
 
 

 
ປະກາດແຈ້ງການ  

(ແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັທນຶເງນິກ ຈ້າກກອງທນຶ LAFF) 

 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງມາຍັງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ

ຈຸລະພາກທີີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ກ່ຽວກັບ ການສ ົ່ງໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານ ງ (EOI) ໃນການສະເໜີຂໍກ ້ຢືມທຶນ 

ຈາກ “ກອງທຶນສ ົ່ງເສີມການເຂ ົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ” (LAFF) ເຊີີ່ງເປັນກອງທຶນທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະ
ໜ ນຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ 
KfW, ເຊີີ່ງຈະໄດ້ມີການອອກປະກາດແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການ ໃນມືົ້ວັນທີ 29 ເດອືນພະຈກິ ປີ 2021.  
 

ກອງທຶນສ ົ່ງເສີມການເຂ ົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (ຫ ື LAFF) ແມ່ນສ້າງຕັົ້ງຂືົ້ນໃນປີ 2014, ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະ

ໜັບສະໜ ນຈາກ ກະຊວງເພືີ່ອການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ (BMZ) ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ 

ໂດຍຜ່ານ ທະນາຄານພັດທະນາຂອງ ປະເທດເຢຍລະມັນ ຫ ື KfW. ເປ ົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນດັົ່ງກ່າວແມ່ນເພືີ່ອແນ່ໃສ່

ການສ ົ່ງເສີມການເຂ ົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນສ າລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໃນ

ເຂດຊ ນນະບ ດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶີ່ງທຶນເບືົ້ອງຕ ົ້ນແມ່ນ 3 ລ້ານຢ ໂຣ. ຜ່ານມາ ກອງທຶນ LAFF ໄດ້ໃຫ້ການປ່ອຍກ ້
ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ເພືີ່ອນ າໄປປ່ອຍກ ້ຕໍໍ່ໃຫ້ແກ່ MSMEs ຫ າຍກ່ວາ 2,500 ຫ ວໜ່ວຍໃນ
ຂອບເຂດທ ົ່ວປະເທດ, ໃນນັົ້ນ ມີຫ າຍຫ ວໜ່ວຍ MSMEs ແມ່ນຖືວ່າເປັນການເຂ ົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນຄັົ້ງທ າອິດ ຂອງ

ເຂ າເຈ ົ້າຈາກກອງທຶນດັົ່ງກ່າວ.     

 

ຈາກຜ ນສ າເລັດຂອງໂຄງການ LAFF ໄລຍະ I, ລັດຖະບານຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ຈຶີ່ງສືບຕໍໍ່ໃຫ້ທຶນ ສະໜັບສະໜ ນ

ເພີີ່ມຕືີ່ມອີກ 6 ລ້ານຢ ໂຣ ແລະ ອີກ 0.8 ລ້ານຢ ໂຣເປັນທຶນຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານ ວິຊາການໃຫ້ແກ່ ໂຄງການ LAFF ໄລຍະ 

II, ຊຶີ່ງໄດ້ເລີີ່ມມາແຕ່ວັນທີ 02 ມີນາ 2020. 

 

ລາຍລະອຽດເພີີ່ມຕືີ່ມ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີເຈດຈ ານ ງ (EOI) ແມ່ນປະກາດຢ ່ເວບໄຊຂອງ ທຫລ 

(www.bol.gov.la) ແລະ ເວບໄຊ ຂອງໂຄງການກອງທຶນ LAFF (www.laff.org) ໃນມືົ້ວັນທີ 29 ເດອືນພະຈກິ 

ປີ 2021, ຊຶີ່ງເນືົ້ອໃນລາຍລະອຽດຈະມີ: ເງືີ່ອນໄຂໃນການກ ້ຢືມ, ເງືີ່ອນໄຂຂອງສະຖາບັນການເງິນທີີ່ຈະສາມາດກ ້

ຢືມໄດ້, ແບບຟອມໃບສະເໜີຂໍເງິນກ ້ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີີ່ຈະໄດປ້ະກອບໃສ່ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ແກ່ໃບສະ

ເໜີຂໍເງິນກ ້. ທາງໂຄງການຈະໄດ້ປະຊຸມແບບທາງໄກ ຫ ື ທາງອອນລາຍ ເພືີ່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ເງືີ່ອນໄຂການສະເ

ໜີຂໍທຶນ ໃນວັນທີ 09 ເດອືນທນັວາ ປີ 2021 ໃນເວລາ 9 ໂມງ ຕອນເຊ ົ້າ. 

http://www.bol.gov.la/
http://www.laff.org/


 
 

 ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ສອບຖາມຜ່ານທາງ ອອນໄລ (online), ຜ ທ້ີີ່ສ ນໃຈສະເໜີຂໍທຶນສາມາດສ ົ່ງຄ າຖາມ ຫ ື ຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈ

ເພືີ່ອໃຫ້ໂຄງການ ອະທິບາຍເພີີ່ມຕືີ່ມ ໄປໃຫ້ໂຄງການ ກ່ອນວັນທີ 15 ທນັວາ ປີ 2021, ທາງໂຄງການຈະໃຫ້ການ

ອະທິບາຍ ແລະ ຕອບຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆ ພາຍໃນ 1 ອາທິດພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບຄ າຖາມ ຫ  ືຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆ. 
 

ວັນກ ານ ດສ ົ່ງໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານ ງ ສ າລັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ແມ່ນ ວັນທີ 21 ເດອືນມງັກອນ ປິ 
2022. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ໂຄງການ LAFF ຈະທ ບທວນໃບສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ລ ງໄປປະເມີນຄວາມພ້ອມ (Due 

diligence) ເພືີ່ອທ າການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການກ ້ຢືມຂອງແຕ່ລະສະຖາບັນການເງິນທີີ່ສະເໜີຂໍທຶນ. ຈາກ

ນັົ້ນ ທາງໂຄງການ ຈະຕ ກລ ງອະນຸມັດການປ່ອຍທຶນເງິນກ ້ພາຍໃນ ທາ້ຍເດອືນ ກມຸພາ 2022 ແລະ ຈະເລີີ່ມເບີກ

ຈ່າຍທຶນເງິນກ ້ໃນ ເດອືນ ມນີາ 2022.  
 

ການສະໜັບສະໜ ນຜ ້ປະກອບການ MSME ແມ່ນນະໂຍບາຍບ ລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເນືີ່ອງ

ຈາກ MSME ໄດປ້ະກອບສ່ວນອັນສ າຄັນໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ສ້າງ ລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊ ນລາວ. 

ການຍ ກລະດັບການບໍລິການໃນການເຂ ົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ທີີ່ເປັນສະກຸນເງີນກີບ ໃຫ້ແກ່ MSME ຈະເຮັດ
ໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າສາມາດນ າໄປລ ງທຶນເພືີ່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງຕ ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕ ວ
ທາງເສດຖະກິດຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບໃນ ສປປ ລາວ. 

 

ລາຍລະອຽດເພີີ່ມຕືີ່ມ ກະລນຸາຕດິຕໍໍ່: 

ທ່ານ ນ. ສ້ອຍສຸວັນ ສີບໍລິບ ນ, ຜ ຈ້ັດການກອງທຶນ LAFF, ພະແນກສິນເຊືີ່ອ, ກ ມບໍລິການທະນາຄານ, ທະນາຄານ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂທ: 021 262672, 020 22440559 
ຫ ື 
ທ່ານ ແກ້ວລັບທະວ ງ ສ ງສະໄໝວ ງ, ທີີ່ປຶກສາກອງທຶນ LAFF, ໂທ: 020 99389966 

 
 
 


