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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. 

ແຜ່ນພບັບດົລາຍງານຖານະການເງນິ ທະນາຄານ ພາບລກິ 

ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2020 

ການບ ລກິານທີ່ ດເີລດີ ຄເືປົໍ້າໝາຍຂອງພວກເຮາົ 

ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາ ແມ່ນມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງແຕ່ລະປີການ
ບນັຊ ີເພື່ ອສະເເດງຄວາມຖືກຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິຕ ່ ຖານະການເງນິ ເເລະ ຜົນປະກອບການ ແລະ 
ກະແສເງນິສດົພາຍໃນປີຂອງສາຂາ. ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິດັ່ ງກ່າວ, ຄະນະ
ບ ລຫິານຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້: 

 ຄດັເລອືກເອາົບນັດານະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຢ່າງສອດຄ່ອງ; 
 ພຈິາລະນາບນັດາລາຍການຄາດຄະເນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ຮອບຄອບ;  
 ຖະແຫຼງການວ່າບນັດາມາດຕະຖານບນັຊທີີ່ ເໝາະສມົໄດ ໍ້ຖກືປະຕບິດັ, ທຸກຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງ ຫຼ ືການ

ປະຕບິດັທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ກບັມາດຕະຖານການບນັຊ ີຕ ໍ້ອງຖກືນ າມາເປີດເຜຍີ ແລະ 
ອະທບິາຍຢ ່ ໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ; ແລະ 

 ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິບນົພື ໍ້ນຖານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ເວັ ໍ້ນ
ເສຍເເຕ່ໃນກ ລະນທີີ່ ສາຂາຫາກ ຫຼ ືຄາດຄະເນວ່າສາຂາບ ່ ສາມາດດ າເນນີທຸລະກດິຕ ່ ໄປໄດ ໍ້. 

 
ຄະນະບ ລຫິານຮບັປະກນັວ່າ ການບນັທ ກບນັຊໄີດ ໍ້ຖືກປະຕບິດັຢ່າງຖກືຕ ໍ້ອງ ເຊິ່ ງໄດ ໍ້ເປີດເຜີຍຖານະການ
ເງນິຂອງສາຂາຢ່າງເໝາະສມົໃນທຸກເວລາ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າການບນັທ ກບນັຊແີມ່ນສອດຄ່ອງກບັ
ລະບບົການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ຢ ່ . ຄະນະບ ລຫິານຂອງທະນາຄານຍງັຮບັຜດິຊອບຕ ່ ການຮກັສາຊບັສນິຂອງ
ສາຂາ ແລະ ດ ໍ້ວຍເຫດນັ ໍ້ນ ຕ ໍ້ອງມຂີັ ໍ້ນຕອນທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອປໍ້ອງກນັ ແລະ ຊອກຫາການສ ໍ້ໂກງ ແລະ 
ສິ່ ງທີ່ ຜດິປົກກະຕອິື່ ນໆ. 

ຄະນະບ ລິຫານຂ ຢັໍ້ງຢືນວ່າ ສາຂາໄດ ໍ້ປະຕບິັດຕາມຂ ໍ້ກ ານດົທີ່ ກ່າວມາຂ ໍ້າງເທິງນັ ໍ້ນ ໃນການກະກຽມ
ເອກະສານລາຍງານການເງນິທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 

ຖະແຫງຼການຂອງຄະນະບ ລຫິານ 

ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາມຄີວາມຍນີດຖີະແຫຼງວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງນິທີ່ ໄດ ໍ້ຄດັຕດິນີ ໍ້ແມ່ນໄດ ໍ້
ກະກຽມຖືກຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ບນັດາລະບຽບການທີ່ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກະກຽມ ແລະ 
ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ຕາງໜໍ້າ ແລະ ໃນນາມຄະນະບ ລຫິານ: 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຈດຸປະສງົໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າແມ່ນເພື່ ອໄດ ໍ້ຮບັການຮບັປະກນັຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າເອກະສານ
ລາຍງານການເງນິໂດຍພາບລວມແມ່ນປາສະຈາກຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນຍ ໍ້ອນການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຍ ໍ້ອນ
ຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ ອການອອກບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະທີ່ ປະກອບມຄີ າເຫນັຂອງພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. ການຮບັປະກນັທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົແມ່ນການຮບັປະກນັໃນລະດບັສ ງ ແຕ່ບ ່
ໄດ ໍ້ຮບັປະກນັວ່າ ການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ດ າເນນີໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ ຈະສາມາດ
ກວດພບົຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ອາດເກດີຂ ໍ້ນໄດ ໍ້ຕະຫຼອດທງັໝດົ. ຂ ໍ້ຜດິພາດສາມາດເກດີຂ ໍ້ນຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ື
ຍ ໍ້ອນຂ ໍ້ຜດິພາດຕ່າງໆ ແລະ ຖືກພຈິາລະນາວ່າ ສ າຄນັ ຈາກລາຍການດຽວ ຫຼ ືຫຼາຍລາຍການລວມກນັ ແລະ ມອີດິທິ
ພນົຕ ່ ການຕດັສນິໃຈທາງເສດຖະກດິຂອງຜ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ເອກະສານລາຍງານການເງນິ. 

ໃນການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານການກວດສອບສາກນົ, ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ການຕດັສນິ ແລະ 
ວນິດິໄສແບບມອືາຊບີ ຕະຫຼອດການດ າເນນີການກວດສອບ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຍງັໄດ ໍ້: 

 ກ ານດົ ແລະ ປະເມນີບນັດາຄວາມສ່ຽງຂອງຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ບ ່ ວ່າ
ຈະເປັນຍ ໍ້ອນການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຍ ໍ້ອນຄວາມຜດິພາດຕ່າງໆ, ອອກແບບ ແລະ ດ າເນນີຂັ ໍ້ນຕອນການກວດສອບ
ເພື່ ອຮອງຮບັບນັດາຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຈະໄດ ໍ້ຮບັເອາົຫຼັກຖານການກວດສອບທີ່
ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົ ເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານໃຫໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. ຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການບ ່ ສາມາດກວດພົບຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ມີຜນົມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ແມ່ນສ ງກວ່າຜົນທີ່ ມາຈາກ
ຄວາມຜດິພາດ, ເນື່ ອງຈາກວ່າການສ ໍ້ໂກງອາດລວມມ ີການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ, ການປອມແປງ, ການລະເລີຍ
ໂດຍຕັ ໍ້ງໃຈ, ການບດິເບອືນ ຫຼ ືລະເມດີຫຼກັການການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

 ທ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈກ່ຽວກບັການຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບ ເພື່ ອອອກແບບຂັ ໍ້ນຕອນ
ການກວດສອບທີ່ ເໝາະສມົກບັສະພາບການຕ່າງໆ ແຕ່ບ ່ ໄດ ໍ້ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະແດງຄ າເຫນັກ່ຽວກບັປະສດິ 
ທພິາບຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງສາຂາ. 

 ສະຫຸຼບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການນ າໃຊ ໍ້ພື ໍ້ນຖານຂອງບນັຊກ່ີຽວຂ ໍ້ອງວ່າດ ໍ້ວຍຫຼກັການແຫ່ງຄວາມ
ສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ຂອງຄະນະບ ລຫິານ ໂດຍອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ ບ ່ ວ່າ
ຈະເປັນຄວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັທີ່ ອາດເກີດຂ ໍ້ນ ຈາກບນັດາເຫດການ ຫຼື ເງ ື່ ອນໄຂທີ່ ອາດເປັນຂ ໍ້ສງົໄສທີ່
ສ າຄນັກ່ຽວກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຂາໃນການສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນີນທຸລະກດິ. ຖໍ້າຫາກພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າສະຫຸຼບໄດ ໍ້ວ່າມີຄວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັເກດີຂ ໍ້ນ, ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຈະໄດ ໍ້ລະບຸໃນບດົລາຍງານ
ຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ ໃນການເປີດເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສະເໜີ
ໃຫໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕື່ ມອກີ ຫຼື ຖໍ້າຫາກຂາດການເປີດເຜີຍທີ່ ພຽງພ , ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສະແດງຄ າເຫັນ
ແບບມເີງ ື່ອນໄຂ. ການສະຫຸຼບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າແມ່ນອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົເຖິງວນັ
ທີ່ ຂອງບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບນັດາເຫດການໃນອະນາຄດົ ຫຼ ື
ເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ ອາດເປັນສາເຫດເຮດັໃຫ ໍ້ສາຂາຍຸດຕກິານສບືຕ ່ ຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. 

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

ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ປ ກສາຫາລກືບັຄະນະບ ລຫິານກ່ຽວກບັບນັຫາອື່ ນໆ, ການວາງແຜນຂອບເຂດ ແລະ ເວລາຂອງ
ການກວດສອບ ແລະ ຂ ໍ້ຄ ົ ໍ້ນພບົທາງການກວດສອບທີ່ ສ າຄນັ, ລວມເຖງິບນັດາຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ສ າຄນັຕ່າງໆໃນການຄວບ
ຄຸມພາຍໃນທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າພບົເຫນັໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. 

ບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະລະ 
ຮຽນ: ເຈ ົ ໍ້າຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ທີ່ ນບັຖ ື
ຄ າເຫນັ 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບເອກະສານລາຍງານທາງການເງນິຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ, ສາຂາ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງປະກອບດ ໍ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ນະວນັທີ 31 ທນັວາ 2020, ໃບ
ລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈ ົ ໍ້າຂອງ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົສ າລບັປີທີ່ ສ ິ ໍ້ນ
ສຸດວນັທີດັ່ ງກ່າວ ເເລະ ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນທໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ລວມເຖງິບນັດາບດົສະຫຸຼບນະໂຍບາຍ
ການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັອກີດ ໍ້ວຍ. 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງສາຂາເເມ່ນໄດ ໍ້ກະກຽມໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົ    
ໝາຍ ວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການທີ່ ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ.  
ພື ໍ້ນຖານໃນການອອກຄ າເຫນັ 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ (IASs). 
ບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າທີ່ ພາຍໃຕ ໍ້ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວເເມ່ນໄດ ໍ້ ຖກືອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີ ໃນ
ວກັ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ ສະບບັນີ ໍ້. ພວກ
ຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າແມ່ນມຄີວາມເປັນເອກະລາດຈາກສາຂາ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊ ີ ສ າລບັນກັວຊິາຊບີ
ບນັຊ ີ ຂອງສະພາມາດຕະຖານດ ໍ້ານຈນັຍາບນັສາກນົ (IESBA Code) ແລະ ບນັດາຂ ໍ້ກ ານດົທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັທີ່
ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ
ຍງັໄດ ໍ້ປະຕບິດັບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັອື່ ນໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊ ີ ສ າລບັ
ນກັວຊິາຊບີບນັຊ ີຂອງສະພາມາດຕະຖານດ ໍ້ານຈນັຍາບນັສາກນົ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່
ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານໃຫໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ.  
ບນັຫາທີ່ຄວນເອາົໃຈໃສ່ - ຫຼກັການທາງການບນັຊ ີ
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 ີ22 - ອາກອນ ຂອງບດົລາຍງານການເງນິ ເຊິ່ ງອະທບິາຍຄ າຮ ໍ້ອງຂ 
ຂອງກະຊວງການເງນິ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ທະນາຄານທຸລະກດິຄດິໄລ່ຄນືການເກບັອາກອນກ າໄລສ າລບັປີ 2016 ຫາ 2019 
ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ໍ້ນຈາກລາຍຈ່າຍທີ່ ໃຫ ໍ້ຖເືປັນລາຍຈ່າຍໃນການຄດິໄລ່ອາກອນກ າໄລໃນໄລຍະດັ່ ງ 
ກ່າວແມ່ນຍງັລ ຖໍ້າການຊີ ໍ້ແຈງ ແລະ ຄ າແນະນ າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັລະອຽດຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດ. 
ຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າແມ່ນບ ່ ໄດ ໍ້ສະແດງຄ າເຫນັແບບມເີງ ື່ ອນໄຂຕ ່ ກບັບນັຫານີ ໍ້. 
ບນັຫາອື່ນໆ 
ບດົລາຍງານທາງການເງນິຂອງສາຂາປະຈ າທ ໍ້າຍປີນະວນັທ ີ31 ທນັວາ 2019 ໄດ ໍ້ຖກືກວດສອບໂດຍບ ລສິດັກວດ
ສອບອື່ ນຊ ່ ງໄດ ໍ້ສະແດງຄ າເຫນັແບບບ ່ ມີເງ ື່ ອນໄຂກ່ຽວບົດລາຍງານທາງການເງນິໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2020 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະຜ ໍ້ບ ລຫິານຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກບັ ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການອື່ ນໆທີ່ ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ ແລະ ສ າລບັບນັດາການ
ຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ທີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປັນໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິ ໃຫ ໍ້ມຄີວາມຖືກຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ປາສະຈາກຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ທີ່ ອາດຈະເກດີຈາກການສ ໍ້
ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດຕ່າງໆ. 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ຄະນະບ ລຫິານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການປະເມນີຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງສາຂາທາງດ ໍ້ານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ລວມທງັການເປີດເຜີຍບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ 
ກບັຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ ການບນັຊບີນົພື ໍ້ນຖານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນ
ການດ າເນນີທຸລະກດິ ເວັ ໍ້ນເສຍແຕ່ທາງຄະນະບ ລຫິານສາຂາ ມຈີດຸປະສງົຢາກຍຸບເລກີສາຂາ ຫຼ ືຢຸດກດິຈະການ ຫຼ ືບ ່
ມທີາງເລອືກທີ່ ເປັນໄປໄດ ໍ້ ແຕ່ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມແບບດັ່ ງກ່າວ. 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ທ່ານ ເອງິ ສະວ ີກຽດ 
ຜ ໍ້ຈດັການສາຂາ 
26 ກຸມພາ 2021 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
26 ກຸມພາ 2021 



ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ 
ທນຶຈດົທະບຽນ

ທ ີ່ຖອກແລວ້
ຄງັສະສມົຕາມ
ລະບຽບການ

            ເງນິແຮທົີ່ ວໄປສໍາລບັ
 ກດິຈະກາໍສນິເຊ ີ່ ອ ກາໍໄລສະສມົ ລວມ

ລາ້ນກ ບ ລາ້ນກ ບ (ບດົອະທບິາຍເລກທ  15.2) ລາ້ນກ ບ ລາ້ນກ ບ
ລາ້ນກ ບ

ຍອດເຫ  ອນະວັນທ  31/12/2019 100.000 40.076 3.572 360.683 504.331

ກາໍໄລສຸດທພິາຍໃນປ -                 -              -                               58.860 58.860

ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການພາຍໃນປ -                 5.886          -                               (5.886)      -

ເງນິແຮສຸດທທິ ີ່ ເກບັຄ ນພາຍໃນປ -                 -              (116)                             - (116)      

ສີ່ ວນຕີ່ າງຈາກອດັຕາແລກປີ່ ຽນ -                 -              121 - 121

ຍອດເຫ  ອນະວັນທ  31/12/2020 100.000 45.962 3.577 413.657 563.196


