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ໜັງສືສະເໜີຂຈ
ໍ ດ
ົ ໝາຍສະແດງເຈດຈານົງ (EoI)

ກ. ເນືອ
ົ້ ໃນ
1. ຄວາມເປັນມາ
ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2014, ລັດຖະບານ ສປປລາວ ແລະ ທະນາຄານເພືື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (KfW) ໄດຸ້ຕົກລົງ
ີ່ ງເອ
ີ້ ນວ
ີ່ ງເສມການ
ກັນ ເພືື່ອສຸ້າງຕັົ້ງກອງທຶນໜືື່ງຂືົ້ນມາ ເຊີື່ງເອີົ້ນວ່າເຊ
ີ່ າ: “ກອງທຶນກອງທ
ຶ ນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າເຖິງແຫ່ງທຶນສ
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ີ້ າເຖ
ເຂ
ີ່ ງທ
ິ ງແຫ
ຶ ນ - LAFF” ເພືື່ອເປັນການສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ່ງທຶນ ສາລັບ ຈນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ
ແລະ ກາງ (MSMEs). ປະຈບັນ, ກອງທຶນດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີເງີນທຶນຈານວນ ປະມານ 36 ຕືົ້ກີບ ເພືື່ອປ່ອຍກໃຸ້ ຫຸ້ແກ່ສະຖາບັນການເງີນ
ີ່ ງລວມທັງທະນາຄານທ
ເຊີື່ງລວມທັງທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ເຊ
ຸ ລະກ
ິ ດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກສະຖາ
ີ່ ຮັບເງ
ບັນການເງ
ຸ ລະພາກທ
ິ ນຈ
ິ ນຝາກ (ສກຈຮ) (ສກຈຮ) ທີື່ຈະຖືກຄັດເລືອກເຂົາົ້ ມາເປັນຄ່ຮ່ວມງານໃນໄວໆນີົ້.
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2. ຈດປະສົງ ແລະ ວິທກ
ີ ານ ຂອງກອງທຶນ

Formatted: Space After: 0 pt

ກອງທຶນ LAFF ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜນການພັດທະນາ ຕະຫລາດສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ ຈນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວີສາຫະ
ກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ (MSE-credit markets) ເຊີື່ງເປັນພາກສ່ວນທີື່ມີຄວາມຕຸ້ອງການເງິນກຸ້ຢ່າງຫວງຫາຍ ແຕ່ຍັງບໍໍ່ທັນ ໄດຸ້ຮັບ
ການຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພໍເທືື່ອ ແລະ ຍັງເປັນພາກສ່ວນທີື່ມີການສຸ້າງລາຍຮັບ ແລະ ສຸ້າງວຽກເຮັດງານທາໃຫຸ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວ
1

...

ຢ່າງຫວງຫາຍ. ກອງທຶນ LAFF ສະໜອງທຶນເງິນກຸ້ແບບມອບເໝົາ (Wholesale loan) ເຊີື່ງມິການົດສງສດຫົກປີ ແລະ ຕາມ
ເງືື່ອນໄຂກົນໄກຕະຫາດ ແລະ ມີການການົດອັດຕາດອກເບຸ້ຍໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາດອກເບຸ້ຍຕົວຈິງໃນຕະຫາດການປ່ອຍເງິນກຸ້ ຫື ໜີົ້
ສິນ ທີື່ເປັນສະກນເງິນກີບຂອງທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສກຈຮ. ການດາເນີນງານຕາມກົນໄກຕະຫາດ ແມ່ນຈະເປັນການຊ່ວຍ
ເຮັດໃຫຸ້ສະຖາບັນການເງິນທີກ
ື່ ຢ
ຸ້ ືມທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF ນັົ້ນກໍໍ່ຄື ສະຖາບັນການເງິນທີື່ເປັນຄ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ສາມາດນາໃຊຸ້
ແຜນຍດທະສາດດຸ້ານການຕະຫາດ, ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ເງືື່ອນໄຂການປ່ອຍກຕ
ຸ້ ໍໍ່ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ໄດຸ້ຢາ່ ງເຕັມສ່ວນ, ລວມທັງການ
ການົດອັດຕາດອກເບຸ້ຍ. ທຶນເງິນກແ
ຸ້ ບບມອບເໝົາຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສະໜອງໃຫຸ້ຕາມເງືື່ອນໄຂເພືື່ອປ່ອຍກຕ
ຸ້ ໍໍ່ໃຫຸ້ແກ່ກິດຈະກາ
ທີື່ເປັນເສດຖະກິດ ທີື່ດາເນີນງານໂດຍຫົວໜ່ວຍຈນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs), ດຸ້ວຍວົງເງິນກຸ້
ຍ່ອຍສງສດ 500 ລຸ້ານກີບ ແລະ ມີການົດເວລາຢ່າງໜຸ້ອຍ 18 ເດືອນ ໃນພືນ
ົ້ ທີື່ນອກຈາກສີື່ເມືອງທີື່ນອນຢ່ໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.

3. ການຄມ
ຸ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານກອງທຶນ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດຸ້ແຕ່ງຕັົ້ງໜ່ວຍງານຄມ
ຸ້ ຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF (LMU) ເຊີື່ງແມ່ນກົມບໍລິການທະນາຄານ
(BOD) ເປັນຈດໃຈການງໃນການປະສານຍງານ.1 ໜ່ວຍງານ LMU ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄມ
ຸ້ ຄອງບໍລິຫານການດາເນີນ
ງານຂອງກອງທຶນ LAFF ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ທຫລ ໃນນາມເປັນອົງກອນຜຸ້ບລ
ໍ ິຫານໂຄງການ ແລະ
ອົງການ KfW ໃນນາມຜຸ້ໃຫຸ້ທນ
ຶ . ທ່ານຜຸ້ອານວຍການ LAFF LMU ແມ່ນເປັນຫົວໜຸ້າໜ່ວຍງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຢ່ພາຍໃຕຸ້ການຊີນ
ົ້ າ
ຂອງຄະນະຊີນ
ົ້ າກອງທຶນ LAFF (LSC) ເຊີື່ງແມ່ນທ່ານຮອງຜຸ້ວາ່ ການ ທຫລ ເປັນປະທານ. ໂດຍອີງຕາມທິດຊີນ
ົ້ າຂອງຄະນະຊີົ້ນາກອງ
ທຶນ, ທ່ານຜຸ້ອານວຍການ LAFF LMU ເຊີື່ງແມ່ນທ່ານຫົວໜຸ້າກົມບໍລິການທະນາຄານ ຈືື່ງປະກາດແຈຸ້ງການ ເພືື່ອສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະ
ແດງເຈດຈານົງຈາກສະຖາບັນການເງິນທີື່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ດັົ່ງລ່ມນີົ້:

4. ການອອກປະກາດແຈຸ້ງການ
ຂຸ້າພະເຈົົ້າ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈຸ້ງມາຍັງທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ທີື່ມີການຄມ
ຸ້ ຄອງບໍລິ
ຫານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຍດທະສາດໃນການປ່ອຍກໃຸ້ ຫຸ້ແກ່ຂະແໜງການ MSMEs ລວມທັງວິສາຫະກິດທີື່ຍັງບໍໍ່
ທັນໄດຸ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຄົວເຮືອນທີື່ປະຕິບັດກິດຈະກາທີື່ເປັນເສດຖະກິດ, ໃຫຸ້ສະເໜີຂທ
ໍ ຶນເງິນກແ
ຸ້ ບບມອບເໝົາຈາກກອງທຶນ LAFF
ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການ (ຖຸ້າທ່ານມີຄວາມຕຸ້ອງການ). ເງິນທຶນທັງໝົດຂອງກອງທຶນທີື່ມີໃນການອອກແຈຸ້ງການຊຸດນີົ້ແມ່ນ
ປະມານ 36 ຕືົ້ກບ
ີ ໃນອັດຕາດອກເບຸ້ຍ 5.98% ຕໍໍ່ປີ ສາລັບທະນາຄານທລະກິດ ແລະ 6.5% ຕໍໍ່ປີ ສາລັບ ສກຈຮ. ໜັງສືສະແດງເຈດ
ຈານົງ ລວມທັງໃບສະເໜີຂໍເງິນກຸ້ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີື່ຕຸ້ອງການ ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂທ
ໍ ນ
ຶ ແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບການປະເມີນ
ຢ່າງລະອຽດ, ອີງໃສ່ເອກະສານທີື່ສົົ່ງມາໃຫຸ້ ແລະ ການລົງສາພາດຕົວຈິງ ແລະ ໂດຍການນາໃຊຸ້ເງືື່ອນໄຂເຂົາົ້ ຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ເຄືື່ອງມື
ການໃຫຸ້ຄະແນນທີື່ມີການສັົ່ງນາ້ ໜັກ ລວມກັບການປະເມີນທາງດຸ້ານຄນນະພາບ. ສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂທ
ໍ ນ
ຶ ທີື່ສາມາດຜ່ານໄດຸ້
ບັນດາເງືື່ອນໄຂຕ່າສດ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຄະແນນສງສດໃນແງ່ຂອງຜົນສາເລັດດຸ້ານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຕະຫາດ ແລະ ຜົນຈາກການໃຫຸ້ຄະ
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ແນນທີື່ດີ ແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບການຄັດເລືອກເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂເຂົາົ້ ຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ ແມ່ນສາ
ມາດເບີື່ງລາຍລະອຽດໄດຸ້ໃນພາກ ຂ ຂຸ້າງລ່ມນີົ້.

5. ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາຕະຫາດ (Market-development targets)
ໃນການສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງຂອງກອງທຶນ LAFF ໃນຄັົ້ງນີົ້ ແມ່ນເພືື່ີອສົົ່ງເສີມໃຫຸ້ບັນດາທະນາຄານ ທລະກິດ ແລະ
ສກຈຮ ເຂົາົ້ ເຖິງຫົວໜ່ວຍ MSMEs, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທີື່ມີຂະໜາດນຸ້ອຍໆທີື່ເຄືື່ອນໄຫວໃນເຂດ ຊົນນະບົດ
ເພືື່ອໃຫຸ້ມີໂອກາດເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການສິນເຊືື່ອເພືື່ອນາໄປພັດທະນາທລະກິດຂອງພວກເຂົາເຈົົ້າ ຫື ເຮັດກິດຈະກາທີື່ສາຸ້ ງລາຍຮັບ.
ເປົ້າໝາຍ MSMEs ແມ່ນລວມທັງຫົວໜ່ວຍ MSMEs ຜຸ້ທີື່ໄດຸ້ຈົດທະບຽນແລຸ້ວ ແລະ ຜຸ້ທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຈົດທະບຽນ ແຕ່ມີຈດ ປະສົງ
ທີື່ຈະຈົດທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ.
ກອງທຶນ LAFF ມີຄວາມມ່ງໝັົ້ນທີຈ
ື່ ະໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜນການພັດທະນາການໃຫຸ້ບໍລິການສີນເຊືື່ອທີື່ມີຄວາມຍືນຍົງ ຂອງສະຖາບັນ
ການເງິນ ໃຫຸ້ກັບຫົວໜ່ວຍ MSMEs ແລະ ສຸ້າງໂອກາດໃຫຸ້ຜຸ້ທີື່ມີຄວາມຕຸ້ອງການກຸ້ຢືມສາມາດເຂົາົ້ ເຖິງການ ບໍລກ
ິ ານສິນ
ີ ເຊືື່ອໄດຸ້,
ພຸ້ອມກັນນີົ້ ກອງທຶນ LAFF ມີຄວາມຕັົ້ງໃຈສົົ່ງເສີມການລົງທຶນຍົກລະດັບເຄືື່ອງມືການຜະລິດຂອງ ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ເພືື່ອເປັນ
ປັດໃຈສາຄັນໃນການເພີື່ມທ່າແຮງໃນການແຂ່ງຂັນໃຫຸ້ແກ່ ຂະແໜງການ MSMEs ຂອງ ສປປ ລາວ ເພືື່ອໃຫຸ້ນາທັນກັບຂະແໜງການ
MSMEs ປະເທດຕ່າງໆໃນບັນດາປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (ASEAN Economic Community) ດຸ້ວຍການສົົ່ງເສີມໃຫຸ້ມີການ
ປ່ອຍກຸ້ໄລຍະຍາວເພືື່ອນາໄປລົງທຶນໃສ່ຊັບສິນຄົງທີື່ ແລະ ເຄືື່ອງມືອປະກອນການຜະລິດຂອງ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ MSMEs.
ພຸ້ອມກັນນີົ້ ກອງທຶນ LAFF ເອົາໃຈໃສ່ໃນເລືື່ອງການການົດຄ່າອັດຕາດອກເບຸ້ຍຢ່າງຍດຕິທາ ແລະ ການປກປ້ອງລກຄຸ້າ, ສະນັົ້ນ, ສາລັບ
ສະຖາບັນການເງິນທີື່ບັນລໄດຸ້ຕາມເງືື່ອນໄຂພືົ້ນຖາເບືົ້ອງຕົົ້ນແລຸ້ວ, ກອງທຶນ LAFF ຈະໃຫຸ້ ບລິມະສິດໃຫຸ້ກັບສະຖາບັນການເງິນທີື່ການົດ
ອັດຕາດອກເບຸ້ຍທີື່ເໝາະສົມໃນການປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ລກຄຸ້າທີຈ
ື່ ະນາໃຊຸ້ບຸ້ວງທຶນກຸ້ຢືມຈາກກອງທຶນ LAFF.

6. ເງືອ
ື່ ນໄຂເງິນກຸ້ຂອງກອງທຶນ LAFF
ທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF ແມ່ນເປັນທຶນເງິນກທ
ຸ້ ີື່ບມ
ໍໍ່ ຫ
ີ ັກຊັບຄາ້ ປະກັນ ແຕ່ມີເງືື່ອນໄຂຄືດັົ່ງທີື່ໄດຸ້ລະບໄວຸ້ໃນພາກນີ,ົ້ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ເງືື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວທີື່ຈະໄດຸ້ຕົກລົງນາກັນແມ່ນຈະໄດຸ້ມີການເຈລະຈານາກັນກັບສະຖາບັນການເງິນທີື່ໄດຸ້ຖືກຄັດເລືອກ ພາຍຫັງທີື່ໄດຸ້ມີການ
ປະເມີນສິນເຊືື່ອ ແລະ ມີການກວດກາບັນດາເອກະສານຕ່າງໆສາເລັດແລຸ້ວ. ທຶນເງິນກຈ
ຸ້ າກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສະໜອງໃຫຸ້ເປັນທຶນ
ໜນວຽນ, ສະຖາບັນການເງິນທີື່ໄດຸ້ຮັບທຶນ ແມ່ນສາມາດປ່ອຍກຕ
ຸ້ ໍໍ່ ແລະ ປ່ອຍໜນວຽນໃຫຸ້ແກ່ໃຫຸ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ໄດຸ້ຕາມ
ເງືື່ອນໄຂສາລັບຫົວໜ່ວຍ MSMEs ກໍຄ
ໍ່ ເື ງືອ
ື່ ນໄຂຂອງເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍ.
ສັງລວມບັນດາເງືອ
ື່ ນໄຂຕົົ້ນຕໍຂອງທຶນເງິນກຈ
ຸ້ າກກອງທຶນ LAFF:


ປ່ອຍກໃຸ້ ຫຸ້ເປັນສະກນເງິນກີບ.



ການົດເວລາຫົກປີສາລັບທະນາຄານທລະກິດ ( ລະຫວ່າງ 4-6 ປີ ສາລັບ ສກຈຮ ).
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ຊ່ວງພັກຊາລະຕົົ້ນທຶນ ແມ່ນ 1/3 ຂອງການົດເວລາຂອງເງິນກຸ້ .



ການຊາລະຕົົ້ນທຶນແມ່ນ ຊາລະເປັນ ສີື່ ງວດໃນວົງເງິນທີື່ເທົົ່າກັນ, ຈ່າຍໃນຕອນທຸ້າຍຂອງປີທີສາມຫາປີທີຫົກ.2



ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ 5.89% ຕໍໍ່ປີສາລັບທະນາຄານທລະກິດ (6.5% ຕໍໍ່ປີສາລັບ ສກຈຮ).



ການຈ່າຍດອກເບຸ້ຍແມ່ນຈ່າຍເປັນປີ ແລະ ຈ່າຍໃນຕອນທຸ້າຍຂອງແຕ່ລະປີ.



ການຄິດໄລ່ດອກເບຸ້ຍແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມຈານວນເງິນຕົົ້ນທຶນທີຍ
ື່ ັງບໍໍ່ທັນໄດຸ້ຖືກຊາລະ.



ບໍມ
ໍ່ ີຄາ່ ທານຽມໃດໆ, ແຕ່ຈະມີການປັບໄໝໃນກໍລະນີມີການຊາລະຕົົ້ນທຶນຊັກຊຸ້າ ໂດຍການເພີື່ມດອກເບຸ້ຍຂືົ້ນ 2% ຂອງເວ
ລາທີື່ຊັກຊຸ້າ.



ບໍມ
ໍ່ ີການປັບໄໝໃນກໍລະນີຈ່າຍກ່ອນການົດ.



ບໍມ
ໍ່ ີຫັກຊັບຄາ້ ປະກັນ.



ຕົົ້ນທຶນເງິນກຈ
ຸ້ າກກອງທຶນ LAFF ທີື່ໄດຸ້ຖືກສົົ່ງຄືນຈາກລກຄຸ້າຍ່ອຍ ແມ່ນສາມາດປ່ອຍເປັນເງິນກຸ້ຍ່ອຍໃຫຸ້ລກຄຸ້າ ທີື່ເປັນຫົວ
ໜ່ວຍ MSMEs ຕໍໍ່ໄປເລືົ້ອຍໆ ພາຍໃຕຸ້ເງືື່ອນໄຂສາລັບເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍ ຫື ເງືື່ອນໄຂສາລັບ MSMEs.

7. ເງືອ
ື່ ນໄຂສາລັບເງິນກຸ້ຍອ
່ ຍ ທີປ
ື່ ່ອຍໃຫຸ້ຫວ
ົ ໜ່ວຍ MSMEs
ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທີື່ເປັນເປົ້າໝາຍຜຸ້ກຢ
ຸ້ ືມຍ່ອຍພາຍໃຕຸ້ທນ
ຶ ຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນລວມທັງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີື່ຍັງບໍທ
ໍ່ ນ
ັ ໄດຸ້
ຈົດທະບຽນ ແລະ ຄົວເຮືື່ອນທີປ
ື່ ະຕິບັດກິດຈະກາທີື່ເປັນເສດຖະກິດ. ທືນເງິນກຈ
ຸ້ າກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນຈະຕຸ້ອງຖືກນາໃຊຸ້ເພືື່ອປ່ອຍກຸ້
ໃຫຸ້ແກ່ກິດຈະກາທີື່ເປັນເສດຖະກິດ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ໂດຍຫົວໜ່ວຍ MSMEs ເພືື່ອລົງທຶນສ່ວນຫາຍໃສ່ “ຊັບສິນຄົງທີ”ື່ ຫື ການຂະຫ
ຍາຍທລະກິດ.3
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ຕາມຫັກການແລຸ້ວ, ທຶນເງິນກຸ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສາມາດນາໃຊຸ້ເຂົາົ້ ໃນການລົງທຶນໃສ່ທກໆຂະແໜງການ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ
ໍ່ າມ, ສະຖາບັນການເງິນທີື່ຈະເປັນຄ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປອ
່ ຍກຍ
ຸ້ ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ຂະແໜງການກະສິກາຢ່າງ
ໜຸ້ອຍ 30% ຂອງຈານວນເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍທັງໝົດ5 ແລະ ບໍອ
ໍ່ ະນຍາດໃຫຸ້ປ່ອຍກແ
ຸ້ ກ່ບັນດາກິດຈະກາທີື່ລະບໄວຸ້ໃນບັນຊີລາຍການກິດຈະກາ
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ງວດຊາລະເທົົ່າກັນສອງງວດ ໃນຕອນທຸ້າຍຂອງປີທີສາມ ແລະ ທີສີື່ ໃນກໍລະນການົດເວລາເງິນກສ
ຸ້ ີື່ປີ ສາລັບ ສກຈຮ ແລະ ຄຸ້າຍໆຄືກັນຄືວ່າ

Formatted

...

ງວດຊາລະເທົົ່າກັນສາມງວດໃນຕອນທຸ້າຍຂອງປີທີສາມ ຫາປີທີຫຸ້າ ໃນກໍລະນີການົດເວລາເງິນຮກຫ
ຸ້ ຸ້າປີ ສາລັບ ສກຈຮ.
3

ກິດຈະກາທີື່ເປັນເສດຖະກິດ ແມ່ນເປັນກິດຈະກາທີື່ສຸ້າງລາຍຮັບໃຫຸ້ແກ່ຄວ
ົ ເຮືອນ ນອກຈາກການບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ..

Formatted

...
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ຊັບສິນຄົງທີື່ ໝາຍເຖິງຊັບສິນທີສ
ື່ ືບຕໍໍ່ສຸ້າງມນຄ່າໃຫຸ້ແກ່ຂະບວນການຜະລິດ ຫາຍກວ່າຮອບວຽກການຜະລິດໜືື່ງ; ໃນກໍລະນີຂອງ MSMEs

Formatted

...

Formatted
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ຄາວ່າ “ຊັບສິນຄົງທີ”ື່ ສ່ວນຫາຍຈະບໍໍ່ແມ່ນຊັບສິນທີມ
ື່ ມ
ີ ນຄ່າດຸ້ານການເງິນຕ່າ ແລະ ອາຍການດຸ້ານເສດຖະກິດທີສ
ື່ ັົ້ນ; ຍຸ້ອນແນວນັົ້ນ, ການລົງ
ທຶນຂອງ MSMEs ບາງຄັງົ້ ກໍມ
ໍ່ ຄ
ີ ວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈາແນກ ລະຫວ່າງ “ທຶນໝນວຽນ” ແລະ ບໍໍ່ໄດຸ້ແຍກອອກຈາກໃບສະເໜີຂໍເງິນກຸ້ ທີໄື່ ດຸ້
ຮັບການອະນມັດ.
5

ການຜະລິດກະສິກາ ທີກ
ື່ ານົດໂດຍໂຄງການກອງທຶນ LAFF ລວມມີ ການປກພືດເສດຖະກິດ, ການລຸ້ຽງສັດທກປະເພດ ລວມທັງສັດນ້າ,

ສັດບົກ, ການປກພືດສວນຄົວ, ການຫາປາ ແລະ ຄຸ້າຂາຍປາ, ແລະ ເຄືອ
ື່ ງປ່າຂອງດົງຕ່າງໆ.

4

ຍົກເວັົ້ນຂອງໂຄງການກອງທຶນ LAFF, ເຊີື່ງໃຫຸ້ຍົກເວັົ້ນບັນດາກິດຈະກາທີເື່ ປັນອັນຕະລາຍສງເທົົ່ານັົ້ນ.6 ໃນແງ່ຂອງພືົ້ນທີື່ການດາເນີນ
ງານ, ເງິນກຸ້ຍ່ອຍທີື່ປ່ອຍກຸ້ໂດຍທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສາມາດປ່ອຍໃຫຸ້ໄດຸ້ທວ
ົ່ົ ປະເທດ ຍົກເວັົ້ນສະເພາະແຕ່ເຂດພືົ້ນທີື່ທື່ຂ
ີ ືົ້ນກັບ
ສີື່ເມືອງຂອງນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.7 ສດທຸ້າຍ ແຕ່ເປັນສີື່ງທີື່ສາຄັນຫາຍນັົ້ນກໍຄ
ໍ່ ວ
ື າ່ ເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມຫັກການຂອງ
ການປກປ້ອງລກຄຸ້າ (Client Protection Principles)8 ແລະ ດາລັດວ່າດຸ້ວຍການປກປ້ອງຜຸ້ຊົມໃຊຸ້ການບໍລິການດຸ້ານການເງິນ.9
ຂຸ້າງລ່ມນີົ້ແມ່ນເປັນການສັງລວມເງືື່ອນໄຂຕົົ້ນຕໍສາລັບເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍ:
ສັງລວມເງືອ
ື່ ນໄຂຕົົ້ນຕໍສາລັບເງິນກຍ
ຸ້ ອ
່ ຍ:


ວົງເງິນກ:ຸ້

ຕ່າສດ 2 ລຸ້ານກີບ ແລະ ສງສດ 500 ລຸ້ານກີບ.



ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ:

ເປັນອັດຕາຕາມກົນໄກຕະຫາດ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຂອງ PFI.



ການົດເວລາສະເລ່ຍ:

ຢ່າງໜຸ້ອຍ 18 ເດືອນ ໂດຍສະເລ່ຍ, ແຕ່ມີການປັບໄດຸ້ສາລັບ ສກຈຮ.



ຊ່ວງພັກຊາລະຕົົ້ນທຶນ:

ໜືື່ງສ່ວນສາມຂອງການົດເວລາຂອງເງິນກ.ຸ້

ນອກຈາກເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆທີື່ໄດຸ້ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັົ້ນແລຸ້ວ, PFI ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການອອກແບບ ວິທີການປ່ອຍກຸ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເງິນກຸ້
ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSME ລວມທັງຕາຕະລາງເວລາຂອງງວດຈ່າຍດອກເບຸ້ຍ ແລະ ຊາລະຕົົ້ນທຶນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຂອງ
PFI ທີື່ມີໃນປະຈບັນ.

8. ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫອ
ື ດຸ້ານວິຊາການ
ໂຄງການກອງທຶນ LAFF ແມ່ນສາມາດສະໜອງການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການ (TA) ໄປຄຽງຄ່ກັບການໃຫຸ້ທນ
ຶ ເງິນກຸ້ຈາກກອງທຶນ
LAFF ໃນກໍລະນີທື່ີວາ່ ສະຖາບັນການເງິນທີື່ຖືກຄັດເລືອກຫາກມີຄວາມຕຸ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການ ເພືື່ອສະໜັບສະໜນໃຫຸ້
ແກ່ເປົ້າໝາຍດຸ້ານຍດທະສາດ ຫື ເຮັດໃຫຸ້ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ທກໆເງືື່ອນໄຂຂອງໂຄງການກອງທຶນ LAFF. ສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີ
ຂໍທນ
ຶ ລວມທັງທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ແມ່ນສາມາດສະເໜີຂກ
ໍ ານຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການ ໃນກໍລະນີທື່ວ
ີ າ່ ສະຖາບັນການ
ເງິນນັົ້ນໆເຫັນວ່າຈະສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດຸ້ທກໆເງືື່ອນໄຂເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຖຸ້າຫາກວ່າໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການທີື່ພຽງພໍ. ລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການແມ່ນມີໃນພາກຂຸ້າງລ່ມນີົ້.
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ບັນຊີລາຍການກິດຈະຍົກເວັົ້ນ ເຊີື່ງບໍລວມເອົາກິດຈະກາທີື່ເປັນເສດຖະກິດ ແຕ່ມຄ
ີ ວາມເປັນອັນຕະລາຍສງ. ລາຍລະອຽດເບີື່ງໃນເອກະສານ
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ຫັກການປກປ້ອງລກຄຸ້າຂອງ SMART-campaign: https://www.smartcampaign.org/about/smart-microfinance-
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and-the-client-protection-principles. ສະຖາບັນທີສ
ື່ ະເໜີຂໍທຶນແມ່ນລະດົມໃຫຸ້ລະບໃສ່ໃນໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ
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ຊຸ້ອນທຸ້າຍ 2.
7

ເມືອງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນ: ເມືອງຈັນທະບລີ (ລະຫັດເມືອງ 0101); ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ (ລະຫັດເມືອງ 0102); ເມືອງໄຊເສດຖາ (ລະຫັດເມືອງ

0103); ເມືອງສີສັດຕະນາກ (ລະຫັດເມືອງ 0104).
8

ຄິດວ່າຕົນເອງບໍໄໍ່ ດຸ້ປະຕິບັດໄດຸ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນກໍໍ່ຕາມກ່ຽວກັບຫັກການປກປ້ອງລກຄຸ້າ.
9

GoL/225, 06/04/2020.
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ຂ. ຂະບວນການ
1. ຄວາມເປັນມາຂອງໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ
ໂຄງສຸ້າງທີຈ
ື່ ະຕຸ້ອງໄດຸ້ປະຕິບັດສາລັບໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ (EoI) ແມ່ນໄດຸ້ລະບໄວຸ້ໃນແບບຟອມສະເໜີຂໍທຶນເງິນກຸ້ (EoIapplication form) ທີື່ໄດຸ້ຕດ
ິ ຄັດມານາແຈຸ້ງການສະບັບນີເົ້ ປັນເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1. ໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້
ປະກອບດຸ້ວຍການອະທິບາຍຫຍໍໍ້ທີື່ເປັນພືົ້ນຖານ (ຂະໜາດທີແ
ື່ ນະນາ: ໜືື່ງນຸ້າເຈຸ້ຍ A4) ກ່ຽວກັບວົງເງິນທີສ
ື່ ະເໜີຂທ
ໍ ຶນ ແລະ ແຜນ
ການນາໃຊຸ້ທຶນດັົ່ງກ່າວ, ລວມທັງແນວຄວາມຄິດດຸ້ານແຜນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນຂອງອົງກອນ, ຈານວນ ແລະ ວົງເງິນກຸ້ສະເລ່ຍ
ສາລັບເງິນກຸ້ຍ່ອຍທີຈ
ື່ ະປ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ MSMEs ທີື່ເປັນເປົ້າໝາຍ, ຂະແໜງການທີື່ເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ພືນ
ົ້ ທີເື່ ປົ້າໝາຍ,
ແລະ ລັກສະນະຫັກໆຂອງຜະລິດຕະພັນເງິນກຸ້ທວ
ີື່ າງແຜນທີື່ປ່ອຍໃຫຸ້ MSMEs, ລວມທັງອັດຕາດອກເບຸ້ຍ ແລະ ຄ່າທານຽມຕ່າງໆ
, ໄລຍະປ່ອຍກຸ້ ແລະ ງວດຊາລະຄືນ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການແມ່ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການອະທິ
ບາຍຫຍໍໍ້ (ຂະໜາດແນະນາ: ໜືື່ງໜຸ້າເຈຸ້ຍ A4) ແລະ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການມີການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງດຸ້ານຄວາມຮຸ້ ຫື ປະ
ສົບການ ທີຈ
ື່ ະຕຸ້ອງການໃຫຸ້ຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບທີື່ຄາດຫວັງໄວຸ້, ກັບຍດທະສາດການຕະຫາດເງິນກຸ້ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSMEs,
ຕາແໜ່ງ ແລະ ຈານວນຂອງພະນັກງານຂອງສະຖາບັນການເງິນທີື່ສະເໜີຂທ
ໍ ຶນ ທີຈ
ື່ ະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການ, ປະເພດ
ແລະ ການົດເວລາຂອງການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການທີຈ
ື່ ະສະເໜີຂໍ. ຖຸ້າເປັນໄປໄດຸ້, ການອະທິບາຍທັງສອງຢ່າງເທິງນີົ້ແມ່ນຄວນມີ
ການເຊືື່ອມໂຍງກັນກັບແຜນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນການດາເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນນັົ້ນໆ.
2. ເອກະສານທີື່ຕອ
ຸ້ ງການ
ແບບຟອມໃບສະເໜີຂທ
ໍ ຶນທີສ
ື່ ົົ່ງມານາໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງຄວນປະກອບມີເອກະສານຈານວນໜືື່ງທີຕ
ື່ ຸ້ອງການໃນການປະເມີນ
ກ່ຽວກັບຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດຸ້ານການເງິນ ແລະ ດຸ້ານການດາເນີນງານ, ແນວທາງແຜນຍດທະສາດ, ມາດຕະຖານດຸ້ານສັງຄົມ
ແລະ ສີື່ງແວດລຸ້ອມ. ຖຸ້າຫາກສະຖາບັນການເງິນໃດບໍໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍມ
ໍ້ ນ ຫື ສົົ່ງເອກະສານດັົ່ງກ່າວຄົບຖຸ້ວນໃຫຸ້ແກ່ໂຄງການ
ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງຖືກປະຕິເສດ. ລາຍການເອກະສານທີຕ
ື່ ອ
ຸ້ ງການປະກອບມີດັົ່ງລ່ມນີົ້:

ຂໍມ
ໍ້ ນດຸ້ານທລະກິດ/ການຈັດຕັົ້ງພະນັກງານ


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ

ເອກະສານດຸ້ານນິຕກ
ິ າ




ບົດລາຍງານສະບັບລຸ້າສດ ທີື່ໄດຸ້ສົົ່ງໃຫຸ້ ທຫລ
ໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດ
ບົດບັນທຶກການຮ່ວມທຶນຂອງບັນດາຜຸ້ຖຮ
ື ຸ້ນ

ແຜນທລະກິດ


ແຜນທລະກິດ ຫື ກິດຈະກາທາງດຸ້ານທລະກິດທີື່ວາງແຜນໄວຸ້
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ການຄາດຄະເນດຸ້ານການເງິນ 3-5 ຕໍໍ່ໜຸ້າ.

ຂໍມ
ໍ້ ນດຸ້ານການເງິນ


ບົດລາຍງານປະຈາປີ 2018, 2019 ແລະ 2020 ທີື່ໄດຸ້ຖືກກວດສອບແລຸ້ວ, ຖຸ້າປີ 2020 ບໍໍ່ທັນໄດຸ້ກວດສອບ, ອາດໃຊຸ້ບົດ
ລາຍງານຖານະການເງິນທີື່ສົົ່ງໃຫຸ້ ທຫລ ໃນປີ 2020 ແທນກໍໍ່ໄດຸ້.



ຍອດເງິນກທ
ຸ້ ຸ້າຍປີ ປີ 2020 (ຍອດເງິນກທ
ຸ້ ື່ີກາລັງເຄືື່ອນໄຫວຢ່, ຈານວນລກຄຸ້າຜຸ້ກຸ້ຢືມ, PAR ສາລັບ ສກຈຮ, NPL
ສາລັບ ທະນາຄານ) ຈັດແຍກຕາມສາຂາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ.



ຍອດເງິນກຸ້ທັງໝົດໃນແຕ່ລະເດືອນຂອງປີ 2020 (ຍອດເງິນກທ
ຸ້ ື່ີກາລັງເຄືື່ອນໄຫວຢ່, ຈານວນລກຄຸ້າຜຸ້ກຢ
ຸ້ ືມ, PAR ສາລັບ
ສກຈຮ, NPL ສາລັບ ທະນາຄານ)



ລາຍຊືື່ສະບັນການເງິນທີື່ໄດຸ້ປອ
່ ຍເງິນກໃຸ້ ຫຸ້ (ເຊັົ່ນວ່າ: ກອງທຶນບຸ້ານ ຫື ທະນາຄານບຸ້ານ, ຖຸ້າມີ)




ບົດລາຍງານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເງິນກປ
ຸ້ ບ
ັ ໂຄງສຸ້າງ ແລະ ເງິນກປ
ຸ້ ່ອຍຄືນໃໝ່
ລາຍລະອຽດຍອດເງິນກສ
ຸ້ າລັບລກຄຸ້າໜີຊ
ົ້ ັກຊຸ້າ

ແຫງ່ ທຶນ ລວມທັງເງິນຝາກ


ເງິນຝາກຕາມແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ລະສະກນເງິນ, ການົດເວລາ ແລະ ອັດຕາດອກເບຸ້ຍເງິນຝາກແຕ່ລະປະເພດ.



ຍອດເງິນຝາກລາຍໃຫຍ່ແຕ່ລະລາຍ ແຕ່ອັນດັບທີ 1 ຮອດ ອັນດັບທີ 15.



ຂໍມ
ໍ້ ນກ່ຽວກັບສະຖາບັນ ຫື ອົງກອນອືື່ນທີື່ໃຫຸ້ທນ
ຶ ກຢ
ຸ້ ືມ (ຊືື່ອົງກອນ, ວັນທີື່ກຸ້ຢືມ, ການົດເວລາ, ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ, ສະກນເງິນ
, ຕາຕະລາງເວລາຂອງການຊາລະ, ການຄາ້ ປະກັນ, ຄ່າທານຽມ).

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ


ຂໍມ
ໍ້ ນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເງິນກຫ
ຸ້ ັກ, ການົດເວລາ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆ;



ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ຂະບວນການການປ່ອຍກ;ຸ້ ລວມທັງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໜີຊັກຊຸ້າ ແລະ ຄ່ມືການດາ
ເນີນງານ

ນອກຈາກເອກະສານຂໍໍ້ມນເທິງນີົ້ແລຸ້ວ, ທາງໂຄງການອາດຈະຮຽກຮຸ້ອງຂໍໍ້ມນເພີື່ມຕືື່ມໃນເວລາທີື່ລົງປະເມີນຄວາມ ພຸ້ອມໃນການກຸ້
ຢືມ (due diligence), ທາງໂຄງການຈະແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮຸ້ລ່ວງໜຸ້າ ກ່ອນຈະລົງປະເມີນ.

3. ເງືອ
ື່ ນໄຂເຂົາົ້ ຮ່ວມໂຄງການ ສາລັບ PFIs
ເງືອ
ື່ ນໄຂ

ຕົວຊີວ
ົ້ ດ
ັ

1. ຄວາມສົນໃຈຫາຍ ໃນການປ່ອຍ

1. ມີແຜນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນທລະກິດ ຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ທີື່ມີການສມໃສ່ ການ

ເງິນກຸ້ ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSME ເຊີື່ງເປັນ

ປ່ອຍເງິນກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSME ເຊີື່ງເປັນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ (ວົງເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍ

ເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ (ວົງເງິນກຸ້

ບໍໍ່ກາຍ 500 ລຸ້ານກີບ)

ຍ່ອຍຕາ່ ກວ່າ 500 ລຸ້ານກີບ)

2. ມີຄວາມພຸ້ອມໃນການຮັບເອົາການສະໜັບສະໜນ

ເພືື່ອປັບປງວິທີວິທະຍາ

ຂອງ ການ ປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ແລະ ປັບປງລະບົບການບໍລິຫານສິນ
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ເງືອ
ື່ ນໄຂ

ຕົວຊີວ
ົ້ ດ
ັ
ເຊືື່ອ (ລວມ ທັງນະໂຍ ບາຍ, ຂະບວນການ, ບົດແນະນາ ແລະ ແບບຟອມ
ຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວ ຂຸ້ອງກັບການ ປ່ອຍກຸ້), ຖຸ້າເຫັນວ່າຈາເປັນ
3. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບ ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ການລົງກວດກາຢ່ພາກສະໜາມ ຢ່າງ
ເປັນ ປະຈາ ໃນລະດັບຂັົ້ນສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຂັົ້ນລກຄຸ້າ MSMEs ທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໂດຍ ຫື ໃນນາມ ອົງການ KfW.
4. ສະໜອງຂໍມ
ໍ້ ນຢ່ພາກສະໜາມກ່ຽວກັບເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍທີປ
ື່ ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ MSMEs
ທີື່ລົງທຶນໂດຍທຶນຂອງກອງທຶນ LAFF

ແລະ ສະຖານະດຸ້ານການເງິນຂອງ

PFI ຢ່າງເປັນປກກະຕິ
2. ປະສົບການ ແລະ ມີລະດັບຄວາມ
ສາມາດໃນການປ່ອຍກຸ້ຕໍ່ໍ

1. ມີປະສົບການໃນການປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງໜຸ້ອຍ
ໜືື່ງປີ.
2. ມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກຸ້ຕໍໍ່ອອກໄປໃນຈານວນເງິນ 15 ຕືົ້ກີບ ສາລັບ
ທະນາຄານ (0.5 ຕືົ້ກີບ ສາລັບ ສກຈຮ) ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ພາຍໃນໄລຍະ
ເວລາ ສາມ ປີ.

3. ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ຕາມລະບຽບ

1. ໄດຸ້ຮັບໃບອະນຍາດຈາກ ທຫລ.

ການ ດຸ້ານຄວາມໝັນ
ົ້ ຄົງ

2. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມຢ່າງເປັນປະຈາຂອງ ທຫລ
3. ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດຸ້ານຄວາມໝັນ
ົ້ ຄົງຂອງ ທຫລ
4. ສາມາດປະຕິບັດພັນທະດຸ້ານການກວດສອບພາຍນອກໄດຸ້.
5. ສາມາດສະໜອງໄດຸ້ພນ
ັ ທະດຸ້ານການລາຍງານ.
6. ມີມາດຕະຖານການບັນຊີ ແລະ ຂະບວນການຄອບຄມພາຍໃນ ທີສ
ື່ າມາດເຮັດ
ໃຫຸ້ມີການຕິດຕາມໄດຸ້ທຶນເງິນກຈ
ຸ້ າກກອງທຶນ LAFF ແລະ ການນາໃຊຸ້ທຶນ
ດັົ່ງກ່າວ.

4. ມີນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ການ

1. ມີວິທີວິທະຍາ ການປ່ອຍເງິນກຸ້ ທີື່ມີປະສິດທິຜົນ.

ດາເນີນງານດຸ້ານສິນເຊືື່ອທີເື່ ປັນມືອາ
ຊີບ ແລະ ໂປ່ງໂສ

2. ມີຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີື່ເໝາະສົມ.
3. ບໍໍ່ມີການຖົມຂມ ແລະ ມີການນາໃຊຸ້ອັດຕາດອກເບຸ້ຍຕາມກົນໄກຕະລາດ.
4. ອັດຕາສ່ວນໜີົ້ຊັກຊຸ້າ ຫື NPL ຢ່ໃນລະດັບບໍໍ່ເກີນ 5%.
5. ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ 10.5% (ສາລັບທະນາຄານ) ຫື
12% (ສາລັບ ສກຈຮ).
6. ລະດັບຜົນການປະຕິບັດງານສງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງຂະແໜງການ

5. ມີການປະຕິບັດງານການບໍລິການ ມີນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນກ່ຽວກັບການນາໃຊຸ້ຫັກການ ການປກປ້ອງລກຄຸ້າ ແລະ
ດຸ້ານການເງິນທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສອດຄ່ອງກັບຂໍໍ້ການົດ ແລະ ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການປກປ້ອງຜຸ້ຊົມໃຊຸ້ການບໍລິການ
ດຸ້ານການເງິນ.
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4. ຕາຕະລາງເວລາຂອງກິດຈະກາ ແລະ ການົດໝາຍດຸ້ານເວລາ
ລດ

ລາຍການກິດຈະກາ

ຈານວນມືົ້ ຫື ການົດໝາຍ

0.

ປະກາດລ່ວງໜຸ້າກ່ອນຈະມີການປະກາດແຈຸ້ງການຢ່າງເປັນທາງ
ການ

0518-19/11/2021

1.

ອອກປະກາດແຈຸ້ງການເພືື່ອຂໍໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ (EOIs) 29-3019/1111/2021

Formatted Table

ຢ່າງເປັນທາງການ
2.

ກອງປະຊຸມແນະນາການຮັບສະໝັກທາງ (ປະຊຸມອອນໄລ)

0109/12/2021, 14:00 pm
Formatted: Not Highlight

ລົງທະບຽນ laff.laos@gmail.com (ຊືື່ອົງກອນ, ຊືື່ຜຸ້ຕິດຕໍໍ່,
ທີື່ຢ່ E-mail ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ)ໍ່ ເພືື່ອສົົ່ງ Link ເຂົົ້າປະຊຸມ
3.

ສະເໜີຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈຸ້ງຈາກສະຖາບັນທີື່ສະເໜີຂໍທຶນ
ກໍລະນີມີຄາຖາມ

ໃນ 1715/12/2021

4.

ອະທິບາຍໃຫຸ້ຄວາມກະຈຸ້າງແຈຸ້ງໂດຍກອງເລຂາຂອງກອງທຶນ

3031/1212/20211

LAFF
5.

ວັນທີປິດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ

6.

ທາການປະເມີນ ແລະ ທາການຄັດເລືອກ ສະຖາບັນການເງິນທີື່ ກາງທຸ້າຍເດືອນ ມີນາກມພາ 2022
ເປັນຄ່ຮ່ວມງານ (PFI)

Formatted: Font: (Default) DokChampa, Complex Script
Font: DokChampa

7.

ສຸ້າງສັນຍາເງິນກຸ້ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນກຸ້

Formatted: Font:

2821/01/2022, 16:00 pm

ເດືອນເມມີນາສາ 2022

Formatted: Font:

Formatted: Font: 14 pt, Complex Script Font: 14 pt

5. ການສະເໜີຂຄ
ໍ ວາມກະຈ່າງແຈຸ້ງ
ການສະເໜີຂຄ
ໍ ວາມກະຈຸ້າງແຈຸ້ງແມ່ນສາມາດສົົ່ງຫາຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ

ໂດຍທາງອີເມວ

ບໍໍ່ໃຫຸ້ກາຍວັນທີ

1715/12/2021, ເວລາ 17:00 ແລງ ຕາມເວລາ ສປປ ລາວ, ສາມາດສົົ່ງເປັນພາສາລາວ ຫື ພາສາອັງກິດ ຫື ທັງສອງພາສາກໍໍ່ໄດຸ້.
ສົົ່ງໄປທີື່ laff.laos@gmail.cominfo@laff.org.la

Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold
Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold
Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold
Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold
Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold
Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold
Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold
Formatted: Space After: 0 pt
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ສະຖາບັນການເງິນທີສ
ື່ ະເໜີຂໍທຶນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ລະບຢ່າງຈະແຈຸ້ງກ່ຽວກັບຊືື່, ຕາແໜ່ງ, ທີຢ
ື່ ່ອີເມວ ແລະ ເບີໂທລະສັບ ຂອງບກຄົນຜຸ້
ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ. ບັນດາຄາຕອບ ຫື ການອະທິບາຍຕອບກັບ ແມ່ນຈະສົົ່ງຫາແຕ່ລະທ່ານໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ
3130/1212/20211, ເວລາ 17:00 ຢ່າງຊຸ້າສດ ແລະ ຈະສົົ່ງຫາທກໆຄົນພຸ້ອມກັນ.

6. ວັນທີປິດຮັບ ແລະ ວິທີການສົງົ່ ໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ
ວັນ ແລະ ເວລາ ປິດຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ (EoI) ແມ່ນ ວັນທີ 2821/01/2022, 16:00 ແລງpm ຕາມເວລາຂອງ ສປປ
ລາວ.

ໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ ທີື່ໄດຸ້ຮບ
ັ ຊຸ້າກວ່າວັນການົດໝາຍດັງົ່ ກ່າວ ແມ່ນຈະບໍໄໍ່ ດຸ້ຖກ
ື ພິຈາລະນາ. ໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ

ແລະ ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສົົ່ງໃສ່ຊອງທີື່ປິດ ແລະ ຂຽນຫົວຂໍໍ້ໃສ່ວ່າ “ໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ ເພືອ
ື່ ຂໍທນ
ຶ ຈາກກອງທຶນ

LAFF ປີ 2022”, ສົົ່ງໄປຕາມທີື່ຢ່ຂຸ້າງລ່ມນີົ້:
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ກົມບໍລິການທະນາຄານ
ກອງເລຂາ ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF)
ຕຸ້ ປນ 19, ຖະນົນ ຢອນເນັດ,
ທ່ານ ບນລ້າ ສິດຕະພອນ, ທ່ານ ນາງ ສຸ້ອຍສວັນ ສີບໍລິບນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສກລາຕີ ບົວຄ່າສິດ
ຫື ທ່ານສາມາດສົົ່ງ ໝັງສືສະແດງເຈດຈານົງ ທາງ E-mail ໄດຸ້ຕາມທີື່ຢ່: laff.laos@gmail.com (ຖຸ້າຟາຍເອກະສານໜັກເກີນ
ຂະໜາດ, ທ່ານສາມາດແຍກສົົ່ງໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ)

10. ຖານະດຸ້ານກົດໝາຍ
ການສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງໃນເທືື່ອນີົ້ແມ່ນບໍໍ່ໄດຸ້ສຸ້າງເປັນພັນທະໃຫຸ້ແກ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານ
ສປປ ລາວ ຫື ທະນາຄານເພືື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (KfW), ລວມທັງດຸ້ານການເງິນ ແລະ ດຸ້ານອືື່ນໆ ແລະ ຍັງບໍໍ່
ໄດຸ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນສັນຍາຜກພັນທາງດຸ້ານກົດໝາຍ. ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ໄດຸ້ລະບໃນຂຸ້າງເທິງນັົ້ນ ແມ່ນສະຫງວນສິດ ທີື່ຈະ
ປະຕິເສດ ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງໃດໜືື່ງທີື່ສົົ່ງມາ ໂດຍບໍໍ່ມີການຮຸ້ອງຟ້ອງຈາກຜຸ້ສະເໜີຂໍທຶນ ສາລັບການປະຕິເສດ. ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ທີມງານບໍລິຫານຂອງກອງທຶນ LAFF ຈະພະຍາຍາມອະທິບາຍເຫດຜົນໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ສະເໜີຂໍທຶນ ທີບ
ື່ ໍໍ່ໄດຸ້ຮັບການຄັດ
ເລືອກຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫຸ້ຜຸ້ສະເໜີຂໍທຶນທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້ຖືກຄັດເລືອກເອົາເປັນບົດຮຽນ ໃນການສະເໜີຂໍ ທຶນຈາກ
ກອງທຶນ LAFF ໃນຊຸດຕໍໍ່ໄປ. ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ (ດຸ້ານການ ຊ່ວຍດຸ້ານ
ວິຊາການ) ແລະ ທີມງານບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ຈະເກັບຮັກສາແບບຟອມສະເໜີຂອງທຶນ ເປັນຄວາມລັບທີື່ສດ ແລະ ຈະນາໃຊຸ້
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Field Code Changed

ຂໍໍ້ມນທີື່ໄດຸ້ຮັບພຽງແຕ່ເຂົົ້າໃນເປົ້າໝາຍ ເພືື່ອການຄັດເລືອກຕາມເງືື່ອນໄດຸ້ຮັບທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານ ວິຊາການ ຈາກກອງ
ທຶນ LAFF.
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1: ແບບຟອມໜັງສືສະເໜີເຈດຈານົງ

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1 ທີື່ຕິດຄັດມາພຸ້ອມກັບການສະເໜີຂຈ
ໍ ດ
ົ ໝາຍສະແດງເຈດຈານົງ
202220 ຂອງກອງທຶນສົງົ່ ເສີມການເຂົາົ້ ຫາແຫ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF)

ໃບສະເໜີຂທ
ໍ ນ
ຶ
ກະລນາຮັບປະກັນວ່າ ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານທີື່ຕຸ້ອງການແມ່ນໄດຸ້ຖືກຕືື່ມໃສ່ຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ເອກະສານທີື່ຕຸ້ອງການ ແມ່ນໄດຸ້ຖືກສົົ່ງມາ
ພຸ້ອມ ໃນເວລາທີື່ທ່ານສົົ່ງໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ.

ພາກທີ 1: ອົງການຈັດຕັງົ້ ແລະ ທີຢ
ື່ ່ຕິດຕໍໍ່
1.1 ຊືເື່ ຕັມ

1.2. ທີຢ
ື່ ຕ
່ ດ
ິ ຕໍໍ່

1.3 ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ

ປະເພດ

ກັບການຂືນ
ົ້ ທະ ບຽນ
ແລະ ໃບອະນຍາດ

1.3.1 ການຈົດທະ

ເລກທີ, ອອກໃຫຸ້ວນ
ັ ທີ, ອົງກອນລັດທີື່ອອກໃຫຸ້

ບຽນດາເນີນທລະກິດ

1.3.2 ໃບອະນຍາດ
ຈາກ ທຫລ

1.3.3 ທະບຽນອາ
ກອນ
ຕົວແທນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີຖ
ື່ ກ
ື ຕຸ້ອງຕາມກົດໝາຍ
1.4 ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ

1.4.1 ຊືື່ ແລະ

ກັບການຕິດຕໍໍ່ ຂອງຜທ
ຸ້ ີື່
ເປັນຕົວແທນຂອງສະຖາ

ນາມສະກນ ແລະ
ຕາແໜ່ງ

ບັນການເງິນ (ເຊັນ
ົ່ ວ່າ:
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ບກຄົນຜທ
ຸ້ ີື່ຈດ
ົ ທະ ບຽນ
ໃນນາມສະຖາ ບັນການ
ເງິນ ແລະ ອານາດໃນການ
ເປັນຜຕ
ຸ້ າງໜຸ້າ ຫື ລົງລາຍ
ເຊັນໃນນາມ ສະຖາບັນ

1.4.2 ເບີໂທລະສັບ

ການເງິນ)

1.4.4 ທີື່ຢ່ອີເມວ

ຫຸ້ອງການ
1.4.3 ເບີໂທລະສັບ
ມືຖື
ຫຸ້ອງການ
1.4.5 ທີື່ຢ່ຫຸ້ອງການ

1.4.6 ຕຸ້ ປນ
ການຕິດຕໍໍ່ບກຄົນຜຸ້ທຮ
ີື່ ບ
ັ ຜິດຊອບກ່ຽວກັບໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງຂໍທນ
ຶ
1.5. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ

1.5.1 ຊືື່ ແລະ

ກັບການຕິດຕໍໍ່ ຂອງຕົວ
ແທນສະຖາ ບັນການເງິນ
ຫື ພະນັກງານ ຜບ
ຸ້ ລ
ໍ ິຫານ

ນາມສະກນ ແລະ
ຕາແໜ່ງ

ໜັງສືສະແດງ ເຈດຈານົງ.

ມືຖື

1.5.2 ເບີໂທລະສັບ
1.5.3 ທີື່ຢ່ອີເມວ

1.6 ບັນຊີລາຍຊືື່ ແຂວງ

1.6.1 ແຂວງ

1.6.2 ເມືອງ

ແລະ ເມືອງ ທີອ
ື່ ງົ ກອນ
ຂອງທ່ານ ອະນຍາດໃຫຸ້
ເຮັດວຽກ ແລະ ມີສາຂາ
ຫື ໜ່ວຍບໍລກ
ິ ານ ເພືື່ອ
ປ່ອຍກໃຸ້ ຫຸ້ແກ່ MSME

ພາກທີ 2: ການສະເໜີຂທ
ໍ ນ
ຶ ຈາກກອງທຶນ LAFF
2.1 ການ ສະເໜີຂໍ ທຶນ

ວົງເງິນລວມ ທີື່ສະເໜີຂໍໃນງວດນີົ້ (ລຸ້ານ ກີບ).

ຈາກກອງທຶນ LAFF ໃນ
ເທືອ
ື່ ນີົ້
2.2 ຄວາມ ສົນໃຈ ຂໍທຶນ

ຄາດຄະເນຄວາມສົນໃຈຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ

ຈາກກອງທຶນ LAFF

LAFF ເພືື່ອມາເປັນທຶນເພີື່ມເຕີມ ສາລັບງວດໜຸ້າ

ສາລັບງວດໜຸ້າ

(ລຸ້ານ ກີບ).
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2.3 ຄວາມເປັນມາ ຫື
ເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບ ການຂໍ
ທຶນ ຈາກກອງ ທຶນ LAFF

ພວກເຮົາໄດຸ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ ຫື
ເຫດຜົນຂອງການສະເໜີຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ
LAFF ພາຍໃຕຸ້ການສະແດງເຈດຈານົງເທືື່ອນີົ້
ໃນໜືື່ງໜຸ້າເຈຸ້ຍ -A4, ລວມທັງແຜນການນາໃຊຸ້
ທຶນ (ເບີື່ງໃນ: ພາກ ຂ ຍໍໜ
ໍ້ ຸ້າທີ 1 ຂອງໜັງສື
ສະແດງເຈດຈານົງ). ຄວນຕອບຄາຖາມ ດຸ້ວຍຄາ
ວ່າ ແມ່ນ ຫື ບໍໍ່ແມ່ນ; ຖຸ້າຫາກວ່າຄາຕອບວ່າ “ບໍໍ່”
ອາດກຸ້າວໄປສ່ການບໍໍ່ມີເງືອ
ື່ ນໄດຸ້ຮັບທຶນ.

ພາກທີ 3: ການສະເໜີຂກ
ໍ ານຊ່ວຍເຫອ
ື ດຸ້ານວິຊາການ
3. ການ ສະເໜີຂກ
ໍ ານ

3.1. ພວກເຮົາສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາ

ຊ່ວຍເຫອ
ື ດຸ້ານວິຊາການ

ການ (ຄາຕອບ: ຂໍ/ບໍໍ່ຂໍ)
3.2 ພວກເຮົາໄດຸ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມ
ເປັນມາ ຫື ເຫດຜົນ ການຂໍການຊ່ວຍເຫືອ
ດຸ້ານວິຊາການ (ເບີື່ງໃນ: ພາກ ຂ ຍໍໜ
ໍ້ ຸ້າທີ
1 ຂອງໜັງສືສະເໜີຂໍຈົດໝາຍສະແດງເຈດ
ຈານົງ). ຄາຕອບ ຂໍ/ບໍໍ່ຂໍ
3.3 ພວກເຮົາສະເໜີຂໍການປະເມີນຄວາມ
ຕອງການ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫອ
ື ດຸ້ານ
ວິຊາການ ເພີື່ມເຕີມ ເພືື່ອສຸ້າງເປັນ
ແຜນການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການແບບຄົບ
ຊຸດ (ຄາຕອບ: ຂໍ/ບໍໍ່ຂໍ).

ພາກທີ 4: ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮັບທຶນ
ກະລນາຊີົ້ແຈງ ວ່າແມ່ນ ຫື ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື ຕືມ
ື່ ເປັນຕົວເລກ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບສະຖາບັນການເງິນຂອງທ່ານ, ຖຸ້າທ່ານເຫັນວ່າຈາເປັນ ກະລນາອະທິບາຍ
ເພີມ
ື່ ເຕີມ ໂດຍເພີມ
ື່ ເປັນເອກະສານຕິດຄັດມາພຸ້ອມ.

ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮບ
ັ ທຶນ

ຕົວຊີວ
ົ້ ດ
ັ

ແມ່ນ/ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື
ໃສ່ເປັນຕົວ ເລກ

1. ມີແຜນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນທລະກິດ ຢ່າງຈະແຈຸ້ງ
ທີື່ມີການສມໃສ່ ການປ່ອຍເງິນກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSME
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ພາກທີ 4: ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮັບທຶນ
ກະລນາຊີົ້ແຈງ ວ່າແມ່ນ ຫື ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື ຕືມ
ື່ ເປັນຕົວເລກ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບສະຖາບັນການເງິນຂອງທ່ານ, ຖຸ້າທ່ານເຫັນວ່າຈາເປັນ ກະລນາອະທິບາຍ
ເພີມ
ື່ ເຕີມ ໂດຍເພີມ
ື່ ເປັນເອກະສານຕິດຄັດມາພຸ້ອມ.

ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮບ
ັ ທຶນ

ຕົວຊີວ
ົ້ ດ
ັ

ແມ່ນ/ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື
ໃສ່ເປັນຕົວ ເລກ

A. ຄວາມສົນໃຈຫາຍ ໃນການປ່ອຍເງິນກຸ້

ເຊີື່ງເປັນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ

ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ MSME ເຊີື່ງເປັນເປົ້າໝ
າຍ ຂອງໂຄງການ (ວົງເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍຕ່າ

(ວົງເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍບໍໍ່

ກາຍ 500 ລຸ້ານກີບ)

2. ມີຄວາມພຸ້ອມໃນການຮັບເອົາການສະໜັບສະໜນ
ເພືື່ອປັບປງວິທີວທ
ິ ະຍາຂອງ ການ ປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່

ກວ່າ 500 ລຸ້ານກີບ)

MSME ແລະ ປັບປງລະບົບການບໍລິຫານສິນເຊືື່ອ
(ລວມ ທັງນະໂຍ ບາຍ, ຂະບວນການ, ບົດແນະນາ
ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວ ຂຸ້ອງກັບການ ປ່ອຍ
ກ)ຸ້ , ຖຸ້າເຫັນວ່າຈາເປັນ

3. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມ

ແລະ ການລົງ
ກວດກາຢ່ພາກສະໜາມ ຢ່າງເປັນ ປະຈາ ໃນລະດັບ
ຂັົ້ນສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຂັົ້ນລກຄຸ້າ MSME ທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໂດຍ ຫື ໃນນາມ ອົງການ KfW.

4. ສະໜອງຂໍໍ້ມນຢພ
່ າກສະໜາມກ່ຽວກັບເງິນກຍ
ຸ້ ່ອຍທີື່
ປ່ອຍໃຫຸ້ແກ່ MSME ທີລ
ື່ ົງທຶນໂດຍທຶນຂອງກອງ
ທຶນ LAFF ແລະ ສະຖານະດຸ້ານການເງິນຂອງ PFI
ຢ່າງເປັນປກກະຕິ
B. ປະສົບການ ແລະ ມີລະດັບຄວາມສາ
ມາດໃນການປ່ອຍກຕ
ຸ້ ໍໍ່

1. ມີປະສົບການໃນການປ່ອຍກຸ້ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ໃນ
ສປປ ລາວ ຢ່າງໜຸ້ອຍໜືື່ງປີ.
2.

ມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກຸ້ອອກໄປໃນຈານວນ

15 ຕືົ້ກີບ ສາລັບທະນາຄານ (0.5 ຕືົ້ກີບ ສາລັບ ສກຈຮ)
ໃຫຸ້ແກ່ MSMEs ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ສາມ ປີ.
C. ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ຕາມລະບຽບການ
ດຸ້ານຄວາມໝັົ້ນຄົງ

1. ໄດຸ້ຮັບໃບອະນຍາດຈາກ ທຫລ.
2. ຮັບໄດຸ້ກ່ຽວກັບການລົງຕິດຕາມຢ່າງເປັນປະຈາຂອງ
ທຫລ
3. ສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດຸ້ານຄວາມໝັົ້ນ
ຄົງຂອງ ທຫລ
4. ສາມາດປະຕິບັດພັນທະດຸ້ານການກວດສອບພາຍ
ນອກໄດຸ້.
5. ສາມາດສະໜອງໄດຸ້ພັນທະດຸ້ານການລາຍງານ.
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ພາກທີ 4: ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮັບທຶນ
ກະລນາຊີົ້ແຈງ ວ່າແມ່ນ ຫື ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື ຕືມ
ື່ ເປັນຕົວເລກ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບສະຖາບັນການເງິນຂອງທ່ານ, ຖຸ້າທ່ານເຫັນວ່າຈາເປັນ ກະລນາອະທິບາຍ
ເພີມ
ື່ ເຕີມ ໂດຍເພີມ
ື່ ເປັນເອກະສານຕິດຄັດມາພຸ້ອມ.

ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮບ
ັ ທຶນ

ຕົວຊີວ
ົ້ ດ
ັ

ແມ່ນ/ບໍແ
ໍ່ ມ່ນ ຫື
ໃສ່ເປັນຕົວ ເລກ

6. ມີມາດຕະຖານການບັນຊີ ແລະ ຂະບວນການຄອບ
ຄມພາຍໃນ ທີື່ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ມກ
ີ ານຕິດຕາມໄດຸ້
ທຶນເງິນກຈ
ຸ້ າກກອງທຶນ LAFF ແລະ ການນາໃຊຸ້
ທຶນດັົ່ງກ່າວ.
D. ມີນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ ແລະ ການດາເນີນ
ງານດຸ້ານສິນເຊືື່ອທີເື່ ປັນມືອາຊີບ ແລະ
ໂປ່ງໂສ

1. ມີວິທວ
ີ ິທະຍາ ການປ່ອຍເງິນກຸ້ ທີື່ມີປະສິດທິຜົນ.
2.

ມີຂະບວນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີື່ເໝາະສົມ.

3. ບໍໍ່ມີການຖົມຂມ ແລະ ມີການນາໃຊຸ້ອັດຕາດອກເບຸ້ຍ
ຕາມກົນໄກຕະລາດ.
4. ອັດຕາສ່ວນໜີົ້ຊັກຊຸ້າ ຫື NPL ຢ່ໃນລະດັບບໍໍ່ເກີນ
5%.
5. ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ

ຢ່າງໜຸ້ອຍ

10.5% (ສາລັບທະນາຄານ) ຫື 12% (ສາລັບ ສກ
ຈຮ).
6. ລະດັບຜົນການປະຕິບັດງານສງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍ
ຂອງຂະແໜງການ.
E. ມີການປະຕິບັດງານການບໍລິການດຸ້ານ
ການເງິນທີື່ມຄ
ີ ວາມຮັບຜິດຊອບ

ນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນກ່ຽວກັບການນາໃຊຸ້ຫັກການ
ການປກປ້ອງລກຄຸ້າ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂໍໍ້ການົດ ແລະ
ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການປກປ້ອງຜຸ້ຊົມໃຊຸ້ການບໍລິການ
ດຸ້ານການເງິນ.

ພາກທີ 5: ພາບລວມກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜນດຸ້ານວິຊາການ ແລະ/ ຫື ດຸ້ານການເງິນ ຈາກອົງການຈັດຕັງົ້
ສາກົນ ແລະ/ຫື ອົງກອນຜໃຸ້ ຫຸ້ທຶນ, ລັດຖະບານ ຫື ແຫງ່ ທຶນຈາກພາຍນອກອືື່ນໆ ລວມທັງ ສະຖາບັນການເງິນ
ສາກົນ. ກະລນາໃຫຸ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງການສະໜັບສະໜນທີມ
ື່ ໃີ ນປະຈບັນ ດັົ່ງກ່າວ ຖຸ້າມີ:
ອົງກອນ

ປະເພດຂອງການສະໜັບສະໜນ ແລະ ຊັບພະ ຍາກອນ
ມະນດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດຸ້ານການ ເງິນທີື່ກຽ່ ວຂຸ້ອງ
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ວັນທີເລີມ
ື່ ຕົນ
ົ້ ແລະ ວັນ
ທີສນ
ີົ້ ສດ ການສະໜັບ
ສະໜນ

ພາກທີ 6: ພາບລວມ ກ່ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ຂໍມ
ໍ້ ນຂ່າວສານ ທີື່ຕຸ້ອງສົງົ່ ໃຫຸ້ກອງທຶນ.
ຫົວຂໍໍ້

ສະໜອງໃຫຸ້ໃນຮບແບບ – ທີເປັນບ່ອນອີງ

ຄວາມເປັນມາ ຫື ເຫດຜົນ ທີສ
ື່ ະເໜີຂທ
ໍ ນ
ຶ

ຂຽນເພີມ
ື່ ເຕີມ (ໜືງື່ ໜຸ້າເຈຸ້ຍ A4)

yes / no

ຈາກກອງທຶນ LAFF (ເບີງື່ ໃນ: ພາກທີ 2
ຂອງແບບຟອມນີ)ົ້
ຄວາມເປັນມາ ຫື ເຫດຜົນສະເໜີຂໍ ການ
ຊ່ວຍເຫອ
ື ດຸ້ານວິຊາການຈາກກອງທຶນ

ຂຽນເພີມ
ື່ ເຕີມ (ໜືງື່ ໜຸ້າເຈຸ້ຍ A4)

LAFF (ເບີງື່ ໃນ: ພາກທີ 3 ຂອງແບບຟອມ
ນີ)ົ້
ເງືອ
ື່ ນໄຂໄດຸ້ຮບ
ັ ທຶນ (ເບີງື່ ໃນ: ພາກທີ 4

ການກວດກາ: ໃຫຸ້ໃສ່ວາ່ “ແມ່ນ”, ບໍໃໍ່ ສ່ຕວ
ົ ເລກ, ຖຸ້າເຫັນ

ຂອງແບບຟອມນີ)ົ້

ວ່າຈາເປັນ ກະລນາອະທິບາຍເພີມ
ື່ ເຕີມ ໃສ່ໜາຸ້ ເຈຸ້ຍຕ່າງຫາກ

ເອກະສານທີຕ
ື່ ອ
ຸ້ ງການ (ເບີງື່ ໃນ: ໜັງສື
ສະແດງເຈດຈານົງ)

ພາກທີ 7: ການຢັງົ້ ຢືນ
ຂຸ້າພະເຈົົ້າ, ທີື່ລົງລາຍເຊັນຂຸ້າງລ່ມນີົ້, ຢັງົ້ ຢືນວ່າ ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ທີື່ໄດຸ້ປະກອບໃຫຸ້ໃນແບບຟອມສະບັບນີົ້ ແມ່ນຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ຄົບ
ຖຸ້ວນ. ຂຸ້າພະເຈົົ້າຮັບຮຸ້ວ່າ ການສະໜອງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານທີື່ບໍໍ່ຄົບຖຸ້ວນ ແລະ ບໍໍ່ຖືກຕຸ້ອງ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫຸ້ ສະຖາບັນຂອງຂຸ້າພະເຈົົ້າ ບໍໍ່
ສາມາດໄດຸ້ຮັບທືນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອດຸ້ານວິຊາການ ຈາກກອງທຶນ LAFF ທັງໃນປະຈບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.
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ລົງລາຍເຊັນ
ຊືື່ ແລະ
ນາມສະກນ ຜຸ້
ລົງລາຍເຊັນ

ຈ້າກາຂອງສະຖາບັນການເງິນ

ຕາແໜ່ງໃນ
ສະຖາບັນ
ການເງິນ
ວັນທີ

ວັນທີ ແລະ ເວລາ ປິດສົົ່ງຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງ (EoI) ແມ່ນ ວັນທີ_______ 2821/01/2022___ ________
ເວລາ 16:00 ຕາມເວລາ ສປປ ລາວ. ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງ ທີື່ໄດຸ້ຮບ
ັ ຊຸ້າກວ່າວັນການົດນັດໝາຍດັງົ່ ກ່າວ ແມ່ນ ຈະບໍໍ່
ໄດຸ້ຖກ
ື ພິຈາລະນາ. ໜັງສືສະແດງເຈດຈານົງ ແລະ ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສົົ່ງໃສ່ຊອງທີື່ປິດ ແລະ ຂຽນຫົວ ຂໍໍ້ໃສ່
ວ່າ “ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈານົງ ເພືອ
ື່ ຂໍທນ
ຶ ຈາກກອງທຶນ LAFF ປີ 20______22”, ສົົ່ງໄປຕາມທີື່ຢ່ ຂຸ້າງລ່ມນີົ້:
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ກົມບໍລິການທະນາຄານ
ກອງເລຂາ ກອງທຶນສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າຫາແຫ່ງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ (LAFF)
ສົົ່ງ: ທ່ານ ບນລ້າ ສິດຕະພອນ ແລະ ທ່ານ ນ ສຸ້ອຍສວັນ ສີບລ
ໍ ິບນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສກລາຕີ ບົວຄ່າສິດ
ຕຸ້ ປນ 19, ຖະນົນ ຢອນເນ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 2. ລາຍການຍົກເວັນ
ົ້ ຂອງກອງທຶນ LAFF
ກ່ມ KfW ບໍໍ່ສະໜອງແຫ່ງທຶນໃຫຸ້ແກ່ການລົງທຶນເປົ້າໝາຍໂຄງການຕ່າງໆໃນຄົງເຂດລ່ມນີົ້ :
1. ການຜະລິດ ຫື ການຄຸ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫື ກິດຈະກາ ທີື່ຖືກລົບລຸ້າງ ຫື ເກືອດຫຸ້າມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເຊັົ່ນຕົວຢ່າງ
ດັົ່ງລ່ມນີົ້
i) ຢາ, ຢາກາຈັດສັດຕພຶດ, ຢາຂຸ້າຫຍຸ້າ ແລະ ສານຜິດອືື່ນໆ ບາງຊະນິດ (ພາຍໃຕຸ້ສົນທິສັນຍາ Rotterdam, ສົນທິສັນຍາ
Stockholm, ແລະ WHO "ຜະລິດຕະພັນການຢາ: ການຈາກັດນາໃຊຸ້ ແລະ ການຄອບຄອງ"),
ii) ສານທີື່ທາລາຍຊັົ້ນ ໂອໂຊນ (ozone depleting) (ພາຍໃຕຸ້ ໂປໂຄໂຄ Montreal),
iii) ການປກປ້ອງສັດປ່າ ຫື ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດປ່າ (ພາຍໃຕຸ້ ສົນທິສັນຍາ CITES / Washington)
iv) ການຄຸ້າສິື່ງເສດເຫືອຂຸ້າມຊາດທີື່ເກືອດຫຸ້າມ (ພາຍໃຕຸ້ ສົນທິສັນຍາ Basel).
2. ການລົງທຶນທີື່ອາດຈະກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການທາລາຍ** ຫື ສຸ້າງຜົນເສຍຫາຕໍໍ່ຄົງເຂດທີື່ມີຄນຄ່າຕໍໍ່ການອະນລັກ (ໂດຍບໍໍ່ໄດຸ້ມີການ
ຊົດເຊີຍທີື່ພຽງພໍຕາມມາດຕະຖານສາກົນ).
3. ການຜະລິດ ຫື ຄຸ້າຂາຍອາວດທີື່ຍັງມີຂໍໍ້ຂັດແຍຸ້ງ ຫື ອົງປະກອບສາຄັນທີື່ຈະນາໄປສຸ້າງອາວດທີື່ມີອະນພາບ ທາລາຍລຸ້າງຮຸ້າຍແຮງ
(ອາວດນິວເຄຍ ແລະ ຫົວລກປືນກາມັງຕະພາບລັງສີ, ອາວດຊິວະພາບ ແລະ ອາວດເຄມີທີື່ມີອະນພາບທາລາຍ ຮຸ້າຍແຮງ, ລກບົມ
ບີົ້, ລກມິນ, ການກັົ່ນຕອງທາດຢຣານຽມ)
4. ການຜະລິດ ແລະ ຄຸ້າຂາຍວັດຖຸທີື່ແຜ່ກາມັງຕະພາບລັງສີ. ແຕ່ໃນນີົ້ບໍໍ່ລວມການຈັດຊືົ້ອປະກອນການແພດ, ອປະກອນ ຄວບຄມ
ຄນນະພາບ, ຫື ເຄືື່ອງມືອປະກອນອືື່ນໆ ຊຶື່ງໄດຸ້ມີປ້ອງກັນຄວບຄມການແຜ່ກາມັງຕະພາບລັງສີ ຢ່າງພຽງພໍແລຸ້ວ.
5. ການຜະລິດ ແລະ ຄຸ້າຂາຍແຮ່ໄຍຫິນທີື່ບໍໍ່ມີການຈັບຕົວ (unbound asbestos). ໃນນີົ້ບໍໍ່ລວມການຈັດຊືົ້ ຫື ນາໃຊຸ້ໄຍສີມັງ
ທີື່ມີການຈັບຕົວ ແລະ ສິົ້ນສ່ວນທີື່ມີສ່ວນປະກອບໄຍທີື່ບໍໍ່ເກີນ 20%.
6. ວິທີການຫາປາທີື່ມີການທາລາຍລຸ້າງສງ ຫື ການຫາປາແບບໄຫມອງໃນທະເລ ທີື່ນາໃຊຸ້ມອງທີື່ມີລວງຍາວ ເກີນກ່ວາ 2.5
ກິໂລແມັດ.
7. ການສຸ້າງເຕົາປະຕິກອນນິວເຄຍ (ຍົກເວັົ້ນໄດຸ້ມີມາດຕະການໃນການລດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍຕໍໍ່ຊັບສິນທີື່ມີຢ່ ) ແລະ ການຂດ
ຄົົ້ນແຮ່ທາດທີື່ມີທາດຢຣານຽມ.
8. ການຊອກຄົົ້ນ (prospection), ການສາຫວດ ແລະ ຂດຄົົ້ນຖ່ານຫິນ; ການຂົນສົົ່ງທາງບົກທີື່ ແລະ ພືົ້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ທີື່ນາ
ໃຊຸ້ຖ່ານຫີນ; ໂຮງງານໄຟ, ສະຖານີສຸ້າງຄວາມຮຸ້ອນ ແລະ ອປະກອນສຸ້າງຄວາມຮຸ້ອນທີື່ນາໃຊຸ້ ຖ່ານຫີນ. ***
9. ການຊອກຄົົ້ນ, ການສາຫວດ ແລະ ການກັົ່ນນ້າມັນຈາກ ຫີນດີນດານ (bituminous shale), ນ້າມັນຫີນຊາຍ (tar or
oil sands) ທີື່ບໍໍ່ໄດຸ້ນາໃຊຸ້ວິທີດັົ່ງເດີມ.
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