
 
ບົດຄວາມຂອງ BAF II ກ່ຽວກບັສະຖານະການ Covid-19 ສະບັບນ ີ້ສ້າງຂ ີ້ນເພ ື່ອໃຫຄ້ າແນະນ າແກ່ບັນດາທລຸະກິດໃນ ສປປ ລາວ 

ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 3 ວທິ ການຮັບມ ກັບວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ ເຊັັ່ນ: 

• ຫນັປຽ່ນ ຮູບແບບທຸລະກິດ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານພົີ້ນວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-19; 

• ກຽມພອ້ມ ຮັບມ ກັບສິື່ງທາ້ທາຍທ ື່ຈະເກ ດຂ ີ້ນຈາກ ພາວະເສດຖະກິດໂລກຕົກຕ ໍ່າ; ແລະ 

• ກ ານດົຈດຸຢນື ທລຸະກິດສ າລັບການຟືື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ. 

ບົດຄວາມສະບັບທ  2 ນ ີ້ຈະນ າສະເໜ ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບວິທ ການຂບັເຄ ື່ອນທລຸະກິດຂອງທ່ານຜ່ານວກິິດເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນ 

ຈາກຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19. ທ່ານຄວນອ່ານບົດຄວາມສະບັບນ ີ້ຄຽງຄູ່ກັບການອ່ານບັນດາບົດຄວາມສະບັບ 

ອ ື່ນໆ ຂອງ BAF II. ໂດຍສະເພາະ, ບົດຄວາມ ກຽ່ວກັບການວາງແຜນການເງິນ. 

ຖ້າທາ່ນມ ຄ າຖາມກ່ຽວກບັຂ ໍ້ມູນທ ື່ນ າສະເໜ ຂ້າງລຸມ່ນ ີ້, ທາ່ນສາມາດຕິດຕ ໍ່ທ ື່ປຶກສາດ້ານທລຸະກິດຂອງພວກເຮົາ ຜ່ານທາງອ ເມວ, ເວບັໄຊທ ໌

ຫ   ເບ ໂທລະສັບຢູ່ຕອນທາ້ຍຂອງບົດຄວາມນ ີ້. ຫວງັວ່າພວກເຮາົຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕ ໍ່ຈາກພວກທ່ານ. 

ບດົຄວາມ 2: ການຢູລ່ອດແລະ ສ ບຕ ໍ່ດ າເນ ນທຸລະກດິ  

ສະຫງບົ ແລະ ສະແດງຄວາມເປນັຜູນ້ າ.  ໃນຊ່ວງລະບາດຂອງພະຍາດແມ່ນຊ່ວງເວລາທ ື່ເຄັັ່ງຄຽດແລະວິຕົກກງັວົນສ າລບັທກຸພາກສ່ວນ 

ຂອງທລຸະກິດຂອງທາ່ນລວມທັງ: ພະນັກງານ, ຜູ້ສະໜອງ, ລູກຄ້າ, ນັກລງົທ ນ ແລະ ອ ື່ນໆ. ແລະ ໃນຖານະເຈົີ້າຂອງທລຸະກິດ, ມັນກ ໍ່ເປັນເວ 

ລາທ ື່ເຄັັ່ງຄຽດສ າລບັທາ່ນເຊັັ່ນກັນ. ແຕ່ມັນກ ໍ່ເປັນຊ່ວງເວລາທ ື່ບັນດາເຈົີ້າຂອງທລຸະກິດ ແລະ ຜູ້ຈັດການຕ້ອງສະແດງຄວາມເປັນຜູ້ນ າຢ່າງຊັດ 

ເຈນ, ເພ ື່ອພະຍາຍາມສ້າງຄວາມ ເຊ ື່ອໝັີ້ນໃຫບ້ັນດາກຸ່ມຄົນທ ື່ຂ ີ້ນກັບທລຸະກິດຂອງທ່ານ, ແລະ ສ ື່ສານກັບພວກເຂາົຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຈິງໃຈ. 

ການສ ື່ສານແມ່ນຂະບວນການທ ື່ດ າເນ ນແບບສອງທາງ ທ ື່ບ ໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສົັ່ງຂ ໍ້ຄວາມເທົັ່ານັີ້ນ, ແຕ່ຍັງມ ການຮັບຟັງພະນັກງານ, ຜູ້ສະໜອງ 

ແລະ ລູກຄ້າຂອງທາ່ນ, ເພ ື່ອເຂົີ້າໃຈຄວາມກງັວົນຂອງພວກເຂາົ. ຫ ງັຈາກນັີ້ນຄິດຫາວທິ ການແກ້ໄຂບນັຫາ ຫ   ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມກງັວົນເຫ ົັ່າ 

ນັີ້ນຢ່າງສ້າງສັນ. ຄວາມເຂົີ້າໃຈ, ຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບທ ື່ທາ່ນສະແດງອອກໃນຖານະຜູ້ນ າທຸລະກິດ, ຈະສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ແນວຄວາມ 

ຄິດຂອງພະນັກງານ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ລູກຄ້າຂອງທາ່ນ. ວທິ ການວາງໂຕຂອງທາ່ນສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທ ື່ສ າຄັນຕ ໍ່ສັງຄມົໃນວງົກວ້າງ 

ທ ື່ທາ່ນດ າເນ ນທລຸະກິດຢູ່. 

ບ ໍ່ຄວນຮ ບຮອ້ນ, ແຕກ່ ໍ່ຕອ້ງມ ການວາງແຜນ.  

ລະມັດລະວງັການຕັດສິນໃຈຢ່າງຮ ບຮ້ອນ ຫ   ໃຊ ້

ອາລົມ, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາທ ື່ທຸກຄົນ ຮູ ້

ສ ກຫງຼຸດຫງິດ, ແລະ ບາງຄັີ້ງກ ໍ່ຍາກທ ື່ຈະຈ າ 

ແນກລະຫວ່າງຄວາມເປັນຈິງກບັສິື່ງທ ື່ເພ ີ້ຝັນໃນ 

ສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ບ ໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ບ ໍ່ຈະແຈ້ງ 

ນ ີ້. ພະຍາຍາມໃຊ້ເວລາໃນການເກັບກ າ, ໄລ່ 

ລ່ຽງ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນທ ື່ຖ ກຕ້ອງ, ທັນສະພາບ 
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ການ ແລະ ມ ຄວາມກຽ່ວຂອ້ງ, ກອ່ນຈະຕັດສິນ ໃຈບັນຫາສ າຄັນ. ການຕັດສິນໃຈຕ້ອງອ ງໃສຂ ໍ້ ມູນເປັນພ ີ້ນຖານ. 

 

ຂັີ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປແມ່ນການຈດັບລຸມິະສດິໜາ້ວຽກຕາ່ງໆ; ສິື່ງໃດທ ື່ຮ ບດ່ວນ, ສິື່ງໃດທ ື່ບ ໍ່ຮ ບດ່ວນຫ າຍ, ແລະ ສິື່ງທ ື່ສາມາດຢຸດໄດ້ຈົນກວ່າສະຖາ 

ນະການຈະຄົງທ . ການໄຈແ້ຍກລາຍການ “ສິື່ງທ ື່ທ່ານຕ້ອງເຮັດ” ເປນັແຕ່ລະບາດກ້າວຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສ ກສະບາຍໃຈຂ ີ້ນ, ແລະ ເຮັດໃຫທ້່ານຮູ ້

ສ ກວ່າສາມາດຄວບຄມຸສະຖານະການໄດ້ຫ າຍຂ ີ້ນໃນຊ່ວງເວລາທ ື່ບ ໍ່ແນ່ນອນນ ີ້. ໃນຂະນະທ ື່ທ່ານຄອ່ຍໆສ າເລັດໄປແຕ່ລະລາຍການ “ທ ື່ທາ່ນ 

ຈະຕ້ອງເຮັດ”, ທາ່ນຈະຮູ້ສ ກວ່າທາ່ນມ ຄວາມກາ້ວໜ້າ. 

ຖ້າບ ລິສັດຂອງທ່ານເປັນທລຸະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ພ ສົມຄວນ, ສິື່ງສ າຄັນຕ້ອງມ ການສ້າງຕັີ້ງທ ມງານປະສານງານ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສ ນກັບສະ 

ຖານະການ Covid-19, ເຊິື່ງປະກອບມ ບັນດາສະມາຊກິທ ມງານບ ລິຫານ ແລະ ພະນັກງານທ ື່ສ າຄັນ. ເຊິື່ງທ ມງານດັັ່ງກ່າວຕ້ອງມ ການປະຊຼຸມ 

ເປັນປະຈ າ (ຢ່າງໜ້ອຍໜ ື່ງຄັີ້ງຕ ໍ່ອາທິດ, ຫ   ຫ າຍກວ່າ) ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບສິດອ ານາດບ ໍ່ພຽງແຕ່ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດເພ ື່ອຢູ່ລອດ 

ໃນວິກິດການ, ແຕ່ຍງັຕ້ອງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັັ່ງກາ່ວນ າ, ລວມທັງການຕັດສິນໃຈໄດຢ່້າງວອ່ງໄວເມ ື່ອມ ຄວາມຈ າເປັນ. 

ເຮາົຈະເລ ື່ມຕົີ້ນຈາກຈດຸໃດ? ທ່ານຮູ້ຈັກບ ລິສັດຂອງທາ່ນດ ກ່ວາຄນົອ ື່ນ.  ສ າລັບຄົນພາຍນອກ, ຄ ກັບພວກເຮົາ, ການໃຫ້ຄ າແນະນ າແບບທົັ່ວ 

ໄປແກ່ບ ລິສັດທາ່ນອາດຈະມ ຄວາມສ່ຽງຫ າຍເກ ນໄປ, ເນ ື່ອງຈາກວາ່ທຸກໆບ ລິສັດມ ລັກສະນະສະເພາະ, ມ ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອອ່ນທ ື່ແຕກຕ່າງ 

ກັນ. ແຕ່ຖ້າສິື່ງສ າຄັນສ າລັບທ່ານແມ່ນການຮັກສາທຸລະກິດຂອງທາ່ນໃຫ້ສາມາດຜ່ານວິກິດການປະຈຸບັນ, ຈຸດເລ ື່ມຕົີ້ນທ ື່ດ  ທ ື່ສາມາດປະຕິບັດ 

ໄດ ້ມ ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ີ້: 

• ຄິດຫາວິທ ຮັກສາ ລາຍຮັບ / ການຂາຍ “ຫ ັກ ຫ   ອັນດັບຕົີ້ນໆ”  ໃຫ້ໝັີ້ນຄົງເທົັ່າທ ື່ຈະເປັນໄປໄດ,້ ແລະ ວທິ ການຮັກສາຄວາມໄວ ້

ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມນິຍມົຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ຫ   ລກູຄ້າຂອງທາ່ນ. ຄນຸຄ່າ ຫ   ການບ ລກິານທ ື່ດ ທ ື່ສຸດທ ື່ທາ່ນສາມາດສະໜອງໃຫ້ຜູ້ບ ລ ິ

ໂພກ ຫ   ລູກຄາ້ແມ່ນຫຍັງປະຈຸບນັນ ີ້, ທ ື່ມ ຜົນເຮັດໃຫ້ບັນດາລູກຄາ້ເຕັມໃຈທ ື່ຈະໃຊຈ່້າຍເງິນທ ື່ມ ຈ າກັດເພ ື່ອຊ ີ້ ແລະ ການບ ລິການ 

ເຊັັ່ນດຽວກັບທ່ານ, ພວກເຂາົອາດຈະຊ ີ້ແຕ່ສິື່ງທ ື່ຈ າເປັນ, ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງປະຫຍັດໃນການຊ ີ້ເຄ ື່ອງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອ ື່ນໆທ ື່ບ ໍ່ຈ າ 

ເປັນ.  
• ຖ້າບາງພາກສ່ວນຂອງທລຸະກິດທາ່ນບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍ ຈາກວິກິດການ, ທາ່ນອາດຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພາກສ່ວນດັັ່ງກາ່ວໃຫ ້

ດ າເນ ນຕ ໍ່ໄປໄດ,້ ໃນຂະນະທ ື່ຢຸດຕິບາງສ່ວນຂອງທລຸະກິດທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກເປັນການຊົັ່ວຄາວ. ທ່ານບ ໍ່ຄວນຈັດສັນຊັບພະ 

ຍາກອນໃສ່ໃນກິດຈະກ າທ ື່ຢຸດສະຫງັກບ ໍ່ສາມາດດ າເນ ນການໄດ້, ເພາະວ່າທ່ານຈະບ ໍ່ສາມາດຮບັຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັັ່ງກ່າວໄດ.້ 

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຄ ານ ື່ງເຖງິຄວາມຈ າເປັນໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທ ື່ມ ຢູ່, ລວມທັງພະນັກງານ, ເພ ື່ອຮັບມ ກັບສະຖານະການ 

ໃນປະຈຸບັນ, ເປັນເວລາຊົັ່ວຄາວ. ຕົວຢ່າງ, ມ ວຽກຫຍັງແດ່ທ ື່ບ ໍ່ຈ າເປັນໃນເວລານ ີ້, ແລະ ຖາ້ມ , ທາ່ນສາມາດຈັດສັນພະນັກງານທ ື່ 

ຮັບຜິດຊອບວຽກເຫ ົັ່ານັີ້ນໄປຮັບຜິດຊອບໜ້າທ ື່ອ ື່ນຖ້າເປັນໄປໄດ້.  

• ຖ້າທາ່ນບ ໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນ ຫ   ການບ ລິການໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທາ່ນໃນໄລຍະນ ີ້, ດ້ວຍເຫດຜົນໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃຫ້ຄິດ 

ໄລ່ວາ່ສິນຄ້າ ຫ   ບ ລິການໃດທ ື່ສ້າງລາຍໄດ້ຫ າຍທ ື່ສຸດ, ແລະ/ຫ   ມ ຄນຸຄ່າຫ າຍທ ື່ສຸດສ າລັບລູກຄາ້, ແລະ ສຸມໃສ່ສ ບຕ ໍ່ສະໜອງສິນຄ້າ 

ແລະ ບ ລິການດັັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ່າງ, ຮ້ານຂາຍຍອ່ຍບາງຮາ້ນໃນປະຈຸບນັບ ໍ່ສາມາດສະໜອງສິນຄ້າຫ າກຫ າຍປະເພດຢ່າງເຕັມຮູບແບບຄ  

ທ ື່ຜ່ານມາ, ເນ ື່ອງຈາກມ ບັນຫາກບັຜູ້ສະໜອງ. ດັັ່ງນັີ້ນຮ້ານຈ ື່ງສຸມໃສ່ສະໜອງສິນຄ້າປະເພດທ ື່ລູກຄາ້ຕ້ອງການຫ າຍທ ື່ສຸດ. 

• ຄິດກ່ຽວກັບວທິ ທ ື່ຈະເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ,້ ແລະຄົີ້ນຫາວທິ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ຫ   ເສ ມຂະຫຍາຍ 

ມັນ, ຖ້າຈ າເປັນ. ມ ຜູ້ສະໜອງອ ື່ນທ ື່ທາ່ນສາມາດຕິດຕ ໍ່ເພ ື່ອເປັນແຫ ່ງສະໜອງສ າຮອງ ຫ   ບ ໍ່?, ລວມທງັຜູ້ທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 

ວິກິດການໜ້ອຍກວ່າ, ຫ   ສາມາດຈັດການຜົນກະທົບຂອງວິກິດໄດ້ດ ກວ່າ? 

• ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫ າດ, ແລະ ພ້ອມຮັບມ ການປ່ຽນແປງດັັ່ງກາ່ວ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນວໂນ້ມ 

ການແຂ່ງຂັນຈະມ ການພັດທະນາໄປຄ ແນວໃດ, ເຊິື່ງສ່ວນຫ າຍມ ການປ່ຽນແປງຂອ້ນຂາ້ງໄວ. ພ ດຕິກ າຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ ລູກຄາ້ 

ກ າລງັປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, ແລະ ຖ້າທາ່ນຕ້ອງການຮັກສາຖານລູກຄ້າ, ທາ່ນຈ າເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງໄປຕາມສະຖານະການເຊັັ່ນກັນ. 



• ແລະ ເລ ື່ມຕົີ້ນວາງແຜນສ າລັບ “ວຖິ ຊ ວິດແບບໃໝ ່ຫ   new normal”. ເຮົາຈະສາມາດປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ, ຫ   ຢ່າງໜ້ອຍ 

ກ ໍ່ກ ານົດຈຸດຢືນທ ື່ໝັີ້ນຄົງສ າລັບຕະຫ າດຫ ັງຈາກ Covid-19 ໄດແ້ນວໃດ? ຫວັງວາ່ວິກິດການເສດຖະກິດຫ ັງ Covid-19 ທ ື່ບ ໍ່ 

ທັນເກ ດນັີ້ນຈະບ ໍ່ ສ້າງທາງອອກໃຫ້ແກ້ບັນດາສິື່ງທາ້ທາຍທ ື່ທ່ານກ າລງັປະເຊ ນຢູ່. ແຕ່ກ ໍ່ພະຍາຍາມໃຊ້ໂອກາດທ ື່ເກ ດຈາກວິກິດໃຫ ້

ດ ທ ື່ສຸດຈະສາມາດ ຊ່ວຍໃຫທ້ລຸະກິດຂອງທ່ານຢູ່ລອດໄດ,້ ແລະ ໃນທ ື່ສຸດກ ໍ່ຈະເຕ ບໃຫຍ.່ 

ຄວາມຍ ດຢຸນ່. 

ສິື່ງສ າຄັນທາ່ນຕ້ອງຍອມຮບັທ ື່ຈະປັບປງຸແຜນການທລຸະກິດ ແລະ ບ ູ

ລິມະສິດຂອງທາ່ນຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ, ເມ ື່ອສະຖານະການ ພັດທະນາ ແລະ 

ສາມາດເຂົີ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນເພ ື່ມເຕ ມ. ຫ  ກລ້ຽງການຢຶດຕິດກັບແຜນການ 

ແບບຕາຍໂຕທ ື່ບ ໍ່ເໝາະສົມກັບສະຖານະການທ ື່ບາງຄັີ້ງຮູ້ສ ກວາ່ມ  

ການປຽ່ນແປງເປັນປະຈ າອາທິດ. 

ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຜະລິດເສັີ້ນມ ື່ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມຊັີ້ນນ າ ຂອງປະເທດ 

ຈ ນໄດ້ທົບທວນສະຖານະການປະຈ າວັນ ແລະ ບລູິມະສິດໜ້າວຽກ 

ຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ດ້ວຍເຫດນັີ້ນ, ບ ລິສັດຄາດການວ່າຈະ 

ມ ການຊ ີ້ ແລະ ກກັຕຸນສິນຄ້າຍ້ອນຄວາມແຕກຕ ື່ນຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ, ແລະ ໄດ້ຫັນຈຸດສຸມຈາກຊ່ອງທາງຂາຍຍອ່ຍຂະໜາດໃຫຍ່ 

ເປັນການຂາຍໃນຮູບແບບ O2O (online-to-offline: ອອນລາຍໄປຫາອອຟ ລາຍ), ການຄ້າຂາຍທາງອ ເລັກໂຕຣນິກ ແລະ 

ຮ້ານຄ້າຍອ່ຍຂະໜາດນ້ອຍລງົ. ໂດຍຕິດຕາມແຜນການເປີດຮ້ານຂາຍຍອ່ຍຄ ນໃໝ່ຢ່າງຕ ໍ່ ເນ ື່ອງ ແລະ 

ຍັງສາມາດປບັປຽ່ນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງຕົນໃນແບບທ ື່ມ ຄວາມຢືດຢຸ່ນ. ດ້ວຍເຫດນ ີ້, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງ 

ຂອງບ ລິສັດຈ ື່ງສາມາດຟືື້ນຕົວຫ າຍກ່ວາ 50% ໃນໄລຍະສອງຫາສາມອາທິດຫ ງັຈາກເກ ດວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ, ແລະ ສາມາດສະ 

ໜອງສິນຄ້າ ໃຫ ້60% ຂອງບັນດາຮ້ານທ ື່ເປີດໃໝ່ ໃນ ໄລຍະນ ີ້ - ຫ າຍກວາ່ບາງຄູ່ແຂງ່ຂອງບ ລິສັດເຖິງສາມທົບ. 

ການຮວ່ມມ . ໃນຊ່ວງເວລາປກົກະຕິ, ຜູ້ນ າທຸລະກິດບ ໍ່ຄ່ອຍຕິດຕ ໍ່ສ ື່ສານກັບຄູ່ແຂ່ງໃນຕະຫ າດໂດຍກົງ. ເນ ື່ອງຈາກວາ່ສ່ວນໃຫ່ຍແມນ່ເປັນຄູ່ 

ແຂ່ງທ ື່ພະຍາຍາມດ ງດູດລູກຄ້າກຸມ່ດຽວກັນ. ແຕ່ໃນຊ່ວງເວລາວິກດິແບບນ ີ້, ການເຂົີ້າຫາຜູ້ຈັດການທຸລະກິດອ ື່ນອາດເປັນແນວຄວາມຄິດທ ື່ດ , 

ເພ ື່ອ ແລກປຽ່ນປະສົບການ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ. ໃນຂະນະທ ື່ສອງ ຫ   ຫ າຍບ ລິສັດອາດຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງກນັ 

ໂດຍກົງ, ແຕ່ມາປະຈຸບັນ ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ປະເຊ ນໜ້າກັບສັດຕູດຽວກັນ: Covid-19 ແລະ ຜົນກະທົບຂອງວິກິດດັັ່ງກາ່ວຕ ໍ່ເສດຖະກິດ 

ລາວແລະທົັ່ວໂລກ. ຄ ານ ື່ງເຖງິວທິ ການທ ື່ເປັນປະໂຫຍດໃນການແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນ, ຫ   ຈັດສັນໃຫ້ເກ ດຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ລວມ 

ທັງການເພ ື່ມປະສິດທິ ພາບ ແລະ ຫ ຼຸດຕົີ້ນທ ນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນປະເທດຈ ນບ ລິສັດຈັດສົັ່ງສິນຄ້າໄດ້ມ ການ 'ຢືມໂຕພະນັກງານ' ທ ື່ເຄ ຍເຮັດວຽກ 

ຢູ່ຮ້ານອາຫານມາຊ່ວຍວຽກ. ການປ່ຽນແປງແບບນ ີ້, ແມ່ນສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄົນເຫ ົັ່ານັີ້ນມ ວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ລາຍໄດ້, ແລະ ເປັນການພັດ 

ພາລະການຈ່າຍເງິນ ເດ ອນໃຫ້ພະນັກງານດັັ່ງກາ່ວໄປໃຫ້ບ ລິສັດທ ື່ມ ລາຍຮັບສາມາດຈ້າງພະນັກງານໄດ້. ເປັນສະຖານະການທ ື່ທງັສາມຝ່າຍໄດ ້

ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫລ້ະບບົຂອງທາ່ນ. ວກິິດການ Covid-19 ໄດ້ສ້າງບັນຫາຫ າຍຢ່າງທ ື່ຕ້ອງໄດ້ຮັບມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ສິື່ື່ງສຸດທ້າຍທ ື່ 

ບັນດາທລຸະກິດຕ້ອງການໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມາດຕະການຮັບມ ກັບເຫດສຸກເສ ນເພ ື່ອຕ ໍ່ສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ. ແຕ່ໂຊກຮ້າຍ, ບນັ 

ຫາອ ື່ນໆຍັງສາມາດເກ ດຂ ີ້ນໄດ້ທກຸເວລາໃນຊ່ວງນ ີ້. ຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນກິດຈະກ າທາງທລຸະກິດຂອງທ່ານຫ າຍຢ່າງໄປເປັນລະບົບອອນລາຍ, 

ໝາຍຄວາມວາ່ບ ລິສັດຂອງ ທາ່ນສາມາດປະເຊ ນກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານການສູນເສຍຂ ໍ້ມູນຫ າຍຂ ີ້ນ, ການແຮັກແລະການໂຈມຕ ທາງອິນເຕ ເນັດ, 

ການລັກລອບຂ ໍ້ມູນ, ການກ ໍ່ ກວນລະບົບ ແລະ ການປອ່ຍໄວຣັດ, ການສ ໍ້ໂກງ ແລະກິດຈະກ າທ ື່ຜິດກົດໝາຍອ ື່ນໆ. ພ້ອມນ ີ້, ມັນກ ໍ່ຍາກທ ື່ຈະ 

ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ອ ື່ນຈະປະຕິບັດຕາມສັນຍາທ ື່ທາ່ນໄດ້ເຊັນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຜ່ານທາງລະບບົອອນລາຍ. ຄົນໃນສັງຄົມ ແລະ ບັນດາທຸລະກິດ 

ອາດຈະໝົດຄວາມພະຍາຍາມໃນ ການຕ ໍ່ສູ້ທ ື່ຈະຢູ່ລອດໃນສະຖານະການວິກິດການທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນ, ແລະ ຕັດສິນໃຈເຮັດໃນສິື່ງທ ື່ພວກເຂາົບ ໍ່ເຄ ຍ 



ຄິດມາກອ່ນ. ດັັ່ງນັີ້ນ ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນ ທ່ານຄວນພະຍາຍາມ ແລະ ປົກປອ້ງທລຸະກິດຂອງທ່ານຈາກບນັຫາແລະການກະທົບພາຍນອກທ ື່ ບ ໍ່ພ ື່ງ 

ປະສົງໃຫໄ້ດຫ້ າຍເທົັ່າທ ື່ຈະເປັນໄປໄດ.້ ທາ່ນອາດຈ າເປັນຕ້ອງໄດສ້້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງຂອງທລຸະກິດ ແລະ ລະບບົຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອິນ 

ເຕ ເນັດ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ສ າຮອງທກຸຟາຍ ເອກະສານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ພ້ອມທັງມ ແຜນສ າຮອງສຸກເສ ນກ ລະນ ບັນຫາຕ່າງໆບ ໍ່ເປັນໄປຕາມທ ື່ 

ຄາດການໄວ,້ ເຊັັ່ນວ່າຄວາມລົີ້ມເຫ ວໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຫ   ລກູຄ້າບ ໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນຕາມເວລາກ ານົດ. 

ກຽມພອ້ມຮບັມ ຄວາມຂດັຂອ້ງໃນລະບບົຕອ່ງໂສກ້ານສະໜອງ. Covid-19 ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຫ າຍຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ໂດຍສະເພາະ 

ແມ່ນບັນດາຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທ ື່ພົວພັນກັບຫ າຍປະເທດ. ຍ້ອນຂ ໍ້ຈ າກັດດ້ານການຂົນສົັ່ງແລະມາດຕະການອ ື່ນໆ, Covid-19 ຈະກ ໍ່ໃຫ້ 

ເກ ດ ຄວາມວຸ້ນວາຍຫ າຍປະການ, ແລະ ເນ ື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ ື່ນ າເຂົີ້າ-ສົັ່ງອອກ ທ ື່ບ ໍ່ມ ຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, ຈ ື່ງບ ໍ່ມ ພູມ 

ຄຸ້ມກັນ ຈາກຜົນກະທົບດັັ່ງກາ່ວ. ຕົວຢ່າງ, ອປຸະສັກໃນການຂົນສົັ່ງ, ໂລຈ ສຕິກ ແລະ ຕາຕະລາງການຂົນສົັ່ງ, ບັນຫາດ້ານສາງເກັບສິນຄ້າ, 

ການສະໜອງທ ື່ເກ ນ ຫ   ການສະໜອງທ ື່ບ ໍ່ພຽງພ ໃນບາງສິນຄ້າ. ທລຸະກິດທ ື່ອາໄສແຮງງານຕ່າງຊາດເປັນຫ ັກ - ຕັີ້ງແຕ່ຂະແໜງກະສິກ າຈົນເຖິງ 

ຂະແໜງກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການຜະລດິ - ແມ່ນອາດຈະປະເຊ ນກັບບນັຫາຂາດແຄນແຮງງານ, ຍ້ອນວາ່ແຮງງານຫ າຍຄົນເລ ອກທ ື່ຈະບ ໍ່ເດ ນທາງ, 

ຫ  ບ ໍ່ສາມາດເດ ນທາງ ເນ ື່ອງຈາກມ ມາດຕະການປິດດ່ານຊາຍແດນແລະຂົນສົັ່ງສາທາລະນະຢຸດໃຫບ້ ລິການ. ສ າລັບທຸລະກິດທ ື່ມ ພະນັກງານ 

ເຮັດວຽກໃນໄລຍະໃກ້ກັນ, ມັນຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການກບັຄ ນສູ່ລະດັບການເຮັດວຽກແບບປກົກະຕິຢ່າງມ ປະສິດຕິພາບ, ຍອ້ນຄວາມ 

ກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດ ຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະການການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄມົ. ການຊ ີ້ສິນຄ້າເພ ື່ອ 

ກັກຕຸນໂດຍລູກຄາ້ຂາຍຍົກແລະລກູຄ້າຂາຍຍ່ອຍກ ໍ່ສາມາດສ້າງ ຄວາມຄັດຂອ້ງໃນລະບົບການສະໜອງໄດ.້ 

ໄດດ້ ໂດຍການເຮັດດ . ຖ້າມ ວທິ ການທ ື່ທ່ານ ແລະ ທລຸະກິດອ ື່ນໆສາມາດນ າໃຊ້ຄວາມຊ ານານຫ ກັຂອງທາ່ນເພ ື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງເປັນປະ 

ໂຫຍດໃນການຕ້ານກັບໄວຣັດ Covid-19, ກ ໍ່ຄວນຈະປະກອບສ່ວນ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຜະລິດເສ ີ້ອຜ້າແລະເຄ ື່ອງກິລາຈ ານວນໜ ື່ງໄດ້ປຽ່ນການ 

ຜະລິດສິນຄ້າຂອງຕົນມາຜະລິດຊຼຸດປ້ອງກັນແລະໜ້າກາກສ າລັບບກຸຄະລາກອນແພດ. ແລະ ໃນປະເທດຝຣັັ່ງ, ບ ລິສັດນ ໍ້າຫອມຊັີ້ນນ າ LVMH 

ໄດ້ຫັນປ່ຽນການຜະລິດຈ ານວນໜ ື່ງ ເພ ື່ອຜະລິດນ ໍ້າຢາລ້າງມ . ຜູ້ຜະລິດເຫ ົີ້າວ ສກ ີ້ຫ າຍແຫ່ງໃນທົັ່ວໂລກ ກ າລງັຊ່ວຍຜະລິດເຫ ົີ້າເພ ື່ອໃຊ້ທາງ 

ການແພດ ແລະ ການຂ້າເຊ ີ້ອ. ບັນດາບ ລິສັດຂົນສົັ່ງໄດນ້ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາເພ ື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນການສະໜອງສິນຄ້າທ ື່ຈ າເປັນ 

ໄປສູ່ຮ້ານຄ້າຫ ັງຈາກທ ື່ມ ການຊ  ີ້ກັກຕຸນສິນຄ້າ. ບາງໂຮງແຮມ ແລະ ຕົວແທນຈອງປີື້ຍົນໄດ້ຫັນປຽ່ນຫ້ອງພັກໂຮງແຮມທ ື່ຫວ່າງເປນັສະຖານ 

ທ ື່ສ າລັບການກັກຕົວ. ແລະ ສຸດທ້າຍ, AirBnB ໄດ້ເຮັດວຽກຮວ່ມກັບເຈົີ້າຂອງສະຖານທ ພັກອາໄສໃນເຄ ື່ອຈັດຫາທ ື່ຢູ່ສຸກເສ ນ ໃຫ້ແກເ່ຈົີ້າ 

ໜ້າທ  ແລະ ບກຸຄະລາກອນທາງການແພດທ ື່ປະຕິບັດໜ້າທ ຢູ່ແນວໜ້າໃນການຕ ໍ່ສູ້ກັບ ໂລກລະບາດCovid-19. ບັນດາກິດຈະກ າ ດັັ່ງກ່າວ 

ເຫັນໄດ້ວ່າດ ກວ່າວຽກງານການກສົຸນຮູບແບບເກົັ່າ, ເນ ື່ອງຈາກທລຸະກິດ ໄດ້ນ າໃຊ້ກ າລັງຊັບຫ ັກ ແລະ ຄວາມຊ ານານສະເພາະດ້ານໃນການສະ 

ໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລກິານທ ື່ມ ຄວາມຕ້ອງການສູງ. 

ການຫັນປ່ຽນກິດຈະກ າທລຸະກິດຊົັ່ວຄາວແບບນ ີ້ສາມາດສົັ່ງຜົນດ ຕ ໍ່ທຸລະກິດຫ ັກຂອງທາ່ນ. ການສ າຫ ວດ ໜ ື່ງ ພົບວ່າ 60% ຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ 

ກ່າວວາ່ພວກເຂົາມ ແນວໂນ້ມທ ື່ຈະຊ ີ້ຜະລິດຕະພັນຈາກບ ລິສັດທ ື່ມ ການປະກອບສ່ວນທ ື່ດ ຕ ໍ່ສັງຄມົ, ແລະ ມ ພຽງແຕ່ 30% ເທົັ່ານັີ້ນທ ື່ຄິດວ່າ 

ພວກເຂົາເຕັມໃຈຈະຈ່າຍສູງຂ ີ້ນສ າລັບສິນຄາ້ທ ື່ຜະລິດຈາກ ບ ລິສັດທ ື່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ສັງຄົມ. ນອກນັີ້ນ, ມັນຍງັເປັນສິື່ງທ ື່ດ ຕ ໍ່ການສ້າງ 

ຄວາມເຊ ື່ອໝັີ້ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ເນ ື່ອງຈາກພວກເຂາົສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຂົາມ ສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນການຕ ໍ່ສູ້ກັບວິກິດ Covid-19. 

ການຊວ່ຍເຫ  ອທ ື່ສ າຄນັຈາກລດັຖະບານ. ສຸດທ້າຍ, ຕິດຕາມການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານການເງິນຫ  ການຊ່ວຍເຫ  ອຮູບແບບອ ື່ນໆທ ື່ລັດຖະບານ ຫ   

ອົງການຈັດຕັີ້ງອ ື່ນໆປະກາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອທລຸະກິດໃນຊ່ວງວິກດິນ ີ້1. ແລະ ອາດຈະເປັນເວລາທ ື່ດ ທ ື່ຈະເຂົີ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກສະມາຄມົ 

ທຸລະກິດທ ື່ກຽ່ວຂ້ອງຫ  ສະພາການຄ້າ, ຖ້າໜ່ວຍງານດັັ່ງກ່າວສາມາດໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ທ ື່ມ ປະໂຫຍດແກ່ສະມາຊິກ 

ຂອງ (ແລະຄຸ້ມຄ່າກບັຄ່າທ ານຽມສະມາຊິກ), ເຊັັ່ນວ່າ ການປະຊຼຸມອອນລາຍ ຫ   webinars ແລະ ວິທ ການອ ື່ນໆໃນການແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມນູ 

ຂ່າວສານ ແລະ ຄ າແນະນ າ. 

 
1 ສ າລັບລາຍລະອຽດລະບຽບການກ່ຽວກັບມາດຕະການການປ້ອງກັນໃນ ສປປ ລາວ, ສ້າງໂດຍ ILO, ສາມາດເບິື່ງໄດ້ໃນລ ີ້ງ: 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#LA 



ເລ ື່ມຕົີ້ນວາງແຜນການກບັຄ ນສູສ່ະພາບປກົກະຕ.ິ ເນ ື່ອງຈາກວາ່ມາດຕະການ “ການປິດເມ ອງ” ແມນ່ໄດ້ເລ ື່ມມ ການຜ່ອນຄາຍ ໃນຫ າຍປະ 

ເທດທົັ່ວໂລກ, ທລຸະກິດຈະຕ້ອງຄິດຄ ານ ື່ງເຖິງວທິ ການທ ື່ຈະກັບໄປເຮັດວຽກຢ່າງມ ປະສິດຕິພາບ ແລະ ໃນຮູບການທ ື່ປອດໄພສ າລບັພະນັກ 

ງານ ແລະ ລູກຄາ້. ໜ່ວຍງານພາກລັດສາມາດໃຫ ້ ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັ, ແລະມັນເປັນສິື່ງສ າຄັນທ ື່ຈະຕ້ອງປະຕິ 

ບັດຕາມຄ າແນະນ າດັັ່ງກ່າວ, ແຕ່ວ່າແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທລຸະກິດກ ໍ່ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກບັວິທ ການກັບມາ 

ດ າເນ ນທຸລະກິດ. ພວກເຮາົຂ ແນະນ າໃຫ້ເລ ື່ມຕົີ້ນຈາກການວາງແຜນການກັບມາເຮັດວຽກໂດຍມ ການໃຫ ້ ຄ າແນະນ າຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ 

ການກັບຄ ນໄປດ າເນ ນງານໃນແຕ່ລະລະດັບ (ຕົວຢ່າງ: ຈາກລະດັບການດ າເນ ນງານໃນປະຈຸບັນ, ຈົນເຖງິການເປີດດ າເນ ນງານບາງພາກສ່ວນ 

ແລະ ກາ້ວໄປສູ່ການດ າເນ ນງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບ, ຕ ໍ່ດ້ວຍການຕິດຕາມສະຖານະການຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ), ໂດຍມ ລາຍການກວດສອບການດ າ 

ເນ ນງານຕ່າງໆທ ື່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ)2. ຖ້າມ ການຕິດເຊ ີ້ອ Covid-19 ຄັີ້ງທ ສອງເກ ດຂ ີ້ນ, ບັນດາບ ລິສັດຕ້ອງກຽມພ້ອມທ ື່ຈະປະຕິບດັແຜນ 

ການ "ກັບມາເຮັດວຽກ" ນ ີ້ເພ ື່ອກບັຄ ນສູ່ສະຖານະການເບ ີ້ອງຕົີ້ນ. 

ພາຍຫ ງັກບັສູສ່ະພາບປກົກະຕ.ິ ເຖິງວ່າສຸດທາ້ຍວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-19 ຈະຜ່ານໄປ, ແຕ່ສິື່ງຕ່າງໆອາດຈະບ ໍ່ກັບຄ ນໄປສູ່ສະພາບ 

ເກົັ່າກ່ອນໜ້າປ ີ2020. ແລະ ຈະເກ ດມ  “ວິຖ ຊ ວິດໃໝ ່ຫ   new normal” ໃນປ ີ2020 ແລະ ໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ສະນັີ້ນ, ສິື່ງສ າຄັນ ທ ື່ທ່ານຕ້ອງປະ 

ຕິບັດແມ່ນການກ ານົດຈຸດຢືນທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນການປບັຕົວສູ່ວິຖ ຊ ວິດໃໝ່ນ ີ້. ທ່ານສາມາດຕິດຕາມບົດຄວາມຂອງ ພວກເຮົາທັງ 6 ສະ 

ບັບເພ ື່ອຮຽນຮູ້ວທິ ການຕ່າງໆ ສ າລັບທຸລະກິດທ່ານເພ ື່ອຈະຟືື້ນໂຕກບັມາເຂັີ້ມແຂງກວ່າເກົັ່າຫ ັງວກິິດການ. 

 

ບ ລິສັດທ ື່ປຶກສາສາກົນ, McKinsey & Co., ໄດ້ໃຫ້ຄ າແນະນ າສ າລັບທຸລະກິດໃນການຮັບມ ກັບວິກິດ Covid-19 ດັັ່ງນ ີ້:  

 

 

ພຈິາລະນາໜວ່ຍງານໃຫບ້ ລກິານທາງດາ້ນແຜນການພດັທະນາທລຸະກິດ ຫ    business development service (BDS)  

BAF II ໃຫ ້ ຄ າແນະນ າ ແລະ ເປັນທ ື່ປຶກສາໃຫ້ແກທ່ລຸະກິດ ໂດຍບ ໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ພ້ອມທງັໃຫທ້ ນການຊ່ວຍເຫ  ອທ ື່ເໝາະສົມແກ່ບ ລິສັດ 

ທ ື່ຕ້ອງການ ຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານແຜນການພັດທະນາທລຸະກິດ (BDS) ເພ ື່ອຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການດ າເນ ນທລຸະກິດຂອງ 

 
2 ສ າລັບລາຍລະອຽດຄ າແນະນ າໃນການສ້າງແຜນການກັບມາເຮັດວຽກ, ສາມາດເບິື່ງໄດ້ໃນລ ີ້ງ: https://www.bdo.com/insights/business-financial-

advisory/insurance-risk-recovery/a-return-to-work-in-the-new-normal 

ບ ລສິດັຄວນຄ ານ ື່ງ ແລະ ປະຕບິດັ 5 ມາດຕະການ  
5 ມາດຕະການ  

ແກໄ້ຂ 

ແກ້ໄຂບັນຫາຮ ບດ່ວນ 

ເກ ດຂ ີ້ນຈາກ COVID-

19 ຕ ໍ່ພະນັກງານໃນອົງ 

ການ, ລູກຄ້າ, ເຕັກໂນ 

ໂລຊ , ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະ 
ກິດ.  

ຄວາມສາມາດໃນການຟືື້ນ 

ຄ ນສູສ່ະພາບປົກກະຕ ິ

(ຄວາມທນົທານ) 

ແກ້ໄຂບັນຫາການບ ລິຫານ 

ເງິນສົດໃນໄລຍະສັີ້ນ ແລະ 

ເພ ື່ມຄວາມເຂັີ້ມແຂງທົນ 

ທານໃນໄລຍະປິດກິດຈະ 

ກ າ ແລະ ຜົນ 

ກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ  
 

ການຟືື້ນໂຕ 

ສ້າງແຜນລະອຽດເພ ື່ອຟືື້ນ

ຟູທຸລະກິດສູ່ລະດັບເກົັ່າ 

ຢ່າງວ່ອງໄວເມ ື່ອສະຖານະ

ການ COVID-19 

ມ ການພັດທະນາ ແລະ 

ຜົນກະທົບທາງເສດຖະ 

ກິດມ ຄວາມຊັດເຈນຂ ີ້ນ 
 

ຈິນຕະນາການໃໝ ່

ຈິນຕະນາການເຖິງວິຖ ຊ  

ວິດໃໝ່: ການປ່ຽນ 

ແປງໃດທ ື່ຈະບ ໍ່ສ ບຕ ໍ່ ແລະ 

ທິດທາງທ ື່ອົງກອນຄວນ

ປັບປ່ຽນ 

ການປະຕຮິບູ 

ຄ ານ ື່ງວ່າລະບຽບການ 

ແລະ ສະພາບການແຂ່ງ 

ຂັນໃນອຸດສາຫະກ າຈະມ  

ການປ່ຽນແປງໄປຄ ແນວ

ໃດ  



ຕົນ. ໃນດ້ານການຢູ່ລອດ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ດ າເນ ນທຸລະກິດ, ຖ້າທາ່ນຄດິວ່າຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫ  ອ, ສາມາດຕິດຕ ໍ່ຫາ BAF II ເພ ື່ອປຶກສາບັນຫາ 

ດັັ່ງກ່າວກບັທ ື່ປຶກສາດ້ານທລຸະກິດຂອງພວກເຮົາ. ຂັີ້ນຕອນທ າອິດແມ່ນທາ່ນສາມາດລງົທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ BAF II. ພວກເຮາົຫວັງ 

ວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕ ໍ່ຈາກທາ່ນ.  

“ພວກເຮາົຈະຮວ່ມກນັຕ ໍ່ສູກ້ບັວກິດິ.”  BAF II ຍິນດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອທລຸະກິດທາ່ນເພ ື່ອຫັນປຽ່ນ, ກຽມພ້ອມ ແລະ ກ ານົດຈຸດຢືນ 

ຂອງທລຸະກິດ.  ທາ່ນສາມາດເຂົີ້າມາຫາພວກເຮົາ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ ວ່າທາງເຮາົຈະຊ່ວຍເຫ  ອທລຸະກິດຂອງທາ່ນໃນການຮັບມ ກັບວິກິດນ ີ້ ໄດ້ຄ  

ແນວໃດ? ທ່ານສາມາດຕິດຕ ໍ່ເຮົາໄດ້ທ ື່: info@baflaos.com ຫ   ໂທ: 020-55542658. ຫ   ເວັບໄຊທ:໌ www.baflaos.com  

ນອກນັີ້ນ, ທ່ານຍງັສາມາດເຂົີ້າເບິື່ງຂ ໍ້ມູນເພ ື່ມຕ ື່ມທ ື່ເປັນປະໂຫຍດກຽ່ວກັບການຮັບມ ກບັສະຖານະການ Covid-19 ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກ 

ເຮົາຢູ່ໜ້າ ‘Resources’.   
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