
 

             

 

ຫ ຼັກສູດ ຝຶກອບົຮມົ ການເງນິ ເພ ື່ ອການກະສກິ າ 
ຂຼັ ັ້ນຕອນທ າອດິ: ກອງປະຊຸມ ສ າມະນາ ການເງນິ ດ ັ້ານ ເພ ື່ ອການກະສກິ າ 

ທ ື່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ, ວຼັນທ  24-28 ເມສາ 2017 
 

ແບບຟອມສະໝຼັກ 
 
ຊ ື່ ສະຖາບຼັນ  
ຊ ື່ ອ ານວຍການ   
ທ ື່ ຢູື່   
ປະເທດ  
ເບ ໂທລະສຼັບ  
ອ ເມວລ ໌  
ເວບໄຊສ ໌  
ສະຖານະພາບທາງກດົໝາຍ  
ຜູ ັ້ຖ ຫຸ ັ້ນຫ ຼັກ (ຫ າຍກວື່ າ 5% ຂຶ ັ້ນໄປ)  
ຈຼັດລ າດຼັບທ ື່  (ໂດຍໃຜ?, ແຕື່ ເມ ື່ ອໃດ?)  
ບດົລາຍງານທາງດ ັ້ານການເງນິຂອງທື່ ານໄດ ັ້
ເຜ ຍແຜື່ ຕະຫ າດ MIX  

ໄດ ັ້ເຜ ຍແຜື່ /ບ ື່ ໄດ ັ້
ເຜ ຍແຜື່  

ວຼັນທ  ລາຍງານຄຼັ ັ້ງຫ ັ້າສຸດ: 

ຊຼັບສນິທຼັງໝດົ (ເປຼັນ USD) ຂອງໄຕມາດລື່ າສຸດ (3 ເດ ອນສຸດທ ັ້າຍ)  
ຍອດເຫ  ອເງນິກູ ັ້ ທ ື່ ກ າລຼັງເຄ ື່ ອນໄຫວຢູື່   
% ຂອງຍອດເຫ  ອເງນິກູ ັ້ການກະສກິ າ  
ຈ ານວນຜູ ັ້ກູ ັ້ຍ  ມ ຂອງໄຕມາດລື່ າສຸດ  (3 ເດ ອນສຸດທ ັ້າຍ)  
% ຈ ານວນຜູ ັ້ກູ ັ້ຍ  ມ ຢູື່ ເຂດຊນົນະບດົ  
ຈ ານວນ ພະນຼັກງານ  

 
ຊ ື່ ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮື່ ວມ  
ຕ າແໜື່ ງ ຢູື່ ສະຖາບຼັນ   
ຕ າແໜື່ ງທ ື່ ຮຼັບຜດິຊອບໃນໄລຍະ 5 ປ ຜື່ ານມາ  
ປະສບົການດ ັ້ານການເງນິກະສກິ າ (ການປື່ ອຍກູ ັ້
ເພ ື່ ອການກະສກິ າ) 

 

 
 
 
 
 



 

             

 

ຂ ັ້ມນູສະຖາບຼັນຂອງທື່ ານທ ື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງກຼັບ ການເງນິດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ/ຫ   ຜູ ັ້ເຮຼັດໜັ້າທ ື່ ໃນຂະບວນການສ ັ້າງຕື່ ອງໂສ ັ້ມນູຄື່ າເພ ັ້ມ 
ດ ັ້ານກະສກິ າ  
 
1. ປະຈບຸຼັນສະຖາບຼັນຂອງທື່ ານ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການບ ລກິານ ດ ັ້ານການເງນິກະສກິ າຫຍຼັງແດື່ ? ກະລຸນາໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດ 
2. ທື່ ານມ ບຼັນຫາສະເພາະ ຫ   ຄວາມສື່ ຽງໃດ ໃນເວລາທ ື່ ໃຫ ັ້ບ ລກິານແກື່ ລູກຄ ັ້າດຼັື່ ງລຸື່ ມນ ັ້:   

 ຊາວກະສກິອນ? 
 ຜູ ັ້ອ ື່ ນໆ ທ ື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງໃນລະບບົຕື່ ອງໂສ ັ້ມູນຄື່ າເພ ັ້ມດ ັ້ານກະສກິ າ? 

3. ທື່ ານຄດິວື່ າສະຖາບຼັນຂອງທື່ ານສາມາດສະໜອງໃຫ ັ້ການບ ລກິານແກື່ ລູກຄ ັ້າທ ື່ ຢູື່ ຊນົນະບດົ/ ລູກຄ ັ້າດ ັ້ານກະສກິ າ ໄດ ັ້
ດ ກວື່ າບ ? ແລະ ມ ວທິ ການແບບໃດ?  

4. ສະຖາບຼັນຂອງທື່ ານ ໄດ ັ້ມ ການວາງແຜນ ເພ ື່ ອຈະພຼັດທະນາຜະລດິຕະພຼັນ/ ການບ ລກິານໃຫມື່  ໃຫ ັ້ກຼັບເຂດຊນົນະບດົ 
ແລະ / ຫ   ກຸື່ ມລູກຄ ັ້າດ ັ້ານກະສກິ າໃນປ ຕ ື່ ໄປບ ື່ ? ຖັ້າວື່ າແມື່ ນ, ຜະລດິຕະພຼັນ ຫ   ການບ ລກິານຫຍຼັງ? ກະລຸນາໃຫ ັ້ລາຍ
ລະອຽດ. 

5. ທື່ ານເຄ ຍເຂົ ັ້າຮື່ ວມ ການຝຶກອບົຮມົທາງດ ັ້ານການເງນິກະສກິ າແລ ັ້ວ? ຖັ້າເຄ ຍ, ກະລຸນາລະບຸລາຍຊ ື່ ກື່ ຽວກຼັບການຝຶກ
ອບົຮມົ ແລະ ວຼັນທ .  

6. ທື່ ານມ ຄວາມຄາດຫວຼັງຫຍຼັງ ຈາກການເຂົ ັ້າຮື່ ວມການຝຶກອບົຮມົຄຼັ ັ້ງນ ັ້? 
 
ກະລຸນາຄຼັດຕດິສ າເນາົ ຂ ັ້ມນູ ທາງດ ັ້ານການເງນິຂອງ ສກຈ ທື່ ານ ຕາມແບບຟອມ (MFI Factsheet) ຄຼັ ັ້ງຫ ັ້າສຸດ ແລະ ບດົລານ

ງານປະຈ າປ ຜື່ ານມາ ຂອງສະຖາບຼັນທື່ ານ (ສະບຼັບພາສາອຼັງກດິຖາເປຼັນໄປໄດ ັ້)  
_________________________________________________________________________ 
 
ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າ ຊ ື່ :  ………………………………………., ອ ານວຍການ: ......................................................  
(ຊ ື່ )                          (ຕ າແໜື່ ງ)     (ສະຖາບຼັນ)  
ຂ ຢ ນຢຼັນວື່ າ:  
 

 ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າເຂົ ັ້າໃຈດ ວື່ າຄ າຮ ັ້ອງສະຫມຼັກຂອງຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າອາດຈະຖ ກປະຕເິສດ  
 ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າຂ ຍ ນຍຼັນວື່ າ ຂ ັ້ມູນທ ື່ ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າໄດ ັ້ສະໜອງໃຫ ັ້ທຼັງໝດົ ໃນທ ື່ ນ ັ້ ໄດ ັ້ຄບົຖັ້ວນ ແລະ ຖ ກຕ ັ້ອງ 
 ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າໃນຜູ ັ້ອ ານວຍການ, ຂ ຢ ນຢຼັນ ຈະເຂົ ັ້າຮື່ ວມຝຶກອບົຮມົຄຼັ ັ້ງນ ັ້ ດ ັ້ວຍຕນົເອງ 

ສະຖານທ ື່  ແລະ ວຼັນທ    ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ   ລາຍເຊຼັນພ ັ້ອມກາຈ ັ້າ 
 
 
 
 
ໝາຍເຫດ: ຂ ັ້ມູນທຼັງໝດົ ທ ື່ ໄດ ັ້ສະໜອງມາກຼັບແບບຟອມສະໝຼັກນ ັ້ ຈະຮຼັກສາເປຼັນຄວາມລຼັບ ໂດຍ ສະມາຄມົການເງນິ
ຈລຸະພາກ(Lao MFA), ອງົການ ADA and FAO, ຈະໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າ ໃນກອງປະຊຸມ ສ າມະນາ ການເງນິ ດ ັ້ານ ເພ ື່ ອການ
ກະສກິ າ ເທົື່ ານຼັ ັ້ນ. 
 


