ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທີ 6, ເດືອນທັນວາ ປີ 2015
ບົດບັນນາທິການ

ສາລະບານ

ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານຜອ
ູ້ າ່ ນ,
ວາລະສານ ສມກຈ ສະບັບທີ 6 ນີີ້ ພວກເຮົາຈະນາສະເໜີສອງ
ຫົວຂີ້ທີີ່ສາຄັນຕີ່ບັນດາທ່ານ ຊີ່ງຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນຂອງ
ສກຈ
ກັບລກຄ້າຂອງເຂົາເຈົີ້າ:
ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຂອງ
ສະມາຊິກ ແລະ ປະເດັນອັດຕາດອກເບູ້ຍທີີ່ສງໃນຂະແໜງການເງິນ
ຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຈະຊ່ວຍປັບປຸງຜົນການດາເນີນງານ
ທາງດ້ານສັງຄົມ ຂອງບັນດາສະມາຊິກ
ໜ້າ 2

ຫົວຂີ້ທີີ່ກ່ຽວກັບລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຂອງສະມາຊິກ ສມກຈ
ແມູ່ນໄດູ້ອະທິບາຍຫຍີ້ ຈຸດປະສົງຂອງເຄືອ
ີ່ ງມື ແລະ ໃຫູ້ຮູ້ເນືີ້ອໃນ
ໂດຍສັງເຂບຂອງກົດລະບຽບນີີ້, ຊີ່ງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະເຈາະຈົງໄປ
ທີີ່ຫັກການປົກປູ້ອງລກຄ້າ. ນອກຈາກນີີ້ ຍັງອະທິບາຍຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງ ສມກຈ ໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຂອງ
ສະມາຊິກ
ທີີ່ມີຄວາມໝາຍໝັີ້ນຕັີ້ງໃຈໃນການປະຕິບັດລະບຽບ
ດັີ່ງກ່າວ.
ສ່ວນຫົວຂີ້ທີສອງ ແມູ່ນຈະໄດູ້ເນັີ້ນໃສູ່ປະເດັນທີີ່ທ້າທາຍຫາຍ ທີີ່
ກ່ຽວຂອງກັບຕາດອກເບູ້ຍ. ຊີ່ງມີການປຽບທຽບລະດັບອັດຕາດອກ
ເບູ້ຍໃນ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດອືີ່ນໆ ເພືີ່ອຊອກຫາຄາ
ອະທິບາຍຕີ່ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍໃນ ສປປ ລາວ ສງ
ກວ່າລະດັບອັດຕາດອກເບູ້ຍຂອງບັນດາປະເທດໃນລະດັບພາກພືີ້ນ
ອາຊີ ແລະ ສາກົນ. ນອກຈາກນີີ້, ຫົວຂີ້ດັີ່ງກ່າວ ຍັງມີຈຸດປະສົງ
ເພືີ່ອສະເໜີ ມາດຕະການ ບາງຢູ່າງ ທີີ່ອາດຈະສາມາດນາເອົາມາ
ປະຕິບັດ ໂດຍຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍ
ຫຼຸດລົງ.
ຄືດັີ່ງໃນຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີີ່ຜ່ານມາ,
ທ່ານຈະໄດູ້ພົບກັບຂ່າວ
ໃໝູ່ລ້າສຸດຈາກ ສມກຈ, ແລະ ຈາກບັນດາສະມາຊິກ.
ຂ້າພະເຈົີ້າຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢູ່າງສງ ຕີ່ທຸກໆທ່ານທີີ່ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເນືີ້ອໃນ
ແລະ
ໃຫູ້ຄາແນະນາເພືີ່ອປັບປຸງໃຫູ້ດີຂີ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນ ກຝາກເຖິງ
ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທີີ່ຮັກແພງທັງຫາຍ
ຖ້າຫາກທ່ານມີຄາແນະນາ
ແລະ ຂສະເໜີແນະຕ່າງໆ ກະລຸນາແຈູ້ງໃຫູ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ດ້ວຍ.
ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື,
ປະມວນ ເພັດທານີ
ຜູ້ອານວຍການ ສມກຈ

ອັດຕາດອກເບູ້ຍໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ
ຢູ່ ສປປ ລາວ: ເປັນຫຍັງອັດຕາດອກເບູ້ຍຈີ່ງສງ?

ໜ້າ 3

ຂ່າວສານຈາກສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ

ໜ້າ 5

ຂ່າວສານຈາກ ສມກຈ

ໜ້າ 6

ກິດຈະກາຕ່າງໆໃນຕີ່ໜ້າ
ຊຸດທີ 2,3,4: ຫັກສດ
ຜູ້ບລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ

ມັງກອນ-ມິຖຸນາ 2016

ກອງປະຊຸມການປົກປູ້ອງລກຄ້າ/
ການປະເມີນຜົນການດາເນີນງານທາງສັງຄົມ

ກຸມພາ 2016

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທີ 6 ເດືອນທັນວາ ປີ 2015

ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຜົນການ
ດາເນີນງານທາງດ້ານສັງຄົມ ຂອງບັນດາສະມາຊິກ

3. ສັດຈະຍາບັນ
ຄ່ານິຍົມຫັກ ສກມຈ ແມູ່ນເອົາມາຈາກບັນດາຄ່ານິຍົມພືີ້ນຖານຂອງ
ກຮກຈ/ສມກຈ ທີີ່ໄດູ້ຕົກລົງກັນໂດຍສະມາຊິກ ໃນເວລາອະນຸມັດ
ແຜນທຸລະກິດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ສົກປີ 2012- 2014; ແລະ
ໄດູ້ຖືກຢັີ້ງຢືນໃນແຜນຍຸດທະສາດ ສົກປີ 2015-2017. ຊີ່ງຮວມ
ທັງ: ພາກສະຫຼຸບ, ຄວາມໝາຍໝັີ້ນຕັີ້ງໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ,
ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສັງຄົມ.

ຫວນຄືນໄປ ເມືີ່ອປີ 2012, ສະພາບລິຫານຂອງ ສມກຈ ໄດູ້ມີ
ມະຕິວ່າ ອົງກອນຂອງຕົນ ຄວນທີີ່ຈະພັດທະນາລະບຽບທີີ່ຕ້ອງ
ປະຕິບດ
ັ ຂອງສະມາຊິກຂີ້ນ (CoC) ເມືີ່ອໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໃຫູ້
ເປັນສະມາຄົມທີີ່ບີ່ຫວັງຜົນກາໄລ. ສະນັີ້ນ, ໃນຊ່ວງຕົີ້ນປີ 2014,
ເລຂາທິການ ສມກຈ ຈີ່ງໄດູ້ຮ່າງກົດລະບຽບດັີ່ງກ່າວຂີ້ນ ຊີ່ງໄດູ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກສະພາບລິຫານ ແລະ ປະກາດໃຊູ້ຢູ່າງເປັນທາງ
ການຕີ່ບັນດາສະມາຊິກທັງໝົດ ລວມທັງສະມາຊິກເກົີ່າ ແລະ ໃໝູ່
ໃນເມືີ່ອເດືອນມີນາ 2014 ເປັນຕົີ້ນມາ.

ເນືີ້ອໃນສາຄັນຂອງລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ (CoC) ຂອງ ສມກຈ
ແມູ່ນຫັກການປົກປູ້ອງລກຄ້າ. ເຊິີ່ງລວມມີ 7 ຫັກການ ແລະ 30
ມາດຕະຖານ ທີີ່ເປັນຫົວໃຈຫັກທີີ່ຮຽກວ່າ:“ Smart Campaign”
(ເບິີ່ງໄດູ້ທີີ່ ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ ສະບັບທີ
#4: ໂຫລດ).
ນອກຈາກນີີ້, CoC ຍັງປະກອບດ້ວຍຫັກການ ແລະ ມາດຕະຖານ
ອີກຈານວນໜີ່ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະນັກງານ, ສມກຈ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ
ງານຕ່າງໆ. ຊີ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັນຄື: ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມຮັບຜິດ
ທາງສັງຄົມຕີ່ພະນັກງານ ຫື ຄວາມໂປູ່ງໃສໃນການແບູ່ງປັນຂີ້ມນ
ກັບ ສມກຈ.

ລະບຽບທີຕ
ີ່ ອ
້ ງປະຕິບັດ ເປັນຜົນດີຕກ
ີ່ ັບ ລກຄ້າ, ສກຈ ແລະ
ພາບລວມຂອງຂະແໜງການການເງິນຈຸລະພາກ
1
ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສາລັບອົງກອນທີີ່ເປັນສະມາຊິກ ສມກຈ
ມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອ ຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຈະປະຕິບັດຕາມ
ຫັກການຕ່າງໆຂອງວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກໄດູ້ເປັນຢູ່າງດີ ແລະ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ. ລະບຽບສະບັບນີີ້ ມີເປົີ້າໝາຍຄື ດັີ່ງທີີ່ໄດູ້
ກ່າວມາຂ້າງເທິງທັງໝົດນັີ້ນ ກີ່ແມູ່ນເພືີ່ອສົີ່ງເສີມ ແລະ ປັບປຸງການ
ປົກປູ້ອງລກຄ້າ, ແລະ ເພືີ່ອສ້າງກົນໄກ ຄວາມໂປູ່ງໄສໃຫູ້ແກູ່
ສມກຈ ກີ່ຄືຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກໂດຍລວມ ແລະ ເພືີ່ອ
ສົີ່ງເສີມການປະພດປະຕິບັດທາງ ດ້ານຈັນຍາບັນຂອງ ສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກ ຕີ່ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຕີ່ກັບສະຖາ
ບັນການເງິນຈຸລະພາກອືີ່ນໆ.
ລະບຽບທີຕ
ີ່ ອ
້ ງປະຕິບັດແມູ່ນຫຍັງ?
ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ (CoC) ແມູ່ນປະກອບດ້ວຍຄ່ານິຍົມ,
ຫັກການຕ່າງໆ ຫື ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າມີສ່ວນພົວພັນ
ກັບບຸກຄົນ ຫື ອົງການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຕິດພັນກັບຫັກການປະຕິບັດ
ດັີ່ງກ່າວນັີ້ນ. ມັນແມູ່ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຂີ້ການົດກົດ
ລະບຽບດ້ວຍຕົນເອງ
ໃນຂະນະທີີ່ຍັງບີ່ທັນມີຂີ້ການົດກົດ
ລະບຽບທີີ່ເປັນທາງການ (ກົດລະບຽບຂອງລັດ) ຫື ເພືີ່ອເປັນ
ການສ້າງຂີ້ການົດ ຫື ກົດລະບຽບເພີີ່ມເຕີມ ຫື ເປັນການບັງຄັບ
ໃຊູ້ກົດລະບຽບທາງການທີີ່ມີຢູ່ແລູ້ວຂອງຂະແໜງການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການຕິດຕາມການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ : ສະບັບ “’ ແບບງ່າຍ”
ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈທີີ່ມີຢູ່ ຕ້ອງໄດູ້ນາສະເໜີກ່ຽວກັບລະບຽບທີີ່
ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕີ່ກັບສະພາບລິຫານຂອງເຂົາເຈົີ້າ ເພືີ່ອຂໃຫູ້ສະພາ
ອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາລະບຽບດັີ່ງກ່າວນີີ້. ສກຈ ໃດທີີ່ຕ້ອງການຢາກ
ເຂົີ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ຈະຕ້ອງໄດູ້ຮັບຮອງເອົາລະບຽບທີີ່
ຕ້ອງປະຕິບັດສະບັບນີີ້ ເປັນເງືີ່ອນໄຂໜີ່ງໃນການເປັນສະມາຊິກ.
ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ສມກຈ ມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີີ່ຈາກັດ, ຈງີ່ ເຮັດ
ໃຫູ້ ສມກຈ ບີ່ສາມາດຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມຫັກປະພດ
ປະຕິບດ
ັ ສະບັບນີຂ
ີ້ ອງ ສກຈ ທີີ່ເປັນສະມາຊິກໄດູ້ຢາູ່ ງ ທົີ່ວເຖິງ ,
ສະນັນ
ີ້ ທິມງານບລິຫານ ຈືີ່ງສະເໜີໃຫູ້ສະມາຊິກຕືີ່ມ ”
ແບບສອບຖາມ”, ແລູ້ວສົີ່ງ ບົດລາຍງານສັີ້ນໆແບບງ່າຍ "ບົດລາຍ
ງານການຕິດຕາມປະຈາປີ" ເຊິີ່ງ ສມກຈ ຈະສາມາດເຫັນພາບລວມ
ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການປະພດຕົນຂອງສະມາຊິກ. ປະເດັນ
ສາຄັນໃນແບບສອບຖາມປະກອບມີ: ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ລະບຽບການປະພດຕົນ,
ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ
ເປັນ
ມາດຕະຖານແບບງ່າຍດາຍ ໃຫູ້ເປັນຕົວຢູ່າງ.

ດັີ່ງຂີ້ສະຫຼຸບທີີ່ກ່າວມານັີ້ນ, ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ບີ່ພຽງແຕູ່ຈະ
ຊ່ວຍໃນການປັບປຸງສະຖານະຂອງລກຄ້າຂອງ ສກຈ, ແຕູ່ຍັງເປັນ
ປະໂຫຍດສາລັບ ສກຈ ເອງ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າມັນຈະຊ່ວຍເພີີ່ມຄວາມ
ເຊືີ່ອໝັີ້ນ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງລກຄ້າ ຕີ່ກັບ ສກຈ ແລະ
ຊ່ວຍສ້າງຊືີ່ສຽງຂອງ ສກຈ ແກູ່ລກຄ້າ ແລະ ຜູ້ໃຫູ້ທນທັງຫາຍ.
ນອກຈາກນັີ້ນ, ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ແກູ່ຂະແໜງການໂດຍລວມ,
ເພາະເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫູ້ມີຄວາມໂປູ່ງໄສ ແລະ ເປັນການ
ປູ້ອງກັນຈາກການໂຄສະນາເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ໃນທີີ່ສຸດກີ່ຈະ
ເກີດມີວິກິດການ (ດັີ່ງຕົວຢູ່າງທີີ່ເກີດຂືີ້ນໃນປະເທດອິນເດຍ).

ສະມາຊິກໄດູ້ຮບ
ັ ຮອງລະບຽບທີຕ
ີ່ ອ
້ ງປະຕິບດ
ັ 100%
ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສາລັບສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໄດູ້ຖືກ
ຮັບຮອງໂດຍສະພາບລິຫານຂອງ ສມກຈ ໃນເດືອນທັນວາ 2015,
ແລະໄດູ້ຖືກຍອມຮັບເອົາຢູ່າງເປັນທາງການໂດຍບັນດາ
ສກຈ
ສະມາຊິກ ທັງ 48 ສກຈ; ຊີ່ງໃນນັີ້ນ ລວມມີ 38 ສກຈ ທີີ່ມີຢູ່
ແລູ້ວ ແລະ 10 ສກຈ ທີີ່ເພີີ່ມມາໃໝູ່. ຢູ່ໃນລະບຽບທີີ່ຕ້ອງ
ປະຕິບັດນີີ້ ຈະລວມມີບັນດາຫັກການ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການ
ປົກປູ້ອງລກຄ້າ,
ແລະຍັງໄດູ້ລວມເອົາບັນດາຫັກການບາງຢູ່າງທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະນັກງານຂອງ ສກຈ, ສມກຈ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ
ມືອືີ່ນໆອີກດ້ວຍ.

ຫກ
ັ ການປົກປູ້ອງລກຄ້າ
ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຂອງ ສມກຈ ໂດຍພືີ້ນຖານແລູ້ວປະກອບ
ດ້ວຍ 3 ພາກສ່ວນ ດັີ່ງນີີ້:
1. ຄ່ານິຍົມຫັກ
2. ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ຫັກການຕ່າງໆ
ລະບຽບການປະພດຕົນ ສມກຈ [ໂຫລດ pdf]
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2

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທີ 6 ເດືອນທັນວາ ປີ 2015
ກລະນີໃນລາວ, ປັດໄຈທີີ່ສາຄັນອືີ່ນໆຂອງລະດັບອັດຕາດອກເບູ້ຍ
ເບິີ່ງຄືວ່າຈະແມູ່ນອັດຕາກາໄລທີີ່ຂ້ອນຂ້າງສງ, ໃນຂະນະທີີ່ ຄ່າໃຊູ້
ຈ່າຍຂອງຕົີ້ນທນ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍສາຮອງຍັງບີ່ມີບົດບາດຫາຍ

ອັດຕາດອກເບູ້ຍໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ
ຂອງລາວ: ເປັນຫຍັງອັດຕາດອກເບູ້ຍຈີ່ງສງ?
ມີຜູ້ສັງເກດການໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກໃນລາວຫາຍໆທ່ານ
ໄດູ້ໃຫູ້ທັດສະນະວ່າ ອັດຕາດອກເບູ້ຍແມູ່ນ ສ ງຫ າຍ ແລະ ກີ່ຄວນ

Operating Cost & Portfolio Yield
(medians)

ອັດຕາດອກເບູ້ຍສງ ປຽບທຽບໃສູ່ບນ
ັ ດາປະເທດໃນພາກພືນ
ີ້
ຖ້າຫາກຜົນຕອບແທນເງິນກູ້ຖືກນາໃຊູ້ເປັນຕົວແທນສາລັບອັດຕາ
ດອກເບູ້ຍປະສິດທິຜົນຜູ້ກູ້ຢືມ, ເປັນສາກົນ (ການນາໃຊູ້ມນຄ່າປານ
ກາງ) ຊີີ້ໃຫູ້ເຫັນວ່າລະດັບຢູ່ໃນສປປລາວມີຢູ່າງຫວງຫາຍສງກ່ວາຜູ້
ທີີ່ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດເພືີ່ອນບ້ານໃກູ້ຄຽງ,ໃນກຸູ່ມຫມູ່ເພືີ່ອນຂອງ
ອາຊີຕາເວັນອອກແລະປາຊີຟິກຂະຫນາດນ້ອຍ. ຂະຫຍາຍການເງິນ
ຈຸລະພາກ, ແລະ ຄວາມຈິງແລູ້ວຍັງເມືີ່ອທຽບກັບລະດັບສະເລູ່ຍໃນ
ທົີ່ວໂລກ. ຄວາມແຕກຕ່າງກັນກັບບັນດາປະເທດອືີ່ນໆຈານວນຫາຍ
ກ່ວາ 20 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ, ມີຂີ້ຍົກເວັີ້ນທີີ່ສາຄັນຂອງ (ຮບ 1).

Portfolio Yield (nominal)

ຮບ 3
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ທີີ່ມາ: ສມກຈ ຄານວນ, ໂດຍອີງຕາມຂີ້ມນຈາກ MixMarket

ນອກຈາກອົງປະກອບດ້ານຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຕ່າງໆແລູ້ວ, ເຫດຜົນອືີ່ນໆທີີ່
ເຮັດໃຫູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍສງໃນ ສປປ ລາວ ແມູ່ນເນືີ່ອງຈາກຂາດ
ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ບີ່ມີການແຂູ່ງຂັນກັນ, ບວກກັບລກຄ້າຍັງຂາດ
ຄວາມຮູ້ພືີ້ນຖານດ້ານການເງິນ. ການຂາດການແຂູ່ງຂັນກັນທາງດ້ານ

ສາຍເຫດຫັກ: ຄ່າໃຊູ້ຈາ່ ຍການດາເນີນງານທີສ
ີ່ ງ
ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍການດາເນີນງານ ແມູ່ນປັດໄຈຫັກຂອງອັດຕາດອກເບູ້ຍ
ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ. ກລະນີໃນປະເທດລາວ, ຄ່າໃຊູ້
ຈ່າຍການດາເນີນງານ “ ກວມເອົາ” ອັດຕາສ່ວນສະເລູ່ຍ ສອງສ່ວນ
ສາມ ຂອງຜົນຕອບແທນຄັງເງິນກູ້. ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍການດາ
ເນີນງານໃນປະເທດລາວ ເທົີ່າກັບ 70% ສງກວ່າຄ່າສະເລູ່ຍທົີ່ວ
ໂລກ
ແລະ
ສງກວ່າຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍການດາເນີນງານໃນປະເທດ
ຫວຽດນາມ ຫື ກາປເຈຍ ເປັນສອງເທົີ່າໂຕ. (ຮບ 2).

ພືີ້ນທີີ່ ແລະ ດ້ານຕະຫາດຮອງຮັບ ເບິີ່ງຄືວ່າຈະຫຼຸດແຮງກົດດັນໃຫູ້
ບັນດາ ສກຈ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍທີີ່ຫຼຸດຕີ່າລົງ. ອີກດ້ານ
ໜີ່ງ, ການຂາດຄວາມໂປູ່ງໃສ ເຊັີ່ນ: ການບີ່ເປີດເຜີຍຂີ້ມນຄ່າໃຊູ້
ຈ່າຍຕົວຈິງຕີ່ລກຄ້າຂອງບັນດາ ສກຈ ຫື ບີ່ມີການສະແດງລາຄາໂຕ
ຈິງຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຕີ່ລກຄ້າ - ຫີກເວັີ້ນບີ່ໃຫູ້ລກຄ້າມີການ
ສົມທຽບລາຄາຈາກບ່ອນອືີ່ນ ແລະ ເພີີ່ມແຮງກົດດັນຈາກ ສກຈ.
ເຖິງແນວໃດກຕາມ,

ຮບ 2
ທີີ່ມາ: ສມກຈ ຄານວນ, ໂດຍອີງຕາມຂີ້ມນຈາກ MixMarket

ການຂາດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນຂອງລກ

ຄ້ານັີ້ນເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫູ້ຫຼຸດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາທີີ່ຈະ
ເຂົີ້າໃຈຕີ່ຜະລິດຕະພັນຢູ່າງລະອຽດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂົາຂາດ
ຄວາມສາມາດໃນການເຈລະຈາອີກດ້ວຍ.

2

East Asia &
Pacific…

Cambodia
(2013)

Vietnam
(2013)

27%

Philippines
(2013)

1.0%
Laos
(2013)

26%

2%

2.0%
0.0%

26%

4.0%

2.5%

3.0%

47%

20%

3.7% 3.9%

4.0%

ຜົນ ຕອບແທນຂອງເງິນກ ູ້ (ການົດ ຄ່າ ກາງ)
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0%

Operating Cost Ratio

ເໝືອນກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນພມິພາກ (ຮບ 3).

ຮບ 1 ທີີ່ມາ: ສມກຈ ຄານວນ, ໂດຍອີງຕາມຂີ້ມນຈາກ MixMarket

47%

WORLD
(2013)

ອັດຕາດອກເບູ້ຍຫຼຸດລົງ?

27%
26%
26%
18%
17%
13%

E. ASIA &
PACIFIC…

20%
12%

VIETNAM
(2013)

ບັນດາປະເທດໃນພາກພືີ້ ນ ແລະ ຈະມີ ວິທ ີແນວໃດເພືີ່ອ ເຮັ ດໃຫູ້

31%

LAOS
(2014)

ດອກເບູ້ຍໃນຂະແໜງ ການນີີ້ຂີ້ນສງໄດູ້ແນວໃດ ຖ້າປຽບທຽບກັບ

47%
36%

47%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

ການໂຮມໂຕເປັນສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC).2 ອັດຕາ

PHILIPPINES
(2013)

ດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ທີີ່ສ ງ ໄດູ້ກາຍເປັນປະເດັນທີີ່ສ າຄັນທີີ່ທ້ າທາຍໃນ

CAMBODIA
(2013)

ພະຍາຍາມທີີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍຫຼຸດລົງ. ປະເດັນອັດຕາ

ຈະຫຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍລົງໄດູ້ແນວໃດ?

st

See article in the VT of 21 July 2014: “Law makers demand low lending rates”

3

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທີ 6 ເດືອນທັນວາ ປີ 2015
ລະດັບຄ່າໃຊູ້ຈາ່ ຍໃນການດາເນີນງານທີີ່ສງຂອງບັນດາ ສກຈ ໃນ

ບລິການ (economies of scale). ການຄຸູ້ມຄອງນັີ້ນ ແມູ່ນໄດູ້ສ້າງ

ລາວນັີ້ນ ຄວນຈະໄດູ້ຮັບການພັດທະນາ ເພືີ່ອທີີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ບັນດາ

ຂນ
ີ້ ເພືີ່ອຜັກດັນບັນດາ ສກຈ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການຕ່າງໆດັີ່ງນີີ້:

ສກຈ ສາມາດຫຼຸຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍຂອງພວກເຂົາລົງໄດູ້, ສິີ່ງສາຄັນ



ທີີ່ຕ້ອງມີການພັດທະນາທາອິດກແມູ່ນ ປະສິດທິພາບ ແລະ ຜະລິດ

ແລະ ການເຜີຍແຜູ່ຂີ້ມນການດາເນີນງານຂອງຂະແຫນງການ;

ຕະພາບຂອງພະນັກງານໃນສະຖາບັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ມັນບີ່



ໄດູ້ມີຂີ້ການົດຕາຍຕົວທີີ່ຈະມາແກູ້ໄຂບັນຫາດັີ່ງກ່າວໄດູ້ຢູ່າງແນູ່ນອນ
ສະນັີ້ນ,

ສົີ່ງເສີມໃຫູ້ມີຄວາມໂປູ່ງໃສ: ຂະບວນການ, ການວິເຄາະ
ອະນຸຍາດໃຫູ້ຕ່າງປະເທດລົງທນໃນສະຖາບັນໄດູ້ຂອງຢູ່າງ
ຫນ້ອຍ 49% ຂອງທນທັງຫມົດ;

ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ສາຄັນໃນການແກູ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງ



ເພີີ່ມທນຈົດທະບຽນຕີ່າສຸດສາລັບ ສກຈບ/ສສງ ສາລັບສະຖາ

ລະຫວ່າງກັນນັີ້ນມັນໄດູ້ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມີການປັບປຸງຫາຍໆດ້ານ, ຍົກ

ບັນເປີດໃໝູ່ ເພືີ່ອການຈັດສັນຈານວນຂອງ ສກຈ ໃຫູ້ເປັນ

ລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ

ລະບຽບ ສະດວກໃນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເພືີ່ອປູ້ອງກັນບີ່ໃຫູ້

ສກຈ; ເພີີີ່ມທະວີການເຂົີ້າຫາແຫີ່ງທນຂອງຕ່າງປະເທດ / ເງິນກູ້ຢມ
ື

ມີການກະແຈກກະຈາຍໃນຂະແໜງການ.

ແລະ ແຫີ່ງທນອືີ່ນໆ; ປັບປຸງຄວາມໂປູ່ງໃສໃນຂະແໜງການ ແລະ



ສາລັບ ສກຈບ, ຂໃຫູ້ພິຈາລະນາ ໃຊູ້ມາດຖານຄວາມສ່ຽງຕົວ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດລະບຽບຕ່າງໆທີີ່ເອືີ້ອອານວຍຕີ່ການ

ຈິງຫາຍກວ່າ ທີີ່ຈະເອົາລະບຽບເຂົີ້າມາປະຕິບັດທັນທີ, ແລະ

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການ; ແລະ ປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ

ຂໃຫູ້ມີການແນະນາກ່າວເຕືອນກ່ອນທີີ່ຈະນາໃຊູ້ມາດຕະການ

ການເງິນ (ສັກກາຍະພາບ) ໃຫູ້ແກູ່ລກຄ້າ.

ປັບໃໝ, ເຊັີ່ນ ບີ່ອະນຸຍາດໃຫູ້ ສກຈບ ຮັບຝາກເງິນ ເປັນຕົີ້ນ.

ສກຈ ຕ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສູ່ລົງມືປະຕິບດ
ັ

ບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜນຂອງ ສມກຈ

ບັນດາ ສກຈ ແມູ່ນຜູ້ເຄືີ່ອນໄຫວຫັກວຽກງານໃນຂະແໜງການເງິນ

ໃນຖານະທີີ່ເປັນອົງການຈັດຕັີ້ງເຕົີ້າໂຮມໃນຂະແໜງການນີີ້,

ຈຸລະພາກ ຊີ່ງຄວນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ

ສມກຈ ສາມາດໃຫູ້ການສະໜັບສະໜນ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ

ດັີ່ງຕີ່ໄປນີີ້:

ໄດູ້ ໂດຍການ:







ສົີ່ງເສີມການຝກອົບຮົມ , ສ່າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສ້າງ



ແລະ

ການສ້າງຄວາມອາດ

ແຮງຈງໃຈ ໃຫູ້ຜູ້ບລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ

ສາມາດໃຫູ້ຄະນະສະພາບລິັຫານ,

ສາຫວດຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສາລັບການໂຮມ ສສງ ແລະ

ພະນັກງານຂອງສະມາຊິກ ສກຈ ເພືີ່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົີ້າ ໄດູ້ເພີີ້ມ

ສກຈບ ຂະໜາດນ້ອຍເຂົີ້າກັນ ຫື ສ້າງເປັນໂຄງສ້າງສະໜັບສະ

ທະວີ ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໃນການດາເນີນ

ໜນ (apexes)

ງານຂອງເຂົາເຈົີ້າ

ປັບປຸງການຄຸູ້ມຄອງການປະຕິບັດທາງດ້ານສັງຄົມ ເພືີ່ອເຮັດ



ຜູ້ບລິຫານ

ແລະ

ສົີ່ງເສີມໃຫູ້ມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບການລວບລວມ

ໃຫູ້ລກຄ້າເປັນຜູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາອິດ;

ກິດຈະການ ສສງ/ ສກຈບ ຫື ສ້າງເປັນໂຄງສ້າງສະໜັບສະ

ເຮັດໃຫູ້ອັດຕາກາໄລສອດຄ່ອງກັບຜະລິດຕະພາບ ແລະ ປະ

ໜນ (apexes)

ສິດທິຜົນ;


ເສີມຂະຫຍາຍການຝກອົບຮົມ

ປັບປຸງການຄຸູ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ


ແລະ

ການລາຍງານ

ເອົາໃຈໃສູ່ຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບຽບການປະພດຕົນ ຂອງ
ສະມາຊິກ

(ລວມທັງການກວດສອບຈາກພາຍນອກ) ແລະ ເພີີ່ມທະວີ

ສມກຈ

ແລະ

ສ້າງໃຫູ້ສະມາຊິກມີຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບສາລັບວຽກງານດ່ັງກ່າວ

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການດງດດທນຈາກພາຍນອກໃນ



ຊ່ວຍເຫືອສະມາຊິກ ສກຈ ໃນການປັບປຸງການລາຍງານທາງ

ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ເອືີ້ອອານວຍ;

ດ້ານການເງິນ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກ ໃນການເຂົີ້າເຖິງການ



ປະຕິບດ
ັ ການບລິຫານຫນີີ້ຊັກຊ້າຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ;

ກວດສອບຈາກພາຍນອກ (ເຊັີ່ນ: ໂດຍການເຈລະຈາລາຄາ



ເພີີ້ມທະວີການສ້າງຄວາມໂປູ່ງໃສ (ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ) ໃຫູ້ກັບລກ

ພິເສດກັບບລິສັດການກວດສອບ)

ຄ້າ ແລະ ເອົາໃຈໃສູ່ການສກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫູ້ລກຄ້າ.



ຊ່ວຍເຫືອສະມາຊິກ ສກຈ ໃນການເຂົີ້າເຖິງການສະຫນອງ
ທນຈາກພາຍນອກ (ຈາກນັກລົງທນທາງສັງຄົມ )

ບົດບາດຂອງຜຄ
ູ້ ມ
ຸູ້ ຄອງທີຈ
ີ່ ະເຮັດໃຫູ້ດອກເບູ້ຍຫຼຸດລົງ



ສົີ່ງເສີມໃຫູ້ມີຄວາມໂປູ່ງໃສໃນຂະແຫນງການ ແລະ ສະໜັບ

ບົດບາດຂອງຜູ້ທີີ່ມີອານາດໃນການຄຸູ້ມຄອງທີີ່ສົີ່ງຜົນຕີ່ອັດຕາດອກ

ສະໜນລັດຖະບານ / ຜູ້ວາງລະບຽບການຕ່າງໆ ເພືີ່ອສ້າງ

ເບູ້ຍ

ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ເອືີ້ອອານວຍຕີ່ຂະແໜງການ.

ແມູ່ນມີຄວາມສາຄັນຫາຍໃນການກໍໍານົດສະພາບແວດລ້ອມ

ດ້ານລະບຽບຫັກການຕ່າງໆໃຫູ້ບັນດາ ສກຈ ໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ແລະ ເປັນສິີ່ງຜັກດັນໃຫູ້ຂະແໜງການມີການພັດທະນາ ແລະ ຈະ
ເລີນເຕີບໂຕ; ດັີ່ງນັີ້ນ, ຈີ່ງອະນຸຍາດໃຫູ້ມີການເພີີ່ມຂະໜາດການ
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທີ 6 ເດືອນທັນວາ ປີ 2015

ຂ່າວສານຈາກສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ

ສະຫະກອນ ສພຊນ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ປະກອບສ່ວນ ໃນວາລະກອງ

ສກຈບ ເມືອງຫົງສາ-ເມືອງເງິນ ແຂວງ ໄຊຍະບລີ
ຂະຫຍາຍໜ່ວຍບລິການອອກໄປປະຈາຢເູ່ ມືອງເງິນ

ທ່ານ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ, ລັດຖະມົນຕີ ປະຈາສານັກນາຍົກ ຢູ້ຽມຢາມ
ສກຈຮ ເພືີ່ອການພັດທະນາ.

ປະຊມ ການເງິນຈຸລະພາກ ອາຊຽນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົີ້າພາບ.

ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2015 ສກຈບ ເມືອງຫົງສາ-ເມືອງເງິນ ໄດູ້ມີ
ພິທີເປີດໜ່ວຍບລິການແຫູ່ງໃໝູ່ປະຈາເມືອງເງິນຢູ່າງເປັນທາງການ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນສົດ ອິນທະປັນຍາ ຄະນະປະ
ຈາພັກເມືອງ, ຮອງເຈົີ້າເມືອງໆເງິນ; ພາຍໃນງານມີຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມທັງ
ໝົດ 48 ທ່ານ, ທີີ່ມາຈາກບັນດາຫ້ອງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນາຍ ບ້ານ
ອ້ອມຂ້າງເມືອງ ແລະ ຄະນະສະພາບລິຫານ ພ້ອມດ້ວຍພະ ນັກ
ງານຂອງສະຖາບັນ.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດສົກປີ
2014-2015 ຊີ່ງໄດູ້ວາງທນການບລິການຂອງໜ່ວຍບລິການ ປະ
ມານ 1,300,000,000 ກີບ.
ສກຈບ ໄຊນິຍມ
ົ ຈັດກອງປະຊຸມປະຈາປີຜຊ
ູ້ ່ວຍສນປະຊຸມ
ວັນທີີ່ 16 ພດສະພາ 2015 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີີ່ບີ່ຮັບ
ເງິນຝາກໄຊນິຍົມ ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ວຍສນປະຊຸມຂີ້ນ ໜ່ວຍ
ບລິການເມືອງນີ້າທາ ທີີ່ຫປະຊຸມຂອງແຂວງຫວງນີ້າທາ ພາຍໃຕູ້
ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຂັນທະລີ ແສນວິໄລວົງ ຄະນະສະ ພາ
ບລິຫານ, ຜູ້ອານວຍການສະຖາບັນ. ໂດຍມີຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມທັງໝົດ
106 ທ່ານ ໃນນັີ້ນມີຕົວແທນສະມາຊິກຂອງສະຖາບັນເຂົີ້າຮ່ວມ
80 ທ່ານ ຈາກ 74 ສນປະຊຸມ, 41 ບ້ານ, ພະນັກງານຂອງສະຖາ
ບັນ 24 ທ່ານ ແລະ ຊ່ຽວຊານຄາດ (CARD) ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ
UNCDF Micro-Lead 02 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມແມູ່ນໄດູ້ຈັດຂີ້ນ
ໃນທຸກໆປີຂອງແຕູ່ລະໜ່ວຍບລິການຂອງສະຖາບັນ,
ຈຸດປະສົງ
ຂອງກອງປະຊຸມກີ່ເພືີ່ອເຊີນເອົາຜູ້ຊ່ວຍສນປະຊຸມເຊັີ່ນ: ຫົວໜ້າສນ
, ເລຂາສນ, ຄັງເງິນສົດຂອງສນ ແລະ ສະມາຊິກດີເດັີ່ນເຂົີ້າຮ່ວມ
ຮັບຟັງຜົນການສະຫຼຸບລາຍງານຜົນສາເລັດ, ດ້ານດີ, ຂຄ
ີ້ ງົ ຄ້າງ, ຂີ້
ສະເໜີຂອງແຕູ່ລະສນ ແລະ ວິທີແກູ້ໄຂ ພ້ອມນັີ້ນກອງປະຊຸມ ກີ່
ຍັງໄດູ້ເປີດໂອກາດໃຫູ້ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມສົນທະນາແລກປູ່ຽນບົດຮຽນເຊິີ່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ.

ພິທີເປີດໜ່ວຍບລິການໃໝູ່ ປະຈາເມືອງເງິນ.

ທ່ານ ບຸນເຮືອງ ວົງພະຈັນ, ລັດຖະມົນຕຣີ ປະຈາສານັກງານ
ນາຍົກ ລົງຢູ້ຽມຢາມ ສກຈຮ ເພືີ່ອການພັດທະນາ
ເມືີ່ອວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2015, ທ່ານ ບຸນເຮືອງ ວົງພະຈັນ,
ລັດຖະມົນຕີ ປະຈາສານັກງານນາຍົກ ລົງຢູ້ຽມຢາມ ສກຈຮ ເພືີ່ອ
ການພັດທະນາ. ຕ້ອນຮັບໂດຍທ່ານ ສົມຈິດ ບຸນເລືີ່ອມ ປະທານ
ສະພາ ສກຈຮ (ນາຊາຍທອງ). ເບືີ້ອງຕົີ້ນ, ທ່ານ ສົມຈິດ ໄດູ້ລາຍ
ງານ ສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງສະ ຫະກອນ ພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ (ນາຊາຍທອງ) ໃຫູ້ຄະນະມາຢູ້ຽມ ຢາມຊາບໂດຍຫຍີ້.
ຈາກນັີ້ນ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກໄດູ້ຖາມຂີ້ສົນໃຈ ແລະ ໃຫູ້ຄາແນະ,
ຊີ່ງໄດູ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດູ້ໃຫູ້ຄາເຫັນຍ້ອງຍການຈັດຕັີ້ງສະຫະກອນ
ແຫູ່ງນີີ້ ແລະ ໄດູ້ຕິດຕາມມາໂດຍຕະ ຫອດ ເຫັນວ່າ ຄະນະໄດູ້ມີ
ເຈດຈານົງ ມີຫລັກໝັີ້ນດີ ບີ່ຄອນແຄນຕີ່ສະພາບການຄວາມຫຍູ້ງ
ຍາກສັບສົນທຸກຍາກຜ່ານມາ, ສ້າງສະ ຫະກອນດາເນີນມາຮອດ
ປະຈຸບນ
ັ ເຫັນວ່າມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະ ຫຍາຍຕົວ ສ້າງດ້ວຍກາມື
ອາຊີບ ແລະ ດ້ວຍໃຈມັກຮັກແທູ້ຈນ
ົ ເຮັດໃຫູ້ປະຊາຊົນເຊືີ່ອໝັີ້ນ
ແລະ ໄດູ້ຊົມໃຊູ້ເປັນຢູ່າງດີ ການດາເນີນວຽກງານ ແມູ່ນຖືກຕ້ອງ
ກັບແນວທາງຂອງພັກ-ລັດຢູ່າງແທູ້ຈງິ .
ທ່ານຍັງໃຫູ້ຄາເຫັນຊີີ້ນາ
ວຽກງານສືບຕີ່ໃນໄລຍະໄວໆນີີ້ ຄື: ທາງຫ້ອງການສານັກງານນາຍົກ
ກຄື ຄະນະກາມະການພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກໄດູ້ເຫັນດີເອົາ ສະຖາບັນການເງິນ ສກຈພ ກຄື

ກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ວຍສນປະຊຸມ
ຈັດທີີ່ໜ່ວຍບລິການເມືອງນີ້າທາ, ສກຈບ ໄຊນິຍົມ
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ຂ່າວຈາກສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

19 ຫົວຂທ
ີ້ ແ
ີີ່ ຕກຕ່າງກັນ ຂອງການຝກອົບຮົມ/ການລົງສອນຕົວຈິງ
ໄດູ້ຖກ
ື ປະຕິບດ
ັ

ຫກ
ັ ສດ ບລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC)
ບັນດາຜູ້ຈັດການຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ
(ສກຈ)
ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊືີ່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ) ທີີ່ໄດູ້ຮັບ
ອະນຸຍາດແລູ້ວ ໄດູ້ຮັບໂອກາດສ້າງຄວາມສາມາດໃນການບລິຫານ
ຂອງພວກເຂົາ ໂດຍຜ່ານຫັກສດບລິຫານການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ອອກ
ແບບມາສະເພາະ ແລະ ໄດູ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ທະນາຄານແຫູ່ງ
ສສປ ລາວ. ຫັກສດດັີ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫູ້ການບລິຫານຂະແໜງການ
ເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ
ຍິີ່ງຂືີ້ນ.
ຫັກສດທີີ່ເປັນເອກະລັກນີີ້ ແມູ່ນຈະເຮັດໃຫູ້ຄວາມສາມາດຂອງ
ບັນດາຜູ້ຈັດການຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈ) ແລະ
ສະຫະກອນສິນເຊືີ່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ) ທີີ່ໄດູ້ຮັບ
ອະນຸຍາດແລູ້ວເຂັີ້ມແຂງຂືີ້ນ, ພ້ອມທັງຈະສະໜັບສະໜນໃຫູ້ການ
ດາເນີນງານໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກມີປະສິດທິພາບ
ແລະ
ປະສິດທິຜົນຍິີ່ງຂືີ້ນ, ຊີ່ງຈະເປັນຜົນໃຫູ້ັທັງສະຖາບັນ ແລະ ຂະແໜ
ງການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ຫັກສດຝກອົບຮົມຈະ
ໄດູ້ຮັບການອານວຍຄວາມສະດວກ ໂດຍ ທິມຄຝກ MFMCC,
ທີີ່ີ້ໄດູ້ຮັບການຢັີ້ງຢືນ ໃນຕົີ້ນເດືອນກັນຍາ 2015 ນີ.ີ້
ຊຸດຝກອົບຮົມຄັີ້ງທີ 1 ທີີ່ລຄອຍມາໄລຍະຍາວ ຈະໄດູ້ເລີີ່ມໄຂ
ຂືີ້ນ ໃນວັນທີ 21 ຫາ 25 ກັນຍາ ທີີ່ ໂຮງແຮມ ລາວ ພຣາຊາ ແລະ
ກີ່ຈະດາເນີນໄປ ເປັນໄລຍະ ຈົນເຖິງທ້າຍປີ. ຫັກສດ ປະກອບມີ 8
ວິຊາ: ຄວາມຮູ້ພືີ້ນຖານກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ; ການວາງແຜນ
ທຸລະກິດ & ຍຸດທະສາດ; ການບລິຫານບຸກຄະລາກອນ & ທັກ
ສະການເປັນຜູ້ນາ; ການບລິຫານສິນເຊືີ່ອ ແລະ ໜີີ້ຊັກຊ້າ; ການຄຸູ້ມ
ຄອງທີີ່ດີ & ການຄຸູ້ມຄອງສະພາບລິຫານ; ການບລິຫານການເງິນ
& ການບລິຫານການປະຕິບັດທາງດ້ານສັງຄົມ & ການບັນຊີ &
ລະບົບຂມ
ີ້ ນ; ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ; ການປະຕິບັດຕາມ ຂີ້
ການົດກົດລະບຽບ & ການຄວບຄຸມພາຍໃນ. ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມຈະມີ
ການສອບເສັງຄະແນນຜ່ານ 70%; ໃນນັີ້ນ ວິຊາການດ້ານນິຕິກາ
ກົດໝາຍຕ້ອງໄດູ້ ຄະແນນຜ່ານ 70%.
ການອອກແບບ & ພັດທະນາຫັກສດບລິຫານການເງິນຈຸລະ
ພາກ ແລະ ການຝກອົບຮົມຄຝກ ແມູ່ນໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ
ທາງດ້ານການເງິນຈາກອົງກອນ ADA ລຸກເຊັມບວກ; ສ່ວນການ
ແປເອກະສານຝກອົບຮົມ ຈາກພາສາອັງກິດ ເປັນ ພາສາລາວ ແລະ
ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຫັກ ໃນການເປີດຊຸດຝກອົບຮົມແມູ່ນຈາກ ແຜນງານ
UNCDF-MAFIPP ແລະ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານ
GIZ-AFP.
ສມກຈ ພາຍໃຕູ້ການຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
ແລະໂດຍການສະໜັບສະໜນຈາກ ADA, UNCDF-MAFIPP
ແລະ GIZ AFP ຈະສະໜອງການຝກອົບຮົມຫັກສດດັີ່ງກ່າວນີີ້ຈາ

ໃນປີ 2015, ສມກຈ ໄດູ້ເລັີ່ງບາດກ້າວທີີ່ສາຄັນໃນການສະໜອງ
ການຝກອົບຮົມໃຫູ້ແກູ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງຕົນ; ໃນນັີ້ນ, ມີບີ່ຕີ່າ
ກວ່າ 11 ຊຸດຝກອົບຮົມ, 5 TOT, ແລະ ການລົງສອນຕົວຈິງໃຫູ້
ແກູ່ສະມາຊິກ 3 ຄັີ້ງໄດູ້ຖືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. ຫົວຂີ້ເຫົີ່ານັີ້ນມີຄື:
ການບລິຫານສິນເຊືີ່ອ ແລະ ໜີີ້ຊັກຊ້າ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ,
ການຕະຫາດ, ການບລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການບລິຫານ
ແລະ ຄຸູ້ມຄອງອົງກອນ ແລະ ຫັກສດ ບລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ.
ນອກນັີ້ນ, ຍັງມີການສອນຄຝກ (TOT) ຫົວຂີ້: ການວາງແຜນ
ທຸລະກິດ ແລະ ຄັງເງິນກູ້ ແລະ ຄຝກຫັກສດ ການບລິຫານການ
ເງິນຈຸລະພາກ. ໃນໄລຍະ 1 ປີ, ສມກຈ ໄດູ້ລົງຢູ້ຽມຢາມ
ສະມາຊິກ 3 ແຫູ່ງ ເພືີ່ອລົງໄປສອນຕົວຈິງໃຫູ້ແກູ່ພະນັກງານຂອງ
ສະຖາບັນ ຂອງ 2 ສກຈ ແລະ 1 ສສງ ຕາມການຮ້ອງຂຈາກ
ສະມາຊິກ.
ການເຂົາີ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈາປີກບ
ັ ທຫລ
ປະທານ ສມກຈ, ທ່ານ ນາງ ວັນສີ ຈິນດາວົງ ແລະ ຜູ້ອານວຍການ
ສມກຈ, ທ່ານ ນາງ ປະມວນ ເພັດທານີ ໄດູ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ ກອງ
ປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານຄຸູ້ມຄອງ ສກຈບ, ສກຈຮ ແລະ ສສງ ປະ
ຈາປີ 2015, ທີີ່ຈັດຂີ້ນໂດຍກົມຄຸູ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາ
ຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ.
ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກ 4 ຄັງີ້ ໃນຫາຍໆຫົວຂີ້ ທີແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ
ໃນປີຜ່ານມາ, ກອງປະຊຸມວິຊາການສະມາຊິກ ສມກຈ ໄດູ້ຈດ
ັ
ຂນ
ີ້ ຈານວນ 4 ຄັງີ້ . ຊີ່ງໃນກອງປະຊຸມໄດູ້ມຫ
ີ ົວຂີ້ຕ່າງໆທີີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນທີີ່ໄດູ້ຖືກຍົກຂີ້ນມາສົນທະນາ ມີຄື: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ທຸລະກິດ ສກຈ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍສງໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະ
ພາກໃນ ສປປ ລາວ: ເປັນຫຍັງອັດຕາດອກເບູ້ຍຈີ່ງສງ?, ເທັກນິກ
ການຊອກຫາແຫີ່ງທນພາຍນອກ, ການບລິຫານສິນເຊືີ່ອ ແລະ ໜີີ້
ຊັກຊ້າ ແລະ ວິທີການສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ສນຂີ້ມນສິນເຊືີ່ອ
ຂອງ ທຫລ.
ການເຂົາີ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈາປີ ໃນລະດັບນານາຊາດ
ຕາງໜ້າໃຫູ້ ສມກຈ 3 ທ່ານ ໂດຍແມູ່ນ ປະທານສະພາບລິຫານ,
ຜູ້ອານວຍການ ແລະ ພະນັກງານສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ
ປະສານງານ ໄດູ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈາປີ the SPTF ທີີ່
ສຽມຣຽບ, ປະເທດກາປເຈຍ ລະຫວ່າງວັນທີ 8 ຫາ 12 ມິຖຸນາ.
ກອງປະຊຸມໄດູ້ເນັີ້ນໃສູ່ 3 ປະເດັນ: 1. ການຈັດການຜົນການດາ
ເນີນງານທາງດ້ານສັງຄົມ (SPM) ສາມາດຊ່ວຍ ສະຖາບັນການເງິນ
ຮັບມືກັບສິີ່ງທ້າທາຍໃນການດາເນີນງານໄດູ້ຄືແນວໃດ?, 2. SPM
ສາມາດຊ່ວຍໃຫູ້ຕະຫາດການເງິນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີ
ຄວາມໂປູ່ງໃສ ໄດູ້ຄືແນວໃດ?, 3. ອຸດສາຫະກາຈະມີມາດຕະການ
ແລະ ການລາຍງານຜົນງານທີີ່ດີຂີ້ນ ຂອງພວກເຮົາໄດູ້ແນວໃດ?
ນອກນັີ້ນ, ຕາງໜ້າ ສມກຈ 2 ທ່ານ ຍັງໄດູ້ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
the Asia-Pacific Financial Inclusion Summit 2015 ທີີ່ ມາ
ນິລາ (ຟີລິບປິນ), ການເງິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ
ໄດູ້ຖືກຍອມຮັບວ່າ ແມູ່ນເຄືີ່ອງມືໜີ່ງທີີ່ມີປະສິດທິພາບທີີ່ສຸດໃນ
ການຕີ່ສູ້ກັບຄວາມທຸກຍາກ.

ນວນ 5 ຊຸດ ໃນປີ 2016, ຊີ່ງພວກເຮົາຄາດວ່າ ຈະສາມາດຢັີ້ງຢືນ
ໃຫູ້ແກູ່ ຜູ້ອານວຍການ ຫື ພະນັກງານຂອງ ສກຈ/ສສງ ໄດູ້ປະມານ
120 ທ່ານ.
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທີ 6 ເດືອນທັນວາ ປີ 2015
ບັນດາເວບໄຊການເງິນຈຸລະພາກທີເີ່ ປັນປະໂຫຍດ:


Banking With The Poor Network
(BWTP):
www.bwtp.org



Social Performance Task Force (SPTF):
www.sptf.info



Consultative Group to Assist the Poor
(CGAP):
www.cgap.org



Microfinance Information Exchange
(MIX):
www.mixmarket.org









Microfinance Gateway:
www.microfinancegateway.org
SEEP Network:
www.seepnetwork.org
World Bank Data - Global Findex:
http://datatopics.worldbank.org/financi
alinclusion/country/lao-pdr



Microfinance Transparency:
www.mftransparency.org

ຈັດພິມໂດຍ:

ສະຫນັບສະຫນນໂດຍ: ADA

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ
ໜ່ວຍ 13, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ຕູ້ ປ.ນ 4030 ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

ບັນດາສະມາຊິກ: 66

Email: mfa@laomfa.org
Web: www.laomfa.org
Tel: +856 21 226018/+856 30 948 1265
Fax: +856 21 226019
ໂມງເຮັດວຽກ: ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸກ 8-12am, 1-5pm
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