
 

 

 

 
ກອງປະຊຸມນ�າສະ

ການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນໃນ ສປ

ສ. ເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ�ານທະ

 

ໃນວັນພະຫັດ, ວັນທ ີ 29 ຕ�ລາ ປ� 2020, 

ລາວ (ທຫລ) ໂດຍການຮ�ວມມືກັບບໍລິສັດທີປ່�ກ

ກະສິກ�າ (AFC) ຂອງ ສ.ເຢຍລະມັນ ໄດ�ຈັດກອງ

ກອງທຶນ LAFF II ບາດກ�າວທີສ່ອງເພື່ອນ�າສະ

ວິຊາການບາດກ�າວທສີອງລວມທັງແຜນວຽກຂອ

ທ�ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງ

ສປປ ລາວ ທັງເປ�ນປະທານຄະນະຊີນ້�າໂຄງການກອງ

ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມເປ�ນປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ 

ຜ��ອ�ານວຍການອົງການ KfW ປະຈ�າ ສປປ ລາວ

ປະທານຮ�ວມ. ໃນກອງປະຊຸມແມ�ນມີຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມ

LAFF ຈາກ ທຫລ, ຕົວແທນຈາກອົງການ KFW 

ອີກ 3 ທ�ານທ່ີເຂ້ົາຮ�ວມທາງໄກ (on-line) ເຊິ່ງ

ສ. ເຢຍລະມັນ; ທ�ານຜ��ຈັດການໂຄງການຂອງບໍ

ຂອງບໍລິສັດ AFC ຈາກປະເທດສີລັງກາ. 

ກອງທຶນສົ�ງເສີມການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນໃນສ

2014 ໂດຍໄດ�ຮັບທຶນຊ�ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ

(KfW) ແລະ ມີຈ�ດປະສົງເພື່ອສົ�ງເສີມການເຂ້ົາ

ຂອງ ສປປ ລາວ. ພາຍຫຼັງທີໄ່ດ�ມີການສ�າງຕັ້ງກອ

ຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານວິຊາການຈ�ານວນເງິນ 0.8 ລ�ານເອີໂຣ

ເຂ້ົາຮ�ວມໂຄງການ (PFI) ແຫ�ງທ�າອິດ ແລະ ທ

ຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ (MSEs) ຈ�ານວນ 2,300 

ກອງທຶນ LAFF ທັນຕາມກ�ານົດເວລາ ແລະ 

ເລືອກເຂ້ົາຮ�ວມໂຄງການ ແລະ ໄດ�ຮັບເງິນກ��ແບບມອບ

ຈ�ລະວິສາຫະກິດຈ�ານວນ 65 ຫົວໜ�ວຍທີມີ່ການ

ບາດກ�າວທ�າອິດປະສົບຜົນສ�າເລັດເປ�ນຢ�າງດ,ີ ລັດ

ກ�າວທສີອງຈ�ານວນ 6 ລ�ານເອໂີຣ (ພ�ອມດ�ວຍໂຄງ

ແກ�ການຄ��ມຄອງບໍລຫິານກອງທຶນດັ�ງກ�າວໃຫ�ມີ

ສະເໜີໂຄງການໂຄງການກອງທຶນສົ�ງ

ປປ ລາວ – LAFF ສະໜັບສະໜ�ນ

ຜ�ານທະນາຄານເພ່ືອການພັດທະນາຂອງປະ

(KfW) 
 

2020, ທະນາຄານແຫ�ງ   ສປປ 

ປ�ກສາດ�ານການເງິນ ແລະ ການ

ກອງປະຊຸມນ�າສະເໜີໂຄງການ

ສະເໜີແຜນການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານ

ຂອງໂຄງການດັ�ງກ�າວ. 

ຮອງຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ     

ການກອງທຶນ LAFF ໄດ�ໃຫ�

 ທ�ານ Jan Wiegelmann,   

ລາວ ໄດ�ໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມເປ�ນ

ຮ�ວມທັງໝົດ 16 ທ�ານເຊິ່ງມາຈາກຄະນະຊີນ້�າ ແລະ ຄະ

KFW ປະຈ�າ ສປປ ລາວ ແລະ ທີມງານທີປ່�ກສາຂອງບໍລສິັດ

ເຊິ່ງລວມມີ: ທ�ານຜ��ຈັດການໂຄງການຂອງອົງການ KfW 

ບໍລິສັດ AFC ປະຈ�າຢ��ນະຄອນບອນ, ສ. ເຢຍລະມັນ ແລະ ທ�ານ

ໃນສປປລາວ (Lao Access to Finance Fund– LAFF) 

ບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ�ານທະນາຄານເພື່ອການພັດທະ

ເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນສ�າລັບຈ�ລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະ

ກອງທຶນດັ�ງກ�າວ, ເງ ິນກ��ແບບມອບເໝົາງວດທ�າອິດຈ�ານວນ

ລ�ານເອີໂຣ) ໄດ�ຖືກປ�ອຍໃຫ�ທະນາຄານ ເອຊລີີດາລາວ ຈ�າກັດ 

ທະນາຄານດັ�ງກ�າວກໍ�ໄດ�ນ�າເອົາໄປປ�ອຍກ��ຕໍ�ໃຫ�ແກ�ຫົວໜ�ວຍ

2,300 ຫົວໜ�ວຍ ຢ�າງມີປະສິດທຜິົນ, ແລະ ໄດ�ຊ�າລະຄືນທັງຕົ້ນ

 ຄົບຖ�ວນ. ໃນປ� 2019, ສະຖາບັນການເງນິຈ�ລະພາກທີຮ່ັບ

ແບບມອບເໝົາຈ�ານວນ 3 ຕືກ້ີບຈາກກອງທຶນ LAFF ແລະໄດ�

ການດ�າເນີນງານຢ��ແຂວງວຽງຈັນ. ຍ�ອນເຫັນວ�າການດ�າເນີນ

ລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນຈຶ່ງໄດ ້ຕົກລົງໃຫ�ການສະໜັບສະ

ໂຄງການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດຈ�ານວນເງິນ 0.8 ລ�ານເອີໂຣຕື່ມ

ມີປະສິດທຜິົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. 

ສົ�ງເສີມ 

ໜ�ນໂດຍລັດຖະບານ 

ປະເທດເຢຍລະມັນ 

ຄະນະຄ��ມຄອງບໍລຫິານກອງທຶນ 

ສັດ AFC. ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງມີ

 ປະຈ�າຢ��ເມືອງ Frankfurt,      

ທ�ານຫົວໜ�າທີມງານທີປ່�ກສາ

LAFF) ແມ�ນໄດ�ຖືກສ�າງຕັ້ງຂ້ຶນໃນປ� 

ທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ 

ຂະໜາດນ�ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ

ນວນ 3 ລ�ານເອີໂຣ (ລວມທັງການ

 ເຊິ່ງເປ�ນສະຖາບັນການເງນິທີ່

ໜ�ວຍຈ�ລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາ

ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ�ຍໃຫ�ແກ�

ຮັບເງິນຝາກປະຕ�ຄ�າໄດ�ຖືກຄັດ

ແລະໄດ�ນ�າເອົາໄປປ�ອຍກ��ຕໍ�ໃຫ�ແກ�

ເນີນງານຂອງກອງທຶນດັ�ງກ�າວໃນ

ສະໜ�ນທຶນເພີ່ມເຕີມເປ�ນບາດ

ເອີໂຣຕື່ມອີກ) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�



 

ໂຄງການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ�ແກ�ກອງທຶນ LAFF ບາດກ�າວທໜ່ຶີງ (LAFF I) ແມ�ນເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກັນຍາປ� 2017 

ໂດຍການສະໜອງການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານວິຊາການຈາກບໍລິສັດ AFC ແລະ ໄດ�ສິ້້ນສ�ດລົງໃນເດືອນສິງຫາປ� 2020. ໃນຕອນທ ້າຍຂອງ

ໂຄງການ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການເຊິ່ງລວມມີ ທຫລ ແລະ KfW ເຫັນໄດ�ເຖິງໝາກຜົນຂອງການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານວິຊາການ ແລະ ໄດ�ຕົກລົງ

ໃຫ�ມີການສືບຕໍ�ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານວິຊາການເປ�ນບາດກ�າວທສີອງເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ ປ� 2020 ແລະ ມີກ�ານົດເວລາທັງໝົດ 

3 ປ�. 

ໂດຍອີງຕາມແຜນການປະຕບັິດງານ, ໜ່ຶງໃນບັນດາກິດຈະກ�າເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການແມ�ນການຈັດກອງປະຊຸມເປ�ດໂຄງການເພື່ອ

ນ�າສະເໜີກ�ຽວກັບໂຄງການ, ແຜນວຽກ ແລະ ບ�ລິມະສິດກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດໂຄງການ. ຈ�ດປະສົງຕົ້ນຕໃໍນການຈັດກອງປະຊຸມ

ໃນມ້ືນີ້ແມ�ນເພື່ອ: 

 

 ນ�າສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາກັນກ�ຽວກັບແຜນວຽກທີຈ່ະຕ�ອງໄດ�ຖືກຈດັຕັ້ງປະຕບັິດພາຍໃນໄລຍະເວລາບາດກ�າວທ ີ2 ຂອງໂຄງ

ການ; 

 ແລກປ�ຽນແນວຄ�າຄິດຄ�າເຫັນກ�ຽວກັບແຜນການທີສ່ະເໜີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດ, ຕົກລົງກັນກ�ຽວກັບການປ�ບດັດ ແລະ 

ຮັບຟ�ງຂໍ�ສະເໜີແນະຕ�າງໆກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດພາຍໃນຊ�ວງໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດໂຄງການ. 

 ແລກປ�ຽນຄ�າຄິດຄ�າເຫັນແລະສະເໜີກິດຈະກ�າໂດຍສະເພາະກິດຈະກ�າທີກ່�ຽວຂ�ອງກັບອົງປະກອບທີໃໝ�ທ ີ3 (ມາດຕະຖານການ

ຄ��ມຄອງດ�ານສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ�ອມ), ອົງປະກອບທ ີ4 (ການເງິນແບບດຈີຕີ�ອນ), ແລະອົງປະກອບທ ີ5 (ການເງິນສຂີຽວ). 

 

ກອງປະຊຸມໄດ�ດ�າເນີນເປ�ນເວລາເຄິ່ງວັນ, ບັນດາຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມໄດ�ມີການສົນທະນາປ�ກສາຫາລືກ�ຽວກັບໂຄງການສ�າງ

ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ�ແກ�ໂຄງການກອງທຶນ LAFF II, ເຊິ່ງລວມມີປະເດັນຕ�າງໆດັ�ງລ��ມນີ້: 

 

 ໄດ�ສັງລວມບັນດາຜົນສ�າເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດໂຄງການ

ກອງທຶນ LAFF I; 

 ໄດ�ນ�າສະເໜີກ�ຽວກັບແຜນວຽກຂອງໂຄງການສ�າງຂີດຄວາມ

ສາມາດໃຫ�ແກ�ໂຄງການກອງທຶນ LAFF II ເຊິ່ງປະກອບມີ

ສອງອົງປະກອບຫຼັກ ແລະ ສາມອົງປະກອບເພີ່ມເຕີມທີເ່ປ�ນ

ໜ�າວຽກປ��ນອ�ອມ; 

 ສົນທະນາປ�ກສາຫາລກື�ຽວກັບແຜນວຽກເຊິ່ງສ�ມໃສ�ແຜນວຽກ

ກ�ຽວກັບການອອກປະກາດແຈ�ງການເພື່ອໃຫ�ມີການສະເໜີຂໍ
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ໃນຕອນທ�າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທ�ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ�ສະແດງຄວາມເພິ່ງພໃໍຈໃນການອອກແບບໂຄງການສ�າງຂີດຄວາມ

ສາມາດເຊິ່ງເປ�ນການອອກແບບທີສ່ອດຄ�ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສ�າລັບຊ�ວງ 

ໄລຍະເວລາ 5 ປ�ຂ�າງໜ�າ. ທ�ານປະທານກອງປະຊຸມໃນນາມການນ�າຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ�ໃຫ�ຄ�າໝ້ັນສັນຍາທີ່ຈະໃຫ�

ການປະກອບສ�ວນ ແລະ ຊີ້ນ�ານ�າພາການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດໂຄງການໃຫ�ມີຜົນສ�າເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ. ສ�ດທ�າຍ, ທ�ານປະທານກອງ

ປະຊຸມຍັງໄດ�ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ກໍ�ຄືທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຂອງ ສ. ເຢຍລະມັນ (KfW) 

ທີໄ່ດ�ໃຫ�ການສະໜັບສະໜ�ນທາງດ�ານການເງິນແກ�ໂຄງການດັ�ງກ�າວ ແລະ ໄດ�ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບໍລິສັດທີປ່�ກສາ AFC ທີ່

ໄດ�ປະກອບສ�ວນໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານວິຊາການເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ແກ�ການຄ��ມຄອງບໍລຫິານ ແລະ ການດ�າເນີນງານຂອງກອງທຶນສົ�ງ

ເສີມການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ (LAFF) ໃຫ�ມີປະສິດທຜິົນ ແລະ ມີຄວາມຍນືຍົງໃນໄລຍະຍາວພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງບໍລິ

ຫານຂອງທະນາຄານແຫ�ງສປປ ລາວ ຕະຫຼອດໄປ. 

# ຂ�າວ ແລະ ພາບ: ກມົບລໍກິານທະນາຄານ, ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 


