
 

ປະກາດແຈງ້ການ 

 

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງມາຍັງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການ 

ເງິນຈຸລະພາກທີີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ກ່ຽວກັບ ການຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈ ານົງ (EOI) ໃນການສະ 

ເໜີກ ້ຢືມຈາກ “ກອງທຶນສ ົ່ງເສີມການເຂ ົ້າເຖິງແຫ ຼ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ” (LAFF) ທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜ ນຈາກ 

KfW ປະເທດ ເຢຍລະມັນ, ຊຶີ່ງໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນມືື້ວັນທ ີ19 ກມຸພາ 2021. 

ກອງທຶນສ ົ່ງເສີມການເຂ ົ້າເຖິງແຫ ຼ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (ຫ ື LAFF) ແມ່ນສ້າງຕັື້ງຂືື້ນໃນປີ 2014, 

ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜ ນຈາກ ກະຊວງ ຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ (BMZ) 

ຂອງປະເທດສະຫະພັນເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານ ທະນາຄານພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ຫ ື KfW, 

ເປ ົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນດັັ່ງກ່າວແມ່ນເພືີ່ອແນ່ໃສ່ການສົັ່ງເສີມການເຂົື້າເຖິງແຫ ່ງທຶນຂອງ ຈຸລະວິສາຫະກິດ, 

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶີ່ງທຶນເບືື້ອງຕົື້ນແມ່ນ 3 

ລ້ານຢ ໂຣ. ຜ່ານມາ ກອງທຶນ LAFF ໄດ້ໃຫ້ການປ່ອຍກ ້ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ 

ເພືີ່ອນ າໄປປ່ອຍກ ້ຕ ໍ່ໃຫ້ແກ່ MSMEs ຫ າຍກ່ວາ 2,400 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນັື້ນ ມີຫ າຍຫົວໜ່ວຍ MSMEs 

ແມ່ນຖືວ່າເປັນການເຂົື້າເຖິງແຫ ່ງທຶນຄັື້ງທ າອິດ ຂອງເຂົາເຈົື້າຈາກກອງທຶນດັັ່ງກ່າວ.     

ຈາກຜົນສ າເລັດຂອງໂຄງການ LAFF ໄລຍະ I, ລັດຖະບານປະເທດເຢຍລະມັນ ຈຶີ່ງສືບຕ ໍ່ໃຫ້ທຶນ ສະໜັບສະ 

ໜ ນເພີີ່ມຕືີ່ມອີກ 6 ລ້ານຢ ໂຣ ແລະ ອີກ 0.8 ລ້ານຢ ໂຣເປັນທຶນຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານ ວິຊາການໃຫ້ແກ່ ໂຄງການ LAFF 

ໄລຍະ II, ຊຶີ່ງໄດຈ້ັດຕັື້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 02 ມີນາ 2020. 

ລາຍລະອຽດເພີີ່ມຕືີ່ມ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີເຈດຈ ານົງ (EOI) ແມ່ນປະກາດຢ ່ເວບໄຊຂອງ ທຫລ 

(www.bol.gov.la) ໃນມືື້ວັນທີ 19 ກມຸພາ 2021, ຊຶີ່ງເນືື້ອໃນລາຍລະອຽດຈະມີ: ເງືີ່ອນໄຂໃນການກ ້ຢືມ, 

ເງືີ່ອນໄຂຂອງຜ ້ທີີ່ຈະສາມາດ ກ ້ຢືມໄດ,້ ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີີ່ຈະໄດປ້ະກອບໃສ່ໃນເອກະ 

ສານສະເໜີກ ້ຢືມ.  

ທາງໂຄງການຈະໄດ້ຈັດສ າມະນາອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ການສະໝັກໃນມືື້ ວນັທ ີ23 ກມຸພາ 2021 ເວລາ 9 ໂມງເຊົື້າ, 

ທີີ່ຫອ້ງປະຊມຸ ຊັື້ນ 4 ຂອງ ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍການເປນັປະທານຂອງ ທາ່ນ ຄ າແກວ້ ວສິສີມົບດັ, 

ວາ່ຮກັສາການຫວົໜາ້ກມົບ ລກິານທະນາຄານ, ຜ ອ້ ານວຍການກອງທນຶ LAFF. 

http://www.bol.gov.la/


 

ພ້ອມນີື້, ຈະເຜີຍແຜຜ່່ານທາງ ອອນໄລ (online) ໃນມືື້ ວນັທ ີ25 ກມຸພາ 2021, ເວລາ 14:00, ທ່ານໃດສົນ 

ໃຈເຂົື້າຮ່ວມທາງ ອອນໄລ ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ລົງທະບຽນໄດ້ທີີ່ E-mail: laff.laos@gmail.com (ກະລຸນາລະບຸ 

ຊືີ່ອົງກອນ, ຊືີ່ຜ ້ຕິດຕ ໍ່, E-mail ແລະ ເບີໂທ) ເພືີ່ອສາມາດເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບປະຊຸມທາງ ອອນໄລ.  

ຜ ້ສະໝັກສາມາດສະເໜີຊັກຖາມຂ ໍ້ມ ນລະອຽດເພີີ່ມຕືີ່ມຈາກທາງໂຄງການໄດ້ພາຍໃນ ວັນທ ີ1 ມີນາ 2021 ໄດ້ທີີ່ 

laff.laos@gmail.com, ທາງໂຄງການຕອບກັບພາຍໃນໜຶີ່ງອາທິດ. 

ໝົດເຂດຮັບຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ ສ າລັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ (ພາກສ່ວນອືີ່ນ ບ ໍ່ສາມາດສະ 

ໝັກໄດ)້ ແມ່ນ ວນັທ ີ22 ມນີາ 2021, ເວລາ 16:00 ໂມງ (ແລງ). ໂຄງການ LAFF ຈະທົບທວນໃບສະໝັກ 

ແລະ ລົງໄປປະເມີນຄວາມພ້ອມ (due diligence) ເພືີ່ອປະເມີນຄວາມ ສາມາດໃນການກ ້ຢືມຂອງແຕ່ລະຜ ້ສະ 

ໝັກ. ຄາດວ່າໂຄງການປະກາດຜົນການຕົກລົງອະນຸມັດເງິນກ ້ ພາຍໃນທາ້ຍເດອືນ ເມສາ 2021 ແລະ 

ຈະເລີີ່ມເບີກຈ່າຍທຶນກ ້ຢືມໃນເດືອນ ພດຶສະພາ 2021.  

ການສົັ່ງເສີມຈຸລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ແມ່ນນະໂຍບາຍ ບ ລິມະສິດຂອງ 

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເນືີ່ອງຈາກ MSMEs ມີບົດບາດສ າຄັນໃນການ ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ 

ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ. ຜ່ານການຍົກລະດັບການເຂົື້າເຖິງ ການບ ລິການເງິນກ ້ໄລຍະຍາວກ່ວາ ຈະເຮັດ 

ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ສາມາດນ າໃຊ້ເງິນກ ້ດັັ່ງກ່າວໄປ ລົງທຶນຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງເຂົາເຈົື້າ ເພືີ່ອປະກອບ 

ປະກອບສ່ວນ ເຂົື້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ລາຍລະອຽດເພີີ່ມຕືີ່ມ ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ laff.laos@gmail.com 
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