ້ວນ ແລະ ລະບບົການຄຸ ໍ້ມຄອງພາຍໃນຢ່າງມປີະສດິທ ິ
ພາບ; 

iv) ປະຕບິດັຂັ ໍ້ນຕອນທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ເພື່ ອຄວາມປອດໄພຂອງຊບັສນິຂອງສາຂາ ແລະ ເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງ ແລະ 
ກວດພບົການສ ໍ້ໂກງ, ຂ ໍ້ຜດິພາດ ແລະ ສິ່ ງຜດິປົກກະຕອິື່ ນໆ; 

v) ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ບນົພື ໍ້ນຖານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ຍກົເວັ ໍ້ນໃນ
ກ ລະນ ີ ທີ່ ທາງສາຂາຫາກຕັ ໍ້ງຂ ໍ້ສມົມຸດຖານ ຫຼ ື ຄາດຄະເນວ່າບ ່ ເໝາະສມົທີ່ ທາງສາຂາຈະດ າເນນີງານຕ ່ ໄປ 
ໃນອະນາຄດົ; ແລະ 

vi) ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຊີ ໍ້ນ າສາຂາຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕດັສນິໃຈຕ ່ ບນັຫາສ າຄນັ ທີ່ ອາດມີ
ຜນົກະທບົຕ ່ ການດ າເນນີງານຂອງສາຂາ ແລະ ຜນົດ າເນນີງານ ແລະ ສາຂາຄວນສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວ່າຜນົ
ຂອງການຕດັສນິໃຈ ດັ່ ງກ່າວນັ ໍ້ນ ແມ່ນສາມາດເຫນັຜນົໄດ ໍ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງສາຂາ. 

ຄະນະບ ລຫິານຂ ຢັໍ້ງຢືນວ່າ ທາງຄະນະບ ລຫິານໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກ່າວມາຂ ໍ້າງເທງິຢ່າງຄບົຖໍ້ວນ ໃນການ
ກະ ກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ການຮບັຮອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ທ່ານ ລວິ ຈ ີລອີອງ ຕາງໜໍ້າຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານ ຂ ຮບັຮອງວ່າ: ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຈາກໜໍ້າ 08 
ຫາ 45 ແມ່ນນ າສະເໜຢ່ີາງເໝາະສມົຕາມຄວາມເປັນຈງິ, ໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ 31 
ທນັວາ 2017, ຜນົປະກອບການທາງການເງນິ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທ ນ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ 
ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີີ ໍ້ນສຸດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງ ທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ. 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິ 



ໃບລາຍງານຜນົໄດ ໍ້ຮບັ 

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທ ນທະນາຄານ 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

ທນຶຈດົຖະບຽນ ຄງັສ ຳຮອງຕຳມ ເງນິແຮທົົ່ ວໄປ
ທ ົ່ ຖອກແລວ້ ລະບຽບກຳນ ສ ຳລບັກດິຈະກ ຳ ສນິເຊ ົ່ ອ
(ລຳ້ນກ ບ) (ລຳ້ນກ ບ) (ລຳ້ນກ ບ) (ລຳ້ນກ ບ) (ລຳ້ນກ ບ)

ຍອດ ເຫ  ອ ໃນວັນທ  1  ມງັກອນ  2016 100.104 8.026 892 784 109.806
ກ ຳໄລໃນປ - 3.958 - - 3.958
ໂອນເຂົຳ້ຄງັສ ຳຮອງຕຳມລະບຽບກຳນ - (396)                         396 - -
ເງນິແຮທົົ່ ວໄປທ ົ່ ຫກັເປັນລຳຍຈົ່ ຳຍພຳຍໃນປ - - - 909 909
ເກບັຄ ນເງນິແຮທົົ່ ວໄປພຳຍໃນປ - - - (816)                         (816)                         
ສົ່ ວນຜດິດົ່ ຽງອດັຕຳແລກປົ່ ຽນເງນິຕຳຕົ່ ຳງປະເທດ - 34 3 1 38
ຍອດ ເຫ  ອ ໃນວັນທ  31 ທັນວ ຳ 2016 ແລະ 1  ມງັກອນ  2017 100.104 11 .622 1 .291 878 113.895
ກ ຳໄລໃນປ - 3.286 - - 3.286
ເງນິແຮທົົ່ ວໄປທ ົ່ ຫກັເປັນລຳຍຈົ່ ຳຍພຳຍໃນປ - (329)                         329 - -
ເກບັຄ ນເງນິແຮທົົ່ ວໄປພຳຍໃນປ - - - 1.329 1.329
ສົ່ ວນຜດິດົ່ ຽງອດັຕຳແລກປົ່ ຽນເງນິຕຳຕົ່ ຳງປະເທດ - - - (1.221)                      (1.221)                       
ຍອດ ເຫ  ອ ໃນວັນທ  31 ທັນວ ຳ 2017 - 184 20 7 211

100.104 14.763 1 .640 993 117.500

ລວມກ ຳໄລສະສມົ

2017 2016 2017 2016
ກະແສ ເງນິສົດຈ ຳກກຳນດ ຳ ເນ ນ ທຸລະກິດ
ກ ຳໄລກົ່ ອນຫັກ  ອຳກອນກ ຳ ໄລ 4.324 5.207 521 .406 637.575
ດັດແກສ້ ຳ ລັບ :
ລຳຍຮບັດອກເບຍ້ (11.545)        (11.905)       (1.392.194) (1.458.224)

ລຳຍຈົ່ ຳຍດອກເບຍ້ 1.642 803 198.014 98.424

ຄົ່ ຳຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ 420 391 50.693 47.812

ເງນິແຮໜ ສ້ງົໃສຈະສູນ 6.097 6.819 735.227 835.200

ເກບັຄ ນເງນິແຮໜ ເ້ສຍເງນິໃຫກູ້ ້ (1.577)         (3.333)        (190.189)     (408.249)     
ຂຳດທຶນຈ ຳກກຳນດ ຳ ເນ ນ ງຳນກົ່ ອນກຳນ
ປົ່ ຽນແປ ງຊັບສິນ  ແລະ  ໜ ້ສິນ (639)       (2.018)    (77.043)  (247.462) 

ກຳນປົ່ ຽນແປງໃນຊບັສນິ / ໜ ສ້ນິ ຈຳກກຳນດ ຳເນ ນງຳນ
ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝຳກຕຳມລະບຽບກຳນ (1.592)         1.877 (189.562)    229.948

ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝຳກຢູົ່ ກບັທະນຳຄຳນອ ົ່ ນ (34.000)       - (4.100.204) -

ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິໃຫກູ້ຢ້ ມ ແລະ ເງນິລົ່ ວງໜຳ້ໃຫລູ້ກຄຳ້ 4.194 (11.842)       718.583 (1.450.591)

ປົ່ ຽນແປງໃນຊບັສນິອ ົ່ ນໆ (1.802)         333 (270.699)    41.019

ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝຳກຈຳກລູກຄຳ້ 404 (18.031)       25.703 (2.208.569)

ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝຳກຈຳກທະນຳຄຳນອ ົ່ ນ 17.219 47.199 1.986.181 5.781.315

ປົ່ ຽນແປງໃນໜ ສ້ນິອ ົ່ ນໆ 172 (299)           (4.287)        (51.371)        
    ລຳຍຮບັດອກເບຍ້ 10.945 11.899 1.375.378 1.457.479
    ດອກເບຍ້ຈົ່ ຳຍ (1.205)         (916)           (145.687)    (112.315)       
    ຈົ່ ຳຍອຳກອນກ ຳໄລ (1.486)         (1.183)         (180.002)    (144.918)      
ເງນິ ສົດ ສຸດທິ (ທ ົ່ ໃຊ ້)  ຈຳກກິດຈະກ ຳ
ກຳນດ ຳ ເນ ນ ງຳນ (7.790)     27.019 (861 .639) 3.294.535

ກະແສ ເງນິສົດຈ ຳກກິດຈະກ ຳ ກຳນລົງທຶນ
ຊ ຊ້ບັສມົບດັຄງົທ ົ່ - (215)           - (26.335)       
ເງນິ ສົດ ສຸດທິ (ທ ົ່ ໃຊ ້)  ໃນກິດຈະກ ຳ ກຳນລົງທຶນ - (215)       - (26.335)   

ປົ່ ຽນແປງສຸດທິຂອ ງເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ
ເທົົ່ ຳ ເງນິ ສົດ (7.790)     26.804 (861 .639) 3.268.200
ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົົ່ ຳເງນິສດົ ໃນວນັທ  1 ມງັກອນ 55.589 28.785 6.809.089 3.541.124

ຜນົກະທບົຈຳກສົ່ ວນຜດິດົ່ ຽງຂອງເງນິຕຳຕົ່ ຳງປະເທດ - - (183.207)    (235)            
ເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົົ່ ຳ ເງນິ ສົດ  ໃນວັນທ 
 31  ທັນວ ຳ 47.799 55.589 5.764.243 6.809.089

(ລຳ້ນກ ບ) (ທຽບເທົົ່ ຳໂດລຳ)

ບດົ

ອະທບິຳຍ 2017 2016 2017 2016

ຊັບສິນ

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົົ່ ຳເງນິສດົ 4 47.799 55.589 5.764.243 6.809.089

ເງນິຝຳກຢູົ່ ສຳຂຳອ ົ່ ນ 5 34.000 - 4.100.204 -

ເງນິຝຳກຕຳມລະບຽບກຳນກບັ ທະນຳຄຳນກຳງ 6 2.849 1.257 343.571 154.009

ເງນິກູຢ້ ມ ແລະ ເງນິລົ່ ວງໜຳ້ໃຫລູ້ກຄຳ້ , ເງນິແຮສະ
 ເພຳະສ ຳລບັ ເງນິກູທ້ ົ່ ບ ົ່ ເກ ດດອກອອກຜນົສຸດທິ 7 104.644 113.243 12.619.449 13.870.960

ຊບັສມົບດັຄງົທ ົ່ ທ ມ ຕວົຕນົ 8 3.095 3.514 373.235 430.393

ຊບັສນິອ ົ່ ນໆ 9 3.457 1.056 416.895 129.380

ລວມຊັບສິນ 195.844 174.659 23.617.597 21 .393.831

ວນັທ  31 ທນັວຳ

(ລຳ້ນກ ບ) (ທຽບເທົົ່ ຳເງນິໂດລຳ)

ໜ ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ ຳ ຮອ ງ ອ ົ່ ນໆ

ໜ ້ສິນ

ເງນິຝຳກຈຳກລູກຄຳ້ 10 12.529 12.125 1.510.930 1.485.227

ເງນິຝຳກຈຳກທະນຳຄຳນອ ົ່ ນ 11 64.895 47.676 7.825.985 5.839.804

ໜ ສ້ນິອ ົ່ ນໆ 12 920 963 110.939 117.764

ລວມໜ ້ສິນ 78.344 60.764 9.447.854 7.442.795

ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ ຳ ຮອ ງອ ົ່ ນໆ

ທນຶຈດົທະບຽນທ ົ່ ຖອກແລວ້ 13 100.104 100.104 12.536.538 12.536.538

ຄງັສ ຳຮອງຕຳມລະບຽບກຳນ 14 1.640 1.291 197.804 158.177

ຄງັສ ຳຮອງຜດິດົ່ ຽງເງນິຕຳຕົ່ ຳງປະເທດ - - (464.542)       (274.869)       

ກ ຳໄລສະສມົ 14.763 11.622 1.780.236 1.423.593

ເງນິແຮທົົ່ ວໄປ ສ ຳລບັກດິຈະກ ຳສນິເຊ ົ່ ອ 15 993 878 119.707 107.597

ລວມທຶນ  ແລະ  ຄັງສະຮອງອ ົ່ ນໆ 1 17.500 113.895 14.169.743 13.951 .036

ລວມໜ ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ ຳ ຮອ ງອ ົ່ ນໆ 195.844 174.659 23.617.597 21 .393.831

ບດົ

ອະທບິຳຍ 2017 2016 2017 2016
ລຳຍຮັບດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ຈຳກເງນິໃຫກູ້ຢ້ ມ ແລະ ເງນິລົ່ ວງໜຳ້ 11.089 11.905 1.337.251 1.458.224
ດອກເບຍ້ຈຳກທຸລະກ ຳລະຫວົ່ ຳງ ທະນຳຄຳນ ແລະ 
ຕະຫ ຳດເງນິ 456 - 54.943 -
ລວມລຳຍຮັບດອກເບ ້ຍ 1 1 .545 11 .905 1 .392.194 1 .458.224

ລຳຍຈົ່ ຳຍດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ເງນິຝຳກ (961)           (601)           (115.856)      (73.669)       
ດອກເບຍ້ຈຳກທຸລະກ ຳລະຫວົ່ ຳງ ທະນຳຄຳນ ແລະ 
ຕະຫ ຳດເງນິ (681)           (202)           (82.158)       (24.755)       
ລວມລຳຍຈົ່ ຳຍດອກເບ ້ຍ ( 1 .642)    (803)       ( 198.014)  (98.424)   
ລຳຍຮັບດອກເບ ້ຍ ສຸດທິ 9.903 11 .102 1 .194.180 1 .359.800

ລຳຍຮັບອ ົ່ ນໆ
ລຳຍຮບັຄົ່ ຳທ ຳນຽມ ແລະ ຄົ່ ຳບ ລກິຳນ 217 423 26.169 51.846
ລຳຍຈົ່ ຳຍຄົ່ ຳທ ຳນຽມ ແລະ ຄົ່ ຳບ ລກິຳນ (72)             (69)             (8.661)         (8.501)         
ລຳຍຮັບ ສຸດທິ ຄົ່ ຳທ ຳ ນ ຽມ ແລະ  ຄົ່ ຳບ ລິກຳນ 16 145 354 17.508 43.345

ກ ຳໄລຈຳກກຳນແລກປົ່ ຽນເງນິຕຳຕົ່ ຳງປະເທດ 1.447 127 174.521 15.510
ລຳຍຮບັອ ົ່ ນໆ 17 1.472 1.167 177.513 142.979
ລວມລຳຍຮັບອ ົ່ ນໆ 3.064 1 .648 369.542 201 .834

ລຳຍຮັບ  ກົ່ ອນຫັກລ ຳຍຈົ່ ຳຍດອກເບ ້ຍ ,  ເງນິ
ແຮໜ ້ສົງໄສຈະ ສູນ  ແລະ  ລ ຳຍຈົ່ ຳຍ  ອ ຳກອນ
ກ ຳໄລ 12.967 12.750 1 .563.722 1 .561 .634

ລຳຍຈົ່ ຳຍຈ ຳກກຳນດ ຳ ເນ ນ ງຳນ
ລຳຍຈົ່ ຳຍພະນກັງຳນ (1.383)        (1.769)        (166.778)     (216.708)     
ລຳຍຈົ່ ຳຍຄົ່ ຳຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ (420)           (391)           (50.693)       (47.812)       
ລຳຍຈົ່ ຳຍອ ົ່ ນໆ 18 (2.428)        (1.990)        (292.769)     (243.984)     
ເງນິແຮສຸດທສິ ຳລບັເງນິໃຫກູ້ທ້ ົ່ ບ ົ່ ເກ ດ ດອກອອກຜນົ (4.412)    (3.393)    (532.076) (415.555)  
ເງນິແຮສ ຳລບັເງນິໃຫກູ້ທ້ ົ່ ບ ົ່ ເກ ດ ດອກອອກຜນົ (4.768)        (5.910)        (574.961)     (723.861)     
ລຳຍຈົ່ ຳຍເງນິແຮສ ຳລບັເງນິກູທ້ ົ່ ບ ົ່ ເກ ດດອກອອກຜນົ 356 2.517 42.885 308.306
ເກບັຄ ນເງນິແຮໜ ເ້ສຍ (8.643)    (7.543)    ( 1 .042.316) (924.059) 
ລວມລຳຍຈົ່ ຳຍຈ ຳກກຳນດ ຳ ເນ ນ ງຳນ
ກ ຳໄລ  ກົ່ ອນຫັກອ ຳກອນກ ຳໄລ 4.324 5.207 521 .406 637.575
ລຳຍຈົ່ ຳຍອຳກອນກ ຳໄລ 19 (1.038)        (1.249)        (125.137)      (153.018)      
ກ ຳໄລໃນປ 3.286 3.958 396.269 484.557

ສ ຳລບັປ ສິນ້ສຸດວນັທ  31 ທນັວຳ

(ລຳ້ນກ ບ) (ທຽບເທົົ່ ຳໂດລຳ)


