
ຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍ ໍ້ 

ທະນາຄານພາບລກິມສີ ານກັງານໃຫ່ຍຕັ ໍ້ງຢ ່  ກວົລາລ າເປີ ປະເທດມາເລເຊຍ ເຊິ່ ງເປັນໜ ່ ງໃນບນັດາທະນາຄານ ທີ່ ໃຫ່ຍທີ່ ສຸດຂອງປະເທດ ໂດຍໄດ ໍ້ເລີ່ ມຕົ ໍ້ນການດ າເນນີ 
ທຸລະກດິຢ ່ ທີ່  ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນປີ 1995 ເປັນຕົ ໍ້ນມາ. ມາເຖງິປັດຈບຸນັທະນາຄານພາບລກິມສີາຂາຕັ ໍ້ງຢ ່  4ແຫ່ງຄ:ື ສາຂານະຄອນຫຼວງ, ສາຂາວດັໄຕ, ສາຂາ ສະຫວນັ 
ນະເຂດ ແລະ ສາຂາ ປາກເຊ. 
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ການບ ລກິານທີ່ ດເີລດີ ຄເືປົໍ້າໝາຍຂອງພວກເຮາົ 

ແຜ່ນພບັບດົລາຍງານຖານະການເງນິ ທະນາຄານ ພາບລກິ 

ສາຂາ ວດັໄຕ ວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2017 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊ ີຕ ່ ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ມວີດັຖຸປະສງົເພື່ ອໃຫ ໍ້ຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິໂດຍລວມແມ່ນ
ປາດສະຈາກ ການສະແດງຂ ໍ້ມ ນບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາ ລະສ າຄນັ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ, ແລະ ສະເໜີ
ລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊ ີ ເຊິ່ ງ ລວມຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຢ ່ ນ າ ຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ຄຄືວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນໃນ
ລະດບັສ ງ ແຕ່ບ ່ໄດ ໍ້ເປັນການຮບັປະກນັວ່າ ການປະຕບິດັການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊຈີະສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິ
ເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ທີ່ ມຢີ ່ ໄດ ໍ້ສະເໝໄີປ ຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອາດເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ 
ແລະ ຖວ່ືາມສີາລະສ າຄນັ ເມື່ ອຄາດການໄດ ໍ້ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ວ່າລາຍການທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິແຕ່ລະລາຍການ ຫຼ ື ທຸກ
ລາຍການລວມກນັຈະມຜີນົຕ ່ ການຕດັສນິໃຈ ທາງເສດຖະກດິຂອງຜ ໍ້ໃຊ ໍ້ ເອກະສານລາຍງານການເງນິເຫຼ ົ່ ານີ ໍ້. 

ໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊ ີຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ດຸນພນິດິ ແລະ ການສງັເກດ ແລະ ສງົໄສຢ່າງຜ ໍ້
ປະກອບວຊິາຊບີຕະຫຼອດການກວດສອບ ການປະຕບິດັງານຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ລວມເຖງິ: 

 ລະບຸ ແລະ ປະເມນີຄວາມສ່ຽງຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ໃນເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ ອອກແບບ ແລະ ປະຕບິດັງານຕາມວທິກີານກວດສອບ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ ່ ຄວາມສ່ຽງ
ເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ໄດ ໍ້ຫຼກັຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ພຽງພ  ແລະ     ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ ບ ່ ພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ຊື່ ງເປັນຜນົຈາກການສ ໍ້ໂກງຈະສ ງກວ່າຂ ໍ້ຜດິພາດ ເນື່ ອງມາ
ຈາກການສ ໍ້ໂກງ ອາດຈະກ່ຽວກບັການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ ການປອມແປງເອກະສານຫຼກັຖານ ການຕັ ໍ້ງໃຈລະເວັ ໍ້ນການສະແດງຂ ໍ້ມ ນ ການສະ 
ແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບ ່ ກງົກບັຄວາມເປັນຈງິ ຫຼ ືການແຊກແຊງການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈໃນລະບບົການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບ ເພື່ ອອອກແບບວທິກີານກວດສອບທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົ
ກບັສະພາບການຕ່າງໆ, ແຕ່ບ ່ ແມ່ນເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຕ ່ ຄວາມມປີະສດິທຜິນົຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງສາຂາ. 

 ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊ ີ ແລະ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຂອງການປະມານການທາງບນັຊ ີ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ໍ້
ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຊື່ ງຖກືນ າໃຊ ໍ້ໂດຍຜ ໍ້ບ ລຫິານ. 

 ສະຫຼຸບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການໃຊ ໍ້ຫຼກັການບນັຊ ີສ າລບັຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານ ຈາກຫຼກັຖານ
ການກວດສອບບນັຊທີີ່ໄດ ໍ້ຮບັ ສະຫຼຸບວ່າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ມສີາລະສ າຄນັກ່ຽວກບັເຫດການ ຫຼ ືສະຖານະການທີ່ ອາດເປັນເຫດໃຫ ໍ້ເກດີ
ຂ ໍ້ສງົໄສຢ່າງມສີາລະສ າຄນັຕ ່ ຄວາມສາມາດຂອງສາຂາ ຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. ຖ ໍ້າຫາກວ່າພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຂ ໍ້ສະຫຼຸບ
ວ່າ ມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນ, ທີ່ ມສີາລະສ 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 ໍ້ຮບັຈນົເຖງິວນັທໃີນບດົລາຍງານກວດສອບບນັຊີ
ຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເຫດການ ຫຼ ືສະຖານະການໃນອະນາຄດົອາດເປັນເຫດໃຫ ໍ້ສາຂາຕ ໍ້ອງຢຸດການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ. 

 ປະເມນີການນ າສະເໜໂີຄງສ ໍ້າງ ແລະ ເນື ໍ້ອຫາຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໂດຍລວມ, ລວມເຖງິການເປີດເຜຍີວ່າເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິເພື່ 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 ໄລຍະເວລາໃນການກວດສອບ 
ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ວາງແຜນໄວ ໍ້ ປະເດນັທີ່ ມສີາລະສ າຄນັທີ່ ພບົຈາກການກວດສອບ ລວມເຖງິຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ມສີາລະສ າຄນັ ໃນລະບບົການຄວບຄຸມພາຍ
ໃນ ຊື່ ງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າອາດກວດພບົໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. 

ບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບອດິສະລະ 
ເຖິງິ:ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຣີາດ,ສາຂາ ວດັໄຕ 
ຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ 
ວດັໄຕ (“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງປະກອບດ ໍ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2017, ໃບລາຍງານຜນົ
ການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 
ສ າລບັປີສິ ໍ້ນສຸດໃນວນັດຽວກນັ ແລະ ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ ປະກອບດ ໍ້ວຍສງັ 
ລວມນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ ແລະ ເລື່ ອງອື່ ນໆ. 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ເຫນັວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໄດ ໍ້ນ າສະເໜຖີກືຕ ໍ້ອງຕາມທີ່ ຄວນໃນສາລະ
ສ າຄນັ, ຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2017 ແລະ ຜນົການດ າເນນີງານທາງການເງນິ ແລະ 
ກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດວນັດຽວກນັ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ  
 
ພື ໍ້ນຖານການສະແດງຄວາມເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບບນັຊ ີຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊສີາກນົ (“ISAs”). ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ກ່າວໄວ ໍ້ໃນສ່ວນຂອງ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊຕີ ່ ເອກະສານລາຍ
ງານການເງນິ ໃນການລາຍງານຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າມຄີວາມເປັນເອກະລາດຈາກທະນາຄານ ໂດຍສອດ
ຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊສີ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊຂີອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານຈນັຍາບນັທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັ
ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ແລະ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບດ ໍ້ານຈນັຍາ
ບນັອື່ ນໆ ເຊິ່ ງເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານດົເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ. ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັ
ແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອໃຊ ໍ້ເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 
 
ເລື່ອງອື່ນໆ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂ ເນັັ ໍ້ນໜກັໃນໝາຍເຫດ 2 (ກ) (i) ກ່ຽວກບັພື ໍ້ນຖານໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິເຊີ່ ງອະທບິາຍ ຈດຸປະສງົຂອງການນ າສະເໜຕີວົເລກອ ໍ້າງອງີໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັໃນສ່ວນເພີ່ ມເຕມີ
ຫວົໜ່ວຍລ ໍ້ານກບີ. ເອກະສານລາຍງານການເງນິຈ ານວນທຽບເທົ່ າໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັ ແມ່ນນ າ ສະເໜີ
ເພີ່ ມເຕມີເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການນ າໃຊ ໍ້ພາຍໃນສາຂາເທົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ບ ່ ຄວນຖກືໄປນ າໃຊ ໍ້ໃນຈດຸປະສງົອື່ ນໆ 
 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຜ ໍ້ບ ລຫິານມໜີ ໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນ າສະເໜຢ່ີາງສມົເຫດສມົຜນົ ຂອງເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ 
ສປປລາວ ແລະ ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ ຜ ໍ້ບ ລຫິານພຈິາລະນາວ່າຈ າເປັນ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສາມາດ
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່ ປາດສະຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ອນັເປັນ
ສາລະສ າຄນັ ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ. 
 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິຜ ໍ້ບ ລຫິານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີຄວາມສາມາດ ຂອງ
ສາຂາດ ໍ້ານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ເປີດເຜຍີເລື່ ອງທີ່ ກ່ຽວກບັການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງຕາມ
ຄວາມເໝາະ ສມົ ແລະ ການນ າໃຊ ໍ້ຫຼກັການບນັຊ ີ ສ າລບັການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ ເວັ ໍ້ນແຕ່ຜ ໍ້ບ ລຫິານມຄີວາມ
ຕັ ໍ້ງໃຈທີ່ ຈະເລກີ ຫຼ ືຢຸດດ າເນນີງານ ຫຼ ືບ ່ ສາມາດດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງໄປໄດ ໍ້. 

ຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ວດັໄຕ (“ສາຂາ”) ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ການກະກຽມ 
ແລະ ຮບັປະກນັວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິໃນສາລະສ າຄນັທງັໝດົ, ຖານະການເງນິ 
ຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2017 ແລະ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນ ແລະ ຄງັ
ສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊ ີ ຂອງ 
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊ ີ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຜ ໍ້
ບ ລຫິານຂອງສາຂາ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະຕບິດັດັ່ ງນີ ໍ້: 

i) ນ າໃຊ ໍ້ນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ເໝາະສມົ ພ ໍ້ອມເອກະສານປະກອບ ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ, ພ ໍ້ອມການຕດັສນິຄາດ
ຄະເນຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ພ ໍ້ອມນ າມາປະຕບິດັຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ; 

ii) ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ, ໃນ
ກ ລະນຫີາກມຄີວາມແຕກຕ່າງທາງດ ໍ້ານຜນົປະໂຫຍດໃນການນ າສະເໜຕີາມຄວາມເປັນຈງິ ຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັວ່າ
ເອກະສານລາຍງານເຫຼ ົ່ ານີ ໍ້ໄດ ໍ້ເປີດເຜຍີຂ ໍ້ມ ນຢ່າງເໝາະສມົ, ພໍ້ອມອະທບິາຍໃຫ ໍ້ເຫດຜນົຕວົຈງິ ທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ
ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ; 

iii) ເກບັຮກັສາເອກະສານການບນັທ ກບນັຊຢ່ີາງຄບົຖໍ້ວນ ແລະ ລະບບົການຄຸ ໍ້ມຄອງພາຍໃນຢ່າງມປີະສດິທພິາບ; 

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

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

vi) ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຊີ ໍ້ນ າສາຂາຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕດັສນິໃຈຕ ່ ບນັຫາສ າຄນັ ທີ່ ອາດມຜີນົກະ 
ທບົຕ ່ ການດ າເນນີງານຂອງສາຂາ ແລະ ຜນົດ າເນນີງານ ແລະ ສາຂາຄວນສະແດງ ໃຫ ໍ້ເຫນັວ່າຜນົຂອງການຕດັສນິ
ໃຈດັ່ ງກ່າວນັ ໍ້ນ ແມ່ນສາມາດເຫນັຜນົໄດ ໍ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງສາຂາ. 

ຄະນະບ ລຫິານຂ ຢັໍ້ງຢືນວ່າ ທາງຄະນະບ ລຫິານໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກ່າວມາຂ ໍ້າງເທງິຢ່າງຄບົຖໍ້ວນ ໃນການກະ 
ກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ການຮບັຮອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ທ່ານ ນາງ ຂນັທະລ ີພະຈ  ມພນົ, ຕາງໜໍ້າຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານ ຂ ຮບັຮອງວ່າ: ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຈາກ
ໜໍ້າ 08 ຫາ 46 ແມ່ນນ າສະເໜຢ່ີາງເໝາະສມົຕາມຄວາມເປັນຈງິ, ໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ31 
ທນັວາ 2017, ຜນົປະກອບການທາງການເງນິ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທ ນ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບ
ລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີີ ໍ້ນສຸດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ. 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິ 



ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານຜນົໄດ ໍ້ຮບັ 

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທ ນທະນາຄານ 

ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

ບດົ 

ອະ ທ ິບາຍ 2017 2016 2017 2016
ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ຈາກເງນິໃຫກ້ ຢື້ມ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ 20.749 24.869 2.502.162 3.046.268
ດອກເບຍ້ຈາກທຸລະກ າລະຫວ່າງ ທະນາຄານ 
ແລະ ຕະຫຼາດເງນິ 576 - 69.514 -
ລວມລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ 21 .325 24.869 2.571 .676 3.046.268

ລາຍ ຈ່ າຍດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ເງນິຝາກ (1.639)            (1.466)            (197.710)        (179.599)        
ດອກເບຍ້ຈາກທຸລະກ າລະຫວ່າງ ທະນາຄານ 
ແລະ ຕະຫຼາດເງນິ (1.539)            (1.443)            (185.544)        (176.756)        
ລວມລາຍ ຈ່ າຍດອກເບ ້ຍ (3.178)       (2.909)      (383.254)   (356.355)   
ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ ສຸດທິ 18.147 21 .960 2.188.422 2.689.913

ລາຍຮັບອື່ ນໆ
ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 797 972 96.168 119.106
ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ (133)               (29)                (16.049)          (3.495)           
ລາຍຮັບ ສຸດທິ ຄ່ າທ າ ນ ຽມ ແລະ  ຄ່ າບ ລິການ 16 664 943 80.1 19 115.611

ຂາດທນຶຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 1.649 (36)                198.917 (4.429)           
ລາຍຮບັອື່ ນໆ 17 3.124 2.530 376.680 309.891
ລວມລາຍຮັບອື່ ນໆ 5.437 3.437 655.716 421 .073

ລາຍຮັບ  ກ່ອນຫັກລ າຍ ຈ່ າຍດອກເບ ້ຍ ,  
ເງນິ ແຮໜ ້ສົງໄສຈະສ ນ  ແລະ  ລ າຍ ຈ່ າຍ  
ອ າກອນກ າ ໄລ 23.584 25.397 2.844.138 3.1 10.986

ລາຍ ຈ່ າຍຈ າກການດ າ ເນ ນ ງານ
ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ (1.976)            (2.128)            (238.308)       (260.667)       
ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸຼຍ້ຫຽ້ນ (555)              (388)              (66.889)         (47.577)         
ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ 18 (3.121)            (3.936)           (376.412)        (482.239)       
ເງນິແຮສຸດທສິ າລບັເງນິໃຫກ້ ທ້ ່ ບ ່ ເກ ດ ດອກອອກຜນົ (5.005)           (3.510)            (603.622)       (429.892)       
ລາຍຈ່າຍເງນິແຮສ າລບັເງນິກ ທ້ ່ ບ ່ ເກ ດດອກອອກຜນົ (12.745)          (6.047)           (1.536.991) (740.644)       
ເກບັຄນືເງນິແຮໜ ເ້ສຍ 7.740 2.537 933.369 310.752
ລວມລາຍ ຈ່ າຍຈ າກການດ າ ເນ ນ ງານ ( 10.657)     (9.962)      ( 1 .285.231) ( 1 .220.375)
ກ າໄລ  (ຂາດທຶນ )  ກ່ອນຫັກອ າກອນກ າໄລ 12.927 15.435 1 .558.907 1 .890.611
ອາກອນກ າໄລ (ລາຍຈ່າຍ) 19 (3.102)            (3.704)           (374.138)        (453.747)       
ກ າໄລ  (ຂາດທຶນ )  ໃນປ 9.825 11 .731 1 .184.769 1 .436.864

ສ າລບັປ ສິນ້ສຸດວນັທ  31 ທນັວາ

(ລາ້ນກ ບ) (ທຽບເທົ່ າໂດລາ)
2017 2016 2017 2016

ກະແສ ເງນິສົດຈ າກການດ າ ເນ ນ ທຸລະກິດ
ກ າໄລ ກ່ອນຫັກ  ອາກອນກ າ ໄລ 12.927 1.435 1.558.907 1.890.611
ດັດແກສ້ າ ລັບ :
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ (21.325)          (24.869)         (2.571.676) (3.046.268)
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 3.178 2.909 383.254 356.355
ລາຍ ຈ່າຍຄ່າຫຸຼຍ້ຫຽ້ນ 555 388 66.889 47.577
ເງນິແຮໜ ສ້ງົໄສຈະສ ນ 15.036 8.452 1.813.257 1.035.234
ເກບັຄນືເງນິແຮໜ ເ້ສຍເງນິໃຫກ້ ້ (10.855)          (4.933)           (751.320)        (604.207)       
ລາຍ  ໄດ ້ຈ າກການດ າ ເນ ນ ງານ ກ່ອນການ
ປ່ຽນແປງຊັບສິນ  ແລະ  ໜ ້ສິນ (484)         (2.618)       499.311 (320.698)   

ການ ປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນ  /  ໜ ສ້ິນ  ຈ າກ
ການດ າ ເນ ນ ງານ
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຕາມລະບຽບການ 523 (485)              71.786 (57.258)         
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຢ ່ ກບັທະນາຄານອື່ ນ (42.000)         - (5.064.958) -
ປ່ຽນແປງໃນເງນິໃຫກ້ ຢື້ມ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລ້ ກຄາ້ 24.085 757 2.771.424 216.638
ປ່ຽນແປງໃນຊບັສນິອື່ ນໆ (277)              (97)                (31.425)          (11.214)           
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກລ ກຄາ້ 4.102 8.020 403.254 960.474
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອື່ ນ (4.063)           801 (660.237)       49.776
ປ່ຽນແປງໃນໜ ສ້ນິອື່ ນໆ (38)                (43)                (4.564)           (5.508)           
    ລາຍຮບັດອກເບຍ້ 21.723 24.959 2.623.285 3.058.443
    ດອກເບຍ້ຈ່າຍ (3.541)            (2.795)           (428.374)       (342.871)        
    ຈ່າຍອາກອນກ າໄລ (2.604)           (4.625)           (314.610)        (567.058)       
ເງນິ ສົດ ສຸດທິ (ທ ່ ໃຊ ້)  ຈາກກິດຈະກ າ
ການດ າ ເນ ນ ງານ ( 1 .969)       23.874 (62.102)     2.980.724
ກະແສ ເງນິສົດຈ າກກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ
ຊືຊ້ບັສມົບດັຄງົທ ່ (1.451)            (5.131)            (163.345)        (627.774)       
ເງນິ ສົດ ສຸດທິທ ່ ໃຊ ້ໃນກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ ( 1 .451)       (5.131 )       ( 163.345)   (627.774)   

ປ່ ຽນແປງສຸດທິຂອ ງເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ
ເທົ່ າ ເງນິ ສົດ (3.420)      18.743 (225.447)   2.352.950
ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ ໃນວນັທ  1 ມງັກອນ 73.000 53.994 8.941.533 6.642.925
ຜນົກະທບົຈາກສ່ວນຜດິດ່ຽງຂອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 1.122 263 (189.786)        (54.342)         
ເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົ່ າ ເງນິ ສົດ  ໃນວັນທ 
 31  ທັນວ າ 70.702 73.000 8.526.300 8.941 .533

(ລາ້ນກ ບ) (ທຽບເທົ່ າໂດລາ)
ວນັທ  31 ທນັວາ

ບດົ 
ອະ ທ ິບາຍ

2017 2016 2017 2016
ຊັບສິນ
ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 4 70.702 73.000 8.526.300 8.941.533
ເງນິຝາກຢ ່ ສາຂາອື່ ນ 5 42.000 - 5.064.958 -
ເງນິຝາກຕາມລະບຽບການກບັ ທະນາຄານກາງ 6 4.040 4.563 487.184 558.970
ເງນິໃຫກ້ ຢື້ມ ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລ້ ກຄາ້ , ສຸດທິ
ເງນິແຮສະເພາະ

7 197.188 226.260 23.779.760 27.714.268

ຊບັສມົບດັຄງົທ ່ ມ  ຕວົຕນົ 8 7.026 6.130 847.265 750.809
ຊບັສນິອື່ ນໆ 9 2.883 3.004 347.680 367.864
ລວມຊັບສິນ 323.839 312.957 39.053.147 38.333.444

ວນັທ  31 ທນັວາ
(ລາ້ນກ ບ) (ທຽບເທົ່ າເງນິໂດລາ)

ໜ ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອື່ ນໆ

ໜ ້ສິນ
ເງນິຝາກຈາກລ ກຄາ້ 10 52.374 48.272 6.316.027 5.912.773
ເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອື່ ນ 11 85.826 89.889 10,350,145 11.010.382
ໜ ສ້ນິອື່ ນໆ 12 1.786 1.084 215.474 132.624
ລວມໜ ້ສິນ 139.986 139.245 16.881 .646 17.055.779

ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອື່ ນໆ
ທນຶຈດົທະບຽນທ ່ ຖອກແລວ້ 13 100.166 100.166 12.153.127 12.153.127
ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ 14 8.397 7.298 1.012.452 893.975
ຄງັສ າຮອງຜດິດ່ຽງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - - (73.700)              116.086
ກ າໄລສະສມົ 73.961 64.113 8.919.321 7.853.029
ເງນິແຮທົ່ ວໄປ ສ າລບັກດິຈະກ າສນິເຊື່ ອ 15 1.329 2.135 160,301 261.448
ລວມທຶນ  ແລະ  ຄັງສະຮອງອື່ ນໆ 183.853 173.712 22.171 .501 21 .277.665

ລວມໜ ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອື່ ນໆ 323.839 312.957 39.053.147 38.333.444

ທນຶຈດົຖະບຽນ ຄງັສ າຮອງຕາມ ເງນິແຮທົ່ ວໄປ
ທ ່ ຖອກແລວ້ ລະບຽບການ ສ າລບັກດິຈະກ າ ສນິເຊື່ ອ
(ລາ້ນກ ບ) (ລາ້ນກ ບ) (ລາ້ນກ ບ) (ລາ້ນກ ບ) (ລາ້ນກ ບ)

ຍອດເຫຼືອໃນວັນທ  1 ມັງກອນ 2016 100.166 53.319 6.098 2.121 161.704
ກ າໄລໃນປ - 11.731 - - 11.731
ໂອນເຂົາ້ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ - (1.173)     1.173 - -
ເງນິແຮທົ່ ວໄປທ ່ ຫກັເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປ - - - 2.405 2.405
ເກບັຄນືເງນິແຮທົ່ ວໄປພາຍໃນປ - - - (2.396)                    (2.396)     
ສ່ວນຜດິດ່ຽງອດັຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - 236 27 5 268
ຍອດເຫຼືອໃນວັນທ  31 ທັນວາ 2016 ແລະ 1 ມັງກອນ 2017 100.166 64.113 7.298 2.135 173.712
ກ າໄລໃນປ - 9.825 -   - 9.825
ໂອນເຂົາ້ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ - (983)      983 - -
ເງນິແຮທົ່ ວໄປທ ່ ຫກັເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປ - - - 2.291 2.291
ເກບັຄນືເງນິແຮທົ່ ວໄປພາຍໃນປ - - - (3.115)                      (3.115)      
ສ່ວນຜດິດ່ຽງອດັຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - 1.006 116 18 1.14
ຍອດເຫຼືອໃນວັນທ  31 ທັນວາ 2017 100.166 73.961 8.397 1.329 183.853

ລວມກ າໄລສະສມົ


