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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:ື ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສາຂາ ວດັໄຕ, ສາຂາ 

ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ສາຂາ ປາກເຊ. 

ແຜ່ນພບັບດົລາຍງານຖານະການເງນິ ທະນາຄານ ພາບລກິ 

ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ວນັທ ີ31 ທນັວາ ປີ 2021 

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 
ຈດຸປະສງົ ໃນການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ ແມ່ນເພື່ 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 ຖກືພຈິາລະນາວ່າ 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 ໍ້ຮບັເອາົຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່
ພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົ ເພື່ ອເປັນພື ໍ້ນຖານໃຫໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. ຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການບ ່ ສາມາດກວດພບົຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ມຜີນົມາຈາກການສ ໍ້ໂກງ ແມ່ນສ ງກວ່າຜນົ ທີ່ ມາຈາກ
ຄວາມຜດິພາດ, ເນື່ ອງຈາກວ່າການສ ໍ້ໂກງອາດລວມມ ີ ການສມົຮ ໍ້ຮ່ວມຄດິ, ການປອມແປງ, ການລະເລຍີ
ໂດຍຕັ ໍ້ງໃຈ, ການບດິເບອືນ ຫຼ ືລະເມດີຫຼກັການ ການຄວບຄຸມພາຍໃນ. 

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

 ສະຫຸຼບກ່ຽວກບັຄວາມເໝາະສມົຂອງການນ າໃຊ ໍ້ພື ໍ້ນຖານ ຂອງບນັຊກ່ີຽວຂ ໍ້ອງວ່າດ ໍ້ວຍຫຼກັການແຫ່ງຄວາມ
ສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ຂອງຄະນະບ ລຫິານ ໂດຍອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ ບ ່ ວ່າ
ຈະເປັນຄວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັທີ່ ອາດເກດີຂ ໍ້ນ ຈາກບນັດາເຫດການ ຫຼ ື ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ອາດເປັນຂ ໍ້ສງົໃສທີ່ ສ າ 
ຄນັກ່ຽວກບັຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຂາໃນການສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ. ຖໍ້າຫາກພວກຂ ໍ້າພະ 
ເຈ ົ ໍ້າສະຫຸຼບໄດ ໍ້ວ່າມຄີວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ສ າຄນັເກດີຂ ໍ້ນ, ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຈະໄດ ໍ້ລະບຸໃນບດົລາຍງານຂອງນກັ
ກວດສອບອດິສະຫຼະ ໃນການເປີດເຜີຍທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິ ເພື່ ອສະເໜໃີຫໍ້ເອາົໃຈ 
ໃສ່ຕື່ ມອກີ ຫຼ ື ຖໍ້າຫາກຂາດການເປີດເຜີຍທີ່ ພຽງພ , ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສະແດງຄ າເຫນັແບບມເີງ ື່ອນ 
ໄຂ. ການສະຫຸຼບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າແມ່ນອງີຕາມຫຼກັຖານການກວດສອບທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈນົເຖງິວນັທີ່ ຂອງບດົ
ລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະຫຼະ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ 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 ເວລາຂອງການ
ກວດສອບ ແລະ ຂ ໍ້ຄ ົ ໍ້ນພບົທາງການກວດສອບທີ່ ສ າຄນັ, ລວມເຖງິບນັດາຂ ໍ້ບກົຜ່ອງທີ່ ສ າຄນັຕ່າງໆໃນການຄວບຄຸມ
ພາຍໃນທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າພບົເຫນັໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈ ົ ໍ້າ. 

ບດົລາຍງານຂອງນກັກວດສອບອດິສະລະ 
ຮຽນ: ເຈ ົ ໍ້າຂອງ ທະນາຄານ ພາບລກິ ເບຮີາດ, ສາຂາ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ທີ່ ນບັຖ ື
ຄ າເຫນັ 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບເອກະສານລາຍງານທາງການເງນິ ຂອງທະນາຄານ  ພາບລກິ, 
ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (“ສາຂາ”), ເຊິ່ ງປະກອບດ ໍ້ວຍໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ນະວນັທ ີ 31 
ທນັວາ 2021, ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ ແລະ ໃບລາຍ
ງານກະແສເງນິສດົສ າລບັປີທີ່ ສິ ໍ້ນສຸດວນັທດີັ່ ງກ່າວ ເເລະ ບດົອະທບິາຍຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິ, ລວມເຖງິບນັດາບດົສະຫຼຸບນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ສ າຄນັອກີດ ໍ້ວຍ. 
ໃນຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ, ເອກະສານລາຍງານການເງນິຂອງສາຂາ ເເມ່ນໄດ ໍ້ກະກຽມໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການທີ່ ອອກໂດຍ ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການເງນິ.  
ພື ໍ້ນຖານໃນການອອກຄ າເຫນັ 
ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ມາດຕະຖານດ ໍ້ານການກວດສອບສາກນົ 
(IASs). ບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າທີ່ ພາຍໃຕ ໍ້ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວເເມ່ນໄດ ໍ້ ຖກືອະ 
ທບິາຍເພີ່ ມເຕມີ ໃນວກັ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນກັກວດສອບ ໃນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິ ສະບບັນີໍ້. ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນມຄີວາມເປັນເອກະລາດຈາກສາຂາ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ ກດົຈນັ
ຍາບນັທາງບນັຊ ີ ສ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊ ີ ຂອງສະພາມາດຕະຖານດ ໍ້ານຈນັຍາບນັສາກນົ (IESBA 
Code) ແລະ ບນັດາຂ ໍ້ກ ານດົທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກບັການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການ
ເງນິຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຍງັໄດ ໍ້ປະຕບິດັບນັດາຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ທາງດ ໍ້ານຈນັຍາບນັອື່ ນໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັກດົຈນັຍາບນັທາງບນັຊ ີສ າລບັນກັວຊິາຊບີບນັຊ ີຂອງສະພາ
ມາດຕະຖານດ ໍ້ານຈນັຍາບນັສາກນົ. ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າເຊື່ ອວ່າ ຫຼກັຖານການກວດສອບ ທີ່ ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ
ໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນພຽງພ  ແລະ ເໝາະສມົເພື່ ອເປັນພືໍ້ນຖານໃຫ ໍ້ແກ່ການອອກຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ.  
ບນັຫາທີ່ຄວນເອາົໃຈໃສ່ - ຫຼກັການທາງການບນັຊ ີ
ພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າສະເໜໃີຫ ໍ້ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່  ບດົອະທບິາຍເລກທ ີ 2 ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທີ່ ໄດ ໍ້
ອະທບິາຍນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ໄດ ໍ້ຖກືນ າໃຊ ໍ້ໂດຍສາຂາ. ບນັດານະໂຍບາຍການບນັຊດີັ່ ງກ່າວ ແມ່ນບ ່
ໄດ ໍ້ມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະນ າສະເໜຖີານະທາງການເງນິ, ຜນົການດ າເນນີງານ ແລະ ກະແສເງນິສດົຂອງສາຂາ 
ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັຫຼກັການບນັຊສີາກນົທີ່ ຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປ. ຄ າເຫນັຂອງພວກຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນບ ່
ໄດ ໍ້ສະແດງຄ າເຫນັແບບມເີງ ື່ອນໄຂຕ ່ ກບັບນັຫານີໍ້. 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາຕ ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ 
ຄະນະບ ລຫິານຂອງສາຂາແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກບັ ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການບນັຊ ີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບການອື່ ນໆທີ່ ອອກໂດຍ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜເີອກະສານລາຍງານການ
ເງນິ ແລະ ສ າລບັບນັດາການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ທີ່ ທາງຄະນະບ ລຫິານເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປັນ
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃຫ ໍ້ມຄີວາມຖກືຕ ໍ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ປາສະຈາກ
ຂ ໍ້ຜດິພາດອນັໃຫຍ່ຫຼວງ, ທີ່ ອາດຈະເກດີຈາກການສ ໍ້ໂກງ ຫຼ ືຂ ໍ້ຜດິພາດຕ່າງໆ. 
ໃນການກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ຄະນະບ ລິຫານມຄີວາມຮັບຜດິຊອບ ໃນການປະເມນີ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຂາທາງດ ໍ້ານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ, ລວມທງັການເປີດເຜຍີ
ບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ກບັຫຼກັການແຫ່ງຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ການ
ບນັຊບີົນພືໍ້ນຖານຄວາມສບືເນື່ ອງໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ເວັ ໍ້ນເສຍແຕ່ທາງຄະນະບ ລຫິານສາຂາ ມີ
ຈດຸປະສງົຢາກຍຸບເລກີສາຂາ ຫຼື ຢຸດກດິຈະການ ຫຼ ືບ ່ ມທີາງເລືອກທີ່ ເປັນໄປໄດ ໍ້ ແຕ່ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະຕບິັດ
ຕາມແບບດັ່ ງກ່າວ. 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະບ ລຫິານຕ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິ 

ທ່ານ ເອງິ ສະວ ີກຽດ 
ຜ ໍ້ຈດັການສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
28 ກຸມພາ 2022 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
28 ກຸມພາ 2022 



ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົ 

ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທ ນເຈົ ໍ້າຂອງ 

31/12/2021 31/12/2020
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

I ເງນິສົດ ແລະ ເງນິຝາກຢ ູ່  “ທຫລ” 791.284   670.586      
1.     ເງນິສດົໃນຄງັ 10 36.656      32.627            
2.     ເງນິຝາກຢ ູ່  ທຫລ 11 754.628     637.959          

II ເງນິຝາກກັບທະນາຄານອ ູ່ ນ 194.504   173.765       
1.  ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 12.1 34.875      73.856            
2.  ເງນິຝາກມກີ ານດົ 12.2 159.629     99.909            

III ການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ 13 9.496 10.709

IV
ເງນິກ ໃ້ຫແ້ກູ່ ລ ກຄ ້າ ,  ຫ ັງຫັກເງນິແຮສະເພາະ
ສ າ ລັບກິດຈະກ າ ສິນເຊ ູ່ ອ

14 956.610 887.140

VI ຊັບສົມບັດຄົງທີູ່  ແລະ ສິດໃນການນ າໃຊ ້ຊັບສິນ 12.997 15.819

1.  ຊບັສມົບດັພວມຊ ້ 13 11
2.  ຊບັສມົບດັຄງົທີູ່ ບ ູ່ ມຕີວົຕນົ 15.1 130 132
3.  ຊບັສມົບດັຄງົທີູ່ ມຕີວົຕນົ 15.2 10.003 12.608
4.  ສດິໃນການນ າໃຊຊ້ບັສນິ 15.3 2.851 3.068

VII ຊັບສິນອ ູ່ ນໆ 62.273 32.943
1.  ໜີຕ້ອ້ງຮບັດອກເບຍ້ຄາ້ງຮບັ 16 58.752 29.882
2.  ຊບັສນິອ ູ່ ນໆ 17 3.521 3.061
ລວມຊັບສິນ 2.027.164 1.790.962

ລະຫດັ ຊບັສນິ

ບດົ
ອະທບິາຍ
ເລກທີ

31/12/2021 31/12/2020
ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

I ໜີ້ຕ ້ອງສົູ່ ງທະນາຄານອ ູ່ ນ 492.353 393.328
1.    ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ 18.1 47.729 36.840
2.    ເງນິຝາກມກີ ານດົ 18.2 444.624 356.488

II ໜີ້ຕ ້ອງສົູ່ ງໃຫລ້ ກຄ ້າ 19 897.998 802.717
1.  ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ 191.930 157.163
2.  ເງນິຝາກປະຢັດ 226.884 231.078
3.  ເງນິຝາກມກີ ານດົ 479.184 414.476

III ໜີ້ສິນອ ູ່ ນໆ 31.714 31.721
1.  ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງດອກເບຍ້ຄາ້ງຈູ່ າຍ 20 10.905 8.983
2.   ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງອາກອນ 21.1 17.037 19.128
3.   ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງອ ູ່ ນໆ 22 3.772 3.610
ລວມໜີ້ສິນ 1.422.065 1.227.766

IV ທຶນ ແລະ ຄັງສະສົມ
1. ທນຶຈດົທະບຽນທີູ່ ຖອກແລວ້ 23 100.000 100.000
2.  ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການ 50.120 45.962
3.  ເງນິແຮທົູ່ ວໄປສ າລບັກດິຈະກ າສນິເຊ ູ່ ອ 14.2 3.895 3.577
4.  ກ າໄລສະສມົ 451.084 413.657
ລວມທຶນ 605.099 563.196
ລວມໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ 2.027.164 1.790.962

ໜີສ້ນິ ແລະ ທນຶລະຫດັ

ບດົ
ອະທບິາຍ
ເລກທີ

ເງນິແຮທົູ່ ວໄປສ າລບັ
 ກດິຈະກ າສນິເຊ ູ່ ອ

ທນຶຈດົທະບຽນ 
ທີູ່ຖອກແລວ້

ຄງັສະສມົຕາມ
ລະບຽບການ

(ບດົອະທບິາຍ 
ເລກທ ີ14.2) ກ າໄລສະສມົ ລວມ

ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

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

ກ າໄລສຸດທພິາຍໃນປີ -                 -                   -                   41.585 41.585

ຄງັສະສມົຕາມລະບຽບການພາຍໃນປີ -                 4.158               -                   (4.158)               -

ເງນິແຮສຸດທທິີູ່ ເກບັຄ ນພາຍໃນປີ -                 -                   (48)                   - (48)                      

ສູ່ ວນຕູ່ າງຈາກອດັຕາແລກປູ່ ຽນ -                 -                   366 - 366

ຍອດເຫ  ອນະວັນທີ 31/12/2021 100.000 50.120 3.895 451.084 605.099

2021 2020

ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ
ກິດຈະກ າ ການດ າ ເນີນງານ

ກ າໄລສຸດທິກູ່ ອນຫັກອາກອນ 47.903 79.445

ດດັແກສ້ າລບັ:
ລາຍຈູ່ າຍຄູ່ າຫ ຸຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄູ່ າເສ ູ່ ອມມ ນຄູ່ າ 15 2.911 2.993

ເງນິແຮສຸດທສິ າລບັເງນິກ ທ້ີູ່ ບ ູ່ ເກດີດອກອອກຜນົເກບັຄ ນຈາກ
ລາຍຈູ່ າຍ 14.2 (1.233)         (13.213)           

ລາຍຮບັດອກເບຍ້ (76.952)       (79.032)           

ລາຍຈູ່ າຍດອກເບຍ້ 29.152 28.991

ກະແສເງນິສົດຈາກກ າ ໄລຈາກການດ າ ເນີນງານ ກູ່ ອນ
ການປູ່ ຽນແປງຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ ້ສິນໃນການ
ດ າ ເນີນງານ

1.781 19.184

(ເພີູ່ ມຂຶນ້)/ຫ ຸດລງົຂອງຊບັສນິຈາກການດ າເນນີງານ

ຍອດເງນິຝາກຢ ູ່ ທະນາຄານອ ູ່ ນ (39.494)       (5.298)             

ເງນິກ ໃ້ຫແ້ກູ່ ລ ກຄາ້ (69.171)       65.212            

ດອກເບຍ້ຮບັ 48.082        54.729            

ຊບັສນິອ ູ່ ນໆ 752             3.773              

ເພີູ່ ມຂຶນ້/(ຫ ຸດລງົ)ໃນໜີສ້ນິຈາກການດ າເນນີງານ

ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງໃຫທ້ະນາຄານອ ູ່ ນ 99.025        (303.319)         

ເງນິຝາກ ແລະ ໜີຕ້ອ້ງສົູ່ ງໃຫລ້ ກຄາ້ 95.281        159.537          

ອາກອນກ າໄລຈູ່ າຍພາຍໃນປີ 21.2 (8.730)         (12.129)           

ດອກເບຍ້ຈູ່ າຍ (27.231)       (28.739)           

ໜີສ້ນິອ ູ່ ນໆ 483             (1.029)             

ກະແສເງນິສົດສຸດທິຈາກ / (ນ າ ເຂົ ້າ ໃຊ ້ໃນ ) ກິດຈະກ າ
ການດ າ ເນີນງານ 100.778       (48.079)           

ກິດຈະກ າ ການລົງທຶນ

ຊ  ້ແລະ ປຸກສາ້ງຊບັສມົບດັຄງົທີູ່ 15 (87)              (5.247)             

ຊບັສນິໃນການດ າເນນີງານ - (11)                 

ກະແສເງນິສົດສຸດທິຈາກກິດຈະກ າການລົງທຶນ (87)              (5.258)             

ປູ່ ຽນ ແປງ ສຸດ ທິ ຂອງ ເງນິ  ສົດ ແລະ ທຽບ ເທົູ່ າ ເງນິ  ສົດ ໃນ ຕົ ້ນ  ປີ 100.691       (53.337)           

ເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົູ່ າ ເງນິສົດໃນຕົ ້ນປີ 679.185 731.589

ຜົນຕູ່ າ ງຂອງອັດຕາແລກປູ່ ຽນເງນິຕາ 1.251 933

ເງນິສົດ ແລະ ທຽບເທົູ່ າ ເງນິສົດທາ້ຍໃນປີ 24 781.127 679.185

ບດົອະທບິາຍ
ເລກທີ

2021 2020

ລາ້ນກບີ ລາ້ນກບີ

A. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈູ່ າຍການດ າ ເນີນງານ

1 ລາຍຮັບດອກເບ ້ຍ ແລະ ຄ ້າຍຄ ດອກເບ ້ຍ 3 76.952    79.032             

2 ລາຍຈູ່ າຍດອກເບ ້ຍ ແລະ ຄ ້າຍຄ ດອກເບ ້ຍ 3 (29.152)   (28.991)            

I. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກດອກເບ ້ຍ ແລະ ຄ ້າຍຄ ດອກເບ ້ຍ 3 47.800    50.041             

3 ລາຍຮັບຈາກຄູ່ າທ າ ນຽມ ແລະ ຄູ່ າບ ລິການ 4 5.263      4.606              

4 ລາຍຈູ່ າຍຈາກຄູ່ າທ າ ນຽມ ແລະ ຄູ່ າບ ລິການ 4 (2.570)     (1.855)             

5 ກ າໄລສຸດທິຈາກການຊ ້ - ຂາຍເງນິຕາຕູ່ າ ງປະເທດ 5 16.864 327

II. ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການດ າ ເນີນງານ 67.357 53.119

B ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈູ່ າຍອ ູ່ ນໆ

6 ລາຍຮັບອ ູ່ ນໆຈາກການດ າ ເນີນງານ 6 3.834 35.354

7 ລາຍຈູ່ າຍບ ລິຫານ (20.428)   (18.356)            

7.1 ເງນິເດ ອນ ແລະ ລາຍຈູ່ າຍກູ່ ຽວກບັພະນກັງານ 7 (15.048)   (13.449)            

7.2 ລາຍຈູ່ າຍອ ູ່ ນໆຈາກການບ ລຫິານ 8 (5.380)     (4.907)             

8 ຄູ່ າຫ ຸ ຍ້ຫຽ້ນ ແລະ ຄູ່ າ ເສ ູ່ ອມມ ນຄູ່ າ 15 (2.911)     (2.993)             

9 ລາຍຈູ່ າຍອ ູ່ ນໆໃນການດ າ ເນີນງານ 9 (920)       (1.048)             

10
ເງນິແຮສຸດທິສ າລັບເງນິກ ທ້ີູ່ ບ ູ່ ເກີດດອກອອກຜົນ
ເກັບຄ ນຈາກລາຍຈູ່ າຍ 14.2 971 13.369

III. ລວມກ າ ໄລກູ່ ອນອາກອນ 47.903 79.445

11 ອາກອນກ າໄລພາຍໃນປີ 21 (6.318)     (20.585)            

IV. ກ າໄລສຸດທິຫ ັງອາກອນ 41.585 58.860

ລະຫດັ ປະເພດ

ບດົ
ອະທບິາຍ
ເລກທີ


