
ການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດແດ?່

ກ ລະນີສົມມຸດຖານ:
(a) Mirage ແມນ່ບ ລສິດັຈ າກັດໜີັ້ສນິພາຍໃນປະເທດ ທີີ່ດ າເນີນກິດຈະການດ້ານໂຮງເເຮມ ຢູູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ,ຊບັສິນຂອງໂຮງເເຮມ ແມ່ນ ຊັບສິນ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບດຽວ ຂອງ ບ ລິສັດ.  

ມູນຄ່າຂອງໂຮງເເຮມແມ່ນ 1,828,834,297 ກີບ. ໃນເດ ອນ 1 ປີ 2013. Mirage ໄດ້ເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມກັບ ທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ ຫຼ  BizBank. ການກູ້ຢືມ ຖ ກຄ ໍ້າປະກັນໂດຍ 
ຊັບສິນຂອງໂຮງເເຮມ ແລະ/ຫຼ  ຊັບຄ ໍ້າປະກັນ ຂອງ ບ ລິສັດ. ພາຍໃນປະເທດດັັ່ງກ່າວ ທີີ່ອະນຸມັດໃຫ້ມີຫັຼກຊັບຄ ໍ້າປະກັນປະເພດນີັ້. ໜີັ້ຕ້ອງຮັບ ຂອງ BizBank’s ເເມ່ນ 
LAK 1,828,834,297 ຫຼ  ເທົັ່າກັບ 74% ຂອງ ໜີັ້ຕ້ອງສົັ່ງທັງໝົດ ຂອງ Mirage. ສ່ວນຕ່າງ ທີີ່ຢືມຈາກ BizBank ແມ່ນ ມີມູນຄ່າກົງກັບ ມູນຄ່າ ຂອງໂຮງເເຮມໃນລາຕາມທ້ອງ
ຕະຫຼາດ. 

(b) ເຈົັ້າໜີັ້ທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຄ ໍ້າປະກັນ (ຕົວຢູ່າງ: ຜູ້ສະໜອງ, ຂະເເໜງອາກອນ, ແລະ ພະນັກງານ) ຖ  26% ຂອງ ໜີັ້ສິນ ຂອງ Mirage ທີີ່ທຽບເທົັ່າກັບ 642,563,401 ກີບ. ໃນບັນດາເຈົັ້າໜີັ້ທີີ່ີ່ຖ ກຄ ໍ້າ
ປະກັນ, ເຈົັ້າໜີັ້ ກຸ່ມໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ແມ່ນ ບັນດາຜູ້ສະໜອງຂອງ Mirage’s ( ມີທັງໝົດ 50 ຜູ້ສະໜອງ) ຊິ ີ່ງທັງໝົດ ຖ ກຕິດໜີັ້ຈາກການສົັ່ງສນິຄ້າຄັັ້ງສຸດທ້າຍ. 
(c) ຜູ້ກ ໍ່ຕັັ້ງ Mirage ຖ ຮຸ້ນ 51% ແລະ ເປັນປະທານສະພາຜູ້ອ ານວຍການ (ຫຼ  ທຽບເທົັ່າກັບ ຜູ້ຊີັ້ນ າບ ລິສັດ). ບ ໍ່ມີຜູ້ຖ ຮຸ້ນອ ີ່ນ ຖ ຮຸ້ນເກີນ 5% ຂອງ ການລົງຄະເເນນສຽງ. ບ ລິສັດ ມີ ຜູ້ຈັດການທົັ່ວ
ໄປທີີ່ເປັນມ ອາຊີບ ແລະ ມີພະນັກງານ 201 ຄົນ. ທຸກຝູ່າຍໃນສະຖານະການຈ າລອງນິີັ້ ແມ່ນ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ຫຼ  ຜູ້ຖ ສັນຊາດທ້ອງຖິີ່ນ. ຜູ້ກ ໍ່ຕັັ້ງ ແລະ ຄະນະບ ລິຫານ ຂອງ Mirage ຕ້ອງການ 
ໃຫ້ໂຮງແຮມສ ບຕ ໍ່ດ າເນິນການ.
(d) ມ ັ້ນີເເມ່ນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019. ນັບແຕ່ສັນຍາກູ້ຢືມກັບ BizBank ມີຜົນສັກສິດ, Mirage ໄດ້ປະຕີບັດຕາມເງ ີ່ອນໄຂທັງໝົດຂອງການກຸ້ຢືມ ແລະ ຊ າລະໜີັ້ຕົງຕ ໍ່ເວລາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ 
ຕາມ, ຮອດທ້າຍປີ 2018, Mirage ໄດ້ມີການຂາດທ ນ ເນ ີ່ອງຈາກ ສະພາບຕະຫຼາດຕົກຕ ໍ່າ ຊ ີ່ງສົັ່ງຜົນໃຫ້ Mirage ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດການຊ າລະໜີັ້ຄັັ້ງຕ ໍ່ໄປ ໃຫ້ແກ່ BizBank, ທີີ່ຕ້ອງຊ າລະພາຍ
ໃນມ ັ້ອີ່ ນ, ທີ 2 ມັງກອນ 2019. Mirage ບ ໍ່ສາມາດສ້າງສັນຍາກູ້ຢືມໃໝ່ ສະຖາບັນການເງນິອ ີ່ນ ແລ ບ ໍ່ສາມາດເຈລະຈາ ກັບທະນາຄານ BizBank ທີີ່ກູ້ຢືມນ າປະຈຸບັນ.  ຄາດຄະເນວ່າ ບ ລິສັດ 
ຈະມີລາຍໄດ້ສຸດທິຕິດລົບ ແລະ ຂາດທ ນ ໃນປີ 2018 ແລະ 2019.
(e) ບ ລິສັດ ຄາດວ່າຈະມີທ ນໝູນວຽນ ໃນປີ 2019 ເພ ີ່ ອ ໃຊ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈາຍໃນການບ ລິຫານ ລວມທັງການ ຈ່າຍຄ ນໃຫ້ ຜູ້ສະໜອງ, ເງ ິນເດ ອນ, ຄ່າບ າລຸງຮັກສາ ແລະ ຊ າລະອາກອນ. ເງ ິນ
ດັັ່ງກ່າວ ບ ໍ່ສາມາດ ຈ່າຍຕົັ້ນທ ນແລະດອກເບ້ຍເງນິກູ້ໃຫ້ແກ່ BizBank.
(f) ຫາກ ບ ລິສັດ Mirage ຖ ກຂາຍ ຕາມການຄາດຄະເນ (ຕົວຢູ່າງ: ເປັນບ ລິສັດທີີ່ ຕ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ໃນການສ ບຕ ໍ່ດ າເນນີກິດຈະການໃນອະນາຄດົ ທີີ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້), ຈະສາມາດ
ຂາຍໄດ້ລາຄາ 100% ຂອງມູນກິດຈະການ ໃນລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃນປະຈບຸັນ. ແຕ່ວ່າ ຫາກ Mirage ຖ ກເເຍກຂາຍ, ຈະສາມາດຂາຍໄດ້ລາຄາ 70% ຂອງມູນຄ່າກິດຈະການ Mirage’s
ໃນລາຄາຕາມລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃນປະຈບຸັນ.

ອີງຕາມ ບົດຄົັ້ນຄວ້າ ໂດຍ ທີມງານ ການດ າເນີນທຸລະກິດ, ສປປ ລາວ ບ ໍ່ມີການ ສະເໜີ ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ, ບ ໍ່ມີການຈັດການໜີັ້ສິນ ຫຼ  ຂັັ້ນຕອນ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງວິສາຫະກິດ ພາຍໃນ 12 ເດ ອນ 
ຜ່ານມາ. ສະຖານະການນີັ້ ເຮັດໃຫ້ ບ ໍ່ສາມາດ ເຂົັ້າເຖິງ ເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼ  ຜົນໄດ້ຮັບ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈ າລອງເຫດການລົັ້ມລະລາຍ ໃນ ກ ລະນີສ ກສາ. 



ການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ?

ດັດສະນີ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງ ຂອງ ຂອບນຕິິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ 
(0-16)
ດັດສະນກີານເລີີ່ມການ
ລົັ້ມລະລາຍ
(2-3)

ມິຂັັ້ນຕອນໃດເເດ ່ທີີ່ ເຈົັ້າໜີັ້ ສາມາດດ າເນິນການ ເມ ີ່ອເລີີ່ມດ າເນນີການລົັ້ມລະລາຍ ? (a) ເຈົັ້າໜີັ້ສາມາດຍ ີ່ນຄ າສະເໜີຂ ໃຫ້ມີການຊ າ
ລະສະສາງເທົັ່ານັັ້ນ

0.5

ຂອບນິຕິກ າການລົັ້ມລະລາຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ ເຈົັ້າໜີັ້ ສາມາດ ຮ້ອງຟ້ອງ ໃຫ້ ລູກໜິັ້ ລົັ້ມ
ລະລາຍ ບ ໍ່?

(b) ແມ່ນເເລ້ວ, ເເຕ່ເຈົັ້າໜີສາມາດຍ ີ່ນຄ າສະ
ເໜີຂ ການຊ າລະສະສາງເທົັ່ານັັ້ນ

0.5

ຂັັ້ນຕອນພ ັ້ນຖານ ໃນການເລີີ່ມຕົັ້ນຂອງການດ າເນນີການລົັ້ັ້ມລະລາຍ ທີີ່ຖ ກອະນຸມັດ 
ພາຍໃຕ້ຂອບນິຕິກ າການລົັ້ມລະລາຍ ມີຫຍັງເເນ່?

(c) ມີໃຫ້ເລ ອກ ທັງ (a) ແລະ (b), ແຕ່ ຕ້ອງ
ເລ ອກພຽງໜ ີ່ງໃນສອງ ເທົັ່ານັັ້ນ

1.0

ໝາຍເຫດ: ເຖິງວ່າ ຂອບນິຕີກ າຂອງປະເທດ ໄດ້ລວມເອົາຂ ໍ້ກ ານົດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການດ າເນີນຄະດີລົັ້ມລະລາຍ (ການຊ າລະສະສາງ ແລະ 
ການປັບປຸງໂຄງສ້າງວິສາຫະກິດຄ ນໃໝ່), ປະເທດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບ 0 ຄະເເນນ ສ າລັບ ດັດສະນີການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງຂອງ ຂອບນິຕິກ າ
ດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ຫາກ ຕົວຊີັ້ວັດ ດ້ານ ເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ໄດ້ຖ ກບັນທ ກວ່າ “ບ ໍ່ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ”



ການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ?

ດັດສະນິ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງ ຂອງ ຂອບນຕິິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ(0-16) ຕ ໍ່
ການບ ລິຫານຊບັສິນ
ຂອງ ລຸກໜີັ້ (2-6)

ຂອບນິຕິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ ມີການສ ບຕ ໍ່ປະຕິບດັ ສັນຍາການສະ
ໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ ທີີ່ຈ າເປັນ ໃຫ້ ລູກໜີັ້ ບ ໍ່?

ບ ໍ່ 0.0

ຂອບນິຕິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ ລຸກໜີັ້ ປະຕິເສດ ການປະຕິບັດ 
ສັນຍາ ທີີ່ ມີພັນທະໜັກເກີນຂອບເຂດ ບ ໍ່.

ບ ໍ່ 0.0

ຂອບນິຕິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ ມີການຫຼີກລ່ຽງ ທຸລະກ າ ທີີ່ເປັນບູລິ
ມະສິດ ບ ໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ 1.0

ຂອບນິຕິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ ມີການຫຼີກລ່ຽງ ທຸລະກ າ ທີີ່ ມີມູນ
ຄ່າຕ ໍ່າເກີນກ ານດົ ບ ໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ 1.0

ຂອບນິຕິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ສະໜອງ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ ໄດ້ສິນເຊ ີ່ອ 
ໃຫ້ເເກ່ ລູກໜີັ້ ພາຍຫຼັງ ການເລີີ່ມດ າເນນີຄະດີລົັ້ມລະລາຍ ບ ໍ່  ? 

ບ ໍ່ 0.0

ຂອບນິຕິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ຈັດບູລິມະສິດ ສ າລັບການໃຫ້ສິນເຊ ີ່ອ ຫຼັງການ
ເລີີ່ມດ າເນີນການລົັ້ມລະລາຍ ບ ໍ່?

(c) ບ ໍ່
ບູລິມະສິດ ຖ ກຈັດໃຫ້ ເຈົັ້າໜີັ້ ຫຼັງການເລີີ່ມດ າເນນີ
ການລົັ້ມລະລາຍ

0.0



ການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ?

ດັດສະນີ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງ ຂອງ ຂອບນຕິິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ 
(0-16) ຕ ໍ່
ດັດສະນ ິຂະບວນການ
ປັບປງຸໂຄງສາ້ງວິສາຫະກິດ
(0.5-3)

ເຈົັ້າໜີັ້ ຜູ້ໃດເເດ່ ທີີ່ສາມາດ ອອກສຽງ ໃນການ ປັບປຸງໂຄງສ້າງວິສາຫະກິດ ? (a) ເຈົັ້າໜີັ້ທັງໝົດ 0.5

ຂອບນິຕິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເຈົັ້າໜີັ້ ທີີ່ຄັດຄ້ານ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງວິສາຫະ
ກິດ ສາມາດໄດ້ຮັບ ການໃຊ້ໜີັ້ ຢູ່າງໜ້ອຍ ເທົັ່າກັບຈ ານວນ ທີີ່ພວກເຂົາ ຈະໄດ້ຈາກການຊ າລະສະ
ສາງ ບ ໍ່?

ບ ໍ່ 0.0

ໄດ້ມີການແບ່ງ ເຈົັ້າໜີັ້ເປັນແຕ່ລະລ າດັບເພ ີ່ອ ການລົງຄະເເນນ ສ າລັບເເຜນການປັບປງຸໂຄງສ້າງວິ
ສາຫະກິດ, ເຈົັ້າໜີັ້ເເຕ່ລະຂັັ້ນ ໄດ້ລົງຄະເເນນສຽງຕ່າງຫາກ, ແລະ ແຕ່ລະຂັັ້ນ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ
ແບບເທົັ່າທຽມກັນ ບ ໍ່?

ບ ໍ່ 0.0

ດັດສະນກີານມສີວ່ນຮວ່ມ
ຂອງ ເຈົັ້າໜີັ້ (0-4)

ຂອບນິຕິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການອະນຸມັດຈາກ ເຈົັ້າໜີັ້ ໃນການເລ ອກ ຫຼ  
ແຕ່ງຕັັ້ງ ຜູ້ຕາງໜ້າ ໃນການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍ ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0

ຂອບນິຕິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການອະນຸມັດຈາກ ເຈົັ້າໜີັ້ ເພ ີ່ອຂາຍ ຊັບສິນທີີ່
ມີຄ່າ ຂອງ ລູກໜີັ້ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0

ຂອບນິຕິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ກ ານົດໃຫ້ ເຈົັ້າໜີັ້ ມີສິດ ໃນການສະເໜີຂ ຂ ໍ້ມູນ ຈາກ ຜູ້ຕາງ
ໜ້າໃນການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍບ ໍ່ ? 

ບ ໍ່ 0.0

ຂອບນິຕິກ າດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ກ ານົດໃຫ້ ເຈົັ້າໜີັ້ ມີສິດ ໃນການ ຄັດຄ້ານ ການຕັດສີນໃຈທີີ່ຈະ 
ຮັບ ຫຼ  ປະຕິເສດ ການຮຽກຮ້ອງ ຂອງ ບັນດາເຈົັ້າໜີັ້ອ ີ່ນໆ ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0



ຂອບໃຈ

Thank you!


