
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 2021 

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 າເນນີຂັ ໍ້ນຕອນການກວດສອບ 
ເພື່ ອຮອງຮບັບນັດາຄວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຈະໄດ ໍ້ຮບັເອາົຫຼກັຖານ ການກວດສອບທີ່ ພຽງ 
ພ  ແລະ ເໝາະສມົ ເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານໃຫ ໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ຄວາມສ່ຽງຂອງການບ ່
ສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ ມຜີນົມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ແມ່ນສ ງກວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ ມຜີນົທີ່ ມາ
ຈາກຄວາມຜດິພາດ, ເນື່ ອງຈາກວ່າການສ ໍ້ໂກງອາດລວມມ ີການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ, ການປອມແປງ, ການລະເລຍີ
ໂດຍຕັ ໍ້ງໃຈ, ການບດິເບອືນ ຫຼ ືລະເມດີຫຼກັການການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເພື່ ອອອກແບບຂັ ໍ້ນຕອນການ
ກວດສອບທີ່ ເໝາະສມົກບັສະພາບການຕ່າງໆ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະແດງຄ າເຫນັກ່ຽວກບັ ປະສດິທພິາບ 
ຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນ 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 ໍ້ລະບຸໃນບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະ 
ຫຼະ ໃນການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິເພື່ ອສະເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕື່ ມອກີ ຫຼ ືຖ ໍ້າຫາກ
ຂາດການເປີດເຜຍີທີ່ ພຽງພ , ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສະແດງຄ າເຫນັແບບມເີງ ື່ອນໄຂ. ການສະຫຸຼບຂອງ
ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົເຖງິວນັທີ່ ອອກບດົລາຍງານ ຂອງ ນກັກວດ
ສອບອດິສະຫຼະ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບນັດາເຫດການໃນອານະຄດົ ຫຼ ື ເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ ອາດເປັນສາເຫດເຮດັ
ໃຫ ໍ້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 ໍ້ກວດສອບອດິສະຫະຼ 
ຮຽນ: ເຈ ົ ໍ້າຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ວດັໄຕ ທີ່ ນບັຖ ື
ຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບເອກະສານລາຍງານທາງການເງນິ ຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, 
ສາຂາ ວດັໄຕ (“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງປະກອບດ ໍ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2021, ໃບລາຍງານ
ຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ ສ າລບັປີທີ່ ສິ ໍ້ນສຸດ
ວນັທດີັ່ ງກ່າວ, ເເລະ ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ລວມທງັບດົສະຫຸຼບຂອງບນັດານະໂຍ 
ບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັ. 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງ ສາຂາໄດ ໍ້ຖກືກະກຽມຢ່າງຖກືຕ ໍ້ອງສອດຄ່ອງ
ກບັ ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊ ີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ໄດ ໍ້ວາງອອກໂດຍ ທະນາ 
ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ. 
 
ພື ໍ້ນຖານການອອກຄ າເຫນັ 
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານການກວດສອບ (IAS). 
ບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າທີ່ ພາຍໃຕ ໍ້ມາດຕະຖານສາກນົດັ່ ງກ່າວ ເເມ່ນໄດ ໍ້ຖກືອະທບິາຍ
ເພີ່ ມເຕມີໃນວກັ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງ
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນມຄີວາມເປັນເອກະລາດຈາກສາຂາ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງ
ບນັຊ ີສ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊ ີຂອງສະພາມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານຈນັຍາບນັ (IESBA Code) ແລະ ບນັດາຂ ໍ້
ກ ານດົທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຂອງ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໃນ 
ສປປ ລາວ ແລະ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຍງັໄດ ໍ້ປະຕບິດັ ບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັອື່ ນໆ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊ ີ ສ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊ ີ ຂອງ ສະພາມາດຕະຖານສາກນົດ ໍ້ານຈນັຍາບນັ. 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນ
ພື ໍ້ນຖານໃຫ ໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. 
 
ບນັຫາທີ່ຄວນເອາົໃຈໃສ່ – ພື ໍ້ນຖານການບນັຊ ີ
ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າສະເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່ ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ2 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ທີ່ ໄດ ໍ້ອະທບິາຍ
ພື ໍ້ນຖານຂອງການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຖກືນ າໃຊ ໍ້ໂດຍສາຂາ. ບນັດານະໂຍບາຍການບນັຊເີຫຼ ົ່ ານີ ໍ້ ແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ມຈີດຸປະສງົທີ່
ຈະນ າສະເໜຖີານະທາງການເງນິ, ຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ກະແສເງນິສດົຂອງສາຂາ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັ
ຫຼກັການບນັຊສີາກນົທີ່ ຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປ. ຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັການແກ ໍ້ໄຂຕ ່ ກບັບນັຫາ
ດັ່ ງກ່າວ. 
 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ
ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊແີຫ່ງ 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 າເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິ ໃຫ ໍ້ມຄີວາມຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ປາສະຈາກຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ທີ່ ອາດຈະ
ເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດຕ່າງໆ. 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ຄະນະບ ລຫິານ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີ ຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງສາຂາທາງດ ໍ້ານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ລວມທງັການເປີດເຜຍີບນັຫາຕ່າງໆ ທີ່
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ຈນົກວ່າທີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານສາຂາຫາກ
ເຫນັວ່າ ທຸລະກດິບ ່ ມຄີວາມອາດສາມາດ ໃນການດ າເນນີງານຕ ່ ໄດ ໍ້ ຫຼ ື ໃນກ ລະນທີີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານສາຂາ ມີ
ຈດຸປະສງົຢາກຍຸບເລກີ ຫຼ ືຢຸດກດິຈະການ. 

 
ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາມໜີ ໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຕ ່ ການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິໃນແຕ່ລະປີ
ການບນັຊ ີ ທີ່ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັຄວາມຖືກຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິຕ ່ ຖານະການເງນິ ແລະ ຜນົການດ າ
ເນນີງານ ແລະ ກະແສເງນິສດົຂອງສາຂາພາຍໃນປີ. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ, 
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  

 ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິບນົພື ໍ້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 ໍ້ນຈ  ່ ງມຂີັ ໍ້ນຕອນທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອປໍ້ອງກນັ ແລະ ຊອກຫາການສ ໍ້ໂກງ ແລະ ສິ່ ງ
ທີ່ 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 ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກະກຽມ ເເລະ ການນ າສະເໜີ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິ.  

ຕາງໜໍ້າ ແລະ ໃນນາມຄະນະບ ລຫິານ:  

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ທ່ານ ນາງ ຂນັທະລ ີພະຈ  ມພນົ 

ຜ ໍ້ຈດັການສາຂາ 

07 ມນີາ 2022 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 

07 ມນີາ 2022 



ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ 

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ 

ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 
ບດົອະທບິາຍ 2021 2020

ເລກທີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍການດ າ ເນີນງານ

1 ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ ແລະ ຄ ້າຍຄືດອກເບ ້ຍ 3 11.987 14.387

2 ລາຍຈ່າຍດອກເບ ້ຍ ແລະ ຄ ້າຍຄືດອກເບ ້ຍ 3 (1.724)       (1.694)       

I. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ ້ຍ ແລະ ຄ ້າຍຄືດອກເບ ້ຍ 10.263 12.693

3 ລາຍຮັບຈາກຄ່າທ າ ນຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 4 645 840

4 ລາຍຈ່າຍຈາກຄ່າທ າ ນຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 4 (83)             (78)             

5
ກ າໄລ /ຂາດທຶນສຸດ ທິຈາກການຊື ້-ຂາຍເງນິຕາ
ຕ່າ ງປະເທດ 5 (109)          1.561

II. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການດ າ ເນີນງານ 10.716 15.016

ຂ . ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ

6 ລາຍຮັບອື່ ນໆຈາກການດ າ ເນີນງານ 6 439 284

7 ລາຍຈ່າຍບ ລິຫານ (3.961)       (3.368)       

7.1 ເງນິເດອືນ ແລະ ລາຍຈ່າຍກ່ຽວ ກບັພະນກັງານ 7 (2.720)       (2.396)       

7.2 ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ ຈາກ ການບ ລຫິານ 8 (1.241)       (972)          

8 ຄ່ າຫ ູ ຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າ ເສື່ ອມມູນ ຄ່າ 14 (924)          (986)          

9 ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆໃນການດ າ ເນີນງານ 9 (50)             (583)          

10
(ລາຍ ຈ່າຍ )/ ເກັບ ຄືນ ເງນິ  ແຮ ສຸດ ທິ ສ າ  ລັບ ເງນິ  ກູ ້ທີ່  ບ ່  
ເກີດດອກ ອອກ ຜົນ 13.2 (613)          8.091

III. ລວມກ າໄລກ່ອນອາກອນ 5.607 18.454

11 ອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ 20.2 (1.143)       (3.557)       

IV. ກ າໄລສຸດ ທິຫ ັງ  ອາ  ກອນ 4.464 14.897

ລ າດບັ ລາຍການ
31/12/2021 31/12/2020

ລ າດບັ ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ   ລາ້ນກບີ   ລາ້ນກບີ
I ໜີ້ ຕ ້ອງ ສົ່ ງ  ທະ ນາ  ຄານ ອື່ ນ 46.175 42.935

1 ເງນິຝາກກະເເສລາຍວນັ ແລະ ເງນິ ຝາກ ປະ ຢັດ 17.1 1.659 1.306

2 ເງນິຝາກມກີ ານດົ 17.2 44.516 41.629

II ໜີ້ ຕ ້ອງ ສົ່ ງ  ໃຫ ້ລູ  ກ ຄ ້າ 18 56.312 40.774

1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 4.187 1.081

2 ເງນິຝາກປະຢັດ 25.940 17.204

3 ເງນິຝາກມກີ ານດົ 26.185 22.489

III ໜີ້ສິນອື່ ນໆ 3.444 3.053

1 ໜີ ້ຕອ້ງ ສົ່ ງດອກເບຍ້ຄາ້ງຈ່າຍ 19 682 410

2 ໜີ ້ຕອ້ງ ສົ່ ງ ອາ ກອນ 20.1 - 538

3 ໜີຕ້ອ້ງສົ່ ງອື່ ນໆ 21 2.762 2.105

ລວມ ໜີ້ ສິນ 105.931 86.762

IV ທຶນ ແລະ ຄັງສະ ສົມ
1 ທນຶຈດົທະບຽນທີ່ ຖອກແລວ້ 22 100.166 100.166

2 ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 11.795 11.349

3 ເງນິແຮທົ່ ວໄປສ າ ລບັ ກດິ  ຈະ ກ າ ສນິ ເຊື່ ອ 13.2 483 470

4 ກ າໄລສະສມົ 106.167 102.149

ລວມ ທຶນ 218.611 214.134

ລວມ ໜີ້ ສິນ ແລະ ທຶນ 324.524 300.896

ບດົ
ອະທບິາຍ 
ເລກທີ2021 2020

ກິດຈະກ າ ທາງການດ າ ເນີນງານ

ກ າໄລສຸດທິກ່ອນຫັກອາກອນ 5.607 14.897

ດດັແກສ້ າລບັ:

ລາຍຈ່າຍຄ່າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄ່າເສື່ ອມມູນ ຄ່າ 14 924 986

ລາຍ ຈ່າຍ / ເກບັຄນື ເງນິ ແຮ ພາຍ ໃນ ປີ 13.2 273              (7.719)         

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ (11.987)       (14.387)       

ລາຍຈ່າຍດອກເບຍ້ 1.724           1.694           

ກະ ແສ ເງນິ  ສົດ ຈາກ ກ າ  ໄລ ຈາກ ການ ດ າ  ເນີນ 
ງານ ກ່ອນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ຊັບ ສິນ ແລະ
 ໜີ ້ ສິນ ໃນ ການ ດ າ  ເນີນ ງານ

(3.459)         (4.529)         

(ເພີ່ ມຂຶນ້)/ຫ ຸດລງົ ຂອງຊບັສນິຈາກການດ າເນນີງານ

      ຍອດເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ ນ 149 590

      ເງນິກູໃ້ຫແ້ກ່ລູກຄາ້ 7.548 17.091

      ດອກເບຍ້ຮບັ 9.251 11.095

      ຊບັສນິອື່ ນໆ 249              (4.176)         

ເພີ່ ມຂືນ້/(ຫ ຸດລງົ) ໃນໜີສ້ນິຈາກການດ າເນນີງານ

     ໜີຕ້ອ້ງ ສົ່ ງ ໃຫທ້ະນາຄານອື່ ນ 3.240           (6.785)         

      ເງນິຝາກ ແລະ ໜີ ້ຕອ້ງ ສົ່ ງ ໃຫ ້ລູກ ຄາ້ 15.540        (5.152)         

      ອາກອນກ າໄລຈ່າຍ ພາຍ ໃນ ປີ 20.2 (3.195)         (1.526)         

      ດອກເບຍ້ຈ່າຍ (1.451)         (1.882)         

      ໜີສ້ນິອື່ ນໆ 653 745

ກະ ແສ ເງນິ  ສົດ ສຸດ ທິ ຈາກ ກິດ ຈະ ກ າ  ການ ດ າ  ເນີນ ງານ 28.525 5.471

ກິດຈະກ າ ທາງດ ້ານການ ລົງ ທຶນ

ການ ຊື ້ແລະ ກ ່  ສາ້ງ ຊບັ ສມົ ບດັ ຄງົ ທີ່ 14.1 (135)             

ກະແສເງນິສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ (135)             

ປ່ຽນເເປງສຸດທິໃນເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົ່ າ ເງນິສົດ 28.525 5.336

ເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົ່ າ ເງນິສົດນະຕົ ້ນ ປີ 127.680 120.778

ສ່ວນປ່ຽນແປງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ
ເງນິຕາ ຕ່າ ງປະເທດ

166 1.566

ເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົ່ າ ເງນິສົດໃນທາ້ຍປີ 23 156.371 127.680

ສະ ກຸນ ເງນິ:  ລາ້ນກບີ

ບດົອະທບິາຍ
 ເລກທີ

ເງນິແຮທົ່ ວໄປ
ສ າລບັກດິຈະກ າສນິເຊື່ ອ 

(ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ13.2) ກ າໄລສະສມົ    

ຍອດເຫ ືອນະວັນທີ 31 ທັນວາ  2020 100.166 11.349 470 102.149 214.134

ກ າໄລສຸດທພິາຍໃນປີ - - - 4.464 4.464

ສາ້ງຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການພາຍໃນປີ - 446 - (446)                       -

ເກບັຄນືເງນິແຮສຸດທພິາຍໃນປີ - - (2)                                      - (2)            

ສ່ວນຜດິດ່ຽງຈາກອດັ ຕາເເລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ - - 15 - 15

ຍອດເຫ ືອນະວັນທີ 31 ທັນວາ  2021 100.166 11.795 483 106.167 218.611

ທນຶຈດົທະບຽນ
ທີ່ຖອກເເລວ້

ຄງັສະສມົຕາມ
ລະບຽບການ ລວມ

31/12/2021 31/12/2020
ລ າດບັ ຊບັສນິ   ລາ້ນກບີ   ລາ້ນກບີ

I ເງນິສົດ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່  “ທຫລ” 147.047 128.303

1 ເງນິສດົໃນຄງັ 10 6.106 5.061

2 ເງນິຝາກຢູ່ ທຫລ 11 140.941 123.242

II ເງນິຝາກກັບທະນາຄານອື່ ນ 11.705 1.907

1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 12.1 11.705 1.907

III
ເງນິກູໃ້ຫລູ້ກຄ ້າ ,  ຫ ັງ  ຫັກ ເງນິ  ແຮ ສະ ເພາະ ສ າ  
ລັບ ກິດ ຈະ    ກ າ  ສິນ ເຊື່ ອ 13 149.692 157.664

IV ຊັບສົມບັດຄົງທີ່  ແລະ ສິດໃນ ການ ນ າ  ໃຊ ້ ຊັບ ສິນ 6.435 7.359

1 ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ ມຕີວົຕນົ 14.1 4.129 4.876

2 ສດິ ໃນ ການ ນ າ ໃຊ ້ຊບັ ສນິ 14.2 2.306 2.483

VI ຊັບສິນອື່ ນໆ 9.663 5.663

1 ໜີ ້ຕອ້ງ ຮບັ ດອກ ເບຍ້ ຄາ້ງ ຮບັ 15 7.309 4.573

2 ອາກອນມອບລ່ວງໜາ້ 20.1 1.514  -   

3 ຊບັສນິອື່ ນໆ 16 840 1.090

ລວມ ຊັບ ສິນ 324.542 300.896

ບດົ
ອະທບິາຍ 
ເລກທີ


