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ພທິເີປີດໂຄງການກອງທນຶສ ົ່ ງເສມີການເຂ ົ້າຫາແຫ ົ່ ງທນຶ ສປປ ລາວ (LAFF) 
ໃຫ ົ້ແກົ່  ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັກາເງນິຈລຸະພາກ  

 
      ໃນມ ົ້ວນັທ ີ23 ກຸມພາ 2021, ທະນາຄານ ແຫົ່ ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຮົ່ ວມກບັ ບໍລສິດັທີົ່ ປຶກສາ AFC ໄດ ົ້
ຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ເພ ົ່ ອເຜຍີແຜົ່ ຂໍ ົ້ມູນຂົ່ າວສານກົ່ ຽວກບັ ການສະໜອງເງນິກູ ົ້ຈາກກອງທ ນ LAFF ແກົ່
ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີົ່ ຮບັເງນິຝາກ (ສກຈຮ) ທີົ່ ສ ນໃຈເຂ ົ້າຮົ່ ວມໂຄງການ. 
ກອງທນຶ LAFF ແມົ່ ນກອງທນຶໝນູ ວຽນຂອງ ທຫລ, ຊຶົ່ ງໄດ ົ້ຮບັທນຶຊົ່ ວຍເຫ  ອຈາກລດັຖະ ບານປະເທດເຢຍລະ
ມນັ ໂດຍຜົ່ ານ ທະນາຄານພດັທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ ຫ   KFW. 
 

       ທຫລ ໄດ ົ້ອອກແຈ ົ້ງການຢົ່ າງເປັນທາງການ ເພ ົ່ ອໃຫ ົ້ມກີານສະເໜີຂໍທນຶ ໃນມ ົ້ວນັທ ີ19 ກຸມພາ 2021 ຢູົ່  
ເວບໄຊ ຂອງ ທຫລ ເອງ: ໂຄງການ ກອງທນຶ LAFF ມທີນຶທງັໝ ດ 80 ຕ ົ້ກບີ ສໍາລບັປົ່ ອຍກູ ົ້ໃຫ ົ້ທະນາຄານທະ
ລະກດິ ແລະ ສກຈຮ ເພ ົ່ ອນໍາໄປປົ່ ອຍກູ ົ້ຕໍົ່ ໃຫ ົ້ແກົ່  ຫ ວໜົ່ ວຍຈລຸະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ົ້ອຍ ແລະ 
ກາງ (MSMEs) ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ. ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສກຈຮ ສາມາດສະເໜກີູ ົ້ຢ ມທນຶຈາກກອງທນຶ
ດັົ່ ງກົ່ າວບ ນຫ ກັການການແຂົ່ ງຂນັກນັ ດ ົ້ວຍການຍ ກຫ ກັຖານອ ົ້າງອງີໃຫ ົ້ເຫນັເຖງິຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານ
ເງນິກູ ົ້ດັົ່ ງ ກົ່ າວໃຫ ົ້ໄດ ົ້ຢົ່ າງມຄີວາມຍ ນຍ ງ ເຊັົ່ ນວົ່ າ: ຈະເອ າເງນິກູ ົ້ນີ ົ້ໄປປົ່ ອຍກູ ົ້ຕໍົ່ ໃຫ ົ້ກຸົ່ ມລູກຄ ົ້າ MSME ຢູົ່ ໃສ, ຈະ
ໃຫ ົ້ບໍລິ ການແນວໃດ, ຈະຄິດໄລົ່ ອັດຕາດອກເບ ົ້ຍໃນລະດັບເທ ົ່ າໃດ, ແລະ ໄລຍະກູ ົ້ດ ນປານໃດ. ເງນີກູ ົ້ທີົ່
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ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສກຈຮ ຈະປົ່ ອຍກູ ົ້ຕໍົ່ ໃຫ ົ້ລູກຄ ົ້າ MSME ຜູ ົ້ໜຶົ່ ງແມົ່ ນສູງສຸດບໍົ່ ເກນີ 500 ລ ົ້ານກບີ. ເງນິ
ກູ ົ້ຢ ມຈາກກອງທນຶ LAFF ໃຫ ົ້ແກົ່  ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສກຈຮ ແມົ່ ນເປັນເງນິກູ ົ້ໄລຍະຍາວ, ໄລຍະກູ ົ້ສູງ
ສຸດ 6 ປີ, ອດັຕາດອກເບ ົ້ຍ 5.9% ຕໍົ່ ປີ ສໍາລບັ ທະນາຄານທຸລະກດິ, ແລະ 6.5%ຕໍົ່ ປີ ສໍາລບັ ສກຈຮ ໂດຍບໍົ່ ມີ
ຫ ກັຊບັຄໍ ົ້າປະກນັ ແລະ ຄົ່ າທໍານຽມໃດໆ.   
 

        ຂະແໜງການ MSMEs ໃນ ສປປ ລາວ ຍງັພ ບຄວາມຫຍຸ ົ້ງຍາກໃນການເຂ ົ້າເຖິງແຫ ົ່ ງທນຶໄດ ົ້ຢົ່ າງພຽງພໍ: 
ແຫ ົ່ ງທນຶ ທີົ່ ມຢູີົ່ ປະຈບຸນັ ສົ່ ວນຫ າຍຈະມຕີ ົ້ນທນຶສູງ ແລະ ໄລຍະກູ ົ້ສັ ົ້ນ, ຊຶົ່ ງເປັນອຸປະສກັຕໍົ່ ການພດັທະນາ ຂະແໜ
ງການ MSMEs, ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ທີົ່ ຫ ວໜົ່ ວຍ MSMEs ດັົ່ ງກົ່ າວຕ ົ້ອງການແຫ ົ່ ງທນຶເພ ົ່ ອ
ມາຍ ກລະດບັເຄ ົ່ ອງມ ການຜະລດິຂອງພວກເຂ າເຈ  ົ້າເພ ົ່ ອໃຫ ົ້ມທີົ່ າແຮງໃນການແຂົ່ ງຂນັກບັ MSMEs ຂອງບນັດາ
ປະເທດປະຊາຄ ມເສດຖະກດິອາຊຽນ. ສະນັ ົ້ນ, ການເຂ ົ້າເຖິງແຫ ົ່ ງທນຶໄລຍະຍາວ, ດອກເບ ົ້ຍສ ມເຫດສ ມຜ ນ 
ແມົ່ ນສິົ່ ງຈາໍເປັນສໍາລບັການລ ງທນຶທີົ່ ຈະໄດ ົ້ຮບັຜ ນຕອບແທນທີົ່ ຍ  ນຍ ງ.  
 

       ກອງທນຶ LAFF ສ ົ້າງຕັ ົ້ງໃນປີ 2014, ຊຶົ່ ງໄດ ົ້ຮບັທນຶສະໜບັສະໜູນຈາກ ກະຊວງການຮົ່ ວມມ  ແລະ ການ
ພດັທະນາ ດ ົ້ານເສດຖະກດິ (BMZ) ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ ໂດຍຜົ່ ານທະນາຄານພດັທະນາ ຂອງປະເທດເຢຍ
ລະມນັ ຫ   KFW, ເປ ົ້າໝາຍຂອງກອງທນຶດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນເພ ົ່ ອແນົ່ ໃສົ່ ການສ ົ່ ງເສມີການ ເຂ ົ້າເຖງິແຫ ົ່ ງທນຶຂອງ ຈລຸະວິ
ສາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ົ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶົ່ ງທນຶເບ ົ້ອງ
ຕ ົ້ນແມົ່ ນ 3 ລ ົ້ານຢູໂຣ. ຜົ່ ານມາ ກອງທນຶ LAFF ໄດ ົ້ໃຫ ົ້ການປົ່ ອຍກູ ົ້ໃຫ ົ້ແກົ່  ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສກຈຮ 
ເພ ົ່ ອນໍາໄປປົ່ ອຍກູ ົ້ຕໍົ່ ໃຫ ົ້ແກົ່  MSMEs ຫ າຍກົ່ ວາ 2,524 ຫ ວໜົ່ ວຍ, ໃນນັ ົ້ນ ມຫີ າຍຫ ວໜົ່ ວຍ MSMEs ແມົ່ ນ
ຖ ວົ່ າເປັນການ ເຂ ົ້າເຖິງແຫ ົ່ ງທນຶຄັ ົ້ງທໍາອດິຂອງພວກເຂ າເຈ  ົ້າ. ຈາກຜ ນສໍາເລດັຂອງໂຄງການ LAFF ໄລຍະ I, 
ລດັຖະບານປະເທດເຢຍລະມນັ ຈຶົ່ ງສ ບຕໍົ່ ໃຫ ົ້ທນຶສະໜບັສະໜູນເພີົ່ ມຕ ົ່ ມອກີ 6 ລ ົ້ານຢູໂຣ ແລະ ອກີ 0.8 ລ ົ້ານຢູ
ໂຣ ເປັນທນຶຊົ່ ວຍເຫ  ອດ ົ້ານວຊິາການໃຫ ົ້ແກົ່  ໂຄງການ LAFF ໄລຍະ II, ຊຶົ່ ງໄດ ົ້ເລີົ່ ມ ມາແຕົ່ ປີ 2020. 
 

      ທົ່ ານ ຄໍາແກ ົ້ວ ວສິສີ ມບດັ, ວົ່ າການຫ ວໜົ້າກ ມບໍລກິານທະນາຄານ ທງັເປັນຜູ ົ້ອໍານວຍການກອງທນຶ LAFF, 
ປະທານກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັ ົ້ງນີ ົ້ ໄດ ົ້ຮຽກຮ ົ້ອງໃຫ ົ້ບນັດາ ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສກຈຮ ທີົ່ ມຄີວາມ
ສ ນໃຈ ຈ ົ່ ງສະເໜຂໍີກູ ົ້ຢ ມທນຶດັົ່ ງກົ່ າວ ເພ ົ່ ອນໍາໄປປົ່ ອຍກູ ົ້ຕໍົ່ ໃຫ ົ້ລູກຄ ົ້າ MSMEs ທີົ່ ເຂ າເຈ  ົ້າຍງັບໍົ່ ມໂີອກາດເຂ ົ້າເຖງິ
ແຫ ົ່ ງທນຶຈາກສະຖາບນັການເງນິທີົ່ ເປັນທາງການ, ສໍາລບັ MSMEs ໃນທີົ່ ນີ ົ້ ແມົ່ ນລວມທງັ ຜູ ົ້ທີົ່ ໄດ ົ້ຈ  ດທະບຽນ 
ແລະ ຍງັບໍົ່ ທນັຈ ດທະບຽນ. ນອກນີ ົ້ ທົ່ ານຍງັໄດ ົ້ເນັ ົ້ນວົ່ າ, ທາງໂຄງການ ຍງັສາມາດໃຫ ົ້ການຊົ່ ວຍເຫ  ອດ ົ້ານວຊິາການ
ໃຫ ົ້ແກົ່  ທະນາຄານ ແລະ ສກຈຮ ໃນການຍ ກລະດບັ ລະບ ບການປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມເງນິກູ ົ້ MSMEs ໃຫ ົ້ແກົ່
ເຂ າເຈ  ົ້າ. ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສກຈຮ ທີົ່ ສ ນໃຈ ສາມາດສ ົ່ ງໃບສະເໜີເຈດຈໍານ ງໃຫ ົ້ໂຄງການ ກົ່ ອນວນັທ ີ
22 ມນີາ 2021. ຈາກນັ ົ້ນ, ໂຄງການ ຈະທ ບທວນແບບຟອມສະເໜ ີແລະ ລ ງໄປປະເມນີກບັທີົ່ ເພີົ່ ມຕ ົ່ ມ, ຊຶົ່ ງຄາດ
ວົ່ າການປົ່ ອຍກູ ົ້ຈະໄດ ົ້ເບກີຈົ່ າຍພາຍໃນເດ ອນ ພດຶສະພາ 2021 ນີ ົ້. 

 
ສໍາລບັລາຍລະອຽດຂອງເອກກະສານສະເໜເີຈດຈາໍນ ງສາມາດເຂ ົ້າເບີົ່ ງເພີົ່ ມຕ ົ່ ມໄດ ົ້ທີົ່ : http://www.bol.gov.la/  

ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສກຈຮ ທີົ່ ສ ນໃຈ ສາມາດຕດິຕໍົ່ ໄດ ົ້ທີົ່ : laff.laos@gmail.com.  
                     ຂໍ ົ້ມນູຂົ່ າວ: ທຫລ & AFC 
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