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I. ສະພາບລວມຂອງ ທຄຕລ 
1. ວິໄສທັດ 

ທຄຕລ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງວິໄສທັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ເພືື່ອປະກອບເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້
ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຄື: “ ເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ”. 

 

2. ພາລະກິດ 
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ກາຍເປັນທະນາຄານທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ, ພາລະກິດ

ທ ື່ສ າຄັນຂອງ ທຄຕລ ມ ຄື: ພັດທະນາລະບົບບ ລິຫານອົງກອນທ ື່ເຂັົ້ມແຂງ ເນັົ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດທະນາຄານໃຫ້
ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະໃໝ່ ຖືເອົາການສ້າງວັດທະນະທ າຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງໃຫ້
ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫລັກການ Basel II, ຍົກສ ງປະສິດທິພາບການດ າເນ ນທຸລະກິດ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ
ລະບົບຂ ົ້ມ ນຂ່າວສານບ ລິຫານທ ື່ມ ສັກກາຍະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທາງ
ດ້ານລະບົບລາຍງານ, ນ າໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊ ທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ
ໃຫ້ເທົື່າທຽມກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
❖ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງານ 2020 

ໃນການສືບຕ ື່ຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດໄລຍະຍາວ ທຄຕລ ເພືື່ອຮອງຮັບໃນການປັບປຸງບ ລິການພັດທະນາ
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ 2020 ບັນດາວຽກງານຕົົ້ນຕ ແມ່ນຍັງສືບຕ ື່ແຜນງານ 6 ແຜນງານຫລັກ (ຮັກສາເດ ມ); 29 
ໂຄງການໃຫຍແ່ຜນວຽກ. ປ ນ ົ້ໄດ້ຮັບເອົາແຜນວຽກຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເຂົົ້າມາເພ ື່ມຈ ານວນ 229 ແຜນວຽກ
ບັນດາໂຄງການຂອງແຕລ່ະແຜນງານມີຄື :  

● ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ: 1 ໂຄງການ ແລະ ມ  1 ແຜນວຽກ.  
● ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຫ ັກເກນບາເຊວ II ລວມມ : 4 ໂຄງການ ແລະ ມ  35 ແຜນ

ວຽກ.  
● ສ້າງລະບົບຂ ົ້ມ ນເພືື່ອການບ ລິຫານ: 5 ໂຄງການ ມ  43 ແຜນວຽກ. 
● ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄອທ  ມ : 5 ໂຄງການ ແລະ ມ  17 ແຜນວຽກ. 
● ການບ ລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ລວມມ : 4 ໂຄງການ ແລະ ມ  40 ແຜນວຽກ. 
● ພັດທະນາການບ ລິຫານການເງິນ, ການບ ລິການທ ື່ທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການດ າເນ ນທຸລະກິດໃຫ້ສ ງ

ຂ ົ້ນ: ມ  10 ໂຄງການ ແລະ ມ  93 ແຜນວຽກ. 
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II. ຖານະການເງນິ ແລະ ຜົນດໍາເນີນງານ 

1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ແນວໂນມ້ ໃນປ ີ2020 
  ເສດຖະກິດຂອງລາວໃນປ  2020 ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ໃນລະດັບ 3,3%4 ໂດຍຫຼຸດເປົົ້າໝາຍທ ື່
ລັດຖະບານຄາດຄະເນໄວ້ໃນຕົົ້ນປ ທ ື່ລະດັບ 6,5%, ເຊ ື່ງສາເຫດກ ື່ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 
ສົື່ງຜົນໃຫ້ການສ້າງລາຍຮັບຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫ າຍແຫ່ງອາດບ ື່ໄດ້ຕາມແຜນເນືື່ອງຈາກບ ື່ສາມາດດ າເນ ນທຸລະກິດ
ໄດ້ເຕັມສ່ວນ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດທ ື່ຕິດພັນກັບຂະແໜງບ ລິການ, ການສົື່ງອອກ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ທ ື່ພັກອາໄສ ແລະ 
ຮ້ານອາຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ປະເມ ນໂດຍ ອົງການ IMF ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕພຽງ
0,2% ແລະ ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນການຂະໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວ 1% ເຊ ື່ງຖ້າສະຖານະການຍັງບ ື່ຜ່ອນຄາຍ 
ເສດຖະກິດລາວອາດຈະຖົດຖອຍເຖິງ -1,8%5. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ເຫັນວ່າມ ແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງຈາກ 
5,28% ໃນເດືອນ 06/2020 ເປັນ 4,63% ໃນເດືອນ 09/2020 ເຊ ື່ງສາເຫດກ ື່ເນືື່ອງຈາກການວາງນະໂຍບາຍໃນ
ການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການທາງເສດຖະກິດຫລາຍ
ດ້ານ.   
 

ປັດໄຈສ່ຽງໃນຕໍໍ່ໜ້າ ເຫັນວ່າ ສະພາບເສດຖະກິດພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນຍັງສືບຕ ື່ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງ ລວມເຖິງ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ ໂດຍສະເພາະ ປະເທດມຽນມາ ເຊ ື່ງມ ຈ ານວນຜ ້ຕິດເຊ ົ້ອຫ າຍກວ່າ 
40.000 ຄົນ ແລະ ຈ ານວນຜ ້ຕິດເຊືົ້ອສະເລ່ຍ 1.000ຄົນ/ມືົ້. ນອກຈາກນັົ້ນ,  ຂາດດຸນການຄ້າຂອງລາວ, ການຂາດ
ດຸນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ລະດັບຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ມາດຕະການທາງເສດຖະກິດໃນບັນດາ
ປະເທດຄ ່ຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປັດໄຈສ່ຽງໃນການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດໃນປິ 2021.  
 
 

2. ຜົນການເຄືໍ່ອນໄຫວທີໍ່ພົົ້ນເດັໍ່ນໂດຍຫຍໍົ້ ຂອງ ທຄຕລ 
 ໃນໄລຍະໄຕມາດ 03/2020 ທຄຕລ ເຄືື່ອນໄຫວງານສ າເລັດຫ າຍດ້ານເຊັື່ນ: ໄດ້ສ າເລັດການເຊັນບົດບັນທ ກ
ຄວາມເຂົົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກັບ ບ ລິສັດ ສະຕາຟິນເທັກ ຈ າກັດຜ ້ດຽວ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືການ
ພັດທະນາເຊືື່ອມຕ ື່ລະບົບການບ ລິການການເງິນເທິງມືຖື (U-Money) ແລະ ການບ ລກິານ ການທະນາຄານຜ່ານ
ໂທລະສັບມືຖື (BCEL One) ຂອງ ທຄຕລ, ການເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືຊືົ້-ຂາຍປະກັນໄພອອນໄລນ໌ລະຫວ່າງ 
ທຄຕລ ແລະ ບ ລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ, ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບ ລິການຊ າລະສະສາງຄ່າບ ລິການ
ຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທ ື່ບ ື່ຮັບຝາກເງິນ ວັນດາລາ ແລະ ໄດ້ເຊັນບົດ
ບັນທ ກຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບການບ ລິການອອກບັດນັກສ ກສາຂອງສະຖາບັນການສ ກສາທ ື່ເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການເຊັື່ນວ່າ: 
ວິທະຍາໄລຄ ດົງຄ າຊ້າງ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສກິ າດົງຄ າຊ້າງ, ວິທະຍາໄລເຄວິນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກການຊ່າງປາກ
ປ່າສັກ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກການຊ່າງລາວ-ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະຖາບັນອືື່ນໆ.   ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ທຄຕລ ໄດ້ສ າເລັດການ
ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈ າ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ  2020 ທ ື່ ໂຮງແຮມດອນຈັນພາ 
ເລດ, ຍົກຂະແໜງຕ້ານການຟອກເງິນຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ສ້າງເປັນພະແນກການ    
ໃໝ່ຄ:ື ພະແນກສະກັດກັົ້ນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ (Anti-Money Laundering Division) ສ່ວນພະແນກ
ເດ ມປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ພະແນກຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ (Risk Management Division). 

                                                           
4 ອ ງຕາມບົດລາຍງານຂອງສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທ  005/ສຄສຊ ນະ  ຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 19/04/2020 
5 ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ htps://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/covid-19-to-impact-lao-pdr-growth-
debt-in-2020-new-world-bank-report  

https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/covid-19-to-impact-lao-pdr-growth-debt-in-2020-new-world-bank-report
https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/covid-19-to-impact-lao-pdr-growth-debt-in-2020-new-world-bank-report
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    ນອກຈາກນັົ້ນ,  ທຄຕລ ກ ື່ໄດ້ຮັບລາງວັນດ ເດັື່ນດ້ານແນວຄວາມຄິດລິເລ ື່ມ ໃນການໃຫ້ບ ລິການຜ່ານລະບົບ
ມືຖ ືແລະ ການຊ າລະສະສາງ ແຫ່ງປ  ຈາກວາລະສານການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນອາຊ  (Asian Banking and 
Finance Magazine) ເຊິື່ງລາງວັນດັື່ງກ່າວໄດ້ຈາກການສະເໜ  ບ ລິການຮັບຊ າລະຄ່າທ ານຽມທາງ (Road TAX).  
 
3. ຂໍົ້ມູນການທາງດ້ານການເງິນທີໍ່ສໍາຄັນຂອງ ທຄຕລ 

 ມາຮອດໄຕມາດ 03 ປ  2020 ທຄຕລ ໄດ້ດ າເນ ນທຸລະກິດຕາມແຜນການທ ື່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜ ້ຖື
ຮຸ້ນ ຊືື່ງມ ຕົວເລກປະຕິບັດຕາມບັນຊ  ທຄຕລ ດັື່ງນ ົ້:  

- ຍອດຊັບສິນ/ໜີົ້ສິນ: 52.417,32  ຕືົ້ກ ບ ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2020 ປະຕິບັດໄດ້ 105% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂືົ້ນ 15%; 

- ຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ: 29.910,02 ຕືົ້ກ ບ ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2020 ປະຕິບັດໄດ້ 105% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປ ຜ່ານມາເພ ົ້ມຂືົ້ນ 13% (ໃນນັົ້ນ, ໜ ົ້ NPL ມ ຈ ານວນ 880,68 ຕືົ້ກ ບ ກວມ 3,01% ຂອງ
ຍອດສິນເຊືື່ອທັງໝົດ); 

- ຍອດເງິນຝາກ: 46.571,41 ຕືົ້ກ ບ ທຽບໃສ່ແຜນການປ ປະຕິບັດໄດ້ 108%; ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ
ປ ຜ່ານມາເພ ື່ມຂືົ້ນ 20%; 

- ທຶນທັງໝົດ: 2.151,32 ຕືົ້ກ ບ ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2020 ປະຕິບັດໄດ້ 83%; ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ
ຂອງປ ຜ່ານມາເພ ົ້ມຂືົ້ນ 2%; 

- ກໍາໄລກອ່ນອາກອນ: ໃນໄລຍະໄຕມາດ 03 ປ  2020 ປະຕິບັດໄດ້ 154,68 ຕືົ້ກ ບ, ຮອດ 09 ເດືອນ ປ  
2020 ປະຕິບັດໄດ້ 229,23 ຕືົ້ກ ບ ທຽບໃສ່ແຜນການປ  2020 ປະຕິບັດໄດ້ 64%. 
 

III. ຂໍົ້ມນູທົໍ່ວໄປ ແລະ ຂໍົ້ມນູສໍາຄນັບາງດາ້ນ ຂອງ ທຄຕລ 
● ທີໍ່ຕັົ້ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ 
        ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ຕັົ້ງຢ ່ເລກທ  01, ຖະໜົນປາງຄ າ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບ ລ , ນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈັນ. ນະວັນທ  30 ກັນຍາ 2020 ທະນາຄານມ  (1) ສ ານັກງານໃຫຍ,່  (6) ບ ລິສັດຮ່ວມທ ນ,  (20) ສາຂາ
ຫລັກ, (97) ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ (15) ຫ້ອງແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທົື່ວ ສປປ ລາວ. 

● ຕິດຕໍໍ່ ແລະ ພົວພັນ ສອບຖາມຂໍົ້ມູນຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ 
● ເບ ໂທ (+856-21) 213200 ຫ ື ໂທ 1555  
● ແຟັກ (+856-21)  213202 
● ອ ເມວ: bcelhqv@bcel.com.la 
● ເວັບໄຊ: www.bcel.com.la  
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● ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍົ້ ຂອງ ທຄຕລ 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ດ າເນ ນທຸລະກິດໃນຮ ບແບບມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຢ ່

ໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ສປປ ລາວ.  
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານ ເລກທ  

129/ທຫລ, ລົງວັນທ  01 ພະຈິກ 1989, ໃນວັນທ  23 ທັນວາ 2010 ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການຂາຍຮຸ້ນອອກສ ່
ມະຫາຊົນ. ທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນຊືື່ມາເປັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອ ງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ເລກທ  0061/ຫຈທ, ລົງວັນທ  10 ມັງກອນ 2011 ອອກໂດຍກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜ ້ຖື
ຮຸ້ນໃຫຍ່ສຸດໂດຍຖືຮຸ້ນ 80% ຂອງຮຸ້ນທັງໝົດ. 

ວັນທ  15 ກ ລະກົດ 2011, ກະຊວງການເງິນ ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ 10% ໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ຊືື່ວ່າທະນາຄານ 
COFIBRED ອ ງຕາມສັນຍາການຊືົ້-ຂາຍຮຸ້ນສາມັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ COFIBRED. 

ໃນວັນທ  17 ສິງຫາ 2017 ທຄຕລ ໄດ້ສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ຂາຮຸ້ນໃໝ່ ເພືື່ອເພ ື່ມທ ນຈົດ
ທະບຽນ. ທະນາຄານໄດ້ຮັບຂ ົ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເລກທ  21/ທຫລ, ລົງວັນທ  13 ກັນຍາ 2017 ອອກໂດຍທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໄດ້ຢັົ້ງຢືນວ່າທະນາຄານໄດ້ເພ ື່ມທ ນຈົດທະບຽນຈ າ
ນວນ 355.728.500.000 ກ ບ (71.145.700 ຮຸ້ນ) ຕາມໃບຢັົ້ງຢືນເລກທ  01/ຕລຊລ, ລົງວັນທ  15 ກັນຍາ 2017 
ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃຫມ່ ເລກທ  0429/ຫຈທ, ລົງວັນທ  18 ພ ດສະພາ 2018 ອອກໂດຍ 
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

ໃນວັນທ  11 ຕຸລາ 2019 ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ເຊັນອະນຸມັດໃຫ້ທະນາຄານປັບປຸງ
ໂຄງສ້າງຜ ້ຖືຮຸ້ນໂດຍການສະເໜ ຂາຍສິດຊືົ້ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖືຮຸ້ນເດ ມ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຈຸດປະສົງຂອງການແບ່ງຮຸ້ນ
ຂາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜັບສະໜ ນສະເໜ ຂາຍໃຫ້ເແກ່ຜ ້ຖືຮຸ້ນທ ື່ຫ າກຫ າຍ ເພືື່ອພັດທະນາທະນາຄານໃຫ້
ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນໃນວັນທ  29 ພະຈິກ 2019 ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ້ມ
ຄອງຫ ັກຊັບໄດ້ຢັົ້ງຢທນວ່າ ທະນາຄານໄດ້ສ າເລັດການສະເໜ ຂາຍຮຸ້ນໃນອັດຕາສ່ວນ 10% ຂອງທະນາຄານໄດ້ສ າ
ເລັດ. 

ປະຈຸບັນ ໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 60% ຮຸ້ນ, ນັກລົງທ ນພາຍໃນ (ລວມທັງ
ພະນັກ ງານ ທຄຕລ) ແລະ ນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດ 30% ແລະ ຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%. 

ກິດຈະກ າຫລັກຂອງທະນາຄານ ແມ່ນເພືື່ອສະໜອງການບ ລິການ ລວມທັງການລະດົມທ ນ ແລະ ຮັບຝາກເງິນ
ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ຈາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ; ເງິນກ ້ໄລຍະສັົ້ນ, ກາງ, ຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 
ແລະ ບຸກຄົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນຂອງທະນາຄານ; ບ ລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ, ບ ລິການ ຊ າລະສະສາງ, ການບ ລິການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ບ ລິການໜັງສືສິນເຊືື່ອ, ຄ ົ້າປະກັນ, ໃຫ້
ບ ລິການຊືົ້ຂາຍວັດຖຸມ ຄ່າອືື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ບ ລິການດ້ານທະນາຄານອືື່ນໆທ ື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ ລິການດ້ານປະກັນໄພ, ບ ລິການເປນັນາຍໜ້າຊືົ້ຂາຍຫ ັກຊັບເປັນຕົົ້ນ. 
ທຶນຈົດທະບຽນ 

ທ ນຈົດທະບຽນ ນະວັນທ  30 ກັນຍາ 2020 ແມ່ນ 1.038.617 ລ້ານກ ບ (31 ທັນວາ 2019 : 1.038.617 
ລ້ານກ ບ) 
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IV. ໂຄງຮາ່ງການຈັດຕັົ້ງ ສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ການເຄືໍ່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກໍາມະການຂືົ້ນກັບສະພາບລໍິຫານ 

1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ປະຫວັດໂດຍຫຍໍົ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
 

1.1 ສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ 7 ທ່ານ: 
- ທ່ານ ປອ ບຸນເຫ ືອ ສິນໄຊວ ລະວົງ   ເປັນປະທານ 
- ທ່ານ ຄ າສຸກ ສ ນດາລາ    ເປັນຮອງປະທານ 
- ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ    ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ Stephane Mangiavacca  ເປັນສະມາຊິກ  
- ທ່ານ ພຸດທະຂັນ ຂັນຕ     ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ພ ເພັດ ກ້ຽວພິລະວົງ ເປັນສະມາຊິກ 
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ    ເປັນສະມາຊິກ 
1.2. ປະຫວັດຫຍໍົ້ຂອງສະພາບໍລິຫານ 
⮚ ທ່ານ ປອ ບ ນເຫ ືອ ສນິໄຊວໍລະວົງ:  ເປັນປະທານ 

 

● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 24/11/1966  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ 
● ຕ າແໜ່ງປະຈຸບັນ : ຮອງລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງການເງິນ 
● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດ ທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາ

ລ  ປະເທດອົດສະຕາລ , ປະລິນຍາໂທດ້ານບ ລິຫານທຸລະກິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລທ າມະສາດ, ປະເທດໄທ, 
ປະລິນຍາຕ , ປະລິນຍາໂທດ້ານຟ ຊິກ ແລະ ເລຂາຄະນິດທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລມົດສະກ  ປະເທດລັດເຊຍ. 
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⮚ ທ່ານ ຄໍາສ ກ ສູນດາຣາ:  ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ  

 

● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 03/06/1945  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິ ດ, ຝຣັື່ງ 
● ຕ າແໜ່ງ : ກ າມະການອິດສະຫ ະ  
● ປະຫວັດການສ ກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈອດສ໌ທາວທ ື່ນະຄອນວ ຊິງຕັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງອິນເດຍທ ື່ເມືອງ ປານາ ປະເທດອິນເດຍ  ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕ ຈາກ
ປະເທດ ອົດສະຕາລ , ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວວ. 
 

⮚ ທ່ານ ຮສຈ ປອ ພູເພັດ ກຽ້ວພິລາວົງ:  ກໍາມະການອິດສະຫ ະ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 05/02/1974  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ, ຢ ື່ປຸ່ນ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຄະນະບ ດ , ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
● ລະດັບການສ ກສາ: ປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄເບ, ປະເທດຢ ື່ປຸ່ນປະລິນຍາໂທ 

ແລະປະລິນຍາຕ  ວິສະວະກ າໂຍທາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກາ, ປະເທດຢ ື່ປຸ່ນ. 
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⮚ ທ່ານ ພ ດທະຂັນ ຂັນຕີ :  ກໍາມະການ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 02/05/1970  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຮອງຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ 
● ລະດັບການສ ກສາ:  ປະລິນຍາໂທ ທ ື່ສະຖາບັນການເງິນຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລ ມະຫາວິທະຍາໄລ 

ດາແກັດສະຕານ ອາດ ດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ. 
 

⮚  ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ : ກໍາມະການ 

 

● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 17/06/1964  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດແລະ ຮົງກາລ  . 
● ຕ າແໜ່ງ : ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
ລະດັບການສ ກສາ: ຊັົ້ນສ ງທິດສະດ  ການເມືອງ ຈາກໂຮງຮຽນການເມືອງ- ການປົກຄອງ ແລະ ປະລິນຍາໂທ  
ດ້ານເສດຖະກິດການເງິນຈາກປະເທດ ຮົງກາລ . 
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⮚  ທ່ານ Stephane MANGIAVACCA:  ກໍາມະການ 

 

● ວັນເດືອນ ປ ເກ ດ: 11/07/1975  
● ສັນຊາດ : ຝຣັື່ງ 
● ພາສາ : ຝຣັື່ງ, ອັງກິດ, ສະເປນ, ຈ ນ ແລະ ຢ ື່ປຸ່ນ 
● ຕ າແໜ່ງ : ຫົວໜ້າຝ່າຍທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າທະນາຄານ COFIBRED ໃນນາມຄ ່ຮ່ວມຍຸດທະ

ສາດ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ. 
● ລະດັບການສ ກສາ : ສ ກສາທ ື່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ecole Nationale Superieure des Mines de 

Saint-Etienne, ຈົບປະລິນຍາຕ ເສດຖະສາດ, ຈົບຊັົ້ນສ ງສາຂາ ວິສະວະກ າສາດ ດ້ວຍກຽດນິຍົມ 
ແລະ ເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວິສະວະກ າສິື່ງແວດລ້ອມ ທ ື່ University of New 
Brunswick ປະເທດ Canada. 

⮚   ທ່ານ ວຽກສ ກ ຈ ນທະວງົ:  ກໍາມະການ 

 
● ວັນເດືອນປ ເກ ດ: 15/08/1964  
● ສັນຊາດ : ລາວ  
● ພາສາ : ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ເຊັກໂກ  
● ຕ າແໜ່ງ : ຮອງຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
● ລະດັບການສ ກສາ:  ບ າລຸງທິດສະດ  ການເມືອງ 45 ວັນຈາກໂຮງຮຽນ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ ແລະ 

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາເສດຖະກິດການຄ້າຈາກສາທາລະນະລັດເຊັກ. 
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2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງຂອງຄະນະອໍານວຍການ  
2.1 ຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ: ປະກອບມີ 6 ທ່ານ 

- ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ  ຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ 
- ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພຣະວົງສ໌  ຮອງຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ ່
- ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສ ດ ຮອງຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ ່
- ທ່ານ ສຸພັກ ຖິື່ນໄຊພອນ  ຮອງຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ ່
- ທ່ານ ບົວວັນ ສິມະລ ວົງ  ຮອງຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ ່ (ອອກຮັບບ າເນັດໃນວັນທ  01/08/2020) 
- ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈຸນທະວົງ  ຮອງຜ ້ອ ານວຍການໃຫຍ ່

2.2  ໂຄງຮ່າງຄະນະອໍານວຍການ ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ທ່ານ ສ ພັກ ຖິໍ່ນໄຊພອນ 
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

 

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ  
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ 

 

ທ່ານ ລາໃຈ ຄັນພະວົງສ໌  
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

 

ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ  
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

 

ທ່ານ ວຽງສ ກ ຈ ນທະວົງ 
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 

 

ທ່ານ ບົວວັນ ສີມະລີວົງ 
ຮອງ ຜູ້ອໍານວຍການ 
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3. ການເຄືໍ່ອນໄຫວຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການທີໍ່ຂືົ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ 
3.1   ກອງປະຊ ມສະພາບໍລິຫານ 

ສະພາບ ລິຫານ ໄດ້ດ າເນ ນກອງປະຊຸມຂອງຕົນເອງລວມທັງໝົດ 03 ຄັົ້ງ (ກອງປະຊຸມສາມັນ 01 ຄັົ້ງ ແລະ 
ວິສາມັນ 02 ຄັົ້ງ) ໂດຍສາມາດສັງລວມ ການເຄືື່ອນໄຫວທ ື່ສ າຄັນໄດ້ດັື່ງນ ົ້: 

- ເຫັນດ ໃຫ້ນ າສະເໜ ສະພາບ ລິຫານຮັບຮອງຜົນການກວດສອບເອກະສານການເງິນປະຈ າ 06 ເດືອນ 2020 
(ມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ) ກວດສອບໂດຍບ ລິສັດ PWC ຜ່ານທາງຈົດໝາຍວຽນພາຍຫ ັງກວດ
ສອບສ າເລັດ. 

- ຮັບຮອງການສ້າງຕັົ້ງ ທຄຕລ ສາຂາໄຊສົມບ ນ, ຮັບຮອງບົດວິພາກ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສາຂາ ເພືື່ອເປັນ
ບ່ອນອ ງໃນການນ າສະເໜ  ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

- ຮັບຮອງການເພ ົ້ມທ ນຈົດທະບຽນໃຫ້ທະນາຄານລາວຝຣັື່ງ ຕາມສັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນຂອງ ທຄຕລ. 
- ພິຈາລະນາຮັບຮອງການສະເໜ ຂ ກ ້ຢືມໃໝ່, ການຂ ເພ ື່ມວົງເງິນ ແລະ ຂ ນະໂຍບາຍທ ື່ຕິດພັນຂອງລ ກຄ້າສິນ

ເຊືື່ອ. 
- ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງຕ າແໜ່ງງານຂັົ້ນຄະນະຜ ້ບ ລິຫານງານ ທຄຕລ ຈ ານວນໜ ື່ງ. 

 

3.2 ຄະນະກໍາມະການຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 

       ຄະນະກ າມະການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ຄ າແນະນ າໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກ ານົດບັນດາລະບຽບການ 
ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບທ ື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດັື່ງນ ົ້: 

- ການຈັດລ າດັບຄວາມສ່ຽງທ ື່ສ າຄັນ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ຕົວຊ ົ້ວັດຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊືື່ອ ແລະ ຕົວຊ ົ້ວັດຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ສະພາບຄ່ອງ. 

- ຕິດຕາມສັງລວມຄວາມສ່ຽງຫ ັກຂອງອົງກອນໃນດ້ານຕ່າງໆມ ຈ ານວນ 14 ຕົວຊ ົ້ວັດຄວາມສ່ຽງ. 
- ພິຈາລະນານະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບ ລິຫານຄວາມຕ ື່ເນືື່ອງທາງທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ. 
- ຕິດຕາມແຜນການຈັດຕັົ້ງປະຕບິັດການປັບປຸງໂຄງສ້າງບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ ທຄຕລ ໄລຍະທ  1 
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທ ື່ໄດ້ດ າເນ ນການ ແລະ ນອນຢ ່ໃນໂຄງການຂອງບາວເຊວ 2 (ດ າ

ເນ ນໄປແລ້ວ ຈ ານວນ 08 ໂຄງການໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 
3.3 ຄະນະກໍາມະການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ 

ໃນໄຕມາດ 03/2020 ທ ື່ຜ່ານມາ ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານໄດ້ເປ ດກອງປະຊຸມເພືື່ອຄົົ້ນຄວ້າຮັບຮອງ
ພິຈາລະນາຜົນການດ າເນ ນງານຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທ ື່ຈະສະເໜ ຜ່ານສະພາບ ລິຫານ ລວມທັງໝົດ 02 ຄັົ້ງ 
ເຊິື່ງໄດ້ຮັບຮອງບາງເນືົ້ອໃນທ ື່ສ າຄັນດັື່ງນ ົ້:  
- ຄະນະໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍ ້ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນ າຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ເປັນປະຈ າຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຮັບຮອງຜົນ
ການກວດສອບເອກະສານນະການເງິນ ທຄຕລ ຕາມມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ ປະຈ າ 06 ເດືອນຕົົ້ນປ  
2020 
- ຊ ົ້ນ າການຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດ ປະຈ າໄຕມາດ 02/2020. 
- ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊ ົ້ນ າວຽກງານການບ ລິຫານທ ນ, ບັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ການນ າໃຊ້ທ ນ ແລະ ການບ ລິຫານ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຫາວິທ ການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ. 
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- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການດ າເນ ນທຸລະກິດ, ແຜນຍຸດທະສາດປະຈ າປ , ແຜນຍຸດທະສາດ
ໄລຍະຍາວ 2016-2020 ແລະ  ການປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການຕ່າງໆ. 
- ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງການບ ລິຫານສິນເຊືື່ອໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມລ ກຄ້າລາຍໃຫຍ່, ລ ກຄ້າທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການແກ້ໄຂໜ ົ້ NPL ຢ່າງໃກ້ຊິດ.  
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ 2021-2025. 
- ຕິດຕາມວຽກງານຈັດຕັົ້ງ- ພະນັກງານ: ການຕິດຕາມການພດັທະນາ ຍົກລະດັບພະນັກງານ ການນ າໃຊ້ງົບປະມານໃນ
ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຫ ັກສ ດການເຝິກອົບຮົມເພືື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບຽບນະໂຍບາຍຂອງ ທຄຕລ ຈ ານວນນ ື່ງ. 
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການປະກອບທ ນໃຫ້ທະນາຄານລາວຝຣັື່ງ, ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຂາຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງ 9%, 
ໂຄງການ Core Banking ໃໝ່ ແລະ ໂຄງການບາເຊວ 2 ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 
3.4 ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ 

- ຕິດຕາມພະນັກງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ສິດ, ຂັົ້ນຕອນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານການກວດກາສກຸເສ ນ, ເຝົົ້າ
ລະວັງບັນຫາຂ ົ້ພົບເຫັນຕ່າງໆ ແລະ ການຕ ານິສົື່ງຂ່າວຈາກລ ກຄ້າ, ເພືື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນ ແກ້ໄຂບັນຫາທັນການ. ຕິດຕາມ
ການປະຕິບັດສິດການປ່ອຍສິນເຊືື່ອຂອງສາຂາ ນ າໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ. 
- ດ າເນ ນການກວດກາປົກກະຕິ, ກວດກາສະເພາະກິດ, ກວດກາສະເພາະດ້ານ ແລະ ກວດກາສຸກເສ ນຂອງບັນດາພະ
ແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ ທຄຕລ. ພ້ອມທັງຕິດຕາມການແກ້ໄຂຂ ົ້ພົບເຫັນຈາກກວດກາພາຍໃນ-ພາຍນອກ ຂອງບັນດາ
ພະແນກການ, ສາຂາ ທຄຕລ ທົື່ວລະບົບ. 
- ຕິດຕາມວຽກງານການແກ້ໄຂຂ ົ້ພົບເຫັນຂອງກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ກວດສອບພາຍນອກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 
- ສ າເລັດການປະສານງານການອອກບົດລາຍງານທົບທວນຄືນຖານະເງິນກ ້ ແລະ ບົດລາຍງານທົບທວນຄືນແບບວິເຄາະ 
ປະຈ າປ  2019. 
- ດ າເນ ນການປະສານງານກັບບ ລິສັດ PWC ໃນການທົບທວນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທຄຕລ ປະຈ າ 06 ເດືອນ
ຕົົ້ນປ  2020 ຕາມາດຖານລາວ ແລະ ມາດຖານສາກົນ. 
- ຕິດຕາມການລາຍງານປະກົດການຫຍ ົ້ທ ົ້, ວຽກງານການສະກັດກັົ້ນ ແລະ ຕ້ານການສ ົ້ລາດບັງຫ ວງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ບ ລິຫານງານ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
- ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດມາດຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນຂອງ ທຄຕລ (IFRS 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 






