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1. ຄວາມເປັນມາ 

ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2014, ລັດຖະບານ ສປປລາວ ແລະ ທະນາຄານເພືື່ອການພດັທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (KfW) ໄດູ້ຕກົລົງ

ກັນ ເພືື່ອສູ້າງຕັົ້ງກອງທຶນໜືື່ງຂືົ້ນມາ ເພືື່ອເປັນການສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນເງິນກ ູ້ ສ າຫ ັບ ຈຸລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດ

ຂະໜາດນູ້ອຍ (MSEs)1 ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດູ້ຕັົ້ງຊືື່ກອງທຶນດັົ່ງກ່າວນັົ້ນວ່າ “ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງ ທຶນ ໃນ 

ສປປ ລາວ”. ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ ຫ  ືເອີົ້ນຊືື່ຫຍໍໍ້ວ່າ  “ກອງທຶນ LAFF” ມີໜູ້າທີື່ໃນ ການສະ

ໜອງເງິນກ ູ້ໄລຍະຍາວ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ (LAK) ໂດຍອີງໃສ່ເງືື່ອນໄຂຕາມກົນໄກຕະລາດ ໃຫູ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະ

ຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ (DTMFIs) ທີື່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການສະໜອງເງິນ ກ ູ້ໃຫູ້ແກ ່

ຈຸລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ (MSEs), ລວມທັງວິສາຫະກິດທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດູ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຄົວເຮືອນທີື່

                                                             
1 ຄ າວ່າ “ຈລຸະວສິາຫະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນູ້ອຍ” ເຊີື່ງຂຽນຫຍໍໍ້ “MSE” ແມ່ນຖືກເລືອກນ າໃຊູ້ຕາມເປ ົ້າໝາຍ ເຊີື່ງກອງທຶນ 

LAFF ແນໃສ່ວິສາຫະກິດທີື່ມີຈ ານວນພະນັກງານສ ງສຸດ 19 ຄົນ ຕາມນິຍາມຢ່າງເປັນທາງການຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທີື່ລະບຸໄວູ້ໃນ

ດ າລັດ (ເລກທີ. 25/PMO, 16/01/2017) ທີື່ໄດູ້ຈັດປະເພດວິສາຫະກິດ ເຊັົ່ນວ່າ: ຈຸລະວິສາຫະກິດ (ມີຈ ານວນພະນັກງານ ສະເລ່ຍ 1-5 

ຄົນ) ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ (ມີຈ ານວນພະນັກງານສະເລ່ຍ 6-50), ສະນັົ້ນ ເປ ົ້າໝາຍໂຄງການຈືື່ງບໍໍ່ກວມ ເອົາວິສາ ຫະກິດຂະໜາດ

ກາງ. 
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ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າທີື່ເປັນເສດຖະກິດs. ເນືື່ອງຈາກວ່າ, ໂຄງຮ່າງການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານ ກອງທຶນ LAFF ໄດູ້ຖືກສູ້າງຕັົ້ງຂືົ້ນ

ພາຍໃນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ເຊີື່ງເປັນອົງກອນຂອງລັດທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນ ການຄຸູ້ມຄອງ

ບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການດ າເນີນງານຂອງ ກອງທຶນ LAFF ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໄສ. ໃນເວລາດຽວກັນນັົ້ນ, ທີມ

ງານບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ໄດູ້ທ າການສຶກສາ ເພືື່ອກ ານົດສະຖາບັນການເງິນທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການກ ູ້ຢືມ

ທຶນ ຈາກກອງທຶນ LAFF ເຊີື່ງໄດູ້ສະຫ ຼຸບຂະບວນການ ດູ້ວຍການຈັດກອງປະຊຼຸມສ າມະນາ ເພືື່ອນ າສະເໜີກອງທຶນ LAFF ທີື່ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 14 ເດືອນພະຈກິ. ບັນດາທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈລຸະພາກທີື່ຮັບເງິນ

ຝາກໄດູ້ຖກືເຊີນເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມດັົ່ງກ່າວ ເຊີື່ງເປັນປະທານ ໂດຍທ່ານປະທານຄະນະຊີົ້ ນ າກອງທຶນ LAFF ເຊີື່ງແມ່ນທ່ານ

ຮອງຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ.  

ສະນັົ້ນ, ໜັງສືສະເໜີຂໍສະແດງເຈດຈ ານົງ ສະບັບນີົ້ ທີື່ໄດູ້ສົົ່ງມາຫາທ່ານ ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມສົນໃຈເບືົ້ອງຕົົ້ນຂອງທ່ານ ທີື່ສົນໃຈ 

ຮັບທຶນເງິນກ ູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF. 

2. ເປ ົ້າໝາຍ 

ກອງທຶນ LAFF ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາ ຕະລາດສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອປ່ອຍກ ູ້ໃຫູ້ແກ ່ຈຸລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວີສາຫະກິດ

ຂະໜາດນູ້ອຍ (MSE-credit markets) ເຊີື່ງເປັນພາກສ່ວນທີື່ມີຄວາມຕູ້ອງການເງິນກ ູ້ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ແຕ່ຍັງບໍໍ່ທັນ ໄດູ້ຮັບການ

ຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພໍເທືື່ອ ແລະ ຍັງເປັນພາກສ່ວນທີື່ມີການສູ້າງລາຍຮັບ ແລະ ສູ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫູ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວ 

ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ; ເປ ົ້າໝາຍຕົົ້ນຕໍທີື່ໄດູ້ຖືກກ ານົດຂືົ້ນມານັົ້ນ ແມ່ນການສູ້າງຕະລາດເພືື່ອການບໍລິການສິນເຊືື່ອ ທີື່ສາ ມາດເຮັດໃຫູ້  

MSE ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຫ  ື ມີຄວາມສາມາດລົງທຶນໃສ່ຊັບສິນ ທີື່ຕັົ້ງຢ ່ນອກຕົວເມືອງ. ຫົວໜ່ວຍ MSEs ທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ

ແມ່ນສາມາດເປັນທັງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີື່ໄດູ້ຈດົທະບຽນແລູ້ວ ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນໄດູ້ຈດົທະບຽນ ທີື່ມີຈ ານວນ ພະນັກງານສ ງສຸດ 

19 ຄົນ ທີື່ຕັົ້ງຢ ່ນອກນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ຕົວເມືອງປາກເຊ (ແຂວງຈ າປາສັກ), ແລະ ຍັງລວມເອົາ ຄົວເຮືອນທີື່ເຮັດ

ກິດຈະກ າທີື່ເປັນເສດຖະກິດນ າອີກ. ເປ ົ້າໝາຍຂະໜາດຂອງວົງເງິນກ ູ້ແມ່ນຈາກ 5 ລູ້ານ ກີບ ຫາ 100 ລູ້ານກີບ ເຊີື່ງມີກ ານົດ

ເວລາສະເລ່ຍຕ ່າສຸດ 18 ເດືອນ. ນອກຈາກເງືື່ອນໄຂທີື່ໄດູ້ກ່າວມາຂູ້າງເທິງນັົ້ນ, ກອງທຶນ LAFF ຍັງໄດູ້ອະນຸຍາດໃຫູ້ ສະຖາບັນ

ການເງິນທີື່ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ສາມາດນ າໃຊູ້ວິທີການຕາມແຜນຍຸດທະສາດດູ້ານການຕະລາດ, ນະໂຍບາຍສິນ ເຊືື່ອ ແລະ 

ເງືື່ອນໄຂເງິນກ ູ້ສ າລັບ MSE ຂອງຕົນເອງໄດູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 

3. ການສະເໜີຂທໍຶນ 

3.1 ແບບຟອມສະເໜີຂທໍນຶ ແລະ ເນືົ້ອໃນ 

ການສະເໜີຂໍຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງນີົ້ ແມ່ນໄດູ້ເຊນີ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈລຸະພາກ ທີື່ຮັບເງິນ
ຝາກ ທີື່ມີການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານທີື່ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການສະໜອງການບໍລິ ການເງິນ

ກ ູ້ໃຫູ້ແກ່ MSEs ເຊີື່ງເປັນເປ ົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນ LAFF, ເພືື່ອເປີດໂອກາດໃຫູ້ສະເໜີຂໍທຶນເງິນກ ູ້ຈາກກອງທຶນ for LAFF 
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ແລະ ຖູ້າມີຄວາມຈ າເປັນ ກໍໍ່ຂໍການຊ່ວຍເຫ ືອດູ້ານວິຊາການພູ້ອມ (TA). ແບບຟອມສະເໜີຂໍເງິນກ ູ້ ແມ່ນຈະໄດູ້ຖກື ຕິດຄດັມາ

ພູ້ອມໜັງສືສະບັບນີົ້ ເພືື່ອເປັນເອກະສານສະແດງເຈດັຈ ານົງ ແລະ ຈະໄດູ້ຖືກສົົ່ງກັບຄືນໃຫູ້ກອງທຶນ LAFF ພູ້ອມດູ້ວຍ ຂໍໍ້ມ ນ

ຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີື່ສະເໜີຂຈໍາກສະຖາບັນການເງິນ.2 ໃນຂໍໍ້ທີ 3.2 ຫາ 3.4 ຂູ້າງລຸ່ມນີົ້, ພວກເຮົາໄດູ້ອະທິ ບາຍ

ລະອຽດ ກ່ຽວກັບຂໍໍ້ມ ນຄວາມເປັນມາທີື່ສະເໜີຂໍ ເຊີື່ງຈະເປັນການສະໜັບສະໜ ນ ການສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອ ດູ້ານ

ວິຊາການຈາກກອງທຶນ LAFF.   

3.2 ເງິນກ ູ້ 

ເງິນກ ູ້ທີື່ກອງທຶນ LAFF ຈະໃຫູ້ສະຖາບັນການເງິນທີື່ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານກ ູ້ຢືມ ແມ່ນເປັນສະກຸນເງິນທູ້ອງຖີື່ນ (ເງິນກີບ) ແລະ ມີ

ກ ານົດເວລາຢ ່ 6 ປີ (ສ າລັບ ສກຈຮ ເງິນກ ູ້ແມ່ນມີກ ານົດ ຈາກ 4 ຫາ 6 ປີ) ດູ້ວຍເງືື່ອນໄຂດັົ່ງລຸ່ມນີົ້: 

 ມີໄລຍະເວລາພັກຈ່າຍຕົົ້ນທຶນ 2 ປີ,  

 ການຈ່າຍດອກເບູ້ຍແມ່ນຈ່າຍເປັນປີ ໃນຕອນທູ້າຍຂອງແຕ່ລະປີ, ແລະ 

 ມີການຄິດໄລ່ດອກເບູ້ຍຕາມຈ ານວນຕົົ້ນທຶນເງິນກ ູ້ທີື່ກ າລັງມີການເຄືື່ອນໄຫວ, ແລະ  

 ການຊ າລະຄືນຕົົ້ນທຶນເປັນ 4 ງວດ ເລີື່ມຊ າລະຄືນໃນຕອນທູ້າຍຂອງປີທີ 3 ຫາ ປິທີ 63.  

ອັດຕາດອກເບູ້ຍແມ່ນຈະໄດູ້ມີການຕົກລົງກັນໃນອັດຕາທີື່ຕ ່າກວ່າອັດຕາຕະລາດໜູ້ອຍໜືື່ງ. ສ າລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ອັດຕາ 

ດອກເບູ້ຍຄວນນ າໃຊູ້ຕາມອັດຕາທີື່ໄດູ້ກ ານົດ ໃນແຈູ້ງການຂອງ ທຫລ ກ່ຽວກັບ “ການກ ານດົອດັຕາດອກເບູ້ຍເງິນຝາກທີື່ເປັນ 
ເງິນກີບຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ” (ສະບັບເລກທີ ../../..). ສ າລັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ, ການກ ານົດ ອັດຕາ

ດອກເບູ້ຍ ຄວນອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບູ້ຍສະເລ່ຍຂອງເງິນຝາກທີື່ມີກ ານົດໄລຍະຍາວ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບ ເງິນ

ຝາກທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ. ວົງເງິນທຶນສ ງສຸດຂອງກອງທຶນ LAFF ທີື່ມີສ າລັບການສະເໜີຂໍຈົດໝາຍ ສະແດງ

ເຈດຈ ານົງຊຼຸດນີົ້ ແມ່ນປະມານ 20 ຕືົ້ກີບ. ໂດຍອງີຕາມລວມຍອດເງິນກ ູ້ຂອງກອງທຶນ LAFF ທີື່ມີໃນປະຈຸບັນ, 60% ຂອງວົງ

ເງິນທຶນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຈະສາມາດເບີກຈ່າຍເປັນທຶນເງິນກ ູ້ໄດູ້ໃນເດອືນກຸມພາ ປີ 2019 ແລະ ອີກ 40% ແມ່ນສາມາດເບີກ ຈ່າຍ

ເປັນທຶນເງິນກ ູ້ໄດູ້ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2020.4  

3.3 ການຊວ່ຍເຫ ອືດູ້ານວຊິາການ 

ກອງທຶນ LAFF ແມ່ນອາດມີທາງເລືອກໃນການສະໜອງດູ້ານວິຊາການໃຫູ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນທີື່ໄດູ້ຖືກຄັດເລືອກ ເພືື່ອໃ ຫູ້

ການ ຊ່ວຍເຫ ືອໃນການສູ້າງເປ ົ້າໝາຍດູ້ານຍດຸທະສາດ ທີື່ສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ມີເປ ົ້າໝາຍທີື່ຈະປະຕິບັດ ໃຫູ້ສ າ ເລັດ 
                                                             
2 ແບບຟອມໄດູ້ຕິດຄັດມາໃນເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 1. 
3 ສອງງວດເທົົ່າກັນໃນຕອນທູ້າຍຂອງປີທີສາມ ແລະ ປີທີສີື່ ໃນກໍລະນີເງິນກ ູ້ມີກ ານົດສີື່ປີ ສ າລັບ ສກຈຮ ແລະ ຄູ້າຍໆຄືກັນ ໃນກໍລະນີເງິນກ ູ້ມີ
ກ ານົດຫູ້າປີ ແມ່ນຈ່າຍເປັນສາມງວດເທົົ່າກັນໃນຕອນທູ້າຍປີທີສາມຫາປີທີຫູ້າ. 
4 ໃນອະນາຄົດອັນໄກູ້ໆນີົ້, ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2020, ເງິນທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF ແມ່ນຄາດວ່າຈະມີເຖິງ 100 ຕືົ້ກີບ. 
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ດູ້ວຍທຶນເງິນກ ູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF, ທີື່ໄດູ້ຕັົ້ງໄວູ້ໂດຍອີງໃສ່ເປ ົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນ LAFF ໃນການສະໜອງສິນ ເຊືື່ອໃຫູ້ແກ ່

MSEs ຄືດັົ່ງທີື່ໄດູ້ກ່າວມາໃນຂູ້າງເທິງນັົ້ນ. ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ  ືສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ ທີື່ ສະເໜີຂໍເງິນກ ູ້ 

ຄວນສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫ ືອດູ້ານວິຊາການ ໃນກໍລະນີທີື່ຄິດວ່າເປັນສີື່ງທີື່ຈ າເປັນ ຫ ື ເປັນປະໂຫຍດ ເພືື່ອເຮັດໃຫູ້ ເປ ົ້າໝາຍ ທີື່ຕັົ້ງ

ໄວູ້ໃນຂໍໍ້ 3.2. ປະສົບຜົນສ າເລັດ. ຖູ້າຫາກທາງທີມງານບໍລິຫານຂອງກອງທຶນ LAFF ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ, ການປະ ເມີນ

ຄວາມຕູ້ອງການ ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫ ືອດູ້ານວິຊາການຢ່າງລະອຽດ ແມ່ນຈະໄດູ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍທີມງານທີື່ປືກສາ ຂອງ ກອງ

ທຶນ LAFF ເພືື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມາດຕາການ ການຊ່ວຍເຫ ືອດູ້ານວິຊາການທີື່ເໝາະສົມທັງໝົດໄດູ້ຖກືສະໜອງໃຫູ້ ແລະ ປະຕິບັດ

ຢ່າງຄົບຖູ້ວນ. 

 

3.4 ຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານງົ (EoI) 

ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ (EoI) ຄວນປະກອບມີການອະທິບາຍຫຍໍໍ້ (ປະມານ 1 ໜູ້າເຈູ້ຍ A4) ກ່ຽວກັບ ຈ ານວນທຶນ ທີື່ສະເ

ໜີຂໍ ແລະ ແຜນການນ າໃຊູ້ທຶນ, ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນຂອງອົງກອນ ທີື່ເປັນຂັົ້ນພືົ້ນຖານ, ຈ ານວນ ແລະ ຂະໜາດ

ເງິນກ ູ້ສະເລ່ຍ ສ າລັບ MSE ທີື່ຈະປ່ອຍອອກ, ຂະແໜງການທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ພືົ້ນທີື່ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ລັກສະນະ ຫ ັກໆຈ ານວນ

ໜືື່ງຂອງຜະລິດຕະພັນເງິນກ ູ້ ສ າລັບ MSE ທີື່ໄດູ້ວາງແຜນໄວູ້, ລວມທັງອັດຕາດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ, ກ ານົດເວລາ ແລະ 

ຄວາມຖີື່ຂອງງວດຊ າລະຕົົ້ນທຶນ. ລະອຽດກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫ ືອດູ້ານວິຊາການ ຄວນໄດູ້ ຖືກອະທິບາຍຫຍໍໍ້ 

(ປະມານ 1 ໜູ້າເຈູ້ຍ A4) ແລະ ຄວນລວມເອົາຊ່ອງຫວ່າງດູ້ານຄວາມຮ ູ້ ຫ  ືດູ້ານວິຊາສະເພາະ ທີື່ຈະຕູ້ອງ ໄດູ້ເຕີມເຕັມ ແລະ ຜົນ

ໄດູ້ຮັບທີື່ຄາດຫວັງໄວູ້, ພູ້ອມທັງ ຄວາມກ່ຽວຂູ້ອງກັບວິທີການດູ້ານການຕະລາດຂອງ MSE, ຕ າແໜ່ງ ແລະ ຈ ານວນພະນັກງານ 

ພາຍໃນສະຖາບັນການເງິນ ທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ ທີື່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອດູ້ານວິຊາການ ແລະ ຊະນິດ ພູ້ອມກັບກ ານົດເວລາຂອງ

ການສະໜອງ ການຊ່ວຍເຫ ືອດູ້ານວິຊາການ. ຖູ້າເປັນໄປໄດູ້, ການອະທິບາຍທັງສອງ ຄວນມີການ ເຊືື່ອມໂຍງກັບແຜນຍຸດທະສາດ 

ແລະ ແຜນການດ າເນີນງານ ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ ື ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີື່ຮັບເງິນຝາກ. 

 

4. ເງືື່ອນໄຂໄດູ້ຮບັທຶນ ແລະ ຕວົຊີົ້ວດັ 

ກອງທຶນ LAFF ມີຈຸດປະສົງທີື່ຈະຮ່ວມມືກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ ທີື່ມີການ

ດ າເນີນງານແບບເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີື່ມີລະດັບຂອງການດ າເນີນງານ ແລະ ປະສົບການຕ ່າ

ສຸດ ແລະ ມີແຜນຍຸດທະສາດທີື່ສຸມໃສ່ການປ່ອຍກ ູ້ໃຫູ້ແກ່ພາກສ່ວນ MSE ທີື່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ ຫ  ືມີຄວາມໝາຍ ໝັົ້ນຕັົ້ງໃຈ ທີື່ຈະ

ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດ. ໃນຕາຕະລາງຂູ້າງລຸ່ມນີົ້ ແມ່ນປະ ກອບມີເງືື່ອນໄຂໄດູ້ຮັບ

ທຶນ ແລະ ຕົວຊີົ້ວັດຕ່າງໆ.  
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ຕາຕະລາງ 1. ເງືື່ອນໄຂໄດູ້ຮບັທນຶ ແລະ ຕວົຊີົ້ວດັ. 5 

ເງືື່ອນໄຂ ຕວົຊີົ້ວດັ 
ຄວາມສົນໃຈຫ າຍ ໃນການປ່ອຍເງິນ
ກ ູ້ ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSME ເຊີື່ງເປັນ
ເປ ົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ 

1. ມີແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນທຸລະກິດ ຢ່າງຈະແຈູ້ງ ທີື່ມີການສຸມໃສ່ ການ
ປ່ອຍເງິນກ ູ້ໃຫູ້ແກ່ MSME ເຊີື່ງເປັນເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ  

2. ມີຄວາມພູ້ອມໃນການຮັບເອົາການສະໜັບສະໜ ນ ເພືື່ອປັບປຸງວິທີວິທະຍາ
ຂອງ ການ ປ່ອຍກ ູ້ໃຫູ້ແກ່ MSME ແລະ ປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານສິນເຊືື່ອ 

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

ກ່ຽວ ຂູ້ອງກັບການ ປ່ອຍກ ູ້). 

3. ຮັບໄດູ້ກ່ຽວກັບ ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ການລົງກວດກາຢ ່ພາກສະໜາມ  
ຢ່າງເປັນ ປະຈ າ ໃນລະດັບຂັົ້ນສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຂັົ້ນລ ກຄູ້າ MSME 

ທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງ ໂດຍ ຫ  ືໃນນາມ ອົງການ KfW.  

4. ຮັບໄດູ້ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີຂ ໍຫ  ືການເຂົົ້າຫາ ທຸກໆຂໍໍ້ມ ນ ທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງ ກັບ
ການ ລົງທຶນເງິນກ ູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ທີື່ປ່ອຍກ ູ້ໃຫູ້ແກ່ MSME ແລະ 

ຖານະດູ້ານການ ເງິນຂອງສະຖາບັນການເງິນ (PFI). 

5. ມີການລາຍງານປະຈ າໄຕມາດ ທີື່ສອດຄອ່ງກັບລະບຽບການ ແລະ ແບບຟອມ 
ການລາຍງານ ຂອງ ທຫລ. 

ປະສົບການຕ ່າສດຸ 6. ມີປະສົບການໃນການປ່ອຍກ ູ້ໃຫູ້ແກ ່ MSME ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງໜູ້ອຍ
ໜືື່ງປີ.  

ລະດັບຄວາມສາມາດການປ່ອຍກ ູ້ຕ ່າ
ສຸດ 

7. ມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກ ູ້ອອກໄປໃນຈ ານວນ 15 ຕືົ້ກີບ ສ າລັບ

ທະນາຄານ (0.5 ຕືົ້ກີບ ສ າລັບ ສກຈຮ) ໃຫູ້ແກ່ MSEs ພາຍໃນໄລຍະ

ເວລາ ສາມ ປີ. 
ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ຕາມຄວາມ
ຕູ້ອງການ ທີື່ເປັນທາງການ 

8. ໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ. 

9. ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງ ທຫລ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 

10. ສາມາດຕອບສະໜອງບົດລາຍງານ ຕາມແບບຟອມຂອງ ທຫລ. 

11. ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບົບການກວດສອບພາຍນອກໄດູ້. 
ມີນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ການປະຕ ິ
ບັດງານທີື່ດ ີ ແລະ ຖືກຕູ້ອງ ຕາມ
ລະບຽບ ການ 

12. ມີວິທີວິທະຍາ ການປ່ອຍເງິນກ ູ້ ທີື່ມີປະສິດທິຜົນ. 

13. ມີຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີື່ເໝາະສົມ. 

14. ບໍໍ່ມີການຖົມຂຸມ ແລະ ມີການນ າໃຊູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍຕາມກົນໄກຕະລາດ. 
                                                             
5 ຄ ານິຍາມຂອງອັດຕາສ່ວນ ທີື່ໄດູ້ກ່າວມາຂູ້າງເທິງນັົ້ນ ແມ່ນຄິດວ່າເປັນທີື່ຮ ູ້ຈັກກັນດີ, ແຕ່ວ່າລາຍລະອຽດແມ່ນສາມາດເຂົົ້າເບີື່ງໃນເວັບໄຊຂອງ 
CGAP’s “Microfinance Consensus Guidelines: Definitions of Selected Financial Terms, Ratios, and adjustments for 

microfinance” (2003) ແລະ ຖູ້າມີການສົງໄສ ກໍໍ່ໃຫູ້ເບີື່ງໃນຄ ານິຍາມທີື່ນ າໃຊູ້ໃນຂໍໍ້ກ ານົດ ທີື່ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
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ເງືື່ອນໄຂ ຕວົຊີົ້ວດັ 
15. ອັດຕາສ່ວນໜີົ້ຊັກຊູ້າ ຫ  ືNPL ຄວນຢ ່ພາຍໃຕູ້ 5%. 

16. ອັດຕາສ່ວນ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານ ຄວນຢ ່ພາຍໃຕູ້ 18% 

ຂອງລວມ ຍອດເງິນກ ູ້ສະເລ່ຍ (22% ສ າລັບ ສກຈຮ, ຫ ືເຖິງ 25% ກໍໍ່ໄດູ້ 

ຖູ້າມີເຫດຜົນພຽງພ ໍ/ ມີແຜນທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ຫ ຼຸດລົງໄດູ້ຢ່າງຈະແຈູ້ງ).. 

17. ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຕາມນ ້າໜັກຄວາມສ່ຽງ ຢ ່ໃນລະດັບ 
10% ຫ  ືສ ງກວ່າ. 

18. ຜົນກ າໄລ (ຄ່າຕອບແທນຂອງທຶນ) ຢ່າງໜູ້ອຍ 10%.  
ມາດຕະຖານການບັນຊ ີ ແລະ ການ
ຄອບ ຄຸມພາຍໃນ 

19. ຢ ່ໃນລະດັບ ທີື່ສາມາດຕິດຕາມໄດູ້ ສ າລັບເງິນກ ູ້ຍ່ອຍ ທີື່ປ່ອຍ ຈາກກອງທຶນ 
LAFF ໃຫູ້ແກ່ MSME. 

  

5. ເອກະສານທີື່ຕູ້ອງການ 

ການນ າສົົ່ງຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ (EoIs) ຄວນຕິດຄັດບັນດາຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ເຊີື່ງຈະເປັນການຊ່ວຍ 

ໃນການປະເມີນຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ ທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບຜົນສ າເລັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງກອງທຶນ LAFF ພູ້ອມທັງສະແດງເຖິງ 

ຄວາມເຂັົ້ມແຂງດູ້ານຖານະການເງິນ ແລະ ການດ າເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນ, ທິດທາງດູ້ານຍຸດທະສາດ, ມາດຕະຖານດູ້ານ 

ສັງຄົມ ແລະ ສີື່ງແວດລູ້ອມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການໄດູ້ຮັບທຶນ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ ທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ.  

 

ຕາຕະລາງ 2. ເອກະສານທີື່ຕູ້ອງການ ແລະ ເນືົ້ອໃນທີື່ກຽ່ວຂູ້ອງ 

ເອກະສານທີື່ຕູ້ອງການ ເນືົ້ອໃນທີື່ກຽ່ວຂູ້ອງ 
ແຜນທລຸະກດິ ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ, ເປ ົ້າໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ (ສາມຫາຫູ້າປີ) ແລະ ຍຸດທະສາດດູ້ານ

ການຕະລາດ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວ. 

ການຄຸູ້ມຄອງບລໍຫິານ & 
ການຈດັຕັົ້ງ 

ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັົ້ງ; ຈ ານວນພະນັກງານຢ ່ຫູ້ອງການໃຫຍ່; ຈ ານວນຫູ້ອງການປະຈ າພາກ / 

ສາຂາ, ເຄືອຂ່າຍ ATM ແລະ ອືື່ນໆ.; ການດ າເນີນງານຕົົ້ນຕ,ໍ ບໍລິມາດການດ າເນີນງານ 

ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນຜົນໄດູ້ຮັບຂອງການດ າເນີນທຸລະກິດ (ລວມຍອດເງິນກ ູ້, ຜົນ

ກ າໄລ) ຕໍໍ່ກັບຫູ້ອງການປະຈ າພາກ/ສາຂາ; ອ ານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນລະດັບສາຂາ; 

ຂະບວນການລາຍງານ; ໜູ້າທີື່ໃນການຄຸູ້ມຄອງຂອງຫູ້ອງການໃຫຍ ່ແລະ ກົນໄກການ ຄອບ

ຄຸມ, ຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍທຸລະກດິ; ລະບົບ ICT/MIS; ຈ ານວນພະນັກງານ ແລະ ຄຸນ

ວຸດທິ (ນັກວິຊາສະເພາະ, ພະນັກງານສິນເຊືື່ອ, ພະນັກງານສະໜັບສະໜ ນ, ພະນກັງານເພດ

ຊາຍ/ເພດຍງີ); ນະໂຍບາຍຄ່າຈູ້າງ ແລະ ສີື່ງຈ ງໃຈຕາມຜົນງານ, ກິດຈະກ າ ສູ້າງຂີດຄວາມ

ສາມາດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ. 
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ເອກະສານທີື່ຕູ້ອງການ ເນືົ້ອໃນທີື່ກຽ່ວຂູ້ອງ 
ນະໂຍບາຍການເງນິ & 
ຂະບວນການ 

ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຕົົ້ນຕ,ໍ ບັນດາເງືື່ອນໄຂຕາ່ງໆ ແລະ ລະບົບການຄອບຄຸມ

ພາຍໃນ, ລະບົບການບັນຊີ, ເຕັກນິກການປະເມີນ ແລະ ຂະບວນການປະເມີນເງິນກ ູ້ທີື່ນ າໃຊູ້, 
ບັນຊີໜີົ້ສົງໄສ ແລະ ຍຸດທະສາດການແກູ້ໄຂ 

ການບລໍຫິານຄວາມສຽ່ງ ນະໂຍບາຍລວມ ແລະ ປະຫວັດຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນ (ຄວາມສ່ຽງຂອງ ສິນເຊືື່ອ, ຕະລາດ, 

ການດ າເນີງານ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ເອົາເຂົົ້າໃນລາຍງານຖານະການເງິນ); ຂະບວນການ 

AML/CTF 
ການດ າເນນີງານ ກຽ່ວກບັການ
ປອ່ຍກ ູ້ 

ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບລວມຍອດເງິນກ ູ້ (ບໍລິມາດ ແລະ ຈ ານວນ) ກ່ຽວກັບໂຄງສູ້າງກ ານົດ ເວລາ, 

ຂະໜາດ, ກ ານົດເວລາ, ການຊ າລະຄືນຊັກຊູ້າ (NPL/PAR), ສະກຸນເງິນທູ້ອງ ຖີື່ນ ແລະ 

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ກິດຈະກ າ, ຂະແໜງການ, ຂົງເຂດພືົ້ນທີື່, ປະເພດຂອງ ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ; ຊັດ

ສ່ວນຂອງລວມຍອດເງິນກ ູ້ໃນຊັບສິນລວມ. 
ເງນິຝາກ ການພດັທະນາເງິນຝາກໂດຍຜະລິດຕະພັນ, ສະກຸນເງິນ, ກ ານົດເວລາ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍ ເງິນ

ຝາກ ສ າລັບແຕ່ລະປະເພດເງິນຝາກທີື່ມີກ ານົດເວລາຕ່າງກັນ. 
ການກ ູ້ຢືມເງນິຈາກພາຍນອກ ໂຄງສູ້າງຂອງທຶນ (ບໍລິມາດ ແລະ ຈ ານວນ), ກ ານົດເວລາ, ຂະໜາດ, ສະກຸນເງິນ, ປະເພດຜ ູ້

ໃຫູ້ກ ູ້ 
ຖານະດູ້ານກການເງນິ & ຜນົ
ກ າໄລ 

ໃບລາຍງານຊັບສິນໜີົ້ສິນ, ໃບລາຍງານລາຍຮັບ ແລະ ທຶນ; ບັນຊີ P&L, ລາຍຮັບດອກ

ເບູ້ຍ/ລາຍຈາ່ຍ/ ລາຍຮັບຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ແຍກຕາມແຕ່ລະສາຂາ /ຜະລດິຕະພັນ/ລ ກຄູ້າ; 

ບົດລາຍງານການໄຫ ຂອງເງິນສົດ ທີື່ຄາດຄະເນໄວູ້. 

ອດັຕາສວ່ນສ າຄນັ 6 

 

1. ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ 9. ຈ ານວນຜ ູ້ກ ູ້ຢືມ ທີື່ເປັນ MSE 

2. ຄ່າຕອບແທນຕໍໍ່ກັບທຶນ 10. ລວມຍອດເງິນກ ູ້ MSE 

3. ຄ່າຕອບແທນຕໍໍ່ກັບຊັບສິນ 11. ຈ ານວນຜ ູ້ກ ູ້ຢືມລວມ  

4. ອັດຕາສ່ວນ NPL 12. ມ ນຄ່າລວມຍອດເງິນກ ູ້ 

5. ອັດຕາສ່ວນລາຍຈ່າຍການດ າເນີນງານ 13. ອັດຕາສ່ວນໝ ນວຽນ (Current 

Ratio) 

6. ອັດຕາສ່ວນ ເງິນກ ູ້ຕໍໍ່ກັບເງິນຝາກ (ລວມ; 

ເປັນເງິນກີບ) 

14. ອັດຕາສ່ວນຄ່າຂອງທຶນ 

7. ສ່ວນເກີນທີື່ເປັນກ າໄລ 15. ອັດຕາສ່ວນການຄອບຄຸມຄວາມ 
ສ່ຽງ 

8. ສ່ວນເກີນດອກເບູ້ຍສຸດທິ 16. ຜະລດິຕະພາບຂອງພະນັກງານສິນ 
ເຊືື່ອ 

                                                             
6 ຄືກັນກັບຂູ້າງເທິງ. 
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ເອກະສານທີື່ຕູ້ອງການ ເນືົ້ອໃນທີື່ກຽ່ວຂູ້ອງ 
ການປ ກປອ້ງລ ກຄູ້າ, 

ມາດຕະຖານດູ້ານສັງຄມົ & ສີື່ງ
ແວດລູ້ອມ 

ມີການນ າໃຊູ້ມາດຕະຖານໃດ ແລະ ມີວີທີການປະຕິບັດຄແືນວໃດ 

 

6. ສະຫ ຼຸບພາບລວມຂອງຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານງົ (EoI) ແລະ ເອກະສານທີື່ຕູ້ອງການ 

 ຈົດໝາຍສະແດງເຂດຈ ານົງ (EoI) ແມ່ນມີຄວາມຕູ້ອງການໃຫູ້ຕືື່ມສ າເລັດແບບຟອມສະເໜີຂໍທຶນ (ເບີື່ງໃນ: 

ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 1, ໃນຂູ້າງລຸ່ມ) ທີື່ປະກອບມີຂໍໍ້ມ ນຕ່າງໆດັົ່ງລຸ່ມນີົ້: 

 

1. ຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍໍ້ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍ: 

o ທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF (ເບີື່ງໃນ: ຂໍໍ້ 3.2. ແລະ 3.4) ແລະ  

o ການຊ່ວຍເຫ ືອດູ້ານວິຊາການ (ເບີື່ງໃນ: ຂໍໍ້ 3.3. ແລະ 3.4), ໃນກໍລະນີທີື່ມີການ ສະເໜີຂໍ

ການຊ່ວຍເຫ ືອດູ້ານວິຊາການ. 

2. ສ າເນົາແຜນທຸລະກິດສະບັບລູ້າສຸດ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈ າປີສະບັບລູ້າສຸດ. 

3. ເອກະສານເພີື່ມເຕີມ ຫ  ືຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານທີື່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ປະມານ: ສາມໜູ້າ A4), ໃນກໍລະນີ ທີື່

ແຜນທຸລະກິດ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈ າປີ ບໍໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານທີື່ມີເນືົ້ອໃນສອດຄ່ອງ ກັບທີື່ໄດູ້ລະບຸໃນ 

ຕາຕະລາງ 2.  

 

ໃນກໍລະນີທີື່ບໍໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານຄົບຖູ້ວນຕາມທີື່ຕູ້ອງການ ອາດນ າໄປສ ່ການປະຕິເສດ ການພິຈາລະ 

ນາຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ. 

 

7. ຕາຕະລາງກດິຈະກ າ ແລະ ກ ານດົເວລາ 

ຕາຕະລາງ 3. ກດິຈະກ າ ແລະ ກ ານດົເວລາ 

ລດ ຫວົຂໍໍ້ ກ ານດົເວລາ 
01 ອອກປະກາດສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງຢ່າງ

ເປັນທາງການ (EOI) 
ວັນສຸກ, ວັນທີ 30 ເດືອນພະຈິກ, ປີ 2018 

02 ສະເໜີຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈູ້ງຈາກຜ ູ້ສະເໜີຂໍທຶນ ໃນກໍລະນີ
ມີຄ າຖາມ 

ວັນພຸດ, ວັນທີ 5 ເດືອນທັນວາ, ປີ 2018 (ເວລາ 

17:00 ຕອນບ່າຍ) 
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03 ອະທິບາຍໃຫູ້ຄວາມກະຈູ້າງແຈູ້ງໂດຍກອງເລຂາ ກອງທຶນ 
LAFF 

ວັນສຸກ, ວັນທີ 7 ເດືອນທັນວາ, ປີ 2018 (ເວລາ 

17:00 ຕອນບ່າຍ) 

04 ວັນທີປິດຮັບຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ ວັນຈັນ, ວັນທີ 24 ເດືອນທັນວາ, ປີ 2018 (ເວລາ 

15:00 ຕອນບ່າຍ) 

05 ທ າການປະເມີນແບບຟອມສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ທ າການຄດັ
ເລືອກ ສະຖາບັນການເງິນທີື່ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ (PFI) 

ວັນສຸກ, ວັນທີ 25 ເດືອນມັງກອນ, ປີ 2019 

06 ເຮັດສັນຍາ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນກ ູ້ ວັນສຸກ, ວັນທີ 22 ເດືອນກຸມພາ, ປີ 2019 

 

8. ການສະເໜີຂຄໍວາມກະຈາ່ງແຈູ້ງ 

ການສະເໜີຂຄໍວາມກະຈາ່ງແຈູ້ງ ສາມາດສົົ່ງທາງອີເມວໄດູ້ ຈນົຮອດວນັພດຸ, ວັນທ ີ5 ເດືອນທັນວາ, ເວລາ 17:00 ຕາມ

ເວລາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສາມາດສົົ່ງເປັນພາສາລາວ ຫ ື ພາສາອັງກິດກໍໍ່ໄດູ້ ຫ ື ທັງສອງພາສາກໍໍ່ໄດູ້. ການສົົ່ງແມ່ນສະເໜີ ໃຫູ້ສົົ່ງ

ໃສ່ທີື່ຢ ່ອີເມວຂອງກອງເລຂາຂອງກອງທຶນ LAFF ທັງໝົດພູ້ອມກັນ ດັົ່ງນີົ້: sonesavanh@bol.gov.la; 

sonehaven@gmail.com ; bounlam.sithaphone@gmail.com ;  ແລະ ໃຫູ້ສົົ່ງ CC: 

fongchinda@bol.gov.la; sfongchinda@yahoo.com; timo.hogenhout@afci.de; ແລະ 

Keolabthavong.Songsamayvong@afci.de.  

ການສະເໜີຂໍທຶນແມ່ນໃຫູ້ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບທີື່ຢ ່ຕິດຕໍໍ່ຢ່າງຈະແຈູ້ງ ເຊີື່ງລວມມີ: ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ຕ າແໜ່ງ, ທີື່ຢ ່ອີເມວ 

ແລະ ເບີໂທລະສັບ ຂອງຜ ູ້ຮັບຜດິຊອບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຫ  ືສກຈຮ. ທາງກອງທຶນຈະໃຫູ້ຄ າຕອບແກທ່່ານ ໃນຕອນບ່າຍ 

ຂອງວັນສຸກ, ວັນທີ 7 ເດືອນທັນວາ, ເວລາ 17:00 ເປັນຢ່າງຊູ້າສຸດ. 

ຖູ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຕູ້ອງການ, ທາງກອງເລຂາກອງທຶນ LAFF ສາມາດສົົ່ງເອກະສານວັດຈະນານຸກົມຄ າສັບກ່ຽວກັບ ການເງິນ 

ຈຸລະພາກ ແບບບໍໍ່ໄດູ້ເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ ໃຫູ້ທ່ານ ເພືື່ອຊ່ວຍທ່ານເຂົົ້າໃຈຕືື່ມກ່ຽວກັບການອະທິບາຍອດັຕາສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ຄ າສັບ ທີື່

ໃຊູ້. 

9. ວນັປິດຮບັຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານງົ (EoI) ແລະ ວທິກີານສົົ່ງ 

ວັນ ແລະ ເວລາ ປິດຮັບຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງ (EoI) ແມ່ນ ວນັຈນັ, ວນັທ ີ24 ເດອືນທນັວາ ປ ີ2018 ເວລາ 15:00 ຕາມ

ເວລາຂອງ ສປປ ລາວ.  ຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານງົ ທີື່ໄດູ້ຮບັຊູ້າກວ່າວນັກ ານດົດັົ່ງກາ່ວ ແມ່ນຈະ ບໍໍ່ໄດູ້ຖກືພຈິາລະນາ. ຈົດໝາຍ

ສະແດງເຈດຈ ານົງ ແລະ ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສົົ່ງໃສຊ່ອງທີື່ປິດ ແລະ ຂຽນຫົວ ຂໍໍ້ໃສ່ວ່າ “ຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານງົ 
ເພືື່ອຂທໍນຶຈາກກອງທນຶ LAFF ປ ີ2018”, ສົົ່ງໄປຕາມທີື່ຢ ່ຂູ້າງລຸ່ມນີົ້:  

mailto:sonesavanh@bol.gov.la
mailto:sonehaven@gmail.com
mailto:bounlam.sithaphone@gmail.com
mailto:fongchinda@bol.gov.la
mailto:sfongchinda@yahoo.com
mailto:timo.hogenhout@afci.de
mailto:Keolabthavong.Songsamayvong@afci.de
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ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ກົມບໍລິການທະນາຄານ 

ກອງເລຂາ ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF) 

ທ່ານ ສອນສະຫວັນ ສໍພາບມີໄຊ ແລະ ທ່ານ ບຸນລ ້າ ສິດຕະພອນ 

ຕ ູ້ ປນ 19, ຖະນົນ ຢອນເນ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ  

 

10. ຖານະດູ້ານກດົໝາຍ 

ການສະເໜີຂໍຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງໃນເທືື່ອນີົ້ ແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ສູ້າງເປັນພັນທະໃຫູ້ແກ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານ 

ສປປ ລາວ ຫ ື ທະນາຄານເພືື່ອການພດັທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (KfW), ລວມທັງດູ້ານການເງິນ ແລະ ດູ້ານອືື່ນໆ ແລະ ຍັງ

ບໍໍ່ໄດູ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນສັນຍາຜ ກພັນທາງດູ້ານກົດໝາຍ. ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ໄດູ້ລະບຸໃນຂູ້າງເທິງນັົ້ນ ແມ່ນສະຫງວນສິດ ທີື່ຈະ

ປະຕິເສດ ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈ ານົງໃດໜືື່ງທີື່ສົົ່ງມາ ໂດຍບໍໍ່ມີການຮູ້ອງຟ້ອງຈາກຜ ູ້ສະເໜີຂໍທຶນ ສ າລັບການປະຕິເສດ. ແຕ່ເຖິງ

ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ທີມງານບໍລິຫານຂອງກອງທຶນ LAFF ຈະພະຍາຍາມອະທິບາຍເຫດຜົນໃຫູ້ແກຜ່ ູ້ສະເໜີຂໍທຶນ ທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບ ການ

ຄັດເລືອກ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫູ້ຜ ູ້ສະເໜີຂໍທຶນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຖືກຄັດເລືອກເອົາເປັນບົດຮຽນ ໃນການສະເໜີຂ ໍ ທຶນ

ຈາກກອງທຶນ LAFF ໃນຊຼຸດຕໍໍ່ໄປ. ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ (ດູ້ານການ 

ຊ່ວຍດູ້ານວິຊາການ) ແລະ ທີມງານບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ຈະເກັບຮັກສາແບບຟອມສະເໜີຂອງທຶນ ເປັນຄວາມລັບທີື່ສຸດ ແລະ 

ຈະນ າໃຊູ້ຂໍໍ້ມ ນທີື່ໄດູ້ຮັບພຽງແຕ່ເຂົົ້າໃນເປ ົ້າໝາຍ ເພືື່ອການຄັດເລືອກຕາມເງືື່ອນໄດູ້ຮັບທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອດູ້ານ ວິຊາການ 

ຈາກກອງທຶນ LAFF. 


