ວາລະສານ ສມກຈ
ສະບັບທ 3, ເດືອນມັງກອນ ປ 2014

ສາລະບານ

ບ ົດບ ັນນາທິ ການ
ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ນັບຖື,
ພວກຂ້າພະເຈົ້າມຄວາມຍິນດ ທີ່ຈະນາ
ສະເໜວາລະສານສະບັບທ 3 ຕບ
ີ່ ນ
ັ ດາ
ທ່ານ ພາຍໃຕູ້ຫວຂົ້ໃໝ່ທີ່ວ່າ ວາລະສານ
ສມກຈ”.ວາລະສານດັີ່ງກ່າວນົ້ແມ່ນຈະ
ຖືກພິມເຜຍແຜ່ ອອກສອງເທືີ່ອຕີ່ປ ເຊິີ່ງ
ມທັງສະບັບທີ່ພິມອອກເປັນເອກະສານ
ແລະ ສະບັບທີ່ສາມາດເຂົ້າເບິງີ່ ໄດູ້ໃນເວັບໄຊ ຂອງ ສມກຈ
(www.laomfa.org).
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ສມກຈ ເຊິງີ່ ເປັນສະມາຄມທີ່ຕັົ້ງຂົ້ນມາໃໝ່ ຈະໃຫູ້ການບລິການ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍແກ່ສະມາຊິກຂອງພວກເຮາ
ໂດຍອງຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງສະມາຊິກ ດ້ວຍການເນັົ້ນໝັກເປັນພິເສດໃສ່ວຽກ
ງານການເສມສ້າງຂດຄວາມສາມາດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິງີ່
ວ່າ ວຽກງານນົ້ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຜນການດາເນນງານຂອງສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ແລະ ຈະເປັນ
ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຂະແໜ
ງການເງິນຈຸລະພາກໂດຍລວມ.
ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫູ້ແກ່ ສມກຈ, ຂ້າພະເຈົ້າຂຖືໂອກາດນົ້ສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ໄດູ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນ
ເຮັດໃຫູ້ວາລະສານສະບັບນົ້ເຕັມໄປດ້ວຍເນືົ້ອໃນທມ
ີ່ ຄວາມໝາຍ
ຄວາມສາຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ
ຂສະເໜມາຍັງບັນດາທ່ານໃຫູ້ສງີ່ ຂົ້ມນຂ່າວສານ, ປະສບປະການ
ທີ່ໜາ້ ສນໃຈ ຫຼື ເລືີ່ອງລາວທີ່ປະສບຜນສາເລັດ ມາໃຫູ້ພວກຂ້າ
ພະເຈົ້າ ເພືີ່ອຈະນາເອາອອກໃນວາລະສານສະບັບຕໄີ່ ປ.
ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍຍິີ່ງວ່າ ວາລະສານຂອງ ສມກຈ ສະບັບ
ນົ້ ແລະ ສະບັບຕີ່ໆໄປຈະເປັນທີ່ໜ້າສນໃຈ ແລະ ໃຫູ້ຂົ້ມນ
ຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ບນ
ັ ດາທ່ານ.
ພວກຂ້າພະເຈົ້າມ
ຄວາມຍນດ ທີ່ທ່ານຈະໃຫູ້ຄາຕານິຕິຊມ ແລະ ປະກອບຄາຄິດຄາ
ເຫັນ ເພືີ່ອເປັນການປັບປຸງວາລະສານສະບັບຕີ່ໆໄປ.
ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,
ວັນສ ຈິນດາວງ
ປະທານ ສມກຈ

ເຫດການຕາ່ ງໆໃນຕ່ ໜາ້
ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ
ການປະກັນໄພຈຸລະພາກ
ການໄປທັດສະນະສກສາກ່ຽວ
ກັບການຄຸມ
ູ້ ຄອງຂອງສະພາບລິຫານ
ນາສະມາຄມການເງິນຈຸລະພາກ
ກາປເຈຍ
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ວາລະສານ ສມກຈ
ສະບ ັບທີ 3, ເດືອນມ ັງກອນ ປີ 2014
ຜະລິດຕະພັນທໄີ່ ດູ້ຮບ
ັ ຄວາມນິຍມ: ການປະກັນໄພເງິນກູ້
ມຜະລິດຕະພັນການປະກັນໄພຈຸລະພາກທີ່ຈດ
ັ ລຽງຕາມລາດັບ
ຈານວນໜງີ່ ເພືີ່ອປກປູ້ອງຄວເຮືອນທີ່ມລາຍຮັບຕີ່າ ຕີ່ກັບຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ມັກເກດຂືນ
ົ້ ເລືົ້ອຍໆ ເລີ່ມຈາກຜະລິດຕະພັນການປະກັນ
ໄພເງິນກໃູ້ ນກລະນເສຍຊວິດທີ່ງ່າຍດາຍ
ໄປເຖິງຜະລິດຕະພັນ
ການປະກັນໄພພືດທີ່ມັກເກດຂືນ
ົ້ ເລືົ້ອຍໆ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ມັກ
ພບເຫັນເລືົ້ອຍໆແມ່ນມດັງີ່ ນົ້:
 ການປະກັນໄພເງິນກູ້ ໂດຍປກກະຕິແລູ້ວ ແມ່ນກວມເອາ
ຍອດເຫຼືອເງິນກທ
ູ້ ີ່ຍງັ ຄ້າງຊາລະ ຫຼື ວງເງິນກເູ້ ລີ່ມຕົ້ນ ໃນ
ກລະນທີ່ຜູ້ກຢ
ູ້ ມ
ື ເສຍຊວິດ, ແຕ່ຍງັ ສາມາດລວມເອາຜນປະ
ໂຫຍດຂອງການທາພິທຊາປານະກິດສບສາລັບຜູ້ໄດູ້ຮບ
ັ ຜນ
ປະໂຫຍດ ຫຼື ຄ່ສມລດຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ຕາມປກກະຕິແລູ້ວ,
ຜະລິດຕະພັນນົ້ເປັນຜະລິດຕະພັນແບບບັງຄັບ,ເຊີ່ງໝາຍ
ຄວາມວ່າຜູ້ກຢ
ູ້ ມ
ື ບີ່ສາມາດເລືອກວ່າພວກເຂາເຈົ້າຈະ
ຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນນົ້ຫຼືບີ່.
 ການປະກັນໄພຊວິດທມ
ີ່ ການດ ເຊີ່ງເປັນການປະກັນໄພທີ່
ສະໜອງໃຫູ້ແກ່ຜູ້ໄດູ້ຮບ
ັ ຜນປະໂຫຍດຈາກຜູ້ຖປ
ື ະກັນໄພ
ໂດຍການຈ່າຍຈານວນເງິນເປັນຈານວນລວມ ພາຍໃນຊ່ວງ
ໄລຍະເວລາທີ່ການດໄວູ້ໃດໜີ່ງ ໃນກລະນທີ່ຜູ້ເປັນຫຼັກໃນ
ການຫາລ້ຽງຄອບຄວເສຍຊວິດ.
 ການປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ໃນກລະນເປັນພິການໄດູ້
ກວມເອາຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນໃນກລະນເຈັບເປັນ ແລະ
ເກດລກ. ມັນອາດລວມເອາຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍດ້ານການແພດໂດຍ
ກງ ສາລັບການປູ້ອງກັນ ແລະ ປີ່ນປວ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທີ່ບີ່
ແມ່ນທາງການແພດ ເຊັີ່ນ: ຄ່າເດນທາງ ແລະ ຄ່າອາຫານ
ການກິນ. ຕາມປກກະຕິແລູ້ວ ການຄຸມ
ູ້ ກັນແມ່ນອງໃສ່ເງືີ່ອນ
ແລະ ຂົ້ຈາກັດຈານວນໜືີ່ງ.
 ການປະກັນໄພພືດກະສິກາ ແມ່ນການປກປູ້ອງຈາກການສນ
ເສຍໃນເວລາເກັບກ່ຽວຜນຜະລິດຍ້ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານດິນ
ຟູ້າອາກາດ ຫຼື ສັດຕພືດ. ການປະກັນໄພແບບນົ້ແມ່ນມຜນ
ກະທບຕກ
ີ່ ານທາລາຍດ້ານຄຸນນະທາ ແລະ ການສົ້ໂກງ ແລະ
ມຄວາມສາມາດໃນການດາເນນງານເປັນທຸລະກິດໄດູ້ໜ້ອຍ.
ປະຈຸບນ
ັ ໄດູ້ມການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຊັີ່ນ: ການປະກັນ
ໄພດິນຟູ້າອາກາດບນພືົ້ນຖານຕວຊົ້ວັດ
ເຊີ່ງເປັນຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່າວມາກ່ອນນັນ
ົ້ .

ການປະກັນໄພຈຸະພາກ ສາມາດຊ່ວຍ ລກຄ້າຜູ້
ທຸກຍາກ ໃນການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ມປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າສອງຕືົ້ຄນທີ່ວໂລກທີ່ຍງັ ບີ່ທັນມການ
ປະກັນສັງຄມທີ່ເປັນທາງການ. ສະນັົ້ນ ປະຊາຊນຜູ້ທຸກຍາກຈີ່ງ
ເປັນຜູ້ດອ
້ ຍໂອກາດ ແລະ ມຄວາມສ່ຽງຕສ
ີ່ ະພາວະການເສຍຊ
ວິດ, ການເຈັບໄຂູ້ໄດູ້ພະຍາດ, ການເກດອຸບດ
ັ ຕິເຫດ ແລະ
ໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ ເຊັີ່ນ: ນາົ້ ຖ້ວມ ຫຼື ແຫູ້ງແລູ້ງ ແລະອກ
ຢ່າງໜີ່ງ, ຄວາມຈາເປັນໃນການຫຼກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງດັີ່ງກ່າວ ເຮັດ
ໃຫູ້ປະຊາຊນຜູ້ທຸກຍາກ ຈະຕ້ອງໄດູ້ຕັດສິນໃຈແບບດັງົ້ ເດມ
ເຊີ່ງມັນອາດຈະເປັນການກດກັົ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ
ສັງຄມຂອງພວກເຂາເຈົ້າ. ການປະກັນໄພຈຸລະພາກເປັນວິທທາງ
ໜງີ່ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ພວກເຂາເຈົ້າ ສາມາດບລິຫານຄວາມສ່ຽງຄື
ດັີ່ງກ່າວ.
ການປະກັນໄພຈຸລະພາກ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຕີ່ປະຊາຊນ ຜທ
ູ້ ຸກ
ຍາກ
ການສກສາຄນ
ົ້ ຄວ້າໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ການປະກັນໄພໄດູ້ສ້າງ
ຜນກະທບທາງດ້ານບວກແກ່ຊວິດການເປັນຢ່ຂອງປະຊາຊນຜູ້ທຸກ
ຍາກ ແລະ ແກ່ຊຸມຊນຂອງພວກເຂາເຈົ້າ. ດັງີ່ ຕວຢ່າງວ່າ ການ
ປະກັນໄພສຸຂະພາບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ລາຍຈ່າຍເງິນໃນຖງ ແລະ
ເປັນການເພີ່ມການນາໃຊູ້ລະບບສາທາລະນະສຸກ. ຕວຢ່າງໜືີ່ງອກ
ກຄ
ີ່ ື ການປະກັນໄພຊັບສິນ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຜູ້ປະກອບການວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍມຄວາມກ້າຫານໃນການປະເຊນໜ້າກັບ
ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂົ້ນ ແລະ ລງທນໃສ່ທຸລະກິດຂອງພວກເຂາເຈົ້າ
ຫຼາຍຂົ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນນັນ
ົ້ , ຜະລິດຕະພັນໜງີ່ ຂອງການ
ປະກັນໄພຈຸລະພາກ ເຊັີ່ນ: ການປະກັນໄພໃນເວລາເສຍຊວິດ ກ
ສາມາດຊ່ວຍປກປູ້ອງຊັບສິນຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ.
ການປະກັນໄພຈຸລະພາກແມ່ນຫຍັງ?
ການປະກັນໄພຈຸລະພາກແມ່ນການປະກັນໄພ ທີ່ມການປກປູ້ອງຄວ
ເຮືອນທີ່ມລາຍຮັບຕີ່າຈາກຄວາມສ່ຽງສະເພາະຕ່າງໆ. ການປະກັນໄພ
ຈຸລະພາກສະໜອງໃຫູ້ໂດຍຜູ້ສະໜອງ(ທີ່ເປັນທາງການ ຫຼື ບີ່ເປັນ
ທາງການ) ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ແລະມການດາເນນງານໂດຍອງຕາມການ
ປະຕິບັດງານດ້ານການປະກັນໄພທີ່ສາມາດຮັບໄດູ້ໂດຍທວ
ີ່ ໄປ. ນົ້ໝ
າຍຄວາມວ່າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກດຂືົ້ນສາມາດຖືກບລິຫານຈັດການໄດູ້
ບນພືົ້ນຖານຫຼັກການຂອງການປະກັນໄພ ແລະ ລງທນໂດຍເບູ້ຍ
ປະກັນໄພ.

ມ ຜສ
ູ້ ະໜອງການປະກັນໄພທຫ
ີ່ າຼ ກຫຼາຍ
ຜູ້ສະໜອງການປະກັນໄພຈຸລະພາກອາດແມ່ນອງກອນຂອງຊຸມ
ຊນ ເຊັີ່ນ: ສະຫະກອນ ຫຼື ອງກອນສຸຂະພາບ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ
ແລະກັນ, ສະຫະກອນສິນເຊືີ່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກ ຫຼື ບລິສັດປະກັນໄພທຸລະກິດ ທີ່ມການເພີ່ມ
ຂືນ
ົ້ ເລືົ້ອຍໆໃນປະຈຸບນ
ັ .

ແຫຼີ່ງ: IAIS, 2007

ຄວາມງ່າຍດາຍແມ່ນເປັນປະເດັນສາຄັນຂອງການປະກັນໄພຈຸລະ
ພາກ.
ຜະລິດຕະພັນຂອງການປະກັນໄພຈະຕ້ອງເປັນທີ່ເຂົ້າ
ໃຈງ່າຍສາລັບປະຊາຊນຜູ້ທີ່ມລະດັບການສກສາຕີ່າ.
ການຈ່າຍ
ເບູ້ຍປະກັນ ແລະ ຂັົ້ນຕອນໃນການເບກຈ່າຍເງິນຄືນ ຈະຕ້ອງເປັນ
ຂັນ
ົ້ ຕອນທີ່ງ່າຍໃນການຄຸມ
ູ້ ຄອງບລິຫານ. ປກກະຕິແລູ້ວ, ການ
ປະກັນໄພຈຸລະພາກແມ່ນມການພວພັນກັບກັບຜະລິດຕະພັນດ້ານ
ການເງິນອືນ
ີ່ ໆເຊັີ່ນ: ເງິນກູ້ ຫຼື ເງິນຝາກ (ຜະລິດຕະພັນລວມ).
ຍິີ່ງໄປກວ່ານັນ
ົ້ , ເພືີ່ອວ່າ ການປະກັນຈຸລະພາກຈະກາຍເປັນ
ລະບບການປະກັນໄພທີ່ມການດາເນນງານແບບທຸລະກິດທີ່ມ
ຄວາມຍືນຍງ, ຜູ້ປະກັນໄພຈະຕ້ອງໄດູ້ນາໃຊູ້ການປະກັນໄພແບບ
ເປັນກຸ່ມ
ເຊີ່ງເປັນການປະກັນໄພທີ່ມປະສິດທິຜນດ້ານຕົ້ນທນ
ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມສ່ວນຮ່ວມທີ່ຫຼາຍກວ່າ.

ການປະກັນໄພຈຸລະພາກຕ້ອງການໃຫູ້ມລະບບການແຈກຢາຍ,
ເຊີ່ງສາມາດບລິຫານໄດູ້ຢ່າງມປະສິດທິຜນກ່ຽວກັບການເຄືີ່ອນ
ໄຫວດ້ານເງິນທີ່ມຈານວນເງິນໜ້ອຍ ແຕ່ມການເຄືີ່ອນໄຫວດ້ານ
ການເງິນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ (ເຊັນ
ີ່ : ການເກັບເບູ້ຍປະກັນ), ທີ່ຕັົ້ງ
ຢ່ໄກູ້ກັບຜູ້ໃຊູ້ບລິການສຸດທ້າຍ ແລະ ກີ່ໃຫູ້ເກດຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື
ໄດູ້. ສະນັນ
ົ້ , ເພືີ່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ການບລິການໄປເຖິງຕະຫຼາດທີ່ມ
ລກຄ້າລາຍຮັບຕີ່າ, ຜູ້ສະໜອງການປະກັນໄພທີ່ເຮັດເປັນທຸລະກິດ
ຈະຕ້ອງໄດູ້ຮວ
່ ມມືກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຫຼື ອງການບີ່
ແມ່ນຂອງລັດຖະບານ, ບລິສດ
ັ ສາທາລະນຸປະໂພກ ເຊັີ່ນ: ບລິສດ
ັ
ສະໜອງໄຟຟູ້າ ຫຼື ບລິສັດໂທລະຄມມະນາຄມ ໃຫູ້ເປັນເຄືອຂ່າຍ
ສາລັບແຈກຢາຍຜະລິດຕະພັນການປະກັນໄພ.
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ວາລະສານ ສມກຈ
ສະບ ັບທີ 3, ເດືອນມ ັງກອນ ປີ 2014

ສມກຈ: ຊືໃີ່ ໝ່ ແລະ ໃບໜ້າໃໝ່

ນອກຈາກນັົ້ນ, ຍັງມສະມາຊິກສະພາບລິຫານອກ 2 ທ່ານ ທໄີ່ ດູ້
ຖືກເລືອກເອາມາໃໝ່ຄ:ື

ນັບແຕ່ຕອນທ້າຍເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ,
‘ ກຸ່ມການເງິນຈຸລະ
ພາກ’ (ກກຈ)ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ໄດູ້ມຊືີ່ໃໝ່ ແລະ ໄດູ້ມໃບໜ້າໃໝ່
ຈານວນໜືີ່ງ. ຄວາມຈິງແລູ້ວ, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດູ້ມຄວາມພະຍາຍາມ
ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນໄລຍະສອງ
ປຜ່ານມາ ສຸດທ້າຍ ກກຈ ກີ່ສາມາດໄດູ້ຮບ
ັ ໃບອະນຸຍາດຊີ່ວຄາວ
ໃຫູ້ເປັນ ສະມາຄມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ). ໃນວັນທ 15
ເດືອນພະຈິກ ສມກຈ ໄດູ້ເປດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກຄັງົ້ ທ 1
ຂືນ
ົ້ ເຊີ່ງໄດູ້ເລືອກເອາສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະ
ກາມະການກວດກາ ຊຸດໃໝ່ ພ້ອມທັງໄດູ້ມການທບທວນຄືນ
ແລະ ຮັບຮອງເອາກດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະມາຄມ.

ທ່ານ ນາງ ວັນສ ຈິນດາວງ,
ປະທານ ສມກຈ
ທ່ານເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຈຸລະ
ພາກ,
ທັງເປັນທີ່ປກສາໃຫູ້ແກ່ສະພາ
ບລິຫານ ສສງ ມິດຕະພາບ. ຈບການສກ
ສາລະດັບປະຣິນຍາໂທ
ດ້ານການວາງ
ແຜນການພັດທະນາລະດັບພາກພືົ້ນ.
ໄດູ້ ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການເງິນ
ຈຸລະພາກເປັນເວລາຫຼາຍປ ເຊີ່ງເປັນທັງພະນັກງານສິນເຊືີ່ອ, ເປັນ
ທີ່ປກສາດ້ານວິຊາການຝ່າຍລາວ ແລະ ເປັນຄຝກໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ
ການທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ຂະແໜງການເຄີ່ງທາງການ ຂອງວຽກ
ງານການເງິນຈຸລະພາກ.

ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຊຸດໃໝ່
ສະມາຊິກໄດູ້ນາສະເໜ ແລະ ຮັບຮອງເອາສະມາຊິກເກີ່າ 3 ທ່ານ
ແລະ ໄດູ້ເລືອກເອາສະມາຊິກໃໝ່ສອງທ່ານ. ສະມາຊິກເກີ່າທີ່ຖືກ
ເລືອກເອາໃໝ່ມຄື:

ທ່ານ ນາງ ຂັນມະນ ສຸທາມະວງ,
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ສມກຈ
ທ່ານເປັນຜູ້ອານວຍການຂອງສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮບ
ັ ເງິນຝາກປະຕຄາ.
ທ່ານມປະສບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປ ໃນ
ຂະແໜງການພາກທຸລະກິດ.

ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກວານເມືອງຈັນ,
ຮອງປະທານ ສມກຈ
ທ່ານເປັນຜູ້ອານວຍການຂອງ ສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮບ
ັ ເງິນຝາກ ສາຍໄຍ
ສາພັນ, ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ກຮກຈ
ໃນເມືີ່ອກ່ອນ 2010-2013 . ທ່ານ ມ
ປະສບປະການຫຼາຍກວ່າ 10 ປ ໃນການ
ສິດສອນໂຮງຮຽນ ແລະ ການບລິຫານ
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ.

…
ແລະ ຄະນະກວດກາຊຸດໃໝ່
ນອກຈາກນັນ
ົ້ , ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ຍັງໄດູ້ເລືອກຕັົ້ງເອາ
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກວດກາ 3 ທ່ານດັີ່ງນົ້:

ທ່ານ ສມຈິດ ບຸນເລືອ
ີ່ ມ,
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ສມກຈ
ທ່ານເປັນປະທານການຂອງສະຖາບັນ
ການ ເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮບ
ັ ເງິນຝາກເພືີ່ອ
ການພັດທະນາ, ເປັນສະມາຊິກສະພາ
ບລິຫານ ກຮກຈ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ 20102013, ມປະສບການຫຼາຍກວ່າ 20 ປ
ໃນຂະແໜງ
ການທະນາຄານ.

ທ່ານ ເພັດດາລາ ມະນວງ,
ປະທານ
ທ່ານເປັນຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່ຂອງ ສສງ ກອງທນສະຫະກອນ.
ມປະສບປະການດ້ານການເງິນຈຸລະພາກຫຼາຍກວ່າ 8 ປ.
ທ່ານ ໄຊຍາ ທາມະວງແສງ,
ຮອງປະທານ
ທ່ານເປັນຜູ້ຈັດການຂອງ ສສງ ຫວແຊຈະເລນ. ມປະສບການ
ດ້ານການເງິນຈຸລະພາກຫຼາຍກວ່າ 7 ປ.
ທ່ານ ສຸພນ ລາຊະພນ,
ສະມາຊິກ
ທ່ານເປັນຜູ້ຈັດການຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮບ
ັ ເງິນ
ຝາກ ຈາປາລາວ.
ມປະສບການດ້ານການເງິນຈຸລະພາກຫຼາຍກວ່າ 5 ປ.

ທ່ານ ຈັນທາ ມິງີ່ ບຸບຜາ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ສມກຈ
ທ່ານ ເປັນຮອງຜູ້ອານວຍການ ສກຈຮ
ເອກພັດທະນາ,
ເປັນສະມາຊິກສະພາ
ບລິຫານຂອງ ກຮກຈ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ
2010-2013, ມປະສບການຫຼາຍກວ່າ
10 ປ ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ.
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ວາລະສານ ສມກຈ
ສະບ ັບທີ 3, ເດືອນມ ັງກອນ ປີ 2014

ຂ່າວສານຕ່າງໆ ຈາກ ສມກຈ

ອງການ SEEP ໄດູ້ທາການປະເມນຄວາມອາດສາມາດດ້ານເຄືອ
ຂ່າຍຂອງ ກຮກຈ / ສມກຈ
ໃນຊ່ວງໄລຍະອາທິດທ 2 ຂອງເດືອນທັນວາ, ໄດູ້ມທີ່ປກສາຈາກ
ອງການເຄືອຂ່າຍ SEEP ມາຢູ້ຽມຢາມ ສປປລາວ ເພືີ່ອທາການ
ປະເມນພາຍນອກ ສມກຈ. ການປະເມນດັີ່ງກ່າວແມ່ນມເປົ້າໝ
າຍເພືີ່ອປະເມນເບີ່ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຜນການປະຕິບດ
ັ
ງານຂອງເຄືອຂ່າຍ ສມກຈ ຂອງພວກເຮາ.ການປະເມນດັີ່ງກ່າວນົ້
ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ສາຄັນເຂົ້າໃນການອອກແບບແຜນ
ຍຸດທະສາດ&ແຜນທຸລະກິດ ສາລັບປ 2015-2017.

ກກຈ ໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຊວ
ີ່ ຄາວ ເປັນ ສມກຈ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດູ້ມ
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕີ່ເນືີ່ອງພາຍໃນໄລຍະເກືອບສອງປຜ່ານມາ,
ກກຈ ກີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ໃບອະນຸຍາດຊີ່ວຄາວ ໃຫູ້ເປັນສະມາຄມການເງິນ
ຈຸລະພາກ (ສມກຈ)ຈາກກະຊວງພາຍໃນ ໃນວັນທ 25 ເດືອນ
ຕຸລາປ 2013. ສມກຈ ຈະຕ້ອງໄດູ້ສງີ່ ບດລາຍງານກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ສະມາຊິກຄັງົ້ ທາອິດ ແລະ ການທບທວນຄືນ ແລະ ການ
ອະນຸມັດກດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕນ ໃຫູ້ແກ່ກະຊວງພາຍໃນ.
ຈາກນັນ
ົ້ , ກະຊວງພາຍໃນຈືງີ່ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດຖາວອນໃຫູ້
ແກ່ສະມາຄມ.

ສມກຈ ເປັນຜູ້ອານວຍຄວາມສະດວກໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ
ການປະກັນໄພຈຸລະພາກ ສາລັບ ສກຈ
ສມກຈ ໄດູ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບລິສດ
ັ ເຄືອຂ່າຍປະກັນໄພແຫ່ງປະ
ເທດລາວ (AGL), ອງການຮ່ວມມືເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງປະ
ເທດສະວິດເຊແລນ (SDC) ແລະ ສນການເງິນຈຸລະພາກ
(MFC),
ເພືີ່ອທາການຫ້າງຫາກະກຽມກອງປະຊຸມສາມະນາ
ກ່ຽວກັບການປະກັນໄພຈຸລະພາກ. ກອງປະຊຸມສາມະນາເພືີ່ອນາ
ສະເໜກ່ຽວກັບວຽກງານດັີ່ງກ່າວແມ່ນຈະຖືກຈັດຂືນ
ົ້ ທີ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທ 21 ເດືອນມັງກອນ ປ 2014
ແລະ ຈະໄດູ້ຮບ
ັ ການເປັນຜູ້ອານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຊ່ຽວຊານ
ການປະກັນໄພຈຸລະພາກຈາກບລິສດ
ັ ເຄືອຂ່າຍປະກັນໄພແຫ່ງປະ
ເທດລາວ. ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມ
ຄວາມສນໃຈໃນການນາເອາຜະລິດຕະພັນການປະກັນໄພເງິນກູ້
ໃນກລະນເສຍຊວິດເຂົ້າມານາໃຊູ້
ແມ່ນຈະໄດູ້ຖືກເຊນໃຫູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັງົ້ ຕໄີ່ ປ ເຊີ່ງຈະໄດູ້ຖືກຈັດຂືນ
ົ້ ໃນວັນທ 23
ເດືອນມັງກອນ ປ 2014.

ສມກຈ ໄດູ້ຈດ
ັ ຕັງົ້ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກຄັງົ້ ທາອິດ
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ໃບອະນຸຍາດຊີ່ວຄາວຈາກກະຊວງພາຍໃນແລູ້ວ,
ສມກຈ ກີ່ໄດູ້ຈດ
ັ ຕັົ້ງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສະມາຊິກຄັງົ້ ທາອິດຂືນ
ົ້ ໃນ
ວັນທ 15 ເດືອນພະຈິກ ປ 2013 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວໄດູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ສະມາຊິກຂອງສະມາຄມ,
ຄ່ຮວ
່ ມງານ, ຜູ້ໃຫູ້ທນ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະມາຄມ ຈານວນ
ທັງໝດ 41 ທ່ານ. ຜູ້ເຂາົ້ ຮ່ວມໄດູ້ສນທະນາກັນ ແລະ ໄດູ້
ອະນຸມັດ ກດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະມາຄມ, ໄດູ້ເລືອກເອາ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະກາມະການກວດກາ ຊຸດໃ
ໝ່ ແລະ ໄດູ້ຮບ
ັ ຟັງການລາຍງານຜນສາເລັດຂອງສະມາຄມຕະ
ລອດໄລຍະເວລາ 3 ປຜ່ານມາ.
ສມກຈ
ມຄວາມຫວັງວ່າຈະໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກ
UNCDF ແລະ GIZ
ເພືີ່ອທີ່ຈະສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນວຽກທີ່ການດໄວູ້ຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍສາລັບປ 2014ໃຫູ້ໄດູ້ຢ່າງຄບຖ້ວນສມບນນັນ
ົ້ , ສມກຈ ຍັງ
ມຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານບຸກ
ຄະລາກອນເພີ່ມເຕມອກຈານວນໜືີ່ງ. ຍ້ອນແນວນັນ
ົ້ , ສມກຈ
ໄດູ້ຢນ
ີ່ື ບດສະເໜໂຄງການໄປຫາໂຄງການ UNCDF-MAFIPP
ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫູ້ ສມກຈ ສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນກິດຈະກາ
ຕ່າງໆໄດູ້ ເຊີ່ງໃນນັນ
ົ້ ລວມມ ຫຼັກສດການອອກໃບປະກາດສະນ
ຍະບັດດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ລງທນໃສ່ລາຍຈ່າຍໃນການ
ດາເນນງານຂອງ ສມກຈ ຈານວນໜືີ່ງ. ອງການ GIZ ກຍ
ີ່ ງັ ໃຫູ້
ສັນຍານວ່າມຄວາມປະສງຢາກສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນແກ່ ສມກຈ ຈານວນຫຼວງຫຼາຍ ລວມທັງ
ຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນຂງ
ເຂດວຽກງານການສ້າງຂດຄວາມສາມາດ / ການຝກອບຮມ.

ການນາສະເໜກ່ຽວກັບການທະນາຄານແບບເຄືອ
ີ່ ນທຂ
ີ່ ອງ ສະຖາ
ບັນການເງິນຈຸລະພາກທຮ
ີ່ ັບເງິນຝາກນວຕັນ
ົ້
ໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ກກຈ ຄັງົ້ ທ 3 ທີ່ຈດ
ັ ຂືນ
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ເດືອນກັນຍາ, ທ່ານ ນ ລິນດາ ສຸວັນນະເຮືອງ, ຜູ້ອານວຍການ
ໃຫຍ່ຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮບ
ັ ເງິນຝາກນວຕັົ້ນໄດູ້
ນາສະເໜກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນການຊາລະເງິນແບບເຄືີ່ອນທີ່ທີ່
ເອົ້ນວ່າ ກບເພ (KipPay). ບດນາສະເໜແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼ
ດເອາໄດູ້ທີ່ນົ້:
http://laomfa.org/images/stories/training/KipPay%20MFWG
%20Lao%20Sept%202013%20Lao.pdf

ທະນາຄານ ເອຊລດາ ໄດູ້ນາສະເໜການດາເນນງານຂອງຕນ
ໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກດຽວກັນນັົ້ນ, ຍັງມຕວແທນ 2 ທ່ານ
ຈາກທະນາຄານເອຊລດາລາວໄດູ້ນາສະເໜກ່ຽວກັບປະຫວັດ
ຄວາມເປັນມາ, ການດາເນນງານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ
ບລິການຂອງທະນາຄານເອຊລດາ ໃນ ສປປລາວ. ທ່ານສາມາດ
ເບີ່ງບດນາສະເໜໄດູ້ທີ່ນົ້:http://laomfa.org/lo/about-lao-

ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໄດູ້ເພມ
ີ່ ຂືນ
ົ້ ເປັນ 52 ສະມາຊິກ
ນັບຕັົ້ງແຕ່ການພມເຜຍແຜ່ວາລະສານສະບັບກ່ອນ
(ເດືອນ
ກລະກດ ປ 2013), ສມກຈ ໄດູ້ມຄວາມຍິນດໃນການຕ້ອນຮັບ
ສະມາຊິກໃໝ່ຈານວນ 10 ສະມາຊິກ, ເຊີ່ງເຮັດໃຫູ້ ສມກຈ ມ
ສະມາຊິກທັງໝດໃນປະຈຸບນ
ັ ມເຖິງ 52ສະມາຊິກ. ສະມາຊິກໃ
ໝ່ແມ່ນລວມມ: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບີ່ຮບ
ັ ເງິນຝາກ
ອາລຸນໃໝ່, ມະຫາຊັບ, ເນັກ, ອຸດມເອກ, ສສງ ມິດຕະພາບ,
ສນພັດທະນາວິສາຫະກິດຮ່ວມມ ລາວ ອິນເດຍ, ບລິສດ
ັ ທີ່ປກສາ
ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ພະແນກການຮ່ວມມື
ເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງສະຖານທດອດສະຕຣາລ, ອງການຄາດ
ແລະ ທ່ານ ບັນດິດ ສສຸກດາ (ເປັນສະມາຊິກລາຍບຸກຄນ, ໃນ
ເມືີ່ອກ່ອນເປັນຕວແທນຂອງອງການ GIZ).

mfa/workshop-a-trainings/147-3rd-member-meeting-2013focuses-on-mobile-banking-mfi-supervison-and-acleda.html

ການຝກອບຮມກ່ຽວກັບ‘ ການຄວບຄຸມ / ການກວດກາພາຍໃນ’
ໃນວັນທ 14 - 18 ເດືອນຕຸລາ ປ 2013, ສມກຈໄດູ້ຈັດການ
ຝກອບຮມກ່ຽວກັບ ‘ ການຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດກາພາຍໃນ’
ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສນການເງິນຈຸລະພາກ (MFC) ແລະໄດູ້ຮບ
ັ
ການສະໜັບສະໜນໂດຍອງການ ADA. ເອກະສານຝກອບຮມ
ສາມາດດາວໂຫຼດເອາໄດູ້ ທີ່ ນີ.້
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ວາລະສານ ສມກຈ
ສະບ ັບທີ 3, ເດືອນມ ັງກອນ ປີ 2014

ເວັບໄຊ ການເງິນຈຸລະພາກທເີ່ ປັນປະໂຫຍດ:


ເຄືອຂ່າຍທະນາຄານເພືອ
ີ່ ຄນທຸກຍາກ (BWTP):
www.bwtp.org



ຄະນະກາມະການສະເພາະກິດ ການປະຕິບດ
ັ ງານດ້ານ
ສັງຄມ (SPTF):
www.sptf.info






ກຸມ
່ ປກສາຫາລື ເພືີ່ອຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຄນທຸກຍາກ (CGAP):
www.cgap.org
ການແລກປ່ຽນຂມ
ົ້ ນຂ່າວສານການເງິນຈຸລະພາກ
(MIX):











www.mixmarket.org
ເກດເວການເງິນຈຸລະພາກ:
www.microfinancegateway.org
ເຄືອຂ່າຍ ຊບ (SEEP Network):
www.seepnetwork.org
ຂມ
ົ້ ນຂອງທະນາຄານໂລກ - Global Findex:
http://datatopics.worldbank.org/financi
alinclusion/country/lao-pdr



ຂມ
ົ້ ນຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການເງິນຈຸລະພາກ:
www.mftransparency.org

ພິມເຜຍແຜ່ໂດຍ:

ສະໜັບສະໜນ ໂດຍ: ອງການ ADA

ສະມາຄມການເງິນຈຸລະພາກ
ຖະໜນ ໂພນຕ້ອງ-ໂພນພະເນາ, ບ້ານໂພນພະເນາ

ສະມາຊິກ ສມກຈ: 52 ສະມາຊິກ

ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ອເມວ: mfa@laomfa.org
ເວັບໄຊ: www.laomfa.org
ໂທ/ແຟກ: +856 21 900350
ເວລາເຮັດວຽກ: ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8-12, 13-17 ໂມງ
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