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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. 

ແຜ່ນພບັບດົລາຍງານຖານະການເງນິ ທະນາຄານ ພາບລກິ 

ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2017 

ການບ ລກິານທີ່ ດເີລດີ ຄເືປົໍ້າໝາຍຂອງພວກເຮາົ 

ຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານຂອງທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (“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 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, ໃນກ ລະນີ
ຫາກມຄີວາມແຕກຕ່າງທາງດ ໍ້ານຜນົປະໂຫຍດໃນການນ າສະເໜຕີາມຄວາມເປັນຈງິ ຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັວ່າເອກະສານ
ລາຍງານເຫຼ ົ່ ານີ ໍ້ໄດ ໍ້ເປີດເຜຍີຂ ໍ້ມ ນຢ່າງເໝາະສມົ, ພໍ້ອມອະທບິາຍໃຫ ໍ້ເຫດຜນົຕວົຈງິ ທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົໃນເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິ; 

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) ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິບນົພື ໍ້ນຖານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ຍກົເວັ ໍ້ນໃນກ ລະນ ີ ທີ່
ທາງສາຂາຫາກຕັ ໍ້ງຂ ໍ້ສມົມຸດຖານ ຫຼ ືຄາດຄະເນວ່າບ ່ ເໝາະສມົທີ່ ທາງສາຂາຈະດ າເນນີງານຕ ່ ໄປໃນອະນາຄດົ; 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 ໍ້າງເທງິຢ່າງຄບົຖໍ້ວນ ໃນການກະກຽມ 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ການຮບັຮອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ທ່ານ ເຈຍ ກມິ ລອິອງ, ຕາງໜໍ້າຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານ ຂ ຮບັຮອງວ່າ: ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຈາກໜໍ້າ 08 
ຫາ 48 ແມ່ນນ າສະເໜຢ່ີາງເໝາະສມົຕາມຄວາມເປັນຈງິ, ໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 
2017, ຜນົປະກອບການທາງການເງນິ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທ ນ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານ
ກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີີ ໍ້ນສຸດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ. 

ຕາງໜໍ້າ ແລະ ໃນນາມຄະນະບ ລຫິານ:  

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊ ີຕ ່ ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ມວີດັຖຸປະສງົເພື່ ອໃຫ ໍ້ຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າເອກະ ສານລາຍງານການເງນິ 
ໂດຍລວມແມ່ນປາດສະຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ອນັເປັນສາລະສ າຄນັ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ື
ຂ ໍ້ຜດິພາດ, ແລະ ສະເໜລີາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊເີຊິ່ ງລວມຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຢ ່ ນ າຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດ
ສມົຜນົ ຄຄືວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນ ໃນລະດບັສ ງ ແຕ່ບ ່ໄດ ໍ້ເປັນການຮບັປະກນັວ່າ ການປະຕບິດັການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດ
ສອບບນັຊຈີະສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນ ຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ າຄນັທີ່ ມຢີ ່ ໄດ ໍ້ສະເໝ ີ ໄປ ຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນ
ຈາກຄວາມເປັນຈງິອາດເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ື ຂ ໍ້ຜດິພາດ ແລະ ຖວ່ືາມສີາລະສ າຄນັ ເມື່ ອຄາດການໄດ ໍ້ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ວ່າ
ລາຍການທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິແຕ່ລະລາຍການ ຫຼ ື ທຸກລາຍການລວມກນັ ຈະມຜີນົຕ ່ ການຕດັສນິໃຈ ທາງເສດຖະກດິ
ຂອງຜ ໍ້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 ໃນເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ ອອກແບບ ແລະ ປະຕບິດັງານຕາມວທິກີານກວດສອບເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ ່
ຄວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ໄດ ໍ້ຫຼກັຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຂອງ
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ບ ່ ພບົຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ຊື່ ງເປັນຜນົຈາກການສ ໍ້ໂກງຈະສ ງກວ່າ
ຂ ໍ້ຜດິພາດ ເນື່ ອງມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ອາດຈະກ່ຽວກບັການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ ການປອມແປງເອກະສານຫຼກັຖານ ການຕັ ໍ້ງໃຈລະເວັ ໍ້ນ
ການສະແດງຂ ໍ້ມ ນ ການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບ ່ ກງົກບັຄວາມເປັນຈງິ ຫຼ ືການແຊກແຊງການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈໃນລະບບົການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບ ເພື່ ອອອກແບບວທິກີານກວດສອບທີ່ ມຄີວາມ    
ເໝາະສມົກບັສະພາບການຕ່າງໆ, ແຕ່ບ ່ ແມ່ນເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຕ ່ ຄວາມມປີະສດິທຜິນົຂອງການຄວບຄຸມ
ພາຍໃນຂອງສາຂາ. 

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

 ສະຫຼຸບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການໃຊ ໍ້ຫຼກັການບນັຊ ີ ສ າລບັຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານ ຈາກ
ຫຼກັຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ ສະຫຼຸບວ່າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ມສີາລະສ າຄນັກ່ຽວກບັເຫດການ ຫຼ ື ສະຖານະການທີ່ ອາດ
ເປັນເຫດໃຫ ໍ້ເກດີຂ ໍ້ສງົໄສຢ່າງມສີາລະສ າຄນັຕ ່ ຄວາມສາມາດຂອງສາຂາ ຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. ຖ ໍ້າຫາກວ່າ
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຂ ໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນ, ທີ່ ມສີາລະສ າຄນັພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ກ່າວໄວ ໍ້ໃນບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດ
ສອບບນັຊຂີອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ເຖງິການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຫຼ ື ຖໍ້າການເປີດເຜຍີ ດັ່ ງກ່າວບ ່
ພຽງພ  ຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຈະປ່ຽນແປງໄປ, ຂ ໍ້ສະຫຼຸບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຂື ໍ້ນຢ ່ ກບັຫຼກັຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້
ຮບັຈນົເຖງິວນັທໃີນບດົລາຍງານກວດສອບບນັຊຂີອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເຫດການ ຫຼ ື ສະຖານະການໃນອະນາຄດົ
ອາດເປັນເຫດໃຫ ໍ້ສາຂາຕ ໍ້ອງຢຸດການດ າເນນີງານຕ ່ ເນື່ ອງ. 

 ປະເມນີການນ າສະເໜໂີດຍລວມ, ໂຄງສ ໍ້າງ ແລະ ເນື ໍ້ອຫາຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ລວມເຖງິການເປີດເຜຍີວ່າເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິເພື່ 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 ໄລຍະເວລາໃນການ
ກວດສອບ ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ວາງແຜນໄວ ໍ້ ປະເດນັທີ່ ມສີາລະສ າຄນັທີ່ ພບົຈາກການກວດສອບ ລວມເຖງິຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ມສີາລະສ າຄນັ ໃນ
ລະບບົການຄວບຄຸມພາຍໃນ ຊື່ ງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າອາດກວດພບົໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ.  

ບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບອດິສະລະ 

ເຖິງິ: ຄະນະກ າມະການບ ລຫິານ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 
 
ຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນີນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບີຮາດ, 
ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງປະກອບດ ໍ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ນະວນັທີ 31 ທນັວາ 
2017, ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ 
ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີສິ ໍ້ນສຸດໃນວນັດຽວກນັ ແລະ ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິ ປະກອບດ ໍ້ວຍສງັລວມນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ ແລະ ເລື່ ອງອື່ ນໆ. 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ເຫນັວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໄດ ໍ້ນ າສະເໜຖີກືຕ ໍ້ອງຕາມທີ່ ຄວນໃນສາລະ
ສ າຄນັ, ຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2017 ຜນົການດ າເນນີງານທາງການເງນິ ແລະ ກະແສ
ເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດວນັດຽວກນັ ສອດຄ່ອງກນັລະບຽບການບນັຊຂີອງທະນາຄານ 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 ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊີສ າລບັນກັວຊິາຊີບບນັຊຂີອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານຈນັຍາບນັທີ່
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ແລະ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ດ ໍ້ານຈນັຍາບນັອື່ ນໆ ເຊິ່ ງເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານດົເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ. ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອໃຊ ໍ້ເປັນເກນໃນການສະແດງຄວາມເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 
 
ເລື່ອງອື່ນໆ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂ ເນັັ ໍ້ນໜກັໃນໝາຍເຫດ 2 (ກ) (i) ກ່ຽວກບັພື ໍ້ນຖານໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິເຊີ່ ງອະທບິາຍຈດຸປະສງົຂອງການນ າສະເໜຕີວົເລກອ ໍ້າງອງີໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັໃນສ່ວນ ເພີ່ ມເຕມີ 
ຫວົໜ່ວຍລ ໍ້ານກບີ. ເອກະສານລາຍງານການເງນິຈ ານວນທຽບເທົ່ າໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັ ແມ່ນນ າສະເໜີ
ເພີ່ ມເຕມີເພື່ 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 ໍ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການບັນຊີຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ຫຼກັການບັນຊີໃນ 
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 ລຫິານ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການປະເມນີຄວາມສາມາດ 
ຂອງສາຂາດ ໍ້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 ໍ້. 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິ 



ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານຜນົໄດ ໍ້ຮບັ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທ ນທະນາຄານ 

ໜ ີ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສໍ າຮອ ງອ ື່ ນໆ 

ໜ ີ້ສິນ  

ເງນິຝາກຈາກລູກຄ ີ້າ 10 693.479 671.123 83.629.479 82.205.227 

ເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອ ື່ ນ 11 578.881 869.628 69.809.744 106.519.795 

ໜ ີ້ສນິອ ື່ ນໆ 12 13.809 13.215 1.665.248 1.618.711 

ລວມໜ ີ້ສິນ  1 .286.169 1 .553.966 155.104.471  190.343.733 

ທຶນ  ແລະ  ຄັງສໍ າຮອ ງອ ື່ ນໆ 

ທນຶຈດົທະບຽນທ ື່ ຖອກແລ ີ້ວ 13 100.000 100.000 12.187.111 12.187.111 

ຄງັສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ 14 37.158 36.584 4.481.085 4.481.085 

ຄງັສໍາຮອງຜດິດື່ ຽງເງນິຕາຕື່ າງປະເທດ - - (127.687)          61.787

ກາໍໄລສະສມົ 258.06 268.066 31.120.602 32.835.159 

ເງນິແຮທົື່ ວໄປ ສໍາລບັກດິຈະກາໍສນິເຊ ື່ ອ 15 8.391 8.373 1.011.912 1.025.566 

ລວມທຶນ  ແລະ  ຄັງສະຮອງອ ື່ ນໆ 403.609 413.023 48.673.023 50.590.708 

ລວມໜ ີ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສໍ າຮອ ງອ ື່ ນໆ 1 .689.778 1 .966.989 203.777.494 240.934.441 

ບດົ 

ອະທບິາຍ 2017 2016 2017 2016

ຊັບສິນ  

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົື່ າເງນິສດົ 4 350.220 610.400 42.234.487 74.767.308 

ເງນິຝາກຢູື່ ສາຂາອ ື່ ນ ແລະ ທະນາຄານ 5 223.930 15.000 27.004.668 1.837.335 

ເງນິຝາກຕາມລະບຽບການກບັ 
ທະນາຄານກາງ 6 67.118 101.037 8.094.063 12.375.859 
ເງນິກູ ີ້ຢ ມ ແລະ ເງນິລື່ ວງໜີ້າໃຫ ີ້ລູກ
ຄ ີ້າ, ສຸດທເິງນິແຮສະເພາະ 7 1.026.064 1.226.148 123.737.322 150.189.608 

ຊບັສມົບດັຄງົທ ື່ ທ ມ ຕວົຕນົ 8 6.648 5.941 801.752 727.754

ຊບັສນິອ ື່ ນໆ 9 15.798 8.463 1.905.202 1.036.577 

ລວມຊັບສິນ  1 .689.778 1 .966.989 203.777.494 240.934.441  

ວນັທ  31 ທນັວາ 

(ລ ີ້ານກ ບ) (ທຽບເທົື່ າເງນິໂດລາ)

ບດົ

ອະທບິາຍ 2017 2016 2017 2016

ລາຍຮັບດອກເບ ີ້ຍ

ດອກເບ ີ້ຍຈາກເງນິກູ ີ້ແລະ ເງນິລື່ ວງໜີ້າ 109.407 124.395 13.193.790 15.236.919

ດອກເບ ີ້ຍຈາກທຸລະກາໍລະຫວື່ າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດເງນິ 3.041 1.64 366.684 200.995

ລວມລາຍຮັບດອກເບ ີ້ຍ 1 12.448 126.035 13.560.474 15.437.914

ລາຍຈື່ າຍດອກເບ ີ້ຍ

ດອກເບ ີ້ຍເງນິຝາກ (28.926) (24.035) (3.488.331) (2.944.059)

ດອກເບ ີ້ຍຈາກທຸລະກາໍລະຫວື່ າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດເງນິ (11.625) (16.505) (1.401.806) (2.021.641)

ລວມລາຍຈື່ າຍດອກເບ ີ້ຍ (40.551) (40.540) (4.890.137) (4.965.700)

ລາຍຮັບດອກເບ ີ້ຍ ສຸດທິ 71 .897 85.495 8.670.337 10.472.214

ລາຍຮັບອ ື່ ນໆ

ລາຍຮບັຄື່ າທໍານຽມ ແລະຄື່ າບໍລກິານ 4.545 5.059 548.144 619.628

ລາຍຈື່ າຍຄື່ າທໍານຽມ ແລະ ຄື່ າບໍລກິານ (1.020) (993) (123.064) (121.660)

ລາຍຮັບ ສຸດທິຄື່ າ ທໍ ານຽມ ແລະ  
ຄື່ າ ບໍລິການ 16 3.525 4.066 425.08 497.968

ຂາດທນຶຈາກການແລກປື່ ຽນເງນິຕາ
ຕື່ າງປະເທດ

(1.333) (890) (160.792) (108.980)

ລາຍຮບັອ ື່ ນໆ 17 11.456 8.780 1.381.503 1.075.406

ລວມລາຍຮັບອ ື່ ນໆ 13.648 11 .956 1 .645.791 1 .464.394

ລາຍຮັບກື່ ອນຫັກລ າຍຈື່ າຍດອກ
ເບ ີ້ຍ ,  ເງນິ ແຮໜ ີ້ສົງໄສຈະ ສູນ
ແລະ  ລ າຍຈື່ າຍອ າກອນກໍາໄລ 85.545 97.451 10.316.128 11 .936.608

ລາຍຈື່ າຍຈ າກການ ດໍ າ ເນ ນ ງານ

ລາຍຈື່ າຍພະນກັງານ (9.710) (10.562) (1.170.958) (1.293.746)

ລາຍຈື່ າຍຄື່ າຫຸຼ ີ້ຍຫ ີ້ຽນ (1.041) (976) (125.582) (119.500)

ລາຍຈື່ າຍອ ື່ ນໆ 18 (11.899) (9.947) (1.434.902) (1.218.332)

ເງນິແຮສຸດທສໍິາລບັເງນິໃຫ ີ້ກູ ີ້ທ ື່ ບໍື່ ເກ ດ
ດອກອອກຜນົ (77.112) (31.480) (9.299.243) (3.856.020)
ລາຍຈື່ າຍເງນິແຮສໍາລບັເງນິກູ ີ້ທ ື່ ບໍື່ ເກ ດ
ດອກອອກຜນົ (98.894) (78.470) (11.926.008) (9.611.758)

ເກບັຄ ນເງນິແຮໜ ີ້ເສຍ 21.782 46.990 2.626.765 5.755.738

ລວມລາຍຈື່ າຍຈ າກການ ດໍ າ ເນ ນ
ງານ (99.762) (52.965) ( 12.030.685) (6.487.598)
ກໍາໄລ (ຂາດທຶນ )  ກື່ ອນຫັກ
ອ າກອນກໍາໄລ ( 14.217) 44.486 ( 1 .714.557) 5.449.010

ອາກອນກາໍໄລ(ລາຍຈື່ າຍ) 19 - (8.897) - (1.089.802)

ກໍາໄລ (ຂາດທຶນ )  ໃນປ ( 14.217) 35.589 ( 1 .714.557) 4.359.208

(ລ ີ້ານກ ບ) (ທຽບເທົື່ າໂດລາ)

ສໍາລບັປ ສິ ີ້ນສຸດວນັທ  31 ທນັວາ

ບດົ
ອະທບິາຍ 2017 2016 2017 2016

ກະແສ ເງນິສົດຈ າກການ ດໍ າ ເນ ນ ທຸລະກິດ
(ຂາດທນຶ) ກາໍໄລກື່ ອນຫກັອາກອນກາໍໄລ (14.217) 44.486 (1.714.557) 5.449.010
ດັດແກ ີ້ສໍ າລັບ :
ລາຍຮບັດອກເບ ີ້ຍ (112.448) (126.035) (13.560.474) (15.437.914)
ລາຍຈື່ າຍດອກເບ ີ້ຍ 40.551 40.540 4.890.137 4.965.700
ຄື່ າຫຸຼ ີ້ຍຫ ີ້ຽນ 1.041 976 125.582 119.500
ເງນິແຮໜ ີ້ສງົໄສຈະສູນ 106.770 83.847 12.875.814 10.270.375
ເກບັຄ ນເງນິແຮໜ ີ້ເສຍເງນິໃຫ ີ້ກູ ີ້ (29.819) (53.048) (3.595.989) (6.497.750)
ກາໍໄລຈາກການສະສາງຊບັສນິ (4) (4) (532) (511)
ຂາດທຶນຈ າກການ ດໍ າ ເນ ນ ງານກື່ ອນການ
ປື່ ຽນແປ ງຊັບສິນ  ແລະ  ໜ ີ້ສິນ (8.126) (9.238) (980.019) ( 1 .131 .590)

ການປື່ ຽນແປ ງໃນຊັບສິນ /ໜ ີ້ສິນ
ຈ າກການດໍ າ ເນ ນ ງານ
ປື່ ຽນແປງໃນເງນິຝາກຕາມລະບຽບການ 33.919 (16.017) 4.281.796 (1.915.787)
ປື່ ຽນແປງໃນເງນິຝາກຢູື່ ກບັທະນາຄານອ ື່ ນ (208.930) 10.000 (25.167.333) 1.238.452
ປື່ ຽນແປງໃນເງນິກູ ີ້ແລະ 123.151 (13.682) 17.158.807 (998.012)
ເງນິລື່ ວງໜີ້າໃຫ ີ້ລູກຄ ີ້າ
ປື່ ຽນແປງໃນຊບັສນິອ ື່ ນໆ (2.360) (394) (280.448) (47.359)
ປື່ ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກລູກຄ ີ້າ 22.356 18.582 1.424.252 1.922.088
ປື່ ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອ ື່ ນ (290.747) 185.643 (36.710.051) 22.368.158
ປື່ ຽນແປງໃນໜ ີ້ສນິອ ື່ ນໆ 3.883 1.477 (110.725) (20.354)
ລາຍຮບັດອກເບ ີ້ຍ 110.598 126.543 13.349.190 15.503.921
ດອກເບ ີ້ຍຈື່ າຍ (39.055) (36.305) (4.732.875) (4.451.292)
ຈື່ າຍອາກອນກາໍໄລ (3.125) (12.431) (376.893) (1.524.788)
ເງນິ ສົດ ສຸດທິ (ທ ື່ ໃຊ ີ້)ຈາກກິດຈະກາໍ ການ ດໍ າ
ເນ ນ ງານ

(258.436) 254.178 (32.144.299) 30.943.437

ກະແສ ເງນິສົດຈ າກກິດຈະກໍາການລົງທຶນ
ຊ ີ້ຊບັສມົບດັຄງົທ ື່ (1.748) (1.083) (199.580) (133.623)
ລາຍຮບັຈາກການສະສາງຊບັສນິ 4 4 532 511
ເງນິ ສົດ ສຸດທິທ ື່ ໃຊ ີ້ໃນກິດຈະກໍາການລົງທຶນ ( 1 .744) ( 1 .079) ( 199.048) ( 133.1 12)

ປື່ ຽນແປງສຸດທິຂອ ງເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົື່ າ
ເງນິ ສົດ

(260.180) 253.099 (32.343.347) 30.810.325

ເງນິສດົແລະ ທຽບເທົື່ າເງນິສດົໃນວນັທ  1 ມງັກອນ 610.400 357.301 74.767.308 43.959.342
ຜນົກະທບົຈາກສື່ ວນຜດິດື່ ຽງຂອງເງນິຕາຕື່ າງປະເທດ - - (189.474) (2.359)
ເງນິ ສົດແລະ  ທຽບ ເທົື່ າ ເງນິ ສົດ ໃນວັນທ  31 
ທັນວ າ

4 350.220 610.400 42.234.487 74.767.308

(ລ ີ້ານກ ບ) (ທຽບເທົື່ າໂດລາ)
ສໍາລບັປ ສິ ີ້ນສຸດວນັທ  31 ທນັວາ

ລວມ

(ລ ີ້ານກ ບ) (ລ ີ້ານກ ບ) (ລ ີ້ານກ ບ) (ລ ີ້ານກ ບ) (ລ ີ້ານກ ບ)

ຍອດເ ຫຼ ອໃນວັນທ  1 ມັງກອນ 2016 100.000 234.996 32.879 9.016 376.891

ກາໍ ໄລ ໃນ ປ - 35.589 - - 35.589

ໂອນເຂົ ີ້າຄງັສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ - (3.559) 3.559 - -

ເງນິແຮທົື່ ວໄປທ ື່ ຫກັເປັນລາຍຈື່ າຍພາຍໃນປ - - - 5.377 5.377

ເກບັຄ ນເງນິແຮທົື່ ວໄປພາຍໃນປ - - - (6.058) (6.058)

ສື່ ວນຜດິດື່ ຽງອດັຕາແລກປື່ ຽນເງນິຕາຕື່ າງປະເທດ - 1.040 146 38 1.224

ຍອດເຫລ ອນະວັນທ   31 ທັນວາ 2016 ແລະ 1 ມັງກອນ 2017 100.000 268.066 - 8.373 413.023

ຂາດທນຶໃນປ  - (14.217) - - (14.217)

ເງນິແຮທົື່ ວໄປທ ື່ ຫກັເປັນລາຍຈື່ າຍພາຍໃນປ - - - 7.876 7.876

ເກບັຄ ນເງນິແຮທົື່ ວໄປພາຍໃນປ - - - (8.037) (8.037)

ສື່ ວນຜດິດື່ ຽວອດັຕາແລກປື່ ຽນເງນິຕາຕື່ າງປະເທດ - 4.211 574 179 4.964

ຍອດເ ຫຼ ອໃນວັນທ  31 ທັນວາ 2017 100.000 258.060 37.158 8.391 403.609

ທນຶຈດົທະບຽນ
ຖອກແລ ີ້ວ

ກາໍໄລສະສມົ
ຄງັສາໍ ຮອ ງ ຕາມ
ລະບຽບການ

ເງນິແຮທົື່ວໄປສາໍລບັ
ກດິຈະກາໍ ສນິເຊ ື່ອ


