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ໜັງສືສະເໜີຂຈ
ໍ ດ
ົ ໝາຍສະແດງເຈດຈານົງ (EoI)
ກ. ເນືອ
ົ້ ໃນ
1. ຄວາມເປັນມາ
ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2014, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານເພືື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (KfW)
ໄດຸ້ຕົກລົງກັນ ເພືື່ອສຸ້າງຕັົ້ງກອງທຶນໜືື່ງຂືົ້ນມາ ເພືື່ອເປັນການສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ່ງທຶນເງິນກຸ້ ສາລັບ ຈນລະວິສາຫະ
ກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs). ປະຈບັນ, ກອງທຶນດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີເງີນທຶນຈານວນ ປະມານ
80 ຕືກ
ົ້ ີບ ເພືື່ອປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ສະຖາບັນການເງີນທີື່ຈະຖືກຄັດເລືອກເຂົົ້າມາເປັນຄ່ຮ່ວມງານໃນໄວໆນີ.ົ້
2. ຈດປະສົງ ແລະ ວິທກ
ີ ານ ຂອງກອງທຶນ
ກອງທຶນ LAFF ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜນການພັດທະນາ ຕະຫຼາດສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ ຈນລະວິສາຫະກິດ ແລະ
ວີສາຫະກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ (MSE-credit markets) ເຊີື່ງເປັນພາກສ່ວນທີື່ມີຄວາມຕຸ້ອງການເງິນກຸ້ຢ່າງຫວງຫາຍ
ແຕ່ຍັງບໍໍ່ທັນ ໄດຸ້ຮັບການຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພໍເທືື່ອ ແລະ ຍັງເປັນພາກສ່ວນທີື່ມີການສຸ້າງລາຍຮັບ ແລະ ສຸ້າງວຽກເຮັດ
ງານທາໃຫຸ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວຢ່າງຫວງຫາຍ. ກອງທຶນ LAFF ສະໜອງທຶນເງິນກຸ້ແບບມອບເໝົາ ເຊີື່ງມິການົດສງສດ
ຫົກປີ ແລະ ຕາມເງືື່ອນໄຂກົນໄກຕະຫາດ ແລະ ມີການຕັົ້ງອັດຕາດອກເບຸ້ຍໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບຸ້ຍຕົວຈິງໃນຕະຫາດ
ການປ່ອຍເງິນກຸ້ ຫື ໜີົ້ສິນ ທີື່ເປັນສະກນເງິນກີບຂອງທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບ
ເງິນຝາກ (ສກຈຮ). ການດາເນີນງານຕາມກົນໄກຕະຫາດ ແມ່ນຈະເປັນການຊ່ວຍເຮັດໃຫຸ້ຜຸ້ກຸ້ຢືມທຶນຈາກກອງທຶນ
LAFF ນັົ້ນກໍໍ່ຄື ສະຖາບັນການເງິນທີື່ເປັນຄ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ສາມາດນາໃຊຸ້ແຜນຍດທະສາດດຸ້ານການຕະຫາດ, ນະ
ໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງືື່ອນໄຂການປ່ອຍກຸ້ຕໍໍ່ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ໄດຸ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ລວມທັງການການົດອັດຕາດອກ
1

ເບຸ້ຍ. ທຶນເງິນກຸ້ແບບມອບເໝົາຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສະໜອງໃຫຸ້ຕາມເງືື່ອນໄຂເພືື່ອປ່ອຍກຸ້ຕໃໍໍ່ ຫຸ້ແກ່ກິດຈະກາທີື່
ເປັນເສດຖະກິດ ທີື່ດາເນີນງານໂດຍຫົວໜ່ວຍຈລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs),
ດຸ້ວຍວົງເງິນກຸ້ຍ່ອຍສງສດ 500 ລຸ້ານກີບ ແລະ ມີການົດເວລາຢ່າງໜຸ້ອຍ 18 ເດືອນ ໃນພືົ້ນທີື່ນອກຈາກສີື່ເມືອງທີື່ນອນ
ຢ່ໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
3. ການຄມ
ຸ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານກອງທຶນ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດຸ້ແຕ່ງຕັົ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF (LMU) ເຊີື່ງແມ່ນກົມບໍ
ລິການທະນາຄານ (BOD) ເປັນຈດໃຈການໃນການປະສາຍງານ.1 ໜ່ວຍງານ LMU ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການດາເນີນງານຂອງກອງທຶນ LAFF ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ວິທກ
ີ ານທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທ
ຫລ ໃນນາມເປັນອົງກອນຜຸ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ອົງການ KfW ໃນນາມຜຸ້ໃຫຸ້ທຶນ. ທ່ານຜຸ້ອານວຍການ LMU
ແມ່ນເປັນຫົວໜຸ້າໜ່ວຍງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຢ່ພາຍໃຕຸ້ການຊີົ້ນາ ຂອງຄະນະຊີົ້ນາກອງທຶນ LAFF (LSC) ເຊີື່ງແມ່ນທ່ານ
ຮອງຜຸ້ວ່າການ ທຫລ ເປັນປະທານ. ໂດຍອີງຕາມທິດຊີົ້ນາຂອງຄະນະຊີົ້ນາກອງທຶນ, ທ່ານຜຸ້ອານວຍການ LMU ເຊີື່ງ
ແມ່ນທ່ານຫົວໜຸ້າກົມບໍລິການທະນາຄານ ຈືື່ງປະກາດແຈຸ້ງການ ເພືື່ອສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງຈາກສະຖາບັນ
ການເງິນທີື່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ດັົ່ງລ່ມນີ:ົ້
4. ການອອກປະກາດແຈຸ້ງການ
ຂຸ້າພະເຈົົ້າ

ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງທະນາຄານທລະກິດ

ແລະ

ສະຖາບັນການເງິນຈລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ

(ສກຈຮ) ທີື່ມີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຍດທະສາດໃນການປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ຂະແໜ
ງການ MSMEs ລວມທັງວິສາຫະກິດທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຄົວເຮືອນທີປ
ື່ ະຕິບັດກິດຈະກາທີເື່ ປັນເສດຖະກິດ
, ໃຫຸ້ສະເໜີຂໍທຶນເງິນກຸ້ແບບມອບເໝົາຈາກກອງທຶນ LAFF ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການ ຖຸ້າທ່ານມີຄວາມຈາ
ເປັນ. ເງິນທຶນທັງໝົດຂອງກອງທຶນທີມ
ື່ ີແມ່ນປະມານ 80 ຕືົ້ກີບ ໃນອັດຕາດອກເບຸ້ຍ 5.9% ຕໍປ
ໍ່ ີ ສາລັບທະນາຄານທ
ລະກິດ ແລະ 6.5% ຕໍປ
ໍ່ ີ ສາລັບ ສກຈຮ. ໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ ລວມທັງໃບສະເໜີຂໍເງິນກຸ້ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ
ທີື່ຕຸ້ອງການ ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງລະອຽດ, ອີງໃສ່ເອກະສານທີສ
ື່ ົົ່ງມາ
ໃຫຸ້ ແລະ ການລົງສາພາດຕົວຈິງ ແລະ ໂດຍການນາໃຊຸ້ເງືື່ອນໄຂເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ເຄືື່ອງມືການໃຫຸ້ຄະແນນທີື່ມີ
ການສັົ່ງນ້າໜັກ ລວມກັບການປະເມີນທາງດຸ້ານຄນນະພາບ. ສະຖາບັນການເງິນທີສ
ື່ ະເໜີຂໍທຶນ ທີສ
ື່ າມາດຜ່ານໄດຸ້ບັນດາ
ເງືື່ອນໄຂຕ່າສດ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຄະແນນສງສດໃນແງ່ຂອງຜົນສາເລັດດຸ້ານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຕະຫາດ ແລະ ຜົນຈາກ
ການໃຫຸ້ຄະແນນທີື່ດີ ແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບການຄັດເລືອກເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ເອ
ກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ ແມ່ນສາມາດເບີື່ງລາຍລະອຽດໄດຸ້ໃນພາກ ຂ ຂຸ້າງລ່ມນີ.ົ້
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5. ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາຕະຫາດ (Market-development targets)
ໃນການສະເໜສະຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງຂອງກອງທຶນ LAFF ໃນຄັັ້ງນັ້ ແມ່ນເພີ່ອສົົ່ງເສມໃຫ້ບັນດາທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ເຂົັ້າເຖິງຫົວໜ່ວຍ MSMEs, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທີ່ເຄີ່ອນໄຫວໃນເຂດ
ຊົນນະບົດເພີ່ອໃຫ້ມໂອກາດເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການສິນເຊີ່ອເພີ່ອນາໄປພັດທະນາທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
ເປົ້າໝາຍ MSMEs ແມ່ນລວມທັງຫົວໜ່ວຍ MSMEs ຜ້ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ແລະ ຜ້ທີ່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຈົດທະບຽນ
ແຕ່ມຈຸດ ປະສົງທີ່ຈະຈົດທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ.
ກອງທຶນ LAFF ມຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜນການພັດທະນາການໃຫ້ບໍລິການສນເຊີ່ອຢ່າງມຄວາມ
ຍນຍົງ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍ MSMEs ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜ້ທີ່ມຄວາມຕ້ອງການກ້ຢືມສາມາດ
ເຂົັ້າເຖິງການ ບໍລິການສນເຊີ່ອໄດ້, ພ້ອມກັນນັ້ ກອງທຶນ LAFF ມຄວາມຕັັ້ງໃຈສົົ່ງເສມການລົງທຶນຍົກລະດັບເຄີ່ອງມ
ການຜະລິດຂອງ

ຫົວໜ່ວຍ

MSMEs

ເພີ່ອເປັນປັດໃຈສາຄັນໃນການເພີ່ມທ່າແຮງໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ແກ່

ຂະແໜງການ MSMEs ຂອງ ສປປ ລາວ ເພີ່ອໃຫ້ນາທັນກັບຂະແໜງການ MSMEs ປະເທດຕ່າງໆໃນບັນດາປະຊາ
ຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ດ້ວຍການສົົ່ງເສມໃຫ້ມການປ່ອຍກ້ໄລຍະຍາວເພີ່ອນາໄປລົງທຶນຍົກລະດັບເຄີ່ອງຈັກ ແລະ ເຄີ່ອງ
ມອຸປະກອນໃນການຜະລິດຂອງ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ MSMEs.
ພ້ອມກັນນັ້ ກອງທຶນ LAFF ເອົາໃຈໃສ່ໃນເລີ່ອງການການົດຄ່າອັດຕາດອກເບ້ຍຢ່າງຍຸດຕິທາ ແລະ ການປກປ້ອງ
ລກຄ້າ, ສະນັັ້ນ, ສາລັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ບັນລຸໄດ້ຕາມເງີ່ອນໄຂພັ້ນຖານແລ້ວເບັ້ອງຕົັ້ນແລ້ວ, ກອງທຶນ LAFF
ຈະໃຫ້ບລິມະສິດໃຫ້ກັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ການົດອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມໃນການປ່ອຍກ້ໃຫ້ລກຄ້າທີ່ຈະນາໃຊ້ບ້
ວງທຶນກ້ ຢືມຈາກກອງທຶນ LAFF.
6. ເງືອ
ື່ ນໄຂເງິນກຂ
ຸ້ ອງກອງທຶນ LAFF

ທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF ແມ່ນເປັນທຶນເງິນກຸ້ທີື່ບໍໍ່ມີຫັກຊັບຄ້າປະກັນ ແຕ່ມີເງືື່ອນໄຂຄືດັົ່ງທີໄື່ ດຸ້ລະບໄວຸ້ໃນພາກນີ,ົ້ ລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວທີື່ຈະໄດຸ້ຕົກລົງນາກັນແມ່ນຈະໄດຸ້ມີການເຈລະຈານາກັນກັບສະຖາບັນການເງິນທີື່ໄດຸ້
ຖືກຄັດເລືອກ ພາຍຫັງທີື່ໄດຸ້ມີການປະເມີນສິນເຊືື່ອ ແລະ ມີການກວດກາບັນດາເອກະສານຕ່າງໆສາເລັດແລຸ້ວ. ທຶນເງິນ
ກຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສະໜອງໃຫຸ້ເປັນທຶນໜນວຽນ, ສະຖາບັນການເງິນທີື່ໄດຸ້ຮັບສາມາດປ່ອຍກຸ້ຕໍໍ່ ແລະ ປ່ອຍ
ໜນວຽນໃຫຸ້ແກ່ໃຫຸ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ໄດຸ້ຕາມເງືື່ອນໄຂສາລັບຫົວໜ່ວຍ MSMEs ແລະ ເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍ ທີສ
ື່ ະຖາ
ບັນການເງິນມີ.
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ສັງລວມບັນດາເງືອ
ື່ ນໄຂຕົນ
ົ້ ຕໍຂອງທຶນເງິນກຈ
ຸ້ າກກອງທຶນ LAFF:
•

ປ່ອຍກໃຸ້ ຫຸ້ເປັນສະກນເງິນກີບ.

•

ການົດເວລາຫົກປີສາລັບທະນາຄານທລະກິດ (ລະຫວ່າງ 4-6 ປີ ສາລັບ ສກຈຮ).

•

ຊ່ວງພັກຊາລະຕົົ້ນທຶນ ຫຼ ໄລຍະຜ່ອນຜັນການຊາລະ ແມ່ນ 1/3 ຂອງໄລຍະກ້ .

•

ການຊາລະຕົົ້ນທຶນແມ່ນ ຊາລະເປັນ ສີ່ ງວດໃນວົງເງິນທີເື່ ທົົ່າກັນ, ຈ່າຍໃນຕອນທຸ້າຍຂອງປີທີສາມຫາປີທີ
ຫົກ.2

•

ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ 5.9% ຕໍປ
ໍ່ ີສາລັບທະນາຄານທລະກິດ (6.5% ຕໍປ
ໍ່ ີສາລັບ ສກຈຮ).

•

ການຈ່າຍດອກເບຸ້ຍແມ່ນຈ່າຍເປັນປີ ແລະ ຈ່າຍທຸ້າຍປີຂອງແຕ່ລະປີ.

•

ການຄິດໄລ່ດອກເບຸ້ຍແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມຈານວນເງິນຕົົ້ນທຶນທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຖືກຊາລະ.

•

ບໍໍ່ມີຄ່າທານຽມໃດໆ, ແຕ່ຈະມີການປັບໄໝໃນກໍລະນີມີການຊາລະຕົົ້ນທຶນຊັກຊຸ້າ ໂດຍການເພີື່ມດອກເບຸ້ຍຂືົ້ນ
2% ຂອງເວລາທີື່ຊັກຊຸ້າ.

•

ບໍໍ່ມີການປັບໄໝໃນກໍລະນີຈ່າຍກ່ອນການົດ.

•

ບໍໍ່ມີຫັກຊັບຄ້າປະກັນ.

•

ຕົົ້ນທຶນເງິນກຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ທີື່ໄດຸ້ຖືກສົົ່ງຄືນຈາກລກຄຸ້າຍ່ອຍ ແມ່ນສາມາດປ່ອຍເປັນເງິນກຸ້ຄືນໃຫຸ້ລກ
ຄຸ້າຍ່ອຍທີື່ເປັນຫົວໜ່ວຍ MSMEs ອີກ ພາຍໃຕຸ້ເງືື່ອນໄຂສາລັບເງິນກຸ້ຍ່ອຍ ແລະ MSMEs.

7. ເງືອ
ື່ ນໄຂສາລັບເງິນກຍ
ຸ້ ອ
່ ຍ ທີປ
ື່ ອ
່ ຍໃຫຸ້ຫວ
ົ ໜ່ວຍ MSMEs
ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທີື່ເປັນເປົ້າໝາຍຜຸ້ກຸ້ຢືມຍ່ອຍພາຍໃຕຸ້ທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນລວມທັງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະ
ກິດທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຄົວເຮືອນທີື່ປະຕິບັດກິດຈກາທີື່ເປັນເສດຖະກິດ. ທືນເງິນກຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF
ແມ່ນຈະຕຸ້ອງຖືກນາໃຊຸ້ເພືື່ອປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ກິດຈະກາທີື່ເປັນເສດຖະກິດ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍຫົວໜ່ວຍ MSMEs ເພືື່ອ
ລົງທຶນສ່ວນຫາຍໃສ່ “ຊັບສິນຄົງທີ”ື່ ຫື ການຂະຫຍາຍທລະກິດ.3 4 ຕາມຫັການແລຸ້ວ, ທຶນເງິນກຈ
ຸ້ າກກອງທຶນ LAFF
ແມ່ນສາມາດນາໃຊຸ້ເຂົົ້າໃນການລົງທຶນໃສ່ທກໆຂະແໜງການ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ສະຖາບັນການເງິນທີື່ຈະເປັນຄ່
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ງວດຊາລະເທົົ່າກັນສອງງວດ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປີທສາມ ແລະ ທສີ່ ໃນກໍລະນການົດເວລາເງິນກສ
້ ີ່ປີ ສາລັບ ສກຈຮ ແລະ ຄ້າຍໆຄກັນຄວ່າ

ງວດຊາລະເທົົ່າກັນສາມງວດໃນຕອນທ້າຍຂອງປີທສາມ ຫາປີທຫ້າ ໃນກໍລະນການົດເວລາເງິຮກຫ້າປີ ສາລັບ ສກຈຮ.
3

ກິດຈະກາທີເື່ ປັນເສດຖະກິດ ແມ່ນເປັນກິດຈະກາທີື່ສຸ້າງລາຍຮັບໃຫຸ້ແກ່ຄົວເຮືອນ ນອກຈາກການບໍລໂິ ພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ..

4

ຊັບສິນຄົງທີື່ ໝາຍເຖິງຊັບສິນທີື່ສືບຕໍສ
ໍ່ ຸ້າງມນຄ່າໃຫຸ້ແກ່ຂະບວນການຜະລິດ ຫາຍກວ່າຮອບວຽກການຜະລິດໜືື່ງ; ໃນກໍລະນີຂອງ MSMEs

ຄາວ່າ “ຊັບສິນຄົງທີ”ື່ ສ່ວນຫາຍຈະບໍໍ່ແມ່ນຊັບສິນທີື່ມີມນຄ່າດຸ້ານການເງິນຕ່າ ແລະ ອາຍການດຸ້ານເສດຖະກິດທີສ
ື່ ັົ້ນ; ຍຸ້ອນແນວນັົ້ນ, ການລົງ
ທຶນຂອງ MSMEs ບາງຄັົ້ງກໍໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈາແນກ ລະຫວ່າງ “ທຶນໝນວຽນ” ແລະ ບໍໍ່ໄດຸ້ແຍກອອກຈາກໃບສະເໜີຂໍເງິນກຸ້ ທີໄື່ ດຸ້
ຮັບການອະນມັດ.
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ຮ່ວມງານ (PFIs) ແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປ່ອຍກຸ້ຍ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ຂະແໜງການກະສິກາຢ່າງໜຸ້ອຍ 30% ຂອງຈານວນເງິນກຸ້
ຍ່ອຍທັງໝົດ5 ແລະ ບໍໍ່ອະນຍາດໃຫຸ້ປ່ອຍກຸ້ແກ່ບັນດາກິດຈະກາທີື່ລະບໄວຸ້ໃນບັນຊີລາຍການກິດຈະກາຍົກເວັົ້ນຂອງໂຄງ
ການກອງທຶນ LAFF, ເຊີື່ງໃຫຸ້ຍົກເວັົ້ນບັນດາກິດຈະກາທີື່ເປັນອັນຕະລາຍສງເທົົ່ານັົ້ນ.6 ໃນແງ່ຂອງພືນ
ົ້ ທີື່ການດາເນີນ
ງານ, ເງິນກຸ້ຍ່ອຍທີື່ປ່ອຍກ້ໂດຍທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສາມາດປ່ອຍໃຫຸ້ໄດຸ້ທົົ່ວປະເທດ ຍົກເວັົ້ນສະເພາະແຕ່
ເຂດພືົ້ນທີື່ທີື່ຂືົ້ນກັບສີເື່ ມືອງຂອງນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.7 ສດທຸ້າຍ ແຕ່ເປັນສີື່ງທີສ
ື່ າຄັນຫາຍນັົ້ນກໍໍ່ຄືວ່າ ເງິນກຸ້ຍ່ອຍແມ່ນ
ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມຫັກການຂອງການປກປ້ອງລກຄຸ້າ (Client Protection Principles)8 ແລະ ດາລັດຂອງສາ
ນັກງານນາຍຍົກກ່ຽວກັບການປກປ້ອງຜຸ້ຊົມໃຊຸ້ການບໍລິການດຸ້ານການເງິນ.9

ຂຸ້າງລ່ມນີົ້ແມ່ນເປັນການສັງລວມເງືື່ອນ

ໄຂຕົົ້ນຕໍສາລັບເງິນກຸ້ຍ່ອຍ:
ສັງລວມເງືອ
ື່ ນໄຂຕົນ
ົ້ ຕໍສາລັບເງິນກຍ
ຸ້ ອ
່ ຍ:
•

ວົງເງິນກຸ້:

ຕ່າສດ 2 ລຸ້ານກີບ ແລະ ສງສດ 500 ລຸ້ານກີບ.

•

ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ:

ເປັນອັດຕາຕາມກົນໄກຕະຫາດ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຂອງ PFI.

•

ການົດເວລາສະເລ່ຍ:

ຢ່າງໜຸ້ອຍ 18 ເດືອນ ໂດຍສະເລ່ຍ.

•

ຊ່ວງພັກຊາລະຕົົ້ນທຶນ:

ໜືື່ງສ່ວນສາມຂອງໄລຍະເງິນກຸ້.

ນອກຈາກເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆທີື່ໄດຸ້ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັົ້ນແລຸ້ວ, PFI ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການອອກແບບ ວິທກ
ີ ານປ່ອຍກຸ້ ແລະ ຜະ
ລິດຕະພັນເງິນກຸ້ ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSMEs ລວມທັງຕາຕະລາງເວລາຂອງງວດຈ່າຍດອກເບຸ້ຍ ແລະ ຊາລະຕົົ້ນທຶນ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຂອງ PFI ທີື່ມີໃນປະຈຸບັນ.
8. ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫອ
ື ດຸ້ານວິຊາການ

5

ການຜະລິດກະສິກາ ທີ່ ການ ົດໂດຍໂຄງການກອງທຶນ LAFF ລວມມ ການປູກພືດເສດຖະກິດ, ການລຽ້ ງສ ັດທຸກປະເພດ

້ ສ ັດບ ົກ, ການປູກພືດສວນຄ ົວ, ການຫາປາ ແລະ ຄາ້ ຂາຍປາ, ແລະ ເຄືີ່ ອງປາ
ລວມທັງສ ັດນາ,
ີ່ ຂອງດ ົງຕາີ່ ງໆ.
6

້ ເຊີ່ ງບລວມເອົ າກິດຈະກາທີ່ ເປັນເສດຖະກິດ ແຕມ
ບ ັນຊລາຍການກິດຈະຍ ົກເວັນ
ີ່ ຄວາມເປັນອ ັນຕະລາຍສູງ. ລາຍລະອຽດ

ເບີ່ ງໃນເອກະສານຊອ
້ ນທາ້ ຍ 2.
7

ີ້ ມນ:
ເມືອງເຫຼົ່ ານແ
ຼົ່ ເມືອງຈ ັນທະບຸລ (ລະຫັດເມືອງ 0101); ເມືອງສໂຄດຕະບອງ (ລະຫັດເມືອງ 0102); ເມືອງໄຊເສດຖາ

(ລະຫັດເມືອງ 0103); ເມືອງສສ ັດຕະນາກ (ລະຫັດເມືອງ 0104).
8

ຫ ັກການປົກປອ
້ ງລູກຄາ້ ຂອງ SMART-campaign: https://www.smartcampaign.org/about/smart-

microfinance-and-the-client-protection-principles. ສະຖາບ ັນທີ່ ສະເໜຂທຶນແມນລະດ
ົມໃຫລ
ີ່
້ ະບຸໃສໃີ່ ນໜັງສືສະແດງ
ເຈດຈານ ົງ ເຖິງແມນວ
ີ່ າີ່ ຈະຄິດວາີ່ ຕ ົນເອງບີ່ ໄດປ
້ ະຕິບ ັດໄດຢ
້ ີ່າງເຕັ ມສວ
ີ່ ນກີ່ ຕາມກຽີ່ ວກ ັບຫ ັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ .
9

GoL/225, 06/04/2020.
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ໂຄງການກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສາມາດສະໜອງການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການ (TA) ໄປຄຽງຄ່ກັບການໃຫຸ້ທຶນເງິນກຸ້
ຈາກກອງທຶນ LAFF ໃນກໍລະນີທີື່ວ່າສະຖາບັນການເງິນທີື່ຖືກຄັດເລືອກຫາກມີຄວາມຕຸ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິ
ຊາການ ເພືື່ອສະໜັບສະໜນໃຫຸ້ແກ່ເປົ້າໝາຍດຸ້ານຍດທະສາດ ຫື ເຮັດໃຫຸ້ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ທກໆເງືື່ອນໄຂຂອງໂຄງ
ການກອງທຶນ LAFF. ສະຖາບັນການເງິນທີສ
ື່ ະເໜີຂໍທຶນ ລວມທັງທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ແມ່ນສາມາດສະເ
ໜີຂໍການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການ ໃນກໍລະນີທີື່ວ່າ ສະຖາບັນການເງິນນັົ້ນໆເຫັນວ່າຈະສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ທກໆເງືື່ອນ
ໄຂເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຖຸ້າຫາກວ່າໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການທີພ
ື່ ຽງພໍ.

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍ

ການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການແມ່ນມີໃນພາກຂຸ້າງລ່ມນີ.ົ້
ຂ. ຂະບວນການ
1. ຄວາມເປັນມາຂອງໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ
ໂຄງສຸ້າງທີື່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດສາລັບໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ (EoI) ແມ່ນໄດຸ້ລະບໄວຸ້ໃນແບບຟອມສະເໜີຂໍທຶນເງິນກຸ້
(EoI-application form) ທີໄື່ ດຸ້ຕິດຄັດມານາແຈຸ້ງການສະບັບນີເົ້ ປັນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1. ໜັງສືສະແດງເຈດຈາ
ນົງແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະກອບດຸ້ວຍການອະທິບາຍຫຍໍໍ້ທີ່ເປັນພັ້ນຖານ (ຂະໜາດທີື່ແນະນາ: ໜືື່ງນຸ້າເຈຸ້ຍ A4) ກ່ຽວກັບວົງ
ເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທຶນດັົ່ງກ່າວ, ລວມທັງແນວຄວາມຄິດດຸ້ານແຜນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນຂອງ
ອົງກອນ, ຈານວນ ແລະ ວົງເງິນກຸ້ສະເລ່ຍສາລັບເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍທີື່ຈະປ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທີເື່ ປັນເປົ້າໝາຍ, ຂະ
ແໜງການທີື່ເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ພືົ້ນທີື່ເປົ້າໝາຍ, ແລະ ລັກສະນະຫັກໆຂອງຜະລິດຕະພັນເງິນກຸ້ທີື່ວາງແຜນທປ
ີ່ ່ອຍໃຫຸ້
MSMEs, ລວມທັງອັດຕາດອກເບຸ້ຍ ແລະ ຄ່າທານຽມຕ່າງໆ, ໄລຍະປ່ອຍກ້ ແລະ ງວດຊາລະຄືນ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວ
ກັບການສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການອະທິບາຍຫຍໍໍ້ (ຂະໜາດແນະນາ: ໜືື່ງໜຸ້າເຈຸ້ຍ
A4) ແລະ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມກ
ີ ານມີການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງດຸ້ານຄວາມຮຸ້ ຫື ປະສົບການ ທີື່ຈະຕຸ້ອງການໃຫ້ຊ່ວຍ
ເຫືອ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບທີື່ຄາດຫວັງໄວຸ້, ກັບຍດທະສາດການຕະຫາດເງິນກຸ້ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSMEs, ຕາແໜ່ງ ແລະ ຈາ
ນວນຂອງພະນັກງານຂອງສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການ, ປະເພດ ແລະ ກາ
ນົດເວລາຂອງການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການທີື່ຈະສະເໜີຂ.ໍ ຖຸ້າເປັນໄປໄດຸ້, ການອະທິບາຍທັງສອງຢ່າງເທິງນັ້ແມ່ນຄວນ
ມີການເຊືື່ອມໂຍງກັນກັບແຜນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນການດາເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນນັົ້ນໆ.
2. ເອກະສານທີຕ
ື່ ອ
ຸ້ ງການ
ແບບຟອມໃບສະເໜີຂໍທຶນທີື່ສົົ່ງມານາໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງຄວນປະກອບມີເອກະສານຈານວນໜືື່ງທີຕ
ື່ ຸ້ອງການໃນ
ການປະເມີນກ່ຽວກັບຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດຸ້ານການເງິນ ແລະ ດຸ້ານການດາເນີນງານ, ແນວທາງແຜນຍດທະສາດ, ມາດ
ຕະຖານດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ສີື່ງແວດລຸ້ອມ. ຖຸ້າຫາກສະຖາບັນການເງິນໃດບໍໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍໍ້ມນ ຫື ສົົ່ງເອກະສານ
ດັົ່ງກ່າວຄົບຖຸ້ວນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໜັງສສະແດງເຈດຈານົງຖກປະຕິເສດ. ລາຍການເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງ
ການປະກອບມີດັົ່ງລ່ມນີ:ົ້
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ຂໍມ
ໍ້ ນດຸ້ານທລະກິດ/ການຈັດຕັງົ້ ພະນັກງານ
•

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງົ້

ເອກະສານດຸ້ານນິຕກ
ິ າ
•

ບົດລາຍງານສະບັບລຸ້າສດ ທີື່ໄດ້ສົົ່ງໃຫຸ້ ທຫລ

•
•

ໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດ
ບົດບັນທຶກການຮ່ວມທຶນຂອງບັນດາຜຸ້ຖືຮຸ້ນ

ແຜນທລະກິດ
•

ແຜນທລະກິດ ຫື ກິດຈະກາທາງດຸ້ານທລະກິດທີື່ວາງແຜນໄວຸ້

•

ການຄາດຄະເນດຸ້ານການເງິນ 3-5 ຕໍໍ່ໜ້າ.

ຂໍມ
ໍ້ ນດຸ້ານການເງິນ
•

ບົດລາຍງານປະຈາປີ 2018, 2019 ແລະ 2020 ທີື່ໄດຸ້ຖືກກວດສອບແລຸ້ວ, ຖ້າປີ 2020
ບໍໍ່ທັນໄດ້ກວດສອບ, ອາດໃຊ້ບົດລາຍງານຖານະການເງິນທີ່ສົົ່ງໃຫ້ ທຫລ ໃນປີ 2020 ແທນກໍໍ່ໄດ້.

•

ຍອດເງິນກຸ້ທ້າຍປີ ປີ 2020 (ຍອດເງິນກຸ້ທກ
ີື່ າລັງເຄືື່ອນໄຫວຢ່, ຈານວນລກຄຸ້າຜຸ້ກຸ້ຢືມ, PAR ສາລັບ
ສກຈຮ, NPL ສາລັບ ທະນາຄານ) ຈັດແຍກຕາມສາຂາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ.

•

ຍອດເງິນກ້ທັງໝົດໃນແຕ່ລະເດອນຂອງປີ 2020 (ຍອດເງິນກທ
ຸ້ ີື່ກາລັງເຄືື່ອນໄຫວຢ່, ຈານວນລກຄຸ້າຜຸ້ກຸ້ຢືມ,
PAR ສາລັບ ສກຈຮ, NPL ສາລັບ ທະນາຄານ)

•

ລາຍຊີ່ສະບັນການເງິນທີື່ໄດຸ້ປ່ອຍເງິນກຸ້ໃຫຸ້ (ເຊັົ່ນວ່າ: ກອງທຶນບຸ້ານ ຫື ທະນາຄານບຸ້ານ, ຖຸ້າມີ)

•

ບົດລາຍງານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເງິນກຸ້ປັບໂຄງສຸ້າງ ແລະ ເງິນກຸ້ປ່ອຍຄືນໃໝ່

•

ລາຍລະອຽດຍອດເງິນກຸ້ສາລັບລກຄຸ້າໜຊ
ັ້ ັກຊຸ້າ

ແຫງ່ ທຶນ ລວມທັງເງິນຝາກ
•

ເງິນຝາກຕາມແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ລະສະກນເງິນ, ການົດເວລາ ແລະ ອັດຕາດອກເບຸ້ຍເງິນຝາກແຕ່ລະປະ
ເພດ.

•

ຍອດເງິນຝາກລາຍໃຫຍ່ແຕ່ລະລາຍ ແຕ່ອັນດັບທ 1 ຮອດ ອັນດັບທ 15.

•

ຂໍໍ້ມນກ່ຽວກັບສະຖາບັນ ຫື ອົງກອນອືື່ນທີື່ໃຫຸ້ທຶນກຸ້ຢືມ (ຊືື່ອົງກອນ, ວັນທີື່ກຸ້ຢືມ, ການົດເວລາ, ອັດຕາດອກ
ເບຸ້ຍ, ສະກນເງິນ, ຕາຕະລາງເວລາຂອງການຊາລະ, ການຄ້າປະກັນ, ຄ່າທານຽມ).

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
•

ຂໍໍ້ມນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເງິນກຸ້ຫັກ, ການົດເວລາ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆ;

•

ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ຂະບວນການການປ່ອຍກຸ້; ລວມທັງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໜີຊັກຊຸ້າ
ແລະ ຄ່ມືການດາເນີນງານ
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ນອກຈາກເອກະສານຂໍໍ້ມນເທິງນັ້ແລ້ວ,

ທາງໂຄງການອາດຈະຮຽກຮ້ອງຂໍໍ້ມນເພີ່ມຕີ່ມໃນເວລາທີ່ລົງປະເມນຄວາມ

ພ້ອມໃນການກ້ຢືມ (due diligence), ທາງໂຄງການຈະແຈ້ງໃຫ້ຮ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ອນຈະລົງປະເມນ.
3. ເງືອ
ື່ ນໄຂເຂົາົ້ ຮ່ວມໂຄງການ ສາລັບ PFIs
ເງືອ
ື່ ນໄຂ

ຕົວຊີວ
ົ້ ດ
ັ

1. ຄວາມສົນໃຈຫາຍ ໃນການປ່ອຍ

1. ມີແຜນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນທລະກິດ ຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ທີື່ມີການສມໃສ່ ການ

ເງິນກຸ້ ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSME ເຊີື່ງເປັນ

ປ່ອຍເງິນກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSME ເຊີື່ງເປັນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ (ວົງເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍ

ເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ (ວົງເງິນກຸ້

ບໍໍ່ກາຍ 500 ລຸ້ານກີບ)

ຍ່ອຍຕ່າກວ່າ 500 ລຸ້ານກີບ)

2. ມີຄວາມພຸ້ອມໃນການຮັບເອົາການສະໜັບສະໜນ

ເພືື່ອປັບປງວິທີວິທະຍາ

ຂອງ ການ ປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSME ແລະ ປັບປງລະບົບການບໍລຫ
ິ ານສິນເຊືື່ອ
(ລວມ ທັງນະໂຍ ບາຍ, ຂະບວນການ, ບົດແນະນາ ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆ ທີື່
ກ່ຽວ ຂຸ້ອງກັບການ ປ່ອຍກຸ້), ຖຸ້າເຫັນວ່າຈາເປັນ
3. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບ ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ການລົງກວດກາຢ່ພາກສະໜາມ ຢ່າງ
ເປັນ ປະຈາ ໃນລະດັບຂັົ້ນສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຂັົ້ນລກຄຸ້າ MSME ທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໂດຍ ຫື ໃນນາມ ອົງການ KfW.
4. ສະໜອງຂໍໍ້ມນຢ່ພາກສະໜາມກ່ຽວກັບເງິນກຸ້ຍ່ອຍທີປ
ື່ ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ MSME ທີື່
ລົງທຶນໂດຍທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສະຖານະດຸ້ານການເງິນຂອງ PFI
ຢ່າງເປັນປກກະຕິ
2. ປະສົບການ ແລະ ມີລະດັບຄວາມ
ສາມາດໃນການປ່ອຍກຕ
ຸ້ ໍໍ່

1. ມີປະສົບການໃນການປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSME ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງໜຸ້ອຍໜືື່ງ
ປີ.
2. ມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກຸ້ຕໍໍ່ອອກໄປໃນຈານວນເງິນ 15 ຕືກ
ົ້ ບ
ີ ສາລັບ
ທະນາຄານ (0.5 ຕືົ້ກບ
ີ ສາລັບ ສກຈຮ) ໃຫຸ້ແກ່ MSEs ພາຍໃນໄລຍະເວລາ
ສາມ ປີ.

3. ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ຕາມລະບຽບ

1. ໄດຸ້ຮັບໃບອະນຍາດຈາກ ທຫລ.

ການ ດຸ້ານຄວາມໝັນ
ົ້ ຄົງ

2. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມຢ່າງເປັນປະຈາຂອງ ທຫລ
3. ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດຸ້ານຄວາມໝັນ
ົ້ ຄົງຂອງ ທຫລ
4. ສາມາດປະຕິບັດພັນທະດຸ້ານການກວດສອບພາຍນອກໄດຸ້.
5. ສາມາດສະໜອງໄດຸ້ພນ
ັ ທະດຸ້ານການລາຍງານ.
6. ມີມາດຕະຖານການບັນຊີ ແລະ ຂະບວນການຄອບຄມພາຍໃນ ທີສ
ື່ າມາດເຮັດ
ໃຫຸ້ມີການຕິດຕາມໄດຸ້ທຶນເງິນກຈ
ຸ້ າກກອງທຶນ LAFF ແລະ ການນາໃຊຸ້ທຶນ
ດັົ່ງກ່າວ.
1. ມີວິທີວິທະຍາ ການປ່ອຍເງິນກຸ້ ທີື່ມີປະສິດທິຜົນ.
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ເງືອ
ື່ ນໄຂ

ຕົວຊີວ
ົ້ ດ
ັ

4. ມີນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ການ

2. ມີຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີື່ເໝາະສົມ.

ດາເນີນງານດຸ້ານສິນເຊືື່ອທີເື່ ປັນມືອາ
ຊີບ ແລະ ໂປ່ງໂສ

3. ບໍໍ່ມີການຖົມຂມ ແລະ ມີການນາໃຊຸ້ອັດຕາດອກເບຸ້ຍຕາມກົນໄກຕະລາດ.
4. ອັດຕາສ່ວນໜີົ້ຊກ
ັ ຊຸ້າ ຫື NPL ຢ່ໃນລະດັບບໍໍ່ເກີນ 5%.
5. ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 10.5% (ສາລັບທະນາຄານ) ຫື
12% (ສາລັບ ສກຈຮ).
6. ລະດັບຜົນການປະຕິບດ
ັ ງານສງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງຂະແໜງການ

5. ມີການປະຕິບດ
ັ ງານການບໍລກ
ິ ານ ມີນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນກ່ຽວກັບການນາໃຊຸ້ຫັກການ ການປກປ້ອງລກຄຸ້າ ແລະ
ໍ້ ານົດ ແລະ ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການປກປ້ອງຜຊ
ຸ້ ົມໃຊຸ້ການບໍລິການ
ດຸ້ານການເງິນທີມ
ື່ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສອດຄ່ອງກັບຂໍກ
ດຸ້ານການເງິນ.

4. ຕາຕະລາງເວລາຂອງກິດຈະກາ ແລະ ການົດໝາຍ
ລດ

ລາຍການກິດຈະກາ

ຈານວນມືົ້ ຫື ການົດໝາຍ

0.

ປະກາດລ່ວງໜຸ້າກ່ອນຈະມີການປະກາດແຈຸ້ງການຢ່າງເປັນທາງ
ການ

12/02/2021

1.

ອອກປະກາດແຈຸ້ງການເພືື່ອຂໍໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ (EOIs) 19/02/2021
ຢ່າງເປັນທາງການ

2.

ກອງປະຊຸມແນະນາການຮັບສະໝັກ.

ຫ້ອງປະຊຸມຊັັ້ນ

4, 23/02/2021, 09:00 am

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ກອງປະຊຸມແນະນາການຮັບສະໝັກທາງ ອອນໄລ
ລົງທະບຽນ

laff.laos@gmail.com

25/02/2021, 14:00 pm
(ຊີ່ອົງກອນ,

ຊີ່ຜ້ຕິດຕໍໍ່, ທີ່ຢ່ E-mail ແລະ ເບໂທຕິດຕໍໍ່) ເພີ່ອສົົ່ງ Link
ເຂົັ້າປະຊຸມ
3.

ສະເໜີຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈຸ້ງຈາກສະຖາບັນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ
ກໍລະນີມີຄາຖາມ

ໃນ 01/03/2021

4.

ອະທິບາຍໃຫຸ້ຄວາມກະຈຸ້າງແຈຸ້ງໂດຍກອງເລຂາຂອງກອງທຶນ

08/03/2021

LAFF
5.

ວັນທີປິດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ

6.

ທາການປະເມີນ ແລະ ທາການຄັດເລືອກ ສະຖາບັນການເງິນທີື່ ທ້າຍເດອນ ເມສາ 2021
ເປັນຄ່ຮ່ວມງານ (PFI)

7.

ສຸ້າງສັນຍາເງິນກຸ້ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນກຸ້

22/03/2021, 16:00 pm

ພຶດສະພາ 2021
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5. ການສະເໜີຂຄ
ໍ ວາມກະຈ່າງແຈຸ້ງ
ການສະເໜີຂໍຄວາມກະຈຸ້າງແຈຸ້ງແມ່ນສາມາດສົົ່ງຫາຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ ໂດຍທາງອີເມວ ບໍໍ່ໃຫຸ້ກາຍວັນທີ
01/03/2021,ເວລາ 17:00 ຕາມເວລາ ສປປ ລາວ, ສາມາດສົົ່ງເປັນພາສາລາວ ຫື ພາສາອັງກິດ ຫື ທັງສອງພາສາກໍໍ່
ໄດຸ້. ສົົ່ງໄປທີ່ laff.laos@gmail.com
ສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ລະບຢ່າງຈະແຈຸ້ງກ່ຽວກັບຊືື່, ຕາແໜ່ງ, ທີຢ
ື່ ່ອີເມວ ແລະ ເບີໂທລະສັບ ຂອງ
ບກຄົນຜຸ້ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ. ບັນດາຄາຕອບ ຫື ການອະທິບາຍຕອບກັບ ແມ່ນຈະສົົ່ງຫາແຕ່ລະທ່ານໃນ
ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 08/03/2021, ເວລາ 17:00 ຢ່າງຊຸ້າສດ ແລະ ຈະສົົ່ງຫາທກໆຄົນພຸ້ອມກັນ.
6. ວັນທີປດ
ິ ຮັບ ແລະ ວິທກ
ີ ານສົງົ່ ໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ
ວັນ ແລະ ເວລາ ປິດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ (EoI) ແມ່ນ ວັນທ 22/03/2021, 16:00 pm ຕາມເວລາຂອງ ສປປ
ລາວ. ໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ ທີໄື່ ດຸ້ຮບ
ັ ຊຸ້າກວ່າວັນການົດໝາຍດັງົ່ ກ່າວ ແມ່ນຈະບໍໄໍ່ ດຸ້ຖກ
ື ພິຈາລະນາ. ໜັງສືສະແດງເຈດ
ຈານົງ ແລະ ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສົົ່ງໃສ່ຊອງທີື່ປິດ ແລະ ຂຽນຫົວຂໍໍ້ໃສ່ວ່າ “ໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ ເພືອ
ື່

ຂໍທນ
ຶ ຈາກກອງທຶນ LAFF ປີ 2021”, ສົົ່ງໄປຕາມທີື່ຢ່ຂຸ້າງລ່ມນີົ້:
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ກົມບໍລິການທະນາຄານ
ກອງເລຂາ ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF)
ຕຸ້ ປນ 19, ຖະນົນ ຢອນເນັດ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ທ່ານ ບນລ້າ ສຕະພອນ, ທ່ານ ນາງ ສ້ອຍສຸວັນ ສບໍລິບນ
ຫຼ

ທ່ານສາມາດສົົ່ງ

ໝັງສສະແດງເຈດຈານົງ

ທາງ

E-mail

ໄດ້ຕາມທີ່ຢ່:

laff.laos@gmail.com

(ຖ້າຟາຍເອກະສານໜັກເກນຂະໜາດ, ທ່ານສາມາດແຍກສົົ່ງໜັງສສະແດງເຈດຈານົງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ)
10. ຖານະດຸ້ານກົດໝາຍ
ການສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງໃນເທືື່ອນີົ້ແມ່ນບໍໍ່ໄດຸ້ສຸ້າງເປັນພັນທະໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ,
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຫື ທະນາຄານເພືື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (KfW), ລວມທັງດຸ້ານການເງິນ ແລະ
ດຸ້ານອືື່ນໆ ແລະ ຍັງບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນສັນຍາຜກພັນທາງດຸ້ານກົດໝາຍ. ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ໄດຸ້ລະບໃນຂຸ້າງເທິງ
ນັົ້ນ ແມ່ນສະຫງວນສິດ ທີື່ຈະປະຕິເສດ ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງໃດໜືື່ງທີື່ສົົ່ງມາ ໂດຍບໍໍ່ມີການຮຸ້ອງຟ້ອງຈາກຜຸ້ສະເ
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ໜີຂໍທຶນ ສາລັບການປະຕິເສດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ທີມງານບໍລິຫານຂອງກອງທຶນ LAFF ຈະພະຍາຍາມອະທິບາຍ
ເຫດຜົນໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ສະເໜີຂໍທຶນ ທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການຄັດເລືອກຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ຜຸ້ສະເໜີຂໍທຶນທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້
ຖືກຄັດເລືອກເອົາເປັນບົດຮຽນ ໃນການສະເໜີຂໍ ທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF ໃນຊຸດຕໍໍ່ໄປ. ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ (ດຸ້ານການ ຊ່ວຍດຸ້ານວິຊາການ) ແລະ ທີມງານບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF
ຈະເກັບຮັກສາແບບຟອມສະເໜີຂອງທຶນ ເປັນຄວາມລັບທີື່ສດ ແລະ ຈະນາໃຊຸ້ຂໍໍ້ມນທີື່ໄດຸ້ຮັບພຽງແຕ່ເຂົົ້າໃນເປົ້າໝາຍ
ເພືື່ອການຄັດເລືອກຕາມເງືື່ອນໄດຸ້ຮັບທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານ ວິຊາການ ຈາກກອງທຶນ LAFF.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ແບບຟອມໜັງສສະເໜເຈດຈານົງ
ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1 ທີຕ
ື່ ດ
ິ ຄັດມາພຸ້ອມກັບການສະເໜີຂຈ
ໍ ດ
ົ ໝາຍສະແດງເຈດຈານົງ
2020 ຂອງກອງທຶນສົງົ່ ເສີມການເຂົາົ້ ຫາແຫງ່ ທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF)

ໃບສະເໜີຂທ
ໍ ນ
ຶ
ກະລນາຮັບປະກັນວ່າ ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານທີື່ຕຸ້ອງການແມ່ນໄດຸ້ຖືກຕືື່ມໃສ່ຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ ແມ່ນໄດຸ້ຖືກສົົ່ງມາ
ພຸ້ອມ ໃນເວລາທີື່ທ່ານສົົ່ງໜັງສສະແດງເຈດຈານົງ.

ພາກທີ 1: ອົງການຈັດຕັງົ້ ແລະ ທີຢ
ື່ ຕ
່ ດ
ິ ຕໍໍ່
1.1 ຊືເື່ ຕັມ

1.2. ທີຢ
ື່ ຕ
່ ດ
ິ ຕໍໍ່

1.3 ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ

ປະເພດ

ກັບການຂືນ
ົ້ ທະ ບຽນ
ແລະ ໃບອະນຍາດ

1.3.1 ການຈົດທະ

ເລກທີ, ອອກໃຫຸ້ວນ
ັ ທີ, ອົງກອນລັດທີອ
ື່ ອກໃຫຸ້

ບຽນດາເນີນທລະກິດ

1.3.2 ໃບອະນຍາດ
ຈາກ ທຫລ

1.3.3 ທະບຽນອາ
ກອນ

ຕົວແທນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີຖ
ື່ ກ
ື ຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ
1.4 ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ

1.4.1 ຊືື່ ແລະ

ກັບການຕິດຕໍໍ່ ຂອງຜທ
ຸ້ ີື່
ເປັນຕົວແທນຂອງສະຖາ

ນາມສະກນ ແລະ
ຕາແໜ່ງ

ບັນການເງິນ (ເຊັົ່ນວ່າ:
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ບກຄົນຜທ
ຸ້ ຈ
ີື່ ດ
ົ ທະ ບຽນ
ໃນນາມສະຖາ ບັນການ
ເງິນ ແລະ ອານາດໃນການ
ເປັນຜຕ
ຸ້ າງໜຸ້າ ຫື ລົງລາຍ
ເຊັນໃນນາມ ສະຖາບັນ

1.4.2 ເບີໂທລະສັບ

ການເງິນ)

1.4.4 ທີື່ຢ່ອີເມວ

ຫຸ້ອງການ
1.4.3 ເບີໂທລະສັບ
ມືຖື
ຫຸ້ອງການ
1.4.5 ທີື່ຢ່ຫຸ້ອງການ

1.4.6 ຕຸ້ ປນ
ການຕິດຕໍບ
ໍ່ ກ
ຸ ຄົນຜທ
້ ຮ
ີ່ ບ
ັ ຜິດຊອບກ່ຽວກັບໜັງສສະແດງເຈດຈານົງຂໍທນ
ຶ
1.5. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ

1.5.1 ຊືື່ ແລະ

ກັບການຕິດຕໍໍ່ ຂອງຕົວ
ແທນສະຖາ ບັນການເງິນ
ຫື ພະນັກງານ ຜບ
ຸ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານ

ນາມສະກນ ແລະ
ຕາແໜ່ງ

ໜັງສສະແດງ ເຈດຈານົງ.

ມືຖື

1.5.2 ເບີໂທລະສັບ
1.5.3 ທີື່ຢ່ອີເມວ

1.6 ບັນຊີລາຍຊືື່ ແຂວງ

1.6.1 ແຂວງ

1.6.2 ເມືອງ

ແລະ ເມືອງ ທີອ
ື່ ງົ ກອນ
ຂອງທ່ານ ອະນຍາດໃຫຸ້
ເຮັດວຽກ ແລະ ມີສາຂາ
ຫື ໜ່ວຍບໍລກ
ິ ານ ເພືອ
ື່
ປ່ອຍກໃຸ້ ຫຸ້ແກ່
MSMEs

ພາກທີ 2: ການສະເໜີຂທ
ໍ ນ
ຶ ຈາກກອງທຶນ LAFF
2.1 ການ ສະເໜີຂໍ ທຶນ

ວົງເງິນລວມ ທີື່ສະເໜີຂໍໃນງວດນັ້ (ລຸ້ານ ກີບ).

ຈາກກອງທຶນ LAFF ໃນ
ເທອ
ີ່ ນັ້
2.2 ຄວາມ ສົນໃຈ ຂໍທນ
ຶ

ຄາດຄະເນຄວາມສົນໃຈຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ

ຈາກກອງທຶນ LAFF

LAFF ເພີ່ອມາເປັນທຶນເພີ່ມເຕມ ສາລັບງວດໜ້າ

ສໍາລັບງວດໜຸ້າ

(ລຸ້ານ ກີບ).
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2.3 ຄວາມເປັນມາ ຫື
ເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບ ການຂໍ
ທຶນ ຈາກກອງ ທຶນ LAFF

ພວກເຮົາໄດຸ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ ຫື
ເຫດຜົນຂອງການສະເໜີຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ
LAFF ພາຍໃຕຸ້ການສະແດງເຈດຈານົງເທືື່ອນີົ້
ໃນໜືື່ງໜຸ້າເຈຸ້ຍ -A4, ລວມທັງແຜນການນາໃຊຸ້
ທຶນ (ເບີື່ງໃນ: ພາກ ຂ ຍໍໍ້ໜ້າທ 1 ຂອງໜັງສື
ສະແດງເຈດຈານົງ). ຄວນຕອບຄາຖາມ ດຸ້ວຍຄາ
ວ່າ ແມ່ນ ຫື ບໍໍ່ແມ່ນ; ຖຸ້າຫາກວ່າຄາຕອບວ່າ “ບໍໍ່”
ອາດກຸ້າວໄປສ່ການບໍໍ່ມີເງືື່ອນໄດຸ້ຮັບທຶນ.

ພາກທີ 3: ການສະເໜີຂກ
ໍ ານຊ່ວຍເຫອ
ື ດຸ້ານວິຊາການ
3. ການ ສະເໜີຂກ
ໍ ານ

3.1. ພວກເຮົາສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາ

ຊ່ວຍເຫອ
ື ດຸ້ານວິຊາການ

ການ (ຄາຕອບ: ຂໍ/ບໍໍ່ຂໍ)
3.2 ພວກເຮົາໄດຸ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມ
ເປັນມາ ຫື ເຫດຜົນ ການຂໍການຊ່ວຍເຫືອ
ດຸ້ານວິຊາການ (ເບີື່ງໃນ: ພາກ ຂ ຍໍໍ້ໜ້າທ
1 ຂອງໜັງສືສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດ
ຈານົງ). ຄາຕອບ ຂໍ/ບໍໍ່ຂໍ
3.3 ພວກເຮົາສະເໜີຂໍການປະເມີນຄວາມ
ຕອງການ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານ
ວິຊາການ ເພີື່ມເຕີມ ເພືື່ອສຸ້າງເປັນ
ແຜນການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການແບບຄົບ
ຊຸດ (ຄາຕອບ: ຂໍ/ບໍໍ່ຂໍ).

ພາກທີ 4: ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮບ
ັ ທຶນ
ກະລນາຊີແ
ົ້ ຈງ ວ່າແມ່ນ ຫື ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື ຕືມ
ື່ ເປັນຕົວເລກ ທີສ
ື່ ອດຄ່ອງກັບສະຖາບັນການເງິນຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າຈາເປັນ ກະລຸນາອະທິບາຍ
ເພມ
ີ່ ເຕມ ໂດຍເພມ
ີ່ ເປັນເອກະສານຕິດຄັດມາພ້ອມ.

ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮບ
ັ ທຶນ

ຕົວຊີວ
ົ້ ດ
ັ

ແມ່ນ/ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື
ໃສ່ເປັນຕົວ ເລກ

A. ຄວາມສົນໃຈຫາຍ ໃນການປ່ອຍເງິນກຸ້

1. ມີແຜນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນທລະກິດ ຢ່າງຈະແຈຸ້ງ

ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSME ເຊີື່ງເປັນເປົ້າໝ

ທີື່ມີການສມໃສ່ ການປ່ອຍເງິນກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSME
ເຊີື່ງເປັນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ກາຍ 500 ລຸ້ານກີບ)
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(ວົງເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍບໍໍ່

ພາກທີ 4: ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮບ
ັ ທຶນ
ກະລນາຊີແ
ົ້ ຈງ ວ່າແມ່ນ ຫື ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື ຕືມ
ື່ ເປັນຕົວເລກ ທີສ
ື່ ອດຄ່ອງກັບສະຖາບັນການເງິນຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າຈາເປັນ ກະລຸນາອະທິບາຍ
ເພມ
ີ່ ເຕມ ໂດຍເພມ
ີ່ ເປັນເອກະສານຕິດຄັດມາພ້ອມ.

ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮບ
ັ ທຶນ

ຕົວຊີວ
ົ້ ດ
ັ

ແມ່ນ/ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື
ໃສ່ເປັນຕົວ ເລກ

າຍ ຂອງໂຄງການ (ວົງເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍຕ່າ

2. ມີຄວາມພຸ້ອມໃນການຮັບເອົາການສະໜັບສະໜນ
ເພືື່ອປັບປງວິທີວິທະຍາຂອງ

ກວ່າ 500 ລຸ້ານກີບ)

ການ

ປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່

MSME ແລະ ປັບປງລະບົບການບໍລິຫານສິນເຊືື່ອ
(ລວມ ທັງນະໂຍ ບາຍ, ຂະບວນການ, ບົດແນະນາ
ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວ ຂຸ້ອງກັບການ ປ່ອຍ
ກ)ຸ້ , ຖຸ້າເຫັນວ່າຈາເປັນ

3. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມ

ແລະ ການລົງ
ກວດກາຢ່ພາກສະໜາມ ຢ່າງເປັນ ປະຈາ ໃນລະດັບ
ຂັົ້ນສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຂັົ້ນລກຄຸ້າ MSME ທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໂດຍ ຫື ໃນນາມ ອົງການ KfW.

4. ສະໜອງຂໍໍ້ມນຢພ
່ າກສະໜາມກ່ຽວກັບເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍທີື່
ປ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ MSME ທີື່ລົງທຶນໂດຍທຶນຂອງກອງ
ທຶນ LAFF ແລະ ສະຖານະດຸ້ານການເງິນຂອງ PFI
ຢ່າງເປັນປກກະຕິ
B. ປະສົບການ ແລະ ມີລະດັບຄວາມສາ
ມາດໃນການປ່ອຍກຕ
ຸ້ ໍໍ່

1. ມີປະສົບການໃນການປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ໃນ
ສປປ ລາວ ຢ່າງໜຸ້ອຍໜືື່ງປີ.
2.

ມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກຸ້ອອກໄປໃນຈານວນ

15 ຕືົ້ກີບ ສາລັບທະນາຄານ (0.5 ຕືົ້ກີບ ສາລັບ ສກຈຮ)
ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ສາມ ປີ.
C. ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ຕາມລະບຽບການ
ດຸ້ານຄວາມໝັົ້ນຄົງ

1. ໄດຸ້ຮັບໃບອະນຍາດຈາກ ທຫລ.
2. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມຢ່າງເປັນປະຈາຂອງ
ທຫລ
3. ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດຸ້ານຄວາມໝັົ້ນ
ຄົງຂອງ ທຫລ
4. ສາມາດປະຕິບັດພັນທະດຸ້ານການກວດສອບພາຍ
ນອກໄດຸ້.
5. ສາມາດສະໜອງໄດຸ້ພັນທະດຸ້ານການລາຍງານ.
6. ມີມາດຕະຖານການບັນຊີ ແລະ ຂະບວນການຄອບ
ຄມພາຍໃນ ທີສ
ື່ າມາດເຮັດໃຫຸ້ມີການຕິດຕາມໄດຸ້
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ພາກທີ 4: ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮບ
ັ ທຶນ
ກະລນາຊີແ
ົ້ ຈງ ວ່າແມ່ນ ຫື ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື ຕືມ
ື່ ເປັນຕົວເລກ ທີສ
ື່ ອດຄ່ອງກັບສະຖາບັນການເງິນຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າຈາເປັນ ກະລຸນາອະທິບາຍ
ເພມ
ີ່ ເຕມ ໂດຍເພມ
ີ່ ເປັນເອກະສານຕິດຄັດມາພ້ອມ.

ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮບ
ັ ທຶນ

ຕົວຊີວ
ົ້ ດ
ັ

ແມ່ນ/ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື
ໃສ່ເປັນຕົວ ເລກ

ທຶນເງິນກຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ແລະ ການນາໃຊຸ້
ທຶນດັົ່ງກ່າວ.
D. ມີນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ການດາເນີນ
ງານດຸ້ານສິນເຊືື່ອທີເື່ ປັນມືອາຊີບ ແລະ
ໂປ່ງໂສ

1. ມີວິທີວິທະຍາ ການປ່ອຍເງິນກຸ້ ທີື່ມີປະສິດທິຜົນ.
2.

ມີຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີື່ເໝາະສົມ.

3. ບໍໍ່ມີການຖົມຂມ ແລະ ມີການນາໃຊຸ້ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ
ຕາມກົນໄກຕະລາດ.
4. ອັດຕາສ່ວນໜີົ້ຊັກຊຸ້າ ຫື NPL ຢ່ໃນລະດັບບໍໍ່ເກີນ
5%.
5. ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ

ຢ່າງໜຸ້ອຍ

10.5% (ສາລັບທະນາຄານ) ຫື 12% (ສາລັບ ສກ
ຈຮ).
6. ລະດັບຜົນການປະຕິບັດງານສງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍ
ຂອງຂະແໜງການ.
E. ມີການປະຕິບັດງານການບໍລກ
ິ ານດຸ້ານ
ການເງິນທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນກ່ຽວກັບການນາໃຊຸ້ຫັກການ
ການປກປ້ອງລກຄຸ້າ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂໍໍ້ການົດ ແລະ
ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການປກປ້ອງຜຊ
ຸ້ ົມໃຊຸ້ການບໍລິການ
ດຸ້ານການເງິນ.

ພາກທີ 5: ພາບລວມກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜນດຸ້ານວິຊາການ ແລະ/ ຫື ດຸ້ານການເງິນ ຈາກອົງການຈັດຕັງົ້
ສາກົນ ແລະ/ຫື ອົງກອນຜໃຸ້ ຫຸ້ທນ
ຶ , ລັດຖະບານ ຫື ແຫງ່ ທຶນຈາກພາຍນອກອືນ
ື່ ໆ ລວມທັງ ສະຖາບັນການເງິນ
ສາກົນ. ກະລນາໃຫຸ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງການສະໜັບສະໜນທີມ
ື່ ໃີ ນປະຈບັນ ດັງົ່ ກ່າວ ຖຸ້າມີ:
ອົງກອນ

ປະເພດຂອງການສະໜັບສະໜນ ແລະ ຊັບພະ ຍາກອນ
ມະນດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດຸ້ານການ ເງິນທີກ
ື່ ຽ່ ວຂຸ້ອງ
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ວັນທີເລີມ
ື່ ຕົນ
ົ້ ແລະ ວັນ
ທີສນ
ີົ້ ສດ ການສະໜັບ
ສະໜນ

ພາກທີ 6: ພາບລວມ ກ່ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ຂໍມ
ໍ້ ນຂ່າວສານ ທີຕ
ື່ ອ
ຸ້ ງສົງົ່ ໃຫຸ້ກອງທຶນ.
ຫົວຂໍໍ້

ສະໜອງໃຫຸ້ໃນຮບແບບ – ທີເປັນບ່ອນອີງ

ຄວາມເປັນມາ ຫື ເຫດຜົນ ທີສ
ື່ ະເໜີຂທ
ໍ ນ
ຶ

ຂຽນເພີມ
ື່ ເຕີມ (ໜືງື່ ໜຸ້າເຈຸ້ຍ A4)

yes / no

ຈາກກອງທຶນ LAFF (ເບີງື່ ໃນ: ພາກທີ 2
ຂອງແບບຟອມນີ)ົ້
ຄວາມເປັນມາ ຫື ເຫດຜົນສະເໜີຂໍ ການ
ຊ່ວຍເຫອ
ື ດຸ້ານວິຊາການຈາກກອງທຶນ

ຂຽນເພີມ
ື່ ເຕີມ (ໜືງື່ ໜຸ້າເຈຸ້ຍ A4)

LAFF (ເບີງື່ ໃນ: ພາກທີ 3 ຂອງແບບຟອມ
ນີ)ົ້
ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮບ
ັ ທຶນ (ເບີງື່ ໃນ: ພາກທີ 4

ການກວດກາ: ໃຫ້ໃສ່ວ່າ “ແມ່ນ”, ບໍໍ່ໃສ່ຕົວເລກ, ຖ້າເຫັນ

ຂອງແບບຟອມນີ)ົ້

ວ່າຈາເປັນ ກະລຸນາອະທິບາຍເພີ່ມເຕມ ໃສ່ໜ້າເຈ້ຍຕ່າງ
ຫາກ

ເອກະສານທີຕ
ື່ ອ
ຸ້ ງການ (ເບີງື່ ໃນ: ໜັງສື
ສະແດງເຈດຈານົງ)

ພາກທີ 7: ການຢັງົ້ ຢືນ
ຂຸ້າພະເຈົົ້າ, ທີື່ລົງລາຍເຊັນຂຸ້າງລ່ມນີົ້, ຢັົ້ງຢືນວ່າ ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ທີື່ໄດຸ້ປະກອບໃຫຸ້ໃນແບບຟອມສະບັບນີົ້ ແມ່ນຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ຄົບ
ຖຸ້ວນ. ຂຸ້າພະເຈົົ້າຮັບຮຸ້ວ່າ ການສະໜອງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານທີື່ບໍໍ່ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ບໍໍ່ຖືກຕຸ້ອງ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫຸ້ ສະຖາບັນຂອງຂຸ້າພະເຈົົ້າ ບໍໍ່
ສາມາດໄດຸ້ຮັບທືນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການ ຈາກກອງທຶນ LAFF ທັງໃນປະຈບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.
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ລົງລາຍເຊັນ

ຊືື່ ແລະ
ນາມສະກນ ຜຸ້
ລົງລາຍເຊັນ

ຈ້າກາຂອງສະຖາບັນການເງິນ

ຕາແໜ່ງໃນ
ສະຖາບັນ
ການເງິນ
ວັນທີ

ວັນທີ ແລະ ເວລາ ປິດສົງົ່ ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງ (EoI) ແມ່ນ ວັນ_____, ວັນທີ_______ ເດືອນ_______
20___________ເວລາ 15:00 ຕາມເວລາ ສປປ ລາວ. ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງ ທີໄື່ ດຸ້ຮບ
ັ ຊຸ້າກວ່າວັນການົດນັດໝາຍ
ດັງົ່ ກ່າວ ແມ່ນ ຈະບໍໄໍ່ ດຸ້ຖກ
ື ພິຈາລະນາ. ໜັງສສະແດງເຈດຈານົງ ແລະ ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສົົ່ງໃສ່ຊອງທີື່ປິດ
ແລະ ຂຽນຫົວ ຂໍໍ້ໃສ່ວ່າ “ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງ ເພືອ
ື່ ຂໍທນ
ຶ ຈາກກອງທຶນ LAFF ປີ 20______”, ສົົ່ງໄປຕາມທີື່ຢ່
ຂຸ້າງລ່ມນີົ້:
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ກົມບໍລິການທະນາຄານ
ກອງເລຂາ ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF)
ສົົ່ງ: ທ່ານ ນ ສ້ອຍສຸວັນ ສບໍລິບນ, ທ່ານ ນ ສຸກລາຕ ບົວຄ່າສິດ
ຕຸ້ ປນ 19, ຖະນົນ ຢອນເນ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2. ລາຍການຍົກເວັັ້ນຂອງກອງທຶນ LAFF
ກຸ່ມ KfW ບໍໍ່ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນເປົ້າໝາຍໂຄງການຕ່າງໆໃນຄົງເຂດລຸ່ມນັ້:
1. ການຜະລິດ ຫຼ ການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ກິດຈະກາ ທີ່ຖກລົບລ້າງ ຫຼ ເກອດຫ້າມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ
ເຊັົ່ນຕົວຢ່າງດັົ່ງລຸ່ມນັ້
i) ຢາ, ຢາກາຈັດສັດຕພຶດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ສານຜິດອີ່ນໆ ບາງຊະນິດ (ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ Rotterdam, ສົນທິສັນຍາ
Stockholm, ແລະ WHO "ຜະລິດຕະພັນການຢາ: ການຈາກັດນາໃຊ້ ແລະ ການຄອບຄອງ"),
ii) ສານທີ່ທາລາຍຊັັ້ນ ໂອໂຊນ (ozone depleting) (ພາຍໃຕ້ ໂປຼໂຄໂຄ Montreal),
iii) ການປກປ້ອງສັດປ່າ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດປ່າ (ພາຍໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ CITES / Washington)
iv) ການຄ້າສິີ່ງເສດເຫຼອຂ້າມຊາດທີ່ເກອດຫ້າມ (ພາຍໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ Basel).
2. ການລົງທຶນທອ
ີ່ າດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການທາລາຍ** ຫຼ ສ້າງຜົນເສຍຫາຕໍໍ່ຄົງເຂດທີ່ມຄຸນຄ່າຕໍໍ່ການອະນຸລັກ
(ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ມການຊົດເຊຍທີ່ພຽງພໍຕາມມາດຕະຖານສາກົນ).
3. ການຜະລິດ ຫຼ ຄ້າຂາຍອາວຸດທີ່ຍັງມຂໍໍ້ຂັດແຍ້ງ ຫຼ ອົງປະກອບສາຄັນທີ່ຈະນາໄປສ້າງອາວຸດທມ
ີ່ ອະນຸພາບ
ທາລາຍລ້າງຮ້າຍແຮງ (ອາວຸດນິວເຄຼຍ ແລະ ຫົວລກປືນກາມັງຕະພາບລັງສ, ອາວຸດຊິວະພາບ ແລະ
ອາວຸດເຄມທີ່ມອະນຸພາບທາລາຍ ຮ້າຍແຮງ, ລກບົມບ,ັ້ ລກມິນ, ການກັົ່ນຕອງທາດຢຣານຽມ)
4. ການຜະລິດ ແລະ ຄ້າຂາຍວັດຖຸທີ່ແຜ່ກາມັງຕະພາບລັງສ. ແຕ່ໃນນັ້ບລ
ໍໍ່ ວມການຈັດຊອ
ັ້ ຸປະກອນການແພດ, ອຸປະກອນ
ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ຫຼ ເຄອ
ີ່ ງມອຸປະກອນອນ
ີ່ ໆ ຊຶີ່ງໄດ້ມປ້ອງກັນຄວບຄຸມການແຜ່ກາມັງຕະພາບລັງສ ຢ່າງພຽງພໍແລ້ວ.
5. ການຜະລິດ ແລະ ຄ້າຂາຍແຮ່ໄຍຫິນທີ່ບໍໍ່ມການຈັບຕົວ (unbound asbestos). ໃນນັ້ບລ
ໍໍ່ ວມການຈັດຊັ້ ຫຼ
ນາໃຊ້ໄຍສມັງ ທີ່ມການຈັບຕົວ ແລະ ສິນ
ັ້ ສ່ວນທີ່ມສ່ວນປະກອບໄຍທີ່ບໍໍ່ເກນ 20%.
6. ວິທການຫາປາທີ່ມການທາລາຍລ້າງສງ ຫຼ ການຫາປາແບບໄຫຼມອງໃນທະເລ ທີ່ນາໃຊ້ມອງທີ່ມລວງຍາວ ເກນກ່ວາ 2.5
ກິໂລແມັດ.
7. ການສ້າງເຕົາປະຕິກອນນິວເຄຼຍ (ຍົກເວັັ້ນໄດ້ມມາດຕະການໃນການລຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍຕໍໍ່ຊັບສິນທີ່ມຢ່) ແລະ
ການຂຸດຄົັ້ນແຮ່ທາດທີ່ມທາດຢຣານຽມ.
8. ການຊອກຄົັ້ນ (prospection), ການສາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົນ
ັ້ ຖ່ານຫິນ; ການຂົນສົົ່ງທາງບົກທີ່ ແລະ ພນ
ັ້ ຖານ ໂຄງລ່າງ
ທີ່ນາໃຊ້ຖ່ານຫນ; ໂຮງງານໄຟ, ສະຖານສ້າງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອຸປະກອນສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ນາໃຊ້ ຖ່ານຫນ.
9. ການຊອກຄົັ້ນ, ການສາຫຼວດ ແລະ ການກັົ່ນນໍ້າມັນຈາກ ຫນດນດານ (bituminous shale), ນໍ້າມັນຫນຊາຍ (tar
or oil sands) ທີ່ບໍໍ່ໄດ້ນາໃຊ້ວິທດັົ່ງເດມ.
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