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ໜັງສສືະເໜີຂຈໍດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານງົ (EoI) 
 

ກ. ເນືົ້ອໃນ 

1. ຄວາມເປນັມາ 

ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2014, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານເພືື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (KfW) 

ໄດຸ້ຕົກລົງກັນ ເພືື່ອສຸ້າງຕັົ້ງກອງທຶນໜືື່ງຂືົ້ນມາ ເພືື່ອເປັນການສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນເງິນກ ຸ້ ສ າລັບ ຈ ນລະວິສາຫະ

ກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs). ປະຈ ບັນ, ກອງທຶນດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີເງີນທຶນຈ ານວນ ປະມານ 

80 ຕືົ້ກີບ ເພືື່ອປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ສະຖາບັນການເງີນທີື່ຈະຖືກຄັດເລືອກເຂົົ້າມາເປັນຄ ່ຮ່ວມງານໃນໄວໆນີົ້. 

2. ຈ ດປະສງົ ແລະ ວທິກີານ ຂອງກອງທນຶ 

ກອງທຶນ LAFF ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາ ຕະຫາຼດສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ ຈ ນລະວິສາຫະກິດ ແລະ 

ວີສາຫະກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ (MSE-credit markets) ເຊີື່ງເປັນພາກສ່ວນທີື່ມີຄວາມຕຸ້ອງການເງິນກ ຸ້ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 
ແຕ່ຍັງບໍໍ່ທັນ ໄດຸ້ຮັບການຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພໍເທືື່ອ ແລະ ຍັງເປັນພາກສ່ວນທີື່ມີການສຸ້າງລາຍຮັບ ແລະ ສຸ້າງວຽກເຮັດ
ງານທ າໃຫຸ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວຢ່າງຫ ວງຫ າຍ. ກອງທຶນ LAFF ສະໜອງທຶນເງິນກ ຸ້ແບບມອບເໝົາ ເຊີື່ງມິກ ານົດສ ງສ ດ
ຫົກປີ ແລະ ຕາມເງືື່ອນໄຂກົນໄກຕະຫ າດ ແລະ ມີການຕັົ້ງອັດຕາດອກເບຸ້ຍໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບຸ້ຍຕົວຈິງໃນຕະຫ າດ
ການປ່ອຍເງິນກ ຸ້ ຫ ື ໜີົ້ສິນ ທີື່ເປັນສະກ ນເງິນກີບຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ ີ່ຮັບ

ເງິນຝາກ (ສກຈຮ). ການດ າເນີນງານຕາມກົນໄກຕະຫ າດ ແມ່ນຈະເປັນການຊ່ວຍເຮັດໃຫຸ້ຜ ຸ້ກ ຸ້ຢືມທຶນຈາກກອງທຶນ 

LAFF ນັົ້ນກໍໍ່ຄື ສະຖາບັນການເງິນທີື່ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ສາມາດນ າໃຊຸ້ແຜນຍ ດທະສາດດຸ້ານການຕະຫ າດ, ນະ

ໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງືື່ອນໄຂການປ່ອຍກ ຸ້ຕໍໍ່ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ໄດຸ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ລວມທັງການກ ານົດອັດຕາດອກ
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ເບຸ້ຍ. ທຶນເງິນກ ຸ້ແບບມອບເໝົາຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສະໜອງໃຫຸ້ຕາມເງືື່ອນໄຂເພືື່ອປ່ອຍກ ຸ້ຕໍໍ່ໃຫຸ້ແກ່ກິດຈະກ າທີື່

ເປັນເສດຖະກິດ ທີື່ດ າເນີນງານໂດຍຫົວໜ່ວຍຈ ລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs), 

ດຸ້ວຍວົງເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍສ ງສ ດ 500 ລຸ້ານກີບ ແລະ ມີກ ານົດເວລາຢ່າງໜຸ້ອຍ 18 ເດືອນ ໃນພືົ້ນທີື່ນອກຈາກສີື່ເມືອງທີື່ນອນ

ຢ ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ.  
 

3. ການຄ ຸ້ມຄອງບລໍຫິານກອງທນຶ  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດຸ້ແຕ່ງຕັົ້ງໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF (LMU) ເຊີື່ງແມ່ນກົມບໍ

ລິການທະນາຄານ (BOD) ເປັນຈ ດໃຈການໃນການປະສາຍງານ.1 ໜ່ວຍງານ LMU ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ

ການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານການດ າເນີນງານຂອງກອງທຶນ LAFF ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທ

ຫລ ໃນນາມເປັນອົງກອນຜ ຸ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ອົງການ KfW ໃນນາມຜ ຸ້ໃຫຸ້ທຶນ. ທ່ານຜ ຸ້ອ ານວຍການ LMU 

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

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

4. ການອອກປະກາດແຈຸ້ງການ 

ຂຸ້າພະເຈົົ້າ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈ ລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ 
(ສກຈຮ) ທີື່ມີການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຍ ດທະສາດໃນການປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ຂະແໜ

ງການ MSMEs ລວມທັງວິສາຫະກິດທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຄົວເຮືອນທີື່ປະຕິບັດກິດຈະກ າທີື່ເປັນເສດຖະກິດ

, ໃຫຸ້ສະເໜີຂໍທຶນເງິນກ ຸ້ແບບມອບເໝົາຈາກກອງທຶນ LAFF ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ ຖຸ້າທ່ານມີຄວາມຈ າ

ເປັນ. ເງິນທຶນທັງໝົດຂອງກອງທຶນທີື່ມີແມ່ນປະມານ 80 ຕືົ້ກີບ ໃນອັດຕາດອກເບຸ້ຍ 5.9% ຕໍໍ່ປີ ສ າລັບທະນາຄານທ 

ລະກິດ ແລະ  6.5% ຕໍໍ່ປີ ສ າລັບ ສກຈຮ. ໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ ລວມທັງໃບສະເໜີຂໍເງິນກ ຸ້ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ

ທີື່ຕຸ້ອງການ ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງລະອຽດ, ອີງໃສ່ເອກະສານທີື່ສົົ່ງມາ
ໃຫຸ້ ແລະ ການລົງສ າພາດຕົວຈິງ ແລະ ໂດຍການນ າໃຊຸ້ເງືື່ອນໄຂເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ເຄືື່ອງມືການໃຫຸ້ຄະແນນທີື່ມີ
ການສັົ່ງນ ້າໜັກ ລວມກັບການປະເມີນທາງດຸ້ານຄ ນນະພາບ. ສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ທີື່ສາມາດຜ່ານໄດຸ້ບັນດາ
ເງືື່ອນໄຂຕ ່າສ ດ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຄະແນນສ ງສ ດໃນແງ່ຂອງຜົນສ າເລັດດຸ້ານເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາຕະຫ າດ ແລະ ຜົນຈາກ
ການໃຫຸ້ຄະແນນທີື່ດີ ແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບການຄັດເລືອກເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ.  ກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ເອ

ກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ ແມ່ນສາມາດເບີື່ງລາຍລະອຽດໄດຸ້ໃນພາກ ຂ ຂຸ້າງລ ່ມນີົ້. 
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5. ເປ ົ້າໝາຍການພດັທະນາຕະຫ າດ (Market-development targets) 

ໃນການສະເໜ ສະຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງຂອງກອງທຶນ LAFF ໃນຄັັ້ງນ ັ້ ແມ່ນເພ ີ່ອສົົ່ງເສ ມໃຫ້ບັນດາທະນາຄານ 

ທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ເຂົັ້າເຖິງຫົວໜ່ວຍ MSMEs, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທ ີ່ເຄ ີ່ອນໄຫວໃນເຂດ 

ຊົນນະບົດເພ ີ່ອໃຫ້ມ ໂອກາດເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການສິນເຊ ີ່ອເພ ີ່ອນ າໄປພັດທະນາທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

ເປ ົ້າໝາຍ MSMEs ແມ່ນລວມທັງຫົວໜ່ວຍ MSMEs ຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ແລະ ຜ ້ທ ີ່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຈົດທະບຽນ 

ແຕ່ມ ຈຸດ ປະສົງທ ີ່ຈະຈົດທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ. 

ກອງທຶນ LAFF ມ ຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນທ ີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາການໃຫ້ບໍລິການສ ນເຊ ີ່ອຢ່າງມ ຄວາມ 

ຍ ນຍົງ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍ MSMEs ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜ ້ທ ີ່ມ ຄວາມຕ້ອງການກ ້ຢືມສາມາດ 

ເຂົັ້າເຖິງການ ບໍລິການສ ນເຊ ີ່ອໄດ້, ພ້ອມກັນນ ັ້ ກອງທຶນ LAFF ມ ຄວາມຕັັ້ງໃຈສົົ່ງເສ ມການລົງທຶນຍົກລະດັບເຄ ີ່ອງມ  

ການຜະລິດຂອງ ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ເພ ີ່ອເປັນປັດໃຈສ າຄັນໃນການເພ ີ່ມທ່າແຮງໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ແກ່ 

ຂະແໜງການ MSMEs ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ີ່ອໃຫ້ນ າທັນກັບຂະແໜງການ MSMEs ປະເທດຕ່າງໆໃນບັນດາປະຊາ 

ຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ດ້ວຍການສົົ່ງເສ ມໃຫ້ມ ການປ່ອຍກ ້ໄລຍະຍາວເພ ີ່ອນ າໄປລົງທຶນຍົກລະດັບເຄ ີ່ອງຈັກ ແລະ ເຄ ີ່ອງ 

ມ ອຸປະກອນໃນການຜະລິດຂອງ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ MSMEs. 

ພ້ອມກັນນ ັ້ ກອງທຶນ LAFF ເອົາໃຈໃສ່ໃນເລ ີ່ອງການກ ານົດຄ່າອັດຕາດອກເບ້ຍຢ່າງຍຸດຕິທ າ ແລະ ການປ ກປ້ອງ 

ລ ກຄ້າ, ສະນັັ້ນ, ສ າລັບສະຖາບັນການເງິນທ ີ່ບັນລຸໄດ້ຕາມເງ ີ່ອນໄຂພ ັ້ນຖານແລ້ວເບ ັ້ອງຕົັ້ນແລ້ວ, ກອງທຶນ LAFF 

ຈະໃຫ້ບ ລິມະສິດໃຫ້ກັບສະຖາບັນການເງິນທ ີ່ກ ານົດອັດຕາດອກເບ້ຍທ ີ່ເໝາະສົມໃນການປ່ອຍກ ້ໃຫ້ລ ກຄ້າທ ີ່ຈະນ າໃຊ້ບ້

ວງທຶນກ  ້ຢືມຈາກກອງທຶນ LAFF. 

6. ເງືື່ອນໄຂເງນິກ ຸ້ຂອງກອງທນຶ LAFF 

ທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF ແມ່ນເປັນທຶນເງິນກ ຸ້ທີື່ບໍໍ່ມີຫ ັກຊັບຄ ້າປະກັນ ແຕ່ມີເງືື່ອນໄຂຄືດັົ່ງທີື່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ໃນພາກນີົ້, ລາຍ

ລະອຽດກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວທີື່ຈະໄດຸ້ຕົກລົງນ າກັນແມ່ນຈະໄດຸ້ມີການເຈລະຈານ າກັນກັບສະຖາບັນການເງິນທີື່ໄດຸ້

ຖືກຄັດເລືອກ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດຸ້ມີການປະເມີນສິນເຊືື່ອ ແລະ ມີການກວດກາບັນດາເອກະສານຕ່າງໆສ າເລັດແລຸ້ວ. ທຶນເງິນ

ກ ຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສະໜອງໃຫຸ້ເປັນທຶນໜ ນວຽນ, ສະຖາບັນການເງິນທີື່ໄດຸ້ຮັບສາມາດປ່ອຍກ ຸ້ຕໍໍ່ ແລະ ປ່ອຍ

ໜ ນວຽນໃຫຸ້ແກ່ໃຫຸ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ໄດຸ້ຕາມເງືື່ອນໄຂສ າລັບຫົວໜ່ວຍ MSMEs ແລະ ເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍ ທີື່ສະຖາ

ບັນການເງິນມີ. 
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ສງັລວມບນັດາເງືື່ອນໄຂຕົົ້ນຕຂໍອງທນຶເງນິກ ຸ້ຈາກກອງທນຶ LAFF: 

• ປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ເປັນສະກ ນເງິນກີບ. 

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

• ຊ່ວງພັກຊ າລະຕົົ້ນທຶນ ຫຼ  ໄລຍະຜ່ອນຜັນການຊ າລະ ແມ່ນ 1/3 ຂອງໄລຍະກ ້ .  

• ການຊ າລະຕົົ້ນທຶນແມ່ນ ຊ າລະເປັນ ສ ີ່ ງວດໃນວົງເງິນທີື່ເທົົ່າກັນ, ຈ່າຍໃນຕອນທຸ້າຍຂອງປີທີສາມຫາປີທີ

ຫົກ.2  

• ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ 5.9% ຕໍໍ່ປີສ າລັບທະນາຄານທ ລະກິດ  (6.5% ຕໍໍ່ປີສ າລັບ ສກຈຮ). 

• ການຈ່າຍດອກເບຸ້ຍແມ່ນຈ່າຍເປັນປີ ແລະ ຈ່າຍທຸ້າຍປີຂອງແຕ່ລະປີ.  

• ການຄິດໄລດ່ອກເບຸ້ຍແມ່ນຄິດໄລຕ່າມຈ ານວນເງິນຕົົ້ນທຶນທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຖືກຊ າລະ. 

• ບໍໍ່ມີຄ່າທ ານຽມໃດໆ, ແຕ່ຈະມີການປັບໄໝໃນກໍລະນີມີການຊ າລະຕົົ້ນທຶນຊັກຊຸ້າ ໂດຍການເພີື່ມດອກເບຸ້ຍຂືົ້ນ 

2% ຂອງເວລາທີື່ຊັກຊຸ້າ. 

• ບໍໍ່ມີການປັບໄໝໃນກໍລະນີຈ່າຍກ່ອນກ ານົດ. 

• ບໍໍ່ມີຫ ັກຊັບຄ ້າປະກັນ. 

• ຕົົ້ນທຶນເງິນກ ຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ທີື່ໄດຸ້ຖືກສົົ່ງຄືນຈາກລ ກຄຸ້າຍ່ອຍ ແມ່ນສາມາດປ່ອຍເປັນເງິນກ ຸ້ຄືນໃຫຸ້ລ ກ

ຄຸ້າຍ່ອຍທີື່ເປັນຫົວໜ່ວຍ MSMEs ອີກ ພາຍໃຕຸ້ເງືື່ອນໄຂສ າລັບເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍ ແລະ MSMEs. 

7. ເງືື່ອນໄຂສ າລບັເງນິກ ຸ້ຍອ່ຍ ທີື່ປອ່ຍໃຫຸ້ຫວົໜວ່ຍ MSMEs 

ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍຜ ຸ້ກ ຸ້ຢືມຍ່ອຍພາຍໃຕຸ້ທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນລວມທັງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະ

ກິດທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຄົວເຮືອນທີື່ປະຕິບັດກິດຈກ າທີື່ເປັນເສດຖະກິດ. ທືນເງິນກ ຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF 

ແມ່ນຈະຕຸ້ອງຖືກນ າໃຊຸ້ເພືື່ອປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ກິດຈະກ າທີື່ເປັນເສດຖະກິດ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍຫົວໜ່ວຍ MSMEs ເພືື່ອ

ລົງທຶນສ່ວນຫ າຍໃສ່ “ຊັບສິນຄົງທີື່” ຫ ື ການຂະຫຍາຍທ ລະກິດ.3 4 ຕາມຫ ັການແລຸ້ວ, ທຶນເງິນກ ຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF 

ແມ່ນສາມາດນ າໃຊຸ້ເຂົົ້າໃນການລົງທຶນໃສ່ທ ກໆຂະແໜງການ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ສະຖາບັນການເງິນທີື່ຈະເປັນຄ ່

                                                           
2 ງວດຊ າລະເທົົ່າກັນສອງງວດ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປີທ ສາມ ແລະ ທ ສ ີ່ ໃນກໍລະນກ ານົດເວລາເງິນກ ສ້ ີ່ປີ ສ າລັບ ສກຈຮ ແລະ ຄ້າຍໆຄ ກັນຄ ວ່າ 

ງວດຊ າລະເທົົ່າກັນສາມງວດໃນຕອນທ້າຍຂອງປີທ ສາມ ຫາປີທ ຫ້າ ໃນກໍລະນ ກ ານົດເວລາເງິຮກ ຫ້າປີ 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. 
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ຮ່ວມງານ (PFIs) ແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປ່ອຍກ ຸ້ຍ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ຂະແໜງການກະສິກ າຢ່າງໜຸ້ອຍ 30% ຂອງຈ ານວນເງິນກ ຸ້

ຍ່ອຍທັງໝົດ5 ແລະ ບໍໍ່ອະນ ຍາດໃຫຸ້ປ່ອຍກ ຸ້ແກ່ບັນດາກິດຈະກ າທີື່ລະບ ໄວຸ້ໃນບັນຊີລາຍການກິດຈະກ າຍົກເວັົ້ນຂອງໂຄງ

ການກອງທຶນ LAFF, ເຊີື່ງໃຫຸ້ຍົກເວັົ້ນບັນດາກິດຈະກ າທີື່ເປັນອັນຕະລາຍສ ງເທົົ່ານັົ້ນ.6 ໃນແງ່ຂອງພືົ້ນທີື່ການດ າເນີນ

ງານ, ເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍທີື່ປ່ອຍກ ້ໂດຍທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສາມາດປ່ອຍໃຫຸ້ໄດຸ້ທົົ່ວປະເທດ ຍົກເວັົ້ນສະເພາະແຕ່

ເຂດພືົ້ນທີື່ທີື່ຂືົ້ນກັບສີື່ເມືອງຂອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ.7 ສ ດທຸ້າຍ ແຕ່ເປັນສີື່ງທີື່ສ າຄັນຫ າຍນັົ້ນກໍໍ່ຄືວ່າ ເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍແມ່ນ

ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການຂອງການປ ກປ້ອງລ ກຄຸ້າ (Client Protection Principles)8 ແລະ ດ າລັດຂອງສ າ

ນັກງານນາຍຍົກກ່ຽວກັບການປ ກປ້ອງຜ ຸ້ຊົມໃຊຸ້ການບໍລິການດຸ້ານການເງິນ.9 ຂຸ້າງລ ່ມນີົ້ແມ່ນເປັນການສັງລວມເງືື່ອນ

ໄຂຕົົ້ນຕສໍ 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. 

• ຊ່ວງພັກຊ າລະຕົົ້ນທຶນ: ໜືື່ງສ່ວນສາມຂອງໄລຍະເງິນກ ຸ້. 

ນອກຈາກເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆທີື່ໄດຸ້ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັົ້ນແລຸ້ວ, PFI ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການອອກແບບ ວິທີການປ່ອຍກ ຸ້ ແລະ ຜະ

ລິດຕະພັນເງິນກ ຸ້ ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSMEs ລວມທັງຕາຕະລາງເວລາຂອງງວດຈ່າຍດອກເບຸ້ຍ ແລະ ຊ າລະຕົົ້ນທຶນ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຂອງ PFI ທີື່ມີໃນປະຈຸບັນ.  

8. ການສະໜອງການຊວ່ຍເຫ ອືດຸ້ານວຊິາການ 

                                                           
5 ການຜະລິດກະສິກ  າ ທ ີ່ ກ  ານດົໂດຍໂຄງການກອງທຶນ LAFF ລວມມ  ການປກູພືດເສດຖະກດິ, ການລຽ້ງສດັທກຸປະເພດ 

ລວມທງັສດັນ  າ້, ສດັບກົ, ການປກູພືດສວນຄວົ, ການຫາປາ ແລະ ຄາ້ຂາຍປາ, ແລະ ເຄືີ່ ອງປີ່າຂອງດງົຕີ່າງໆ. 

6 ບນັຊ ລາຍການກດິຈະຍກົເວັນ້ ເຊ ີ່ ງບ ລວມເອົາກດິຈະກ  າທ ີ່ ເປັນເສດຖະກດິ ແຕີ່ມ  ຄວາມເປັນອນັຕະລາຍສງູ. ລາຍລະອຽດ

ເບ ີ່ ງໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2. 

7 ເມອືງເຫ  ຼົ່ ານ ີ້ແມ ຼົ່ນ: ເມອືງຈນັທະບລຸ  (ລະຫດັເມອືງ 0101); ເມອືງສ ໂຄດຕະບອງ (ລະຫດັເມອືງ 0102); ເມອືງໄຊເສດຖາ 

(ລະຫດັເມອືງ 0103); ເມອືງສ ສດັຕະນາກ (ລະຫດັເມອືງ 0104). 

8 ຫ ກັການປກົປ້ອງລກູຄາ້ຂອງ SMART-campaign: https://www.smartcampaign.org/about/smart-

microfinance-and-the-client-protection-principles. ສະຖາບນັທ ີ່ ສະເໜ ຂ ທຶນແມ ີ່ນລະດມົໃຫລ້ະບໃຸສີ່ໃນໜງັສືສະແດງ

ເຈດຈ  ານງົ ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຈະຄິດວີ່າຕນົເອງບ ີ່ ໄດປ້ະຕບິດັໄດຢ້ີ່າງເຕັມສີ່ວນກ ີ່ຕາມກີ່ຽວກບັຫ ກັການປກົປ້ອງລກູຄາ້.  

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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ໂຄງການກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສາມາດສະໜອງການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ (TA) ໄປຄຽງຄ ່ກັບການໃຫຸ້ທຶນເງິນກ ຸ້

ຈາກກອງທຶນ LAFF ໃນກໍລະນີທີື່ວ່າສະຖາບັນການເງິນທີື່ຖືກຄັດເລືອກຫາກມີຄວາມຕຸ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິ
ຊາການ ເພືື່ອສະໜັບສະໜ ນໃຫຸ້ແກ່ເປ ົ້າໝາຍດຸ້ານຍ ດທະສາດ ຫ ື ເຮັດໃຫຸ້ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ທ ກໆເງືື່ອນໄຂຂອງໂຄງ
ການກອງທຶນ LAFF. ສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ລວມທັງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ແມ່ນສາມາດສະເ
ໜີຂໍການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ ໃນກໍລະນີທີື່ວ່າ ສະຖາບັນການເງິນນັົ້ນໆເຫັນວ່າຈະສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ທ ກໆເງືື່ອນ
ໄຂເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຖຸ້າຫາກວ່າໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການທີື່ພຽງພໍ.  ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍ

ການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການແມ່ນມີໃນພາກຂຸ້າງລ ່ມນີົ້. 
 

ຂ. ຂະບວນການ 

1. ຄວາມເປນັມາຂອງໜງັສສືະແດງເຈດຈ ານງົ 

ໂຄງສຸ້າງທີື່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດສ າລັບໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ (EoI) ແມ່ນໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ໃນແບບຟອມສະເໜີຂໍທຶນເງິນກ ຸ້ 

(EoI-application form) ທີື່ໄດຸ້ຕິດຄັດມານ າແຈຸ້ງການສະບັບນີົ້ເປັນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1. ໜັງສືສະແດງເຈດຈ າ

ນົງແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະກອບດຸ້ວຍການອະທິບາຍຫຍໍໍ້ທ ີ່ເປັນພ ັ້ນຖານ (ຂະໜາດທີື່ແນະນ າ: ໜືື່ງນຸ້າເຈຸ້ຍ A4) ກ່ຽວກັບວົງ

ເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທຶນດັົ່ງກ່າວ, ລວມທັງແນວຄວາມຄິດດຸ້ານແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນຂອງ

ອົງກອນ, ຈ ານວນ ແລະ ວົງເງິນກ ຸ້ສະເລ່ຍສ າລັບເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍທີື່ຈະປ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ, ຂະ

ແໜງການທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ພືົ້ນທີື່ເປ ົ້າໝາຍ, ແລະ ລັກສະນະຫ ັກໆຂອງຜະລິດຕະພນັເງິນກ ຸ້ທີື່ວາງແຜນທ ີ່ປ່ອຍໃຫຸ້ 

MSMEs, ລວມທັງອັດຕາດອກເບຸ້ຍ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ, ໄລຍະປ່ອຍກ ້ ແລະ ງວດຊ າລະຄືນ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວ

ກັບການສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການອະທິບາຍຫຍໍໍ້ (ຂະໜາດແນະນ າ: ໜືື່ງໜຸ້າເຈຸ້ຍ 

A4) ແລະ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການມີການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງດຸ້ານຄວາມຮ ຸ້ ຫ ື ປະສົບການ ທີື່ຈະຕຸ້ອງການໃຫ້ຊ່ວຍ

ເຫ ືອ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບທີື່ຄາດຫວັງໄວຸ້, ກັບຍ ດທະສາດການຕະຫ າດເງິນກ ຸ້ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSMEs, ຕ າແໜ່ງ ແລະ ຈ າ

ນວນຂອງພະນັກງານຂອງສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ, ປະເພດ ແລະ ກ າ

ນົດເວລາຂອງການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການທີື່ຈະສະເໜີຂໍ. ຖຸ້າເປັນໄປໄດຸ້, ການອະທິບາຍທັງສອງຢ່າງເທິງນ ັ້ແມ່ນຄວນ

ມີການເຊືື່ອມໂຍງກັນກັບແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນການດ າເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນນັົ້ນໆ. 
 

2. ເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ  

ແບບຟອມໃບສະເໜີຂໍທຶນທີື່ສົົ່ງມານ າໜັງສສືະແດງເຈດຈ ານົງຄວນປະກອບມີເອກະສານຈ ານວນໜືື່ງທີື່ຕຸ້ອງການໃນ
ການປະເມີນກ່ຽວກັບຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດຸ້ານການເງິນ ແລະ ດຸ້ານການດ າເນີນງານ, ແນວທາງແຜນຍ ດທະສາດ, ມາດ

ຕະຖານດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ສີື່ງແວດລຸ້ອມ. ຖຸ້າຫາກສະຖາບັນການເງິນໃດບໍໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍໍ້ມ ນ ຫ ື ສົົ່ງເອກະສານ

ດັົ່ງກ່າວຄົບຖຸ້ວນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໜັງສ ສະແດງເຈດຈ ານົງຖ ກປະຕິເສດ. ລາຍການເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງ

ການປະກອບມີດັົ່ງລ ່ມນີົ້:  
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ຂໍໍ້ມ ນດຸ້ານທ ລະກດິ/ການຈດັຕັົ້ງພະນກັງານ 
• ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ 

 

ເອກະສານດຸ້ານນຕິກິ າ  
• ບົດລາຍງານສະບັບລຸ້າສ ດ ທີື່ໄດສ້ົົ່ງໃຫຸ້ ທຫລ  
• ໃບອະນ ຍາດດ າເນີນທ ລະກິດ 
• ບົດບັນທຶກການຮ່ວມທຶນຂອງບັນດາຜ ຸ້ຖືຮ ຸ້ນ 

 

ແຜນທ ລະກດິ 
• ແຜນທ ລະກິດ ຫ ື ກິດຈະກ າທາງດຸ້ານທ ລະກິດທີື່ວາງແຜນໄວຸ້ 
• ການຄາດຄະເນດຸ້ານການເງິນ 3-5 ຕໍໍ່ໜ້າ. 

 

ຂໍໍ້ມ ນດຸ້ານການເງນິ 
• ບົດລາຍງານປະຈ າປີ 2018, 2019 ແລະ 2020 ທີື່ໄດຸ້ຖືກກວດສອບແລຸ້ວ, ຖ້າປີ 2020 

ບໍໍ່ທັນໄດ້ກວດສອບ, ອາດໃຊ້ບົດລາຍງານຖານະການເງິນທ ີ່ສົົ່ງໃຫ້ ທຫລ ໃນປີ 2020 ແທນກໍໍ່ໄດ.້   

• ຍອດເງິນກ ຸ້ທ້າຍປີ ປີ 2020 (ຍອດເງິນກ ຸ້ທີື່ກ າລັງເຄືື່ອນໄຫວຢ ່, ຈ ານວນລ ກຄຸ້າຜ ຸ້ກ ຸ້ຢືມ, PAR ສ າລັບ 

ສກຈຮ, NPL ສ າລັບ ທະນາຄານ) ຈັດແຍກຕາມສາຂາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ. 

• ຍອດເງິນກ ້ທັງໝົດໃນແຕ່ລະເດ ອນຂອງປີ 2020 (ຍອດເງິນກ ຸ້ທີື່ກ າລັງເຄືື່ອນໄຫວຢ ່, ຈ ານວນລ ກຄຸ້າຜ ຸ້ກ ຸ້ຢືມ, 

PAR ສ າລັບ ສກຈຮ, NPL ສ າລັບ ທະນາຄານ) 

• ລາຍຊ ີ່ສະບັນການເງິນທີື່ໄດຸ້ປ່ອຍເງິນກ ຸ້ໃຫຸ້ (ເຊັົ່ນວ່າ: ກອງທຶນບຸ້ານ ຫ ື ທະນາຄານບຸ້ານ, ຖຸ້າມີ) 
• ບົດລາຍງານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເງິນກ ຸ້ປັບໂຄງສຸ້າງ ແລະ ເງິນກ ຸ້ປ່ອຍຄືນໃໝ່ 
• ລາຍລະອຽດຍອດເງິນກ ຸ້ສ າລັບລ ກຄຸ້າໜ ັ້ຊັກຊຸ້າ 

 

ແຫ ງ່ທນຶ ລວມທງັເງນິຝາກ 
• ເງິນຝາກຕາມແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ລະສະກ ນເງິນ, ກ ານົດເວລາ ແລະ ອັດຕາດອກເບຸ້ຍເງນິຝາກແຕ່ລະປະ

ເພດ. 

• ຍອດເງນິຝາກລາຍໃຫຍແ່ຕ່ລະລາຍ ແຕ່ອັນດັບທ  1 ຮອດ ອັນດັບທ  15. 

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

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

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

ແລະ ຄ ່ມືການດ າເນີນງານ 
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ນອກຈາກເອກະສານຂໍໍ້ມ ນເທິງນ ັ້ແລ້ວ, ທາງໂຄງການອາດຈະຮຽກຮ້ອງຂໍໍ້ມ ນເພ ີ່ມຕ ີ່ມໃນເວລາທ ີ່ລົງປະເມ ນຄວາມ 

ພ້ອມໃນການກ ້ຢືມ (due diligence), ທາງໂຄງການຈະແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ອນຈະລົງປະເມ ນ. 
 

3. ເງືື່ອນໄຂເຂົົ້າຮວ່ມໂຄງການ ສ າລບັ PFIs 

ເງືື່ອນໄຂ ຕົວຊີົ້ວດັ 
1.  ຄວາມສົນໃຈຫ າຍ ໃນການປ່ອຍ

ເງິນກ ຸ້ ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSME ເຊີື່ງເປັນ

ເປ ົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ (ວົງເງນິກ ຸ້

ຍ່ອຍຕ ່າກວ່າ 500 ລຸ້ານກີບ) 

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

ບໍໍ່ກາຍ 500 ລຸ້ານກີບ) 

2. ມີຄວາມພຸ້ອມໃນການຮັບເອົາການສະໜບັສະໜ ນ ເພືື່ອປັບປ ງວິທີວິທະຍາ
ຂອງ ການ ປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSME ແລະ ປັບປ ງລະບບົການບລໍຫິານສິນເຊືື່ອ 

(ລວມ ທັງນະໂຍ ບາຍ, ຂະບວນການ, ບດົແນະນ າ ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆ ທີື່

ກ່ຽວ ຂຸ້ອງກັບການ ປ່ອຍກ ຸ້), ຖຸ້າເຫັນວ່າຈ າເປັນ 

3. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບ ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ການລົງກວດກາຢ ່ພາກສະໜາມ  ຢ່າງ
ເປັນ ປະຈ າ ໃນລະດບັຂັົ້ນສະຖາບັນການເງນິ ແລະ ຂັົ້ນລ ກຄຸ້າ MSME ທີື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໂດຍ ຫ  ືໃນນາມ ອົງການ KfW.  

4. ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຢ ່ພາກສະໜາມກ່ຽວກັບເງນິກ ຸ້ຍ່ອຍທີື່ປ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ MSME ທີື່

ລົງທຶນໂດຍທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF  ແລະ ສະຖານະດຸ້ານການເງິນຂອງ PFI  
ຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ 

2. ປະສົບການ ແລະ ມີລະດັບຄວາມ
ສາມາດໃນການປ່ອຍກ ຸ້ຕໍໍ່ 

1. ມີປະສົບການໃນການປ່ອຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSME ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງໜຸ້ອຍໜືື່ງ

ປີ.  

2. ມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກ ຸ້ຕໍໍ່ອອກໄປໃນຈ ານວນເງິນ 15 ຕືົ້ກບີ ສ າລັບ

ທະນາຄານ (0.5 ຕືົ້ກບີ ສ າລັບ ສກຈຮ) ໃຫຸ້ແກ່ MSEs ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 

ສາມ ປີ. 

3. ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ຕາມລະບຽບ
ການ ດຸ້ານຄວາມໝັົ້ນຄງົ 

1. ໄດຸ້ຮັບໃບອະນ ຍາດຈາກ ທຫລ. 

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

5. ສາມາດສະໜອງໄດຸ້ພັນທະດຸ້ານການລາຍງານ. 

6. ມີມາດຕະຖານການບນັຊີ ແລະ ຂະບວນການຄອບຄ ມພາຍໃນ ທີື່ສາມາດເຮັດ
ໃຫຸ້ມີການຕິດຕາມໄດຸ້ທຶນເງິນກ ຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ແລະ ການນ າໃຊຸ້ທຶນ

ດັົ່ງກ່າວ. 

1. ມີວິທີວິທະຍາ ການປ່ອຍເງິນກ ຸ້ ທີື່ມີປະສິດທິຜົນ. 
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ເງືື່ອນໄຂ ຕົວຊີົ້ວດັ 
4. ມີນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ການ
ດ າເນນີງານດຸ້ານສິນເຊືື່ອທີື່ເປັນມືອາ
ຊີບ ແລະ ໂປ່ງໂສ 

2. ມີຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີື່ເໝາະສົມ. 

3. ບໍໍ່ມີການຖົມຂ ມ ແລະ ມີການນ າໃຊຸ້ອັດຕາດອກເບຸ້ຍຕາມກົນໄກຕະລາດ. 

4. ອັດຕາສ່ວນໜີົ້ຊກັຊຸ້າ ຫ  ືNPL ຢ ່ໃນລະດັບບໍໍ່ເກີນ 5%. 

5. ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 10.5% (ສ າລັບທະນາຄານ) ຫ  ື

12% (ສ າລັບ ສກຈຮ). 

6. ລະດບັຜົນການປະຕິບດັງານສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງຂະແໜງການ 
5. ມີການປະຕິບດັງານການບລໍກິານ
ດຸ້ານການເງນິທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ມີນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນກ່ຽວກັບການນ າໃຊຸ້ຫ ັກການ ການປ ກປ້ອງລ ກຄຸ້າ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະ ກດົລະບຽບ ກ່ຽວກັບການປ ກປ້ອງຜ ຸ້ຊົມໃຊຸ້ການບລໍິການ
ດຸ້ານການເງນິ.    

  

4. ຕາຕະລາງເວລາຂອງກດິຈະກ າ ແລະ ກ ານດົໝາຍ 

ລດ ລາຍການກດິຈະກ າ ຈ ານວນມືົ້ ຫ  ືກ ານດົໝາຍ 
0. ປະກາດລ່ວງໜຸ້າກ່ອນຈະມີການປະກາດແຈຸ້ງການຢ່າງເປັນທາງ

ການ 
12/02/2021 

1. ອອກປະກາດແຈຸ້ງການເພືື່ອຂໍໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ (EOIs) 
ຢ່າງເປັນທາງການ 

19/02/2021 

2. ກອງປະຊຸມແນະນ າການຮັບສະໝກັ. ຫ້ອງປະຊຸມຊັັ້ນ 4, 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

ກອງປະຊຸມແນະນ າການຮັບສະໝກັທາງ ອອນໄລ 

ລົງທະບຽນ laff.laos@gmail.com (ຊ ີ່ອົງກອນ, 

ຊ ີ່ຜ ້ຕິດຕໍໍ່, ທ ີ່ຢ  ່ E-mail ແລະ ເບ ໂທຕິດຕໍໍ່) ເພ ີ່ອສົົ່ງ Link 

ເຂົັ້າປະຊຸມ 

23/02/2021, 09:00 am 

 

25/02/2021, 14:00 pm 

3. ສະເໜີຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈຸ້ງຈາກສະຖາບັນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ໃນ
ກໍລະນີມີຄ າຖາມ 

01/03/2021 

4. ອະທິບາຍໃຫຸ້ຄວາມກະຈຸ້າງແຈຸ້ງໂດຍກອງເລຂາຂອງກອງທຶນ 
LAFF 

08/03/2021 

5. ວັນທີປິດຮັບໜງັສືສະແດງເຈດຈ ານົງ 22/03/2021, 16:00 pm 
6. ທ າການປະເມີນ ແລະ ທ າການຄດັເລືອກ ສະຖາບັນການເງນິທີື່

ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ (PFI) 
ທ້າຍເດ ອນ ເມສາ 2021 

7. ສຸ້າງສັນຍາເງິນກ ຸ້ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນກ ຸ້ ພຶດສະພາ 2021 

 

mailto:laff.laos@gmail.com
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5. ການສະເໜຂີຄໍວາມກະຈາ່ງແຈຸ້ງ 

ການສະເໜີຂໍຄວາມກະຈຸ້າງແຈຸ້ງແມ່ນສາມາດສົົ່ງຫາຄະນະຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ ໂດຍທາງອີເມວ ບໍໍ່ໃຫຸ້ກາຍວັນທີ 
01/03/2021,ເວລາ 17:00 ຕາມເວລາ ສປປ ລາວ, ສາມາດສົົ່ງເປັນພາສາລາວ ຫ ື ພາສາອັງກິດ ຫ ື ທັງສອງພາສາກໍໍ່

ໄດຸ້. ສົົ່ງໄປທ ີ່ laff.laos@gmail.com 

ສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ລະບ ຢ່າງຈະແຈຸ້ງກ່ຽວກັບຊືື່, ຕ າແໜ່ງ, ທີື່ຢ ່ອີເມວ ແລະ ເບີໂທລະສັບ ຂອງ

ບ ກຄົນຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ. ບັນດາຄ າຕອບ ຫ ື ການອະທບິາຍຕອບກັບ ແມ່ນຈະສົົ່ງຫາແຕ່ລະທ່ານໃນ

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທ ີ08/03/2021, ເວລາ 17:00 ຢ່າງຊຸ້າສ ດ ແລະ ຈະສົົ່ງຫາທ ກໆຄົນພຸ້ອມກັນ. 

6. ວນັທປີດິຮບັ ແລະ ວທິກີານສົົ່ງໜງັສສືະແດງເຈດຈ ານງົ 

ວັນ ແລະ ເວລາ ປິດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ (EoI) ແມ່ນ ວນັທ  22/03/2021, 16:00 pm ຕາມເວລາຂອງ ສປປ 

ລາວ.  ໜງັສສືະແດງເຈດຈ ານງົ ທີື່ໄດຸ້ຮບັຊຸ້າກວາ່ວນັກ ານດົໝາຍດັົ່ງກາ່ວ ແມນ່ຈະບໍໍ່ໄດຸ້ຖກືພຈິາລະນາ. ໜັງສືສະແດງເຈດ

ຈ ານົງ ແລະ ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສົົ່ງໃສ່ຊອງທີື່ປິດ ແລະ ຂຽນຫົວຂໍໍ້ໃສ່ວ່າ “ໜງັສສືະແດງເຈດຈ ານງົ ເພືື່ອ
ຂທໍນຶຈາກກອງທນຶ LAFF ປີ 2021”, ສົົ່ງໄປຕາມທີື່ຢ ່ຂຸ້າງລ ່ມນີົ້:  

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ກົມບໍລິການທະນາຄານ 
ກອງເລຂາ ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF) 

ຕ ຸ້ ປນ 19, ຖະນົນ ຢອນເນັດ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ  

ທ່ານ ບ ນລ ້າ ສ  ຕະພອນ, ທ່ານ ນາງ ສ້ອຍສຸວັນ ສ ບໍລິບ ນ 

ຫຼ  ທ່ານສາມາດສົົ່ງ ໝັງສ ສະແດງເຈດຈ ານົງ ທາງ E-mail ໄດ້ຕາມທ ີ່ຢ ່: laff.laos@gmail.com 

(ຖ້າຟາຍເອກະສານໜັກເກ ນຂະໜາດ, ທ່ານສາມາດແຍກສົົ່ງໜັງສ ສະແດງເຈດຈ ານົງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ) 
 

10. ຖານະດຸ້ານກດົໝາຍ 

ການສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງໃນເທືື່ອນີົ້ແມ່ນບໍໍ່ໄດຸ້ສຸ້າງເປັນພັນທະໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຫ ື ທະນາຄານເພືື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (KfW), ລວມທັງດຸ້ານການເງິນ ແລະ 

ດຸ້ານອືື່ນໆ ແລະ ຍັງບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນສັນຍາຜ ກພັນທາງດຸ້ານກົດໝາຍ. ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ໄດຸ້ລະບ ໃນຂຸ້າງເທິງ
ນັົ້ນ ແມ່ນສະຫງວນສິດ ທີື່ຈະປະຕິເສດ ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງໃດໜືື່ງທີື່ສົົ່ງມາ ໂດຍບໍໍ່ມີການຮຸ້ອງຟ້ອງຈາກຜ ຸ້ສະເ

mailto:laff.laos@gmail.com
mailto:laff.laos@gmail.com
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ໜີຂໍທຶນ ສ າລັບການປະຕິເສດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ທີມງານບໍລິຫານຂອງກອງທຶນ LAFF ຈະພະຍາຍາມອະທິບາຍ
ເຫດຜົນໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ສະເໜີຂໍທຶນ ທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການຄັດເລືອກຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ສະເໜີຂໍທຶນທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້
ຖືກຄັດເລືອກເອົາເປັນບົດຮຽນ ໃນການສະເໜີຂໍ ທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF 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. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ແບບຟອມໜັງສ ສະເໜ ເຈດຈ ານົງ 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1 ທີື່ຕດິຄດັມາພຸ້ອມກບັການສະເໜຂີຈໍດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານງົ 

 2020 ຂອງກອງທນຶສົົ່ງເສມີການເຂົົ້າຫາແຫ ງ່ທນຶ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF) 
 

ໃບສະເໜີຂທໍນຶ 
ກະລ ນາຮັບປະກັນວ່າ ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານທີື່ຕຸ້ອງການແມ່ນໄດຸ້ຖືກຕືື່ມໃສ່ຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ ແມ່ນໄດຸ້ຖືກສົົ່ງມາ 
ພຸ້ອມ ໃນເວລາທີື່ທ່ານສົົ່ງໜັງສ ສະແດງເຈດຈ ານົງ.  

 

ພາກທ ີ1: ອງົການຈດັຕັົ້ງ ແລະ ທີື່ຢ ຕ່ດິຕໍໍ່ 
1.1 ຊືື່ເຕມັ  

 

 

 

1.2. ທີື່ຢ ຕ່ດິຕໍໍ່  

 

 

1.3 ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວ
ກບັການຂືົ້ນທະ ບຽນ 
ແລະ ໃບອະນ ຍາດ 

ປະເພດ ເລກທ,ີ ອອກໃຫຸ້ວນັທ,ີ ອງົກອນລດັທີື່ອອກໃຫຸ້ 

1.3.1 ການຈົດທະ 
ບຽນດ າເນີນທ ລະກິດ 

 

 

 

1.3.2 ໃບອະນ ຍາດ 
ຈາກ ທຫລ 

 

 

 

1.3.3 ທະບຽນອາ 
ກອນ 

 

 

 

ຕວົແທນຂອງບລໍສິດັທີື່ຖກືຕຸ້ອງຕາມກດົໝາຍ 

1.4 ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວ
ກບັການຕດິຕໍໍ່ ຂອງຜ ຸ້ທີື່
ເປນັຕວົແທນຂອງສະຖາ
ບນັການເງນິ (ເຊັົ່ນວາ່: 

1.4.1 ຊືື່ ແລະ 
ນາມສະກ ນ ແລະ 
ຕ າແໜ່ງ 
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ບ ກຄນົຜ ຸ້ທີື່ຈດົທະ ບຽນ
ໃນນາມສະຖາ ບນັການ
ເງນິ ແລະ ອ ານາດໃນການ
ເປນັຜ ຸ້ຕາງໜຸ້າ ຫ  ືລງົລາຍ
ເຊນັໃນນາມ ສະຖາບນັ
ການເງນິ)  

 

 

1.4.2 ເບີໂທລະສັບ 
ຫຸ້ອງການ 

 

 

1.4.3 ເບີໂທລະສັບ 
ມືຖື 

 

1.4.4 ທີື່ຢ ່ອີເມວ 
ຫຸ້ອງການ 

 

 

1.4.5 ທີື່ຢ ່ຫຸ້ອງການ  

 

 

1.4.6 ຕ ຸ້ ປນ  

 

ການຕດິຕໍໍ່ບກຸຄນົຜ ທ້ ີ່ຮບັຜດິຊອບກຽ່ວກບັໜງັສ ສະແດງເຈດຈ ານງົຂທໍນຶ 

1.5. ລາຍລະອຽດ ກຽ່ວ
ກບັການຕດິຕໍໍ່ ຂອງຕວົ
ແທນສະຖາ ບນັການເງນິ 
ຫ  ືພະນກັງານ ຜ ຸ້ບລໍຫິານ
ໜງັສ 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 ເມອືງ ທີື່ອງົກອນ
ຂອງທາ່ນ ອະນ ຍາດໃຫຸ້
ເຮດັວຽກ ແລະ ມສີາຂາ 
ຫ  ືໜວ່ຍບລໍກິານ ເພືື່ອ
ປອ່ຍກ ຸ້ໃຫຸ້ແກ ່ 
MSMEs 

1.6.1 ແຂວງ 1.6.2 ເມອືງ 

  

  

  

 

ພາກທ ີ2: ການສະເໜຂີທໍນຶຈາກກອງທນຶ LAFF 
2.1 ການ ສະເໜຂີ ໍທນຶ 

ຈາກກອງທນຶ LAFF ໃນ

ເທ ີ່ອນ ັ້ 

ວົງເງິນລວມ ທີື່ສະເໜີຂໍໃນງວດນ ັ້ (ລຸ້ານ ກີບ). 

 

 

2.2 ຄວາມ ສນົໃຈ ຂທໍນຶ

ຈາກກອງທນຶ LAFF 

ສ ໍາລບັງວດໜຸ້າ 

ຄາດຄະເນຄວາມສົນໃຈຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ 

LAFF ເພ ີ່ອມາເປັນທຶນເພ ີ່ມເຕ ມ ສ າລັບງວດໜ້າ 

(ລຸ້ານ ກີບ). 
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2.3 ຄວາມເປນັມາ ຫ  ື
ເຫດຜນົ ກຽ່ວກບັ ການຂໍ
ທນຶ ຈາກກອງ ທນຶ LAFF  

ພວກເຮົາໄດຸ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ ຫ  ື
ເຫດຜົນຂອງການສະເໜີຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ 
LAFF ພາຍໃຕຸ້ການສະແດງເຈດຈ ານົງເທືື່ອນີົ້ 

ໃນໜືື່ງໜຸ້າເຈຸ້ຍ -A4, ລວມທັງແຜນການນ າໃຊຸ້

ທຶນ (ເບີື່ງໃນ: ພາກ ຂ ຍໍໍ້ໜ້າທ  1 ຂອງໜັງສື

ສະແດງເຈດຈ ານົງ). ຄວນຕອບຄ າຖາມ ດຸ້ວຍຄ າ

ວ່າ ແມ່ນ ຫ  ືບໍໍ່ແມ່ນ; ຖຸ້າຫາກວ່າຄ າຕອບວ່າ “ບໍໍ່” 

ອາດກຸ້າວໄປສ ່ການບໍໍ່ມີເງືື່ອນໄດຸ້ຮັບທຶນ. 

 

 

ພາກທ ີ3: ການສະເໜຂີກໍານຊວ່ຍເຫ ອືດຸ້ານວຊິາການ 
3. ການ ສະເໜຂີກໍານ
ຊວ່ຍເຫ ອືດຸ້ານວຊິາການ 

3.1. ພວກເຮົາສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາ

ການ (ຄ າຕອບ:  ຂໍ/ບໍໍ່ຂໍ) 

 

 

3.2 ພວກເຮົາໄດຸ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມ
ເປັນມາ ຫ  ືເຫດຜົນ ການຂໍການຊ່ວຍເຫ ືອ
ດຸ້ານວິຊາການ (ເບີື່ງໃນ: ພາກ ຂ ຍໍໍ້ໜ້າທ  

1 ຂອງໜັງສືສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດ

ຈ ານົງ). ຄ າຕອບ ຂໍ/ບໍໍ່ຂໍ 

 

3.3 ພວກເຮົາສະເໜີຂໍການປະເມີນຄວາມ
ຕອງການ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານ
ວິຊາການ ເພີື່ມເຕີມ ເພືື່ອສຸ້າງເປັນ
ແຜນການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການແບບຄົບ
ຊຸດ (ຄ າຕອບ: ຂໍ/ບໍໍ່ຂໍ).  

 

 

ພາກທ ີ4: ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ 
ກະລ ນາຊີົ້ແຈງ ວາ່ແມ່ນ ຫ  ືບໍໍ່ແມ່ນ ຫ  ືຕືື່ມເປນັຕວົເລກ ທີື່ສອດຄອ່ງກບັສະຖາບນັການເງນິຂອງທາ່ນ, ຖາ້ທາ່ນເຫນັວາ່ຈ າເປນັ ກະລນຸາອະທບິາຍ

ເພ ີ່ມເຕ ມ ໂດຍເພ ີ່ມເປນັເອກະສານຕດິຄດັມາພອ້ມ. 

ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ ຕວົຊີົ້ວດັ ແມນ່/ບໍໍ່ແມນ່ ຫ  ື
ໃສ່ເປນັຕວົ ເລກ 

A. ຄວາມສົນໃຈຫ າຍ ໃນການປ່ອຍເງິນກ ຸ້ 
ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSME ເຊີື່ງເປັນເປ ົ້າໝ

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

ເຊີື່ງເປັນເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ (ວົງເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍບໍໍ່

ກາຍ 500 ລຸ້ານກີບ) 
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ພາກທ ີ4: ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ 
ກະລ ນາຊີົ້ແຈງ ວາ່ແມ່ນ ຫ  ືບໍໍ່ແມ່ນ ຫ  ືຕືື່ມເປນັຕວົເລກ ທີື່ສອດຄອ່ງກບັສະຖາບນັການເງນິຂອງທາ່ນ, ຖາ້ທາ່ນເຫນັວາ່ຈ າເປນັ ກະລນຸາອະທບິາຍ

ເພ ີ່ມເຕ ມ ໂດຍເພ ີ່ມເປນັເອກະສານຕດິຄດັມາພອ້ມ. 

ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ ຕວົຊີົ້ວດັ ແມນ່/ບໍໍ່ແມນ່ ຫ  ື
ໃສ່ເປນັຕວົ ເລກ 

າຍ ຂອງໂຄງການ (ວົງເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍຕ ່າ

ກວ່າ 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 

 

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 ພ່າກສະໜາມກ່ຽວກັບເງິນກ ຸ້ຍ່ອຍທີື່
ປ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ MSME ທີື່ລົງທຶນໂດຍທຶນຂອງກອງ

ທຶນ LAFF  ແລະ ສະຖານະດຸ້ານການເງິນຂອງ PFI  
ຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ 

 

B. ປະສົບການ ແລະ ມີລະດັບຄວາມສາ
ມາດໃນການປ່ອຍກ ຸ້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. ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ຕາມລະບຽບການ 
ດຸ້ານຄວາມໝັົ້ນຄົງ 

1. ໄດຸ້ຮັບໃບອະນ ຍາດຈາກ ທຫລ.  

 

2. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມຢ່າງເປັນປະຈ າຂອງ 
ທຫລ 

 

 

3. ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດຸ້ານຄວາມໝັົ້ນ
ຄົງຂອງ ທຫລ 

 

 

4. ສາມາດປະຕິບັດພັນທະດຸ້ານການກວດສອບພາຍ
ນອກໄດຸ້. 

 

 

5. ສາມາດສະໜອງໄດຸ້ພັນທະດຸ້ານການລາຍງານ.  

6. ມີມາດຕະຖານການບັນຊີ ແລະ ຂະບວນການຄອບ
ຄ ມພາຍໃນ ທີື່ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ມີການຕິດຕາມໄດຸ້
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ພາກທ ີ4: ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ 
ກະລ ນາຊີົ້ແຈງ ວາ່ແມ່ນ ຫ  ືບໍໍ່ແມ່ນ ຫ  ືຕືື່ມເປນັຕວົເລກ ທີື່ສອດຄອ່ງກບັສະຖາບນັການເງນິຂອງທາ່ນ, ຖາ້ທາ່ນເຫນັວາ່ຈ າເປນັ ກະລນຸາອະທບິາຍ

ເພ ີ່ມເຕ ມ ໂດຍເພ ີ່ມເປນັເອກະສານຕດິຄດັມາພອ້ມ. 

ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ ຕວົຊີົ້ວດັ ແມນ່/ບໍໍ່ແມນ່ ຫ  ື
ໃສ່ເປນັຕວົ ເລກ 

ທຶນເງິນກ ຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ແລະ ການນ າໃຊຸ້

ທຶນດັົ່ງກ່າວ. 

D. ມີນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ການດ າເນີນ
ງານດຸ້ານສິນເຊືື່ອທີື່ເປັນມືອາຊີບ 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. ມີການປະຕິບັດງານການບໍລິການດຸ້ານ
ການເງິນທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

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

 

 

ພາກທ ີ5: ພາບລວມກຽ່ວກບັການສະໜບັສະໜ ນດຸ້ານວຊິາການ ແລະ/ ຫ  ືດຸ້ານການເງນິ ຈາກອງົການຈດັຕັົ້ງ 

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

ສາກນົ. ກະລ ນາໃຫຸ້ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັພາບລວມຂອງການສະໜບັສະໜ ນທີື່ມໃີນປະຈ ບນັ ດັົ່ງກາ່ວ ຖຸ້າມ:ີ 
ອງົກອນ ປະເພດຂອງການສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ຊບັພະ ຍາກອນ

ມະນ ດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນດຸ້ານການ ເງນິທີື່ກຽ່ວຂຸ້ອງ 
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 ທີື່ສະເໜຂີທໍນຶ 
ຈາກກອງທນຶ LAFF (ເບີື່ງໃນ: ພາກທ ີ2 

ຂອງແບບຟອມນີົ້) 

 

ຂຽນເພີື່ມເຕມີ (ໜືື່ງໜຸ້າເຈຸ້ຍ A4)  

ຄວາມເປນັມາ ຫ  ືເຫດຜນົສະເໜຂີ ໍການ
ຊວ່ຍເຫ ອືດຸ້ານວຊິາການຈາກກອງທນຶ 
LAFF (ເບີື່ງໃນ: ພາກທ ີ3 ຂອງແບບຟອມ

ນີົ້)  

ຂຽນເພີື່ມເຕມີ (ໜືື່ງໜຸ້າເຈຸ້ຍ A4)  

ເງືື່ອນໄຂໄດຸ້ຮບັທນຶ (ເບີື່ງໃນ: ພາກທ ີ4 

ຂອງແບບຟອມນີົ້) 

ການກວດກາ: ໃຫ້ໃສ່ວ່າ “ແມ່ນ”, ບໍໍ່ໃສຕ່ົວເລກ, ຖ້າເຫັນ

ວ່າຈ າເປັນ ກະລຸນາອະທິບາຍເພ ີ່ມເຕ ມ ໃສໜ່້າເຈ້ຍຕ່າງ

ຫາກ 

 

ເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ (ເບີື່ງໃນ: ໜງັສື

ສະແດງເຈດຈ ານງົ) 

  

 

 

 

ພາກທ ີ7: ການຢັົ້ງຢນື 
ຂຸ້າພະເຈົົ້າ, ທີື່ລົງລາຍເຊັນຂຸ້າງລ ່ມນີົ້, ຢັົ້ງຢືນວ່າ ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ທີື່ໄດຸ້ປະກອບໃຫຸ້ໃນແບບຟອມສະບັບນີົ້ ແມ່ນຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ຄົບ 

ຖຸ້ວນ. ຂຸ້າພະເຈົົ້າຮັບຮ ຸ້ວ່າ ການສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານທີື່ບໍໍ່ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ບໍໍ່ຖືກຕຸ້ອງ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫຸ້ ສະຖາບັນຂອງຂຸ້າພະເຈົົ້າ ບໍໍ່

ສາມາດໄດຸ້ຮັບທືນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອດຸ້ານວິຊາການ ຈາກກອງທຶນ LAFF ທັງໃນປະຈ ບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.  
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ລົງລາຍເຊັນ 
 

ຊືື່ ແລະ 
ນາມສະກ ນ ຜ ຸ້
ລົງລາຍເຊັນ 
 

 

 

 

 

 

 
          ຈ ້າກາຂອງສະຖາບັນການເງິນ  

ຕ າແໜ່ງໃນ 
ສະຖາບັນ 
ການເງິນ 
 

 

 

 

ວັນທີ 
 

 

 

 

ວັນທີ ແລະ ເວລາ ປິດສົົ່ງຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ (EoI) ແມ່ນ ວນັ_____, ວນັທີ_______  ເດືອນ_______ 

20___________ເວລາ 15:00 ຕາມເວລາ ສປປ ລາວ. ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ ທີື່ໄດຸ້ຮບັຊຸ້າກວ່າວນັກ ານົດນັດໝາຍ

ດັົ່ງກ່າວ ແມນ່ ຈະບໍໍ່ໄດຸ້ຖກື ພິຈາລະນາ. ໜງັສ ສະແດງເຈດຈ ານງົ ແລະ ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສົົ່ງໃສ່ຊອງທີື່ປິດ 

ແລະ ຂຽນຫົວ ຂໍໍ້ໃສ່ວ່າ “ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ ເພືື່ອຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF ປ ີ20______”, ສົົ່ງໄປຕາມທີື່ຢ ່ 

ຂຸ້າງລ ່ມນີົ້:  

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ກົມບໍລິການທະນາຄານ 
ກອງເລຂາ ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF) 

ສົົ່ງ: ທ່ານ ນ ສ້ອຍສຸວັນ ສ ບລໍິບ ນ, ທ່ານ ນ ສ ຸກລາຕ  ບົວຄ່າສິດ 

ຕ ຸ້ ປນ 19, ຖະນົນ ຢອນເນ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ  
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2. ລາຍການຍົກເວັັ້ນຂອງກອງທຶນ LAFF 

ກຸ່ມ KfW ບໍໍ່ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນເປ ົ້າໝາຍໂຄງການຕ່າງໆໃນຄົງເຂດລຸ່ມນ ັ້: 

1. ການຜະລິດ ຫຼ  ການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼ  ກິດຈະກ າ ທ ີ່ຖ ກລົບລ້າງ ຫຼ  ເກ ອດຫ້າມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ 

ເຊັົ່ນຕົວຢ່າງດັົ່ງລຸ່ມນ ັ້ 

i) ຢາ, ຢາກ າຈັດສດັຕ ພຶດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ສານຜິດອ ີ່ນໆ ບາງຊະນິດ (ພາຍໃຕສ້ົນທິສັນຍາ Rotterdam, ສນົທິສັນຍາ 

Stockholm, ແລະ WHO "ຜະລິດຕະພັນການຢາ: ການຈ າກັດນ າໃຊ້ ແລະ ການຄອບຄອງ"), 

ii) ສານທ ີ່ທ າລາຍຊັັ້ນ ໂອໂຊນ (ozone depleting) (ພາຍໃຕ້ ໂປຼໂຄໂຄ Montreal), 

iii) ການປ ກປ້ອງສັດປ່າ ຫຼ  ຜະລດິຕະພນັຈາກສັດປ່າ (ພາຍໃຕ້ ສນົທິສັນຍາ CITES / Washington) 

iv) ການຄ້າສິີ່ງເສດເຫຼ ອຂ້າມຊາດທ ີ່ເກ ອດຫ້າມ (ພາຍໃຕ້ ສົນທສິັນຍາ Basel). 

2. ການລົງທຶນທ ີ່ອາດຈະກ່ຽວຂອ້ງກັບການທ າລາຍ** ຫຼ  ສ້າງຜົນເສຍຫາຕໍໍ່ຄົງເຂດທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າຕໍໍ່ການອະນລຸັກ 

(ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ມ ການຊົດເຊ ຍທ ີ່ພຽງພໍຕາມມາດຕະຖານສາກົນ). 

3. ການຜະລິດ ຫຼ  ຄ້າຂາຍອາວຸດທ ີ່ຍັງມ ຂໍໍ້ຂັດແຍ້ງ ຫຼ  ອົງປະກອບສ າຄັນທ ີ່ຈະນ າໄປສ້າງອາວຸດທ ີ່ມ ອະນພຸາບ 

ທ າລາຍລ້າງຮ້າຍແຮງ (ອາວຸດນວິເຄຼຍ ແລະ ຫົວລ ກປືນກ າມັງຕະພາບລັງສ , ອາວຸດຊິວະພາບ ແລະ 

ອາວຸດເຄມ ທ ີ່ມ ອະນພຸາບທ າລາຍ ຮ້າຍແຮງ, ລ ກບົມບ ັ້, ລ ກມິນ, ການກັົ່ນຕອງທາດຢ ຣານຽມ) 

4. ການຜະລິດ ແລະ ຄ້າຂາຍວັດຖຸທ ີ່ແຜ່ກ າມັງຕະພາບລັງສ . ແຕ່ໃນນ ັ້ບໍໍ່ລວມການຈັດຊ ັ້ອຸປະກອນການແພດ, ອຸປະກອນ 

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ຫຼ  ເຄ ີ່ອງມ ອຸປະກອນອ ີ່ນໆ ຊຶີ່ງໄດ້ມ ປ້ອງກັນຄວບຄຸມການແຜ່ກ າມັງຕະພາບລັງສ  ຢ່າງພຽງພໍແລ້ວ.  

5. ການຜະລິດ ແລະ ຄ້າຂາຍແຮ່ໄຍຫິນທ ີ່ບໍໍ່ມ ການຈັບຕົວ (unbound asbestos). ໃນນ ັ້ບໍໍ່ລວມການຈັດຊ ັ້ ຫຼ  

ນ າໃຊ້ໄຍສ ມັງ ທ ີ່ມ ການຈັບຕົວ ແລະ ສິັ້ນສ່ວນທ ີ່ມ ສ່ວນປະກອບໄຍທ ີ່ບໍໍ່ເກ ນ 20%. 

6. ວິທ ການຫາປາທ ີ່ມ ການທ າລາຍລ້າງສ ງ ຫຼ  ການຫາປາແບບໄຫຼມອງໃນທະເລ ທ ີ່ນ າໃຊ້ມອງທ ີ່ມ ລວງຍາວ ເກ ນກ່ວາ 2.5 

ກິໂລແມັດ. 

7. ການສ້າງເຕົາປະຕິກອນນິວເຄຼຍ (ຍົກເວັັ້ນໄດ້ມ ມາດຕະການໃນການລຸດຜອ່ນຄວາມອັນຕະລາຍຕໍໍ່ຊັບສິນທ ີ່ມ ຢ ່) ແລະ 

ການຂຸດຄົັ້ນແຮ່ທາດທ ີ່ມ ທາດຢ ຣານຽມ. 

8. ການຊອກຄົັ້ນ (prospection), ການສ າຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົັ້ນຖ່ານຫິນ; ການຂົນສົົ່ງທາງບົກທ ີ່ ແລະ ພ ັ້ນຖານ ໂຄງລ່າງ 

ທ ີ່ນ າໃຊ້ຖ່ານຫ ນ; ໂຮງງານໄຟ, ສະຖານ ສ້າງຄວາມຮອ້ນ ແລະ ອປຸະກອນສ້າງຄວາມຮ້ອນທ ີ່ນ າໃຊ້ ຖ່ານຫ ນ.  

9. ການຊອກຄົັ້ນ, ການສ າຫຼວດ ແລະ ການກັົ່ນນ ໍ້າມັນຈາກ ຫ ນດ ນດານ (bituminous shale),  ນ ໍ້າມັນຫ ນຊາຍ (tar 

or oil sands) ທ ີ່ບໍໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ວິທ ດັົ່ງເດ ມ. 

 


