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  ຮຽນ: ທາ່ນຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ປະທານສະພາບ ລິຫານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ  

                    ທ່ີນບັຖຢືາ່ງສງູ. 

  ເລືື້ອງ: ລາຍງານຜນົການກວດສອບບນັຊປີະຈ  າປີ 2003 ແລະ 2004 

      ອງົການກວດສອບບນັຊແີຫງ່ລດັ ໄດື້ກວດສອບໃບສະຫລບຸຊບັສມົບດັ, ໃບລາຍງານ

ຜນົໄດື້ຮບັ ແລະ ບນັດາເອກະສານຊື້ອນທື້າຍບດົສະຫລບຸບນັຊປີະຈ  າປີ 2003 ແລະ 2004 

ຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຮອດວນັທີ 31 ທນັວາ 2003 ແລະ 2004. 

   ບນັດາຕວົເລກທ່ີສະແດງອອກຢູໃ່ນບດົສະຫລບຸບນັຊປີະຈ  າປີ 2003 ແລະ 2004 ແມນ່ຂ ື້

ມນູທ່ີຖກືຮບັຮອງ ແລະ ເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູື້ວາ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

ເປັນຜູື້ສະຫລບຸລາຍງານບນົພືື້ນຖານຫວົໜວ່ຍໜ ່ ງກບີ. ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງອງົການກວດ

ສອບບນັຊແີຫງ່ລດັ ມໜີື້າທ່ີສະແດງຄ  າເຫັນຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິດ ັງ່ກາ່ວ. 

  ການກວດສອບ, ອງົການກວດສອບບນັຊແີຫງ່ລດັໄດື້ດ  າເນນີການກວດສອບຕາມລະບຽບກດົ

ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ມາດຕະຖານການກວດສອບຂອງສາກນົ, ແລະ ພາຍໃຕື້ຜນົສ  າເລັດ

ຂອງການຮວ່ມມກືນັລະຫວາ່ງ ອງົການກວດສອບບນັຊແີຫວ່ລດັ ກບັກອງທ ນສາກນົ (IMF), 

ບນົພືື້ນຖານບນັດາລະບຽບຫລກັການ ແລະ ມາດຕະຖານການກວດສອບດ ັງ່ກາ່ວ ອງົການກວດ

ສອບບນັຊແີຫງ່ລດັ ໄດື້ແຕງ່ຕ ັື້ງຄະນະກວດສອບ, ວາງແຜນ ແລະ ດ  າເນນີການກວດສອບ

ຫລກັຖານອື້າງອງີເຖງິຈ  ານວນເງນິ ແລະ ບນັດາຂ ື້ມນູຕາ່ງໆທ່ີສະແດງອອກຢູເ່ອກະສານລາຍ

ງານການເງນິ. 

  ບນັດາຂ ື້ສງັເກດ ແລະ ຄ  າເຫັນຂອງອງົການກວດສອບບນັຊແີຫງ່ລດັ ແມນ່ຄ  າເຫັນທ່ີເປັນ

ເອກະລາດ ໂດຍອງີໃສຂ່ ື້ມນູ, ຫລກັຖານ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ຂອງເປົື້າໝາຍທ່ີໄດື້

ກວດສອບ ຊ ່ ງເນືື້ອໃນຂອງຂ ື້ສງັເກດມດີ ັງ່ນີື້: 



  ການຈດັຕ ັື້ງປະຕິບດັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບບົຄວບຄມຸພາຍໃນຂອບວຽກງານການຄຸື້ມ

ຄອງການເງນິຈ  ານວນໜ ່ ງ ດ ັງ່ທ່ີໄດື້ຍກົຂ ື້ນໃນຈດົໝາຍແນະນ  າຍງັປະຕິບດັບ ່ ທນັໄດື້ດເີທ່ົາທ່ີ

ຄວນ. 

  ນອກຈາກລາຍການດ ັງ່ທ່ີໄດື້ຍກົຂ ື້ນຢູໃ່ນຈດົໝາຍແນະນ  າ ອງົການກວດສອບບນັຊແີຫງ່ລດັ 

ເຫັນວາ່: ຂ ື້ມນູຕາ່ງໆທ່ີສະແດງອອກຢູໃ່ນເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ  າປີ 2003 ແລະ 

2004 ຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ທ່ີສິື້ນສດຸໃນວນັທີ 31 ທນັວາ ຂອງແຕລ່ະປີ ສະ

ແດງອອກຢາ່ງຄບົຖື້ວນ ແລະ ຖກືຕື້ອງທ່ີສດຸກບັຖານະການເງນິຕວົຈງິ. ນອກນ ັື້ນ ການຈດັຕ ັື້ງ

ປະຕິບດັລະບຽບກດົໝາຍຕາ່ງໆ ທ່ີມຜີນົບງັຄບັໃຊື້ຢູ ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສວ່ນໃຫຍແ່ລື້ວ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ໄດື້ເອົາໃຈໃສຈ່ດັຕ ັື້ງປະຕິບດັຢາ່ງເຂັື້ມງວດ. 

  ດ ັງ່ນ ັ ື້ນ, ຈ ່ງຮຽນລາຍງານມາຍງັທາ່ນຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ປະທານສະພາບ ລິຫານ

ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຊາບ.  

ລດັຖະມນົຕີປະຈ  າສ  ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, 

ຫວົໜື້າອງົການກວດສອບບນັຊແີຫງ່ລດັ 

                                      ສາດສະດາຈານ ດຣ. ສລິຸ ນນັທະວງົ 
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ຈດົໝາຍແນະນ  າ 

  ຮຽນ:  ທາ່ນຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ປະທານສະພາບ ລິຫານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ 

        ລາວ ທ່ີນບັຖຢືາ່ງສງູ.       

  ເລືື້ອງ: ຂ ື້ສງັເກດ ແລະ ຄ  າແນະນ  າວທີິການປບັປງຸແກື້ໄຂໂດບສງັເຂບຜາ່ນການກວດ 

        ສອບບນັຊທີະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ປະຈ  າປີ 2003 ແລະ 2004.

              

      ຜາ່ນການກວດສອບບນັຊທີະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ປະຈ  າປີ 2003 ແລະ 2004 

ຄະນະ ກວດສອບບນັຊມີຂີ ື້ສງັເກດຕ ່ ກບັລະບບົການຄວບຄມຸພາຍໃນ ແລະ ຂ ື້ມນູຈ  ານວນໜ ່ ງ 

ທ່ີເຫັນວາ່ຈະ ຕື້ອງໄດື້ມກີານປບັປງຸແກື້ໄຂຕ ່ໜື້າ ເຊິ່ ງບນັດາຂ ື້ສງັເກດຕາ່ງໆ ລາຍລະອຽດເປັນ

ແຕລ່ະດື້ານ ມດີ ັງ່ນີື້: 

    1.  ການຈດັຕ ັື້ງປະຕິບດັກດົໝາຍວາ່ດື້ວຍທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຍງັຂາດຄວາມເປັນເຈົື້າການ ໃນການປະຕບິດັມາດຕາ 

20 ກຽ່ວກບັວຽກກວດສອບບນັຊຈີາກພາຍນອກ ເຫັນໄດື້ຢູບ່ອ່ນວາ່ ບນັຊປີະຈ  າປີ 2003 ແລະ 

2004 ຖກືປະຕິບດັໃນເວລາດຽວກນັ. 

ຄ  າແນະນ  າ 

ເພ່ືອປະຕິບດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ສະເໜີໃຫື້ທະນາຄານຈດັຕ ັື້ງການກວດສອບໃຫື້

ທນັຕາມກ  ານດົເວລາ. 

ຄ  າເຫັນຂອງຄະນະນ  າທະນາຄານ 



ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ເຫັນດ ີແລະ ປະຕິບດັຕາມການແນະນ  າຂອງຄະນະກວດ

ສອບ. 

2.  ລະບບົບນັຊ,ີ ໂປຣແກຣມບນັຊ ີແລະ ການສື້າງເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

2.1. ໂປຣແກຣມບນັຊທ່ີີທະນາຄານນ  າໃຊື້ໃນປະຈບຸນັ ເຫັນວາ່ຍງັບ ່ ທນັໄດື້

ມາດຕະຖານສາກນົ, ລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັຊໃີດໜ ່ ງ ບ ່ ສະດວກໃນການ

ຊອກຫາບນັຊພີວົພນັ, ຖື້າຕື້ອງການຢາກຮູື້ບນັຊພີວົພນັຕື້ອງໄດື້ເບິ່ ງໃນໂປຣ

ແກຣມບນັຊ ີຫ ື ເບິ່ ງໃນເອກະສານຢັື້ງຢືນທ່ີໄດື້ເກບັຮກັສາໄວື້ເບືື້ອງໜີື້, ເບືື້ອງມ ີ

ຈດັໄວື້ເບືື້ອງມ ີ ເຊິ່ ງຕື້ອງໄດື້ໃຊື້ເວລາ ແລະ ເຮັດໃຫື້ວຽກງານກວດສອບມຂີ ື້

ຈ  າກດັ. 

2.2. ເນືື້ອໃນບນັຊຂີອງບາງເລກໝາຍບນັຊຢີູໃ່ນສາລະບານບ ່ ມຄີວາມໝາຍຊດັເຈນ, 

ອາ່ນແລື້ວບ ່ ໄດື້ຄວາມໝາຍເປັນເຫດໃຫື້ການບນັທ ກບນັຊ ີ ເພ່ືອນ  າໃຊື້ຕິດຕາມ

ລາຍການທາງດື້ານການເງນິຈ  ານວນໜ ່ ງມກີານປ່ຽນແປງ. ບນັຫານີື້ເຮັດໃຫື້ການ

ປຽບທຽບຕວົເລກປີນີື້ ກບັປີຜາ່ນມາມຄີວາມຫຍຸື້ງຍາກ; 

2.3.  ປືື້ມຄູມ່ແືນະນ  າກຽ່ວກບັວຽກງານການເງນິ - ການບນັຊ ີ ທ່ີທະນາຄານໄດື້ສື້າງ

ຂ ື້ນແລື້ວໃນປະຈບຸນັແມນ່ປືື້ມຄູມ່ທ່ີືເວົື້າແບບລວມໆ, ສວ່ນປ ື້ມຄູມ່ແືນະນ  າທ່ີເປັນ

ອນັລະອຽດນ ັື້ນ ບາງໜວ່ຍງານຍງັບ ່ ທນັມ;ີ 

2.4.  ບນັຊລີາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍ ຖກືສະສາງຢູໃ່ນບນັຊດີຸນ່ດຽ່ງປະຈ  າເດອືນ 12 

ຂອງທກຸໆປີ; 

2.5.  ທະນາຄານຍງັບ ່ ທນັໄດື້ສື້າງບດົສະຫລບຸກຽ່ວກບັກະແສຄງັເງນິລວມ (Cash 

flow); 

ຄ  າແນະນ  າ 

- ສະເໜີໃຫື້ປບັປງຸໂປຣແກຣມບນັຊ ີ ແລະ ໃຫື້ສາມາດພີມເອກະສານລາຍງານການ

ເງນິໃຫື້ຄບົຖື້ວນ; 

-   ສື້າງປືື້ມຄູມ່ແືນະນ  າກຽ່ວກບັລະບຽບວທີິປະຕິບດັງານດື້ານບນັຊກີານເງນິໃຫື້ລະອຽດ

ກວ່າເກົ່ າ; 



- ການສະສາງບນັຊລີາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍ ສະເໜີໃຫື້ເຮັດເປັນໃບໜ ່ ງຕາ່ງຫາກ 

ຫລງັຈາກໄດື້ເຮັດໃບດຸນ່ດຽ່ງປະຈ  າປີ ຄ ື ການສື້າງໃບດຸນ່ດຽ່ງກຽ່ວກບັການສະສາງ

ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍ ໃຫື້ເອົາຍອດເຫ ືອທື້າຍໃບດຸນ່ດຽ່ງປະຈ  າປີທງັໝດົໄປເປັນ

ຍອດເຫ ືອຕ ົື້ນ. ຈາກນ ັື້ນ ບນັຊລີາຍຈາ່ຍສະແດງອອກຢູຫ່ື້ອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ

ທາງເບືື້ອງມ ີ ເຊິ່ ງລວມ ຍອດບນັຊລີາຍຈາ່ຍ ຈະສະແດງອອກຢູຫ່ື້ອງລາຍການ

ເຄື່ ອນໄຫວທາງເບືື້ອງໜີື້ ແລະ ບນັຊລີາຍຮບັ ສະແດງອອກຢູຫ່ື້ອງລາຍການເຄື່ ອນ

ໄຫວທາງເບືື້ອງໜີື້ ເຊິ່ ງລວມຍອດບນັຊລີາຍຮບັສະແດງອອກຢູບ່ນັຊຜີນົໄດື້ຮບັທາງ

ມ.ີ ໃນທ່ີສດຸຜິດດຽ່ວລະຫວາ່ງລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍ ຈະສະແດງອອກຢູຍ່ອດ

ເຫ ືອທື້າຍຂອງບນັຊຜີນົໄດື້ຮບັ ພື້ອມກບັບນັຊອີື່ ນໆ ທ່ີຕື້ອງນ  າໄປສງັລວມເຂົື້າໃນໃບ

ສະຫລບຸຊບັສມົບດັ. 

ຄ  າເຫັນຂອງຄະນະນ  າທະນາຄານ 

ເຫັນດຕີາມຂ ື້ສງັເກດ ແລະ ຈະມກີານປບັປງຸຕາມການແນະນ  າຂອງຄະນະກວດສອບ; 

3. ການຄຸື້ມຄອງບນັຊເີງນິຝາກນ  າທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຢູພ່າຍໃນ 

ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. 

ໂດຍປະຕິບດັຕາມການອະນມຸດັຂອງລດັຖະບານ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ໄດື້ເປີດ 

ຫ ື ມບີນັຊເີງນິຝາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຢູຕ່າ່ງປະເທດມຫີລາຍບນັຊສີມົຄວນ. 

ຜາ່ນການສມົທຽບຕວົເລກຍອດເຫ ືອເປັນແຕລ່ະບນັຊຢີູໃ່ນບນັຊສີ  າຮອງ (Bank Statement) 

ທ່ີໄດື້ຮບັຈາກຕາ່ງປະເທດ ກບັຕວົເລກຍອດເຫ ືອໃນບນັຊຂີອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ມີ

ບາງບນັຊມີຍີອດເຫ ືອບ ່ ກງົກນັນ ັື້ນ ບ ່ ຮູື້ວາ່ລາຍການໃດທ່ີເປັນສາເຫດເຮັດໃຫື້ຕວົເລກຍອດເຫ ືອ 

ບ ່ ກງົກນັ ເນື່ອງຈາກວາ່ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະກມົບ ລິການທະນາຄານ 

ບ ່ ໄດື້ເຮັດໃບສມົທຽບທະນາຄານໄວື້ຢາ່ງຕ ່ ເນື່ອງ. 

ຄ  າແນະນ  າ 

ສະເໜີໃຫື້ກວດກາຄນືສ  າລບັລາຍການທ່ີເປັນສາເຫດເຮັດໃຫື້ຕວົເລກຍອດເຫ ືອໃນບນັຊ ີ

ຂອງທະນາຄານ ຕວົເລກຍອດເຫ ືອທ່ີສະແດງອອກຢູໃ່ນໃບລອກບນັຊ ີ(Bank Statement) ທ່ີ

ໄດື້ຮບັຈາກຕາ່ງປະເທດ ພື້ອມນ ັື້ນແຕລ່ະເດອືນຕື້ອງເຮັດໃບສມົທຽບທະນາຄານໄວື້ທກຸບນັຊ.ີ 

ຄ  າເຫັນຂອງຄະນະນ  າທະນາຄານ 

ເຫັນດ ີແລະ ຈະປບັປງຸແກື້ໄຂໃນຕ ່ໜື້າ. 



 4.     ການຈດັຊືື້ ແລະ ການຄຸື້ມຄອງຊບັສມົບດັຄງົທ່ີ. 

4.1.     ບາງລາຍການຈດັຊືື້ບ ່ ມກີານສມົທຽບລາຄາ ຫ ື ບ ່ ປະຕິບດັຕາມຂ ັື້ນຕອນຂອງ

ການຈດັຊືື້ ແລະ ບາງລາຍການຈດັຊືື້ ມກີານສມົທຽບລາຄາພຽງແຕສ່ອງຮື້ານ; 

4.2.    ບາງຮວ່ງລາຍການຈດັຊືື້ ແລະ ສື້ອມແປງໄດື້ປະຕິບດັເກນີ ຫ ື ລ່ືນແຜນການ

ທ່ີໄດື້ກ  ານດົໄວື້; 

ຄ  າແນະນ  າ: 

ເພ່ືອປະຕິບດັໃຫື້ຖກືຕື້ອງຕາມດ  າລດັວາ່ດື້ວຍການຈດັຊືື້, ການກ ່ສື້າງ, ສື້ອມແປງ ແລະ 

ການບ ລິການດື້ວຍທ ນຂອງລດັ ແລະ ແຜນການປະຈ  າປີ ການຈດັຊືື້ທກຸຄ ັື້ງ ຕື້ອງໃຫື້ມກີານສມົ

ທຽບລາຄາຢາ່ງໜື້ອຍ 3 ຮື້ານຂ ື້ນໄປ, ການຈດັຊືື້ ແລະ ສື້ອມແປງ ຕື້ອງໄດື້ອງີໃສວ່ງົອະນມຸດັ 

(ແຜນການ). 

ຄ  າເຫັນຂອງຄະນະນ  າທະນາຄານ 

ເຫັນດຕີາມຂ ື້ສງັເກດ ແລະ ຈະມກີານປບັປງຸໃນຕ ່ໜື້າ. 

       ດ ັງ່ນ ັ ື້ນ, ຈ ່ງຮຽນລາຍງານມາຍງັທາ່ນຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, ປະທານສະພາ

ບ ລິຫານ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຊາບ ແລະ ເປັນບອ່ນອງີຈ  ານວນໜ ່ ງໃນການ

ພິຈາລະນາ ຄ ົື້ນຄື້ວາ ປບັປງຸແກື້ໄຂໃນຕ ່ໜື້າ ຕາມຄວາມເໝາະສມົກບັສະພາບການຕວົຈງິໃນ

ແຕລ່ະໄລຍະ. 

 

ລດັຖະມນົຕີປະຈ  າສ  ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ, 

ຫວົໜື້າອງົການກວດສອບບນັຊແີຫງ່ລດັ 

 

                                       ສາດສະດາຈານ ດຣ. ສລິຸ ນນັທະວງົ 

  

 

 



ໃບລາຍງານຜນົໄດື້ຮບັຮອດມືື້ອດັບນັຊປີະຈ  າປີ 2002, 2003 ແລະ 2004 

ຫວົໜວ່ຍ 1.000 ກບີ 

ເນືື້ອໃນລາຍການ 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002 

 ລາຍຮບັດອກເບັື້ຍ 30,316,885 26,621,258 30,351,768 

 ລາຍຈາ່ຍດອກເບັື້ຍ (7,499,116) (21,404,366) (23,367,772) 

 ຍອດສດຸທິ ກ: 22,817,769 5,216,892 6,983,996 

        

 ລາຍຮບັຄາ່ບ ລິການ ແລະ ຄາ່ທ  ານຽມ 605,732 339,840 103,037 

 ລາຍຈາ່ຍຄາ່ບ ລິການ ແລະ ຄາ່ທ  ານຽມ (176,062) (230,468) (3,214,411) 

 ຍອດສດຸທິ ຂ: 429,670 109,372 (3,111,374) 

        

 ລາຍຮບັໃນການດ  າເນນີທລຸະກດິສດຸທິ 5,990,058 6,914,677 7,718,984 

 ລາຍຮບັອື່ ນໆ 4,237,496 3,172,579 2,111,197 

 ລວມຍອດ ຄ: 10,227,554 10,087,256 9,830,181 

        

 ລວມຍອດ ກ+ຂ+ຄ: 33,474,893 15,413,520 13,702,803 

        

 ລາຍຈາ່ຍໃນການດ  າເນນີທລຸະກດິ (19,248,017) (19,294,663) (13,702,803) 

        

 ລາຍຜິດດຽ່ງທງັໝດົ ລະຫວາ່ງລາຍຮບັ 

ລບົ ລາຍຈາ່ຍ 

14,226,876 (3,881,143) 0.00 

     

 ກ  າໄລ ແລະ ຜນົໄດື້ຮບັປະຈ  າປີ 14,226,876 (3,881,143) 0,00 

  

 

 

 

 



 ໃບສະຫລບຸຊບັສມົບດັຮອດມືື້ອດັບນັຊປີະຈ  າປີ 2002, 2003 ແລະ 2004 

                                         ຫວົໜວ່ຍ: 1.000 ກບີ 

ເນືື້ອໃນລາຍການ 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002 

 ເບືື້ອງຊບັສິນ       

 ເງນິສດົ, ທະນາບດັ ແລະ ວດັຖຸ

ມຄີາ່ 

2.480,071,661 2,304,761,900 2,180,264,191 

 ພນັທະບດັຄງັເງນິ 24,054,413 5,148,000 11,200,000 

 ເງນິຝາກ, ເງນິລວ່ງຫນື້າ ແລະ 

ສິນເຊື່ ອ ໃຫື້ທະນາຄານອື່ ນ 

287,821,948 355,117,163 360,488,579 

 ສິນເຊື່ ອ ແລະ ເງນິລວ່ງໜື້າໃຫື້ລກູ

ຄື້າ 

723,667,258 673,662,284 740,901,200 

 ຫລກັຊບັຄ  ື້າປະກນັ 5,594,728 6,644,002 6,727,240 

 ຊບັສມົບດັຄງົທ່ີ (ມນູຄາ່ຍງັເຫ ືອ

ສດຸທິ) 

15,100,186 14,281,018 14,834,973 

 ຊບັສິນອື່ ນໆ 1,090,672,649 890,605,738 831,160,430 

ລວມຍອດເບືື້ອງຊບັສິນ 4,626,982,842 4,250,220,105 4,145,576,619 

        

ເບືື້ອງໜີື້ສິນ       

ໜີື້ສິນ ແລະ ທ ນຂອງທະນາຄານ       

ເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູື້ຢືມຈາກ

ທະນາຄານອື່ ນ 

2,370,986,957 2,272,384,413 2,161,345,074 

ເງນິຝາກຈາກລກູຄື້າ 26,725,776 16,899,061 13,352,440 

ເງນິຝາກອື່ ນໆ 9,915,599 47,975,097 175,666,241 

ເງນິກູື້ມາຈາກແຫ ງ່ທ ນອື່ ນໆ 1,438,606,629 1,148,863,958 1,096,033,462 

ໜີື້ສິນອື່ ນໆ 14,548,350 5,644,064 5,539,133 

ລວມຍອດໜີື້ສິນ 3,860,783,311 3,491,766,593 3,451,936,350 

ທ ນ 0,00 0,00 0,00 

ຄງັສະສມົ 755,853,790 762,334,655 693,640,269 

ກ  າໄລສະສມົຍກົມາ (3,881,143) 0,00 0,00 

ກ  າໄລປະຈ  າປີ 14,226,876 (3,881,143) 0,00 

ລວມຍອດທ ນ ແລະ ຄງັສະສມົ 766,199,532 758,453,512 693,640,269 

ລວມຍອດເບືື້ອງໜີື້ສິນ 4,626,982,842 4,250,220,105 4,145,576,619 

 


