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ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊ ີຕ ່ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ມວີດັຖຸປະສງົເພື່ ອໃຫ ໍ້ຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໂດຍລວມ
ແມ່ນປາສະຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິທີ່ ສ າຄນັ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ື ຂ ໍ້ຜດິພາດ, ແລະ ສະເໜລີາຍ
ງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບ ເຊິ່ ງລວມຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຢ ່ ນ າ, ຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ຄຄືວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນໃນລະດບັສ ງ ແຕ່
ບ ່ ໄດ ໍ້ເປັນການຮບັປະກນັວ່າການດ າເນນີການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານ ການກວດສອບຈະສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກ
ຄວາມເປັນຈງິທີ່ ສ າຄນັມຢີ ່ ໄດ ໍ້ສະເໝໄີປ ຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນອາດເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ື ຂ ໍ້ຜດິພາດ ແລະ ຖວ່ືາມສີາລະສ າຄນັ ເມື່ ອຄາດ
ການໄດ ໍ້ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າລາຍການທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ແຕ່ລະລາຍການ ຫຼ ື ທຸກລາຍການລວມກນັ ຈະມຜີນົຕ ່ ການຕດັ 
ສນິໃຈ 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 ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິທີ່ ສ າຄນັ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ບ ່ ວ່າ
ຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ, ກ ານດົຮ ບແບບ ແລະ ປະຕບິດັງານຕາມວທິກີານກວດສອບ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ ່ ຄວາມສ່ຽງ
ເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ໄດ ໍ້ຫຼກັຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະ 
ເຈ ົ ໍ້າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ບ ່ ພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ຊື່ ງເປັນຜນົຈາກການສ ໍ້ໂກງຈະສ ງກວ່າຂ ໍ້ຜດິພາດ 
ເນື່ ອງມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ອາດຈະກ່ຽວກບັການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ, ການປອມແປງເອກະສານຫຼກັຖານ, ການຕັ ໍ້ງໃຈລະເວັ ໍ້ນການສະແດງ
ຂ ໍ້ມ ນ ການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບ ່ ກງົກບັຄວາມເປັນຈງິ ຫຼ ືການແຊກແຊງການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈໃນລະບບົການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເພື່ ອອອກແບບວທິກີານກວດສອບທີ່ ມຄີວາມເໝາະ 
ສມົກບັສະຖານະການ, ແຕ່ບ ່ ແມ່ນເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຕ ່ ຄວາມມປີະສດິທຜິນົຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງ
ສາຂາ. 

 ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ຜ ໍ້ບ ລຫິານນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຂອງການປະມານການທາງບນັຊ ີ
ແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ໍ້ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຊື່ ງເຮດັຂ ໍ້ນໂດຍຜ ໍ້ບ ລຫິານ. 

 ສະຫຼຸບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການໃຊ ໍ້ຫຼກັການບນັຊ ີ ສ າລບັການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານ ຈາກຫຼກັຖານການກວດ
ສອບບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ ສະຫຼຸບວ່າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ມເີນື ໍ້ອໃນສ າຄນັກ່ຽວກບັເຫດການ ຫຼ ື ສະຖານະການທີ່ ອາດເປັນເຫດໃຫ ໍ້ເກດີຂ ໍ້
ສງົໄສຢ່າງມສີາລະສ າຄນັຕ ່ ຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານໃນການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ. ຖ ໍ້າຫາກວ່າພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຂ ໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ມີ
ຄວາມບ ່ ແນ່ນອນ, ທີ່ ມເີນື ໍ້ອໃນສ າຄນັພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ກ່າວໄວ ໍ້ໃນບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊຂີອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ເຖງິ
ການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຫຼ ືຖໍ້າການເປີດເຜຍີ ດັ່ ງກ່າວບ ່ ພຽງພ  ຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຈະ
ປ່ຽນແປງໄປ, ຂ ໍ້ສະຫຼຸບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຂື ໍ້ນຢ ່ ກບັຫຼກັຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົເຖງິວນັທໃີນບດົລາຍງານກວດສອບ
ບນັຊຂີອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເຫດການ ຫຼ ືສະຖານະການໃນອະນາຄດົອາດເປັນເຫດໃຫ ໍ້ສາຂາຕ ໍ້ອງຢຸດການດ າເນນີງານ
ຕ ່ ເນື່ ອງ. 

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

 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຕດິຕ ່ ກບັຜ ໍ້ທີ່ ມໜີ ໍ້າທີ່ ໃນການກ າກບັດ ແລກ່ຽວກບັຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການກວດສອບ ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ວາງແຜນໄວ ໍ້ 
ປະເດນັທີ່ ມສີາລະສ າຄນັທີ່ ພບົຈາກການກວດສອບ ລວມເຖງິຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ມເີນື ໍ້ອໃນສ າຄນັໃນລະບບົການຄວບຄຸມພາຍໃນ ຊື່ ງພວກຂ ໍ້າພະ 
ເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ກວດພບົໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ.       

ບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບອດິສະລະ 
ເຖິງິ: ຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ປາກເຊ 
ຄວາມເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນີນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບີຮາດ, 
ສາຂາ ປາກເຊ (“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງລວມມໃີບລາຍງານຖານະການເງນິໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2019, ໃບລາຍງານຜນົ
ການດ າເນີນງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສ
ເງນິສດົ ສ າລບັປີສິ ໍ້ນສຸດໃນວນັທດີັ່ ງກ່າວ ແລະ ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ ລວມມີ
ສງັລວມນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການອະທບິາຍອື່ ນໆ. 
 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຫນັວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໄດ ໍ້ນ າສະເໜຕີາມພື ໍ້ນຖານທຸກຄວາມສ່ຽງ
ທີ່ ສາມາດຍອມຮບັໄດ ໍ້ ໂດຍມຖີານະການເງນິຂອງສາຂາ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2019 ຜນົການດ າເນນີງານທາງການ
ເງນິ ແລະ ກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີສິ ໍ້ນສຸດວນັດຽວກນັໂດຍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ  
 
ພື ໍ້ນຖານການອອກຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບບນັຊ ີຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊສີາກນົ(“ISAs”). ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ກ່າວໄວ ໍ້ໃນສ່ວນຂອງ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊຕີ ່ ເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິ ໃນການລາຍງານຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ, ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າມຄີວາມເປັນອດິສະລະຈາກທະນາຄານ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊສີ າລບັນກັວຊິາຊບີຂອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານຈນັຍາບນັທີ່ ກ່ຽວ
ຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ດ ໍ້ານຈນັຍາບນັອື່ ນໆ ເຊິ່ ງເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານດົເຫຼ ົ່ ານີ ໍ້. ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອໃຊ ໍ້ເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 
 
ບນັຫາອື່ນໆ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂ ເນັັ ໍ້ນໜກັໃນບດົອະທບິາຍ 2 (ກ) (i) ພື ໍ້ນຖານໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ
ເຊີ່ ງອະທບິາຍ ຈດຸປະສງົຂອງການນ າສະເໜຕີວົເລກອ ໍ້າງອີງທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັໃນສ່ວນເພີ່ ມ
ເຕີມຂອງຫວົໜ່ວຍລ ໍ້ານກີບ, ຈ ານວນທຽບເທົ່ າໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັ ທີ່ ນ າສະເໜີປະກອບໃນ 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການນ າໃຊ ໍ້ພາຍໃນສາຂາເທົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ບ ່ ຄວນຖກືໄປນ າໃຊ ໍ້ໃນ
ຈດຸປະສງົອື່ ນໆ. 
 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຜ ໍ້ບ ລຫິານມໜີ ໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິໃຫ ໍ້ຖກືຕ ໍ້ອງ ເພື່ ອ
ໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊີຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊີໃນ ສປປ ລາວ 
ແລະ ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ ຜ ໍ້ບ ລຫິານພຈິາລະນາວ່າຈ າເປັນ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສາມາດກະກຽມ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່ ປາສະຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິທີ່ ສ າຄນັ ບ ່ ວ່າຈະ
ເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ. 
 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິຜ ໍ້ບ ລຫິານ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີຄວາມສາມາດ 
ຂອງສາຂາໃນດ ໍ້ານຄວາມຕ ່ ເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ການເປີດເຜຍີຕາມຄວາມເໝາະສມົເລື່ ອງທີ່ ກ່ຽວ
ກບັການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ຫຼກັການບນັຊແີບບຕ ່ ເນື່ ອງ ເວັ ໍ້ນເສຍແຕ່ຜ ໍ້ບ ລຫິານມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະຍກົເລກີ 
ຫຼ ືຢຸດດ າເນນີງານ ຫຼ ືບ ່ ສາມາດດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງໄປໄດ ໍ້. 

ຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ປາກເຊ (“ສາຂາ”) ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ການກະກຽມ 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ນ າສະເໜຕີາມພື ໍ້ນຖານທຸກຄວາມສ່ຽງທີ່ ສາມາດຍອມຮບັໄດ ໍ້ຂອງຖານະການເງນິ 
ຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2019 ແລະ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນ 
ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດໂດຍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການ
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 ໍ້ອມການ

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

ໃນກ ລະນຫີາກມຄີວາມແຕກຕ່າງທາງດອກເບ ໍ້ຍທີ່ ແທ ໍ້ຈງິ, ແລະ ການນ າສະເໜຕີາມຄວາມເປັນຈງິ ເພື່ ອ
ໃຫ ໍ້ແນ່ໃຈວ່າເອກະສານລາຍງານເຫຼ ົ່ ານີ ໍ້ໄດ ໍ້ເປີດເຜຍີຂ ໍ້ມ ນຢ່າງເໝາະສມົ, ພໍ້ອມອະທບິາຍໃຫ ໍ້ເຫດຜນົຕວົ
ຈງິ ທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ; 

iii) ເກບັຮກັສາເອກະສານການບນັທ ກບນັຊຢ່ີາງຄບົຖໍ້ວນ ແລະ ລະບບົການຄຸ ໍ້ມຄອງພາຍໃນຢ່າງມປີະສດິທ ິ
ພາບ; 

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

v) ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ບນົພື ໍ້ນຖານການດ າເນນີງານທີ່ ຕ ່ ເນື່ ອງ, ຍກົເວັ ໍ້ນໃນກ ລະນ ີ ທີ່ ທາງ
ສາຂາຄາດຄະເນວ່າບ ່ 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
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ການອະນຸມດັເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ທ່ານ ນາງເທບນາລ ີ ລາດຊະວງົ ຕາງໜໍ້າຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານ ຂ ຮບັຮອງວ່າ: ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຈາກໜໍ້າ 08 ຫາ 48 ແມ່ນໄດ ໍ້ນ າສະເໜຕີາມພື ໍ້ນຖານທຸກຄວາມສ່ຽງທີ່ ສາມາດຍອມຮບັໄດ ໍ້ ລວມມໃີບລາຍງານ
ຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2019, ຜນົປະກອບການທາງການເງນິ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງ
ຂອງທ ນ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີີ ໍ້ນສຸດວນັທດີັ່ ງກ່າວ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ. 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 



ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ 

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທ ນທະນາຄານ 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

2019 2018 2019 2018
ກະແສ ເງນິສົດຈ າກການດ າ ເນີນ ທຸລະກິດ
ກ າ ໄລ ກ່ອນຫັກລ າຍ ຈ່ າຍອ າກອນ 7.368       950 833.870       1 1 1 .583
ດດັແກສ້ າລບັ:
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ (8.635)          (9.712)        (976.892)           (1.141.489)

ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 727               1.193 82.171                140.247

ຄ່າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ 659               275 74.517               32.317

ລາຍຈ່າຍເງນິແຮຂາດທນຶເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ 14.130           22.547 1.598.533 2.649.835

ເກບັຄນືເງນິແຮໜີເ້ສຍເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ (16.877)         (17.635)      (1.909.394) (2.072.608)
ຂາດທຶນຈ າກການດ າ ເນີນ ງານ ກ່ອນການ
ປ່ຽນແປງຊັບສິນ  ແລະ  ໜີ ້ສິນ (2.628)      (2.382)    (297.195)       (280.1 15)  

ການ ປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນ  /  ໜີສ້ິນ  ຈ າກການດ າ ເນີນ ງານ

ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຕາມລະບຽບການ 59                 2.385         6.675                 288.984      

ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຢູ່ກບັທະນາຄານອື່ ນ - 34.000       - 4.100.204

ປ່ຽນແປງໃນເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ 7.410            3.377 838.338             714.857

ປ່ຽນແປງໃນຊບັສນິອື່ ນໆ (734)             420            (83.003)             56.870        

ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກລູກຄາ້ 2.082            (8.128)        235.537             (993.708)     

ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອື່ ນ (2.669)          (21.476)      (301.912)             (2.723.111)

ປ່ຽນແປງໃນໜີສ້ນິອື່ ນໆ (2.252)          3.432 (254.750)           352.338      
    ລາຍຮບັດອກເບຍ້ 8.945            10.219 1.011.999 1.204.144
    ດອກເບຍ້ຈ່າຍ (747)             (1.780)        (84.515)              (211.127)       
    ຈ່າຍອາກອນກ າໄລ (2.773)          -             (313.720)            -              
ເງນິ ສົດ ສຸດທິ (ທີ່ ໃຊ ້)  ຈາກກິດຈະກ າ ການ
ດ າ ເນີນ ງານ 6.693       20.067   757.454       2.509.336

ກະແສ ເງນິສົດຈ າກກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ
ຊືຊ້ບັສມົບດັຄງົທີ່ (150)              (22)             (17.005)              (2.586)         
ເງນິ ສົດ ສຸດທິ (ທີ່ ໃຊ ້)  ໃນກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ ( 150)         (22)        ( 17.005)        (2.586)     

ປ່ ຽນແປງສຸດທິຂອ ງເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົ່ າ
ເງນິ ສົດ 6.543       20.045   740.449       2.506.750
ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ ໃນວນັທີ 1 ມງັກອນ 67.844          47.799       7.973.547 5.764.243

ຜນົກະທບົຈາກສ່ວນຜດິດ່ຽງຂອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ (1.117)            - (424.575)           (297.446)     
ເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົ່ າ ເງນິ ສົດ  ໃນວັນທີ  31
 ທັນວ າ 73.270     67.844 8.289.421 7.973.547

(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົ່ າໂດລາ)

ສ າລບັປີສິນ້ສຸດວນັທີ 31 ທນັວາ 2019 ໜີ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງ ອື່ ນໆ

ໜີ້ສິນ

ເງນິຝາກຈາກລູກຄາ້ 11 6.654            4.401             752.759        517.222         

ເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອື່ ນ 12 42.435          43.419           4.800.962 5.102.874

ໜີສ້ນິອື່ ນໆ 13 5.622            3.566            636.159         419.177          

ລວມໜີ້ສິນ 54.711       51 .386      6.189.880 6.039.273

ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອື່ ນໆ

ທນຶຈດົທະບຽນທີ່ ຖອກແລວ້ 14 100.104          100.104          12.536.538 12.536.538

ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ 15 2.384            1.755             269.658        206.284        

ຄງັສ າຮອງຜດິດ່ຽງຈາກການຕມີນູຄ່າເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - - (1.211.182) (771.580)        

ກ າໄລສະສມົ 20.954          15.796           2.370.642 1.856.559

ເງນິແຮລວມ ສ າລບັກດິຈະກ າສນິເຊື່ ອ 16 (a) 391                401                44.285          47.157           

ລວມທຶນ  ແລະ  ຄັງສະຮອງອື່ ນໆ 123.833     1 18.056     14.009.941 13.874.958

ລວມໜີ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອື່ ນໆ 178.544     169.442     20.199.821 19.914.231

ບດົ

ອະທບິາຍ 2019 2018 2019 2018
ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ຈາກເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ 8.535            9.429 965.599           1.108.251
ດອກເບຍ້ຈາກທຸລະກ າລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ 
ຕະຫ າດເງນິ -               228 -                  26.773
ດອກເບຍ້ຈາກເງນິລງົທນຶພນັທະບດັ 100               55 11.293              6.465
ລວມລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ 8.635       9.712 976.892      1 .141 .489

ລາຍ ຈ່ າຍດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ເງນິຝາກ (125)              (544)           (14.101)             (63.948)       
ດອກເບຍ້ຈາກທຸລະກ າລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ 
ຕະຫ າດເງນິ (602)             (649)           (68.070)           (76.299)       
ລວມລາຍ ຈ່ າຍດອກເບ ້ຍ (727)         ( 1 .193)     (82.171 )       ( 140.247)  
ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ ສຸດທິ 7.908       8.519 894.721      1 .001 .242

ລາຍຮັບອື່ ນໆ
ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 197               247 22.335             28.979
ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ (123)              (108)           (13.907)            (12.634)       
ລາຍຮັບ ສຸດທິ ຄ່ າທ າ ນ ຽມ ແລະ  ຄ່ າບ ລິການ 17 74            139 8.428         16.345

(ຂາດທນຶ)/ກ າໄລຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 51                 (894)           5.765               (105.082)     
ລາຍຮບັອື່ ນໆ 18 532               1.587          60.233             186.529       
ລວມລາຍຮັບອື່ ນໆ 657          832 74.426        97.792    

ລາຍຮັບ  ກ່ອນຫັກລ າຍ ຈ່ າຍທີ່ ບ ່ ແມ່ນດອກ
ເບ ້ຍ ,  ເງນິ ແຮໜີ້ສົງໄສຈະ ສູນ  ແລະ  ລ າຍ ຈ່ າຍ
 ອ າກອນກ າໄລ 8.565       9.351 969.147      1 .099.034

ລາຍ ຈ່ າຍຈ າກການດ າ ເນີນ ງານ
ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ (1.713)            (1.600)        (193.797)          (188.061)      
ລາຍຈ່າຍຄ່າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ (659)             (275)           (74.517)            (32.317)       
ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ 19 (1.556)           (1.601)         176.028           (188.255)     

ເງນິ ແຮສະ ເພ າະ ສຸດທິ 2.731        (4.925)    309.065      (578.818)  

ລາຍຈ່າຍເງນິແຮສະເພາະ (13.695)         (22.302)      (1.549.343) (2.621.086)
ເກບັຄນືເງນິແຮສະເພາະ 16.426          17.377 1.858.408 2.042.268
ລວມລາຍ ຈ່ າຍໃນການດ າ ເນີນ ງານ ( 1 .197)       (8.401)    ( 135.277)     (987.451)  
ກ າໄລ  ກ່ອນຫັກອ າກອນກ າໄລ 7.368       950 833.870      1 1 1 .583
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລ 20 (1.769)           (228)           (200.129)          (26.780)       
ກ າໄລໃນ ປີ 5.599       722 633.741      84.803

ສ າລບັປີສິນ້ສຸດວນັທີ 31 ທນັວາ 2019

(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົ່ າໂດລາ)

ທນຶຈດົຖະບຽນ ຄງັສ າຮອງຕາມ ເງນິແຮລວມ

ທີ່ ຖອກແລວ້ ລະບຽບການ ສ າລບັກດິຈະກ າ ສນິເຊື່ ອ

(ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ)

ຍອດ ເຫ ືອ ໃນວັນທີ  1  ມງັກອນ  2018 100.104 14.763            1 .640             993                1 17.500          

ກ າໄລໃນປີ - 722                      - - 722                      

ໂອນເຂົາ້ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ - (72)                       72                        - -

ເງນິແຮລວມທີ່ ຫກັເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ - - - 245                      245                      

ເກບັຄນືເງນິແຮລວມພາຍໃນປີ - - - (258)                     (258)                     

ຈດັປະເພດເຂົາ້ເງນິແຮສະເພາະພາຍໃນປີ - - - (583)                     (583)                     

ຜດິດ່ຽງຈາກການຕມີນູຄ່າເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - 383                      43                        4                          430                      

ຍອດ ເຫ ືອ ໃນວັນທີ  31 ທັນວ າ 2018 ແລະ 1  ມງັກອນ  2019 100.104 15.796            1 .755             401                1 18.056          

ກ າໄລໃນປີ - (497)                     - - (497)                     

ໂອນເຂົາ້ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ - 5.599                   - - 5.599                   

ເງນິແຮລວມທີ່ ຫກັເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ - (560)                     560                      - -

ເກບັຄນືເງນິແຮລວມພາຍໃນປີ - - - 435                      435                      

ຈດັປະເພດເຂົາ້ເງນິແຮສະເພາະພາຍໃນປີ - - - (451)                      (451)                      

ຜດິດ່ຽງຈາກການຕມີນູຄ່າເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - 616                       69                        6                          691                       

ຍອດ ເຫ ືອ ໃນວັນທີ  31 ທັນວ າ 2019 100.104 20.954           2.384             391                123.833          

ລວມກ າໄລສະສມົ

ບດົ

ອະທບິາຍ 2019 2018 2019 2018

ຊັບສິນ

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 5 73.270          67.844          8.289.421 7.973.547

ເງນິຝາກຕາມລະບຽບການກບັ ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ

6 423               464               47.912           54.587          

ເງນິກູຢື້ມ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ , ຫ ງັເງນິ
ແຮສະ ເພາະ 7 92.403          93.130           10.454.107 10.945.400

ເງນິລງົທນຶ 8 2.390            2.633            270.359        309.415         

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ທີມຕີວົຕນົ 9 7.627            2.841             862.945        333.912         

ຊບັສນິອື່ ນໆ 10 2.431             2.530            275.077        297.370        

ລວມຊັບສິນ 178.544     169.442     20.199.821 19.914.231

ວນັທີ 31 ທນັວາ 2019

(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົ່ າເງນິໂດລາ)


