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*************** 
 

ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ກົມບລໍິການທະນາຄານ      
ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າເຖິງແຫ ງ່ທຶນໃນ ສປປ ລາວ (LAFF) 

ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງບລໍິຫານກອງທຶນ LAFF (LMU)      

            ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, 18 ມັງກອນ 2023 

 

ລາຍລະອຽດການເປດີຮັບໜງັສສືະແດງເຈດຈ ານງົ  ໃນການສະເໜີຂທໍຶນ 
ກ ຸ້ຢມືຈາກ “ກອງທຶນສົົ່ງເສມີການເຂົົ້າເຖງິແຫ ງ່ທນຶ ໃນ ສປປ ລາວ” 

 

ກ. ເນືົ້ອໃນ 

1. ຄວາມເປນັມາ 

ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2014, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານເພືື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ 

(KfW) ໄດຸ້ຕົກລົງກັນ ເພືື່ອສຸ້າງຕັົ້ງກອງທຶນໜືື່ງຂືົ້ນມາ ເຊີື່ງເອີົ້ນວ່າ: “ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ - LAFF” 

ເພືື່ອເປັນການສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນ ສ າລັບ ຈ ນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ກາງ 

(MSMEs). ປະຈ ບັນ, ກອງທຶນດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີເງິນທຶນຈ ານວນໜຶື່ງ ເພືື່ອປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ສະຖາບັນການເງີນ ເຊີື່ງລວມ
ທັງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈ ລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ທີື່ຈະຖືກຄັດເລືອກເຂົົ້າມາເປັນຄ ່
ຮ່ວມງານໃນໄວໆນີົ້. 

2. ຈ ດປະສງົ ແລະ ວທິກີານ ຂອງກອງທນຶ 

ກອງທຶນ LAFF ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາ ຕະຫລາດສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ ຈ ນລະວິສາຫະ

ກິດ ແລະ ວີສາຫະກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ (MSE-credit markets) ເຊີື່ງເປັນພາກສ່ວນທີື່ມີຄວາມຕຸ້ອງການເງິນກ ຸ້ຢ່າງ
ຫ ວງຫ າຍ ແຕ່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຮັບການຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພເໍທືື່ອ ແລະ ຍັງເປັນພາກສ່ວນທີື່ມີການສຸ້າງລາຍຮບັ ແລະ 
ສຸ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫຸ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ. ກອງທຶນ LAFF ສະໜອງທຶນເງິນກ ຸ້ແບບມອບເໝົາ 

(Wholesale loan) ເຊີື່ງມກິ ານົດສ ງສ ດຫົກປີ ແລະ ຕາມເງືື່ອນໄຂກົນໄກຕະຫ າດ ແລະ ມີການກ ານົດອັດຕາດອກ
ເບຸ້ຍໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບຸ້ຍຕົວຈິງໃນຕະຫ າດການປ່ອຍເງິນກ ຸ້ ຫ ື ໜີົ້ສິນ ທີື່ເປັນສະກ ນເງິນກີບຂອງທະນາຄານທ ລະ
ກິດ ແລະ ສກຈຮ. ການດ າເນີນງານຕາມກົນໄກຕະຫ າດ ແມ່ນຈະເປັນການຊ່ວຍເຮັດໃຫຸ້ສະຖາບັນການເງິນທີື່ກ ຸ້ຢືມທຶນ

ຈາກກອງທຶນ LAFF ນັົ້ນກໍໍ່ຄ ືສະຖາບັນການເງິນທີື່ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ສາມາດນ າໃຊຸ້ແຜນຍ ດທະສາດດຸ້ານການ
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ຕະຫ າດ, ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງືື່ອນໄຂການປ່ອຍກ ຸ້ຕໍໍ່ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ໄດຸ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ລວມທັງການກ ານົດ

ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ. ທຶນເງິນກ ຸ້ແບບມອບເໝົາຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສະໜອງໃຫຸ້ຕາມເງືື່ອນໄຂເພືື່ອປ່ອຍກ ຸ້ຕໍໍ່ໃຫຸ້ແກ່

ກິດຈະກ າທີື່ເປັນເສດຖະກິດ ທີື່ດ າເນີນງານໂດຍຫົວໜວ່ຍຈ ນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ກາງ 

(MSMEs), ດຸ້ວຍວົງເງິນກ ຸ້ຍອ່ຍສ ງສ ດ 500 ລຸ້ານກີບ ແລະ ມີກ ານົດເວລາຢ່າງໜຸ້ອຍ 18 ເດືອນ ໃນພືົ້ນທີື່ນອກຈາກ

ສີື່ເມືອງທີື່ນອນຢ ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ.  

3. ການຄ ຸ້ມຄອງບລໍຫິານກອງທນຶ  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດຸ້ແຕ່ງຕັົ້ງໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ ກສທ (LMU) ເຊີື່ງແມ່ນ

ກົມບໍລິການທະນາຄານ (BOD) ເປັນຈ ດໃຈກາງໃນການປະສານງານ.1 ໜ່ວຍງານ LMU ແມ່ນມຄີວາມຮັບຜິດຊອບ

ໃນການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານການດ າເນີນງານຂອງກອງທຶນ LAFF ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ 

ທຫລ ໃນນາມເປັນອົງກອນຜ ຸ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ອົງການ KfW ໃນນາມຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ. ທ່ານຜ ຸ້ອ ານວຍການ LAFF 

ແມ່ນເປັນຫົວໜຸ້າໜ່ວຍງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຢ ່ພາຍໃຕຸ້ການຊີົ້ນ າ ຂອງຄະນະຊີົ້ນ າກອງທຶນ LAFF (LSC) ເຊີື່ງແມ່ນທ່ານ

ຮອງຜ ຸ້ວ່າການ ທຫລ ເປັນປະທານ. ໂດຍອີງຕາມທິດຊີົ້ນ າຂອງຄະນະຊີົ້ນ າກອງທຶນ, ທ່ານຜ ຸ້ອ ານວຍການ LAFF ເຊີື່ງ
ແມ່ນທ່ານຫົວໜຸ້າກົມບໍລິການທະນາຄານ ຈືື່ງປະກາດແຈຸ້ງການ ເພືື່ອສະເໜີຂຈໍົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງຈາກສະຖາບັນ
ການເງິນທີື່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ດັົ່ງລ ່ມນີົ້:  

4. ການອອກປະກາດແຈຸ້ງການ 

 ຂຸ້າພະເຈົົ້າ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈຸ້ງມາຍັງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈ ລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ 
(ສກຈຮ) ທີື່ມີການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງເປັນມອືາຊບີ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມຍີ ດທະສາດໃນການປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ຂະແໜ

ງການ MSMEs ລວມທັງວິສາຫະກິດທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຄົວເຮືອນທີື່ປະຕິບັດກິດຈະກ າທີື່ເປັນເສດຖະກິດ

, ໃຫຸ້ສະເໜີຂໍທຶນເງິນກ ຸ້ແບບມອບເໝົາຈາກກອງທຶນ LAFF ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ (ຖຸ້າທ່ານມີຄວາມ

ຕຸ້ອງການ). ອັດຕາດອກເບຸ້ຍສ າລັບທຶນໃນງວດນີົ້ແມ່ນ 5.9% ຕໍໍ່ປ ີສ າລບັທະນາຄານທ ລະກດິ ແລະ 7.5% ຕໍໍ່ປ ີສ າລບັ  

ສກຈຮ. ໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ ລວມທັງໃບສະເໜຂີໍເງິນກ ຸ້ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີື່ຕຸ້ອງການ ຈາກສະຖາບັນການເງິນ

ທີື່ສະເໜຂີໍທຶນ ແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງລະອຽດ, ອີງໃສ່ເອກະສານທີື່ສົົ່ງມາໃຫຸ້ ແລະ ການລົງສ າພາດຕົວຈິງ ແລະ 
ໂດຍການນ າໃຊຸ້ເງືື່ອນໄຂເຂົົ້າຮວ່ມໂຄງການ ແລະ ເຄືື່ອງມືການໃຫຸ້ຄະແນນທີື່ມີການສັົ່ງນ ້າໜັກ ລວມກັບການປະເມີນ
ທາງດຸ້ານຄ ນນະພາບ. ສະຖາບນັການເງິນທີື່ສະເໜີຂທໍຶນ ທີື່ສາມາດຜ່ານໄດຸ້ບັນດາເງືື່ອນໄຂຕ ່າສ ດ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຄະແນນ
ສ ງສ ດໃນແງ່ຂອງຜົນສ າເລັດດຸ້ານເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາຕະຫ າດ ແລະ ຜົນຈາກການໃຫຸ້ຄະແນນທີື່ດີ ແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບ
ການຄັດເລືອກເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ.  ກ່ຽວກບັເງືື່ອນໄຂເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ ແມ່ນສາມາດເບີື່ງ

ລາຍລະອຽດໄດຸ້ໃນພາກ ຂ ຂຸ້າງລ ່ມນີົ້. 

5. ເປ ົ້າໝາຍການພດັທະນາຕະຫ າດ (Market-development targets) 
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ໃນການສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງຂອງກອງທຶນ LAFF ໃນຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນເພືື່ອສົົ່ງເສີມໃຫຸ້ບັນດາ

ທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ເຂົົ້າເຖິງຫົວໜວ່ຍ MSMEs, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທີື່ມີຂະ 
ໜາດນຸ້ອຍໆທີື່ເຄືື່ອນໄຫວໃນເຂດ ຊົນນະບົດເພືື່ອໃຫຸ້ມີໂອກາດເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການສິນເຊືື່ອເພືື່ອນ າໄປພັດທະນາທ ລະ
ກິດຂອງພວກເຂົາເຈົົ້າ ຫ ື ເຮັດກິດຈະກ າທີື່ສຸ້າງລາຍຮັບ. ເປ ົ້າໝາຍ MSMEs ແມ່ນລວມທັງຫົວໜວ່ຍ MSMEs ຜ ຸ້ທີື່

ໄດຸ້ຈົດທະບຽນແລຸ້ວ ແລະ ຜ ຸ້ທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຈົດທະບຽນ ແຕ່ມີຈ ດປະສົງທີື່ຈະຈົດທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ. ກອງທຶນ 

LAFF ມີຄວາມມ ່ງໝັົ້ນທີື່ຈະໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາການໃຫຸ້ບໍລິການສີນເຊືື່ອທີື່ມີຄວາມຍືນຍົງ ຂອງ

ສະຖາບັນການເງິນ ໃຫຸ້ກັບຫົວໜ່ວຍ MSMEs ແລະ ສຸ້າງໂອກາດໃຫຸ້ຜ ຸ້ທີື່ມີຄວາມຕຸ້ອງການກ ຸ້ຢືມສາມາດເຂົົ້າເຖິງການ 

ບໍລິການສິນເຊືື່ອໄດຸ້, ພຸ້ອມກັນນີົ້ ກອງທຶນ LAFF ມີຄວາມຕັົ້ງໃຈສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຍກົລະດັບເຄືື່ອງມືການຜະລິດ

ຂອງ ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ເພືື່ອເປັນປັດໃຈສ າຄັນໃນການເພີື່ມທ່າແຮງໃນການແຂ່ງຂັນໃຫຸ້ແກ່ ຂະແໜງການ 

MSMEs ຂອງ ສປປ ລາວ ເພືື່ອໃຫຸ້ນ າທັນກັບຂະແໜງການ MSMEs ປະເທດຕ່າງໆໃນບັນດາປະຊາຄົມເສດຖະກິດ

ອາຊຽນ (ASEAN Economic Community) ດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມໃຫຸ້ມີການປ່ອຍກ ຸ້ໄລຍະຍາວເພືື່ອນ າໄປລົງທຶນ

ໃສ່ຊັບສິນຄົງທີື່ ແລະ ເຄືື່ອງມືອ ປະກອນການຜະລິດຂອງ ບັນດາຫົວໜວ່ຍ MSMEs. 

ພຸ້ອມກັນນີົ້ ກອງທຶນ LAFF ເອົາໃຈໃສ່ໃນເລືື່ອງການກ ານົດຄ່າອັດຕາດອກເບຸ້ຍຢ່າງຍ ດຕິທ າ ແລະ ການປ ກ

ປ້ອງລ ກຄຸ້າ, ສະນັົ້ນ, ສ າລັບສະຖາບັນການເງິນທີື່ບັນລ ໄດຸ້ຕາມເງືື່ອນໄຂພືົ້ນຖາເບືົ້ອງຕົົ້ນແລຸ້ວ, ກອງທຶນ LAFF ຈະໃຫຸ້ 
ບ ລິມະສິດໃຫຸ້ກັບສະຖາບັນການເງິນທີື່ກ ານົດອັດຕາດອກເບຸ້ຍທີື່ເໝາະສົມໃນການປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ລ ກຄຸ້າທີື່ຈະນ າໃຊຸ້ບຸ້ວງທຶນ
ກ ຸ້ຢືມຈາກກອງທຶນ LAFF. 

6. ເງືື່ອນໄຂເງນິກ ຸ້ຂອງກອງທນຶ LAFF 

ທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF ແມນ່ເປັນທຶນເງິນກ ຸ້ທີື່ບໍໍ່ມຫີ ັກຊັບຄ ້າປະກັນ ແຕ່ມເີງືື່ອນໄຂຄືດັົ່ງທີື່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ໃນພາກນີົ້, 
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວທີື່ຈະໄດຸ້ຕົກລົງນ າກັນແມ່ນຈະໄດຸ້ມີການເຈລະຈານ າກັນກັບສະຖາບັນການເງິນທີື່
ໄດຸ້ຖືກຄັດເລືອກ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດຸ້ມີການປະເມີນສິນເຊືື່ອ ແລະ ມກີານກວດກາບັນດາເອກະສານຕ່າງໆສ າເລັດແລຸ້ວ. ທຶນ

ເງິນກ ຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສະໜອງໃຫຸ້ເປັນທຶນໜ ນວຽນ, ສະຖາບັນການເງິນທີື່ໄດຸ້ຮບັທນຶ ແມນ່ສາມາດປ່ອຍກ ຸ້

ຕໍໍ່ ແລະ ປ່ອຍໜ ນວຽນໃຫຸ້ແກໃ່ຫຸ້ແກ່ຫົວໜວ່ຍ MSMEs ໄດຸ້ຕາມເງືື່ອນໄຂສ າລັບຫົວໜ່ວຍ MSMEs ກໍໍ່ຄເືງືື່ອນໄຂ

ຂອງເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍ. 

ສງັລວມບນັດາເງືື່ອນໄຂຕົົ້ນຕຂໍອງທນຶເງນິກ ຸ້ຈາກກອງທນຶ LAFF: 

• ປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ເປັນສະກ ນເງິນກີບ. 

• ກ ານົດເວລາຫົກປີສ າລັບທະນາຄານທ ລະກິດ (ລະຫວ່າງ 4-6 ປີ ສ າລັບ ສກຈຮ). 

• ຊ່ວງພັກຊ າລະຕົົ້ນທຶນ ແມ່ນ 1/3 ຂອງກ ານົດເວລາຂອງເງິນກ ຸ້ .  
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• ການຊ າລະຕົົ້ນທຶນແມ່ນ ຊ າລະເປັນ ສີື່ ງວດໃນວົງເງິນທີື່ເທົົ່າກັນ, ຈ່າຍໃນຕອນທຸ້າຍຂອງປີທີສາມຫາປີທີ

ຫົກ.2  

• ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ 5.9% ຕໍໍ່ປີສ າລັບທະນາຄານທ ລະກິດ  (7.5% ຕໍໍ່ປີສ າລັບ ສກຈຮ). 

• ການຈ່າຍດອກເບຸ້ຍແມ່ນຈ່າຍເປັນປີ ແລະ ຈ່າຍໃນຕອນທຸ້າຍຂອງແຕ່ລະປີ.  

• ການຄິດໄລດ່ອກເບຸ້ຍແມ່ນຄິດໄລຕ່າມຈ ານວນເງິນຕົົ້ນທຶນທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຖືກຊ າລະ. 

• ບໍໍ່ມີຄ່າທ ານຽມໃດໆ, ແຕ່ຈະມກີານປັບໄໝໃນກໍລະນີມກີານຊ າລະຕົົ້ນທຶນຊັກຊຸ້າ ໂດຍການເພີື່ມດອກເບຸ້ຍຂືົ້ນ 

2% ຂອງເວລາທີື່ຊັກຊຸ້າ. 

• ບໍໍ່ມີການປັບໄໝໃນກໍລະນີຈ່າຍກ່ອນກ ານົດ. 

• ບໍໍ່ມີຫ ັກຊັບຄ າ້ປະກັນ. 
• ຕົົ້ນທຶນເງິນກ ຸ້ຈາກກອງທຶນ ກສທ ທີື່ໄດຸ້ຖືກສົົ່ງຄືນຈາກລ ກຄຸ້າຍ່ອຍ ແມ່ນສາມາດປ່ອຍເປັນເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍໃຫຸ້ລ ກ

ຄຸ້າ ທີື່ເປັນຫົວໜ່ວຍ MSMEs ຕໍໍ່ໄປເລືົ້ອຍໆ ພາຍໃຕຸ້ເງືື່ອນໄຂສ າລັບເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍ ຫ ື ເງືື່ອນໄຂສ າລັບ 

MSMEs. 

7. ເງືື່ອນໄຂສ າລບັເງນິກ ຸ້ຍອ່ຍ ທີື່ປ່ອຍໃຫຸ້ຫວົໜວ່ຍ MSMEs 

ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍຜ ຸ້ກ ຸ້ຢືມຍ່ອຍພາຍໃຕຸ້ທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນລວມທັງຫົວໜ່

ວຍວິສາຫະກິດທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຄົວເຮືອນທີື່ປະຕິບັດກິດຈະກ າທີື່ເປັນເສດຖະກິດ. ທືນເງິນກ ຸ້ຈາກກອງ

ທຶນ LAFF ແມ່ນຈະຕຸ້ອງຖືກນ າໃຊຸ້ເພືື່ອປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ກິດຈະກ າທີື່ເປັນເສດຖະກິດ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍຫົວໜ່ວຍ 

MSMEs ເພືື່ອລົງທຶນສ່ວນຫ າຍໃສ່ “ຊັບສິນຄົງທີື່” ຫ ື ການຂະຫຍາຍທ ລະກິດ.3 4 ຕາມຫ ັກການແລຸ້ວ, ທຶນເງິນກ ຸ້ຈາກ

ກອງທຶນ  LAFF ແມ່ນສາມາດນ າໃຊຸ້ເຂົົ້າໃນການລົງທຶນໃສ່ທ ກໆຂະແໜງການ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ສະຖາບັນ

ການເງິນທີື່ຈະເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປ່ອຍກ ຸ້ຍ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ຂະແໜງການກະສິກ າຢ່າງໜຸ້ອຍ 30% 

ຂອງຈ ານວນເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍທັງໝົດ5 ແລະ ບໍໍ່ອະນ ຍາດໃຫຸ້ປ່ອຍກ ຸ້ແກ່ບັນດາກິດຈະກ າທີື່ລະບ ໄວຸ້ໃນບັນຊີລາຍການກິດຈະ

 
2 ງວດຊ າລະເທົົ່າກັນສອງງວດ ໃນຕອນທຸ້າຍຂອງປີທີສາມ ແລະ ທີສີື່ ໃນກໍລະນກ ານົດເວລາເງິນກ ຸ້ສີື່ປີ ສ າລັບ ສກຈຮ ແລະ ຄຸ້າຍໆຄືກັນຄືວ່າ 

ງວດຊ າລະເທົົ່າກັນສາມງວດໃນຕອນທຸ້າຍຂອງປີທີສາມ ຫາປີທີຫຸ້າ ໃນກໍລະນີກ ານົດເວລາເງິນກ ຸ້ຫຸ້າປີ ສ າລັບ ສກຈຮ.  
3 ກິດຈະກ າທີື່ເປັນເສດຖະກິດ ແມ່ນເປັນກິດຈະກ າທີື່ສຸ້າງລາຍຮັບໃຫຸ້ແກ່ຄົວເຮືອນ ນອກຈາກການບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ..  
4 ຊັບສິນຄົງທີື່ ໝາຍເຖິງຊັບສິນທີື່ສືບຕໍໍ່ສຸ້າງມ ນຄ່າໃຫຸ້ແກ່ຂະບວນການຜະລິດ ຫ າຍກວ່າຮອບວຽກການຜະລິດໜືື່ງ; ໃນກໍລະນີຂອງ MSMEs 

ຄ າວ່າ “ຊັບສິນຄົງທີື່” ສ່ວນຫ າຍຈະບໍໍ່ແມ່ນຊັບສິນທີື່ມີມ ນຄ່າດຸ້ານການເງິນຕ ່າ ແລະ ອາຍ ການດຸ້ານເສດຖະກິດທີື່ສັົ້ນ; ຍຸ້ອນແນວນັົ້ນ, ການລົງ

ທຶນຂອງ MSMEs ບາງຄັົ້ງກໍໍ່ມີຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃນການຈ າແນກ ລະຫວ່າງ “ທຶນໝ ນວຽນ” ແລະ ບໍໍ່ໄດຸ້ແຍກອອກຈາກໃບສະເໜີຂໍເງິນກ ຸ້ ທີື່ໄດຸ້

ຮັບການອະນ ມັດ. 
5 ການຜະລິດກະສິກ າ ທີື່ກ ານົດໂດຍໂຄງການກອງທຶນ LAFF ລວມມີ ການປ ກພືດເສດຖະກິດ, ການລຸ້ຽງສັດທ ກປະເພດ ລວມທັງສັດນ ້າ, 

ສັດບົກ, ການປ ກພືດສວນຄົວ, ການຫາປາ ແລະ ຄຸ້າຂາຍປາ, ແລະ ເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງຕ່າງໆ. 
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ກ າຍົກເວັົ້ນຂອງໂຄງການກອງທຶນ LAFF, ເຊີື່ງໃຫຸ້ຍົກເວັົ້ນບັນດາກິດຈະກ າທີື່ເປັນອັນຕະລາຍສ ງເທົົ່ານັົ້ນ.6 ໃນແງ່ຂອງ

ພືົ້ນທີື່ການດ າເນີນງານ, ເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍທີື່ປ່ອຍກ ຸ້ໂດຍທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສາມາດປ່ອຍໃຫຸ້ໄດຸ້ທົົ່ວປະເທດ ຍກົ

ເວັົ້ນສະເພາະແຕ່ເຂດພືົ້ນທີື່ທີື່ຂືົ້ນກັບສາມເມືອງຂອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ.7 ສ ດທຸ້າຍ ແຕ່ເປັນສີື່ງທີື່ສ າຄັນຫ າຍນັົ້ນກໍໍ່ຄື

ວ່າ ເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການຂອງການປ ກປ້ອງລ ກຄຸ້າ (Client Protection Principles)8 

ແລະ ດ າລັດວ່າດຸ້ວຍການປ ກປ້ອງຜ ຸ້ຊົມໃຊຸ້ການບໍລິການດຸ້ານການເງິນ.9 ຂຸ້າງລ ່ມນີົ້ແມ່ນເປັນການສັງລວມເງືື່ອນໄຂຕົົ້ນ

ຕສໍ າລັບເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍ: 
 

ສງັລວມເງືື່ອນໄຂຕົົ້ນຕສໍ າລບັເງນິກ ຸ້ຍອ່ຍ: 

• ວົງເງິນກ ຸ້:    ຕ ່າສ ດ 2 ລຸ້ານກີບ ແລະ ສ ງສ ດ 500 ລຸ້ານກີບ. 

• ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ:  ເປັນອັດຕາຕາມກົນໄກຕະຫ າດ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຂອງ PFI. 

• ກ ານົດເວລາສະເລ່ຍ: ຢ່າງໜຸ້ອຍ 18 ເດືອນ ໂດຍສະເລ່ຍ, ແຕ່ມກີານປັບໄດຸ້ສ າລັບ ສກຈຮ. 

• ຊ່ວງພັກຊ າລະຕົົ້ນທຶນ: ໜືື່ງສ່ວນສາມຂອງກ ານົດເວລາຂອງເງິນກ ຸ້. 

ນອກຈາກເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆທີື່ໄດຸ້ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັົ້ນແລຸ້ວ, PFI ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການອອກແບບ ວິທີການປ່ອຍກ ຸ້ ແລະ 

ຜະລິດຕະພັນເງິນກ ຸ້ ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSME ລວມທັງຕາຕະລາງເວລາຂອງງວດຈ່າຍດອກເບຸ້ຍ ແລະ ຊ າລະຕົົ້ນທຶນ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຂອງ PFI ທີື່ມີໃນປະຈ ບັນ.  

8. ການສະໜອງການຊວ່ຍເຫ ອືດຸ້ານວຊິາການ 

 ໂຄງການກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສາມາດສະໜອງການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ (TA) ໄປຄຽງຄ ່ກບັການໃຫຸ້

ທຶນເງິນກ ຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ໃນກໍລະນີທີື່ວ່າສະຖາບັນການເງິນທີື່ຖືກຄັດເລືອກຫາກມຄີວາມຕຸ້ອງການ ການຊ່ວຍ
ເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ ເພືື່ອສະໜບັສະໜ ນໃຫຸ້ແກ່ເປ ົ້າໝາຍດຸ້ານຍ ດທະສາດ ຫ ື ເຮັດໃຫຸ້ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ທ ກໆເງືື່ອນໄຂ
ຂອງໂຄງການກອງທຶນ LAFF. ສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂທໍຶນ ລວມທັງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ແມ່ນສາ
ມາດສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ ໃນກໍລະນີທີື່ວ່າ ສະຖາບັນການເງິນນັົ້ນໆເຫັນວ່າຈະສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້

 
6 ບັນຊີລາຍການກິດຈະຍົກເວັົ້ນ ເຊີື່ງບໍລວມເອົາກິດຈະກ າທີື່ເປັນເສດຖະກິດ ແຕ່ມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍສ ງ. ລາຍລະອຽດເບີື່ງໃນເອກະສານ

ຊຸ້ອນທຸ້າຍ 2. 
7 ເມືອງເຫ ົົ່ານີົ້ແມ່ນ: ເມືອງຈັນທະບ ລີ (ລະຫັດເມືອງ 0101); ເມືອງໄຊເສດຖາ (ລະຫັດເມືອງ 0103); ເມືອງສີສັດຕະນາກ (ລະຫັດເມືອງ 

0104). 
8 ຫ ັກການປ ກປ້ອງລ ກຄຸ້າຂອງ SMART-campaign: https://www.smartcampaign.org/about/smart-microfinance-

and-the-client-protection-principles. ສະຖາບັນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນແມ່ນລະດົມໃຫຸ້ລະບ ໃສໃ່ນໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ

ຄິດວ່າຕົນເອງບໍໍ່ໄດຸ້ປະຕບິັດໄດຸ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນກໍໍ່ຕາມກ່ຽວກັບຫ ັກການປ ກປ້ອງລ ກຄຸ້າ.  
9 GoL/225, 06/04/2020. 

https://www.smartcampaign.org/about/smart-microfinance-and-the-client-protection-principles
https://www.smartcampaign.org/about/smart-microfinance-and-the-client-protection-principles
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ທ ກໆເງືື່ອນໄຂເຂົົ້າຮວ່ມໂຄງການ ຖຸ້າຫາກວາ່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການທີື່ພຽງພ.ໍ  ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການ

ສະເໜີຂກໍານຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວຊິາການແມ່ນມີໃນພາກຂຸ້າງລ ່ມນີົ້. 

 

ຂ. ຂະບວນການ 

1. ຄວາມເປນັມາຂອງໜງັສສືະແດງເຈດຈ ານງົ 

 ໂຄງສຸ້າງທີື່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດສ າລັບໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ (EoI) ແມ່ນໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ໃນແບບຟອມສະເໜີຂໍ

ທຶນເງິນກ ຸ້ (EoI-application form) ທີື່ໄດຸ້ຕິດຄັດມານ າແຈຸ້ງການສະບັບນີົ້ເປັນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1. ໜັງສືສະ

ແດງເຈດຈ ານົງແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະກອບດຸ້ວຍການອະທບິາຍຫຍໍໍ້ທີື່ເປັນພືົ້ນຖານ (ຂະໜາດທີື່ແນະນ າ: ໜືື່ງນຸ້າເຈຸ້ຍ A4) 

ກ່ຽວກັບວງົເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທຶນດັົ່ງກ່າວ, ລວມທັງແນວຄວາມຄິດດຸ້ານແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ 

ແຜນຂອງອົງກອນ, ຈ ານວນ ແລະ ວົງເງິນກ ຸ້ສະເລ່ຍສ າລັບເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍທີື່ຈະປ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທີື່ເປັນເປ ົ້າ

ໝາຍ, ຂະແໜງການທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ພືົ້ນທີື່ເປ ົ້າໝາຍ, ແລະ ລັກສະນະຫ ັກໆຂອງຜະລິດຕະພັນເງິນກ ຸ້ທີື່ວາງແຜນທີື່

ປ່ອຍໃຫຸ້ MSMEs, ລວມທັງອັດຕາດອກເບຸ້ຍ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ, ໄລຍະປ່ອຍກ ຸ້ ແລະ ງວດຊ າລະຄືນ. ລາຍລະ

ອຽດກ່ຽວກັບການສະເໜຂີໍການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການແມນ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການອະທິບາຍຫຍໍໍ້ (ຂະໜາດແນະນ າ: ໜືື່ງ

ໜຸ້າເຈຸ້ຍ A4) ແລະ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການມີການອະທບິາຍກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງດຸ້ານຄວາມຮ ຸ້ ຫ ື ປະສົບການ ທີື່ຈະຕຸ້ອງການ

ໃຫຸ້ຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບທີື່ຄາດຫວັງໄວຸ້, ກັບຍ ດທະສາດການຕະຫ າດເງິນກ ຸ້ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSMEs, ຕ າແໜງ່ 

ແລະ ຈ ານວນຂອງພະນັກງານຂອງສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ, ປະເພດ 

ແລະ ກ ານົດເວລາຂອງການຊວ່ຍເຫ ືອດຸ້ານວຊິາການທີື່ຈະສະເໜຂີໍ. ຖຸ້າເປັນໄປໄດຸ້, ການອະທິບາຍທັງສອງຢ່າງເທງິນີົ້

ແມ່ນຄວນມີການເຊືື່ອມໂຍງກນັກັບແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນການດ າເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນນັົ້ນໆ. 

2. ເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ  

ແບບຟອມໃບສະເໜຂີໍທຶນທີື່ສົົ່ງມານ າໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານງົ ຄວນປະກອບມເີອກະສານຈ ານວນໜືື່ງທີື່ຕຸ້ອງການໃນ
ການປະເມີນກ່ຽວກັບຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດຸ້ານການເງິນ ແລະ ດຸ້ານການດ າເນີນງານ, ແນວທາງແຜນຍ ດທະສາດ, ມາດ

ຕະຖານດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ສີື່ງແວດລຸ້ອມ. ຖຸ້າຫາກສະຖາບນັການເງິນໃດບໍໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍໍ້ມ ນ ຫ ື ສົົ່ງເອກະສານ

ດັົ່ງກ່າວຄົບຖຸ້ວນໃຫຸ້ແກ່ໂຄງການ ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງຖືກປະຕິເສດ. ລາຍການເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງ

ການປະກອບມີດັົ່ງລ ່ມນີົ້:  

ຂໍໍ້ມ ນດຸ້ານທ ລະກດິ/ການຈດັຕັົ້ງພະນກັງານ 
• ໂຄງຮາ່ງການຈັດຕັົ້ງ 

ເອກະສານດຸ້ານນຕິກິ າ  
• ບົດລາຍງານສະບັບລຸ້າສ ດ ທີື່ໄດຸ້ສົົ່ງໃຫຸ້ ທຫລ  
• ໃບອະນ ຍາດດ າເນີນທ ລະກິດ 
• ບົດບັນທກຶການຮວ່ມທຶນຂອງບັນດາຜ ຸ້ຖືຮ ຸ້ນ 
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ແຜນທ ລະກດິ 
• ແຜນທ ລະກິດ ຫ ື ກິດຈະກ າທາງດຸ້ານທ ລະກິດທີື່ວາງແຜນໄວຸ້ 
• ການຄາດຄະເນດຸ້ານການເງິນ 3-5 ຕໍໍ່ໜຸ້າ. 

 

 
ຂໍໍ້ມ ນດຸ້ານການເງນິ 

• ບົດລາຍງານປະຈ າປີ 2020, 2021 ແລະ 2022 ທີື່ໄດຸ້ຖືກກວດສອບແລຸ້ວ, ຖຸ້າປ ີ2022 ບໍໍ່ທັນໄດຸ້ກວດ

ສອບ, ອາດໃຊຸ້ບົດລາຍງານຖານະການເງິນທີື່ສົົ່ງໃຫຸ້ ທຫລ ໃນປ ີ2022 ແທນກໍໍ່ໄດຸ້.   

• ຍອດເງິນກ ຸ້ທຸ້າຍປີ ປີ 2022 (ຍອດເງິນກ ຸ້ທີື່ກ າລັງເຄືື່ອນໄຫວຢ ່, ຈ ານວນລ ກຄຸ້າຜ ຸ້ກ ຸ້ຢືມ, PAR ສ າລັບ 

ສກຈຮ, NPL ສ າລັບ ທະນາຄານ) ຈັດແຍກຕາມສາຂາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ. 

• ຍອດເງິນກ ຸ້ທັງໝົດໃນແຕ່ລະເດືອນຂອງປີ 2022 (ຍອດເງິນກ ຸ້ທີື່ກ າລັງເຄືື່ອນໄຫວຢ ່, ຈ ານວນລ ກຄຸ້າຜ ຸ້ກ ຸ້ຢືມ, 

PAR ສ າລັບ ສກຈຮ, NPL ສ າລັບ ທະນາຄານ) 

• ລາຍຊືື່ສະບັນການເງິນທີື່ໄດຸ້ປ່ອຍເງິນກ ຸ້ໃຫຸ້ (ເຊັົ່ນວ່າ: ກອງທຶນບຸ້ານ ຫ ື ທະນາຄານບຸ້ານ, ຖຸ້າມີ) 
• ບົດລາຍງານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເງິນກ ຸ້ປັບໂຄງສຸ້າງ ແລະ ເງນິກ ຸ້ປ່ອຍຄືນໃໝ່ 
• ລາຍລະອຽດຍອດເງິນກ ຸ້ສ າລັບລ ກຄຸ້າໜີົ້ຊັກຊຸ້າ 

 
ແຫ ງ່ທນຶ ລວມທງັເງນິຝາກ 

• ເງິນຝາກຕາມແຕລ່ະຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ລະສະກ ນເງິນ, ກ ານົດເວລາ ແລະ ອັດຕາດອກເບຸ້ຍເງນິຝາກແຕ່ລະປະ

ເພດ. 

• ຍອດເງິນຝາກລາຍໃຫຍ່ແຕລ່ະລາຍ ແຕ່ອັນດັບທີ 1 ຮອດ ອັນດັບທີ 15. 

• ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກບັສະຖາບນັ ຫ ື ອົງກອນອືື່ນທີື່ໃຫຸ້ທຶນກ ຸ້ຢືມ (ຊືື່ອົງກອນ, ວັນທີື່ກ ຸ້ຢືມ, ກ ານົດເວລາ, ອັດຕາດອກ

ເບຸ້ຍ, ສະກ ນເງິນ, ຕາຕະລາງເວລາຂອງການຊ າລະ, ການຄ າ້ປະກັນ, ຄ່າທ ານຽມ). 
 

ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ 
• ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເງິນກ ຸ້ຫ ັກ, ກ ານົດເວລາ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆ; 
• ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ຂະບວນການການປ່ອຍກ ຸ້; ລວມທັງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໜີຊັກຊຸ້າ 

ແລະ ຄ ່ມືການດ າເນີນງານ 
 

ນອກຈາກເອກະສານຂໍໍ້ມ ນເທິງນີົ້ແລຸ້ວ, ທາງໂຄງການອາດຈະຮຽກຮຸ້ອງຂໍໍ້ມ ນເພີື່ມຕືື່ມໃນເວລາທີື່ລົງປະເມີນ

ຄວາມ ພຸ້ອມໃນການກ ຸ້ຢືມ (due diligence), ທາງໂຄງການຈະແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮ ຸ້ລ່ວງໜຸ້າ ກ່ອນຈະລົງປະເມີນ. 
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3. ເງືື່ອນໄຂເຂົົ້າຮວ່ມໂຄງການ ສ າລບັ PFIs 

ເງືື່ອນໄຂ ຕວົຊີົ້ວດັ 
1.  ຄວາມສົນໃຈຫ າຍ ໃນການ

ປ່ອຍເງິນກ ຸ້ ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSME 
ເຊີື່ງເປັນເປ ົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ 
(ວົງເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍຕ ່າກວ່າ 500 ລຸ້ານ

ກີບ) 

1. ມີແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນທ ລະກິດ ຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ທີື່ມີການສ ມໃສ່ ການ
ປ່ອຍເງິນກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSME ເຊີື່ງເປັນເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ (ວົງເງິນກ ຸ້

ຍ່ອຍບໍໍ່ກາຍ 500 ລຸ້ານກີບ) 

2. ມີຄວາມພຸ້ອມໃນການຮັບເອົາການສະໜັບສະໜ ນ ເພືື່ອປັບປ ງວິທີວິທະຍາ
ຂອງ ການ ປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ແລະ ປັບປ ງລະບົບການບໍລິຫານສິນ

ເຊືື່ອ (ລວມ ທັງນະໂຍ ບາຍ, ຂະບວນການ, ບົດແນະນ າ ແລະ ແບບຟອມ

ຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວ ຂຸ້ອງກບັການ ປ່ອຍກ ຸ້), ຖຸ້າເຫັນວ່າຈ າເປັນ 

3. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບ ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ການລົງກວດກາຢ ່ພາກສະໜາມ  
ຢ່າງເປັນ ປະຈ າ ໃນລະດັບຂັົ້ນສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຂັົ້ນລ ກຄຸ້າ 
MSMEs ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໂດຍ ຫ ື ໃນນາມ ອົງການ KfW.  

4. ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຢ ່ພາກສະໜາມກ່ຽວກັບເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍທີື່ປ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ 
MSMEs ທີື່ລົງທຶນໂດຍທຶນຂອງກອງທຶນ ກສທ ແລະ ສະຖານະດຸ້ານການ

ເງິນຂອງ PFI  ຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ 

2. ປະສົບການ ແລະ ມີລະດັບ
ຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກ ຸ້ຕໍໍ່ 

1. ມີປະສົບການໃນການປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງໜຸ້ອຍ

ໜືື່ງປີ.  

2. ມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກ ຸ້ຕໍໍ່ອອກໄປໃນຈ ານວນເງິນ 15 ຕືົ້ກີບ 

ສ າລັບທະນາຄານ (5 ຕືົ້ກີບ ສ າລັບ ສກຈຮ) ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ພາຍໃນ

ໄລຍະເວລາ ສາມ ປີ. 

3. ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ຕາມ
ລະບຽບການ ດຸ້ານຄວາມໝັົ້ນຄົງ 

1. ໄດຸ້ຮັບໃບອະນ ຍາດຈາກ ທຫລ. 

2. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມຢ່າງເປັນປະຈ າຂອງ ທຫລ 
3. ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດຸ້ານຄວາມໝັົ້ນຄົງຂອງ ທຫລ 
4. ສາມາດປະຕິບັດພັນທະດຸ້ານການກວດສອບພາຍນອກໄດຸ້. 

5. ສາມາດສະໜອງໄດຸ້ພັນທະດຸ້ານການລາຍງານ. 

6. ມີມາດຕະຖານການບັນຊີ ແລະ ຂະບວນການຄອບຄ ມພາຍໃນ ທີື່ສາມາດ
ເຮັດໃຫຸ້ມີການຕິດຕາມໄດຸ້ທຶນເງິນກ ຸ້ຈາກກອງທຶນ ກສທ ແລະ ການນ າໃຊຸ້
ທຶນດັົ່ງກ່າວ. 

4. ມີນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ 
ການດ າເນີນງານດຸ້ານສິນເຊືື່ອທີື່
ເປັນມອືາຊີບ ແລະ ໂປ່ງໂສ 

1. ມີວິທີວິທະຍາ ການປ່ອຍເງິນກ ຸ້ ທີື່ມີປະສິດທິຜົນ. 

2. ມີຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີື່ເໝາະສົມ. 

3. ບໍໍ່ມີການຖົມຂ ມ ແລະ ມີການນ າໃຊຸ້ອັດຕາດອກເບຸ້ຍຕາມກນົໄກຕະລາດ. 
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ເງືື່ອນໄຂ ຕວົຊີົ້ວດັ 
4. ອັດຕາສ່ວນໜີົ້ຊັກຊຸ້າ ຫ ື NPL ຢ ່ໃນລະດັບບໍໍ່ເກີນ 5%. 

5. ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 10.5% (ສ າລັບທະນາຄານ) 

ຫ ື 12% (ສ າລັບ ສກຈຮ). 

6. ລະດັບຜົນການປະຕິບັດງານສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງຂະແໜງການ 
5. ມີການປະຕິບັດງານການບໍລິ
ການດຸ້ານການເງິນທີື່ມີຄວາມຮບັ
ຜິດຊອບ 

ມີນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນກ່ຽວກັບການນ າໃຊຸ້ຫ ັກການ ການປ ກປ້ອງລ ກຄຸ້າ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະ ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການປ ກປ້ອງຜ ຸ້ຊົມໃຊຸ້ການບໍລິ
ການດຸ້ານການເງິນ.    

  

4. ວນັທປີດິຮບັ ແລະ ວທິກີານສົົ່ງໜງັສສືະແດງເຈດຈ ານງົ 

ວັນ ແລະ ເວລາ ປິດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ (EoI) ແມ່ນ ວັນທີ 10 ກ ມພາ 2023, 16:30 ໂມງ ຕາມ

ເວລາຂອງ ສປປ ລາວ. ໜງັສສືະແດງເຈດຈ ານງົ ທີື່ໄດຸ້ຮບັຊຸ້າກວາ່ວນັກ ານດົໝາຍດັົ່ງກາ່ວ ແມນ່ຈະບໍໍ່ໄດຸ້ຖກືພຈິາລະນາ. 

ໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ ແລະ ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສົົ່ງໃສ່ຊອງທີື່ປິດ ແລະ ຂຽນຫົວຂໍໍ້ໃສ່ວ່າ “ໜງັສື

ສະແດງເຈດຈ ານງົ ເພືື່ອຂທໍນຶຈາກກອງທນຶ LAFF ປ ີ2023”, ສົົ່ງໄປຕາມທີື່ຢ ່ຂຸ້າງລ ່ມນີົ້:  
ກົມບໍລິການທະນາຄານ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF) 

ຕ ຸ້ ປນ 19, ຖະນົນ ຢອນເນັດ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ  
ທ່ານ ນາງ ສຸ້ອຍສ ວັນ ສີບໍລິບ ນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສ ກລາຕີ ບົວຄ່າສິດ 
ຫ ື ທ່ານສາມາດສົົ່ງໝັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ ທາງ E-mail ໄດຸ້ຕາມທີື່ຢ ່: laff.laos@gmail.com (ຖຸ້າຟາຍ

ເອກະສານໜັກເກີນຂະໜາດ, ທ່ານສາມາດແຍກສົົ່ງໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ) 
 

5. ຖານະດຸ້ານກດົໝາຍ 

ການສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງໃນເທືື່ອນີົ້ແມ່ນບໍໍ່ໄດຸ້ສຸ້າງເປັນພັນທະໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຫ ື ທະນາຄານເພືື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (KfW), ລວມທັງດຸ້ານການເງິນ ແລະ 

ດຸ້ານອືື່ນໆ ແລະ ຍັງບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນສັນຍາຜ ກພັນທາງດຸ້ານກົດໝາຍ. ພາກສວ່ນຕ່າງໆທີື່ໄດຸ້ລະບ ໃນຂຸ້າງເທິງ
ນັົ້ນ ແມ່ນສະຫງວນສິດ ທີື່ຈະປະຕິເສດ ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງໃດໜືື່ງທີື່ສົົ່ງມາ ໂດຍບໍໍ່ມີການຮຸ້ອງຟ້ອງຈາກຜ ຸ້ສະເ
ໜີຂໍທຶນ ສ າລັບການປະຕິເສດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ທີມງານບໍລິຫານຂອງກອງທຶນ LAFF ຈະພະຍາຍາມອະທິບາຍ
ເຫດຜົນໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ສະເໜີຂໍທຶນ ທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການຄັດເລືອກຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ສະເໜີຂໍທຶນທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້
ຖືກຄັດເລືອກເອົາເປັນບົດຮຽນ ໃນການສະເໜີຂໍ ທຶນຈາກກອງທຶນ ກສທ ໃນຊຸດຕໍໍ່ໄປ. ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ (ດຸ້ານການ ຊ່ວຍດຸ້ານວິຊາການ) ແລະ ທີມງານບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF 
ຈະເກັບຮັກສາແບບຟອມສະເໜີຂອງທຶນ ເປັນຄວາມລັບທີື່ສ ດ ແລະ ຈະນ າໃຊຸ້ຂໍໍ້ມ ນທີື່ໄດຸ້ຮັບພຽງແຕ່ເຂົົ້າໃນເປ ົ້າໝາຍ 
ເພືື່ອການຄັດເລືອກຕາມເງືື່ອນໄດຸ້ຮັບທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານ ວິຊາການ ຈາກກອງທຶນ LAFF. 

mailto:laff.laos@gmail.com
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1: ແບບຟອມໜງັສສືະເໜເີຈດຈ ານງົ 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1 ທີື່ຕດິຄດັມາພຸ້ອມກບັການສະເໜຂີຈໍດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານງົ 

 2023 ຂອງກອງທຶນສົົ່ງເສມີການເຂົົ້າເຖງິແຫ ງ່ທນຶ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF) 

 
ໃບສະເໜຂີທໍນຶ 

ກະລ ນາຮັບປະກັນວ່າ ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານທີື່ຕຸ້ອງການແມ່ນໄດຸ້ຖືກຕືື່ມໃສ່ຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ ແມ່ນ
ໄດຸ້ຖືກສົົ່ງມາ ພຸ້ອມ ໃນເວລາທີື່ທ່ານສົົ່ງໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ.  

 

ພາກທ ີ1: ອງົການຈດັຕັົ້ງ ແລະ ທີື່ຢ ຕ່ດິຕໍໍ່ 

1.1 ຊືື່ເຕມັ  

 

 

1.2. ທີື່ຢ ຕ່ິດຕໍໍ່  

 

 

1.3 ລາຍລະອຽດ 
ກຽ່ວກບັການຂືົ້ນທະ 
ບຽນ ແລະ ໃບ
ອະນ ຍາດ 

ປະເພດ ເລກທ,ີ ອອກໃຫຸ້ວນັທ,ີ ອງົກອນລດັທີື່ອອກໃຫຸ້ 

1.3.1 ການຈົດທະບຽນ
ດ າເນີນທ ລະກິດ 

 

 

1.3.2 ໃບອະນ ຍາດຈາກ 
ທຫລ 

 

 

1.3.3 ທະບຽນອາກອນ  

 
ຕວົແທນຂອງບລໍສິດັທີື່ຖກືຕຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ 
1.4 ລາຍລະອຽດ 
ກຽ່ວກບັການຕດິຕໍໍ່ 
ຂອງຜ ຸ້ທີື່ເປນັຕວົ
ແທນຂອງສະຖາບນັ
ການເງນິ (ເຊັົ່ນວາ່: 
ບ ກຄນົຜ ຸ້ທີື່ຈົດທະ 
ບຽນໃນນາມສະຖາ 
ບນັການເງນິ ແລະ 

1.4.1 ຊືື່ ແລະ 
ນາມສະກ ນ ແລະ ຕ າແໜ່ງ 

 

 

1.4.2 ເບີໂທລະສັບ 
ຫຸ້ອງການ 

 

 

1.4.3 ເບີໂທລະສັບມືຖື  

1.4.4 ທີື່ຢ ່ອີເມວ 
ຫຸ້ອງການ 
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ອ ານາດໃນການເປັນ
ຜ ຸ້ຕາງໜຸ້າ ຫ  ືລງົລາຍ
ເຊນັໃນນາມ ສະຖາ
ບນັການເງນິ) 

 

1.4.5 ທີື່ຢ ່ຫຸ້ອງການ  

 

1.4.6 ຕ ຸ້ ປນ  
ການຕດິຕໍໍ່ບ ກຄນົຜ ຸ້ທີື່ຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັໜງັສສືະແດງເຈດຈ ານງົຂທໍນຶ 
1.5. ລາຍລະອຽດ 
ກຽ່ວກບັການຕດິຕໍໍ່ 
ຂອງຕວົແທນສະຖາ 
ບນັການເງນິ ຫ  ື
ພະນກັງານ ຜ ຸ້
ບລໍຫິານໜງັສື
ສະແດງ ເຈດຈ ານງົ.  

1.5.1 ຊືື່ ແລະ 
ນາມສະກ ນ ແລະ ຕ າແໜ່ງ 

 

1.5.2 ເບີໂທລະສັບ ມືຖື  

1.5.3 ທີື່ຢ ່ອີເມວ  

1.6 ບນັຊລີາຍຊືື່ 
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ 
ທີື່ອງົກອນຂອງທາ່ນ 
ອະນ ຍາດໃຫຸ້ເຮດັ
ວຽກ ແລະ ມສີາຂາ 
ຫ  ືໜວ່ຍບລໍກິານ 
ເພືື່ອປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ ່
MSME 

1.6.1 ແຂວງ 1.6.2 ເມອືງ 

  

  

  

 

ພາກທ ີ2: ການສະເໜຂີທໍນຶຈາກກອງທນຶ LAFF 

2.1 ການ ສະເໜຂີ ໍ
ທນຶ ຈາກກອງທນຶ 
LAFF ໃນເທືື່ອນີົ້ 

ວົງເງິນລວມ ທີື່ສະເໜີຂໍໃນງວດນີົ້ (ລຸ້ານ ກີບ)  

2.2 ຄວາມ ສນົໃຈ ຂໍ
ທນຶຈາກກອງທນຶ 
LAFF ສ າລບັງວດໜຸ້
າ 

ຄາດຄະເນຄວາມສົນໃຈຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF ເພືື່ອມາເປັນທຶນ

ເພີື່ມເຕີມ ສ າລັບງວດໜຸ້າ (ລຸ້ານ ກີບ). 

 

 

2.3 ຄວາມເປນັມາ ຫ  ື
ເຫດຜນົ ກຽ່ວກບັ 

ພວກເຮົາໄດຸ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ ຫ ື ເຫດຜົນຂອງການ
ສະເໜີຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF ພາຍໃຕຸ້ການສະແດງເຈດຈ ານົງ

ເທືື່ອນີົ້ ໃນໜືື່ງໜຸ້າເຈຸ້ຍ -A4, ລວມທັງແຜນການນ າໃຊຸ້ທຶນ (ເບີື່ງໃນ: 
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ການຂທໍນຶ ຈາກກອງ 
ທນຶ LAFF  

ພາກ ຂ ຍໍໍ້ໜຸ້າທີ 1 ຂອງໜັງສສືະແດງເຈດຈ ານົງ). ຄວນຕອບຄ າຖາມ 

ດຸ້ວຍຄ າວາ່ ແມ່ນ ຫ ື ບໍໍ່ແມ່ນ; ຖຸ້າຫາກວ່າຄ າຕອບວ່າ “ບໍໍ່” ອາດກຸ້າວ

ໄປສ ່ການບໍໍ່ມີເງືື່ອນໄດຸ້ຮັບທຶນ. 

ພາກທ ີ3: ການສະເໜຂີກໍານຊວ່ຍເຫ ອືດຸ້ານວຊິາການ 

3. ການ ສະເໜຂີກໍານ
ຊວ່ຍເຫ ອືດຸ້ານວຊິາ
ການ 

3.1. ພວກເຮົາສະເໜີຂໍການຊວ່ຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາ

ການ (ຄ າຕອບ:  ຂໍ/ບໍໍ່ຂໍ) 

 

3.2 ພວກເຮາົໄດຸ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ 
ຫ ື ເຫດຜົນ ການຂໍການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ 
(ເບີື່ງໃນ: ພາກ ຂ ຍໍໍ້ໜຸ້າທີ 1 ຂອງໜັງສືສະເໜີຂໍ

ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ). ຄ າຕອບ ຂ/ໍບໍໍ່ຂ ໍ

 

3.3 ພວກເຮາົສະເໜີຂໍການປະເມີນຄວາມຕອງ
ການ ກ່ຽວກັບການຊວ່ຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ ເພີື່ມ
ເຕີມ ເພືື່ອສຸ້າງເປັນແຜນການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາ
ການແບບຄບົຊຸດ (ຄ າຕອບ: ຂ/ໍບໍໍ່ຂໍ).  

 

 

ພາກທ ີ4: ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ 

ກະລ ນາຊີົ້ແຈງ ວາ່ແມນ່ ຫ  ືບໍໍ່ແມນ່ ຫ  ືຕືື່ມເປນັຕວົເລກ ທີື່ສອດຄອ່ງກບັສະຖາບນັການເງນິຂອງທາ່ນ, ຖຸ້າທາ່ນເຫນັວາ່

ຈ າເປນັ ກະລ ນາອະທບິາຍເພີື່ມເຕມີ ໂດຍເພີື່ມເປນັເອກະສານຕດິຄດັມາພຸ້ອມ. 
ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ ຕວົຊີົ້ວດັ ແມນ່/ບໍໍ່ແມນ່ ຫ  ື

ໃສເ່ປນັຕວົ ເລກ 
A. ຄວາມສົນໃຈຫ າຍ ໃນການປ່ອຍ

ເງິນກ ຸ້ ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSME ເຊີື່ງ
ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ 
(ວົງເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍຕ ່າກວ່າ 500 

ລຸ້ານກີບ) 

1. ມີແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນທ ລະກິດ ຢ່າງຈະແຈຸ້ງ 
ທີື່ມີການສ ມໃສ ່ ການປ່ອຍເງິນກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSME 

ເຊີື່ງເປັນເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ (ວົງເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍບໍໍ່

ກາຍ 500 ລຸ້ານກີບ) 

 

 

2. ມີຄວາມພຸ້ອມໃນການຮັບເອົາການສະໜັບສະໜ ນ 
ເພືື່ອປັບປ ງວິທີວິທະຍາຂອງ ການ ປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ 
MSME ແລະ ປັບປ ງລະບົບການບໍລິຫານສິນເຊືື່ອ 

(ລວມ ທັງນະໂຍ ບາຍ, ຂະບວນການ, ບົດແນະນ າ 
ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວ ຂຸ້ອງກັບການ ປ່ອຍ
ກ ຸ້), ຖຸ້າເຫັນວ່າຈ າເປັນ 
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ພາກທ ີ4: ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ 

ກະລ ນາຊີົ້ແຈງ ວາ່ແມນ່ ຫ  ືບໍໍ່ແມນ່ ຫ  ືຕືື່ມເປນັຕວົເລກ ທີື່ສອດຄອ່ງກບັສະຖາບນັການເງນິຂອງທາ່ນ, ຖຸ້າທາ່ນເຫນັວາ່

ຈ າເປນັ ກະລ ນາອະທບິາຍເພີື່ມເຕມີ ໂດຍເພີື່ມເປນັເອກະສານຕດິຄດັມາພຸ້ອມ. 
ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ ຕວົຊີົ້ວດັ ແມນ່/ບໍໍ່ແມນ່ ຫ  ື

ໃສເ່ປນັຕວົ ເລກ 
3. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມ ແລະ ການລົງ

ກວດກາຢ ່ພາກສະໜາມ ຢ່າງເປັນ ປະຈ າ ໃນລະດັບ
ຂັົ້ນສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຂັົ້ນລ ກຄຸ້າ MSME ທີື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໂດຍ ຫ ື ໃນນາມ ອົງການ KfW. 

 

4. ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຢ ່ພາກສະໜາມກ່ຽວກັບເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍທີື່
ປ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ MSME ທີື່ລົງທຶນໂດຍທຶນຂອງກອງ

ທຶນ LAFF  ແລະ ສະຖານະດຸ້ານການເງິນຂອງ PFI  
ຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ 

 

B. ປະສົບການ ແລະ ມີລະດັບຄວາມ
ສາມາດໃນການປ່ອຍກ ຸ້ຕໍໍ່ 

1. ມີປະສົບການໃນການປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ໃນ 

ສປປ ລາວ ຢ່າງໜຸ້ອຍໜືື່ງປີ.  

 

2. ມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກ ຸ້ອອກໄປໃນຈ ານວນ 

15 ຕືົ້ກີບ ສ າລັບທະນາຄານ (0.5 ຕືົ້ກີບ ສ າລັບ ສກຈຮ) 

ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ສາມ ປີ. 

 

C. ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ຕາມລະບຽບ
ການ ດຸ້ານຄວາມໝັົ້ນຄົງ 

1. ໄດຸ້ຮັບໃບອະນ ຍາດຈາກ ທຫລ.  

 

2. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມຢ່າງເປັນປະຈ າຂອງ 
ທຫລ 

 

 

3. ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດຸ້ານຄວາມໝັົ້ນຄົງ
ຂອງ ທຫລ 

 

 

4. ສາມາດປະຕິບັດພັນທະດຸ້ານການກວດສອບພາຍ
ນອກໄດຸ້. 

 

 

5. ສາມາດສະໜອງໄດຸ້ພັນທະດຸ້ານການລາຍງານ.  

6. ມີມາດຕະຖານການບັນຊີ ແລະ ຂະບວນການຄອບ
ຄ ມພາຍໃນ ທີື່ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ມກີານຕິດຕາມໄດຸ້ທຶນ
ເງິນກ ຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ແລະ ການນ າໃຊຸ້ທຶນດັົ່ງ

ກ່າວ. 
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ພາກທ ີ4: ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ 

ກະລ ນາຊີົ້ແຈງ ວາ່ແມນ່ ຫ  ືບໍໍ່ແມນ່ ຫ  ືຕືື່ມເປນັຕວົເລກ ທີື່ສອດຄອ່ງກບັສະຖາບນັການເງນິຂອງທາ່ນ, ຖຸ້າທາ່ນເຫນັວາ່

ຈ າເປນັ ກະລ ນາອະທບິາຍເພີື່ມເຕມີ ໂດຍເພີື່ມເປນັເອກະສານຕດິຄດັມາພຸ້ອມ. 
ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ ຕວົຊີົ້ວດັ ແມນ່/ບໍໍ່ແມນ່ ຫ  ື

ໃສເ່ປນັຕວົ ເລກ 
D. ມີນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ການ

ດ າເນີນງານດຸ້ານສິນເຊືື່ອທີື່ເປັນມື
ອາຊີບ ແລະ ໂປ່ງໂສ 

1. ມີວິທີວິທະຍາ ການປ່ອຍເງິນກ ຸ້ ທີື່ມີປະສິດທິຜົນ.  

 

2. ມີຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີື່ເໝາະສົມ.  

 

3. ບໍໍ່ມີການຖົມຂ ມ ແລະ ມີການນ າໃຊຸ້ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ
ຕາມກົນໄກຕະລາດ. 

 

4. ອັດຕາສ່ວນໜີົ້ຊັກຊຸ້າ ຫ ື NPL ຢ ່ໃນລະດັບບໍໍ່ເກີນ 

5%. 

 

 

5. ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 
10.5% (ສ າລັບທະນາຄານ) ຫ ື 12% (ສ າລັບ ສກ

ຈຮ). 

 

6. ລະດັບຜົນການປະຕິບັດງານສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍ
ຂອງຂະແໜງການ. 

 

E. ມີການປະຕບິັດງານການບໍລິການ
ດຸ້ານການເງິນທີື່ມີຄວາມຮບັຜດິ
ຊອບ 

ນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນກ່ຽວກັບການນ າໃຊຸ້ຫ ັກການ 
ການປ ກປ້ອງລ ກຄຸ້າ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະ 
ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການປ ກປ້ອງຜ ຸ້ຊົມໃຊຸ້ການບໍລິການ
ດຸ້ານການເງິນ.    

 

 

ພາກທ ີ5: ພາບລວມກຽ່ວກບັການສະໜບັສະໜ ນດຸ້ານວຊິາການ ແລະ/ ຫ  ືດຸ້ານການເງນິ ຈາກອງົການຈັດຕັົ້ງ ສາກນົ 

ແລະ/ຫ  ືອງົກອນຜ ຸ້ໃຫຸ້ທນຶ, ລດັຖະບານ ຫ  ືແຫ ງ່ທນຶຈາກພາຍນອກອືື່ນໆ ລວມທງັ ສະຖາບນັການເງນິ ສາກນົ. ກະລ ນາ

ໃຫຸ້ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັພາບລວມຂອງການສະໜບັສະໜ ນທີື່ມໃີນປະຈ ບນັ ດັົ່ງກາ່ວ ຖຸ້າມ:ີ 
ອງົກອນ ປະເພດຂອງການສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ຊບັພະ ຍາ

ກອນມະນ ດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນດຸ້ານການ ເງນິທີື່
ກຽ່ວຂຸ້ອງ 

ວນັທເີລີື່ມຕົົ້ນ ແລະ ວນັ
ທສີີົ້ນ ສ ດ ການສະໜບັ
ສະໜ ນ 
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ພາກທ ີ6: ພາບລວມ ກຽ່ວກບັເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນຂາ່ວສານ ທີື່ຕຸ້ອງສົົ່ງໃຫຸ້ກອງທນຶ. 
ຫວົຂໍໍ້ ສະໜອງໃຫຸ້ໃນຮ ບແບບ – ທເີປນັບອ່ນອງີ yes / no 
ຄວາມເປນັມາ ຫ  ືເຫດຜນົ ທີື່ສະເໜີ
ຂທໍນຶ ຈາກກອງທນຶ LAFF (ເບີື່ງ

ໃນ: ພາກທ ີ2 ຂອງແບບຟອມນີົ້) 

 

ຂຽນເພີື່ມເຕມີ (ໜືື່ງໜຸ້າເຈຸ້ຍ A4)  

ຄວາມເປນັມາ ຫ  ືເຫດຜນົສະເໜຂີ ໍ
ການຊວ່ຍເຫ ອືດຸ້ານວຊິາການຈາກ
ກອງທຶນ LAFF (ເບີື່ງໃນ: ພາກທ ີ

3 ຂອງແບບຟອມນີົ້)  

ຂຽນເພີື່ມເຕມີ (ໜືື່ງໜຸ້າເຈຸ້ຍ A4)  

ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ (ເບີື່ງໃນ: ພາກ

ທ ີ4 ຂອງແບບຟອມນີົ້) 

ການກວດກາ: ໃຫຸ້ໃສວ່າ່ “ແມນ່”, ບໍໍ່ໃສຕ່ວົເລກ, ຖຸ້າ
ເຫນັວາ່ຈ າເປນັ ກະລ ນາອະທບິາຍເພີື່ມເຕມີ ໃສໜຸ່້າ
ເຈຸ້ຍຕາ່ງຫາກ 

 

ເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ (ເບີື່ງໃນ: ໜັ

ງສສືະແດງເຈດຈ ານງົ) 

  

 

ພາກທ ີ7: ການຢັົ້ງຢນື 

ຂຸ້າພະເຈົົ້າ, ທີື່ລົງລາຍເຊັນຂຸ້າງລ ່ມນີົ້, ຢັົ້ງຢືນວ່າ ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ທີື່ໄດຸ້ປະກອບໃຫຸ້ໃນແບບຟອມສະບັບນີົ້ ແມ່ນຖືກຕຸ້ອງ 

ແລະ ຄົບ ຖຸ້ວນ. ຂຸ້າພະເຈົົ້າຮັບຮ ຸ້ວ່າ ການສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານທີື່ບໍໍ່ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ບໍໍ່ຖືກຕຸ້ອງ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫຸ້ ສະຖາ

ບັນຂອງຂຸ້າພະເຈົົ້າ ບໍໍ່ສາມາດໄດຸ້ຮັບທືນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ ຈາກກອງທຶນ LAFF ທັງໃນປະຈ ບັນ ແລະ 

ໃນອະນາຄົດ.  
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ລົງລາຍເຊັນ 
 

ຊືື່ ແລະ 
ນາມສະກ ນ 
ຜ ຸ້ລົງລາຍ
ເຊັນ 
 

 

 

 

 

 

 
          ຈ ້າກາຂອງສະຖາບັນການເງິນ  

ຕ າແໜ່ງໃນ 
ສະຖາບັນ 
ການເງິນ 

 

ວັນທ ີ
 

 

 

ວັນທ ີແລະ ເວລາ ປິດສົົ່ງຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ (EoI) ແມ່ນ ວັນທ ີ10 ກ ມພາ 2023 ເວລາ 16:30 ໂມງ ຕາມ

ເວລາ ສປປ ລາວ. ຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານງົ ທີື່ໄດຸ້ຮບັຊຸ້າກວາ່ວນັກ ານດົນດັໝາຍດັົ່ງກາ່ວ ແມນ່ ຈະບໍໍ່ໄດຸ້ຖກື ພຈິາລະນາ. 

ໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ ແລະ ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສົົ່ງໃສ່ຊອງທີື່ປິດ ແລະ ຂຽນຫົວ ຂໍໍ້ໃສ່ວາ່ “ຈດົໝາຍ

ສະແດງເຈດຈ ານງົ ເພືື່ອຂທໍນຶຈາກກອງທນຶ LAFF ປ ີ2023”, ສົົ່ງໄປຕາມທີື່ຢ ່ ຂຸ້າງລ ່ມນີົ້:  

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ກົມບໍລິການທະນາຄານ 

ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ ( LAFF) 

ສົົ່ງ: ທ່ານ ນາງ ສຸ້ອຍສ ວັນ ສີບໍລິບ ນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສ ກລາຕີ ບົວຄ່າສິດ 

ຕ ຸ້ ປນ 19, ຖະນົນ ຢອນເນ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ  
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 2. ລາຍການຍກົເວັົ້ນຂອງກອງທນຶ LAFF  

ກ ່ມ KfW ບໍໍ່ສະໜອງແຫ ່ງທຶນໃຫຸ້ແກ່ການລົງທຶນເປ ົ້າໝາຍໂຄງການຕ່າງໆໃນຄົງເຂດລ ່ມນີົ້: 

1. ການຜະລິດ ຫ ື ການຄຸ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ກິດຈະກ າ ທີື່ຖືກລົບລຸ້າງ ຫ ື ເກືອດຫຸ້າມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ 
ເຊັົ່ນຕົວຢ່າງດັົ່ງລ ່ມນີົ້ 
i) ຢາ, ຢາກ າຈັດສັດຕ ພຶດ, ຢາຂຸ້າຫຍຸ້າ ແລະ ສານຜິດອືື່ນໆ ບາງຊະນິດ (ພາຍໃຕຸ້ສົນທິສັນຍາ Rotterdam, 

ສົນທິສັນຍາ Stockholm, ແລະ WHO "ຜະລິດຕະພັນການຢາ: ການຈ າກັດນ າໃຊຸ້ ແລະ ການຄອບຄອງ"), 

ii) ສານທີື່ທ າລາຍຊັົ້ນ ໂອໂຊນ (ozone depleting) (ພາຍໃຕຸ້ ໂປ ໂຄໂຄ Montreal), 

iii) ການປ ກປ້ອງສັດປ່າ ຫ ື ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດປ່າ (ພາຍໃຕຸ້ ສົນທິສັນຍາ CITES / Washington) 

iv) ການຄຸ້າສິື່ງເສດເຫ ືອຂຸ້າມຊາດທີື່ເກືອດຫຸ້າມ (ພາຍໃຕຸ້ ສົນທິສັນຍາ Basel). 

2. ການລົງທຶນທີື່ອາດຈະກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການທ າລາຍ** ຫ ື ສຸ້າງຜົນເສຍຫາຕໍໍ່ຄົງເຂດທີື່ມີຄ ນຄ່າຕໍໍ່ການອະນ ລັກ (ໂດຍບໍໍ່

ໄດຸ້ມີການຊົດເຊີຍທີື່ພຽງພໍຕາມມາດຕະຖານສາກົນ). 

3. ການຜະລິດ ຫ ື ຄຸ້າຂາຍອາວ ດທີື່ຍັງມີຂໍໍ້ຂັດແຍຸ້ງ ຫ ື ອົງປະກອບສ າຄັນທີື່ຈະນ າໄປສຸ້າງອາວ ດທີື່ມີອະນ ພາບ ທ າລາຍ

ລຸ້າງຮຸ້າຍແຮງ (ອາວ ດນິວເຄ ຍ ແລະ ຫົວລ ກປືນກ າມັງຕະພາບລັງສີ, ອາວ ດຊິວະພາບ ແລະ ອາວ ດເຄມີທີື່ມີອະນ ພາບ

ທ າລາຍ ຮຸ້າຍແຮງ, ລ ກບົມບີົ້, ລ ກມິນ, ການກັົ່ນຕອງທາດຢ ຣານຽມ) 

4. ການຜະລິດ ແລະ ຄຸ້າຂາຍວດັຖຸທີື່ແຜ່ກ າມັງຕະພາບລັງສີ. ແຕ່ໃນນີົ້ບໍໍ່ລວມການຈັດຊືົ້ອ ປະກອນການແພດ, 

ອ ປະກອນ ຄວບຄ ມຄ ນນະພາບ, ຫ ື ເຄືື່ອງມືອ ປະກອນອືື່ນໆ ຊຶື່ງໄດຸ້ມີປ້ອງກັນຄວບຄ ມການແຜ່ກ າມັງຕະພາບລັງສີ ຢ່າງ

ພຽງພໍແລຸ້ວ.  

5. ການຜະລິດ ແລະ ຄຸ້າຂາຍແຮ່ໄຍຫິນທີື່ບໍໍ່ມີການຈັບຕົວ (unbound asbestos). ໃນນີົ້ບໍໍ່ລວມການຈັດຊືົ້ ຫ ື ນ າ

ໃຊຸ້ໄຍສີມັງ ທີື່ມີການຈັບຕົວ ແລະ ສິົ້ນສ່ວນທີື່ມີສ່ວນປະກອບໄຍທີື່ບໍໍ່ເກີນ 20%. 

6. ວິທີການຫາປາທີື່ມີການທ າລາຍລຸ້າງສ ງ ຫ ື ການຫາປາແບບໄຫ ມອງໃນທະເລ ທີື່ນ າໃຊຸ້ມອງທີື່ມີລວງຍາວ ເກີນກ່ວາ 

2.5 ກິໂລແມັດ. 

7. ການສຸ້າງເຕາົປະຕິກອນນິວເຄ ຍ (ຍົກເວັົ້ນໄດຸ້ມີມາດຕະການໃນການລ ດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍຕໍໍ່ຊັບສິນທີື່ມີຢ ່) 

ແລະ ການຂ ດຄົົ້ນແຮ່ທາດທີື່ມີທາດຢ ຣານຽມ. 

8. ການຊອກຄົົ້ນ (prospection), ການສ າຫ ວດ ແລະ ຂ ດຄົົ້ນຖ່ານຫິນ; ການຂົນສົົ່ງທາງບົກທີື່ ແລະ ພືົ້ນຖານ ໂຄງ

ລ່າງ ທີື່ນ າໃຊຸ້ຖ່ານຫີນ; ໂຮງງານໄຟ, ສະຖານີສຸ້າງຄວາມຮຸ້ອນ ແລະ ອ ປະກອນສຸ້າງຄວາມຮຸ້ອນທີື່ນ າໃຊຸ້ ຖ່ານຫີນ. *** 

9. ການຊອກຄົົ້ນ, ການສ າຫ ວດ ແລະ ການກັົ່ນນ ້າມັນຈາກ ຫີນດີນດານ (bituminous shale), ນ ້າມັນຫີນຊາຍ 

(tar or oil sands) ທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ວິທີດັົ່ງເດີມ. 

 


