
 

 

 

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 2018 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊ ີຕ ່ ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ມວີດັຖຸປະສງົເພື່ ອໃຫ ໍ້ຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດສມົຜົນວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ໂດຍລວມແມ່ນປາສະຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ອນັເປັນສາລະສ າຄນັ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ື
ຂ ໍ້ຜດິພາດ, ແລະ ສະເໜລີາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊ ີເຊິ່ ງລວມຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຢ ່ ນ າ, ຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດ
ສມົຜນົ ຄຄືວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນໃນລະດບັສ ງ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້ເປັນການຮບັປະກນັວ່າ ການດ າເນນີການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດ
ສອບບນັຊ ີຈະສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ທີ່ ມຢີ ່ ໄດ ໍ້ສະເໝີໄປ ຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນ
ອາດເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ ແລະ ຖວ່ືາມສີາລະສ າຄນັ ເມື່ ອຄາດການໄດ ໍ້ຢ່າງສມົເຫດສມົຜົນ ວ່າລາຍການທີ່ ບດິເບອືນ
ຈາກຄວາມເປັນຈງິແຕ່ລະລາຍການ ຫຼ ືທຸກລາຍການລວມກນັ ຈະມຜີົນຕ ່ ການຕດັສນິໃຈ ທາງເສດຖະກດິຂອງຜ ໍ້ໃຊ ໍ້ ເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິເຫຼົ່ ານີ ໍ້. 
ໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊ ີຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ດຸນພນິດິ ແລະ ການສງັເກດ ແລະ 
ສງົໄສຢ່າງຜ ໍ້ປະກອບວຊິາຊບີຕະຫຼອດການກວດສອບ ການປະຕບິດັງານຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ລວມເຖງິ: 

 ລະບຸ ແລະ ປະເມນີຄວາມສ່ຽງຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິທີ່ ສ າຄນັ ໃນເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ, ກ ານດົຮ ບແບບ ແລະ ປະຕບິດັງານຕາມວທິກີານກວດສອບເພື່ ອຕອບສະ 
ໜອງຕ ່ ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ໄດ ໍ້ຫຼກັຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນເກນໃນການສະແດງ
ຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ບ ່ ພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ຊື່ ງເປັນຜນົຈາກ
ການສ ໍ້ໂກງຈະສ ງກວ່າຂ ໍ້ຜດິພາດ ເນື່ ອງມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ອາດຈະກ່ຽວກບັການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ ການປອມແປງເອກະສານ
ຫຼກັຖານ, ການຕັ ໍ້ງໃຈລະເວັ ໍ້ນການສະແດງຂ ໍ້ມ ນ ການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບ ່ ກງົກບັຄວາມເປັນຈງິ ຫຼ ືການແຊກແຊງການຄວບຄຸມ
ພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈໃນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບ ເພື່ ອອອກແບບວທິກີານກວດສອບທີ່ ມີ
ຄວາມເໝາະສມົກບັສະຖານະການ, ແຕ່ບ ່ ແມ່ນເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຕ ່ ຄວາມມປີະສດິທຜິົນຂອງການ
ຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງສາຂາ. 

 ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ຄວາມສມົເຫດສມົຜົນຂອງການປະມານການທາງບນັຊ ີ
ແລະ ການເປີດເຜຍີຂ ໍ້ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຊື່ ງເຮດັຂ ໍ້ນໂດຍຜ ໍ້ບ ລຫິານ. 

 ສະຫຸຼບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການໃຊ ໍ້ຫຼກັການບນັຊ ີສ າລບັການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ ຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານ ຈາກຫຼກັຖານ
ການກວດສອບບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ, ສະຫຸຼບວ່າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ມສີາລະສ າຄນັກ່ຽວກບັເຫດການ ຫຼ ືສະຖານະການທີ່ ອາດ
ເປັນເຫດໃຫ ໍ້ເກີດຂ ໍ້ສງົໄສຢ່າງມສີາລະສ າຄັນຕ ່ ຄວາມສາມາດຂອງສາຂາ ໃນການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ. ຖ ໍ້າຫາກວ່າພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຂ ໍ້ສະຫຸຼບວ່າ ມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນ, ທີ່ ສ າຄນັພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ກ່າວໄວ ໍ້ໃນບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບ
ບນັຊຂີອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ເຖິງການເປີດເຜີຍທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຫຼ ືຖ ໍ້າການເປີດເຜີຍ ດັ່ ງກ່າວບ ່
ພຽງພ  ຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະປ່ຽນແປງໄປ, ຂ ໍ້ສະຫຸຼບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂື ໍ້ນຢ ່ ກບັຫຼກັຖານການກວດສອບບນັຊີ
ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົເຖິງວັນທໃີນບດົລາຍງານກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເຫດການ ຫຼື ສະຖານະການໃນ
ອະນາຄດົອາດເປັນເຫດໃຫ ໍ້ສາຂາຕ ໍ້ອງຢຸດການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ. 

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

 

ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຕດິຕ ່ ກບັຜ ໍ້ທີ່ ມໜີ ໍ້າທີ່ ໃນການກ າກບັດ ແລ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັບນັດາບນັຫາອື່ ນໆ, ຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການ
ກວດສອບ ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ວາງແຜນໄວ ໍ້ປະເດນັທີ່ ສ າຄນັ ທີ່ ພບົຈາກການກວດສອບ ລວມເຖິງຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ສ າຄນັ ໃນລະບບົການຄວບ
ຄຸມພາຍໃນ ຊື່ ງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າອາດກວດພບົໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ.  

ບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊອີດິສະລະ 
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 2018, 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 ຂ ໍ້ມ ນອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີອື່ ນໆ. 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ເຫນັວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິໄດ ໍ້ນ າສະເໜ ີ ຕາມພື ໍ້ນຖານທຸກຄວາມສ່ຽງທີ່
ສາມາດຍອມຮບັໄດ ໍ້ ລວມມ ີຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 ແລະ ຜນົການດ າເນນີງານທາງ
ການເງນິ ແລະ ກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີສິ ໍ້ນສຸດວນັດຽວກນັ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງທະນາຄານ ແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ  
 
ພື ໍ້ນຖານການອອກຄ າຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບບນັຊ ີຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊີສາກນົ (“ISAs”). ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ກ່າວໄວ ໍ້ໃນສ່ວນຂອງ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊຕີ ່ ເອກະສານລາຍ
ງານການເງນິ ໃນການລາຍງານຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າມຄີວາມເປັນອດິສະລະ ຈາກທະນາຄານ 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) ພື ໍ້ນຖານໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິເຊີ່ ງ
ອະທບິາຍ ຈດຸປະສງົຂອງການນ າສະເໜຕີວົເລກອ ໍ້າງອງີໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັໃນສ່ວນເພີ່ ມເຕມີ ຫວົໜ່ວຍ
ລ ໍ້ານກບີ, ຈ ານວນທຽບເທົ່ າສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັ ທີ່ ນ າສະເໜປີະກອບໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ເພື່ ອ
ຈດຸປະສງົໃນການນ າໃຊ ໍ້ພາຍໃນສາຂາເທົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ບ ່ ຄວນຖກືໄປນ າໃຊ ໍ້ໃນຈດຸປະສງົອື່ ນໆ 
 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຜ ໍ້ບ ລຫິານມໜີ ໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິໃຫ ໍ້ຖກືຕ ໍ້ອງ ເພື່ ອໃຫ ໍ້
ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບັນຊີຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ຫຼກັການບັນຊີໃນ ສປປລາວ ແລະ 
ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ ຜ ໍ້ບ ລຫິານພຈິາລະນາວ່າຈ າເປັນ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສາມາດກະກຽມເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິ ທີ່ ປາດສະຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິທີ່ ສ າຄນັ ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການ
ສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ. 
 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິຜ ໍ້ບ ລຫິານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບການປະເມນີຄວາມສາມາດ ຂອງສາຂາ
ໃນດ ໍ້ານຄວາມຕ ່ ເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ການເປີດເຜຍີຕາມຄວາມເໝາະສມົເລື່ ອງກ່ຽວກບັການດ າເນນີງານ
ຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ຫຼກັການບນັຊແີບບຕ ່ ເນື່ ອງ ເວັ ໍ້ນແຕ່ຜ ໍ້ບ ລຫິານມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະຍກົເລກີ ຫຼ ືຢຸດການດ າເນນີງານ ຫຼ ືບ ່
ສາມາດດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງໄປໄດ ໍ້. 

ຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ສະຫວນັນະເຂດ (“ສາຂາ”) ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ການ
ກະກຽມ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ນ າສະເໜຕີາມພື ໍ້ນຖານທຸກຄວາມສ່ຽງທີ່ ສາມາດຍອມຮບັໄດ ໍ້ 
ລວມມຖີານະການເງນິ ຂອງສາຂາ ໃນວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2018 ແລະ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານ
ສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດທີ່ ດັ່ ງກ່າວໂດຍ
ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ. ໃນການ
ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ 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 ລຫິານ ຂ ຢັໍ້ງຢືນວ່າທາງຄະນະບ ລຫິານ ໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກ່າວມາຂ ໍ້າງເທງິຢ່າງຄບົຖໍ້ວນ ໃນການກະ 
ກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ການຮບັຮອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ທ່ານ ທະນງົໄຊ ນາມວງົສາ, ຕາງໜໍ້າຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານ ຂ ຮບັຮອງວ່າ: ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຈາກໜໍ້າ 
06 ຫາ 40 ແມ່ນນ າສະເໜຕີາມພື ໍ້ນຖານທຸກຄວາມສ່ຽງທີ່ ສາມາດຍອມຮບັໄດ ໍ້ ລວມມໃີບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງ
ສາຂາ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2018, ຜນົປະກອບການທາງການເງນິ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທ ນ ແລະ ຄງັ
ສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີີ ໍ້ນສຸດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງ 
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ. 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ທ່ານ ທະນງົໄຊ ນາມວງົສາ 

ຜ ໍ້ຈດັການສາຂາ 

28 ມນີາ 2019 



ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທ ນທະນາຄານ 

ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 
ບດົ

ອະທບິາຍ 2018 2017 2018 2017

ກະແສ ເງນິສົດຈ າກການດ າ ເນີນ ທຸລະກິດ
ກ າໄລ (ຂາດທນຶ) ກ່ອນຫກັ ອາກອນກ າໄລ 4.090            (2.035)           480.539 (245.544)       
ດັດແກສ້ າ ລັບ :
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ (14.266)          (15.442)          (1.676.664) (1.862.212)
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 3.624 3.853 425.950 464.654
ຄ່າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ 251 264 29.459 31.922
ລາຍຈ່າຍເງນິແຮຂາດທນຶເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ 37.048 15.252 4.354.200  1.839.289 
ເກບັຄນືເງນິແຮໜີເ້ສຍເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄາ້ (32.987)         (3.604)           (3.876.766) (434.562)       
ກ າໄລຈາກການສະສາງຊບັສນິ -                (1)                   -                (158)               
ຂາດທຶນຈ າກການດ າ ເນີນ ງານ ກ່ອນການ
ປ່ຽນແປງຊັບສິນ  ແລະ  ໜີ ້ສິນ (2.240)      ( 1 .713)       (263.282)   (206.611 )    

ການ ປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນ  /  ໜີສ້ິນ  ຈ າກການ
ດ າ ເນີນ ງານ
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຕາມລະບຽບການ 631 213 97.247 40.385
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຢູ່ກບັທະນາຄານອື່ ນ 2.551 (2.551)            307.648 (307.648)       
ປ່ຽນແປງໃນເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ 6.892 14.286 1.252.289  2.045.319 
ປ່ຽນແປງໃນຊບັສນິອື່ ນໆ 937 (925)              119.863 (106.060)        
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກລູກຄາ້ 10.146 15.573 861.146  1.702.798 
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອື່ ນ 1.910 2.673 182.803 301.685
ປ່ຽນແປງໃນໜີສ້ນິອື່ ນໆ 721 912 (67.396)         14.162
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ 14.353 15.846 1.689.411  1.912.913 
ດອກເບຍ້ຈ່າຍ (4.080)           (3.873)           (485.057)       (470.239)       
ຈ່າຍອາກອນກ າໄລ -                - -                -
ເງນິ ສົດ ສຸດທໄິດ ້ຮັບຈ າກກິດຈະກ າ ການດ າ ເນີນ ງານ 31 .821 40.442 3.694.672 4.926.704

ກະແສ ເງນິສົດຈ າກກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ
ກ າໄລຈາກການສະສາງຊບັສນິ -                1 -                158
ຈດັຊືຊ້ບັສມົບດັຄງົທີ່ (12)                 (87)                (1.410)            (6.797)           
ເງນິ ສົດ ສຸດທິທີ່ ໃຊ ້ໃນກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ ( 12)           (86)           ( 1 .410)       (6.639)      

ປ່ ຽນແປງສຸດທິຂອ ງເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົ່ າ
ເງນິ ສົດ 31.809 40.356 3.693.262  4.920.065 
ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ ໃນວນັທີ 1 ມງັກອນ 113.134 72.778 13.643.287  8.913.004 
ຜນົກະທບົຜດິດ່ຽງຈາກການຕມີນູຄ່າເງນິຕາຕ່າງປະເທດ -                -                (301.827)        (189.782)        
ເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົ່ າ ເງນິ ສົດ  ໃນວັນທີ  31 
ທັນວ າ 5 144.943 113.134 17.034.722 13.643.287

(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົ່ າໂດລາ)

ບດົ

ອະທບິາຍ 2018 2017 2018 2017

ຊັບສິນ

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 5 144.943 113.134 17.034.722 13.643.287

ເງນິຝາກຢູ່ສາຂາອື່ ນ ແລະ ທະນາຄານ 6 - 2.551 - 307.648

ເງນິຝາກຕາມລະບຽບການກບັ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 7 6.893 7.524 810.114 907.361
ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ , 
ຫ ງັຫກັເງນິແຮສະເພາະ 8 133.870 145.053 15.733.345 17.492.553

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ມຕີວົຕນົ 9 1.522 1.760 178.876 212.287

ຊບັສນິອື່ ນໆ 10 2.965 3.989 348.468 481.078

ລວມຊັບສິນ 290.193 274.011 34.105.525 33.044.214

(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົ່ າເງນິໂດລາ)

ວນັທີ 31 ທນັວາ ໜີ ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອື່ ນໆ

ໜີ້ສິນ
ເງນິຝາກຈາກລູກຄາ້ 11 118.172 108.026 13.888.406 13.027.260

ເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອື່ ນ 12 15.508 13.598 1.822.609 1.639.806

ໜີສ້ນິອື່ ນໆ 13 1.937 1.979 227.650 238.825

ລວມໜີ້ສິນ 135.617 123.603 15.938.665 14.905.891

ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອື່ ນໆ

ທນຶຈດົທະບຽນທີ່ ຖອກແລວ້ 14 100.163 100.163 12.153.127 12.153.127

ຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ 15 5.394 5.257 670.507 633.986

ຄງັສ າຮອງຜດິດ່ຽງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - - (381.219)      (74.031)        
ກ າໄລສະສມົ 48.468 44.207 5.659.688 5.330.999
ເງນິແຮລວມ ສ າລບັກດິຈະກ າສນິເຊື່ ອ 16 551 781 64.757 94.242
ລວມທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອື່ ນໆ 154.576 150.408 18.166.860 18.138.323

ລວມໜີ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງ
ສ າ ຮອ ງອື່ ນໆ 290.193 274.011 34.105.525 33.044.214

ບດົ
ອະທບິາຍ 2018 2017 2018 2017

ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ຈາກເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ 14.035 15.438 1.649.457 1.861.699
ດອກເບຍ້ຈາກທຸລະກ າລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ຕະຫ າດເງນິ 231 4 27.207 513
ລວມລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ 14.266 15.442 1 .676.664   1 .862.212

ລາຍ ຈ່ າຍດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ເງນິຝາກ (3.624)         (3.610)         (425.950)     (435.347)     
ດອກເບຍ້ຈາກທຸລະກ າລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ຕະຫ າດເງນິ -              (243)            -              (29.307)       
ລວມລາຍ ຈ່ າຍດອກເບ ້ຍ (3.624)     (3.853)     (425.950) (464.654) 
ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ ສຸດທິ 10.642 11 .589 1 .250.714 1 .397.558

ລາຍຮັບອື່ ນໆ
ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 545 584 64.098 70.446
ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ (77)              (75)              (9.088)         (9.076)         
ລາຍຮັບ ສຸດທິ ຄ່ າທ າ ນ ຽມ ແລະ
 ຄ່ າບ ລິການ 17 468 509 55.010 61 .370

ຂາດທນຶຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາ
ຕ່າງປະເທດ (1.276)         63 (150.018)      7.595
ລາຍຮບັອື່ ນໆ 18 1 .658 972 194.885 117.161
ລວມລາຍຮັບອື່ ນໆ 850 1 .544 99.877 186.126

ລາຍຮັບ  ກ່ອນຫັກລ າຍ ຈ່ າຍ
ດອກເບ ້ຍ ,  ເງນິ ແຮໜີ້ສົງໄສຈະ
ສູນ  ແລະ  ລ າຍ ຈ່ າຍ  ອ າກອນ
ກ າໄລ 1 1 .492 13.133 1 .350.591 1 .583.684

ລາຍ ຈ່ າຍຈ າກການດ າ ເນີນ ງານ
ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ (1.766)         (1.540)         (207.551)     (185.739)     
ລາຍຈ່າຍຄ່າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ (251)            (265)            (29.459)       (31.922)       
ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ 19 (1.182)          (1.424)         (138.963)     (171.746)      
ລາຍຈ່າຍສຸດທເິງນິແຮສະເພາະ (4.203)         (11.939)        (494.079)     (1.439.820)
ລາຍຈ່າຍເງນິແຮສະເພາະ (36.920)       (14.684)       (4.339.153) (1.770.804)
ເກບັຄນືເງນິແຮໜີເ້ສຍ 32.717 2.745 3.845.074 330.984
ລວມລາຍ ຈ່ າຍຈ າກການດ າ ເນີນ ງານ (7.402)     ( 15.168)    (870.052) ( 1 .829.227)
ກ າໄລ  (ຂາດທຶນ )  ກ່ອນຫັກອ າກອນກ າໄລ 4.090 (2.035)     480.539  (245.544) 
ອາກອນກ າໄລ (ລາຍຈ່າຍ) (981)            - (115.329)      -
ກ າໄລ  (ຂາດທຶນ )  ໃນ ປີ 3.109      (2.035)     365.210   (245.544) 

ສ າລບັປີສິນ້ສຸດວນັທີ 31 ທນັວາ
(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົ່ າໂດລາ)

ທນຶຈດົຖະບຽນ ຄງັສ າຮອງຕາມ ເງນິແຮທົ່ ວໄປ

ທີ່ ຖອກແລວ້ ລະບຽບການ ສ າລບັກດິຈະກ າ ສນິເຊື່ ອ
(ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ)

ຍອດເຫ ືອໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 100.163 45.527 5.176 1.057 151.923
ຂາດທນຶໃນປີ - (2.035)             - - (2.035)             
ເງນິແຮລວມທີ່ ຫກັເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ - - - 568 568
ເກບັຄນືເງນິແຮລວມພາຍໃນປີ - - - (859)               (859)               
ຜດິດ່ຽງຈາກການຕມີູນຄ່າເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - 715 81 15                   811
ຍອດເຫ ືອໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2017 ແລະ 1 ມັງກອນ 2018 100.163 44.207 5.257 781 150.408
ກ າໄລໃນປີ - 3.109              - - 3.109
ໂອນເຂົາ້ຄງັສ າຮອງ - (311)                 311 - -
ເງນິແຮລວມທີ່ ຫກັເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ - - - 128 128
ເກບັຄນືເງນິແຮທົ່ ວໄປພາຍໃນປີ - - - (270)               (270)               
ການຈດັປະເພດເຂົາ້ແຮສະເພາະພາຍໃນປີ - - - (96)                 (96)                 
ຜດິດ່ຽງຈາກການຕມີູນຄ່າເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - 1.463 (174)                8                    1.297              
ຍອດເຫ ືອໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 100.163 48.468 5.394 551 154.576

ລວມ
ກ າໄລສະສມົ


