ກອງປະຊຸມນາສະ
ສະເໜີໂຄງການໂຄງການກອງທຶນສົງງເສີມ
ການເຂົາ້ ເຖິງແຫຼງທຶນໃນ ສປ
ປປ ລາວ – LAFF ສະໜັບສະໜນ
ໜນໂດຍລັດຖະບານ
ສ. ເຢຍລະມັນ ໂດຍຜານທະ
ຜານທະນາຄານເພືອ
່ ການພັດທະນາຂອງປະ
ປະເທດເຢຍລະມັນ
(KfW)
ໃນວັນພະຫັດ, ວັນທີ 29 ຕລາ ປ 2020, ທະນາຄານແຫງ ສປປ
ລາວ (ທຫລ) ໂດຍການຮວມມືກັບບໍລິສັດທີປກສາດານການເງິ
ປ
່ ກ
ນ ແລະ ການ
ກະສິກາ (AFC) ຂອງ ສ.ເຢຍລະມັນ ໄດຈັດກອງປະຊຸ
ກອງ
ມນາສະເໜີໂຄງການ
ກອງທຶນ LAFF II ບາດກາວທີສ
່ ອງເພື່ອນາສະ
ສະເໜີແຜນການຊວຍເຫຼືອດານ
ວິຊາການບາດກາວທີສອງລວມທັງແຜນວຽກຂອ
ຂອງໂຄງການດັງກາວ.
ທານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜວາການທະນາຄານແຫງ
ຮອງ
ສປປ ລາວ ທັງເປນປະທານຄະນະຊີນ
້ າໂຄງການກອງ
ການກອງທຶນ LAFF ໄດໃຫ
ກຽດເຂົ້າຮວມເປນປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ທານ Jan Wiegelmann,
ຜອານວຍການອົງການ KfW ປະຈາ ສປປ ລາວ ໄດໃຫກຽດເຂົ້າຮວມເປນ
ປະທານຮວມ. ໃນກອງປະຊຸມແມນມີຜເຂົ້າຮວມທັ
ຮວມ ງໝົດ 16 ທານເຊິ່ງມາຈາກຄະນະຊີນ
້ າ ແລະ ຄະ
ຄະນະຄມຄອງບໍລຫ
ິ ານກອງທຶນ
LAFF ຈາກ ທຫລ, ຕົວແທນຈາກອົງການ KFW ປະຈາ ສປປ ລາວ ແລະ ທີມງານທີປ
່ ກສາຂອງບໍລສ
ິສັັດ AFC. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີ
ອີກ 3 ທານທີ່ເຂົ້າຮວມທາງໄກ (on-line) ເຊິ່ງລວມມີ: ທານຜຈັດການໂຄງການຂອງອົງການ KfW ປະຈາຢເມືອງ Frankfurt,
ສ. ເຢຍລະມັນ; ທານຜຈັດການໂຄງການຂອງບໍ
ບໍລິສັດ AFC ປະຈາຢນະຄອນບອນ, ສ. ເຢຍລະມັນ ແລະ ທານ
ທານຫົວໜາທີມງານທີປ
່ ກສາ
ຂອງບໍລິສັດ AFC ຈາກປະເທດສີລັງກາ.
ກອງທຶນສົງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໃນສປປລາວ
ໃນສ
(Lao Access to Finance Fund– LAFF) ແມນໄດຖືກສາງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປ
2014 ໂດຍໄດຮັບທຶນຊວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ
ບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ໂດຍຜານທະນາຄານເພື່ອການພັດທະ
ທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ
(KfW) ແລະ ມີຈດປະສົງເພື່ອສົງເສີມການເຂົ
ເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນສາລັບຈລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະ
ຂະໜາດນອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ
ຂອງ ສປປ ລາວ. ພາຍຫຼັງທີໄ່ ດມີການສາງຕັ້ງກອງທຶ
ກອ ນດັງກາວ, ເງິນກແບບມອບເໝົາງວດທາອິດຈານວນ
ນວນ 3 ລານເອີໂຣ (ລວມທັງການ
ຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການຈານວນເງິນ 0.8 ລານເອີໂຣ)
ຣ ໄດຖືກປອຍໃຫທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ ຈາກັດ ເຊິ່ງເປນສະຖາບັນການເງິນທີ່
ເຂົ້າຮວມໂຄງການ (PFI) ແຫງທາອິດ ແລະ ທະນາຄານດັ
ທ
ງກາວກໍໄດນາເອົາໄປປອຍກຕໍໃຫແກຫົວໜວຍ
ໜວຍຈລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນອຍ (MSEs) ຈານວນ 2,300 ຫົວໜວຍ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ, ແລະ ໄດຊາລະຄືນທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບຍໃຫແກ
ກອງທຶນ LAFF ທັນຕາມການົດເວລາ ແລະ ຄົບຖວນ. ໃນປ 2019, ສະຖາບັນການເງິນຈລະພາກທີຮ
່ຮັັບເງິນຝາກປະຕຄາໄດຖືກຄັດ
ເລືອກເຂົ້າຮວມໂຄງການ ແລະ ໄດຮັບເງິນກແບບມອບ
ແບບມອບເໝົາຈານວນ 3 ຕືກ
້ ີບຈາກກອງທຶນ LAFF ແລະໄດ
ແລະໄດນາເອົາໄປປອຍກຕໍໃຫແກ
ຈລະວິສາຫະກິດຈານວນ 65 ຫົວໜວຍທີມ
່ ີການດາເນີ
ການ
ນງານຢແຂວງວຽງຈັນ. ຍອນເຫັນວາການດາເນີ
ເນີນງານຂອງກອງທຶນດັງກາວໃນ
ບາດກາວທາອິດປະສົບຜົນສາເລັດເປນຢາງດີ, ລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງໃຫການສະໜັບສະ
ສະໜນທຶນເພີ່ມເຕີມເປນບາດ
ກາວທີສອງຈານວນ 6 ລານເອີໂຣ (ພອມດວຍໂຄງ
ໂຄງການສາງຂີດຄວາມສາມາດຈານວນເງິນ 0.8 ລານເອີ
ເອີໂຣຕື່ມອີກ) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ
ແກການຄມຄອງບໍລຫ
ິ ານກອງທຶນດັງກາວໃຫມີ
ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ໂຄງການສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫແກກອງທຶນ LAFF ບາດກາວທີໜຶ່ງ (LAFF I) ແມນເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກັນຍາປ 2017
ໂດຍການສະໜອງການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການຈາກບໍລິສັດ AFC ແລະ ໄດສິ້ນສດລົງໃນເດືອນສິງຫາປ 2020. ໃນຕອນທ້າຍຂອງ
ໂຄງການ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການເຊິ່ງລວມມີ ທຫລ ແລະ KfW ເຫັນໄດເຖິງໝາກຜົນຂອງການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການ ແລະ ໄດຕົກລົງ
ໃຫມີການສືບຕໍການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການເປນບາດກາວທີສອງເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ ປ 2020 ແລະ ມີການົດເວລາທັງໝົດ
3 ປ.
ໂດຍອີງຕາມແຜນການປະຕິບັດງານ, ໜຶ່ງໃນບັນດາກິດຈະກາເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການແມນການຈັດກອງປະຊຸມເປດໂຄງການເພື່ອ
ນາສະເໜີກຽວກັບໂຄງການ, ແຜນວຽກ ແລະ ບລິມະສິດກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຈດປະສົງຕົ້ນຕໍໃນການຈັດກອງປະຊຸມ
ໃນມື້ນີ້ແມນເພື່ອ:




ນາສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາກັນກຽວກັບແຜນວຽກທີຈ
່ ະຕອງໄດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນໄລຍະເວລາບາດກາວທີ 2 ຂອງໂຄງ
ການ;
ແລກປຽນແນວຄາຄິດຄາເຫັນກຽວກັບແຜນການທີສ
່ ະເໜີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕົກລົງກັນກຽວກັບການປບດັດ ແລະ
ຮັບຟງຂໍສະເໜີແນະຕາງໆກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນຊວງໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ແລກປຽນຄາຄິດຄາເຫັນແລະສະເໜີກິດຈະກາໂດຍສະເພາະກິດຈະກາທີກ
່ ຽວຂອງກັບອົງປະກອບທີໃໝທີ 3 (ມາດຕະຖານການ
ຄມຄອງດານສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລອມ), ອົງປະກອບທີ 4 (ການເງິນແບບດີຈຕ
ີ ອນ), ແລະອົງປະກອບທີ 5 (ການເງິນສີຂຽວ).

ກອງປະຊຸມໄດດາເນີນເປນເວລາເຄິ່ງວັນ, ບັນດາຜເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມໄດມີການສົນທະນາປກສາຫາລືກຽວກັບໂຄງການສາງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫແກໂຄງການກອງທຶນ LAFF II, ເຊິ່ງລວມມີປະເດັນຕາງໆດັງລມນີ້:





ໄດສັງລວມບັນດາຜົນສາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ກອງທຶນ LAFF I;
ໄດນາສະເໜີກຽວກັບແຜນວຽກຂອງໂຄງການສາງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫແກໂຄງການກອງທຶນ LAFF II ເຊິ່ງປະກອບມີ
ສອງອົງປະກອບຫຼັກ ແລະ ສາມອົງປະກອບເພີ່ມເຕີມທີເ່ ປນ
ໜາວຽກປນອອມ;
ສົນທະນາປກສາຫາລືກຽວກັບແຜນວຽກເຊິ່ງສມໃສແຜນວຽກ
ກຽວກັບການອອກປະກາດແຈງການເພື່ອໃຫມີການສະເໜີຂໍ
ທຶນເຊິ່ງໄດວາງແຜນການອອກແຈງການດັງກາວໃນເດືອນ
ມັງກອນປ 2021 ແລະ ການເບີກຈາຍເງິນກໃນເດືອນເມສາປ
2021.

ໃນຕອນທາຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທານປະທານກອງປະຊຸມໄດສະແດງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນການອອກແບບໂຄງການສາງຂີດຄວາມ
ສາມາດເຊິ່ງເປນການອອກແບບທີສ
່ ອດຄອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສາລັບຊວງ
ໄລຍະເວລາ 5 ປຂາງໜາ. ທານປະທານກອງປະຊຸມໃນນາມການນາຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດໃຫຄາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະໃຫ
ການປະກອບສວນ ແລະ ຊີ້ນານາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫມີຜົນສາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ. ສດທາຍ, ທານປະທານກອງ
ປະຊຸມຍັງໄດສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ກໍຄືທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຂອງ ສ. ເຢຍລະມັນ (KfW)
ທີໄ່ ດໃຫການສະໜັບສະໜນທາງດານການເງິນແກໂຄງການດັງກາວ ແລະ ໄດສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບໍລິສັດທີປ
່ ກສາ AFC ທີ່
ໄດປະກອບສວນໃຫການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການເພື່ອຮັບປະກັນໃຫແກການຄມຄອງບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ການດາເນີນງານຂອງກອງທຶນສົງ
ເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໃນ ສປປ ລາວ (LAFF) ໃຫມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວພາຍໃຕການຄມຄອງບໍລິ
ຫານຂອງທະນາຄານແຫງສປປ ລາວ ຕະຫຼອດໄປ.
# ຂາວ ແລະ ພາບ: ກົມບໍລກ
ິ ານທະນາຄານ, ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ.

