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1. ຂ�້ມູນທົ່ວໄປ

ບ�ລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮນເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ເປັນບ�ລິສັດຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ສ�າງຕັ້ງຂ້ຶນໃນ ສປປ ລາວ. 

ກິດຈະການຫັຼກແມ�ນຂາຍສິນຄ�າ ແລະ ອຸປະກອນສ�າລັບການກ�່ສ�າງ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງມີການຕົບແຕ�ງ, ການສ�ອມແປງ ແລະ ປັບປຸງ

ອາຄານ, ບ�ານເຮືອນ, ສະຖານທ່ີຢູ�ອາໄສ ແລະ ສະໜອງການບ�ລິການທ່່ີກ�ຽວຂ�ອງຕ�າງໆ

ມີສ�ານັກງານໃຫຍ�ຕັ້ງຢູ�: ເຮືອນເລກທີ 366, ບ�ານໂພນຕ�ອງສະຫວາດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,    ສປປ ລາວ. 

ບ�ລິສັດມີສາຂາ 6 ແຫ�ງໃນປະເທດລາວ: ໂພນຕ�ອງຕ�ອງສະຫວາດ, ສີໄຄ, ໂຊກໃຫຍ�, ປາກຊັນ, ທ�າແຂກ ແລະ ປາກເຊ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນກາງປີ ສະບັບນ້ີໄດ�ຜ�ານອະນຸມັດ ໂດຍສະພາບ�ລິຫານ ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2021. 

2.  ພ້ືນຖານໃນການກະກຽມບົດລາຍງານ 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນກາງປີໄດ�ຖືກສ�າງຂ້ຶນໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍການບັນຊີ ຂອງບ�ລິສັດດ່ັງທ່ີໄດ�ອະທິບາຍໄວ�ໃນລາຍ

ລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈ�າປີ ສ�າລັບປີສ້ິນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020. ເອກະສານລາຍງານການເງີນ

ຫັຼກເຊ່ັນ: ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ�ຮັບ, ໃບລາຍງານສ�ວນປ�ຽນແປງທຶນ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ 

ຖືກນ�າສະເໜີໃນຮູບແບບທ່ີສອດຄ�ອງກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈ�າປີໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການລາຍງານ ແລະ ການ

ເປີດເຜີຍທີ່ອອກໂດຍ ສ�ານັກງານຄະນະກ�າມະການຄຸ�ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນກາງປີ ຄວນອ�ານຄວບຄູ�ກັບເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈ�າປີ ສ�າລັບປີສ້ິນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020. 

3. ເຫດການສ�າຄັນທ່ີເກີດຂ້ືນພາຍໃນປິ

ການຕິດເຊ້ືອພະຍາດ COVID-19 ໃນປະເທດລາວມີການເພີ່ມຂ້ຶນຢ�າງເປັນສາລະສ�າຄັນໃນຊ�ວງເດືອນ ເມສາ 2021 ນ�າໄປສູ� 

ການຫ�າມບຸກຄົນເດີນທາງ ເຂ້ົາ - ອອກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງອ່ືນໆໃນປະເທດລາວ. ການເພີ່ມຂ້ຶນຢ�າງມີສາລະ

ສ�າຄັນຂອງການຕິດເຊື້ອນີ້ຖືວ�າເປັນການລະບາດຮອບທີສອງ ໂດຍລັດຖະບານໄດ�ມີມາດຕະການທີ່ເຂ້ັມງວດຂ້ຶນເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ 

ສະກັດກັ້ນການແຜ�ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ເຊ່ິງໄດ�ສ່ົງຜົນກະທົບຕ�່ກິດຈະກ�າທາງເສດຖະກິດ.

ທາງຜູ�ບ�ລິຫານໄດ�ທົບທວນເຖິງຜົນກະທົບຈາກເຫດການດ່ັງກ�າວຕ�່ການກັບການດ�າເນີນທຸລະກິດເຫັນວ�າ ເນ່ືອງຈາກສະພາບການຂອງ

ຈ�ານວນຜູ�ຕິດເຊ້້ືອໃນປະເທດລາວຂ�ອນຂ�າງຈ�າກັດ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ�, ຕ�່ກັບບັນຫາດ່ັງກ�າວບ�່ໄດ�ກະທົບກັບການດ�າເນີນທຸລະ

ກິດຫຼາຍ ເຊ່ິງທາງຜູ�ບ�ລິຫານພິຈາລະນາວ�າການແຜ�ລະບາດຂອງ ເຊ້ືອພະຍາດ COVID-19 ໃນຄ້ັງນີ້ບ�່ໄດ�ສ່ົງຜົນກະທົບຢ�າງມີສາລະ

ສ�າຄັນຕ�່ກັບທຸລະກິດ.

ຜູ�ບ�ລິຫານຈະສືບຕ�່ຕິດຕາມການພັດທະນາຢ�າງຕ�່ເນ່ືອງ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຂ�້ມູນທາງການເງິນກ�ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ�າ

ຊັບສິນ, ການສ�າຮອງເງິນແຮ ແລະ ໜີ້ສິນທີ່ອາດເກີດຂ້ືນຢ�າງສະໝ�່າສະເໝີ.

4. ການຄາດຄະເນ  

ການກະກຽມຂ�້ມູນທາງການເງິນກາງປີ ແມ�ນຮຽກຮ�ອງໃຫ�ຜູ�ບ�ລິຫານ ມີການຕັດສິນໃຈ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ສົມມຸດຕິຖານທີ່ມີຜົນ

ກະທົບການນ�າໃຊ�ນະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ປະລິມານການລາຍງານຂອງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ, ລາຍຮັບ ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ ຜົນທີ່ແທ�

ຈິງອາດຈະແຕກຕ�າງຈາກທີ່ປະມານ.
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5. ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດ 

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ  

ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  

2021 2020

ກີບ ກີບ 

ເງິນສົດໃນມື 467.041.280 544.964.444

ເງິນຝາກທ່ີສາມາດຮຽກຄືນໄດ�ໃນເວລາທ່ີຕ�ອງການກັບສະຖາບັນການເງິນ 2.514.284.302 3.189.571.742

ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດ 2.981.325.582 3.734.536.186

ເງິນສົດໃນມືແມ�ນລວມເຖິງຄັງເງິນສົດຍ�ອຍ 

ເງິນຝາກທີ່ສາມາດຮຽກຄືນໄດ�ໃນເວລາທີ່ຕ�ອງການ ກັບສະຖາບັນການເງິນໝາຍເຖິງ  ເງິນຝາກກັບທະນາຄານທ່ີມີຊື່ສຽງພາຍໃນ

ປະເທດໃນ ປະກອບດ�ວຍ ສາມ ສະກຸນເງິນ ໂດລາສະຫະລັດ, ບາດ ແລະ ກີບ ໃນບັນຊີກະແສລາຍວັນ. 

6. ໜ້ີຕ�ອງຮັບການຄ�າ ແລະ ໜ້ີຕ�ອງຮັບອ່ືນໆ, ສຸດທິ

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ  

ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  

2021 2020

ກີບ ກີບ 

ໜ້ີຕ�ອງຮັບການຄ�າ 11.219.993.822 11.252.147.774

ຫັກ  ສ�າຮອງເງິນແຮໜ້ີສົງໄສຈະສູນ (2.402.272.670) (1.556.532.035)

ໜ້ີຕ�ອງຮັບການຄ�າ, ສຸດທິ 8.817.721.152 9.695.615.739

ເງິນກູ�ຢືມພະນັກງານ 238.356.615 12.090.950

ໜ້ີຕ�ອງຮັບອ່ືນໆ 818.910.760 1.513.516.930

1.057.267.375 1.525.607.880

ລວມໜ້ີຕ�ອງຮັບການຄ�າ ແລະ ໜ້ີຕ�ອງຮັບອ່ືນໆ, ສຸດທິ 9.874.988.527 11.221.223.619
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6. ໜ້ີຕ�ອງຮັບການຄ�າ ແລະ ໜ້ີຕ�ອງຮັບອ່ືນໆ, ສຸດທິ (ຕ�່)

ຍອດເຫືຼອລູກໜີ້ການຄ�າສາມາດວິເຄາະໄດ�ດ່ັງນ້ີ: 

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ  

ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  

2021 2020

ກີບ ກີບ 

ບ�່ຄົບກ�ານົດ 4.688.331.901 4.210.619.066

ເກີນກ�ານົດ

1 - 3 ເດືອນ 1.160.178.004 1.315.949.505

3 - 6 ເດືອນ 187.881.328 110.693.640

6 - 12 ເດືອນ 189.937.870 375.471.140

ເກີນ 12 ເດືອນ 4.993.664.719 5.239.414.423

11.219.993.822 11.252.147.774

ຫັກ  ສ�າຮອງເງິນແຮໜ້ີສົງໄສຈະສູນ (2.402.272.670) (1.556.532.035)

ໜ້ີຕ�ອງຮັບການຄ�າ, ສຸດທິ 8.817.721.152 9.695.615.739

ໜ້ີຕ�ອງຮັບການຄ�າທ່ີມີອາຍຸເກີນ ຫົກ ເດືອນສ�ວນໃຫຍ�ເປັນໜ້ີຕ�ອງຮັບທີ່ຍັງຄົງມີການຊ້ືຂາຍ ກັບບ�ລິສັດຢ�າງຕ�່ເນ່ືອງ ການຕັ້ງສ�າຮອງ

ເງິນແຮໜີ້ສົງໄສຈະສູນ ອີງຕາມຍອດໜ້ີຕ�ອງຮັບຄ�າງຊ�າລະເກີນ ຫົກ ເດືອນ ແລະ ໄດ�ຮັບການປະເມີນຈາກ ຜູ�ບ�ລິຫານໃນເລ່ືອງ 

ການຊ�າລະຂອງບັນຊີໜ້ີຕ�ອງຮັບຄືນຫຼັງ ແລະ ຄາດຄະເນກ�ຽວກັບການເກັບເງິນຄືນຈາກໜີ້ຕ�ອງຮັບການຄ�າໃນອະນາຄົດ.

7. ເຄ່ືອງໃນສາງ, ສຸດທິ

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ

2021

ກີບ 

ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  

2020

ກີບ 

ກະເບ້ືອງ ແລະ ວັດສະດຸກ�່ສ�າງ 78.423.305.452 81.710.695.044

ເຄ່ືອງສຸຂະພັນ ແລະ ກອ�ກນ�້າ 44.189.034.627 28.798.727.764

ລິບ ແລະ ບັນໄດເລ່ືອນ 658.712.402 656.673.321

ຫັຼງຄາ ແລະ ອຸປະກອນຕົບແຕ�ງ 37.616.472.435 30.254.654.905

ສີ, ເຄ່ືອງມື ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ�າ 77.716.298.077 95.758.442.493

ອ່ືນໆ 884.534.456 10.747.088.400

ຫັກ: ສ�າຮອງເງິນແຮເຄື່ອງໃນສາງທີ່ເຄ່ືອນໄຫວຊ�າ ແລະ ລ�າສະໄໝ (2.773.444.788) (2.617.492.376)

ສ�າຮອງເງິນແຮມູນຄ�າໂດຍຂ້ຶນກັບມູນຄ�າສຸດທິທ່ີຄາດວ�າຈະໄດ�ຮັບ (463.404.098) (833.245.045)

ສິນຄ�າໃນສາງ, ສຸດທິ 236.251.508.563 244.475.544.506
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7. ເຄ່ືອງໃນສາງ, ສຸດທິ (ຕ�່)

ການປ�ຽນແປງຂອງສິນຄ�າໃນສາງທ່ີຮັບຮູ�ເປັນລາຍຈ�າຍໃນຕົ້ນທຶນຂອງການຂາຍໃນໄລຍະແມ�ນ 179.427 ລ�ານກີບ (2020:

158.726 ລ�ານກີບ).

ໃນລະຫວ�າງໄລຍະ ຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສິ້້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖນຸາ 2021 ຜູ�ບ�ລິຫານໄດ�ປະເມີນ ແລະ ທົບທວນຄືນການຕັ້ງສ�າຮອງເງິນແຮສ�າ

ລັບ ເຄ່ືອງໃນສາງທີ່ເຄ່ືອນໄຫວຊ�າ ແລະ ລ�າສະໄໝ. ການສ�າຮອງເງິນແຮສິນຄ�າເຄ່ືອນໄຫວຊ�າ ແລະ ເງິນແຮການຫ�ດມູນຄ�າຂອງສິນຄ�າໃນ

ສາງ ແມ�ນໄດ�ດັດແກ�ໃຫ�ຫ�ດລົງ ເປັນຈ�ານວນເງິນ 3.237 ລ�ານກີບ (ໃນປີ 2020: 3.451 ລ�ານກີບ)  ເນ່ືອງຈາກລາຄາເຄ່ືອງໃນສາງ

ໄດ�ຮັບການປັບປຸງ.  ຈາກເຫດການດັ່ງກ�າວ, ເຮັດໃຫ�ເງິນແຮ ແລະ ຕົ້ນທຶນຂາຍໄດ�ຖືກປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ 

ແລະ ການວິເຄາະຂ�າງເທິງ.

8. ຊັບສິນໝູນວຽນອ່ືນໆ

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ 

2021

ກີບ

ກວດສອບ 

31 ທັນວາ 

2020

ກີບ 

ຊ�າລະເງິນລ�ວງໜ�າໃຫ�ຜູ�ສະໜອງ 847.719.981 375.464.353

ສ�ວນຫ�ດຄ�າງຮັບຈາກຜູ�ສະໜອງ 3.777.258.676 119.393.895

ຊ�າລະປະກັນໄພລ�ວງໜ�າ 157.429.794 5.132.920.784

ອ່ືນໆ 1.766.732.875 1.745.902.858

ຊັບສິນໝູນວຽນອ່ືນໆ 6.549.141.326 7.373.681.890

9. ທີ່ດິນ, ອາຄານ ແລະ ອຸປະກອນ, ສຸດທິ 

ກີບ

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 

ຕົ້ນທຶນ 505.192.062.520

ສ�ວນຕ�າງຈາກການແປງຄ�າອັດຕາແລກປ�ຽນ 168.797.264.999

  ຫັກ:  ຄ�າຫ��ຍຫ�ຽນສະສົມ (70.943.170.334)

ຍອດເຫືຼອສຸດທິ 603.046.157.185
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9. ທີ່ດິນ, ອາຄານ ແລະ ອຸປະກອນ, ສຸດທິ (ຕ�່)

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ 

2021

ກີບ

ຍອດຍົກມາສຸດທິໃນບັນຊີ - ກວດສອບ 603.046.157.185

ການເພີ່ມຂ້ຶນ 8.829.622.035

ສ�ວນຕ�າງຈາກການແປງຄ�າອັດຕາແລກປ�ຽນ 1.867.512.106

ການຂາຍຊັບສິນອອກ (78.619.880)

ການໂອນເຂ້ົາ  (424.528.792)

ຄ�າຫ��ຍຫ�ຽນ (8.983.229.584)

ຍອດເຫຼືອມູນຄ�າຕາມບັນຊີສຸດທິ - ທົບທວນຄືນ 604.256.913.070

ການເພີ່ມຂ້ຶນໃນຊ�ວງລະຫວ�າງຮອບເວລາລາຍງານ ຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສ້ິນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021. ສ�ວນໃຫຍ�ປະກອບມີ ອາຄານ 

ແລະ ເຄ່ືອງໃຊ�ຫ�ອງການ ສ�າລັບສາຂາຕ�າງແຂວງ. ຍອດລວມການເພີ່ມຂ້ຶນທັງໝົດ 8.830  ລ�ານກີບ ປະກອບມີ ລາຍການໂອນຈາກ

ຊັບສິນກ�າລັງກ�່ສ�າງ 425 ລ�ານກີບ, ລາຍການເຄື່ອນໄຫວທ່ີເປັນເງິນສົດ (ຊ�າລະແລ�ວ) 8.178 ລ�ານກີບ ແລະ ລາຍການເຄ່ືອນໄຫວທີ່ບ�່

ແມ�ນເງິນສົດ (ຍັງບ�່ໄດ�ຊ�າລະ) 277 ລ�ານກີບ.

10. ໜ້ີຕ�ອງສ່ົງການຄ�າ ແລະ ໜ້ີຕ�ອງສົ່ງອ່ືນໆ

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ  

ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  

2021 2020

ກີບ ກີບ 

ໜ້ີຕ�ອງສ່ົງການຄ�າ–ບຸກຄົນທີສາມ 31.915.213.679 30.733.059.887

ໜ້ີຕ�ອງສ່ົງການຄ�າ–ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ 8.767.846.500 11.922.576.283

ໜ້ີຕ�ອງສ່ົງອ່ືນ 1.126.904.673 949.392.306

ລວມໜ້ີຕ�ອງສ່ົງການຄ�າ ແລະ ໜ້ີຕ�ອງສ່ົງອື່ນ 41.809.964.852 43.605.028.476



ບ�ລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ
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11. ເງິນກູ�ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນ

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ  

ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  

2021 2020

ກີບ ກີບ 

ໝູນວຽນ 

ເງິນກູ�ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນ 80.261.770.773 95.054.765.928

ບ�່ໝູນວຽນ

ເງິນກູ�ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນ 16.012.150.000 9.121.475.000

ເງິນກູ�ຢືມ 96.273.920.773 104.176.240.928

ຫັກ: ຕັດຈ�າຍຄ�າທ�ານຽມບ�ລິການ ການເງິນ (246.527.593) (175.863.451)

ລວມເງິນກູ�ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນ, ສຸດທິ 96.027.393.180 104.000.377.477

ລາຍການເຄ່ືອນໄຫວເງິນກູ�ຢືມມີດັ່ງນ້ີ:

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ  

2021

ຍອດຍົກມາໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2021 - ກວດສອບ 104.000.377.477

ການເພີ່ມຂ້ຶນ 220.118.469.829

ຕັດຈ�າຍຄ�າທ�ານຽມບ�ລິການ ການເງິນ (246.527.593)

ການຊ�າລະຄືນ (228.167.879.859)

ສ�ວນຕ�າງຈາກການແປງຄ�າອັດຕາແລກປ�ຽນ 322.953.326

ຍອດເຫືຼອທ�າຍ - ທົບທວນຄືນ 96.027.393.180

ສ�າລັບຮອບເວລາລາຍງານ ຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສ້ິນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021. ການປ�ຽນແປງທ່ີເປັນສາລະສ�າຄັນຂອງເງິນກູ�ຢືມມີດັ່ງ

ຕ�່ໄປນ້ີ:

i) ເງິນກູ�ຢືມໄລຍະສັ້ນ ຈາກທະນາຄານກຸງສີ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊ່ິງມີອັດຕາດອກເບ�ຍຕ�່າຈ�າກັດ (LRL) ບວກອັດຕາເປີເຊັນ

ຂອງກ�າໄລຕ�່ປ.ີ ການຊ�າລະຄືນແມ�ນຮຽກຮ�ອງໃຫ�ຕ�ອງຊ�າລະຄືນພາຍໃນຫ�າເດືອນຫລັງຈາກເບີກຖອນເງິນກູ�. ມີຫັຼກຊັບຄ�້າ

ປະກັນໂດຍທີ່ດິນຂອງຜູ�ຖືຮຸ�ນ,  ສ�າລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕ້ົນປີສ້ິນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021, ໄດ�ມີການເບີກຖອນເງິນກູ�

ຈ�ານວນ 15.283 ລ�ານກີບ.

ii) ເງິນກູ�ຢືມໄລຍະສັ້ນ ຈາກທະນາຄານ EXIM (ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ) ໃນ ສປປ ລາວ ໃນອັດຕາດອກເບ�ຍຄົງຕົວ 5,75%

ຕ�່ປີ.  ການຊ�າລະຄືນແມ�ນຮຽກຮ�ອງໃຫ�ຊ�າລະພາຍໃນ 150 ມື ້ຫຼັງຈາກເບີກຖອນ. ມີຫຼັກຊັບຄ�້າປະກັນໂດຍທີ່ດິນຂອງຜູ�ຖື

ຮຸ�ນ ສ�າລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີສ້ິນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021, ໄດ�ມີການເບີກຖອນເງິນກູ� ຈ�ານວນ 25.874 ລ�ານ

ກີບ. 



ບ�ລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ
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11. ເງິນກູ�ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນ (ຕ�່)

iii) ເງິນກູ�ຢືມໄລຍະສ້ັນຈາກ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊ່ິງ ມີມູນຄ�າໃນສັນຍາ 30 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງມີອັດຕາດອກ

ເບ�ຍ 6,05% ຕ�່ປີ.  ການຊ�າລະຄືນແມ�ນຮຽກຮ�ອງໃຫ�ຊ�າລະຄືນພາຍ 150 ມື້ ຫຼັງຈາກເບີກຖອນ ແລະ ດອກເບ�ຍຊ�າລະ

ທຸກໆເດືອນ.  ເງິນກູ� ຢືມນ້ີມີຫຼັກຊັບຄ�້າປະກັນໂດຍທີ່ດິນຂອງຜູ�ຖືຮຸ�ນ,  ສ�າລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີສ້ິນສຸດວັນທີ 

30 ມິຖຸນາ 2021 ໄດ�ມີການເບີກຖອນ ຈ�ານວນ 140.108 ລ�ານກີບ. 

iv) ເງິນກູ�ຢືມໄລຍະສັ້ນຈາກ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊ່ິງ ມີມູນຄ�າໃນສັນຍາ 50 ລ�ານບາດ ເຊິ່ງມີອັດຕາ

ດອກເບ�ຍ 5% ຕ�່ປີ ເຊ່ິງຈະຄົບກ�ານົດໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2025. ການຊ�າລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ�ຢືມ ແມ�ນຈະຊ�າລະເປັນໄຕມາດ

ເຊ່ິງເລ່ີມຕັ້ງແຕ� ເດືອນ ມີຖຸນາ ປີ 2021 ແລະ ດອກເບ�ຍຊ�າລະທຸກໆເດືອນ. ເງິນກູ�ຢືມນ້ີມີຫັຼກຊັບຄ�້າປະກັນໂດຍທີ່ດິນ

ຂອງຜູ�ຖືຮຸ�ນ,  ສ�າລັບໄລຍະ ຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສ້ິນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021 ໄດ�ມີການເບີກຖອນເຕັມຈ�ານວນ.  

ການຕັດຈ�າໜ�າຍຄ�າທ�ານຽມບ�ລິການທາງການເງິນ ແມ�ນຮັບຮູ�ເມື່ອເກີດຂ້ຶນ ແລະ ຕັດຈ�າຍໂດຍວິທີຕາມອາຍຸຂອງສັນຍາ.  

12. ເງິນປັນຜົນ 

ໃນກອງປະຊຸມສາມັນຜູ�ຖືຮຸ�ນປະຈ�າປີ ໃນວັນທີ 09 ເມສາ 2021. ຜູ�ຖືຮຸ�ນໄດ�ອະນຸມັດ ມະຕິປະກາດຈ�າຍເງິນປັນຜົນຈາກກ�າໄລ

ສະສົມໄດ�ຈັດສັນ ຫັຼງຈາກສ�າຮອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດສັນສ�າຮອງອ່ືນໆຂອງກ�າໄລສຸດທິ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ເຖິງວັນ

ທີ 31 ທັນວາ 2020 ໃນຈ�ານວນ 20.38 ກີບ ຕ�່ ຮຸ�ນ ເປັນເງິນ ຈ�ານວນ 3.362 ລ�ານກີບ (2020: 2.640 ລ�ານກີບ).  ເງິນປັນ

ຜົນໄດ�ຊ�າລະໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2021 ໃຫ�ແກ�ຜູ�ຖືຮຸ�ນ. 

13. ລາຍຈ�າຍອາກອນກ�າໄລ

ບ�ລິສັດແມ�ນບ�່ໄດ�ບັນທຶກ ໜ້ີຕ�ອງສ່ົງ ແລະ ໜີ້ຕ�ອງຮັບທາງອາກອນກ�າໄລໃນອານາຄົດ ເຊ່ີງກ�ຽວກັບຄວາມແຕກຕ�າງຊ່ົວຄາວ. ລາຍ

ຈ�າຍອາກອນກ�າໄລ ແມ�ນໄດ�ບັນທຶກໂດຍອີງຕາມຜົນການດ�າເນີນງານສ�າລັບປີການ ແລະ ອັດຕາອາກອນທ່ີເໝາະສົມ.

ລາຍຈ�າຍອາກອນກ�າໄລ ທີ່ໄດ�ສະແດງໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນກາງປີ ແມ�ນອີງຕາມຂ�້ກ�ານົດ ຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສ�ວຍສາ

ອາກອນ.  

ອີງຕາມກົດໝາຍສ�ວຍສາອາກອນ ເລກທີ 259 ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ�ໃນ ວັນທ ີ1 ມັງກອນ 2020. ບ�ລິສັດໄດ�ຄ�ານວນອາກອນກ�າໄລ 

ໂດຍອີງຕາມກ�າໄລສຸດທິ ໃນອັດຕາ 20% ພາຍຫຼັງທ່ີໄດ�ພິຈາລະນາລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍທ່ີບ�່ອະນຸຍາດ ເຊີ່ງໄດ�ລະບຸໃນກົດໝາຍ

ວ�າດ�ວຍອາກອນລາຍໄດ�. ສ�າລັບຮອບວຽນ ຫົກເດືອນ ຕົ້ນປີ ສ້ິນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021 ລາຍການລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍທີ່

ບ�່ອະນຸຍາດຈະປະກອບມີການຫັກຄ�າສູນເສຍມູນຄ�າເຄ່ືອງໃນສາງ, ຄ�າຫ��ຍຫ�ຽນທີ່ຫັກເກີນອັດຕາ ຫຼື ອາຍຸການນ�າໃຊ� ຕາມທີ່ໄດ�ກ�າ

ນົດໄວ�ໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍອາກອນລາຍໄດ�, ກ�າໄລຈາກອັດຕາແລກປ�ຽນທ່ີເກີດຈາກການຕີມູນຄ�າຊັບສິນ ແລະ ໜ້ີສິນທ່ີເປັນເງິນຕາ

ຕ�າງປະເທດໃນວັນປິດບັນຊີທ�າຍປີ.



ບ�ລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນກາງປີ ໂດຍຫຍ�້ (ທົບທວນຄືນ) 

ສ�າລັບຮອບເວລາລາຍງານ ຫົກເດືອນຕ້ົນປີ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021 
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14. ກ�າໄລຕ�່ຮຸ�ນ

ໃນວັນທ່ີ 30 ມິຖຸນາ 2021  ລາຍຮັບຕ�່ຮຸ�ນຂ້ັນພື້ນຖານແມ�ນຄິດໄລ�ໂດຍການແບ�ງປັນກ�າໄລສຸດທິຂອງຜູ�ຖືຮຸ�ນຂອງບ�ລິສັດ ໂດຍຈ�າ

ນວນຮຸ�ນສາມັນສະເລ�ຍທີ່ອອກໃນລະຫວ�າງໄລຍະ.

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ 

2021

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ 

2020

ກ�າໄລສຸດທິສ�າລັບງວດທີ່ສາມາດຈ�າຍໃຫ�ຜູ�ຖືຮຸ�ນ (ກີບ) 8.045.721.440 4.155.127.855

ຄ�າສະເລ�ຍຂອງຈ�ານວນຮຸ�ນສາມັນ (ຮຸ�ນ) 165.000.000 165.000.000

ກ�າໄລຕ�່ຮຸ�ນ (ກີບ) 49 26

15. ລາຍການເຄ່ືອນໄຫວ ກັບພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ

ວິສາຫະກິດ ແລະ ສ�ວນບຸກຄົນທ່ີມີ ການຄວບຄຸມ ຫຼື ຖືກຄວບຄຸມ ຫືຼ ຢູ�ພາຍໃຕ�ການຄວບຄຸມທົ່ວໄປ ໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ�ອມ

ຜ�ານໜ່ຶງ ຫຼື ຫຼາຍຊ�ອງທາງ ກັບບ�ລິສັດ ລວມທັງ ບ�ລິສັດຖືຮຸ�ນ, ສາຂາ ແລະ ບ�ລິສັດຍ�ອຍ ແມ�ນພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກິດຈະການ

ຂອງບ�ລິສັດ. ບຸກຄົນທ່ີເປັນເຈ້ົາຂອງ ໂດຍກງົ ຫຼື ທາງອ�ອມ  ມີສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງບ�ລິສັດ ທີ່ເຮັດໃຫ�ເຂົາເຈ້ົາມີອິດທິ

ພົນສ�າຄັນໃນວິສາຫະກິດ, ບຸກຄົນທີ່ສ�າຄັນ ລວມທັງຜູ�ອ�ານວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ບ�ລິສັດ ແລະ ສະມາຊິກໃກ�ຊິດໃນ

ຄອບຄົວຂອງບຸກຄົນເຫ່ົຼານ້ີ ແລະ ບ�ລິສັດທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບບຸກຄົນເຫລົ່ານ້ີຖືເປັນພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ. 

ໃນການພິຈາລະນາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມສ�າຄັນ ແຕ�ລະພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ  ບ�ລິສັດ ຄ�ານຶງເຖິງເນ້ືອຫາຂອງສາຍສ�າພັນ 

ແລະ ບ�່ພຽງແຕ�ຮູບແບບທາງດ�ານກົດໝາຍ.

ບ�ລິສັດ ໄດ�ຖືກບ�ລິຫານໂດຍ ຄອບຄົວ ສຸຄະບັນດິດ ເຊ່ິງເປັນຜູ�ທີ່ຖືຮຸ�ນສ�ວນໃຫຍ� ຂອງບ�ລິສັດ. ຊ່ຶງຖືຮຸ�ນ 51% ຂອງຮຸ�ນ ບ�ລິສັດ.

ສ�ວນ 34% ຂອງຮຸ�ນ ບ�ລິສັດ ແມ�ນຖືກຖືໂດຍ “Global house International Limited”. ຊຶ່ງເປັນ ບ�ລິສັດ ທີ່ຈົດທະບຽນ 

ໃນປະເທດ ໄທ ແລະ ສ�ວນທ່ີເຫືຼອ 15% ແມ�ນຖືກຖືໂດຍບຸກຄົນທ່ົວໄປ.

ລາຍການຕ�່ໄປນ້ີແມ�ນລາຍການທີ່ເປັນສາລະສ�າຄັນທ່ີກ�ຽວກັບພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ.

i) ການຊ້ືສິນຄ�າ ແລະ ການບ�ລິການ

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ 

2021

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ 

2020

ກີບ ກີບ 

ຊ້ືສິນຄ�າຈາກພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ 37.925.968.542 38.458.237.217

ຄ�າເຊ່ົາ 3.110.282.930 2.795.035.594

ລາຍຈ�າຍຄ�າເຊ່ົາແມ�ນສ�າລັບດິນ ແລະ ອາຄານ ເຊົ່າຈາກຂາຮຸ�ນຫຼັກເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດ�າເນີນງານ. ຄ�າເຊ່ົາແມ�ນເປັນ

ໄປຕາມລາຄາຕົກລົງເຫັນດີທັງສອງຝ�າຍໂດຍອີງຕາມລາຄາຕະຫຼາດ. 



ບ�ລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນກາງປີ ໂດຍຫຍ�້ (ທົບທວນຄືນ) 

ສ�າລັບຮອບເວລາລາຍງານ ຫົກເດືອນຕ້ົນປີ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021 
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15. ລາຍການເຄ່ືອນໄຫວ ກັບພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ (ຕ�່)

ii) ຍອດຄົງເຫືຼອກັບພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ 

2021

ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  

2020

ກີບ ກີບ 

ຄ�າເຊ່ົາຄ�າງຈ�າຍ 694.162.071 10.616.396.603

ບັນຊີໜີິ້ຕ�ອງສ່ົງທາງການຄ�າ – ກັບພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ 8.740.703.912 11.567.696.973

iii) ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈ�າຍໃຫ�ແກ�ຜູ�ບ�ລິຫານ

ຜູ�ບ�ລິຫານຫັຼກລວມເຖິງຜູ�ອ�ານວຍການ. ເງິນຊົດເຊີຍທີ່ຈ�າຍໃຫ�ກັບຜູ�ບ�ລິຫານ ສ�າລັບການບ�ລິການການຈ�າງງານແມ�ນດັ່ງຕ�່

ໄປນ້ີ: 

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ 

2021

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ 

2020

ກີບ ກີບ 

ສ�າລັບໄລຍະສິ້ນສຸດສາມເດືອນ 520.027.912 425.635.000

ສ�າລັບໄລຍະສິ້ນສຸດຫົກເດືອນ 1.059.843.324 862.877.050

16. ພາລະຜູກພັນ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວທີ່ມີຄວາມສ�າຄັນ

ພາລະຜູກພັນຄ�າເຊ່ົາໃນການດ�າເນີນງານ. ເຊ່ິງບ�ລິສັດເປັນຜູ�ເຊ່ົາ

[ບ�ລິສັດ ໄດ�ເຊ່ົາ ທ່ີດິນ ແລະ ສ�ານັກງານ ພາຍໃຕ�ສັນຍາເຊົ່າດ�າເນີນກິດຈະການທ່ີບ�່ສາມາດຍົກເລີກໄດ� ຈາກຜູ�ຖືຮຸ�ນ   ອາຍຸສັນຍາເຊ່ົາ 

ແມ�ນສອງຫາຫ�າປີ  ແລະ ສ�ວນໃຫຍ� ສັນຍາເຊ່ົາ ແມ�ນສາມາດຕ�່ອາຍຸສັນຍາໄດ� ໃນໄລຍະສິ້ນສຸດຂອງສັນຍາ ແລະ ຕາມອັດຕາທີ່

ຕົກລົງກັນ. 

ທົບທວນຄືນ 

30 ມິຖຸນາ 

2021

ກວດສອບ 

31 ທັນວາ  

2020

ກີບ ກີບ 

ບ�່ເກີນ 1ປີ 4.786.948.970 8.302.628.238

1 - 5 ປີ 2.999.397.044 1.480.230.802

7.786.346.014 9.782.859.040



ບ�ລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ

ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ ເອກະສານລາຍງານການເງິນກາງປີ ໂດຍຫຍ�້ (ທົບທວນຄືນ) 

ສ�າລັບຮອບເວລາລາຍງານ ຫົກເດືອນຕ້ົນປີ ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021 
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17. ເຫດການທີ່ຈະເກີດຂ້ືນຫັຼງໄລຍະການລາຍງານ

ບ�ລິສັດບ�່ມີເຫດການທີ່ເປັນສາລະຄັນໃດເກີດຂ້ຶນໃນທ�າຍໄລຍະ ທ່ີຈ�າເປັນຕ�ອງມີການດັດແກ� ຫືຼ ເປີດເຜີຍ ໃນເອກະສານລາຍງານ

ການເງິນສ�າລັບໄລຍະສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021.


