ການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດແດ່?
ກລະນີສົມມຸດຖານ:
(a) Mirage ແມ່ນບລິສດ
ັ ຈາກັດໜີສ
ັ້ ນ
ິ ພາຍໃນປະເທດ ທີີ່ດາເນີນກິດຈະການດ້ານໂຮງເເຮມ ຢູູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ຊັບສິນຂອງໂຮງເເຮມ ແມ່ນ ຊັບສິນ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບດຽວ ຂອງ ບລິສັດ.
ມູນຄ່າຂອງໂຮງເເຮມແມ່ນ 1,828,834,297 ກີບ. ໃນເດອນ 1 ປີ 2013. Mirage ໄດ້ເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມກັບ ທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ ຫຼ BizBank. ການກູ້ຢືມ ຖກຄໍ້າປະກັນໂດຍ
ຊັບສິນຂອງໂຮງເເຮມ ແລະ/ຫຼ ຊັບຄໍ້າປະກັນ ຂອງ ບລິສັດ. ພາຍໃນປະເທດດັັ່ງກ່າວ ທີີ່ອະນຸມັດໃຫ້ມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນປະເພດນີັ້. 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) ເຈົັ້າໜີັ້ທີີ່ບໍ່ຖກຄໍ້າປະກັນ (ຕົວຢູ່າງ: ຜູ້ສະໜອງ, ຂະເເໜງອາກອນ, ແລະ ພະນັກງານ) ຖ 26% ຂອງ ໜີັ້ສິນ ຂອງ Mirage ທີີ່ທຽບເທົັ່າກັບ 642,563,401 ກີບ. ໃນບັນດາເຈົາັ້ ໜີັ້ທີີ່ຖກຄໍ້າ
ປະກັນ, ເຈົັ້າໜີັ້ ກຸ່ມໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ແມ່ນ ບັນດາຜູ້ສະໜອງຂອງ Mirage’s ( ມີທັງໝົດ 50 ຜູ້ສະໜອງ) ຊິີ່ງທັງໝົດ ຖກຕິດໜີັ້ຈາກການສົັ່ງສິນຄ້າຄັງັ້ ສຸດທ້າຍ.
(c) ຜູ້ກໍ່ຕັັ້ງ Mirage ຖຮຸ້ນ 51% ແລະ ເປັນປະທານສະພາຜູອ
້ ານວຍການ (ຫຼ ທຽບເທົັ່າກັບ ຜູ້ຊີັ້ນາບລິສັດ). ບໍ່ມີຜູ້ຖຮຸ້ນອີ່ນ ຖຮຸ້ນເກີນ 5% ຂອງ ການລົງຄະເເນນສຽງ. ບລິສັດ ມີ ຜູ້ຈັດການທົັ່ວ
ໄປທີີ່ເປັນມອາຊີບ ແລະ ມີພະນັກງານ 201 ຄົນ. ທຸກຝູ່າຍໃນສະຖານະການຈາລອງນິີັ້ ແມ່ນ ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ຫຼ ຜູ້ຖສັນຊາດທ້ອງຖິີ່ນ. ຜູ້ກໍ່ຕັັ້ງ ແລະ ຄະນະບລິຫານ ຂອງ Mirage ຕ້ອງການ
ໃຫ້ໂຮງແຮມສບຕໍ່ດາເນິນການ.
(d) ມັ້ນີເເມ່ນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019. ນັບແຕ່ສັນຍາກູ້ຢືມກັບ BizBank ມີຜົນສັກສິດ, Mirage ໄດ້ປະຕີບັດຕາມເງ ີ່ອນໄຂທັງໝົດຂອງການກຸ້ຢືມ ແລະ ຊາລະໜີັ້ຕົງຕໍ່ເວລາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ
ຕາມ, ຮອດທ້າຍປີ 2018, Mirage ໄດ້ມີການຂາດທນ ເນີ່ອງຈາກ ສະພາບຕະຫຼາດຕົກຕໍ່າ ຊີ່ງສົັ່ງຜົນໃຫ້ Mirage ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດການຊາລະໜີັ້ຄັັ້ງຕໄໍ່ ປ ໃຫ້ແກ່ BizBank, ທີີ່ຕ້ອງຊາລະພາຍ
ໃນມັ້ອີ່ນ, ທີ 2 ມັງກອນ 2019. Mirage ບໍ່ສາມາດສ້າງສັນຍາກູ້ຢືມໃໝ່ ສະຖາບັນການເງິນອີ່ນ ແລ ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາ ກັບທະນາຄານ BizBank ທີີ່ກູ້ຢືມນາປະຈຸບັນ. ຄາດຄະເນວ່າ ບລິສັດ
ຈະມີລາຍໄດ້ສຸດທິຕິດລົບ ແລະ ຂາດທນ ໃນປີ 2018 ແລະ 2019.

(e) ບລິສັດ ຄາດວ່າຈະມີທນໝູນວຽນ ໃນປີ 2019 ເພີ່ອ ໃຊ້ເປັນຄ່າໃຊ້ຈາຍໃນການບລິຫານ ລວມທັງການ ຈ່າຍຄນໃຫ້ ຜູ້ສະໜອງ, ເງິນເດອນ, ຄ່າບາລຸງຮັກສາ ແລະ ຊາລະອາກອນ. ເງິນ
ດັັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດ ຈ່າຍຕົັ້ນທນແລະດອກເບ້ຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ BizBank.
(f) ຫາກ ບລິສັດ Mirage ຖກຂາຍ ຕາມການຄາດຄະເນ (ຕົວຢູ່າງ: ເປັນບລິສັດທີີ່ ຕ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ໃນການສບຕໍ່ດາເນີນກິດຈະການໃນອະນາຄົດ ທີີ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້), ຈະສາມາດ
ຂາຍໄດ້ລາຄາ 100% ຂອງມູນກິດຈະການ ໃນລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ. ແຕ່ວ່າ ຫາກ Mirage ຖກເເຍກຂາຍ, ຈະສາມາດຂາຍໄດ້ລາຄາ 70% ຂອງມູນຄ່າກິດຈະການ Mirage’s
ໃນລາຄາຕາມລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ.
ອີງຕາມ ບົດຄົັ້ນຄວ້າ ໂດຍ ທີມງານ ການດາເນີນທຸລະກິດ, ສປປ ລາວ ບໍ່ມີການ ສະເໜີ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ, ບໍ່ມີການຈັດການໜີັ້ສິນ ຫຼ ຂັັ້ນຕອນ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງວິສາຫະກິດ ພາຍໃນ 12 ເດອນ
ຜ່ານມາ. ສະຖານະການນີັ້ ເຮັດໃຫ້ ບໍ່ສາມາດ ເຂົັ້າເຖິງ ເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼ ຜົນໄດ້ຮັບ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈາລອງເຫດການລົັ້ມລະລາຍ ໃນ ກລະນີສກສາ.

ການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ?
ດັດສະນີ ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ເເຂງ ຂອງ ຂອບນິຕກ
ິ າດ້ານການລົມ
ັ້ ລະລາຍ
(0-16)
ດັດສະນີການເລີມ
ີ່ ການ
ລົັ້ມລະລາຍ
(2-3)

ມິຂັັ້ນຕອນໃດເເດ່ ທີີ່ ເຈົັ້າໜີັ້ ສາມາດດາເນິນການ ເມີ່ອເລີີ່ມດາເນີນການລົັ້ມລະລາຍ ?

(a) ເຈົັ້າໜີັ້ສາມາດຍີ່ນຄາສະເໜີຂໃຫ້ມີການຊາ
ລະສະສາງເທົັ່ານັນ
ັ້

0.5

ຂອບນິຕິກາການລົັ້ມລະລາຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ ເຈົັ້າໜີັ້ ສາມາດ ຮ້ອງຟ້ອງ ໃຫ້ ລູກໜິັ້ ລົັ້ມ
ລະລາຍ ບໍ່?

(b) ແມ່ນເເລ້ວ, ເເຕ່ເຈົັ້າໜີສາມາດຍີ່ນຄາສະ
ເໜີຂການຊາລະສະສາງເທົັ່ານັນ
ັ້

0.5

ຂັັ້ນຕອນພນ
ັ້ ຖານ ໃນການເລີີ່ມຕົັ້ນຂອງການດາເນີນການລົັ້ມລະລາຍ ທີີ່ຖກອະນຸມັດ
ພາຍໃຕ້ຂອບນິຕິກາການລົັ້ມລະລາຍ ມີຫຍັງເເນ່?

(c) ມີໃຫ້ເລອກ ທັງ (a) ແລະ (b), ແຕ່ ຕ້ອງ
ເລອກພຽງໜີ່ງໃນສອງ ເທົັ່ານັັ້ນ

1.0

ໝາຍເຫດ: ເຖິງວ່າ ຂອບນິຕີກາຂອງປະເທດ ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ການົດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການດາເນີນຄະດີລົັ້ມລະລາຍ (ການຊາລະສະສາງ ແລະ
ການປັບປຸງໂຄງສ້າງວິສາຫະກິດຄນໃໝ່), ປະເທດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບ 0 ຄະເເນນ ສາລັບ ດັດສະນີການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງຂອງ ຂອບນິຕິກາ
ດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ຫາກ ຕົວຊີັ້ວັດ ດ້ານ ເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ໄດ້ຖກບັນທກວ່າ “ບໍ່ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ”

ການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ?
ດັດສະນິ ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ເເຂງ ຂອງ ຂອບນິຕກ
ິ າດ້ານການລົມ
ັ້ ລະລາຍ(0-16) ຕໍ່
ການບລິຫານຊັບສິນ
ຂອງ ລຸກໜີັ້ (2-6)

ຂອບນິຕິກາດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ ມີການສບຕໍ່ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາການສະ
ໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບລິການ ທີີ່ຈາເປັນ ໃຫ້ ລູກໜີັ້ ບໍ່?

ບໍ່

0.0

ຂອບນິຕິກາດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ ລຸກໜີັ້ ປະຕິເສດ ການປະຕິບັດ
ສັນຍາ ທີີ່ ມີພັນທະໜັກເກີນຂອບເຂດ ບໍ່.

ບໍ່

0.0

ຂອບນິຕິກາດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ ມີການຫຼີກລ່ຽງ ທຸລະກາ ທີີ່ເປັນບູລິ
ມະສິດ ບໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

1.0

ຂອບນິຕິກາດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ ມີການຫຼີກລ່ຽງ ທຸລະກາ ທີີ່ ມີມູນ
ຄ່າຕໍ່າເກີນການົດ ບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

1.0

ຂອບນິຕິກາດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ສະໜອງ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ ໄດ້ສິນເຊີ່ອ
ໃຫ້ເເກ່ ລູກໜີັ້ ພາຍຫຼັງ ການເລີີ່ມດາເນີນຄະດີລົັ້ມລະລາຍ ບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ຂອບນິຕິກາດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ຈັດບູລິມະສິດ ສາລັບການໃຫ້ສິນເຊອ
ີ່ ຫຼັງການ
ເລີີ່ມດາເນີນການລົັ້ມລະລາຍ ບໍ່?

(c) ບໍ່
ບູລິມະສິດ ຖກຈັດໃຫ້ ເຈົັ້າໜີັ້ ຫຼັງການເລີີ່ມດາເນີນ
ການລົັ້ມລະລາຍ

0.0

ການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ?
ດັດສະນີ ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ເເຂງ ຂອງ ຂອບນິຕກ
ິ າດ້ານການລົມ
ັ້ ລະລາຍ
(0-16) ຕໍ່
ດັດສະນິ ຂະບວນການ
ປັບປຸງໂຄງສ້າງວິສາຫະກິດ
(0.5-3)

ດັດສະນີການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ຂອງ ເຈົາັ້ ໜີັ້ (0-4)

ເຈົັ້າໜີັ້ ຜູ້ໃດເເດ່ ທີີ່ສາມາດ ອອກສຽງ ໃນການ ປັບປຸງໂຄງສ້າງວິສາຫະກິດ ?

(a) ເຈົັ້າໜີັ້ທັງໝົດ

0.5

ຂອບນິຕິກາດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເຈົັ້າໜີັ້ ທີີ່ຄັດຄ້ານ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງວິສາຫະ
ກິດ ສາມາດໄດ້ຮັບ ການໃຊ້ໜີັ້ ຢູ່າງໜ້ອຍ ເທົັ່າກັບຈານວນ ທີີ່ພວກເຂົາ ຈະໄດ້ຈາກການຊາລະສະ
ສາງ ບໍ່?

ບໍ່

0.0

ໄດ້ມີການແບ່ງ ເຈົັ້າໜີັ້ເປັນແຕ່ລະລາດັບເພີ່ອ ການລົງຄະເເນນ ສາລັບເເຜນການປັບປຸງໂຄງສ້າງວິ
ສາຫະກິດ, ເຈົັ້າໜີັ້ເເຕ່ລະຂັັ້ນ ໄດ້ລົງຄະເເນນສຽງຕ່າງຫາກ, ແລະ ແຕ່ລະຂັັ້ນ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ
ແບບເທົັ່າທຽມກັນ ບໍ່?

ບໍ່

0.0

ຂອບນິຕິກາດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການອະນຸມັດຈາກ ເຈົັ້າໜີັ້ ໃນການເລອກ ຫຼ
ແຕ່ງຕັັ້ງ ຜູ້ຕາງໜ້າ ໃນການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍ ບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ຂອບນິຕິກາດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການອະນຸມັດຈາກ ເຈົັ້າໜີັ້ ເພີ່ອຂາຍ ຊັບສິນທີີ່
ມີຄ່າ ຂອງ ລູກໜີັ້ບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ຂອບນິຕິກາດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ການົດໃຫ້ ເຈົັ້າໜີັ້ ມີສິດ ໃນການສະເໜີຂຂມ
ໍ້ ູນ ຈາກ ຜູ້ຕາງ
ໜ້າໃນການແກ້ໄຂພາວະລົັ້ມລະລາຍບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ຂອບນິຕິກາດ້ານການລົັ້ມລະລາຍ ການົດໃຫ້ ເຈົັ້າໜີັ້ ມີສິດ ໃນການ ຄັດຄ້ານ ການຕັດສີນໃຈທີຈ
ີ່ ະ
ຮັບ ຫຼ ປະຕິເສດ ການຮຽກຮ້ອງ ຂອງ ບັນດາເຈົາັ້ ໜີັ້ອີ່ນໆ ບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ຂອບໃຈ

Thank you!

