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************** 
ຂໍຮຽນ:  
-ພະນະທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ, ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ, 
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານເສດຖະກິດ. 
-ພະນະທ່ານ ດຣ. ລຽງ ທິແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ. 
-ພະນະທ່ານ ດຣ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 
-ທ່ານ ບົວຄຳ ສີສຸລາດ, ຜູ້ວ່າການເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ. 

-ທ່ານ ອຸຍແບກ ຊານີແອກ, ປະທານ Essilor ສາກົນ, ທ່ານ ໂປນ ດຸ້ຍ ຊາຍລັ້ງ, 
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ທ່ານ ກິດທິພົງ ຕົງຕາຕົບ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງງານ 

Essilor. 
- ທ່ານ ຍິງ, ທ່ານ ຊາຍ 

 
ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມດີໃຈ ແລະມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ 

ໃນພິທີເປີດ ໂຮງງານ Essilor ແຫ່ງທີ່ 22 ຂອງໂລກ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 
ສະຫວັນ-ເຊໂນ. 

ເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຫລາຍ. ພາຍຫລັງ 1 ປີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ມາຢຽ້ມຢາມໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້, ແລະ 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ ສູ່ສາຍຕາຂອງພວກເຮົາ ຄື 
ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດແກ້ວແວ່ນຕາ ທີ່ພວກ ເຮົາລໍຄອຍ. 

ເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຢ່າງຍີ່ງ ທີ່ບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ, 

ໃນຕະຫລາດຫຸ້ນ CAC40 ຂອງຝຣັ່ງ, ມາມີສ່ວນ 
ຮວ່ມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ລົງທຶນ ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 
(14 ລ້ານໂດລາ), ສຶບເນື່ອງຈາກການລົງທຶນ ຕົ້ນແບບ 

ຂອງບັນບໍລິສັດຝຣັ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາຄຶ:  ບໍລິສັດ EDF 

ໃນການສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ແລະ ທະນາຄານ BREDຂອງຝຣັ່ງ 

ທີ່ຮ່ວມກັບທະນາຄານ BCEL ໃນການສ້າງທະນາຄານຮ່ວມທຶນ ລາວ-ຝລັ່ງ 
ເຊີ່ງມີສາຂາທົ່ວປະເທດ ລວມທັງມີສາຂາ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-
ເຊໂນ. 

ບໍລິສັດຝຣັ່ງ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມາແຕ່ໄກ 
ແຕ່ກໍມີຈຳນວນຫລາຍສົມຄວນ ທຽບໃສ່ບໍລິສັດຂອງບັນດາປະທດໃນເຂດຕາ 
ເວັນຕົກ ແລະ ກໍຍັງເປັນພື້ນຖານຂອງການສ້າງຕັ້ງ ສະພາການຄ້າ-
ອຸດສະຫະກຳເອີລົບ ເຊີ່ງເປັນສັນຍະລັກ ແຫ່ງຄວາມມຸ້ງ ຫມັ້ນ 
ໃນການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ປັດສະຈາກບໍ່ໄດ້ 



ກ່ຽວກັບບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ຂອງບໍລິສັດ ລາວບໍລິການຂົນສົ່ງ 
ທີ່ສະຫວັນນະເຂດ ເຊີ່ງບໍລິຫານງານໂດຍ ເພື່ອນຮ່ວມຊາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 

ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຫຼ້າສຸດ, ປະເທດຝຣັ່ງ ເປັນປະເທດ 
ຜູ້ລົງທຶນ ອັນດັບທີ່ 5 ໃນ ສປປລາວ, ແລະ ເປັນອັນດັບ 1 
ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ ບໍ່ຢູ່ໃນອາຊີ, ຍັງເປັນຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າ ອັນດັບ 4 
ຂອງສປປລາວ ຍ້ອນການສັ່ງຊື້ຍົນຝຣັ່ງ ທີ່ມາເສີມ ຝູງບິນ 
ຂອງສາຍການບິນລາວ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ເຊີ່ງຂ້າພະເຈົ້າ 
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງ ທີ່ທ່ານໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ. 

Essilor ບໍລິສັດ ລະດັບໂລກ, ມີສາຂາ 56 ປະເທດໃນໂລກ, ເຊິ່ງລວມມີ 
ຫລາຍສາຂາໃນບັນດາປະເທດເຂດອາຊີ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ປະເທດໄທ, 
ມີສູນກາງການພັດທະນານະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຢີ ໃນປະເທດສິງກະໂປ, ມີຄວາມເປັນ 
ເລີດຈາກປະສົບການຝຣັ່ງ ທີ່ຍາວນານຫລາຍກວ່າ 160 ປີ. 
ການພັດທະນານະວັດຕະກຳໃຫມ່ ບໍພຽງແຕ່ເອົາຊະນະຕົນເອງ ເທົ່ານັ້ນ 
ແຕ່ຍັງ ສາມາດເປັນຜູ້ນຳ ຕະຫລາດຂອງໂລກ ໃນຂະແຫນງການນີ້. 

ການສ້າງຕັ້ງ ໂຮງງານ ໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ 
ແມ່ນການຍ້າຍຖິ່ນຖານການປຸກສ້າງມາຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ແຕ່ເປັນການຂະຫຍາຍ 
ການລົງທຶນເພີ້ມຕື່ມ ໃນປະເທດອື່ນ ຈາກໂຮງງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດໄທ. 
 ຂ້າພະເຈົ້າ ສະແດງຄວາມຍິນດີ 
ຕໍ່ກັບການສະຫນັບສະຫນູນໃນການຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະແບບລົງເລິກ ຂອງ 

Essilor ຮ່ວມກັບ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກໄຊສົມບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ 
ແຮງງານທີ່ຍັງຂາດປະສົບການ ດ້ານຂະແຫນງ ການອຸດສະຫະກຳ 
ໃຫ້ມີການພັດທະນາທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ. ປະຈຸບັນ ມີພະນັກງານ 
ຈຳນວນ 250 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກ ແລະ ຄາດວ່າ ໃນອານາຄົດ 
ຈະມີການຮັບພະນັກງານເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຮອງຮັບ 
ແຜນການຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. 

ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຮ່ວມມືລາວ-ຝຣັ່ງ 
ກໍຄືຄວາມຕັ້ງໃຈ ໃນການພັດທະນາບຸກຄະລະ ກອນມະນຸດ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາ, 
ເຊີ່ງປະເທດພວກເຮົາ, ໄດ້ລະບຸເຂົ້າໃນແຜນຊ່ວຍເຫລືຶອເພື່ອການພັດທະນາ. 

ທຸກທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າ, ສາຍພົວພັນ ລາວ-ຝຣັ່ງ 
ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ: 
ການເດີນທາງໄປຢຽ້ມຢາມຂອງ ປະທານປະເທດສອງປະເທດ ລາວ-ຝຣັ່ງ, 
ການເດີນທາງໄປຢຽ້ມຢາມ ຂອງ ພະນະທ່ານ ຝຣັ່ງຊົວ ໂຮນລັງ ທີ່ວຽງຈັນ 
ໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 2012 ແລະ ການເດີນທາງໄປຢຽ້ມຢາມຂອງ ພະນະທ່ານ ຈູມມະລີ 
ໄຊຍະສອນ ທີ່ ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 21-25 ຕຸລາ 2013. ພະນະທ່ານ 
ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານເອງ, ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຢຽ້ມຢາມຝຣັ່ງ 
ໃນເດືອນ ເມສາ ປີ 2013 
ເພຶ່ອເປັນການການສົ່ງເສີມດຶງດູດການລົງທຶນຂອງລາວ ແລະ 
ກໍຍັງມີການເດີນທາງໄປຢຽ້ມຢາມຫລາຍຄັ້ງ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ລາວ-ຝຣັ່ງ 
ໃນຂະແຫນງເສດຖະກິດ. 



ເຫດການທີ່ສຳຄັນ ໃນຊ່ວງວັນທີ 26-30 ພະຈິກ 2013 
ກໍຄືການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນ ຂອງລັດຖະບານ  ລາວ-ຝຣັ່ງ 
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທຸລະກິດ ຈັດກອງປະຊຸມທີ່ມີຊື່ວ່າ 

« ນັດພົບທີ່ວຽງຈັນ ». ໃນພິທີເປີດງານໃນຄັ້ງນັ້ນ, ພະນະທ່ານ 
ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ໄດ້ກວ່າບົດປາໃສຂອງທ່ານ ເປັນພາສາຝຣັ່ງ 
ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ມີຄວາມແປກໃຈ, 
ບໍແມ່ນແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ດຽວທີ່ມີຄວາມແປກໃຈ 
ເຖິງການນຳໃຊ້ພາສາຝລັ່ງ ແລະ ຄວາມຜູກພັນຂອງທ່ານ ທີ່ມີຕໍ່ປະເທດ 
ຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ ຢ່າງສຸດໃຈ. 

ພະນະທ່ານ ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ນັບຖື, ທ່ານ 
ເປັນຜູ້ທີ່ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຮັບຕ້ອນ 

ການລົງທຶນ ຂອງບໍລິສັດ Essilor ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຫ່ງນີ້ 
ເຊັ່ນດຽວກັບບໍລິສັດລົງທຶນ ອື່ນໆ 
ຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ຈະມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ. 
ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ຕໍ່ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານ 
ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີທາງອອກ ໃນການດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, 
ການກະກຽມການລວມໂຕເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ ປີ2015, ລວມເຖິງການປັບປຸງ 
ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານລະບຽບກົດຫມາຍແຮງງານ ຫລື 
ຂະແຫນງການອື່ນໆ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງເປັນຢ່າງຍີ່ງວ່າ 

ໂຄງການຂະຫຍາຍ ໂຮງຮຽນ« Lycée français Josué Hoffet» ທີ່ວຽງຈັນ 
ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, 
ແລະຖຶວ່າເປັນສີ່ງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ວຽກງານການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາ. 

ບໍລິສັດອື່ນໆ ຂອງຝຣັ່ງ ມີຄວາມຜູກພັນຫລາຍຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານ 

ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດ Agroforex, ກຸ່ມບໍລິສັດ Exotissimo 
ແລະອີກຫລາຍບໍລິສັດ ໄດ້ເຂົ້າມາແລະແຈ້ງຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນ ໃນ 

ສປປລາວ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ Citelum, Bureau Veritas, ໂຮງພິມແຫ່ງຊາດຝຣັ່ງ, ແລະ 

ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງມີ ຂະແຫນງການດ້ານພະລັງງານ ຄື ບໍລິສັດ GDF-Suez ແລະ 

Alstom,  ສ່ວນຂະແຫນງການຂົນສົ່ງແມ່ນ Sytral ແລະ Thalès. 
ເຫດການໃນວັນນີ້ ໄດ້ສ້າງກຳລັງໃຈໃຫ້ບໍລິສັດຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ສົງໃສ 

ແລະ ຜ່ານມາບໍລິສັດກໍຄືຂະແຫນງການອື່ນໆ 
ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດທີ່ສວຍງາມແຫ່ງນີ້. 

 
ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມນັບຖື. 


