
ກ ລະນສົີມມດຸຖານ
ABC (ຜູ້ປູ່ອຍກູ້): ❖ ແມ່ນບ ລິສັດຈ າກັດໜີັ້ສິນ. ບ ລິສັດມີພະນັກງານ 50–100 ຄົນ ຊ ີ່ງ ຜູ້ອອກເເຮງງານ ແລະ 

ບ ລິສັດໄດ້ສ້າງເປັນນິຕິບຸກຄົນ.
❖ ເປັນເຈົັ້າຂອງໂດຍ ຄົນທ້ອງຖິີ່ນ 100%.
❖ ມີສ ານັກງານ ຈົດທະບຽນ ແລະ ດ າເນີນກິດຈະການຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທະນາຄານ BizBank (ຜູ້ໃຫ້ກູ້): ❖ ເປັນທະນາຄານພານິດ ແລະ ເປັນເຈົັ້າຂອງໂດຍຄົນທ້ອງຖິີ່ນ 100%.

ກ ລະນີສົມມດຸຖານ
ເຫດການຈ າລອງ A: ຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ເປັນ ສັງຫາລີມາຊບັ ປະເພດດຽວ ເຫດການຈ າລອງ B: ຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ຂອງ ບ ລິສັດ ເປນັ ສັງຫາລີມາຊບັ

ປະເພດລວມ  
ຫັຼກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ສ າລັບການກູ້ຢືມ, ບ ລິສັດ ABC ມອບສິດ ຕ ໍ່ຫັຼກ 
ຊັບຄ ໍ້າປະກັນແບບບ ໍ່ຖ ຄອງ ຂອງ ສັງຫາລີມະຊັບປະເພດດຽວ
(ຕົວຢູ່າງ: ໜີັ້ຕ້ອງຮັບ ຫຼ  ເຄ ີ່ອງໃນສາງ). 

ບ ລິສັດ ABC ເປັນເຈົັ້າກ າມະສິດ ແລະ ຄອບຄອງ ຊັບດັັ່ງກ່າວ. 

ບ ລິສັດ ABC ມອບ ຫັຼກຄ ໍ້າປະກັນໃຫ້ BizBank ເຊັັ່ນ: ຊັບຄ ໍ້າປະກັນ
ການເປັນກິດຈະການ, ວິສາຫະກິດ, ຊັບປະກັນທາງທຸລະກິດ ທີີ່ຜູ້ຄ ໍ້າປະກັນ
ຍັງສ ຕ ໍ່ນ າໃຊ້ຊັບໄດ້, ຫຼ  ຫັຼກຄ ໍ້າປະກັນອ ີ່ນໆ ທີີ່ ABC ໃຊ້ເປັນຊັບຄ ໍ້າ
ປະກັນລວມ ໃນການກູ້ຢືມ.

ບ ລິສັດ ABC ເປັນເຈົັ້ັ້າກ າມະສິດ ແລະ ຄອບຄອງ ຊັບສິນດັັ່ງກ່າວ. 

ການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊ ີ່ອ, ສິດທາງກົດໝາຍ – ກ ລະນີສົມມຸດຖານ



ດັດສະນີ ການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງຂອງສດິດາ້ນກົດໝາຍ (0-12) 6

ພາຍໃນປະເທດ ມີ ຂອບນິຕິກ າແບບເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ ຫຼ ແບບລວມ ສ າລັບການຄ ໍ້າປະກນັດ້ານທຸລະກ າ ທີີ່ຊຸກຍູ້ ການສ້າງ, ການເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ ແລະ ການບັງຄັບ
ໃຊ້ ຫຼັກຄ ໍ້າປະກັນ ອີີ່ນ ທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ ທຽບເທົັ່າກັບ ຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ທີີ່ເປັນ ສັງຫາລິມາຊັບ ບ ໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ອະນຸມັດ ສິດໃນຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ເເບບບ ໍ່ຖ ຄອງ ສ າລັບ ສັງຫາລິມະຊັບປະເພດດຽວ ໂດຍບ ໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຍ ີ່ນເອກະສານ 
ສະເພາະ ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ບ ໍ່?

ບ ໍ່

ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ອະນຸມັດ ສິດສ່ວນໃຫຍ່ ໃນຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ແບບບ ໍ່ຖ ຄອງ ຂອງ ຊັບສິນທັງໝົດ ຂອງຕົນ ໂດຍບ ໍ່ ຕ້ອງປະກອບ
ເອກະສານ ສະເພາະ ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ບ ໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

ສິດໃນການ ຄ ໍ້າປະກັນ ສາມາດສ ບຕ ໍ່ນ າໃຊ້ ຫຼ  ຫັຼງຈາກໄດ້ຄອບຄອງຊບັສິນ ໃນອະນາຄົດ ບ ໍ່, ແລະ ສິດດັັ່ງກ່າວ ສາມາດ ກ້າວໄປເຖິງ ສິດຕ ໍ່ສິນຄ້າ, ການ
ບ ລິຫານ ແລະ ການປູ່ຽນແທນ ຊັບເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່

ໂດຍທົັ່ວໄປ ການກ ານົດໜີັ້ສິນ ແລະ ພັນທະ ທີີ່ອະນຸມັດ ພາຍໃຕ້ສັນຍາວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ນັັ້ນ, ໜິັ້ທຸກປະເພດ ແລະ ພັນທະການຈາ່ຍຄ ນ  ໄດ້ມີການ
ຮັບປະກັນລະຫວ່າງທັງສອງຝູ່າຍ ບ ໍ່; ແລະ ສັນຍາວ່າດ້ວຍຫຼັັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ສາມາດ ລວມເອົາ ຂອງ ຊັບສິນ ທີີ່ມີ ຈ ານວນມູນຄ່າສູງສຸດ ທີີ່ຖ ກຮ້ອງຟ້ອງທາງ
ດ້ານສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່

ການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊ ີ່ອ, ສິດທາງກົດໝາຍ – ປະເມີນດ້ານໃດເເດ່ ?



ດັດສະນີ ການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງຂອງສດິທາງກົດໝາຍ (0-12) 6

ຜູ້ຈົດທະບຽນ ຫຼັກຊັບຄ ໍ້າປະກັັນ ດ າເນີນການ ສ າລັບ ນິຕິບຸກຄົນທີີ່ເປັນ ບ ລິສັດ ຫຼ  ເປັນ ວິສາຫະກິດ; ຊ ີ່ງ ລວມມີການບັນທ ກດ້ານທີີ່ຕັັ້ງພຸມສນັຖານ ແລະ 
ປະເພດຂອງຊັບສິນ ໄວ້ໃນຖານຂ ໍ້ມູນອີເລັກໂຕຣນກິດຽວກັນ ໂດຍຈັດຕາມສາລະບານ ຊ ີ່ ຂອງ ລູກໜີັ້ ບ ໍ່ ?  

ແມ່ນເເລ້ວ

ມີການຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບຄ າປະກັນ ຕາມການຮັບແຈງ້ ທີີ່ ສາມາດຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ ທີີ່ມີມຸນຄ່າເທົັ່າທຽມກັນ ບ ໍ່ ? ແມ່ນເເລ້ວ

ມີ ການຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ ແບບທັນສະໄໝ ທີີ່ ການຈົດທະບຽນ, ການດັດແກ້, ການຍົກເລີກ ແລະ ການຄົັ້ນຫາ ສາມາດເຮັດໄດ້ແບບອອນລາຍ ໂດຍ ຝູ່າຍ
ທີສາມ ທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈບ ໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

ເຈົັ້າໜີັ້ທີີ່ໄດ້ຮັບການຄ ໍ້າປະກັນ ຈະໄດ້ຮັບເງນິ ເປັນຜູ້ທ າອິດ ບ ໍ່ ? (ຕົວຢູ່າງ: ກ່ອນການຊ າລະອາກອນ ແລະ ການຊ າລະໃຫ້ພະນັກງານ) ເມ ີ່ອ ລູກໜີັ້ ບ ໍ່ສາມາດ 
ຊ າລະໜີັ້ ທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຈັດເຂົັ້າໃນ ຂັັ້ນຕອນ ຂອງ ການລົັ້ມລະລາຍ?

ບ ໍ່

ເຈົັ້າໜີັ້ ທີີ່ໄດ້ຮັບການຄ ໍ້າປະກນັ ຈະໄດ້ຮັບເງນິ ເປັນຜູ້ທ າອິດ ບ ໍ່ ? (ຕົວຢູ່າງ: ກ່ອນການຊ າລະອາກອນ ແລະ ການຊ າລະໃຫ້ພະນກັງານ) ເມ ອບ ລິສັດ ຕ້ອງ
ຂາຍຊັບສິນເພ ີ່ອໃຊ້ໜີັ້?

ແມ່ນເເລ້ວ

ການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊ ີ່ອ, ສິດທາງກົດໝາຍ – ປະເມີນດ້ານໃດ ?



ຂອບໃຈ

Thank you!


