
 

 

 

 

10 ປ� ແຫ�ງການ
 

ຕົ້ນທຶນທີ່ເໝາະສົມ, ເປ�ນກົນໄກປ�ບປ�ງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງວິສາຫະກິດທາງດ�ານການເງິນ

ໄປສ��ການບໍລິຫານຢ�າງມືອາຊີບຫຼາຍຂ້ຶນແນໃສ�ປະກອບສ�ວນ

ຕາມທິດທີ່ມີຄ�ນນະພາບ, ສົມດ�ນ, ຕໍ�ເນື່ອງ, ຍືນຍົງ

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 10 ປ�, ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ

ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງພາຍໃນປະເທດ ສາມາດມີຜົນງານທ່ີພົ້ນເດັ�ນ

ຢ�າງຈະແຈ�ງລະຫວ�າງ ຄຄຊ, ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ

ດ�ານທິດສະດີການເມືອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາຕ�າງປະເທດ

ແລະ ສາກົນ ແລະ ທຶນສົມທົບຈາກທະນາຄານ

ພະນັກງານ ມີຄວາມຮ��, ຄວາມສາມາດ, ມີຄ�ນສົມບັດສິນທ�າປະຕິວັດ

 

ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ໄດ�ຮັບ

10-10-2010 ຊຶ່ງເປ�ນເຫດການສ�າຄັນຍິ່ງ

ສະເພາະວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໄດ�ເປ�ນຂີດໝາຍແຫ�ງການ

ທາງປ�ຽນແປງໃໝ�ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ

ຂອງແຫ�ງຊາດ ແນໃສ�ປະກອບສ�ວນພັດທະນາປະເທດ

ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ�ອຍພັດທະນາໂດຍຊຸກຍ��ການເຕີບໂຕຢ�າງຕໍ�

ເນື່ອງ, ສົມດ�ນ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ສືບຕໍ�ສ��

ພາບດັ�ງກ�າວໃຫ�ໄດ�ໃນປ� 2025 ພ�ອມທັງສ�າງບາດລ�ຽວໃໝ�ໃນການ

ພັດທະນາປະເທດໃຫ�ກາຍເປ�ນປະເທດກ�າລັງພັດທະນາ

ກາງລະດັບສ�ງຕາມທິດສະດີເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພ�ມປ�ນຍາ

ຍືນຍົງ.  

ໃນພທິສີະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ�າງຕັ້ງຕະຫຼາດ

ປ� (30 ຕ�ລາ 2020); ທ�ານນາງ ສາຍສະໝອນ

ທຫລ, ເລຂາໜ�ວຍພັກ-ຫົວໜ�າສ�ານັກງານຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງ

ຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ເລຂາຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງຫຼັກຊັບ

ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ

ສ�າງຕັ້ງຂ້ຶນຢ�າງເປ�ນທາງການໃນວັນທີ 10

ບໍລິການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບມ້ືທ�າອິດໃນວັນທີ 

ສາຫະກິດ 2 ແຫ�ງ ໄດ�ຖືກຫັນເປ�ນບໍລິສັດມະຫາຊົນ

ໃນ ຕລຊລ ຄື: ທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ�າລາວ ມະຫາຊົນ ສາມາດລະດົມທຶນໄລຍະຍາວ

ປ�ບປ�ງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງວິສາຫະກິດທາງດ�ານການເງິນ, ການຈັດຕ້ັງ ແລະ

ປະກອບສ�ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ

ຍືນຍົງ ແລະ ເປ�ນສີຂຽວ.  

ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ ໄດ�ມີການເຕີບໃຫຍ�ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ�ານປະລິມານ

ຜົນງານທ່ີພົ້ນເດັ�ນຄື: ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບຕະຫຼາດທຶນ

ລ ຕາມທີກ່�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບ. ເອົາໃຈໃສ�ບ�າລ�ງ

ພາສາຕ�າງປະເທດ ດ�ວຍຫຼາຍຮ�ບການທີ່ມີທຶນຊ�ວຍເຫຼືອລ�າຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ

ຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ). ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືດັ�ງກ�າວ

ຄ�ນສົມບັດສິນທ�າປະຕິວັດເຮັດສ�າເລັດໜ�າທີ່ການເມືອງທ່ີໄດ�ຮັບມອບໝາຍ

ຕະຫຼາດທຶນລາວ 

ໄດ�ຮັບການສ�າງຕັ້ງຂ້ຶນໃນວັນທີ 

ຍິ່ງໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໂດຍ

ເປ�ນຂີດໝາຍແຫ�ງການປະຕິບັດແນວ 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ພັດທະນາປະເທດໃຫ�ຫຼຸດພົ້ນອອກ

ໂດຍຊຸກຍ��ການເຕີບໂຕຢ�າງຕໍ�

ສືບຕໍ�ສ��ຊົນຂ�າມຜ�ານຈາກສະຖານະ

ພ�ອມທັງສ�າງບາດລ�ຽວໃໝ�ໃນການ

ກ�າລັງພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານ

ສັງຄົມພ�ມປ�ນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ 

ຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄົບຮອບ 10 

ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຄະນະພັກ    

ຫົວໜ�າສ�ານັກງານຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງ

ເລຂາຄະນະກ�າມະການຄ��ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ�ນ�າສະເໜີ

ລາວວ�າ: ຕລຊລ ໄດ�ຮັບການ

10.10.2010 ແລະ ໄດ�ເປ�ດໃຫ�

 11.01.2011 ໂດຍມີລັດວິ

ກຫັນເປ�ນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນ

າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ 

ສາມາດລະດົມທຶນໄລຍະຍາວໃນ 

ແລະ ຫັນການຄ��ມຄອງບໍລິຫານ

ລາວ ໃຫ�ເຕີບໃຫຍ�ຂະຫຍາຍຕົວ

ການເຕີບໃຫຍ�ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ�ານປະລິມານ ແລະ ຄ�ນນະພາບຕາມ

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບຕະຫຼາດທຶນ ໄດ�ມີການແບ�ງພາລະບົດບາດ

ສ�ບ�າລ�ງ-ກໍ�ສ�າງພະນັກງານ ທາງ

ທຶນຊ�ວຍເຫຼືອລ�າຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ 

ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືດັ�ງກ�າວ ເຮັດໃຫ�ສະມາຊິກພັກ-

ໜ�າທີ່ການເມືອງທ່ີໄດ�ຮັບມອບໝາຍ.  



ປ�ດຈ�ບັນ ໜ�ວຍພັກ ສຄຄຊ ມີພະນັກງານທັງໝົດ ຈ�ານວນ 79 ຄົນ (ຍິງ 41 ຄົນ), ໃນນ້ັັນ ສຄຄຊ ມີ 41 ຄົນ (ຍິງ 21 ຄົນ) ແລະ 

ຕລຊລ ມີ 36 ຄົນ (ຍິງ 19 ຄນົ); ມີສະມາຊິກພັກກວມ 29% ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ. ສ�າລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 4 ແຫ�ງ ມີພະນັກງານ 76 

ຄົນ, ບັນດາບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ວຽກງານຍົກລະດັບຄວາມຮ��, ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ດ�ວຍການນ�າສົ�ງໄປສຶກສາ, ຝ�ກ

ອົບຮົມ ແລະ ສ�າມະນາໃນຫົວຂໍ�ຕ�າງໆກ�ຽວຂ�ອງກັບຕະຫຼາດທຶນຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕິ; ເອົາໃຈໃສ�ສ�າງ ແລະ ປ�ບປ�ງນິຕິກ�າໃຫ�ເປ�ນລະບົບຄົບ

ຊຸດເທື່ອລະກ�າວ. ປະຈ�ບັນ, ນິຕິກ�າສ�ງສ�ດຂອງວຽກງານຕະຫຼາດທຶນແມ�ນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປ�ບປ�ງ) ແລະ ມີລະບຽບການ

ຫຼາຍສະບັບ. ນິຕິກ�າດັ�ງກ�າວ ໄດ�ກາຍເປ�ນເຄື່ອງມື ແລະ ບ�ອນອີງທ່ີສ�າຄັນໃຫ�ແກ�ການຄ��ມຄອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ�

ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ, ສ�າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ�ບັນດາຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດລະດົມທຶນ

ຜ�ານຕະຫຼາດທຶນ, ຊຸກຍ��, ສົ�ງເສີມ ແລະ ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ບ�ກຄົນ, ນິຕິບ�ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ ປະກອບສ�ວນລົງທຶນໃນ

ຕະຫຼາດທຶນ. 

 ພ�ອມນີ ້ ເພື່ອສືບຕໍ�ດຶງດ�ດ ແລະ ຊຸກຍ��ໃຫ�ມີການເຂ້ົາຮ�ວມ ແລະ ປະກອບສ�ວນໃນວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ, ລັດຖະບານໄດ�ຫຼຸດ

ອັດຕາອາກອນກ�າໄລ ຈາກ 20% ມາເປ�ນ 13% ເປ�ນເວລາ 4 ປ� ຕໍ�ເນື່ອງໃຫ�ແກ�ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ; ຍົກເວ້ັນອາກອນລາຍໄດ� ຈາກການ

ຂາຍ ຫຼື ໂອນຮ��ນ, ແລະ ເງິນປ�ນຜົນ; ຍົກເວ້ັນອາກອນມ�ນຄ�າເພີ່ມສ�າລັບສະຖາບັນສ່ືກາງດ�ານຫຼັກຊັບ ທີ່ເປ�ນສະຖາບັນການເງິນ ແລະໄດ�

ຍົກເວ້ັນຄ�າທ�ານຽມ ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃນສ�ວນຂອງລັດຖະບານ. 

ຮອດເດືອນຕ�ລາປ�  2020, ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດສາມາດລະດົມແຫຼ�ງທຶນໄລຍະຍາວຜ�ານຕະຫຼາດທຶນລາວຈ�ານວນ 

24.502 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 15% ຂອງ GDP. ປ�ດຈ�ບັນ ຕລຊລ ມີບໍລິສັດຈົດທະບຽນ 11 ແຫ�ງ ທີ່ມາຈາກຂະແໜງການເງິນ, ພະລັງງານ

ໄຟຟ�າ, ກະສິກ�າ, ອ�ດສະຫະກ�າ, ການຄ�າ-ການບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ. ພ�ອມນີ,້ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ບໍລິສັດຈົດ

ທະບຽນ ໂດຍໄດ�ຫັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນໄປສ��ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ�ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ເທື່ອລະ

ກ�າວ; ໄດ�ຫັນການຄ��ມຄອງບໍລິຫານໄປສ��ຫຼັກການຂອງອາຊຽນ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ. ນອກນ້ີ, ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຕິດຕາມ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນຜ�ານຮ�ບການລາຍງານ ແລະ ການເປ�ດເຜີຍຂໍ�ມ�ນໃນແຕ�ລະໄລຍະ; ຕິດຕາມ ກວດກາ ຕາມ

ເອກະສານ ແລະ ກວດກາກັບທີ່ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບການ. ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືດັ�ງກ�າວ 

ເຮັດໃຫ�ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ມີທຶນພຽງພໍເພື່ອເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການສອດຄ�ອງກັບລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການ

ສາກົນພໍສົມຄວນ, ມີການຫັນປ�ຽນຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ເປ�ນຕ້ົນການປະຕິບັດຫຼັກການບັນຊ ີແລະ ການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ເຮັດໃຫ�ບໍລິສັດ

ມີຄວາມໂປ�ງໃສເທື່ອລະກ�າວ. 

ກ�ຽວກັບການປ�ກປ�ອງ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ຜ��ລົງທຶນໄດ�ປະສານສົມທົບກັບພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ�

ຄວາມຮ��ກ�ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໃຫ�ແກ�ມວນຊົນ ດ�ວຍການຈັດສ�າມະນາ, ຈັດງານປະຈ�າປ�, ສ�າງປ��ມ ແລະ ວີດີໂອສົ�ງເສີມຄວາມຮ��, 

ຜະລິດສະປອດໂຄສະນາ ແລະ ອື່ນໆ. ຮອດເດືອນ 10 ປ� 2020 ມີບັນຊີຜ��ລົງທຶນທັງໝົດ 15.961 ບັນຊ,ີ ໃນນ້ີບັນຊີຜ��ລົງທຶນພາຍໃນມີ 

12.567 ບັນຊີ ແລະ ບັນຊີຜ��ລົງທຶນຕ�າງປະເທດ ມີ 3.394 ບັນຊ ີທີມ່າຈາກ 47 ປະເທດທົ�ວໂລກ. ຜ�ານການເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຕົວຈິງ 

ເຫັນວ�າຜ��ລົງທຶນຕ�າງປະເທດມີບົດບາດພໍສົມຄວນໃນການເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຢ��ຕະຫຼາດທຶນລາວ. 

ພັດທະນາ ແລະ ບ�າລ�ງຮັກສາລະບົບໄອທ ີຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ ເປ�ນຕ້ົນ ລະບົບຮັບຄ�າສັ�ງຊື້-ຂາຍ, ລະບົບຈັບຄ��ຊື້-ຂາຍ, ລະບົບສະສາງ ແລະ 

ຕັດບັນຊີຫຼັກຊັບ, ລະບົບຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ�ບໍລິການຂອງ ຕລຊລ. ພິເສດ ໃນປ� 

2017 ຕລຊລ ໄດ�ພັດທະນາລະບົບເພື່ອຮອງຮັບການຊື້-ຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານຜ�ານ ຕລຊລ ແລະ ໄດ�ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ�າຍປ� 

2018 ຊຶ່ງລະບົບດັ�ງກ�າວໄດ�ຊ�ວຍລັດຖະບານເພື່ອລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ຮັບການພັດທະນາໄດ�ດີພໍສົມຄວນ. ພ�ອມນີໄ້ດ�ຍົກລະດັບກົນ

ໄກການຊື້-ຂາຍຮ��ນ ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃຫ�ຜ��ລົງທຶນສາມາດຊື-້ຂາຍຮ��ນກັນໄດ�ຢ�າງຄ�ອງຕົວຍິ່ງຂ້ຶນເປ�ນຕົ້ນການນ�າໃຊ�ລະບົບການປະມ�ນ

ແບບຕໍ�ເນື່ອງ; ການເພີ່ມຂອບເຂດການປ�ຽນແປງລາຄາລາຍວັນ; ການປ�ບຫົວໜ�ວຍຊື້-ຂາຍຮ��ນຂ້ັນຕ��າ, ໄດ�ເພີ່ມຮ�ບແບບຄ�າສັ�ງຊື-້ຂາຍ 

ແລະ ອື່ນໆ. 

ສ�າລັບສະຖາບັນສ່ືກາງດ�ານຫຼັກຊັບໄດ�ອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດໃຫ�ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 4 ແຫ�ງ ເພື່ອເຮັດໜ�າທີ່ກະກຽມຄວາມພ�ອມ

ໃຫ�ແກ�ເປ��າໝາຍຈົດທະບຽນ ແລະ ເປ�ນສ່ືກາງໃນການແລກປ�ຽນຊື-້ຂາຍຫຼັກຊັບ; ຮັບຮອງສະຖາບັນສື່ກາງອື່ນ 17 ເປ�ນ ຕົ້ນບໍລິສັດກວດ

ສອບ (4 ແຫ�ງ), ບໍລິສັດປະເມີນມ�ນຄ�າຊັບສິນ (9 ແຫ�ງ), ທະນາຄານດ�ແລຊັບສິນ (3 ແຫ�ງ) ແລະ ບໍລິສັດຈັດອັນດັບຄວາມໜ�າເຊື່ອຖື 

(1 ແຫ�ງ) ເພື່ອປະກອບສ�ວນຂັບເຄື່ອນຕະຫຼາດທຶນໃຫ�ເຄື່ອນໄຫວໄດ�ຢ�າງຄ�ອງຕົວ. ສ�າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໄອທເີພື່ອຮັບປະກັນ

ໃຫ�ການປະຕິບັດວຽກງານຄ��ມຄອງຫຼັກຊັບໃຫ�ມີຄວາມຄ�ອງຕົວ, ເປ�ນລະບບົ, ຮັບປະກັນ ແລະ ທັນສະໄໝ. ພ�ອມນີ ້ທຫລ ໄດ�ສະໜອງ

ງ ົບປະມານພຽງພໍກັບຄວາມຈ�າເປ�ນຕົວຈິງເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການຄ��ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ. ເພີ່ມທະວີ



ການພົວພັນຮ�ວມມືແບບສອງຝ�າຍ, ຫຼາຍຝ�າຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອຍາດແຍ�ງການຊ�ວຍເຫຼືອທາງດ�ານວິຊາການໃນການພັດທະນາ

ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ. 

 ສັງລວມແລ�ວ, ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປ�ທີຜ່�ານມາ; ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນ, ໄດ�ຮັບການສ�າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຢ�າງເປ�ນລະບົບ 

ດ�ວຍບາດກ�າວທີ່ໜັກແໜ�ນ. ມາຮອດປ�ດຈ�ບັນ, ຕະຫຼາດທຶນລາວປະກອບມີທ�ກພາກສ�ວນ ທີ່ເປ�ນອົງປະກອບສ�າຄັນ ແລະ ຈ�າເປ�ນໃນ

ລະບົບນິເວດວິທະຍາຕະຫຼາດທຶນ ເຊິ່ງລວມມີ ຄຄຊ, ສຄຄຊ, ຕລຊລ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ສະຖາບັນສ່ືກາງດ�ານຫຼັກຊັບ, ຜ��ລົງທຶນທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຊື-້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ຂະແໜງຕະຫຼາດທຶນໄດ�ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນພາລະກິດ

ປ�ກປ�ກຮັກສາ ແລະ ສ�າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ຕໍ�ກັບຄ�ນງາມຄວາມດດີັ�ງກ�າວນັ້ນ ຂ້ັນເທິງໄດ�ໃຫ�ກຽດຍ�ອງຍແໍກ� ສຄຄຊ, 

ຕລຊລ ແລະ ຜ��ມີສ�ວນຮ�ວມຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍໄດ�ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ III 1 ໜ�ວຍ; ຫຼຽນກາແຮງງານ 1 ໜ�ວຍ, ໃບ

ຍ�ອງຍ ໍແລະ ໃບຊົມເຊີຍຈາກຂ້ັນເທິງຈ�ານວນໜ່ຶງ; ນອກຈາກນີ ້ໜ�ວຍພັກ ສຄຄຊ ໄດ�ຮັບການຍ�ອງຍ ໍເປ�ນໜ�ວຍພັກເຂ້ັມແຂງ-ຮ��ນ�າພາ

ຮອບດ�ານ 7 ສະໄໝຕໍ�ເນື່ອງ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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