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່ ວ
່ ມພັດທະນາ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ປຶກສາຫາລືແຜນບລິມະສິດໄລຍະກາງ ຂອງ
ການພັດທະນາຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 10 ພະຈິກ 2021, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຄັັ້ງທີ 18 (the 18th Trade and Private Sector
Working Group Meeting), ທີີ່ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮບແບບປະສົມ
ປະສານ ຂອງລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ ເພືີ່ອຈໍາກັດຈໍານວນຜ້ເຂົັ້າຮ່ວມຕາມມາດຕະການປ້ອງ
ກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19. ກອງປະຊຸມດັັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ກຽດການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ຄໍາແພງ ໄຊ
ສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ແລະ ປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານນາງ ອີນາ ມາຈລໍນີແຕ,
ເອກອັກຄະລັດຖະທດ ສໍານັກງານຜ້ຕາງໜ້າສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນຜ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ລະຫວ່າງບັນດາຜ້ໃຫ້ທຶນພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າສາກົນດ້ານການຄ້າ (EIF) ແລະ ທ່ານ ພໍ ແຄນລີ, ເອກ
ອັກຄະລັດຖະທດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມດັັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົັ້າຮ່ວມໂດຍຜ້ຕາງໜ້າຫຼາຍ
ກວ່າ 150 ທ່ານ ຈາກກະຊວງ, ກົມກອງ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆ, ສະຖານທດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ບັນດາຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ, ຜ້ຕາງໜ້າຈາກພາກເອກະຊົນ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ຈຸດປະສົງຂອງຈັດກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພືີ່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນການສຶກສາ ແລະ ຂໍໍ້ສະເໜີແນະຈາກ
ບົດສຶກສາ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລາວ (Country Economic
Memorandum - CEM) ແລະ ຮ່າງສະບັບປັບປຸງບົດວິໄຈການເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າສາກົນດ້ານການຄ້າ (Draft
DTIS Update), ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງຈາກໜ່ວຍງານທີີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ
ພາກເອກະຊົນໂດຍກົງ:

ການສະໜັບສະໜນການຟື້ນຕົວຂອງທຸລະກິດໂດຍຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທຶນສົມທົບ

ເພືີ່ອສົັ່ງເສີມທຸລະກິດ ໄລຍະ 2 (BAF 2) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສົັ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ
ຂອງ ສປປ ລາວ (LCT) ແລະ ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານ ກອງ
ປະຊຸມທຸລະກິດ (LBF).

ທ່ານ ປອ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ເນັັ້ນໜັກໃນບົດກ່າວເປີດກອງ
ປະຊຸມ ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທລຸະກິດເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການສະໜັບສະໜນການຟື້ນຟເສດຖະກິດຫຼັງການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19. ທ່ານລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ: “ດັັ່ງ
ທີີ່ພວກເຮົາຮັບຊາບນໍາກັນວ່າ ໃນພາກຕົວຈິງຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າບັນດານະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຂອງພວກເຮົາ ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ບໍໍ່
ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ ຕາມເປື້າໝາຍ ແລະ ຕາມຄາດໝາຍທີີ່ຕັັ້ງໄວ້. ຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງຂອງນະໂຍບາຍ
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບຫລາຍປັດໃຈ ເຊັັ່ນ: ການອອກແບບນະໂຍບາຍທີີ່ອາດຈະບໍໍ່ເໝາະສົມ
, ຂາດກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ຫລື ຂາດຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ງົບປະມານ ເປັນຕົັ້ນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຫລາຍໆ ທ່ານກໍໍ່ຄົງຈະຮັບຊາບແລ້ວວ່າ ການປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ສະແດງອອກ
ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ອໍານວຍໃຫ້ກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ ແຕ່ໃນ
ທາງປະຕິບັດຕົວຈິງກໍໍ່ຍັງພົບຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກຫລາຍດ້ານຢ່. ສະນັັ້ນ, ໂດຍຖອດຖອນຈາກບົດຮຽນດັັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ
ການປັບປຸງບັນຍາກາດການລົງທຶນ ຍາມໃດກໍໍ່ບໍໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສຸມໃສການປັບປຸງ ຫລື ສ້າງນິຕິກໍາໃໝ່ ແຕ່ຄວນສຸມ
ໃສ່ຂອດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີີ່ດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.”

ທ່ານ ພໍ ແຄນລີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໃນນາມປະທານຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມນີັ້,
ໄດ້ເນັັ້ນໜັກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ຕໍໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນການຂັບເຄືີ່ອນການຟື້ນຟເສດຖະກິດໃນໄລຍະກາງ ເຖິງ ໄລຍະຍາວ. ທ່ານທດ
ຍັງໄດ້ເນັັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງແຜນຍຸດທະສາດທີີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຈະແຈ້ງເພືີ່ອສະໜັບສະໜນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຈຸດເດັັ່ນຂອງ
ສປປ ລາວ, ເຊັັ່ນ: ຄວາມອຸດົມສົມບນຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຊັບພະຍາກອນໜຸ່ມ, ແລະ ຕັັ້ງຢ່ເຂດພມ
ສັນຖານທີມ
ີ່ ີເອກະລັກສະເພາະ, ເຊິີ່ງທັງໝົດນີັ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້
ແຜນການພັດທະນາການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຊິີ່ງເປັນຜົນມາຈາກບົດປັບປຸງບົດວິໄຈການເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າສາກົນ
ດ້ານການຄ້າ.
ກອງປະຊຸມນີັ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກ. ພາກທໍາອິດແມ່ນປຶືກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລາວ (CEM) ໂດຍນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຈາກທະນາຄານໂລກ, ທ່ານນາງ ເມລິດສ ຈດ
ແລະ ທ່ານ ຄິມ ເອັດວາດ ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບສິີ່ງທ້າທາຍຕົນ
ັ້ ຕໍຂອງເສດຖະກິດລາວ ແລະ ຂໍໍ້ສະເໜີແນະເພືີ່ອຟື້ນຟ
ເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໃນລະດັບມະຫາພາກ ແລະ ການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜ
ງກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມອຸດົມສົມບນດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ຈຸດພິເສດຈາກພມສັນຖານ ແລະ ແກ້ໄຂອຸປະສັກສະເພາະໃນບັນຍາກາດການລົງທຶນ ແລະ ການ
ພັດທະນາທັກສະຂອງບຸກຄະລາກອນ. ຫົວຂໍໍ້ທີສອງແມ່ນການນໍາສະເໜີຜົນການສຶກສາຈາກບົດປັບປຸງບົດວິໄຈການ
ເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າສາກົນດ້ານການຄ້າ ແລະ ສະເໜີແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພືີ່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການເພືີ່ອສົັ່ງເສີມ

ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃນຂະແໜງທຸລະກິດການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
ການຜະລິດ.
ບົດນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ຈາກການສະໜັບສະໜນພາກທຸລະກິດເພືີ່ອປັບປຸງການປັບ
ຕົວ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃນໄລຍະຍາວໂດຍນໍາໃຊ້ກົນໄກທຶນສົມທົບພາຍໃຕ້ໂຄງການ LCT ໄດ້
ຍົກຂຶັ້ນມານໍາສະເໜີໃນພາກທີສອງຂອງກອງປະຊຸມ, ໂດຍທ່ານ ນິໂຄລາດ ຟຣີແມນ, ຫົວໜ້າທີມ BAF 2. ຫຼັງ
ຈາກນັັ້ນແມ່ນການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໂດຍຜ່ານກົນ
ໄກການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ (LBF) ໂດຍທ່ານ
ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ, ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ.

ຫົວໜ້າທີມ BAF 2 ໄດ້ເນັັ້ນໜັກໃນບົດນໍາສະເໜີວ່າ ເຖິງວ່າການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່
ເສດຖະກິດລາວໂດຍລວມ, ບັນດານັກທຸລະກິດຍັງຕ້ອງການ ທຶນສົມທົບ ແລະ ການບໍລິການປຶກສາຫາລືດ້ານທຸລະ
ກິດຂອງ BAF 2 ເພີີ່ມຂຶັ້ນເລືັ້ອຍໆ ຍ້ອນວ່າບັນດາທຸລະກິດເຫັນວ່າການບໍລິການດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດແມ່ນ
ເປັນໜຶີ່ງໃນວິທີທີີ່ຈະປັບຕົວ ແລະ ກະກຽມເພືີ່ອເຂົັ້າສ່ໄລຍະຫຼັງການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19. ທ່ານຮອງປະທານ
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ເນັັ້ນໜັກເຖິງຜົນສໍາເລັດທີີ່ສໍາຄັນ. ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ
ທຸລະກິດຕ້ອງການສົັ່ງເສີມກົນໄກການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິີ່ງຂຶັ້ນ
ໂດຍຜ່ານການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການເຊືີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ

ແລະ

ກອງປະຊຸມ

ລັດຖະບານ ກໍຄື ການປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆທີີ່ມີພາຍໃຕ້ ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ.
ທ່ານນາງ ອີນາ ມາຈລໍນີແຕ, ເອກອັກຄະລັດຖະທດ ສໍານັກງານຜ້ຕາງໜ້າສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ
ເປັນຜ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກລະຫວ່າງບັນດາຜ້ໃຫ້ທຶນ

ພາຍໃຕ້ໂຄງການເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າສາກົນດ້ານການຄ້າ

(EIF), ໄດ້ສະຫຼຸບໃນບົດກ່າວປິດໂດຍເນັັ້ນໜັກເຖິງ ການສະໜັບສະໜນເພືີ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ ແລະ
ຊຸກຍ້ໃຫ້ບັນດາໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍໍ່ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີ
ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດຄາດການໄດ້ ເພືີ່ອດຶງດດໃຫ້ມີການລົງທຶນ ແລະ ກະກຽມເຂົັ້າສ່ການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການຟື້ນຟເສດຖະກິດໄລຍະຍາວ.
ທ້າຍສຸດນີັ້, ທ່ານ ປອ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກ່າວປິດກອງ
ປະຊຸມ ແລະ ສະແດງຄວາມຮັບຮ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ
ເພືີ່ອຮັບມືກັບວິກິດການດັັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍໍ່ທຸລະກິດ, ຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ
ເສດຖະກິດຂອງລາວເຮົາ ແລະ ສືບຕໍໍ່ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ລວມທັງການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດຕາມຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນໃນການສົັ່ງເສີມວຽກງານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນພາຍໃຕ້ກອບການຄ້າລະດັບພາກ
ພືັ້ນ ແລະ ສາກົນເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຟເສດຖະກິດວ່ອງໄວຂຶັ້ນ.

ໜ່ວຍງານ TPSWG ແມ່ນໜຶີ່ງໃນສິບໜ່ວຍງານ ພາຍໃຕ້ຂະບາຍການໂຕະມົນ ແລະ ເປັນເວທີຫຼັກສໍາລັບການ
ປຶກສາຫາລື ດ້ານນະໂຍບາຍ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ບັນດາຜ້ທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ
ແມ່ນມາຈາກພາກລັດ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ. ສ່ວນໜ່ວຍງານຂະແໜງການ
ອືີ່ນອີກ 9 ໜ່ວຍງານມີ: ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ການປກຄອງ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ, ການ
ຄວບຄຸບບັນຫາຢາເສບຕິດ, ລະເບີດບໍໍ່ທັນແຕກ, ກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ; ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ.
Facebook Post

ລັດຖະບານ, ຄຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ ແລະ ພາກເອກະຊົນປຶກສາຫາລືແຜນບລິມະສິດໃນການພັດທະນາ
ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນກາງສະໄໝ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄ້າ ແລະ
ພາກເອກະຊົນ ຄັັ້ງທີ 18 (the 18th Trade and Private Sector Working Group Meeting) ຂຶັ້ນໃນ
ວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021, ທີີ່ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຈຸດປະສົງຂອງຈັດກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພືີ່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນການສຶກສາ ແລະ ຂໍໍ້ສະເໜີແນະຈາກ
ບົດສຶກສາ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລາວ (Country Economic
Memorandum - CEM) ແລະ ຮ່າງສະບັບປັບປຸງບົດວິໄຈການເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າສາກົນດ້ານການຄ້າ (Draft
DTIS Update), ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງຈາກໜ່ວຍງານທີີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ
ພາກເອກະຊົນໂດຍກົງ:

ການສະໜັບສະໜນການຟື້ນຕົວຂອງທຸລະກິດໂດຍຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທຶນສົມທົບ

ເພືີ່ອສົັ່ງເສີມທຸລະກິດ ໄລຍະ 2 (BAF 2) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສົັ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ
ຂອງ ສປປ ລາວ (LCT) ແລະ ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານ ກອງ
ປະຊຸມທຸລະກິດ (LBF).
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