
 

 

 

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. 

ສາຂາ ສະຫວນັນະເຂດ / Savannakhet Branch 

ໂທລະສບັ/Tel: 041 252 131, 041 252 132  
ອແີມວັ/Email: pbbsvk@publicbank.com.la 
www.publicbank.com.la         Swift: PBBELALA 

ການບ ລກິານທີ່ ດເີລດີ ຄເືປົໍ້າໝາຍຂອງພວກເຮາົ 

ແຜ່ນພບັບດົລາຍງານຖານະການເງນິ ທະນາຄານ ພາບລກິ 

ສາຂາ ສະຫວນັນະເຂດ ວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2020 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຈດຸປະສງົໃນການກວດສອບຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນເພື່ ອໄດ ໍ້ຮບັການຮບັປະກນັຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິໂດຍພາບລວມແມ່ນປາສະຈາກຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນຍ ໍ້ອນການສ ໍ້ໂກງ ຫລ ືຍ ໍ້ອນ
ຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ ອການອອກບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະລະທີ່ ປະກອບມຄີ າເຫນັຂອງພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົແມ່ນການຮບັປະກນັໃນລະດບັສ ງ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້
ຮບັປະກນັວ່າ ການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ດ າເນີນໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ ຈະສາມາດ
ກວດພບົຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ອາດເກດີຂ ໍ້ນໄດ ໍ້ຕະຫຼອດທງັໝດົ. ຂ ໍ້ຜດິພາດສາມາດເກດີຂ ໍ້ນຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ື
ຍ ໍ້ອນຂ ໍ້ຜດິພາດຕ່າງໆ ແລະ ຖກືພຈິາລະນາວ່າ ສ າຄນັ ຈາກລາຍການດຽວ ຫຼ ືຫຼາຍລາຍການລວມກນັ ແລະ ມອີດິທພິນົ
ຕ ່ ການຕດັສນິໃຈທາງເສດຖະກດິຂອງຜ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 
ໃນການເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ, ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້
ໃຊ ໍ້ການຕດັສນິ ແລະ ວນິດິໄສແບບມອືາຊບີ ໃນຕະຫຼອດການດ າເນນີການກວດສອບ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຍງັໄດ ໍ້: 

 ກ ານດົ ແລະ ປະເມນີບນັດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ບ ່ ວ່າຈະ
ເປັນຍ ໍ້ອນການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຍ ໍ້ອນຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ, ອອກແບບ ແລະ ດ າເນີນຂັ ໍ້ນຕອນການກວດສອບເພື່ ອ
ຮອງຮບັບນັດາຄວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຈະໄດ ໍ້ຮບັເອາົຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພຽງພ  
ແລະ ເໝາະສົມ ເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານໃຫ ໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ. ຄວາມສ່ຽງຂອງການບ ່
ສາມາດກວດພົບຂ ໍ້ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ມີຜົນມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ແມ່ນສ ງກວ່າຜົນທີ່ ມາຈາກຄວາມ
ຜດິພາດ, ເນື່ ອງຈາກວ່າການສ ໍ້ໂກງອາດລວມມ ີການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ, ການປອມແປງ, ການລະເລຍີໂດຍຕັ ໍ້ງໃຈ, 
ການບດິເບອືນ ຫຼ ືລະເມດີຫຼກັການການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເພື່ ອອອກແບບຂັ ໍ້ນຕອນການ
ກວດສອບທີ່ ເໝາະສມົກບັສະພາບການຕ່າງໆ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະແດງຄ າເຫນັກ່ຽວກບັປະສດິທພິາບ
ຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງສາຂາ. 

 ສະຫຸຼບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການນ າໃຊ ໍ້ພື ໍ້ນຖານຂອງບນັຊກ່ີຽວຂ ໍ້ອງວ່າດ ໍ້ວຍຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບື
ເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ຂອງຄະນະບ ລຫິານ ໂດຍອີງຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ ບ ່ ວ່າຈະ
ເປັນຄວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັທີ່ ອາດເກດີຂ ໍ້ນ ຈາກບນັດາເຫດການ ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂທີ່ ອາດເປັນຂ ໍ້ສງົໄສທີ່ ສ າຄນັ
ກ່ຽວກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຂາໃນການສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກດິ. ຖ ໍ້າຫາກພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ
ສະຫຸຼບໄດ ໍ້ວ່າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັເກດີຂ ໍ້ນ, ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະໄດ ໍ້ລະບຸໃນບດົລາຍງານຂອງນກັກວດ
ສອບອດິສະລະ ໃນການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ເພື່ ອສະເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕື່ ມ
ອີກ ຫຼ ືຖ ໍ້າຫາກຂາດການເປີດເຜຍີທີ່ ພຽງພ , ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສະແດງຄ າເຫນັແບບມເີງ ື່ອນໄຂ. ການ
ສະຫຸຼບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົເຖງິວນັທີ່ ຂອງບດົລາຍງານຂອງ
ນກັກວດສອບອດິສະລະ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບນັດາເຫດການໃນອະນາຄດົ ຫຼ ືເງ ື່ ອນໄຂອື່ ນໆ ອາດເປັນ
ສາເຫດເຮດັໃຫ ໍ້ສາຂາຍຸດຕກິານສບືຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

 ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊີທີ່ ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຂອງການຄາດ
ຄະເນທາງບນັຊ ີແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໂດຍຄະນະບ ລຫິານ. 

 

ພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ປ ກສາຫາລກືບັຄະນະບ ລຫິານກ່ຽວກບັບນັຫາອື່ ນໆ, ການວາງແຜນຂອບເຂດ ແລະ ເວລາຂອງການ
ກວດສອບ ແລະ ຂ ໍ້ຄົ ໍ້ນພບົທາງການກວດສອບທີ່ ສ າຄນັ, ລວມເຖງິບນັດາຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ສ າຄນັຕ່າງໆໃນການຄວບຄຸມ
ພາຍໃນທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າພບົເຫນັໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂໍ້າພະເຈົ ໍ້າ.  

ບດົລາຍງານຂອງຜ ໍ້ກວດສອບບນັຊອີດິສະລະ 
ຮຽນ: ເຈ ົ ໍ້າຂອງທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ສະຫວນັນະເຂດ  
ຄ າເຫນັ 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ 
ສະຫວນັນະເຂດ (“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງປະກອບດ ໍ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ນະວນັທີ 31 ທນັວາ 2020, ໃບລາຍງານ
ຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈ ົ ໍ້າຂອງ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົສ າລບັປີທີ່ ສ ິ ໍ້ນສຸດ, ເເລະ 
ບດົອະທິບາຍຊ ໍ້ອນທໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ລວມເຖິງບນັດາບດົສະຫຸຼບນະໂຍບາຍການບນັຊີທີ່ ສ າຄນັອີກ
ດ ໍ້ວຍ.  
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງສາຂາເເມ່ນໄດ ໍ້ກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ
ວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການທີ່ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັ
ການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ.  
ພື ໍ້ນຖານໃນການອອກຄ າຫນັ 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ (IASs). ບນັດາ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າທີ່ ພາຍໃຕ ໍ້ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວເເມ່ນໄດ ໍ້ ຖືກອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີ ໃນວກັ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ສະບບັນີ ໍ້. ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າແມ່ນມີ
ຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກສາຂາ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊີ ສ າລບັນກັວຊິາຊີບບນັຊີ ຂອງສະພາ
ມາດຕະຖານດ ໍ້ານຈນັຍາບນັສາກນົ (IESBA Code) ແລະ ບນັດາຂ ໍ້ກ ານດົທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການ
ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຍງັໄດ ໍ້ປະຕບິດັບນັດາ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັອື່ ນໆໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊ ີສ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊ ີຂອງ
ສະພາມາດຕະຖານດ ໍ້ານຈນັຍາບນັສາກນົ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັ
ແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານໃຫໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ.  
ບນັຫາທີ່ຄວນເອາົໃຈໃສ່ – ພື ໍ້ນຖານການບນັຊ ີ
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າສະເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່  ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ 2 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່ ໄດ ໍ້ອະທບິາຍ
ນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຖກືນ າໃຊ ໍ້ໂດຍສາຂາ. ບນັດານະໂຍບາຍການບນັຊດີັ່ ງກ່າວແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະນ າ
ສະເໜຖີານະທາງການເງນິ, ຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ກະແສເງນິສດົຂອງສາຂາ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັຫຼກັການບນັຊີ
ສາກນົທີ່ ຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປ.  
ພວກເຮາົຍງັໄດ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ໃນ ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ21 - ອາກອນ ຂອງບດົລາຍງານການເງນິ ເຊິ່ ງອະທບິາຍຄ າຮ ໍ້ອງຂ 
ຂອງກະຊວງການເງນິ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ທະນາຄານທຸລະກດິຄດິໄລ່ຄນືການເກບັອາກອນກ າໄລສ າລບັປີ 2016 ຫາ 2019 ແລະ 
ຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ໍ້ນຈາກລາຍຈ່າຍ ທີ່ ໃຫ ໍ້ຖເືປັນລາຍຈ່າຍ ໃນການຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລໃນໄລຍະດັ່ ງ ກ່າວ 
ແມ່ນຍງັລ ຖໍ້າການຊີ ໍ້ແຈງ ແລະ ຄ າແນະນ າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັລະອຽດຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດ. 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ອອກຄ າເຫນັຕ ່ ກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 
ບນັຫາອື່ນໆ 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງ ສາຂາ ສ າລບັປີທີ່ ສ ິ ໍ້ນສຸດ ວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2019 ແມ່ນໄດ ໍ້ຖືກກວດສອບໂດຍ
ບ ລສິດັກວດສອບອື່ ນ ເຊິ່ ງໄດ ໍ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັແບບບ ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິເຫຼົ່ ານັ ໍ້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 າລບັບນັດາການຄວບຄຸມພາຍ
ໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງທີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິໃຫ ໍ້ມຄີວາມ
ຖືກຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ປາສະຈາກຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ທີ່ ອາດຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດ
ຕ່າງໆ. 

ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ຄະນະບ ລຫິານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະເມນີຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງສາຂາທາງດ ໍ້ານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ລວມທັງການເປີດເຜີຍບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັ
ຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ ການບນັຊບີນົພື ໍ້ນຖານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າ
ເນນີທຸລະກດິ ເວັ ໍ້ນເສຍແຕ່ທາງຄະນະບ ລຫິານສາຂາ ມີຈດຸປະສງົຢາກຍຸບເລກີສາຂາ ຫຼ ືຢຸດກດິຈະການ ຫຼ ືບ ່ ມທີາງ
ເລອືກທີ່ ເປັນໄປໄດ ໍ້ ແຕ່ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມແບບດັ່ ງກ່າວ. 

ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາ ແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງແຕ່ລະປີການບນັຊີ ເພື່ ອສະ
ເເດງຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິຕ ່ ຖານະການເງນິ ເເລະ ຜນົປະກອບການ ແລະ ກະແສເງນິສດົພາຍໃນປີຂອງ
ສາຂາ. 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 ່ ໃນເອກະສານລາຍ
ງານການເງນິ; ແລະ  

 ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິບນົພື ໍ້ນຖານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ເວັ ໍ້ນເສຍເເຕ່ໃນ
ກ ລະນທີີ່ ສາຂາຫາກ ຫຼ ືຄາດຄະເນວ່າສາຂາບ ່ ສາມາດດ າເນນີທຸລະກດິຕ ່ ໄປໄດ ໍ້. 

ຄະນະບ ລຫິານມີຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັວ່າ ການບນັທ ກບັນຊີໄດ ໍ້ຖກືປະຕິບດັຢ່າງຖືກຕ ໍ້ອງ ເຊິ່ ງໄດ ໍ້
ເປີດເຜຍີຖານະການເງນິຂອງສາຂາຢ່າງເໝາະສມົໃນທຸກເວລາ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າການບນັທ ກບນັຊແີມ່ນສອດຄ່ອງກບັ
ລະບບົການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ຢ ່ . ຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານຍງັຮບັຜດິຊອບຕ ່ ການຮກັສາຊບັສນິຂອງສາຂາ 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 ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 

ຖະແຫຼງການຂອງຄະນະບ ລຫິານ 

ຄະນະບ ລິຫານຂອງສາຂາມີຄວາມຍິນດີຖະແຫຼງວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິທີ່ ໄດ ໍ້ຄດັຕິດນີ ໍ້ແມ່ນໄດ ໍ້ກະກຽມ
ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການ
ທີ່ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການ
ເງນິ. 

 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ທ່ານ ທະນງົໄຊ ນາມວງົສາ 

ຜ ໍ້ຈດັການສາຂາ 

09 ມນີາ 2021 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 

09 ມນີາ 2021 



ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ 

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ 

ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

ລໍາດບັ ຊບັສນິ
ບດົ

ອະທບິາຍ
ເລກທີ

31/12/2020 31/12/2019

 ລາ້ນກບີ  ລາ້ນກບີ
I ເງນິ ສົດ  ແລະ  ເງນິຝ າກຢ ູ່  “ທຫລ” 182.877 130.354
1 ເງນິສດົໃນຄງັ 11 7.118 7.319
2 ເງນິຝາກຢ ູ່  ທຫລ 12 175.759 123.035
II ເງນິ ຝ າກກັບທະນ າຄ ານອ ູ່ ນ 30.573 53.443
1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 13.1 30.573 38.200
2 ເງນິຝາກມກີາໍນດົ 13.2 - 15.243

III
ເງນິກ  ້ແລະ  ເງນິ ລູ່ ວ ງໜ້າໃຫ ້ແກູ່ ລ ກຄ ້າ , 
ຫ ັງຫັກເງນິ ແຮສະ ເພ າະ

14 127.452 135.145

IV ຊັບສົມບົດຄົງທີູ່  ແລະ  ສິດໃນການນ າໃຊ ້ຊັບສິນ 1 .520 1 .834
1 ຊບັສມົບດັຄງົທີູ່ ມຕີວົຕນົ 15.1 1.207 1.364
2 ສດິນາໍໃຊຊ້ບັສນິ 15.2 313 470
V ຊັບສິນອ ູ່ ນໆ 4.501 1 .517
1 ດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 16 3.218 641
2 ຊບັສີນອ ູ່ ນໆ 17 1.283 876

ຊັບສິນທັງໝົດ 346.923 322.293

31/12/2020 31/12/2019

 ລາ້ນກບີ  ລາ້ນກບີ

I ເງນິ ຝ າກຂອງທະນ າຄ ານອ ູ່ ນ 15.985 15.157
1 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 18.1 2.109 1.899
2 ເງນິຝາກມກີາໍນດົ 18.2 13.876 13.258
II ເງນິ ຝ າກຂອງລ ກຄ ້າ 19 147.927 129.832
1 ເງນິຝາກກະແສາຍວນັ 51.202 34.931
2 ເງນິຝາກປະຢັດ 9.753 10.956
3 ເງນິຝາກມກີາໍນດົ 86.972 83.945
III ໜີ້ສິນອ ູ່ ນໆ 6.317 6.090
1 ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງດອກເບຍ້ 20 1.997 2.382
2 ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງທາງອາກອນ 21 3.133 2.498
3 ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງອ ູ່ ນໆ 22 1.187 1.210

ໜີ້ສິນທັງໝົດ 170.229 151 .079
IV ທຶນ  ແລະ  ຄັງສໍາ ຮອ ງ
1 ທນຶຈດົທະບຽນທີູ່ ຖອກແລວ້ 23 100.163 100.163
2 ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 7.605 7.053
3 ເງນິເເຮທົູ່ ວໄປສໍາລບັກດິຈະກາໍສນິເຊ ູ່ ອ 14.2 478 519
4 ກາໍໄລສະສມົ 68.448 63.479

ທຶນທັງໝົດ 176.694 171 .214
ໜີ້ສິນ  ແລະ  ທຶນທັງໝົດ 346.923 322.293

ລໍາດບັ ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶ
ບດົ

ອະທບິາຍ
ເລກທີ

   ທນຶຈດົທະບຽນ
     ທີູ່ຖອກແລວ້

        ຄງັສະສມົ 
ຕາມລະບຽບການ

ເງນິແຮທົູ່ ວໄປສໍາລບັ
ກດິຈະກາໍສນິເຊ ູ່ ອ ກາໍໄລສະສມົ ລວມ

ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ດັດແກຍ້ອດຍົກມາ  ນະວັນທີ 31 ທັນວາ  2019 100.163 7.053 519 63.479 171.214
ກາໍໄລສຸດທພິາຍໃນປີ - 5.521 5.521
ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການພາຍໃນປີ - 552 - (552)         -
ເກບັຄ ນເງນິແຮທົູ່ ວໄປພາຍໃນປີ - (52)                    - (52)     
ສູ່ ວນຕູ່ າງຈາກອດັຕາແລກປູ່ ຽນ - 11 - 11

ຍອດເຫ  ອ  ນະວັນທີ ວັນທີ 31 ທັນວາ  2020 100.163 7.605 478 68.448 176.694

ລາຍການ

2020 2019
ດດັແກຍ້ອດຍກົມາ

ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ກາໍໄລ ສຸດທິກູ່ ອນຫັກອ າກອນ 7.151 21 .309
ດດັແກສ້ໍາລບັ:
ລາຍຈູ່ າຍຄູ່ າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄູ່ າເສ ູ່ ອມ 15 444 427
ເກບັຄ ນເງນິແຮສໍາລບັຂາດທນຶສນິເຊ ູ່ ອຂອງເງນິກ ໃ້ຫແ້ກູ່ ລ ກຄາ້ 14.2 (702)            (14.700)                  
ລາຍຮບັດອກເບຍ້ (11.793)        (11.359)                  
ລາຍຈູ່ າຍດອກເບຍ້ 4.202 4.092

ກະແສ ເງນິສົດຈ າກກາໍ ໄລການ ດໍາ ເນີນ ງານກູ່ ອນການ
ປູ່ ຽນແປ ງໃນຊັບສິນ  ແລະ  ໜີ ້ສິນ  ຈ າກການ ດໍ າ ເນີນ
ງານ

(698)       (231)                

(ເພີູ່ ມຂຶນ້)/ຫ ຸດລງົ ຂອງຊບັສນິຈາກການດໍາເນນີງານ
ຍອດເງນິຝາກຢ ູ່ ທະນາຄານອ ູ່ ນ 15.801 (17.853)                  
ເງນິກ  ້ແລະ ເງນິລູ່ ວງໜາ້ໃຫລ້ ກຄາ້ 8.609 18.568
ຊບັສນິອ ູ່ ນໆ (406)            1.613
ເພີູ່ ມຂຶນ້/(ຫ ຸດລງົ) ໃນໜີສ້ນິຈາກການດໍາເນນີງານ
ເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກ ຢ້ ມຈາກທະນາຄານອ ູ່ ນ 828 (2.526)                   
ເງນິຝາກລ ກຄາ້ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງລ ກຄາ້ອ ູ່ ນໆ 18.094 7.073
ອາກອນກາໍໄລທີູ່ ໄດຊໍ້າລະພາຍໃນປີ 21 (1.016)          (2.565)                   
ດອກເບຍ້ທີູ່ ໄດຮ້ບັ 9.216 11.426
ດອກເບຍ້ທີູ່ ໄດຊໍ້າລະ (4.587)         (3.055)                   
ໜີສ້ນິອ ູ່ ນໆ (3)                (2.607)                   

ກະແສ ເງນິສົດ ສຸດທິ (ໃຊ ້ໃນ ) /ຈາກກິດຈະກາໍ ການ
ດໍາ ເນີນ ງານ

45.838 9.843

ກິດຈະກາໍ ການລົງທຶນ
ການຊໍາລະເງນິເພ ູ່ ອຊ ຊ້ບັສມົບດັຄງົທີູ່ 15.1 (107)            (98)                        

ກະແສ ເງນິສົດ ສຸດທິ ໃຊ ້ໃນກິດຈະກໍາການລົງທຶນ ( 107)        (98)                 

ກະແສ ເງນິສົດ ສຸດທິຈ າກກິດຈະກາໍ ທ າງການ ເງນິ
ເພີູ່ ມທນຶຈດົທະບຽນພາຍໃນປີ 23 - -

ກະແສ ເງນິສົດ ສຸດທິຈ າກກິດຈະກາໍ ທ າງການ ເງນິ - -

ປູ່ ຽນແປງສຸດທິຂອ ງເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົູ່ າ ເງນິ ສົດ 45.731 9.745

ເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົູ່ າ ເງນິ ສົດ ໃນຕົນ້ ປີ 158.783 144.943

ຜົນກະທົບຈ າກສູ່ ວນຕູ່ າງຂອ ງອັດຕາແລກປູ່ ຽນ (276)       4.095

ເງນິ ສົດ  ແລະ  ທຽບ ເທົູ່ າ ເງນິ ສົດທ ້າຍໃນ ປີ 24 204.238 158.783

ລາຍການ 
ບດົ

ອະທບິາຍ
ເລກທີ

2019
ດດັແກຍ້ອດຍກົມາ

 ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

ກ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈູ່ າຍຈາກການດໍາເນນີງານ

1 ລາຍ ຮບັດອກເບຍ້  ແລະ ຄາ້ຍຄ ດອກເບຍ້ 4 11.793 11.359

2 ລາຍຈູ່ າຍດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ້ຍຄ ດອກເບຍ້ 4 4.202 4.141

I. ລາຍຮບັສຸດທຈິາກດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ້ຍຄ ດອກເບຍ້ 7.591 7.218

3 ລາຍຮບັຈາກຄູ່ າທໍານຽມ ແລະ ຄູ່ າບໍລກິານ 5 486 456

4 ລາຍຈູ່ າຍຈາກຄູ່ າທໍານຽມ ແລະ ຄູ່ າບໍລກິານ 5 (67)      (67)                   

5
(ຂາດທນຶ)/ກາໍໄລສຸດທຈິາກການຊ ຂ້າຍເງນິຕາ
ຕູ່ າງປະເທດ

6 605 2.011

II. ລາຍຮບັສຸດທຈິາກການດໍາເນນີງານ 8.615 9.618

ຂ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈູ່ າຍອ ູ່ ນໆ

6 ລາຍຮບັຈາກການດໍາເນນີງານອ ູ່ ນໆ 7 1.213 438

7 ລາຍຈູ່ າຍການບໍລຫິານ (2.743) (2.712)               

7.1
ລາຍຈູ່ າຍເງນິເດ ອນ ແລະ ລາຍຈູ່ າຍອ ູ່ ນໆຂອງ
ພະນກັງານ

8 (1.806)  (1.774)               

7.2 ລາຍຈູ່ າຍບໍລຫິານອ ູ່ ນໆ 9 (937)    (938)                 

8 ຄູ່ າຫ  ຍ້ຫຽ້ນ 15 (444)    (427)                 

9 ລາຍຈູ່ າຍການດໍາເນນີງານອ ູ່ ນໆ 10 (196)     (79)                   

10
ລາຍຈູ່ າຍເງນິເເຮສຸດທສໍິາລບັເງນິກ ທ້ີູ່ ບໍູ່ ເກດີ
ດອກອອກຜນົ

14.2 706 14.471

III. ກາໍໄລທງັໝດົກູ່ ອນຫກັອາກອນ 7.151 21.309

11 ລາຍຈູ່ າຍອາກອນກາໍໄລ 21 (1.630)  (4.613)               

IV. ກາໍໄລຫ ງັຫກັອາກອນ 5.521   16.696              

ບດົ
ອະທບິາ
ຍເລກທີ
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