ແອັບ ທີີ່ເຊີ່ອມຕໍີ່ລະຫວ່າງຜູູ້ໃຊູ້ບໍລິການ
ແລະ ຜູູ້ໃຫູ້ບໍລິການເອກະລາດ
ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ສ້ຳງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນຕົັ້ນປີ 2020, ແຮນດ (Handee) ໃຫ້ບໍລິກຳນດ້ຳນແອັບພເຄຊັນໃນມືຖື
(ຫື ເອັ້ນວ່ຳ ແອັບ) ທີ່ເຊືີ່ອມຕໍໍ່ລະຫວ່ຳງຜ້ໃຊ້ແອັບກັບຜ້ໃຫ້ບໍລິກຳນເອກະລຳດ ແລະ ແຮງ
ງຳນອິດສະຫະ. ປະຈຸບັນ ແອັບດັັ່ງກ່ຳວໃຫ້ບໍລິກຳນພຳຍໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນເທົັ່ຳນັນ
ັ້
ແລະ
ມແຜນທີ່ຈະຂະຫຍຳຍກຳນບໍລິກຳນອອກສ່ແຂວງອືີ່ນໆທົັ່ວປະເທດໃນອະນຳຄົດ.
ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດມລກຄ້ຳ 1,077 ຄົນ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບໍລິກຳນເອກະລຳດ 402 ຄົນ ທີ່ນຳໃຊ້
ແພດຟອມນັ້.

ໂຄງກຳນ BAF II
ກໍລະນສຶກສຳທ 5
ມນຳ 2022

ແອັບແຮນດມປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜ້ໃຊ້ແອັບ ຄື: ລກຄ້ຳທີ່ກຳລັງຊອກຫຳຜ້ໃຫ້ບໍລິກຳນ ແລະ
ຜ້ໃຫ້ບໍລິກຳນເອກະລຳດທີ່ກຳລັງຊອກຫຳລກຄ້ຳເພືີ່ອນຳໃຊ້ບໍລິກຳນຂອງຕົນ. ໃນແອັບມ
ກຳນບໍລິກຳນຫຳຍກວ່ຳ 70 ປະເພດ ພຳຍໃຕ້ 10 ກຸ່ມ ຄື: i) ກຳນອອກແບບກຳບຟິກ, ii)
ກຳນບຳລຸງຮັກສຳລະບົບໄຟ, iii) ກຳນແປພຳສຳ ແລະ ຂຽນບົດລຳຍງຳນ, iv) ກຳນບຳລຸງ
ຮັກສຳ ສະຖຳນທີ່ກໍໍ່ສ້ຳງ ແລະ ອຳຄຳນ, v) ກຳນບໍລິກຳນອຳຫຳນ/ກຳນຈັດງຳນ, vi) ໄອຊ
ທ, vii) ກຳນສອນພິເສດ, viii) ກຳນປະຕິບັດງຳນດ້ຳນທຸລະກິດ, ກຳນຕະຫຳດ ແລະ
ກຳນໂຄສະນຳ, ix) ສືີ່ສຳນມວນຊົນ ແລະ ກຳນບັນເທງ, ແລະ x) ກຳນບໍລິກຳນທົັ່ວໄປ.

ແຮນດີ
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ອຸປະສັກຕໍີ່ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດມີຫຍັງແດ່?

ບໍລິສັດຄຳດວ່ຳຈະສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມປ່ຽນແປງໃຫ້ແກ່ຕະຫຳດກຳນໃຫ້ບໍລິກຳນແບບດັັ້ງ
ເດມໄດ້ ໂດຍເຮັດໃຫ້ທັງຜ້ໃຊ້ບໍລິກຳນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜ້ໃຫ້ບໍລິກຳນເອກະລຳດ
ຫື ຜ້ໃຊ້ແຮງງຳນອິດສະຫະ ກໍໍ່ມລຳຍຮັບເພີ່ມຂຶັ້ນ. ແຕ່ບໍລິສັດບໍໍ່ຄິດເລຍວ່ຳພະຍຳດລະບຳດ
ໃນທົັ່ວໂລກຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ກຳນພັດທະນຳ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍຕົວຂອງບໍລິສັດ, ເມືີ່ອ
ເສດຖະກິດມກຳນຫົດຕົວລົງຢ່ຳງວ່ອງໄວ ແລະ ມຳດຕະກຳນເພືີ່ອປົກປ້ອງສຸຂະພຳບຕ່ຳງໆ
ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ ກໍໍ່ເປັນສິີ່ງກດຂວຳງກຳນດຳເນນທຸລະກິດ.
ສິີ່ງທ້ຳທຳຍຂອງບໍລິສັດແມ່ນກຳນຮັບມືກັບເຫດກຳນດັັ່ງກ່ຳວຢ່ຳງທັນເວລຳ. ແຕ່ບໍລິສັດກໍໍ່
ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່ຳກຳນຮັບເອົຳບໍລິກຳນທີ່ປຶກສຳຈຳກຊ່ຽວຊຳນພຳຍນອກເປັນທຳງອອກທີ່ດ
ທີ່ສຸດເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດກ້ຳວຕໍໍ່ໄປທຳງໜ້ຳ. ເຖິງຢ່ຳງໃດກໍໍ່ຕຳມ, ເພືີ່ອເຂົັ້ຳເຖິງຜ້ໃຫ້
ບໍລິກຳນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຮັບປະກັນກຳນໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳທີ່ມຄຸນນະພຳບ ແລະ ມລຳຄຳຖືກ,
ບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນຊ່ວຍເຫືອແບບມືອຳຊບຈຳກທມງຳນໃຫ້ຄຳແນະນຳຂອງໂຄງກຳນ
BAF II.

ການຊ່ວຍເຫຼອຈາກໂຄງການ BAF II

ໂຄງກຳນ BAF II ໄດ້ໃຫ້ທຶນສົມທົບສອງທຶນແກ່ບໍລິສັດແຮນດເພືີ່ອຊ່ວຍຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດສອງກິດຈະກຳຕຳມແຜນກຳນຂະຫຍຳຍທຸລະກິດ. ກິດຈະກຳທໜຶີ່ງ ແມ່ນກຳນຊ່ວຍ
ເຫືອໃນກຳນວິເຄຳະສະພຳບກຳນຂອງຕະຫຳດສຳລັບກຳນບໍລິກຳນເອກະລຳດໃນ ສປປ
ລຳວ, ຈຳກກຳນຊ່ວຍເຫືອດັັ່ງກ່ຳວ ບໍລິສັດສຳມຳດສ້ຳງແຜນຍຸດທະສຳດກຳນພັດທະນຳ
ກຳນຕະຫຳດຂອງຕົນໄດ້. ກຳນເຮັດວິໄຈຕະຫຳດແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ SWOT, ບໍລິສັດທີ່
ປຶກສຳ ສຳມຳດສະໜອງແຜນກຳນຕະຫຳດທີ່ມລຳຍລະອຽດເທົັ່ຳທຽມກັບແຜນຂອງບໍລິ
ສັດສ້ຳງເອງ ແລະ ກວມເອົຳທັງສືີ່ກຳນໂຄສະນຳແບບດັັ້ງເດມ ແລະ ຜ່ຳນໂຊແຊວມເດຍ.
“ໃນກຳນເປັນ SME ແລະ ຜ້ຈັດກຳນທຸລະກິດຢ່
ລຳວ, ພວກເຮົຳປະເຊນໜ້ຳກັບສິີ່ງທ້ຳທຳຍຫຳຍ
ຢ່ຳງໃນກຳນດຳເນນທຸລະກິດ. ສະນັນ
ັ້ , ພວກເຮົຳ
ດໃຈທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈຳກໂຄງກຳນ BAF
II. ບໍໍ່ພຽງແຕ່ເປັນກຳນໃຫ້ທນ
ຶ ຊ່ວຍເຫືອເທົັ່ຳນັັ້ນ,
ທມງຳນຂອງໂຄງກຳນ BAF II ຍັງໃຫ້ຄຳປຶກສຳ
ແລະ ແນະນຳດ້ຳນຍຸດທະສຳດ ທີ່ດ. ໂຄງກຳນ
BAF II ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົຳ
ຖືກຮັບຮ້ຫຳຍຂຶນ
ັ້ ຜ່ຳນກິດຈະກຳດ້ຳນກຳນຕະ
ຫຳດ, ຈຳກຄຳແນະນຳໃນກຳນເລືອກເອົຳຜ້ໃຫ້ບໍ
ລິກຳນທີ່ດທີ່ສຸດ. ໂຄງກຳນ BAF II ເປັນແຮງ
ບັນດຳນໃຈໃຫ້ພວກເຮົຳເກັັ່ງຂຶັ້ນກວ່ຳເກົັ່ຳ ແລະ
ເປັນມືອຳຊບກວ່ຳເກົັ່ຳ
ໃນກຳນດຳເນນກິດຈະ
ກຳນຂອງພວກເຮົຳ. ສະນັນ
ັ້ , ພວກເຮົຳຂໍສະແດງ
ຄວຳມຂອບໃຈຕໍໍ່ກຳນຊ່ວຍເຫອ
ື ແລະ ຫວັງວ່ຳ
ໂຄງກຳນ BAF II ຈະສືບຕໍໍ່ໃຫ້ກຳນຊ່ວຍເຫອ
ື
ທຸລະກິດ SMEs ຢ່ລຳວໃນອະນຳຄົດ.”

ກິດຈະກຳທສອງໂຄງກຳນ BAF II ໃຫ້ທຶນສົມທົບເພືີ່ອຊ່ວຍເຫືອບໍລິສັດແຮນດພັດທະ
ນຳຍົກລະດັບແອັບພເຄຊັນ, ຫັງຈຳກຜ່ຳນໄລຍະກຳນທົດລອງ ແລະ ມຫັກຖຳນທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ເຫັນວ່ຳແພດຟອມດັັ່ງກ່ຳວຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈຳກກຳນຍົກລະດັບ. ກຳນຍົກລະດັບ
ປະກອບມອົງປະກອບທີ່ເພີ່ມເຂົັ້ຳມຳ, ມອົງປະກອບທີ່ເປັນກະດຳນຂ່ຳວ, ທີ່ສຳມຳດ
ກວດແກ້ ແລະ ຍົກເລກ ບົດຄວຳມທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນ ແພດຟອມໄດ້, ຫ້ອງສົນທະນຳ,
ກຳນຕັັ້ງຄ່ຳແບບເປັນສ່ວນຕົວທີ່ເພີ່ມຂຶັ້ນມຳ, ກຳນຄຸ້ມຄອງກຳນລຳຍງຳນກ່ຽວກັບກຳນ
ໂຄສະນຳ, ກະດຳນຄວບຄຸມກຳນລຳຍງຳນ, e-KYC, ກຳນໃສ່ລະຫັດຜ່ຳນແຕ່ເທືີ່ອດຽວ,
ລວມທັງກຳນຍົກລະດັບຂອງກຳນຄົັ້ນຫຳ ແລະ ກຳນໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ອືີ່ນໆ.
ບໍລິສັດແຮນດໄດ້ເລືອກເອົຳບໍລິສັດທີ່ປຶກສຳທີ່ແຕກຕ່ຳງກັນໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສອງ
ກິດຈະກຳອງຕຳມປະສົບກຳນ ແລະ ຄວຳມຊຳນຳນງຳນຂອງທັງສອງບໍລິສັດ.

ທ່ຳນ. ວິຊຸນ ນະວຽງຈັນ, ຜ້ບໍລິຫຳນ
Handee Co. Ltd.

“ບໍລິສັດແຮນດ ມເຈົັ້ຳຂອງ ແລະ ບໍລິຫຳນ
ໂດຍທມງຳນທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ມພອນ
ສະຫວັນ. ແລະ ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳມຄວຳມສຸກທີ່ໄດ້
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທມງຳນ. ແຮງຂັບເຂືອ
ີ່ ນ
ຂອງພວກເຂົຳໄດ້ສົັ່ງເຖິງຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ ດ້ວຍເຫດ
ນັັ້ນ ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ ຮ້ສຶກມກຳລັງໃຈທຸກຄັັ້ງທີ່ໄດ້
ໃຫ້ຄຳປຶກສຳແກ່ພວກເຂົຳ. ແຕ່ມັນບໍໄໍ່ ດ້ເປັນ
ພຽງແຕ່ກຳນສົັ່ງຂໍໍ້ມນແຕ່ຝ່ຳຍດຽວເທົັ່ຳນັນ
ັ້ , ທີ່
ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳໄດ້ໃຫ້ຄຳປືກສຳແກ່ບໍລິສັດ; ພວກ
ເຂົຳຍັງໃຫ້ໂອກຳດຂ້ຳພະເຈົັ້ຳໄດ້ເຫັນເບືອ
ັ້ ງຫັງ
ຂອງທຸລະກິດ. ຈຳກກິດຈະກຳນັ້ ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ
ຮຽນຮ້ໃນສິີ່ງທຂ
ີ່ ້ຳພະເຈົັ້ຳບໍໍ່ສຳມຳດຮຽນຮ້ໄດ້
ຈຳກຫ້ອງຮຽນເລຍ. ”
ທ່ຳນນຳງ ເມ, ຮອງຫົວໜ້ຳໂຄງກຳນ BAF II

ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດູ້

ທຸລະກິດຢ່ສປປ ລຳວ ຕ້ອງຮັບມືກັບຄວຳມບໍໍ່ແນ່ນອນພຳຍໃຕ້ສະຖຳນະກຳນລະບຳດ
ຂອງພະຍຳດ, ອກດົນປຳນໃດທີ່ ໂຄວິດ 19 ຈະສິັ້ນສຸດລົງ ແລະ ເວລຳໃດທີ່ສະຖຳນະ
ກຳນຈະກັບຄືນມຳເປັນປົກກະຕິ. ຍິີ່ງໄປກວ່ຳນັນ
ັ້ , ກຳນໃຊ້ຈ່ຳຍຂອງຜ້ບໍລິໂພກ ແລະ
ລກຄ້ຳກໍໍ່ມກຳນປ່ຽນແປງ ແລະ ຮບແບບຂອງພຶດຕິກຳອືີ່ນໆໃນສະຖຳນະກຳນຂອງ
ພະຍຳດລະບຳດກໍໍ່ປ່ຽນໄປ. ບໍລິສັດແຮນດດຳເນນກຳນໄວເພືີ່ອເປັນຜນ
້ ຳໜ້ຳ ແລະ ສ້ຳງ
ວິທກຳນເອົຳໂຕລອດແບບໃໝ່ພຳຍໃຕ້ສະພຳບກຳນລະບຳດຂອງພະຍຳດ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ຕົນເອງເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນກວ່ຳເກົັ່ຳ. ບໍລິສັດໄດ້ຫວນເບິີ່ງຄືນອະດດ ແລະ ວິໃຈຜົນສຳ ເລັດ
ຂອງຕົນ, ຈຳກນັັ້ນໄດ້ຊອກຫຳຊັບພະຍຳກອນຕ່ຳງໆທີ່ມຢ່ເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕົນເອງສຳມຳດ
ປັບໂຕ ດັັ່ງນັັ້ນ ບໍລິສັດຈຶີ່ງໄດ້ເຂົັ້ຳມຳຫຳໂຄງກຳນ BAF II.
ຖ້ຳນທ່ຳນຕ້ອງກຳນຮຽນຮ້ເພີ່ມເຕມກ່ຽວກັບໂຄງກຳນ BAF II ແລະ ພວກເຮົຳຈະ
ຊ່ວຍພັດທະນຳທຸລະກິດຂອງທ່ຳນໄດ້ດ້ວຍວິທໃດ?
ເຂົັ້ຳເບິີ່ງເວັບໄຊ
www.baflaos.com ແລະ ເຮົຳສຳມຳດເລມປຶກສຳຫຳລືກັນໄດ້.

