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ການບ ລກິານທີ່ ດເີລດີ ຄເືປົໍ້າໝາຍຂອງພວກເຮາົ 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຈດຸປະສງົໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າແມ່ນເພື່ ອໄດ ໍ້ຮບັການຮບັປະກນັຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າເອກະສານລາຍງານການເງນິໂດຍ
ພາບລວມແມ່ນປາສະຈາກຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນຍ ໍ້ອນການສ ໍ້ໂກງ ຫລ ືຍ ໍ້ອນຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ ອການອອກ
ບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະລະທີ່ ປະກອບມຄີ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົ
ເຫດສມົຜນົແມ່ນການຮບັປະກນັໃນລະດບັສ ງ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັປະກນັວ່າ ການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ດ າເນນີໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານດ ໍ້ານ
ການກວດສອບສາກນົ ຈະສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ອາດເກດີຂ ໍ້ນໄດ ໍ້ຕະຫຼອດທງັໝດົ. ຂ ໍ້ຜດິພາດສາມາດເກດີຂ ໍ້ນຈາກ
ການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຍ ໍ້ອນຂ ໍ້ຜດິພາດຕ່າງໆ ແລະ ຖກືພຈິາລະນາວ່າ ສ າຄນັ ຈາກລາຍການດຽວ ຫຼ ືຫຼາຍລາຍການລວມກນັ ແລະ ມອີດິທພິນົຕ ່
ການຕດັສນິໃຈທາງເສດຖະກດິຂອງຜ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 
ໃນການເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ, ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ການຕດັສນິ ແລະ 
ວນິດິໄສແບບມອືາຊບີ ໃນຕະຫຼອດການດ າເນນີການກວດສອບ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຍງັໄດ ໍ້: 

 ກ ານດົ ແລະ ປະເມນີບນັດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ບ ່ ວ່າຈະເປັນຍ ໍ້ອນການສ ໍ້
ໂກງ ຫຼ ືຍ ໍ້ອນຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ, ອອກແບບ ແລະ ດ າເນນີຂັ ໍ້ນຕອນການກວດສອບເພື່ ອຮອງຮບັບນັດາຄວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ 
ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຈະໄດ ໍ້ຮບັເອາົຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົ ເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານໃຫ ໍ້ແກ່ການອອກຄ າ
ເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ຄວາມສ່ຽງຂອງການບ ່ ສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ມຜີນົມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ແມ່ນສ ງ
ກວ່າຜນົທີ່ ມາຈາກຄວາມຜດິພາດ, ເນື່ ອງຈາກວ່າການສ ໍ້ໂກງອາດລວມມ ີການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ, ການປອມແປງ, ການລະເລຍີ
ໂດຍຕັ ໍ້ງໃຈ, ການບດິເບອືນ ຫຼ ືລະເມດີຫຼກັການການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເພື່ ອອອກແບບຂັ ໍ້ນຕອນການກວດສອບທີ່       
ເໝາະສມົກບັສະພາບການຕ່າງໆ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະແດງຄ າເຫນັກ່ຽວກບັປະສດິທພິາບຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນ
ຂອງສາຂາ. 

 ສະຫຼຸບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການນ າໃຊ ໍ້ພື ໍ້ນຖານຂອງບນັຊກ່ີຽວຂ ໍ້ອງວ່າດ ໍ້ວຍຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າ
ເນນີທຸລະກດິ ຂອງຄະນະບ ລຫິານ ໂດຍອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ ບ ່ ວ່າຈະເປັນຄວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັທີ່
ອາດເກດີຂ ໍ້ນ ຈາກບນັດາເຫດການ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂທີ່ ອາດເປັນຂ ໍ້ສງົໄສທີ່ ສ າຄນັກ່ຽວກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຂາໃນການສບື
ເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. ຖ ໍ້າຫາກພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າສະຫຼຸບໄດ ໍ້ວ່າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັເກດີຂ ໍ້ນ, ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຈະ
ໄດ ໍ້ລະບຸໃນບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະລະ ໃນການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ເພື່ ອສະ   
ເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕື່ ມອກີ ຫຼ ືຖ ໍ້າຫາກຂາດການເປີດເຜຍີທີ່ ພຽງພ , ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສະແດງຄ າເຫນັແບບມເີງ ື່ ອນໄຂ. 
ການສະຫຼຸບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າແມ່ນອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົເຖິງວນັທີ່ ຂອງບດົລາຍງານຂອງນກັກວດ
ສອບອດິສະລະ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບນັດາເຫດການໃນອະນາຄດົ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ ອາດເປັນສາເຫດເຮດັໃຫ ໍ້ສາຂາຍຸດຕກິານ
ສບືຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

 ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຂອງການຄາດຄະເນທາງບນັຊ ີ
ແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໂດຍຄະນະບ ລຫິານ. 

 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ປ ກສາຫາລກືບັຄະນະບ ລຫິານກ່ຽວກບັບນັຫາອື່ ນໆ, ການວາງແຜນຂອບເຂດ ແລະ ເວລາຂອງການກວດສອບ ແລະ ຂ ໍ້
ຄົ ໍ້ນພບົທາງການກວດສອບທີ່ ສ າຄນັ, ລວມເຖງິບນັດາຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ສ າຄນັຕ່າງໆໃນການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າພບົເຫນັໃນລະ 
ຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. 

ບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະລະ 

ຮຽນ: ເຈ ົ ໍ້າຂອງທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ປາກເຊ  
ຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບີຮາດ, ສາຂາ ປາກເຊ 
(“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງປະກອບດ ໍ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2020, ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, 
ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົສ າລບັປີທີ່ ສິ ໍ້ນສຸດ, ເເລະ ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນ
ທ ໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ລວມເຖງິບນັດາບດົສະຫຸຼບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ.  
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງສາຂາເເມ່ນໄດ ໍ້ກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າ
ດ ໍ້ວຍການບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການທີ່ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການ
ກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ.  
ພື ໍ້ນຖານໃນການອອກຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ (IASs). ບນັດາ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າທີ່ ພາຍໃຕ ໍ້ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວເເມ່ນໄດ ໍ້ ຖກືອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີ ໃນວກັ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃນບດົລາຍງານຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນມຄີວາມເປັນເອກະລາດຈາກສາຂາ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊ ີ ສ າລບັນກັວຊິາຊບີ
ບນັຊ ີ ຂອງສະພາມາດຕະຖານດ ໍ້ານຈນັຍາບນັສາກນົ (IESBA Code) ແລະ ບນັດາຂ ໍ້ກ ານດົທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັທີ່
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຍງັ
ໄດ ໍ້ປະຕບິດັບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັອື່ ນໆໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊ ີ ສ າລບັນກັວຊິາ
ຊບີບນັຊ ີ ຂອງສະພາມາດຕະຖານດ ໍ້ານຈນັຍາບນັສາກນົ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານໃຫ ໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 
ບນັຫາທີ່ຄວນເອາົໃຈໃສ່ – ພື ໍ້ນຖານການບນັຊ ີ
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າສະເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່  ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ 2 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່ ໄດ ໍ້ອະທບິາຍນະໂຍ 
ບາຍການບນັຊີທີ່ ໄດ ໍ້ຖກືນ າໃຊ ໍ້ໂດຍສາຂາ. ບນັດານະໂຍບາຍການບນັຊດີັ່ ງກ່າວແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະນ າສະເໜີຖາ 
ນະທາງການເງນິ, ຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ກະແສເງນິສດົຂອງສາຂາ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັຫຼກັການບນັຊສີາກນົທີ່ ຍອມ 
ຮບັໂດຍທົ່ ວໄປ.  
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າຍງັສະເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ໃນ ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ 23 - ອາກອນ ຂອງບດົລາຍງານການເງນິ ເຊິ່ ງອະທ ິ
ບາຍຄ າຮ ໍ້ອງຂ ຂອງກະຊວງການເງນິ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ທະນາຄານທຸລະກດິຄດິໄລ່ຄນືອາກອນກ າໄລສ າລບັປີ 2016 ຫາ 2019 
ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ໍ້ນຕ ່ ລາຍຈ່າຍທີ່ ໃຫ ໍ້ຖເືປັນລາຍຈ່າຍໃນການຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລໃນໄລຍະດັ່ ງກ່າວແມ່ນ
ຍງັລ ຖ ໍ້າການຊີ ໍ້ແຈງ ແລະ ຄ າແນະນ າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັລະອຽດຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດ. 
ຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັການແກ ໍ້ໄຂຕ ່ ກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 
ບນັຫາອື່ນໆ 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ສາຂາ ສ າລບັປີທີ່ ສິ ໍ້ນສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2019 ແມ່ນໄດ ໍ້ຖກືກວດສອບໂດຍບ ລສິດັ
ກວດສອບອື່ ນ ເຊິ່ ງໄດ ໍ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັແບບບ ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິເຫຼ ົ່ ານ ັ ໍ້ນໃນ ວນັທ ີ 24 
ມນີາ 2020. 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ 
ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊ ີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການອື່ ນໆທີ່ ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ສ າລບັບນັດາການຄວບຄຸມພາຍໃນ
ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງທີ່ ທາງຄະນະບ ລິຫານເຫນັວ່າມີຄວາມຈ າເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິໃຫ ໍ້ມີຄວາມ
ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ປາສະຈາກຂ ໍ້ຜດິພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ທີ່ ອາດຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ
ຕ່າງໆ. 

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ຄະນະບ ລຫິານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງສາຂາທາງດ ໍ້ານຄວາມສືບເນື່ ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກດິ, ລວມທງັການເປີດເຜີຍບັນຫາຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັ
ຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ ການບນັຊີບນົພື ໍ້ນຖານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າ
ເນີນທຸລະກດິ ເວັ ໍ້ນເສຍແຕ່ທາງຄະນະບ ລິຫານສາຂາ ມຈີຸດປະສງົຢາກຍຸບເລີກສາຂາ ຫຼ ືຢຸດກດິຈະການ ຫຼ ືບ ່ ມທີາງ
ເລອືກທີ່ ເປັນໄປໄດ ໍ້ ແຕ່ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມແບບດັ່ ງກ່າວ. 

 
ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາ ແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງແຕ່ລະປີການບນັຊ ີ ເພື່ ອ
ສະເເດງຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິຕ ່ ຖານະການເງນິ ເເລະ ຜນົປະກອບການ ແລະ ກະແສເງນິສດົພາຍໃນປີ
ຂອງສາຂາ. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິດັ່ ງກ່າວ, ຄະນະບ ລຫິານຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້: 
 

 ຄດັເລອືກເອາົບນັດານະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢ່າງສອດຄ່ອງ; 

 ພຈິາລະນາບນັດາລາຍການຄາດຄະເນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ຮອບຄອບ;  

 ຖະແຫຼງການວ່າບນັດາມາດຕະຖານບນັຊທີີ່ ເໝາະສມົໄດ ໍ້ຖກືປະຕບິດັ, ທຸກຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງ ຫຼ ືການປະຕບິດັທີ່
ບ ່ ສອດຄ່ອງທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ກບັມາດຕະຖານການບນັຊ ີຕ ໍ້ອງຖກືນ າມາເປີດເຜຍີ ແລະ ອະທບິາຍຢ ່ ໃນ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ; ແລະ  

 ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິບນົພື ໍ້ນຖານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ເວັ ໍ້ນເສຍເເຕ່
ໃນກ ລະນທີີ່ ສາຂາຫາກ ຫຼ ືຄາດຄະເນວ່າສາຂາບ ່ ສາມາດດ າເນນີທຸລະກດິຕ ່ ໄປໄດ ໍ້. 

 
ຄະນະບ ລຫິານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັວ່າ ການບນັທ ກບນັຊໄີດ ໍ້ຖກືປະຕບິດັຢ່າງຖກືຕ ໍ້ອງ ເຊິ່ ງໄດ ໍ້
ເປີດເຜຍີຖານະການເງນິຂອງສາຂາຢ່າງເໝາະສມົໃນທຸກເວລາ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າການບນັທ ກບນັຊແີມ່ນ
ສອດຄ່ອງກບັລະບບົການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ຢ ່ . ຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານຍງັຮບັຜດິຊອບຕ ່ ການຮກັສາຊບັສນິ
ຂອງສາຂາ ແລະ ດ ໍ້ວຍເຫດນັ ໍ້ນ ຈ ່ ງມຂີັ ໍ້ນຕອນທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອປໍ້ອງກນັ ແລະ ຊອກຫາການສ ໍ້ໂກງ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ຜດິ
ປົກກະຕອິື່ ນໆ. 
 
ຄະນະບ ລຫິານຂ ຢັໍ້ງຢືນວ່າ ສາຂາໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມຂ ໍ້ກ ານດົທີ່ ກ່າວມາຂ ໍ້າງເທງິນັ ໍ້ນ ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍ
ງານການເງນິທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 
 
ຖະແຫຼງການຂອງຄະນະບ ລຫິານ 
 
ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາມຄີວາມຍນິດຖີະແຫຼງວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິທີ່ ໄດ ໍ້ຄດັຕດິນີ ໍ້ແມ່ນໄດ ໍ້ກະກຽມ
ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບ
ການທີ່ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍ
ງານການເງນິ. 
 
 

 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ທ່ານ ນາງ ເທບນາລ ີລາດຊະວງົ 

ຜ ໍ້ຈດັການສາຂາ 

09 ມນີາ 2021 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 

09 ມນີາ 2021 



ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ 

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ 

ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

31/12/2020 31/12/2019
 ລາ້ນກບີ  ລາ້ນກບີ

I ເງນິສົດ ແລະ ເງນິຝາກຢ ູ່  “ທຫລ” 73.426 68.972
1 ເງນິສດົໃນຄງັ 11 2.009 1.786
2 ເງນິຝາກຢ ູ່  ທຫລ 12 71.417 67.186
II ເງນິຝາກກັບທະນາຄານອ ູ່ ນ 8.179 4.721
1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 13.1 8.179 4.721

III ລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ 14 2.147 2.390

IV
ເງນິກ ໃ້ຫແ້ກູ່ ລ ກຄ ້າ ,  ຫ ັງຫັກເງນິແຮ
ສະເພາະ

15 91.940 92.403

V ຊັບສົມບົດຄົງທີູ່  ແລະ ສິດນ າໃຊ ້ຊັບສິນ 7.209 7.627
1 ຊບັສມົບດັຄງົທີູ່ ມຕີວົຕນົ 16.1 2.503 2.722
2 ສດິນ າໃຊຊ້ບັສນິ 16.2 4.706 4.905
VI ຊັບສິນອ ູ່ ນໆ 4.029 2.431
1 ດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 17 2.260 210
2 ອາກອນຄາ້ງຮບັ 23 977 847
2 ຊບັສນີອ ູ່ ນໆ 18 792 1.374

ຊັບສິນທັງໝົດ 186.930 178.544

ລ າດບັ ຊບັສນິ
ບດົ

ອະທບິາຍ
ເລກທີ

ທນຶຈດົທະບຽນ 
ທີູ່ຖອກແລວ້

     ຄງັສະສມົ  
ຕາມລະບຽບການ

ເງນິແຮທົູ່ ວໄປສ າລບັ
ກດິຈະກ າສນິເຊ ູ່ ອ ກ າໄລສະສມົ ລວມ

ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ດັດແກຍ້ອດຍົກມາ  ນະວັນທີ 31 ທັນວາ  2019 100.104 2.334 391 21.004 123.833

ກ າໄລສຸດທພິາຍໃນປີ - - - 3.622 3.622

ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການພາຍໃນປີ - 362 - (362)           -

ເກບັຄ ນເງນິແຮທົູ່ ວໄປພາຍໃນປີ - - (36)                            - (36)        

ສູ່ ວນຕູ່ າງຈາກອດັຕາແລກປູ່ ຽນ - - 9 - 9

ຍອດເຫ  ອ  ນະວັນທີ ວັນທີ 31 ທັນວາ  2020 100.104 2.696 364 24.264 127.428

ລາຍການ

2020 2019
ດດັແກຍ້ອດຍກົມາ

ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ກ າໄລສຸດທິກູ່ ອນຫັກອາກອນ 4.227 8.052

ດດັແກສ້ າລບັ:
ລາຍຈູ່ າຍຄູ່ າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄູ່ າເສ ູ່ ອມ 16 690 659

ລາຍຈູ່ າຍເງນິເເຮ/(ເກບັຄ ນ) ພາຍໃນປີ 15.2 106 (2.747)                 

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ (8.297)       (8.635)                 

ລາຍຈູ່ າຍດອກເບຍ້ 687 727

ກະແສເງນິສົດຈາກກ າ ໄລການດ າ ເນີນງານກູ່ ອນ
ການປູ່ ຽນແປງໃນຊັບສິນ ແລະ ໜີ ້ສິນ ຈາກ
ການດ າ ເນີນງານ

(2.587)       (1.944)                 

(ເພີູ່ ມຂຶນ້)/ຫ ຸດລງົ ຂອງຊບັສນິຈາກການດ າເນນີງານ
ເງນິຝາກສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ (313)          59

ເງນິກ ໃ້ຫລ້ ກຄາ້ 318 7.410

ຊບັສນິທາງການເງນິອ ູ່ ນໆ 243 -

ຊບັສນິອ ູ່ ນໆ 1.682 (734)                     

ເພີູ່ ມຂຶນ້/(ຫ ຸດລງົ) ໃນໜີສ້ນິຈາກການດ າເນນີງານ
ເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກ ຢ້ ມຈາກທະນາຄານອ ູ່ ນ 2.955 (2.669)                 

ເງນິຝາກລ ກຄາ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງລ ກຄາ້ອ ູ່ ນໆ 2.383 2.082

ອາກອນກ າໄລທີູ່ ໄດຈູ້່ າຍພາຍໃນປີ 23 (671)          (2.701)                 

ດອກເບຍ້ທີູ່ ໄດຮ້ບັ 6.247 8.945

ດອກເບຍ້ທີູ່ ໄດຈູ້່ າຍ (669)          (747)                     

ໜີສ້ນິອ ູ່ ນໆ (1.665)       (2.324)                 

ກະແສເງນິສົດສຸດທິ(ໃຊ ້ໃນ )/ຈາກກິດຈະກ າ ການ
ດ າ ເນີນງານ 7.923 7.377

ກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ
ການຊ າລະເງນິເພ ູ່ ອຊ ຊ້ບັສມົບດັຄງົທີູ່ (65)             (150)                     

ກະແສເງນິສົດສຸດທິ ໃຊ ້ໃນກິດຈະກ າການລົງທຶນ (65)             (150)                     

ປູ່ ຽນແປງສຸດທິຂອງເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົູ່ າ ເງນິສົດ 7.858 7.227

ເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົູ່ າ ເງນິສົດໃນຕົ ້ນປີ 73.270 67.844

ຜົນກະທົບຈາກສູ່ ວນຕູ່ າ ງຂອງອັດຕາແລກປູ່ ຽນ (260)          (1.801)                 

ເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົູ່ າ ເງນິສົດທາ້ຍໃນປີ 25 80.868 73.270

ລາຍການ ບດົອະທບິາຍເລກທີ
31/12/2020 31/12/2019

ດດັແກຍ້ອດ
 ລາ້ນກບີ  ລາ້ນກບີ

I ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານອ ູ່ ນ 45.391 42.435
1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 19.1 987 8
2 ເງນິຝາກມກີ ານດົ 19.2 44.404 42.427
II ເງນິຝາກຂອງລ ກຄ ້າ 20 9.036 6.654
1 ເງນິຝາກກະແສາຍວນັ 791 285
2 ເງນິຝາກປະຢັດ 4.011 2.623
3 ເງນິຝາກມກີ ານດົ 4.234 3.746
III ໜີ້ສິນອ ູ່ ນໆ 5.075 5.622
1 ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງດອກເບຍ້ 21 84 66
2 ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງອ ູ່ ນໆ 22 4.991 5.556

ໜີ້ສິນທັງໝົດ 59.502 54.711
IV ທຶນ ແລະ ຄັງສ າ ຮອງ
1 ທນຶຈດົທະບຽນທີູ່ ຖອກແລວ້ 24 100.104 100.104
2 ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 2.696 2.334
3 ເງນິເເຮທົູ່ ວໄປສ າລບັກດິຈະກ າສນິເຊ ູ່ ອ 15.2 364 391
4 ກ າໄລສະສມົ 24.264 21.004

ທຶນທັງໝົດ 127.428 123.833
ໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນທັງໝົດ 186.930 178.544

ລ າດບັ ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ
ບດົ

ອະທບິາຍ
ເລກທີ

2020 2019

ດດັແກຍ້ອດຍກົມາ
 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ກ ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈູ່ າຍຈາກການດ າ ເນີນງານ

1 ລາຍ ຮບັດອກເບຍ້  ແລະ ຄາ້ຍຄ ດອກເບຍ້ 4 8.297 8.635

2 ລາຍຈູ່ າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ້ຍຄ ດອກເບຍ້ 4 (687)       (727)                     

I.
ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ ້ຍ ແລະ ຄ ້າຍຄ 
ດອກເບ ້ຍ 7.610 7.908

3 ລາຍຮບັຈາກຄູ່ າທ ານຽມ ແລະ ຄູ່ າບ ລກິານ 5 278 197

4 ລາຍຈູ່ າຍຈາກຄູ່ າທ ານຽມ ແລະ ຄູ່ າບ ລກິານ 5 (74)       (123)                

5
(ຂາດທນຶ)/ກ າໄລສຸດທຈິາກການຊ ຂ້າຍເງນິຕາ
ຕູ່ າງປະເທດ 6 381 735

II. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການດ າ ເນີນງານ 8.195 8.717

ຂ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈູ່ າຍອ ູ່ ນໆ

6 ລາຍຮບັຈາກການດ າເນນີງານອ ູ່ ນໆ 7 38 532

7 ລາຍຈູ່ າຍການບ ລຫິານ (3.071)    (2.616)                  

7.1
ລາຍຈູ່ າຍເງນິເດ ອນ ແລະ ລາຍຈູ່ າຍອ ູ່ ນໆຂອງ
ພະນກັງານ 8 (1.770)    (1.713)                  

7.2 ລາຍຈູ່ າຍບ ລຫິານອ ູ່ ນໆ 9 (1.301)    (903)                     

8 ລາຍຈູ່ າຍຄູ່ າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ 16 (690)       (659)                     

9 ລາຍຈູ່ າຍການດ າເນນີງານອ ູ່ ນໆ 10 (254)       (654)                     

10
ລາຍຈູ່ າຍເງນິເເຮ/ເກບັຄ ນເງນິແຮສຸດທສິ າລບັ
ເງນິກ ທ້ີູ່ ບ ູ່ ເກດີດອກອອກຜນົ 15.2 9 2.732

III. ກ າໄລທັງໝົດກູ່ ອນຫັກອາກອນ 4.227 8.052

11 ລາຍຈູ່ າຍອາກອນກ າໄລ 23 (605)       (1.769)                  

IV. ກ າໄລຫ ັງຫັກອາກອນ 3.622 6.283

ບດົ
ອະທບິາຍ
ເລກທີ

ລາຍການລ າດບັ


