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ຄວາມຄິດເຫັນ ຈາກທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ 
ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຫນຶ່ງໃນພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍ່ີປຸ່ນ (ສລຍ) ແມ່ນການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ວິສາ 
ຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ (SMEs) ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊາບຊຶມເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຂະຫຍາຍຕົວທຸ
ລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ສລຍ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ່ົງເສີມ SMEs, ໃນນັ້ນ ໂຄງການຫຼັກສູດ 6 ເດືອນທີ່ເອີ້ນວ່າ 
"ຫຼັກສູດສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດ" (Keieijuku ໂປຣແກຣມ) ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພວກເຮົາ  
ເຊິ່ງຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ 6 ວິຊາທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຈິງໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ. ທຸກວິຊາແມ່ນໄດ້ຮັບການສອນໂດຍອາຈານ 
ແລະ/ຫຼື ນັກທຸລະກິດທີ່ມີປະສົບການສູງຈາກປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງຫຼັກສູດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ມີໂອກາດໄປທັດສະນະສຶກສາ 
ຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນເວລາ 10 ວັນ, ໃນນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດຍ່ີປຸ່ນຫຼາຍແຫ່ງ. 

ນອກຈາກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂອງ SMEs, ສລຍ ຍັງສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ 
ລະຫວ່າງບໍລິສັດລາວ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ລວມທັງບໍລິສັດຍ່ີປຸ່ນ ຕື່ມອີກ.

ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການໄຈກາ,  ສລຍ ໄດ້ດຳເນີນຫຼັກສູດ Keieijuku ເປັນຮຸ່ນທີ 5 ແລ້ວ ມາຮອດປະຈຸບັນມີນັກທຸລະກິດ 
ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມເຖິງ 73 ທ່ານ ແລະ ໃນແຕ່ລະປິກໍ່ມີຜູ້ຈົບຫຼັກສູດນີ້ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ອາດີດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວໄດ້
ກາຍເປັນສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍຂອງ “KJL” (Keiei-Juku Laos) ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອຈຸດປະສົງແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ.

ອີກຮູບແບບໜຶ່ງ ໃນການສະໜັບສະໜູນຫນັບສະໜູນ KJL, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ ຂຶ້ນມາເພື່ອສົ່ງເສີມ ການຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ 
ແລະກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ KJL ແລະ ເພື່ອແນະນໍາບໍລິສັດສະມາຊິກ KJL ໃຫ້ກັບບໍລິສັດຍ່ີປຸ່ນ ແລະບໍລິສັດຕ່າງປະເທດອື່ນ
ໆເພື່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດການແລກປ່ຽນທາງທຸລະກິດລະຫວ່າງກັນ.

ຫາກທ່ານສົນໃຈຂໍ້ມູນ ຫຼື ການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດທີ່ເປັນສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍ KJL, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ກັບເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂດຍກົງ ຫຼື ສາມາດຕິດ 
ຕໍ່ຜ່ານທາງ ສລຍ ໄດ້ທຸກເວລາ.

ສລຍ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງ ແລະ ມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ KJL ແລະ ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມເຕັມທີ່ໃນ
ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງບັນດາບໍລິສັດສະມາຊິກໃນເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ຂໍຂອບໃຈ! 
ປອ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ
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ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (LJI)

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາປັດຊະຍາ

ວິໄສທັດ
ສລຍ ພັດທະນາສັງຄົມໃນທິດຢືນຍົງ ດ້ວຍການສ້າງບຸກຄະລາກອນ 
ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

ພາລະກິດ
ສລຍ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີ 

ຄວາມອາດສາມາດສູງ, ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມມື, ສົ່ງເສີມເຄືອຂ່າຍທາງ 
ດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຸລະກິດໃນສັງຄົມ ລາວ ແລະ ສາກົນ

ຫັຼກການ
ຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ, ມີຄວາມສາມະຄີ, ຮຽນຮູ້- 
ປັບປຸງ ແລະ ພັດນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 

ການບໍລິການນີ້  ແມ່ນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມທີ່ເນັ້ນພາກ
ປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ເລັ່ງການເຕີບ 
ໂຕຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ 
ຈ າກຜູ້ ຊ່ຽ ວ ຊ າ ນ ດ້ານທຸລະກິດທີ່ມີປະສົບການທັງ 
ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງຍ່ີປຸ່ນ ແລະ ມີໂອ 
ກາດສ້າງເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການເຂົ້າ
ຮ່ວມ.

ການພັດທະນາທຸລະກິດ

ຜູ້ເ ຂົ້າຮ່ວມສາມາດຮຽນຮູ້ພາສາຍ່ີປຸ່ນ ແລະ ວັດທະ 
ນະທໍ າ ຍ່ີປຸ່ນໄດ້ໂດຍກົງຈາກອາຈານຍ່ີປຸ່ນ ແລະ / ຫຼື 
ອາຈານລາວທີ່ມີປະສົບການ.

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ການບໍລິການນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ເ ຊິ່ ງ ກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນລະ 
ຫວ່າງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຍ່ີປຸ່ນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສໍາພັດກັບວັດທະນະທໍາຂອງກັນ  ແລະ ກັນ.

ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ
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ການບໍລິການທ່ີໂດດເດັ່ ນອ່ືນໆໄດ້ແກ່

● ໂອກາດສໍາລັບເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ.

● ສໍາມະນາ, Business café ແລະ ອື່ນໆ.

● ໂຄງການ LJI SUSU ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ການບໍລິການຕ້ົນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ

● ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ (MBA)

● ຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫາານລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດ (Keieijuku)

● ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມສະເພາະ (Tailor-Made Course)

● ຫຼັກສູດປົກກະຕິ (Regular Course)

ບໍລິການການພັດ
ທະນາທຸລະກິດ

ຫັຼກສູດເຊີງປະຕິບັດການ 
ແບບຍີ່ປຸ່ນ

ການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ
ລາວ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ
ລາວຢ່າງຍືນຍົງ

ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການໄຈກາ (ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງຍີ່ປຸ່ນ), ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ບໍລິການ
ດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດສໍາລັບບໍລິສັດລາວ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດໃນລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມ
ການເຕີບໂຕທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາໃນລາວ.

20 

ປະສົບການຫຼາຍກວ່າ

 ປີ



ການບໍລິການຂອງສະຖາບັນ ລາວ-ຍ່ີປຸ່ນ  ແມ່ນມີລັກສະນະສາມຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້: 

ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ອັດຕາຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງກວ່າ 90% ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
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ປະຕິບັດຕົວຈິງ
● ການບໍລິການຫຼາຍຢ່າງ ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍອາຈານນານາຊາດທີ່ມີປະສົບການທາງທຸລະກິດຕົວຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເນື້ອໃນການບັນຍາຍທັງໝົດລວມ 
ເຖິງກໍລະນີຈາກທຸລະກິດຕົວຈິງ ແລະ ແບບຝຶກຫັດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ.

● ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຍັງໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແບບລົງມືປະຕິບັດເພື່ອສົ່ງເສີມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນໍາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນທຸລະກິດຕົວຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາດມີການສ້າງໂອກາດເຄືອຂ່າຍທາງທຸລະກິດ.

ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ໄດ້ຕອບວ່າເນື້ອໃນການຝຶກອົບ
ຮົມມີປະໂຫຍດ.

●  ໃນ ໄ ລຍະຜ່ານມາ, ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ 
ຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 400 ຄັ້ງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 20,000 ຄົນ.

●  ໃນ ຫຼັກສູດທີ່ຈັດແບບສະເພາະ ຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ບໍລິສັດ 
ສາມາດເລືອກຫົວຂໍ້ທີ່ສົນໃຈຈາກຫຼັກສູດຕ່າງໆ ແລະ ດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບ 
ຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງບໍລິສັດເຂົາເຈົ້າໄດ້.

ການຮຽນຮູ້ ການໃຫ້ຄາໍປຶກສາ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ

ຄຸນະພາບທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ອັດຕາຄວາມພໍໃຈສູງເກີນ90%

Language available



ເ ຄເອ ຈຸກຸ (Keieijuku) ເປັນຄໍາສັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫມາຍເຖິງໂຮງຮຽນການບໍລິຫານ ທີ່ຖືກອອກແບບມາ ສະເພາະສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ໂດຍສະ 
ເ ພາະ ເ ພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ແລະການພັດທະນາດ້ວຍຕົນເອງ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 6 ວິຊາ [ຍຸດທະສາດທາງທຸລະກິດ, ຍຸດທະສາດການບໍລິ 
ຫານບຸກຄະລາກອນ, ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ, ການບໍລິຫານການດໍາເນີນງານ, ການບໍລິຫານການເງິນ, ການສ້າງແຜນທຸລະກິດ]  ແລະ ຖືກອອກແບບ 
ມາສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງເຊັ່ນ CEO ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ໂຄງການນີ້ມີສາມລັກສະນະດັ່ງຕ່ໍໄປນີ້:

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນໃຊ້ເວລາຝຶກ 6 ເດືອນ, ໃນແຕ່ລະເດືອນແມ່ນມີການບັນຍານ 5 ມື້ (9:00-16:00 ໂມງ, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ) ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄໍາ
ປຶກສາຕົວຕໍ່ຕົວໃນແຕ່ລະເດືອນຫຼັງຈາກອາທິດຂອງການບັນຍາຍ.
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ຫັຼກສູດສຳລັບຜູ້ບໍລິ
ຫານລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດ 
(Keieijuku)

Language available

ກ ານບັ ນຍາຍທັງໝົດ ແມ່ນສອນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຍ່ີປຸ່ນທີ່ມີພື້ນຖານທຸລະກິດໂລກ, ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນ 
ການບັນຍາຍທັງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທຸລະ 
ກິດຍີ່ປຸ່ນ 100%

ເມື່ ອຈົບການບັນຍາຍພາກທິດສະດີແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຂົ້່າສູ່ການວາງແຜນທຸລະກິດ ຈຸດປະສົງເພື່ອ 
ວາງແຜນການຂະຫຍາຍຕົວທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຄໍາປຶກສາ
ແບບຕົວຕໍ່ຕົວ. ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຈະຈົບລົງດ້ວຍ 'ການໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ' ເພື່ອ
ຮຽນຮູ້ການປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ານການບໍລິຫານແບບຍີ່ປຸ່ນ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ສຶກສາແນວໂນ້ມທຸ
ລະກິດຈາກບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນໂດຍຜ່ານການພົວພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງສອງຝ່າຍໂດຍກົງ.

ປະຕິບັດຕົວຈິງ

 ດ້ວ ຍ ການເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດເຄເອຈຸກຸ (Keieijuku), ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມເຄືອຂ່າຍ KJL (Keiei-
J uku  Lao) ເຊິ່ງສະມາຊິກສາມາດໄດ້ຮັບໂອກາດຕ່າງໆ ໃນການເລັ່ງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ການ 
ສ້າງ ເ ຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງບັນດາບໍລິສັດສະມາຊິກ KJL, ບໍລິສັດລາວ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ລວມ 
ທັງບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ. 

ເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ
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ຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ
ສະເພາະ

Language available

600 
ຄົນຕ່ໍປີ

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ

ມີວິຊາທອງຄາໍ “ຍອດນິຍົມ”

ຫຼັກ ສູດນຝຶກອົບຮົມນີ້ ສາມາດອອກແບບສໍາລັບກຸ່ມເປົ້າຫມາຍສະເພາະໃນບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດ, ຜູ້ຈັດການ, ພະນັກງານປະຈໍາ ແລະ 
ອື່ນ ໆ . ຄຽງຄູ່ກັບເນື້ອໃນ, ລູກຄ້າສາຍັງມາດອອກແບບໄລຍະເວລາຂອງຫຼັກສູດເອງໄດ້, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈັດຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 1-14 ມື້. ໂຄງ    
ການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງນີ້ມີຄວາມເປັນເອກະລັກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຍຸດທະສາດຄຸ້ມຄອງຊັບ
ພະຍາກອນມະນຸດ
ສຶກສາ 1 ອາທິດ

04

ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ
ສຶກສາ 1 ອາທິດ05ການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນງານ

ສຶກສາ 1 ອາທິດ02

ແຜນທຸລະກິດ
ສຶກສາ 1 ອາທິດ06ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ

ສຶກສາ 1 ອາທິດ03

ການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດ
ສຶກສາ 1 ອາທິດ01

ເ ນື້ ອ ໃນຂອງຫຼັກສູດ ແລະ ຕາຕະລາງໄດ້
ຮັບກ າ ນອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ສ ະເພ າ ະຂອງບໍລິສັດໂດຍຜ່ານການປຶກ 
ສາຫາລື.

ຫັຼກສູດທ່ີຍືດຫຍຸ່ນ

L JI ສ າມາດຈັດຫັກສູດທີ່ດັດປັບໄດ້ຕາມແບບ
ຂອງ LJI ຫຼືຕາມບໍລິສັດ, ທັງໃນແບບປົກກະຕິ 
ແ ລະ ແ ບບຜ່ານທາງອອນລາຍໄດ້ທຸກເວລາ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທຸກບ່ອນ - ທຸກເວລາ

LJI ສາມາດສະໜອງທັງການບັນຍາຍ ແລະ 
ກ ານໃ ຫ້ຄໍາປຶກສາກັບບໍລິສັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 
ຜົນທີ່ບໍລິສັດຄາດຫວັງໄວ້.

ຜົນລັບຄຸ້ມຄ່າໃນທາງປະຕິບັດ
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ຫັຼກສູດປົກກະຕິ

ໄລຍະສ້ັນ

ໄລຍະເວລາຂອງຫຼັກສູດສາມາດປັບປ່ຽນ 
ຕັ້ງໄດ້ 6 ຫາ 30 ຊົ່ວໂມງ.

ນີ້ແມ່ນຫຼັກສູດດັ່ງເດີມຂອງສະຖາບັນພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ.

ຫຼັກ ສູດປົກກະຕິ ມີສະໜອງໃຫ້ ທັງບໍລິສັດ 
ເອກະຊົນ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນໃນວິຊາຕ່າງໆ 
ແລະ ປັບປຸງຕາມແນວໂນ້ມຂອງ ພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນຕະຫຼອດຊ່ວງເວລາຕັ້ງແຕ່ປີ 2001.

LJI ໄດ້ຈັດງຫຼັກສູດຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 150 
ຫຼັກສູດໃຫ້ແກ່ເກືອບ 10,000 ຄົນແລ້ວ.

150 ຫັຼກສູດ
10,000 ກວ່າຄົນເຂ້ົາຮ່ວມ

Language available

ມີຫຼາຍກວ່າ

20 

ປະສົບການຫຼາຍກວ່າ

 ປີ



ຫລັກສູດ Keiei-Juku (ຫລັກສູດຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ)

ຫັຼກສູດ ປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຫລັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ

11KJL Member Companies Profile 2022 | Introduction of LJI Services

ຄວາມປະທັບໃຈຂອງນັກສຶກສາແລະນັກສຳມະນາກອນ

ທ່ານ ນາງ ບຸນນາລີ ຈຸນລະມານີ  |  ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ປາລະມີ ການຢາ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (ຮຸ້ນທີ 2)

ຫລັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫລັກສູດ (Keiei-juku) ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ແລະໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບບົດ 
ຮຽນ ແລະປະສົບການທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະໄດ້ຄົ້ນພົບຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງ ທີ່ ສາມາດເອົາມານໍາໃຊ້ໃນວຽກງານບໍລິຫານຈັດການໃນບໍລິສັດ 
ພ້ອມ ກັນນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈ ຈາກສ້າງວິໃສທັດຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນໃນໄລຍະການໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ປະ 
ເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກປະທັບໃຈໃນການບໍລິການ ແລະການຕ້ອນຮັບ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກຽ່ວກັບ OMETENASHI, Kaizen and 5S. ຂ້າ 
ພ ະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງອົງການໄຈກາ ແລະສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດດີ ໃນຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນຮູ້
ໃ ນຫລັ ກສູດນີ້ມານໍາໃຊ້ໃນວຽກງານບໍລິຫານຈັດການ ໃນບໍລິສັດ ແລະພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ. ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ດໍາ 
ເນີນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ.

ທ່ານ ຫັດສະຫວັດ ແຮມະນີ  |  ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, SHICHIDA LAOS (ຮຸ້ນທີ 3)

ຫລັກສູດການບໍລິຫານຈັກການຂອງ ສລຍ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກການຝຶກອົບຮົມຂອງພາກສ່ວນອື່ນໆ. ພວກເຮົາ
ສາມາດຮຽນຮູ້ທັກສະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສາມາດຕໍ່ເນື່ອງໃນທາງທຸລະກິດແບບຍ່ີປຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ ແລະບໍລິສັດເຕີບໂຕ ແລະມີອາຍຸຍາວນານ 
100 ປີ. ອັນດັບທີສອງແມ່ນ ບັນດາອາຈານທັງໜົດແມ່ນມີປະສົບການໃນດ້ານທຸລະກິດ. ອັນດັບທີສາມ ນັກສໍາມະນາກອນມີໂອກາດໄດ້ 
ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມບັນດາບໍລິສັດ ຢູ່ຍ່ີປຸ່ນ, ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຮູ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດຍ່ີປຸ່ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

ທ່ານ ເມກມະໂນ ຈັນທະລາຕີ  |  ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ອານາໄມ ແລະທໍາຄວາມສະອາດ (ຮຸ້ນທີ 1)

ໃ ນບັ ນ ຍາກາດມື້ທໍາອິດຂອງຫຼັກສຸດ Keiei-Juku ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນໄດ້ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຄິຍພົບເຫັນ ແລະ ຮັບຮູ້ວິທີ 
ການແກ້ໄຂບັນທີ່ຖຶກຕ້ອງ, ດ້ວຍເຫດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງການເຂົ້າຮ່ວມຫລັກສູດຄັ້ງນີ້.

ທ່ານ ສົມປະສົງ ໂພທິສານ  |  
ຫົວໜ້າ, ໜ່ວຍບໍລິການ, ສາຂາດົງໂດກ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (BCEL)(ຮຸ້ນທີ 8)

ຫຼັດສູດ ປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ ແມ່ນມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ ແລະຍ່ີປຸ່ນ, ແລະມີການຮ່ວມມືກັບ 
ປະເທດອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຄຸນລັກສະນະຕ່ໍໄປນີ້: ລໍາດັບທີໜື່ງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນ. ອັນດັບທີສອງ, 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກອາຈານທີ່ມີປະສົບການໃນຫຼັກການ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ຄອມມະລີ ຄຸນທະສິນ  |  ພະນັກງານບໍລິຫານ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະການບໍລິຫານທຸລະກິດ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ (ຮຸ້ນທີ 5)

ໃນໄລຍະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ ອາຈານໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ທິດສະດີ ນອກຈາກນັ້ນ,   
ຍັງໄ ດ້ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອເອົາໄປນໍາໃຊ້ໃນບົດລາຍງານຂອງຂ້ອຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມ 
ຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອົງການ JICA .

ທ່ານ ໂພຄໍາ ພົມມະມີໄຊ  |  ຜູ້ຈັດການໂຮງງານ, ວຽງຈັນໂອໂຕເມຊັນແອນໂຊລູຊັນແອັນຈີ່ເນຍຣິງຈໍາກັດ (ຮຸ້ນທີ 10)

ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງ ສລຍ ແມ່ນມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກອາຈານທີ່ມີປະສົບກ
ານ ແລະສໍານານງານ. ແລະ ອີກຢ່າງແມ່ນການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມໃນແຕ່ລະລາຍວິຊາ, ຈາກນັກສໍາມະນາກອນທີ່ມີປະສົບການໃນຂະແໜງ
ການທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນສາມາດຮຽນຮຸ້ເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ. 

ທ່ານ ນາງ ສຸພາພອນ ຈັນທະສົງ

ຂ້າພະເຈົ້າ ສົນໃຈຮຽນພາສາ ແລະ ວັດທະນາທໍາຍ່ີປຸ່ນຢູ່ ສລຍ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃກ້ຊີດກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນໂດຍຜ່ານການຮຽນຈາກປື້ມລະຄອນ 
ແລະ ໄດ້ພົບໝູ່ເພື່ອນຈໍານວນຫຼາຍໂດຍການເຂົ້້າຮ່ວມໃນການແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາຢູ່ ສລຍ, ໂດຍສະເພາະ ການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃນກຸ່ມ
ສະໂມສອນ (Nihon clup) ເຮັດໃຫ້ທ້າຍອາທີດຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີສີສັນ. ສລຍ ຍັງມໃຫ້ໂອກາດດີໆໃນຊີວິດສໍາລັບຂ້ອຍ ໄດ້ໄປແລກປ່ຽນ
ທຶນການສຶກສາທີ່ມະຫາໄລແມ່ຍິງຍ່ີປຸ່ນ (Gakushuin) ແລະ ຂ້ອຍໄດ້ຮັບປະສົບການໃໝ່ໆໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍໄລຍະການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຍີ່
ປຸ່ນ. ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງບັນດາອາຈານສອນທຸກໆທ່າ່ນ.

ທ່ານ ນາງ ພຸດທະຮັກສາ ແສງສຸວັນນາ

ຂ້າພະ ເຈົ້າເຄີຍຄິດວ່າພາສາຍ່ີປຸ່ນເປັນເລື່ອງຢາກ ແລະ ບໍ່ໜ້າສົນໃຈເລີຍ, ແຕ່ພາຍຫຼັງໄດ້ເຂົ້າຮຽນຫລັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນຢຸ່ ສລຍ, ເຮັດໃຫ້ 
ຂ້ອຍສົນໃຈພາສາຍ່ີປຸ່ນ. ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ ສລຍ ເປັນຫຼັກສູດທີ່ດີຫຼາຍ ແລະ ຮຽນມ່ວນ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຢູ່ ສລຍ ເປັນເວລາ 3 ປີ ແລະ   
ສືບຕໍ່ຮຽນຫຼັກສູດພາສາຍ່ີປຸ່ນໃນລະດັບສູງ. ຫລັກສູດພາສາຍ່ີປຸ່ນທີ່ ສລຍ ໄດ້ປຽ່ນຂ້ອຍເປັນຄົນຍີ່ປຸ່ນ.

ທ່ານ ສາຍຟ້າ ວົງເດດ

ສ ລຍ ບໍ່ ໄ ດ້ສອນແຕ່ພາສາຍ່ີປຸ່ນພຽງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ໂອກາດໄດ້ພົບປະໜູ່ເພື່ອນໃໝ່ໃນການແນະນໍາການໃຊ້ຊີວິດໃນອານາຄົດ. ທ່ານ 
ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງນັບແຕ່ຂອ້ຍໄດ້ມາຮຽນຢູ່ ສລຍ, ສໍາລັບຂ້ອຍ ສລຍ ຄຶບ້ານຫຼັງທີ່ 2.
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ຫຼັກ ສູດປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ ຂອງສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍ່ີປຸ່ນ (ສລຍ) ເປັນຫຼັກສູດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເຊິ່ງ  
ອອກແບບມາເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍສ້າງພະຍາກອນມະນຸດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ໂດຍເນັ້ນຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະ
ດີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ. 

ພ າຍໃ ຕ້ ກ າ ນສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກອົງການ JICA ແລະ ຮ່ວມມືກັບຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼັກສູດນີ້ ມີເປົ້າ
ໝ າຍໃ ນ ກ າ ນ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ເຂົ້າໃນການສ່ົງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ໃນຂະບວນການເຊື່ອມ 
ໂຍງກັບພາກພື້້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດ ASEAN. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຫຼັກສູດນີ້ ຈະມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນພຽງພໍໃນການ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຍຸກໂລກາພິວັດຂອງລາວ ແລະ ໃນຂອບເຂດກວ້າງໄກຍ່ິງກວ່ານັ້ນ.

ຫັຼກສູດປະລິນຍາໂທ
ບໍລິຫານທຸລະກິດ (MBA)

●  ໃຫ້ການບັນຍາຍ ໂດຍອາຈານຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຈານຈາກບັນດາປະ 
ເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ 40%, ອາຈານລາວ 60% ເຊິ່ງອາຈານເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວ
ແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານການບໍລິຫານແບບຍີ່ປຸ່ນ. 

●  ສລ ຍ  ເ ປັນສະຖາບັນແຫ່ງດຽວໃນປະເທດລາວ ທີ່ຈັດຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທບໍລິ 
ຫ ານທຸ ລ ະ ກິດ ໂດຍມີການສອນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງອາຈານ ຈາກປະເທດຕ່າງໆ    
ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດຈາກປະເທດຍ່ີປຸ່ນ.

ຄຸ້ມຄອງໂດຍຍີ່ປຸ່ນ

40%

ສຳເລັດການສຶກ 
ສາຫຼາຍກວ່າ

390
ຄົນ

Language available
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ສ ລຍ ສຸ ມ ໃ ສ່ກິດຈະກໍານອກຫຼັກສູດຕາມທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແ ລະ ກິ ລ າ ວາງອອກ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ່ົງເສີມຄວາມສາມັກຄີ
ລ ະຫວ່ າ ງ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ພ້ອມທັງເປັນການແລກປ່ຽນ
ບົດຮ ຽ ນ ທ າ ງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ສະຕິປັນຍານໍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ, 
ສ້າງ ຄ ວ າ ມ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຜູກພັນ ລະຫວ່າງອະດີດນັກສຶກສາ 
ແ ລະນັ ກ ສຶ ກສາທີ່ກໍາລັງຮຽນຢູ່.ກິດຈະກໍາຫຼັກໆປະກອບມີກິລາ 
ບານເຕະ,  ເປຕັງ, ການຈັດງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ຂອງນັກ 
ສຶກສ າ ຮຸ່ ນຕ່າງໆ,ການບໍລິຈາກເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບສັງຄົມ, 
ການຈັດ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາວິຊາການທີ່ ກ່ຽວ 
ຂ້ອງຕ່າງໆຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆ.

ເຄືອຂ່າຍອາດີດນັກສຶກສາ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງຂຶ້ນໃນປີ 2010 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 
ຈ າກ ສ ລ ຍ  ແລະ JICA ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມກັນລະຫວ່າງນັກສຶກສາ MBA, 
ສລຍ ແລະ ສັງຄົມ. ງານພົບປະເຄືອຂ່າຍ, ງານແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງທຸລະກິດລະຫ
ວ່າງ ອ າ ດີ ດນັກສຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາປະຈຸບັນ ແມ່ນມີການຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນທັນ 
ວາຂອງທຸກໆປີ.

ຄ ຽງຄູ່ ກັ ບການຮຽນ-ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວ, 
ການໄປທັດສະນະສຶກສາບໍລິສັດ ຫຼື ໂຄງການຕ່າງໆ 
ຢູ່ພ າ ຍ ໃ ນ ປະເທດ ແລະ/ຫຼື ຕ່າງປະເທດ (ໂດຍສະ 
ເ ພາະ ແ ມ່ ນ ປະເທດໄທ) ຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ 
ຂອງຫຼັກສູດ.

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໜັກ:
1) ຈົບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາໃດໜຶ່ງ

2) ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ

3) ມີທັກສະພາສາອັງກິດພຽງພໍ

●  ຜູ້ ສ ະ ໜັກທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງ 
ດ້ານ ບໍ ລິ ຫານທຸລະກິດ ແລະ/ຫຼື ເສດຖະສາດ ຈະໄດ້ຮັບ 
ບູລິມະສິດກ່ອນ.

●  ສໍາ ລັ ບ ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື 
ປະລິຍາຕີ ເສດຖະສາດໃໝ່ທີ່ບໍ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກ ແຕ່ມີ 
ຜົນການຮຽນດີເດັ່ນ ອາດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

ໄລຍະເວລາສຶກສາ:
● 24 ເດືອນ (2 ປີ)

● ມື້ີຮຽນ: ວັນຈັນ ~ ວັນສຸກ  

● ເວລາຮຽນ 17:30~20:45 (ຕອນຄໍ່າ)

ຄ່າຮຽນ:
● ຄ່າຮຽນ 28,600,000 ກີບ

● ຄ່າຟອມສະໝັກ: 80,000 ກີບ (ຊື້ຟອມຢູ່ທີ່ ສລຍ)

ພາສາທ່ີໃຊ້:
ສອນເປັນພາສາລາວ 60% ແລະ ພາສາອັງກິດ 40%

ກິດຈະກາໍອ່ືນໆ

ເຄ່ືອຂ່າຍອາດີດນັກສຶກສາ

ໄປທັດສະນະສຶກສາ
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ຫຼັກສູດການຮຽນຫຼາກຫຼາຍລະດັບທີ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ຮຽນ

ພະແນກຫັຼກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ລະດັບຄາດໝາຍ / JLPT N5

● ຄໍາ ທັກ ທາຍ ແລະ ການ ແນະ ນໍາ ຕົນ ເອງ ຕ່າງໆ.

 ● ຮູ້ ວັດ ທະ ນະ ທໍາ ແລະ ສົນ ທະ ນາ ກ່ຽວ ກັບ ຫົວ ຂໍ້ ທີ່ ໃກ້ 
ຕົວເຊັ່ນ: ຄອບຄົວ, ການໄປຊື້ເຄື່ອງ ແລະ ການເຮັດວຽກ.ລະ

 ດັບ
 ຕົ້ ນ

 I 

ລະດັບຄາດໝາຍ / JLPT N4

● ຮຽນ ວິ ທີ ອະ ທິ ບາຍ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຮູ້ ສຶກ, ຄໍາ ເຫັນ, ຄວາມ 
ຕ້ອງ ການ ແລະ ປະ ສົບ ການ ຕ່າງໆ.

● ຮຽນ ວິ ທີ ການ ສົນ ທະ ນາໃຫ້ ເໝາະ ສົມ ກັບ ຄູ່ ສົນ ທະ ນາ ແລະ 
ແຕ່ ລະສະ ຖາ ນະ ການ.

● ອ່ານ-ຂຽນ ຕົວ ອັກ ສອນ ຄັນ ຈິ ໄດ້ ປະ ມານ 300 ໂຕ.

ລະ
 ດັບ

 ຕົ້ ນ
 II

 

ລະດັບຄາດໝາຍ / JLPT N4-N3

● ຈັດແຈງຮູບປະໂຫຍກລະ ດັບຕົ້ນ ແລະ ເພີ່ມທັກສະການນໍາໃຊ້. 

ເພີ່ມທັກສະການອ່ານ, ການຟັງເພື່ອກຽມສໍາລັບຮຽນລະດັບກາງ. 

● ອ່ານ-ຂຽນ ຕົວ ອັກ ສອນ ຄັນ ຈິ ໄດ້ ປະ ມານ 350 ໂຕ.ລະ
 ດັບ

 ຕົ້ນ
-ກ

າງ

ລະດັບຄາດໝາຍ / JLPT N3

● ສາມາດສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທົ່ວໄປໃນສັງຄົມ.

● ສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການຟັງ ແລະ ການອ່ານ.

● ອ່ານ-ຂຽນ ຕົວ ອັກ ສອນ ຄັນ ຈິ ໄດ້ ປະ ມານ 500 ໂຕ.ລະ
 ດັບ

 ກາ
ງ

17:30 – 19:30
(3 ເທ່ືອຕໍ່ ອາທິດ, 108 ຊ່ົວໂມງ)

ຈັນ,ອັງຄານ,ພຸດ, 
ພະຫັດ,ສຸກ

ເສົາ, ອາທິດ
9:00 – 11:00
(2ເທ່ືອຕໍ່ ອາທິດ, 72 ຊ່ົວໂມງ)

５ຈຸດ ເດ່ັນ！
ທ່ີທ່ານຈະໄດ້ສຳພັດໃນການຮຽນພາສາ

ຍີ່ປຸ່ນທ່ີ ສະຖາບັນລາວ ຍີ່ປຸ່ນ 

ມີຫັຼກສູດວັນລັດຖະການ ແລະ ເສົາອາທິດ

ຂ່າວສານສຳລັບຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຢາກເຮັດວຽກນຳ
ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນແລະໄປສຶກສາຕໍ່ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ5

ສຳພັດວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນແລະ
ແລກປ່ຽນກິດຈະກຳກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ2

ການຄວບຄຸມຜົນການຮຽນແລະ
ລະບົບເລ່ືອນຊ້ັນທ່ີເປັນລະບົບ4

ສອນໂດຍອາຈານທ່ີມີປະສົບການ3

ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ1
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ພະແນກຫັຼກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ກິດຈະກຳແລກປຽນ່ວັດທະນະທຳ

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈັດກິດຈະກໍາແລກປຽ່ນວັດທະນະທໍາເພື່ອສ່ົງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າ
ງສອງຊາດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ເປັນສະຖານທີອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈ
າກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບການສຶກສາ ແລະ 
ທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກສຶກສາຢູ່ ສປປ ລາວ.

ເປັນໂຄງການເພື່ອສ່ົງເສີມນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທະຍາ ກອນ
ໜຸ່ມທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນຍຸກນະວັດຕະກໍາໃນປະ ເທດລາວ 
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາຈາກມູນນິທິຮອນດາ.

ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 1ປີ (ສະແດງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານທີ່ຫ້ອງ 
ໂຖງ ສລຍ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ອື່ນ).

ໂຄງການແລກປຽ່ນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ວັດທະນະທໍາລະຫວ່າງ 
ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ນັກ ສຶກສາລາວ.

ແມ່ນໂຄງການຝືກອົບຮົມຫຼັກສູດພາສາລາວໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກ
ຂອງອົງການໄຈກາ.

ການແນະນໍາ ແລະ ສາທິດການນຸ່ງຊຸດຢູກະຕະ (YUKATA) 
ໃຫ້ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍລິການເຊົ່າຊຸດ 
ຢູກະຕະ   (YUKATA) ໃຫ້ແກ່ມະຫາຊົນທົ່ວໄປ. 

ງານພົບປະເພື່ອໄປສຶກສາຕ່ໍທ່ີປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ລາງວັນຮອນດາ  ວາຍ-ອີ-ເອສ

ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ ມູນຂ່າວສານໂດຍ LJI ໂຄງການແລກປຽນ່ກິດຈະກຳ

ໂຄງການສໍາລັບ JOCVs ກອງ ປະ ຊຸມ Yukata 
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Company Name

A2Z Accounting Service Co., Ltd.

Balamy Trading Export-Import

BanLao Survey Design and Construction Co., Ltd.

Clean and Green Farm

Clean and Green Services

KPN Pharma Sole Co., Ltd.

Lao Development Bank

Mahasok Trading Company Ltd.

Mekhong Lao Export & Import Co., Ltd.

Palamy Pharma Co., Ltd.

Bubpha Mekong Guesthouse 

Microtec Education Centre

New Market Nong Neow

Phonexay Construction Co., Ltd.

Premium Food Products

Saikhong Trading Import-Export Sole Co., Ltd.

Sengfaly Road, Bridge and Irrigation Construction Co., Ltd.

Thipphachanh Construction and Electric Supply Co., Ltd.

TPS Import-Export Sole Co., Ltd.

V&K Concrete Sole Co., Ltd.

V&K Road and Bridge Construction Co., Ltd.
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Company Name

Viengthong Pharma Co., Ltd.

Alpha International Montessori School

Aristar Marketing Sole Co., Ltd.

BDP Micro Finance Provide Loan to Lao people

CASA BOTANICA

Casa Espacio Interior Design

Empire Trading Import-Export Sole Co., Ltd.

Individual Enterprise Insigne Service

Lao Brewery Co., Ltd. 

Lao SangFanh Group

Savang Houag Heuang Electric Sole., Ltd.

TPS Construction Complete Combination Sole Co., Ltd.

Veunkham Salt Company

Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public

Funderland Individual Enterprise

Khammany Ice Machine Manufacturing Factory

Lao Transport Engineering Consultant

Master Printing Factory

Panyathip International School

Smart Tecnology Co., Ltd.
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1. ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ    2. ບັນດາພະນັກງານຝ່າຍສະຫນັບສະຫນູນ

Establishment Year▶2019
Tel▶+856-20-7899-6697　E-mail▶info@a2zaccountinglao.com
Web▶www.a2zaccountinglao.com
Address▶Khamphengmueng road, Phonthan Village, Xaysettha District, 
Vientiane, Lao PDR

A2Z Accounting Service Co., Ltd.
Ms. Vilavanh BOUPHA / Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of English, Master of Business Administration in Lao PDR

ສະຫນັບສະຫນູນອະນາຄົດຂອງ 
ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ-ກາງ (SMEs) ຜ່ານຂໍ້ ມູນການບັນຊີ

Consulting and 
Professional

 Company DATA

1 2

ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ກົດຫມາຍ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນຊີໄດ້ຖືກ 
ຮັບຮອງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ-
ກາງ(SMEs),ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບເຫລົ່ານັ້ນ. ບໍລິສັດ ຂອງ
ພວກເຮົາແມ່ນມີປະສົບການໃນການໃຫ້ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບທັງ 
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ບໍລິການບັນຊີ A2Z ຂຶ້ນ
ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຝຶກອົບຮົມ Keieijuku, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຕົນເອງພັດທະນາ 
ແນວຄວາມຄິດທາງທຸລະກິດທີ່ປະສົມປະສານທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມ
ມັກຂອງຕົນເອງເຂົ້ານຳກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ສະຫນອບໍລິການບັນຊີ
ແລະ ການກວດສອບທີ່ສົມບູນແບບໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ SMEs, ລວມທັງການນໍາ
ໃຊ້ຊອບແວການບັນຊີທີ່ກະຊວງການເງິນຮັບຮອງ, ການທົບທວນກວດຄືນລະບົບ 
ການຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການລາຍງານ ແລະ ການບໍລິການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາ 
ມາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານພາສີອາ
ກອນ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາມີປະສົບການໃນການກວດສອບບັນຊີໂດຍໃຊ້ຊອບແວການບັນຊີ ແລະ 
ພວກເຮົາຍັງມີເຄືອຂ່າຍນັກບັນຊີທີ່ມີໃບອະນຸຍາດວິຊາຊີບ, ແລະ ພວກເຮົາເປັນຜູ້
ຊ່ຽວຊານໃນຂະແຫນງ SMEs. ເລີ່ມແຕ່ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກະກຽມບົດລາຍ
ງານການບັນຊີໃຫ້ SMEs ຕາມກົດໝາຍທີ່ກະຊວງການເງິນກຳນົດ,ຈົນຮອດການ
ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງ SMEs ກັບບັນດາບໍລິສັດບັນຊີຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ໃຫ້ການບໍລິ 
ການກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ.ຈຸດແຂງຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຄືອ 
ຂ່າຍນັກບັນຊີທີ່ມີໃບປະກາດວິຊາຊີບການບັນຊີ ແລະໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ຢ່າງທັນເວລາ ທັງຊ່ວຍ SMEs ເຂົ້າໃຈເງື່ອນໄຂຈຳເປັນທີ່ສະຫລັບຊັບຊ້ອນຂອງ 
ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງອາກອນ. ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບບົດລາຍງານການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບັນຊີເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບ
ການບໍລິຫານຈັດການແລະຄຸ້ມຄອງອົງກອນ. ເຄືອຂ່າຍນັກບັນຊີວິຊາຊີບຂອງພວກ 
ເຮົາເປັນຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກນຳອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກລັດ. ບໍລິ
ສັດຂອງພວກເຮົາຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດ ຍ້ອນວ່າລັດຖະບານລາວກຳລັງ 
ຈັດແຈງຊອກຫາລະບົບການບັນຊີຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ SMEs.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເຖິງແມ່ນວ່າ ບົດລາຍງານການບັນຊີຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບທຸລະກິດ ເພື່ອ
ທີ່ຈະກໍານົດແຜນດຳເນີນທຸລະກິດໃນອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ SMEs ທີ່ຢູ່ໃນ
ລາວສ່ວນຫຼາຍຍັງບໍ່ທັນຈັດຈ້າງບໍລິສັດບັນຊີ ເພື່ອກະກຽມບົດລາຍງານທາງການ 
ເງິນໃຫ້. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງສຶກສາ ອົບຮົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດ SMEs 
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ 
ການນຳໃຊ້ລະບົບ ບັນຊີທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ເນື່ອງຈາກກົດຫມາຍຊ່ວຍສາອາກອນໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ ເຮັດໃຫ້ SMEs ທີ່ນຳໃຊ້
ລະບົບບັນຊີທາງການຮັບຮອງມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເອົາສະພາບຕົວ
ຈິງນີເ້ຂົາ້ໃສ່ໃນແຜນດຳເນນີທຸລະກດິຂອງພວກເຮາົ. ພວກເຮົາຈະຮ່ວມມກືບັບລໍສັິດ
ຕ່າງປະເທດເພ່ືອສ່ົງເສີມການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອຮອງຮັບລູກຄ້າທ່ີຕ້ອງ 
ການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາມີແຜນຂະຫຍາຍການບໍລິການຂອງ 
ພວກເຮົາໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອເພີ່ມຈໍານວນລູກຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນ
ເວລາທ່ີບໍລິສັດຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການບັນຊີຢູ່ໃນ
ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ຮັບເຫມົາ, ເອົາເຄືອຂ່າຍມືອາຊີບ
ຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໄປນຳ ເປັນການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງວຽກງານກວດສອບ
ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ອີງຕາມການຮຽນກຮ້ອງຂອງລູກຄ້າ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດປະສານ 
ງານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະ 
ບານ, ກະກຽມປື້ມບັນຊີ, ໃຫ້ບໍລິການການບັນຊີ, ແລະເຮັດຫນ້າ ທີ່ ອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກພົວພັນກັບພາກລັດ. ນອກນີ້ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົມບັນຊີໃຫ້
ກັບບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການຈ້າງພະນັກງານ ບັນຊີປະຈຳຂອງຕົນເອງອີກດ້ວຍ.

ມີສານຫຍັງຈະຝາກເຖິງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ?
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽກເກັບອາກອນ, 
ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ໃນລາວໃນປັດຈຸບັນ ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ 
ແລະ ຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ດ້ານນີ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ 
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ກັບບໍລິສັດບັນຊີ ແລະ ກວດສອບຂອງທ້ອງຖິ່ນເປັນວິທີທີ່ດີ 
ແລະ ແນ່ນອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
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ສະຫນອງເຄ່ືອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ 
ອາຫານທ່ີດີທ່ີສຸດສູ່ຄົນໃນທ່ົວສັງຄົມ

Wholesale 
and Retail

 Company DATA

Balamy Trading Export-Import Co., Ltd.
Mr. Soumano CHOUNLAMANY / Director / Business Owner
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Technology Management in Thailand

ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຊັ້ນນໍາຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, 
ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກນາໆປະເທດ ທີ່ເປັນຜູ້ສະຫນອງລະດັບໂລກມາໃຫ້ແກ່ບັນດາຮ້ານ 
ຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍໃນ ສປປລາວ.
ປະຈຸບັນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນອາຫານຫຼາຍກວ່າ 400 ລາຍ 
ການ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກຈາກ ປະເທດໄທ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຟີລິບປິນ ແລະ 
ຫວຽດນາມ. ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາປະກອບມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ, ຕະຫຼາດສົດ, 
ມິນິມາດ ຫລື ຮ້ານສະດວກຊື້ຕ່າງໆ, ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານອາຫານ 
ແລະ ໂຮງແຮມ.
ສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຄຳນຶງເປັນອັນດັບໜຶ່ງແມ່ນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ແນ່
ໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາມີການວາງຂາຍຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນໃນປະເທດ. ຈາກ
ປະສົບການ ແລະ ການວິໄຈຕະຫຼາດ, ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າຜະລິດຕະພັນໃດທີ່ເໝາສົມ
ກັບຣົດນິຍົມຂອງຄົນລາວເຮົາ ແລະ ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຖອດຖອນໄດ້ ນັ້ນເພື່ອ 
ນຳມາປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນທົ່ວສັງຄົມລາວ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ດີ ກັບລູກຄ້າ ໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກກັບພວກເຂົາ 
ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດ-ຕະຫຼາດຂອງພວກ 
ເຂົາເຈົ້າໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ. ດ້ວຍການພົວພັນກັບບັນດາລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ຄື 
ແນວນີ້, ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ຢ່າງລະອຽດເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາຜູ້ບໍ
ລິໂພກໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ເນື່ອງຈາກຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນເປັນສິ່ງທີ່ພວກ
ເຮົາເຫນັ້ນຫນັກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່, ສະນັ້ນພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງ ຜະລິດ 
ຕະພັນທີ່ມີ ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. 
ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ-ກົດຫມາຍຂອງປະເທດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນທ່ີສະຫນອງໃຫ້ແກ່ບັນດາລູກຄ້າ 
ຂອງພວກເຮົາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຕິດຕາມແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ, ປັບປ່ຽນການແຈກ 
ຢາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ແລະ ຍັງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ 
ຄວາມນິຍົມ- ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງສະຫມຳ່ສະເຫມີ ແລະ ລະມັດ 
ລະວັງອີກດ້ວຍ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ສ ປ ປ ລາວເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ, ມີຄວາມເສຍປຽບດ້ານພື້ນ 
ຖານທຸລະກິດ ຍ້ອນວ່າຕົ້ນທຶນໃນການຂົນສົ່ງສູງ ເຊິ່ງຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນ
ຄ້າສູງຂຶ້ນນຳ. ອີກໜຶ່ງປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າກໍ່ແມ່ນອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທ່ີມີການເຫນັງຕີງຢູ່ເລື້ອຍໆເມື່ອປຽບທຽບກັບປະເທດ
ຕ່າງໆ. ການແນະນໍາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະ

ທົບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທາງທຸລະກິດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນເບື້ອງຕົ້ນການຂາຍຜະລິດຕະ
 ພັນ “Kewpie” ເຊິ່ງເປັນ ຜະລິດຕະພັນມາຢອງເນສ ແລະ ນ້ຳສະຫຼັດປຸງສຳເລັດ, 
ມັນເປັນສ່ິງທີ່ຍາກຫລາຍໃນການຂາຍ ເພາະເປັນເຄື່ອງປຸງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງ 
ກວ້າງຂວາງໃນອາຫານລາວ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງ 
ໄດ້ຈຳກັດປະລິມານການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈົນກວ່າຜະລິດຕະພັນຈະເປັນທ່ີຮູ້ຈັກ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈຈິງຂອງພວກເຮົາໃນການທີ່ຢາກຈະສະໜອງສິນ
ຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບໂລກໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນຂະບວນ 
ການທາງການຕະຫຼາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເປີດໃຫ້ລອງຊິມຢູ່ຕະຫຼາດສົດ ແລະ ສືບ
ຕໍ່ຂາຍສິນຄ້າຢ່າງອົດທົນ ແລະ ບໍ່ລົດລະຄວາມພະຍາຍາມ ຈົນໃນປະຈຸບັນນີ້ຜະ 
ລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນຢ່າງດີໃນທົ່ວສັງຄົມລາວ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ 
ສະບຽງອາຫານໃນ ສ ປ ປ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ແຜນຍຸດທະສາດໃນປີ 
2022ຂອງພວກເຮົາຈະເນັ້ນໃສ່ສ່ົງເສີມຍອດຂາຍຂອງຜະລິດຕະພັນທ່ີມີຢູ່ໃນປະຈຸ
ບັນ ເພື່ອສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ເພີ່ມຍອດ ຂາຍໃນຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຮົາສະຫນອງສູ່ຕະຫລາດແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ມີຄຸນນະ
ພາບທີ່ດີເລີດ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ 
ຜ່ານຫລາກຫລາຍຊ່ອງທາງ. ໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຢາກຈະເພີ່ມປະລິມານການ
ຂາຍສິນຄ້າ ໂດຍຜ່ານການບໍລິການ ໃນຮູບແບບອອນໄລນ໌ ທີ່ແທດເຫມາະກັບວິຖີ
ຊີວິດຂອງຄົນຍຸກໃຫມ່ທີ່ແລ່ນແຂ່ງກັບເວລາ.

ມີສານຫຍັງຈະຝາກເຖິງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ?
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ລວມ
ທັງບັນດາບໍລິສັດຍ່ີປຸ່ນ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດລາວຈະມາຢ້ຽມຢາມປະເທດ
ລາວຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງ ແລະ ໂອກາດທາງທຸລະກິດບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ການນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກສິນຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດລາວ ແລະ ຍ່ີປຸ່ນ.
ໃນລະຫວ່າງການໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະທັບໃຈ 
ຫຼາຍກ່ຽວກັບເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດຍ່ີປຸ່ນ ແລະ ຄິດວ່າຜະລິດຕະ 
ພັນຫຼາຍຢ່າງລວມທັງຜະລິດຕະພັນອາຫານ ຕ່າງໆເຫລົ່ານັ້ນ ສາມາດນຳເຂົ້າມາ 
ຈຳໜ່າຍໃນປະເທດລາວພວກເຮົາໄດ້.
ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຫລື ໂຄງການ 
Keieijuku,ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຍຸດທະ 
ສາດການຕະຫຼາດ, ວິທີການຄົ້ນຫາຄວາມຕ້ອງການທ່ີແທ້ຈິງຂອງລູກຄ້າ ແລະ 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງ 
ຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ນຳໃຊ້ສ່ິງທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ແລະ ປັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກກັບຄົນ
ທີ່ຫລາກຫລາຍ.

1. ນ.ວິພາວັນ ຈຸລະມະນີ ຮ.ອຳນວຍ (ລຸ້ນ2)    2. ທີມງານສົ່ງເສີມການຂາຍໃນງານວາງສະແດງສິນຄ້າ-ທົດລອງຊີມຟຣີ    3. ສິນຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ    
4. ເດີ່ນຈັດສັນຂື້ນລົດຂົນສົ່ງເພື່ອແຈກຢາຍສິນຄ້າໄປໃຫ້ລູກຄ້າ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຂ້າພະເຈົ້າມັກສິລະປະ ແລະ ເມື່ອຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກສາຍວິຊາຮຽນຂອງຕົນ
ວ່າຈະເລືອກວິຊາສະຖາປັດ ຫຼື ວິສະວະກຳ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເລືອກທີ່ຈະຮຽນວິຊາ 
ວິສະວະກຳ ເພາະວ່າມັນເປັນສ່ິງທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສຳຫລັບຂ້າພະເຈົ້າ. 
ໃນສະໄໝທີ່ຍັງເປັນນັກສຶກສາຢູ່ນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າມັກວິຊາແຕ້ມ ແລະ ອອກແບບ. 
ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມີໂອກາດເຮັດວຽກຢູ່ນຳບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຫລາຍໆ
ແຫ່ງ ແລະ ຍັງເຮັດເປັນນັກອອກແບບອິດສະຫລະ ໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍຮ່ວມກັບໝູ່ 
ເພື່ອນຈຳນວນໜຶ່ງ. ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາມີວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງ 
ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ຮັບອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂະແຫນງ
ການຫລາຍຂື້ນ, ທັງຮັບອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະ ວຽກຮາກຖານ
ຕື່ມອີກ.ໃນປີ 2012, ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ຈັດງານວາງສະແດງລະ 
ດັບນາໆຊາດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງມີຫລາຍກ່ວາ 60 ບໍລິສັດຮ່ວມວາງ 
ສະແດງໃນຄັ້ງນັ້ນ. ພາຍໃນງານວາງສະແດງນີ້, ພວກເຮົາສາມາດນຳສະເໜີກ່ຽວ
ກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.ຂ້າພະເຈ້າເອງກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນງານວາງ
ສະແດງນີ້ເຊັ່ນກັນວ່າຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ,
ເຮົາຕ້ອງມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາບໍລິສັດຈາກຕ່າງປະເທດ.ບໍລິສັດພວກເຮົາ
ເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄຳຂັວນທີ່ວ່າ “ຄວາມແຕກຕ່າງ ສ້າງເອກະລັກ” ແລະ ມີເປົ້າ 
ໝາຍຄື “ການອອກແບບທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໄວ 
ຫນຸ່ມລຸ້ນໃຫມ່”

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ລູກຄ້າທີ່ເປັນຄົນຫນຸ່ມລຸ້ນໃຫມ່ ຊ່ວຍໃນການສະໜັບສະໜຸນ ການບໍລິການທີ່ຫຼາກ
ຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງລວມມີທັງ ການອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງ, ການບໍລິຫານການ
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການສົ່ງມອບວຽກ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດໂຄສະນາ ແຕ່ອາໄສການ 
ບອກເລົ່າແບບປາກຕໍ່ປາກລະຫວ່າງລູກຄ້ານຳກັນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກດ້ວຍໃຈ 
ແລະ ຈິດວິນຍານ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແນະນຳບອກຕໍ່. ພວກ 
ເຮົາສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລະດັບນີ້ໄດ້ ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ 
ໃນການຈ້າງນັກອອກແບບທີ່ເກັ່ງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານວຽກ
ກໍ່ສ້າງ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມອອກແບບ ຈົນເຖິງການສ່ົງມອບວຽກ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ກຸ່ມລູກ
ຄ້າເປົ້າຫມາຍຫລັກ ຂອງເຮົາຕ້ອງການຄືໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນ
ວ່າຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງຈະສືບຕໍ່ ແລະ ເຕີບໂຕແບບກ້າວກະໂດດໃນອະນາຄົດ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນແມ່ນສ່ິງທ່ີທ້າທາຍຫລາຍສຳຫລັບບໍລິສັດຂອງພວກ
ເຮົາ ເຖິງວ່າເຮົາຈະສອນ ແລະ ແນະນຳນັກວິສະວະກອນ ແລະ ນາຍຊ່າງແບບຕົວ 
ຕໍ່ຕົວ ກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ແຕ່ເຮົາກໍ່ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າ 
ມັນເປັນສ່ິງທີ່ຍາກ ທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຄິດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຮັກສາແຮງຈູງໃຈ 
ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ສຳເລັດ. ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີບັ
ນຫາເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບວຽກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຄິດຫາວິທີແກ້ໄຂ
ດ້ວຍຕົນເອງກ່ອນ, ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ງ່າຍເລີຍ ແລະ ບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ເຮົາຄິດ ເຊິ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໃນອະນາຄົດ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ໃນວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເປີດໂຕ “ເຮືອນຕົວແບບ” ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບການທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຈະ 
ເພີ່ມຮ້ານກາເຟເຂົ້າ ເພື່ອເປັນບ່ອນສຳຫລັບໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດມານັ່ງຮັບປະທານ
ກາເຟ ແລະ ສຳຜັດສະຖາປະຕິຍາກຳ ແລະ ການອອກແບບຊິ້ນງານ ຕົວຢ່າງ 
ທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ຈິງ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໃນສັກກະຍາພາບບົ່ມຊ້ອນຂອງ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາຕ້ອງການ 
ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໄປໃນທິດທາງທີ່
ມີເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົວເອງ. ໂດຍສະເພາະ ພວກເຮົາຕ້ອງການຮ່ວມມືກັບ 
ບໍລິສັດຈາກປະເທດຍ່ີປຸ່ນ ເຊິ່ງມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ແລະ ສາມາດສ່ົງຕໍ່ຄວາມ
ຮູ້ດ້ານການບໍລິຫານ, ການອອກແບບ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໃນ ສປປ ລາວເຮົາໄດ້.

1. ນ.ລັດສະໝີ ພະດວນສິນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ (ລຸ້ນ2)    2. ໂຮງແຮມທີ່ບໍລິສັດພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບ

Establishment Year▶2008
Tel▶+856-20-5822-2555　E-mail▶banlaocompany@gmail.com
Web▶www.facebook.com/Banlaocompany
Address▶Donekoy Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR

BanLao Survey Design and Construction Co., Ltd.
Mr. Seny PHADOUANESINH / Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Civil Engineering in Lao PDR

ບໍລິສັດອອກແບບ ທ່ີຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຮຸ່ນໃໝ່ 

Construction Consulting and 
Professional

 Company DATA
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Establishment Year▶2020
Tel▶+856-20-5511-1044
E-mail▶mekmano@yahoo.com
Web▶www.bmgchampa.com
Address▶Ban Sivilay, Xaythany District, Vientiane Capital, Lao PDR

Clean and Green Farm
Mr. Mekmano CHANTHARATRY / Director / Business Owner
Nationality▶ Lao　Education▶Bachelor of Civil Engineering in Lao PDR, Master of Business Management in 
France, Master of Business Administration in Lao PDR

ອາຫານສຸຂະພາບ ເພື່ອຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງທ່ານ

Agriculture, 
Forestry and Fishing

 Company DATA

ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ການກິນຂອງຄົນລາວມີການປ່ຽນແປງ. ພວກ
ເຮົາເຊື່ອວ່ານິໄສການກິນອາຫານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ມີຄວາມສຳຄັນໃນການ
ສ້າງຈິດໃຈໃນທາງບວກແລະຮ່າງກາຍທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ 
ໝາຍ ການສ່ົງເສີມການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍວິທີການປູກຝັງແບບອິນຊີ 
ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜັກປອດສານພິດໃນ
ລາວ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ ເລີ່ມທຸລະກິດປູກ ແລະ ຂາຍຜັກ ດ້ວຍວິທີການປູກຝັງ 
ແບບໄຮໂດຼໂພນິກ ແລະ ການເຮັດກະສິກຳອິນຊີ. ປະຈຸບັນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ດຳ
ເນີນການລ້ຽງສັດປີກແບບພື້ນບ້ານເປັນຕົ້ນຕໍ. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ການຫັນ 
ປ່ຽນແບບນີ້ໄດ້ເພາະມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານເພ່ືອສຸຂະພາບຢ່າງຫຼວງຫລາຍ      
ເຖິງວ່າ ໃນຕະຫຼາດຈະມີຄູ່ແຂ່ງຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຍັງປະຕິບັດ     
ການລ້ຽງສັດປີກແບບດັ່ງເດີມ ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຄົນລາວ, ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມ 
ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຈາກລູກຄ້າຄົນລາວເປັນຢ່າງດີ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາເປັນຄົນລາວ ແລະ ຢູ່ໃນສັງຄົມລາວ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຈຸດແຂງ 
ທາງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກ
ຄ້າຢູ່ໃນປະເທດລາວກໍຄືຄົນລາວເອງ. ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງພຶດຕິກໍາຂອງລູກຄ້າ 
ຂອງພວກເຮົາເລື້ອຍໆ ແລະ ຮັບເອົາຄໍາຕິຊົມຈາກລູກຄ້າໂດຍກົງ, ພວກເຮົາສາ
ມາດລະບຸຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດ
ໄພຂອງ ຜະລິດຕະພັນອາຫານຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກວດສອບຄຸນນະພາບ
 ຫລື QC ແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນກ່ອນທີ່ຈະວາງອອກໃນຕະຫຼາດ. ດ້ວຍຄຸນນະພາບ
 ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານຂອງພວກເຮົານໍາໄປ
ສູ່ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນຜັກດັນການຜະລິດກະສິ 
ກໍາຂອງພວກເຮົາ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ, ແລະ ພະຍາດນິວຄາສ
ເຊິນເປັນ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊາວກະສິກອນລ້ຽງສັດປີກເຊິ່ງ ເປັນອັນທີ່ສ່ົງຜົນກະທົບຕໍ່ການ
ຈະເຈີນເຕີບໂຕ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງການລ້ຽງໄກ່. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນ 
ກະທົບທາງລົບເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ ແຍກສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ເຂດ ທຳການ 
ຜະລິດກະສິກຳອອກຈາກກັນ. ເນື່ອງຈາກການຜະລິດກະສິກໍາຂອງພວກເຮົາມີຂະ
ຫນາດນ້ອຍ -ກາງ, ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊອກ
ຫາວິທີການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນເອກະລັກແລະໂດດເດັ່ນເຊັ່ນ: ການພັດທະນາຜະ
ລິດຕະພັນທີ່ສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ພວກເຮົາວາງແຜນຈະສ້າງຖານລູກຄ້າໃນລາວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຈາກ 
ນັ້ນຈຶ່ງຈະພັດທະນາໄປຕະຫລາດຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດ 
ເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ, ໄທ, ແລະ ກຳປູເຈຍ. ເນື່ອງຈາກມີສະພາບອາກາດ, ສາດສະ 
ຫນາ, ວັດທະນະທໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບປະເທດເຮົາ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທຸລະກິດຈະດໍາ 
ເນີນໄປໄດ້ຢ່າງສະດວກ. ພວກເຮົາຍັງຈະສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນວ່າ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ພວກເຮົາສົ່ງອອກໄປໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ 
ແລະຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສຸມໃສ່ການກະສິກຳແບບກົງລໍ້ມູນວຽນຕື່ມອີກ, ເຊິ່ງ 
ເປັນການສົມທົບກັບການປູກຜັກປອດສານພິດ ແລະ ການລ້ຽງສັດປີກຢ່າງມີປະ 
ສິດທິພາບ, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ຈາກບໍລິສັດ ຊັ້ນນໍາໃນຂົງເຂດນີ້ ເຊິ່ງຍ່ີປຸ່ນເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່
ພວກເຮົາຢາກມີການແລກປ່ຽນດ້ານທຸລະກິດນຳ. ພາຍໃຕ້ຫລັກສູດຜູ້ບໍລິຫານລະ 
ດັບສູງ ຫລື Keieijuku Program ທີ່ທາງ ສະຖາບັນລາວ-ຍ່ີປຸ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນລຸ້ນ 
ທຳອິດ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີໂອກາດໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ປະ
ເທດຍ່ີປຸ່ນ ເພື່ອ ຢ້ຽມຢາມຫລາຍໆບໍລິສັດ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍຢ່າງນຳ ເຊິ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າມັນສາມາດນຳມາຫມູນໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ.
ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຢາກຈະໄປກັບຢ້ຽມຢາມອີກຄັ້ງ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ຄວາມ 
ຄິດຄວາມເຫັນກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມທຸລະກິດໃຫມ່ຂອງພວກເຮົາ.

ມີສານຫຍັງຈະຝາກເຖິງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ?
ລາວເປັນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນດ້ານກະສິກຳສະອາດ 
ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ. ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວນີ້, ສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ. ພວກເຮົາ 
ຫວັງເປັນຢ່າງຍ່ິງວ່າ ບໍລິສັດທີ່ມີປັດສະຍາທາງທຸລະກິດຄືກັນກັບພວກເຮົາຈະມາ 
ຮ່ວມມືກັນເພື່ອພະຍາຍາມຍາດແຍ່ງເອົາໂອກາດທາງທຸລະກິດນີ້ດ້ວຍກັນ.
ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆປະເພດຂອງການຮ່ວມມື,ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະຫນັບ
ສະຫນູນດ້ານທຶນຮອນ,ການປະກອບສ່ວນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ຫຼື ການແລກປ່ຽນ 
ປະສົບການນຳກັນ.

1. ໄກ່ດຳ    2. ໜອງລ້ຽງກຸ້ງ    3. ກຸ້ງໃຫຍ່ທີ່ພວກເຮົາລ້ຽງ

1 2 3



22 KJL Member Companies Profile 2022 | Company Profile | Batch1

ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທ່ີໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບການທຳຄວາມສະອາດ 
ເຊິ່ງໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກເປັນລູກຄ້າຜູ້ທຳອິດຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2011ນັ້ນເອງ 
ໂຮງໝໍຕ້ອງຍົກຍ້າຍມາຢູ່ອາຄານຫຼັງໃໝ່ ຈຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົານັບ 
ແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ. ເມື່ອການນຳພາກລັດໄດ້ມາເຫັນ ພະນັກງານພວກເຮົາທີ່ປະຈຳ 
ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້ ຈຶ່ງເກີດຄວາມທັບໃຈຕໍ່ກັບໃນການເຮັດວຽກ 
ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ມີຈິດໃຈຮັກການບໍລິການ, ມີຄວາມສຸພາບ ແລະ ອ່ອນນ້ອມ 
ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດຕຶກລັດຖະສະພາຫຼັງເກົ່າ ແລະ 
ຕ່ໍມາພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບມອບສັນຍາອະນາໄມສຳລັບຕຶກຫຼັງໃໝ່ເຊັ່ນດຽວກັນ. 
ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຄືດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າອອກໄປຕື່ມ ເຊິ່ງມີ
ທັງບໍລິສັດເອກະຊົນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຊັ່ນ: ອົງການສະຫະປະຊາ 
ຊາດ, UNODC, ແລະ ອົງການການສຶກສາໂລກແລະອື່ນໆຕື່ມອີກ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໃຫ້ຄຸນຄ່າຫຼັກການບໍລິຫານຈັດ
ການແບບຍີ່ປຸ່ນ ເຊັ່ນ ຫລັກການ "Omotenashi  : ຈິດວິນຍານຂອງການບໍລິການ", 
"Ikigai: ຄຸນຄ່າຂອງການເຮັດວຽກ,ການດຳລົງຊີວິດ", ແລະ "Kaizen: ການປັບ 
ປຸງຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ", ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົພາຍໃຕ້ຫລັກ
ສູດຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຫລື Keieijuku Program ທີ່ທາງ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ 
ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສຸກ 
ກັບວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພະຍາຍາມປັບປຸງການ ເຮັດວຽກ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ 
ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຮົາພົບວ່າລະບົບການເຮັດວຽກແບບນີ້ເຮັດ 
ໄດ້ດີ ແລະ ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈຈະສືບຕໍ່ດຳ     ເນີນໄປຕະຫລອດ.
ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາທີ່ຖືກສ່ົງໄປຫາແຕ່ລະບ່ອນເຮັດວຽກ, ພວກເຂົາເຮັດ 
ຫນ້າທີ່ເປັນດັ່ງຕົວແທນ, ເປັນໃບຫນ້າຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາ
ມາດຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການໄດ້ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຄວາມ 
ຕັ້ງໃຈ ແລະ ຕືລືລົ້ນ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ພວກເຮົາຈຶ່ງມຸ່ງຫມັ້ນໃນການຈັດການຝຶກ
ອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ທີ່ແທດເຫມາະກັບຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ.
ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທຸກຄົນດ້ວຍການຕ້ອນຮັບ 

ຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມ ຖ່ອມຕົນ ແລະ 
ຄວາມສະອາດ ເຊິ່ງເປັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ ທຸກໆບ່ອນ
ທີ່ພວກເຮົາລົງໄປໃຫ້ບໍລິການ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນປະຈຸບັນມີບໍລິສັດທຳຄວາມສະອາດເປີດໃຫ້ບໍລິຫານໃຫມ່ປະມານ 40~50 ບໍລິ
ສັດ ນັ້ນເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາມີຄູ່ແຂ່ງ ຫລາຍຂຶ້ນໃນຕະຫລາດ, 
ເຊິ່ງມັນກໍ່ເປັນປັດໄຈພາຍນອກ ແລະ ເປັນການເຕີບໂຕຂອງກົນໄກ ຕະຫລາດທີ່ເຮົາ 
ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄດ້. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງ
ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ດ້ວຍຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ "ຄຸນນະພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ" 
ສາມຄຳດັ່ງກ່າວນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ " ຄຸນນະພາບຂອງບຸກຄະລະກອນ, ຄຸນນະ
ພາບຂອງເທັກໂນໂລຍີ ຫລື ເຄື່ອງມືທີ່ເຮົານຳໃຊ້ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການເຮັດ 
ວຽກ ຫລື ວິທີການເຮັດວຽກນັ້ນເອງ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ພວກເຮົາຈະສຸມໃສ່ລູກຄ້າພາຍໃນປະເທດເປັນຫລັກຈົນກວ່າພວກເຮົາສາມາດຝຶກ
ອົບຮົມທັກສະການສ່ືສານກັບພະນັກງານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດ
ວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າແລະປະຕິບັດຕ່ໍລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບທຸກຄັ້ງທ່ີເຂົາເຈົ້າ 
ພົບພໍ້ກັບລູກຄ້າ. ນອກຈາກການບໍລິການທໍາຄວາມສະອາດ, ທາງບໍລິສັດມີແຜນ 
ຂະຫຍາຍການບໍລິການອອກຕ່ືມທ່ີເປັນສາຍງານການບໍລິການດຽວກັນເຊັ່ນ: 
ການບໍລິການມ້ຽນບ່ອນນອນ, ບໍລິການຊັກລີດ, ການດູແລຮັກສາສວນ ແລະ 
ເຮືອນ ລວມໄປເຖິງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນທໍາຄວາມສະ 
ອາດຮ່ວມກັບບໍລິສັດຈາກປະເທດໄທອີກດ້ວຍ.

ມີສານຫຍັງຈະຝາກເຖິງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ?
ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າວິທີການໃຫ້ບໍລິການຂອງຍ່ີປຸ່ນຈະກາຍເປັນມາດຕະຖານທ່ີຕ້ອງ
ການ ໃນ ສ ປ ປ ລາວພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ, ທາງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນ
ດີທ່ີຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດຍ່ີປຸ່ນເພ່ືອສະຫນັບສະຫນູນພວກເຮົາໃນການປັບ
ປຸງຈິດໃຈຮັກບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

1. ທ. ເມກສິທະນະກອນ ຈັນທະຣາຕຣີ, ຜູ້ຈັດການການຕະຫຼາດ (ລຸ້ນ2)    2. ນ. ພົງສະຫວັດ ແກ້ວກຸນພະສັກ, ຮອງຜູ້ຈັດການ (ລຸ້ນ4)
3. ການປະຊຸມຂອງພະນັກງານ    4. ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ

Establishment Year▶2011
Tel▶+856-20-5545-4524, +856-30-531-3537　E-mail▶nilasone.vps@gmail.com
Web▶www.facebook.com/315293868852519
Address▶Building No.003, Kaisone Phomvihane Road, Sivilay Village, Saithany District, 
Vientiane Capital, Lao PDR

Clean and Green Services
Ms. Nilasone VONGPRASEUTH / Director
Nationality▶ Lao　Education▶Diploma of Accounting in Lao PDR

ມອບສ່ົງປະສົບການທ່ີດີເລີດຜ່ານບໍລິການທຳຄວາມສະອາດແບບມືອາຊີບ 
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດການຢາແຖວຫນ້າໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ພວກເຮົາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ 
ຂຶ້ນໃນຊຸມປີ 1990 ເຊິ່ງໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດຳເນີນການໂດຍ
ບໍລິສັດທີ່ເປັນວິສາຫະກິດຂອງລັດ. ໃນເວລານັ້ນ, ຢາປົວພະຍາດຂາດແຄນ ແລະ
ລາຄາສູງ. ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ມີວິໄສທັດໃນການສະຫນອງ 
ຢາທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະ ລາຄາທີ່ເຫມາະສົມກັບທ້ອງຕະຫລາດ ແລະ ນີ້ເອງ ເປັນ
ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດການຢາ ແລະ
ທຸລະກິດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນສັງຄົມລາວ
ເຮົານຳ. ໃນປີ 2000, ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຫວຽດນາມສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ
ຜະລິດຢາ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດມາຈົນຮອດ 2006 ພວກເຮົາໄດ້ຢຸດເຊົາການ
ຖືຮູ້ນຮ່ວມກັບບໍລິສັດຫວຽດນາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ກາຍມາເປັນຜູ້ຜະລິດຢາດ້ວຍຕົນ
ເອງ ເຊິ່ງໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອງຈັກການຜະລິດຈາກ ປະເທດຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ຈີນ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາທຸກ 
ຄົນມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການດໍາເນີນງານທຸກໆເຄື່ອງຈັກທ່ີໃຊ້ໃນໂຮງງານຜະ
ລິດຜະລິດຕະພັນຢາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າເອງເປັນລູກຊາຍຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ແຕ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ຂອງບໍລິສັດກໍ່ຄືຈະຕ້ອງເຮັດວຽກເລີ່ມ
ຕົ້ນບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບພະນັກງານທົ່ວໄປ ແລະ ຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກໃນທຸກໆ ຕຳ
ແຫນ່ງງານ ແລະ ໄດ້ຖືກສັບຊ້ອນໄປຢູ່ໃນຫລາຍພະແນກ ລວມທັງເປັນພະນັກ 
ງານບັນຈຸຢາ, ພະນັກງານຈັດສ່ົງຢາໃຫ້ຮ້ານຂາຍຢາຕ່າງໆ, ການຊຳລະອາກອນ,
ແລະ ວຽກງານສະຫມຽນໃນຫ້ອງການ. ສ່ິງທີ່ເຮົາປະຕິບັດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນກັບ
ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ ຫລາຍໆບໍລິສັດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ, ຜ່ານການຝຶກ
ງານຄືດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບທຸກພາກສ່ວນຂອງ 
ການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈຫລາຍທີ່
ມີພະນັກງານຈໍານວນຫນຶ່ງຍັງເຮັດວຽກນຳ ພວກເຮົານັບແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ. 
ພວກເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບຕະຫຼາດໃນ ສປປ ລາວ, ເຂົ້າໃຈ ຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຊາວລາວ, ແລະ ບັນດາຮ້ານຂາຍຢາໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ. ອີກ 
ດ້ານຫນຶ່ງ, ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນ 100% ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງທຸລະກິ
ດຍ່າງຍ່ິງ ເພາະພວກເຮົາສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ໄວ ແລະ ດໍາເນີນການຕ່າງໆໄດ້ທັນ
ທີກັບສະພາບການ ສັງຄົມເພື່ອຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງລູກ
ຄ້າ.
ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

ສະພາບການແຂ່ງຂັນຂອງຕະຫລາດການຢາໃນ ສປປລາວ ເຮົານັບມື້ນັບເພີ່ມທະວີ 
ຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ປະກອບການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນຕະ 
ຫລາດຫລາຍຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຖືວ່າທັງເປັນອຸປະສັກຢ່າງຫນຶ່ງ ແລະ ເປັນແຮງຂັບ
 ເຄື່ອນໃຫ້ພວກເຮົາສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເພີ່ມທະວີ 
ການຜະລິດຂອງພວກເຮົາເອງ. ສິ່ງທຳອິດທີ່ພວກເຮົາລົງທຶນໃສ່ແມ່ນການທີ່ເປັນ
ເຈົ້າຂອງໂຮງງານ ແລະ ເຄື່ອງມືການຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ,      ປະການທີສອງ
ແມ່ນພວກເຮົາເລັງໃສ່ການປັບປຸງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ຂອງພະນັກງານຂອງພວກ
ເຮົາ. ດ້ວຍວິທີດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນໄພຂົ່ມຂູ່ກໍ່ຄືການແຂ່ງຂັນຕະຫລາດ
ໃຫ້ກາຍມາເປັນແຮງຈູງໃຈສຳຄັນໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງທຸລະກິດ ແລະ ພວກເຮົາ 
ຕັ້ງໃຈຈະສືບຕໍ່ເອົາຊະນະສ່ິງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວນີ້.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ຈະເລີ່ມວາງຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຜ່ານ 
ຊ່ອງທາງອອນໄລນ໌ເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງພວກ 
ເຮົາໄດ້ທັນທີ. ພວກເຮົາຍັງວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄປວາງຂາຍ ຢູ່ 
ສປ ຈີນໂດຍ ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຊາວຈີນ.
ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບ “ນ້ໍາມັນກັນຊາ”, ປະຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງກະກຽມ 
ວັດສະດຸທີ່ຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກົດລະບຽບ-ຂໍ້ບັງຄັບ ແລະ ກົດ
ຫມາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີ CBD ແລະ THC ຄາດວ່າ 
ຈະມີອັດຕາກໍາໄລສູງ.

ມີສານຫຍັງຈະຝາກເຖິງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ?
ພວກເຮົາພ້ອມທ່ີຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກລົງທຶນແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຜູ້ທ່ີມີທັງ
ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມຊໍານານ. ສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
ແມ່ນການລົງທຶນໃນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ດ້ານການຜະລິດ ແລະ ອຸປະກອນການຜະ 
ລິດທາງການແພດ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກສະເພາະທາງ). ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາ
ຍັງຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກລົງທຶນທ່ີມີຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະສະຫນອງທຶນສໍາລັບການຂະ 
ຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດແລະການຕະຫຼາດ.

1. ໂຮງງານ ແລະ ຫ້ອງການບໍລິຫານ    2. ລາຍການຜະລິດຕະພັນ    3. ການກວດສອບຄຸນະພາບກ່ອນການຈັດສ່ັງ

Establishment Year▶1992
Tel▶+856-21-48-0528　E-mail▶kpn_pharma@yahoo.com
Web▶www.kpn-pharma.com
Address▶12 Ban Xiengda, Dongkhamxang Road, Saysettha district, 
Vientiane Capital, Lao PDR

KPN Pharma Sole Co., Ltd.
Mr. Thatsaphonh CHANTHAVISOUK / Director
Nationality▶ Lao　Education▶Bachelor of Economics in Lao PDR 

ປະກອບສ່ວນສ່ົງເສີມ-ຮັກສາສຸຂະພາບ 
ດ້ວຍການຜະລິດຜະລິດຕະພັນການຢາທ່ີດີອອກສູ່ສັງຄົມ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນອະດີດ ຮອງອຳນວຍການ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (LDB) 
ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ຖືຮຸ້ນ 70 
ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຖືຮຸ້ນໂດຍ ລັດຖະບານ     ລາວ. ນອກຈາກຈະໃຫ້
ບໍລິການກ່ຽວກັບທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນຄືກັນກັບບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ 
ທົ່ວໄປແລ້ວ, ທະນາຄານພວກເຮົາຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການປ່ອຍເງິນກູ້ເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ໃນທຸກຂະແໜງການ, ທັງນີ້
ຍັງເປັນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ທະນາຄານພວກເຮົາມີປະຫວັດສາດການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຍາວນານ, ພວກເຮົາຖືກ
ສ້າງຕ້ັງຂຶ້ນໂດຍ ໂດຍການຄວບລວມເອົາສາມທະນາຄານທຸລະກິດລັດເຂົ້າກັນຈຸດ
ປະສົງທາງທຸລະກິດຂອງທະນາຄານແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ຖານະທາງການເງິນ,ດ້ານການເງິນ, ປັບປຸງ ແລະ ເສີມສ້າງການດຳເນີນທຸລະກິດ 
ໂດຍລວມ ໄປພ້ອມໆກັບການສ້າງຄວາມພໍໃຈໃຫແ້ກລູ່ກຄາ້ຜ່ານຜະລິດຕະພນັທະ
ນາຄານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເງິນຝາກ, ເງິນກູ້, ການຊຳລະສະສາງ ແລະ ທະນາຄານອີເລັກ
ໂຕຣນິກ (Online Banking)ນອກຈາກ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນຝາກ ປະ
ຈຳແລ້ວ ອັດຕາດອກເບັ້ຍທີ່ສູງຍັງເປັນສ່ິງທີ່ດຶງດູດບັນດາລູກຄ້າໃຫ້ມາຝາກເງິນກັບ
ທາງທະນາຄານຕື່ມອີກ,      ການສະເຫນີຊ່ອງທາງການຊຳລະສະສາງທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍ, 
ແລະ ມີສາຂາຢູ່ເກືອບທຸກເມືອງ ໃນ ສປປ ລາວ. ພິເສດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກ
ມີກໍານົດ, ລູກຄ້າສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບດອກເບັ້ຍ
ລ່ວງຫນ້າ ຫຼື ຮັບເມື່ອຄົບກໍານົດ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທະນາຄານມີຄວາມໄດ້ປຽບທາງ
ດ້ານເທັກໂນໂລຍີທ່ີສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ຕ່ືມອີກ
ເຊັ່ນ: ເປັນທະນາຄານການຄ້າ(ຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນແຫ່ງທຳອິດໃນລາວທີ່
ບໍລິການດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກໃນຮູບແບບການທຳທຸລະກຳທະນາຄານເທິງ
ມືຖື (Mobile Banking). 

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍແມ່ນ ວິສະຫະກິດຂະຫນາດກາງ-ນ້ອຍ SMEs
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພະນັກງານທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ
ມີຄວາມຮູ້ດ້ານດິຈິຕອນເພື່ອເຂົ້າໃຈ ຖານະການດ້ານການເງິນ ແລະ ສັກກະຍະພາບ
ຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ,ໂດຍຜ່ານການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ການວິ
ເຄາະຂໍ້ມູນດ້ວຍ ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ອື່ນໆ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງ
ໄດ້ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອີງໃສ່ສ່ິງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ຮຽນຮູ້ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຫລື ໂຄງ
ການ Keieijuku ທ່ີທາງສະຖາບນັລາວ-ຍ່ີປຸນ່ໄດຈັ້ດຂຶນ້ເປນັລຸນ້ທຳອິດ, ການພັດ ທະ
ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນ. ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈັດໃຫ້ມີ
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະນາຄານ ຕາມເວລາທີ່ແທດເຫມາະກັບຂອງ 
ພວກເຂົາ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ, ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາທະນາ 
ຄານທຸລະກິດດ້ວຍກັນ ເພື່ອສະຫນອງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການ. ຫນຶ່ງ 
ໃນຕົວຢ່າງທ່ີປະສົບຜົນສໍາເລັດທ່ີສຸດຂອງການຮ່ວມມືແມ່ນການບໍລິການຕູ້ 
ເອທີເອັມ, ATM Pool ຫລື Lap Net ໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງສະ 
ດວກກວ່າໃນການຖອນເງິນສົດ, ກວດຍອດເງິນເງິນ, ແລະ ການເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງໆ 
ໂດຍຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມຄົງທີ່. ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຈະພະຍາ 
ຍາມສ້າງສາຍສໍາພັນຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຕ່ືມອີກເພ່ືອໃຫ້ຜະລິດຕະ 
ພັນແລະການບໍລິການທ່ີອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີທ່ີຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງພວກເຂົາ.
ນອກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ສຸມໃສ່: 1. ການລົງທຶນໃນພະລັງງານສະອາດ; 2. 
ການລົງທຶນໃນການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດ; 3. ການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳ; 
ແລະ 4. ການລົງທຶນໃນລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິສາຫະກິດຂະ 
ຫນາດນ້ອຍ-ກາງ (SMEs). ສ່ິງເຫຼົ່ານີ້ຍັງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ 
ຖະບານໃນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດໂດຍການເຮັດໃຫ້ບໍລິ 
ສັດສາມາດລະດົມທຶນໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເຫມາະສົມ.
ສໍາລັບການປະດິດສ້າງທີ່ລົບກວນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການການປະຕິບັດທັນທີ, ເຊັ່ນ: 
ສະກຸນເງິນ virtual ແລະ metaverse, ພວກເຮົາຈະຊອກຫາຄົນທີ່ມີຄວາມຊໍານາ
ນເພື່ອຕອບສະຫນອງບັນຫາ.

ມີສານຫຍັງຈະຝາກເຖິງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ?
ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາໃນການສົ່ງເສີມການ 
ເຮັດທຸລະກໍາການເງິນຜ່ານທະນາຄານ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາ
ຂາໃນທ່ົວປະເທດເພ່ືອຮອງຮັບບັນດານັກລົງທຶນທ່ີສົນໃຈເຂົ້າມາດໍາເນີນທຸລະກິດ
ໃນ ສປປ ລາວ, ສະເຫນີຜະລິດຕະພັນ-ການບໍລິການທີ່ຫລາກຫລາຍ ເພື່ອຕອບ
ສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

1. ທ.ຄຳປະເສີດ ພັນທະວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ລຸ້ນ2)    2. ເຄົາເຕີບໍລິການຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່    3. ແອັບ “ອອລອິນວັນ” ສຳລັບບຸກຄົນ

Establishment Year▶1999
Tel▶+856-21-21-3300　E-mail▶ldblaoho@ldblao.la
Web▶www. ldblao.la
Address▶013 Souphanouvong Road, Sihom Village, Chanthabouly District,
Vientiane Capital, Lao PDR

Lao Development Bank (LDB)
Mr. Sounthone SINTHAPASEUTH/ Former Deputy Managing Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Accounting and Master of Finance and Banking in USSR
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ນຳໜ້າໃນການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງເຟີນີເຈີ 
ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍ່ນຳໜ້າເທຣນ ດ້ວຍຮ້ານວາງຂາຍ ທີ່ນຳສະເໜີແນວຄວາມ 
ຄິດຂອງວິຖີຊີວິດແບບສະໄໝໃໝ່. ທຸກຢ່າງເລີ່ມຈາກ ຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດ 
ເຮັດວຽກໃນເວລາປົກກະຕິໄດ້ ເນື່ອງຈາກມີລູກຝາແຝດ ແລະ ໄດ້ມີປະສົບການເຮັດ 
ວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊິ່ງເປັນວຽກກ່ຽວກັບຂະບວນການນຳເຂົ້າສິນ
ຄ້າ. ໃນໄລຍະນັ້ນເອງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສັງເກດເຫັນວ່າ ສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, 
ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງອື່ນໆ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ໃນ ສປປ 
ລາວ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນໂອກາດຂອງການເຕີບໃຫຍ່ ຂອງ ທຸລະກິດໃນຂະແໜງນີ້.
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດນຳເຂົ້າເຄື່ອງເຟີນີເຈີ  ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ມີໜ້າ
ຮ້ານ, ມີພຽງການນຳເຂົ້າ ແລະ ສ່ົງມອບໃຫ້ແກ່ໂຄງການຂອງພາກລັດ ຜ່ານການ 
ປະມູນ. 

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໜຶ່ງໃນຈຸດແຂງທີ່ສຸດຂອງ ພວກເຮົາ ແມ່ນ ການອອກແບບສິນຄ້າ ແລະ ຄຸນນະ 
ພາບຂອງສິນຄ້າ ທີ່ແນໃສ່ຕະຫຼາດ ຢູ່ໃນລະດັບກາງ ຫາ ສູງ. ຈຸດແຂງດ້ານອື່ນ ແມ່ນ 
ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ເຊັ່ນ: ການບໍລິການດ້ວຍຄວາມຍິ້ມ
ແຍ້ມແຈ່ມໃສ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ລູກຄ້າຢ່າງລະອຽດ ແລະ ບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ດີ. 
ພວກເຮົາສ້າງ ກາໝາຍສິນຄ້າ (ແບຣນ) ຂອງຕົນເອງ ແລະ ປະສານກັບຜູ້ຜະລິດ 
ທີ່ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ 
ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບທີ່ດີ ຈາກລູກຄ້າ ໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈຫຼາຍ 
ກັບສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງນອນ ທີ່ເຮັດຈາກ 
ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການມາດຕະຖານ
ສາກົນ ISO. ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນ ໃນການນຳສະເໜີສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 
ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງ ຂອງພວກເຮົາ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຈາກການບອກຕໍ່ປາກຕໍ່ປາກ. 

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາຈະເພີ່ມ ການບໍລິການອອກແບບ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ເພື່ອສະໜອງສິນຄ້າ
ແບບສ່ັງເຮັດສະເພາະໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງ ການຂອງລູກຄ້າ. ໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ເຄື່ອງເຟີນີເຈີສ່ວນໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກ
ຄົນລາວນິຍົມມີເຮືອນທີ່ກວ້າງ ແລະ ໃຫຍ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງໃສ່ທ່າອ່ຽງໃນ 
ອະນາຄົດ ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ນິຍົມເຮືອນທີ່ນ້ອຍລົງ. ອີງຕາມປະສົບການ
ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນການພົວພັນກັບລູກຄ້າຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ວ່າຄອບຄົວຂອງຄົນໜຸ່ມໃນປະຈຸບັນມັກເຮືອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການອອບແບບ
ທີີ່ກະທັດຮັດ ທີ່ເໝາະສົມກັບຮູບແບບວິຖີຊີວິດແບບໃໝ່. ຕະຫຼາດດ້ານເຟີນີເຈີ
ແລະ ເຄື່ອງແຕ່ງເຮືອນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຖືວ່ານ້ອຍສົມຄວນ ແລະ ບໍ່ເໝາະທີ່ຈະ
ສ້າງໂຮງງານເຟີນີເຈີ ຂະໜາດໃຫຍ່. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການສ້າງໂຮງງານຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ເພື່ອອອກແບບ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຕອບສະໜອງຕາມ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຕະຫຼາດພາຍໃນ. ພວກເຮົາຈະສຸມໃສ່ ສ້າງແບຣນໃຫ້ເປັນ 
ທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາຍິນດີ ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບນັກອອກແບບເຟີນີເຈີ-ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ຫຼືບໍລິສັດ 
ທີ່ມີສົນໃຈ     ໃນອຸດສາຫະກຳເຟີນີເຈີ ແລະຕ້ອງການຂະຫຍາຍ ຕະຫຼາດຢູ່ໃນລາວ 
ຫຼື ອາຊຽນ.  ພວກເຮົາຈະຮ່ວມມືກັນເພື່ອ ນຳເອົາແບຣນຂອງພວກເຮົາອອກໄປສູ່
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາຄືກັນ, ມີປະເພນີ 
ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ໃກ້ຄຽງກັບ ສປປ ລາວເຮົາ.

1. ພາຍນອກຂອງໂຊລູມທີ່ມີສະໄຕລ    2. ເຟີນີເຈີສຳລັບຄົວເຮືອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ    3. ການຕົບແຕ່ງຕາມວິຖີຊີວິດ    4. ເສ່ືອຄຸນນະພາບພຣີມ້ຽມ

Establishment Year▶2011
Tel▶+856-21-21-6601　E-mail▶info.mahasok@gmail.com
Address▶209 Chao Anou Road, Thongkhankham Village, Vientiane Capital, Lao PDR

Mahasok Trading Co.,Ltd.
Ms. Chandavone VONGXAY / Managing Director
Nationality▶Lao　
Education▶Bachelor of Business Management in Lao PDR / Master of Project Management in USA
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ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດນີ້ໄດ້ແນວໃດ?
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເລີ່ມຕ້ົນການເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາການອອກແບບ 
ພາຍໃນ, ພວກເຮົາຈັດຊື້ວັດສະດຸຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່ເມື່ອເຂົ້າ ຮ່ວມໃນໂຄງການ 
ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ວັດຖຸທີ່ລະບຸສະເພາະ ຈຶ່ງຕ້ອງນຳເຂົ້າດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນເວລານັ້ນ,  
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ວ່າເຮົາສາມາດຂາຍວັດສະ ດຸນໍາເຂົ້າປະເພດນີ້ໄດ້ໃນລາຄາຕຳ່, 
ເຊິ່ງມັນຈະເປັນໂອກາດທາງທຸລະກິດທີ່ດີ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເລີ່ມເຮັດບໍລິສັດ 
ນໍາເຂົ້າ-ສ່ົງອອກ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາສຸມໃສ່ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ
ຫັດຖະກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ, ໂດຍຫວັງວ່າຈະເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງລາວກັບ 
ບັນດາປະເທດໃນໂລກ ໂດຍຜ່ານການແນະນຳຜະລິດຕະພັນລາວ. ເພື່ອການສ່ົງ
ອອກຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຕ້ອງສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການ
ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການອອກແບບທີ່ດີ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດປີມານີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມ
ດຳເນີນໂຄງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສ່ົງອອກດ້ວຍການສ້າງມາດຕະຖານ
ຂອງພວກເຮົາເອງຂຶ້ນມາ, ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເອີ້ນວ່າ “ລາວສຸດຍອດ Lao Best 
Brand”. ເຊິ່ງມາດຕະຖານນີ້, ໃນປະຈຸ ບັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີໃນອຸດສາຫະກໍາ, ຮັບປະ
ກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນບັນຫາເປັນໂອກາດທາງທຸລະກິດ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງ 
ລາວສຸດຍອດ(Lao Best Brand), ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ ແລະ
ຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຫຼັກໝັ້ນ ທັງມີປັດຊະຍາໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຄືກັນກັບພວກເຮົາ,
ຍ້ອນແນວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້. ຜະລິດຕະພັນຍ່ີຫໍ້ລາວສຸດຍອດ ເປັນການລວບລວມຜະ
 ລິດຕະພັນມາຈາກທຸກແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຖືກຈັດອັນດັບໃນລະດັບ 01 
ເຖິງ 05. ສິນຄ້າທີ່ຢູ່ໃນລະດັບ 5 ເໝາະສົມກັບການສ່ົງອອກ. ສະມາຊິກທັງໝົດຮ່ວມ
ໃຈກັນເພ່ີມລະດັບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນສ່ົງອອກ
 ແລະ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ຜະລິດເອງ. ພວກເຮົາແຂ່ງຂັນກັບຕົວເຮົາເອງ
ເພື່ອໃຫ້ມີການຜະລິດທີ່ດີກວ່າ ແລະມີຜະລິດ ຕະພັນທີ່ດີກວ່າ, ແລະ ນີ້ເປັນຈຸດແຂງ
ສຸດຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງເຟີນີເຈີໄມ້ ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ ຂອງ
ພວກເຮົາດ້ວຍລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການນຳສະເຫນີ ຜະລິດຕະພັນ 
ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ລາຄາຖືກໃຫ້ກັບລູກຄ້າເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດການສົ່ງອອກໄປ ຕະຫຼາດໃນທົ່ວໂລກ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Keieijuku, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ການຄົ້ນຫາສ່ິງທີ່ຈະເຮັດເພື່ອເປັນການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຜະລິດ 
ຕະພັນທ່ີຜະລິດໂດຍແຕ່ລະກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງຈົນ 
ກວ່າຈະບັນລຸລະດັບ 5 ເຊິ່ງເປັນລະດັບ ສູງສຸດ, ເຊິ່ງເປັນລະດັບທີ່ສາມາດສ່ົງຜະ 
ລິດຕະພັນອອກຕ່າງປະເທດໄດ້. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາວິທີການຍົກສູງ 
ຄຸນນະພາບຂອງແຕ່ລະ ຜະລິດຕະພັນດ້ວຍການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຜະລິດວ່າມີວິ
ທີແນວໃດ ຫຼື ຈະເຮັດແບບໃດ. ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນການສ່ົງອອກຜະລິດ 
ຕະພັນທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ຢ່າງສວຍງາມຫນ້າສົນໃຈ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ປະຈຸບັນພວກເຮົາມີສິນຄ້າ 09 ຊະນິດ ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງອອກ, ສິນຄ້າໜຶ່ງ
ໃນລາວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍ ເອີ້ນວ່າ “ປາແດກ” ແລະ ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສ່ົງ 
ອອກໄປເອີຣົບ ກໍ່ຄື ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ສິນຄ້າສ່ົງອອກທີ່ໜ້າສົນໃຈອີກອັນໜຶ່ງ
ແມ່ນ “ກາເຟລາວ”. ພວກເຮົາພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນຳມາສູ່ມາດຕະຖານ 
ການຂາຍພາຍຫຼັງທີ່ຊີ້ແຈງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການນຳໃຊ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ຜະລິດຕະພັນ ຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ລະຄັ້ງກໍ່ໄດ້ມີການຕັ້ງ   
ທີມງານເພື່ອປະເມີນທ່າແຮງຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ໃນແງ່ຂອງການປະເມີນວ່າຜະລິດຕະພັນຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຕະຫຼາດ, 
ຍ້ອນວ່າ ພວກເຮົານໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ດີເລີດ ເຊິ່ງທັງຫມົດ ຂຶ້ນກັບວິທີປຸງແຕ່ງຂອງ 
ພວກເຮົາວ່າຈະຜະລິດແນວໃດໃຫ້ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕ່າງປະເທດທ່ີມີຊ່ອງທາງການຈໍາຫນ່າຍ
ແລະ ການຂາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຮົາ ຍັງຍິນດີຕ້ອນຮັບຜູ້ທີ່ສາ 
ມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ອັນທ່ີມີເອກະລັກແລະມີ 
ນະວັດຕະກຳດ້ານຍຸດທະສາດການຕະ ຫຼາດ. ຮ່ວມມືກັນໃນການປັບປຸງເຕັກໂນ 
ໂລຊີການຜະລິດ, ເຕັກນິກການຜະລິດ, ຄວາມຮູ້, ທັກສະການຕະຫຼາດ, ແລະ 
ອື່ນໆກໍ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເພາະວ່າມັນຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ພວກ 
ເຮົາບັນລຸເປົ້າຫມາຍ.

1. ວາງສະແດງແລະຂາຍຢູ່ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ    2. ລາຍການຜະລິດຕະພັນ

Establishment Year▶2000
Tel▶+856-20-5884-4588, +856-5855-5666　E-mail▶mlexim.lao@gmail.com
Web▶FB Fan Page: laobestລາວສຸດຍອດ

Mekong Lao Export & Import Co., Ltd.
Ms. Latsamy VETSAPHONG/ Business Owner
Nationality▶Lao　Education▶Diploma of Accounting and Finance in Lao PDR

ສ່ົງຜະລິດຕະພັນທ່ີມີສະເໜ່ຂອງທ້ອງຖ່ິນຂອງລາວສູ່ນາໆຊາດ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ໂດຍການນໍາເຂົ້າແລະຈໍາຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນການຢາ,
 ຕົ້ນຕໍແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດໄທແລະເກົາຫລີ. ລູກຄ້າຫຼັກ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ 
ໂຮງໝໍລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ, ຄລີນິກ, ຮ້ານຂາຍຢາ, ແລະຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ. 
ປະມານ 20% ຂອງການຂາຍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມາຈາກຢາສາມັນທີ່ຂາຍຢູ່ຮ້ານ
ທົ່ວໄປ, ໃນຂະນະທີ່ 80% ທີ່ຍັງເຫລືອແມ່ນຢາສະເພາະກໍ່ຄືຢາທີ່ຕ້ອງມີໃບສັ່ງຢາ
ກຳກັບ ແລະ ບາງຊະນິດມີແຕ່ບໍລິສັດພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດນຳເຂົ້າພຽງຜູ້
ດຽວ. ພວກເຮົາອະທິບາຍລາຍລະອຽດສະເພາະ ແລະ ຈຸດຂາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ
ການຢາໃຫ້ກັບທ່ານໝໍ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະພະນັກງານຮ້ານຂາຍຢາ. ຍ້ອນຄວາມ 
ຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ປະຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ,
 ໃຕ້ຫວັນ, ອິນເດຍ, ບັງກລາແດັສ, ເຊິ່ງພວກເຮົາສະໜອງຢ່າງໜ້ອຍ 200 ລາຍການ
ປ້ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການຢາ 
ຕາມໃບສັ່ງຢາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຢາທີ່ນໍາເຂົ້າ, ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄັດ 
ເລືອກຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໂດຍສະເພາະເນັ້ນໃສ່ເລື່ອງ ຄຸນນະພາບ. ພວກ
ເຮົາຮູ້ດີກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ສຸມໃສ່ການປະສານງານກັບຜູ້ສະ 
ຫນອງ ແລະ ຄູ່ຄ້າທີ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ກັບນຳກັນ, ແລະເຮັດແນວໃດໃຫ້ພວກເຮົາສາ 
ມາດສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງໃນລາຄາທ່ີເຫມາະສົມໃຫ້ແດ່ 
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນລະດັບສູງກ່ຽວ 
ກັບຢາທີ່ຕ້ອງມີໃບສັ່ງຢາຈາກແພດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາສະເພາະທາງທີ່ພວກ
ເຮົາຈັດຈຳໜ່າຍ, ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານອະທິບາຍຂໍ້ມູນຂອງຢາ
ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃຫ້ກັບຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ. ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຈັດການ 
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະນໍາຢ່າງລະມັດລະວັງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ. ສ່ິງ
ເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ເວລາດົນໃນການພັດທະນາ ພະນັກງານໃຫ້ມີທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ບໍລິສັດອື່ນໆ ຈະບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍ
ດາຍ. ອີກຢ່າງຫນຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນ ກໍ່ຄືການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ
ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະ
ກິດຢ່າງມີຈັນຍາບັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບ 
ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຈາກລູກຄ້າ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເຮົາ ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດນີ້ມີພຽງແຕ່ 10 ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາ 
ດຽວກັນ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນມີຫຼາຍກວ່າ 60 ບໍລິສັດ. ພາຍໃຕ້ ສະຖານະການດັ່ງຄື 
ແນວນີ້, ເພື່ອຮັກສາຈໍານວນລູກຄ້າໃຫ້ຫມັ້ນຄົງ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີຜະລິດ 

ຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ໂດຍການເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະ 
ດຶງດູດຄົນໃນຫຼາຍໆທັດສະນະມູມມອງ. ບັນຫາອື່ນແມ່ນການຂົນສ່ົງ. ພາຍໃຕ້ສະ
ຖານະການໂລກ ລະບາດທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາບໍ່ສມາດຂົນສົ່ງທາງຍົນ ແລະ ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນໄປຂົນສ່ົງແບບອື່ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການລ່າຊ້າ ແລະ ເກີດມີຄ່າໃຊ້ 
ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາສ່ວນແບ່ງການຂາຍຢາທີ່ມີຢູ່ ເຊິ່ງໃນຂະນະດຽວກັນກັບກາ
ນເພີ່ມປະລິມານການຂາຍ ໂດຍການແນະນໍາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ ເຂົ້າມາຕອບສະ
ຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີ ການປ່ຽນແປງດ້ານສຸຂະພາບ. ຢູ່ໃນໂລກນີ້ມີຢາທີ່ດີ 
ຫຼາຍ ແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ແຕ່ພວກມັນ ຈະເປັນເສດຖະກິດຫຼືຂາຍໄດ້ຫຼືບໍ່, ເວັ້ນ 
ເສຍແຕ່ວ່າຢາເຫຼົ່ານັ້ນຖືກນໍາສະເໜີສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ຕ້ອງການໃນເວລາ
ທີ່ເຫມາະສົມເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະແນະນໍາຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ບໍລິສັດອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນໍາສະ ເຫນີເຊັ່ນ: ຢາທີ່ມີລາຄາສູງ ແຕ່ຄາດວ່າ 
ມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າປະລິມານການຂາຍຈະຍັງບໍ່່ສູງກໍ່
ຕາມ. ປະຈຸບັນ, ພວກເຮົານໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນຢາເປັນຫຼັກ, ແຕ່ໃນອະນາຄົດພວກ
ເຮົາວາງແຜນຈະເພີ່ມອຸປະກອນການແພດ, ອາຫານສຸຂະພາບ, ແລະເຄື່ອງສໍາອາງ, 
ເພື່ອສາມາດສະເຫນີ ສະໜອງທາງ ເລືອກທີ່ຫລາກຫລາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ພວກເຮົາ 
ຍັງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເປັນບໍລິສັດ ແຖວໜ້າໃນຂະແໜງການຢາຢູ່ໃນປະເທດລາວ 
ແລະ ພວກເຮົາກຳລັງວາງແຜນຈະສ້າງໂຮງງານຜະລິດຢາຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງຮັບທັງ
ຜະລິດແບບ OEM ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າຍ່ີຫໍ້ຂອງຕົນເອງເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ 
ປະເທດ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ: ໄທ ແລະ ສ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າພວກເຮົາຈະມີບົດບາດປະກອບສ່ວນໃນແຜນການໄລຍະ ຍາ
ວຂອງລັດຖະບານເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນການເພ່ິງພາອາໄສຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ 
ຈາກຕ່າງປະເທດດ້ວຍການຜະລິດຢາພາຍໃນປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນ 
ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ຈະມາຂະຫຍາຍທຸລະກິດນຳກັນກັບພວກເຮົາ. ພວກ
ເຮົາຊອກຫາການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ຍ້ອນວ່າມີໄລຍະທາງ
ການຂົນສົ່ງໃກ້ ແລະລາຄາສິນຄ້າກໍ່ໃກ້ຄຽງກັນ. ນອກຈາກການຈໍາໜ່າຍຢານໍາເຂົ້າ 
ແລ້ວ, ຍັງມີທ່າແຮງໃນການຂາຍອາຫານເສີມ ທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດຍ່ີປຸ່ນ, ເນື່ອງ
ຈາກວ່າໃນປະຈຸບັນອາຫານເສີມຈາກເກົາຫຼີກໍ່ຍັງຂາຍດີຄືກັນ. ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາ
ຄາດຫວັງຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງແມ່ນການສະຫນັບສະຫນູນຫລັກໃນຮູບແບບ ຂອງ
ເຕັກນິກວິທີການຜະລິດ, ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້, ແລະ ການລົງທຶນເພື່ອອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກໃນການຮກັສາມາດຕະຖານຄນຸນະພາບທ່ີເຂັມ້ງວດ. ແນນ່ອນ, ການ
ລົງທຶນປະເພດອື່ນໆກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບ.

1. ລາຍການຜະລິດຕະພັນ    2. ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ສ່ົງເສີມການສື່ສານ    3. ກິດຈະກຳປະກອບສ່ວນຊ່ວຍສັງຄົມຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຫຼັງຈາກ 10 ກ່ວາປີທີ່ເປັນຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດເຢຍລະ
ມັນ (GIZ) ແລະອີກ 10 ປີເປັນຜູ້ອໍານວຍການສະມາຄົມ ການເງິນຈຸລະພາກ 
ຂອງລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເຮືອນພັກຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກກັບຄູ່ຮ່ວມ 
ງານຊາວເຢຍລະມັນ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ເພື່ອນ ຮ່ວມງານຊາວເຢຍລະມັນບາງຄົນໄດ້
ມາຢ້ຽມຢາມບ້ານເກີດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ທີ່ນັ້ນເປັນເວລາຫນຶ່ງປີ,
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫມູ່ເພື່ອນຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈທີ່ຈະມາຢູ່ບ້ານກັບພວກ
ເຮົາ. ສ່ິງນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເກີດຄວາມຄິດທີ່ຈະເປີດເຮືອນພັກຂອງຕົນເອງ. ຢູ່ 
ເຮືອນພັກຈະມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບໍລິສັດພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດຂອງສູນການ
ຮຽນຮູ້. ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາແມ່ນພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດທ່ີກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ. ເຮືອນພັກໄດ້ໃຫ້ການຝຶກ ອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ການເງິນຈຸລະພາກເປັນປະຈຳ, ພ້ອມທັງມີແຜນການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອສຳຜັດກັບ 
ການປູກຝັງ ແລະ ການຫາປາແບບ ດັ້ງເດີມຂອງຄົນລາວ. ພວກເຮົາຍັງຝຶກອົບຮົມ
ນັກສຶກສາທ່ີຈົບການສຶກສາໃໝ່ໃຫ້ກາຍມືອາຊີບດ້ານການເງິນຈຸລະພາກໃນອະນາ 
ຄົດ. ປະຈຸບັນ, ລູກຄ້າຕົ້ນຕໍ່ຂອງພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖາບັນ 
ການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) 
ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຍັງບໍ່ທັນເປັນລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງພວກເຮົາ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໂດຍຜ່ານໜ້າວຽກທ່ີຕົນເອງຮັບຜິດຊອບຈຶ່ງໄດ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການເງິນຈຸ 
ລະພາກເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ໂຄງການຝຶກອົບຮົມທີ່ພວກເຮົາສະໜອງຢູ່ໃນເຮືອນພັກ
ຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງປະສົບການໃນຊີ 
ວິດຕົວຈິງທີ່ໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ມາ.  ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຊີນຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດໄທ, 
ຟີລິບປິນ ແລະປະເທດອື່ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ສໍາລັບບັນດາບໍລິສັດໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ, ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ບັນດາ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມ
ຄອງການປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ການບໍລິການລູກຄ້າ, ການຮັບສະໝັກພະນັກງານ, 
ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ສໍາລັບ 
Micro-SMEs, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ວິທີການຂໍເງິນກູ້, 
ການຕອບໂຕ້ໂລກລະ ບາດ, ການສ້າງແຜນທຸລະກິດ, ການພັດທະນາຍຸດທະສາດ, 
ແລະການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ. ເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນ ມີຫຼາກຫຼາຍທາງເລືອກການ 
ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ ອັນນີ້ກໍ່ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ ເພາະວ່າ ພວກເຂົາແກ້ໄຂ
ບັນຫາສະເພາະທີ່ບໍລິສັດຂອງພວກເຂົາ     ກຳລັງປະເຊີນຢູ່ໃນຂະນະນີ້, ເປັນເຫດໃຫ້ 
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເລືອກ ມາຝຶກອົບຮົມຢູ່ບ້ານຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກຂອງພວກເຮົາ.
ແຕ່ລະບ່ອນພັກເຊົາເອກະລາດ, ຢູ່ໃນເຮືອນພັກມີທິວທັດທີ່ສວຍງາມຂອງແມ່ນໍ້າ 

ຂອງ. ແຂກທີ່ມາພັກສາມາດໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນບ້ານຊົນນະບົດຂອງລາວ ແລະ ເບີກເບີຍ 
ອາລົມໂດຍການເບິ່ງຊາວບ້ານທ່ີສະຫງົບສຸກໃນຂະນະທ່ີເຂົາເຈ້ົາເຮັດໄຮ່ເຮັດສວນ
ຢູ່ທົ່ງນາ ຫຼື ເບີ່ງປາໃນແມ່ນ້ຳທີ່ໄຫຼນິ້ງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນບ່ອນປະຕິບັດການພັດ
ທະນາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ, ສົມທົບກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດກັບກະສິກຳ ແລະ 
ການປະມົງ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ລູກຄ້າຂອງ 
ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເຊັ່ນກັນ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ສ່ິງທ້າທາຍອັນທໍາອິດແມ່ນ ຕົນຄົນດຽວບໍ່ສາມາດເຮັດທຸກຢ່າງໄດ້. ສະນັ້ນສ່ິງສໍາ
ຄນັຈະແມນ່ການຝກຶອົບຮມົຜູສື້ບທອດຂອງຂາ້ພະເຈ້ົາ. ຢາ່ງໃດກໍຕ່າມ, ມນັໃຊເ້ວລາ
 ດົນໃນການຝຶກອົບຮົມຄົນ. ສ່ິງທ້າທາຍອີກອັນໜຶ່ງ ກໍຄືມີຫ້ວຍນ້ຳໄຫຼຕັດເສ້ັນ 
ທາງເຂົ້າມາໝູ່ບ້ານ. ເຖິງຈະເປັນ ລະດູແລ້ງກໍ ຕ້ອງເປັນລົດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ4 ລໍ້ເທົ່າ 
ນັ້ນ. ເພື່ອເຂົ້າມາຫາພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລົງຈາກລົດ ແລະ ປ່ຽນເປັນເຮືອນ້ອຍຂ້າມ
ຟາກໃຊ້ເວລາເດີນ ທາງອີກປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງຈຶ່ງຮອດບ້ານ. ພວກເຮົາກໍາລັງມີ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີຈະຊອກຫາເພ່ືອນຮ່ວມງານທ່ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເພ່ືອເຮັດ 
ວຽກໃນສະຖານທີ່ບໍ່ສະດວກແບບນີ້.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ພວກເຮາົບໍມ່ແີຜນທ່ີຈະເພ່ີມຈໍານວນຫອ້ງເຮືອນພັກ, ແຕ່ຈະຂະຫຍາຍຈໍານວນຕຽງ 
ນອນຕາມຮູບແບບໂຮມສະເຕຢູ່ໃນເຮືອນຊາວບ້ານ. ພວກເຮົາຍັງວາງແຜນທີ່ຈະ 
ສະຫນອງອາຫານທີ່ປູກ ແລະ ລ້ຽງຢູ່ໃນຟາມ ແລະ ສວນຂອງພວກເຮົາເອງ, ແລະ 
ສຸມໃສ່ກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດ. 
ຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສິ້ນສຸດລົງ, ພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ 
ຈະຮ່ວມມືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຟີລິບປິນ ໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົມໃນຂົງເຂດການເງິນຈຸລະພາກ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ຂ້າພະເຈົ້າປະທັບໃຈກັບການຕ້ອນຮັບ ບໍລິການແບບຍ່ີປຸ່ນ "Omotenashi" ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກປະຕິບັດການຕ້ອນຮັບການບໍລິການທີ່ໃສ່ໃຈ ເອົາໃຈໃສ່ໃນເຮືອນ
ພັກ ແລະ ໃນໂຄງການຝຶກອົບຮົມພ້ອມ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຫວັງອີກວ່າຈະມີບໍລິສັດຍີ່ 
ປຸ່ນເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນການຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອ 
ເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ.

1. ການສຳມະນາໃນຫ້ອງຮຽນ    2. ຮຽນວິທີຫາປານຳຊາວປະມົງ    3. ລົງໄປທັດສະນະສຶກສາພາກສະຫນາມ    4. ພາບລວມໝູ່ຂອງບັນດານັກຝຶກອົບຮົມ

Establishment Year▶2018
Tel▶+856-20-9236-4789　E-mail▶bubphamekong2018@gmail.com
Web▶www.bmgchampa.com
Address▶Ban Houyhair, Champasak District, Champasak Province , Lao PDR

Bubpha Mekong Guesthouse
Ms. Pamoune PHETTHANY / Business Owner  / Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Business Administration In Germany, Master of Business Adminis-
tration in Thailand, Master of Education Management in Lao PDR

ຮູບແບບໃຫມ່ຂອງເຮືອນພັກທ່ີມີການຝຶກອົບຮົມ   
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຢູ່ປະເທດລາວ, ຄວາມຕ້ອງການການສຶກສາຕໍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືມີ 
ແນວໂນມທີ່ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕາມ ຄວາມຕ້ອງການດັ່ງ 
ກ່າວ, ໃນໄລຍະນັ້ນບໍລິສັດແບບດຽວກັນຍັງມີຈໍາກັດ ພວກເຮົາຈຶ່ງສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ 
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການສຶກສາ ແກ່ນັກຮຽນທີ່ຕ້ອງການໄປສຶກສາຕ່ໍຕ່າງປະເທດ
ດ້ວຍທຶນຂອງຕົນເອງ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການບໍລິການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສະ
ຫມັກເຂົ້າໂຮງ ຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະທາງເລືອກກໍ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຈໍາກັດ 
ເຊິ່ງ ມີພຽງປະເທດອົດສະຕາລີ. ປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາໄດ້ສືບຕໍ່ ເພີ່ມຈໍານວນໂຮງຮຽນ 
ແລະ ບໍລິສັດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ່ົງ
ນັກຮຽນໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ ປະເທດອັງກິດ, ສະວິດເຊີແລນ, ອາເມລິກາ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, 
ສິງກະໂປ, ຈີນ, ແລະ ປະເທດອື່ນໆຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງນັກງານ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ມີປະສົບການໃນວຽກງານນີ້ຫຼາຍປີ. ພວກເຮົາຍົກ
ສູງການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແກ່ລູກຄ້າ ໂດຍຖືວ່າ ລູກຄ້າເອງກໍ່ປຽບເໝືອນຄົນໃນ 
ຄອບຄົວຂອງເຮົາ ທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການສຶກສາທີ່ດີ
ໃຫ້ແກ່ ເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເມື່ອໃດທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງ
ການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນລະຫວ່າງການໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍພວກເຮົາຈະ
ໂທຫາທັນທີເພື່ອໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາເລັກໆນ້ອຍໆ ຕະຫຼອດຮອດ 
ການແກ້ໄຂທຸກຂໍ້ກັງວົນ ທີ່ຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນມີ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການບໍລິກ
ານທີ່ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງພວກເຮົາ ທີ່ລວມໄປເຖິງ ການດູແລທາງດ້ານຈິດໃຈ 
ແມ່ນເປັນຈຸດທີ່ສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ 
ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງພວກໄດ້ກາຍເປັນ
ທີ່ນິຍົມ ແລະ ມີການເຕີບໂຕມາຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້. ນອກນັ້ນ, ພະນັກງານຂອງ 
ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ມີປະສົບການໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານນີ້
ໂດຍສະເພາະ ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງລູກຄ້າ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສ່ິງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຈາກລູກຄ້າກໍ່ຄືການ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ນອກເໜືອຈາກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນແລ້ວ ພວກເຮົາ
ຍັງສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຄ່າຮຽນ, ຄ່າບໍລິການສະໝັກທຶນ 
ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາລົງຊີວິດ ເຊັ່ນ: ຄ່າທີ່ຢູ່ອາໄສ ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ,
ອີກສ່ິງໜຶ່ງທີ່ເປັນຈຸດຂາຍສໍາຄັນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກໍ່ແມ່ນແນະນຳປາກຕ່ໍ
ປາກ. ອີກຈຸດຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແມ່ນການໂຄສະນາຢ່າງເປັນປະຈໍາເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້
ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ເວົ້າສະເພາະ, ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມງານນິທັດສະການກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ມີການລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນໃນ 
ລາວ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ມີ 
ຄວາມສົນໃຈໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນກໍລະນີທີ່ນັກສຶກສາພົບບັນຫາ ໃນຂະນະທີ່ຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ພະນັກງານ
 ຂອງພວກເຮົາຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຮ່ວມແກ້ໄຂບັນຫາຊ່ວຍ 
ນັກຮຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີທັກສະໃນການສ່ືສານ, 
ການບໍລິຫານອາລົມຕະຫຼອດຮອດ ທັກສະໃນການເອົາອົກເອົາໃຈ ເຊິ່ງສ່ິງເຫຼົ່ານີ້
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມທ່ີມີປະສິດທິພາບ.ຜ່ານການນໍາໃຊ້
ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ ຖອດຖອນມາຈາກໂຄງການ Keieijuku, ເຂົ້າມາຊ່ວຍຊີ້ນຳແກ່ພະ 
ນັກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາ ຈະສາມາດຊອກຫາ
ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຢ່າງເໝາະສົມ. 

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ພວກເຮົາມີແຜນຈະຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໄປທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງຈາກເຫັນທ່າແຮງທີ່ຈະ 
ສາມາດຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໃຫ້ຄອບຄຸມ ບັນດາແຂວງ ຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ ໂດຍ 
ເລີ່ມຈາກແຂວງທີ່ສໍາຄັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຫຼວງພະບາງ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ 
ແລະ ຄໍາມ່ວນ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາມີຖານລູກຄ້າຫຼາຍ ພວກເຮົາກໍ່ຍິ່ງຈະສາ
ມາດສະໜອງບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍກວ່າເກົ່າອີກ.
ນອກຈາກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທ່ີເຮົາມີໃນປະຈຸບັນທ່ີເປັນປະເທດທ່ີນໍາໃຊ້ພາສາອັງ
ກິດແລ້ວ, ປະເທດທີ່ບໍ່ນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ ເຊັ່ນ: ປະເທດຈີນອື່ນໆ ກໍ່
ຖືເປັນທາງເລືອກທ່ີໜ້າສົນໃຈໃນໂຄງການສຶກສາຕ່ໍຕ່າງປະເທດທ່ີພວກເຮົາ 
ສະໜອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງວາງແຜນສ່ົງເສີມ ໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນເພື່ອ 
ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເຊື້ອເຊີນ 
ໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ຮ່ວມມືນຳກັນ ມາຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ຈັດ 
ງານຕະຫຼາດນັດເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ຈັດງານນິທັດສະການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາມີຄວາມປະທັບໃຈເປັນຢ່າງຍ່ິງກັບຈິດວິນຍານການບໍລິການທ່ີໃສ່ 
ໃຈຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ຄວາມມີມາລະຍາດ, ຄວາມມີວິໄນ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບຜູ້ອື່ນ. 
ເຖິງວ່າປະຈຸບັນ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສົ່ງນັກຮຽນໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ, ແຕ່ 
ພວກເຮົາກໍ່ຢາກແນະນໍາປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ເປັນອີກຫນຶ່ງທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ
ຂອງພວກເຮົາ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າການສຶກສາທີ່ມີໃນຍ່ີປຸ່ນມີມາດຕະຖານສູງ. ພວກ
ເຮົາຫວັງເປັນຢ່າງຍ່ິງວ່າໃນອະນາຄົດ ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີໂອກາດ ໃນການເປັນຄູ່
ຮ່ວມທຸລະກິດກັບບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

1. ດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງການພວກເຮົາ    2. ນັກຮຽນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ປຶກສາຢູ່ທີ່ຫ້ອງການພວກເຮົາ    3. ທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບນັກຮຽນ
4. ຮູບພາບຈາກນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີດິນເປົ່າຫວ່າງຢູ່ ນອກເຂດເທດສະບານນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ, ພວກເຮົາຄິດຢາກສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ດິນເປົ່າຫວ່າງຕອນນີ້ ເພາະອ້ອມຮອບ
ດິນເປັນເຂດຊຸມຊົນທ່ີມີປະຊາຊົນອາໃສຢູ່ຂ້ອນຂ້າງຫນາແຫນ້ນເຖິງວ່າຢູ່ຊ້າຍສວຍ
ກັນຈະມີຕະຫຼາດນ້ອຍໆເປັນຂອງຊຸມຊົນ. ພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈສ້າງຕະຫລາດ 
ໃຫມ່ຂຶ້ນ ຊື່ວ່າ “ຕະຫລາດຫນອງຫນຽວໃຫມ່” ຕະຫລາດຂອງພວກເຮົາມີຊາວຄ້າ 
ຂາຍມາຈັບຈອງພື້ນທີ່ ແລະ ເປີດຮ້ານຂາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ລູກຄ້າຫລັກໆຂອງ
ພວກເຮົາກໍ່ ແມ່ນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງຕະຫລາດນັ້ນເອງ. ຕະຫລາດຂອງ
ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພ້ືນທ່ີໃຫ້ເຊົ່າແຕ່ມັນໄດ້ກາຍເປັນບ່ອນສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທໍາ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນ. ເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ຕັ້ງ 
ລຽບຕາມແຄມເສ້ັນທາງເລກທີ 13 ເຫນືອ, ພວກເຮົາຈຶ່ງກຳນົດກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ
ແມ່ນກຸ່ມຄົນເຮັດວຽກທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 40 ເຖິງ 50 ປີ, ແວ່ຊື້ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິ
ໂພກລະຫວ່າງທາງກັບບ້ານຫຼັງຈາກເຮັດວຽກ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ ທີ່ແວ່ມາຈັບຈ່າຍທີ່ຕະຫລາດ
ແຫ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງ ຄຳນຶງເຖິງ ຜູ້ເຊົ່າ ກໍ່ຄືພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້າເຈົ້າຂອງແຜງ 
ໃນຕະຫລາດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມສ້າງໃຫ້ຕະຫລາດເຮົາເປັນຕະ
ຫລາດສົດ, ສະອາດ ແລະ ສະດວກສະບາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ມີບ່ອນຈອດລົດທີ່ກ້ວາງຂວາງສາມາດຈອດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 
160 ຄັນ ແລະ ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຊ່ວຍຈັດສັນການເຂົ້າ-ອອກ ທັງນີ້ເພື່ອເປັນການສ່ົງ 
ເສີມການຂາຍ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງລູກຄ້າທົ່ວໄປ ຕະຫລາດຂອງ 
ພວກເຮົາມີນະໂຍບາຍຈອດລົດບໍ່ເສຍຄ່າ. ພວກເຮົາສ້າງອາຄານໃຫ້ມີຄວາມກ້ວາງ 
ຂວາງ ແລະ ການຈັດສັນພື້ນທີ່ໃຫ້ໄວ້ໄລຍະຫ່າງ ເຮັດໃຫ້ຍ່າງງ່າຍ ແລະ ສະດວກ 
ສະບາຍ, ອາຄານທີ່ມີຫລັງຄາສູງ ເຮັດໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ ແລະ ປອດໂປ່ງ, 
ຫ້ອງນ້ຳສະອາດ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າ. ຍ່ິງໄປກ່ວານັ້ນ, ຕະຫລາດພວກເຮົາມີຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ຫລາກຫລາຍວາງຂາຍ ມີທັງອາຫານ-ຜັກສົດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໃນຊີ
ວິດປະຈຳວັນ ສະຫນອງໃຫ້ ສຳຫລັບກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ອຸປະໂພກບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວ 
ເຮືອນ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການຮ້ານອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີຕະຫລາດຫລາຍແຫ່ງຢູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນດຽວກັນ, ສະພາບການ 
ແຂ່ງຂັນຈຶ່ງມີຄວາມຮຸນແຮງ. ພວກເຮົາຈຶ່ງສ້າງຄວາມແຕກ ຕ່າງຈາກຄູ່ແຂ່ງ, ສຳຄັນ 
ແມ່ນການສ້າງພາບລັກ ຂອງຕະຫລາດໃຫ້ເປັນຕະຫລາດທີ່ ສົດ, ສະອາດ ແລະ 
ສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທົ່ວໄປ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຈະເພີ່ມຊ່ອງທາງການ 
ຂາຍເຊັ່ນ: ຂະຫຍາຍຮ້ານຄ້າ ແລະ ແຜງຂາຍເຄື່ອງຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກສ່ວນກາງເຊັ່ນ: ບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ຫ້ອງນ້ໍາ, ແລະ ສຸມໃສ່ການສະຫນອງ
ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ, ບໍ່ສະເພາະຊາວຄ້າຂາຍ 
ໃນຕະຫລາດ ແຕ່ຍັງກວມເອົາລູກຄ້າທົ່ວໄປທີ່ມາຊື້ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກທີ່ຕະ
ຫລາດຂອງພວກເຮົານຳອີກ.

ມີສານຫຍັງຈະຝາກເຖິງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ?
ທຸລະກິດຕະຫຼາດໃນ ສ ປ ປ ລາວ ພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການພັດທະ
ນາ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງຕື່ມອີກໃນຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ດ້ານການຕະຫຼາດ, 
ຄວາມສະອາດ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ. ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ
ຫລັກສູດຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຫລື ໂຄງການ Keieijuku ທີ່ທາງ ສະຖາບັນລາວ-
ຍ່ີປຸ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນລຸ້ນທີສອງ, ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮຽນຮູ້ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ 
ຈາກຕ່າງປະເທດແລະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸລະກິດຄອບຄົວຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາເອງ. 
ສໍາລັບການປັບປຸງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ພວກເຮົາຈະຍິນດີເປັນຍ່າງຍ່ິງຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ການສະຫນັບສະຫນູນຊ່ວຍເຫລືອຈາກບັນດານັກພັດທະນາ ແລະ ນັກລົງທຶນທີ່ 
ສາມາດແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຂອງພວກທ່ານໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ.

1. ບ່ອນຈອດລົດທີ່ກວ້າງຂວາງ    2. ຮ້ານທີ່ອາກາດໂລ່ງ

Establishment Year▶2009
Tel▶+856-20-5466-2395　E-mail▶xang22@hotmail.com
Address▶13 North Road, Ban Nongneow, Sikhottabong District, 
Vientiane Capital, Lao PDR

New Market Nong Neow
Mr. Anosith PHENGTHIMMAVONG / Deputy Director
Nationality▶Lao　Education▶BA in English in Lao PDR

“ຕະລາດຫນອງຫນ້ຽວໃຫມ”່ ສົດ, ສະອາດ ແລະ ສະດວກ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ທີ່ ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນ. ວຽກຫຼັກ 
ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ສຳນັກງານຂອງພາກລັດ ແລະ ໂຄງ
ການຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ໃນປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາເຮັດ
ວຽກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສຳລັບສາທາລະນະ
ທົ່ວໄປ, ລະບົບບຳບັດນຳ້ເສຍ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມເຮັດວຽກກັບບໍລິ
ສັດ ຫຼັງຈາກ ຮຽນຈົບປະລິຍາຕີ ດ້ານວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງ ແລະ ໃນປະຈຸບັນກໍ່ຖືວ່າ 
ເປັນຜູ້ບໍລິຫານລຸ້ນທີສອງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ມານຳ ໃຊ້ 
ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກ ຂອງ ບໍລິສັດໃນທຸກໆ ຂັ້ນຕອນ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບການນຳສະ 
ເໜີວຽກແບບກົງໄປກົງມາໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ຕົວຢ່າງວ່າການແຈ້ງກ່ຽວກັບງົບປະມານ
ຂອງໂຄງການທີ່ມັກຈະຖືກກະທົບຈາກລາຄາເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າ ແລະ
ມັນຈະມີຄວາມຜັນຜວນເນື່ອງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ. ພະນັກງານການເງິນຂອງ
ພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລື ແລະ ເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າຢ່າງສຸດກົກສຸດປາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ສ່ິງໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກຈະເຮັດແມ່ນໃນການນຳສະເໜີງົບປະມານ
ການກໍ່ສ້າງໂດຍພວກເຮົາຈະນຳເອົາບັນຫາຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນມານຳສະເໜີ, ເຈ
ລະຈາກັບລູກຄ້າ ແລະ ລະບຸໃນສັນຍາ. ອີກປະເດັນໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາມັກຈະເຮັດ 
ແມ່ນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ທີ່ຈະແຈ້ງຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບ ດ້ານດີ-ດ້ານອ່ອນ 
ຂອງແບບ, ວິທີການແລະວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດຕັດສິນໃຈເລືອກ
ແບບ, ວິທີກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ທີ່ເໝາະສົມກັບງົບປະມານ ຂອງ ລູກຄ້າ. 
ການເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດໃນໄລຍະ
ກໍ່ສ້າງໂຄງການ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນແຂວງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນໄລຍະ 2-3 ປີ ທຳອິດຂອງ ການກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ 
ເຮົາມີຄູ່ແຂ່ງພຽງເລັກໜ້ອຍພາຍໃນແຂວງ, ເນື່ອງຈາກສະພາບພູມສັນຖານ ເຊິ່ງ

ເຮັດໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງຈາກ ແຂວງອື່ນຢາກ ທີ່ຈະເຂົ້າມາຮັບວຽກໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ.
ດັ່ງນັ້ນ ໃນອະດີີດພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຄວາມໄດ້ປຽບໃນດ້ານນີ້ ເພື່ອຂະຫຍາຍ 
ກິດຈະການຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນປະຈຸບັນຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີຊ່ອງ
ທາງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ຈາກແຂວງອື່ນ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງ ການເຂົ້າເຖິງ
ເນື່ອງຈາກສະພາບພູມສັນຖານກໍ່ຫຼຸດລົງຫຼາຍ; ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກຂອງພວກ
ເຮົາແມ່ນການແຂ່ງຂັນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງ ຫາວິທີຫຼຸດຜ່ອນເວລາ 
ໃນການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນລົງ. ພວກເຮົາຊອກຫາເຕັກນິກໃໝ່ໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍ 
ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ເວລາໃນການກໍ່ສ້າງລົງໄດ້. 

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ໃນປະຈຸບັນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີໂຄງການກໍ່ສ້າງຫຼາຍໂຄງການ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ໂຄງ 
ການທີ່ພວກເຮົາແນໃສ່ ແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງໃນຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ. ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ວຽກງານສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມີງົບປະມານຈຳກັດ ພວກ 
ເຮົາໄດ້ແນໃສ່ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຝຶກໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ 
ບຸກຄະລາກອນ ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາຕ້ອງການນຳໃຊ້ ໂອກາດນີ້ ເພື່ອເຊີນຊວນ ໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນທີ່ເຫັນ
ຄຸນຄ່າ ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າມາຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ 
ຮ່ວມມື ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ແລກປ່ຽນ ດ້ານເຕັກນິກ, ຄວາມຮູ້
ແລະ ທຶນຮອນ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງການຮ່ວມມື ກັບບໍລິສັດຈາກປະ 
ເທດຍ່ີປຸ່ນ ທີ່ມີປະສົບການໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມີເຕັກນິກລະດັບສູງ.

1. ຫ້ອງການຢູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ    2. ວິສະວະກອນທີ່ປຶກສາ ແລະ ວິສະວະກອນພາກສະໜາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ

Establishment Year▶2005
Tel▶+856-20-5645-3333　E-mail▶keovilayb1@hotmail.com
Address▶Ban Phonexay, Xaysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR

Phonexay Construction Co., Ltd.
Mr. Bounmy KEOVILAY / Deputy Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Civil Engineering in Lao PDR

ແກ້ໄຂບັນຫາການກໍ່ ສ້າງດ້ວຍຮັບຟັງປຶກສາຢ່າງຈິງຈັງກັບລູກຄ້າ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໂຮງງານຜະລິດຂອງພວກເຮົາເປັນທຸລະກິດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ພວກເຮົາບໍລິຫານ 
ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຜະລິດເຂົ້າໜົມປັງຫວານ, ເຂົ້າໜົມອົບ ແລະ 
ຈືນ. ພວກເຮົາເປັນໜຶ່ງໃນ ໂຮງງານ ເບເກີຣີ້ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ປະເທດລາວ, ຜະລິດຕະ 
ພັນຂອງພວກເຮົາເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະຂາຍດີ ມີວາງຂາຍຢູ່ຕາມຮ້ານສະດວກຊື້ ແລະ 
ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍຕ່າງໆພາຍໃຕ້ແບລນ “ເອບີຊີ ເບເກີຣີ້ (ABC Bakery)”.
ພວກເຮົາວາງລູກຄ້າເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນກຸ່ມລູກຄ້າຖ້ານກາງ ເຊິ່ງກໍານົດ
ລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້. ນັບຕັ້ງແຕ່ສ້າງຕັ້ງ
ໂຮງງານມາ, ພວກເຮົາທຸ້ມເທເວລາໃນການພັດທະນາສູດ ແລະ ຜະລິດຜະລິດຕະ
ພັນເຂົ້າຫນົມຫລາກຫລາຍຊະນິດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບທີ່ດີ, 
ມີຣົດຊາດທີ່ແຊບ ເພາະເຮົາຢາກສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ທຸກໆຄົນດ້ວຍເຂົ້າຫນົມຂອງ 
ພວກເຮົາ.
ໃນເມື່ອກ່ອນທ່ີເຮົາຈະສ້າງຕ້ັງໂຮງງານ,ເຂົ້າຈ່ີຝຣ່ັງແມ່ນມີວາງຂາຍທ່ົວໄປແຕ່ເຂົ້າ
ຫນົມເບີເກີຣີ້ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າຫນົມປັງຫວານ ແລະ ເຂົ້າຫນົມອົບຕ່າງໆແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີ 
ວາງຂາຍ. ເມື່ອເຫັນໂອກາດຄືແນວນັ້ນພວກເຮົາ ຈຶ່ງເປີດຮ້ານນ້ອຍໆ ແລະ ຄ່ອຍໆ
ຂະຫຍາຍຈົນເປັນໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນ. ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຂົ້າຫນົມເບເກີຣີ້ ໃນສັງຄົມລາວກໍ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ, 
ຄົນສ່ວນຫລາຍມີຄວາມຕ້ອງການກິນອາຫານທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ໄວສຳລັບຄາບເຂົ້າ
ຂອງເຂົາ  ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງວິຖີຊີວິດ ແລະ ຄົນກໍ່ມີທາງເຫລືອກຫລາຍ
ຂຶ້ນໃນການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ບໍ່ຄືເກົ່າ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເຂົາ້ຫນມົຂອງພວກເຮາົມຫີລາກຫລາຍຊະນດິ ເຊິງ່ສ່ວນຫລາຍແມນ່ຜະລດິຕະພັນ 
ເຂົ້າຫນົມເບເກີຣີ້ແບບຝຣັ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ລູກຄ້າສາມາດເພີດເພີນກັບຣົດ 
ຊາດທີ່ແຊບ, ຄຸນນະພາບທີ່ດີ ຄຽງຄູ່ກັບລາຄາ ທີ່ຮ້ານອື່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກປະລິມານການສ່ັງຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດສ້າງ
ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ຂອງໂດຍການດຸນ່ດຽ່ງ ລະຫວ່າງຄນຸນະພາບ ແລະ ລາ
ຄາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາມີຄຸນນະພາບສູງ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ສາ 
ມາດຜະລິດ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນໃນລາຄາຕຳ່ໄດ້ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາມີຍອດສ່ັງ
ຊື້ຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊື້ວັດຖຸດິບໃນປະລິມານຫຼາຍ. ປັດໄຈອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກ 
ເຮົາຫຼຸດຄ່າຕົນທຶນໃນການຜະລິດແມ່ນພວກເຮົານໍາເຂົ້າວັດສະດຸໂດຍກົງ. 
ພວກເຮົາ ບໍ່ຟ້າວຟັ່ງໃນການສ້າງ ຜົນກຳໄລ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງຄວາມສຸກຂອງຜຸ້ບໍລິ
ໂພກເປັນອັນດັບຫນຶ່ງ.
ພວກເຮົາມີເຂົ້າຫນົມອົບເກືອບຫມົດທຸກປະເພດ ຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າຫນົມປັງ ແລະ ເຂົ້າຈີ່ 
ປ່ຽງຈົນຮອດເຂົ້າຫນົມທີ່ບັນຈຸຫໍ່, ໂດນັດ, ຄຸກກີ້, ເຂົ້າຫນົມຂົບຄ້ຽວ, ແລະ ເຄັກ. 
ຍ້ອນພວກເຮົາມີຜະລິດຕະພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ ຈຶ່ງສາມາດປັບປະລິມານການຜະ 
ລິດໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຍອດຂາຍ ແລະ ຕົວເລກສະຖິຕິອື່ນໆທີ່ພວກ
ເຮົາບັນທຶກໃນແຕ່ລະວັນ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ຜະລິດສິນຄ້າຄຸນນະພາບສູງ. ເຖິງ 

ແມ່ນວ່າຜູ້ບໍລິໂພກຈະໄວ້ວາງໃຈຄຸນນະພາບຂອງພວກເຮົາກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາກໍ່ 
ຕ້ອງພະຍາຍາມປັບປຸງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ
ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃ ນທ້ອງຕະຫລາດໄດ້. ເພື່ອຮັກສາຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ຕ່ໍກັບ 
ແບລນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງ ມຸ່ງເນັ້ນການຈັດການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບການຜະລິດຂອງ 
ໂຮງງານ. ໃນຂະນະທີ່ປຶ້ມຫົວນີ້ໄດ້ຮັບການຈັດພິມ, ຂ້າພະເຈົ້າເອງແມ່ນຢູ່ທີ່ນະ 
ຄອນຫລວງປາຣີ, ປະເທດ ຝຣັ່ງ ເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບການເຮັດເຂົ້າຫນົມຕ່າງໆ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບຄືນມາປະເທດລາວເຮົາ ເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ຜະລິດ ຕະພັນ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອງທຸລະກິດຂອງຄອບຄົວພວກເຮົາຕາມທີ່ໄດ້ຕັ້ງ
ໃຈໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ເພື່ອຕິດຕໍ່ສ່ືສານໂດຍກົງກັບລູກຄ້າ, ພວກເຮົາກໍາລັງວາງແຜນໂຄງການທົດລອງ 
ທັງເປີດຂາຍຫນ້າຮ້ານ ແລະ ສ້າງລະບົບບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຮ້ານຄ້າ ເພື່ອຈຳຫນ່າຍ 
ຜະລິດຕະພັນລະດັບພຮີ້ມ້ຽມຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າໂຄງການນີ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, 
ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ ໂດຍການເພີ່ມຈໍານວນຮ້ານຄ້າໃຫ້ມີຈຳນວນຫລາຍ
ຂື້ນ ແລະ ມີລະບົບທີ່ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງອັນດຽວກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍ້ອນວ່າຄົນ 
ລາວນັບມື້ນັບໃສ່ໃຈສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນທີ່ 
ເນັ້ນດ້ານສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແນວໂນ້ມ  
ຫລື ເທຣັນໃຫມ່ຂອງສັງຄົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ 
ທ່ີເພ່ີມຂຶ້ນ,ພວກເຮົາວາງແຜນທ່ີຈະຂະຫຍາຍໂຮງງານຂອງພວກເຮົາເພ່ືອຫຼຸດ 
ຜ່ອນເວລາ ໄລຍະເວລາລໍຖ້າສິນຄ້າຈາກການສ່ັງຊື້ ຈົນເຖິງການຈັດສົ່ງ ແລະ ເພື່ອ
ທຳການຕະຫລາດໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວປະເທດ.
ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫທຸ້ລະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕົວ, ພວກເຮາົຈະປຽ່ນຈາກຮບູແບບການ 
ຄຸ້ມຄອງ ຈາກ ຮູບແບບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແບບສາຍຕັ້ງ ໃນປັດຈຸບັນໄປສູ່ຮູບ
ແບບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແບບແນວນອນ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ພະນັກງານກ້າວ 
ເດີນ ແລະ ມີເປົ້າຫມາຍອັນດຽວກັນ, ພວກເຮົາຈະສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານໃຫ້ມີ
ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເຖິງ ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ ກົນລະຍຸດຂອງພວກເຮົາ 
ພ້ອມກັນນັ້ນພວກເຮົາຈະປັບປຸງວິທີການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນຕື່ມອີກ.

ມີສານຫຍັງຈະຝາກເຖິງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ?
ໃນຊຸມປີຫມໍ່ໆທີ່ຜ່ານມານີ້, ດ້ວຍການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງ ການຄ້າ ອີເລັກໂທຣນິກ, 
ມີການຈັດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍລະບົບການບໍລິການຈັດສ່ົງທົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນີ້, ເມື່ອ
ເສດຖະກິດເຕີບໂຕ ແລະ ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບເພີ່ມ ແລະ ມີກຳລັງຊື້ຫຼາຍຂື້ນ, ເຂົາ ເຈົ້າ 
ສາມາດຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນເບເກີຣີໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນອະນາຄົດ, ຈໍານວນ
ຜູ້ບໍລິໂພກຖ້ານກາງເຊິ່ງເປັນກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າຫມາຍຫລັກຂອງພວກເຮົາຈະນັບມື້ນັບ
ເພີ່ມຂຶ້ນ. ທັງໝົດນີ້ເຮັດໃຫ້ອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກຳເບເກີຣີມີຄວາມຫວັງຫຼາຍ.
ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຮົາມີສັກກະຍາພາບທ່ີຈະສາມາດຮັກສາສ່ວນ
ແບ່ງຕະຫຼາດ ແລະ ເຕີບໂຕໃນຕະຫຼາດນີ້ໄດ້. ພວກເຮົາເອງເປີດກ້ວາງການຮ່ວມ 
ມືທາງທຸລະກິດ ທຸກໆຮູບແບບ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບບັນດານັກລົງທຶນ-ຄູ່ຮ່ວມທຸລະ 
ກິດຕ່າງໆ.

1. ເຮັດວຽກຄືກັບຄອບຄົວດຽວກັນ    2. ສະໜອງເຂົ້າໜົມປັງຫວານສົດໃໝ່    
3. ໃສ່ໃຈທຸກລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ ຫລື ຈະແປວ່າ ໃສ່ໃຈທຸກໆລາຍລະອຽດໃນເຂົ້າຫນົມທຸກໆກ້ອນ    4. ບັນດາສິນຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

Establishment Year▶1990
Tel▶+856-20-5595-7780　E-mail▶p.phansin@gmail.com
Address▶109/08 Ban Kaolieo, Sikottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR

Premium Food Products
Mr. Phansin PATHAMMAVONG / Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor and Master of Art History in France

ສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ຜູ້ຄົນດ້ວຍເຂ້ົາໜົມອົບທ່ີແຊບໆ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເຮັດທຸລະກິດຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງປະຈຸບັນເຮົາກຳລັງເຮັດຢູ່ 5 ທຸລະ 
ກິດໃຫຍ່ ມີ ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຕະຫຼາດສົດ, ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍເຂົ້າໜົມປັງ, 
ແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ໂອນເງິນຂ້າມປະເທດ, ແລະ ນຳເຂົ້າ-ສ່ົງອອກ. 
ໃນໄລຍະນີ້ ພວກເຮົາສຸມໃສ່ ດ້ານການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ, ແລະ ການຜະ
ລິດ   ແລະ ຈຳໜາ່ຍ ແຊນວິດ ຍ່ີຫໍ ້“Piggy B” ແລະ ສ້າງແຟນຊາຍຂາຍແຊນວິດດັງ່ກາ່ວ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເມືອງທີ່ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເນື່ອງຈາກມີປະ
ຊາຊົນ ຈາກຕ່າງແຂວງ ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຢູ່ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງ ການບ່ອນຢູ່ອາໄສໃນ
ເຂດທີ່ພວກເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໄສ ສຳລັບກຸ່ມຄົນ ທີ່ມີລາຍຮັບລະດັບ 
ກາງ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການ ຮັບປະທານອາຫານທີ່ວ່ອງໄວ ແບບ
ຟ້າວຊື້-ຟ້າວໄປ ດັ່ງນັ້ນ ແຊນວິດ Piggy B ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງ ທີ່ເປັນ 
ອາຫານທີ່ສາມາດກິນໄດ້ໄວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ ສຳລັບພວກເຂົາ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະມີປະສົບການ ໃນການສ້າງບ້ານຈັດສັນເພື່ອຂາຍ ທີ່ມີມູນ
ຄ່າສູງກວ່າ 3 ລ້ານບາດ ຕໍ່ຫຼັງ, ແຕ່ອີງໃສ່ສະພາບການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ 
ໂຄວິດ-19 ໃນປະຈຸບັນ ພວກເຮົາໄດ້ກໍ່ສ້າງເຮືອນເພື່ອຈຳໜ່າຍ ໃນລະດັບ ຫຼັງລະ 
1.5 ລ້ານບາດ. ຍຸດທະສາດນີ້ ປະສົບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງສູງ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ
ຈາກທັງໝົດ 200 ຫຼັງທີ່ເຮົາສ້າງ, ມີ 170 ຫຼັງຖືກຊື້ແລະເຂົ້າຢູ່ແລ້ວ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ
ຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສິ້ນສຸດລົງ ເຮົາກໍ່ມີແຜນຈະເຮັດໂຄງ 
ການ “ໝູ່ບ້ານມະຫາຊັບ ວິນລາ”. ເອກະລັກຂອງໂຄງການນີ້ ເປັນການອອກແບບ 
ໂຄງການທ່ີບໍ່ໄດ້ປູຄອນກຣີດຈົນໝົດທຸກຕາແມັດແຕ່ຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍພ້ືນທ່ີສີ 
ຂຽວ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບຢູ່ ໃນຣີສອດ. ຜູ້ຢູ່ອາໄສສາມາດໄດ້ຍິນສຽງນົກຮ້ອງ 
ຈິກຈອກຈໍແຈ ແລະ ສູດດົມເອົາອາກາດບໍລິສຸດ. ໂຄງການນີ້ຍັງຢູ່ໃກ້ສະຖານີິລົດໄຟ 
ລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງມີຄົນຈີນຈຳນວນຫຼາຍກໍາລັງຊື້ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ຢູ່ເຂດນ້ັນ. “ໝູ່ບ້ານ
ມະຫາຊັບ ວິນລາ” ແມ່ນຊຸມຊົນປິດ ທີ່ມີທາງເຂົ້າທາງດຽວ ແລະ ຈະມີການຮັກສາ 
ຄວາມປອດໄພທີ່ດີຫຼາຍ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໜຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ຂອງ ພວກເຮົາແມ່ນການຊອກຄົ້ນຈັດຫາ ແລະ
ການຝຶກຝົນ ຄົນໜຸ່ມທີ່ມີພອນສະຫວັນມາເຮັດວຽກ. ໃນແຕ່ກ່ອນ ການແຂ່ງຂັນ
ໃນ ສປປ ລາວຍັງບໍ່ສູງປານໃດ, ຈົນໃນວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ການແຂ່ງຂັນເລີ່ມສູງຂຶ້ນ ແຕ່
ຄົນລາວກໍ່ຍັງບໍ່ທັນລຶ້ງເຄີຍກັບການເຮັດວຽກ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການແຂ່ງ
ຂັນສູງ. ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງໃຫ້ພະນັກງານ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການ
ເຮັດວຽກ ແລະ ມີພິບໄຫວ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ໃນທັນທີທັນໃດ
ບໍ່ໃຫ້ລໍຖ້າພຽງແຕ່ຄຳສ່ັງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນສ່ິງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກ

ຄວາມລຶ້ງເຄີຍໃນການ ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລອ້ມແບບເກົ່າ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ 
ສະພາບ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງແລ້ວ ວັດທະນະທຳໃນການເຮັດວຽກ
ແບບເກົ່າກໍ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ. ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການແຂ່ງກັບ ຄູ່ແຂ່ງ ພວກເຮົາ
ຕ້ອງສ່ົງເສີມພະນັກງານ ໃຫ້ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງ 
ພວກເຂົາເຂົ້າໃນການປັບປຸງວິທີການການເຮັດວຽກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ປະ 
ສິດທິພາບຂອງວຽກໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ໋?
ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສ້ິນສຸດລົງ 
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະມີທ່າອ່ຽງທີ່ດີຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ. ອີງໃສ່ ການຄາດນີ້ 
ພວກເຮົາໄດ້ວາງແຜນ ທີ່ຈະເລີ່ມ ໂຄງການ “ໝູ່ບ້ານມະຫາຊັບ ວິນລາ” ໃນເດືອນ 
ເມສາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ພວກເຮົາຄາດວ່າ ເຮົາຈະມີລູກຄ້າ ທີ່ທັງ ຄົນລາວ ແລະ ຄົນ
ຕ່າງປະເທດ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຈີນ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມີກຳລັງໃນ 
ການຊື້ຫຼາຍ.
ຕ່ໍໄປ ພວກເຮົາກໍ່ວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍແຟນຊາຍ ຂອງ Piggy B ຢູ່ທາງພາກ
ອີສານ ຂອງ ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດກຳປູເຈຍ. ເພື່ອໃຫ້ ບັນລຸຕົວເລກຄາດ 
ໝາຍທີ່ສູງນີ້ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະເຮັດວຽກແບບຊັກຊ້າໄດ້ ພວກເຮົາຕ້ອງຮີບ
ກ້າວແລ່ນເຂົ້າຫາເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາກໍ່
ຕ້ອງຮ່ວມມືກັບຜູ້ປະກອບການທ້ອງຖິ່ນ. ໃນການພັດທະນາດ້ານນີ້ ພວກເຮົາໄດ້
ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດໄທ ແລະ ກຳລັງກະກຽມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ທຳອິດ 
ພວກເຮົາຈະເລີ່ມເປີດກິດຈະການ ຢູ່ ໜອງຄາຍ, ອຸດອນທານີ ແລະ ຂອນແກ່ນ      
ກ່ອນ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ສ່ິງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ ຈາກການໄປທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ ເຊິ່ງເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຫລັກສູດ      Keieijuku ແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ “ເຮົາຈະຕ້ອງມີການຄົ້ນ 
ຄວ້າວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອທີ່ຈະຢູ່ລອດໄດ້”. ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເປັນຫົວໜ້າ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ 
ຍັງຂາດປະສົບການ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຮ່ວມມື ກັບບໍລິສັດຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 
ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານແບບຍີ່ປຸ່ນ. ຂ້າພະເຈ້ົາພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ທຸກ 
ຢ່າງຈາກປະເທດຍ່ີປຸ່ນ.

1. ຮ້ານອາຫານແຄມທາງ ແບບແວ່ສະດວກ-ຊື້ກິນສະບາຍ (Grab & Go Food)    2. ໃສ່ໃຈແລະຈິດວິນຍານໃນອາຫານທີ່ລາວປຸງ
3. ສ່ົງມອບດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່    4. ຝຶກການຈັດການຮ້ານ

1 2 3 4

Establishment Year▶2000 
Tel▶+856-21-26-5266 　E-mail▶manilintobee@gmail.com
Web▶www.saikhong.com
Address▶Ban Anou, Chanthaboury District, Vientiane Capital, Lao PDR

Saikhong Trading Import-Export Sole Co., Ltd.
Ms. Manilin Sitthixay / Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Hotel Management in Lao PDR

ຜູ້ບໍລິຫານໄວໜຸ່ມທ່ີສ້າງສັນວິຖິຊີວິດແບບໃໝ່ 
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ທີ່ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນ ປີ 2002. ບໍລິສັດນີ້ ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ໂດຍ ພໍ່ເຖົ້າ ຂອງອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນໄລຍະນັ້ນ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິສັດກໍ່ສ້າງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອການພັດທະນາພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ: ເສັ້ນທາງ, ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ໂຄງສ້າງເສີມເຫຼັກອື່ນໆ. 
ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການທີ່ເປັນຂອງ ລັດ
ຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງອາຄານທົ່ວໄປ. ໃນປະຈຸບັນ, ນອກຈາກຈະມີສຳນັກງານໃຫຍ່ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງ
ສາລີແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງມີ 3 ສາຂາ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງ 
ພວກເຮົາ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸດເດັ່ນຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ ນິຍາມດ້ວຍຄຳດຽວ      “ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ”. ພວກເຮົາມີ
ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນດ້ວຍຈິດໃຈ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີ ແລະ ສ້າງສິ່ງປຸກສ້າງ ທີ່ມີຄຸນພາບ
ສູງ. ນອກຈາກຈະສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງເອົາ
ໃຈໃສ່ກັບທຸກລາຍລະອຽດຂອງການກໍ່ສ້າງ. ບາງກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງອາດຈະຖືວ່າ 
ເປັນເລື່ອງທຳມະດາຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ ແຕ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວບໍ່ເປັນເຊັນນັ້ນ. ຕົວຢ່າງ
ການທາຢາກັນປວກຮັກສາໄມ້ ແລະ ການບົ່ມຊິມັງໃຫ້ໄດ້ກຳລັງຕາມມາດຕະຖານ. 
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບທ່ີດີທີສຸດພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເຮັດຄື
ກັນກັບວິທີການກໍ່ສ້າງຂອງບໍລິສັດຍ່ີປຸ່ນໃນທຸກໆ ໂຄງການຂອງເຮົາ. ໃນ ສປປ 
ລາວ, ແບບຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ມັກຈະຖືກປ່ຽນຢູ່ຕະຫຼອດ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນຂະນະ 
ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຈະຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ
ເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ຍັງສາມາດດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໄດ້ ແລະສາມາດຮັກສາໄລຍະເວລາກໍ່ 
ສ້າງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການສຳເລັດຕາມກຳນົດເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ ເຮົາ 
ຍັງສະໜອງການບໍລິການອື່ນໆ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ ລູກຄ້າ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ລູກຄ້າຕ້ອງການວຽກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃນລະດັບລາຄາທີ່ຕໍ່າ, ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍ່
ພະຍາຍາມຕອບສະໜອງ ດ້ວຍການປັບປຸງ ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື 
ທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ຄູ່ 
ແຂ່ງຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດຈາກປະເທດຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະໄທ. ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຮົາຈຶ່ງພະຍາຍາມທີຈະປັບປຸງເຕັກນິກ ແລະ ພັດທະນາປະສົບການຢູ່ຕະ
ຫຼອດເວລາ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດແຂ່ງຂັນກັບ ບໍລິສັດຈາກປະເທດອື່ນໄດ້. ສິ່ງທ້າທາຍ 

ອັນອື່ນແມ່ນ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຕົ້ນທຶນ ຂອງ ວັດສະດຸ ເນື່ອງຈາກຄວາມຜັນຜວນ
ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ໃນປະຈຸບັນ ພວກເຮົາມີຫ້ອງການຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ
ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ພວກເຮົາແນໃສ່ວາງແຜນ 
ການກໍ່ສ້າງ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນອຸດສາຫະກຳການຄ້າຂາຍ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມ
ຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບ ຈົນສຳເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວສ່ົງມອບ. ສຳລັບ ການກໍ່ສ້າງໃນ 
ເຂດຊົນນະບົດ ກໍ່ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງທັງພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນໄປພ້ອມໆກັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງເຮົາໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການ 
ພັດທະນາ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຫັນ
ຈາກການຄອບຄອງກົນຈັກໜັກທ່ີຮັບໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງສະເພາະໃຊ້ໃນວຽກງານ
ຂອງຕົນເອງ ໄປເປັນການເຊົ່າກົນຈັກແລະອຸປະກອນມາໃຊ້ແທນ. ການເຮັດແບບ
ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ງົບປະມານ ແລະ ເວລາ ໃນການບຳລຸງ 
ຮັກສາກົນຈັກອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງໄດ້ ແລະ ເຮົາກໍ່ຈະສາມາດສຸມໃສ່ວຽກຫຼັກ 
ເຊິ່ງແມ່ນການບໍລິຫານການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັກສາເວລາ 
ໃຫ້ໂຄງການ ສຳເລັດຕາມກຳນົດ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສົນໃຈທີ່ຈະຮ່ວມມື ກັບບໍລິສັດຂອງຍ່ີປຸ່ນ. ອ້າຍເອື້ຶອຍຂອງ 
ພັນລະຍາ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ລູກໆ ຂອງ ປະທານບໍລິສັດທັງຫມົດແມ່ນຈົບການ 
ສຶກສາມາຈາກ ສປ ຈີນ, ສ່ວນຂ້າພະເຈົ້າເອງ ແລະ ອ້າຍແມ່ນຮຽນຈົບມາຈາກ 
ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ພວກເຮົາສົນໃຈ ທີ່ຈະຮ່ວມມື ກັບຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ໃນຂົງ 
ເຂດການວາງແຜນໂຄງການ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ການສຳຫຼວດທີ່ດິນ. 
ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາ ຍັງຕ້ອງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກທີ່ເຮັດໃຫ້ຊິ້ນງານ
ອອກມາດີ, ສວຍງາມ ແລະ ວິທີການບໍລິຫານຈັດການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ 
ຈາກ ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ.

1. ທ.ບຸນແສງ ສີລາເພັດ ຫົວໜ້າໂຄງການ (ລຸ້ນ4)    2. ເຂື່ອນກັ້ນນ້ຳຂະຫນາດນ້ອຍສຳຫລັບໂຄງການຊົນລະປະທານ    3. ການປະຊຸມທີ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ

Establishment Year▶2002
Tel▶+856-20-2239-6888, +856-20-9769-9935, +856-88-21-0111
E-mail▶SPV.oudomsak@gmail.com
Address▶Ban Sengsaly, Phonsaly District, Phongsaly Province, Lao PDR

Sengfaly Road, Bridge and Irrigation Construction Co., Ltd.
Mr. Oudomsak SIPHAVANH / Deputy Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor and Master of Civil Engineering in Japan

ຍຸດທະສາດທຸລະກິດກໍ່ ສ້າງທ່ີມີເອກະລັກສຳລັບຕົວເມືອງແລະເຂດນອກ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ສຳລັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ໍາ 
ແລະ ແຮງດັນສູງ  ແລະ ສະຖານນີໄຟຟ້າ, ລູກຄ້າຫຼັກຂອງເຮົາແມ່ນ ລັດວິສະຫະ
ກິດໄຟຟ້າລາວ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າຫຼັກໃນ ສປປ ລາວ. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ 
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ ຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດນີ້ ກັບ ອ້າຍ ໃນປີ 2010, ເພາະເຫັນໂອກາດທາງທຸລະກິດ 
ເນື່ອງຈາກ ໃນຂົງເຂດທຸລະກິດນີ້ຍັງມີຄູ່ແຂ່ງໜ້ອຍ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍ. ພວກເຮົາ 
ບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງຈ້າງພະນັກງານທີ່ເປັນມືອາຊີບ ດ້ານໄຟຟ້າເທົ່າ ນັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງ 
ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ມີປະສົບການ ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກກັບ 
ໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກ ຢູ່ບ່ອນສູງໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອຮັບ
ປະກັນຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງ ລູກຄ້າ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ ໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນ
ຫຼາຍໆດ້ານ ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊຳນິຊຳນານ 
ຂອງ ພວກເຂົາ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນຊຸມປີທີຜ່ານມາ ຄູ່ແຂ່ງທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບໂຮງງານ 
ຜະລິດອຸປະກອນເຮັດໃຫ້ສາມາດສະໜອງອຸປະກອນໃນ ລາຄາຖືກໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດ
ບາດໃນຂົງເຂດນີ້. ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ຄູ່ແຂ່ງທີ່ມາຈາກ ສປ ຈີນຈະມີຜູ້ສະໜອງອຸປະ
ກອນທີ່ມີລາຄາຖືກໃຫ້ໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ ບໍລິສັດຂອງຄົນລາວບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນ ເນື່ອງ
ຈາກມີຕົ້ນທຶນດ້ານອຸປະກອນທີ່ສູງກວ່າ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບໂຄງ
ການທີ່ມີວຽກກໍ່ສ້າງຫຼາຍກວ່າ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງ
ຂັນໃນດ້ານຄ່າແຮງງານ  ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ເຮັດສັນຍາເປັນສັບຕໍ່ຈາກຜູ້ຮັບ ເໝົາຫຼັກ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ປະເທດລາວກຳລັງພັດທະນາ, ຫຼາຍໆໂຄງການກໍ່ຍ່ອມມີວຽກກ່ຽວກັບການຕິດ
ຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ອາຄານ, ເສ້ັນທາງ, ທາງລົດໄຟ, ຂົວ, ອຸໂມງ ແລະ ຕາໜ່າງ
ໄຟຟ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ເມື່ອໂຮງຈັກໂຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນ
ໄຟຟ້າ ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ເຊັ່ນ: ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະ 
ລັງງານລົມ ແລະ ສະຖານີສາກໄຟ ສຳລັບລົດໄຟຟ້າ ກໍ່ຕ້ອງການເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ 
ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໃນອະດີດ. ເພື່ອກະກຽມໃສ່ສ່ິງເຫຼົ່ານີ້, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ 
ທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຊອກສັນຫາ, ຮັກສາ ແລະ ບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ດີ. 
ໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາວາງແຜນວ່າຈະເປັນໜຶ່ງ ໃນ ສາມບໍລິສັດຕິດຕັ້ງລະບົບ 
ໄຟຟ້າ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ຍັງມີ ວຽກງານຕິດຕັ້ງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ ຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຕ້ອງການ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕັ້ງ
ທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີໃນປະເທດລາວ ແຕ່ເຄື່ອງມືຕິດຕັ້ງເຫຼົ່ານັ້ນມີໃນປະ 
ເທດຍ່ີປຸ່ນ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະຮັບເອົາ
ການສະໜັບສະໜຸນກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານັ້ນ. 
ພວກເຮົາຫວັງວ່າພວກເຮົາ ຈະມີໂອກາດ ຮ່ວມມືກັນ ໃນຮູບແບບຂອງການຮ່ວມທຶນ 
ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຮ່ວມກັນ. ພວກ 
ເຮົາຕ້ອງການຮ່ວມມື ກັບບໍລິສັດທີ່ ມີປະສົບການໃນການບໍລິການຕິດຕ້ັງອຸປະ 
ກອນໄຟຟ້າ ທີ່ກ່ຽວກັບ ພະລັງງານທົດແທນ ເຊັ່ນ: ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໃນໂຮງຜະລິດ 
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ.

1. ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ    2. ການກໍ່ສ້າງສະຖານນີໄຟຟ້າ

Establishment Year▶2010
Tel▶+856-21-650-579　E-mail▶tpc1929@hotmail.com
Web▶www.tpc.com.la
Address▶Road 13N, Ilay Neua Village, Naxaiythong District, Vientiane Capital, Lao PDR

Thipphachanh Construction and Electric Supply Co., Ltd.
Mr. Vanxay Netybandith/ Deputy Managing Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Civil Engineering in Lao PDR

ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າໃນລາວ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຫຼັງຈາກທ່ີໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການດຳເນີນເອກະສານ
ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງພາສີນຳເຂົ້າ~ສົ່ງອອກ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຫັນໂອກາດທາງທຸລະ
ກິດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄືດັ່ງກ່າວຂອງຕົນເອງຂື້ນ. ພວກເຮົາມີການ 
ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບດຳເນີນເອກະສານ
ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການເກັບພາສີນໍາເຂົ້າ~ສ່ົງອອກສໍາລັບບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ຈາກ ສປ
ຈີນທີ່ດໍາເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນວ່າ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ. ພ້ອມກັນ
ນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງດໍາເນີນທຸລະກິດການສ່ົງອອກຜະລິດຕະພັນຂອງລາວໄປປະ
ເທດຈີນ ເຊັ່ນ: ຫັດຖະກໍາໄມ້, ກາເຟ ແລະ ສາລີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້
ນຳເຂົ້າອາຍແກັສຈາກປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍໃຫ້ກັບບັນດາ
ລູກຄ້າກຸ່ມຄົວເຮືອນຢູ່ພາຍໃນແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ໃນປີ 
2020 ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຫ້ອງແລກປ່ຽນ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການແລກ 
ປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີ່ມຕື່ມອີກຫນຶ່ງຂະແຫນງການອີກດ້ວຍ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບສູງໃນການເຮັດວຽກງານ, ແລະ ບູລິມະສິດທໍາອິດຂອງພວກ 
ເຮົາແມ່ນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າດ້ວຍການໃຫ້
ບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ. ພວກເຮົາສາມາດສ່ືສານເປັນພາສາອັງກິດ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ
ແລະ ໄທ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ກໍລະນີມີການດໍາ
ເນີນທຸລະກໍາລະຫວ່າງບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ກັບ ຜູ້ສະໜອງຂອງຄົນລາວ, ພວກເຮົາ
ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກາງ ແລະ ອອກໜັງສືສິນເຊື່ອ (L/C) ເມື່ອທັງສອງຝ່າຍຍັງ
ບໍ່ທັນມີປະສົບການດ້ານການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີສາຍສໍາພັນໃນລ
ະດັບທີ່ຈະສາມາດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໄດ້, ເຊິ່ງທຸລະກິດລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າມີ
ຈໍານວນຂ້ອນຂ້າງຈໍາກັດໃນປະເທດເຮົາ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີ 
ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈາກການທີ່ພວກ 
ເຂົາໄດ້ແນະນໍາບອກຕໍ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າລາຍອື່ນໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຈຳນວນ 
ລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນ ໂຄງການຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ 
ຫລື ໂຄງການKeieijuku, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ທົບ 

ທວນຕົວເອງຄືນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ນອກຈາກຄວາມຈໍາເປັນໃນ
ການປັບປຸງແຜນທຸລະກິດແລ້ວ ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງການບໍລິ 
ຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດອີກດ້ວຍ. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມຈໍາ 
ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນການເຮັດວຽກຢູ່ສະເໝີ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ແນໃສ່ການພັດທະນາບໍລິສັດໃນໄລຍະຍາວ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ 
ຈະຕ້ອງມີຄວາມສາມາດພຽງພໍທ່ີຈະຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ພາຍໃນຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍທຸລະກິດສູ່ສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຕໍ່ໜ້າ, ພວກເຮົາ 
ມີຄວາມຕ້ອງການທ່ີຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃຫ້ກາຍເປັນບໍລິສັດການຄ້າທ່ີບໍ່ພຽງ 
ແຕ່ສຸມໃສ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດຮອງຮັບຕະຫຼາດສາກົນ 
ເຊິ່ງມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີຜູ້ສະໜອງທ່ີພຽງພໍເພ່ືອຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງ 
ການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະນັ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພວກເຮົາຈະຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໄປຍັງປະເທດ 
ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກ່ອນ ເຊັ່ນ: ສປ ຈີນ ແລະ ສ.ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງພວກເຮົາຂ້ອນຂ້າງ 
ມີປະສົບການສູງໃນການຮ່ວມມືກັບນັກທຸລະກິດຈາກບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວ. 
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຈະອາໄສສາຍສໍາພັນກັບນັກລົງທຶນຊາວຈີນ ແລະ 
ຊາວຫວຽດນາມທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການຂະຫຍາຍຄູ່ຮ່ວມ
ທຸລະກິດໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ປະເທດລາວມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ວັດຖຸດິບທີ່ສາ 
ມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ, ແຕ່ຍັງຂາດແຄນເຕັກນິກວິຊາ
ການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ 
ຖ້າຫາກວ່າ ບໍລິສັດສາມາດສ້າງພື້ນຖານການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ ຄຽງຄູ່ກັບ 
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ມັນຈະເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການລະດົມທຶນ 
ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນກິດຈະການ. ບໍລິສັດຍ່ີປຸ່ນ ກໍ່ຖືໄດ້ວ່າມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມ 
ຮູ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າບໍລິສັດເຫຼົ່າ 
ນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີໂຄງສ້າງອັນເຂັ້ມແຂງເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍການພັດທະນາທຸລະ
ກິດໃນໄລຍະຍາວ. ສະນັ້ນ, ຫວັງວ່າຖ້າພວກເຮົາມີໂອກາດໃນການຮ່ວມມືກັບບໍລິ
ສັດຍ່ີປຸ່ນ, ພວກເຮົາຈະສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານແບບ 
ຍ່ີປຸ່ນ ລວມທັງ ວິທີ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດອື່ນໆທີ່ສໍາຄັນ.

1. ໄມ້ເກະສະຫຼັກທີ່ສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ    2. ສະຖານີຕ່ືມແກ໊ສ

Establishment Year▶2009
Tel▶+856-21-45-4451, +856-20-9855-2553 　E-mail▶phonephettps@gmail.com
Address▶Ban Donkoi, Xaysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR

TPS Import-Export Sole Co., Ltd.
Ms. Phonephet PHETASA / Director / Business Owner
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Architecture in China

ຂະຫຍາຍທຸລະກິດການຄ້າຕ່າງປະເທດ
ໂດຍເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດເປັນພື້ນຖານ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນໄລຍະທຳອິດທ່ີພວກເຮົາສ້າງຕ້ັງບລໍສັິດ ວຽກຂອງພວກເຮາົສ່ວນໃຫຍ່ເຮດັວຽກ
ກ່ຽວກັບ ວິສະວະກຳໂຍທາ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງ ອາຄານ, ເສ້ັນທາງ ແລະ ຂົວ. ໃນໄລ
ຍະນັ້ນ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເປັນທີ່ພຶງພໍໃຈສຳລັບພວກເຮົາ ທັງໃນດ້ານ 
ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ. ດັ່ັງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງເລີ່ມມີການເຮັດທຸລະກິດຄອນກຣີດ
ປະສົມສຳເລັດຮູບ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງດ້ວຍຕົນເອງ. ຄອນກຣີດປະສົມສຳເລັດຮູບ 
ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍໆໂຄງການ ເຊັ່ນ: ໂຄງການ ນໍ້າງື່ມ 1 ພາກຂະ 
ຫຍາຍ. ຈາກນັ້ນ ຜົນກຳໄລຈາກການບໍລິການຄອນກຣີດ ປະສົມສຳເລັດຮູບ ຍັງ 
ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດສ້າງບໍລິສັດທີ່ແຍກໂຕອອກມາຈາກບໍລິສັດແມ່ ກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວ 
ຊານສະເພາະດ້ານການຜະລິດຕະພັນ ຄອນກຣີດ ເຊັ່ນ: ແຜນພື້ນຄອນກຣີດ 
ອີກດ້ວຍ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາສາມາດ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງເຮົາຍອມຮັບ ແລະ ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ໂດຍ 
ການສະໜອງ ການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ອີງໃສ່ແນວທາງໃນການບໍລິ 
ຫານຂອງບໍລິສັດ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ ຄວາມຊື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງ. ອີງ 
ໃສ່ປະສົບການໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫຼາຍໆໂຄງການ ເຊິ່ງເປັນ
ການຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ເຍຍລະມັນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງໄດ້
ມາຈາກການສະໜອງ ຄອນກຣີດປະສົມສຳເລັດຮູບ ທີ່ຢູ່ໃນລະດັບມາດຕະຖານ 
ສາກົນ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄຸນນະພາບ ແລະ 
ມີຄວາມປອດໄພສູງທີ່ສຸດ ໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນການຜະລິດ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ 
ຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນສິ່ງຢັ້ງຢືນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົາ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນປະຈຸບັນການແຂ່ງຂັນ ໃນຕະຫຼາດຄອນກຣີດປະສົມສຳເລັດຮູບທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມ
ຂຸ້ນຫຼາຍ, ເຊິ່ງຕົວຊີ້ວັດແມ່ນການເຂົ້າມາຂອງຜູ້ແຂ່ງຂັນໃໝ່ ແລະ ການຖອນຕົວ 
ອອກຂອງຄູ່ແຂ່ງຂັນຜູ້ເກົ່າ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນນີ້ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການຮັກ
ສາຖານລູກຄ້າ ໂດຍການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີເລີດ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ 
ສູງເປັນສ່ິງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບ ໃນຕະຫຼາດ 
ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງນີ້ ເຮົາຕ້ອງຕັ້ັງເປົ້າໝາຍທີ່ສູງໄວ້.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ໋?
ຄອນກຣີດປະສົມສຳເລັດຮູບທີ່ໃຊ້ສຳລັບອາຄານທົ່ວໄປໃນລາວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາມ 
ມາດຕະຖານ ຂອງ ອາຊຽນ ຫຼື ຂອງ ເອີຣົບ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ເຫດຜົນໜຶ່ງກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງ ຄົນລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນອາຄານຊັ້ນດຽວ ແລະ ໜ້ອຍຊັ້ນ, 
ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມັກມີການກວດສອບຄຸນນະພາບ ຂອງ ຄອນກຣີດປະສົມສຳລັບຮູບ 
ແລະ ລູກຄ້າກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຄຸນນະພາບທີ່ໃຊ້ ຕໍ່າຫຼືບໍ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເນື່ອງຈາກ 
ໃນປະຈຸບັນ ມີການກໍ່ສ້າງອາຄານສູງ ເຊັ່ນ: ຄອນໂດມີນຽມ ລູກຄ້າກໍ່ເລີ່ມຮັບຮູ້ວ່າ 
ຄອນກຣີດປະສົມສຳເລັດຮູບທີ່ໃຊ້ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບສູງ. ໃນອະນາຄົດ ຈະມີພຽງ
ແຕ່ບໍລິສັດທີ່ສາມາດສະໜອງ ຄອນກຣີດປະສົມສຳເລັດຮູບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເທົ່າ
ນັ້ນ ທີ່ຈະຢູ່ລອດໄດ້. ເຖິງວ່າໃນປະຈຸບັນ ບໍລິສັດທີ່ສາມາດສະໜອງຄອນກຣີດປະ
ສົມສຳເລັດຮູບ ຈະມີຢູ່ແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫຼາດ ກໍ່ຄາດວ່າຈະສູງຂຶ້ນ ເຊັ່ນກັນ. ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ນັ້ນ ພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ຈະເພີ່ມຈຳນວນໂຮງງານ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນທ້າຍ 
ປີ2022ນີ້. ພວກເຮົາເອງ ກໍ່ຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມກັບ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ເປັນໂອກາດດ້ານທຸລະ
ກິດ ຂອງ ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາໂອກາດທາງທຸລະກິດນີ້ ຢ່າງ 
ເຕັມທີ່.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ການເຮັດທຸລະກິດ ໃນແບບຍີ່ປຸ່ນ ຈາກໂຄງການ Keiieijuku, 
ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນຄືພວກເຮົາທີ່ພະຍາຍາມ ຈະສ້າງຜະລິດຕະພັນ 
ທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ລູກຄ້າກໍ່ຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຍັງຂາດແຜນຍຸດທະສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ,
ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານວິຊາການ,ຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ, ວັດສະດຸ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜຸນດ້ານທຶນຮອນ. ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການເຊີນນັກລົງທຶນ ທີ່ີມີ
ຄວາມສົນໃຈ ທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາ ປັບປຸງການປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດ
ຄອນກຣີດປະສົມສຳເລັດຮູບ ຂອງ ພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

1. ທ.ທະນົງສັກ ວົງພັກດີ ຮ.ອຳນວຍການ (ລຸ້ນ4)    2. ຜະລິດຕະພັນຮອງຂອງຄອນກຣີດແຫຼວ, ແຜ່ນພື້ນ    3. ການສະໜອງຄອນກຣີດແຫຼວໃຫ້ສະໜາມກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ

Establishment Year▶2008
Tel▶+856-21-67-1020, +856-20-2222-2329　E-mail▶infor@vkservices.com.la
Web▶www.vkservices.com.la
Address▶Phonesomboun Village, Sikottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR

V&K Concrete Sole Co., Ltd.
Ms. Vilayvanh PHETLAMPHANH / Business Owner
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Business Administration in Lao PDR

ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາປະເທດລາວດ້ວຍຄອນກຣີດຄຸນນະພາບສູງ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຂ້າພະເຈົ້າ ຈົບການສຶກສາດ້ານວິສະວະກຳໂຍທາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ໄດ້
ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຄຸມວຽກພາກສະໜາມ ຢູ່ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງແຫ່ງໜຶ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່
ມີໂອກາດເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ຄຸມວຽກ ໃນການ
ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ. ຫຼັງຈາກມີປະສົບການໃນການເປັນຜູ້ຄຸມວຽກພາກສະ
ໜາມທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄວາມຄຸມຄຸນນະພາບແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່
ເລີ່ມສັງເກດເຫັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນວຽກງານການກໍ່ສ້າງໃນໄລຍະນັ້ນ 
ແລະ ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງຕົນເອງໃນປີ 2005. ໃນໄລຍະທຳອິດ ບໍລິ
ສັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ທີ່ເຮັດວຽກສັບໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຂອງ 
ບໍລິສັດຈາກປະເທດຍ່ີປຸນ,  ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ ໂອບາຍາຊິ ແລະ ບໍລິສັດ ຮາຊາມາ ແລະ 
ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີປະສົບການດ້ານການເຮັດວຽກກັບສາກົນ ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບການເຮັດວຽກ ຕາມປັດສະຍາໃນການບໍລິຫານວຽກຂອງ 
ບໍລິສັດເຮົາ ທີ່ວ່າ ຄວາມສື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງ. ພວກເຮົາມີຄວາມ 
ຊຳນິຊຳນານສູງ ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ສ້າງໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ 
ແລະ ພວກເຮົາເລືອກ ແລະ ນຳສະເໜີ ວິທີທ່ີດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ 
ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໃນທຸກໆໄລຍະຂອງໂຄງການ ເລີ່ມຈາກການຄັດເລືອກວັດສະດຸ, 
ການຈັດຊື້ ແລະ ວິທີການກໍ່ສ້າງ. ໃນຂັ້ນຕອນໃຫ້ບໍລິການ ພວກເຮົາພະຍາຍາ
ມໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍໆທາງເລືອກ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ອະທິບາຍ ວິທີການກໍ່ສ້າງ 
ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລວມທັງ ຈຸດດີ-ຈຸດອ່ອນ ຂອງ ແຕ່ລະວິທີ.  ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ງ່າຍຕ່ໍການຕັດສິນໃຈ, ພວກເຮົາສະເໜີ ການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່
ເໝາະສົມກັບງົບປະມານຂອງລູກຄ້າ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍພົບກັບບັນ 
ຫາຂອງ ການເລື່ອນເວລາມອບວຽກ ຫຼື ບັນຫາອື່ນໆ ໃນໄລຍະເຮັດໂຄງການ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງມີ ການບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນຢູ່ຈຸດດຽວ ສຳລັບ
ທຸກໆຄວາມຕ້ອງການ ໃນວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ຄອນກຣີດ 
ປະສົມສຳເລັດຮູບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຄອນກຣີດສຳເລັດຮູບອື່ນໆ, ສະນັ້ນ 
ລູກຄ້າກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການ ບໍລິການທີ່ດີເລີດ ໃນຕົ້ນທຶນທີ່ຖືກລົງ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນປະຈຸບັນມີຜູ້ແຂ່ງຂັນລາຍໃໝ່ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດຢູ່ທຸກມື້. ບາງບໍລິສັດກໍ່ເຂົ້າ
ມາຮັບວຽກ ໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈຄຸນນະພາບ ຂອງວຽກທີ່ຈະອອກ
ມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນແນໃສ່ສົ່ງເສີມດ້ານຄຸນນະພາບ
ເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງມັນຈະເປັນປັດໄຈໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຮັກສາຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອ
ໃຈ ຈາກລູກຄ້າ ໃນໄລຍະຍາວ. ພວກເຮົາ ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ການບໍລິການ ຂອງເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມພຶງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພື່ອກາຍເປັນບໍລິສັດທີ່ສະໜອງບໍລິການແບບຄົບ
ວົງຈອນຢູ່ບ່ອນດຽວ, ເວົ້າລວມແມ່ນເລີ່ມແຕ່ ການວາງແຜນ, ການອອກແບບ, 
ການຈັດຊື້ວັດສະດຸ-ອຸປະກອນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ລວມທັງການຮ່ວມມືກັບ 
ຄູ່ຮ່ວມງານໃນຂະແໜງດຽວກັນ ຈາກຕ່າງປະເທດ. ພວກເຮົາມີປະສົບການ ແລະ 
ການພົວພັນອັນດີ ກັບ ບໍລິສັດໃນປະເທດຫວຽດນາມ; ເຖິງວ່າໃນໄລຍະທຳອິດ 
ເຮົາຈະເຮັດວຽກຢ່າງສະໜິດ ແໜ້ນກັບບໍລິສັດໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແຕ່ເຮົາ
ກໍ່ສຶກສາຊ່ອງທາງເພື່ອຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ໃນປະເທດຍ່ີປຸ່ນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ 
ໃນອະນາຄົດ ອີກດ້ວຍ. ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດຂະຫຍາຍ
ກິດຈະການຂອງພວກເຮົາ ໂດຍການນຳເອົາຫຼັກການໃນການບໍລິຫານບຸກຄະ     
ລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກ ການຝຶກອົບຮົມໃນໂຄງການ 
Keieijuku.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນສູງຄືແນວນີ້, ຄູ່ຮ່ວມທູລະກິດ ແມ່ນ 
ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ພວກເຮົາຫຼາຍ. ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະມີຄູ່ຮ່ວມ     ທູລະກິດ 
ແລະ ນັກລົງທຶນ ທີ່ພ້ອມຈະຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ບໍ່ວ່າຈະ
ເປັນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ, ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ອຸປະກອນ, ວັດສະ 
ດຸ, ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນ ດ້ານທຶນຮອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດສະໜອງຕາມ
ຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ ການຮ່ວມມືດ້ານທຸລະກິດອື່ນໆ 
ກໍ່ຍິນດີເຊັ່ນກັນ.

1. ວຽກງານກໍ່ສ້າງທາງ    2. ວຽກງານກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້າ

Establishment Year▶2008
Tel▶+856-21-67-1020, +856-20-9517-8789　E-mail▶keotavk@vkservices.com.la
Web▶www.vkservices.com.la
Address▶Phonesomboun Village, Sikottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR

V&K Road and Bridge Construction Co., Ltd.
Mr. Keota KHANTIVONG / Business Owner
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Civil Engineering in Lao PDR

ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາເມືອງລາວ 
ຜ່ານການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດການຢາທີ່ນຳໜ້າໃນ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາຜະລິດຢາ 
ຫລາກຫລາຍປະເພດ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢາ, ເຄື່ອງມືການແພດ ແລະ ອາຫານ 
ເສີມເພື່ອສຸຂະພາບ. ທຸລະກິດຂອງເຮົາເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເປັນຮ້ານຂາຍຢານ້ອຍໆ 
ແລ້ວຈຶ່ງກ້າວໄປ ສູ່ທຸລະກິດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢາ ແລະ ເຄື່ອງມືການແພດ ໂດຍ
ການຊື້ຮຸ້ນຂອງລັດວິສາຫະກິດແຫ່ງໜຶ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາກໍ່ຊື້ຮຸ້ນ 
ທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກາຍເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນ ພາຍໃຕ້ຊື່ໃນປະຈຸບັນ. ໃນ 
ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີການພັດທະນາດ້ານ ເສດຖະກິດຢ່າງກ້າວກະໂດດ, 
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຢາ ແລະ ເຄື່ອງມືການແພດ ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ເນື່ອງຈາກການພັດທະນາ ໃນຂະແໜງການຢາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານີ້ແມ່ນຂະ 
ແໜງທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈ.  

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາມີປະຫວັດການເຮັດວຽກ ທີ່ດີຫຼາຍ ໃນການຊ່ວຍບັນດາໂຮງໝໍ ແລະ 
ຄຼີນິກ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ທາງການແພດ ແລະ ຈັດ 
ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທຳອິດ ທີ່ 
ໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ແລະ ພວກເຮົາຍັງມີທີມງານທີ່ດີເລີດ.
ນອກຈາກການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ຍ່ີຫໍ້ຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ຊາໃບ 
ມອນ, ຊາສະໝຸນໄພ ແລະ ນໍ້າຢານວດແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍຍັງນຳເຂົ້າຜະລິດຕະ 
ພັນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ອາຫານເສີມສຳລັບ ຄົນອາຍຸສູງ ອີກດ້ວຍ. ພວກເຮົາ 
ຍັງນຳເຂົ້າອຸປະກອນການແພດຈາກ ປະເທດ ເອີຣົບ ແລະ ຍ່ີປຸ່ນ ເຊິ່ງມີຕັ້ງແຕ່ 
ເຄື່ອງສາຍແສງ X-Ray ໄປຈົນເຖິງ ເຄື່ອງກວດໄບໂອເມຕຣິກ, ແລະ ຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ 
ຄຼີນິກ ແລະ ໂຮງໝໍ ທົ່ວປະເທດ.
ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າ ຈະໄດ້ການຍອມຮັບ 
ຈາກລູກຄ້າຫຼືບໍ່. ພວກເຮົາມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັບລູກຄ້າ
ເປັນເວລາຍາວນານ, ຈາກນີ້ຕໍ່ໄປ ພວກເຮົາກໍ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເຖິງວ່າ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຈະເຕີບໃຫຍ່ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ແຕ່ກໍ່ຍັງເປັນທຸລະກິດ 
ແບບຄອບຄົວ ແລະ ບັນຫາກໍ່ຍັງເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຄິດ ເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ລະຫວ່າງ ທີມຜູ້ບໍລິຫານຮຸ່ນເກົ່າ ແລະ ຮຸ່ນໃໝ່, ແລະ ລະຫວ່າງຜູ້ບໍລິຫານ ກັບ 
ພະນັກງານທົ່ວໄປ. ພວກເຮົາຕ້ອງການ ສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ ເຂົ້າໃຈວິໄສທັດ 
ຂອງ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ່ວມກັນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ກ້າວໄປທາງໜ້າ. ສິ່ງທີ່ກ່າວມາ ເປັນ 
ສ່ິງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ, ແຕ່ເຖິງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຍັງເປັນຜູ້ບໍລິຫານທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ, ຂ້າ 
ພະເຈົ້າກໍ່ຈະນຳໃຊ້ສ່ິງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກໂຄງການ Keieijuku ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ 
ດັ່ງກ່າວ.

ສ່ິງທ່ີຂາ້ພະເຈ້ົາເປນັຫວ່ງຫາຼຍທ່ີສຸດແມນ່ການແຂງ່ຂນັໃນຕະຫາຼດ,      ເພ່ືອໃຫປ້ະ ສົບ
ຜົນສຳເລັດໃນການແຂ່ງຂັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶ້ນອີກເປັນ 
ສອງເທົ່າ ເພື່ອຮັກສາຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຂອງ ລູກຄ້າ ໂດຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ແລະ ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳສະໄໝໃໝ່. ຖ້າເຮັດໄດ້ແບບນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນ
ວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດ ສ້າງຮາກຖານທີ່ແໜ້ນໜາ ເພື່ອສານຕ່ໍຄວາມສຳເລັດໄດ້.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ສ່ິງໜຶ່ງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດແມ່ນການສ່ົງເສີມການຂາຍຢາທ່ີເຮັດຈາກສະໝຸນ
ໄພ. ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະເນັ້ນໜັກການຂາຍຢາແລະ ອາຫານເສີມ. ພວກເຮົາສັງເກດ
ເຫັນວ່າ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວເຮົາມີພືດທີ່ເປັນຢາ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ອີງໃສ່ ການສະໜັບ
ສະໜຸນດ້ານການເງິນ ຂອງ ລັດຖະບານ ປະເທດຟິນແລນ, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ພັດ 
ທະນາຢາສະໝຸນໄພ ໂດຍໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດການຢາແຫ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ປະເທດໄທ. 
ໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຈະຜະລິດ ແລະ ຂາຍຢາທີ່ເປັນຍ່ີຫໍ້ຂອງບໍລິສັດເອງ ແລະ 
ເນັ້ນໜັກສົ່ງເສີມໃຫ້ຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.
ອີກດ້ານໜຶ່ງ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາກໍ່ຍັງຈະສົ່ງເສີມການຂາຍອຸປະກອນທາງການ
ແພດ. ປັດໄຈແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ ແມ່ນ ຄວາມຮຸ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈ ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ 
ວິທີການ ໃນການເລືອກເຄື່ອງມືທາງການແພດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກ 
ແລະ ການສະແດງຜົນຂອງ ເຄື່ອງມື ທີ່ແທດເໝາະກັບ ໂຮງໝໍແຕ່ລະແຫ່ງ. ໃນ 
ປະຈຸບັນ ລູກຄ້າຂອງເຮົາແມ່ນ ໂຮງໝໍ ທີ່ມີຫຼາຍຂະໜາດ, ແຕ່ໃນອະນາຄົດ ພວກ
ເຮົາຈະໃຫ້ມີການຜ່ອນເຊົ່າເຄື່ອງມືທາງການແພດ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມ 
ນອກຈາກການຂາຍ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.
ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຄືອຄ່າຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງ ໃນໄລຍະທີ່ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 
ໃນໂຄງການ Keieijuku ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແຜນຕ່າງໆ ທີ່ບໍລິສັດເຮົາວາງໄວ້ໃນອະ 
ນາຄົດສຳເລັດໄດ້. 

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່? 
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງ ທີ່ນອນໃນຍຸດທະສາດ ຂອງ ສປປ 
ລາວ. ການພັດທະນາໃນຂະແໜງນີ້ ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜຸນ ດ້ານການ
ເງິນ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກ. ໃນປະຈຸບັນ ການເຂົ້າມາດຳເນີນທຸລະກິດໃນຂະ 
ແໜງການນີ້ ໄດ້ເປີດກວ້າງໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ທີ່ຕ້ອງການມາລົງທຶນ ໃນຕະຫຼາດ 
ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ. 
ພວກເຮົາຍິນດີ ທີ່ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື 
ກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ນັກລົງທຶນດັ່ງກ່າວ 
ຈະພິຈະລະນາເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາ.

1. ທ.ວິລະສັກ ແກ້ວພອນວິໄລ ຫົວໜ້າບັນຊີໜີ້ຕ້ອງຮັບອາວຸດໂສ (ລຸ້ນ4)    2. ຫ້ອງການ ແລະ ສາງສິນຄ້າ
3. ການຝຶກອົບຮົມການຕັ້ງອຸປະກອນຕິດຕາມອາການຊີບຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ    4. ລາຍການຜະລິດຕະພັນ

Establishment Year▶1995
Tel▶+856-21-21-4547　E-mail▶khantivong.sok@gmail.com
Web▶viengthong-pharma.com
Address▶185/11 Nongduang Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR

Viengthong Pharma Co., Ltd.
Mr. Souphasok KHANTIVONG/ Assistant Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of International trade in China

ບໍລິສັດການຢາທ່ີຫຼອມລວມການບໍລິການຫັຼງການຂາຍເຂ້ົານຳ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໂຮງຮຽນ Alpha International Montessori School ຖືກຕັ້ງຕາມຊື່ ຂອງລູກ
ສາວກົກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ “ອານຟາ” ທີ່ມີຄວາມສຸກກັບການຮຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ຫຼາຍໆຢ່າງ ຈາກການສຶກສາແບບ Montessori ໃນຕອນລາວຍັງນ້ອຍ. 
ນັ້ນເປັນປະສົບການ ຂອງ ລູກສາວຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈ 
ກ່ຽວກັບ ປັດສະຍາ ຂອງ Montessori. Montessori ເປັນການສຶກສາ ໂດຍເຊື່ອ
ວ່າ ເດັກນ້ອຍມີພະລັງຂອງການສອນຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຢູ່ໃນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ແລະ ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນ ຂອງການສ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ສາມາດນຳເອົາພະລັງເຫຼົ່ານັ້ນອອກມານຳໃຊ້. ໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາຂ້າພະ 
ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວ ກັບວິທີການສອນແບບ Montessori ແລະ ຍິ່ງໄດ້ສຶກສາຫຼາຍ
ຂຶ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຍິ່ງສົນໃຈກ່ຽວກັບວິທີການນີ້. ການເປີດໂຮງຮຽນ Montessori 
ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການຂອງ Montessori ມາສອນເປັນຄວາມຝັນທີ່ກາຍເປັນຈິງ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ໂຮງຮຽນ Montessori ເປັນໂຮງຮຽນ ທີ່ຮັບເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ຕັ້ງແຕ່ 1.5 ປີ ຈົນ ເຖິງ 
ປ.6. ອີງໃສ່ປັດສະຍາ ຂອງ Montessori ທີ່ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ນັກຮຽນ
ທຸກຄົນ ມີຕາຕະລາງຮຽນ ແລະ ການບັນທຶກຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງໃຜຂອງລາວ. 
ອ້າຍຄູ-ເອື້ອຍຄູ ມີໜ້າທີ່ເບິ່ງນັກຮຽນ ໃຫ້ຄຳແນະ, ສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ສ້າງແຮງ 
ຈູງໃຈ ໃຫ້ກັບນັກຮຽນ. ພວກເຮົາສ້າງໃຫ້ ນັກຮຽນ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນຕົວເອງ, 
ມີອິດສະລະພາບ ແລະ ຮັກທີ່ຈະຮຽນ. 

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໂຮງຮຽນ Alpha International Montessori School ໃນ ສປປ ລາວ ຮັບນັກ
ຮຽນຈົນເຖິງຊັ້ນປະຖົມ. ຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາມີກິດຈະກຳ ທີ່ຊ່ວຍສອນໃຫ້
ນັກຮຽນ ມີທັກສະ ໃນການດຳລົງຊີວິດ ເຊັ່ນ: ການເຮັດສວນ ແລະ ການເຮັດ 
ວຽກເຮືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ ເຮົາກໍ່ມີກິດຈະກຳ ໃຫ້ນັກຮຽນ ຮຽນຮູ້ການບໍລິຫານ 
ແລະ ເຮັດທູລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍການໃຫ້ນັກຮຽນ ຂາຍຜັກອິນຊີ ທີ່ປູກເອງ 
ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ເຮັດ ເຄື່ອງດື່ມ, ເຂົ້າໜົມ ແລະ ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ ມາຂາຍ. 
ການເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍຝຶກຝົນໃຫ້ ເດັກນ້ອຍມີຄວາມເປັນຜູ້ປະກອບການ 
ແລະ ສອນ     ທັກສະ ໃນການບໍລິຫານ, ການສື່ສານ ແລະ ການວາງງົບປະມານ 
ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ສ່ິງທ້າທາຍທຳອິດ ແມ່ນ ການເກີດຂຶ້ນຂອງໂຮງຮຽນທີ່ສອນພາສາຈີນ ທີ່ອາດຈະ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກມີການເປີດ ເສ້ັນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ. ສິ່ງທ້າທາຍ 
ອັນທີ 2 ແມ່ນຈຳນວນຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ 

ເຮັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນສູງ, ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນ ສະເພາະເມືອງສີສັດຕະນາກ ກໍ່ມີໂຮງ 
ຮຽນເອກະຊົນເຖິງ 41 ແຫ່ງ. ເຖິງວ່າຈະມີໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ 
ແຕ່ຄຸນນະພາບ ກໍ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມີຫຼາຍໆ ໂຮງຮຽນ ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສຶກສາທີ່ມີ
ຄຸນນະພາບ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກກວດສອບດ້ານຄຸນນະພາບຈາກ
ຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ. 
ໜຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ແມ່ນອາດຈະເກີດຈາກ ການເປີດ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ. ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນ ພາສາຈີນ ຈະເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການແຂ່ງຂັນໃນຂົງເຂດການສຶກສານີ້ ກໍ່ສູງຂຶ້ນ. ຈຳນວນ 
ຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ມັນກໍ່ຍັງເປັນການຍາກ 
ສຳລັບພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ທີ່ຈະຫາໂຮງຮຽນທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ຈະມີຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ຂອງ Montessori 
ແລະ ຫຼັກສູດ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແບບໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ 
ຈາກຄອບຄົວທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ ສາມາດເຂົ້າມາຮຽນໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, 
ພໍ່ແມ່ຂອງນັກຮຽນຫຼາຍໆທ່ານ ຕ້ອງການໃຫ້ລູກຂອງຕົນເອງ ເວົ້າໄດ້ 2 ພາສາ 
ແລະ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນພາສາຈີນ 
ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ. ໃນປະຈຸບັນ ພາສາທີ່ເຮົາສອນໃນໂຮງຮຽນ ເປັນຫຼັກ ແມ່ນ 
ພາສາອັງກິດ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນພາສາລາວ. ພວກເຮົາກຳລັງຈະລວມເອົາ 
ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາຍ່ີປຸ່ນ ເປັນທາງເລືອກ ສຳລັບໃຫ້ເປັນພາສາທີສາມ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ. ມັນເປັນຄວາມຫຼົງໄຫຼຂອງ ຂ້າ
ພະເຈົ້າເອງ. ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສຶກສາ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງ ເດັກນ້ອຍຢ່າງເລິກ 
ເຊິ່ງມາເປັນເວລາ 22 ປີ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນ ໃນຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ປະສົບການ ຂອງຕົນເອງ ວ່າ ຈະສາມາດນຳພາການພັດທະນາໂຄງການໂຮງ ຮຽນ
Mntessori ຢູ່ໃນປະເທດອື່ນໄດ້. ພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ເປັນ
ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອາຊຽນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະ ປະເທດທີ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມແບບ 
Montessori. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງ 
ພວກເຮົາໄປປະເທດອື່ນໆ, ແລະພວກເຮົາຢາກມີໂຮງຮຽນເອື້ອຍນ້ອງເພື່ອພັດທະ
ນາໂຄງການແລກປ່ຽນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ.

1. ນ.ສຸພັນສາ ສຸວັນນະໂຄດ, ຜູ້ຈັດການ(ລຸ້ນ4)    2. ຮຽນຮູ້ການເຮັດອາຫານ    3. ຮຽນຮູ້ວິຊາອາຊີບ

Establishment Year▶2008
Tel▶+856-20-5569-7892　E-mail▶alpha.ims@gmail.com
Web▶www.facebook.com/alpha.ims/services
Address▶House 641, Dongsawath Village,Hatxayfong Distrct,Vientiane Capital, Lao PDR

Alpha International Montessori School (AIMS)
Ms. Nalinthone Phonyaphanh / Founder and Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Electrical Engineering, Master of Business Administration and 
Accounting, Diploma of Montessori Teacher in Lao PDR 

ໂຮງຮຽນປະຖົມແບບ Montessori ພຽງໜຶ່ງດຽວໃນລາວ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຂ້າພະເຈົ້າມີປະສົບການໃນການຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຕະຫຼາດຂອງ 
ຫຼາຍໆບໍລິສັດ ແລະ ເຊື່ອວ່າທຸກໆທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍ 
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການການໂຄສະນາ. ການໂຄສະນາກໍ່ຈະມີຢູ່ຫຼາຍໆປະເພດ 
ເຊັ່ນ: ປ້າຍໂຄສະນາ, ແຜ່ນພັບ, ໂຄສະນາໃນເວັບໄຊທ໌ ແລະ ການວາງສະແດງ, 
ໂດຍແຕ່ລະທຸລະກິດຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເລືອກສ່ືການໂຄສະນາທ່ີເໝາະສົມຕາມຈຸດ 
ປະສົງຂອງຕົນເອງ. ອີງຕາມປະສົບ ການທີ່ສະສົມຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຕັດ 
ສິນໃຈສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ. ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາ 
ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ບວກກັບຄວາມມັກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊ່ວຍ 
ສ້າງແບຣນຂອງລູກຄ້າໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສໍາຄັນທີ່ສຸດຕ້ອງເປັນແບຣນ
ທີ່ສາມາດສ້າງຜົນກໍາໄລໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ການສ້າງສັນປ້າຍໂຄສະນານະຈຸດຊື້ ຫຼື POP (point of purchase) ແລ້ວຕິດປ້າຍ 
ນີ້ໃກ້ກັບຜະລິດຕະພັນຢູ່ຖ້ານວາງຂອງຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຂາຍ 
ນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມມັກ ແລະ ລົດນິຍົມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກກ່ອນຈຶ່ງຈະ 
ຄິດສ້າງສັນອອກມາໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຮັບຟັງລູກຄ້າ, ທຳຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈຈິດໃຈແລະຄວາມຕ້ອງການ, ແລະຂາຍບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃນລາຄາ 
ທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ສົ່ງມອບວຽກງານໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ. ພວກເຮົາໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນໃນທຸກໆການບໍລິການທີ່ສ່ົງໃຫ້ລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກນ້ອຍ ຫຼື
ໃຫຍ່ ແລະ ກຽມພ້ອມຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງລູກຄ້າທຸກສ່ິງຢ່າງ. ພວກເຮົາມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ກັບບັນດາ 
ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ໂຄງການຂອງບໍລິສັດເບຍລາວຈໍາກັດ ແລະ 
ຫ້າງວຽງຈັນເຊັນເຕີ ເປັນຕົ້ນ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດປະເພດນີ້ບໍ່ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີເງິນລົງທຶນເບື້ອງຕ້ົນຫຼາຍ 
ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຂອງ ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆແມ່ນຖືວ່າ 
ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຍັງບໍ່ສູງ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນໃນອຸດສາຫະກໍານີ້ ຂ້ອນ 
ຂ້າງເປັນໜ້າກັງວົນ ເນື່ອງຈາກຈໍານວນບໍລິສັດເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນ. ສິ່ງທ້າທາຍ
ອີກຢ່າງຫນຶ່ງກໍ່ຄື ການໂຄສະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຂາຍ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ 

ໃຊ້ໃນໄລຍະເວລາສ້ັນໆ ໂດຍລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລືອກໃຊ້ວິທີການຜະລິດທີ່ຖືກ
ກວ່າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກທີ່ຈະສ້າງຜົນກໍາໄລ. ພວກເຮົາເນັ້ນການນໍາໃຊ້ນໍ້າ
ມຶກຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຖ້າຫາກນໍາໃຊ້ນໍ້າມຶກທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າແລ້ວ
ແສງລັງສີ UV ຢູ່ລາວເຮົາ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ມແຮງ ຈະເຮັດໃຫ້ເສດສີຂອງປ້າຍໂຄສະນາ ລ່າ
ຈາງລົງພາຍໃນໄລຍະເວລາບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ຕົ້ນທຶນຂອງການຜະລິດ
ພວກເຮົາຈະສູງກວ່າທົ່ວໄປ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເກີດມີຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນຄື ເຮັດແນວໃດ 
ທີ່ຈະດຶງດູດໃຫ້ລູກຄ້າຫັນມາເລືອກ, ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄຸນນະພາບ ແລະ 
ການອອກແບບຫຼາຍກວ່າປັດໄຈອື່ນ.
ດ້ານການຜະລິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການບໍລິຫານແຮງງານຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ເພື່ອຈະສາມາດສົ່ງມອບຜົນງານໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ຂອງລູກຄ້າ. ເວົ້າສະ
ເພາະ, ວຽກງານຝຶກແອບແຮງງານຄືແນວນີ້ຈະໃຊ້ເວລາດົນ, ສະນັ້ນ ການຄັດສັນ
ຈັດຫາແຮງງານໃຫ້ມີພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມຕາມປະລິມານໜ້າວຽກເປັນບັນຫາ
ປະຈຳຂອງພວກເຮົາ. ກໍລະນີ ໃຊ້ແຮງງານຊົ່ວຄາວເຮັດວຽກ, ພວກເຮົາກໍ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງການຜະລິດຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເຊິ່ງ ນີ້ໃຊ້ເວລາ
ຫຼາຍກວ່າການນໍາໃຊ້ແຮງງານປະຈຳຂອງພວກເຮົາ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ໃນອຸດສາຫະກໍາການໂຄສະນາ ໃນປະຈຸບັນມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ ເກີດຂຶ້ນຢູ່
ເລື້ອຍໆ ບໍ່ວ່າ ເຄື່ອງພິມແບບໃຫມ່, ເຄື່ອງຕັດອຸປະກອນ-ຊິ້ນງານ ແລະ ອຸປະກອນ 
ການຜະລິດຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອ 
ທີ່ຈະສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຢູ່ສະເໝີ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງລົງທຶນກັບເຄື່ອງຈັກ 
ໃຫມ່ໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດ
ທຸລະກິດຂອງ ພວກເຮົາໃຫ້ກວ້າງອອກໂດຍກວມເອົາທຸລະກິດອອກແບບ ແລະ 
ຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ເຊິ່ງພວກເຮົາເຫັນວ່າມີທ່າກ້າວແລະຂະຫຍາຍຕົວສູງ. ດັ່ງນັ້ນ 
ໃນອະນາຄົດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈໃນການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທ່ີມີຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາປະດິດສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຫຼັກການດ້ານການປະຢັດຕໍ່ຂະໜາດ 
ເພື່ອການຜະລິດໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍນໍາໃຊ້ຕົ້ນທຶນທີ່ຕໍ່າ.

1. ທີມງານສ້າງສັນຂອງພວກເຮົາ    2. ການເຮັດ ໂຣດໂຊວ ຂອງແບຣນ ຕອນບຸນປີໃໝ່ລາວ

1

Establishment Year▶2016
Tel▶+856-20-5554-4454　E-mail▶saysavanh@aristar.la
Web▶www.aristar.la
Address▶43 Ban Phonephanao, Saysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR

Aristar Marketing Sole Co., Ltd.
Mr. Saysavanh BOUTTHAVONG / Director/Business Owner
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Business Accounting in Australia, Business Administration in Lao 
PDR, Master of International Trade in France

ສ່ົງເສີມການບໍລິໂພກໃນລາວດ້ວຍປ້າຍ POP

Manufacturing Consulting and 
Professional
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີສະຫນອງເງິນກູ້
ໃຫ້ແກ່ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ (SMEs). 
ເຊິ່ງເປັນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ປະມານ 80% ຂອງຮ້ານຄ້າຍ່ອຍເຫຼົ່າ 
ນີ້ບໍ່ມີລະບົບບັນຊີທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດກູ້ຢືມຈາກບັນດາທະນາ 
ຄານທຸລະກິດ. ພວກເຮົາລິເລີ່ມສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ 
ຍ້ອນພວກ ເຮົາເຊື່ອຫນັ້ນວ່າມັນເປັນ ສ່ິງສໍາຄັນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນພວກເຂົາ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸດຂາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວາມໄວ. ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 03 ວັນເລີ່ມຈາກລູກ 
ຄ້າຍື່ນໄປຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນກູ້ຢືມຈົນຮອດເວລາທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ເພື່ອ 
ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາທ່ີກ່າວມາຜູ້ຮ້ອງຂໍຕ້ອງປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວ
ຕົນ ແລະ ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ. ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຈະໄປກວດເບິ່ງຫຼັກຊັບເຖິງ 
ສະຖານທີ່ຕົວຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນຈະມີພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ໂດຍກົງ, ແລະ ຈະມີຜູ້ກວດສອບພາຍໃນຕິດຕາມກວດສອບພະນັກງານຮັບຜິດ
ຊອບຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນຄືນອີກເທື່ອ. ອັນນີ້ກໍເພື່ອປ້ອງກັນ ການເກີດຫນີ້ເສຍ 
ແລະ ການຊໍາລ່າຊ້າ, ພວກເຮົາ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບລູກຄ້າເປັນປະຈຳ ແລະ ຖ້າຈໍາ 
ເປັນກໍສະເຫນີມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລູກຄ້າ,
ເຊັ່ນ: ການຄວບລວມຫນີ້ສິນ, ການຂະຫຍາຍໄລຍະຂອງເງິນກູ້, ແລະ ການເພີ່ມ 
ມູນຄ່າເງິນກູ້ຢືມ.
ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກ່າວມານີ້, ອັດຕາສ່ວນໜີ້ເສຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່າກວ່າ 
5%, ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ພະແນກສ່ົງເສີມ SME 
ສະຫນອງທຶນກູ້ຢືມໃຫ້ພວກເຮົາ, ແລະມອບໃຫ້ພວກເຮົາສະຫນອງເງິນກູ້ໃນອັດ 
ຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍລັດຖະບານ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມູນຄ່າເງິນກູ້ຢືມຂອງພວກເຮົາຖືກຈໍາກັ
ດໃຫ້ບໍ່ເກີນ 50 ລ້ານກີບ.  ມູນຄ່າເງິນຈໍາກັດທີ່ພວກເຮົາ ສາມາດໃຫ້ກູ້ຢືມ ນີ້
ນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍໂອກາດສໍາລັບທັງພວກເຮົາແລະລູກຄ້າຂາຍຍ່ອຍ. 

ເນື່ອງຈາກທະນາຄານບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ ທີ່ກ່າວມາ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຄູ່ແຂ່ງ 
ທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ເມື່ອລູກຄ້າຕ້ອງການກູ້ຢືມແລະໄດ້ຮັບເງິນໄວເທົ່າທີ່
ຈະໄວໄດ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ ປຽບໃນດ້ານຄວາມໄວໃນການກວດສອບ ແລະ 
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງເອກະສານກູ້ຢືມ, ແຕ່ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການກູ້ຢືມໄລຍະຍາວ,
ພວກເຂົາມັກ ໃຊ້ການບລິການຂອງທະນາຄານ. ສິ່ງທ້າທາຍອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນຜູ້
ໃຫ້ກູ້ຢືມນອກລະບົບ ເຊິ່ງພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ມີ ການ 
ທົບທວນເອກະສານໃດໆ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ໋?
ເມື່ອການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສິ້ນສຸດແລ້ວ, ພວກເຮົາວາງແຜນຈະຂະ 
ຫຍາຍທຸລະກິດ ໄປສູ່ເມືອງກາສີ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ການຕະ
ຫຼາດຈະເນັ້ນໃສ່ການໂຄສະນາທາງອອນໄລນ໌ໃນຕົວເມືອງ, ແຕ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, 
ພວກເຮົາຈະສົ່ງພະນັກງານລົງພື້ນທີ່ເພື່ອພົບ ປະກັບລູກຄ້າໂດຍກົງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທີ່ 
ຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຮ້ານ 
ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ກະສິກໍາ, ແລະ ຫັດຖະກໍາ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ຖ້າເປັນໄປໄດ້,ພວກເຮົາຢາກຈະເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທ່ີມີປະສົບການ
ກ່ຽວກັບລະບົບປະຕິບັດງານທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທາງ
ດ້ານການເງິນ, ແລະ ຍິນດີທີ່ຈະສະຫນອງທຶນເພື່ອພັດທະນາຕະຫຼາດໃຫມ່ ແລະ 
ລູກຄ້າ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງ
ພວກເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍຂອງພວກເຂົາ.

1. ຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍທີ່ຕະຫຼາດສົດ    2. ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ

Establishment Year▶2015
Tel▶+856-21-31-6505, +856-20-2222-8869
E-mail▶chansada.kyophilavong@gmail.com　Web▶www.bmimfi.com
Address▶Ban Donpamai, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR

BDP Micro Finance Provide loan to Lao people 
Mr. Oupekha BOUTHALAD / Deputy Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Applied Mathematics in Lao PDR 
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ທຸລະກິດຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນການອອກແບບພາຍໃນ. ພວກເຮົາອອກແບບໂຮງ 
ແຮມຕາມແນວຄວາມຄິດຂອງ ມິນິມໍ, ທີ່ມີຄວາມລຽບງ່າຍ ແຕ່ມີເອກະລັກ ແລະ 
ຄວາມຫລູຫລາ. CASA BOTANICA, ທີ່ເຮົາແນະນໍາໃນບົດຄວາມນີ້ເປັນຜົນ
ງານທໍາອິດໃນລາວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສ້າງສັນຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າປັບປຸງຊັບສິນຂອງຄອບ 
ຄົວໃຫ້ເປັນເຊີວິດອາພາດເມັນ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ຕົວຈິງ ເພື່ອເບິ່ງ ວ່າການ 
ອອກແບບຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທາງທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ສາມາດຖືກຍອມຮັບ, ເປັນເສດຖະກິດ ຫຼືບໍ່. ການອອກແບບພາຍໃນເປັນແບບ 
ທັນສະໄຫມ ແລະ ມີສະໄຕລ ເຊິ່ງເປັນທີ່ພັກອາໄສສໍາລັບຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ມາ
ເຮັດວຽກຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊີວິດອາພາດເມັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການມີສິ່ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກຄົບຊຸດທ່ີສາມາດມາພັກໄລຍະສ້ັນໄດ້ງ່າຍໆຄືກັນກັບການ
ພັກຢູ່ໃນໂຮງແຮມ, ເຊິ່ງເປັນການໃຫ້ບໍລິການແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຄຳນຶງເຖິງໃນເວລາອອກແບບພາຍໃນແມ່ນການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ
ຍັງອອກແບບແຜນຜັງເຮືອນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ
ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຄົບຊຸດ ລວມທັງເຮືອນຄົວຂະໜາດນ້ອຍ.      ເມື່ອລູກ
ຄ້າເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການເຊີວິດ ອາພາດເມັນຂອງ ພວກເຮົາແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະຮູ້ສຶກຄື
ກັບພັກຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົາເອງ ແລະ ເພີດເພີນກັບປະສົບການສ່ວນຕົວຫຼາຍກວ່າ
ພັກຢູ່ໂຮງແຮມ ໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, CASA BOTANICA ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ 
ຈະເພີດເພີນໃນຄົ້ນຫາສະຖານອ້ອມຂ້າງໄດ້ ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ 
ຮ້ານນວດ, ຮ້ານເສີມສວຍ, ຮ້ານສະດວກຊື້, ຮ້ານຂາຍອາຫານທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ
ຮ້ານອາຫານນາໆຊາດທ່ີຫຼາກຫຼາຍຄອຍໃຫ້ບໍລິການບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານຍ່ີປຸ່ນ, 
ຝຣັ່ງ, ອີຕາລີ, ຈີນ, ແລະ ອິນເດຍໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ພຽງແຕ່ຍ່າງອອກ ໄປຫາບໍ່
ພໍເທ່ົາໃດນາທີ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຂະແໜງການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທີ່ພັກອາໄສ. ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ພັກເຊົາປະຈໍາ
ວັນໄດ້ຫຼຸດລົງ,ແຕ່ຈໍານວນນັກທຸລະກິດທີ່ພັກລາຍອາທິດຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ນ່າພໍໃຈ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ຈົນກ່ວາໂລກລະບາດນີ້ຈະສ້ິນສຸດລົງ, ນະເວລານີ້ ການບໍລິການລູກຄ້າພາຍ 
ໃນເປັນສ່ິງສໍາຄັນ. ຄວາມສໍາເລັດທີ່ສາມາດຮັກສາຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ເປັນນັກທຸລະ 
ກິດຜູ້ມາເຮັດວຽກມາເປັນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ສ່ິງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກ 
ເຮົາໄດ້ປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕົງຈຸດທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຍຸດ
ທະສາດເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ມາຈາກການເຂົ້າຮ່ວມ ໃນໂຄງການ 
Keieijuku. ໂດຍຜ່ານການດໍາເນີນງານຂອງ CASA BOTANICA, ພວກເຮົາຄົ້ນ 
ພົບວ່າມີລູກຄ້າທ່ີຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການທ່ີປັບສະເພາະໃຫ້ເຂົ້າກັບລູກຄ້າເອງ, 
ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງຕອບສະຫນອງສ່ິງຕ່າງໆນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ທັນ 
ກັບເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ໋?
ພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ມີແນວໂນ້ມຈະ
ເຕີບໂຕເນື່ອງຈາກການຄາດຄະເນວ່າຈະມີ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນຫລວງຫລາຍ
ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຄິດທີ່ຈະພັດທະນາຮູບ 
ແບບທຸລະກິດ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກ. 
ຖ້າມີໂອກາດ, ພວກເຮົາອາດຈະຂະຫຍາຍໄປຈັງຫວັດ ຊຽງ ໃໝ່ ແລະ ຊຽງຣາຍ ທີ່
ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ.

ມີສານຫຍັງຈະຝາກເຖິງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ?
ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທ່ີແບ່ງປັນວິໄສທັດທ່ີຄືກັນ 
ແລະ ມີແນວຄວາມຄິດໃນການເຮັດວຽກ ແລະມຸ້ງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍດຽວກັນ. ພວກ 
ເຮົາມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການອອກແບບ-ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ເຂົ້າ 
ໃຈ ຈິດໃຈຄວາມມັກຂອງລູກຄ້າ ແລະ ງົບປະມານ. ພວກເຮົາຍິນດີໃນການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອດ້ານການເງິນຄືກັນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາ ຕ້ອງການທຶນພຽງພໍເພື່ອຫັນປ່ຽນອາ
ຄານເກົ່າໄປສູ່ເຊີວິດອາພາດເມັ້ນທີ່ມີເອກະລັກຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຕອບສະຫນອງ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

1. ແຜນຜັງຫ້ອງມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍກວ້າງຂວາງ    2. ຄິດເຖິງລາຍລະອຽດເຖິງວ່າຈະເປັນບ່ອນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ
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Establishment Year▶2019
Tel▶+856-20-9428-9966　E-mail▶koumaly.saiguo@gmail.com
Web▶www.facebook.com/casabotanicavte/
Address▶25 Rue Francois Ngin, Ban Mixay, Chanthabouly District, 
Vientiane Capital, Lao PDR

CASA BOTANICA
Ms. Koumaly SAIGUO / Business Owner
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Interior Design in Thailand

ປະສົບການໃນການພັກຜ່ອນທ່ີມີເອກະລັກບໍ່ ຄືໃຜ 
ຜ່ານການຕົບແຕ່ງພາຍໃນທ່ີລ ຽບງ່າຍສະໄຕລ ມິນິມໍ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ອາຊີບຂອງຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມຈາກການເຮັດວຽກອອກແບບກຣາບຟິກຢູ່ບໍລິສັດ 
ເຮັດໂຄສະນາແຫ່ງຫນຶ່ງ, ແລະ ຄ່ອຍໆປ່ຽນເປັນເຮັດວຽກອອກແບບພາຍໃນ ຍ້ອນ
ຄວາມສົນໃຈສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ     ໃນການອອກແບບພາຍໃນ.ຕອນນີ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າອອກແບບເຊີວິດອາພາດເມັ້ນ ແລະ ຄາເຟ່ ໂດຍຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ
ເຈົ້າຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ. ຂ້າພະເຈົ້າອອກແບບດ້ວຍຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ "ເອກະລັກ 
ແມ່ນຄວາມຫລູຫລາໃຫມ່." ພວກເຮົາຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃສ່ໄວໜຸ່ມທີ່ນຳເທຣນ ແລະ
ຫວັງວ່າໄວຫນຸ່ມ ເຈັນແຊັດ      ຈະກາຍເປັນລູກຄ້າຫຼັກຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ 
ອັນໃກ້ນີ້.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸດຂາຍທ່ີເດັ່ນຂອງພວກເຮົາແມ່ນການບໍລິການທຸກລາຍລະອຽດໃນແຕ່ລະຂັ້ນ
ຕອນທີ່ພວກເຮົາສະຫນອງຕະຫຼອດຮອດ ຂະບວນການຈັດສ່ົງ. ພວກເຮົາສະ
ຫນອງການບໍລິການທີ່ສົມບູນແບບເລີ່ມຈາກການວາງແຜນ, ການອອກແບບແນວ
ຄວາມຄິດ, ການຄັດເລືອກວັດສະດຸ, ການອອກແບບ, ແລະ ການຄັດເລືອກວິທີການ
ກໍ່ສ້າງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ແລະບົດບາດສໍາຄັນຂອງ
ພວກເຮົາແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຂະບວນການກໍ່ສ້າງເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າການກໍ່ສ້າງຈະ
ດໍາເນີນໄປຕາມແບບແຜນການ. ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ທຸລະກິດໃນ
ອຸດສາຫະກໍາການບໍລິການ ເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ແລະໂຮງແຮມ, ເຊິ່ງ 
ເກີດແຮງດຶງດູດດ້ວຍການຕົບແຕ່ງພາຍໃນເປັນຫລັກ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການອອກ 
ແບບພາຍໃນທີ່ລ້ຳໜ້າ ແລະ ທັນສະໄຫມຂອງພວກເຮົາຈະຕອບສະຫນອງຜູ້ຊົມ
ໃຊ.້ ພວກເຮົາມຸງ່ຫມັນ້ທ່ີຈະສະເຫນກີານອອກແບບຕົບແຕ່ງພາຍໃນທ່ີມນີະວັດກາໍ, 
ສ່ົງທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ພາຍໃນງົບປະມານຂອງລູກຄ້າ.

ສິ່ງທ້າທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ, ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການສ່ືສານກັບຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ 
ນາຍຊ່າງຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງຂອງລູກຄ້າ. ໃນປະເທດລາວ,
ວຽກງານກໍ່ສ້າງບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມແບບທ່ີແຕ້ມໃຫ້ນາຍຊ່າງຄືກັບທ່ີເຮັດຢູ່ 
ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງບອກໃນ ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງໜ້າວຽກຢ່າງ 
ລະອຽດໃຫ້ແກ່ນາຍຊ່າງ ວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ການກໍ່່ສ້າງເປັນໄປຢ່າງ     ສະດວກເປັນ
ແມ່ນບັນຫາທີ່ເຮົາປະເຊີນ. ອີກຫນຶ່ງປະເດັນແມ່ນວິທີການຕອບສະຫນອງຄວາມ

ຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງຮັກສາແນວຄວາມຄິດຕ້ົນແບບ ແລະ ສິລະ 
ປະທີ່ມີ ສະໄຕລ. ອີງໃສ່ຕົວຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນໂຄງ 
ການ Keieijuku ແລະຕົວຢ່າງຂອງນັກທຸລະກິດທີ່ດີ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າເພື່ອເປັນນັກ
ອອກແບບຕົບແຕ່ງພາຍໃນທີ່ດີ, ຈະຕ້ອງຟັງຄວາມປາດຖະຫນາຂອງລູກຄ້າລວມ
ທັງຜູ້ຊົມໃຊ້ຜູ້ສຸດທ້າຍ ແລະລູກຄ້າ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງສາມາດອອກແບບທີ່
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ແຕ່ຍັງຕອບສະໜອງສ່ິງທີ່ຜູ້ຊົມໃຊ້
ຕ້ອງການ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ໃນອະນາຄົດ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກພັດທະນາເຄື່ອງເຟີນີເຈີແລະອຸປະກອນແຕ່ງເຮືອນ
ທີ່ຫລາກຫລາຍພາຍໃຕ້ແບຣນຂອງພວກເຮົາເອງ. ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ມີທາງເລືອກໃນການຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງທ່ີເລີ່ມຕ້ັງແຕ່ຂັ້ນຕອນການ 
ວາງແຜນຂອງການອອກແບບຕົບແຕ່ງ ພາຍໃນ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຊື່ອວ່າການນໍາໃຊ້
ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນແບຣນຂອງຕົນເອງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແນ່ໃຈໄດ້ວ່າເຄື່ອງເຟີນີ
ເຈີທີ່ໃຊ້ໃນ ໂຄງການມີຄວາມງົດງາມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ. ເພື່ອເປົ້າຫມາຍນີ້, 
ພວກເຮົາກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງຕ້ັງໂຮງຊ່າງເພື່ອເຮັດຜະລິດຕະພັນ ຕົ້ນແບບ. 
ນອກຈາກການອອກແບບຕົບແຕ່ງພາຍໃນ, ພວກເຮົາຍັງຢາກຂະຫຍາຍໄປສູ່ການ
ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ພວກເຮົາສາມາດອອກແບບອາຄານທັງ 
ໝົດຈາກການຄິດວາງແຜນ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳຈົນຮອດຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງການ 
ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍໍ່?
ລາວເປັນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງນັກອອກ  
ແບບ, ການອອກແບບຕົບແຕ່ງພາຍໃນ, ແຕ່ສິ່ງຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງ 
ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານີ້ເປັນໂອກາດດີທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ວົງການທຸລະກິດນີ້. ໃນປະ 
ຈຸບັນ, ພວກເຮົາສຸມໃສ່ໃນການ ອອກແບບພາຍຕົບແຕ່ງພາຍໃນ, ແຕ່ພວກເຮົາຍິນ 
ດີຕ້ອນຮັບນັກລົງທຶນທ່ີມີຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາເພ່ືອຍົກສູງມາດ
ຕະຖານ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຂະຫຍາຍໄປຫາ
ຂະແຫນງອະສັງຫາລິມະຊັບ.

1. ເຊີວິດອາພາດເມັ້ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດຂອງ "ເຮືອນພືກສາ"    2. ຜົນງານ ພາບພາຍນອກຂອງສຳນັກງານ
3. ຜົນງານ ຫ້ອງໂຖງບ່ອນຕ້ອນຮັບຂອງສຳນັກງານ

Establishment Year▶2020
Tel▶+856-5665-5566　E-mail▶akharadeth.vongsiri@gmail.com
Address▶Ban Watnak, Sisetthanak District, Vientiane Capital, Lao PDR

Casa Espacio Interior Design 
Mr. Akharadeth VONGSIRI / Business Owner
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of  Art in France

ການອອກແບບພາຍໃນທ່ີເຮັດໃຫ້ທັງຜູ້ຊົມໃຊ້ແລະລູກຄ້າເພິ່ງພໍໃຈ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເລີ່ມຈາກໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມຂະໜາດຄົວເຮືອນ, ໃນປີ 2014 ໄດ້ສະໜອງ 
ນ້ຳດື່ມບັນຈຸຂວດ, ນ້ຳໃນຈອກປລາສຕິກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຜະລິດຕະພັນ
ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະນ້ຳດື່ມໃນຈອກ ເພາະເໝາະ 
ສົມກັບພິທີທາງພຸດທະສາສະໜາ. ຕ່ໍມາ, ບໍລິສັດອື່ນໆ ເລີ່ມຂາຍນ້ໍາໃນຂວດພາດ 
ສະຕິກຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກເລີ່ມມັກຜະລິດຕະພັນແບບນີ້, ແລະ ພວກ
ເຮົາຕອບສະໜອງກັບ ຄວາມນິຍົມນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ສະໄໝກ່ອນ ປະຊາຊົນໃນ 
ລາວຕ້ອງໄດ້ຕົ້ມນ້ຳປະປາກ່ອນດື່ມ, ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຕ້ອງການນ້ຳດື່ມ
ບັນຈຸຂວດຫຼາຍ ເພາະລູກຄ້າສາມາດປະຫຍັດເວລາ ແລະ ແຮງງານໄດ້. ນອກຈາກ 
ນັ້ນ, ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຍັງມີໂຮງງານບັນຈຸນ້ຳຂວດຍັງມີໜ້ອຍທີ່ສາມາດ
ບັນຈຸນ້ຳດື່ມຄຸນນະພາບສູງ,ພວກເຮົາຈ່ຶງຄິດວ່າມັນເປັນໂອກາດທາງທຸລະກິດ
ຫຼາຍ.ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມເຮັດການ ຜະລິດແບບ OEM ໃນປີ 2016, 
ພວກເຮົາມີກຳລັງການຜະລິດ 40,000 ຂວດຕໍ່ວັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາເຫັນ 
ໂອກາດໃນການສະເຫນີ ຊ່ອງທາງການຜະລິດ OEM ດ້ວຍຕິດສະຫຼາກຊື່ຂອງລູກ 
ຄ້າໃສ່ຜະລິດຕະພັນ, ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜເຮັດໃນເວລານັ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ 
GMP ແລະພວກເຮົາຍັງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ Lao Skyway, PTT(Lao), ໂຮງແຮມ, 
ຮ້ານອາຫານ, ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
“ນໍ້າ” ກໍ່ຄືນໍ້າ. ຕາມປົກກະຕິ, ມັນບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງແຕກຕ່າງຈາກການ
ບໍລິການຂອງບໍລິສັດອື່ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແຕກຕ່າງຈາກບໍລິ
ສັດອື່ນແມ່ນການບໍລິການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ 
ກໍໃຫ້ການບໍລິການຢ່າງຍືດຍຸ່ນ.  ພວກເຮົາ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງແບຣນໃຫ້ແກ່ 
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາເປັນໂຮງງານທ່ີໄດ້ຮັບການຢັ້ງ
ຢືນ GMP, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ. ລູກຄ້າ 
ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈທັງການບໍລິການ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດຂອງ ພວກ 
ເຮົາ, ສ່ົງຜົນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ລູກຄ້າໃຫມ່ຫຼາຍຄົນຈາກການແນະນໍາຂອງລູກຄ້າປະ
ຈຳຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອລູກຄ້າມີຄຳຮ້ອງຂໍພິເສດ ເຊັ່ນການຈັດສ່ົງດ່ວນ, ພວກເຮົາ 
ຈະຕອບສະຫນອງທັນທີ. ຖ້າລູກຄ້າມີຄໍາຂໍຫຼືຄວາມກັງວົນໃດໆ, ປະທານຈະປຶກ 
ສາຫາລືກັບພວກເຂົາເປັນການສ່ວນຕົວ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດຂະຫນາດ
ນ້ອຍ, ພວກເຮົາຈະສາມາດຕັດສິນໃຈທັນທີ ເຮັດໃຫ້ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງທັນການ. ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການ 
ໃກ້ຊິດກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໂດຍກົງກັບບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ທ່ີມີ
ທຶນ ແລະ ຊ່ອງທາງການຂາຍໄດ້. ການແຂ່ງຂັນໃນອຸດສາຫະ ກໍານີ້ເປັນໄປຢ່າງ 

ດຸເດືອດ ແລະ ປັດໄຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຢູ່ລອດແມ່ນທັກສະຄວາມສາມາດໃນການ
ຫັນປ່ຽນໄປເຮັດທຸລະກິດໃນຮູບແບບໃຫມ່ໄດ້ ຫຼື ບໍ່. ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາເປັນ 
SMEs, ຈຶ່ງບໍ່ງ່າຍທີ່ພວກເຮົາຈະລະດົມທຶນຫຼືກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ, ແຕ່ພວກເຮົາ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງກຽມພ້ອມສໍາລັບທຸລະກິດໃຫມ່ທີ່ເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເປັນປັດໄຈຂອງຄວາມສໍາເລັດ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ຫຼັງຈາກໜຶ່ງປີທີ່ໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການກວດສອບຮູບແບບທຸລະກິດ 
ໃຫ້ຜ່ອນເຊົ່າເຄື່ອງເຮັດນໍ້າກ້ອນ ແລະ ນໍ້າດື່ມໃສ່ແບຣນ ຂອງລູກຄ້າໃຫ້ກັບຮ້ານອາ
ຫານຂະຫນາດໃຫຍ່ນັ້ນເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ. ພວກເຮົາສາມາດສາທິດໃຫ້ຜູ້ຈັດການ 
ຮ້ານເຫັນວ່າ ນ້ຳດື່ມບັນຈຸຂວດທີ່ ຂາຍຢູ່ໃນຮ້ານຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ 
ແມ່ນນ້ຳດື່ມແບຣນລະດັບປະເທດ.
ລູກຄ້າຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນບັນດາຮ້ານເບຍຢູ່ພາຍໃນລາວ, ນ້ຳກ້ອນທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນ 
ຮ້ານເບຍ, ຮ້ານກາເຟ ແລະຮ້ານອາຫານອື່ນໆ ໂດຍທົ່ວໄປຈະມີໂຮງງານນ້ຳກ້ອນ
ມາສົ່ງໃຫ້ທຸກມື້. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນ 
ແລະ ບໍລິການຈ່າຍຜ່ອນ. ພວກເຮົາຄິດໄລ່ໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນລະ 
ຫວ່າງ ພວກເຂົາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຊົ່າເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນ ແລະ ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າໃນການ
ຜະລິດທຽບກັບການຊື້ນ້ຳກ້ອນເຫັນວ່າ ການເຊົ່າເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນຈະມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍຖືກກວ່າ. ນອກຈາກນີ້, ດ້ວຍການບໍລິການແບບນີ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທຶນ 
ຊື້ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າກ້ອນ. 
ພວກເຮົາຈະສຸມໃສເຮັດທຸລະກິດຜ່ານອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະ 
ກິດກັບຜູ້ປະກອບການອື່ນໆເຊັ່ນ: ບໍລິສັດຈັດສ່ົງ, ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອ 
ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເຂົ້າເຖິງເງິນກູ້ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຍັງຊອກຫາໂອ 
ກາດໃຫມ່ໃນເທັກໂນໂລຍີ blockchain ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບການບໍລິການຂອງພວກ 
ເຮົາເພື່ອໃຫ້ປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ລູກຄ້າ.
ໃນປະຈຸບັນ ພວກເຮົາກໍາລັງພັດທະນາແບຣນນ້ໍາດື່ມ "Freshy," ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຕະ 
ຫຼາດກາງ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ຈະບໍ່ໂຄສະນາ, ແລະ ພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ຈະກະຈາຍ
ການຂາຍໂດຍການບອກຕໍ່ຂອງລູກຄ້າດ້ວຍກັນ.
.
ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່? 
ພວກເຮົາໄດ້ຊອກຫາແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ ແລະ  ຮູບແບບທຸລະກິດແບບໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ 
ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາທ່ານ ເພື່ອ ນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ໃຫມ່ມາສູ່ຕະຫຼາດ.

1. ລາຍການຜະລິດຕະພັນ    2. ການເປີດຮ້ານໃນງານວາງສະແດງ    3. ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບໃນສາຍການຜະລິດ    4. ງານລ້ຽງພະນັກງານ

1 2 3 4

Establishment Year▶2014
Tel▶+856-30-510-3815, +856-20-5553-8978　
E-mail▶sengsavanh.chanthavongsa@gmail.com
Web▶www.facebook/freshylaos
Address▶Hom2 Ban Lak-hin, Sikottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR

Empire Trading Import-export Sole Co., Ltd.
Mr. Vilakhone CHANTHAVONGSA  / Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Business Administration in Thailand 
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ ໂດຍການລົງທຶນຊື້ເຄື່ອງຈັກ ເພື່ອຜະລິດອຸປະກອນ 
ການໂຄສະນາ ເຊັ່ນ: ປ້າຍໂຄສະນາຕ່າງໆ. ໃນໄລຍະນັ້ນ, ພວກເຮົາເຫັນທ່າແຮງ 
ໃນຂະແໜງທຸລະກິດນີ້ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະທ່ີເສດຖະກິດຂອງລາວກໍາລັງຂະ 
ຫຍາຍຕົວ ແລະ ຈໍານວນຄູ່ແຂ່ງກໍ່ຍັງບໍ່ຫຼາຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຄ່ອຍໆ
ຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດອຸປະກອນໃນການ 
ໂຄສະນາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາດໍາເນີນກິດ ຈະການຕ່າງໆ
ທີ່ກວມເອົາຂະບວນການທັງຫມົດໃນການຜະລິດສ່ືໂຄສະນາ ນັບຕັ້ງແຕ່ການອອກ 
ແບບປ້າຍໂຄສະນາໄປຈົນເຖິງ ການຈັດຊື້ວັດຖຸ-ອຸປະກອນສ່ົງເສີມການຂາຍ    ເວົ້າ
ໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄົບວົງຈອນຂອງເຄື່ອງໂຄສະນາ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເພື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຈາກບໍລິສັດອື່ນ, ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້
ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃນທຸກຂັ້ນຕອນການຜະລິດ. ປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາມີ
ເຄື່ອງມືການຜະລິດໃໝ່ໆ ແລະ ແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຊ່ວຍ ແກ້
ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຄສະນາ ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ
ໃນບໍ່ດົນມານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເປີດພະແນກຂາຍເຄື່ອງພິມ inkjet ໃນການຜະລິດ 
ສ່ືໂຄສະນະ ແລະ ຍັງໄດ້ລິເລີ່ມຂາຍເຄື່ອງພິມປະເພດຕ່າງໆດ້ວຍລາຄາທີ່ດຶງດູດ
ລູກຄ້າຈາກທົ່ວປະເທດ. ເຊິ່ງ ການບໍລິການຄືແນວຍັງບໍ່ທັນມີບໍລິສັດໃດເຮັດເທື່ອ.
ພວກເຮົາຍັງສຸມໃສ່ການບໍລິການເພື່ອເພີ່ມຖານລູກຄ້າ ເຊັ່ນ: ມີການແຈກແຖມສ່ວນ 
ຫລຸດຕ່າງໆ ແລະ ມີການໃຫ້ບໍລິການພິມດ່ວນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຂະ 
ຫຍາຍຖານລູກຄ້າໃໝ່ ດ້ວຍການໂຄສະນາຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ 
FM ທ້ອງຖິ່ນນຳອີກ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຈໍານວນຂອງຄູ່ແຂ່ງໃນທຸລະກິດນີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ. ສະນັ້ນ,
ເພື່ອຈະສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຢີ, ເຄື່ອງ
ຈັກ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງ

ໃຫ້ໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຢູ່ປະເທດເພ່ືອນບ້ານແນ
ໃສ່ການຍົກລະດັບຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ເປັນການສ້າງທີມງານທີ່ມີຄຸນນະ ພາບ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ພວກເຮົາຄາດວ່າ ຄວາມຕ້ອງຂອງລູກຄ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ທຸກໆທຸລະກິດລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ການໂຄສະນາ ເພື່ອສື່ສານ
ໃຫ້ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຂອງຕົນ. 
ພວກເຮົາວາງແຜນທ່ີຈະລົງທຶນເພ່ືອຮັກສາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທ່ີມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ
ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເພື່ອຍາດເອົາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນອີກ. ພວກ 
ເຮົາຢາກນໍາໃຊ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນໂຄງການ Keieijuku ເຂົ້າ 
ໃນການປັບປຸງການເຮັດວຽກໃຫ້ເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ ນີ້ກໍ່ເພື່ອຍົກລະດັບການດໍາ 
ເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ເຄື່ອງພິມຈາກ
ຍ່ີປຸ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີວ່າມີ ຄຸນນະພາບສູງ, ພວກເຮົາຈຶ່ງມີແຜນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າມາເພື່ອ
ທົດລອງຕະຫຼາດ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ຕາມທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ທຸລະກິດນີ້ຍັງມີທ່າແຮງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຍັງ
ສາມາດການເຕີບໂຕໄດ້ອີກ,ຈ່ຶງຢາກເຊື້ອເຊີນບັນດານັກທຸລະກິດມາພົບປະແລກ
ປ່ຽນນຳກັນ ກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍ່ິງ ຖ້າຫາກທ່ານໃດ 
ມີຄວາມສົນໃຈໃນ ການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວໃນການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ເກີດນະວັດ 
ຕະກໍາການຜະລິດໃໝ່, ທຶນຮອນ, ຕະຫຼອດຮອດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກ     
ນິກວິຊາການ. ພວກເຮົາເປີດໃຈ ແລະ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຮ່ວມມືໃນທຸກຮູບແບບທີ່ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.

1. ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາເຂົ້າມາສອບຖາມ~ປຶກສາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ    2. ຜະລິດຕະພັນສ່ົງເສີມການຂາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

Establishment Year▶2013
Tel▶+856-30-538-8818, +856-20-2222-9988　E-mail▶inignmarketing1@gmail.com
Web▶www.insignservice.com
Address▶Ban khamhoung, Xaythany District, Vientiane Capital, Lao PDR

Individual Enterprise Insign Service
Ms. Chanpheng VONGSAHALATH / Business Owner
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Business management; Accounting in Lao PDR

ຊ່ວຍຜູ້ປະກອບການໂຄສະນາດ້ວຍສ່ືການພິມສີສັນສົດໄສ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ບໍລິສັດຂອງເຮົາເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະນັກທຸລະ
ກິດລາວ. ພວກເຮົາມີຄວາມສໍາພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນກັບປະເທດລາວ ແລະ ເຕີບໂຕ 
ຂຶ້ນຢ່າງກ້າວກະໂດດ ດ້ວຍການນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນເຄື່ອງດື່ມ 
ປະເພດຕ່າງໆຄື ເບຍ, ນໍ້າອັດລົມ -ເຄື່ອງດື່ມຊູກໍາລັງ ແລະ ນໍ້າດື່ມຕາມລຳດັບ. 
ດ້ວຍການສະນັບສະໜຸນຈາກປວງຊົນລາວ, ຕອນນີ້ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຕົວ 
ເລກເສຍອາກອນ ທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຜະລິດຕະພັນຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນ “ເບຍລາວ” ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນປະ
ເທດລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບສາກົນໃນດ້ານຄຸນນະພາບ, ເຮັດໃຫ້ເປັນ
ແບຣນເບຍລະດັບປະເທດທີ່ແຂງແກ່ນໂດຍມີສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ ເຖິງ 95ເປີ 
ເຊັນ. ຄວາມສໍາເລັດນີ້ເກີດຈາກການທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ ຂາຍແຕ່ຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ, 
ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການຂາຍປະສົບການໄປນຳກັນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເມື່ອດື່ມເບຍລາວ, ຜູ້ 
ບໍລິໂພກສາມາດສໍາຜັດ ແລະ ບອກເລົ່າເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ, ພູມສັນ
ຖານ ແລະ ຄົນລາວໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນຟັງໄດ້. ຣົດຊາດ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ມີເອກະ
ລັກ ຂອງເບຍລາວຍັງເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ. ພວກ
ເຮົາຄັດສັນວັດຖຸດິບທຸກຢ່າງດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອສ່ົງມອບ ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີ
ເລີດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.
  
ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ການແຂ່ງຂັນທີ່ຮຸນແຮງເປັນສ່ິງທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກມີຜະລິດຕະພັນທາງ 
ເລອືກ ແລະ ມຜີະລດິຕະພັນທ່ີຄາ້ຍຄກືນັຈໍານວນຫາຼຍຫຼັງ່ໄຫ ຼເຂົາ້ສູ່ຕະຫາຼດ. ດັງ່ນັນ້
ຈຶງ່ອາດຈາໍເປນັຕ້ອງກະຈາຍການຂາຍຢູຫ່າຼກຫາຼຍຕະຫາຼດ, ບໍພ່ຽງແຕ່ກບັຕະຫາຼດ 
ພາຍປະເທດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຕ່າງ ປະເທດດ້ວຍ. ຈົນເຖິງຕອນນີ້ ເຮົາໄດ້ສ່ົງ 

ອອກຜະລິດຕະພັນບາງສ່ວນຂອງເຮົາໄປສູ່ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດໄທ ເປັນ
ຫຼັກ, ໃນອະນາຄົດ ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາຂະຫຍາຍການສົ່ງອອກເພີ່ມຕື່ມ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ໋?
ເນື່ອງຈາກລູກຄ້າກໍາລັງປ່ຽນພຶດຕິກໍາການບໍລິໂພກເປັນການຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍ, 
ເຮົາຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ແນວໂນ້ມນີ້ ແລະ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນຜູ້ ໃຫ້ບໍລິການອັນດັບ
ໜຶ່ງໃນຕະຫຼາດອອນລາຍ. ພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ຈະເພີ່ມຍອດຂາຍໃນແພັດຟອມ 
ການຄ້າແບບອີເລັກໂທນິກໃຫ້ກັບການຂາຍລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການກັບຜູ້ປະ 
ກອບການ (ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສ່ວນບຸກຄົນ, ຮ້ານອາຫານ, ບາ, ຊຸບເປີມາເກັດ ແລະ 
ອື່ນໆ) ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ກັບ ຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍກົງ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ລາວເປັນປະເທດທີ່ມີໂອກາດຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະ
ດຶງດູດການລົງທຶນ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນເລື່ອງງ່າຍຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດໃນປະເທດ
ລາວ. ອັດຕາພາສີທີ່ຕໍ່າ ແລະສ່ິງຈູງໃຈອື່ນໆ ເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍ່ິງ ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການກັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຈະເຮັດ
ທຸລະກິດໃນ ສປ     ປ ລາວ  ເຮົາຍິນດີຮັບຂໍ້ສະເໜີໃນການຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງ
ພວກເຮົາ ໃນປະເທດຂອງທ່ານ.

1. ທ.ດຳໝີ ສິງດວງຈັນ, ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍພາກສະໜາມ(ພາກໃຕ້) (ລຸ້ນ3)    2. ນ. ວັນນິລາ ໄຊຍະວົງ, ອຳນວຍການບໍລິຫານຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ(ລຸ້ນ3)
3. ການໂຄສະນາທີ່ສະແດງເຖິງຈິດໃຈແລະນຳໃຈຄວາມເປັນລາວ    4. ລາຍການສິນຄ້າ

Establishment Year▶1973
Tel▶+856-21-81-2001　E-mail▶info@beerlao.la
Web▶www.beerlao.la
Address▶Km.12 Thadeua Road, Hatsayfong District, Vientiane Lao PDR

Lao Brewery Co. Ltd.
Mr. Henrik Juel Andersen / Managing Director, Laos and Cambodia
Nationality▶Danish　Education▶Bachelor of business administration in Denmark / Master of business 
administration in Denmark

ບໍລິສັດເບຍທ່ີເຕີບ ໃຫຍ່ດ້ວຍການສະຫນັນສະຫນູນຂອງປະຊາຊົນ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາບໍລິຫານແຟນຊາຍໂຮງຮຽນກວດວິຊາ 3 ແບຣນໃນນະຄອນຫລວງວຽງ 
ຈັນດັ່ງນີ້: Shichida, Izumi Academy, and Pingu's English ລວມເຖິງຫລັກ
ສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສ້ັນດ້ານ ການພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ການເຮັດໂຄດຊິງ. 
ໂຮງຮຽນທັງ 3 ແບຣນເປັນການຊ່ວຍການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍ: Shichida ຊ່ວຍ
ພັດທະນາທັກສະທາງປັນຍາຂອງເດັກນ້ອຍ, Izumi Academy ຊ່ວຍພັດທະນາ
ທັກສະທາງຄິດໄລ່ເລກດ້ວຍລູກຄິດ ແລະ Pingu's English ເປັນຫ້ອງຮຽນພາສາ 
ອັງກິດ. ຫຼັກສູດການພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ໂຄດຊິງທີ່ແນໃສ່ຜູ້ໃຫຍ່ ພັດທະນາ
ໃຫ້ມີທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ສູນກວດວິຊາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບລິຂະສິດຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດອັງກິດ.
ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ລະບົບການຮຽນຮູ້ ທີ່ໄດ້ພັດທະນາມາ ໂດຍການລວບລວມການ
ສິດສອນຕົວຈິງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງດ້ວຍປະສົບການການສອນຫຼາຍທົດສະ
ວັດ. ນອກຈາກນີ້,ພວກເຮົາຍັງຈັດສໍາມະນາ ແລະ ປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນແບບບໍ່
ເສຍຄ່າໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ການລ້ຽງດູລູກ, ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາເດັກຕະຫຼອດຮອດສ້າງສັນ
ແລະ ກະຈາຍເນື້ອໃນບົດຮຽນຜ່ານທາງອອນລາຍແບບບໍ່ເສຍຄ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສຸດ
ທ້າຍທີ່ຈະກ່າວນີ້ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວຈຸດຂາຍຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນ
ການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍການບໍລິຫານຈັດການທີ່ເປັນ ຈິດວິນຍານໃນການຮັບຕ້ອນ 
ແບບຍ່ີປຸ່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ໂອໂມເຕນາຊິ”,  ຈຸດປະສົງໃນການດຳລົງຊີວິດ “ອິຄິໄກ”ແລະ
 ປັດຊະຍາໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ “ຣິເນັນ”.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ສ່ິງທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງມີແຕ່ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ເດັກນ້ອຍເທ່ົານັ້ນແຕ່ຍັງ
ລວມເຖິງການສຶກສາຂອງພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນຄວາມທ້າທາຍທ່ີບໍ່ສ້ິນສຸດ
ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການ

ສະໜັບສະໜຸນການສຶກສາຫຼັງເລິກຮຽນ. ທຸກມື້ນີ້, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເດັກລູ້ນຕໍ່ໄປ 
ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນດ້ານການສຶກສາ ແລະສາຍອາຊີບໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາ
ຕ້ອງຖອຍອອກ ຈາກວິທີການແບບເກົ່າທີ່ປ່ອຍໃຫ້ເດັກເສຍເວລາຫຼິ້ນຕາມອຳເພີໃຈ
ຫຼງັເລກິຮຽນ ແລວ້ໃຫພ້ວກເຂາົມາໃຊເ້ວລາຢາ່ງມປີະສດິທຜິນົຫາຼຍຂຶນ້ແທນ. ຜູປ້ກົ
ຄອງຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ເລື່ອງນີ້ ແລະ ນັ້ນເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຈັດສໍາມະນາໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າຢູ່ຮ້ານກາເຟເປັນປະຈໍາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງມັນຈະເປັນໂອກາດທີ່ພວກ ເຮົາ
ຈະໄດ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ກ່າວມານີ້ໃນບັນຍາກາດທີ່ຜ່ອນຄາຍ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ໃນອະນາຄົດ ພວກເຮົາຕ້ອງການພັດທະນາເວັບໄຊ ແລະ ແອັບພຮີເຄຊັ້ນທີ່ຈະເປັນ
ແພັດຟອມ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮູ້ ດ້ວຍການເປັນສະມາຊິກ ໃຊ້ງານແບບອອນ 
ລາຍເປັນລາຍເດືອນ ຫລືລາຍປີ ເຊິ່ງມັນຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຮ່ຳຮຽນໄດ້. ແຕ່ລະຄອບຄົວ
ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິການໄດ້ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງກໍ່ ສາມາດດູແລຕິດຕາມການຮຽນ 
ຮູ້ຂອງລູກຫຼານຕົນເອງໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາມີວາງແຜນພັດທະນາຫຼັກສູດວິ
ຊາສະເພາະ ເຊັ່ນ ການຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ສ້າງຫຸ່ນຍົນສໍາຫຼັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 9 
ເຖິງ 15ປີ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາຢາກມີຫຼັກສູດວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບໄອທີໂປຣແກຣມເຊັ່ນ: AI, ການຮຽນ 
ຮູ້ຂອງຈັກກົນ, Fintech blockchain, Blockchain ເປັນຕົ້ນ. ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນທີ່ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍໄປສູ່ ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ຫຼື ໄທ 
ຈະພິຈາລະນາຂະຫຍາຍມາຍັງປະເທດລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ 
ຮ່ວມມື ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ່ົງເສີມການພັດທະນາຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປ.

1. ຫ້ອງຮຽນສ້າງພອນສະຫວັນເດັກ    2. ລູກຄິດຍີ່ປຸ່ນພັດທະນາທັງສະໝອງແລະປະສາດສຳຜັດ    3. ຫ້ອງຮຽນພາສາອັງກິດເປັນກຸ່ມນ້ອຍ
4. ໜຶ່ງໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ

Establishment Year▶2014
Tel▶+856-21-41-9255, +856-21-41-9266　E-mail▶hatsavanh@shichidalaos.com
Web▶www.shichidalaos.com
Address▶ASEAN Mall, G1&G2 Room, Kamphengmeuang Rd, Saysettha district, 
Vientiane Capital, Lao PDR

Lao SangFanh Group
Mr. Hatsavanh HAEMANY / Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor, Master, PhD. of Electronic Engineering in Japan

ແຟນຊາຍໂຮງຮຽນກວດວິຊາເພື່ອຊ່ວຍການຮຽນຮູ້ນອກໂມງຮຽນ 
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບພາກວິຊາວິສະວະກຳໄຟຟ້າ, ຂ້າພະເຈົ້ກໍ່ເລີ່ມເປັນຊ່າງໄຟຟ້າຮັບ
ເຫມົາເອງ ແລະ ກໍ່ຕ້ັງບໍລິສັດຂອງຕົນເອງໃນປີ 2004. ຕໍ່ມາ ກໍ່ເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ 
ອຸປະກອນໄຟຟ້າແຮງດັນຕໍ່າ ແລະແຮງດັນສູງ. ພວກເຮົາຍັງຮັບຕິດຕ້ັງໝໍ້ແປງໄຟ
ຟ້າ, ສາຍສ່ົງ ແລະ ອຸປະກອນສຳລັບ ສະຖານີໄຟຟ້າ , ແລະ ລູກຄ້າຫຼັກຂອງພວກ
ເຮົາແມ່ນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
ໃນປະເທດລາວ. ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາເຮັດວຽກໃນພາກສະຫນາມ ແລະ ໂດຍທົ່ວ
ໄປພວກເຮົາຈະຈັດໃຫ້ມີນັກວິຊາການ-ຜູ້ຄຸມງານສາມຫາສ່ີຄົນໃນໜຶ່ງທີມ 
ທີ່ປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະສະຫນາມ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈໃນສາຍອາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະມີຄວາມ
ດຸໝັ່ນ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດພຽງແຕ່ເພື່ອຜົນກໍາໄລເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຈັນຍາບັນ ແລະ
ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງຂະແໜງການ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່ານີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່
ລູກຄ້າສືບຕໍ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ເປັນເວລາດົນນານ. ພວກເຮົາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ
ວຽກງານຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ(ມະຫາຊົນ) ເຊິ່ງ ເປັນສ່ິງ
ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ຂອງວຽກງານທີ່ພວກເຮົາໄດ້. ເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບນີ້, ຂ້າ
ພະເຈົ້າເອງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ກວດກາວຽກຂອງແຕ່ລະສະໝາມກໍ່ສ້າງທັງຫມົດ
ດ້ວຍຕົນເອງ.
ທາງດ້ານການເງິນ, ພວກເຮົາສາມາດຈັດການກັບໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ ໂດຍ
ການເອົາຜົນກຳໄລທ່ີໄດ້ມາກ່ອນໜ້າໄປລົງທຶນໃສ່ອະສັງຫາລິມະຊັບໃນໄລຍະ
ຜາ່ນມາ ແລະ ນາໍໃຊອ້ະສັງຫາລມິະຊບັນັນ້ເປນັຫຼກັຊບັຄໍາ້ປະກນັໃນການກູທຶ້ນຈາກ
ທະນາຄານໃນເວລາທີ່ເຮັດໂຄງການຂະ ໜາດໃຫຍ່. ສ່ິງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາ
ລັບໂຄງການທົ່ວໄປ, ແຕ່ສໍາລັບໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ແລ້ວມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ 
ມີກະແສເງິນສົດ ມາເປັນທຶນໝູນວຽນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດເຮົາເຂັ້ມແຂງ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນໄລຍະທີ່ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ, ມີຄູ່ແຂ່ງປະມານ 20 ຫາ 30 ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ
ໃນອຸດສາຫະກໍານີ້, ແຕ່ປະຈຸບັນມີ 300 ບໍລິສັດ, ສະພາບ ແວດລ້ອມຂອງການ ເຮັດ
ທຸລະກິດແມ່ນມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ອັດຕາກຳໄລກໍ່ຍ່ິງຫຼຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ 
ເຮົາກໍາລັງສຸມໃສ່ໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຫນ້ອຍ ເພາະເປັນໂຄງ 
ການທີ່ຕ້ອງການເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ທຶນມະຫາສານ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ປະຈຸບັນ, ທຸລະກິດກໍ່ສ້າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສະຖຽນໝັ້ນຄົງ 
ແລ້ວ, ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະກ້າວໄປໜ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປຫາທຸລະກິດອື່ນ. 
ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈກະສິກຳອິນຊີ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 2018 ແລະ ຖ້າມີໂອກາດຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍ່ວາງແຜນການລົງທຶນໃສ່ຟາມສະອາດທີ່ ປູກຜັກປອດສານພິດ. ຍ້ອນອາ 
ຫານຈະມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່ສະເຫມີ, ສະນັ້ນການກະສິກໍາສາມາດເປັນທຸລະກິດ
ທີ່ຍືນຍົງໄດ້. ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງມີແຜນການລົງທຶນສ້າງບໍ່ແຮ່ເຫຼັກ 2 ແຫ່ງ 
ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ ເພື່ອສົ່ງອອກແຮ່ເຫຼັກໄປຈີນ. ຄາດວ່າບໍ່ແຮ່ສອງແຫ່ງນີ້ຈະສ່ົງ 
ແຮ່ອອກປະມານ 2 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາຍິນດີຈະຮ່ວມມືທຸກຮູບແບບບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດຕ້ັງອຸປະກອນໄຟຟ້າ
ຫຼື ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດເຂົ້າໄປຂະແໜງກະສິກຳ, ຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາສາມາດ 
ສ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍໄດ້. ໂດຍສະເພາະ, ພວກ
ເຮົາຢາກໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ ສະຫນອງເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມຮູ້ຈາກ 
ຕ່າງປະເທດ.

1. ພິທີເຊັນສັນຍາບໍ່ແຮ່    2. ການຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຢູ່ສະຖານນີໄຟຟ້າ

Establishment Year▶2004
Tel▶+856-20-5656-5695, +856-20-5999-9910　E-mail▶savanghh@hotmail.com
Address▶Thatluangtai Village, Xaysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR

Savang Houng Heuane Electric Sole Co., Ltd.
Mr. Sisamouth  SIPHUANGXAY/ Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Electric Engineering in Lao PDR 

ພັດທະນາທຸລະກິດທ່ີຫຼາກຫຼາຍບົນພື້ນຖານທຸລະກິດຕິດຕ້ັງໄຟຟ້າ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຫລັງຈາກຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຶກສາຕໍ໋ໃນສາຂາສະຖາປັດຕະ
ຍະກຳຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ ໄປ
ສຶກສາຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ. ພາຍຫຼັງທີ່ກັບມາລາວ, ຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ 
ການດ້ານການກໍ່ສ້າງກໍ່ຍັງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວສູງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ້າພະ 
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍພໍ່ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ຄຽງຄູ່ກັບ ການເຮັດວຽກ
ເປນັຜູຮ້ບັເໝາົກໍສ້່າງ, ຈນົໃນທ່ີສຸດ ກໍໄ່ດເ້ລີມ່ກໍຕ້ັ່ງບລໍສັິດເປນັຂອງຕົນເອງ. ໃນເບືອ້ງ
ຕົ້ນ, ບໍລິສັດຂອງເຮົາໄດ້ເລີ່ມຈາກການກໍ່ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວໄປ ແລະ ໄດ້ຄ່ອຍໆ
ຂະຫຍາຍຂອບເຂດທຸລະກິດໃຫ້ກວມເອົາວຽກງານວິສະວະກໍາໂຍທາ ເຊັ່ນ: ການ
ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ. ວຽກງານຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນເນັ້ນ ໃສ່ໂຄງ
ການເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອໄດ້ຮັບວຽກອອກແບບຂົວ, ພວກເຮົາຈະເພີ່ມ
ຈໍານວນພະນັກງານເພື່ອຮັບທັງວຽກອອກແບບ ແລະ ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງພ້ອມ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸດແຂງຂອງພວກເຮົາຄືການເນັ້ນຄຸນນະພາບ, ການເຮັດວຽກໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ 
ການເຮັດວຽກເປັນທີມ. ລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນບັນດາບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງຈາກ ສປ ຈີນ, ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 
ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ແລະໄດ້ສືບຕໍ່ຮັກສາສ້າງສາຍພົວພັນຕະຫຼອດມາ. ພວກ
ເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນໂຄງການຮັບເໝົາຍ່ອຍ ເຊັ່ນ: ວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບການ 
ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ບາງຄັ້ງ ພວກເຮົາກໍ່ດຳເນີນການປະມູນດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ. ມີ 
ຫຼາຍຮູບແບບຂອງການຮ່ວມມື ເຊັ່ນ: ຈັດຫາວິສະວະກອນ, ໃຫ້ເຊົ່າເຄື່ອງຈັກ ແລະ 
ສະໜອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ. ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນ, ຈຶ່ງຮູ້ດີກວ່າບໍລິ
ສັດຕ່າງປະເທດໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງຂອງການຈັດຊື້ວັດສະດຸ ແລະ ວິທີການບໍລິ 
ຫານຈັດການກັບພະນັກງານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ການແຂ່ງຂັນຍິ່ງມີຫຼາຍເທົ່າໃດ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງລູກຄ້າ 

ຍ່ິງມີຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ ແລະ 
ອຸປະກອນການຜະລິດທີ່ໃຫມ່ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານຢູ່ຕະຫຼອດ 
ເວລາ. ພວກເຮົາມີການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດ, ການຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງແບບໃຫມ່ ແລະ ການພັດທະນາ
ທັກສະເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບໄປພ້ອມໆກັນ. 
ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ສ່ິງເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງພວກ 
ເຮົາໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໂຄງການ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ຫນຶ່ງໃນກຸ່ມບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນໂຮງງານຂົບຫີນ. ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວສາມາດ 
ສະໜອງວັດສະຖຸດິບປະເພດຫີນຂົບໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດພວກເຮົາ ແລະ ຍັງຈໍາໜ່າຍ ໃຫ້
ກັບບໍລິສັດອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມເພີ່ມມູນຄ່າ ໃຫ້
ຫີນຂົບ ດ້ວຍການພັດທະນາ ໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບເພື່ອຈໍາໜ່າຍ.
ນອກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງມີແຜນໃນການຜະລິດປູນກະເບື້ອງ ແລະ ປູນປະສົມແຫ້ງ 
ອີກດ້ວຍ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດທ່ີມີຄວາມຊໍານານໃນການພັດທະນາ
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ໂດຍສະເພາະການຜະລິດປູນປະສົມແຫ້ງ. ທັງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າການ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດນັ້ນຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໄດ້ໄວກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບການທີ່ຈະພັດທະນາ
ດ້ວຍຕົນເອງ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈບໍລິສັດຍ່ີປຸ່ນເປັນພິເສດ ເນື່ອງ
ຈາກຄວາມມີຊື່ສຽງເປັນທ່ີຍອມຮັບໃນຫຼາຍໆດ້ານກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີການກໍ່
ສ້າງທີ່ກ້າວຫນ້າ, ເຕັກນິກການບໍລິຫານໂຄງການ ຕະຫຼອດຮອດວິທີການທາງ 
ການຕະຫຼາດ.

1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂອງບໍລິສັດ POWER CHINA RESOURCE    2. ໂຮງງານຂົບຫີນ ມ.ຫີນເຫີບ ຂ.ວຽງຈັນ

Establishment Year▶2007
Tel▶+856-20-5552-3033　E-mail▶joypts2021@outlook.com
Address▶Ban Phonthan, Saysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR

TPS Construction Complete Combination Sole Co., Ltd.
Mr. Souksakhone THIPPHALANGSY / Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Business Administration in Poland

ເປັນບໍລິສັດທ່ີຮູ້ຈັກສວຍໃຊ້ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍໃນທ້ອງຖ່ິນເປັນຂໍ້ ໄດ້ປຽບ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແຮງບັນດານໃຈໃນການເລີ່່ມເຮັດທຸລະກິດຜະລິດເກືອ ຈາກຄວາມຕັ້ງ 
ໃຈຂອງແມ່ຂ້າພະເຈົ້າທ່ີຢາກປະກອບສ່ວນບຳເພັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບ້ານເກີດ
ເມືອງນອນຂອງເພີ່ນ ຊຶ່ງໃນຫມູ່ບ້ານຂອງເພິ່ນປະຊາຊົນດຳລົງຊິວິດດ້ວຍການເຮັດ
ນາ ແລະ ການຕົ້ມເກືອ. ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ລິເລີ່ມເຮັດການຜະລິດເກືອ ໂດຍນຳເອົາຊັບ
ພະຍາກອນຈາກທຳມະຊາດ ມາຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ ອັນໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ 
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໄປດ້ວຍ. ບໍລິສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຜະລິດເກືອໄອໂອດິນເປັນຕົ້ນ
ຕໍ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ລິໂພກທົ່ວໄປ ແລະ ຜະລິດເກືອຕາກແດດ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້
ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ.
.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ເກອືເປນັສ່ິງຈຳເປນັທ່ີໃຊໃ້ນຊີວິິດປະຈຳວັນ ແລະ ມຄີວາມຕ້ອງການໃນປະລິມານຄງົ 
ທີ່ຕະຫຼອດເວລາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜະລິດຕະພັນເກືອຂອງ ພວກເຮົານັ້ນມີຄູ່ 
ແຂ່ງພຽງເລັກໜ້ອຍຢູ່ໃນລາວ.ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປັບປຸງການຜະລິດເກືອແບບບູຮານ 
ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ກັບເກືອ. ການຜະລິດນີ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດມາຈາກການນຳໃຊ້ນ້ຳ
ເກືອບູຮານຈາກໃຕ້ດິນ, ເປັນເກືອທີ່ມີຣົດຊາດແຊບ ບໍ່ເຄັມຈັດ ມີໂຊດຽມຕ່ຳ, ມີແຮ່ 
ທາດຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງທາງດ້ານໂພຊະນາການ ເຊັ່ນ: ສັງກະສີ, ເຫຼັກ, 
ແມັກເນຊຽມ, ໂປແທັດຊຽມ, ແຄວຊຽມ. ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນເຮັດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ
ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຣົດຊາດທີ່ດີຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. ບໍລິສັດພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດເກືອພຽງ 1 
ດຽວໃນລາວທີ່ໄດ້ໃບຮັບຮອງ ການດຳເນີນການຈັດການ ທີ່ເປັນລະບົບທີ່ເປັນໄປ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ GPM ແລະ ລະບົບການຈັດການຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານ 
ISO 9001:2015.
ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຜະລິດເກືອ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຜະລິດເກືອທີ່ຕະ 
ຫຼາດຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ພວກເຮົາເຫັນສັກກະຍາພາບທີ່ດີໃນການພັດທະ
ນາເພີ່ມມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນເກືອກິນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເຫັນມີຜະລິດຕະພັນເກືອ 
ພຣີມ້ຽມໃນລາວເທື່ອ ແລະໃນປະຈຸບັນລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນລາວກໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 
ເຊິ່ງໝາຍເຖິງໂອກາດຂາຍຜະລິດຕະພັນພຣີມ້ຽມຂອງພວກເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາໃຊ້ຂີ້ເລື່ອຍຈາກໂຮງເລື່ອຍມາເປັນເຊື້ອເພີງໃນການຕົ້ມເກືອ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຮົາຂົນສົ່ງຂີ້ເລື່ອຍອາດຈະ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດອັນ
ໃກ້.ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຫາພະລັງງານທາງເລືອກ ຫຼື ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບ
ຄວາມຮ້ອນຂອງເຕົາຕົ້ມຂຶ້ນອີກ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ໋?
ຈາກປະສົບການພວກເຮົາເຊື່ອວ່າລູກຄ້າຈຳນວນຫຼາຍທ່ີຢູ່ໃນປະເທດອາຊຽນອ້ອມ 
ຂ້າງ, ທີ່ມີຄວາມມັກຣົດຊາດອາຫານທີ່ ຄ້າຍຄືກັນກໍ່ຈະຕ້ອງການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະ
ພັນເກືອທີ່ຄ້າຍກັນກັບຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຍັງມີປະສົບການໃນການພັດທະ 
ນາຜະລິດຕະພັນເພ່ືອປະເທດເຫລົ່ານັ້ນເຊິ່ງພວກເຮົາກະກຽມແຜນທ່ີຈະຂະ
ຫຍາຍການຜະລິດຂອງພວກເຮົາໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ນອກຈາກນີ້, ເພື່ອສ່ົງເສີມການຜະລິດເກືອແບບບູຮານ, ເຮົາຈະເນັ້ນໃສ່ການຊັກ 
ຊວນນັກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຊົມ ທັດສະນະສຶກສາເພື່ອຮຽນຮູ້ຂະບວນການຜະລິດ
ເກືອແບບດັ້ງເດີມ. ເຊິ່ງພວກເຮົາເຊື່ອວ່ານີ້ຈະເປັນໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຈະສາມາດມ່ວນຊື່ນກັບການ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳການກິນຕົວຈິງຊາວບ້ານ, ສະ 
ນັ້ນ ພວກເຮົາຢາກສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃນການຮວ່ມມືກັບຂະແຫນງ 
ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາຫວງແຫນຂະບວນການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມນີ້ ເຊິ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້
ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາມີເອກະລັກ ແລະ ໂດດເດັ່ນ. ພວກເຮົາພາກພູມໃຈທີ່ຈະບອກ 
ວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາເປັນໂຕແທນຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ. 
ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກລົງທຶນທ່ີສົນໃຈໃນການຂະບວນການຜະລິດເກືອ
ແບບດັ້ງເດີມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການທ່ອງທ່ຽວໃນເຊິງອະນຸລັກ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງ 
ສາມາດສົ່ງອອກ ຫຼື ຂາຍຜະລິດຕະພັນ ເກືອລາວໄດ້.

1. ການຕົ້ມເກືອແບບບູຮານ    2. ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

Establishment Year▶1997
Tel▶+856-20-5987-8939 　E-mail▶bounthavy@veunkhamsalt.com
Web▶www.veunkhamsalt.com
Address▶Samsaat Village, Xaythany District, Vientiane Capital, Lao PDR

Veunkham Salt Co., Ltd.
Ms. Bounthavy CHOUNLAMANY / Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Applied Economics Sciences  in France / Master of MBA in Lao PDR

ສັນສ້າງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍພອນຈາກເກືອບູຮານ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ທະນາຄານຂອງພວກເຮົາຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ1975 ແລະ ເປັນທະນາຄານລັດວິສາ
ຫະກິດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ. ບັນດາສາຂາຂອງທະນາຄານພວກເຮົາສາ
ມາດໃຫ້ບໍລິການທີ່ຫລາກຫລາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຫ້ບໍລິການ ເງິນຝາກປະເພດ 
ຕ່າງໆ, ເງິນສົດ, ບັດເດບິດ ແລະ ບັດເຄດິດ. ບໍລິການຊຳລະເງິນພາຍໃນ-ຕ່າງປະ
ເທດຜ່ານລະບົບຮັບສ່ົງທັນທີ, ໃຊ້ລະບົບອິນເຕີເນັດແບງຄີ້ງ (ລະບົບທະນາຄານ 
ຜ່ານສັນຍານອິນເຕີເນັດ), ໂມບາຍແບງຄິ້ງ (ທະນາຄານດ້ວຍລະບົບມືຖື), ບໍລິ
ການທາງການເງິນ ແລະ ການຊຳລະຄ່າບິນຕ່າງໆທີ່ປອ່ງບໍລິການຂອງທະນາຄານ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈ່າຍບິນຄ່ານໍ້າປະປາ, ຄ່າໄຟ້ຟ້າ, ຄ່າອິນເຕີເນັດ, ງວດຊຳລະລວມ 
ທັງພາສີອາກອນຕ່າງໆ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ທະນາຄານຂອງພວກເຮົາເປັນໜຶ່ງໃນສອງບໍລິສັດທຳອິດທ່ີຈົດທະບຽນໃນຕະ
ຫຼາດຫຼັກຊັບລາວທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ2010. ເຖິງວ່າທະນາຄານຈະເປັນວິສາຫະ
ກິດລັດ, ແຕ່ເປັນວິສາຫະກິດທີ່ມີຜົນ ກຳໄລໄດ້ສະເໝີ ຍ້ອນມີການປ່ຽນແປງການ 
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມຍຸກສະໄໝ. ໃນຊຸມປີ 1990 ທະນາຄານເລີ່ມຈ້າງຜູ້ທີ່ຈົບການ
ສຶກສາຈາກຫຼາຍສາຂາວິຊາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເອງເຂົ້າເປັນພະນັກງານໃນຖານະນັກ
ວິສະວະກອນ. ຈາກການຈັດຈ້າງພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ສາມາດລະບຸຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ກົງປະເດັນ. ພວກເຮົາເປັນທະນາຄານແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ 
ທີ່ເປີດຕົວລະບົບການຊຳລະເງິນແບບທັນທີ (Real Time) ແລະ ສາມາດໃຫ້ບໍລິ 
ການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ນອກຈາກນີ້ທະນາຄານຍັງເປັນຜູ້ນຳໃນອຸດສາຫະກຳການ 
ເງິນໃນດ້ານຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ມູນຄ່າການຊຳລະເງິນຜ່ານ ບໍລິການໃໝ່ທີ່ປະ
ສົມປະສານນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຕະຫຼາດເຂົ້ານຳກັນ ເຊັ່ນ:ຄວາມນິຍົມໃນການ
ນຳໃຊ້ການບໍລິການທະນາຄານເທິງມືຖື ແລະ ບໍລິການຊຳລະເງິນດ້ວຍລະຫັດQR. 
ໃນປະຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະນຳໃຊ້ລະບົບການຊຳລະເງິນລຸ້ນຕ່ໍໄປ
ເພື່ອຮັບມື ແລະ ຕອບສະໜອງກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງຈຳນວນຄັ້ງ ແລະ ມູນຄ່າການ 
ຊຳລະເງິນ. ຈຸດແຂງຂອງພວກເຮົາແມ່ນທັກສະຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່
ຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຜູ້ສ້າງສັນໄອເດຍໃນບໍລິການທີ່ມີວັດຕະກຳ ແລະ ຄວາມອາດສາ

ມາດແບບເຊີງລຸກຂອງອົງກອນຂອງພວກເຮົາໃນການສ້າງ ແລະ ສະໜອງການ 
ບໍລິການໃໝ່ຢ່າງຫ້າວຫັນ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ປະຈຸບັນ ທະນາຄານແຫ່ງອື່ນໆກໍ່ເລີ່ມໃຊ້ລະບົບອອນລາຍ ແລະ ທະນາຄານຜ່ານມື
ຖື, ແຕ່ຈົນຮອດຕອນນີ້ ພວກເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນອຸປະສັກ ຫຼືສ່ິງນາບຄູ່ຫຍັງ, ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມການເຂົ້າມາຂອງບໍລິສັດໂທຄົມມະນາຄົມໃນການຊຳລະເງິນທາງເອເລັກ
ໂທຣນິກ ແລະ ການຊຳລະ ເງິນຜ່ານລະຫັດ QR , ພວກເຂົາມີລູກຄ້າ ແລະ ສາມາດ 
ຕິດຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງກັບລູກຄ້າງ່າຍກ່ວາທະນາຄານ, ເປັນສ່ິງທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ.  ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າມູນຄ່າແລະຂະໜາດຂອງການເຮັດທຸລະກຳຍັງບໍ່ທັນສູງໃນຕອນນີ້, ພວກ 
ເຂົາອາດຈະກາຍເປັນສ່ິງອຸປະສັກທີ່ນາບຄູ່ໃນອານາຄົດໄດ້, ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນສາ
ມາດນໍາໃຊ້ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍໂທລະສັບສະມາດໂຟນ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ບໍ່ວ່າຈະມີບັນຫາຫຍັງກໍຕາມ, ທະນາຄານພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານພ້ອມດ້ວຍ
ພະນັກງານຈາກຫຼາຍພະແນກເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນມາ.  ອີງ
ຕາມແຜນງານທີ່ຜູ້ບໍລິຫານວາງອອກ, ພວກເຮົາວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການ 
ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍການສ້າງສັນການບໍລິການທີ່ມີການດັດປັບ
ໃຫ້ເຂົ້າກັບຍຸກສະໄໝ, ບວກກັບໄອເດຍຂອງພະນັກງານໄວຫນຸ່ມ ຂອງພວກເຮົາ. 
ໃນອະນາຄົດຂ້າພະຈົ້າເຊື່ອວ່າ ການບໍລິການຜ່ານສັນຍານ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທ
ລະສັບສະມາດໂຟນຈະເປັນໝາກຫົວໃຈເປັນແກນກາງຂອງການບໍລິການ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາຢາກສະໜັບສະໜູນບັນດາບໍລິສັດທ່ີຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດເຂົ້າມາຍັງ 
ປະເທດລາວ. ພວກເຮົາ ຍິນດີຕ້ອນຮັບລູກຄ້າທຸກທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ນິ
ຕິບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານພວກເຮົາ. ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງສະເໜີ 
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກທີ່ດີ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທຸກສາຂາ.

1. ທ. ພູນປະເສີດ ວົງມີໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ(ລຸ້ນ4)    2. ທ. ສົມຈັນ ວິສີສົມບັດ, ຫົວໜ້າສາຂາ(ລຸ້ນ2)    3. ກະເປົ໋າສະເໝືອນຈິງ    
4. ຖອນເງິນຕາມຕູ້ກົດເງິນສົດໂດຍບໍ່ໃຊ້ບັດ

Establishment Year▶1975
Tel▶+856-21-21-3200　E-mail▶bcelhdv@bcel.com.la
Web▶www.bcel.com.la
Address▶No1, Pangkham Rd, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR

Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public (BCEL)
Mr. Latsamee DAMLONGBOUN / Branch Manager
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Manufacturing Factory Engineering in USSR

ບໍລິການທ່ີມີນະວັດຕະກຳດ້ວຍໄອເດຍຂອງພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ການດຳເນີນທຸລະກິດບ່ອນຫຼິ້ນໃນຮົ່ມຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລ່ິມຕ້ັງແຕ່ເຄື່ອງຫຼິ້ນຈຳ 
ນວນໜ້ອຍ ແລະພື້ນທີ່ຫຼິ້ນທີ່ສາມາດເຮັດເປັນກິດຈະກຳ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາ
ມີພ້ືນທ່ີກວ້າງຂວາງແລະຫຼາກຫຼາຍເຕັມໄປດ້ວຍອຸປະກອນເຄື່ອງຫຼິ້ນບໍ່ວ່າເປັນພ້ືນ
ທີ່ທາງການສຶກສາ ແລະ ທາງການ ສ້າງສັນຄວາມຄິດ, ຍັງມີຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານອາຫານ
ແລະ ຫຼາຍກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ຈະຊວ່ຍກະຕຸ້ນຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງເດັກນ້ອຍ
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຍັງສະໜອງສະຖານທີ່ແລະອຸປະກອນເຄື່ອງຫຼິ້ນ ໃນຮົ່ມທີ່
ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບຄົນທຸກເພດທຸກໄວ ນັບຕັ້ງແຕ່ ເດັກນ້ອຍກຳລັງຕັ້ງໄຂ່ຈົນເຖິງໄວ
ໝຸ່ມ ແລະຜູ້ໃຫ່ຍ. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໂດຍອີງໃສ່ ປັດສະຍາ ການສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກ ທີ່ບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ບ່ອນຫຼິ້ນເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເປັນບ່ອນເພື່ອ
ການຮຽນຮູ້ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈະສາມາດໃຊ້ເວລາຮວ່ມ 
ກັນຢ່າງເປັນປະໂຫຍດເຕັມທີ່ ແລະມີຄຸນຄ່າທາງການສຶກສາ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມປອດໄພ ເປັນບູລິມະສິດອັນດັບ1 ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີສິ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກຄົບຖ້ວນສົມບູນຢູ່ໃນພື້້ນທີ່ກວ້າງຂ້ວາງ ມີພະນັກງານເບິ່ງແຍງອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກຕະຫຼອດເວລາ ແລະພ້ອມຊວ່ຍເຫຼືອໃນກໍລະນີມີເຫດສຸກເສີນ. 
ພວກເຮົາຍັງມີການກວດກາ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ເປັນປະຈໍາເພື່ອ 
ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຂຶ້ນ. ການຄຸ້ມຄອງສຸຂະອະນາໄມຍັງເປັນສ່ິງທີ່ສໍາ
ຄັນພື້ນຖານ ແລະ ຈໍາເປັນເພື່ອ ປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກ 
ເຮົາເຮັດອະນາໄມທຳຄວາມຄວາມສະອາດ  ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ອຸປະກອນ ພ້ອມທັງພື້ນທີ່ 
ບ່ອນຫຼີ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມ
ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຈົ່ງຮັກພັກດີຈາກລູກຄ້າ. ນອກຈາກ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ 
ສະອາດແລ້ວ, ໜຶ່ງໃນຈຸດຂາຍຫຼັກ ຂອງພວກເຮົາກໍ່ແມ່ນການເປີດໂອກາດໃຫ້ພໍ່ແມ່
ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເຮັດກິດຈະກຳນຳກັນເຮັດໃຫ້ມີການພົວພັນໂຕ້ຕອບເຊິ່ງກັນ ແລະ 
ກັນ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາທາງກາຍຍະ 
ພາບ ແລະ ຈິດໃຈຂອງເດັກນ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນໂອກາດທີ່ສຳຄັນ
ແລະຈຳເປັນສໍາລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພະນັກງານສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາ ສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາສາ
ມາດເບິ່ງແຍງ, ໃຫ້ຄວາມແນະນໍາ,ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ເດັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະໄວ , ສາມາດ 
ຄວບຄຸມອາລົມຂອງຕົນເອງໃນລະຫວ່າງການພົວພັນໂຕ້ຕອບກັນເດັກນ້ອຍ,  ສະ
ນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງ ພັດທະນາທັກສະການສ່ືສານຂອງພວກເຂົາ.

ມັນບໍ່ແມ່ນເລ່ືອງງ່າຍທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຈະມີແຮງຈູງໃຈຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. 
ຈາກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຮຽນຮູ້ມາຈາກໂຄງ
ການ Keieijuku,  ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ      ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ມີບົດບາດພື້ນ 
ຖານ ໃນການພັດທະນາບໍລິສັດຢ່າງຍືນຍົງ. ໃນອະນາຄົດກໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີບໍລິ
ສັດຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳດຽວກັນຈະເຂົ້າມາເປັນຄູ່ແຂ່ງ ໃນລາວ.
ເພື່ອສາມາດຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ຢ່າງຄັກແນ່, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນ 
ເບິ່ງຍຸດທະສາດໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາຄືນໃໝ່. ພວກເຮົາຄິດວ່າ ການຮວ່ມມືກັບ
ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດນັ້ນອາດຈະເປັນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນທັງສອງ 
ຝ່າຍ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຂາ ທີ່ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ພວກເຮົາວາງແຜນຈະຂະຫຍາຍເພີ່ມຕື່ມ 
ອີກ. ນອກນັ້ນ, ປະເທດພະມ້າ ຍັງເປັນອີກປະເທດໜຶ່ງທີ່ເປັນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມໜ້າ 
ສົນໃຈ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີວັດທະນະທໍາຄືກັນກັບປະເທດລາວເຮົາ ແລະ ງ່າຍໃນ 
ການດຳເນີນທຸລະກິດ. ເວົ້າໂດຍລວມແລ້ວ ພວກເຮົາຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ ກາຍເປັນບ່ອນທີ່ດີສໍາລັບການໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນ 
ຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ ດ້ວຍການເສີມສ້າງອຸປະກອນເຄື່ອ ງຫຼິ້ນ , ບ່ອນຫຼິ້ນ ແລະ ຊອກ
ຫາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຈະຫຼິ້ນຮ່ວມກັນໃນຄອບຄົວຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະ ເຕັມທີ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ເຖິງວ່າການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະເປັນອຸປະສັກ, ແຕ່ພວກເຮົາຄິດວ່າ
ລູກຄ້າຈະເພ່ີມຂຶ້ນເມື່ອມີການຜ່ອນຄາຍມາດຕະການຄວບຄຸມເພ່ືອບັນລຸຈຸດປະສົງ 
ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການ ຂອງພວກເຮົານັ້ນ ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ ສົ່ງເສີມການຂະ
ຫຍາຍທຸລະກິດດ້ວຍການຮວ່ມມືຕື່ມອີກ, ສະນັ້ນຖ້າທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈຢາກ 
ຮວ່ມມືກັບພວກເຮົາ, ກະລຸນາເຂົ້າມາໃນປະເທດລາວ. ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບບັນ 
ດາທ່ານທີ່ສົນໃຈໃນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ແລະ ການ
ສະໜັບສະໜູນສະຖາບັນຄອບຄົວ. ໃນຂະນະທີ່ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຕີບ
ໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ດ້ວຍບັນດາສາຂາຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ
ແລະ ແຜນການຂະຫຍາຍໄປພາກພື້ນອາຊຽນໃນອານາຄົດ, ພວກເຮົາຫວັງເປັນ 
ຢ່າຍິງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາທ່ານບໍ່ວ່າຈະໃນຮູບແບບຂອງ 
ການແບ່ງປັນທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ອົງຄວາມຮູ້.

1. ງານພິເສດຕ່າງໆສ້າງຄວາມຊົງຈຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ    2. ການທຳຄວາມສະອາດຂ້າເຊື້ອເປັນໄລຍະ    3. ການຝຶກອົບຮົມ CPR ຊ່ວຍປະຖົມພະຍາບານສຸກເສີນ

Establishment Year▶2018
Tel▶+856-20-5966-9661　E-mail▶funderlandlaos@gmail.com
Web▶www.funderlandgroup.com
Address▶Unit 28, Nongchan Village, World Trade Center Block B, 5th floor,
Vientiane Capital, Lao PDR

Funderland Group
Ms. Phonetavanh PATHAMMAVONG/Chief Operating Officer
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Economics in France, Master of Public Policy in China
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Entertainment

 Company DATA

1 2 3



54 KJL Member Companies Profile 2022 | Company Profile | Batch4

ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຂ້າພະເຈົ້າສືບທອດທຸລະກິດຈາກພໍ່ທີ່ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງເຮັດນໍ້າກ້ອນ. 
ພວກເຮົາຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນຂະໜາດຕ່າງໆ ປະມານ 1,500 
ເຄື່ອງໄປທົ່ວປະເທດລາວ. ນອກຈາກ ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນ ຂະໜາດມາດຕະຖານ 
ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງອອກແບບ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່, ຕູ້
ເຢັນ, ຕູ້ແຊ່, ແລະເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນທີ່ເຮັດຕາມອໍເດີ້ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ. ພວກເຮົາ 
ຍັງຜະລິດສາງແຊ່ແຂງ ແລະຕູ້ເຢັນ ແລະລົດຕູ້ແຊ່ແຂງ. ເນື່ອງຈາກໂມເດວທະລຸກິດ 
ຂອງພວກເຮົາແມ່ນລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການກັບຜູ້ປະກອບການ(B to B) ແລະ 
ເຄື່ອງເຮັດນ້ໍາກ້ອນຕ້ອງເດີນເຄື່ອງຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ຕະຫຼອດປີ, ການ 
ບໍລິການຫລັງການຂາຍເຊັ່ນ: ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງເປັນປະຈໍາຍັງເປັນ
ສ່ວນສໍາຄັນຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ.
ສາງແຊ່ແຂງ ແລະ ສາງແຊ່ເຢັນເປັນຕະຫຼາດທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ແຕ່ຂາດແຄນ 
ບໍ່ຄ່ອຍມີຜູ້ສະຫນອງໃນຂົງເຂດນີ້. ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນ, 
ຄວາມຕ້ອງການ ໃຊ້ສາງແຊ່ແຂງ ແລະ ແຊ່ເຢັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າ 
ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ ແລະ ຮ້ານສະດວກຊື້ ນັບມື້ນັບເປີດກິດຈະການຫຼາຍຂຶ້ນ. ມາ
ຮອດປະຈຸບັນ, ຜູ້ຜະລິດໄທເຂົ້າມາໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕິດຕັ້ງສາງເຢັນ, ແຕ່ພາຍຫຼັງ 
ເກດີໂລກລະບາດ, ຊາ່ງເຕັກນກິຂອງຜູຜ້ະລິດໄທບໍໄ່ດອ້ະນຍຸາດໃຫເ້ຂົາ້ມາໃນລາວ,
 ແລະ ອັນນີ້ກໍ່ເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ. 

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຫນຶ່ງໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງທ່ີສຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ
ເຄື່ອງເຮັດນ້ໍາກ້ອນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງພວກເຮົາເອງ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການບໍລິການຫລັງການ
ຂາຍຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ພວກເຮົາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງລະບົບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດ
ເລັ່ງໄປຫາສະຖານທີ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດໃນປະເທດພາຍໃນສອງມື້ເພື່ອສ້ອມແປງໃຫ້ລູກ
ຄ້າ.ລູກຄ້າເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນຂະໜາດນ້ອຍຂອງພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍເປັນຮ້ານ
ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະທຸລະກິດອື່ນໆໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ກະຈາຍຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າການບໍລິການຫລັງການຂາຍໃຫ້ອຸປະກອນເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນໃຫ້
ຮ້ານຄ້າເຫຼົ່ານີ້ເປັນບໍລິການທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ. ນີ້ຍ້ອນວ່າສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ
ແລ້ວ ສິນຄ້າຄົງຄັງທີ່ແຊ່ແຂງ /ຕູ້ເຢັນມີມູນຄ່າສູງຫຼາຍ, ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍ
ຫາຍຂອງສິນຄ້າເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນນະພູມກໍລະນີເຄື່ອງເປ້ເພ, ລູກ
ຄ້າຕ້ອງການການຈັດການຮັບມືສ້ອມແປງທັນທີ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ສ່ິງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນແມ່ນການຮັບມືກັບຄູ່ແຂ່ງ, ທີ່ເປັນບໍລິສັດຈີນ
ໃນລາວ. ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ການບໍລິການຫລັງການຂາຍ
ທີ່ວ່ອງໄວຄືຂອງພວກເຮົາໄດ້, ແຕ່ພວກເຂົາສາມາດຜະລິດເຄື່ອງເຢັນທີ່ມີລາຄາຖືກ

ກວ່າ. ມາດຕະການຮັບມື, ພວກເຮົານໍາສະເຫນີບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າສາງແຊ່ແຂງ ແລະ
ແຊ່ເຢັນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍສົດ ໃນທັນທີ. ນີ້ແມ່ນ ການບໍລິການທີ່ 
ດີສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເຮັດທຸລະກິດໃຫມ່, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການລົງ
ທຶນຫຼາຍ ແລະການນໍາໃຊ້ສາງແຊ່ແຂງ / ແຊ່ເຢັນແບບຈ່າຍຜ່ອນຈະສາມາດຕັດເປັນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຮູບລັກສວຍງາມທີ່
ດຶງດູດສາຍຕາຜູ້ຄົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ພວກເຮົາ ຈໍາເປັນຕ້ອງສຸມໃສ່ການເຮັດໃຫ້
ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກຍ່ີຫໍ້ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ພວກເຮົາມີໂອກາດໄປຕິດຕ້ັງເຄື່ອງເຮັດນໍ້າກ້ອນຂອງພວກເຮົາສອງເຄື່ອງຢູ່ທ່ີປະ
ເທດກໍາປູເຈຍ, ແລະ ພວກເຮົາເຫັນໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍ ການຂາຍເຄື່ອງເຮັດ
ນ້ຳກ້ອນຂອງພວກເຮົາ ຍ້ອນວ່າ ກຳປູເຈຍມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບລາວໃນດ້ານວັດ
ທະນະທໍາການກິນ, ເຊັ່ນດຽວກັບຄົນລາວ, ຄົນກຳປູເຈຍກໍ່ມັກດື່ມເບຍໃສ່ນ້ຳກ້ອນ
ຫຼາຍໆ. ແລ້ວກຳປູເຈຍຍັງມີງານແຕ່ງດອງ ແລະ ງານລ້ຽງຕ່າງໆຄືກັບລາວ, ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ການບໍລິໂພກນ້ຳກ້ອນມີລັກສະນະຄືກັນ.
ໃນອະນາຄົດ, ແກນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຈະປ່ຽນຈາກເຄື່ອງເຮັດນໍ້າກ້ອນ
ປ່ຽນເປັນສາງແຊ່ແຂງ ແລະ ແຊ່ເຢັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຜະລິດ 
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳກ້ອນຕາມອໍເດີ, ເຖິງວ່າ ຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງເຮັດນໍ້າກ້ອນຂະຫນາດ
ນ້ອຍຈະບໍ່ມີຫຼາຍຄືເກົ່າ, ແຕ່ຈະມີຄວາມ ຕ້ອງການເຄື່ອງເຮັດນໍ້າກ້ອນຂະຫນາດ 
ໃຫຍ່ຍັງມີຢູ່ສະເໝີ. ສາງແຊ່ແຂງ ແລະແຊ່ເຢັນຈະເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ່ອັນໃໝ່ໃນອະ
ນາຄົດ.
ຄຳຂວັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນ “ຄິດເຖິງຄວາມເຢັນ, ຄິດເຖິງຄຳມະນີ”. ພວກເຮົາຫວັງ 
ວ່າຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທັງຫມົດ ເໝືອນກັບວ່າ ພວກ
ເຂົາຈະຈື່ພວກເຮົາໃນຍາມທີ່ພວກເຂົາຄິດເຖິງເຄື່ອງແຊ່ແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປປະເທດອື່ນນອກຈາກລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກ
ມີຫຸ້ນສ່ວນຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ປະເທດກຳປູເຈຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຢາກ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ
ທີ່ຈະມີໂອກາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນໃນອະນາຄົດ.

1. ໂຮງນ້ຳກ້ອນຂະໜາດນ້ອຍຜະລິດໄດ້ 3ໂຕນຕໍ່ວັນ    2. ການຕິດຕັ້ງຫ້ອງເຢັນ    3. ຫ້ອງເຢັນທີ່ຕິດຕັ້ງສຳເລັດ    4. ລົດກະບະສຳລັບຕ່ອງໂສ້ສະໜອງເຢັນ

Establishment Year▶2009
Tel▶+856-20-5866-9669　E-mail▶inthavongsoulisa@gmail.com
Web▶www.bmgchampa.com
Address▶Ban Savang, Chanthaboury District, Vientiane Capital, Lao PDR

Khammany Ice machine manufacturing factory
Mr. Inthasith INTHAVONG/ Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of International Trade in China

ຜູ້ປະກອບການທ່ີສະໜັບສະໜູນຕ່ອງໂສ້ແຊ່ເຢັນຂອງລາວ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາເປັນວິສາຫະກິດຂອງລັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1982, ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄຳປືກ
ສາດ້ານວິສະວະກຳໂຍທາ ເຊັ່ນ: ການສຳຫລວດພູມສັນຖານ, ການອອບແບບ ແລະ
ການຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງທາງ, ຂົວ, ທາງລົດໄຟ, ທ່າເຮືອ ແລະ ສະໜາມບິນ, ການບໍ
ລິການຂອງພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນປະເທດລາວເປັນ
ຫຼັກ. ລູກຄ້າຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, 
JICA (ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຢີ່ປຸ່ນ), ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານຕ່າງໆ ແລະ 
ບັນດາອົງການໃຫ້ທືນພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ທຸກໆໂຄງການຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສົບການ, ລັດວິ 
ສາຫະກິດຂອງພວກເຮົາສະໜັບສະໜຸນວິສະວະກອນພາກສະໜາມແຕ່ລະສະ
ໜາມ ດ້ວຍວິສະວະກອນສະເພາະຢູ່ໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ຫ້ອງທົດສອບ-
ທົດລອງ. ພວກເຮົາຍັງເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ໃບຮັບຮອງ ມາດຕະຖານ ISO 9001: 
2015 ແລະ ເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບດ້ວຍຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກ ໂດຍອີງຕາມ 
ມາດຕະຖານຂອງ ISO ພວກເຮົາມີເຄືອຂ່າຍ ບໍລິສັດທີ່ປືກສາລະຫວ່າງ ປະເທດ
ທ່ີພວກເຮົາຮ່ວມງານນຳໃນຖານະບໍລິສັດຮ່ວມລົງທືນເພ່ືອປະມູນໃນຫຼາຍໆໂຄງ 
ການ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳນີ້ ມີຄວາມຕ້ອງການວິສະວະກອນ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ
ແລະ ທັກສະຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຄົນທີ່ມີພອນສະຫວັນ ດັ່ງກ່າວ ມັກຈະຖືກດຶງ 
ຫລື ຊື້ໂຕໄປຈາກວິສາຫະກິດຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນເພື່ອຈະຮັກສາຄົນທີ່ມີຄວາມ 
ສາມາດເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ໄດ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ການເພີ່ມຄ່າຕອບແທນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປ່ຽນ 
ວຽກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຝືກອົບຮົມທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາ 
ສາຍອາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ນອກຈາກນີ້ ເນື່ອງຈາກຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາສະເໜີ 
ການບໍລິການໃນລາຄາທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໂນ້ມນ້າວໃຫ້ລູກຄ້າໝັ້ນ
ໃຈໃນ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາ

ຈຳເປັນຕ້ອງສື່ສານກັບເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບ ການກໍ່ສ້າງ, ພວກ
ເຮົາຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ, 
ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນແບບໃໝ່ເພ່ືອຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບທຽບກັບຄູ່ແຂ່ງໃນ
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກໍ່ສ້າງ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ສ່ິງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາຈາກ ໂຄງການ
Keieijuku ກ່ຽວກັບອົງປະກອບຫຼັກໃນການບໍລິຫານຈັດການ ເຊັ່ນ: ການເງິນ,
ຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ແລະ ຍຸດທະສາດການຈັດການບໍລິຫານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນ
ວິສະຫະກິດທີ່ຍືນຍົງ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ພວກເຮົາມີໂອກາດ ໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງທຸລະກິດ ເນື່ອງຈາກມີການ
ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດລາວ, ພວກເຮົາກຳລັງ ແນມ
ຫາຜູ້ຮ່ວມທຸລະກິດຜູ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າການເຮັດທຸລະກິດຄືກັນ ແລະ ຕ້ອງການທີ່ຈະຂະ 
ຫຍາຍທຸລະກິດນຳກັນ. ນອກຈາກນີ້ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ 
ກໍ່ຕ້ອງການຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີທັກສະ, ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທີ່ມີ 
ຄວາມສາມາດ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ສ່ົງເສີມນະວັດຕະກຳຂອງການບໍລິຫານຈັດການທີ່ 
ນຳໄປສູ່ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວ ແລະ ຍືນຍົງ. ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນ 
ຮັບຜູ້ຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດທີ່ສາມາດຈັດຫາເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ເງິນທືນທີ່ 
ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຍັງເປີດຮັບຄວາມຮ່ວມມືທຸກຮູບແບບລວມໄປເຖິງ 
ການຮ່ວມທືນ.

1. ສຳນັກງານໃຫຍ່    2. ພະນັກງານໃນຫ້ອງການຢູ່ສະໜາມ    3. ວຽກງານປູຢາງ    4. ວຽກງານກໍ່ສ້າງຂົວ

Establishment Year▶1982
Tel▶+856-21-31-31350　E-mail▶ltec@laotel.com
Web▶www.ltec.com.la
Address▶Tha Deua Road KM 5, Sisatthanak District, P.O.BOX: 7329, 
Vientiane capital, Lao PDR

Lao Transport Engineering Consultant
Mr. Somphit BOUNNAPHOL / Deputy Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Civil Engineering in Lao PDR

ລັດວິສາຫະກິດທ່ີປຶກສາດ້ານການກໍ່ ສ້າງທ່ີມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ໃນການກໍ່ ສ້າງສາທາລະນຸປະໂພກ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຂ້າພະເຈົ້າເປີດບໍລິສັດອອກແບບກຣາຟຟິກ ໄດ້ປະມານ 20ປີ ແລະ ໄດ້ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນການຜະລິດ ແລະ ຕິດຕັ້ງປ້າຍ. ໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ຮັບວຽກ ແລະ ມີໂອກາດອອກແບບເສື້ອຍືດ ແລະ ເຫັນວ່າ ເສ້ືອຍືດ ທີ່ອອກ 
ແບບ ໃໝ່ທີ່ໄວລຸ້ນລາວໃສ່ເປັນເສື້ອທີ່ຜະລິດຢູ່ໄທ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ຕົນເອງຮູ້ວ່າ ມັນມີ
ຄວາມຕ້ອງການບົ່ມຊ້ອນໃນການຜະລິດຍືດ, ແລະ ຄາດຫວັງເລິກໆ ໃນໃຈ ວ່າຈະ
ມີຜູ້ປະກອບການຄົນລາວ ພັດທະນາແບຣນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ຂຶ້ນມາ, ພວກເຮົາ 
ຈຶ່ງສ້າງຕັ້ງທີມ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍນັກອອກແບບສາມ-ສ່ີຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນບໍລິສັດ 
ແລະ ເລີ່ມທຸລະກິດພິມ ເສື້ອຢືດທີ່ມີລວດລາຍເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ ຕາມ 
ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ, ໃນທ້າຍປີ 2021 ພວກເຮົາໄດ້ແຍກບໍລິສັດອອກມາ ເພື່ອ 
ຜະລິດ ເສ້ືອຢືດໃຫ້ບໍລິການແກ່ບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນ

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸດແຂງຂອງເຮົາແມ່ນ ການອອກແບບກຣາຟຟິກ. ພວກເຮົາສາມາດຜະລິດພາບ  
ເວັກເຕີແຕ້ມປະກອບໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ດ້ວຍນັກອອກແບບຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອໃຊ້ໃນ
ການພິມ, ນອກຈາກນີ້ ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນ, ພວກເຮົາພະຍາຍາມຫລຸດຈຳນວນການ 
ພົບກັບລູກຄ້າແບບໂຕຕ່ໍໂຕ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການຊື້-ຂາຍ ແບບອອນລາຍ, ພວກເຮົາ 
ຍັງໃຊ້ເສ້ືອຍືດ ແລະເຄື່ອງພິມຄຸນນະ ພາບສູງແບບດຽວກັນກັບໃນປະເທດໄທ, ແຕ່ 
ເນື່ອງຈາກຄ່າແຮງ ແລະ ຄ່າເຊົ່າໃນລາວຕ່ຳກວ່າປະເທດໄທ, ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດ
ຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ໃນລາຄາໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງໄທ. ໃນດ້ານເຕັກນິກ ພວກເຮົາເປັນ 
ບໍລິສັດທຳອິດໃນລາວທີ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງພິມໃສ່ເສື້ອຜ້າໂດຍກົງ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ 
ຜະລິດກຣາບຟິກທີ່ມີລາຍລະອຽດສູງໄດ້, ຂໍ້ມູນດິຈິຕອນສາມາດພິມໄດ້ໂດຍກົງ 
ໂດຍແຕກຕ່າງຈາກການສະກີນ, ຈຶ່ງເໝາະແກ່ການຜະລິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ມີປະ 
ລິມານໜອ້ຍ ຈຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການດັດແກ້ ແລະ ປັບ
ປ່ຽນເປັນລາຍອໍເດີທີ່ແທດເໝາະກັບຄົນຍຸກນີ້.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ: ກຸ່ມທຳອິດເປັນກຸ່ມທີ່ປະສົມປະ
ສານຮ່າງກຣາບຟິກທີ່ພວກເຮົາກຽມໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຜະລິດຈຳນວນໜ້ອຍ 
ສຳລັບຕົນເອງ ຫຼື ຂາຍໃນໂຊຊ່ຽວເນັດເວີກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອີກກຸ່ມຫນຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ 
ຕ້ອງການຢາກສ້າງ ແລະ ຂາຍດ້ວຍແບຣນຂອງຕົນເອງ. ເພື່ອຮອງຮັບເອົາລູກຄ້າ 
ທັງສອງກຸ່ມເຮົາໄດ້ແບ່ງເປັນສອງທີມ ທີມການຜະລິດ ແລະ ທີມອອກແບບ. 
ຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດຈາກໄທ ແຕ່ມີຮູບແບບທຸລະກິດ ແລະ ວິທີການທີ່
ແຕກຕ່າງກັນກັບພວກເຮົາ.  ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ການຈັດຫາຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ດີມາໃຫ້ລູກຄ້າໃນລາຄາທີ່ບໍ່ແພງຫຼາຍ, ເປົ້າໝາຍທຳອິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ 
ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃນປະເທດລາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຖານລູກຄ້າທີ່ແຂງແຮງ, 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຄິດວ່າຈະຂະຫຍາຍສູ່ຕະຫຼາດອອນລາຍໃນປະເທດໄທ, 
ເພາະວ່າ ສິນລະປະໄຮ້ພົມແດນ ແລະ ດ້ວຍການແຜ່ຂະຫຍາຍ ຂອງອິນເຕີເນັດ, 
ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບສາມາດເຜີຍແຜ່ ແລະ ກະຈາຍໄປໄດ້ທົ່ວໂລກໄດ້ໃນທັນທີ. 
ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ລາວໄດ້ຕາມກະແສຂອງໄທ ແຕ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຈາກນີ້ໄປ 
ກະແສການສັນສ້າງຈະໂດດເດັ່ນ ແລະແຜ່ຫຼາຍໃນລາວ ແລະ ກະແສທີ່ດັງຢູ່ລາວ 
ບາງຢ່າງອາດກ້າວໄປເປັນກະແສຢູ່ໄທໄດ້.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ບໍລິສັດຢີ່ປຸນເປັນບໍລິສັດ ທີ່ດີເລີດ ໃນດ້ານມີລະບົບການເຮັດວຽກ, ການຈັດການ
ແລະ ວິທີການຕະຫຼາດ, ພວກເຮົາຢາກຈະຮ່ວມມືກັບເຂົາເຈົ້າ. ໃນຖານະຫຸ້ນສ່ວນຢູ່ 
ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນໂຄງການທີ່ຈະສາມາດແບ່ງ
ປັນຈາກລາວໄປສູ່ທົ່ວໂລກ.

1. ນຳໜ້າວົງການດ້ວຍເຕັກນິການພິມໃສ່ຜ້າໂດຍກົງ    2. ທີມງານມືອາຊີບຂອງພວກເຮົາ

Establishment Year▶2021
Tel▶+856-20-5944-6696　E-mail▶masterprintlao@gmail.com
Web▶www.masterprint.website
Address▶Ban Saphanthong, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR

Master Printing Factory
Mr. Sayasouk PANYATHIP / Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Graphic Design in Australia

ຜູ້ບຸກເບີກທຸລະກິດພິມເສ້ືອຜ້າຕາມຈຳນວນຕ້ອງການ

Manufacturing Wholesale 
and Retail
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ ປັນຍາທິບຂອງພວກເຮົາເລີ່ມຕ້ົນຈາກ "ສູນການສຶກສາປັນຍາ 
ທິບ" ທີ່ສອນພາສາອັງກິດ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ການແຕ້ມຮູບ. ໃນໄລຍະນັ້ນເປັນ 
ໂຮງຮຽນສອນເພີ່ມທີ່ມີທັງສອນບົດຮຽນ ແລະ ມີກິດຈະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ 
ບັນດາເດັກນ້ອຍນັກຮຽນມັກ ແລະຕິດໃຈຫຼາຍ, ແລະ ບັນດາພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຫຼາຍ
ຄົນກໍ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພວກເຮົາເປີດເປັນໂຮງຮຽນນາໆຊາດ. ພ້ອມດຽວກັນກັບ 
ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ ເຈົ້າຂອງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຊອກຫາໂຮງຮຽນນານາ ຊາດ 
ທີ່ສອນສອງພາສາ ໃຫ້ກັບລູກຂອງເພີ່ນເອງ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນທີ່ກົງກັບຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງເພີ່ນເລີຍ. ຈຶ່ງເຫັນວ່ານີ້ເປັນໂອກາດທາງທຸລະກິດ ແລະ ໄດ້ເປີດ ໂຮງ 
ຮຽນປະຖົມນານາຊາດປັນຍາທິບທີ່ມີທັງຫຼັກສູດເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາ 
ລາວ ຂຶ້ນໃນປີ 2001. 20 ປີຜ່ານໄປ, ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນກາຍມາ ເປັນ 
ໂຮງຮຽນນາໆຊາດປັນຍາທິບທີ່ມີຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານຈົນເຖິງ ມັດທະຍົມປາຍ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາສິດສອນຕາມຫຼັກສູດອັງກິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ 
Cambridge ແລະ ພວກເຮົາເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນໂຮງຮຽນນາໆຊາດ
ອັງກິດໃນອາຊີ ແລະ ສະພາໂຮງຮຽນນາໆຊາດອັງກິດ. ການສອນ ແມ່ນອີງໃສ່ 
ຫຼັກສູດທີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ມີສະ ພາບແວດລ້ອມສ່ິງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄໝປອດໄພ. ຈຸດຂາຍທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງ ໂຮງຮຽນກໍ່ຄື
ມີທັງການສອນເປັນພາສາອັງກິດ, ຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ແລະ ມີພາສາຈີນທີ່ໄລຍະຫຼັງນີ້ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ, ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງຮຽນ
ນາໆຊາດຫຼາຍແຫ່ງທີ່ເປີດ ສອນສະເພາະຫຼັກສູດພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ໃນປະຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນກັບ ສ່ິງທ້າທາຍບາງຢ່າງ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, 
ໂຮງຮຽນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈຶ່ງເກີດມີຄູ່ແຂ່ງ ໃນຕະຫຼາດ ທີ່ສະເຫນີຫຼັກ ສູດ
ທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສ່ິງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ເປັນ 
ເອກະລັກແມ່ນຄູອາຈານ ຜູ້ສິດສອນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ 
ພວກເຮົາຍັງມີຫຼັກສູດທີ່ດີເລີດນຳອີກ. ຄວາມທ້າທາຍຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ການ
ຮັກສາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສູງເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ ຄວບຄູ່ກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ 
ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາມີໂຮງຮຽນ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອີກແຫ່ງ 
ໜຶ່ງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ກຳລັງກະກຽມເປີດອີກແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ ໃນນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາວາງແຜນພັດທະນາໃຫ້ເປັນມະ ຫາວິທະຍາ 
ໄລທີ່ເປີດສອນເປັນພາສາອັງກິດ, ໂດຍມີຫຼັກສູດຕັ້ງແຕ່ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈົນເຖິງ 
ການຕະຫຼາດ ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສາມາດສະຫນອງອຸປະກອນ ແລະ ເຟີນີເຈີ 
ສຳລັບໂຮງຮຽນໃຫ້ພວກເຮົາ. ນອກຈາກຈະນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຟີນີເຈີເຫຼົ່ານີ້
ຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາເອງແລ້ວ ໃນອະນາຄົດຍັງຢາກເປັນຕົວແທນຈຳ 
ໜ່າຍອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ໃນປະເທດລາວ. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບບໍ
ລິສັດຍີ່ປຸ່ນທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຫລັກສູດການຮຽນໃນວິຊາຮຽນຂຽນໂປຼແກຼມ ແລະ 
ຫຸ່ນຍົນອັນທີ່ສາມາດເອົາເຂົ້າໃນຊັ້ນຮຽນຂອງພວກເຮົາໄດ້.

1. ຊົ່ວໂມງຫັດອ່ານເຫລົ່າເລື່ອງດ້ວຍນິທານຮູບພາບໃຫ້ຟັງ    2. ຮູບດ້ານໜ້າຂອງໜຶ່ງໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ

Establishment Year▶2001
Tel▶+856-21-412-825　E-mail▶admin@pislao.com
Web▶pislao.com
Address▶Saphanthong Neua Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR

Panyathip International School
Mr. Vanvira SINGHAVARA / Operation Manager
Nationality▶Lao　
Education▶Diploma of Information Technology, Diploma of Business Administration in Lao PDR 

ໂຮງຮຽນນາໆຊາດທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີເນັ້ນໃສ່ຫັຼກສູດພາສາລາວ
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ເນື້ອໃນຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ພາຍຫຼັງທ່ີຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີສາຂາວິສະວະກຳໂຍທາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ 
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຮ່າໂນ້ຍ ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ 
Sun Steel Corporation ເປັນເວລາ 1 ປີ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຍ້າຍໄປປະຈຳທີ່ 
ບໍລິສັດ Siam Steel Vietnam Co., Ltd. ໃນຕຳແຫນ່ງ ນາຍພາສາຫວຽດນາມ-
ອັງກິດ-ໄທ ໃຫ້ພະນັກງານໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ; ແລະ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກກໍ່ໄດ້ 
ຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດວິຊາການບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງຍ່ີປຸ່ນນຳສະຖາບັນ 
ການສຶກສາ, ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຈັດການໃຫຍ່. ຫລັງຈາກນັ້ນ 
ກໍ່ໄດ້ກັບມາປະເທດລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປີດຮ້ານມິນິມາດໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ຊື້ໂປຣ 
ແກຼມ POS ຈາກຜູ້ຜະລິດໄທມານຳໃຊ້. ເມື່ອຄົນອື່ນເຫັນ ກໍ່ເລີ່ມຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຊ່ວຍ 
ຕິດຕັ້ງຊອບແວຄືກັນນັ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເລີ່ມເດີນທາງໄປຂາຍ 
ລະບົບ POSໃນທົ່ວປະເທດ. ຕໍ່ມາກໍ່ກາຍເປັນຕົວແທນຂາຍຊອບແວ ດັ່ງກ່າວແລະ 
ໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ຊ່ວຍຜະລິດຊອບແວ ສະບັບພາສາລາວ ແລະ ປັບສ່ວນໜ້າຈໍໃຫ້ 
ແທດເໝາະກັບຜູ້ໃຊ້ຄົນລາວເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ປະກອບສ່ວນຂະຫຍາຍການຂາຍ 
ຊອບແວໃນປະເທດລາວ ແລະ ສຸດທ້າຍພວກເຮົາກໍ່ກາຍ ເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 
ຂອງຜູ້ຜະລິດຊອບແວ. ນະປະຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາມີ ລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຫົວ 
ໜ່ວຍທຸລະກິດ, ເລີ່ມຕ້ັງແຕ່ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຈົນເຖິງບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: 
PTT (ລາວ), Amazon Café, ແລະ ITECC Mall ກໍ່ນໍາໃຊ້ຊອບແວ, ຮາດແວ 
ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ຄໍາຂວັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນ"ພວກເຮົາຖືວ່າລູກຄ້າປຽບເໝືອເປັນຄົນໃນຄອບຄົວ"
ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ແກ່ລູກຄ້າ. ພວກເຮົາ 
ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນດ້ວຍການສະຫນອງການບໍລິການ
ສະເພາະແຕ່ລະຄົນໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຫົວໜ່ວຍ      
ທຸລະກິດ, ແລະ ຈາກປະສົບການໂດຍກົງຂອງພວກເຮົາ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາ 
ມາດຊອກຫາບັນຫາ (Pain point) ແລະ ຍຸດທະສາດມາແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ແກ່ບັນ 
ດາລູກຄ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າມີປະສົບການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຫວຽດນາມ, ແລະ 
ໃນປະຈຸບັນປະເທດລາວພວມຂ້າມຜ່ານ     ໄລຍະການພັດທະນາຄືກັນກັບຢູ່ປະເທດ 
ຫວຽດນາມ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງ
ແຕ່ລະໄລຍະພັດທະນາຕົວຂອງສັງຄົມ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່າ ທຸ 
ລະກິດຢູ່ລາວກຳລັງຈະປະເຊີນ ກັບບັນຫາຫຍັງແດ່ ແລະ ຈະສາມາດຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື 
ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິພາບໄດ້.

ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານແມ່ນຫຍັງ?
ສ່ິງທ້າທາຍຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນການສັນຫາ-ຮັກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມບຸກ 
ຄະລາກອນ. ໃນປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດມີພະນັກງານທັງຫມົດ 40 ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບ 
ພວກເຮົາ, ແລະ ໃນອະນາຄົດ ຂ້າພະເຈົ້າວາງແຜນ ຈະເພີ່ມຈໍານວນພະນັກງານ 
ຕື່ມອີກ. ການຝຶກອົບຮົມໃຊ້ເວລາຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກໃຫມ່ບັນລຸມາດຕະຖານ 
ຂອງພວກເຮົາໃນດ້ານຄວາມຮູ້ວິຊາການ, ທັກສະການບໍລິການລູກຄ້າ, ຂັ້ນຕອນ 
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງການເປັນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ.

ໃນອະນາຄົດທ່ານຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປແບບໃດ?
ພວກເຮົາຈົດຈ່ໍແລະຄອງຄອຍສ່ິງຈະມາທ້າທາຍຕົນເອງໃນການເຮັດຫຼາຍສ່ິງ 
ຫຼາຍຢ່າງໃນອະນາຄົດ.ພວກເຮົາຕ່ືນເຕ້ັນໃນການເຮັດທົດລອງການສ້າງຮຽບ 
ຮຽງວິດີໂອ ແລະ ການອອກແບບກຣາບຟິກ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍທາງການຕະຫຼາດ 
ແລະ ນຳໃຊ້ພວກມັນເປັນສ່ືໂຄສະນາ. ເນື່ອງຈາກ Facebook ແລະ YouTube 
ກາຍເປັນແກນກາງຂອງການດຳລົ ງຊີ ວິດຂອງຄົນຫຼ າຍຂຶ້ ນກ ວ່າ ເກົ່ າ , 
ຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອສ້ັນໄດ້ກາຍເປັນ ວິທີການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄືແນວນີ້, 
ພວກເຮົາກໍາລັງພິຈາລະນາທ່ີຈະເລີ່ມຕ້ົນສູນຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການຖ່າຍວິດີໂອ 
ແລະ ຕັດຕໍ່, ແລະ ຖ້າຫາກວ່າມັນປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະພັດທະນາແນວ 
ຄວາມຄິດນີ້ໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງຮຽນເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາຈໍານວນ
ຫຼາຍທີ່ມາຈາກຊົນນະບົດ.

ທ່ານມີ ຂໍ້ຄວາມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່?
ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທ່ີຈະເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດຕ່າງໆທ່ີຮ່ວມແບ່ງປັນຄຸນຄ່າ 
ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮ່ວມມື ໂດຍການແບ່ງປັນເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມ 
ຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຂາອາຊີບຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍສະເພາະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ 
ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ. ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມ ສົນໃຈໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດພື້ນຖານ 
ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ການຂຽນໂປຣແກຼມພື້ນຖານ, ແລະການຮຽນຮູ້ຫຸ່ນຍົນຢູ່
ສູນຝຶກອົບຮົມ ຂອງພວກເຮົາ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີຂອງຊາວ 
ໜຸ່ມລາວຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

1. ທ.ໂອຫຼົງ ບຸດຊາວົງ(ລຸ້ນ4)    2. ລາຍການສິນຄ້າ    3. ໜ້າຕ່າງຊອບແວທີ່ເປັນພາສາລາວຖືກນຳໃຊ້ໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ

Establishment Year▶2012
Tel▶+856-20-5888-9688　E-mail▶ceo@smarttechgroup.la
Web▶www.smarttechgroup.la
Address▶27 Ban Dongkhamxang, Hatsaifong District, Vientiane Capital, Lao PDR

Smart Technology Co., Ltd.
Mr. Phouthong Phonvixay / Director
Nationality▶Lao　Education▶Bachelor of Civil Engineering in Vietnam

ຄາດຄະເນທຸລະກິດໃໝ່ໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປຕາມການພັດທະນາຂອງລາວ
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ບົດຄຳເຫັນຂອງທ່ານຫົວໜ້າທ່ີປຶກສາໂຄງການ JICA
ທ່ີສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ)

ໂຄງການ Keiei-juku ໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຜ່ານສູນຍີ່ປຸ່ນ (Japan Center) ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນ 
ໂຄງການພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການ JICA. 
ໃນປະຈຸບັນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນທີ່ສູນຍ່ີປຸ່ນ (Japan Center) ໃນ 6 ປະເທດລວມມີ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ 
ເຊິ່ງໝາກຜົນຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະປະເທດຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ດຳເນີນ 
ໂຄງການ Keiei-juku  ແລະ ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາຍາວນານທີ່ສຸດ. ຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໄດ້ເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ຕົວຈົນກາຍມາເປັນ ບໍລິສັດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຂະແໜງການຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. 
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າໂຄງການ Keiei-juku ມີຈຸດແຂງ 3 ຈຸດດັ່ງນີ້:
ຈຸດທີໜຶ່ງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຮຽນຮູ້ຫຼັກການບໍລິຫານບໍລິສັດເຊິ່ງມີລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດນຳໄປປະຕິບັດໃຊ້ໄດ້ຈິງ ຜ່ານການ 
ຮຽນ ແລະ ບົດເຝິກຫັດຈາກອາຈານຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມີຄວາມສໍານິສໍານານແລະ ປະສົບການໃນດ້ານການບໍລິຫານ, ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນ 
ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜ່ານການສັງເກດຂອງບໍລິສັດຍ່ີປຸ່ນ. ໂດຍຄວາມຮູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ keiei-juku ຈະສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນຫາ 
ສ່ິງທ້າທາຍທີ່ຢູ່ພາຍໃນບໍລິສັດຂອງຕົນເອງ, ການພັດທະນາ ແລະປະຕິບັດແຜນການເພື່ອປັບປຸງ ແລະສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດ. 
ຈຸດທີສອງ, ຜູ້ທີ່ກຳລັງຮຽນ ແລະ ຜູ້ທີ່ສຳເລັດໂຄງການ Keiei-juku ຈະເຮັດໃຫ້ອົງກອນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ 
ໃນອະນາຄົດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງສາມາດສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານອົງກອນ ແລະ ຍັງໄດ້ເຂົ້າເຖິງການ 
ຮ່ວມທຸລະກິດເຊັ່ນດຽວກັນ. ເຄື່ອຂ່າຍອາດີດ Keiei-juku ຫຼື ເອີ້ນກັນວ່າ “Keiei-Juku Laos (KJL)” ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ. 
ຈຸດທີສາມ, ນັບຕ້ັງແຕ່ Keiei-juku ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການບໍລິການທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ ຂອງ ສລຍ,  
ສລຍຈະຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມພາຍຫລັງສຳເລັດໂຄງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສລຍຍັງຈະສ່ົງເສີມການສ້າງ ສາຍພົວພັນທັງພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກເຄືອຂ່າຍອາດີດ Keiei-juku (KJL). 
ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ແມ່ນຈະນຳສະເໜີ 41 ບໍລິສັດທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມຫລັກສູດ Keiei-juku ໃນຮຸ່ນທີ 1  (ປີ 2017) ຈົນເຖິງຮຸ່ນທີ  4 ປີ (2020) ທີ່ຈັດໂດຍ 
ສລຍ. ທຸກໆບໍລິສັດ ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າໃນອະນາຄົດພວກເຂົາ 
ຈະສາມາດເຕີບໂຕຈົນກາຍເປັນບໍລິສັດທີ່ດີເດັ່ນໃນຂະແໜງການຂອງຕົນໃນປະເທດລາວ. 
ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ສລຍ. ພວກເຮົາຍິນດີທີເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃຫ້ບໍລິການທ່ານ. 

Naoto OKAWA
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