
 

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:ື ສາຂານະຄອນຫວຼງ, ສາຂາວດັໄຕ, ສາຂາ ສະຫວນັ 

ນະເຂດ ແລະ ສາຂາ ປາກເຊ. 

ສາຂາ ສະຫວນັນະເຂດ / Savannakhet Branch 

ໂທລະສບັ/Tel: 041 252 131, 041 252 132  
ອແີມວັ/Email: pbbsvk@publicbank.com.la 
www.publicbank.com.la         Swift: PBBELALA 

ການບ ລກິານທີ່ ດເີລດີ ຄເືປົໍ້າໝາຍຂອງພວກເຮາົ 

ແຜ່ນພບັບດົລາຍງານຖານະການເງນິ ທະນາຄານ ພາບລກິ 

ສາຂາ ສະຫວນັນະເຂດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2017 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊ ີຕ ່ ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ມວີດັຖຸປະສງົເພື່ ອໃຫ ໍ້ຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດສມົຜົນວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ໂດຍລວມແມ່ນປາດສະຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ອນັເປັນສາລະສ າຄນັ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ 
ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ, ແລະ ສະເໜລີາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊ ີເຊິ່ ງລວມຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຢ ່ ນ າ ຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງ
ສມົເຫດສມົຜນົ ຄຄືວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນໃນລະດບັສ ງ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້ເປັນການຮບັປະກນັວ່າ ການປະຕບິດັການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານ
ການກວດສອບບນັຊ ີຈະສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ທີ່ ມຢີ ່ ໄດ ໍ້ສະເໝີໄປ ຂ ໍ້ມ ນທີ່
ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອາດເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ ແລະ ຖວ່ືາມສີາລະສ າຄນັ ເມື່ ອຄາດການໄດ ໍ້ຢ່າງສມົເຫດສມົ
ຜົນ ວ່າລາຍການທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິແຕ່ລະລາຍການ ຫຼື ທຸກລາຍການລວມກັນ ຈະມຜີົນຕ ່ ການຕັດສິນໃຈ ທາງ
ເສດຖະກດິຂອງຜ ໍ້ໃຊ ໍ້ ເອກະສານລາຍງານການເງນິເຫຼົ່ ານີ ໍ້. 
ໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊ ີຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ດຸນພນິດິ ແລະ ການສງັເກດ ແລະ 
ສງົໄສຢ່າງຜ ໍ້ປະກອບວຊິາຊບີຕະຫຼອດການກວດສອບ ການປະຕບິດັງານຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ລວມເຖງິ: 

 ລະບຸ ແລະ ປະເມນີຄວາມສ່ຽງຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ໃນເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜິດພາດ ອອກແບບ ແລະ ປະຕບິດັງານຕາມວທິກີານກວດສອບເພື່ ອ
ຕອບສະໜອງຕ ່ ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ໄດ ໍ້ຫຼັກຖານການກວດສອບບັນຊີທີ່ ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສົມເພື່ ອເປັນເກນໃນ
ການສະແດງຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ບ ່ ພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ຊື່ ງ
ເປັນຜນົຈາກການສ ໍ້ໂກງຈະສ ງກວ່າຂ ໍ້ຜດິພາດ ເນື່ ອງມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ອາດຈະກ່ຽວກບັການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ ການປອມແປງ
ເອກະສານຫຼກັຖານ ການຕັ ໍ້ງໃຈລະເວັ ໍ້ນການສະແດງຂ ໍ້ມ ນ ການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບ ່ ກງົກບັຄວາມເປັນຈງິ ຫຼ ືການແຊກແຊງການ
ຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈໃນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບ ເພື່ ອອອກແບບວທິກີານກວດສອບທີ່ ມີ
ຄວາມເໝາະສມົກບັສະພາບການຕ່າງໆ, ແຕ່ບ ່ ແມ່ນເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຕ ່ ຄວາມມປີະສດິທຜິົນຂອງ
ການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງສາຂາ. 

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

 ສະຫຸຼບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການໃຊ ໍ້ຫຼກັການບນັຊ ີສ າລບັຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານ 
ຈາກຫຼກັຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ ສະຫຸຼບວ່າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ມສີາລະສ າຄນັກ່ຽວກບັເຫດການ ຫຼ ືສະຖານະ
ການທີ່ ອາດເປັນເຫດໃຫ ໍ້ເກດີຂ ໍ້ສງົໄສຢ່າງມສີາລະສ າຄນັຕ ່ ຄວາມສາມາດຂອງສາຂາ ຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະ
ກດິ. ຖ ໍ້າຫາກວ່າພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຂ ໍ້ສະຫຸຼບວ່າ ມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນ, ທີ່ ມສີາລະສ າຄນັພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ກ່າວໄວ ໍ້ໃນບດົ
ລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊຂີອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ເຖິງການເປີດເຜີຍທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຫຼ ືຖ ໍ້າ
ການເປີດເຜຍີ ດັ່ ງກ່າວບ ່ ພຽງພ  ຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະປ່ຽນແປງໄປ, ຂ ໍ້ສະຫຸຼບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂື ໍ້ນຢ ່ ກບັຫຼກັ
ຖານການກວດສອບບັນຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົເຖິງວັນທີໃນບົດລາຍງານກວດສອບບນັຊີຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, 
ເຫດການ ຫຼ ືສະຖານະການໃນອະນາຄດົອາດເປັນເຫດໃຫ ໍ້ສາຂາຕ ໍ້ອງຢຸດການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ. 

 ປະເມນີການນ າສະເໜໂີຄງສ ໍ້າງແລະເນື ໍ້ອຫາຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິໂດຍລວມ, ລວມເຖິງການເປີດເຜີຍວ່າເອກະ 
ສານລາຍງານການເງນິເພື່ ອສະແດງລາຍການ ແລະ ເຫດການໃນຮ ບແບບທີ່ ເຮດັໃຫ ໍ້ການນ າສະເໜຂີ ໍ້ມ ນຖກືຕ ໍ້ອງຕາມທີ່ ຄວນ. 

 

ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຕດິຕ ່ ກບັຜ ໍ້ທີ່ ມໜີ ໍ້າທີ່ ໃນການກ າກບັດ ແລ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັບນັດາບນັຫາອື່ ນໆ, ຂອບເຂດແລະ ໄລຍະເວລາໃນການ
ກວດສອບ ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ວາງແຜນໄວ ໍ້ ປະເດນັທີ່ ມສີາລະສ າຄນັທີ່ ພບົຈາກການກວດສອບ ລວມເຖິງຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ມສີາລະສ າຄນັ ໃນ
ລະບບົການຄວບຄຸມພາຍໃນ ຊື່ ງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າອາດກວດພບົໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ.  

ບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບອດິສະລະ 
ເຖິງິ: ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ສະຫວນັນະເຂດ 
ຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ 
ສະຫວນັນະເຂດ (“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງປະກອບດ ໍ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2017, ໃບລາຍ
ງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສ
ເງນິສດົ ສ າລບັປີສິ ໍ້ນສຸດໃນວນັດຽວກນັ ແລະ ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ ປະກອບດ ໍ້ວຍ
ສງັລວມນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ ແລະ ເລື່ ອງອື່ ນໆ. 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຫນັວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໄດ ໍ້ນ າສະເໜຖີກືຕ ໍ້ອງຕາມທີ່ ຄວນ ໃນສາລະ
ສ າຄນັ, ຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2017 ແລະ ຜນົການດ າເນນີງານທາງການເງນິ ແລະ ກະແສ
ເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດວນັດຽວກນັ ສອດຄ່ອງກນັລະບຽບການບນັຊຂີອງທະນາ ຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ  
 
ພື ໍ້ນຖານການສະແດງຄວາມເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບບນັຊ ີຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊີສາກນົ (“ISAs”). ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ກ່າວໄວ ໍ້ໃນສ່ວນຂອງ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊຕີ ່ ເອກະສານລາຍ
ງານການເງນິ ໃນການລາຍງານຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າມຄີວາມເປັນເອກະລາດຈາກສາຂາ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊສີ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊຂີອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານຈນັຍາບນັທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການ
ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ແລະ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບດ ໍ້ານຈນັຍາບນັອື່ ນໆ 
ເຊິ່ ງເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານດົເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ. ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນພຽງພ  
ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອໃຊ ໍ້ເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 
 
ເລື່ອງອື່ນໆ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂ ເນັັ ໍ້ນໜກັໃນໝາຍເຫດ 2 (ກ) (i) ກ່ຽວກບັພື ໍ້ນຖານໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ
ເຊີ່ ງອະທບິາຍ ຈດຸປະສງົຂອງການນ າສະເໜຕີວົເລກອ ໍ້າງອງີໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັໃນສ່ວນເພີ່ ມເຕມີ ຫວົ
ໜ່ວຍລ ໍ້ານກບີ. ເອກະສານລາຍງານການເງນິຈ ານວນທຽບເທົ່ າໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັ ແມ່ນນ າ ສະເໜເີພີ່ ມ
ເຕມີເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການນ າໃຊ ໍ້ພາຍໃນສາຂາເທົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ບ ່ ຄວນຖກືໄປນ າໃຊ ໍ້ໃນຈດຸປະສງົອື່ ນໆ 
 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຜ ໍ້ບ ລຫິານມໜີ ໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນ າສະເໜຢ່ີາງສມົເຫດສມົຜນົຂອງເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປລາວ 
ແລະ ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ ຜ ໍ້ບ ລຫິານພຈິາລະນາວ່າຈ າເປັນ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສາມາດກະກຽມ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່ ປາດສະຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ອນັເປັນສາລະສ າຄນັ 
ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ. 
 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິຜ ໍ້ບ ລຫິານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີຄວາມສາມາດ ຂອງ
ສາຂາດ ໍ້ານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ເປີດເຜຍີເລື່ ອງທີ່ ກ່ຽວກບັການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງຕາມຄວາມ  
ເໝາະສມົ ແລະ ການນ າໃຊ ໍ້ຫຼກັການບນັຊ ີ ສ າລບັການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ ເວັ ໍ້ນແຕ່ຜ ໍ້ບ ລຫິານມຄີວາມຕັ ໍ້ງໃຈທີ່ ຈະ
ເລກີ ຫຼ ືຢຸດດ າເນນີງານ ຫຼ ືບ ່ ສາມາດດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງໄປໄດ ໍ້. 

ຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ສະຫວນັນະເຂດ (“ສາຂາ”) ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ການ
ກະກຽມ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິໃນສາລະສ າຄນັທງັໝດົ, ຖານະ
ການເງນິ ຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2017 ແລະ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນ 
ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊີ
ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ 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, ໃນກ ລະນີ
ຫາກມຄີວາມແຕກຕ່າງທາງດ ໍ້ານຜນົປະໂຫຍດໃນການນ າສະເໜຕີາມຄວາມເປັນຈງິ ຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັວ່າເອກະສານ
ລາຍງານເຫຼ ົ່ ານີ ໍ້ໄດ ໍ້ເປີດເຜຍີຂ ໍ້ມ ນຢ່າງເໝາະສມົ, ພໍ້ອມອະທບິາຍໃຫ ໍ້ເຫດຜນົຕວົຈງິທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົໃນເອກະ 
ສານລາຍງານການເງນິ; 

iii) ເກບັຮກັສາເອກະສານການບນັທ ກບນັຊຢ່ີາງຄບົຖໍ້ວນ ແລະ ລະບບົການຄຸ ໍ້ມຄອງພາຍໃນຢ່າງມປີະສດິທພິາບ; 

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

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

vi) ຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຊີ ໍ້ນ າສາຂາຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຕດັສນິໃຈຕ ່ ບນັຫາສ າຄນັ ທີ່ ອາດມຜີນົກະທບົ
ຕ ່ ການດ າເນນີງານຂອງສາຂາ ແລະ ຜນົດ າເນນີງານ ແລະ ສາຂາຄວນສະແດງ ໃຫ ໍ້ເຫນັວ່າຜນົຂອງການຕດັສນິໃຈ
ດັ່ ງກ່າວນັ ໍ້ນ ແມ່ນສາມາດເຫນັຜນົໄດ ໍ້ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງສາຂາ. 

ຄະນະບ ລຫິານຂ ຢັໍ້ງຢືນວ່າທາງຄະນະບ ລຫິານໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກ່າວມາຂ ໍ້າງເທງິຢ່າງຄບົຖໍ້ວນໃນການ
ກະກຽມ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ການຮບັຮອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ທ່ານ ທະນງົໄຊ ນາມວງົສາ, ຕາງໜໍ້າຄະນະກ າມະການບ ລຫິານ ຂ ຮບັຮອງວ່າ: ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຈາກໜໍ້າ 08 ຫາ 48 ແມ່ນນ າສະເໜຢ່ີາງເໝາະສມົຕາມຄວາມເປັນຈງິ, ໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັ
ທ ີ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 



ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທ ນທະນາຄານ 

ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

ບດົ

ອະທບິາຍ 2017 2016 2017 2016

ຊັບສິນ

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົົ່ າເງນິສດົ 4 113.134 72.778 13.643.287  8.913.004 

ເງນິຝາກຢ ົ່ ສາຂາອ ົ່ ນ 5 2.551  -   307.648  -   

ເງນິຝາກຕາມລະບຽບການກບັ 
ທະນາຄານ ແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ 6 7.524 7.737 907.361 947.746
ເງນິໃຫກ້ ຢ້ ມ ແລະ ເງນິລົ່ ວງໜາ້ ໃຫ ້
ລ ກຄາ້, ສຸດທເິງນິແຮສະເພາະ 7 145.053 171.263 17.492.553  20.977.848 

ຊບັສມົບດັຄງົທີົ່ ມຕີວົຕນົ 8 1.760 1.938 212.287 237.412

ຊບັສນິອ ົ່ ນໆ 9 3.989 3.468 481.078 425.719

ລວມຊັບສິນ 274.011 257.184 33.044.214 31 .501 .729

ວນັທີ 31 ທນັວາ

(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົົ່ າເງນິໂດລາ)

ໜີ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອ ົ່ ນໆ

ໜີ້ສິນ
ເງນິຝາກຈາກລ ກຄາ້ 10 108.026 92.453 13.027.260  11.324.462 
ເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອ ົ່ ນ 11 13.598 10.925  1.639.806  1.338.121 
ໜີສ້ນິອ ົ່ ນໆ 12 1.979 1.883 238.825 230.248
ລວມໜີ້ສິນ 123.603 105.261 14.905.891 12.892.831

ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອ ົ່ ນໆ
ທນຶຈດົທະບຽນທີົ່ ຖອກແລວ້ 13 100.163 100.163 12.153.127  12.153.127 
ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ 14 5.257 5.176 633.986 633.986
ຄງັສ າຮອງຜດິດົ່ ຽງເງນິຕາຕົ່ າງປະເທດ  -  - (74.031)       115.751
ກ າໄລສະສມົ 44.207 45.527  5.330.999  5.576.543 
ເງນິແຮທົົ່ ວໄປ ສ າລບັກດິຈະກ າສນິເຊ ົ່ ອ 15 781 1.057 94.242 129.491
ລວມທຶນ  ແລະ  ຄັງສະຮອງອ ົ່ ນໆ 150.408 151 .923 18.138.323 18.608.898

ລວມໜີ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງ
ສ າ ຮອ ງອ ົ່ ນໆ

274.011 257.184 33.044.214 31 .501 .729

ທນຶຈດົຖະບຽນ ຄງັສ າຮອງຕາມ ເງນິແຮທົົ່ ວໄປ

ທີົ່ ຖອກແລວ້ ລະບຽບການ ສ າລບັກດິຈະກ າ ສນິເຊ ົ່ ອ

(ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ)
ຍອດ ເຫ  ອ ໃນວັນທີ  1  ມງັກອນ  2016 100.163 43.876 4.992 1 .140 150.171
ກ າໄລໃນປີ - 1.619 - - 1.619
ໂອນເຂົາ້ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ - (162)               162 - -
ເງນິແຮທົົ່ ວໄປທີົ່ ຫກັເປັນລາຍຈົ່ າຍພາຍໃນປີ - - - 1.496 1.496
ເກບັຄ ນເງນິແຮທົົ່ ວໄປພາຍໃນປີ - - - (1.577)                      (1.577)            
ສົ່ ວນຜດິດົ່ ຽງອດັຕາແລກປົ່ ຽນເງນິຕາຕົ່ າງປະເທດ - 194 22 (2)                            214
ຍອດ ເຫ  ອ ໃນວັນທີ  31 ທັນວ າ 2016 ແລະ 1  ມງັກອນ  2017 100.163 45.527 5.176 1 .057 151 .923
ຂາດທນຶໃນປີ - (2.035)      - - (2.035)      
ເງນິແຮທົົ່ ວໄປທີົ່ ຫກັເປັນລາຍຈົ່ າຍພາຍໃນປີ - - - - -
ເກບັຄ ນເງນິແຮທົົ່ ວໄປພາຍໃນປີ - - - 568 568
ສົ່ ວນຜດິດົ່ ຽງອດັຕາແລກປົ່ ຽນເງນິຕາຕົ່ າງປະເທດ - - - (948)                        (948)              
ຍອດ ເຫ  ອ ໃນວັນທີ  31 ທັນວ າ 2017 - 715 81 104 900
ເງນິແຮທົົ່ ວໄປທີົ່ ຫກັເປັນລາຍຈົ່ າຍພາຍໃນປີ 100.163 44.207 5.257 781 150.408

ລວມກ າໄລສະສມົ

ບດົ
ອະທບິາຍ 2017 2016 2017 2016

ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ຈາກເງນິໃຫກ້ ຢ້ ມ ແລະ ເງນິລົ່ ວງໜາ້ 15.438 19.187  1.861.699  2.350.204 
ດອກເບຍ້ຈາກທຸລະກ າລະຫວົ່ າງ ທະນາຄານ 
ແລະ ຕະຫ າດເງນິ 4  -   513  -   
ລວມລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ 15.442 19.187   1 .862.212  2.350.204 

ລາຍຈົ່ າຍດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ເງນິຝາກ (3.610)            (3.192)            (435.347)       (391.102)        
ດອກເບຍ້ຈາກທຸລະກ າລະຫວົ່ າງ ທະນາຄານ 
ແລະ ຕະຫ າດເງນິ (243)              - (29.307)         -
ລວມລາຍຈົ່ າຍດອກເບ ້ຍ (3.853)      (3.192)       (464.654)   (391 .102)    
ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ ສຸດທິ 1 1 .589 15.995 1 .397.558 1 .959.102

ລາຍຮັບອ ົ່ ນໆ
ລາຍຮບັຄົ່ າທ ານຽມ ແລະ ຄົ່ າບ ລກິານ 584 614 70.446 75.224
ລາຍຈົ່ າຍຄົ່ າທ ານຽມ ແລະ ຄົ່ າບ ລກິານ (75)                (78)                (9.076)           (9.506)           
ລາຍຮັບ ສຸດທິ ຄົ່ າທ າ ນ ຽມ ແລະ  ຄົ່ າ
ບ ລິການ 16 509 536 61 .370 65.718

ກ າໄລ/(ຂາດທນຶ)ຈາກການແລກປົ່ ຽນເງນິຕາ
ຕົ່ າງປະເທດ

63 (14)                 7.595 (1.670)            

ລາຍຮບັອ ົ່ ນໆ 17 972 1.600 117.161 195.971
ລວມລາຍຮັບອ ົ່ ນໆ 1 .544 2.122 186.126 260.019

ລາຍຮັບ  ກົ່ ອນຫັກລ າຍຈົ່ າຍດອກເບ ້ຍ ,  
ເງນິ ແຮໜີ້ສົງໄສຈະສ ນ  ແລະ  ລ າຍຈົ່ າຍ  
ອ າກອນກ າ ໄລ 13.032 18.1 17  1 .571 .453  2.219.121  

ລາຍຈົ່ າຍຈ າກການດ າ ເນີນ ງານ
ລາຍຈົ່ າຍພະນກັງານ (1.541)            (1.700)            (185.739)        (208.198)        
ລາຍຈົ່ າຍຄົ່ າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ (265)              (192)               (31.922)          (23.374)         
ລາຍຈົ່ າຍອ ົ່ ນໆ 18 (1.424)            (2.390)           (171.746)        (292.874)       
ເງນິແຮສຸດທສິ າລບັເງນິໃຫກ້ ທ້ີົ່ ບ ົ່ ເກດີ ດອກອອກຜນົ (11.939)          (11.705)          (1.439.820) (1.433.771)
ລາຍຈົ່ າຍເງນິແຮສ າລບັເງນິກ ທ້ີົ່ ບ ົ່ ເກດີດອກອອກຜນົ (14.684)          (12.959)          (1.770.804) (1.587.316)
ເກບັຄ ນເງນິແຮໜີເ້ສຍ 2.745 1.254 330.984 153.545
ລວມລາຍຈົ່ າຍຈ າກການດ າ ເນີນ ງານ ( 15.168)      ( 15.987)     ( 1 .829.227) ( 1 .958.217)
ກ າໄລ  (ຂາດທຶນ )  ກົ່ ອນຫັກອ າກອນກ າໄລ (2.035)      2.130 (245.544)   260.904
ອາກອນກ າໄລ (ລາຍຈົ່ າຍ) - (511)               - (62.618)          
ກ າໄລ  (ຂາດທຶນ )  ໃນ ປີ (2.035)      1 .619 (245.544)   198.286

ສ າລບັປີສິນ້ສຸດວນັທີ 31 ທນັວາ
(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົົ່ າໂດລາ)

ບດົ

ອະທບິາຍ 2017 2016 2017 2016

ກະແສ ເງນິສົດຈ າກການດ າ ເນີນ ທຸລະກິດ
(ຂາດທນຶ) ກ າໄລກົ່ ອນຫກັ ອາກອນກ າໄລ (2.035)           2.130 (245.544)       260.904
ດັດແກສ້ າ ລັບ :
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ (15.442)          (19.187)          (1.862.212)  (2.350.204)
ລາຍຈົ່ າຍດອກເບຍ້ 3.853 3.192 464.654 391.102
ຄົ່ າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ 8 264 192 31.922 23.374
ເງນິແຮໜີສ້ງົໄສຈະສ ນ 15.252 14.455  1.839.289  1.769.882 
ກ າໄລຈາກການສະສາງຊບັສນິ (1)                   - (158)               -
ເກບັຄ ນເງນິແຮໜີເ້ສຍເງນິໃຫກ້ ້ (3.604)           (2.831)            (434.562)       (346.663)       
ຂາດທຶນຈ າກການດ າ ເນີນ ງານກົ່ ອນການ
ປົ່ ຽນແປ ງຊັບສິນ  ແລະ  ໜີ ້ສິນ ( 1 .712)       (2.049)      (206.610)   (251 .605)   

ການປົ່ ຽນແປ ງໃນຊັບສິນ  /  ໜີສ້ິນ  ຈ າກການ
ດ າ ເນີນ ງານ
ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝາກຕາມລະບຽບການ 213 (1.656)            40.385 (199.627)        
ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝາກຢ ົ່ ກບັທະນາຄານອ ົ່ ນ (2.551)             - (307.648)        - 
ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິໃຫກ້ ຢ້ ມ ແລະ ເງນິລົ່ ວງໜາ້ໃຫລ້ ກຄາ້ 14.286 (331)                2.045.319 58.518
ປົ່ ຽນແປງໃນຊບັສນິອ ົ່ ນໆ (925)              106 (106.060)        11.822
ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກລ ກຄາ້ 15.573 22.262  1.702.798  2.688.729 
ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອ ົ່ ນ 2.673 466 301.685 51.394
ປົ່ ຽນແປງໃນໜີສ້ນິອ ົ່ ນໆ 912 158 14.162 (7.831)            
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ 15.846 19.320  1.912.913  2.367.138 
ດອກເບຍ້ຈົ່ າຍ (3.873)           (2.775)           (470.239)       (340.750)       
ຈົ່ າຍອາກອນກ າໄລ - (3.537)           - (433.254)       
ເງນິ ສົດ ສຸດທິ ຈ າກກິດຈະກ າ ການດ າ ເນີນ ງານ 40.442 31 .964 4.926.704 3.944.534

ກະແສ ເງນິສົດຈ າກກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ
ລາຍຮບັຈາກການສະສາງຊບັສນິ 1 - 158 -
ຊ ຊ້ບັສມົບດັຄງົທີົ່ 8 (87)                (395)              (6.797)           (47.303)         
ເງນິ ສົດ ສຸດທິທີົ່ ໃຊ ້ໃນກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ (86)           (395)         (6.797)      (47.303)     

ປົ່ ຽນແປງສຸດທິຂອ ງເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົົ່ າ
ເງນິ ສົດ 40.356 31.356  4.920.065 3.897.231 
ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົົ່ າເງນິສດົ ໃນວນັທີ 1 ມງັກອນ 72.778 41.209  8.913.004 5.070.113 
ຜນົກະທບົຈາກສົ່ ວນຜດິດົ່ ຽງຂອງເງນິຕາຕົ່ າງປະເທດ 796 213 (189.782)        (54.340)         
ເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົົ່ າ ເງນິ ສົດ  ໃນວັນທີ  31 
ທັນວ າ 4 113.134 72.778 13.643.287 8.913.004

(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົົ່ າໂດລາ)


