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ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ BAF II
ໂຄງການ BAF II ມີຄວາມຍິນດີທີີ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການ
ເຊັນສັນຍາໃຫ້ທຶນສົມທົບຫຼາຍສະບັບໃຫ້ແກ່ຫຼາຍປະເພດທຸລະ
ກິດຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ເຖິງປະຈຸບັນໄດ້ອະນຸມັດທຶນສົມທົບແລ້ວ
ຫຼາຍກວ່າ 250 ທຶນ ແລະ ເງິນທຶນສົມທົບທີີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້
ທຸລະກິດມີມ ນຄ່າລວມເກືອບເຖິງ US$1.4 ລ້ານ.
ແຕ່ພວກເຮົາຈະບ ໍ່ຢຸດແຕ່ພຽງເທົົ່ານີີ້. ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
ການຄ້າ ຮ່ວມກັບຜ ້ໃຫ້ທຶນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີີ່ຈະເພີີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່
ໂຄງການ BAF II, ເພືີ່ອຂະຫຍາຍເປ ົ້າໝາຍບ ລິສັດທີີ່ຈະໃຫ້ທຶນ
ສົມທົບເພີີ່ມຂຶີ້ນ ເປັນ 500 ທຶນ. ແລະ ເພືີ່ອໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເປ ົ້າ
ໝາຍດັົ່ງກ່າວ ໂຄງການ BAF II ຈະໄດ້ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ຈົນເຖິງເດືອນ ເມສາ 2024.
ປະຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ອະນຸມັດທຶນສົມທົບແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 250
ທຶນ, ໝາຍວ່າພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງມາກາຍເຄິີ່ງທາງຂອງໂຄງ
ການແລ້ວ. ຖ້າເບິີ່ງໃນແງ່ຂອງການສະໜອງທຶນສົມທົບ ແລະ
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບກັບອຸປະສັກຕ່າງໆຈາກການລະບາດຂອງ
ໂຄວິດ 19 ກ ໍ່ຕາມ, ຈໍານວນຂອງທຶນສົມທົບທີີ່ໄດ້ແຈກຢາຍໄປ
ແລ້ວ ຕົວຈິງກ ໍ່ມີຫຼາຍກວ່າ 150 ທຶນ.

ໄຕມາດທີໜຶີ່ງຂອງປີ 2022 ເປັນໄຕມາດທີີ່ທີມງານຂອງ
ໂຄງການ BAF II ມີການເຄືີ່ອນໄຫວຫຼາຍທີີ່ສຸດ ຫັຼງຈາກມີການ
ຫຼຼຸດຜ່ອນມາດຕະການຕ່າງໆທີີ່ຈໍາກັດການເດີນທາງ ແລະ ການ
ຮັກສາສຸຂະພາບ, ທີມງານຂອງໂຄງການ BAF II ກ ໍ່ໄດ້ຈັດ
ກິດຈະກໍາຈໍານວນໜຶີ່ງກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄໍາປືກສາແບບໂຕຕ ໍ່ໂຕຢ ູ່
ບາງແຂວງ.
ຖ້າທ່ານຢາກໃຫ້ທີມງານຂອງໂຄງການ BAF II ຈັດກິດຈະກໍາ
ເຜີຍແຜ່ ຫືຼ ສໍາມະນາຢ ູ່ແຂວງຂອງທ່ານໃນປີ 2022, ກະລຸນາ
ຕິດຕ ໍ່ຫາພວກເຮົາ (ເບິີ່ງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ທີີ່ດ້ານຫັຼງຂອງບົດຂ່າວ) ຊຶີ່ງ
ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີີ່ສຸດ ເມືີ່ອທ່ານຕິດຕ ໍ່ມາຫາພວກເຮົາ.
ນອກຈາກການສົົ່ງເສີມບ ລິສັດ ທີີ່ມີແມ່ຍິງເປັນເຈົີ້າຂອງແລ້ວ,
ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ບ ລິມະສິດແກ່ ການຊ່ວຍເຫືຼອບ ລິສັດທີີ່ມີສໍານັກ
ງານຕັີ້ງຢ ູ່ນອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າບ ລິສັດ
ຂອງທ່ານຈະມີເຈົີ້າຂອງເປັນຜ ້ຍິງ ຫືຼ ຜ ້ຊາຍ ແລະ ມີທີີ່ຕັີ້ງຢ ູ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫືຼ ແຂວງອືີ່ນ ກ ໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາພ້ອມ
ແລ້ວ ທີີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ານໃນໄລຍະຂອງການຟືົ້ນຟ 
ເສດຖະກິດຫັຼງການລະບາດຂອງໂຄວິດ 19 ແລະ ຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານ
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ໃນຈັງຫວະຕ ໍ່ໄປຂອງການພັດທະນາທຸລະ
ກິດຂອງທ່ານ.

ໃນເດືອນກຸມພາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ
ໂຄງການ BAF II ມຄີວາມພາກພ ມໃຈທີີ່ໄດ້ຈັດການລົງ
ຢ້ຽມຢາມສອງບ ລິສັດທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກໂຄງການ BAF II
ໃຫ້ແກ່ຜ ້ໃຫ້ທຶນຫັຼກ- ອົງການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ,
ອົງການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ທະນາ
ຄານໂລກ ເພືີ່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງໂຄງການ BAF II
ທີີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຟືົ້ນຟ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ 19
ແລະ ສືບຕ ໍ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຫັຼງການລະບາດຂອງໂຄວິດ. ຮ ບ
ພາບຂ້າງລຸ່ມນີີ້ແມ່ນຖືກຖ່າຍໃນເວລາລົງຢ້ຽມຢາມ ຟາມປາຫວານ
ແລະ ບ ລິສັດດຽບວ ລາວ ແລະ ທີມງານຂອງໂຄງການ BAF II ຂ 
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທັງສອງບ ລິສັດ ທີີ່ໄດ້ໃຫ້ການ
ຕ້ອນຮັບເປັນຢູ່າງດ.ີ

ນອກນັີ້ນ, ໜຶີ່ງໃນບ ລິສັດທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກໂຄງການ
BAF II ບຸດສະຍາ ເຄືີ່ອງສິນລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ກ ໍ່ຖືກ
ເລືອກໂດຍສະຖານທ ດອົດສະຕາລີ ເພືີ່ອ ທ່ານນາງ ມາຣາຍສ ໄພ
ລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄປຢ້ຽມຢາມໃນໄລຍະການ
ມາຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນກຸມພາ.

ການເປີດໂຕຂອງກອງທຶນສົມທົບໃໝ່
ກອງທຶນສົມທົບໃໝ່ – ໂຄງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອືີ້ອອໍາ
ນວຍຕ ໍ່ທຸລະກິດ ລາວ Lao Business Ecosystem
Partnership Fund (LBEPF) – ໄດ້ຖືກເປີດໂຕວ່າງບ ໍ່ດົນ
ມານີີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນທຶນຈາກ ອົງການ USAID, ທັງເປັນໜຶີ່ງໃນ
ຜ ້ໃຫ້ທຶນຫັຼກຂອງໂຄງການ BAF II ແລະ ຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. ກອງທຶນ LBEPF ກ ໍ່
ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການໃຫ້ບ ລິການດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດ
(BDS), ຄືກັນກັບໂຄງການ BAF II ແລະ ສະໜອງທຶນສົມທົບ
ເຊັົ່ນດຽວກັນ.
ແຕ່ກອງທຶນ LBEPF ແລະ ໂຄງການ BAF II ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ
ເກືອບທັງໝົດ, ມີແຕ່ຕ່າງກັນໃນກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຂອງການສະໜອງ
ທຶນ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກ ເທົົ່ານັີ້ນ. ສະນັີ້ນ, ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້
ບ ລິສັດເຂົີ້າໃຈເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເລືອກວ່າທຶນສົມທົບໃດ
ທີີ່ເໝາະສົມກວ່າ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງເພືີ່ອສົມທຽບ - ເບິີ່ງ
ຕອນທ້າຍຂອງໜ້າຕ ໍ່ໄປ - ຊີີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ
ກອງທຶນ LBEPF ແລະ ໂຄງການ BAF II. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ
ຕາຕະລາງນີີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານ.
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ທວນຄືນ: ໂຄງການ BAF II ເຮັດວຽກ
ແນວໃດ?
ໃນຖານະເປັນຜ ້ບ ລິຫານ ຫືຼ ເຈົີ້າຂອງທຸລະກິດ, ທ່ານຮ ້ຈັກບ ລິສັດ
ຂອງທ່ານດີກວ່າຄົນອືີ່ນ. ທ່ານຮ ້ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ແລະ
ທ່ານອາດ ຮ ້ດີເຖິງສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ວ່າມັນຢ ູ່ບ່ອນ
ໃດ.
ແຕ່ບາງຄັີ້ງ, ມັນອາດເປັນການຍາກໃນການສ້າງຍຸດທະສາດເພືີ່ອ
ເສີມສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາກາລະໂອກາດ, ທັງ
ເປັນການຫຼຼຸດຜ່ອນ ຈຸດອ່ອນ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ. ບາງຄັີ້ງການຮັບ
ເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຜ ້ຊ່ຽວຊານເພືີ່ອມາຊ່ວຍຈັດລຽງບ ລມິະ
ສິດແບບມີຍຸດທະສາດ ກ ໍ່ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ດ້ວຍ
ເຫດນີີ້ທີມງານຂອງໂຄງການ BAF II ທີີ່ເປັນຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານ
ທຸລະກິດສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້, ທັງເປັນບ ລິການຟຼີ.
ການເຮັດບົດວິໄຈຮອບດ້ານຕ ໍ່ບ ລິສັດຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຕັດສິນ
ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການຜ ້ຊ່ວຍທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກພາຍນອກ
(‘ບຸກຄົນທີສາມ’) ເພືີ່ອສ້າງຄວາມປູ່ຽນແປງທີີ່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ສິີ່ງເຫົຼົ່ານີີ້ອາດກ່ຽວ
ກັບການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິຫານ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການ
ຂາຍ ຫືຼ ໃນຂະແໜງອືີ່ນທີີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ. ແຕ່ການຊອກຫາ
ບ ລິສັດໃຫ້ບ ລິການປຶກສາທາງດ້ານທຸລະກິດ ບາງຄັີ້ງກ ໍ່ເປັນສິີ່ງ
ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການບ ລິການຂອງພວກເຂົາເຫົຼົ່ານັີ້ນກ ໍ່ບ ໍ່ຄ່ອຍເປັນ
ບ ລິການທີີ່ຟຼີ (ໂດຍສະເພາະ ຖ້າເປັນບ ລິສັດທີີ່ເກັົ່ງ).
ສະນັີ້ນ ໂຄງການ BAF II ຈຶີ່ງມບົີດບາດສໍາຄັນ. ທີມງານຂອງ
ພວກເຮົາທີີ່ເປັນທີີ່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດສາມາດປະສານໃຫ້ທ່ານໄດ້
ເລືອກເອົາຜ ້ໃຫ້ບ ລິການທີີ່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ ທີີ່ເປັນມືອາ ຊີບທີີ່
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານຕັດສິນໃຈທີີ່ຈະຮັກສາການ
ບ ລິການຂອງທີີ່ປຶກສາດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອຊ່ວຍທ່ານຂະ ຫຍາຍທຸລະກິດ,
ເມືີ່ອນັີ້ນທ່ານກ ໍ່ສາມາດຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂ ທຶນສົມທົບຈາກໂຄງການ
BAF II ເພືີ່ອຈ່າຍຊ່ວຍ 50% ຂອງມ ນຄ່າທີີ່ທ່ານຈ່າຍທັງໝົດ.
ເມືີ່ອເຮົາຜ່ານຈາກໄລຍະຂອງການລະບາດໂຄວິດແລວ້, ທຸກ
ບ ລິສັດຕ້ອງເບິີ່ງວ່າສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດທຸລະກິດໄດ້
ປູ່ຽນແປງໄປຄືແນວໃດ ແລະ ຕ້ອງປັບປຸງຕົນເອງຄືແນວໃດ. ການ
ປັບປຸງບາງຢູ່າງສາມາດບ ລິຫານໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ທີີ່ມີຢ ູ່ພາຍໃນ ແຕ່ບາງຢູ່າງກ ໍ່ອາດຕ້ອງໄດ້ມີການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ
ນັກຊ່ຽວຊານພາຍນອກ. ໂຄງການ BAF II ຍິນດີໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ບ ລິສັດຂອງທ່ານທີີ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ
ພາຍນອກເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີ
ຄວາມຢືດຢຸູ່ນຕ ໍ່ການປູ່ຽນແປງ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຫັຼງຈາກການ
ລະບາດຂອງໂຄວິດ 19.

BAF II ເປັນໜຶີ່ງໃນສີີ່ເສົາຄໍໍ້າ ຂອງໂຄງການສົົ່ງເສີມຄວາມ
ສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສະ
ໜັບສະໜ ນຮ່ວມໂດຍກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, DFAT, Irish
Aid ແລະ USAID ແລະ ຈດັຕັີ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມແຜນການ
ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ BAF II ແມ່ນການຊ່ວຍເຫືຼອພາກທຸລະ
ກິດໃນທຸກຂະໜາດ ແລະ ທົວປະເທດລາວ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານເພືີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມ
ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ
ກ້າວໄປເຖິງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ.

ຕິດຕ ໍ່ພວກເຮົາ
ຖ້າທ່ານຢາກໄດ້ຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ BAF II,
ກະລຸນາເຂົີ້າເບິງເວັບໄຊ: www.baflaos.com. ທ່ານສາມາດສົົ່ງ
ອີແມວຫາພວກເຮົາໄດ້ທີີ່: info@baflaos.com. ຫືຼ ໂທຫາ
ພວກເຮົາໄດ້ທີີ່: 020 55542658. ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຕັີ້ງຢ ູ່
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວທີີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ. ກະລຸນນາແຊັດຫາພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ.
ສົນໃຈຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມ? ພຽງແຕ່ລົງທະບຽນໃນເວັບໄຊຂອງພວກ
ເຮົາ (www.baflaos.com) ໂດຍບ ເສຍຄ່າ ແລະ ບ ມີພັນທະ
ໃດໆ.

ຮ ້ຈັກກັບທີມງານ:
ນາງ. ຕີີ້ 

ຂ ໃຫ້ທ່ານອະທິບາຍໂດຍຫຍ ໍ້ກ່ຽວກັບໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ
ໃນທີມງານ ຂອງໂຄງການ BAF II?
“ໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຫັຼກຂອງຂ້າພະເຈົີ້າແມ່ນຊ່ວຍຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນໃນ
ການປະກອບແບບຟອມເພືີ່ອການຊໍາລະເງິນທຶນສົມທົບ ແລະ
ຮັບປະກັນວ່າການປະກອບແບບຟອມຕ່າງໆຕ້ອງສໍາເລັດ. ນອກນັີ້ນ
, ຂ້າພະເຈົີ້າກ ໍ່ຍັງຊ່ວຍທີີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການຕິດຕາມກວດກາ
ກິດຈະກໍາຂອງຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນສົມທົມວ່າສໍາເລັດແລ້ວຫືຼບ ໍ່.”
ທ່ານມີຄໍາແນະນໍາແນວໃດໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດທີີ່ສົນໃຈຢາກຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງ
ຂ ທຶນສົມທົບຈາກໂຄງການ BAF II?
“ຂ້າພະເຈົີ້າຂ ແນະນໍາໃຫ້ທ່ານເຮັດບັນຊີລາຍການກິດຈະກໍາ ທີີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການຂ ກັບໂຄງການ BAF II ຈາກນັີ້ນກ ໍ່ຈັດລຽງບ ລິມະສິດ
ຂອງກິດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ. ການໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກໂຄງການ
BAF II ອາດເປັນບາດກ້າວທີີ່ສໍາຄັນຂອງບ ລິສັດທີີ່ຢາກເຮັດໃຫ້
ທຸລະກິດຂອງຕົນເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ. ມັນຍັງສາມາດຊ່ວຍ
ຫຼຼຸດຜ່ອນຕົີ້ນທຶນໃນການສ້າງຄວາມຊໍານານງານທາງດ້ານເຕັກນິກ
ທີີ່ຈໍາເປັນໃນການ ສ້າງຄວາມປູ່ຽນແປງທີີ່ຍິີ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ
ຂອງທ່ານ.”
ຄວາມຜິດພາດສ່ວນໃຫຍ່ທີີ່ທ່ານພົບເຫັນໃນເວລາທຸລະກິດຍືີ່ນຄໍາ
ຮ້ອງຂ ຊໍາລະເງິນທຶນສົມທົບ ມີຫຍັງແດ່?
“ກ່ອນອືີ່ນໝົດ, ຂ້າພະເຈົີ້າຢາກຮຽກຮ້ອງມາຍັງທ່ານຜ ້ຮັບທຶນ
ທັງຫຼາຍໃຫ້ເຂົີ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ
ຊຶີ່ງຈະເປັນການປະຢັດເວລາຫຼາຍ ໃນຂັີ້ນຕອນການຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂ 
ຊໍາລະເງິນທຶນສົມທົບ. ຂ ໍ້ຜິດພາດສ່ວນໃຫຍ່ທີີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນ
ແມ່ນ ບ ລິສັດຜ ້ຮັບທຶນຈະ ຍັງຮັບຮ ້ຊ້າວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງມີໃບຮັບ
ເງິນ ແລະ ໃບຮຽກເກັບເງິນ ທີີ່ເປັນຕົີ້ນສະບັບ ຊຶີ່ງເປັນເງືີ່ອນໄຂ
ຂອງກະຊວງການເງິນ.”

ນາງ. ພະນົມພອນ ພ ມສຸວັນ
(ຊືີ່ຫຼິີ້ນ ‘ນາງ. ຕີີ້’) ເປັນນັກ
ບັນຊີ ແລະ ບ ລິຫານ ໂຄງການ
BAF II. ຊຶີ່ງເປັນຜ ້ທີີ່ມີຄວາມ
ສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງການ
ເງິນຂອງໂຄງການເອງ ທັງເປັນ
ຜ ້ກວດກາເງິນທຶນສົມທົບທີີ່
ໄດ້ສະໜອງຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍທຶນ
ແລ້ວ. ພວກເຮົາໄດ້ຖາມລາວ
ບາງຄໍາຖາມ.

http://www.baflaos.com/
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