
 

 

 

ພາກສະຫ ຼຸບຫຍ ໍ້ 
 
     SMEs ລາວສ່ວນຫ າຍແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງ 
ການ ເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕ ໍ່າ ພາຍໃຕ້ໂຄງການກອງທຶນ
ສົົ່ງເສີມ SMEs ເນ ື່ອງຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກ ້ແມ່ນຕ ໍ່າ 
ເມ ື່ອທຽບໃສ່ເງິນກ ້ປົກກະຕິ ໂດຍມີສ່ວນຕ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍ
ເກ ອບ 5-9% ຕ ໍ່ປີ. ແຕ່ໃນເມ ື່ອຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ້ອງການ
ກ ້ຢືມ ແມ່ນໄດ້ພົບຫ າຍສິື່ງທ້າທາຍ ເຊິື່ງບ ໍ່ງ່າຍສ າລັບຫົວໜ່
ວຍ ທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວ.  

      ເຊິື່ງສາເຫດທີື່ SMEs ລາວສ່ວນຫ າຍ ບ ໍ່ສາມາດເຂົົ້າ

ຫາແຫ ່ງທຶນດັົ່ງກ່າວໄດ້ແມ່ນມາຈາກຫ າຍສາເຫດ. ສິື່ງສ າຄັນ
ທີື່ສ ຸດແມ່ນບັນຫາພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີື່ບ ໍ່
ສາມາດຍົກລະດັບຕົນເອງໃຫ້ເປັນ SMEs ທີື່ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ 

ໄດ້ເງ ື່ອນໄຂຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານ.  
      ດັົ່ງນັົ້ນ ແນວທາງສົົ່ງເສີມໃນຕ ໍ່ໜ້າ ຈຶື່ງຕ້ອງເລັງໃສ່ຈຸດ
ດັົ່ງກ່າວ ໃນການສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ SMEs ສາມາດປັບປຸງຕົນ

ເອງ, ຄວບຄ ່ກັບການຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ SMEs ທີື່ໄດ້ເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ມີ
ຄວາມສະດວກໃນການເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕ ໍ່າຫ າຍຂຶົ້ນ 
ເພ ື່ອຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ ົ້າເຕີບໂຕ ເປັນພາກສ່ວນທີື່ສ າຄັນໃນ
ເສດຖະກິດຂອງຊາດຢ່າງຍ ນຍົງ. 
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1. ພາກສະເໜີ 

ຈາກການສ າຫ ວດຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທົົ່ວ
ປະເທດຄັົ້ງທີ 2 (ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2015) ໃນຈ າ
ນວນ 124,873 ຫົວໜ່ວຍ ໃນນັົ້ນມີວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ກວມເອ ົາເຖິງ 
99.8%, ອີງໃສ່ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນພັດທະນາວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2016-2020 ທີື່
ຕ້ອງການໃຫ້ SMEs ລາວ ເປັນພາກສ່ວນທີື່ສ າຄັນ
ໃນການຂັບເຄ ື່ອນເສດຖະກິດຂອງຊາດ ພ້ອມທັງມີ
ຄວາມສາມາດເຊ ື່ອມຕົວເຂົົ້າຮ່ວມ ການຜະລິດ,ການ
ແລກປ່ຽນສິນຄ້າຢ ່ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພ ົ້ນ ແລະ 
ສາກົນໂດຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ົ້ອອ ານວຍ 
ທີື່ມີກົນໄກສະໜັບສະໜ ນທີື່ມີປະສິດທິພາບ. ໜຶື່ງໃນ
ເຈັດນະໂຍບາຍທີື່ສ າຄັນເພ ື່ອຊ່ວຍເຫ  ອ SMEs ຂອງ
ລັດຖະບານ ກ ໍ່ແມ່ນການສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ 
(MoIC, 2020)1. 

ເພ ື່ອໃຫ້ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮ ບປະທ າ, ລັດຖະບານໄດ້ໃຊ້ຄວາມ
ພະຍາຍາມ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສ ງໃນການຊອກຫາ 
ແລະ ຈັດສັນແຫ ່ງທຶນເງິນກ ້ດອກເບ້ຍຕ ໍ່າພິເສດ ຕ ໍ່ຂະ  
ແໜງທຸລະກິດທີື່ເປັນບ ລິມະສິດຂອງລັດຖະບານພາຍ
ໃຕ້ກອງທຶນສົົ່ງເສີມ SMEs. ຈາກຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ຮ ້ວ່າ ນັບ

ແຕ່ປີ 2012 ຮອດປັດຈຸບັນກອງທຶນສົົ່ງເສີມ SMEs 

ໄດ້ຄຸ້ມຄອງເງິນສິນເຊ ື່ອໃຫ້ SMEs 4 ບ້ວງຄ : ບ້ວງ

ເງິນກ ໍ່ຕັ ົ້ງກອງທຶນ 32 ຕ ົ້ກີບ, ບ້ວງເງິນກ ້ຢືມ ແລະ 

ຊ່ວຍເຫ  ອລ້າຈາກທະນາຄານໂລກ 111.68 ຕ ົ້ກີບ, 
ບ້ວງເງິນສະສົມຂອງທຶນສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດ 

 
1 ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2016-2020,ກົມ
ສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, https://dosmep.org/priority-

areas/ 

 

ນ້ອຍ ແລະ ກາງ 3,8 ຕ ົ້ກີບ  ແລະ ບ້ວງເງິນທີື່ລັດຖະ 

ບານປະກອບໃຫ້ 200 ຕ ົ້ກີບ. 
ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນຍັງ

ມີຫ າຍສິື່ງທ້າທາຍ, ມີຫາງສຽງຈົົ່ມວ່າຈາກພາກທຸລະ
ກິດ ວ່າເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນດັົ່ງກ່າວບ ໍ່ໄດ້, ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ຜ ້
ຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມສົນໃຈ 
ເຖິງສາເຫດທີື່ SMEs ລາວ ຈ ານວນໜຶື່ງບ ໍ່ສາມາດ

ເຂົ ົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນຈາກກອງທຶນສົ ົ່ງເສີມ SMEsໄດ້ 
ແມ່ນເປັນຍ້ອນສາເຫດໃດ ແມ່ນຫຍັງຄ ບັນຫາ ແລະ 
ອຸປະສັກທີື່ກີດຂວາງຕ ໍ່ການເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນຂອງວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ
ກອງທຶນສົົ່ງເສີມດັົ່ງກ່າວ, ດັົ່ງນັົ້ນບົດຄົົ້ນຄວ້ານີົ້ຈະໄດ້
ລົງເລິກສຶກສາເຖິງບັນຫາທີື່ຕັົ້ງຂຶົ້ນ ແລະ ສະເໜີແນະ
ດ້ານວິຊາການ. 
2. ວິທີການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 

ການຄົົ້ນຄວ້າຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ນ າໃຊ້ວິທີການສ າພາດ
ແບບລົງເລິກກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການເຂົົ້າ
ເຖິງແຫ ່ງທຶນ ເຊັົ່ນ: ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບກອງທຶນສົົ່ງ 
ເສີມSMEs, ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະພາການຄ້າ 
ແລະ ອຸດສາຫະກ າ, ຂະແໜງການທີື່ປ ິ່ນອ້ອມຈ ານວນ
ໜຶື່ງ. ຄ າຖາມຄົົ້ນຄວ້າຫ ັກເພ ື່ອຕອບບັນຫາທີື່ຕັ ົ້ງຂຶົ້ນ
ຂ້າງເທິງມດີັົ່ງລຸ່ມນີົ້: 
1) ຕ ໍ່ກັບຂ ໍ້ສົງໃສຂອງຜ ້ປະກອບການທີື່ວ່າບັນຫາ 
ແລະ ອຸປະສັກການເຂົົ້າຫາແຫ ງ່ທນຶຂອງ SMEs ແມນ່

ເກີດມາຈາກທະນາຄານກີດກັົ້ນ? 
ເພ ື່ອຊອກຫາຄ າຕອບດັົ່ງກ່າວ ການຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ເບິື່ງໃນ
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກົນໄກການເຂົ ົ້າຫາແຫ ່ງທຶນ 
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ໂດຍເລີ ື່ມຈາກການສຶກສາຂັ ົ້ນຕອນ,ລະບຽບ ແລະ 
ເງ ື່ອນໄຂ ໃນການພິຈາລະນາປ່ອຍກ ້ຂອງທະນາຄານ 
ຕັົ້ງແຕ່ມີຈຸດປະສົງຂ ກ ້ ຮອດຂັົ້ນຕອນອະນຸມັດ ແລະ 
ໄດ້ຮັບເງິນກ ້ ພົບວ່າການກ ້ເງິນກ່ອນຈະໄດ້ເງ ິນນ າ
ທະນາຄານແມ່ນບ ໍ່ງ່າຍ. ມີຫ າຍຂັົ້ນຕອນສົມຄວນທີື່
ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການຈ າກັດຕ ໍ່ SMEs ທີື່ຕ້ອງການຂ ກ ້ຢືມ. 

SMEs ທີື່ຕ້ອງການຢືມເງິນຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນ ແລະ 
ກຽມຕົວຫ າຍຢ່າງ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕ້ອງຍົກລະດັບ
ຕົນເອງໃຫ້ເປັນSMEs ທີື່ເຂັົ້ມແຂງ ໄດ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂ
ແລະ ລະບຽບການຂອງທະນາຄານເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມ
ໜ້າເຊ ື່ອຖ  ແລະ ຜ່ານການພິຈາລະນາອະນຸມັດ. ເຫດ 
ຜົນກ ໍ່ແມ່ນວ່າຕາມຫ ັກການແລ້ວທະນາຄານ ແມ່ນ
ຕ້ອງການຫ ຼຸດຄວາມສ່ຽງໃຫ້ໄດ້ຫ າຍທີື່ສຸດຈາກການ
ປ່ອຍກ ້ໃຫ້ກັບທຸລະກິດ ເນ ື່ອງຈາກເງິນທີື່ທະນາຄານ
ຄອບຄອງຢ ່ນັ ົ້ນເປັນເງິນທີື່ມີຕົົ້ນທຶນ (ດອກເບ້ຍເງິນ
ຝາກ, ຄ່າບ ລິຫານຈັດການ, ອັດຕາເງິນເຟີີ້ ແລະ ອ ື່ນໆ). 
ໂດຍພ ົ້ນຖານແລ້ວ ທະນາຄານແມ່ນພະຍາຍາມຊອກ
ຫາລ ກຄ້າທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່າເພ ື່ອປ່ອຍກ ້ (ຫ ີກລ້ຽງໜີົ້ບ 
ເກີດດອກອອກຜົນ ຫ   NPL). ດັົ່ງນັົ້ນ, ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການກ ້ຢືມ
ເງິນຈາກທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ກອງທຶນ
ສົົ່ງເສີມSMEs ຄວນກຽມຄວາມພ້ອມປະຕິບັດຕາມ
ເງ ື່ອນໄຂຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ຈະກ ້ຢືມ. 

ດັົ່ງນັົ້ນ ຕ ໍ່ກັບຂ ໍ້ສົງໃສຂອງຜ ້ປະກອບການທີື່
ວ່າບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນຂອງວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງເກີດຈາກທະນາ 
ຄານອາດບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ດີ ເຖິງວ່າທະນາຄານບ ໍ່
ໄດ້ກີດກັົ້ນການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນຂອງSMEs ແຕ່ທະ 
ນາຄານກ ໍ່ມີຂັົ້ນຕອນ, ລະບຽບ, ເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ໃຊ້ໃນ
ການພິຈາລະນາຄັດເລ ອກລ ກຄ້າຂອງຕົນຢ່າງເປັນລະ 
ບົບຕາມມາດຕະຖານທີື່ຂ້ອນຂ້າງເຄັົ່ງຄັດເພ ື່ອເລ ອກ 
ເຟັີ້ນໃຫ້ໄດ້ຜ ້ປະກອບການທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂ, ມີສັກກະຍະ
ພາບໃນການໃຊ້ແທນເງິນກ ້ ພ້ອມດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ທະ 
ນາຄານ. ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຜ ້ກ ້ຢືມທີື່ດີ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ 
ໜ້ອຍ ຫ ັກການທົົ່ວໄປໃນການປ່ອຍກ ້ຕ ໍ່ທຸລະກິດຂອງ
ທະນາຄານລວມມີ ການສ າພາດ ແລະ ຂ ຫ ັກຖານເພ ື່ອ
ເກັບກ າລາຍລະອຽດຂ ໍ້ມ ນພ ົ້ນຖານຂອງລ ກຄ້າທີື່ກ່ຽວ

ກັບຂ ໍ້ເທັດຈິງຕ່າງໆຂອງລ ກຄ້າ (ສ າເນົາບັດປະຈ າຕົວ, 
ສ າມະໂນຄົວຜ ້ກ ້ຢືມ, ເອກະສານຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ), ຂ ໍ້
ມ ນພ ົ້ນຖານການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການເຄ ື່ອນ 
ໄຫວທາງການເງິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການ
ໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ນອກນັົ້ນຍັງມີເອກະສານຄັດຕິດ ເຊັົ່ນ:ໃບ
ທະບຽນວິສາຫະກິດ,ໃບອະນຍຸາດດ າເນີນທຸລະກິດ, ໃບ
ສະຫ ຼຸບຊັບສົມບັດ,ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ໃບລາຍງານ
ງົບກະແສເງິນສົດ, ໃບແຈ້ງການເດີນບັນຊີຂອງທຸລະ
ກິດ, ແຜນການນ າໃຊ້ເງິນກ ້, ແຜນຄາດການລາຍຮັບ 
ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ລາຍການກວດ
ສອບເອກະສານ ກ່ອນປ່ອຍກ ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ສາມາດສັງລວມໄດ້ໃນຕາຕະລາງທີ 1. 

ຈາກຕາຕະລາງ 1 ເຫັນໄດ້ວ່າລາຍການກວດ
ສອບ ກ່ອນປ່ອຍກ ້ຂອງທະນາຄານແມ່ນມີຫ າຍສົມ 
ຄວນເຊິື່ງເຫດຜົນຫ ັກ ແມ່ນຕ້ອງການຫ ຼຸດຄວາມສ່ຽງ
ໃນການປ່ອຍກ ້ ແລະ ປ້ອງກັນບ ໃຫ້ເກີດໜີົ້ທີື່ບ ເກີດ
ດອກອອກຜົນ (NPL). ຈາກບົດຮຽນທີື່ຜ່ານມາການ
ທີື່ມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ຮັດກຸມ ແມ່ນສິື່ງທີື່ດີ ໃນ
ການປ້ອງກັນບ ໃຫ້ເກີດໜີົ້ທີື່ບ ເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ 
ເພີື່ມຄວາມຍ ນຍົງໃນການນ າໃຊ້ແຫ ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕ ໍ່າ 
ໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນສ ງສຸດ. 
2) ມີເງ ື່ອນໄຂໃດແດ່ທີື່ທະນາຄານໃຊ້ໃນການ
ພິຈາລະນາໃນການປ່ອຍກ ້? ຜ ້ປະກອບການ ຕ້ອງເຮັດ
ຫຍັງແດ່ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນຂອງທະນາຄານ? 

 ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວເງ ື່ອນໄຂທີື່ທະນາຄານໃຊ້ໃນການ
ພິຈາລະນາປ່ອຍກ ້ ແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄ ກັນທີື່ໃຊ້ໃນ
ທົົ່ວໂລກ ຄ ການປະຕິບັດຕາມຫ ັກການ 5Cs ດັົ່ງນີົ້: 

C 1 = Character (ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມໜ້າ
ເຊ ື່ອຖ ຂອງຜ ້ຂ ກ ້): ເປັນວິສາຫະກິດທີື່ມີທະບຽນທີື່ຖ ກ 
ຕ້ອງ ແລະ ຜ ້ຂ ກ ້ມີຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ , ສິື່ງນີົ້ຖ ເປັນສິື່ງທີື່
ສ າຄັນຕົົ້ນຕ ທີື່ຜ ້ກ ້ຕ້ອງມີ, ດັົ່ງນັົ້ນຜ ້ປະກອບການທັງ 
ຫ າຍຈົົ່ງຢ່າຖ ເບົາ. ຖ້າທ່ານສະສົມຜົນງານທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວ
ນ າທະນາຄານໄດ້ດີເທົົ່າໃດ ຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ຕ ໍ່ໂຕທ່ານ
ກ ໍ່ຈະມີສ ງຂຶົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ. ຄຸນລັກສະນະນີົ້ຈະກາຍເປັນ
ເງ ື່ອນໄຂທີື່ສ າຄັນຫ າຍປະກອບໃນການພິຈາລະນາກ ້
ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ. 
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C 2 = Capacity (ຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະໜີົ້

ຄ ນໄດ້ຕາມກ ານົດ): ທະນາຄານບ ໍ່ໄດ້ຕ້ອງການທີື່
ຈະຢຶດຊັບຂອງໃຜຖ້າບ ໍ່ຈ າເປັນ ແຕ່ສິື່ງທີື່ທະນາຄານ
ຢາກເຫັນແມ່ນ ການນ າໃຊ້ເງິນທຶນທີື່ກ ້ໄປເຂົົ້າໃນແຜນ
ທຸລະກິດທີື່ທ່ານຕັ ົ້ງໃຈຂຽນໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ,
ເພາະຖ້າທຸລະກິດປະສົບຜົນສ າເລັດທະນາຄານກ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ທະນາຄານແມ່ນຕ້ອງການຢາກ

ຮ ້ວ່າທ່ານຈະມີຄວາມອາດສາມາດໃຊ້ໜີົ້ຄ ນໄດ້ແທ້ບ ໍ່? 
ເຊິື່ງໃນເງ ື່ອນໄຂນີົ້ຜ ້ປະກອບການຄວນຈະສ້າງແຜນທຸ 
ລະກິດໃຫ້ດີ. 
C 3 = Capital (ທຶນຕົນເອງຫ  ຊັບສິນ ຂອງຜ ້ຂ ກ ້): 
ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານເຊ ື່ອໝັົ້ນວ່າ ຜ ້ປະກອບການ
ເຮັດແທ້ທ າຈິງ ຜ ້ປະກອບການຄວນໄດ້ລົງທຶນໃນສ່ວນ
ໃດສ່ວນໜຶື່ງຂອງທຸລະກິດດ້ວຍທຶນຕົນເອງ. ການໄດ້
ລົງທຶນໄປແລ້ວສ່ວນໃດໜຶື່ງຂອງທຸລະກິດ ຈະເປັນການ
ພິສ ດທີື່ຊີ ົ້ວັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າຜ ້ປະກອບການມີຄວາມ  
ໝັົ້ນໃຈໃນໂຄງການທີື່ກ າລັງຂ ກ ້ຢືມຈາກທະນາຄານ 
ຈຶື່ງກ້າລົງທຶນໄປແລ້ວ. 
C 4= Collateral (ຫ ັກຊັບຄ ົ້າປະກັນ): ຄວາມຈິງ
ແລ້ວທະນາຄານບ ໍ່ໄດ້ປາດຖະໜາຢາກຢຶດຊັບຂອງຜ ້ໃດ
ຖ້າບ ໍ່ຈ າເປັນ.ເງິນທີື່ປ່ອຍກ ້ໄປນັົ້ນ ຜ ້ທີື່ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດ 
ຊອບໃນການປ່ອຍກ ້ກ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງ. ເພ ື່ອ
ຈະຮັບປະກັນວ່າຈະບ ໍ່ກາຍເປັນໜີົ້ທວງຍາກແລະ ສາ 
ມາດນ າຜົນຕອບແທນມາສ ່ອົງກອນ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ທະນາ 
ຄານຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ມີຫ ັກຊັບໃດໜຶ ື່ງຄ ໍ້າປະກັນ.
(ຊະນິດຂອງຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນແມ່ນຂຶົ້ນກັບການກ ານົດ
ຂອງທະນາຄານ) ຜ ້ທີື່ຈະຂ ກ ້ເງິນກ ໍ່ຄວນກຽມພ້ອມໃຫ້
ມີຫ ັກຊັບທີື່ເໝາະສົມປະກອບໄປນ າ. 
C 5 = Conditions (ເງ ື່ອນໄຂການກ ຢ້ມື): ໂດຍອງີ
ຕາມສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິື່ງແວດ 
ລ້ອມ, ຄວາມສະເພາະເຈາະຈົງຂອງແຫ ່ງທຶນທີື່ກ ານົດ
ໄວ້ ແລະ ບັນຫາອ ື່ນໆທີື່ເປັນຄວາມສ່ຽງ ທີື່ມີຜົນກະທົບ 
ຕ ໍ່ໂຄງການລົງທຶນ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວຄ ເງ ື່ອນໄຂທີື່ສ າຄັນເຊັົ່ນ:
ຄວາມສະເພາະເຈາະຈົງຂອງແຫ ່ງທຶນທີື່ກ ານົດໄວ້ ໃນ

 
2 ທະນາຄານທລຸະກິດທີື່ໄດ້ສ າພາດມີ: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານຮ່ວມ
ທຸລະກິດລາວຫວຽດນາມ, ທະນາຄານມາຣ ຮານລາວ, ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທ ອງ
ຕິນ, ທະນາຄານລາວຈີນ ແລະ ທະນາຄານເອສທ ີ

ແຕ່ລະບ້ວງເຊັົ່ນ: ບ້ວງເງິນ 200ຕ ົ້ ທີື່ບັງຄບັໃຫ້ຖ ບັນຊ ີ
ແລະ ປ່ອຍກ ້ໃນ 4 ຂະແໜງບ ລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ 

 
ບ້ວງຊ່ວຍເຫ  ອລ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ຕ້ອງມບີົດປະ
ເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

ຕາຕະລາງທີ1: ລາຍການກວດສອບເອກະສານກ່ອນ
ປ່ອຍກ ້ຂອງທະນາຄານ 

ລາຍການເອກະສານ ມ/ີບ ໍ່ມ ີ

- ແບບຟອມສະເໜີກ ້(ຕ ື່ມຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ)  

- ສ າເນົາບັດປະຈ າຕົວ, ສ າມະໂນຄົວ(ຜ ້ກ ້ຢືມ,ຜ ້ຄ ໍ້າ
ປະກັນ,ເຈົົ້າຂອງຫ ັກຊັບ) 

 

- ໃບສະຫ ຼຸບພາລະໜີົ້ສິນທັງໝົດທີື່ມີຢ ່(ແຍກລາຍ
ລະອຽດໄລຍະເວລາ, ງວດການຊ າລະຕົົ້ນທຶນ+ດອກ
ເບ້ຍຂອງແຕ່ລະບ້ວງຢ ່ສະຖາບັນການເງິນອ ື່ນ) 

 

- ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ  

- ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ  

- ໃບສະຫ ຼຸບຊັບສົມບັດ ໄລຍະຍ້ອນຫ ັງ 1 ປີ  

- ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ໄລຍະຍ້ອນຫ ັງ 1 ປີ  

- ໃບລາຍງານງົບກະແສເງິນສົດ ໄລຍະຍ້ອນຫ ັງ 1 ປີ  

- ໃບແຈ້ງການເດີນບັນຊີຂອງທຸລະກິດ 2 ປີຍ້ອນຫ ັງ 
ຫ   ປືີ້ມບັນທຶກສະຫ ຼຸບບັນຊີປະຈ າວັນ,ເດ ອນ,ປີ 

 

- ແຜນການນ າໃຊ້ເງິນກ ້ແບບລະອຽດ (ພ້ອມ
ເອກະສານ+ຮ ບປະກອບ) 

 

- ແຜນຄາດການລາຍຮັບ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະກິດ
ໃນຕ ໍ່ໜ້າ ຫ ັງໄດ້ຮັບເງິນກ ້ຢືມ 

 

- Invoice, Bill ຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ  

- ໃບສັົ່ງຊ ົ້ສິນຄ້າຫ   ເອກະສານລາຍລະອຽດການສັົ່ງຊ ົ້
ສິນຄ້າ 

 

- ສັນຍາເຊົົ່າທີື່ດິນ,ອາຄານສ ານັກງານ,ຫ້າງຮ້ານ (ຖ້າ
ມີ) 

 

- ສ າເນົາເອກະສານຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ໃບ
ຕາດິນ, ສັນຍາໂຄງການ, ບັນຊີເງິນຝາກ, ສັນຍາ
ເຊົົ່າ-ຊ ົ້) 

 

- ໃບຢັີ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນຈາກ
ບ້ານ(ລະບຸບ ໍ່ມີບັນຫາການຮ້ອງຟ້ອງ, ບ ໍ່ຖ ກເວນຄ ນ) 

 

ລວມ 16 
ແຫ ງ່ຂ ໍ້ມ ນ: ການສ າພາດ ທະນາຄານທລຸະກດິ2,ສງິຫາ,2020 
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ຜ ້ປະກອບການລາວທີື່ຕ້ອງການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນໄດ້ 
ຕ້ອງເລີ ື່ມປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງຕົນເອງກ່ອນໃນ
ເບ ົ້ອງຕົົ້ນຕາມລະບຽບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີື່ທະນາຄານໃຊ້
ໃນການພິຈາລະນາປ່ອຍກ ້ (ຕາຕະລາງທີ 1 ແລະ ຫ ັກ 
ການ 5C) ວ່າຕົນເອງຜ່ານ ແລະ ມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ
ແລ້ວບ ໍ່ ຖ້າຜ່ານແມ່ນໄປຂັົ້ນຕອນທີ 2. ແຕ່ຖ້າຄິດວ່າ
ໂຕເອງຍັງບ ໍ່ຜ່ານ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ
ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ (ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະ
ກິດ, ລະບົບການຈົດກ່າຍບັນຊີທີື່ເປັນມາດຕະຖານ
ຕາມຫ ັກການບັນຊີ). ຂັົ້ນຕອນທີ 2 ພະຍາຍາມຕິດຕ ໍ່
ກັບທະນາຄານ (ຝ່າຍສິນເຊ ື່ອ) ໂດຍສອບຖາມຂ ຄ າ
ແນະນ າຂັ ົ້ນຕອນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂໃນການກ ້ເງິນ ຖ້າ
ເຂົົ້າໃຈເປັນເອກະພາບກັນແລ້ວ ໃຫ້ຜ ້ປະກອບການຊ ົ້
ແບບຟອມ ແລ້ວປະກອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຂັົ້ນຕອນທີ 3 
ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານລົງໄປປະເມີນຫ ັກຊັບ ແລະ ວິເຄາະ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ. ຖ້າປະເມີນແລ້ວລ ກ
ຄ້າຜ່ານເງ ື່ອນໄຂ ທະນາຄານຈະສ້າງບົດລາຍງານການ
ອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ; ຫ ັງຈາກນັົ້ນຈະແຈ້ງການອະນຸມັດສິນ
ເຊ ື່ອ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສິນເຊ ື່ອໃຫ້ລ ກຄ້າ. ຂັົ້ນຕອນທີ 4 
ເຊັນສັນຍາ ແລະ ຈົດທະບຽນ (ທີື່ດິນ, ສານ) ປະກອບ
ເອກະສານຖອນນ າໃຊ້ເງິນກ ້ພ້ອມທັງຕິດຕາມການໃຊ້
ເງິນ. 

3) ສາເຫດໃດທີື່ເຮດັໃຫS້MEs ລາວ ບ ໍ່ສາມາດ

ເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງເງິນກ ້ຂອງກອງທຶນສົົ່ງເສີມSMEsໄດ້?  
ການຄົົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ແມ່ນມາຈາກຫ າຍສາເຫດ ທັງ
ສາເຫດໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວ ສະຫ ຼຸບໄດ້ດັົ່ງນີົ້:  

ສາເຫດທີ 1 SMEs ລາວສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ
ຍັງບ ໍ່ທັນມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງພຽງພ  ສ າລັບການປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບ, ເງ  ື່ອນໄຂຂອງກອງທຶນ ແລະ ຂອງ
ທະນາຄານ: ຜົນທີື່ເກີດຂຶ ົ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ
ພັດທະນາ ແລະ ປັບຕົວ ເພາະທຸລະກິດລາວສ່ວນຫ າຍ
ແມ່ນທຸລະກິດແບບຄອບຄົວ, ລະບົບການບ ລິຫານຍັງ
ເປັນແບບປະຖົມປະຖານ, ຍັງຂາດຄວາມເປັນມ ອາຊີບ
ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດເປັນຕົົ້ນແມ່ນລະບົບການຖ 
ບັນຊີທີື່ເປັນມາດຕະຖານ. ຈາກການສ າຫ ວດວິສາຫະ
ກິດທົ ົ່ວປະເທດຄັ ົ້ງທີ 2 (ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 
2015) ໃນຈ ານວນ 124,873 ຫົວໜ່ວຍໃນນັົ້ນ

ເປັນ SMEs ກວມເອົາເຖິງ 99.8% ແຕ່ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວ

ກັບການຈັດອັນດັບ SMEs ຕາມປະເພດ (ເຂັົ້ມແຂງ,
ກາງ, ອ່ອນ) ແມ່ນຍັງບ ໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄົບ
ຖ້ວນເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມີຄວາມສ່ຽງ, ມີຕົົ້ນທຶນ
ຄ່າສີົ້ນເປືອງຕ່າງໆໃນການສ ບຄົົ້ນປະຫວັດສ ງກວ່າທີື່
ຄວນຈະເປັນ. 

ສາເຫດທີ 2 ຄວາມເຂົ ົ້າໃຈຂອງຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດ(ທີື່ຕ້ອງການກ ້ຢືມສ່ວນຫ າຍ) ຕ ໍ່ຈຸດປະສົງ, 
ເປົີ້າໝາຍ, ເງ ື່ອນໄຂການສະໜອງສິນເຊ ື່ອຂອງກອງ
ທຶນSMEs ຍັງບ ໍ່ສ ງ ແລະ ບ ໍ່ເລິກເຊິ ື່ງ: ສິ ື່ງດັ ົ່ງກ່າວ
ແມ່ນສິື່ງທີື່ມີຜົນໃນການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ. 
ເງິນໃນບ້ວງເງິນ ກອງທຶນສົົ່ງເສີມ SME (ບ້ວງເງິນກ ໍ່

ຕັົ້ງກອງທຶນ 32 ຕ ົ້ກີບ, ບ້ວງເງິນກ ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອ

ລ້າຈາກທະນາ ຄານໂລກ 111.68 ຕ ົ້ກີບ ແລະ ບ້ວງ

ເງິນທີື່ລັດຖະບານປະກອບໃຫ້ 200 ຕ ົ້ກີບ) ຖ ເປັນແຫ ່ງ
ທຶນສະເພາະ ທີື່ເນັົ້ນສົົ່ງເສີມໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່
ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງກອງທຶນ ໂດຍປ່ອຍ
ກ ້ຜ່ານທະນາຄານ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ ຈະມີຜົນໃນການກຽມ
ໂຕ, ກຽມຄວາມພ້ອມໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ຊັດເຈນຂອງຂ ໍ້ມ ນ. ນອກຈາກນັົ້ນ ກອງທຶນມີທຶນທີື່ຈ າ
ກັດ ຖ້າທຽບກັບຈ ານວນທຸລະກິດທີື່ຕ້ອງການຢືມ, 
ດັົ່ງນັົ້ນ SMEs ທີື່ເຂັົ້ມແຂງ,ໄດ້ເງ ື່ອນໄຂຈະສາມາດ
ເຂົ ົ້າເຖິງສິນເຊ ື່ອດັ ົ່ງກ່າວໄດ້ກ່ອນ. ສ່ວນຜ ້ທີ ື່ບ ໍ່ໄດ້
ເງ ື່ອນໄຂ(ສະເໜີຂ ກ ້ກາຍວົງເງິນ) ຈະເປັນຜ ້ທີື່ບ ໍ່ສາມາດ
ເຂົົ້າເຖິງ . 

ສາເຫດທີ 3 ພາຍໃຕ້ແຫ ່ງທຶນທີື່ມີຈ າກັດແຕ່
ຄວາມຕອ້ງການກ ້ຢມືພດັຫ າຍ ເນ ື່ອງຈາກດອກເບຍ້ຕ ໍ່າ
ພຽງແຕ່ 3% ຕ ໍ່ປີ (ສ າລັບບ້ວງ 200ຕ ົ້ ຂອງລັດຖ
ບານ)  ເມ ື່ອທຽບໃສ່ເງິນກ ້ປົກກະຕິທີື່ 8-12% ຕ ໍ່ປີ: 
ໂດຍອີງໃສ່ຈຸດປະສົງ, ເປົ ີ້າໝາຍ, ເງ ື່ອນໄຂການສະ   
ໜອງສິນເຊ ື່ອຂອງກອງທຶນ SMEs ທີື່ເນັົ້ນຊ່ວຍເຫ  ອ
ທຸລະກິດທີື່ສາມາດປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 
 

 

 



Page 5 of 6 

 

 

 
3  ດ າລັດເລກທີ 299/ລບວ່າດ້ວຍກອງທນຶສົົ່ງເສມີວິສາ ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະ
ກາງ, ລົງວັນທີ4/9/ 2019 

ດ າລັດ299/ລບ3 ເຊິື່ງທຸລະກິດສ່ວນຫ າຍທີື່ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ແມ່ນ SMEs ທີື່ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ (ລ ກ
ຄ້າຊັົ້ນດີ) ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງ, ມີປະສິດ ທິ
ຜົນໃນການນ າໃຊ້ທຶນ ແລະ ເປັນການລິເລີ ື່ມຖອດ
ຖອນບົດຮຽນໃນການດ າເນີນການຂອງກອງທຶນໃນ
ໄລຍະທ າອິດ. ສ່ວນຫົວໜ່ວຍທີື່ບ ໍ່ຜ່ານເງ ື່ອນໄຂແມ່ນ
ຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຕົນເອງໃຫ້
ໄດ້ເງ  ື່ອນໄຂ ຈຶ ື່ງສາມາດຢືມໄດ້ໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ເຊິ ື່ງໃນ
ປັດຈຸບັນກອງທຶນໄດ້ມີແຜນການ ແລະ ການປະຕິບັດທີື່
ຈະແຈ້ງທີື່ຈະຊ່ວຍລ ກຄ້າໃນຊັົ້ນຕ ໍ່ມາ ໂດຍສະເພາະ
ການປ່ອຍເງິນກ ້ຜ່ານສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ ທີື່
ໄດ້ດ າເນີນການແລ້ວໃນປັດຈຸບັນໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ
12% ຕ ໍ່ປີ. ເຊິື່ງອັດຕາດອກເບ້ຍດັົ່ງກ່າວເຫັນວ່າຂ້ອນ
ຂ້າງຕ ໍ່າເມ ື່ອທຽບໃສ່ອັດຕາດອກເບ້ຍປົກກະຕິຂອງສະ
ຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ. 

ສາເຫດທີ 4 ຕົົ້ນທຶນໃນການປະກອບເອກະ 
ສານເງິນກ ້ກ່ອນຈະໄດ້ເງິນແມ່ນບ ໍ່ງ່າຍ SMEs ທີື່ກ ້

ຢືມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບ, ເງ ື່ອນໄຂຂອງທະນາ 
ຄານ ແລະ ກອງທຶນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. SMEs ຕ້ອງການ 

ກ ້ຢືມຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນ, ກຽມຕົວຫ າຍຢ່າງເພ ື່ອໃຫ້
ທະນາຄານເຊ ື່ອໝັົ້ນ ແລະ ຜ່ານການພິຈາລະນາ. ສິື່ງ
ດັົ່ງກ່າວຖ ວ່າ ແມ່ນບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກຫ າຍສົມຄວນ
ໃຫ້ SMEs ທີື່ບ ໍ່ມີປະສົບການກ ້ຢືມເງິນນ າທະນາຄານ

ມາກ່ອນ ແລະ ເປັນປະເພດທຸລະກິດນ້ອຍ ເບິ ື່ງລາຍ 
ການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ປ ິ່ນອ້ອມການກ ້ເງິນໃນຕາຕະລາງທີ 
2. 
3. ຂ ໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ 

(1) ຊຼຸກຍ ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດຂອງຜ ້
ປະກອບການ SMEs ໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ. ລັດຖະ 
ບານຄວນຊຼຸກຍ ້ຜ ້ປະກອບການໃຫ້ສາມາດຍົກລະດັບ
ຄວາມຮ ້ວິຊາການໃຫ້ສ ງຂຶົ້ນ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ
ດ້ວຍທຶນຂອງທຸລະກິດເອງ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການ
ຫ ຼຸດພາສີ-ອາກອນກ າໄລທ້າຍປີ ສ າລັບ SMEs ທີື່ໄດ້
ລົງທຶນຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ໃຫ້ພະນັກງານ, ນອກຈາກ

 

ຕາຕະລາງທີ 2: ລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ປ ິ່ນອ້ອມການກ ້ເງິນ 
ລາຍການ ຄ່າໃຊຈ້າ່ຍຂັົ້ນຕ ໍ່າ(ກບີ) 

1. ໃນຂອດທະນາຄານ  

- ແບບຟອມສະເໜີຂ ສິນເຊ ື່ອ   20,000 

- ຄ່າທ ານຽມປະກອບເອກະສານ 200,000 

- ຄ່າທ ານຽມປະເມີນຫ ັກຊັບຕ ໍ່
ຕອນ 

100,000  

- ຄ່າທ ານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ 0.8%-3% ຂອງວົງ
ເງິນອະນຸມັດ 

- ຄ່າດອກເບ້ຍ 3% ຂອງວົງເງິນ
ອະນຸມັດ 

- ຄ່າກວດເບິື່ງຊັບສິນ(Clearing 

House) 

 50,000 

2. ໃນຂອດຜ ້ປະກອບການ(ຕຽມ
ແຜນທຸລະກດິ ແລະ ເອກະສານທີື່
ກຽ່ວຂອ້ງ) 

0.5 -1 % ຂອງວົງ
ເງິນອະນຸມັດ 

3.ໃນຂອດທີື່ດນິ  

- ຄ່າທ ານຽມບ ລິການປະຕ ດຽວຕ ໍ່
ໃບຕາດິນ. 

50,000   

- ຄ່າສະແຕມ  80,000 

- ຄ່າບ າລຸງຮັກສາໃບຕາດິນ 50,000 

- ຄ່າກວດກາເອກະສານ ຕ ໍ່ 1 ໜ້າ 5,000 

- ຈົດທະບຽນທີື່ດິນ 0.2 % ຂອງວົງເງິນ
ອະນຸມັດ 

4.ຂອ໋ດສານ(ຄາ່ທ ານຽມສານ)  
- ຄ່າແບບຟອມສັນຍາເງິນກ ້
(5ຊຼຸດ)  

100,000 

- ຄ່າແບບຟອມສັນຍາຄ ໍ້າປະກັນ
(5ຊຼຸດ) 

100,000 

5. ໃນຂອດບາ້ນ(ເບ ົ້ອງຕົົ້ນ)  

- ໃບຢັີ້ງຢືນທີື່ຢ ່   10,000 

- ໃບຢັີ້ງຢືນຄ ໍ້າປະກັນ   10,000 

- ໃບຢັີ້ງຢືນຕອນດິນ   10,000 

- ອ ື່ນໆ   70,000 
ແຫ ງ່ຂ ໍ້ມ ນ: ການສ າພາດ ທະນານາຄານທຸລະກິດ ແລະ ການ
ໄລ່ລຽງຂອງຜ ຂ້ຽນ,ສິງຫາ,2020 ຕວົເລກຄ່າໃຊຈ້າ່ຍດັົ່ງກາ່ວ 
ອາດມຄີວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ ປຽ່ນແປງໃນແຕລ່ະທະນາຄານ 
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ນັົ້ນ ກ ໍ່ຄວນສົົ່ງເສີມໃຫ້ທະນາຄານທີື່ໄດ້ຮັບເງິນກອງ
ທຶນປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມຮ ້ ແລະ ໃຫ້ຄ າປຶກສາໂດຍ
ບ ໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ກັບ SMEsໃຫ້ມີເງ ື່ອນໄຂສາມາດຢືມ
ເງິນຈາກທະນາຄານ. 
(2)  ນ າໃຊ້ກອງທຶນສົ ົ່ງເສີມSMEs ເພ ື່ື່ອເປັນ

ເຄ ື່ອງມ ໃນການພັກດັນ SMEs ຂອງປະເທດຫັນເຂົົ້າ
ສ ່ລະບົບທຸລະກິດລາວທີ ື່ທາງການຫ າຍຂຶ ົ້ນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການຂຶົ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ຖ ບັນຊີ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານທີື່ມີປະສິດທິພາບ.  
(3) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບກອງທຶນ 

SMEs ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ ໃຫ້ພາກ
ທຸລະກິດ ພ້ອມນັົ້ນກ ໍ່ຕ້ອງມີສາຍດ່ວນ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ໃຫ້ຄ າປຶກສາສະເພາະເພ ື່ອຊີ ົ້ແຈງກ່ຽວກັບກອງທຶນ
ສົົ່ງເສີມSMEs ແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫ   ອຸປະສັກທີື່ 

SMEs ພົບພ ໍ້. ນອກຈາກນັົ້ນ ການສ້າງລະບົບ ແລະ 

ກົນໄກອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ SMEs ຮັບຊາບຂ ໍ້
ມ ນທີື່ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນການ ໂດຍຜ່ານການແບ່ງປັນຂ ໍ້
ມ ນກັບທະນາຄານ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ ເປັນ
ອີກວິທີທາງຊ່ວຍ SMEs ໃຫ້ສາມາດກຽມຕົວທີື່ດີ 

ເພ ື່ອສະເໜີຂ ກ ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ.  

(4) ຫ ຼຸດຜ່ອນຕົົ້ນທຶນໃນການກ ້ຢືມລົງ ດ້ວຍການ
ປັບປຸງລະບົບຂັົ້ນຂອດເອກະສານການກ ້ເງິນຂອງທະ 
ນາຄານໃຫ້ງ່າຍຂຶົ້ນ ແລະ ສັົ້ນລົງ ເຊິື່ງບັນຫານີົ້ໜ່ວຍ
ງານຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົ ົ່ງເສີມ SMEs ແລະ ທະນາ 

ຄານທຸລະກິດທີ ື່ໄດ້ຮັບເງິນສົ ົ່ງເສີມ SMEs ຄວນ
ປຶກສາໃນລາຍລະອຽດເພ ື່ອນ າໄປສ ່ລະບົບເອກະສານທີື່
ສະດວກວ່ອງໄວ ແຕ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປ່ອຍກ ້ໃນ
ແຕ່ລະເປົີ້າໝາຍ. 

4. ສະຫ ຼຸບ 

   ການເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການກອງທຶນສົົ່ງເສີມ SMEs
ແມ່ນມີຫ າຍສິື່ງທ້າທາຍ ເຊິື່ງບ ໍ່ງ່າຍສ າລັບຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດດັົ່ງກ່າວ. ເຊິື່ງສາເຫດທີື່ SMEs ລາວຈ ານວນ
ໜຶື່ງບ ໍ່ສາມາດເຂົົ້າຫາແຫ ່ງທຶນດັົ່ງກ່າວໄດ້ແມ່ນມາຈາກ

ຫ າຍສາເຫດ. ສິື່ງສ າຄັນສຸດແມ່ນບັນຫາພາຍໃນຂອງ
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດຍົກລະດັບຕົນເອງໃຫ້
ເປັນ SMEs ທີື່ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ໄດ້ເງ ື່ອນໄຂຕາມລະ 

ບຽບການຂອງທະນາຄານ. ດັົ່ງນັົ້ນ ແນວທາງສົົ່ງ ເສີມ 

SMEs ໃຫ້ສາມາດເຂົົ້າເຖິງກອງທຶນສົົ່ງເສີມ SMEs 

ໃນຕ ໍ່ໜ້າ ຈຶື່ງຕ້ອງເລັງໃສ່ ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ SMEs 

ສາມາດປັບປຸງຕົນເອງ, ຄວບຄ ່ກ ັບການຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ 

SMEs ທີື່ໄດ້ເງ ື່ອນໄຂ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການ
ເຂົົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕ ໍ່າຫ າຍຂຶົ້ນ ໂດຍໜ່ວຍງານ
ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົົ່ງເສີມ SMEs ແລະ ທະນາຄານ
ທຸລະກິດທີື່ເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລ ເຖິງ
ວິທີການທີື່ເໝາະສົມ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ເກີດການ
ຜະລິດພາຍໃນທີື່ເຂັົ້ມແຂງ ເພ ື່ອກາຍເປັນຫົວໜ່ວຍ
ສ້າງແຮງງານ ແລະ ຖານລາຍຮັບດ້ານງົບປະມານຂອງ
ລັດຖະບານໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 
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(ທສວ)”, ສະບັບເລກທີ 352/ທສວ ວັນທີ 3
ກ ລະກົດ 2020 

5. ຂ ໍ້ຕົກລົງບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
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17 ທັນວາ 2013 
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ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງ 
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