
 

ປະກາດແຈ້ງການ  
ເລ ື່ອງການສະເໜຂີທໍນຶເງນິກ ຈ້າກກອງທນຶ LAFF 

 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງມາຍັງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການ

ເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ກ່ຽວກັບ ການຮັບໜັງສ ສະແດງເຈດຈ ານົງ (EOI) ໃນການສະເໜີກ ້ຢືມ

ທຶນຈາກ “ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ” (LAFF) ທີື່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜ ນຈາກ 

ລັດຖະບານປະເທດເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານ KfW, ຊຶື່ງໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນມ ົ້ວັນທີ 29 ພະຈກິ 2021.  
 

ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (ຫ   LAFF) ແມ່ນສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນໃນປີ 2014, ຊຶື່ງໄດ້ຮັບທຶນ

ສະໜັບສະໜ ນຈາກ ກະຊວງ ຮ່ວມມ  ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ (BMZ) ຂອງປະເທດສະຫະພັນເຢຍ

ລະມັນ ໂດຍຜ່ານ ທະນາຄານພັດທະນາ ຂອງ ປະເທດເຢຍລະມັນ ຫ   KfW, ເປ ົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນດັົ່ງກ່າວແມ່ນ

ເພ ື່ອແນ່ໃສ່ການສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນຂອງ ຈຸລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

(MSMEs) ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶື່ງທຶນເບ ົ້ອງຕົົ້ນແມ່ນ 3 ລ້ານຢ ໂຣ. ຜ່ານມາ ກອງທຶນ LAFF 
ໄດ້ໃຫ້ການປ່ອຍກ ້ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ເພ ື່ອນ າໄປປ່ອຍກ ້ຕໍໍ່ໃຫ້ແກ່ MSMEs ຫ າຍກ່ວາ 
2,500 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນັົ້ນ ມີຫ າຍຫົວໜ່ວຍ MSMEs ແມ່ນຖ ວ່າເປັນການເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນຄັົ້ງທ າອິດ ຂອງ

ເຂົາເຈົົ້າຈາກກອງທຶນດັົ່ງກ່າວ.     

ຈາກຜົນສ າເລັດຂອງໂຄງການ LAFF ໄລຍະ I, ລັດຖະບານປະເທດເຢຍລະມັນ ຈຶື່ງສ ບຕໍໍ່ໃຫ້ທຶນ ສະໜັບສະໜ ນ

ເພີື່ມຕ ື່ມອີກ 6 ລ້ານຢ ໂຣ ແລະ ອີກ 0.8 ລ້ານຢ ໂຣເປັນທຶນຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານ ວິຊາການໃຫ້ແກ່ ໂຄງການ LAFF 

ໄລຍະ II, ຊຶື່ງໄດຈ້ັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 06 ມີນາ 2020. 
 

ລາຍລະອຽດເພີື່ມຕ ື່ມ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີເຈດຈ ານົງ (EOI) ແມ່ນປະກາດຢ ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ ທຫລ 

(www.bol.gov.la) ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງໂຄງການ LAFF (www.laff.org.la) ໃນມ ົ້ວັນທີ 29 ພະຈກິ 

2021, ຊຶື່ງເນ ົ້ອໃນລາຍລະອຽດຈະມີ: ເງ ື່ອນໄຂໃນການກ ້ຢືມ, ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜ ້ທີື່ຈະສາມາດກ ້ຢືມໄດ້, ແບບຟອມ

ສະໝັກ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີື່ຈະໄດປ້ະກອບໃສ່ໃນເອກະສານກ ້ຢືມ. ທາງໂຄງການຈະໄດ້ຈັດເວທີອະທິບາຍ 

ກ່ຽວກັບ ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆທາງ ອອນໄລ (online) ໃນເວລາ ເວລາ 9:00 ໂມງ(ເຊົົ້າ) ຂອງວນັທ ີ  09 ທນັວາ 

2021, ລົງທະບຽນທີື່ອີເມວ laff.laos@gmail.com (ຊ ື່ສະຖາບັນ, ລາຍຊ ື່ຜ ້ປະສານງານຫ ັກ, ທີື່ຢ ່ອີເມວ, ເບີ

ໂທລະສັບ) ເພ ື່ອຮັບລີົ້ງເຂົົ້າປະຊຸມອອນລາຍ. 
 

ສະຖາບັນທີື່ສົນໃຈສະເໜີຂໍທຶນສາມາດສົົ່ງຄ າຖາມ ແລະ ຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈ ເພ ື່ອໃຫ້ໂຄງການອະທິບາຍເພີື່ມຕ ື່ມ ໄປໃຫ້
ໂຄງການ ທີື່ laff.laos@gmail.com ກ່ອນວັນທ ີ15 ທນັວາ 2021, ທາງໂຄງການຈະໃຫ້ການອະທິບາຍ ແລະ 

ຕອບຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆ ພາຍໃນ 1 ອາທິດພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບຄ າຖາມ ຫ   ຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆ. 

http://www.bol.gov.la/
http://www.laff.org/
mailto:laff.laos@gmail.com


 

 

ໝົດເຂດຮັບໜັງສ ສະແດງເຈດຈ ານົງ ສ າລັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ (ພາກສ່ວນອ ື່ນ ບໍໍ່ສາມາດສະໝັກ

ໄດ)້ ແມ່ນ ວນັທ ີ21 ມັງກອນ ປິ 2022, ເວລາ 16:00 ໂມງ (ແລງ). ໂຄງການ LAFF ຈະທົບທວນໜັງສ ສະເ

ໜີຂໍທຶນ ແລະ ລົງໄປປະເມີນຄວາມພ້ອມ (due diligence) ເພ ື່ອປະເມີນຄວາມ ສາມາດໃນການກ ້ຢືມຂອງສະ

ຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນແຕ່ລະແຫ່ງ. ຄາດວ່າໂຄງການຈະປະກາດຜົນການຕົກລົງອະນຸມັດປ່ອຍກ ້ ພາຍໃນ 

ທາ້ຍເດ ອນ ກມຸພາ 2022 ແລະ ຈະເລີື່ມເບີກຈ່າຍທຶນກ ້ຢືມໃນ ເດ ອນ ມນີາ 2022.  
 

ການສະໜັບສະໜ ນຜ ້ປະກອບການ MSMEs ແມ່ນນະໂຍບາຍບ ລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 

ເນ ື່ອງຈາກ MSMEs ແມ່ນຜ ້ປະກອບສ່ວນຫ ັກໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ລາວ. ການຍົກລະດັບການບໍລິການໃນການເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກ່ MSME ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າ
ສາມາດນ າໄປລົງທຶນຂະຫຍາຍກິດຈະກ າຂອງຕົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຢ່າງມີ
ຄວາມສະເໝີພາບຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ລາຍລະອຽດເພີື່ມຕ ື່ມ ກະລນຸາຕດິຕໍໍ່: laff.laos@gmail.com 

ທ່ານ ນ. ສ້ອຍສຸວັນ ສີບໍລິບ ນ, ຜ ຈ້ັດການກອງທຶນ LAFF, ພະແນກສິນເຊ ື່ອ, ກົມບໍລິການທະນາຄານ, ທະນາຄານ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂທ: 021 262672, 020 22440559 
ຫ   
ທ່ານ ແກ້ວລັບທະວົງ ສົງສະໄໝວົງ, ທີື່ປຶກສາກອງທຶນ LAFF, ໂທ: 020 99389966 
(ສອບຖາມໃນໂມງລັດຖະການ) 
ສາມາຕດິຕາມຂາ່ວສານຂອງກອງທນຶໄດທ້ີື່: 
Facebook page: Lao Access to Finance Fund  
LinkedIn: Lao Access to Finance Fund 
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