
 

 

 

 

ຄວາມຄືບ

ຂອງໜ�ວຍ

ທ�ານ ພ�ດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ງານຄວາມຄືບໜ�າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດວຽກງານຂອງ

ສອນໄຊ ສພີັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ,ີ 

ຖະກິດເມ່ືອບໍ�ດົນມານີ້ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ�ຕົກລົງ

ຫຍາຍມາດຕະການດ�ານເສດຖະກິດເພື່ອແກ�ໄຂຜົນ

08 ເມສາ 2020; ໜ�ວຍງານນະໂຍບາຍດ�ານເງິນ

ງານ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ�າຂອງວຽກງານ

ທຫລ ໄດ�ປະກາດນ�າໃຊ�ຂໍ�ຕົກລົງວ�າດ�ວຍນະ

COVID-19 ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນ

ບ�ອນອີງໃຫ�ແກ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາ

ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ�ຍ, (2) ການປ�ບຫຼຸດອັດຕາ

ກັນແກ�ໄຂ, (3) ການສະໜອງເງິນກ��ບ�ວງໃໝ�ໃຫ�

ຄືບໜ�າໃນການປະຕິບັດ 

ໜ�ວຍງານນະໂຍບາຍດ�ານເງນິ
 

 
 

ທ�ານ ພ�ດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ຫົວໜ�າໜ�ວຍງານນະ

ງານຂອງໜ�ວຍງານນະໂຍບາຍດ�ານເງິນຕາ, ຄະນະສະເພາະ

 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫົວໜ�າ

ລົງວ�າດ�ວຍການແບ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຕິດຕາມຜົນ

ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ສະບັບ

ເງິນຕາ, ໄດ�ດ�າເນີນການປະຊຸມປ�ກສາຫາລກືັນເພື່ອແບ�ງຄວາມ

ງານທີໄ່ດ�ຮັບມອບໝາຍມີຜົນສ�າເລັດເປ�ນກ�າວໆ. 

ໄດ�ປະກາດນ�າໃຊ�ຂໍ�ຕົກລົງວ�າດ�ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ�ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບ

ວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ເພື່ອແກ�ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ

ຖາບັນການເງິນຜ�ອນຜັນຕໍ�ລ�ກໜີ້ທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຄື: (1) 

ຕາດອກເບ�ຍ ແລະ ຄ�າທ�ານຽມໃຫ�ລ�ກໜີ້ຂອງຕົນບົນພື້ນຖານ

ໃຫ�ແກ�ລ�ກໜ້ີ ແລະ ຜ��ທີໄ່ດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ�ງກ�າວເພື່ອ

 

ເງນິຕາ 

ນະໂຍບາຍດ�ານເງິນຕາ ໄດ�ລາຍ

ເພາະກິດດ�ານເສດຖະກິດ ຕໍ�ທ�ານ

ໜ�າຄະນະສະເພາະກິດດ�ານເສດ

ຜົນກະທົບ ແລະ ຜັນຂະ     

ບັບເລກທ ີ001/ສພກ, ລົງວັນທ ີ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນໜ�ວຍ

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ

ການລະບາດຂອງພະຍາດດັ�ງກ�າວເປ�ນ

 ການເລື່ອນເວລາຊ�າລະໜີ້ທັງ

ຖານການປ�ກສາຫາລືເພື່ອຮ�ວມ

ກ�າວເພື່ອຟ��ນຟ�ການຜະລິດ ແລະ 



(4) ປ�ບປ�ງໂຄງສ�າງເງິນກ��ຄືນໃໝ�ໃຫ�ແກ�ລ�ກໜ້ີທີໄ່ດ�ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກ�ານົດອາຍ�ສັນຍາ ຫຼື ງວດຊ�າລະຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບ�ຍຄືນໃໝ�

ໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບຄວາມສາມາດຂອງລ�ກໜ້ີ. ໃນນີ,້ ໃຫ�ມີໄລຍະປອດໜີ້ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ�ຍເປ�ນເວລາ 1 ປ� ຫຼື ຕາມການຕົກລົງລະ

ຫວ�າງເຈົ້າໜ້ີແລະລ�ກໜ້ີ. ຄຽງຄ��ກັນນີ້ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃດທ່ີປະຕບັິດມາດຕະການ, ນະໂຍບາຍທີ່ ທຫລ ກ�າ

ນົດໄວ�ແມ�ນໄດ�ຮັບການຍົກເວ້ັນການປະຕບັິດຕາມຂໍ�ຕົກລົງວ�າດ�ວຍການຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງ ິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງ ທທກ (ສະ

ບັບເລກທ ີ512/ທຫລ, ລົງວັນທ ີ29 ມິຖຸນາ 2018) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ (ເລກທ ີ02/ທຫລ, ລົງວັນທ ີ04 ກ�ມພາ 2015).  

ຜ�ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການແຜ�ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ�ກັບຂະແໜງເງິນຕາ, ສະຖາ

ບັນການເງິນ ແລະ ຜ��ປະກອບການເຫັນວ�າ: ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈ�ານວນໜ່ຶງ ໄດ�ມີນະໂຍບາຍຜ�ອນຜັນໃຫ�

ແກ�ລ�ກຄ�າ, ແຕ�ກໍ�ຍັງມີຈ�ານວນໜຶ່ງກ�າລັງຢ��ໃນຂັ້ນຕອນຄົ້ນຄວ�າດ�າເນີນການ. ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2020 ທຫລ ໄດ�ມີການດັດປ�ບ

ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາໂດຍສະເພາະໄດ�ຫຼຸດອັດຕາສ�ວນເງ ິນແຮຝາກບັງຄັບທີ່ເປ�ນສະກ�ນເງ ິນກີບລົງຈາກ 5% ມາເປ�ນ 4% ແລະ

ສະກ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດລົງຈາກ 10% ເປ�ນ 8% ເຊິ່ງໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດໄດ�ມີແຫຼ�ງທຶນຫຼາຍຂ້ຶນໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອເພື່ອ

ຊຸກຍ��ຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2020 ທຫລ ໄດ�ປ�ບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ�ຍພື້ນຖານຂອງ 

ທຫລ ລົງ 1% ທັງ 3 ໄລຍະເວລາຄື: ໄລຍະບໍ�ເກີນ 7 ວັນຈາກ 4% ມາເປ�ນ 3% ຕໍ�ປ�, ໄລຍະ 7–14 ວັນຈາກ 5% ມາເປ�ນ 4% ຕໍ�ປ� 

ແລະ ໄລຍະເກີນ 14 ວັນ-1 ປ�ຈາກ 10% ມາເປ�ນ 9% ຕໍ�ປ�) ແລະ ພ�ອມດຽວນັ້ນ, ກໍ�ສົມທົບຂະແໜງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກວດກາຂໍ�ມ�ນ

ເພື່ອດ�າເນີນການອວ�າຍໜ້ີຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ. 

ທ�ານຫົວໜ�າໜ�ວຍງານນະໂຍບາຍດ�ານເງິນຕາໄດ�ໃຫ�ຮ��ກ�ຽວກັບການຊຸກຍ��ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດກອງທຶນ SME ຊຶ່ງ   

ທຫລ ໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕບັິດຕາມແຈ�ງການຂອງຫ�ອງວ�າການສ�ານັກງານນາຍົກສະບັບເລກທ ີ 967/ຫສນຍ, ລົງວັນທ ີ 27/06/2018 ອະນ�

ມັດໃຫ� ທຫລ ສະໜອງທຶນ 200 ຕືກ້ີບ ເພື່ອສະໜັບສະໜ�ນ SME; ໃນນີ,້ ໄດ�ແບ�ງອອກເປ�ນ 2 ງວດໆລະ 100 ຕືກ້ີບ. ໃນງວດທ�າອິດ 

ທຫລ ສະໜອງ 100 ຕືກ້ີບໃຫ�ກອງທຶນ SME, ກະຊວງອ�ດສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າ ແລະ ກອງທຶນປ�ອຍກ��ໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ 4 

ແຫ�ງ ເພື່ອປ�ອຍສິນເຊື່ອໃຫ�ແກ� SME ໃນອັດຕາດອກເບ�ຍຕ��າບໍ�ເກີນ 3% ໂດຍຈະສ�ມໃສ� 4 ຂະແໜງການ ຕົ້ນຕໍຄ:ື 1) ປ�ກຝ�ງ ແລະ

ລ�ຽງສັດ, 2) ປ�ງແຕ�ງກະສິກ�າ, 3) ຫັດຖະກ�າ ແລະ 4) ທ�ອງທ�ຽວ .ໃນໄລຍະທີມີ່ການແຜ�ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19, ກອງທຶນສົ�ງເສີມ 

SME ອອກແຈ�ງການໃຫ� 4 ທະນາຄານ ສ�ມໃສ�ປ�ອຍເງິນກ��ໃຫ�ຂະແໜງການຜະລິດກະສິກ�າເປ�ນສິນຄ�າກ�ອນ ເຊັ�ນ: ຂະແໜງປ�ກຝ�ງ-

ລ�ຽງສັດ ແລະ ຂະແໜງການປ�ງແຕ�ງກະສິກ�າຊຶ່ງມາຮອດປະຈ�ບັນມີ SME ຈ�ານວນໜ່ຶງທີປ່ະສານກັບທະນາຄານແລ�ວ, ແຕ�ທະນາຄານບໍ�

ສາມາດລົງປະເມີນລ�ກຄ�າໄດ�ເທື່ອ . ມາຮອດປະຈ�ບັນກ�າລັງກະກຽມເບີກຖອນເງິນງວດທ ີ2 ເພີ່ມ ຈ�ານວນ 100 ຕື້ກີບ ເພື່ອສືບຕໍ�ປ�ອຍກ��

ໃຫ�  SME ໂດຍຈະເລັ�ງໃສ�ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ຈ�ນລະວິສາຫະກິດໃຫ�ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ສ�າລັບວຽກກອງທຶນເງິນກ��ທະນາຄານພັດທະນາແຫ�ງຊາດຈີນ ກໍ�ໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາເງິນກ��ບ�ວງ 100 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ

ທີ່ໄດ�ລົງນາມໄປໃນຄັ້ງວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2019, ທຫລ ໄດ�ເປ�ນເຈົ້າການດ�າເນີນການກະກຽມຄວາມພ�ອມເພື່ອຂໍອະນ�ມັດຂໍເບີກ

ຖອນເງິນກ��ບ�ວງດັ�ງກ�າວເປ�ນຕ້ົນໄດ�ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເຜີຍແຜ�ວຽກງານກອງທຶນເງິນກ��ທະນາຄານພັດທະນາແຫ�ງຊາດຈີນໃຫ�ແກ�

ທະນາຄານທ�ລະກິດ, ຄັດເລືອກເອົາບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂມາດຖານ ແລະ ມີເຈດຈ�ານົງເຂ້ົາຮ�ວມໂຄງ

ການເງິນກ��ດັ�ງກ�າວພ�ອມລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈລະຫວ�າງ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານທ�ລະກິດໄດ�ທັງໝົດ 12 ແຫ�ງ. ມາຮອດປະຈ�

ບັນ ບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດດັ�ງກ�າວໄດ�ສັງລວມຂໍ�ມ�ນລ�ກຄ�າ SMEs ເບ້ືອງຕົ້ນມາຍັງ ທຫລ ເພື່ອກະກຽມຖອນເງິນກ��ບ�ວງ 100 ລ�ານ

ໂດລາບ�ວງທ�າອິດຊຶ່ງມີທັງໝົດ 7 ທະນາຄານ 23 ລ�ກຄ�າທີ່ທະນາຄານທ�ລະກິດເຫັນວ�າສອດຄ�ອງຕາມເປ��າໝາຍ ແລະ ຄົບເງື່ອນໄຂ

ມາດຖານລວມເປ�ນວົງເງິນຂໍກ��ຢ�ມທັງໝົດ 371 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ�າກັບ 41,91 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ປະຈ�ບັນ, ທຫລ ກ�າລັງທົບທວນຄືນເງື່ອນໄຂການເຂ້ົາຮ�ວມໂຄງການຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ຫົວໜ�ວຍ SME ໃຫ�ມີ

ຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປ�ນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມີແຜນທ່ີຈະປ�ກສາຫາລກືັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂອງທະ

ນາຄານພັດທະນາຈີນຄືນໃນທ�າຍເດືອນເມສານີ.້  



ກ�ຽວກັບຂ້ັນຕອນການດ�າເນີນໂດຍສະພາອ�ດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຫ�ງຊາດໄດ�ຈັດຕັ້ງຄະນະກ�າມະການເພື່ອຄົ້ນຄວ�າ, ສ�າ

ຫຼວດ, ເກັບກ�າສະຖິຕິຂອງຜົນກະທົບຈາກການແຜ�ລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປ ລາວ ຈາກ 160 ບໍລິສັດ ແລະ ຜ��ປະກອບ

ການ (ເປ�ນການສ�າຫຼວດຜ�ານລະບົບອອນລາຍໃນເວລາ 3 ວັນຈາກຕົ້ນເດືອນເມສາ 2020 ທີ່ຜ�ານມາ) ເພື່ອເປ�ນແນວທາງການແກ�ໄຂ

ດ�ານສະພາບຄ�ອງ, ຫຼຸດຜ�ອນການປ�ດປ�ອຍພະນັກງານ ແລະ ຫຼີກເວ້ັນການປ�ດກິດຈະການ ຊຶ່ງຜົນສ�າຫຼວດເບ້ືອງຕ້ົນຊີ້ໃຫ�ເຫັນວ�າ 52% 

ໃນ 160 ບໍລິສັດຈະໄດ�ປ�ດກິດຈະການພາຍໃນ 3 ເດືອນຂ�າງໜ�າ, ຫຼາຍກວ�າ 30% ກ�າລັງຄິດລັ�ງເລວ�າຈະປ�ດກິດຈະການ ຫຼື ບໍ�ປ�ດ ແລະ 

ມີພຽງ 5% ທີຈ່ະສືບຕໍ�ດ�າເນີນກິດຈະການ. ການຄົ້ນຄວ�າເບ້ືອງຕົ້ນສາມາດແບ�ງອອກເປ�ນ 2 ໄລະຍະທີ່ຈະໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດ

ການຄ:ື 1) ໄລຍະລະບາດຄາດວ�າໃຊ�ເວລາ 6–12 ເດືອນ ແລະ 2)ໄລຍະຟ��ນຟ�  ຄາດວ�າໃຊ�ເວລາ 18–24 ເດືອນ. ປະຈ�ບັນ ຄະນະສະເພາະ

ກິດຂອງສະພາອ�ດສະຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າກ�າລັງເລັ�ງສັງລວມລາຍງານຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນການສ�າຫຼວດຜົນກະທົບໃຫ�ສ�າເລັດ ພາຍໃນ

ທ�າຍເດືອນ ເມສາ 2020. 

ທ�ານ ພ�ດທະໄຊ ສີວິໄລ ໄດ�ແຈ�ງແຜນການໃນຕໍ�ໜ�າ ຈະສືບຕໍ�ຕິດຕາມເກັບກ�າຂໍ�ມ�ນ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການແຜ�ລະ

ບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ�ກັບຂະແໜງເງິນຕາ, ສະຖາບັນການເງິນແລະຜ��ປະກອບການໂດຍການຄົ້ນຄວ�າຊອກຫາຂໍ�ມ�ນໃນໄລ

ຍະລະບາດຂອງພະຍາດທ່ີມີຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ�ອມຕໍ�ກັບຜ��ປະກອບການບໍ�ວ�າຈະເປ�ນລ�ກຄ�າທີໄ່ດ�ກ��ຢ�ມເງິນຈາກທະນາຄານທ�

ລະກິດ ແລະ ລ�ກຄ�າທີນ່�າໃຊ�ແຫຼ�ງທຶນຕົນເອງໃນການດ�າເນີນທ�ລະກິດ. ພ�ອມທັງ, ລົງເລິກເບ່ິງຂະແໜງການໃດທີເ່ປ�ນບ�ລມິະສິດຕ�ອງໄດ�

ຄົ້ນຄວ�າສ�າງນະໂຍບາຍທີ່ຈະແຈ�ງແລະຊັດເຈນ; ສືບຕໍ�ຕິດຕາມການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຜ�ອນຜັນໂດຍການຊຸກຍ��ທະນາຄານທ�ລະກິດ

ແລະ ສະຖາບັນການເງິນປະຕບັິດນະໂຍບາຍຜ�ອນຜັນໃຫ�ແກ�ລ�ກຄ�າເງ ິນກ��ຕາມຂໍ�ຕົກລົງວ�າດ�ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ�ໄຂຜົນກະທົບ

ຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ (COVID-19) ສະບັບເລກທ ີ238/ ທຫລ. ລົງວັນທ ີ26 ມີນາ 2020 ຕາມຄວາມເໝາະສົມໂດຍ

ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອທົບທວນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ�ງກ�າວ. ພ�ອມທັງຈະຄົ້ນຄວ�າກ�ຽວກັບການອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທີ່

ເປ�ນເອກະພາບກັນໃຫ�ແກ�ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຕ�າງໆເຊັ�ນ: ບໍລິສັດໃຫ�ເຊົ�າຊື,້ ບໍລິສັດຂາຍລົດທ່ີສະເໜີໃຫ�ເລື່ອນໄລຍະການຊ�າລະ

ຜ�ອນລົດອອກໄປອີກ ແລະ ອືນ່ໆ; ສືບຕໍ�ດ�າເນີນການກວດກາໃຫ�ສ�າເລັດການອວ�າຍຫນີ້ສາມແຈເພື່ອຂໍອະນ�ມັດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ;

ຮັກສາສະເຖຍລະພາບດ�ານເງິນຕາແຫ�ງຊາດຂອງ ທຫລ: ຈະສືບຕໍ�ນ�າໃຊ�ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ�ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທ່ີມີການຄ��ມ

ຄອງຂອງລັດເປ�ນເຄື່ອງມືຫຼັກໃນການຮັກສະສະເຖຍລະພາບເງນິຕາແຫ�ງຊາດ, ສ��ຊົນດັດສົມເງິນຕາຕ�າງປະເທດໂດຍສະເພາະການນ�າເຂ້ົາ

ນ��າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ�ພຽງພ;ໍ ໄປຄຽງຄ��ກັບການຊຸກຍ��ໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມືປ�ອງກັນຄວາມສ�ຽງດ�ານອັດຕາແລກປ�ຽນກັບລ�ກ

ຄ�າທີມີ່ການເຮັດທ�ລະກິດກັບຕ�າງປະເທດໃຫ�ຫຼາຍຂ້ຶນ, ສືບຕໍ�ຈັດຕັ້ງປະຕບັິດມາດຕະການກະຕ��ນເສດຖະກິດດ�ວຍການສະໜັບສະໜ�ນ

ແຫຼ�ງທຶນໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດເພື່ອປ�ອຍກ��ໃຫ�ຈ�ນລະວິສາຫະກິດ, SME ລວມທັງບໍລສິັດທີມີ່ທ�າແຮງດ�ານການສົ�ງອອກ ແລະ ມີຕະ

ຫຼາດຮອງຮັບທີແ່ນ�ນອນ; 

ສ�າລັບວຽກກອງທຶນເງິນກ��ທະນາຄານພັດທະນາແຫ�ງຊາດຈີນ, ທຫລ ຈະເລັ�ງທົບທວນຄນືບັນດາມາດຖານເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ�ກ�າ

ນົດໃນສັນຍາເງິນກ��ໃຫ�ແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ, ຫົວໜ�ວຍ SME ສາມາດເຂ້ົາຮ�ວມໂຄງການ; ສະເພາະວຽກງານກອງ

ທຶນສົ�ງເສີມ SME ທຫລ ສືບຕໍ�ຕິດຕາມການປ�ອຍກ��ເງ ິນບ�ວງທ�າອິດ 100 ຕື້ກີບໃຫ� 4 ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີໄດ�ເຊັນສັນຍາກັບກອງທຶນ

ສົ�ງເສີມ SME ໃຫ�ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼີກລ�ຽງບໍ�ໃຫ�ມີໜ້ີເສຍ (NPL) ເກີດຂ້ຶນສ�ງ; ພ�ອມນີ້, ຈະສືບຕໍ�ຄົ້ນຄວ�າກະກຽມສະໜອງເງິນກ��

ບ�ວງທີສອງ 100 ຕື້ກີບໃຫ�ແກ�ກອງທຶນສົ�ງເສີມ SME ຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ສືບຕໍ�ຄົ້ນຄວ�າຈັດຫາແຫຼ�ງທຶນເພື່ອຟ��ນຟ�ສົ�ງເສີມການ

ຜະລິດ; ສືບຕໍ�ຄົ້ນຄວ�າບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທ່ີເໝາະສົມເພື່ອແກ�ໄຂຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ COVID-19. 

# ຂ�າວ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

ແລກປ�ຽນເງນິຕາຊະຊາຍ ຜິດລະບຽບກົດໝາຍບ�ານເມືອງ 


