ການຍບເລີກ ແລະ ການລົມ
້ ລະລາຍທະນາຄານທລະກິດ
ຮຽນ ທານຜອານທີ່ນັບຖື! ຄືເຮົາຮນາກັນແລວວາ ກອນທະນາຄານທລະກິດຈະໄດຮັບການອະນຍາດດາເນີນທລະກິດການ
ທະນາຄານໄດຕອງໄດຜານຫຼາຍຂັ້ນຕອນພໍ
ພໍສົມຄວນໃນການຂໍ
ຄວນ
ອະນຍາດ ເປນຕົ້ນແມນຂັ້ນຕອນການຂໍ
ການຂໍອະນຍາດດາເນີນທລະກິດການ
ທະນາຄານ ທີ່ປະກອບມີເອກະສານຈາເປນຈານວນໜຶ
ອກະສານຈາເປນຈານ
່ງ ເຊັນ: ຄາຮອງຂໍສາງຕັ້ງ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັ
ເຕັກນິກ ແລະ ສັນຍາຮວມທຶນ
ຫຼື ສັນຍາສາງຕັ້ງທະນາຄານ....ເຫຼົານີ້ເປນຕົ້ນ; ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາກຽວກັບການຂໍອະນຍາດສາງຕັ້ງ ທີ່ຕອງ
ອງມີເງື່ອນໄຂຢາງຄົບຖວນ
ແລະ ຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດການທະນາຄານ.
ການທະນາຄານ ເມື່ອໄດຮັບອະນຍາດດາເນີ
ເນີນທລະກິດການທະນາຄານແລວ ທກ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທລະກິດ ຕອງດາເນີ
ຕອງດາ ນໄປຕາມຫຼັກການ ແລະ ວິທີການ ໂດຍການຄມຄອງດແລຂອງທະນາຄານ
ການຄມຄອງດແລຂອງທະນາຄານ ແຫງ
ສປປ ລາວ ບົນພື້ນຖານພາຍໃຕກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກຽວຂອງ. ຖາເຫັນວາທະນາຄານທລະກິດຫາກຕົກຢໃນພ
ຢໃນພາວະວິກິດ ທີ່
ອາດຈະສົງຜົນກະທົບເຖິງດານຄວາມໝັ້ນຄົງ ທະນາຄານແຫງ
ທະນາຄານແຫ ສປປ ລາວ ຕອງໄດເຂົ້າໄປແກໄຂຢາງຮີບດວນ
ດວນ. ໂດຍການເຂົ້າໄປປະຕິບັດ
ມາດຕະການແຕຫົວທີ ແລະ ການແກໄຂທະນາຄານທລະກິດທີ່ຢໃນພາວະວິກິດ ດວຍວິທີການເຂົ້າໄປຄວບຄມ
ໄປຄວບຄມ, ດາເນີນການຟນຟ ຖາ
ເຫັນວາສາມາດຟນຟໄດ ແລະ ຖາເຫັນວາບໍສາມາດຟນຟໄດ ກໍດາເນີນການຮອງຟອງໃຫລົ້ມລະລາຍ. ສະນັ້ນ, ຄັ້ງນີ້ຜຂຽນຈະມານາສະ
ເໜີກຽວກັບການຍບເລີກ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍ ທະນາຄານທລະກິດ ວາມີຄືແນວໃດ ໃຫທານຜອານໄດຮັບຊາບ
ຊາບ.
ການຍບເລີກທະນາຄານທລະກິດ ໝາຍເຖິງການຢດເຊົາ ແລະ ຖອນໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດການທະນາຄານ ພາຍຫຼັງທີ່
ໄດມີມາດຕະການແກໄຂທະນາຄານທລະກິດທີ່ຢໃນພາວະວິກິດ ໂດຍໄດມີມາດຕະການເຂົ້າໄປຄວບຄມ ແລະ ມາດຕະການຟນຟ ໄປ
ແລວ ແຕບໍປະສົບຜົນສາເລັດ ຊຶ່ງການຍບເລີກປະກອບມີ 2 ກໍລະນີ ຄື: ການຂໍຍບເລີກດວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຍບເລີກດວຍການ
ກະທາຜິດຕໍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ການລົ້ມລະລາຍ ໝາຍເຖິງການແກໄຂວິກິດ ທີ່ກາລັງປະສົບຄວາມຫຍງຍາກທາງດານການເງິນ ຊຶ່ງບໍສາມາດ ຊາລະໜີ້ໄດ ໂດຍ
ການຮອງຟອງໃຫສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍ ຕໍທະນາຄານທລະກິດທີ່ຢໃນພາວະວິກິດ ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວາທະນາຄານທລະກິດນັ້ນ ບໍ
ສາມາດຟນຟໄດ ຫຼື ໄດດາເນີນການຟນຟໄປແລວ ແຕທະນາຄານທລະກິດຍັງບໍສາມາດຄົງຕົວຢໄດ.
ເມື່ອເຫັນໄດຄວາມໝາຍທີກາວມານັ
ກ
່ າວມານັ້ນ ໂດຍອີງຕາມ ພາກທີ VII, ໝວດທີ 1, ມາດຕາ 80 ການຍບເລີກທະນາຄານທລະກິດ,
ມາດຕາ 81 ການຍບເລີກສາຂາທະນາຄານທລະກິດຕາງປະເທດ ແລະ ມາດຕາ 82 ການລົ້ມລະລາຍ ຕາມກົ
ກົດໝາຍວາດວຍ ທະນາຄານ
ທລະກິດ, ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ 2018 (ສະບັບປບປງ) ໄດການົດເນື້ອໃນແຕລະມາດຕາ ປະກອບມີ ດັງນີ້:
 ມາດຕາ 80 ການຍບເລີກທະນາຄານທລະກິດ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາຍບເລີກທະນາຄານທລະກິດ ໃນ
ກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັງນີ:້
1. ມີການຍບເລີກທະນາຄານທລະກິ
ລະກິດ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຜຖືຮນ. ໝາຍຄວາມວາ ຮອງຂໍ
ຂໍຍບເລີກດວຍຄວາມສະໝັກ
ໃຈໂດຍທະນາຄານທລະກິ
ທະນາຄານທລະກິດເອງ ແຕບົນພື້ນຖານການພິຈາລະນາ ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຕິບັດ
ເງື່ອນໄຂຕາງໆ ຕາມລະບຽບການ ເປນຕົ້ນ ແມນການປະຕິບັດພັນທະໃນການຊາລະສະສາງ
ະສາງໜີ້ໃຫຜຝາກເງິນ ແລະ ເຈົ້າ
ໜີ້ອື່ນ ຢາງຄົບຖວນ;
2. ໄດຮັບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດການທະນາຄານ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍມນບໍຖືກຕອງ
ຕອງ;
3. ບໍດາເນີນທລະກິດຂອງຕົນ ພາຍໃນເວລາ ເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເປນຕົ້ນໄປ;
4. ມີການລະເມີດລະບຽບການ ກຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງທະນາຄານທລະກິດຢາງຮາຍແຮງ ເຊັນ: ອັດຕາ
ສວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕາກວາເຄິ
າກວາເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະ ຂາດສະພາບຄອງຢາງຮາຍແຮງ ຊຶ່ງບໍສາມາດແກໄຂໄດ
ສາມາດແກໄຂໄດ;

 ມາດຕາ 81 ການຍບເລີກສາຂາທະນາຄານທລະກິດຕາງປະເທດ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາຍບເລີກສາຂາ
ທະນາຄານທລະກິດຕາງປະເທດ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັງນີ:້
1. ສານັກງານໃຫຍຮອງຂໍຍບເລີກສາຂາຂອງຕົນ. ໝາຍຄວາມວາ ຮອງຂໍຍບເລີກດວຍຄວາມສະໝັກໃຈໂດຍທະນາຄານ
ທລະກິດເອງ ແຕບົນພື້ນຖານການພິຈາລະນາ ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຕິບັດເງື່ອນໄຂຕາງໆ ຕາມ
ລະບຽບການ ເປນຕົ້ນ ແມນການປະຕິບັດພັນທະໃນການຊາລະສະສາງໜີ້ໃຫຜຝາກເງິນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ອື່ນ ຢາງຄົບຖວນ;
2. ໄດຮັບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດການທະນາຄານ ບົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍມນບໍຖືກຕອງ;
3. ບໍດາເນີນທລະກິດຂອງຕົນ ພາຍໃນເວລາ ເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເປນ ຕົ້ນໄປ;
4. ບໍສາມາດແກໄຂພາວະວິກິດ;
5. ສານັກງານໃຫຍຂອງສາຂາທະນາຄານທລະກິດຕາງປະເທດ ຖືກຍບເລີກ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ.
ພາຍຫຼັງທີ່ຍບເລີກ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຈະຖອນໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດການທະນາຄານ ຂອງສາຂາທະນາຄານ
ທລະກິດນັ້ນ. ໃນກໍລະນີທີ່ຍບເລີກຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນຂໍ 2, 4 ແລະ ຂໍ 5 ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຈະແຕງຕັ້ງຄະນະຊາລະສະສາງ
ເພື່ອດາເນີນການຊາລະສະສາງ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ຍບເລີກດວຍສາເຫດຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນຂໍ 4 ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຈະແຈງ
ໃຫສານັກງານປກປອງເງິນຝາກ
ຈາຍຄືນເງິນຝາກທີ່ໄດຮັບການປກປອງ.
ສາລັບສານັກງານໃຫຍຂອງສາຂາທະນາຄານທລະກິດ
ຕາງປະເທດ ຕອງຮັບຜິດຊອບຊາລະສະສາງໜີ້ສິນຂອງສາຂາຕົນທີ່ຖືກຍບເລີກ.
 ມາດຕາ 82 ການລົ້ມລະລາຍ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ມີສິດຮອງຟອງໃຫສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍ ຕໍທະນາຄານທລະ
ກິດ ທີ່ຢໃນພາວະວິກິດ ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວາທະນາຄານທລະກິດນັ້ນ ບໍສາມາດຟນຟໄດ ຫຼື ດາເນີນການຟນຟແລວ ແຕຍັງ
ບໍສາມາດຄົງຕົວຢໄດ ໂດຍມີໜສ
ີ້ ິນຫຼາຍກວາຊັບສິນ. ຊຶ່ງພາຍຫຼັງຮອງຟອງໃຫສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍ ທະນາຄານແຫງ
ສປປ ລາວ ຕອງແຈງໃຫສານັກງານປກປອງເງິນຝາກ ເພື່ອປະຕິບັດການຈາຍຄືນເງິນຝາກ ທີ່ໄດຮັບການປກປອງ ຕາມ
ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງ.
ນັ້ນແມນການຍບເລີກ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງທະນາຄານທລະກິດ ທີ່ກົດໝາຍວາດວຍ ທະນາຄານທລະກິດ (ສະບັບ
ປບປງ) ໄດການົດ ຊຶ່ງກອນຈະກາວເຂົ້າມາເຖິງການດາເນີນການຍບເລີກທະນາຄານທລະກິດໃດໜຶ່ງນັ້ນ ແມນໄດຜານຂະບວນການ
ແລະ ຂັ້ນຕອນຕາງໆ ໃນການດາເນີນການແກໄຂສະພາບຂອງທະນາຄານທລະກິດ ທີ່ຕົກຢໃນພາວະວິກິດມາແລວເປນຕົ້ນແມນການ
ປະຕິບັດມາດຕະການແຕຫົວທີ, ການແກໄຂທີ່ທະນາຄານທລະກິດທີ່ຕົກໃນພາວະວິກິດ ແລະ ການວາງມາດຕະການແກໄຂທະນາຄານ
ທລະກິດທີ່ຕົກຢໃນພາວະວິກິດ ດວຍການເຂົ້າໄປຄວບຄມ ແລະ ດາເນີນການຟນຟ ຖາເຫັນວາສາມາດຟນຟໄດ ແລະ ຖາເຫັນວາບໍ
ສາມາດຟນຟໄດ ກໍກາວໄປເຖິງການດາເນີນການຮອງຟອງໃຫລົ້ມລະລາຍ. ຊຶ່ງພາຍຫຼັງການຍບເລີກ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ທະນາຄານທລະກິດ
ຈະຖືກຖອນໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດ ແລະ ດາເນີນການຊາລະສະສາງ ພອມທັງຮັບຜິດຊອບໃຊແທນໜີ້ສິນຂອງຕົນຢາງຄົບຖວນ.
ຊຶ່ງໃນບົດຄວາມໃນຄັ້ງຕໍໄປຈະນາສະເໜີກຽວກັບການຊາລະສະສາງ ໂດຍຄະນະຊາລະສະສາງ ທີ່ມສ
ີ ິດ, ໜາທີ່ ແລະ ຜົນສະທອນຂອງ
ການຊາລະສະສາງ ວາມີຄືແນວໃດໃຫທານຜອານໄດຮັບຊາບ.
#ບົດຄວາມໂດຍ: ວັນນະສິດ ສິດທິລາດວົງສາ, ກົມນິຕກ
ິ າ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ.

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກາວໄກ ພອມກັນນາໃຊເງິນກີບ

