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ບດົຄວາມເຜຍີແຜຜ່າ່ນສ ື່ຕາ່ງໆ 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິບອກຫຍງັທາ່ນໄດແ້ດ?່ 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສລຸຍິາ ໝ ື່ນວເິສດ 
ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ 

 
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນເອກະສານທີື່ສ າຄັນຕົົ້ນຕໍປະເພດໜ ື່ ງ ທີື່ ບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງ 

ອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ ຫ   ຜ ້ລົງທ ນ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ບໍລິສັດທີື່ມີຈຸດປະສົງອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ 
ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງຕົນໜ ື່ງປີຄ ນຫ ັງທີື່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ
ພາຍນອກ ນັບແຕ່ປີຍ ນຄ າຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈ າໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມທີື່ໄດ້
ລະບຸໄວ້ໃນລະບຽບການວ່າດ້ວຍການອອກຈ າໜ່າຍຮຸ້ນ ສະບັບເລທີ018/ຄຄຊ ລົງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ ປີ 2015 
ທີື່ຮັບຮອງໂດຍ ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ, ຖ້າບໍໍ່ດັັ່ງນັົ້ນ ບໍລິສັດດັັ່ງກ່າວກໍໍ່ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃຫ້
ອອກຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບໃນຕະຫ າດທ ນ ສປປ ລາວ ໄດ້. ຄຽງຄ ່ກັນນັົ້ນ ສ າລັບຜ ້ລົງທ ນ ເອງ ກໍໍ່ຈ າເປັນນ າໃຊ້
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເຂົົ້າມາໃນຂະບວນການວິເຄາະຕົວເລກທາງການເງິນຕ່າງໆຢ່າງຮອບດ້ານ ເພ ື່ອເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຄວນຈະລົງທ ນຊ ົ້ຫ ັກຊັບຂອງບໍລິສັດດັັ່ງກ່າວ. ດັັ່ງນັົ້ນ, ໃນບົດຄວາມນີົ້ ຈະມາ 
ນ າສະເໜີໃຫ້ຜ ້ອ່ານຮ ້ວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບຄົບຊຸດຈະປະກອບມີເອກະສານໃດແດ່ ແລະ ແຕ່ລະ
ເອກະສານສາມາດບອກຫຍັງແດ່ໃຫ້ແກ່ຜ ້ຊົມໃຊ້, ຊ ື່ງມີລາຍລະອຽດ ດັັ່ງລຸ່ມນີົ້: 

1. ໃບລາຍງານຖານະທາງການເງນິ (Statement of Financial Position): ແມ່ນໃບລາຍງານທີື່ປະກອບ

ດ້ວຍລາຍການຊັບສິນ, ໜີົ້ສິນ ແລະ ທ ນ ທີື່ບໍລິສັດນ າມາປະກອບເຂົົ້າໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ດັັ່ງນັົ້ນ 

ໃນເອກະສານນີົ້ ຈະບອກໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ຮ ້ວ່າ: ຄວາມສ່ຽງທາງການເງິນຂອງບໍລິສັດມີຫ າຍເທົັ່າໃດໃນຈຸດ

ເວລາໃດໜ ື່ງ (ເປັນຕົົ້ນປະຈ າໄຕມາດ, 6 ເດ ອນຕົົ້ນປີ ແລະ ປະຈ າປີ). ຕົວຢ່າງ ຖ້າບໍລິສັດມີໜີົ້ສິນຫ າຍ
ກວ່າທ ນນັົ້ນ  ໝາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດດັັ່ງກ່າວ ຖ ກສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນມາໂດຍອາໄສທ ນທີື່ມາຈາກການກ ້ຢືມເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີື່ບໍລິສັດມີຄວາມສ່ຽງໃນການຊ າລະໜີົ້ໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າໜີົ້ຢ ່
ໃນລະດັບບໍໍ່ສ ງ. ສະນັົ້ນ, ປະເດັນທີື່ຜ ້ຊົມໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຄ ານ ື່ງເຖິງການວິເຄາະໃບລາຍງານນີົ້ຈະປະກອບດ້ວຍ 
ຂະໜາດຂອງບໍລິສັດມີຂະໜາດໃຫຍ່ນ້ອຍເທົັ່າໃດ, ຊັບພະຍາກອນ ຫ    ຊັບສິນທີື່ນ າມາໃຊ້ໃນການ
ດ າເນີນທຸລະກິດແມ່ນເອົາມາຈາກໃສແດ່, ພາລະຜ ກພັນໃນການຊ າລະໜີົ້ມີຫ າຍໜ້ອຍເທົັ່າໃດ ແລະ  
ສຸດທ້າຍ ທ ນທີື່ເຈົົ້າຂອງນ າມາປະກອບມີເທົັ່າໃດ. ສະຫ ຸບກໍໍ່ຄ  ໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນ ຈະສະແດງ
ໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ເຫັນຄວາມລ ໍ້າລວຍຂອງບໍລິສັດ; 

2. ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ (Income Statement): ສ າລັບເອກະສານນີົ້ ຈະສະແດງໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ເຫັນເຖິງ

ຜົນການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ໃນຮອບເວລາໃດໜ ື່ງ (ປະຈ າໄຕມາດ, 6 ເດ ອນຕົົ້ນປີ ແລະ ປະຈ າ
ປີ). ໃນເອກະສານນີົ້ ຈະປະກອບດ້ວຍ ລາຍການທີື່ກ່ຽວກັບ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ 
ແລະ ທີື່ສ າຄັນກໍໍ່ຄ ລາຍຮັບສຸດທິຂອງບໍລິສັດ ຊ ື່ງເປັນລາຍການຕົົ້ນຕໍທີື່ບັນຈຸຢ ່ໃນເອກະສານສະບັບນີົ້. 
ດັັ່ງນັົ້ນ, ປະເດັນທີື່ຜ ້ຊົມໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຄ ານ ື່ງເຖິງ ໃນຂະນະທີື່ກ າລັງວິເຄາະໃບລາຍງານນີົ້ ຈະປະກອບດ້ວຍ 
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ຜົນກ າໄລ ຫ   ຂາດທ ນ, ຕົົ້ນທ ນໃນການຜະລິດ ຫ   ບໍລິການ, ລາຍຮັບ ແລະ ແນວທາງການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງລາຍຮັບ ແລະ ບັນດາຕົົ້ນທ ນທີື່ຕິດພັນ; 

3. ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ (Cash flow Statement): ແມ່ນເອກະສານທີື່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ

ສະພາບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງເງິນສົດເຂົົ້າ-ອອກ ບໍລິສັດ, ຊ ື່ງເປ ົ້າໝາຍຫ ັກຂອງເອກະສານສະບັບນີົ້ແມ່ນ

ຄວາມໝັົ້ນຄົງຂອງບໍລິສັດ ເພາະວ່າເງິນສົດໃນກ າມ ຂອງບໍລິສັດແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ເພາະສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນລະດັບສະພາບຄ່ອງຂອງບໍລິສັດຕົວຈິງ. ຕົວຢ່າງ ຖ້າບໍລິສັດໃດຫາກມີສະພາບຄ່ອງຕ ໍ່າແມ່ນມີ

ຄວາມສ່ຽງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນຄວາມສ່ຽງໃນການຊ າລະໜີົ້ເຈົົ້າໜີົ້ການຄ້າ ແລະ 

ທະນາຄານ. ຕາມມາດຕະຖານແລ້ວ ການບັນທ ກບັນຊີຂອງບໍລິສັດແມ່ນນ າໃຊ້ຫ ັກການຄ້າງຮັບຄ້າງຈ່າຍ, 

ດັັ່ງນັົ້ນ ບາງລາຍການໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃບລາຍງານຖານະທາງການເງິນ 
ແລະ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ໄດ້ຮັບ ຫ   ຈ່າຍ ເງິນສົດຕົວຈິງ. ໃບລາຍງານສະບັບນີົ້ ແຍກໃຫ້
ເຫັນສະພາບເງິນສົດຂອງບໍລິສັດໃນ 3 ປະເພດ ເຊັັ່ນ: ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກ າການດ າເນີນງານ, 
ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກ າການລົງທ ນ ແລະ ແລະ ກະແສເງິນສົດຈາກກິດຈະກ າການຫາແຫ ່ງທ ນ; 

4. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ (Notes): ຜ ້ຊົມໃຊ້ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສາມາດຕີລາຄາຄວາມໂປງໃສ

ຂອງບໍລິສັດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ເພາະວ່າ ອາໄສເບິື່ງລາຍການຕ່າງໆ ແລະ ຈ ານວນເງິນທີື່ຕິດພັນ ໃນ

ບັນດາເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ສາມາດຮ ້ໄດ້ລາຍລະອຽດສ າຄັນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດັັ່ງນັົ້ນ,

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຈ ື່ງເປັນເຄ ື່ອງມ ໜ ື່ງ ເພ ື່ອມາອະທິບາຍໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ເຂົົ້າໃຈ ເນ ົ້ອໃນທີື່ຕິດພັນນ າ 
ແຕ່ລະລາຍການຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ສິື່ງທີື່ຄວນວິເຄາະໃນເອກະສານສະບັບນີົ້ ແມ່ນ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ, 
ເຫດການທີື່ຜິດປ ກກະຕິ ແລະ ເຫດການທີື່ສ າຄັນ ແລະ ເນ ົ້ອໃນຕ່າງໆທີື່ຍັງບໍໍ່ໄດ້ສະແດງໃນເອກະສານ 
ລາຍງານການເງິນ. 

 

 ສະຫ ຸບແລ້ວ ກ່ອນທີື່ບັນດາທ່ານຈະຕັດສິນໃຈລົງທ ນ ໃນຫ ັກຊັບຂອງບໍລິສັດໃດໜ ື່ງ ທີື່ຈົດທະບຽນໃນ
ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ ແມ່ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ທາງການເງິນໃນລະດັບໃດໜ ື່ງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການວິເຄາະບັນດາເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການລົງທ ນທີື່ມີປະສິດທິພາບຂອງຜ ້ລົງທ ນ
ເອງ. 

 


