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1. ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ດໍາເນນີທຸລະກດິໃນຮູບແບບມະຫາຊນົ ແລະຈດົທະບຽນຢູ່ໃນ

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສປປ ລາວ.  

ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ພາຍໃຕໃ້ບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ ເລກທ ີ

129/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ01 ພະຈກິ 1989 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິດາ້ນ

ການທະນາຄານ ສະບບັປັບປຸງຄັງ້ສຸດທາ້ຍ ເລກທ ີ4284/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ11 ພະຈກິ 2010 ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ. ໃນວນັທ ີ23  ທນັວາ 2010  ທະນາຄານໄດສໍ້າເລດັການຂາຍຮຸນ້ອອກສູ່ມະຫາຊນົ. ທະນາຄານໄດປ່້ຽນຊື່

ມາເປັນ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ອງີຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ເລກທ ີ0061/ຫຈທ, ລງົວນັທ ີ

10 ມງັກອນ 2011 ອອກໂດຍກມົທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຂອງ ສປປ 

ລາວ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກະຊວງການເງນິໄດຕ້າງໜາ້ໃຫລ້ດັຖະບານເປັນຜູຖ້ຮຸືນ້ໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖຮຸືນ້ 80% ຂອງຮຸນ້ທງັ

ໝດົ. 

ວນັທ ີ 15 ກລໍະກດົ 2011, ກະຊວງການເງນິ ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ 10% ໃຫຄູ່້ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊື່ ວ່າ ທະນາຄານ 

COFIBRED ອງີຕາມສນັຍາການຊື-້ຂາຍຮຸນ້ສາມນັ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. 

ປະຈບຸນັ ໂຄງສາ້ງການຖຮຸືນ້ຂອງທະນາຄານ: ລດັຖະບານຖຮຸືນ້ 70% ຮຸນ້ຂອງນກັລງົທນຶພາຍໃນ (ລວມທງັ

ພະນກັງານ ທຄຕລ) ແມ່ນ 10%, ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10% ແລະ ຜູຖ້ຮຸືນ້ຈາກຕ່າງປະເທດ 10%. 

ກດິຈະກາໍຫລກັຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ ອສະໜອງການບໍລກິານ ລວມທງັການລະດມົທນຶ ແລະ ຮບັຝາກເງນິ

ໄລຍະສັນ້, ກາງ ແລະ ຍາວຈາກອງົກອນ ແລະ ບຸກຄນົ; ເງນິກູໄ້ລຍະສັນ້, ກາງ, ຍາວ ໃຫແ້ກ່ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ 

ບຸກຄນົ ຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທນຶຂອງທະນາຄານ; ບໍລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, 

ການບໍລກິານການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລກິານໜງັສສືນິເຊື່ ອ, ຄໍາ້ປະກນັ, ໃຫບໍ້ລກິານຊືຂ້າຍວດັຖຸມຄ່ີາອື່ ນໆ ແລະ ໃຫ ້

ບໍລ ິການດາ້ນທະນາຄານອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

ທນຶຈດົທະບຽນ 

ທນຶຈດົທະບຽນ ນະວນັທ ີ31 ມນີາ 2017 ແມ່ນ 682,888 ລາ້ນກບີ.  

ທີ່ ຕັງ້ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ 

ສໍານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານຕັງ້ເຮອືນຢູ່ເລກທ ີ 01, ຖະໜນົປາງຄໍາ, ບາ້ນຊຽງຍນື, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ. ໃນວນັທ ີ31 ມນີາ 2017 ທະນາຄານມໜີຶ່ ງ (1) ສໍານກັງານໃຫຍ່, ໜຶ່ ງ (1) ບໍລສິດັໃນເຄອື, ສີ່  (4) ບໍລສິດັຮ່ວມ

ທນຶ, ສບິເກົາ້ (19) ສາຂາ, ແປດສບິເອດັ(81) ໜ່ວຍບໍລກິານ ແລະ ສບິຫກົ (16) ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວ ສປປ ລາວ. 
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2. ວໃິສທດັ 

ທຄຕລ ໄດກ້າໍນດົວໃິສທດັ ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນການພດັທະນາວຽກງານຂອງຕນົໃຫບ້ນັລຸຕາມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ວດັຖຸ

ປະສງົຄ:ື ເປັນທະນາຄານທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ທນັສະໄໝ ກາ້ວສູ່ມາດຕະຖານສາກນົ. 

3. ພາລະກດິ 

 ເພື່ ອເຮດັໃຫ ້ທຄຕລ ມະຫາຊນົ ກາຍເປັນທະນາຄານທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ທນັສະໄໝ ແລະ ກາ້ວສູ່ມາດຕະຖານສາກນົ.  

ພາລະກດິທີ່ ສໍາຄນັຂອງ ທຄຕລ ມຄີ:ື ພດັທະນາລະບບົບໍລຫິານອງົກອນທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ເນັນ້ການປັບປຸງທຸລະກດິທະນາຄານ

ໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖເືອາົການສາ້ງວດັທະນະທໍາຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງໃຫ ້

ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫລກັການ Basel II, ຍກົສູງປະສດິທພິາບການດໍາເນນີທຸລະກດິ, ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາ

ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານບໍລຫິານທີ່ ມສີກັກາຍະພາບ, ຄບົຖວ້ນ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ທນັເວລາ, ໄດມ້າດຕະຖານສາກນົ ທາງດາ້ນ

ລະບບົລາຍງານ, ນາໍໃຊລ້ະບບົເທກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮູ,້ ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນໃຫ ້

ເທົ່ າທຽມກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

 ເປົາ້ໝາຍການດໍາເນນີງານ  2017  

     ເພື່ ອກຽມຄວາມພອ້ມ ຮອງຮບັການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍພາລະກດິໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ຈ າເປັນຕອ້ງໄດ ້

ພດັທະນາ ບນັດາພືນ້ຖານໂຄງສາ້ງການຈດັຕັງ້ໃຫສ້ອດຄ່ອງ, ພດັທະນາເຄື່ ອງມຮືອບດາ້ນ ແລະ ປັບປຸງປັດໃຈພືນ້ຖານ 

ອື່ ນໆ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການການປັບປຸງບໍລກິານ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການເງນິ, ການຄຸມ້ຄອງ

ບໍລຫິານ ທີ່ ດເີລດີ. ໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ທີ່ ດເີລດີ ການຈດັວາງສບັຊອ້ນ ໂຄງສາ້ງ ແລະ ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແມ່ນ

ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງຄນືໃໝ່ ເຊັ່ ນ : ນາໍສະເໜສີາ້ງຕັງ້ພະແນກການຕະຫລາດຄນືໃໝ່, ຄົນ້ຄວ້າສາ້ງຕັງ້ສາຂາ ຢູ່ນະຄອນ 

ຫລວງວຽງຈນັ, ໜ່ວຍບໍລກິານເພີມ້ຕື່ ມ ທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມເໝາະສມົ, ປັບປຸງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານພາຍໃນ ໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັບນັດານຕິກິາໍສະບບັປັບປຸງ ແລະ ເພີມ້ຕື່ ມໃໝ່, ການປັບປຸງພາລະບດົບາດຂອງສະພາບໍລຫິານໃຫ ້

ສອດຄ່ອງ CG. 

        ໃນການປັບປຸງ ພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ 2017 ແມ່ນປະກອບມ ີ6 ແຜນງານຫລກັ; 33 ໂຄງການ

ໃຫຍ່ ແລະ 184 ແຜນວຽກ. ບນັດາໜາ້ວຽກດັ່ ງກ່າວ ໄດກ້ະຈ່າຍຢູ່ໃນບນັດາ ຄະນະກາໍມະການ, ພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ, 

ຂະແໜງງານ ແລະ ໜ່ວຍບໍລກິານ. 

 

4. ກງົຈກັການຈດັຕັງ້. 
 

4.1  ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ ທຄຕລ: ປະກອບດວ້ຍສະພາບໍລຫິານ ຈາໍນວນ 7 ທ່ານ, ຄະນະອໍານວຍການ ຈາໍນວນ 7 

ທ່ານ, 11 ພະແນກ 3 ສູນ, 19 ສາຂາ, 81 ໜ່ວຍບໍລກິານ ແລະ 16 ຫອ້ງແລກປ່ຽນເງນິຕາທົ່ ວປະເທດ. 
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ສະພາບໍລຫິານ ທຄຕລ  

1). ທ່ານ ດຣ ບຸນເຫຼອື ສນິໄຊວໍລະວງົ  ຫວົໜາ້ກມົງບົປະມານແຫ່ງລດັກະຊວງການເງນິ  ເປັນປະທານ 

2). ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ  ບຸກຄນົເອກະລາດຈາກພາຍນອກ        ເປັນ ຮອງປະທານ 

3). ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ  ຮກັສາການຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ    ເປັນ ກາໍມະການ 

4). ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ  ຮອງຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ   ເປັນ ກາໍມະການ 

5). ທ່ານ ນ. ຂນັທະລ ີວງົໄຊຍະລາດ  ຮອງຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ  ເປັນ ກາໍມະການ 

6). ທ່ານ ວຽງໄຊ ຈນັທະວສຸີກ ຫວົໜາ້ພະແນກຄຸມ້ຄອງສາຂາ ຕາງໜາ້ພະນກັງານ ເປັນ ກາໍມະການ 

7). Mr Marc ROBERT ຕາງໜາ້ທະນາຄານ COFI BRED ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ເປັນ ກາໍມະການ 

 

ຄະນະສະພາບໍລຫິານ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
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ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 

 
 

5. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາລະກດິ ປະຈາໍໄຕມາດ 1/2017. 
 

ໃນໄຕມາດ 01/2017 ທີ່ ຜ່ານມານີ ້ທຄຕລ ສາມາດປະຕບິດັວຽກງານໄດຫຼ້າຍດາ້ນ ເຊັ່ ນ: ສໍາເລດັການປິດສະຫຸຼບ

ບນັຊທີາ້ຍປີ 2016, ຈດັກອງປະຊຸມທບົທວນຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ປະຈາໍປີ 2016 ແລະ ຮບັຮອງແຜນ

ທຸລະກດິ ປີ 2017  1 ຄັງ້ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ 1 ຄັງ້, ດໍາເນນີຂະບວນການຄດັເລອືກ ແລະ ຮບັເອາົທີ່ ປຶກສາ

ດາ້ນການເງນິ, ທີ່ ປຶກສາດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຜູຄໍ້າ້ປະກນັການຂາຍຮຸນ້ເພື່ ອເພີມ້ທນຶ, ດໍາເນນີໂຄງການບາເຊວ 2 ແລະ  ໄດ ້

ຄົນ້ຄວາ້ນາໍສະເໜ ີ ທຫລ ສາ້ງຕັງ້ພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ສາຂາໃໝ່ຢູ່ເມອືງໄຊເສດຖາ ແລະ ໄດອ້ອກແຈງ້

ການກ່ຽວກບັອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ ສໍາລບັສະກຸນເງນິຢວນຂອງ ທຄຕລ. 

ທຄຕລ ໄດເ້ປີດໜ່ວຍບໍລກິານຢ່າງເປັນທາງການໃນນະຄະຫຼວງວຽງຈນັ ຈາໍນວນ 02 ໜ່ວຍບໍລກິານຄ:ື ໜ່ວຍ

ບໍລກິານຫວ້ຍຫງົ, ເມອືງໄຊທານ ີ ແລະ ໜ່ວຍບໍລກິານ ດງົຈອງ, ເມອືງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (ປໍາ້ນໍາ້ມນັ 

ປຕທ ດງົຈອງ). 

     ນອກຈາກນັນ້, ທຄຕລ ຍງັໄດ ້ ຮ່ວມມກືບັພາກສ່ວນອື່ ນໆເຊັ່ ນ:  ຈດັພທິລີງົນາມວ່າດວ້ຍການຮ່ວມມດືາ້ນບໍລ ິ

ການທະນາຄານ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈນີ ຈາໍກດັ, 

ເຊນັສນັຍາວ່າດວ້ຍການບໍລກິານ ທີ່ ປຶກສາທາງດາ້ນການເງນິ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັລາວ-ຈນີ ຈາໍກດັ, ລງົ

ນາມກ່ຽວກບັການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລສິດັກຸງສບໍີລກິານເຊົ່ າສນິເຊື່ ອຈາໍກດັ ວ່າດວ້ຍການຊໍາລະຄ່າບໍລກິານ

ທ່ານ ຄໍາຊ່ຽນ ມິ່ ງບຸບຜາ  

ຮອງ ຜູອໍ້ານວຍການ 

ທ່ານ ສຸພກັ ຖິ່ ນໄຊພອນ 

ຮອງ ຜູອໍ້ານວຍການ 

ທ່ານ ພູຂງົ ຈນັທະຈກັ  

ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄນັພະວງົສ ໌ 

ຮອງ ຜູອໍ້ານວຍການ 

ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກວ້ປະເສດີ  

ຮອງ ຜູອໍ້ານວຍການ 

ທ່ານ ພນັຊະນະ ຄຸນນຸວງົ 

ຮອງ ຜູອໍ້ານວຍການ 

ທ່ານ ບວົວນັ ສມີະລວີງົ 

ຮອງ ຜູອໍ້ານວຍການ 
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ຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ,  ເຊນັສນັຍາການບໍລກິານ Bill Payment ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກບັບໍລສິດັ AEON ເຊົ່ າສນິເຊື່ ອລາວ 

ແລະ ເຊນັສນັຍາລະຫວ່າງ ທຄຕລ ບໍລສິດັລາວລໍ ທີ່ ປຶກສາດາ້ນກດົໝາຍໃນໂຄງການເພີມ້ທນຶ ຂອງ ທຄຕລ. 

6. ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຄະນະກາໍມະການອື່ ນໆ 
 

 ສະພາບໍລຫິານ 

ໃນໄຕມາດມາຜ່ານມາໄດເ້ປີດກອງປະຊຸມ 1 ຄັງ້ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຮອງຮອງບນັຫາສໍາຄນັເຊັ່ ນ: 

- ຮບັຮອງແຜນການຈາໍໜ່າຍເພີມ້ທນຶ, ເປົາ້ໝາຍການນາໍໃຊທ້ນຶ, ຮບັຮອງບໍລສິດັລາວຈນີ ເປັນຜູຄໍ້ປ້ະກນັການຈາໍໜ່າຍ

ຮຸນ້ເພີມ້ທນຶ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບໍລສິດັລາວລໍແອນຄອນເຊາົແຕນກຼຸບເປັນບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາດາ້ນກດົໝາຍ ໃນການຈາໍ   

ໜ່າຍຮຸນ້ເພີມ້ທນຶ. 

- ຮບັຮອງຄົນ້ຄວາ້ເປົາ້ໝາຍສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ ແລະ ຄະນະກາໍມະການກວດສອບສະພາບໍລຫິານ, ຜູຖ້ື

ຮຸນ້ ທຄຕລ ຊຸດໃໝ່. 

- ຮບັຮອງຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງ ທຄຕລ ປີ 2016 ແລະ ຮບັຮອງເອາົຫຼກັການ ການແບ່ງເງນິປັນກາໍໄລຫຼງັ

ອາກອນ ເພື່ ອຈ່າຍເງນິເງນິປັນຜນົ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ແບ່ງເຂົາ້ຄງັຕ່າງໆ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ. 

- ຮບັຮອງ ແລະ ກາໍນດົມືປິ້ດບນັຊຜູ່ີຖຮຸືນ້, ມືເ້ປີດກອງປະຊຸມຜູ່ຖຮຸືນ້ ແລະ ກາໍນດົມືປັ້ນຜນົ ປະຈາໍປີ 2016. 

 ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ 

    ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ໄດເ້ປີດກອງປະຊຸມຈາໍນວນ 1 ຄັງ້ ເພື່ ອປຶກສາຫາລຄືົນ້ຄວາ້ບນັຫາຕ່າງໆ 

ເຊັ່ ນ:  

- ຮບັຮອງແຜນການທຸລະກດິ, ແຜນປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ, ກໍ່ ສາ້ງສອ້ມແປງ ແລະ ແຜນຜະລດິຕະພນັຂອງສາຂາ 

ທຄຕລ ທົ່ ວລະບບົ ປະຈາໍປີ 2017 

- ເຫນັດແີຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຄົນ້ຄວາ້ປັບປຸງວຽກງານສນິເຊື່ ອແບບໃໝ່ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ຄດັເລອືກບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາ. 

- ຄົນ້ຄວາ້ປັບປຸງພາລະບດົບາດຂອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ 

- ຮບັຮອງເອາົວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ເນືອ້ໃນເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ ອສະເໜກີອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ ທຄຕລ ແລະ 

ກອງປະຊຸມຜູຖ້ຮຸືນ້ ທຄຕລ ປະຈາໍປີ 2016. 

- ຄົນ້ຄວາ້ປັບປຸງຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ ໃນແຕ່ລະດາ້ນ. 

- ທບົທວນຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຂອງ ທຄຕລ ໃນແຕ່ລະເດອືນ. 

 ຄະນະກາໍມະການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ  
 

ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການຄວາມສ່ຽງ ຈາໍນວນ 1 ຄັງ້, ເພື່ ອປຶກສາຫາລຄືົນ້ຄວາ້ນະໂຍ 

ບາຍການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງໃນດາ້ນຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ, ຕດິຕາມການກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບການ

ຕ່າງໆ ທຄຕລ ໃນນັນ້ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍແກໄ້ຂແລະ ບໍລຫິານ ຄວາມສ່ຽງ,  ປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັ Gap 

ຂອງ ທຄຕລ, ພຈິາລະນາຂໍແ້ນະນາໍທີ່ ບໍລສິດັ EY ສະເໜ ີແລະ ຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການແກໄ້ຂ. 
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