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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 2019 

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 2019 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 ສມົເຫດສມົຜນົໃນ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ; 

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 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 ເອງິ ສະວ ີກຽດ, ຕາງໜໍ້າຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານ ຂ ຮບັຮອງວ່າ: ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຈາກໜໍ້າ 07 ຫາ 
48 ແມ່ນນ າສະເໜຢ່ີາງເໝາະສມົຕາມຄວາມເປັນຈງິ, ໃບລາຍງານຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2019, 
ຜນົປະກອບການທາງການເງນິ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທ ນ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສ
ເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ. 

ຕາງໜໍ້າ ຄະນະບ ລຫິານ:  

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊ ີຕ ່ ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ມວີດັຖຸປະສງົເພື່ ອໃຫ ໍ້ຄວາມເຊື່ ອໝັ ໍ້ນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
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 ໍ້ສະເໝໄີປ 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 ໍ້. 

ອງີຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບ, ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ດຸນພນິດິ ແລະ ວຈິາລະນະຍານ ທາງວຊິາການຢ່າງເປັນມອືາຊບີ ຕະ 
ຫຼອດໄລຍະການກວດສອບ, ພໍ້ອມນີ ໍ້ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ຍງັໄດ ໍ້: 

 ລະບຸ ແລະ ປະເມນີຄວາມສ່ຽງຈາກການສະແດງຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ ອນັເປັນສາລະສ າຄນັ ໃນເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິ, ບ ່ ວ່າຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ື ຂ ໍ້ຜດິພາດອອກແບບ 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 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 ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຂ ໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນ, ທີ່ ມສີາລະສ າຄນັພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້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 ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 
2019, ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ ແລະ ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ ແລະ 
ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີສິ ໍ້ນສຸດໃນວນັດຽວກນັ ແລະ ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິ ປະກອບດ ໍ້ວຍສງັລວມນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ ແລະ ເລື່ ອງອື່ ນໆ. 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ເຫນັວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໄດ ໍ້ນ າສະເໜຖີກືຕ ໍ້ອງຕາມທີ່ ຄວນໃນສາລະ
ສ າຄນັ, ຖານະການເງນິຂອງສາຂາ ນະວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2019 ຜນົການດ າເນນີງານທາງການເງນິ ແລະ ກະແສ
ເງນິສດົ ສ າລບັປີການບນັຊສີິ ໍ້ນສຸດວນັດຽວກນັ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊຂີອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊໃີນ ສປປ ລາວ  
 
ພື ໍ້ນຖານການສະແດງຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບບນັຊ ີຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊສີາກນົ (“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 ໍ້ານຈນັຍາ
ບນັອື່ ນໆ ເຊິ່ ງເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານດົເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ. ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັ
ແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອໃຊ ໍ້ເປັນເກນໃນການສະແດງຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 
 
ເລື່ອງອື່ນໆ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂ ເນັັ ໍ້ນໜກັໃນບດົອະທບິາຍ 2 (ກ) (i) ກ່ຽວກບັພື ໍ້ນຖານໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິ ເຊິ່ ງອະທບິາຍຈດຸປະສງົຂອງການນ າສະເໜຕີວົເລກອ ໍ້າງອງີໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັໃນສ່ວນເພີ່ ມ
ເຕມີ ຫວົໜ່ວຍລ ໍ້ານກບີ. ເອກະສານລາຍງານການເງນິຈ ານວນທຽບເທົ່ າໃນສະກຸນເງນິໂດລາສະຫາລດັ ແມ່ນນ າ
ສະເໜເີພີ່ ມເຕມີເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການນ າໃຊ ໍ້ພາຍໃນສາຂາເທົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ບ ່ ຄວນຖກືໄປນ າໃຊ ໍ້ໃນຈດຸປະສງົອື່ ນໆ 

 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ໍ້ບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຜ ໍ້ບ ລຫິານມໜີ ໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນ າສະເໜຢ່ີາງສມົເຫດສມົຜນົຂອງເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການບນັຊີຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ຫຼກັການບນັຊີໃນ 
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
ຄວາມເໝາະສມົ 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 

ທ່ານ ເອງິ ສະວ ີກຽດ 
ຜ ໍ້ຈດັການສາຂາ 
24 ມນີາ 2020 



ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທ ນທະນາຄານ 

ບດົ
ອະທບິາຍ 2019 2018 2019 2018

ກະແສ ເງນິສົດຈ າກການດ າ ເນີນ ທຸລະກິດ
ກ າໄລ (ຂາດທນຶ) ກ່ອນຫກັ ອາກອນກ າໄລ 43.269 62.129 4.895.257 7.301.740
ດັດແກສ້ າ ລັບ :
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ (82.395)    (93.797)     (9.321.827) (11.023.699)
ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 28.248 31.277 3.195.820 3.675.880
ຄ່າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ 1.728 1.351 195.448 158.820
ເງນິແຮໜີສ້ງົໄສຈະສູນ 60.443 153.847 6.838.332 18.036.128
ເກບັຄນືເງນິແຮສ າລບັໜີເ້ສຍຂອງເງນິກູແ້ກ່ລູກຄາ້ (79.043)    (177.179)    (8.942.644) (20.823.316)
ກ າໄລຈາກການສະສາງຊບັສນິ - - -               (76)                  
ຂາດທຶນຈ າກການດ າ ເນີນ ງານ ກ່ອນການ
ປ່ຽນແປງຊັບສິນ  ແລະ  ໜີ ້ສິນ

(27.750) (22.372)  (3.139.614) (2.674.523)

ການ ປ່ຽນແປງໃນຊັບສິນ  /  ໜີສ້ິນ  ຈ າກການ
ດ າ ເນີນ ງານ
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຕາມລະບຽບການ (218)          13.835 (24.666)        1.831.867                           
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຢູ່ກບັທະນາຄານອື່ ນ 7.071 116.721 800.000 14.404.668
ປ່ຽນແປງໃນເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ 52.764 99.877 5.969.480 14.327.908
ປ່ຽນແປງໃນຊບັສນິອື່ ນໆ (4.412)       2.223 (499.118)       284.386
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກລູກຄາ້ 20.835      (94.388)     2.357.191 (13.220.079)
ປ່ຽນແປງໃນເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອື່ ນ 209.773    (110.200)    23.732.822 (14.727.002)
ປ່ຽນແປງໃນໜີສ້ນິອື່ ນໆ 3.671        (7.828)       415.318 (1.333.133)
    ລາຍຮບັດອກເບຍ້ 77.356 98.748 8.751.729 11.630.933
    ດອກເບຍ້ຈ່າຍ (26.866)    (27.276)     (3.039.457) (3.163.619)
    ຈ່າຍອາກອນກ າໄລ (9.422)      - (1.065.972) -
ເງນິ ສົດ ສຸດທິຈ າກ (ທີ່ ໃຊ ້)  ກິດຈະກ າ ການດ າ ເນີນ ງານ 302.802 69.340 34.257.713 7.361 .406

ກະແສ ເງນິສົດຈ າກກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ
ລງົທນຶໃນພນັທະບດັ
ຊືຊ້ບັສມົບດັຄງົທີ່        (6.455)             (58)       (730.060)              (6.800)
ລາຍຮບັຈາກການສະສາງຊບັສນິ - - - 76
ເງນິ ສົດ ສຸດທິທີ່ ໃຊ ້ໃນກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ    (6.455)         (58)   (730.060)         (6.724)

ປ່ ຽນແປງສຸດທິຂອ ງເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົ່ າ
ເງນິ ສົດ

296.347 69.282 33.527.653 7.354.682

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ ໃນວນັທີ 1 ມງັກອນ 419.502 350.220 49.302.840 42.234.487

ຜນົກະທບົຈາກສ່ວນຜດິດ່ຽງຂອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 15.740 -          (61.678)          (286.329)

ເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົ່ າ ເງນິ ສົດ  ໃນວັນທີ  31 
ທັນວ າ

5 731 .589 419.502 82.768.815 49.302.840

31 ທນັວາ
(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົ່ າໂດລາ) ບດົ

ອະທບິາຍ 2019 2018 2019 2018

ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ

ດອກເບຍ້ຈາກເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ 80.157 90.449 9.068.595 10.630.201

ດອກເບຍ້ຈາກທຸລະກ າລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ຕະຫ າດເງນິ

1.751 2.923 198.094 343.539

ດອກເບຍ້ຈາກການລງົທນຶ 487 425 55.138 49.959

ລວມລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ 82.395 93.797 9.321 .827 11 .023.699

ລາຍ ຈ່ າຍດອກເບ ້ຍ

ດອກເບຍ້ເງນິຝາກ (18.599)     (20.215)     (2.104.257) (2.375.847)

ດອກເບຍ້ຈາກທຸລະກ າລະຫວ່າງ 
ທະນາຄານ ແລະ ຕະຫ າດເງນິ

(9.648)      (11.062)      (1.091.563) (1.300.033)

ລວມລາຍ ຈ່ າຍດອກເບ ້ຍ (28.247) (31 .277)  (3.195.820) (3.675.880)

ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ ສຸດທິ 54.148 62.520 6.126.007 7.347.819

ລາຍຮັບອື່ ນໆ

ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ 4.903 5.175 554.652 608.117

ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ (1.442)       (1.510)        (163.149)         (177.407)         

ລາຍຮັບ ສຸດທິ ຄ່ າທ າ ນ ຽມ ແລະ
 ຄ່ າບ ລິການ

18 3.461 3.665 391 .503 430.710

ຂາດທນຶຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາ
ຕ່າງປະເທດ

(13.352)     (9.958)      (1.510.477) (1.170.340)

ລາຍຮບັອື່ ນໆ 19 1.010 1.254 114.231 147.351

ລວມລາຍຮັບອື່ ນໆ (8.881)   (5.039)   ( 1 .004.743) (592.279)    

ລາຍຮັບ  ກ່ອນຫັກລ າຍ ຈ່ າຍດອກ
ເບ ້ຍ ,  ເງນິ ແຮໜີ້ສົງໄສຈະ ສູນ  
ແລະ  ລ າຍ ຈ່ າຍ  ອ າກອນກ າ ໄລ

45.267 57.481 5.121 .264 6.755.540

ລາຍ ຈ່ າຍຈ າກການດ າ ເນີນ ງານ

ລາຍຈ່າຍພະນກັງານ (12.404)     (11.442)      (1.403.332) (1.344.730)

ລາຍຈ່າຍຄ່າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ (1.728)       (1.351)        (195.448)        (158.820)         

ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ 20 (6.342)      (5.209)      (717.516)         (612.183)          

ລາຍຈ່າຍເງນິແຮສະເພາະສຸດທິ 18.476 22.650 2.090.289 2.661.933

ລາຍຈ່າຍເງນິແຮສະເພາະ (59.782)    (153.655)   (6.763.521) (18.058.651)

ເກບັຄນືເງນິແຮສະເພາະ 78.258 176.305 8.853.810 20.720.584

ລວມລາຍ ຈ່ າຍຈ າກການດ າ ເນີນ ງານ ( 1 .998)   4.648 (226.007)   546.200

ກ າໄລ  (ຂາດທຶນ )  ກ່ອນຫັກ
ອ າກອນກ າ ໄລ

43.269 62.129 4.895.257 7.301 .740

ອາກອນກ າໄລ 21 (8.654)      (12.426)     (979.051)        (1.460.348)

ກ າໄລ  (ຂາດທຶນ )  ໃນ ປີ 34.615 49.703 3.916.206 5.841 .392

ສ າລບັປີສິນ້ສຸດວນັທີ 31 ທນັວາ

(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົ່ າໂດລາ)

ລວມ

(ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ) (ລາ້ນກບີ)

ຍອດເຫ ືອໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 100.000 258.060 37.158 8.391 403.609

ກ າໄລໃນປີ - 49.703 - - 49.703

ໂອນເປັນທນຶສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ -              (4.970) 4.970 - -

ເງນິແຮລວມທີ່ ຫກັເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ - - - 192 192

ເກບັຄນືເງນິແຮທົ່ ວໄປພາຍໃນປີ - - -                (874)                (874)

ການຈດັປະເພດໃໝ່ຂອງເງນິແຮສະເພາະຂອງເງນິກູພ້າຍໃນປີ - - -              (4.303)              (4.303)

ຜດິດ່ຽງຈາກການຕມີູນຄ່າເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - 6.735 970 79 7.784

ຍອດເຫ ືອໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ແລະ 1 ມັງກອນ 2019 100.000 309.528 43.098 3.485 456.111

ປັບ ປຸງ ຕາ ມ ການ ນ າ ໃຊ ້IFRS 16 ໃນ ເບືອ້ງ ຕົນ້ ອງີ ຕາມ ບດົ ອະ ທ ິບາຍ 3               -                    (171)               -                 -                    (171)

ປັບ ປຸງຍອດ ເຫ ືອ ຕົນ້ ປີ ກ າ  ໄລ ສະ ສົມ 100.000 309.357 43.098 3.485 455.940

ກ າໄລໃນປີ - 34.615 - - 34.615

ໂອນເປັນທນຶສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ -              (3.462) 3.462 - -

ເງນິແຮລວມທີ່ ຫກັເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນປີ - - - 661 661

ເກບັຄນືເງນິແຮລວມພາຍໃນປີ - - -                (785)                (785)

ຜດິດ່ຽງຈາກການຕມີູນຄ່າເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - 12.016 1.673 211 13.900

ຍອດເຫ ືອໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 100.000 352.526 48.233 3.572 504.331

ທນຶຈດົທະບຽນ
ຖອກແລວ້

ຄງັສ າ ຮອ ງ ຕາມ
ລະບຽບການ

ເງນິແຮທົ່ວໄປສ າລບັ
ກດິຈະກ າ ສນິເຊື່ອ

ກ າໄລສະສມົ

ໜີ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອື່ ນໆ

ໜີ້ສິນ

ເງນິຝາກຈາກລູກຄາ້ 12 643.180 599.091 72.766.591 70.409.400

ເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອື່ ນ 13 696.647 468.681 78.815.564 55.082.742

ໜີສ້ນິອື່ ນໆ 14 24.043 19.609 2.720.119 2.304.724

ລວມໜີ້ສິນ 1 .363.870 1 .087.381 154.302.274 127.796.866

ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງອື່ ນໆ

ທນຶຈດົທະບຽນທີ່ ຖອກແລວ້ 15 100.000 100.000 12.187.111 12.187.111

ຄງັສ າຮອງຕາມກດົ ໝາຍ 16 48.233 43.098 5.456.845 5.065.224

ຄງັສ າຮອງຜດິດ່ຽງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - - (873.550)            (434.407)        

ກ າໄລສະສມົ 352.526 309.528 39.883.189 36.377.855

ເງນິແຮທົ່ ວໄປສ າລບັກດິ ຈະ ກ າສນິເຊື່ ອ 17 3.572 3.485 404.169 409.534

ລວມທຶນ  ແລະ  ຄັງສະຮອງອື່ ນໆ 504.331 456.1 1 1 57.057.764 53.605.317

ລວມໜີ້ສິນ , ທຶນ  ແລະ  ຄັງສ າ ຮອ ງ ອື່ ນໆ 1 .868.201 1 .543.492 211 .360.038 181 .402.183

ບດົ

ອະທບິາຍ 2019 2018 2019 2018

ຊັບສິນ

ເງນິສດົ ແລະ ທຽບເທົ່ າເງນິສດົ 5 731.589 419.502 82.768.815 49.302.840

ເງນິຝາກຢູ່ສາຂາອື່ ນ ແລະ ທະນາຄານ 6 104.300 107.209 11.800.000 12.600.000

ເງນິຝາກຕາມລະບຽບການກບັ 
ທະນາຄານກາງ

7 55.569 53.283 6.286.862 6.262.196

ເງນິລງົທນຶ 8 11.921 13.133 1.348.689 1.543.518

ເງນິກູ ້ແລະ ເງນິລ່ວງໜາ້ໃຫລູ້ກຄາ້ ,
 ຫ ງັຫກັເງນິແຮສະເພາະ

9 940.214 936.386 106.371.709 110.050.706

ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ມຕີວົຕນົ 10 13.407 5.355 1.516.855 629.339

ຊບັສນິອື່ ນໆ 11 11.201 8.624 1.267.108 1.013.584

ລວມຊັບສິນ 1 .868.201 1 .543.492 211 .360.038 181 .402.183

ວນັທີ 31 ທນັວາ

(ລາ້ນກບີ) (ທຽບເທົ່ າເງນິໂດລາ)


