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ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ
ບໍລິສັດໂລກ້າສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນປ 2018, ເປັນບໍລິສັດທໍາອິດໃນປະເທດລາວທ ົ່ເຮັດກ່ຽວກັບ
ການບໍລິການລົດຮັບສົົ່ງ ແລະ ເປັນຜ ້ທ ົ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍທ ົ່ສຸດ. ຄ້າຍຄືກັບບໍລິສັດ
ເຊັົ່ນ ລິຟ, ອ ເບ ັ້ ແລະ ແກັຼບ, ບຸກຄົນທົົ່ວໄປສາມາດໃຊ້ແອັບຂອງໂລກ້າໃນໂທລະຊັບມືຖື
ຂອງພວກເຂົາເອງເພືົ່ອໃຊ້ບໍລິການລົດໃຫຍ່ພ້ອມດ້ວຍຄົນຂັບລົດໄປສົົ່ງຈາກຈຸດໜຶົ່ງຫາອ ກ
ຈຸດໜຶົ່ງຕາມຄ່າບໍລິການທ ົ່ໄດ້ຕົກລົງກັນກ່ອນໃຫ້ບໍລິການ (ເບິົ່ງຕາມຮ ບພາບລຸຸ່ມນ ັ້). ການ
ບໍລິການຂອງບໍລິສັດ ເຮັດໃຫ້ຮ ບແບບຂອງການບໍລິການລົດແທກຊ ັ້ແບບດັັ້ງເດ ມໃນຕະ
ຫຼາດປຸ່ຽນແປງໄປ ແລະ ໄດ້ເພ ັ້ມຊ່ອງທາງການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກຸ່ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ.
ໃນເດືອນສິງຫາ ປ 2021, ບໍລິສັດໂລກ້າ ເປັນບໍລິສັດດຽວຂອງລາວທ ົ່ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບ
ໜຶົ່ງໃນຮ້ອຍບໍລິສັດທ ົ່ມ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອະນາຄົດຂອງເອເຊຍ.* ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດມ ລົດ
ໃຫຍ່ໃຫ້ບໍລິການຢ ຸ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ປາກເຊ ເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕຸ່
ບໍລິສັດມ ແຜນທ ົ່ຈະຂະຫຍາຍການບໍລິການອອກໄປແຂວງອືົ່ນໆຂອງລາວ. ກ່ອນການ
ລະບາດຂອງໂຄວິດ 19, ລ ກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກ້າແມຸ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ
ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຢ ຸ່ລາວ, ແຕຸ່ລ ກຄ້າເຫຼົົ່ານ ັ້ເລ ົ່ມຫຼຸດລົງໃນປ 2020, ອັນເປັນຜົນ
ກະທົບໂດຍກົງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ19. ບໍລິສັດຮັບມືກັບບັນຫ້າດັົ່ງກ່າວໂດຍການ
ເປ ດການບໍລິການໃໝຸ່ໃນການຂົນສົົ່ງ ອາຫານ ແລະ ພັດສະດຸ.

ເພ ີ່ມອັດຕາການເລັີ່ງເຄ ີ່ອງໃຫ້
ແກ່ການຂົນສົີ່ງຢູ່ລາວ

ສິີ່ງທ້າທາຍຕໍີ່ການຂະຫຍາຍຕົວມ ຫຍັງແດ່?
ແພຣດຟອມຂໍັ້ມ ນແຜນທ ົ່ຂອງໂລກ້າໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມຸ່ນຂຶັ້ນກັບການບໍລິການແຜຸ່ນທ ົ່ຂອງ
ກ ໂກ້ ທັງໝົດ ຊຶົ່ງບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ກ ໂກ້ ເປັນລາຍເດືອນເພືົ່ອຊ່ວຍສ້າງຂໍັ້ມ ນ
ແຜຸ່ນທ ົ່, ການຄິດໄລຸ່ໄລຍະທາງ ແລະ ການເລືອກເສັັ້ນທາງຂອງຜ ້ຂັບຂ ົ່. ແຕຸ່ບໍລິສັດເຫັນ
ວ່າແຜນທ ົ່ປະເທດລາວຂອງກ ໂກ້ຍັງບໍົ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍົ່ມ ທ ົ່ຢ ຸ່ຂອງແຕຸ່ລະເຮືອນ ແລະ ມ ຂໍັ້ບົກ
ຜ່ອງອືົ່ນໆ ທ ົ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍົ່ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ ເຊິົ່ງໂລກ້າກໍາລັງຊອກຫາ
ວິທ ການເພືົ່ອປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການແກຸ່ທັງຜ ້ຂັບລົດ ແລະ ລ ກຄ້າ.
ສະນັັ້ນ ບໍລິສັດຈຶົ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈທ ົ່ຈະສ້າງແພຣດຟອມຂໍັ້ມ ນແຜນທ ົ່ຂອງຕົນເອງຂຶັ້ນ ໂດຍ
ຈະມ ຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼົ່າຍຂຶັ້ນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ລ ກຄ້າທົົ່ວໄປສາມາດປ້ອນຂໍັ້ມ ນທ ົ່ຢ ຸ່
ຂອງຕົນເຂົັ້າລະບົບໄດ້. ໃນການສ້າງລະບົບດັົ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດບໍົ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ລາຍເດືອນໃຫ້ແກຸ່ການບໍລິການແຜນທ ົ່ຂອງກ ໂກ້ອ ກຕໍົ່ໄປ ຊຶົ່ງຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍສໍາລັບການບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດລົງອ ກ.

ຜ ້ໃຫ້ບໍລິການ:
ທ ົ່ປຶກສາເອກະລາດ 

*ເບິົ່ງ: www.forbes.com/sites/forbesasiateam/2021/08/09/forbes-asia-100-to-watch



“ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການ
BAF II, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສ້າງ
ໂອກາດຂະຫຍາຍບໍລິສັດໄວຂຶັ້ນ ແລະ 
ບັນລຸໄດ້ເກ ນເປົັ້າໝາຍທ ົ່ໄດ້ວາງໄວ້.”

ທ່ານ ສຸລິໂຍ ວົງດາລາ, ຜ ້ອໍານວຍການ, 
ໂລກ້າ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮ ້ເພ ົ່ມເຕ ມກ່ຽວກັບໂຄງການ BAF II ແລະ ຢາກຮ ້ວ່າພວກ
ເຮົາພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ? ເຂົັ້າເບິົ່ງເວັບໄຊ
www.baflaos.com ແລະ ເຮົາສາມາດເລ ມປຶກສາຫາລືກັນໄດ້.

“ໂລກ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຢືດຢ ຸ່ນ
ຜ່ານໄລຍະການລະບາດຂອງໂຄວິດ 19, 

ໂດຍມ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ
ຕາມຮ ບແບບທຸລະກິດທ ົ່ສ້າງສັນ.  ການ

ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການ BAF II ຊ່ວຍໃຫ້ 
ໂລກ້າສາມາດສ້າງລະບົບແຜນທ ົ່ຂອງຕນົເອງ

ໄດ້ ຊຶົ່ງເປັນການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. 
ໂຄງການ BAF II ມ ຄວາມຍິນດ ທ ົ່ຈະ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກຸ່ບັນດາບໍລິສັດ ໃນ
ການເພ ົ່ມທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ 
ເພ ົ່ມປະສິດທິພາບ ເພືົ່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມ 
ຄວາມສາມາດໃນການແຂຸ່ງຂັນຫຼາຍຂຶັ້ນ.”

ທ່ານ ນາງ ຕຸນ ົ່, ທ ົ່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ ຂອງ
ໂຄງການ BAF II

ເບິີ່ງບາດກ້າວໃນອະນາຄົດ
ເຕັກໂນໂລຊ ທ ົ່ທັນສະໄໝໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນຫຼາຍກິດຈະກໍາຂອງທຸລະກິດ ເຊຶົ່ງເຮັດ
ໃຫ້ຮ ບແບບການດໍາລົງຊ ວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາປຸ່ຽນໄປ. ເຮົາເຫັນໄດ້ຕົວຈິງ ໃນ
ຖານະທ ົ່ເປັນຜ ້ບໍລິໂພກ ເຊຶົ່ງພວກເຮົາໄດ້ຫັນໄປນໍາໃຊ້ລະບົບການຄ້າທາງອ ເລັກໂຕຼນິກ
ແລະ ການສັົ່ງຊືັ້ແບບອອນລາຍ. ໂຄວິດ 19 ບໍົ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແນວໂນ້ມການນໍາໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ
ຕ້ອງຢຸດສະຫງັດ; ແຕຸ່ກົງກັນຂ້າມມັນພັດເລັົ່ງໃຫ້ມ ການນໍາໃຊ້ຫຼາຍຂຶັ້ນຕືົ່ມ. ເຊັົ່ນດຽວ
ກັນກັບການບໍລິການດ້ານການຂົນສົົ່ງ ໃນການເຄືົ່ອນຍ້າຍ ສິນຄ້າ ແລະ ຄົນ ຈາກຈຸດໜຶົ່ງ
ໄປອ ກຈຸດໜຶົ່ງ ທ ົ່ມ ປະສິດທິພາບສ ງສຸດເທົົ່າທ ົ່ເປັນໄປໄດ້. ຜົນປະໂຫຍດອ ກອັນໜຶົ່ງ
ແມຸ່ນການເພ ົ່ມຂຶັ້ນຂອງ ‘ແຮງງານອິດສະຫຼະ’ – ຜ ້ທ ົ່ບໍົ່ໄດ້ເປັນພະນັກງານປະຈໍາຂອງ
ບໍລິສັດ, ແຕຸ່ພວກເຂົາສາມາດຂາຍການບໍລິການຂອງຕົນໄດ້ ຊຶົ່ງເປັນໄດ້ທັງແຫຼົ່ງລາຍຮັບ
ຫຼັກ ຫຼື ເປັນລາຍຮັບເສ ມ. ຮ ບແບບທຸລະກິດຂອງໂລກ້າ ແມຸ່ນອາໃສຫຼັກການຂອງ
ເສດຖະກິດແຮງງານອິດາະຫຼະເປັນຫຼັກ.

ບາງບົດຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດ້ 
ໃນຊຸມປ ທ ົ່ຜ່ານມາ ແນວໂນ້ມຂອງການ ຮ່ວມຕົວ ແລະ ຊືັ້ຂາດຕົວ ເອົາບໍລິສັດທ ົ່ເຮັດ
ກ່ຽວກັບແອັບການຮັບສົົ່ງຜ ້ໂດຍສານ ແມຸ່ນກໍາລັງສ ງຂຶັ້ນ ແລະ ໂລກ້າ ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ຮັບປະກັນວ່າຈຸດຢືນຂອງບໍລິສັດໃນຕະຫຼາດລາວຕ້ອງບໍົ່ຖືກບໍລິສັດຂອງຄ ຸ່ແຂຸ່ງຍາດເອົາ
ໄປ. ບາງບໍລິສັດຄ ຸ່ແຂຸ່ງກໍົ່ມ ສະພາບການເງິນທ ົ່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ໂລກ້າກໍົ່ບໍົ່ສາມາດຄາດ
ຄະເນໄດ້ວ່າຕົນຈະຍັງຄົງເປັນພຽງແຕຸ່ບໍລິສັດດຽວທ ົ່ໃຫ້ການບໍລິການໃນ ສປປ ລາວໃນ
ອະນາຄົດໄດ້ຫຼືບໍົ່. ການພັດທະນາແພຣດຟອມຂໍັ້ມ ນແຜນທ ົ່ຂອງຕົນຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້
ຕົນໄດ້ປຽບທາງດ້ານການແຂຸ່ງຂັນທຽບໃສຸ່ຄ ຸ່ແຂຸ່ງ ແລະ ຕ້ອງຊ່ວຍຮັກສາສ່ວນແບຸ່ງ
ຕະຫຼາດໃຫຍ່ໄວ້ໃຫ້ໄດ້.
ການລະບາດຂອງໂຄວິດ19 ເປັນໄລຍະເວລາທົດສອບຂອງບໍລິສັດ, ບໍລິສັດອາດຕ້ອງໄດ້
ປຸ່ຽນຮ ບແບບການດໍາເນ ນທຸລະກິດ ໃນສອງທາງເລືອກ: i) ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິການຂອງ
ທຸລະກິດໃນບາງຂົງເຂດທ ົ່ມ ທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ; ແລະ/ຫຼື ii) ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດນ ັ້
ສ້າງທຸລະກິດໃໝຸ່. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການເຕ ບໂຕຂອງທຸລະກິດຖືກບ ບໃຫ້ໄປໄວກ່ອນທ ົ່ຄວນ
ເປັນອັນເນືົ່ອງຈາກໂຄວິດ19. ຜ່ານມາບໍລິສັດອາໃສພຽງແຕຸ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ
ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຢ ຸ່ລາວເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນການສ້າງລາຍຮັບທງັໝົດ, ໂລກ້າ
ຕ້ອງໄດ້ປັບກົນໄກໄປສ ຸ່ການພັດທະນາການບໍລິການໃນຮ ບແບບໃໝຸ່ ຊຶົ່ງກວມເອົາການ
ບໍລິການຂົນສົົ່ງພັດສະດຸ ແລະ ອາຫານ. ແພຣດຟອມຂໍັ້ມ ນແຜນທ ົ່ໃໝຸ່ຈະຊ່ວຍໂລກ້າ
ຫຼາຍທ ົ່ສຸດໃນການໃຫ້ບໍລິການໃໝຸ່ນັັ້ນ. ສິົ່ງນ ັ້ ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າການຕັດສິນໃຈທ ົ່ສ້າງສັນ
ແລະ ຢືດຢຸຸ່ນ ເປັນສິົ່ງທ ົ່ດ ທ ົ່ສຸດເພືົ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນໄລຍະເວລາທ ົ່ມ ສິົ່ງທ້າທາຍ
ເຫຼົົ່ານ ັ້.
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