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ບັນດາທ່ານຜ ູ້ອ່ານທ ີ່ນັບຖື, 
 
ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າມ ຄວາມຍິນດ  ທ ີ່ຈະນ າ
ສະເໜ ວາລະສານສະບັບທ  3 ຕ ີ່ບັນດາ
ທ່ານ ພາຍໃຕູ້ຫ ວຂ ົ້ໃໝ່ທ ີ່ວ່າ ວາລະສານ 
ສມກຈ”.ວາລະສານດັີ່ງກ່າວນ ົ້ແມ່ນຈະ

ຖືກພິມເຜ ຍແຜ່ ອອກສອງເທືີ່ອຕ ີ່ປ  ເຊິີ່ງ
ມ ທັງສະບັບທ ີ່ພິມອອກເປັນເອກະສານ 

ແລະ ສະບັບທ ີ່ສາມາດເຂ ົ້າເບິີ່ງໄດູ້ໃນເວັບໄຊ ຂອງ ສມກຈ 
(www.laomfa.org). 
 
ສມກຈ ເຊິີ່ງເປັນສະມາຄ ມທ ີ່ຕັົ້ງຂ ົ້ນມາໃໝ່ ຈະໃຫູ້ການບ ລິການ
ທ ີ່ຫຼາກຫຼາຍແກ່ສະມາຊິກຂອງພວກເຮ າ ໂດຍອ ງຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງສະມາຊິກ ດ້ວຍການເນັົ້ນໝັກເປັນພິເສດໃສ່ວຽກ
ງານການເສ ມສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ. ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຫວັງຢ່າງຍິີ່ງ
ວ່າ ວຽກງານນ ົ້ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຜ ນການດ າເນ ນງານຂອງສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກ ທ ີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ແລະ ຈະເປັນ
ການປະກອບສ່ວນເຂ ົ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຂະແໜ
ງການເງິນຈຸລະພາກໂດຍລວມ. 
 
ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫູ້ແກ່ ສມກຈ, ຂ້າພະເຈ ົ້າຂ ຖໂືອກາດນ ົ້ສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທ່ານທ ີ່ໄດູ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນ
ເຮັດໃຫູ້ວາລະສານສະບັບນ ົ້ເຕັມໄປດ້ວຍເນືົ້ອໃນທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍ
ຄວາມສ າຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ 
ຂ ສະເໜ ມາຍັງບັນດາທ່ານໃຫູ້ສ ີ່ງຂ ົ້ມ ນຂ່າວສານ, ປະສ ບປະການ
ທ ີ່ໜ້າສ ນໃຈ ຫຼື ເລືີ່ອງລາວທ ີ່ປະສ ບຜ ນສ າເລັດ ມາໃຫູ້ພວກຂ້າ
ພະເຈ ົ້າ ເພືີ່ອຈະນ າເອ າອອກໃນວາລະສານສະບັບຕ ີ່ໄປ. 
 
ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຫວັງຢ່າງຍຍິີ່ງວ່າ ວາລະສານຂອງ ສມກຈ ສະບັບ
ນ ົ້ ແລະ ສະບັບຕ ີ່ໆໄປຈະເປັນທ ີ່ໜ້າສ ນໃຈ ແລະ ໃຫູ້ຂ ົ້ມ ນ
ຂ່າວສານທ ີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ບັນດາທ່ານ. ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າມ 
ຄວາມຍ ນດ  ທ ີ່ທ່ານຈະໃຫູ້ຄ າຕ ານິຕິຊ ມ ແລະ ປະກອບຄ າຄິດຄ າ
ເຫັນ ເພືີ່ອເປັນການປັບປຸງວາລະສານສະບັບຕ ີ່ໆໄປ. 
 
ດ້ວຍຄວາມນັບຖື, 
 
ວັນສ  ຈິນດາວ ງ 
ປະທານ ສມກຈ
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ການປະກັນໄພຈຸລະພາກ ສາມາດຊ່ວຍລ ກຄ້າ 
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ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ  
ການປະກັນໄພຈຸລະພາກ   21 ມັງກອນ 2014 
 
ການໄປທັດສະນະສ ກສາກ່ຽວ  
ກັບການຄຸູ້ມຄອງຂອງສະພາບ ລິຫານ 
ນ າສະມາຄ ມການເງິນຈຸລະພາກ 
ກ າປ ເຈຍ           27-29 ມັງກອນ 2014  
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ວາລະສານ ສມກຈ 

 ການປະກນັໄພຈະຸພາກ ສາມາດຊວ່ຍ ລ ກຄາ້ຜ ູ້
ທກຸຍາກ ໃນການບ ລຫິານຄວາມສຽ່ງ 
ມ ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າສອງຕືົ້ຄ ນທ ີ່ວໂລກທ ີ່ຍັງບ ີ່ທັນມ ການ
ປະກັນສັງຄ ມທ ີ່ເປັນທາງການ. ສະນັົ້ນ ປະຊາຊ ນຜ ູ້ທຸກຍາກຈ ີ່ງ
ເປັນຜ ູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ີ່ສະພາວະການເສຍຊ  
ວິດ, ການເຈັບໄຂູ້ໄດູ້ພະຍາດ, ການເກ ດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ 
ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ເຊັີ່ນ: ນ ົ້າຖ້ວມ ຫຼື ແຫູ້ງແລູ້ງ ແລະອ ກ
ຢ່າງໜ ີ່ງ, ຄວາມຈ າເປັນໃນການຫຼ ກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງດັີ່ງກ່າວ ເຮັດ
ໃຫູ້ປະຊາຊ ນຜ ູ້ທຸກຍາກ ຈະຕ້ອງໄດູ້ຕັດສິນໃຈແບບດັົ້ງເດ ມ  
ເຊ ີ່ງມັນອາດຈະເປັນການກ ດກັົ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ 
ສັງຄ ມຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າ. ການປະກັນໄພຈຸລະພາກເປັນວິທ ທາງ
ໜ ີ່ງ ທ ີ່ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ພວກເຂ າເຈ ົ້າ ສາມາດບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງຄື
ດັີ່ງກ່າວ. 
 
ການປະກັນໄພຈຸລະພາກ ແມນ່ເປນັປະໂຫຍດຕ ີ່ປະຊາຊ ນ ຜ ູ້ທຸກ
ຍາກ 
ການສ ກສາຄ ົ້ນຄວ້າໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ການປະກັນໄພໄດູ້ສ້າງ
ຜ ນກະທ ບທາງດ້ານບວກແກ່ຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊ ນຜ ູ້ທຸກ
ຍາກ ແລະ ແກ່ຊຸມຊ ນຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າ. ດັີ່ງຕ ວຢ່າງວ່າ ການ
ປະກັນໄພສຸຂະພາບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ລາຍຈ່າຍເງິນໃນຖ ງ ແລະ 
ເປັນການເພ ີ່ມການນ າໃຊູ້ລະບ ບສາທາລະນະສຸກ. ຕ ວຢ່າງໜືີ່ງອ ກ
ກ ີ່ຄື ການປະກັນໄພຊັບສິນ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ປະກອບການວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍມ ຄວາມກ້າຫານໃນການປະເຊ ນໜ້າກັບ
ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂ ົ້ນ ແລະ ລ ງທ ນໃສ່ທຸລະກິດຂອງພວກເຂ າເຈ ົ້າ
ຫຼາຍຂ ົ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນນັົ້ນ, ຜະລິດຕະພັນໜ ີ່ງຂອງການ
ປະກັນໄພຈຸລະພາກ ເຊັີ່ນ: ການປະກັນໄພໃນເວລາເສຍຊ ວິດ ກ 
ສາມາດຊ່ວຍປ ກປູ້ອງຊັບສິນຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ. 
 
ການປະກນັໄພຈລຸະພາກແມນ່ຫຍງັ? 
 
ການປະກັນໄພຈຸລະພາກແມ່ນການປະກັນໄພ ທ ີ່ມ ການປ ກປູ້ອງຄ ວ
ເຮືອນທ ີ່ມ ລາຍຮັບຕ ີ່າຈາກຄວາມສ່ຽງສະເພາະຕ່າງໆ. ການປະກັນໄພ
ຈຸລະພາກສະໜອງໃຫູ້ໂດຍຜ ູ້ສະໜອງ(ທ ີ່ເປັນທາງການ ຫຼື ບ ີ່ເປັນ
ທາງການ) ທ ີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ແລະມ ການດ າເນ ນງານໂດຍອ ງຕາມການ
ປະຕິບັດງານດ້ານການປະກັນໄພທ ີ່ສາມາດຮັບໄດູ້ໂດຍທ ີ່ວໄປ. ນ ົ້ໝ
າຍຄວາມວ່າ ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ເກ ດຂືົ້ນສາມາດຖືກບ ລິຫານຈັດການໄດູ້
ບ ນພືົ້ນຖານຫຼັກການຂອງການປະກັນໄພ ແລະ ລ ງທ ນໂດຍເບູ້ຍ
ປະກັນໄພ. 
ແຫຼີ່ງ: IAIS, 2007 
 
ຄວາມງ່າຍດາຍແມ່ນເປັນປະເດັນສ າຄັນຂອງການປະກັນໄພຈຸລະ
ພາກ. ຜະລິດຕະພັນຂອງການປະກັນໄພຈະຕ້ອງເປັນທ ີ່ເຂ ົ້າ
ໃຈງ່າຍສ າລັບປະຊາຊ ນຜ ູ້ທ ີ່ມ ລະດັບການສ ກສາຕ ີ່າ. ການຈ່າຍ
ເບູ້ຍປະກັນ ແລະ ຂັົ້ນຕອນໃນການເບ ກຈ່າຍເງິນຄືນ ຈະຕ້ອງເປັນ
ຂັົ້ນຕອນທ ີ່ງ່າຍໃນການຄຸູ້ມຄອງບ ລິຫານ. ປ ກກະຕິແລູ້ວ, ການ
ປະກັນໄພຈຸລະພາກແມ່ນມ ການພ ວພັນກັບກັບຜະລິດຕະພັນດ້ານ
ການເງິນອືີ່ນໆເຊັີ່ນ: ເງິນກ ູ້ ຫຼື ເງິນຝາກ (ຜະລິດຕະພັນລວມ). 
ຍິີ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ເພືີ່ອວ່າ ການປະກັນຈຸລະພາກຈະກາຍເປັນ
ລະບ ບການປະກັນໄພທ ີ່ມ ການດ າເນ ນງານແບບທຸລະກິດທ ີ່ມ 
ຄວາມຍືນຍ ງ, ຜ ູ້ປະກັນໄພຈະຕ້ອງໄດູ້ນ າໃຊູ້ການປະກັນໄພແບບ
ເປັນກຸ່ມ ເຊ ີ່ງເປັນການປະກັນໄພທ ີ່ມ ປະສິດທິຜ ນດ້ານຕ ົ້ນທ ນ
ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມທ ີ່ຫຼາຍກວ່າ. 

ຜະລດິຕະພັນທ ີ່ໄດູ້ຮບັຄວາມນຍິ ມ: ການປະກັນໄພເງນິກ ູ້ 
ມ ຜະລິດຕະພັນການປະກັນໄພຈຸລະພາກທ ີ່ຈັດລຽງຕາມລ າດັບ
ຈ ານວນໜ ີ່ງ ເພືີ່ອປ ກປູ້ອງຄ ວເຮືອນທ ີ່ມ ລາຍຮັບຕ ີ່າ ຕ ີ່ກັບຄວາມ
ສ່ຽງທ ີ່ມັກເກ ດຂືົ້ນເລືົ້ອຍໆ ເລ ີ່ມຈາກຜະລິດຕະພັນການປະກັນ
ໄພເງິນກ ູ້ໃນກ ລະນ ເສຍຊ ວິດທ ີ່ງ່າຍດາຍ ໄປເຖິງຜະລິດຕະພັນ
ການປະກັນໄພພືດທ ີ່ມັກເກ ດຂືົ້ນເລືົ້ອຍໆ. ຜະລິດຕະພັນທ ີ່ມັກ
ພ ບເຫັນເລືົ້ອຍໆແມ່ນມ ດັີ່ງນ ົ້: 
 ການປະກັນໄພເງນິກ ູ້ ໂດຍປ ກກະຕິແລູ້ວ ແມ່ນກວມເອ າ

ຍອດເຫຼືອເງິນກ ູ້ທ ີ່ຍັງຄ້າງຊ າລະ ຫຼື ວ ງເງິນກ ູ້ເລ ີ່ມຕ ົ້ນ ໃນ
ກ ລະນ ທ ີ່ຜ ູ້ກ ູ້ຢືມເສຍຊ ວິດ, ແຕ່ຍັງສາມາດລວມເອ າຜ ນປະ
ໂຫຍດຂອງການທ າພິທ ຊາປານະກິດສ ບສ າລັບຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜ ນ
ປະໂຫຍດ ຫຼື ຄ ່ສ ມລ ດຂອງຜ ູ້ກ່ຽວ. ຕາມປ ກກະຕິແລູ້ວ, 
ຜະລິດຕະພັນນ ົ້ເປັນຜະລິດຕະພັນແບບບັງຄັບ,ເຊ ີ່ງໝາຍ
ຄວາມວ່າຜ ູ້ກ ູ້ຢືມບ ີ່ສາມາດເລືອກວ່າພວກເຂ າເຈ ົ້າຈະ
ຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນນ ົ້ຫຼືບ ີ່. 

 ການປະກັນໄພຊ ວດິທ ີ່ມ ກ ານ ດ ເຊ ີ່ງເປັນການປະກັນໄພທ ີ່
ສະໜອງໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກຜ ູ້ຖືປະກັນໄພ
ໂດຍການຈ່າຍຈ ານວນເງິນເປັນຈ ານວນລວມ ພາຍໃນຊ່ວງ
ໄລຍະເວລາທ ີ່ກ ານ ດໄວູ້ໃດໜ ີ່ງ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ຜ ູ້ເປັນຫຼັກໃນ
ການຫາລ້ຽງຄອບຄ ວເສຍຊ ວິດ. 

 ການປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ໃນກ ລະນ ເປນັພິການໄດູ້
ກວມເອ າຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນໃນກ ລະນ ເຈັບເປັນ ແລະ 
ເກ ດລ ກ. ມັນອາດລວມເອ າຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍດ້ານການແພດໂດຍ
ກ ງ ສ າລັບການປູ້ອງກັນ ແລະ ປ ີ່ນປ ວ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທ ີ່ບ ີ່
ແມ່ນທາງການແພດ ເຊັີ່ນ: ຄ່າເດ ນທາງ ແລະ ຄ່າອາຫານ
ການກິນ. ຕາມປ ກກະຕິແລູ້ວ ການຄຸູ້ມກັນແມ່ນອ ງໃສ່ເງືີ່ອນ 
ແລະ ຂ ົ້ຈ າກັດຈ ານວນໜືີ່ງ. 

 ການປະກັນໄພພດືກະສກິ າ ແມ່ນການປ ກປູ້ອງຈາກການສ ນ
ເສຍໃນເວລາເກັບກ່ຽວຜ ນຜະລິດຍ້ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານດິນ
ຟູ້າອາກາດ ຫຼື ສັດຕ ພືດ. ການປະກັນໄພແບບນ ົ້ແມ່ນມ ຜ ນ
ກະທ ບຕ ີ່ການທ າລາຍດ້ານຄຸນນະທ າ ແລະ ການສ ົ້ໂກງ ແລະ 
ມ ຄວາມສາມາດໃນການດ າເນ ນງານເປັນທຸລະກິດໄດູ້ໜ້ອຍ. 
ປະຈຸບັນໄດູ້ມ ການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຊັີ່ນ: ການປະກັນ
ໄພດິນຟູ້າອາກາດບ ນພືົ້ນຖານຕ ວຊ ົ້ວັດ ເຊ ີ່ງເປັນຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາທ ີ່ກ່າວມາກ່ອນນັົ້ນ. 

 
ມ ຜ ູ້ສະໜອງການປະກນັໄພທ ີ່ຫາຼກຫາຼຍ 
ຜ ູ້ສະໜອງການປະກັນໄພຈຸລະພາກອາດແມ່ນອ ງກອນຂອງຊຸມ
ຊ ນ ເຊັີ່ນ: ສະຫະກອນ ຫຼື ອ ງກອນສຸຂະພາບ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊ ີ່ງກັນ
ແລະກັນ, ສະຫະກອນສິນເຊືີ່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກ ຫຼື ບ ລິສັດປະກັນໄພທຸລະກິດ ທ ີ່ມ ການເພ ີ່ມ
ຂືົ້ນເລືົ້ອຍໆໃນປະຈຸບັນ. 
 
ການປະກັນໄພຈຸລະພາກຕ້ອງການໃຫູ້ມ ລະບ ບການແຈກຢາຍ, 
ເຊ ີ່ງສາມາດບ ລິຫານໄດູ້ຢ່າງມ ປະສິດທິຜ ນກ່ຽວກັບການເຄືີ່ອນ
ໄຫວດ້ານເງິນທ ີ່ມ ຈ ານວນເງິນໜ້ອຍ ແຕ່ມ ການເຄືີ່ອນໄຫວດ້ານ
ການເງິນຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ (ເຊັີ່ນ: ການເກັບເບູ້ຍປະກັນ), ທ ີ່ຕັົ້ງ
ຢ ່ໄກູ້ກັບຜ ູ້ໃຊູ້ບ ລິການສຸດທ້າຍ ແລະ ກ ີ່ໃຫູ້ເກ ດຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື
ໄດູ້. ສະນັົ້ນ, ເພືີ່ອທ ີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ການບ ລິການໄປເຖິງຕະຫຼາດທ ີ່ມ 
ລ ກຄ້າລາຍຮັບຕ ີ່າ, ຜ ູ້ສະໜອງການປະກັນໄພທ ີ່ເຮັດເປັນທຸລະກິດ
ຈະຕ້ອງໄດູ້ຮ່ວມມກືັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຫຼື ອ ງການບ ີ່
ແມ່ນຂອງລັດຖະບານ, ບ ລິສັດສາທາລະນຸປະໂພກ ເຊັີ່ນ: ບ ລິສັດ
ສະໜອງໄຟຟູ້າ ຫຼື ບ ລິສັດໂທລະຄ ມມະນາຄ ມ ໃຫູ້ເປັນເຄືອຂ່າຍ
ສ າລັບແຈກຢາຍຜະລິດຕະພັນການປະກັນໄພ. 
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ວາລະສານ ສມກຈ 

 ສມກຈ: ຊືີ່ໃໝ ່ແລະ ໃບໜາ້ໃໝ ່
 
ນັບແຕ່ຕອນທ້າຍເດືອນຕຸລາເປັນຕ ົ້ນມາ, ‘ກຸ່ມການເງິນຈຸລະ
ພາກ’  (ກກຈ)ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ໄດູ້ມ ຊືີ່ໃໝ່ ແລະ ໄດູ້ມ ໃບໜ້າໃໝ່
ຈ ານວນໜືີ່ງ. ຄວາມຈິງແລູ້ວ, ພາຍຫຼັງທ ີ່ໄດູ້ມ ຄວາມພະຍາຍາມ
ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນໄລຍະສອງ
ປ ຜ່ານມາ ສຸດທ້າຍ ກກຈ ກ ີ່ສາມາດໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຊ ີ່ວຄາວ 
ໃຫູ້ເປັນ ສະມາຄ ມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ). ໃນວັນທ  15 
ເດືອນພະຈິກ ສມກຈ ໄດູ້ເປ ດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກຄັົ້ງທ  1 
ຂືົ້ນ ເຊ ີ່ງໄດູ້ເລືອກເອ າສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະ
ກ າມະການກວດກາ ຊຸດໃໝ່ ພ້ອມທັງໄດູ້ມ ການທ ບທວນຄືນ 
ແລະ ຮັບຮອງເອ າກ ດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະມາຄ ມ. 
 
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຊດຸໃໝ ່
ສະມາຊິກໄດູ້ນ າສະເໜ  ແລະ ຮັບຮອງເອ າສະມາຊິກເກ ີ່າ 3 ທ່ານ 
ແລະ ໄດູ້ເລືອກເອ າສະມາຊິກໃໝ່ສອງທ່ານ. ສະມາຊິກເກ ີ່າທ ີ່ຖືກ
ເລືອກເອ າໃໝ່ມ ຄື: 
 
ທາ່ນ ສາຍສະໝອນ ກວານເມືອງຈນັ, 

ຮອງປະທານ ສມກຈ 
ທ່ານເປັນຜ ູ້ອ ານວຍການຂອງ ສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກທ ີ່ຮັບເງິນຝາກ ສາຍໄຍ
ສ າພັນ, ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ ກຮກຈ 
ໃນເມືີ່ອກ່ອນ 2010-2013 . ທ່ານ ມ 
ປະສ ບປະການຫຼາຍກວ່າ 10 ປ  ໃນການ
ສິດສອນໂຮງຮຽນ ແລະ ການບ ລິຫານ 
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ. 
 

 
ທາ່ນ ສ ມຈດິ ບນຸເລືີ່ອມ,  
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ສມກຈ 

ທ່ານເປັນປະທານການຂອງສະຖາບັນ
ການ ເງິນຈຸລະພາກທ ີ່ຮັບເງິນຝາກເພືີ່ອ
ການພັດທະນາ, ເປັນສະມາຊິກສະພາ
ບ ລິຫານ ກຮກຈ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ 2010-
2013, ມ ປະສ ບການຫຼາຍກວ່າ 20 ປ  
ໃນຂະແໜງ 
ການທະນາຄານ. 

 
 

ທາ່ນ ຈນັທາ ມິີ່ງບຸບຜາ 
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ສມກຈ 
 
ທ່ານ ເປັນຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການ ສກຈຮ 
ເອກພັດທະນາ, ເປັນສະມາຊິກສະພາ
ບ ລິຫານຂອງ ກຮກຈ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ 
2010-2013, ມ ປະສ ບການຫຼາຍກວ່າ  
10 ປ  ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ. 

 

ນອກຈາກນັົ້ນ, ຍງັມ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານອ ກ 2 ທາ່ນ ທ ີ່ໄດູ້
ຖກືເລອືກເອ າມາໃໝຄ່:ື 

 
ທາ່ນ ນາງ ວນັສ  ຈນິດາວ ງ, 
ປະທານ ສມກຈ 

ທ່ານເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຈຸລະ
ພາກ, ທັງເປັນທ ີ່ປ ກສາໃຫູ້ແກ່ສະພາ
ບ ລິຫານ ສສງ ມິດຕະພາບ. ຈ ບການສ ກ
ສາລະດັບປະຣິນຍາໂທ ດ້ານການວາງ 
ແຜນການພັດທະນາລະດັບພາກພືົ້ນ.  
ໄດູ້ ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການເງິນ  

ຈຸລະພາກເປັນເວລາຫຼາຍປ  ເຊ ີ່ງເປັນທັງພະນັກງານສິນເຊືີ່ອ, ເປັນ
ທ ີ່ປ ກສາດ້ານວິຊາການຝ່າຍລາວ ແລະ ເປັນຄ ຝ ກໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ
ການທ ີ່ເປັນທາງການ ແລະ ຂະແໜງການເຄ ີ່ງທາງການ ຂອງວຽກ
ງານການເງິນຈຸລະພາກ. 
 
ທາ່ນ ນາງ ຂນັມະນ  ສທຸ າມະວ ງ, 

ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ສມກຈ 
ທ່ານເປັນຜ ູ້ອ ານວຍການຂອງສະຖາບັນ 
ການເງິນຈຸລະພາກທ ີ່ຮັບເງິນຝາກປະຕ ຄ າ. 
ທ່ານມ ປະສ ບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປ  ໃນ
ຂະແໜງການພາກທຸລະກິດ.  
 
 
 

… 
ແລະ ຄະນະກວດກາຊຸດໃໝ ່
ນອກຈາກນັົ້ນ, ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ຍັງໄດູ້ເລືອກຕັົ້ງເອ າ
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກວດກາ 3 ທ່ານດັີ່ງນ ົ້: 
 
ທາ່ນ ເພດັດາລາ ມະນ ວ ງ,  
ປະທານ 
ທ່ານເປັນຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ຂອງ ສສງ ກອງທ ນສະຫະກອນ. 
ມ ປະສ ບປະການດ້ານການເງິນຈຸລະພາກຫຼາຍກວ່າ 8 ປ .  
 
ທາ່ນ ໄຊຍາ ທ າມະວ ງແສງ,  
ຮອງປະທານ  
ທ່ານເປັນຜ ູ້ຈັດການຂອງ ສສງ ຫ ວແຊຈະເລ ນ. ມ ປະສ ບການ
ດ້ານການເງິນຈຸລະພາກຫຼາຍກວ່າ 7 ປ . 

 
ທາ່ນ ສພຸ ນ ລາຊະພ ນ,  
ສະມາຊກິ 
ທ່ານເປັນຜ ູ້ຈັດການຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ ີ່ຮັບເງິນ
ຝາກ ຈ າປາລາວ. 
ມ ປະສ ບການດ້ານການເງິນຈຸລະພາກຫຼາຍກວ່າ 5 ປ .  
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ວາລະສານ ສມກຈ 

  
ຂາ່ວສານຕາ່ງໆ ຈາກ ສມກຈ 

 
 
ກກຈ ໄດູ້ຮັບໃບອະນຍຸາດຊ ີ່ວຄາວ ເປັນ ສມກຈ ພາຍຫຼັງທ ີ່ໄດູ້ມ 
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງພາຍໃນໄລຍະເກືອບສອງປ ຜ່ານມາ, 
ກກຈ ກ ີ່ໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຊ ີ່ວຄາວ ໃຫູ້ເປັນສະມາຄ ມການເງິນ
ຈຸລະພາກ (ສມກຈ)ຈາກກະຊວງພາຍໃນ ໃນວັນທ  25 ເດືອນ 
ຕຸລາປ  2013. ສມກຈ ຈະຕ້ອງໄດູ້ສ ີ່ງບ ດລາຍງານກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ສະມາຊິກຄັົ້ງທ າອິດ ແລະ ການທ ບທວນຄືນ ແລະ ການ
ອະນຸມັດກ ດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕ ນ ໃຫູ້ແກ່ກະຊວງພາຍໃນ. 
ຈາກນັົ້ນ, ກະຊວງພາຍໃນຈືີ່ງຈະອອກໃບອະນຸຍາດຖາວອນໃຫູ້
ແກ່ສະມາຄ ມ. 
 
ສມກຈ ໄດູ້ຈດັຕັົ້ງກອງປະຊມຸໃຫຍສ່ະມາຊກິຄັົ້ງທ າອິດ 
ພາຍຫຼັງທ ີ່ໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຊ ີ່ວຄາວຈາກກະຊວງພາຍໃນແລູ້ວ, 
ສມກຈ ກ ີ່ໄດູ້ຈັດຕັົ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກຄັົ້ງທ າອິດຂືົ້ນໃນ
ວັນທ  15 ເດືອນພະຈິກ ປ  2013 ທ ີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
ກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວໄດູ້ເຂ ົ້າຮ່ວມໂດຍ ສະມາຊິກຂອງສະມາຄ ມ, 
ຄ ່ຮ່ວມງານ, ຜ ູ້ໃຫູ້ທ ນ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະມາຄ ມ ຈ ານວນ
ທັງໝ ດ 41 ທ່ານ. ຜ ູ້ເຂ ົ້າຮ່ວມໄດູ້ສ ນທະນາກັນ ແລະ ໄດູ້
ອະນຸມັດ ກ ດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະມາຄ ມ, ໄດູ້ເລືອກເອ າ
ສະມາຊິກສະພາບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະກ າມະການກວດກາ ຊຸດໃ
ໝ່ ແລະ ໄດູ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜ ນສ າເລັດຂອງສະມາຄ ມຕະ
ລອດໄລຍະເວລາ 3 ປ ຜ່ານມາ. 
 
ສມກຈ ມ ຄວາມຫວງັວ່າຈະໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ 
UNCDF ແລະ GIZ  
ເພືີ່ອທ ີ່ຈະສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກທ ີ່ກ ານ ດໄວູ້ຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍສ າລັບປ  2014ໃຫູ້ໄດູ້ຢ່າງຄ ບຖ້ວນສ ມບ ນນັົ້ນ, ສມກຈ ຍັງ
ມ ຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານບຸກ
ຄະລາກອນເພ ີ່ມເຕ ມອ ກຈ ານວນໜືີ່ງ. ຍ້ອນແນວນັົ້ນ, ສມກຈ 
ໄດູ້ຢືີ່ນບ ດສະເໜ ໂຄງການໄປຫາໂຄງການ UNCDF-MAFIPP 
ເຊ ີ່ງຈະເຮັດໃຫູ້ ສມກຈ ສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກ າ
ຕ່າງໆໄດູ້ ເຊ ີ່ງໃນນັົ້ນລວມມ  ຫຼັກສ ດການອອກໃບປະກາດສະນ 
ຍະບັດດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ລ ງທ ນໃສ່ລາຍຈ່າຍໃນການ
ດ າເນ ນງານຂອງ ສມກຈ ຈ ານວນໜືີ່ງ. ອ ງການ GIZ ກ ີ່ຍັງໃຫູ້
ສັນຍານວ່າມ ຄວາມປະສ ງຢາກສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນແກ່ ສມກຈ ຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ ລວມທັງ
ຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນຂ ງ
ເຂດວຽກງານການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ / ການຝ ກອ ບຮ ມ. 
 
ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ໄດູ້ເພ ີ່ມຂືົ້ນເປັນ 52 ສະມາຊກິ 
ນັບຕັົ້ງແຕ່ການພ ມເຜ ຍແຜ່ວາລະສານສະບັບກ່ອນ (ເດືອນ
ກ ລະກ ດ ປ  2013), ສມກຈ ໄດູ້ມ ຄວາມຍິນດ ໃນການຕ້ອນຮັບ
ສະມາຊິກໃໝ່ຈ ານວນ 10 ສະມາຊິກ, ເຊ ີ່ງເຮັດໃຫູ້ ສມກຈ ມ 
ສະມາຊິກທັງໝ ດໃນປະຈຸບັນ ມ ເຖິງ 52ສະມາຊິກ. ສະມາຊິກໃ
ໝ່ແມ່ນລວມມ : ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ ີ່ບ ີ່ຮັບເງິນຝາກ 
ອາລຸນໃໝ່, ມະຫາຊັບ, ເນັກ, ອຸດ ມເອກ, ສສງ ມິດຕະພາບ, 
ສ ນພັດທະນາວິສາຫະກິດຮ່ວມມ  ລາວ ອິນເດຍ, ບ ລິສັດທ ີ່ປ ກສາ
ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ພະແນກການຮ່ວມມື 
ເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງສະຖານທ ດອ ດສະຕຣາລ , ອ ງການຄາດ 
ແລະ ທ່ານ ບັນດິດ ສ ສຸກດາ (ເປັນສະມາຊິກລາຍບຸກຄ ນ, ໃນ
ເມືີ່ອກ່ອນເປັນຕ ວແທນຂອງອ ງການ GIZ).  

 
ອ ງການ SEEP ໄດູ້ທ າການປະເມ ນຄວາມອາດສາມາດດາ້ນເຄອື
ຂາ່ຍຂອງ ກຮກຈ / ສມກຈ 
ໃນຊ່ວງໄລຍະອາທິດທ  2 ຂອງເດືອນທັນວາ, ໄດູ້ມ ທ ີ່ປ ກສາຈາກ
ອ ງການເຄືອຂ່າຍ SEEP ມາຢູ້ຽມຢາມ ສປປລາວ ເພືີ່ອທ າການ
ປະເມ ນພາຍນອກ ສມກຈ. ການປະເມ ນດັີ່ງກ່າວແມ່ນມ ເປ ົ້າໝ
າຍເພືີ່ອປະເມ ນເບ ີ່ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຜ ນການປະຕິບັດ
ງານຂອງເຄືອຂ່າຍ ສມກຈ ຂອງພວກເຮ າ.ການປະເມ ນດັີ່ງກ່າວນ ົ້
ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນທ ີ່ສ າຄັນເຂ ົ້າໃນການອອກແບບແຜນ
ຍຸດທະສາດ&ແຜນທຸລະກິດ ສ າລັບປ  2015-2017.  
 
ສມກຈ ເປນັຜ ູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນກອງປະຊມຸກຽ່ວກັບ
ການປະກັນໄພຈລຸະພາກ ສ າລບັ ສກຈ 
ສມກຈ ໄດູ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບ ລິສັດເຄືອຂ່າຍປະກັນໄພແຫ່ງປະ
ເທດລາວ (AGL), ອ ງການຮ່ວມມເືພືີ່ອການພັດທະນາຂອງປະ
ເທດສະວິດເຊ ແລນ (SDC) ແລະ ສ ນການເງິນຈຸລະພາກ 
(MFC), ເພືີ່ອທ າການຫ້າງຫາກະກຽມກອງປະຊຸມສ າມະນາ
ກ່ຽວກັບການປະກັນໄພຈຸລະພາກ. ກອງປະຊຸມສ າມະນາເພືີ່ອນ າ
ສະເໜ ກ່ຽວກັບວຽກງານດັີ່ງກ່າວແມ່ນຈະຖືກຈັດຂືົ້ນທ ີ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທ  21 ເດືອນມັງກອນ ປ  2014 
ແລະ ຈະໄດູ້ຮັບການເປັນຜ ູ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຊ່ຽວຊານ
ການປະກັນໄພຈຸລະພາກຈາກບ ລິສັດເຄືອຂ່າຍປະກັນໄພແຫ່ງປະ
ເທດລາວ. ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຂະໜາດໃຫຍ່ ທ ີ່ມ 
ຄວາມສ ນໃຈໃນການນ າເອ າຜະລິດຕະພັນການປະກັນໄພເງິນກ ູ້
ໃນກ ລະນ ເສຍຊ ວິດເຂ ົ້າມານ າໃຊູ້ ແມ່ນຈະໄດູ້ຖືກເຊ ນໃຫູ້ເຂ ົ້າ
ຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັົ້ງຕ ີ່ໄປ ເຊ ີ່ງຈະໄດູ້ຖືກຈັດຂືົ້ນໃນວັນທ  23 
ເດືອນມັງກອນ ປ  2014. 
 
ການນ າສະເໜ ກຽ່ວກບັການທະນາຄານແບບເຄືີ່ອນທ ີ່ຂອງ ສະຖາ
ບັນການເງນິຈລຸະພາກທ ີ່ຮັບເງິນຝາກນ ວຕັົ້ນ 
ໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ກກຈ ຄັົ້ງທ  3 ທ ີ່ຈັດຂືົ້ນໃນວັນທ  27
ເດືອນກັນຍາ, ທ່ານ ນ ລິນດາ ສຸວັນນະເຮືອງ, ຜ ູ້ອ ານວຍການ
ໃຫຍ່ຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ ີ່ຮັບເງິນຝາກນ ວຕັົ້ນໄດູ້
ນ າສະເໜ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນການຊ າລະເງິນແບບເຄືີ່ອນທ ີ່ທ ີ່
ເອ ົ້ນວ່າ ກ ບເພ (KipPay). ບ ດນ າສະເໜ ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼ
ດເອ າໄດູ້ທ ີ່ນ ົ້: 
http://laomfa.org/images/stories/training/KipPay%20MFWG
%20Lao%20Sept%202013%20Lao.pdf 
 
ທະນາຄານ ເອຊ ລ ດາ ໄດູ້ນ າສະເໜ ການດ າເນ ນງານຂອງຕ ນ 
ໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກດຽວກັນນັົ້ນ, ຍັງມ ຕ ວແທນ 2 ທ່ານ
ຈາກທະນາຄານເອຊ ລ ດາລາວໄດູ້ນ າສະເໜ ກ່ຽວກັບປະຫວັດ
ຄວາມເປັນມາ, ການດ າເນ ນງານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ
ບ ລິການຂອງທະນາຄານເອຊ ລ ດາ ໃນ ສປປລາວ. ທ່ານສາມາດ 
ເບ ີ່ງບ ດນ າສະເໜ ໄດູ້ທ ີ່ນ ົ້:http://laomfa.org/lo/about-lao-

mfa/workshop-a-trainings/147-3rd-member-meeting-2013-

focuses-on-mobile-banking-mfi-supervison-and-acleda.html 

 
ການຝ ກອ ບຮ ມກຽ່ວກບັ‘ການຄວບຄມຸ / ການກວດກາພາຍໃນ’  
ໃນວັນທ  14 - 18 ເດືອນຕຸລາ ປ  2013, ສມກຈໄດູ້ຈັດການ
ຝ ກອ ບຮ ມກ່ຽວກັບ ‘ ການຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດກາພາຍໃນ’  
ໂດຍການຮ່ວມມກືັບສ ນການເງິນຈຸລະພາກ (MFC) ແລະໄດູ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜ ນໂດຍອ ງການ ADA. ເອກະສານຝ ກອ ບຮ ມ
ສາມາດດາວໂຫຼດເອ າໄດູ້ ທ່ີນີ.້  

http://laomfa.org/images/stories/training/KipPay%20MFWG%20Lao%20Sept%202013%20Lao.pdf
http://laomfa.org/images/stories/training/KipPay%20MFWG%20Lao%20Sept%202013%20Lao.pdf
http://laomfa.org/lo/about-lao-mfa/workshop-a-trainings/147-3rd-member-meeting-2013-focuses-on-mobile-banking-mfi-supervison-and-acleda.html
http://laomfa.org/lo/about-lao-mfa/workshop-a-trainings/147-3rd-member-meeting-2013-focuses-on-mobile-banking-mfi-supervison-and-acleda.html
http://laomfa.org/lo/about-lao-mfa/workshop-a-trainings/147-3rd-member-meeting-2013-focuses-on-mobile-banking-mfi-supervison-and-acleda.html
http://laomfa.org/images/stories/training/Internal%20Control.zip
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ວາລະສານ ສມກຈ 

  

 ເວັບໄຊ ການເງນິຈລຸະພາກທ ີ່ເປນັປະໂຫຍດ: 

 ເຄອືຂ່າຍທະນາຄານເພືີ່ອຄ ນທກຸຍາກ (BWTP): 
www.bwtp.org 

 ຄະນະກ າມະການສະເພາະກດິ ການປະຕບິດັງານດາ້ນ
ສງັຄ ມ (SPTF):   
www.sptf.info  

 ກຸມ່ປ ກສາຫາລ ືເພືີ່ອຊວ່ຍເຫຼອືຄ ນທກຸຍາກ (CGAP): 
 www.cgap.org  

 ການແລກປຽ່ນຂ ົ້ມ ນຂາ່ວສານການເງິນຈລຸະພາກ 
(MIX): 

 www.mixmarket.org  

 ເກດເວການເງນິຈລຸະພາກ: 
 www.microfinancegateway.org  

 ເຄອືຂ່າຍ ຊ ບ (SEEP Network):  
 www.seepnetwork.org  

 ຂ ົ້ມ ນຂອງທະນາຄານໂລກ - Global Findex: 
http://datatopics.worldbank.org/financi

alinclusion/country/lao-pdr   

 

 ຂ ົ້ມ ນຄວາມໂປງ່ໃສຂອງການເງນິຈລຸະພາກ: 
www.mftransparency.org  

    

ສະໜບັສະໜ ນ ໂດຍ: ອ ງການ ADA 

  ສະມາຄ ມການເງນິຈລຸະພາກ 

ຖະໜ ນ ໂພນຕ້ອງ-ໂພນພະເນ າ, ບ້ານໂພນພະເນ າ 

ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ສປປລາວ 

ອ ເມວ: mfa@laomfa.org 

ເວັບໄຊ:  www.laomfa.org 

ໂທ/ແຟກ: +856 21 900350 

ເວລາເຮັດວຽກ: ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8-12, 13-17 ໂມງ 

  

ສະມາຊກິ ສມກຈ: 52 ສະມາຊກິ 

 

  

ພມິເຜ ຍແຜໂ່ດຍ: 

 

http://www.bwtp.org/
http://www.sptf.info/
http://www.cgap.org/
http://www.mixmarket.org/
http://www.microfinancegateway.org/
http://www.seepnetwork.org/
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/lao-pdr
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/lao-pdr
http://www.mftransparency.org/
http://www.laomfa.org/

