
 

 

 

 

ແຫຼ�ງທຶນມີບົດບາດສ�າຄັນ

 ທ�ານ ຄ�າແກ�ວ ວິສສີົມບັດ ວ�າການຫົວ

ປະຕບັິດນະໂຍບາຍການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທະ

(SMEs) ຕໍ�ກອງປະຊຸມສ�າມະນາວຽກງານວິຊາສະເພາະ

ເຂ້ົາໃນການສ�າງວຽກເຮັດງານທ�າ, ສ�າງລາຍຮັບ

ອ�ດສາຫະກ�າ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ�າວຊຶ່ງສ

ຈ�ນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ

ນ�ອຍ ກວມ 13,8%, ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ 

ໃນຜ�ານມາ; ພັກ-ລັດ ໄດ�ມີເເນວທາງຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມ

ແວດລ�ອມ ແລະ ສ�າງເງື່ອນໄຂດ�ານຕ�າງໆທີ່ອ�ານວຍຄວາມສະ

ສາມາດໃນການແຂ�ງຂັນດ�ານການຜະລິດ , ການຄ�າ

ໂນໂລຊ,ີ ການຕະຫຼາດ, ການຄົ້ນຄວ�າທາງດ�ານວິທະຍາສາດ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 5 ປ� ຕັ້ງທີ

ຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�

ແລະ ມີຄ�ນນະພາບສ�ງ ເພື່ອຊົມໃຊ�ພາຍໃນ ແລະ

ສະໜ�ນແຫຼ�ງທຶນໄລຍະຍາວໃຫ�ແກ�ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີສົນໃ

ທຫລ ໄດ�ຊຸກຍ��, ສົ�ງເສີມ ແລະ ສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�

ສິນເຊື່ອ ແລະ ອອກຜະລິດຕະພັນ, ດ�ານການເງິນຫຼາຍປະເພດໃນການສະ

ຮ�ວມລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮບັປະກັນໃຫ� SMEs 

ເຮັດໃຫ�ທ�ລະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ

ປະຊາຊົນ ແລະ ສ�າງເສດຖະກິດໃຫ�ມີການຂະຫຍາ

ມີບົດບາດສ�າຄັນຕໍ�ພາກ SME
 

 
 

ວ�າການຫົວໜ�າກົມບໍລິການທະນາຄານທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (

ທະນາຄານ ແລະ ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ�ແກ�ວິສາຫະກິດຂະ

ກອງປະຊຸມສ�າມະນາວຽກງານວິຊາສະເພາະໂດຍແຫຼ�ງທຶນມີບົດບາດສ�າຄັນຕໍ�ການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ຮັບ ແລະ ຍົກສ�ງຊີວິດການເປ�ນຢ��ຂອງປະຊາຊົນກໍຄືການສ�າງປະຖົມ

ສະຖິຕກິານຂ້ຶນທະບຽນວິສາຫະກິດ (ປ� 2018) ມີທັງໝົດ 154.

ແລະ ກາງກວມ 96,18% (ຈ�ນລະວິສາຫະກິດ ກວມ 77,

 ກວມ 5%) ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ� ກວມ 3,82%.

າງຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມ SMEs ດ�ວຍການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ກ�ານົດມາດຕະການ

ສ�າງເງື່ອນໄຂດ�ານຕ�າງໆທີ່ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ�າງຕັ້ງ, ດ�າເນີນ ແລະ ພັດທະນາ

ການຄ�າ ແລະ ການບໍລິການ ດ�ວຍການສະໜັບສະຫໜ�ທາງດ�ານທຶນຮອນ

ການຄົ້ນຄວ�າທາງດ�ານວິທະຍາສາດ ແລະ ອື່ນໆ; ໃນການຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມ SMEs 

ຕັ້ງທ ີVIII (ປ� 2016-2020) ໂດຍໃຫ�ປ�ບປ�ງພື້ນຖານການຜະລິດໃຫ�ເຂ້ັມ

ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ� SMEs, ສ�ມໃສ�ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປ�ນສິນຄ�າໃຫ�ຫຼາກ

ແລະ ສົ�ງອອກ, ສົ�ງເສີມການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນຂອງ SMEs ໂດຍການ

ໃຫ�ແກ�ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີສົນໃຈປ�ອຍກ��ໃຫ� SMEs ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ສ�າງກົນໄກ

ດ�ານການເງິນຫຼາຍປະເພດໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ການຄ��າປະກັນສິນເຊື່ອ

SMEs ສາມາດເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນໄດ�ຢ�າງສະດວກ, ກວ�າງຂວາງ

ເຮັດໃຫ�ທ�ລະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ, ສາມາດຜະລິດສິນຄ�າອອກຈ�າຫນ�າຍຮັບໃຊ�ສັງຄົມ, 

ກິດໃຫ�ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງເຂ້ັມແຂງ; ດັ�ງນ້ັນ, ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ທຫລ

SME 

(ທຫລ) ໄດ�ສະເໜີການຈັດຕັ້ງ

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ກາງ 

ມີບົດບາດສ�າຄັນຕໍ�ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະກອບສ�ວນ

ງຊີວິດການເປ�ນຢ��ຂອງປະຊາຊົນກໍຄືການສ�າງປະຖົມປ�ດໄຈໃນການຫັນເປ�ນ

154.941 ຫົວໜ�ວຍ, ໃນນ້ີມີ

77,14 %, ວິສາຫະກິດຂະໜາດ

3,82%. 

ກ�ານົດມາດຕະການ ເພື່ອສ�າງສະພາບ

ພັດທະນາ SMEs ແນໃສ�ສ�າງຄວາມ

ທາງດ�ານທຶນຮອນ, ວິຊາການ, ເຕັກ

SMEs ໄດ�ກ�ານົດແຈ�ງຢ��ໃນແຜນ

ໂດຍໃຫ�ປ�ບປ�ງພື້ນຖານການຜະລິດໃຫ�ເຂ້ັມແຂງ ດ�ວຍການ

ການຜະລິດເປ�ນສິນຄ�າໃຫ�ຫຼາກຫຼາຍ 

ໂດຍການ ສ�າງໂຄງການສະໜັບ

ສ�າງກົນໄກ, ປ�ບປ�ງໂຄງສ�າງດ�ານ

ປະກັນສິນເຊື່ອ, ການເຊົ�າສິນເຊື່ອ, ການ

ກວ�າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ�

, ສ�າງວຽກເຮັດງານທ�າໃຫ�ແກ�

ທຫລ ໄດ�ອອກຂໍ�ຕົກລົງວ�າດ�ວຍ



ນະໂຍບາຍຊຸກຍ��ທະນາຄານທ�ລະກິດສະຫນອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ�ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ກາງໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ໂດຍກ�າ

ນົດນະໂຍບາຍຕໍ�ທະນາຄານທ�ລະກິດທີ່ສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ�ງເສີມ SMEs ຄື: ໄດ�ຮັບການສ�າຮອງເງິນແຮລວມທົ�ວໄປ 0,2% ຈາກ

ກ�ານົດໄວ� 0,5% ຂອງຍອດເຫຼືອເງິນກ��ທີ່ເປ�ນຊັ້ນປ�ກກະຕ ິສະເພາະລ�ກຄ�າເງ ິນກ��ທີ່ເປ�ນ SMEs; ມີສິດເຂ້ົາຫາແຫຼ�ງທຶນ ທຫລ ເພື່ອແກ�

ໄຂສະພາບຄ�ອງເມ່ືອເຫັນວ�າມີຄວາມຈ�າເປ�ນ; ຮັບການປະຕິບັດການຍ�ອງຍໍເປ�ນທະນາຄານຕົວແບບໃນການສົ�ງເສີມ SMEs ຈາກ

ລັດຖະບານ ແລະ ທຫລ ເເລະ ໄດ�ຮັບນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕາມການກ�ານົດຂອງ ທຫລ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ. 

ເພື່ອແກ�ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈ�ລະໂລກສາຍພັນໃໝ� (COVID-19), ທຫລ 

ໄດ�ອອກຂໍ�ຕົກລົງວ�າດ�ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເລກທີ 238/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ເພື່ອເປ�ນການຊ�ວຍລ�ກຄ�າຂອງທະນາຄານ

ທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ�ງກ�າວໃຫ�ສາມາດສືບຕໍ�ດ�າເນີນທ�ລະກິດພາຍຫຼັງການລະບາດໄດ�ຖືກ

ຄວບຄ�ມຈົນກວ�າສະພາບເຂ້ົາສ��ປ�ກກະຕິ ດ�ວຍການປ�ບປ�ງໂຄງສ�າງໜ້ີຄືນໃໝ�ໃຫ�ແກ�ລ�ກຄ�າ (ເລື່ອນການຊ�າລະໜ້ີຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກ

ເບ�ຍ), ສະໜອງເງິນກ��ບ�ວງໃໝ�. ສ�າລັບທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ກໄໍດ�ຮັບນະໂຍບາຍຜ�ອນຜັນຍົກເວ້ັນການປະຕິບັດ

ການຈັດຊັ້ນ) ແລະ ການຫັກເງິນແຮຫນີທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ ແລະ ລະບຽບການອ່ືນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຈາກ ທຫລ; ພ�ອມນັ້ນ, ທຫລ ໄດ�ອອກຂໍ�

ຕົກລົງວ�າດ�ວຍໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍ��ການຜະລິດ ແລະ ແກ�ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ�ງກ�າວໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020  ເພື່ອກະ

ຕ��ນເສດຖະກິດ ແລະ ຊ�ວຍບັນເທົາແກ�ໄຂຜ��ທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບດ�ວຍແຫຼ�ງທຶນຂອງ ທຫລ ທີ່ມີອັດຕາດອກເບ�ຍຕ��າ 5,5% ຕໍ�ປ�ໄລຍະ

ເວລາກ��ຢ�ມສ�ງສ�ດ 6 ປ�, ກົນໄກການປ�ອຍກ��ຜ�ານ ທທກ ແລະ ກ�ານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 18 ເດືອນ ເພື່ອແນໃສ�ສ�າງເງື່ອນໄຂ

ໃຫ�ບ�ກຄົນ, ຈ�ນລະວິສາຫະກິດ ແລະ SMEs ທີ່ທ�າການຜະລິດ, ປ�ກຝ�ງ, ລ�ຽງສັດ ແລະ ປ�ງແຕ�ງຜະລິດຕະພັນກະສິກ�າ-ອ�ດສາຫະກ�າ, 

ຜະລິດສິນຄ�າອ�ປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຂະແໜງທ�ອງທ�ຽວ-ການບໍລິການປ��ນອ�ອມ, ຫັດຖະກ�າ-ທ�ລະກິດອ່ືນທ່ີສົ�ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການ

ສົ�ງອອກ ສາມາດເຂ້ົາຫາແຫຼ�ງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕ�າໄດ�ສະດວກ ສາມາດຟ��ນຟ� ແລະ ສືບຕໍ�ການດ�າເນີນທ�ລະກິດໃນໄລຍະທີ່ຍັງມີການລະບາດ 

ແລະ ພາຍຫຼັງການລະບາດໄດ�ຮັບການຄວບຄ�ມ, ທັງເປ�ນການປະກອບສ�ວນຂອງ ທຫລ ໃນການຊຸກຍ��ການຜະລິດພາຍໃນ, ຮັບປະກັນ

ຄວາມຫມ້ັນຄົງດ�ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະຕ��ນເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ປະຈ�ບັນ ມີທະນາຄານທ�ລະກິດ (ທທກ) 16 ທະນາຄານ 

ເຂ້ົາຮ�ວມໂຄງການ ທຫລ ໄດ�ອະນ�ມັດເງິນກ��ໃນງວດທີ 1/2020 ມີທັງໝົດ 93 ລາຍ ໃນວົງເງິນ 374 ຕື້ກີບ. 

ທຫລ ໄດ�ສ�າງຕັ້ງກອງທຶນສົ�ງເສີມການເຂ້ົາຫາແຫຼ�ງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ (ກອງທຶນ LAFF) ພາຍໃຕ�ການສະໜັບສະໜ�ນໜ�ນທຶນ

ຊ�ວຍເຫຼືອຂອງ KFW ເພື່ອປ�ບປ�ງສະພາບແວດລ�ອມທາງທ�ລະກິດ ສ�າລັບ SMEs (ເຂດນອກຕົວເມືອງໃຫຍ�) ແນໃສ�ການເຂ້ົາຫາແຫຼ�ງ

ທຶນໄດ�ຢ�າງສະດວກຄ�ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ປະຈ�ບັນ ມີ 1 ທທກ ແລະ 1 ສະຖາບັນການເງິນເຂ້ົາຮ�ວມ (ມີລ�ກຄ�າ 2.316 ລາຍ, 

ລວມຍອດສິນເຊື່ອ 64,66 ຕື້ກີບ) ສາມາດປ�ອຍສິນເຊື່ອໃນຂົງເຂດ 13 ແຂວງທົ�ວປະເທດ; ນອກນ້ີ, ທຫລ ໄດ�ສະໜອງແຫຼ�ງທຶນສົ�ງເສມີ 

SMEs ພາຍໃຕ�ກອງທຶນສົ�ງເສີມ SMEs (ທສວ) ກະຊວງອ�ດສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າ 200 ຕືກ້ບີ ໃນປ� 2020 ເພື່ອໃຫ� ທສວ ປ�ອຍກ��ຕໍ�

ຜ�ານ ທທກ ໃຫ� SMEs ດ�ວຍອັດຕາດອກເບ�ຍ 3% ຕໍ�ປ�, ປະຈ�ບັນ ມີ 4ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີເຂ້ົາຮ�ວມໂຄງການ ໃນເປ��າໝາຍແມ�ນ

ປ�ກຝ�ງ ແລະ ລ�ຽງສັດ, ປ�ງແຕ�ງກະສິກ�າ, ຫັດຖະກ�າ, ທ�ອງທ�ຽວ. ຮອດທ�າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ທສວ ໄດ�ປ�ອຍກ��ໃຫ� 4 ທະນາຄານ

ທ�ລະກິດແລ�ວ ປະມານ 47 ຕື້ກີບ. 

ທຫລ ໄດ�ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈກັບທະນາຄານພັດທະນາແຫ�ງຊາດຈີນ (CDB) ໃນການກ��ຢ�ມເງິນ 300 ລ�ານໂດລາ, ໃນ

ນັນ້ໄດ�ເຊັນສັນຍາກ��ຢ�ມແລ�ວ 100 ລ�ານໂດລາເພື່ອສົ�ງເສີມການພັດທະນາ SMEs ທີ່ຢ��ໃນຂົງເຂດບ�ລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ (ການ

ຜະລິດ, ການບໍລິການ, ກະສິກ�າ ແລະ ອ�ດສາຫະກ�າປ�ງແຕ�ງ), ປະຈ�ບັນມີ 12 ທທກ ເຂ້ົາຮ�ວມໂຄງການໃນນ້ີມີ 7 ທທກ ເພື່ອສະເໜີເບີກ

ຖອນເງິນ ງວດທີ ່ 1 ນ�າທະນາຄານ CDB. ນອກນ້ີ, ບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການທີ່ຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງ 

ທຫລ ໄດ�ມີນະໂຍບາບ-ລະບຽບການສິນເຊື່ອສະເພາະຂອງຕົນ ເພື່ອປ�ອຍກ��ໃຫ�ບັນດາວິສາຫະກິດຕ�າງໆ. 

 

 



ທ�ານ ຄ�າແກ�ວ ວິສີສົມບັດ ວ�າການຫົວໜ�າກົມບໍລິການທະນາຄານ ໄດ�ໃຫ�ຮ��ວ�າ: ມາຮອດເດືອນ ພຶດສະພາ 2020 ທົ�ວລະບົບ

ທະນາຄານ ສາມາດສະໜອງສິນເຊື່ອໄດ�ທັງໝົດ 77.242 ຕືກ້ີບ, ໃນນັ້ນສະໜອງໃຫ� SMEs ໄດ� 14.210 ກວ�າຕື້ກີບ ກວມ 18,40% 

ແຍກເປ�ນຂະແໜງການ ມີຂະແຫນງການຄ�າ ກວມ 37,41% ຮອງລົງມາຂະແໜງກໍ�ສ�າງກວມ 21, 19%, ຂະແໜງບໍລິການ 20,06%, 

ສ�ວນທ່ີເຫຼືອ ແມ�ນຂະແໜງອ�ດສາຫະກ�າ, ກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� ແລະ ອື່ນໆ.  

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂ້ັມແຂງ ຖ�າປວງຊົນຮ�ວມແຮງນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 


