


 

 

 

ສາລະບານ 
I.  ໃບລາຍງານສະຖານະການເງນິ…………..................................................................................................... 2-3 
II. ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ (ສ າລບັ 9 ເດອືນ).......................................................................................... 4 

III. ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ (ສ າລບັໄຕມາດ 3) .......................................................................................5 
IV.ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທນຶຂອງຜ ູ້ຖຮື ູ້ນ (ສ າລບັ 9 ເດອືນ)..................................,...................................... 6 

V.ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທນຶຂອງຜ ູ້ຖຮື ູ້ນ (ສ າລບັໄຕມາດ 3)......................................................................... 7 

VI.ໃບລາຍງານ ກະແສເງນິສດົ (ສ າລບັ 9 ເດອືນ)……………............................................................................8-9 

VII.ໃບລາຍງານ ກະແສເງນິສດົ (ສ າລບັໄຕມາດ 3)…….............................................................................. 10-11 

1.   ຂ ູ້ມ ນທົ່ ວໄປ .................................................................................................................... 12 

2.   ພື ູ້ນຖານໃນການກະກຽມ ..................................................................................................... 12 

3.   ການຄາດຄະເນ ................................................................................................................ 12 

4.   ເງນິສດົ ແລະ ລາຍການທຽບເທົ່ າເງນິສດົ ................................................................................... 13 

5.   ໜີ ູ້ຕ ູ້ອງຮບັການຄ ູ້າ ແລະ ໜີ ູ້ຕ ູ້ອງຮບັອື່ ນໆ, ສ ດທ ິ.................................................................... 13-14 

6.   ສນິຄ ູ້າໃນສາງ ສ ດທ ິ........................................................................................................... 14  

7.   ທີ່ ດນິ ແລະ ອ ປະກອນ, ສ ດທ ິ............................................................................................... 15 

8.   ໜີ ູ້ຕ ູ້ອງສົ່ ງການຄ ູ້າ ແລະ ໜີ ູ້ຕ ູ້ອງສົ່ ງອື່ ນໆ  .................................................................................. 15 

9.   ເງນິກ ູ້ຢມືຈາກສະຖາບນັການເງນິ ....................................................................................... 15-16 

10. ສ າຮອງ .......................................................................................................................... 17 

  ສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ ........................................................................................................ 17 

  ສ າຮອງອື່ ນໆ ................................................................................................................... 17 

11.  ເງນິປນັຜນົ ..................................................................................................................... 17 

12. ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລ ....................................................................................................... 18 

13. ກ າໄລຕ ່ ຮ ູ້ນ ..................................................................................................................... 18 

14. ລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ ກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ ........................................................................... 19 

   14.1 ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ .............................................................................................. 19 

    14.2 ຍອດຄງົເຫ ອືກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ ............................................................................. 19 

       14.3 ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຈ່າຍໃຫ ູ້ແກ່ຜ ູ້ບ ລຫິານ .............................................................................. 20 

15. ພນັທະ ແລະ ຂ ູ້ຕກົລງົທີ່ ເປນັສາລະສ າຄນັ   ................................................................................ 20 

 

 















ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ
ໃບລາຍງານ ກະແສເງນິສດົ 
ສໍາລບັໄລຍະ 9 ເດອືນສິ ິ້ນສຸດ ວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2021

30 ກນັຍາ 30 ກນັຍາ
ບດົ 2021 2020

ອະທບິາຍ ກບີ ກບີ
ກະແສເງນິສດົ ຈາກກດິຈະກາໍການດໍາເນນີງານ:
ກາໍໄລສຸດທກ່ິອນອາກອນກາໍໄລ 16.518.223.619 8.411.777.470

ການດດັແກ ິ້ຈາກ:
ຄ່າຫ ຸ ິ້ຍຫ ິ້ຽນ 7 13.614.222.921 12.397.395.978

ຄ່າຕດັຈ່າຍ 24.711.228 31.693.297

ກາໍໄລຈາກການຂາຍທີ່ ດນິ, ສິ່ ງປຸກສ ິ້າງ ແລະ ອຸປະກອນ (42.239.045) (9.448.583)

ຂາດທນຶຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ (2.744.266.966) (3.192.066.533)

ລາຍຈ່າຍດອກເບ ິ້ຍ 3.629.732.707 3.633.190.908

ສໍາຮອງເຄື່ ອງໃນສາງ 91.608.086 99.074.635

ສໍາຮອງໜີ ິ້ຕ ິ້ອງຮບັຈາກການຮບັຄນືສນິຄ ິ້າ 549.164.338 203.543.517

ສໍາຮອງໜີ ິ້ຕ ິ້ອງຮບັຈາກລູກຄ ິ້າ ແລະ ໜີ ິ້ຕ ິ້ອງຮບັອື່ ນໆ 834.854.509 38.639.529

ກາໍໄລຈາກການດໍາເນນີງານກ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງທນຶ 32.476.011.398 21.613.800.218

ການປ່ຽນແປງຈາກ ການດໍາເນນີງານຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີ ິ້ສນິ
   - ໜີິ້ຕ ິ້ອງຮບັຈາກລູກຄ ິ້າ ແລະ ໜີ ິ້ຕ ິ້ອງຮບັອື່ ນໆ (826.100.624) 3.486.563.405

   - ເຄື່ ອງໃນສາງ (3.926.766.335) (6.403.355.003)

   - ຊບັສນິໝນູວຽນອື່ ນໆ (263.240.503) (541.715.118)

   - ຊບັສນິບ່ໍໝນູວຽນອື່ ນໆ -                              0

   - ໜີິ້ຕ ິ້ອງສົ່ ງການຄ ິ້າ ແລະ ໜີ ິ້ຕ ິ້ອງສົ່ ງອື່ ນໆ 7.688.903.739 5.388.602.963

   - ເງນິມດັຈາໍຈາກລູກຄ ິ້າ 1.791.548.637 345.078.345

   - ໜີິ້ສນິໝນູວຽນອື່ ນໆ (8.854.995.897) 246.219.158

ກະແສເງນິສດົທີ່ ເກດີຈາກການດໍາເນນີງານ 28.085.360.415 24.135.193.968

ຈ່າຍດອກເບ ິ້ຍ (3.647.990.609) (3.620.307.877)
ຈ່າຍອາກອນກາໍໄລ (699.394.936) (324.885.700)
ເງນິສດົສຸດທໃິຊ ິ້ໃນກດິຈະກາໍໃນການດໍາເນນີງານ 23.737.974.870 20.190.000.391

ກະແສເງນິສດົ ຈາກກດິຈະກາໍ ການລງົທນຶ:

ຊື ິ້ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ 7 (13.538.772.956) (6.584.113.699)

ຊື ິ້ຊອບແວຄອມພວິເຕີ (24.267.721) -                            

ຮບັເງນິຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່ 124.173.420                10.660.916,70           

ເງນິສດົສຸດທໃິຊ ິ້ໃນກດິຈະກາໍໃນການລງົທນຶ (13.438.867.257) (6.573.452.782)

ບດົອະທບິາຍຊ ິ້ອນທ ິ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແຕ່ໜ ິ້າ 12 ເຖງິ 20 ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ
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ໃບລາຍງານ ກະແສເງນິສດົ 
ສໍາລບັໄຕມາດ 3 ສິ ິ້ນສຸດວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2021

30 ກນັຍາ 30 ກນັຍາ
ບດົ 2021 2020

ອະທບິາຍ ກບີ ກບີ
ກະແສເງນິສດົ ຈາກກດິຈະກາໍການດໍາເນນີງານ:
ກາໍໄລສຸດທກ່ິອນອາກອນກາໍໄລ 7.083.204.720 4.246.538.833

ການດດັແກ ິ້ຈາກ:
ຄ່າຫ ຸ ິ້ຍຫ ິ້ຽນ 4.630.993.337 4.358.061.027

ຄ່າຕດັຈ່າຍ 2.082.845 11.052.308

ກາໍໄລຈາກການຂາຍທີ່ ດນິ, ສິ່ ງປຸກສ ິ້າງ ແລະ ອຸປະກອນ (361.259) (6.646.000)

ຂາດທນຶຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ (3.017.040.013) 293.298.749

ລາຍຈ່າຍດອກເບ ິ້ຍ 1.448.416.843 1.019.088.550

ສໍາຮອງເຄື່ ອງໃນສາງ (122.280.449) (308.818.744)

ສໍາຮອງໜີ ິ້ຕ ິ້ອງຮບັຈາກການຮບັຄນືສນິຄ ິ້າ (286.576.297) (9.247.249)

ສໍາຮອງໜີ ິ້ຕ ິ້ອງຮບັຈາກລູກຄ ິ້າ ແລະ ໜີ ິ້ຕ ິ້ອງຮບັອື່ ນໆ 616.431.528 (672.542.621)

ກາໍໄລຈາກການດໍາເນນີງານກ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງທນຶ 10.354.871.254 8.930.784.853

ການປ່ຽນແປງຈາກ ການດໍາເນນີງານຂອງຊບັສນິ ແລະ ໜີ ິ້ສນິ
   - ໜີິ້ຕ ິ້ອງຮບັຈາກລູກຄ ິ້າ ແລະ ໜີ ິ້ຕ ິ້ອງຮບັອື່ ນໆ (1.153.017.468) (1.101.699.928)

   - ເຄື່ ອງໃນສາງ (12.696.085.894) (22.047.379.423)

   - ຊບັສນິໝນູວຽນອື່ ນໆ (1.110.678.629) (2.300.853.813)

   - ຊບັສນິບ່ໍໝນູວຽນອື່ ນໆ -                              -                            

   - ໜີິ້ຕ ິ້ອງສົ່ ງການຄ ິ້າ ແລະ ໜີ ິ້ຕ ິ້ອງສົ່ ງອື່ ນໆ 9.846.085.878 10.610.563.058

   - ເງນິມດັຈາໍຈາກລູກຄ ິ້າ 1.595.603.508 292.174.546

   - ໜີິ້ສນິໝນູວຽນອື່ ນໆ (898.036.026) (289.698.760)

ກະແສເງນິສດົທີ່ ເກດີຈາກການດໍາເນນີງານ 5.938.742.622 (5.906.109.468)

ຈ່າຍດອກເບ ິ້ຍ (1.451.609.849) (1.016.843.632)

ຈ່າຍອາກອນກາໍໄລ (2.000.000) (1.000.000)

ເງນິສດົສຸດທໃິຊ ິ້ໃນກດິຈະກາໍໃນການດໍາເນນີງານ 4.485.132.773 (6.923.953.101)

ກະແສເງນິສດົ ຈາກກດິຈະກາໍ ການລງົທນຶ:

ຊື ິ້ຊບັສມົບດັຄງົທີ່ (4.935.862.340) (2.072.389.711)

ຊື ິ້ຊອບແວຄອມພວິເຕີ (10.958.661) -                            

ຮບັເງນິຈາກການຂາຍຊບັສມົບດັຄງົທີ່ 3.675.753 1.783.353

ເງນິສດົສຸດທໃິຊ ິ້ໃນກດິຈະກາໍໃນການລງົທນຶ (4.943.145.248) (2.070.606.358)

ບດົອະທບິາຍຊ ິ້ອນທ ິ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ແຕ່ໜ ິ້າ 12 ເຖງິ 20 ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເອກະສານລາຍງານການເງນິ
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ບໍລິສັດ ສຸວນັນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນໂດຍຫຍໍໍ້  
ສໍາລັບຮອບເວລາລາຍງານໄຕມາດ 3 ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 
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1      ຂໍໍ້ມູນທົົ່ວໄປ 
 

ບ ລສິດັ ສ ວນັນ ີ ໂຮມເຊນັເຕ ີ ມະຫາຊນົ ເປນັບ ລສິດັຈດົທະບຽນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ ແລະ ສ ູ້າງຕັ ູ້ງຂຶ ູ້ນໃນ ສປປ ລາວ. 
ກດິຈະການຫ ກັແມ່ນຂາຍສນິຄ ູ້າ  ແລະ ອ ປະກອນສ າລບັການກ ່ ສ ູ້າງ. ນອກຈາກນັ ູ້ນ ຍງັມກີານຕບົແຕ່ງ, ການສ ູ້ອມແປງ ແລະ 
ປບັປ ງອາຄານ, ບູ້ານເຮອືນ ແລະ ສະຖານທີ່ ຢ ່ ອາໄສ ແລະ ສະໜອງການບ ລກິານທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ ໃຫ ູ້ກບັທ ລະກດິຂາຍຍ່ອຍ.  

 
ມສີ ານກັງານໃຫຍ່ຕັ ູ້ງຢ ່ : ເຮອືນເລກທ ີ366, ບູ້ານ ໂພນຕູ້ອງສະຫວາດ, ເມອືງຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສ ປປ ລາວ. 
ແລະ ຍງັມສີາຂາ 6 ສາຂາຄ:ື ສາຂາໂພນຕູ້ອງ, ສາຂາສໄີຄ, ສາຂາໂຊກໃຫຍ່, ສາຂາປາກຊນັ, ສາຂາປາກເຊ ແລະ ສາຂາທ່າແຂກ. 
 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າ ໄຕມາດ 3 ສະບບັນີ ູ້ໄດ ູ້ຜ່ານອະນ ມດັ ໂດຍຜ ູ້ອ ານວຍການ ໃນວນັທ ີ8 ພະຈກິ 2021 

         ເອກະສານລາຍງານການເງນິສະບບັນີ ູ້ໄດ ູ້ຖກືທບົທວນຄນື ແຕ່ບ ່ ໄດ ູ້ກວດສອບຈາກຜ ູ້ກວດສອບພາຍນອກ. 
 
2      ພ ໍ້ນຖານໃນການກະກຽມ 
 

ເອກະສານລາຍງານການເງນິໄຕມາດ 3 ໄດ ູ້ຖກືສ ູ້າງຂຶ ູ້ນໂດຍອງີຕາມນະໂຍບາຍການບນັຊ ີ ຂອງບ ລສິດັດັ່ ງທີ່ ໄດ ູ້ອະທບິາຍໄວ ູ້ໃນ
ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າປ ີ ສ າລບັປສີິ ູ້ນສ ດ ວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2020. ເອກະສານລາຍງານ
ການເງນິຫ ກັເຊັ່ ນ: ໃບລາຍງານຖານະການເງນິ, ໃບລາຍງານຜນົການດ າເນນີງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງທນຶ ແລະ ໃບລາຍ
ງານກະແສເງນິສດົ ຖກືນ າສະເໜໃີນຮ ບແບບທີ່ ສອດຄ່ອງກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າປໂີດຍປະຕບິດັຕາມລະບຽບ
ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜຍີທີ່ ອອກໂດຍ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 
 
ເອກະສານລາຍງານການເງນິໄຕມາດ 3 ຄວນອ່ານຄວບຄ ່ ກບັເອກະສານລາຍງານການເງນິປະຈ າປ ີສ າລບັປສີິ ູ້ນສ ດວນັທ ີ31 
ທນັວາ 2020. 

 
3.     ການຄາດຄະເນ 
 

ການກະກຽມຂ ູ້ມ ນທາງການເງນິໃນໄຕມາດ 3 ແມ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫ ູ້ຜ ູ້ບ ລຫິານ ມກີານຕດັສນິໃຈ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ສມົມ ດ
ຕຖິານທີ່ ມຜີນົກະທບົການນ າໃຊ ູ້ນະໂຍບາຍການບນັຊ ີແລະ ປະລມິານການລາຍງານຂອງຊບັສນິ ແລະ ຫນີ ູ້ສນິ, ລາຍຮບັ ແລະ 
ຄ່າໃຊ ູ້ຈ່າຍ ຜນົທີ່ ແທ ູ້ຈງິອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກທີ່ ປະມານ. 
 

ໃນການສູ້າງເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໃນໄຕມາດ 3 ຜ ູ້ບ ລຫິານໃຊ ູ້ວຈິາລະນະຍານໃນການເລອືກໃຊ ູ້ນະໂຍບາຍການ
ບນັຊ ີແລະ ເລອືກໃຊ ູ້ຂ ູ້ມ ນທີ່ ຈະໃຊ ູ້ເຂົ ູ້າໃນການປະມານການ ການໃຊ ູ້ວຈິາລະນະຍານດັ່ ງກ່າວເປນັວທິກີານດຽວກນັກບັວທິີ
ທີ່ ໃຊ ູ້ໃນການເຮດັງບົການເງນິສ າລບັປີສິ ູ້ນສ ດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2020, ຍກົເວັ ູ້ນການປ່ຽນແປງໃນການປະເມນີທີ່ ຈ າເປນັໃນ
ການກ ານດົສ າຮອງ ສ າລບັສນິຄ ູ້າທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຊູ້າ ແລະ ລ ູ້າສະໄໝ (ເບິ່ ງບດົອະທບິາຍ ຂ ູ້ 6) 
 
 
 
 
 



ບໍລິສັດ ສຸວນັນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນໂດຍຫຍໍໍ້  
ສໍາລັບຮອບເວລາລາຍງານໄຕມາດ 3 ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 
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4.      ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົົ່າເງິນສົດ  
 

 ທົບທວນຄ ນ 
30 ກັນຍາ  

 
ກວດສອບ 
31 ທັນວາ  

 2021  2020  

 ກີບ  ກີບ 
ເງນິສດົໃນມ ື 463.991.579  544.964.444 

ເງນິຝາກທີ່ ສາມາດຮຽກຄນືໄດ ູ້ໃນເວລາທີ່ ຕ ູ້ອງການກບັສະຖາບນັ
ການເງນິ  

 

4.238.352.020 
  

3.189.571.742 

ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົົ່າເງິນສົດ 4.702.343.599  3.734.536.186 

 
ເງນິສດົໃນມແືມ່ນເງນິທີ່ ພ ູ້ອມຈ່າຍ ແລະ ເງນິທີ່ ໄດ ູ້ຈາກການຂາຍທີ່ ໃຊ ູ້ໄວ ູ້ເພື່ ອການໃຊ ູ້ຈ່າຍທົ່ ວໄປ. 
 
ເງນິຝາກທີ່ ສາມາດຮຽກຄນືໄດ ູ້ໃນເວລາທີ່ ຕ ູ້ອງການກບັ ສະຖາບນັການເງນິ ໝາຍເຖິງ  ເງນິຝາກກບັທະນາຄານທີ່ ມຊີື່ ສຽງ
ພາຍໃນປະເທດໃນ 4 ສະກ ນເງນິ ໂດລາສະຫະລດັ, ບາດ, ກບີ ແລະ ຢວນ ໃນບນັຊກີະແສລາຍວນັ. 

 
 

5. ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບອ ົ່ນໆ, ສຸດທິ  
 

 

 
        ທົບທວນຄ ນ 

30 ກັນຍາ  

 
 

ກວດສອບ 
31 ທັນວາ  

 2021  2020  

 ກີບ  ກີບ 
ໜີູ້ຕ ູ້ອງຮບັການຄ ູ້າ 10.488.617.933  11.252.147.774 

ຫກັ  ໜີູ້ສງົໄສຈະເສຍ (1.357.358.742)  (1.556.532.035) 

ໜີູ້ຕ ູ້ອງຮບັການຄ ູ້າ ສ ດທ ິ 9.131.259.191  9.695.615.739 
 -  - 

ເງນິກ ູ້ຢມືພະນກັງານ 201.616.778  12.090.950 

ໜີູ້ຕ ູ້ອງຮບັອື່ ນໆ (i) 1.837.425.428  1.513.516.930 

 2.039.042.206  1.525.607.880 

ລວມໜີໍ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບອ ົ່ນໆ ສຸດທ ິ 11.170.301.397  11.221.223.619 



ບໍລິສັດ ສຸວນັນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນໂດຍຫຍໍໍ້  
ສໍາລັບຮອບເວລາລາຍງານໄຕມາດ 3 ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 
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      ຍອດເຫ ອືໜີ ູ້ຕ ູ້ອງຮບັການຄ ູ້າ ໃນວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2021 ມອີາຍ ການດັ່ ງຕ ່ ນີ ູ້:  
 

 
ທົບທວນຄ ນ 

30 ກັນຍາ  
 ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  
 2021  2020  

 ກີບ  ກີບ 
ບ ່ ຄບົກ ານດົ 4.334.108.320  4.210.619.066 

ເກນີກ ານດົ 
   

1 - 3 ເດອືນ 1.421.502.356  1.315.949.505 

3 - 6 ເດອືນ 163.904.934 
 110.693.640 

6 - 12 ເດອືນ 109.492.093  375.471.140 

ເກນີ 12 ເດອືນ 4.459.610.230  5.239.414.423 

ໜີູ້ຕ ູ້ອງຮບັການຄ ູ້າ ແລະ ໜີ ູ້ຕ ູ້ອງຮບັອື່ ນໆ ສ ດທ ິ 10.488.617.933  
11.252.147.774 

ຫກັ  ໜີູ້ສງົໄສຈະເສຍ (1.357.358.742)  
(1.556.532.035) 

ໜີໍ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ ສຸດທ ິ 9.131.259.191   9.695.615.739 

 
ໜີູ້ຕ ູ້ອງຮບັການຄ ູ້າທີ່ ມອີາຍ ເກນີ 6 ເດອືນ ສ່ວນໃຫຍ່ເປນັໜີ ູ້ຕ ູ້ອງຮບັທີ່ ຍງັຄງົມກີານຊື ູ້ຂາຍ ກບັບ ລສິດັຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ. ການຕັ ູ້ງ
ໜີ ູ້ສງົໄສຈະເສຍສ າລບັຍອດໜີ ູ້ຕ ູ້ອງຮບັຄ ູ້າງຊ າລະເກນີ 6 ເດອືນ ຫ ງັຈາກຄບົກ ານດົຊ າລະ ແລະ ໄດ ູ້ຮບັການປະເມນີຈາກ ຜ ູ້
ບ ລຫິານໃນເລື່ ອງການຊ າລະຂອງບນັຊໜີີ ູ້ຕ ູ້ອງຮບັ ແລະ ຄາດຄະເນກ່ຽວກບັການເກບັເງນິຄນືຈາກໜີ ູ້ຕ ູ້ອງຮບັການຄ ູ້າໃນ
ອານາຄດົ. ຜ ູ້ບ ລຫິານເຊື່ ອວ່າຈ ານວນເຫ ົ່ ານີ ູ້ ມແີນວໂນ ູ້ມສ ງທີ່ ຈະເກບັເງນິຄນືໄດ ູ້ພາຍໃນເດອືນຕ ່ ໄປ. 

 
6.     ສິນຄ້າໃນສາງ ສຸດທິ 
 

 ທົບທວນຄ ນ 
30 ກັນຍາ  

2021 

ກີບ 

 ກວດສອບ 
31 ທັນວາ 

2020 

ກີບ 
ສນິຄ ູ້າໃນສາງ 262.901.582.772  247.926.281.927 

ຫກັ: ຄ່າເຊື່ ອມມ ນຄ່າສນິຄ ູ້າເຄື່ ອນໄຫວຊູ້າ (3.222.575.602)  (2.617.492.376) 

ຄ່າເຊື່ ອມມ ນຄ່າໂດຍຂຶ ູ້ນກບັມ ນຄ່າສ ດທທິີ່ ຈະໄດ ູ້ຮບັ (319.769.905)       (833.245.045) 

ສິນຄ້າໃນສາງ ສຸດທ ິ 259.359.237.265  244.475.544.506 

 

    ຜ ູ້ບ ລຫິານໄດ ູ້ປະເມນີ ແລະ ທບົທວນຄນືການຕັ ູ້ງເງນິແຮສ າລບັ ເຄື່ ອງໃນສາງທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຊູ້າ ແລະ ລ ູ້າສະໄໝ. ການປບັ
ເພີ່ ມເງນິແຮສນິຄ ູ້າເຄື່ ອນໄຫວຊູ້າ ແລະ ເງນິແຮການຫ  ດມ ນຄ່າຂອງສນິຄ ູ້າໃນສາງ ໄດ ູ້ສົ່ ງຜນົໃຫ ູ້ຕົ ູ້ນທນຶຂາຍເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ ໃນມ ນ
ຄ່າ 3.542 ລ ູ້ານກບີ (2020: 3.451 ລ ູ້ານກບີ), ຜນົຈາກການປບັເພີ່ ມດັ່ ງກ່າວ ເຮດັໃຫ ູ້ເງນິແຮ ແລະ ຕົ ູ້ນທນຶຂາຍ ຖກືປບັໃຫ ູ້
ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ ເພື່ ອໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມເປນັຈງິ ແລະ ການວເິຄາະ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນໂດຍຫຍໍໍ້  
ສໍາລັບຮອບເວລາລາຍງານໄຕມາດ 3 ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 
 

15 

 

7.     ທີົ່ດິນ ແລະ ອຸປະກອນ, ສຸດທ ິ
 ທົບທວນຄ ນ 

30 ກັນຍາ  
2021 

ກີບ 

 ກວດສອບ 
31 ທັນວາ 

2020 

ກີບ 
ຍອດຍກົມາສ ດທໃິນບນັຊ ີ 603.046.157.185  550.085.847.112 

ການເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 13.774.996.552  11.606.041.779 

ສ່ວນຕ່າງຈາກການແປງຄ່າອດັຕາແລກປ່ຽນ 27.256.450.520  58.430.912.314 

ຂາຍຊບັສນິ (81.934.375)  (129.132.433) 

ຄ່າຫ  ູ້ຍຫ ູ້ຽນ     (13.614.222.921)  (16.947.511.588) 

ຍອດເຫ  ອມູນຄ່າຕາມບນັຊີສຸດທິ 630.381.446.961  603.046.157.185 

 
ຍອດເພີ່ ມຂຶ ູ້ນໃນຊ່ວງລະຫວ່າງຮອບເວລາລາຍງານ ສິ ູ້ນສ ດວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2021. ສ່ວນໃຫຍ່ເຄື່ ອງໃຊ ູ້ຫ ູ້ອງການ ແລະ 
ອາຄານ ຍອດເພີ່ ມຂຶ ູ້ນທງັໝດົ 13.775 ລູ້ານກບີ ປະກອບມ ີລາຍການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ເປັນເງນິສດົ (ຊ າລະແລ ູ້ວ) 13.539 
ລູ້ານກບີ ແລະ ລາຍການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ບ ່ ແມ່ນເງນິສດົ (ຍງັບ ່ ໄດ ູ້ຊ າລະ)  236  ລູ້ານກບີ. 

 
8.     ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງການຄ້າ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອ ົ່ນໆ 

 
ທົບທວນຄ ນ 

30 ກັນຍາ  
 ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  
 2021  2020  

 ກີບ  ກີບ 
 ໜີູ້ຕ ູ້ອງສົ່ ງການຄ ູ້າ-ບ ກຄນົທສີາມ 48.123.449.918  42.655.636.170 

 ໜີ ູ້ຕ ູ້ອງສົ່ ງອື່ ນໆ 5.377.339.246  949.392.306 

 ລວມໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງການຄ້າ ແລະ ໜີໍ້ຕ້ອງສົົ່ງອ ົ່ນໆ 53.500.789.164  43.605.028.476 

 

 

9.     ເງິນກູູ້ຢ ມຈາກສະຖາບັນການເງິນ  

 
ທົບທວນຄ ນ 

30 ກັນຍາ  
 ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  
 2021  2020  

 ກີບ  ກີບ 
ໝູນວຽນ 

 

1.476.029.684 

71.109.756.956 

 

20.614.113 

85.912.676.815 
ເງນິເບກີເກນີບນັຊ ີ  

ເງນິກ ູ້ຢມືໄລຍະສັ ູ້ນ  

ສ່ວນທີ່ ໝ ນວຽນຂອງເງນິກ ູ້ຢມືໃນໄລຍະຍາວ 13.760.196.283  9.068.667.781 

ບໍົ່ໝູນວຽນ    

ເງນິກ ູ້ຢມືໃນໄລຍະຍາວ  13.090.472.764  8.998.418.768 

ລວມເງິນກູູ້ຢ ມຈາກສະຖາບັນການເງິນ 99.436.455.687  104.000.377.477 
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      ລາຍການເຄ ົ່ອນໄຫວເງິນກູູ້ຢ ມມີດັົ່ງນີໍ້ 

 
ທບົທວນຄ ນ 

30 ກັນຍາ  
 ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  
 2021  2020  

 ກີບ  ກີບ 
ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍຄງົທີ່  69.776.458.715  91.621.962.685 

ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍລອຍຕວົ 29.659.996.972  12.378.414.792 

ລວມເງິນກູູ້ຢ ມ 99.436.455.687  104.000.377.477 

 
ສ າລບັຮອບເວລາລາຍງານ 9 ເດອືນສະສມົ ສິ ູ້ນສ ດວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2021. ການປ່ຽນແປງທີ່ ເປນັສາລະສ າຄນັຂອງເງນິກ ູ້
ຢມືມດີັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ູ້: 
 
i) ເງນິກ ູ້ຢມືໄລຍະສັ ູ້ນ ຈາກທະນາຄານກ ງສ ີໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມອີດັຕາດອກເບ ູ້ຍຕ ່ າຈ າກດັ (LRL) ບວກອດັຕາ
ເປີເຊນັຂອງກ າໄລຕ ່ ປີ. ການຊ າລະຄນືແມ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫ ູ້ຕ ູ້ອງຊ າລະຄນືພາຍໃນຫູ້າເດອືນຫລງັຈາກເບກີຖອນເງນິກ ູ້. ມີ
ຫ ກັຊບັຄ ູ້າປະກນັໂດຍທີ່ ດນິຂອງຜ ູ້ຖຮື ູ້ນ. 
 
ii) ເງນິກ ູ້ຢມືໄລຍະສັ ູ້ນ ຈາກທະນາຄານ EXIM (ສາຂາ ນະຄອນຫ ວງ) ໃນ ສປປ ລາວ ໃນອດັຕາດອກເບ ູ້ຍຄງົຕວົ 
ການຊ າລະຄນືແມ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫ ູ້ຊ າລະພາຍໃນ 150 ມື ູ້ ຫ ງັຈາກເບກີຖອນ. ມຫີ ກັຊບັຄ ູ້າປະກນັໂດຍທີ່ ດນິຂອງຜ ູ້ຖຮື ູ້ນ. 
  
iii) ເງນິກ ູ້ຢມືໄລຍະສັ ູ້ນ ຈາກທະນາຄານ ກະສກິອນ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງ ມມີ ນຄ່າໃນສນັຍາ 30 ຕື ູ້ກບີ ໃນອດັຕາ
ດອກເບ ູ້ຍຄງົຕວົ.  ການຊ າລະຄນືແມ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫ ູ້ຊ າລະຄນືພາຍ 150 ມື ູ້ ຫ ງັຈາກເບກີຖອນ ແລະ ດອກເບ ູ້ຍຊ າລະ
ທ ກໆເດອືນ.  ເງນິກ ູ້ຢມືນີ ູ້ມຫີ ກັຊບັຄ ູ້າປະກນັໂດຍທີ່ ດນິຂອງຜ ູ້ຖຮື ູ້ນ.  
 
iv) ເງນິກ ູ້ຢືມໄລຍະສັ ູ້ນ ຈາກທະນາຄານ ກະສກິອນ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງ ມມີ ນຄ່າໃນສນັຍາ 50 ລ ູ້ານບາດ ໃນ
ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍຄງົຕວົ ເຊິ່ ງຈະຄບົກ ານດົໃນເດອືນ ມນີາ ປີ 2025. ການຊ າລະຕົ ູ້ນທນຶເງນິກ ູ້ຢມື ແມ່ນຈະຊ າລະເປນັໄຕ
ມາດເຊິ່ ງເລີ່ ມຕັ ູ້ງແຕ່ ເດອືນ ມຖີ ນາ ປີ 2021 ແລະ ດອກເບ ູ້ຍຊ າລະທ ກໆເດອືນ. ເງນິກ ູ້ຢມືນີ ູ້ມຫີ ກັຊບັຄ ູ້າປະກນັໂດຍທີ່

ດນິຂອງຜ ູ້ຖຮື ູ້ນ.  
 
ການຕດັຈ າໜ່າຍຄ່າທ ານຽມບ ລກິານທາງການເງນິ ແມ່ນຮບັຮ ູ້ເມ ື່ ອເກດີຂຶ ູ້ນ ແລະ ຕດັຈ່າຍໂດຍວທິຕີາມອາຍ ຂອງສນັຍາ.   
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10.    ສໍາຮອງ  

ສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ 

 

 ທົບທວນຄ ນ 
30 ກັນຍາ 

2021   

ກວດສອບ 
31 ທັນວາ  

2020 

 ກີບ  ກີບ 
 ຍອດຍກົມາ 5.973.926.973  4.772.981.235 

 ການເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ -  1.200.945.738 

 ຍອດເຫ  ອທ້າຍ 5.973.926.973  5.973.926.973 

 
ເງນິສ າຮອງຕາມກດົໝາຍໄດ ູ້ກ ານດົຕາມ ມາດຕາທ ີ156 ໃນກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. ບ ລສິດັໄດ ູ້ຕັ ູ້ງກ ານດົ 
10% ສ າລບັເງນິສ າຮອງ ຂອງກ າໄລສ ດທປິະຈ າປີ ຖືກຕັ ູ້ງໄວ ູ້ເປັນສ າຮອງຕາມກດົໝາຍຈນົກ່ວາເງນິສ າຮອງດັ່ ງກ່າວ ຈະ
ຮອດ 50% ຂອງທນຶຈດົທະບຽນ. 
 
 
ສໍາຮອງອ ົ່ນໆ. 
ນອກຈາກ ເງນິສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ ບ ລສິດັໄດ ູ້ຕັ ູ້ງກ ານດົ 10% ສ າລບັເງນິສ າຮອງອື່ ນໆ. ໂດຍເປນັໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງ
ທາງ ບ ລສິດັ ທີ່ ໄດ ູ້ຮບັການຈດົທະບຽນກບັ ກະຊວງການເງນິ ສປປ ລາວ ໃນວນັທ ີ22 ກນັຍາ 2015. ເງນິສ າຮອງອື່ ນໆ 
ແມ່ນກ ານດົໄວ ູ້ໃຊ ູ້ສ າລບັເຫດການທີ່ ບ ່ ແນ່ນອນ ເຊັ່ ນ ໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ, ໂດຍທາງ ບ ລສິດັ ຈະໃຊ ູ້ເງນິສ າຮອງດັ່ ງກ່າວ
ໃນການຟື ູ້ນຟ ເພື່ ອໃຫ ູ້ນ າມາໃຊ ູ້ງານຕາມປກົກະຕ.ິ 

 
11.    ເງິນປັນຜົນ  

 

ໃນກອງປະຊ ມສາມນັຜ ູ້ຖຮື ູ້ນປະຈ າປີ ໃນວນັທ ີ09 ເມສາ 2021. ຜ ູ້ຖຮື ູ້ນໄດ ູ້ອະນ ມດັ ມະຕປິະກາດຈ່າຍເງນິປນັຜນົຈາກ
ກ າໄລສະສມົໄດ ູ້ຈດັສນັ ຫ ງັຈາກສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ການຈດັສນັສ າຮອງອື່ ນໆຂອງກ າໄລສ ດທ ິວນັທ ີ1 ມງັກອນ 
2020 ເຖິງວນັທ ີ31 ທນັວາ 2020 ໃນຈ ານວນ 20.38 ກບີ ຕ ່  ຮ ູ້ນ ເປັນເງນິ ຈ ານວນ 3.362 ລູ້ານກບີ (2019: 2.640 

ລູ້ານກບີ).  ເງນິປນັຜນົໄດ ູ້ຊ າລະໃນເດອືນ ພດຶສະພາ 2021 ໃຫ ູ້ແກ່ຜ ູ້ຖຮື ູ້ນ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ບໍລິສັດ ສຸວນັນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນໂດຍຫຍໍໍ້  
ສໍາລັບຮອບເວລາລາຍງານໄຕມາດ 3 ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 
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12.    ລາຍຈ່າຍອາກອນກໍາໄລ 
ບ ລິສັດແມ່ນບ ່ ໄດ ູ້ບັນທກຶ ໜີ ູ້ຕ ູ້ອງສົ່ ງ ແລະ ໜີ ູ້ຕ ູ້ອງຮັບທາງອາກອນກ າໄລໃນອານາຄົດ ເຊີ່ ງກ່ຽວກບັຄວາມແຕກຕ່າງ
ຊົ່ ວຄາວ. ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລ ແມ່ນໄດ ູ້ບນັທກຶໂດຍອງີຕາມຜນົການດ າເນນີງານສ າລບັປກີານ ແລະ ອດັຕາອາກອນທີ່ ເໝ
າະສມົ. 
 
ລາຍຈ່າຍອາກອນກ າໄລ ທີ່ ໄດ ູ້ສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງນິໄຕມາດ 3 ແມ່ນອງີຕາມຂ ູ້ກ ານດົ ຫ ກັການຂອງກດົໝ
າຍສ່ວຍສາອາກອນ.  
 
ອງີຕາມກດົໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ເລກທ ີ259 ທີ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊ ູ້ໃນ ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2020. ບ ລສິດັໄດ ູ້ຄ ານວນອາກອນ
ກ າໄລ ໂດຍອງີຕາມກ າໄລສ ດທ ິໃນອດັຕາ 20% ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດ ູ້ພຈິາລະນາລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ບ ່ ອະນ ຍາດ ເຊີ່ ງໄດ ູ້
ລະບ ໃນກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍອາກອນລາຍໄດ ູ້. ສ າລບັຮອບວຽນ ໄຕມາດ 3 ສິ ູ້ນສ ດວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2021 ລາຍການລາຍຮບັ 
ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ ບ ່ ອະນ ຍາດຈະປະກອບມກີານຫກັຄ່າສ ນເສຍມ ນຄ່າເຄື່ ອງໃນສາງ, ຄ່າຫ  ູ້ຍຫ ູ້ຽນທີ່ ຫກັເກນີອດັຕາ ຫ  ືອາຍ 
ການນ າໃຊ ູ້ ຕາມທີ່ ໄດ ູ້ກ ານດົໄວ ູ້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍອາກອນລາຍໄດ ູ້, ກ າໄລຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນທີ່ ເກດີຈາກການຕມີ ນຄ່າ
ຊບັສນິ ແລະ ໜີ ູ້ສນິທີ່ ເປນັເງນິຕາຕ່າງປະເທດໃນວນັປດິບນັຊທີ ູ້າຍປ.ີ 
 ທົບທວນຄ ນ 

30 ກັນຍາ 
2021  

 ກີບ 
 ການສົມທຽບລະຫວ່າງອາກອນລາຍໄດູ້ ແລະ ກໍາໄລທາງບັນຊີ:  
 ກ າໄລທາງບນັຊກ່ີອນອາກອນ 16.518.223.619 

 ລາຍການທີ່ ບ ່ ສາມາດຫກັ ແລະ ກບັລາຍການສ າລບັອາກອນ (1) (6.826.451.777) 

 ອາກອນລາຍໄດ ູ້ 9.691.771.842 

 ຄິດໄລ່ອາກອນ ໃນອັດຕາອາກອນ 20%           

1.938.354.368 

 
(1) ລາຍການທີ່ ບ ່ ສາມາດຫກັ ແລະ ກບັລາຍການ ສ າລບັອາກອນສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບມ ີຂາດທນຶທີ່ ບ ່ ໄດ ູ້ຮບັຮ ູ້ຈາກການປະ

ເມນີຊບັສນິ, ໜີ ູ້ສນິ ໃນສະກ ນເງນິຕາຕ່າງປະເທດໃນມື ູ້ປດິບນັຊ.ີ 
 
 
13.    ກໍາໄລຕໍົ່ຮຸູ້ນ  

ໃນວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2021  ລາຍຮບັຕ ່ ຮ ູ້ນຂັ ູ້ນພື ູ້ນຖານແມ່ນຄດິໄລ່ໂດຍການແບ່ງປນັກ າໄລສ ດທຂິອງຜ ູ້ຖຮື ູ້ນຂອງບ ລສິດັ 
ໂດຍຈ ານວນສະເລ່ຍນ ູ້າຫນກັຂອງຮ ູ້ນສາມນັໃນລະຫວ່າງປ.ີ 

 
 ທົບທວນຄ ນ  ທົບທວນຄ ນ 
 30 ກັນຍາ  30 ກັນຍາ 
 2021  2020 

  ກີບ  ກີບ      
ກ າໄລສ ດທສິ າລບັໄລຍະທີ່ ສາມາດຈ່າຍໃຫູ້ຜ ູ້ຖຮື ູ້ນ (ກບີ)  14.579.869.251  

7.931.146.397 

ຕວົສະເລ່ຍຖ່ວງນ ູ້າໜກັຮ ູ້ນສາມນັ(ຮ ູ້ນ)  165.000.000   165.000.000  

     
ກໍາໄລຕໍົ່ຮຸູ້ນ (ກີບ)  88  48 

 



ບໍລິສັດ ສຸວນັນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນໂດຍຫຍໍໍ້  
ສໍາລັບຮອບເວລາລາຍງານໄຕມາດ 3 ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 
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14.   ລາຍການເຄ ົ່ອນໄຫວກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບການບໍລິຫານໃນບໍລສິັດ 
 

ວສິາຫະກດິ ແລະ ບ ກຄນົ ໂດຍກງົ ຫລ ືໂດຍທາງອ ູ້ອມໂດຍຜ່ານໜຶ່ ງ ຫ  ືຫ າຍ ສື່ ກາງ, ການຄວບຄ ມ ຫ  ືແມ່ນຄວບຄ ມໂດຍ 

ຫ  ື ຢ ່ ພາຍໃຕ ູ້ການຄວບຄ ມທົ່ ວໄປທີ່ ມ ີ ບ ລສິດັ ລວມທງັ ບ ລສິດັຖຮື ູ້ນ, ບ ລສິດັຍ່ອຍ ແລະ ບ ລສິດັ ອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ
ກດິຈະການຂອງ ບ ລສິດັ. ສະມາຄມົ ແລະ ບ ກຄນົທີ່ ເປນັເຈ ົ ູ້າຂອງ ໂດຍກງົ ຫ  ືທາງອ ູ້ອມ,  ມສີດິໃນການລງົຄະແນນສຽງຂອງ 
ບ ລສິດັ ທີ່ ເຮດັໃຫ ູ້ເຂາົເຈ ົ ູ້າມອີດິທພິນົສ າຄນັໃນວສິາຫະກດິ, ຜ ູ້ບ ລຫິານ ລວມທງັຜ ູ້ອ ານວຍການ ແລະ ພະນກັງານຂອງ 
ບ ລສິດັ ແລະ ສະມາຊກິໃກ ູ້ຊດິໃນຄອບຄວົຂອງບ ກຄນົເຫ ົ່ ານີ ູ້ ແລະ ບ ລສິດັທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງກບັບ ກຄນົເຫລົ່ ານີ ູ້ຖເືປນັພາກສ່ວນ
ທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ. 
 
ໃນການພຈິາລະນາການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັ ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ  ບ ລສິດັ ຄ ານງຶເຖງິເນື ູ້ອຫາຂອງ
ສາຍສ າພນັ ແລະ ບ ່ ພຽງແຕ່ຮ ບແບບທາງດ ູ້ານກດົໝາຍ. 
 
  
ບ ລສິດັ ໄດ ູ້ຖກືບ ລຫິານໂດຍ ຄອບຄວົ ສ ຄະບນັດດິ ເຊິ່ ງເປນັຜ ູ້ທີ່ ຖຮື ູ້ນສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງບ ລສິດັ. ຊຶ່ ງຖຮື ູ້ນ 51% ຂອງຮ ູ້ນ 
ບ ລສິດັ. ສ່ວນ 34% ຂອງຮ ູ້ນ ບ ລສິດັ ແມ່ນຖກືຖໂືດຍ “Global house International Company Limited”. ຊຶ່ ງເປນັ 
ບ ລສິດັ ທີ່ ຈດົທະບຽນ ໃນປະເທດ ໄທ ແລະ ສ່ວນທີ່ ເຫ ອື  15% ແມ່ນຖກືຖໂືດຍບ ກຄນົທົ່ ວໄປ. 
 
ລາຍການເຄື່ ອນໄຫວກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງໃນປ ີວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2021 ທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດດັ່ ງລ ່ ມນີ ູ້: 
 

14.1  ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 
 

  ທົບທວນຄ ນ  ທົບທວນຄ ນ 
  30 ກັນຍາ  30 ກັນຍາ 
  2021  2020 
  ກີບ  ກີບ      

 ຊື ູ້ສນິຄ ູ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ   60.852.918.822  64.435.245.564 

 ຄ່າເຊົ່ າຈ່າຍ            4.848.821.647  4.426.536.559 
          65.701.740.469  68.861.782.123 

         
 
14.2  ຍອດຄົງເຫ  ອກັບພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 ທົບທວນຄ ນ 
30 ກັນຍາ  

2021 

ກີບ 

  

 

ກວດສອບ 
31 ທັນວາ  

2020 

ກີບ 
 ຄ່າເຊົ່ າຄ ູ້າງຈ່າຍ 1.823.181.505 

  
 10.616.396.603 

 ໜີູ້ຕ ູ້ອງສົ່ ງການຄ ູ້າ – ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ  11.350.664.025    11.567.696.973 

 



ບໍລິສັດ ສຸວນັນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນໂດຍຫຍໍໍ້  
ສໍາລັບຮອບເວລາລາຍງານໄຕມາດ 3 ສິໍ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 
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14.3  ຜນົປະໂຫຍດທີົ່ຈາ່ຍໃຫູ້ແກ່ຜູູ້ບໍລິຫານ 

ຜ ູ້ບ ລຫິານຫ ກັລວມເຖງິຜ ູ້ອ ານວຍການ. ເງນິຊດົເຊຍີທີ່ ຈ່າຍໃຫ ູ້ກບັຜ ູ້ບ ລຫິານສ າລບັການ ບ ລກິານການຈ ູ້າງງານແມ່ນດັ່ ງຕ ່ ໄປ
ນີ ູ້: 
 ທົບທວນຄ ນ 

30 ກັນຍາ 
2021 

 ທົບທວນຄ ນ 
30 ກັນຍາ 

2020 

 ກີບ  ກີບ 
 ສ າລບັໄລຍະສິ ູ້ນສ ດເກົ ູ້າເດອືນ 1.592.561.921  

1.313.337.537 

 

15.   ພັນທະ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງທີົ່ເປັນສາລະສໍາຄັນ   
 

ພນັທະຄ່າເຊົ່ າໃນການດ າເນນີງານ, ເຊິ່ ງບ ລສິດັເປນັຜ ູ້ເຊົ່ າ 
 
ບ ລສິດັເຊົ່ າທີ່ ດນິ ແລະ ຫ ູ້ອງການພາຍໃຕ ູ້ສນັຍາທີ່ ບ ່ ສາມາດຍກົເລກີໄດ ູ້. ຊຶ່ ງໄລຍະການໃຫູ້ເຊົ່ າແມ່ນ 5 ປ,ີ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່
ຂອງສນັຍາເຊົ່ ານີ ູ້ແມ່ນສາມາດຕ ່ ໄດ ູ້ເມ ື່ ອສນັຍາເກົ່ າໝດົ. 
          ທົບທວນຄ ນ 

            30 ກັນຍາ  
2021 

ກີບ  

ກວດສອບ 
31 ທັນວາ 

2020 

ກີບ 
    
  ບ ່ ເກນີ 1 ປ ີ 2.843.323.024  8.302.628.238 

  1 - 5 ປ ີ 2.811.011.232  1.480.230.802 

 ຍອດເຫ  ອທ້າຍ 30 ກັນຍາ 2021  5.654.334.256  9.782.859.040 


