
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:ື ສາຂານະຄອນຫຼວງ, ສາຂາວດັໄຕ, ສາຂາ ສະຫວນັ 
ນະເຂດ ແລະ ສາຂາ ປາກເຊ. 

ສາຂາ ວດັໄຕ / Wattay Branch 
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ການບ ລກິານທີ່ ດເີລດີ ຄເືປົໍ້າໝາຍຂອງພວກເຮາົ 

ແຜ່ນພບັບດົລາຍງານຖານະການເງນິ ທະນາຄານ ພາບລກິ 

ສາຂາ ວດັໄຕ ວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2020 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຈດຸປະສງົໃນການກວດສອບ ຂອງ ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນເພື່ ອຮບັເອາົ ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ  ວ່າເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິ ໂດຍພາບລວມແມ່ນປາສະຈາກຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນຍ ໍ້ອນການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຍ ໍ້ອນ
ຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ ອການອອກບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບ ທີ່ ປະກອບມຄີ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ  ຕ ່
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົແມ່ນການຮບັປະກນັໃນລະດບັສ ງ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັປະກນັ
ວ່າ ການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ດ າເນນີໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານການກວດສອບສາກນົ ຈະສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ຜດິພາດ
ອນັໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ ອາດເກດີຂ ໍ້ນໄດ ໍ້ຕະຫຼອດທງັໝດົ. ຂ ໍ້ຜດິພາດສາມາດເກດີຂ ໍ້ນຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຍ ໍ້ອນຂ ໍ້ຜດິພາດຕ່າງໆ 
ແມ່ນຖກືພຈິາລະນາວ່າສ າຄນັຈາກລາຍການດຽວ  ຫຼ ືຫຼາຍລາຍການລວມກນັ ແລະ ມອີດິທພິນົຕ ່ ການຕດັສນິໃຈທາງ
ເສດຖະກດິຂອງຜ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 
ໃນການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ, ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ການຕດັສິນ 
ແລະ ວນິໄິສແບບມອືາຊບີ ໃນຕະຫຼອດການດ າເນນີການກວດສອບ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຍງັໄດ ໍ້: 

 ກ ານດົ ແລະ ປະເມນີບນັດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ ຂອງ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ບ ່ ວ່າ
ຈະເປັນຍ ໍ້ອນການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຍ ໍ້ອນຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ, ອອກແບບ ແລະ ດ າເນີນຂັ ໍ້ນຕອນການກວດສອບ 
ເພື່ ອຮອງຮບັບນັດາຄວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຈະໄດ ໍ້ຮບັເອາົຫຼກັຖານ ການກວດສອບທີ່
ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົ ເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານໃຫ ໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ຄວາມສ່ຽງຂອງການ
ບ ່ ສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ ມຜີນົມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ແມ່ນສ ງກວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ ມຜີນົທີ່ ມາ
ຈາກຄວາມຜດິພາດ, ເນື່ ອງຈາກວ່າການສ ໍ້ໂກງອາດລວມມ ີການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ, ການປອມແປງ, ການລະເລີຍ
ໂດຍຕັ ໍ້ງໃຈ, ການບດິເບອືນ ຫຼ ືລະເມດີຫຼກັການການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເພື່ ອອອກແບບຂັ ໍ້ນຕອນການ
ກວດສອບທີ່ ເໝາະສົມກັບສະພາບການຕ່າງໆ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ ອສະແດງຄ າເຫັນ ກ່ຽວກັບ 
ປະສດິທພິາບຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນ ຂອງ ສາຂາ. 

 ສະຫຸຼບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົ ຂອງ ການນ າໃຊ ໍ້ພື ໍ້ນຖານຂອງບນັຊວ່ີາດ ໍ້ວຍຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນ
ການດ າເນນີທຸລະກດິ ຂອງຄະນະບ ລຫິານ ໂດຍອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ ບ ່ ວ່າຈະເປັນຄວາມ
ບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັທີ່ ອາດເກດີຂື ໍ້ນ ຈາກບນັດາເຫດການ ຫຼ ື ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ອາດເປັນຂ ໍ້ສງົໃສທີ່ ສ າຄນັ ກ່ຽວກບັ 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຂາໃນການສບືເນື່ ອງ ໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. ຖ ໍ້າຫາກພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ສະຫຸຼບໄດ ໍ້
ວ່າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັເກດີຂື ໍ້ນ, ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະໄດ ໍ້ລະບຸໃນບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບ
ອດິສະຫຼະ ໃນການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິເພື່ ອສະເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕື່ ມອກີ ຫຼ ື
ຖໍ້າຫາກຂາດການເປີດເຜຍີທີ່ ພຽງພ , ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສະແດງຄ າເຫນັແບບມເີງ ື່ອນໄຂ. ການສະຫຸຼບ
ຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົເຖງິວນັທີ່ ອອກບດົລາຍງານ ຂອງ ນກັ
ກວດສອບອດິສະຫຼະ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບນັດາເຫດການໃນອານະຄດົ ຫຼ ື ເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ ອາດເປັນສາເຫດ
ເຮດັໃຫ ໍ້ສາຂາ ຢຸດຕກິານສບືຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ.  

 ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງບນັດານະໂຍບາຍທາງບນັຊທີີ່ ນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຂອງການຄາດ
ຄະເນທາງການບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງທີ່ ໄດ ໍ້ຖກືນ າໃຊ ໍ້ໂດຍຄະນະບ ລຫິານ.  

ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ປ ກສາຫາລກືບັຄະນະບ ລຫິານກ່ຽວກບັບນັດາບນັຫາອື່ ນໆ, ການວາງແຜນຂອບເຂດ ແລະ ເວລາຂອງ
ການກວດສອບ ແລະ ຂ ໍ້ຄົ ໍ້ນພບົທາງການກວດສອບທີ່ ສ າຄນັປະກອບມບີນັດາຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ສ າຄນັຕ່າງໆໃນການຄວບຄຸມ
ພາຍໃນທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ກ ານດົໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 

ບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບອດິສະລະ 
ເຖິງິ: ເຈ ົ ໍ້າຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຣີາດ, ສາຂາ ວດັໄຕ 
ຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບເອກະສານລາຍງານທາງການເງນິ ຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, 
ສາຂາ ວດັໄຕ (“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງປະກອບດໍ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2020, ໃບລາຍງານ
ຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈ ົ ໍ້າຂອງ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີທີ່ ສິ ໍ້ນສຸດ
ວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ເເລະ ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ລວມທງັບນັດາບດົສະຫຸຼບນະໂຍບາຍ
ການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັອກີດ ໍ້ວຍ. 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງ ສາຂາໄດ ໍ້ຖືກກະກຽມຢ່າງຖືກຕ ໍ້ອງສອດຄ່ອງ
ກບັ ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊ ີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ໄດ ໍ້ວາງອອກໂດຍ ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ. 
ພື ໍ້ນຖານການສະແດງຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານການກວດສອບ (ISA). 
ບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ພວກຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າທີ່ ພາຍໃຕ ໍ້ມາດຕະຖານສາກນົດັ່ ງກ່າວ ເເມ່ນໄດ ໍ້ຖືກອະທບິາຍເພີ່ ມ
ເຕີມໃນວັກ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ສະບບັນີ ໍ້. 
ພວກຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າແມ່ນມຄີວາມເປັນເອກະລາດຈາກສາຂາ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊີ ສ າລບັນກັວຊິາ
ຊີບບນັຊ ີຂອງສະພາມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານຈນັຍາບນັ (IESBA Code) ແລະ ບນັດາຂ ໍ້ກ ານດົທາງດ ໍ້ານຈນັຍາ
ບນັ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງ ພວກຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກ
ຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຍງັໄດ ໍ້ປະຕບິດັ ບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັອື່ ນໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງ
ບນັຊ ີສ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊີ ຂອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານຈນັຍາບນັ. ພວກຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານ
ການກວດສອບທີ່ ພວກຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານໃຫ ໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫັນ
ຂອງພວກຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. 
ບນັຫາທີ່ຄວນເອາົໃຈໃສ່ – ພື ໍ້ນຖານການບນັຊ ີ
ພວກຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າສະເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່ ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ 2 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ທີ່ ໄດ ໍ້ອະທບິາຍ
ພືໍ້ນຖານຂອງການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຖກືນ າໃຊ ໍ້ໂດຍສາຂາ. ບນັດານະໂຍບາຍການບນັຊເີຫຼົ່ ານີ ໍ້ ແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະ
ນ າສະເໜຖີານະທາງການເງນິ, ຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ກະແສເງນິສດົຂອງສາຂາ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັຫຼກັການ
ບນັຊສີາກນົທີ່ ຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປ. 
ພວກເຮາົຍງັໄດ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ໃນບດົອະທບິາຍເລກທ ີ21 - ອາກອນ ຂອງບດົລາຍງານການເງນິ, ເຊິ່ ງອະທບິາຍຄ າຮ ໍ້ອງ
ຂ ຂອງກະຊວງການເງນິ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ທະນາຄານທຸລະກດິຄດິໄລ່ຄນື ການເກບັອາກອນກ າໄລສ າລບັປີ 2016 ຫາ 2019 
ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂື ໍ້ນໃນການຫກັຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍໃນການຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລ ໃນໄລຍະດັ່ ງກ່າວແມ່ນ
ລ ຖໍ້າການຊີໍ້ແຈງ ແລະ ຄ າແນະນ າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັລະອຽດຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດ. 
ຄ າເຫນັຂອງພວກຂໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ສະແດງຄ າເຫນັແບບມເີງ ື່ອນໄຂຕ ່ ກບັບນັຫານີ ໍ້. 
 

ບນັຫາອື່ນໆ 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ສາຂາ ສ າລບັປີທີ່ ສິ ໍ້ນສຸດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2019 ແມ່ນໄດ ໍ້ຖກືກວດສອບໂດຍ
ບ ລສິດັກວດສອບອື່ ນ ເຊິ່ ງໄດ ໍ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັແບບບ ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິເຫຼ ົ່ ານ ັ ໍ້ນໃນ 
ວນັທ ີ24 ມນີາ 2020. 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ
ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການອື່ ນໆທີ່ ວາງອອກ ໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ, ແລະ ສ າລບັບນັດາ
ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງທີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານເຫນັວ່າ ມຄີວາມຈ າເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍ
ງານການເງນິ ໃຫ ໍ້ມຄີວາມຖືກຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ປາສະຈາກຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ທີ່ ອາດຈະເກດີ
ຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດຕ່າງໆ. 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ຄະນະບ ລຫິານ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີ ຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງສາຂາທາງດ ໍ້ານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກດິ, ລວມທັງການເປີດເຜີຍບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ຈນົກວ່າທີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານສາຂາຫາກເຫນັ
ວ່າ ທຸລະກດິບ ່ ມີຄວາມອາດສາມາດ ໃນການດ າເນີນງານຕ ່ ໄດ ໍ້ ຫຼ ື ໃນກ ລະນີທີ່ ທາງຄະນະບ ລິຫານສາຂາ ມີ
ຈດຸປະສງົຢາກຍຸບເລກີ ຫຼ ືຢຸດກດິຈະການ. 

ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາມໜີ ໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຕ ່ ການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິໃນແຕ່ລະປີ
ການເງນິ ທີ່ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັຄວາມຖືກຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ຍຸດຕທິ າສ າລບັຖານະການເງນິ 
ແລະ ຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ກະແສເງນິສດົຂອງສາຂາພາຍໃນປີ. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍ
ງານການເງນິ, ຄະນະບ ລຫິານຈະຕໍ້ອງປະຕບິດັດັ່ ງນີ ໍ້: 

 ຄດັເລອືກເອາົບນັດານະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢ່າງສະໝ ່ າສະເໝ;ີ 
 ພຈິາລະນາບນັດາລາຍການຄາດຄະເນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ລະອຽດຮອບດໍ້ານ; 
 ຖະແຫຼງການວ່າບນັດາມາດຕະຖານ ບນັຊທີີ່ ເໝາະສມົໄດ ໍ້ຖືກປະຕບິດັ, ທຸກຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງ ຫຼ ືຂ ໍ້

ແຕກຕ່າງທີ່ ສ າຄນັໃນທາງປະຕບິດັຕ ່ ກບັມາດຕະຖານການບນັຊ ີຕ ໍ້ອງຖກືນ າມາເປີດເຜຍີ ແລະ 
ອະທບິາຍຢ ່ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ; ແລະ  

 ສໍ້າງເອກະສານລາຍງານການເງນິບນົພື ໍ້ນຖານ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, 
ຍກົເວັ ໍ້ນໃນກ ລະນທີີ່ ສາຂາຫາກຕັ ໍ້ງຂ ໍ້ສມົມຸດຖານ ຫຼ ືຄາດຄະເນວ່າສາຂາບ ່ ສາມາດດ າເນນີທຸລະ
ກດິຕ ່ ໄປໄດ ໍ້. 

ຄະນະບ ລຫິານຮບັປະກນັວ່າ ການບນັທ ກບນັຊໄີດ ໍ້ຖກືປະຕບິດັຢ່າງຖກືຕ ໍ້ອງ ເຊິ່ ງໄດ ໍ້ເປີດເຜຍີຖານະ
ການເງນິ ຂອງ ສາຂາຢ່າງເໝາະສມົໃນທຸກເວລາ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າການບນັທ ກບນັຊ ີແມ່ນສອດຄ່ອງ
ກບັລະບບົການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ຢ ່ . ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາຍງັຮບັຜດິຊອບຕ ່ ການຮກັສາຊບັສນິຂອງ
ສາຂາ ແລະ ດ ໍ້ວຍເຫດນັ ໍ້ນ ຕ ໍ້ອງມຂີັ ໍ້ນຕອນທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອປໍ້ອງກນັ ແລະ ຊອກຫາການສ ໍ້ໂກງ ແລະ 
ສິ່ ງທີ່ ຜດິປົກກະຕອິື່ ນໆ. 
 
ຄະນະບ ລຫິານຂ ຢັໍ້ງຢືນວ່າ ສາຂາໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມຂ ໍ້ກ ານດົທີ່ ກ່າວມາຂ ໍ້າງເທງິນັ ໍ້ນ ໃນການກະກຽມ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 
 
ຖະແຫງຼການຂອງຄະນະບ ລຫິານ 

ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາມຄີວາມຍນິດຖີະແຫຼງວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິແມ່ນໄດ ໍ້ກະກຽມຢ່າງ
ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍການບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບ
ການ ທີ່ ວາງອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ອງກບັການກະກຽມ ເເລະ ການນ າສະເໜີ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ.  

ຕາງໜໍ້າ ແລະ ໃນນາມຄະນະບ ລຫິານ:  

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ທ່ານ ນາງ ຂນັທະລ ີພະຈ  ມພນົ 

ຜ ໍ້ຈດັການສາຂາ 

15 ມນີາ 2021 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 

15 ມນີາ 2021 



ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ 

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ 

ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 
ບດົອະທບິາຍ 2020 2019

ເລກທີ ລາ້ນກບີ ດດັແກຍ້ອດຍກົມາ
ລາ້ນກບີ

ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການດ າ ເນີນງານ

1 ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ ແລະ ຄ ້າຍຄືດອກເບ ້ຍ 4 14.387 15.217

2 ລາຍຈ່າຍດອກເບ ້ຍ ແລະ ຄ ້າຍຄືດອກເບ ້ຍ 4 (1.694)       (2.133)                 

I. ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ ຄ ້າຍຄືສຸດທິ 12.693 13.084

3 ລາຍຮັບຄ່າທ າ ນຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 5 840 793

4 ລາຍຈ່າຍຄ່າທ າ ນຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 5 (78)             (104)                     

5
ກ າໄລ / (ຂາດທຶນ )ຈາກການຊື ້ຂາຍເງນິຕາ
ຕ່າ ງປະເທດສຸດທິ 6 1.561 2.791

II. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການດ າ ເນີນງານ 15.016 16.564

ຂ . ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ

6 ລາຍຮັບອື່ ນໆຈາກການດ າ ເນີນງານ 7 284 1.005

7 ລາຍຈ່າຍບ ລິຫານ (3.368)       (3.366)                 

7.1 ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆຂອງພະນກັງານ 8 (2.396)       (2.230)                 

7.2 ລາຍຈ່າຍບ ລຫິານອື່ ນໆ 9 (972)          (1.136)                 

8 ຄ່ າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າ ເສື່ ອມ 15 (986)          (973)                     

9 ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆໃນການດ າ ເນີນງານ 10 (583)           -   

10 ເງນິ ເເຮສຸດທິສ າລັບເງນິກ ທ້ີ່ ບ ່ ເກີດດອກອອກຜົນ 14.2 8.091 (917)                     

III. ກ າໄລກ່ອນຫັກອາກອນ 18.454 12.313

11 ອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ 21.2 (3.557)       (2.130)                 

IV. ກ າໄລຫ ັງຫັກອາກອນ 14.897 10.183

ລ າດບັ ລາຍການ

ເງນິແຮທົ່ ວໄປ ກ າໄລສະສມົ

ສ າລບັກດິຈະກ າສນິເຊື່ ອ (ດດັແກຍ້ອດຍກົມາ)
(ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ14.2)

ດັດແກຕ້ົວເລກຍອດເຫ ືອນະວັນທີ 31 ທັນວາ  2019 100.166 9.860 611 88.741 199.378

ກ າໄລສຸດທພິາຍໃນປີ -                    -                   -                                    14.897 14.897

ສາ້ງຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການພາຍໃນປີ -                    1.489 -                                    (1.489)                    -         

ຫກັ/(ເກບັຄນື)ເງນິແຮສຸດທພິາຍໃນປີ (157)                                  (157)       

ສ່ວນຜດິດ່ຽງຈາກການເເລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ -                    -                   16 -                         16

ຍອດເຫ ືອນະວັນທີ 31 ທັນວາ  2020 100.166 11.349 470 102.149 214.134

ທນຶຈດົທະບຽນ
ທີ່ຖອກເເລວ້

ຄງັສະສມົຕາມ
ລະບຽບການ

ລວມ

ລ າດບັ ຊບັສນິ
ບດົ

ອະທບິາຍ 
ເລກທີ

      31/12/2020   
                        

 ລາ້ນກບີ

      31/12/2019 
                     

    ລາ້ນກບີ

I ເງນິສົດ ແລະ ເງນິຝາກຢ ່  “ທຫລ” 128.303 115.373

1 ເງນິສດົໃນຄງັ 11 5.061 5.453

2 ເງນິຝາກຢ ່  ທຫລ 12 123.242 109.920

II ເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອື່ ນ 1.907 8.525

1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 13.1 1.907 8.525

III ເງນິກ ໃ້ຫລ້ ກຄ ້າ ,  ຫັກເງນິແຮສະເພາະສຸດທິ 14 157.664 163.332

IV ຊັບສົມບັດຄົງທີ່  ແລະ ສິດນ າໃຊ ້ຊັບສິນ 7.359 8.167

1 ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ມຕີວົຕນົ 15.1 4.876 5.556

2 ສດິນ າໃຊຊ້ບັສນິ 15.2 2.483 2.611

VI ຊັບສິນອື່ ນໆ 5.663 3.091

1 ດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 16 4.573 1.143

2 ອາກອນມອບລ່ວງໜາ້ 22.1  -   1.368

3 ຊບັສນິອື່ ນໆ 17 1.090 580

ຊັບສິນທັງໝົດ 300.896 298.488

      31/12/2020                            31/12/2019

ດດັແກຍ້ອດຍກົມາ
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

I ເງນິຝາກໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນອື່ ນ 42.935 49.719

1 ເງນິຝາກກະເເສລາຍວນັ 18.1 1.306 1.105

2 ເງນິຝາກມກີ ານດົ 18.2 41.629 48.614

II ເງນິຝາກໃຫລຸ້ກຄ ້າ 19 40.774 45.926

1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ແລະ ເງນິຝາກປະຈ າວນັ 1.081 2.275

2 ເງນິຝາກປະຢັດ 17.204 27.418

3 ເງນິຝາກມກີ ານດົ 22.489 16.233

III ໜີ້ສິນອື່ ນໆ 3.053 3.465

1 ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈ່າຍ 20 410 598

2 ອາກອນຄາ້ງຈ່າຍ 21.1 538 -

3 ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອື່ ນໆ 22 2.105 2.867

ໜີ້ສິນທັງໝົດ 86.762 99.110

IV ທຶນ ແລະ ຄັງສ າ ຮອງ
1 ທນຶຈດົທະບຽນທີ່ ຖອກແລວ້ 23 100.166 100.166

2 ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 11.349 9.860

3 ເງນິແຮທົ່ ວໄປ 14.2 470 611

4 ກ າໄລສະສມົ 102.149 88.741

ທຶນທັງໝົດ 214.134 199.378

ໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນທັງໝົດ 300.896 298.488

ລ າດບັ ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ
ບດົ

ອະທບິາຍ 
ເລກທີ

ບດົອະທບິາຍ 2020 2019

ເລກທີ (ດດັແກຍ້ອດຍກົມາ) 

ກິດຈະກ າ ທາງດ ້ານການດ າ ເນີນງານ

ກ າໄລສຸດທິກ່ອນຫັກອາກອນ 14.897 12.313

ດດັແກສ້ າລບັ:

ລາຍຈ່າຍຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມ 15 986 973

ຫກັ ແລະ ເກບັໄດພ້າຍໃນປີສຸດທິ 14.2 (7.719)         789

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ (14.387)       (15.217)                   

ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 1.694           2.133                       

ກິດຈະກ າ ການດ າ ເນີນງານກ່ອນການປ່ຽນແປງ
ຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ ້ສິນໃນການດ າ ເນີນງານ

(4.529)         991

(ເພີ່ ມຂຶນ້)/ຫ ຸດລງົ ຂອງຊບັສນິຈາກການດ າເນນີງານ

      ຍອດເງນິຝາກຢ ່ ທະນາຄານອື່ ນ 590 273

      ເງນິກ ໃ້ຫລ້ ກຄາ້ 17.091 18.199

      ໜິຕ້ອ້ງຮບັດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 11.095 15.238

      ຊບັສນິອື່ ນໆ (4.176)         (1.119)                      

ເພີ່ ມຂືນ້/(ຫ ຸດລງົ) ຂອງໜີສ້ນິຈາກການດ າເນນີງານ

     ເງນິຝາກຈາກທະນາຄານອື່ ນ (6.785)         (4.553)                      

      ເງນິຝາກລ ກຄາ້ (5.152)         3.445

      ອາກອນກ າໄລທີ່ ໄດຊ້ າລະພາຍໃນປີ 21.2 (1.526)         (3.983)                      

      ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ (1.882)         (2.173)                      

      ໜີສ້ນິອື່ ນໆ 745 436

ກິດຈະກ າ ທາງດ ້ານການລົງທຶນ

ການຊື ້ແລະ ກ ່ ສາ້ງຊບັສມົບດັຄງົທີ່ 15.1 (135)             (37)                           

ກະແສເງນິສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ (135)             (37)                           

ປ່ຽນເເປງສຸດທິໃນເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົ່ າ ເງນິສົດ 5.336 26.717

ເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົ່ າ ເງນິສົດນະຕົ ້ນ ປີ 120.778 96.920

ສ່ວນປ່ຽນແປງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາ
ຕ່າ ງປະເທດ

1.566 (2.859)                      

ເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົ່ າ ເງນິສົດໃນທາ້ຍປີ 24 127.680 120.778


