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ບົດບັນນາທິການ

ສາລະບານ
ສະມາດ ແຄມເພນ (Smart Campaign)

ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານຜອ
ູ້ າ່ ນ ທີນ
ີ່ ບ
ັ ຖື ແລະ ຮັກແພງ,
ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີນາສະເໜີ

ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງ

ສາມາດຊ່ວຍໃຫູ້ມກ
ິ ານປົກປູ້ອງລກຄ້າ
ສມກຈ

ສະບັບທີ 4 ຕີ່ບັນດາທ່ານ. ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີີ້ແມ່ນເນັນ
ີ້ ໃສ່
ການນາສເໜີໃນຫົວຂີ້ກ່ຽວກັບ

ຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານການ

ເງິນ ແລະ ດ້ານສັງຄົມ ຂອງ ສກຈ.

ສມກຈ ຕິດຕາມຜົນການປະຕິບດ
ັ ງານ
ຂອງ ສກຈ
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ຂ່າວສານ ຈາກ ສມກຈ
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ຫົວຂີ້ທາອິດແມ່ນເວົີ້າເຖິງ ສະມາດ ແຄມເພນ (Smart Campaign)

ເຊີີ່ງແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງບັນດາຜູ້ນາດ້ານວຽກ

ງານການເງິນຈຸລະພາກໃນທົີ່ວໂລກ

ເພືອ
ີ່ ສ້າງຄວາມສົນໃຈກ່ຽວ

ກັບການປົກປູ້ອງລກຄ້າ ໃນທຸກໆ ການດາເນີນງານ ການເງິນຈຸລະ
ພາກ.
ໃນຫົວຂີ້ທີສອງ

ພວກເຮົາຈະໄດູ້ນາສະເໜີຜນ
ົ ຂອງລະບົບການ

ປຽບທຽບ ແລະ ການຕິດຕາມຜົນການປະຕິບັດງານ ຂອງ ສກຈ
ເຊີີ່ງໄດູ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະທິບາຍ ແລະ ການຕີຄວາມ
ໝາຍ

ຂະບວນວິວັດຂອງອັດຕາສ່ວນຜົນການປະຕິບັດງານທີີ່

ສາຄັນຈານວນໜືງີ່ ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 2 ປີທີີ່ຜ່ານມາ, ຄື
ນັບຕັີ້ງແຕ່ໄດູ້ມີການສ້າງຕັີ້ງລະບົບດັງີ່ ກ່າວ.
ຄືກັນກັບທີີ່ຜ່ານມາ, ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີີ້ ປະກອບມີອີກໜ້າ
ໜືີ່ງທີີ່ເວົີ້າເຖິງຂ່າວສານລ້າສຸດຈາກ ສມກຈ, ການພັດທະນາອົງ

ເຫດການຕ່າງໆໃນຕໜ
ີ່ າ້

ກອນ ແລະ ບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ.
ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍີີ່ງວ່າ

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີີ້

ປະໂຫຍດແກ່ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,
ປາມວນ ເພັດທະນີ
ຜູ້ອານວນການ ສມກຈ

ຈະເປັນ

ໜ້າ. 2

ກອງປະຊຸມການເງິນຈຸລະພາກ ອາຊີ ປີ2014,
ທີີ່ຊຽງໄຮ / ປະເທດຈີນ 4 – 8 ສິງຫາ
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ສະມາດ ແຄມເພນ (Smart Campaign)
ຊ່ວຍເພີມ
ີ່ ການປົກປູ້ອງລກຄ້າ

ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ເພືີ່ອບີ່ໃຫູ້ມີບັນຫາກ່ຽວກັບ
ການຍັກຍອກ ຫື ສີ້ລາດບັງຫວງ.
6. ມີການຮັກສາຂີ້ມນສ່ວນຕົວລກຄ້າ: ມີຄວາມເຄົາລົບການ
ເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂີ້ມນຂອງລກຄ້າແຕ່ລະຄົນ ໂດຍອີງໃສ່
ກົດໝາຍ ແລະ ຂີ້ການົດຕ່າງໆ.
7. ມີກົນໄກ ການແກູ້ໄຂຂີ້ຮ້ອງທຸກ: ຕ້ອງໃຫູ້ມີກົນໄກທີີ່ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທັນເວລາ ກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ
ແລະ ການແກູ້ໄຂບັນຫາ ສາລັບລກຄ້າ.
ສກຈ ທີີ່ຮັບຮອງເອົາ ສະມາດ ແຄມເພນ ແມ່ນສັນຍາວ່າຈະ
ປະຕິບັດບັນດາຫັກການປົກປູ້ອງລກຄ້າໃນການດາເນີນງານວຽກ
ງານການເງິນຈຸລະພາກຂອງຕົນ. ຜ່ານມາແມ່ນມີກລະນີສຶກສາທີີ່
ໄດູ້ຮບ
ັ ຜົນສງ ສາລັບ ສກຈ ທີີ່ປະຕິບັດຫັກການເຫົີ່ານີີ້ ຄືມນ
ັ ໄດູ້
ຊ່ວຍໃຫູ້ ບັນດາ ສກຈ ເຫົີ່ານີີ້ ສ້າງສາຍພົວພັນທີີ່ດີກັບລກຄ້າ,
ເພີີ່ມອັດຕາການຮັກສາລກຄ້າໄວູ້ ແລະ ຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ການເງິນ.

ປະສົບການໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ການເງິນຈຸລະພາກ ບີ່ໄດູ້
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງລກຄ້າຜູ້ທຸກຍາກຢ່າງອັດຕະໂນມັດ .
ສະນັີ້ນ ບັນດາ ສກຈ ບຄ
ີ່ ວນເບີງີ່ ໃນແງ່ຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນ
ຂອງສະຖາບັນຂອງຕົນແຕ່ຢ່າງດຽວ ແຕ່ຄວນເບີງີ່ ຜົນປະໂຫຍດທີີ່
ການປະ ຕິບັດງານຂອງຕົນນາໄປສ່ລກຄ້ານາອີກເຊີີ່ງແມ່ນຜົນການ
ປະຕິບັດງານທາງດ້ານສັງຄົມ. ສະມາດ ແຄມເພນ
“SmartCampaign” ແມ່ນພາກສ່ວນໜືີ່ງຂອງຄວາມ
ພະຍາຍາມຢ່າງກວ້າງ ຂວາງເພືີ່ອປັບປຸງຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານ
ສັງຄົມ. ມັນແມ່ນເຄືີ່ອງມືຊະນິດໜືີ່ງທີີ່ຊວ
່ ຍໃນການປົກປູ້ອງລກ
ຄ້າຂອງສກຈ..
ສະມາດ ແຄມເພນ (Smart Campaign) ແມ່ນຫຍັງ?
ສະມາດ ແຄມເພນ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງບັນດາຜູ້ນາໃນ
ວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ ຈາກທົີ່ວໂລກ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ສາມາດ
ບັນລຸໄດູ້ເປົີ້າໝາຍຮ່ວມກັນ ຄື: ເພືີ່ອຮັກສາລກຄ້າໃຫູ້ເປັນແຮງຂັບ
ເຄືີ່ອນອຸດສາຫະກາການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ເລັີ່ງໃສ່ຄວາມສົນໃຈ
ຂອງລກຄ້າກ່ອນໝ່.
ເພືີ່ອທີຈ
ີ່ ະບັນລຸໄດູ້ເປົີ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວນີີ້,
ສະມາດ ແຄມເພນ ໄດູ້ມຄ
ີ ວາມພະຍາຍາມສະໜອງເຄືີ່ອງມື ແລະ
ຊັບພະຍາກອນ ທີຈ
ີ່ າເປັນໃຫູ້ແກ່ ສກຈ ເພືອ
ີ່ ຮັບປະກັນການສະ
ໜອງການບລິການດ້ານການເງິນໃຫູ້ແກ່ລກຄ້າ ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງ
ໄສ, ຄວາມເຊືອ
ີ່ ໝັີ້ນ ແລະ ທ່ຽງທາ.

ສະມາດ ແຄມເພນ (Smart Campaign) ໃນລາວ
ເມືີ່ຶອເບີີ່ງຄືນໃນປີ 2011, ສມກຈ/ກຮກຈ ໄດູ້ຈດ
ັ ໃຫູ້ມີຊຸດຝຶກ
ອົບຮົມແບບເປັນຄຝຶກ ກ່ຽວກັບ “ການບລິຫານຜົນການປະຕິບັດ
ງານດ້ານສັງຄົມ” ເຊີງີ່ ໄດູ້ລວມມີການນາສະເໜີ ແລະ ການ
ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ບັນດາຫັກການປົກປູ້ອງລກຄ້າ (CPP).
ໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2014, ສມກຈ ໄດູ້
ນາສະເໜີ ສະມາດແຄມເພນ (Smart Campaign) ໃຫູ້ແກ່
ສະມາຊິກຂອງຕົນ ແລະ ໄດູ້ນາສະເໜີ ຫັກປະພຶດປະຕິບັດ
ສະບັບຮ່າງ ໃຫູ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ເຊີງີ່ ໄດູ້ສມ
ຸ ໃສ່
ຫັກການປົກປູ້ອງລກຄ້າ (CPP). ຫັກປະພຶດປະຕິບັດນີີ້ແມ່ນຈະ
ໄດູ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະມາຊິກທັງໝົດຂອງ ສມກຈ.
ຜ່ານມາ ແມ່ນມີ 3 ສກຈ ຂອງ ສປປລາວ ແລະ ທະນາຄານ ເອຊີ
ລີດາ (ACLEDA Bank Laos) ແລະ ສມກຈ ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາ
ສະມາດ ແຄມເພນ ແລູ້ວ.

ຈຸດໃຈກາງ: ຫກ
ັ ການປົກປູ້ອງລກຄ້າ (CPP)
ມີ 7 ຫັກການປົກປູ້ອງລກຄ້າ ທີີ່ໄດູ້ຄດ
ັ ອອກມາຈາກຫັກປະພຶດ
ປະຕິບັດຈານວນໜືີ່ງທີີ່ມີໃນປີ 2008 ເຊີີ່ງແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງ
ສະມາດ ແຄມເພນ. ຫັກການປົກປູ້ອງລກຄ້າ (CPP) ແມ່ນມີ
ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ມີການອອກແບບ ແລະ ການໃຫູ້ບລິການ ຜະລິດຕະພັນທີີ່
ເໝາະສົມ: ອອກແບບ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະໜອງການ
ບລິການດ້ວຍວິທີການທີີ່ບີ່ເປັນອປະສັກ ຫື ອັນຕະລາຍ ຕີ່
ລກຄ້າ.
2. ມີການປູ້ອງກັນຈາກການເປັນໜີີ້ສນ
ິ ລົນ
ີ້ ຕົວ: ມີການການົດວ່າ
ລກຄ້າມີຄວາມສາມາດໃນການຊາລະຄືນເງິນກູ້ໄດູ້ໂດຍ
ປາສະຈາກການກາຍເປັນໜີີ້ສິນລົີ້ນຕົວ.
3. ມີຄວາມໂປ່ງໄສ: ສືີ່ສານຢ່າງຈະແຈູ້ງ ແລະ ໃຫູ້ຂີ້ມນ
ຂ່າວສານທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ທັນເວລາ ດ້ວຍວິທີການ ແລະ
ພາສາ ທີີ່ລກຄ້າສາມາດເຂົີ້າໃຈໄດູ້.
4. ມີການການົດລາຄາ ຫື ອັດຕາດອກເບູ້ຍ ທີເີ່ ໝາະສົມ: ການົດ
ລາຄາ ຫື ອັດຕາດອກເບູ້ຍ, ການົດເວລາ ແລະ ເງືອ
ີ່ ນໄຂ
ຕ່າງໆ ດ້ວຍວິທີການທີີ່ເຮັດໃຫູ້ລກຄ້າສາມາດຮັບໄດູ້ ຫື ຈ່າຍ
ຄືນໄດູ້.
5. ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕີ່ລກຄ້າດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ມີ
ຄວາມຍຸດຕິທາ: ເອົາໃຈໃສ່ຕີ່ລກຄ້າດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ
ມີຄວາມຍຸດຕິທາ, ບີ່ໃຫູ້ມີການດຖກລກຄ້າ ແລະ ຕ້ອງມີ

ການຮັບຮອງ, ການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ບັນດາເຄືອ
ີ່ ງມື :
ເຖິງຢ່າງໃດກີ່ຕາມ,
ການຮັບຮອງ
ສະມາດ
ແຄມເພນ
(http://smartcampaign.org/) ເປັນພຽງບາດກ້າວທາອິດ.
ສກຈ ທີີ່ໄດູ້ຮັບຮອງ ແມ່ນຈະໄດູ້ຖືກລະດົມໃຫູ້ເຮັດການປະເມີນ
ຕົນເອງ ໂດຍນາໃຊູ້ ແບບຟອມສອບຖາມໃນການເລີີ່ມຕົີ້ນ ເຊີີ່ງ
ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ ສກຈ ເຫົີ່ານັີ້ນ ໃນການປະເມີນການປະຕິບັດງານ
ດ້ານການປົກປູ້ອງລກຄ້າຂອງພວກເຂົາເຈົີ້າ. ການປະເມີນຕົນເອງ
ແມ່ນບາດກ້າວຕີ່ໄປ ເພືີ່ອກ້າວໄປສ່ການໄດູ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນ. ການ
ປະເມີນນີີ້ແມ່ນການປະເມີນຜົນຈາກພາກສ່ວນທີສາມ ເພືອ
ີ່ ເຮັດ
ໃຫູ້ສັງຄົມຮັບຮສ
ູ້ ະຖາບັນການເງິນ ທີີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ທງັ ໝົດ
30 ມາດຕະຖານ ທີີ່ເປັນຂີ້ການົດໃນຫັກການປົກປູ້ອງລກຄ້າ
(CPP).
ແລະ ສຸດທ້າຍ ແມ່ນພວກເຮົາຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ສະມາດ ແຄມເພນ
ສະໜອງ ເຄືີ່ອງມືປະຕິບັດ ຫາຍກວ່າ 60 ເຄືີ່ອງມື ເພືີ່ອຊ່ວຍ
ສກຈ ປະຕິບດ
ັ ຫັກການປົກປູ້ອງລກຄ້າ. ບັນດາເຄືອ
ີ່ ງມືທງັ ໝົດ
ເຫົີ່ານີີ້ແມ່ນສາມາດ
ດາວໂຫດເອົາມາໄດູ້
ແບບບີ່ໄດູ້ເສຍຄ່າ
ທານຽມໃດໆເລີຍ.
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທີ 4, ເດືອນກລະກົດ, ປີ 2014

ສມກຈ ຕິດຕາມ ຜົນການປະຕິບດ
ັ ງານ ຂອງ
ສກຈ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ

ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົີ້ນມາ, ສມກຈ/ກຮກຈ ໄດູ້ເກັບລວບ
ລວມ, ທາການປະເມີນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂີ້ມນກ່ຽວກັບຜົນການ
ປະຕິບັດງານດ້ານການເງິນ ຂອງ ສກຈ ທີີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນ
ເປັນລາຍປະຈາຫົກເດືອນ. ຈານວນຂອງສະມາຊິກທີີ່ໄດູ້ສງົີ່ ບົດ
ລາຍງານໃຫູ້ ສມກຈ ແມ່ນມີຈານວນເພີີ່ມຂືີ້ນ ຈາກ 13
ສະມາຊິກ ສາລັບຂີ້ມນໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2011 ຂືີ້ນເປັນ 20
ສະມາຊິກ ສາລັບຂີ້ມນຮອດເດືອນທັນວາ ປີ 2013. ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຕົວເລກດັີ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນໄດູ້ພຽງໜືີ່ງສ່ວນສາມຂອງ
ຈານວນ ສກຈ ທັງໝົດທີີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການຄຸູ້ມຄອງໂດຍທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ແຕ່ວ່າ 20 ສກຈ ເຫົີ່ານີີ້ ໄດູ້ຖືກຄິດໄລ່ເປັນ
ປະມານ 85% ຂອງຈານວນຜູ້ກູ້ຢືມທີີ່ກາລັງເຄືີ່ອນໄຫວຢ່ ແລະ
ເກືອບເຖິງ 80% ຂອງຈານວນຊັບສິນສະສົມທັງໝົດ ແລະ
ລວມຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ ຂອງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ໄດູ້
ຈົດທະບຽນແລູ້ວ. ສະນັີ້ນ, ຜົນຂອງລະບົບການຕິດຕາມຜົນການ
ປະຕິບັດງານທີີ່ນາສະເໜີໃນທີີ່ນີີ້
ສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫູ້ແກ່
ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກໄດູ້. ນັບຕັີ້ແຕ່ປີ 2013, ສມກຈ ໄດູ້
ນາໃຊູ້ ທີີ່ເອີນ
ີ້ ວ່າ ‘ແຟັກຊີດ- Factsheet’ເຂົີ້າໃນການເກັບກາຂີ້
ມນຈາກສະມາຊິກຂອງຕົນ
ເຊີີ່ງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ສະມາຊິກມີຄວາມ
ໝັີ້ນໃຈຫາຍຂືີ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກີ່ຕາມ, ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່ຕືີ່ມກີ່ຄື: ເວລາໃນການນາສະເໜີໃນທີີ່ນີີ້ແມ່ນບີ່ຫາຍພ
ເພືີ່ອທີີ່ຈະໃຫູ້ພວກເຮົາອະທິບາຍລະອຽດ ແລະ ສະຫບຄວາມໄດູ້
ລະອຽດ, ມີພຽງແຕ່ສາມາດເບິງີ່ ແນວໂນູ້ມບາງຢ່າງ.

ຕົວເລກຂອງ
ສມກຈ
ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ
ຄວາມມີ
ປະສິດທິພາບ ຄືດັີ່ງທີີ່ໄດູ້ວດ
ັ ແທດດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນ
ການດາເນີນງານ ຫດລົງເລັກໜ້ອຍ ລະຫວ່າງ ປີ 2012 ແລະ
2013. ສາລັບຊ່ວງໄລຍະເວລາກ່ອນປີ 2012 ແມ່ນຍັງບີ່ທັນມີຂີ້
ມນທີີ່ໜ້າເຊືີ່ອຖືໄດູ້ເທືີ່ອ. ໂດຍບີ່ກ່ຽວກັບວ່າສີງີ່ ນີຈ
ີ້ ະແມ່ນແນວ
ໂນູ້ມຫືບີ່, ແຕ່ວ່າ ມນຄ່ານີີ້ແມ່ນສງຫາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ມາດຕະຖານ
ສາກົນ
(ກະລຸນາເບີີ່ງໃນຕາຕະລາງການການົດຕົວຊີີ້ວັດນາອີກ)
ແລູ້ວຊີີ້ແຈງຄວາມຈາເປັນອັນຮີບດ່ວນ ເພືີ່ອທີີ່ຈະຫດຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ
ໃນການດາເນີນງານລົງ, ເຊີງີ່ ແມ່ນໜືີ່ງໃນບັນຫາອືີ່ນໆ ເພືອ
ີ່ ທີີ່ຈະ
ກ້າວໄປສ່ຈດ
ຸ ທີີ່ເປັນເສດຖະກິດໄດູ້.
ໃນແຖວດຽວກັນນັີ້ນ, ລະດັບຂອງສະມັດຕະພາບລວມຍອດເງິນ
ກູ້ ແມ່ນສງ ທຽບໃສ່ມາດຕະຖານສາກົນ, ສີງີ່ ນີີ້ແມ່ນສະແດງວ່າ
ສກຈ ໃນ ສປປ ລາວ ມີການການົດອັດຕາດອກເບູ້ຍທີີ່ສງ.

ການເຂົາີ້ ເຖິງລກຄ້າ
ຄືດັີ່ງທີີ່ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນໃນເສັີ້ນສະແດງຂ້າງລຸ່ມມີ,ີ້ ໄດູ້ມີແນວ
ໂນູ້ມທີີ່ຈະແຈູ້ງ ພາຍໃນໄລຍະເວລາສອງປີທີີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ
ການເພີີ່ມຂືີ້ນຂອງ ມນຄ່າເງິນກູ້ສະເລ່ຍ, ລວມທັງສອງຢ່າງຄືທາງ
ດ້ານການົດເວລາທີີ່ຈາກັດ ແລະ ເປີເຊັນຂອງ GNI ຫົວຄົນ. ອີກ
ຢ່າງໜືີ່ງ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຈານວນຜູ້ກຢ
ູ້ ືມທີີ່ເປັນເພດຍິງ ທີີ່ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນບີ່ສາມາດຊອກຫາແນວໂນູ້ມນີີ້ໄດູ້ຢ່າງ
ຈະແຈູ້ງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກີ່ຕາມ, ຄືດງັີ່ ທີີ່ຕາຕະລາງກ່ຽວກັບຕົວ
ຊີີ້ວັດໃນໜ້າຕີ່ໄປໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາສ່ວນນີີ້ແມ່ນຕີ່າ
ຫາຍ ສາລັບ ສກຈ ໃນ ສປປລາວ ທຽບໃສ່ ສກຈ ໃນ
ປະເທດອືນ
ີ່ ໆຂອງທະວີບອາຊີ

ຄ້າຍໆຄືກັນ, ຂີ້ມນຂອງ ສມກຈ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ຜະລິດຕະ
ພາບແມ່ນຫດລົງ ເຊີງີ່ ໄດູ້ສະແດງໂດຍຈານວນເງິນກູ້ຕີ່ພະນັກງານ
ສິນເຊືີ່ອ, ຫດລົງຈາກ 124 ໃນປີ 2011 ເປັນ 99 ໃນປີ 2013.
ສີີ່ງນີີ້ແມ່ນ ສາມາດອະທິບາຍໄດູ້ຍອ
້ ນມີລະດັບຜະລິດຕະພາບຕີ່າ
ຂອງການເຂົີ້າສ່ຕະລາດຈານວນໜືີ່ງ ແລະ ແນວໂນູ້ມນີີ້ແມ່ນໄດູ້
ຖືກສັງເກດເຫັນໃນເກືອບທັງໝົດ ສກຈ ທີີ່ໄດູ້ສົີ່ງບົດລາຍງານມາ
ໃຫູ້ ສມກຈ ນັບຕັີ້ງແຕ່ປີ 2011.
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທີ 4, ເດືອນກລະກົດ, ປີ 2014
ຄຸນນະພາບລວມຍອດເງິນກູ້

ຜົນການປະຕິບດ
ັ ງານດ້ານການເງິນ
ຕະລອດໄລຍະສອງປີທີີ່ຜ່ານມາ ສກຈ ໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມ
ສາມາດຮັກສາລະດັບການກູ້ມຕົນເອງດ້ານການປະຕິບັດງານໄດູ້
ເປັນຢ່າງດີ. ໄດູ້ມີການເໜັງຕີງທີີ່ສາຄັນຈານວນໜືີ່ງໃນລະຫວາງ
ຈຸດຂີ້ມນໃນຊ່ວງເດືອນມີຖຸນາ ຫາ ເດືອນທັນວາ, ແຕ່ວ່າ
ໂດຍລວມແລູ້ວ ລະດັບອັດຕາສ່ວນທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມຄົງທີີ່
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ຄືດັີ່ງທີີ່ເຫັນໄດູ້ໃນຕົວເລກຂ້າງເທິງ, ລວມຍອດເງິນກູ້ທີີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງ (PAR30) ແມ່ນສງ ຫື ມີອດ
ັ ຕາບີ່ດີປານໃດ ໃນຊ່ວງ ປີ
2011 ຫາ 2013, ຈາກປະມານ 6% ຫາປະມານ 9%. ແຕ່ວ່າ
ການເພີີ່ມຂືີ້ນໃນອັດຕາສ່ວນດັີ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດສັງເກດເຫັນໄດູ້
ໃນ ສກຈ ທຸກໆປະເພດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສກຈ ທີີ່ຮບ
ັ ເງິນ
ຝາກ. ສ່ວນ ສສງ ແມ່ນມີອັດຕາສ່ວນ ລວມຍອດເງິນກທ
ູ້ ີີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ (PAR30) ໃນລະດັບທີີ່ສງແບບຄົງທີີ່ (ສ່ວນຫາຍ
ແມ່ນສງກວ່າ 10%) ເຊີີ່ງໂດຍລວມແລູ້ວ ອັດຕາສ່ວນດັີ່ງກ່າວ
ແມ່ນສງກວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງ
ສກຈ
ໃນປະເທດອືນ
ີ່ ໆໃນ
ທະວີບອາຊີ.
ສະມາຄົ ມ ການເງິ ນຈຸ ລະພາກ ( ສມກຈ )

ຕົ ວ ຊີີ້ ວັ ດ ຜົ ນ ການດາ ເນີ ນ ງານຂອງ ສະຖາບັ ນ ການເງິ ນ ຈຸ ລ ະພາກ ເດື ອ ນ ທັ ນ ວາ 2013

( ຂີ້ ມູ ນ ໃນວັ ນ ທີີ່ 31 ທັ ນ ວາ 2013)

(ລາຍງານຂີ້ມູນໂດຍ: ສະຖາບັນການເງິ ນຈຸລະພາກໃນລາວ)

ສະຖາບັ ນ ການເງິ ນຈຸ ລ ະພາກ ຢູ່ ໃ ນລາວ (ທັ ນ ວາ 2013)

ລ/ດ

ຕົ ວ ຊີີ້ ວັ ດ

A) ຂີ້ ມູ ນ ພືີ້ ນ ຖານຂອງສະຖາບັ ນ
1 ລວມຍອດເງິ ນກູຄ
ູ້ ້າງຊາລະ (USD)
2 ຊັບສີນທັງໝົດ (USD)
3 ຈານວນພະນັກງານ

ສະເລ່ ຍ ສະຖາ
ບັ ນ ການເງິ ນຈຸ
ລະພາກ ທີີ່ ບີ່ ຮັ ບ
ເງິ ນຝາກ
(6)

ສະເລ່ ຍ ສະກະ
ກອນສິ ນ ເຊືີ່ ອ
ແລະ ເງິ ນຝາກ
ປະຢັ ດ
(7)

ສະເລ່ ຍ ສະຖາ
ບັ ນ ການເງິ ນຈຸ
ລະພາກ ທີີ່ ຮັ ບ
ເງິ ນຝາກ
(7)

ສະຖາບັ ນ ການເງິ ນຈຸ ລ ະພາກຢູ່ ໃ ນບັ ນ ດາປະເທດອາຊີ (ກາງປີ 2012) (1)

ສະເລ່ ຍ
ພາບລວມສະຖາ
ບັ ນ ການເງິ ນຈຸ ລ ະ
ພາກໃນລາວ
(20)

ຫວຽດນາມ
(36 ສກຈ)

ກາປູ ເ ຈຍ
(19 ສກຈ)

ຟີ ລິ ບ ປີ ນ ສ
(25 ສກຈ)

ອາຊີ ຕ າເວັ ນ
ອອກ &
ຂົ ງ ເຂດປາຊີ ຟີ ກ
(2)
(77 ສກຈ)

733,163
916,380
18

243,257
324,339
8

1,525,773
2,330,479
39

839,110
1,204,100
24

840,340
936,241
26

19,724,520
58,514,279
213

11,771,855
25,278,076
316

410,802
465,691
12

ມາດຕະຖານ
ຕາມ
ອຸ ດ ສາຫະກາ

B)
4
5
6
7

ການເຂົີ້ າ ເຖິ ງ ຂອງລູ ກ ຄ້ າ
ຈານວນຜູູ້ກຢ
ູູ້ ືມທີຍ
ີ່ ັງເຄືີ່ອນໄຫວຢູ່ (ຍິງ ເລະ ຊາຍ)
% ຂອງຜູູ້ກຢ
ູູ້ ືມ ແມ່ຍິງທີຍ
ີ່ ັງເຄືີ່ອນໄຫວຢູ່
ສະເລ່ຍຂະໝາດເງິ ນກູທ
ູ້ ຍ
ີີ່ ັງຄ້າງຊາລະ (USD)
ສະເລ່ຍຂະໜາດເງິ ນກູທ
ູ້ ຍ
ີີ່ ັງຄ້າງຊາລະ / GNI ຕີ່ ຫົວຄົນ (3)

1,517
81%
652
51%

392
64%
617
49%

2,288
54%
966
76%

1,393
64%
750
59%

5,012
99%
161
12%

41,480
79%
1562
186%

42,744
97%
195
9%

1,386
93%
253
14%

C)
8
9
10

ຜົ ນ ການປະຕິ ບັ ດ ງານດ້ າ ນການເງິ ນ
ການກຸມ
ູ້ ຕົນເອງດ້ານການດາເນີນງານ (OSS)
ອັດຕາສ່ວນຜົນໄດູ້ຮັບຕີ່ຊັບສີນ (RoA)
ອັດຕາສ່ວນຜົນໄດູ້ຮັບຕີ່ທນ
ຶ (RoE)

150%
9.5%
24.9%

121%
5.8%
13.6%

116%
3.1%
21.8%

128%
5.8%
19.6%

144%
7.2%
15.8%

131%
4.3%
21.3%

113%
1.2%
17.9%

113%
0.4%
4.4%

D)
11
12
13

ປະສິ ດ ທິ ພ າບ ແລະ ຜະລິ ດ ຕະພາບ
ຈານວນຜູູ້ກຢ
ູູ້ ືມທີຍ
ີ່ ັງຄ້າງຊາລະ ຕີ່ ພະນັກງານສິນເຊືີ່ອ
ອັດຕາສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດາເນີນງານ
ຜົນຕອບແທນຂອງເງິ ນກູູ້

120
26.2%
47.4%

81
37.7%
46.5%

99
32.3%
46.5%

99
32.7%
46.7%

376
13.1%
22.4%

327
14.5%
30.4%

299
36.4%
46.5%

250 >/= 150 / 300
13.4%
</= 20%
18.4%

3.0%

12.7%

10.4%

9.0%

0.2%

0.2%

5.5%

E) ຄຸ ນ ນະພາບລວມຍອດເງິ ນກູູ້
14 ຄັງເງິ ນກູທ
ູ້ ມ
ີີ່ ີຄວາມສ່ຽງ ເກີນ 30 ວັນ (PAR30)

ໝາຍເຫ ດ:
ຂີ້ ມູ ນ ຕົ ວ ຊີີ້ ວັ ດ ທີີ່ ໄດູ້ ນາ ສະເໜີ ນີີ້ ແ ມ່ ນ ໄດູ້ ຮັ ບ ການລາຍງານຈາກສະຖ າບັ ນ ການເງິ ນ ຈຸ ລ ະພາກຢູ່ ໃ ນ ສ ປປ ລາວ
ອັ ດຕາແລກປ່ ຽນທີີ່ນາໃຊູ້ ແມ່ ນ: 1 USD = 8, 025 ກີບ ( ຂີ້ມູ ນອ້ າ ງອີ ງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວັ ນທີ 30 ທັນວາ2013)¹
(1) ແຫີ່ງຂີ້ມູ ນ : Mix Market, ຂີ້ມູ ນວິ ໄຈຕາມສະພາບຕົ ວຈິ ງຂອງຕະລາດ, ການຕີ ລາຄາຈາກຕົ ວຊີີ້ວັດທີີ່ເປັ ນກາງ
(2) ກຸມ
່ ທີີ່ຄືກນ
ັ "ອາຊີ ຕ າເວັ ນອອກ ແລະ ຂົ ງເຂດປາຊີ ຟິກ", ເຊັ ນ. ສະຖາບັ ນການເງິນຈຸ ລະພາກໃນພາກພືີ້ນນີີ້ ມີ ຄ່າ GLP < US$ 2 ລ້ າ ນ

ໍ້ ູນ: ທະນາຄານໂລກ, ຕ ວ
ໍ້ ັດຖານຂມ
ໍ້ ູນໃນທົໍ່ ວໂລກ); ຂມ
ໍ້ ູນທີໍ່ ເປັນທາງການສາລ ບ
(3) GNI ຂອງພົນລະເມືອງລາວຕໍ່ 1 ທາໍ່ ນໃນປີ 2012 ແມນໍ່ US$1,270 (ແຫລ ໍ່ງຂມ
ົ ຊີວ
ັ ປີ 2013 ແມນຍ
ໍ່ ັງບໍ່ ທັນມີ.

ສມກຈ, ມີຖຸ ນາ 2014
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1.8%

>/= 100%
>/= 2%
>/= 15%

</= 5%

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທີ 4, ເດືອນກລະກົດ, ປີ 2014

ຂ່າວສານ ຈາກ ສມກຈ

ມາດຕະຖານ ຂອງການປົກປູ້ອງລກຄ້າ, ວິທີການຂອງສະມາດ
ແຄມເພນ, ຂະບວນການອອກໃບຢັີ້ງຢືນກ່ຽວກັບການປົກປູ້ອງ
ລກຄ້າ ແລະ ເຄືອງມືທນ
ີີ່ າໃຊູ້ ເພືີ່ອປັບປຸງການປົກປູ້ອງລກຄ້າ.

ສມກຈ ໄດູ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມສາມະນາ ກ່ຽວກັບ ການປະກັນໄພຈຸ
ລະພາກ ສາລັບ ສກຈ
ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2014 ສມກຈ ໄດູ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມສາມະ
ນາ ເພືອ
ີ່ ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບການນາເອົາຜະລິດຕະພັນການປະກັນ
ໄພຈຸລະພາກເຂົີ້າມານາໃຊູ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍມີການຮ່ວມກັບ
ບລິສດ
ັ ປະກັນໄພແຫ່ງປະເທດລາວ (AGL) ແລະ ສນການເງິນຈຸ
ລະພາກ (MFC). ໃນກອງປະຊຸມສາມະນາດັີ່ງກ່າວແມ່ນມີຕົວ
ແທນຈານວນ 55 ທ່ານ ທີີ່ມາຈາກ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ,
ອົງການພັດທະນາ ແລະ ສະຖາບັນ ເງິນຝາກປະຢັດ ໄປສະນີລາວ
ເຂົີ້າຮ່ວມ. ຜູ້ແທນຈາກ ກຸ່ມພາຄີປະກັນໄພ ທີີ່ມີສານັກງານໃຫຍ່
ຕັີ້ງຢ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ໄດູ້ໃຫູ້ການນາສະເໜີສະພາບລວມກ່ຽວ
ກັບວຽກງານການປະກັນໄພຈຸລະພາກ ແລະ ນາສະເໜີກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນການປະກັນໄພເງິນກູ້ຈຸລະພາກໃນກລະນີຜູ້ກູ້ຢມ
ື
ເສຍຊີວດ
ິ ເຊີີ່ງຈະນາມາຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນຕະລາດ ສປປ ລາວ.

ບົດນາສະເໜີດັີ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດດາວໂຫດເອົາມາໄດູ້
[download pdf].

ຈາກທີີ່ນີີ້

ຫັກປະພຶດປະຕິບດ
ັ ສາລັບ ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໄດູ້ຖືກ
ອະນຸມດ
ັ
ໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກຄັີ້ງທີືີ່ໜຶີ່ງດັງີ່ ກ່າວ, ສມກຈ ໄດູ້ນາສະເໜີ
ກ່ຽວກັບ ຫັກປະພຶດປະຕິບັດ ສະບັບອອກແບບໃໝ່ ໃຫູ້ແກ່
ສະມາຊິກ [download pdf]. ຫັກປະພຶດປະຕິບັດດັີ່ງກ່າວແມ່ນ
ໄດູ້ຮບ
ັ ການອະນຸມັດແລູ້ວ ໂດຍສະພາບລິຫານຂອງ ສມກຈ ໃນ
ເດືອນ ມີນາ ປີ 2014. ກອງປະຊຸມສະມາຊິກໄດູ້ຕົກລົງເປັນ
ເອກະພາບນາກັນວ່າ ທຸກໆສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທີີ່ມີໃນປະຈຸ
ບັນ
ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດູ້ຮບ
ັ ຮອງເອົາຫັກປະພຶດປະຕິບັດສະບັບນີີ້
ແລະ ສາລັບສະມາຊິກທີີ່ຈະເຂົີ້າມາໃໝ່ ການຮັບຮອງເອົາຫັກ
ປະພຶດປະຕິບັດສະບັບນີີ້ ແມ່ນເປັນເງືີ່ອນໄຂແບບບັງຄັບກ່ອນທີີ່
ຈະໄດູ້ຖືກຮັບເອົາເຂົີ້າເປັນສະມາຊິກ.

ການໄປຢູ້ຽມຢາມ
ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກຂອງປະເທດ
ກາປເຈຍ (CMA)
ໃນເດືອນມັງກອນ ປີນີີ້, ຜູ້ແທນ 2 ທ່ານ ຈາກສະພາບລິຫານຂອງ
ສມກຈ, 3 ທ່ານ ຈາກຄະນະກາມະການກວດກາ ແລະ ທ່ານຜູ້
ອານຍການ ໄດູ້ໄປຢູ້ຽມຢາມ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກຂອງ
ປະເທດກາປເຈຍ ທີີ່ມສ
ີ ານັກງານຕັີ້ງຢນ
່ ະຄອນຫວງພະນົມເປນ
ເພືີ່ອຮຽນຮຈ
ູ້ າກປະສົບການຂອງເຄືອຂ່າຍດັງີ່ ກ່າວ ກ່ຽວກັບການ
ຄຸູ້ມຄອງບລິຫານ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາກ່ຽວກັບພາລະ
ບົດບາດ
ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບລິຫານ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ ບົດແນະນາຕ່າງໆ ຂອງສະມາຄົມ. ຄະນະຜູ້
ແທນດັີ່ງກ່າວ ຍັງໄດູ້ໄປຢູ້ຽມຢາມສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມການ
ເງິນຈຸລະພາກກາປເຈຍ ນາອີກ.

ຂຕ
ີ້ ກ
ົ ລົງຮ່ວມມືກຽ່ ວກັບການໃຫູ້ທນ
ຶ ກັບອົງການ ADA ແລະ
UNCDF ໄດູ້ຖກ
ື ເຊັນກັນ
ໃນຕົີ້ນເດືອນ ພຶດສະພາ, ສມກຈ ໄດູ້ເຊັນຂີ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການ
ໃຫູ້ທຶນ ກັບອົງການບີ່ສງັ ກັດລັດຖະບານຂອງປະເທດລຸກຊາບວກ
ອົງການອາດາ (ADA). ຂີ້ຕົກລົງດັງີ່ ກ່າວມີການົດເວລາ 2 ປີ ຈົນ
ຮອດທ້າຍເດືອນມີນາ ປີ 2016. ນອກຈາກນັີ້ນ, ໃນເດືອນ ມີຖຸ
ນາ, ສມກຈ ໄດູ້ເຊັນຂີ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບທຶນ ເຊີງີ່ ເອີນ
ີ້ ວ່າ
(ຂີ້ຕົກລົງບົນພືີ້ນຖານຜົນການປະຕິບັດງານ – PBA) ກັບອົງການ
UNCDF, ເຊີີ່ງແມ່ນ ກອງທຶນເພືີ່ອການພັດທະນາຕົີ້ນທຶນຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາດ ເຊີີ່ງມີການົດເວລາຢ່ ສອງ ປີ ຄືກັນ.

ສມກຈ ໄດູ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມ ສະໂມສອນ ອານວຍການ (CEO)
ຄັງທີໜງືີ່ .
ໃນວັນທີ 9 ເດືອນເມສາ ປີ 2014, ສມກຈ ໄດູ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມ
ສະໂມສອນຫົວໜ້າຜູ້ບລິຫານ
ຄັງີ້ ທາອິດ.
ການສ້າງຕັີ້ງ
ສະໂມສອນຄືດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດູ້ຮບ
ັ ການແນະນາໂດຍ ຄະນະການ
ປະເມີນຜົນດ້ານຄວາມສາມາດຂອງເຄືອຂ່າຍ (NCAT) ທີີ່ຈັດ
ໂດຍອົງການ SEEP ໃນທ້າຍປີ 2013. ສະໂມສອນດັງີ່ ກ່າວຈະ
ເຮັດໃຫູ້ສະມາຊິກສ້າງສາຍພົວພັນທາງດ້ານທຸລະກິດ, ແລກປ່ຽນ
ການປະຕິບັດງານທີີ່ດີ ແລະ ສົີ່ງເສີມມິດຕະພາບຮ່ວມກັນ . ໃນ
ກອງປະຊຸມຄັີ້ງທາອິດດັີ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ຈັດການຂອງ ສກຈ ທີີ່ເຂົີ້າ
ຮ່ວມໄດູ້ສນ
ົ ທະນາ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຄວາມ
ສາມາດຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການບລິການຂອງ ສມກຈ ແລະ
ບັນຫາອືີ່ນໆ.

ໄດູ້ຈດ
ັ ໃຫູ້ມກ
ີ ອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການວາງແຜນຍຸດທະສາດ
ໃນວັນທີ 27 ເດືອນມີຖຸນາ ປີ 2014, ສມກຈ ໄດູ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມສາມະນາ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ເພືີ່ອສ້າງ
ແຜນຍຸດສະສາດສະບັບໃໝ່
ສາລັບຊ່ວງໄລຍະເວລາ
ແຕ່ປີ
2015 ຫາປີ 2017. ສະມາຊິກຄະນະສະພາບລິຫານ ທັງໝົດ
ແລະ ທີມງານບລິຫານ ລວມທັງ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຊຸດ
ກ່ອນຈານວນໜືີ່ງ ໄດູ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັງີ່ ກ່າວ. ໂດຍ
ອີງໃສ່ຜົນຈາກການສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວ, ທີມງານ
ບລິຫານ ສມກຈ ຈະໄດູ້ສ້າງເປັນເອກະສານແຜນຍຸດທະສາດ ໃຫູ້
ສາເລັດພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ເດືອນຕີ່ໜ້ານີີ້.
ໃບອະນຸຍາດຖາວອນ ຂອງ ສມກຈ
ຄືດັີ່ງທີີ່ໄດູ້ລາຍງານໃນຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບກ່ອນຂອງ
ສມກຈ,
ກະຊວງພາຍໃນ (MoHA) ໄດູ້ອອກໃບອະນຸຍາດຊົວ
ີ່ ຄາວໃຫູ້ແກ່
ສມກຈ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2013. ຜ່ານມາ ສມກຈ ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດູ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດໃນຂະບວນການຂໃບ
ອະນຸຍາດຖາວອນ, ສະນັີ້ນ ໃບອະນຸຍາດຊົີ່ວຄາວຈະຖືກປ່ຽນ
ເປັນໃບອະນຸຍາດຖາວອນໃນເດືອນຕີ່ໆໜ້ານີີ້.

ກອງປະຊຸມສະມາຊິກຄັງີ້ ທີ 1 ປະຈາປີ 2014 ໄດູ້ສນ
ົ ທະນາກ່ຽວ
ກັບ ສະມາດ ແຄມເພນ (Smart Campaign)
ໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກຄັີ້ງທີໜືີ່ງນີີ້ ເຊີີ່ງຈັດຂືີ້ນໃນວັນທີ 9
ເດືອນເມສາ, ຜອ
ູ້ ານວຍການ ສມກຈ ໄດູ້ນາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ
ສະມາດ ແຄມເພນ ຕີ່ບັນດາສະມາຊິກທີີ່ໄດູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ. ທ່ານ
ຜູ້ອານວຍການ ສມກຈ ໄດູ້ເນັີ້ນເຖິງບັນດາຫັກການ ແລະ
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທີ 4, ເດືອນກລະກົດ, ປີ 2014

ເວັບໄຊ ການເງິນຈຸລະພາກທີເີ່ ປັນປະໂຫຍດ:


ເຄືອຂ່າຍທະນາຄານເພືີ່ອຄົນທຸກຍາກ (BWTP):
www.bwtp.org



ຄະນະກາມະການສະເພາະກິດ ການປະຕິບັດງານດ້ານ
ສັງຄົມ (SPTF):
www.sptf.info






ກຸ່ມປຶກສາຫາລື ເພືີ່ອຊ່ວຍເຫືອຄົນທຸກຍາກ (CGAP):
www.cgap.org
ການແລກປ່ຽນຂມ
ີ້ ນຂ່າວສານການເງິນຈຸລະພາກ
(MIX):











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



ຂີ້ມນຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການເງິນຈຸລະພາກ:
www.mftransparency.org

ພິມເຜີຍແຜ່ ໂດຍ:

ສະໜັບສະໜນ ໂດຍ: ອົງການ ADA

ສະມາຄົມ ການເງິນຈຸລະພາກ
ຖະນົນ ໂພນຕ້ອງ-ໂພນພະເນົາ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,

52 ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສ ປປ ລາວ
ອີເມວ: mfa@laomfa.org
ເວັບ: www.laomfa.org
ໂທ/Fax: +856 21 900350
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Office Opening Hours: Monday-Friday 8-12am, 1-5pm

