ກຳນປັບປຸງ ຄຸນນະພຳບ ແລະ ຄວຳມອຳດສຳ
ມຳດໃນກຳນຜະລິດ ເພົ່ອໃຫູ້ສຳມຳດຕອບສະ
ໝອງຄວຳມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກຳນຂອງຕະຫລຳດ
ກ່ຽວກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ

ໂຄງກຳນທຶນສມທບ
ເພົ່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດII

ກໍລະນີສຶກສຳທີ 2

ໃນເດອນພະຈິກ 2020

ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມກຳນ
ຄ້ຳຂຳອອກ-ຂຳເຂົ້ຳ
ຈໍຳກັດຜູ້ດຽວ

ຂະແໜງກຳນ:
ກຳນຄ້ຳ
ກິດຈະກໍຳສົ່ງເສີມທຸລະກິດ:
ກຳນອອກແບບໃນອຸດສຳ
ຫະກໍຳກຳນຜະລິດ
ຜູ້ສະໝອງກຳນບໍລິກຳນ
ຈຳກຫລຳຍພຳກສ່ວນ

ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມ ກຳນຄ້ຳຂຳອອກ-ຂຳເຂົ້ຳ ຈໍຳກັດຜູ້ດຽວ ແມ່ນບໍລິສັດຜູ້ຍິງເປັນເຈົ້ຳ
ຂອງ. ໃນເບົ້ອງຕົ້ນກຳນເຮັດທຸລະກິດແມ່ນດໍຳເນີນແບບທຸລະກິດຄອບຄວທີົ່ເຮັດກຳນຄ້ຳ
ຂຳຍແບບຊົ້ໄປຂຳຍມຳ, ຫັງຈຳກນັົ້ນ ກໍໄດູ້ຈດທະບຽນວິສຳຫະກິດຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນໃນ
ເດອນຕຸລຳ 2010. ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດມີພະນັກງຳນປະຈໍຳ ທັງໝດ 16 ຄນ.
ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມດໍຳເນີນທຸລະກິດໂຮງສີເຂົ້ຳໂດຍໄດູ້ຈໍຳໜ່ຳຍເຂົ້ຳໜຽວ(ປະມຳນ 60%)
ແລະ ເຂົ້ຳຈ້ຳວຫອມມະລິ (40%). ບໍລິສັດໄດູ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກຸ່ມຊຳວນຳປກເຂົ້ຳໃນ
6 ໜ່ບ້ຳນ ຢ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິົ່ງເປັນຜູ້ສະໜອງເຂົ້ຳເປອກໃຫູ້ບໍລິສັດ ແລະ ມີ
ທ່ຳແຮງໃນກຳນເຮັດວຽກກັບກຸ່ມຊຳວນຳເພິົ່ມຂົ້ນ.
ໃນປະຈຸບັນບໍລິສັດໄດູ້ຂຳຍເຂົ້ຳສະ
ເພຳະແຕ່ຢ່ພຳຍໃນປະເທດ ໂດຍນໍຳໃຊູ້ກຳນຂຳຍແບບ ຂຳຍໃຫູ້ກັບພໍົ່ຄ້ຳແມ່ຄ້ຳດ້ວຍກັນ
ແລະ ຂຳຍໃຫູ້ກັບລກຄ້ຳໂດຍຕງ. ກໍຳລັງກຳນຜະລິດຂອງບໍລິສັດແມ່ນ ໄດູ້ປະມຳນ 10
ໂຕນ/ມົ້ ສໍຳລັບເຂົ້ຳຂຳວທີົ່ສີສໍຳເລັດ ເຊິົ່ງສະໜອງໄດູ້ພຽງແຕ່ 50% ຂອງຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ຂອງຕະຫຳດໃນປະຈຸບັນ.
ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມ ຍັງໄດູ້ຮັບຄວຳມສນໃຈຈຳກ ຜູ້ຊົ້ທີົ່ຢ່ຕ່ຳງປະເທດ ລວມທັງຜູ້ຊົ້ລຳຍ
ໃຫຍ່ທີົ່ຢ່ທະວີບເອີລບ ເຊິົ່ງເປັນບໍລິສັດຜະລິດສະບຽງອຳຫຳນ ແລະ ໂພສະນຳກຳນ, ເຊິົ່ງ
ມີບໍລິສັດແມ່ຢ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ທີົ່ກໍຳລັງຊອກຫຳເຂົ້ຳຄຸນນະພຳບດີ ທີົ່ສຳມຳດນໍຳເອຳ
ມຳໃຊູ້ເພົ່ອຜະລິດໃຫູ້ເປັນຜະລິດຕະພັນແປູ້ງທີົ່ບໍົ່ມີສຳນກຼູເຕັນໃນສິນຄ້ຳຫຳຍຊະນິດ.
ເຂົ້ຳໄດູ້ຖກນໍຳມຳໃຊູ້ ເປັນແຫົ່ງທຳດແປູ້ງທີົ່ບໍມີສຳນກເຕັນ ແລະ ເລັກໂຕສ, ແລະ ເປັນໂປ
ຕິນທີົ່ຍ່ອຍສະຫຳຍໄດູ້. ຕວຢ່ຳງ: ແປູ້ງເຂົ້ຳ ຖກນໍຳໃຊູ້ຢ່ຳງຫວງຫຳຍໃນອຳຫຳນເດັກນ້ອຍ
ແລະ ຊີລຽວສໍຳລັບເດັກແດງ (ໂປຕິນຈຳກເຂົ້ຳ ມີສຳນອຳມິໂນອຳຊິດ ທີົ່ໄກູ້ຄຽງກັບນໍຳົ້ນມ
ແມ່) ແລະ ແປູ້ງເຂົ້ຳສຳມຳດນໍຳເອຳໄປໃຊູ້ໄດູ້ຢ່ຳງຫຳກຫຳຍ ນັບຕັົ້ງແຕ່ກຳນປຸງແຕ່ງໃຫູ້ເປັນ
ຜະລິດຕະພັນອຳຫຳນທີົ່ມີສ່ວນປະສມເຮັດໃຫູ້ເປັນຄີມຣເຊິົ່ງສຳມຳດຫລຸດໄຂມັນອີມໂຕ
ໄດູ້, ຈນເຖິງກຳນເພີົ່ມຄວຳມກອບຂອງ ຂະໜມປັງທີບ
ົ່ ໍົ່ມີກຼູເຕັນ. ໂປຕິນຈຳກເຂົ້ຳ ຍັງຖກ
ນໍຳໃຊູ້ເຂົ້ຳໃນກຳນຜະລິດ ອຳຫຳນທີົ່ໃຫູ້ພະລັງງຳນ ທີົ່ມີອຳຫຳນປະເພດກິນຫລິົ້ນ, ອຳຫຳນ
ປະເພດອບ ແລະ ອຳຫຳນສັດລ້ຽງ ແລະ ສຳມຳດນໍຳໃຊູ້ກັບອຳຫຳນປະເພດອົ່ນໆອີກໄດູ້

ສິົ່ງທ້ຳທຳຍໃນກຳນຂະຫຍຳຍທຸລະກິດໃຫູ້ເຕີບໂຕ…?

ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມຮັບຮູ້ວ່ຳ ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບກຳນເພິົ່ມປະລິມຳນກຳນຂຳຍໃຫູ້ຫຳຍ
ຂຶົ້ນກ່ວຳເກົ່ຳ ແມ່ນເຄົ່ອງຈັກ ແລະ ໂຄງລ່ຳງພົ້ນຖຳນທີົ່ລ່ຳສະໄໝຢ່ໃນໂຮງສີເຂົ້ຳຂອງພວກ
ເຂຳ. ບໍລິສັດຕ້ອງກຳນລງທຶນໃສ່ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ສໍຳລັບກຳນຜະລິດ (ບ່ອນຕຳກ ແລະ
ໂຮງສີເຂົ້ຳ) ເພົ່ອເປັນກຳນເພີົ່ມປະລິມຳນ ແລະ ຜນໄດູ້ຮັບທີົ່ມີຄຸນນະພຳບດີຂຶົ້ນນັົ້ນກໍຄ
ກຳນສ້ຳງມຳດຕະຖຳນກຳນຜະລິດທີົ່ສະອຳດປອດໄພ (GMP).
ປະລິມຳນກຳນສີເຂົ້ຳທີົ່ຫຳຍຂຶົ້ນຈະສຳມຳດຕອບສະໜອງໄດູ້ຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນທີົ່ມີໃນ
ປະຈຸບັນ ແລະ ໃນເວລຳດຽວກັນຄຸນນະພຳບສິນຄ້ຳທີົ່ດີຂຶົ້ນຈະເຮັດໃຫູ້ບໍລິສັດເລີົ່ມເຈຳະ
ຕະຫຳດສົ່ງອອກ. ບໍລິສັດຈິົ່ງໄດູ້ຕັດສິນໃຈວ່ຳຈໍຳເປັນຕ້ອງໄດູ້ລງທຶນ ຊເົ້ ຄົ່ອງຈັກສີເຂົ້ຳ
ແລະ ອຸປະກອນກຳນຜະລິດອັນໃໝ່ເຂົ້ຳມຳ.

ວິທີກຳນແກູ້ໄຂບັນຫຳເພອ
ົ່ ພັດທະນຳທຸລະກິດ…

“ຂ້ຳພະເຈົ້ຳຮູ້ສຶກພມໃຈ ທີົ່ໄດູ້ເປັນໜຶົ່ງໃນ

ບໍລິສັດທີົ່ໄດູ້ຮັບ ກຳນສະໜັບສະໜນຈຳກ
ໂຄງກຳນ BAF II - ທັງກຳນໃຫູ້ຄໍຳແນະນໍຳ
ທີົ່ບໍົ່ເສຍຄ່ຳ ແລະ ທຶນສມທບ -ເພົ່ອປັບປຸງ
ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດ
ຂອງຂ້ຳພະເຈົ້ຳ. ກຳນສະໜັບສະໜນນີົ້ ໄດູ້
ຊ່ວຍໃຫູ້ຂ້ຳພະເຈົ້ຳສ້ຳງຄວຳມໝັົ້ນໃຈໃຫູ້ໂຕ
ເອງເພິົ່ົ້ມຂຶົ້ນ ແລະ ເປັນກຳນກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫູ້
ຂ້ຳພະເຈົ້ຳ ລງທຶນຫຳຍຂຶົ້ນ ເພົ່ອກຳນເຕີບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍຳຍຕວຂອງທຸລະກິດໃຫູ້ຫຳຍ
ຂຶົ້ນ. ໂດຍກຳນສະໜັບສະໜນຈຳກໂຄງກຳນ
BAF II, ຂ້ຳພະເຈົ້ຳມີຄວຳມສຸກ ທີົ່ໄດູ້ເຫັນ
ກຳນຜະລິດໄດູ້ຮັບກຳນປັບປຸງໃຫູ້ດີ ພ້ອມກັບ
ສິົ່ງອໍຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນຜະລິດທີົ່
ດີຂຶົ້ນ ແລະ ໄດູ້ຄຸນນະພຳບຕຳມ
ມຳດຕະຖຳນ ກຳນຜະລິດທີົ່ສະອຳດປອດໄພ
(GMP)”
ທ່ຳນ ນຳງ ບຸນຮຽງ, ເຈົ້ຳຂອງບໍລິສັດ ຈໍຳປຳ
ຫອມກຳນຄ້ຳຂຳອອກ-ຂຳເຂົ້ຳ ຈໍຳກັດຜູ້ດຽວ

“ທ່ຳນ ນຳງ. ບຸນຮຽງ ແມ່ນຜູ້ປະກອບກຳນ

ທີົ່ແທູ້ຈິງ. ລຳວໄດູ້ສຸມໃສ່ແກູ້ໄຂ ບັນຫຳດ້ຳນ
ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງທຸລະກິດລຳວເອງ ແລະ
ກໍບໍົ່ເຄີຍທີົ່ຈະຢຸດຊອກຫຳໂອກຳດ ທີົ່ສຳມຳດ
ເຮັດໃຫູ້ທຸລະກິດຂອງລຳວເຕີບໃຫຍ່
ຂະຫຍຳຍຕວ. ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມ ເປັນໜຶົ່ງ
ໃນອີກຫຳຍທຸລະກິດທີົ່ແມ່ນແມ່ຍິງເປັນເຈົ້ຳ
ຂອງທຸລະກິດ ພວກເຮຳ ທີມງຳນໂຄງກຳນ
BAF II ມີຄວຳມສຸກທີົ່ໄດູ້ເຮັດວຽກນໍຳ ແລະ
ພວກເຮຳກໍໄດູ້ຮຽນຮູ້ຫຳຍຢ່ຳງ ຈຳກຄວຳມ
ຊໍຳນິຊໍຳນຳນງຳນຂອງ ທ່ຳນ ນຳງ. ບຸນຮຽງ
ໃນອຸດສຳຫະກໍຳນີົ້. ທ່ຳນ ນຳງ. ບຸນຮຽງ ໄດູ້
ເຮັດວຽກຢ່ຳງໃກູ້ຊິດກັບ ກຸ່ມຊຳວນຳປກເຂົ້ຳ
ໃນຫຳຍບ້ຳນ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂຳມີລຳຍຮັບ
ປະຈໍຳ. ພວກເຮຳຂໍອວຍພອນໄຊ ໃຫູ້ ທ່ຳນ
ນຳງ. ບຸນຮຽງ ປະສບຜນສໍຳເລັດໃນທຸລະກິດ
ຂອງລຳວ.
ທ່ຳນນຳງ ວິໄລຈິດ ແສນມັງທອງ,ຮອງຫວ
ໜ້ຳໂຄງກຳນ BAFII

ໂດຍຕັດສິນໃຈລງທຶນຊົ້ເຄົ່ອງສີເຂົ້ຳໃໝ່,ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມຮູ້ວ່ຳຕ້ອງມີກຳນວຳງແຜນ
ຜັງຂອງຕຶກອຳຄຳນທີົ່ຈະສ້ຳງຂຶົ້ນໃໝ່ພ້ອມກັບເຄົ່ອງຕຳກເຂົ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນທີົ່ໃຊູ້
ເຂົ້ຳໃນກຳນຜະລິດ. ບໍລິສັດຍັງຕ້ອງໝັນ
ົ້ ໃຈວ່ຳ ແຜນຜັງໃນກຳນຈັດລຽງເຄົ່ອງຈັກ
ແມ່ນໄດູ້ສອດຄ່ອງຕຳມມຳດຕະຖຳນກຳນຜະລິດທີົ່ສະອຳດປອດໄພ(GMP)
ເພົ່ອຮັບປະກັນວ່ຳ ຈະໄດູ້ຮັບກຳນຢັົ້ງຢນມຳດຕະຖຳນກຳນຜະລິດທີົ່ສະອຳດປອດໄພ
(GMP) ດັົ່ງກ່ຳວ.
ບໍລິສັດຮູ້ວ່ຳ ເຖິງຈະມີອຸປະກອນໃໝ່ຢ່ໃນຕຶກຫັງໃໝ່ກໍຕຳມ ຖ້ຳປຳດສະຈຳກກຳນ
ອອກແບບ ແລະ ກຳນວຳງແຜນຜັງທີົ່ຖກຕ້ອງແລູ້ວ ກຳນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພຳບ
ຂອງເມັດເຂົ້ຳທີົ່ບໍລິສັດຕ້ອງກຳນອຳດຈະບໍົ່ໄປຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນທີົ່ວຳງໄວູ້.
ສະນັົ້ນ ບໍລິສັດຈິົ່ງຈໍຳເປັນຊອກເອຳຊ່ຽວຊຳນເຂົ້ຳມຳເປັນທີົ່ປຶກສຳ ໂດຍໃຫູ້ເຂົ້ຳມຳ
ຊ່ວຍໃນກຳນ ອອກແບບແຜນຜັງໂຮງສີໃຫູ້ໄດູ້ດີທີົ່ສຸດ. ໃນເວລຳນັົ້ນເອງ ບໍລິສັດຈໍຳ
ປຳຫອມ ໄດູ້ເຂົ້ຳມຳຫຳ ໂຄງກຳນ BAF II ແລະ ສະໝັກເອຳທຶນສມທບ ເພົ່ອຊ່ວຍ
ຈ່ຳຍຄ່ຳທີປ
ົ່ ຶກສຳ. ແລະ ທີມງຳນ ໂຄງກຳນ BAF II ກໍໄດູ້ໃຫູ້ກຳນຊ່ວຍເຫອເປັນຢ່ຳງ
ດີ.
ໃນທີສ
ົ່ ຸດ..

ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມສຳມຳດເລິີົ່ມຕົ້ນກຳນຜະລິດ ໃນໂຮງສີເຂົ້ຳຫັງໃໝ່ໄດູ້ທັນກັບເວລຳ
ເພົ່ອນໍຳເອຳເຂົ້ຳທີົ່ຫຳກໍເກັບກ່ຽວແລູ້ວຫັງລະດຝນ ເຂົ້ຳມຳສີ ແລະ ຜນໄດູ້ຮັບໃນ
ເບົ້ອງຕົ້ນ ກໍຊີົ້ໃຫູ້ເຫັນວ່ຳ ທັງປະສິດທິພຳບ ແລະ ຄຸນນະພຳບໄດູ້ຮັບກຳນປັບປຸງດີ
ຂຶົ້ນ. ກໍຳລັງກຳນຜະລິດຂອງບໍລິສັດ ໄດູ້ເພີົ່ມຂຶົ້ນຈຳກ 10 ໂຕນ ມຳເປັນ 42 ໂຕນ/ມົ້
ສໍຳລັບເຂົ້ຳຂຳວທີົ່ສີສໍຳເລັດ. ຈໍຳນວນກຸ່ມຊຳວນຳທີົ່ສະໜອງເຂົ້ຳເປອກໃຫູ້ກັບ ບໍລິສັດ
ກໍເພີົ່ມຂຶົ້ນຕົ່ມອີກ 6 ກຸ່ມ.
ແຜນກຳນຂນສົ່ງເຂົ້ຳສຳນໃນຄັົ້ງທໍຳອິດໄປໃຫູ້ກັບຜູ້ຊົ້ໃນທະວີບເອີລບໄດູ້ເລີົ່ມຕົ້ນຂຶົ້ນ.
ແຕ່ກໍໜ້ຳເສຍດຳຍ ທີົ່ຜນກະທບຂອງ ກຳນລະບຳດພະຍຳດ COVID-19 ເຮັດໃຫູ້ບໍົ່
ສຳມຳດ ນໍຳເອຳຕູ້ຄອນເທນເນີົ້ ເຂົ້ຳມຳທ່ຳເຮອຢ່ບຳງກອກໄດູ້. ສະນັົ້ນ ກຳນຂນສົ່ງ
ຂອງຄັົ້ງທໍຳອິດນັົ້ນ ກໍຕ້ອງໄດູ້ຖ້ຳໄປຕົ່ມ ຈນກ່ວຳສິົ່ງກີດຂວຳງດ້ຳນຕ່ອງໂສູ້ກຳນສະ
ໜອງ ທີົ່ເກີດຈຳກພະຍຳດລະບຳດ ຈະໄດູ້ຮັບກຳນແກູ້ໄຂດີຂຶົ້ນ.

ສະນັົ້ນ, ບຳດກ້ຳວຕໍໄົ່ ປ..
ທ່ຳນນຳງ ບຸນຮຽງ, ຜູ້ອໍຳນວຍກຳນຂອງ ບໍລິສັດຈໍຳປຳຫອມກຳນຄ້ຳຂຳອອກ-ຂຳເຂົ້ຳ
ຈໍຳກັດຜູ້ດຽວ ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຳຍ ທີໄົ່ ດູ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜນຈຳກ ໂຄງກຳນ BAF II
ແລະ ຍັງໄດູ້ເຂົ້ຳມຳສະໝັກຂໍທຶນສມທບຕົ່ມອີກເປັນຄັົ້ງທີສອງ. ທຶນສມທບຄັົ້ງທີ
ສອງນີົ້ ແມ່ນໄດູ້ເຮັດກິດຈະກໍຳ ສອງ ກິດຈະກໍຳ ຄ: i) ອອກແບບ ແລະ ວຳງແຜນຜັງ
ສຳງເກັບມ້ຽນເຄົ່ອງຂອງບໍລິສັດ
ເພົ່ອຮອງຮັບປະລິມຳນເຂົ້ຳເປອກທີົ່ເພິົ້ມຂຶົ້ນໃນ
ໂຮງສີເຂົ້ຳ, ແລະ ii) ອອກແບບໄໝ່ສໍຳລັບຖງຫຸູ້ມຫໍົ່ເຂົ້ຳ ເຊິົ່ງຈະລວມເອຳຂໍົ້ມນລຳຍ
ລະອຽດເພົ່ອໃຫູ້ລກຄ້ຳຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບສຳນອຳຫຳນ ໂດຍໄດູ້ເຮັດເປັນ ສຳມ ພຳສຳ.
ຖ້ຳທ່ຳນຕ້ອງກຳນຮູ້ຂໍົ້ມນເພີົ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງກຳນ BAF II ແລະ ຊອກຮູ້ວ່ຳ
ພວກເຮຳຈະສຳມຳດຊ່ວຍໃຫູ້ທຸລະກິດຂອງທ່ຳນເຕີບໂຕໄດູ້ ຫ ບໍນ
ົ່ ັົ້ນ, ກະລຸນຳເຂົ້ຳ
ໄປເບິົ່ງທີ:ົ່ www.baflaos.com ແລະ ສຳມຳດເຂົ້ຳມຳປຶກສຳຫຳລກັບພວກເຮຳ
ໄດູ້.

