
 

 

 

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 2019 

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 ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ 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 ືການແຊກແຊງ
ການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈໃນລະບບົການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ 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 ໍ້ເກດີຂ ໍ້ສົງໄສຢ່າງມສີາລະສ າຄນັຕ ່ ຄວາມສາມາດຂອງສາຂາ ໃນການດ າເນີນງານຕ ່ ເນື່ ອງ. ຖ ໍ້າຫາກວ່າພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຂ ໍ້ສະຫຸຼບວ່າ ມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນ, ທີ່ ມສີາລະສ າຄນັພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ກ່າວໄວ ໍ້ໃນບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດ
ສອບບນັຊຂີອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ເຖງິການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຫຼ ືຖ ໍ້າການເປີດເຜີຍດັ່ ງກ່າວ 
ບ ່ ພຽງພ ຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະປ່ຽນແປງໄປ, ຂ ໍ້ສະຫຸຼບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂື ໍ້ນຢ ່ ກບັຫຼກັຖານການກວດສອບ
ບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົເຖງິວນັທໃີນບດົລາຍງານກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເຫດການ ຫຼ ື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 ມສີາລະສ າຄນັ ທີ່ ພົບຈາກການກວດສອບ ລວມເຖິງຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ສາລະສ າຄນັ ໃນ
ລະບບົການຄວບຄຸມພາຍໃນ 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 2019, 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 ເຫນັວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແມ່ນໄດ ໍ້ນ າສະເໜຢ່ີາງສມົເຫດສມົຜນົໃນທຸກ
ສາລະສ າຄນັ, ໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2019 ແລະ ຜນົການດ າເນນີງານທາງ
ການເງນິ ແລະ ກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັການບນັຊຂີອງທະນາຄານ 
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 ົ່ ານີ ໍ້. ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນ
ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອໃຊ ໍ້ເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 
 
ເລື່ອງອື່ນໆ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂ ເນັັ ໍ້ນໜກັໃນບດົອະທບິາຍ 2 (ກ) (i) ພື ໍ້ນຖານໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ເຊີ່ ງ
ອະທບິາຍ ຈດຸປະສງົຂອງການນ າສະເໜຕີວົເລກອ ໍ້າງອງີທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັໃນສ່ວນເພີ່ ມເຕມີ ຫວົ
ໜ່ວຍລ ໍ້ານກບີ, ຈ ານວນທຽບເທົ່ າສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັ ທີ່ ນ າສະເໜປີະກອບໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການນ 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 ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ບ ່ ວ່າຈະ
ເກດີຈາກການສ ໍ້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 ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິໃນສາລະສ າຄນັທງັໝດົ, ຖານະ
ການເງນິ ຂອງສາຂາ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2019 ແລະ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນ 
ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດທີ່ 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 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 
07 ຫາ 41 ແມ່ນນ າສະເໜຢ່ີາງເໝາະສມົຕາມຄວາມເປັນຈງິ, ໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ 31 
ທນັວາ 2019, 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 

ທ່ານ ທະນງົໄຊ ນາມວງົສາ 

ຜ ໍ້ຈດັການສາຂາ 

24 ມນີາ 2020 



ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທ ນທະນາຄານ 

ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

ທນຶຈດົຖະບຽນ ຄງັສ ຳຮອງຕຳມ ເງນິແຮທົົ່ ວໄປ

ທ ົ່ ຖອກແລວ້ ລະບຽບກຳນ ສ ຳລບັກດິຈະກ ຳ ສນິເຊ ົ່ ອ
(ລຳ້ນກ ບ) (ລຳ້ນກ ບ) (ລຳ້ນກ ບ) (ລຳ້ນກ ບ) (ລຳ້ນກ ບ)

ຍອດເຫ  ອໃນວັນທ  1 ມັງກອນ 2018 100.163 44.207 5.257 781 150.408
ກ ຳໄລໃນປ - 3.109              - - 3.109              
ໂອນເປັນ ທນຶ ສ ຳ ຮອງ ຕຳມ ກດົໝຳຍ - (311)                 311 - -
ເງນິແຮລວມທ ົ່ ຫກັເປັນລຳຍຈົ່ ຳຍພຳຍໃນປ - - - 128 128
ເກບັຄ ນເງນິແຮລວມພຳຍໃນປ - - - (270)                  (270)               
ກຳນຈດັປະເພດໃໝົ່  ຂອງ ເງນິ ແຮ ສະ ເພຳະ ຂອງ ເງນິ ກ  ້ພຳຍ ໃນ ປ - - - (96)                    (96)                 
ສົ່ ວນຜດິດົ່ ຽງອດັ ຕຳ ແລກ ປົ່ ຽນເງນິຕຳຕົ່ ຳງປະເທດ - 1.463 (174)                8                       1.297
ຍອດເຫ  ອໃນວັນທ  31 ທັນວຳ 2018 ແລະ 1 ມັງກອນ 2019 100.163 48.467 5.395 551 154.576
 ປັບ ປຸງ ຕຳມ ກຳນ ນ ຳ ໃຊ ້IFRS 16 ໃນ ເບ ອ້ງ ຕົນ້ (26)                 - - (26)                 
ກ ຳໄລໃນປ - 14.608             - - 14.608
ໂອນເປັນ ທນຶ ສ ຳ ຮອງ ຕຳມ ກດົໝຳຍ - (1.461)              1.461 - -
ເງນິແຮທົົ່ ວ ໄປທ ົ່ ຫກັເປັນລຳຍຈົ່ ຳຍພຳຍໃນປ - - - 131 131
ເກບັຄ ນເງນິແຮທົົ່ ວໄປພຳຍໃນປ - - - (178)                   (178)                
ສົ່ ວນຜດິດົ່ ຽງອດັ ຕຳ ແລກ ປົ່ ຽນເງນິຕຳຕົ່ ຳງປະເທດ - 1.557 531                 15                      2.103              
ຍອດເຫ  ອໃນວັນທ  31 ທັນວຳ 2019 100.163 63.146 7.386 519 171.214

ລວມ
ກ ຳໄລສະສມົ

ບດົ

ອະທບິຳຍ 2019 2018 2019 2018

ຊັບສິນ

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົົ່ ຳເງນິສດົ 5 158.783 144.943 17.964.089 17.034.722

ເງນິຝຳກຢ ົ່ ສຳຂຳອ ົ່ ນ ແລະ ທະນຳຄຳນ 6 15.243 - 1.724.526 -

ເງນິຝຳກຕຳມລະບຽບກຳນກບັທະນຳຄຳນແຫົ່ ງ ສປປ
 ລຳວ 7 9.771 6.893 1.105.429 810.114
ເງນິກ  ້ແລະ ເງນິລົ່ ວງໜຳ້ໃຫລ້ ກຄຳ້ , ຫ ງັຫກັເງນິແຮ
ສະເພຳະ 8 135.145 133.870 15.289.755 15.733.345

ຊບັສມົບດັຄງົທ ົ່ ມ  ຕວົຕນົ 9 1.833 1.522 207.489 178.876

ຊບັສນິອ ົ່ ນໆ 10 1.518 2.965 171.680 348.468

ລວມຊັບສິນ 322.293 290.193 36.462.968 34.105.525

(ລຳ້ນກ ບ) (ທຽບເທົົ່ ຳເງນິໂດລຳ)

ວນັທ  31 ທນັວຳ 2019 ໜ ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ ຳ ຮອ ງອ ົ່ ນໆ

ໜ ້ສິນ

ເງນິຝຳກຈຳກລ ກຄຳ້ 11 129.832 118.172 14.688.636 13.888.406

ເງນິຝຳກຈຳກທະນຳຄຳນອ ົ່ ນ 12 13.584 15.508 1.536.823 1.822.609

ໜ ສ້ນິອ ົ່ ນໆ 13 7.663 1.937 866.985 227.650

ລວມໜ ້ສິນ 151 .079 135.617 17.092.444 15.938.665

ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ ຳ ຮອ ງອ ົ່ ນໆ

ທນຶຈດົທະບຽນທ ົ່ ຖອກແລວ້ 14 100.163 100.163 12.153.127 12.153.127

ຄງັສ ຳຮອງຕຳມລະບຽບກຳນ 15 7.386 5.394 835.761 670.507

ຄງັສ ຳຮອງຜດິດົ່ ຽງເງນິຕຳຕົ່ ຳງປະເທດ - - (821.110)       (381.219)      

ກ ຳໄລສະສມົ 63.146 48.468 7.143.984 5.659.688

ເງນິແຮທົົ່ ວ ໄປ ສ ຳລບັກດິຈະກ ຳສນິເຊ ົ່ ອ 16 519 551 58.762 64.757

ລວມທຶນ  ແລະ  ຄັງສ ຳ ຮອ ງອ ົ່ ນໆ 171 .214 154.576 19.370.524 18.166.860

ລວມໜ ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ ຳ ຮອ ງອ ົ່ ນໆ 322.293 290.193 36.462.968 34.105.525

ບດົ

ອະທບິຳຍ 2019 2018 2019 2018

ກະແສ ເງນິສົດຈ ຳກກຳນດ ຳ ເນ ນ ທຸລະກິດ
ກ ຳໄລ (ຂຳດທນຶ) ກົ່ ອນຫກັ ອຳກອນກ ຳໄລ 19.221            4.090            2.174.393 480.539
ດັດແກສ້ ຳ ລັບ :
ລຳຍຮບັດອກເບຍ້ (11.359)          (14.266)          (1.285.120) (1.676.664)
ລຳຍຈົ່ ຳຍດອກເບຍ້ 4.092 3.624 462.966 425.950
ຄົ່ ຳຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ 9 427 251 48.314 29.459
ເງນິ ແຮ ໜ  ້ສງົໄສ ຈະ ສ ນ 9.756 37.048 1.103.725 4.354.200
ເກບັຄ ນເງນິແຮໜ ເ້ສຍເງນິກ ໃ້ຫລ້ ກຄຳ້ (24.456)         (32.987)         (2.766.780) (3.876.766)
ຂຳດທຶນຈ ຳກກຳນດ ຳ ເນ ນ ງຳນກົ່ ອນກຳນ
ປົ່ ຽນແປ ງຊັບສິນ  ແລະ  ໜ ້ສິນ 2.319        (2.240)      (262.502)   (263.282)   

ກຳນປົ່ ຽນແປ ງໃນຊັບສິນ  /  ໜ ສ້ິນ  ຈ ຳກກຳນ
ດ ຳ ເນ ນ ງຳນ
ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝຳກຕຳມລະບຽບກຳນ (2.610)            631 (295.315)        97.247
ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝຳກຢ ົ່ ກບັທະນຳຄຳນອ ົ່ ນ (15.243)          2.551 (1.724.526) 307.648
ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິກ  ້ແລະ ເງນິລົ່ ວງໜຳ້ໃຫລ້ ກຄຳ້ 18.568 6.891 2.100.650 1.252.289
ປົ່ ຽນແປງໃນຊບັສນິອ ົ່ ນໆ 1.613 937 182.558 119.863
ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝຳກຈຳກລ ກຄຳ້ 7.073 10.146 800.230 861.146
ປົ່ ຽນແປງໃນເງນິຝຳກຈຳກທະນຳຄຳນອ ົ່ ນ (2.526)           1.910 (285.786)       182.803
ປົ່ ຽນແປງໃນໜ ສ້ນິອ ົ່ ນໆ (519)               721 (58.772)         (67.397)         
ລຳຍຮບັດອກເບຍ້ 11.426 14.353 1.292.664 1.689.411
ດອກເບຍ້ຈົ່ ຳຍ (3.055)           (4.080)           (345.598)       (485.057)       
ຈົ່ ຳຍອຳກອນກ ຳໄລ (2.565)           - (290.174)        -
ເງນິ ສົດ ສຸດທໄິດ ້ຮັບຈ ຳກກິດຈະກ ຳ ກຳນດ ຳ ເນ ນ ງຳນ 9.843 31 .821 1 .1 13.429 3.694.671

ກະແສ ເງນິສົດຈ ຳກກິດຈະກ ຳ ກຳນລົງທຶນ
ຊ ຊ້ບັສມົບດັຄງົທ ົ່ 9 (98)                (12)                 (11.087)          (1.410)            
ເງນິ ສົດ ສຸດທິທ ົ່ ໃຊ ້ໃນກິດຈະກ ຳ ກຳນລົງທຶນ (98)           ( 12)           ( 1 1 .087)      ( 1 .410)       

ປົ່ ຽນແປງສຸດທິຂອ ງເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົົ່ ຳ
ເງນິ ສົດ 9.745 31 .809 1 .102.342 3.693.262
ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົົ່ ຳເງນິສດົ ໃນວນັທ  1 ມງັກອນ 144.943 113.134 17.034.722 13.643.287
ຜນົກະທບົຈຳກ ສົ່ ວນຜດິດົ່ ຽງຂອງເງນິຕຳຕົ່ ຳງປະເທດ 4.095            - (172.975)        (301.827)        
ເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົົ່ ຳ ເງນິ ສົດ  ໃນວັນທ  31 
ທັນວ ຳ 5 158.783 144.943 17.964.089 17.034.722

(ລຳ້ນກ ບ) (ທຽບເທົົ່ ຳໂດລຳ)
ບດົ

ອະທບິຳຍ 2019 2018 2019 2018

ລຳຍຮັບດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ຈຳກເງນິກ  ້ແລະ ເງນິລົ່ ວງໜຳ້ 11.288 14.035 1.277.058 1.649.457
ດອກເບຍ້ຈຳກທຸລະກ ຳລະຫວົ່ ຳງ 
ທະນຳຄຳນ ແລະ ຕະຫ ຳດເງນິ 71 231 8.062 27.207
ລວມລຳຍຮັບດອກເບ ້ຍ 1 1 .359 14.266 1 .285.120 1 .676.664

ລຳຍຈົ່ ຳຍດອກເບ ້ຍ
ດອກເບຍ້ເງນິຝຳກ (4.092)         (3.624)         (462.966)     (425.950)     
ລວມລຳຍຈົ່ ຳຍດອກເບ ້ຍ (4.092)     (3.624)     (462.966) (425.950) 
ລຳຍຮັບດອກເບ ້ຍ ສຸດທິ 7.267 10.642 822.154 1 .250.714

ລຳຍຮັບອ ົ່ ນໆ
ລຳຍຮບັຄົ່ ຳທ ຳນຽມ ແລະ ຄົ່ ຳບ ລກິຳນ 456 545 51.572 64.099
ລຳຍຈົ່ ຳຍຄົ່ ຳທ ຳນຽມ ແລະ ຄົ່ ຳບ ລກິຳນ (101)             (77)              (11.459)        (9.089)         
ລຳຍຮັບ ສຸດທິ ຄົ່ ຳທ ຳ ນ ຽມ ແລະ
 ຄົ່ ຳບ ລິກຳນ 17 355 468 40.1 13 55.010

ຂຳດທນຶຈຳກກຳນແລກປົ່ ຽນເງນິຕຳ
ຕົ່ ຳງປະເທດ (77)              (1.276)         (8.620)         (150.018)      
ລຳຍຮບັອ ົ່ ນໆ 18 372 1 .658 42.053 194.885
ລວມລຳຍຮັບອ ົ່ ນໆ 650 850 73.546 99.877

ລຳຍຮັບ  ກົ່ ອນຫັກລ ຳຍຈົ່ ຳຍ
ດອກເບ ້ຍ ,  ເງນິ ແຮໜ ້ສົງໄສຈະ
ສ ນ  ແລະ  ລ ຳຍຈົ່ ຳຍ  ອ ຳກອນ
ກ ຳໄລ 7.917 11 .492 895.700 1 .350.591

ລຳຍຈົ່ ຳຍຈ ຳກກຳນດ ຳ ເນ ນ ງຳນ
ລຳຍຈົ່ ຳຍພະນກັງຳນ (1.774)         (1.766)         (200.734)     (207.551)     
ລຳຍຈົ່ ຳຍຄົ່ ຳຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ (427)            (251)            (48.314)       (29.459)       
ລຳຍຈົ່ ຳຍອ ົ່ ນໆ 19 (1.148)          (1.182)          (129.963)     (138.963)     
ລຳຍຈົ່ ຳຍສຸດທເິງນິແຮສະເພຳະ 14.653         (4.203)         1.657.704 (494.079)     
ລຳຍຈົ່ ຳຍເງນິແຮສະເພຳະ (9.625)         (36.920)       (1.088.928) (4.339.153)
ເກບັຄ ນເງນິແຮໜ ເ້ສຍ 24.278 32.717 2.746.632 3.845.074
ລວມລຳຍຈົ່ ຳຍຈ ຳກກຳນດ ຳ ເນ ນ ງຳນ 1 1 .304     (7.402)     1 .278.693 (870.052) 
ກ ຳໄລ  (ຂຳດທຶນ )  ກົ່ ອນຫັກອ ຳກອນກ ຳໄລ 19.221 4.090      2.174.393 480.539  
ອຳກອນກ ຳໄລ (ລຳຍຈົ່ ຳຍ) 20 (4.613)         (981)            (521.854)     (115.329)      
ກ ຳໄລ  (ຂຳດທຶນ )  ໃນປ 14.608     3.109      1 .652.539 365.210   

ສ ຳລບັປ ສິນ້ສຸດວນັທ  31 ທນັວຳ 2019
(ລຳ້ນກ ບ) (ທຽບເທົົ່ ຳໂດລຳ)


