
 

 

 

 

ໃນການຍ�ບເລີກ ຫືຼ ການລ້ົມລະລາຍຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ
 

ສະບາຍດ ີ ທ�ານຜ��ອ�ານທີ່ຮັກແພງ! ເປ�ນເລ່ືອງ

ກິດຈະການເຫຼົ�ານ້ັນອາດຈະມີການຍ�ບເລກີ ຫຼື ປ�ດຕົວໄປ

ແຮງໄປກວ�ານັ້ນອາດຈະເກີດມີໜ້ີສນິຫຼາຍ ຫຼື ເກີນຄວາມສາມ

ຂ້ຶນຕາມມາເມ່ືອມີການລ້ົມລະລາຍນັ້ນກໍຄກືານໃຊ�ແທນໜ້ີສິ

ກັນຫາກທະນາຄານທ�ລະກິດມີການຍ�ບເລິກ ຫຼື 

ໃນຄັ້ງນີ້ຜ��ຂຽນຈະມານ�າສະເໜີກ�ຽວກັບການຊ�າລະສະສາງໃນການຍ�ບເລິກ

ແນວໃດ? ໃຫ�ທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບ. 

ໂດຍອີງຕາມ ພາກທ ີ VII ໝວດທີ 2 ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດ

ວັນທີ 07 ທັນວາ 2020 ໄດ�ກ�ານົດກ�ຽວກັບການ

ວ�າ: ພາຍຫຼັງການຍ�ບເລິກ ຫຼື ສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍ

ໄວ�ໃນລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນຜ��ພິຈາລະນາຍ�ບເລິກທະນາຄານທ�ລະກິດ

ລະກໍລະນ ີ ຊຶ່ງໃນຂະບວນການຊ�າລະສະສາງຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດທີ່ຍ�ບເລີ

ດັ�ງກ�າວມີຄວາມສາມາດຊ�າລະສະສາງໜ້ີຂອງຕົນຕໍ�ຜ��ຝາກເງິນ

ໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີຂໍຍ�ບເລກີນ້ັນ ຈັດຕັ້ງການຊ�າລະສະສາງດ�ວຍ

ທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດທີຖື່ກຍ�ບເລກີດ�ວຍ

ສະໜອງຂໍ�ມ�ນທ່ີບໍ�ຖືກຕ�ອງ, ບໍ�ສາມາດແກ�ໄຂວິກິດ

ລະລາຍ. ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈະແຕ�ງຕັ້ງຄະນະສ�າລະສະສາງ

ສາເຫດ “ບໍ�ສາມາດແກ�ໄຂວິກິດ” ທະນາຄານແຫ�ງ

ປ�ກປ�ອງ ແລະ ສ�ານັກງານໃຫຍ�ຂອງສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ

ຖືກຍ�ບເລກີຢ�າງຄົບຖ�ວນ. 

ໃນຂະບວນການລົ້ມລະລາຍ ພາຍຫຼັງທະນາຄານແຫ�ງ

ໃນພາວະວິກິດ ທີ່ເຫັນວ�າທະນາຄານທ�ລະກິດດັ�ງກ�າວ

ຕົວຢ��ໄດ� ໂດຍມີໜ້ີສິນຫຼາຍກວ�າຊັບສິນ ທະນາຄານແຫ�ງ

ເງິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈະແຕ�ງຕັ້ງຄະນະ ຫຼື

ການຊ�າລະສະສາງ  

ການລ້ົມລະລາຍຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ

ເປ�ນເລ່ືອງປ�ກກະຕິຂອງການດ�າເນີນທ�ລະກິດ ຖ�າຫາກທ�ລະກິດ

ປ�ດຕົວໄປ ແຕ�ໃນບາງທ�ລະກິດທີ່ມີຜົນການດ�າເນີນງານ ຫຼື 

ເກີນຄວາມສາມາດໃນການໃຊ�ແທນ ແລະ ກ�າວໄປເຖິງການລົ້ມລະລາຍ

ການໃຊ�ແທນໜ້ີສິນ ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຕ�າງໆທີ່ເກີດຂ້ຶນ. ໃນຂະແໜງທະນາຄານກໍເຊັ�ນດ

 ສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍສິ່ງໜ່ຶງທີຕ່�ອງໄດ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄື

ການຊ�າລະສະສາງໃນການຍ�ບເລິກ ຫຼື ການລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ

ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານທ�ລະກິດ (ສະບັບປ�ບປ�ງ) 

ໄດ�ກ�ານົດກ�ຽວກັບການຊ�າລະສະສາງ ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດໄວ�

ສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍ, ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈະແຕ�ງຕັ້ງຄະນະ ຫຼື ຜ��ຊ�າລະສະ

ລາວ. 

ເປ�ນຜ��ພິຈາລະນາຍ�ບເລິກທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ

ະສະສາງຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດທີ່ຍ�ບເລກີດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ 

ມີຄວາມສາມາດຊ�າລະສະສາງໜ້ີຂອງຕົນຕໍ�ຜ��ຝາກເງິນ ແລະ ເຈົ້າໜ້ີອື່ນໄດ�ຢ�າງຄົບຖ�ວນ ທະນາຄານແຫ�ງ

ຈັດຕັ້ງການຊ�າລະສະສາງດ�ວຍຕົນເອງໄດ� ແຕ�ຕ�ອງມີການຕິດຕາມຢ�າງໃກ�ຊິດ

ດ�ວຍກໍລະນີ ຫຼື ສາເຫດອື່ນເຊັ�ນໄດ�ຮັບການອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດ

ບໍ�ສາມາດແກ�ໄຂວິກິດ, ສ�ານັກງານໃຫ�ຍຂອງສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ

ຈະແຕ�ງຕັ້ງຄະນະສ�າລະສະສາງ ເພື່ອດ�າເນີນການຊ�າລະສະສາງ ແລະ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈະແຈ�ງໃຫ�ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ຈ�າຍຄືນເງິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບການ

ທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດດັ�ງກ�າວຕ�ອງຮັບຜິດຊອບຊ�າລະສະສາງໜ້ີສິນຂອງສາຂາຕົນ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຮ�ອງຟ�ອງໃຫ�ສານຕັດສິນລ້ົມລະລາຍ

ທີ່ເຫັນວ�າທະນາຄານທ�ລະກິດດັ�ງກ�າວ ບໍ�ສາມາດຟ��ນຟ� ຫຼື ດ�າເນີນການຟ��ນຟ�ແລ�ວ ແຕ�ທະນາຄານທ�ລະກິດຍັງບໍ�ສາມາດຄົງ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈະແຈ�ງໃຫ�ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ

ຕາມລະບຽບການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ເມ່ືອມີຄ�າຕັດສິນຂອງສານໃຫ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ

ຫຼື ຜ��ຊ�າລະສະສາງ ເພື່ອດ�າເນີນການຊ�າລະສະສາງ. 

ການລ້ົມລະລາຍຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ 

ທ�ລະກິດມີຄວາມອີ່ມຕົວ ທ�ລະກິດ ຫຼື 

 ຜົນດ�າເນີນທ�ລະກິດບໍ�ດ ີຮ�າຍ

ກ�າວໄປເຖິງການລົ້ມລະລາຍຊຶ່ງສິ່ງໜ່ຶງທີເ່ກີດ

ໃນຂະແໜງທະນາຄານກໍເຊັ�ນດຽວ

ຄື ການຊ�າລະສະສາງ. ສະນັ້ນ, 

ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ວ�າມີຄື

) ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງ

ສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດໄວ�

ຜ��ຊ�າລະສະສາງ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດ

ສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ ຕາມແຕ�

 ຖ�າຫາກເຫັນວ�າທະນາຄານ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ກໍຈະມອບ

ຕິດຕາມຢ�າງໃກ�ຊິດ. ສ�າລັບສາຂາ

ໄດ�ຮັບການອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດ ບົນພື້ນຖານການ

າທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ ຖືກຍ�ບເລກີ ຫຼື ລົ້ມ

ແລະ ໃນກໍລະນີຍ�ບເລີກດ�ວຍ

ຈ�າຍຄືນເງິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບການ

ຕ�ອງຮັບຜິດຊອບຊ�າລະສະສາງໜ້ີສິນຂອງສາຂາຕົນທີ່

ຮ�ອງຟ�ອງໃຫ�ສານຕັດສິນລ້ົມລະລາຍ ຕໍ�ທະນາຄານທ�ລະກິດທີ່ຢ��

ແຕ�ທະນາຄານທ�ລະກິດຍັງບໍ�ສາມາດຄົງ

ແຈ�ງໃຫ�ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ເພື່ອປະຕິບັດການຈ�າຍຄືນ

ທະນາຄານທ�ລະກິດລົ້ມລະລາຍ 



ໂດຍ ຄະນະ ຫຼື ຜ��ຊ�າລະສະສາງ ແມ�ນປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ�າທີ ່ດັ�ງນ້ີ: 

1. ປະຕິບັດໜ�າທີ່ແທນຜ��ບໍລິຫານ ແລະ ຜ��ຖືຮ��ນ ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ໃນການຊ�າລະສະສາງ; 

2. ຄວບຄ�ມຫ�ອງການ, ປ��ມບັນຊ,ີ ປ��ມບັນທຶກຕ�າງໆ ແລະ ຊັບສິນຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດໃນກ��ມ; 

3. ລົບລ�າງສັນຍາຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ທີ່ເຮັດຂ້ຶນໂດຍບໍ�ຖືກຕ�ອງ; 

4. ປ�ກປ�ກຮັກສາຊັບສິນຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດບໍ�ໃຫ�ຕົກເຮ�ຍເສຍຫາຍ; 

5. ເກັບກ��ຊັບສິນຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ; 

6. ຂ້ຶນບັນຊ ີ ເຈົ້າໜ້ີ, ລ�ກໜ້ີ ແລະ ຊັບສິນ, ສ�າງບົດສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດຄືນໃໝ� ແລ�ວສົ�ງສ�າເນົາໃຫ�

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ພ�ອມທັງພິມເຜີຍແຜ�ຜ�ານສ່ືມວນຊົນ; 

7. ກ�ານົດຈ�ານວນເງິນທ່ີຈະຊ�າລະສະສາງຕາມບ�ລິມະສິດ; 

8. ກ�ານົດແຜນ, ວິທີການ ແລະ ຮ�ບແບບການຊ�າລະສະສາງຊັບສິນ, ໜ້ີສິນ ເພື່ອສະເໜີທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາ; 

9. ລາຍງານໃຫ�ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ກ�ຽວກັບຄວາມຄືບໜ�າຂອງການຊ�າລະສະສາງຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕິ; 

10. ນ�າໃຊ�ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໃນໄວ�ໃນກົດໝາຍ. 

 

ພາຍຫຼັງການກ�ານົດຈ�ານວນເງິນທ່ີຈະຊ�າລະສະສາງ ພ�ອມທັງແຜນ, ວິທີການ ແລະ ຮ�ບການຊ�າລະສະສາງຊັບສິນ ແລະ ໜ້ີສິນຂອງ

ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີຖືກຍ�ບເລກີ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍແລ�ວ ຈະມີການຊ�າສະສາງເງິນໃຫ�ເຈົ້າໜ້ີ ແລະ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ໂດຍມີບ�ລິມະສິດ 

ດັ�ງນ້ີ: 

- ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍໃນການຊ�າລະສະສາງ; 

- ຊົດເຊີຍໃຫ�ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ; 

- ຈ�າຍຄືນເງິນຝາກທີ່ບໍ�ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງ ແລະ ສ�ວນທ່ີຍັງເຫຼືອຈາກການໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງ; 

- ຈ�າຍເງິນເດືອນ ແລະ ຄ�າແຮງງານຂອງພະນັກງານທະນາຄານທ�ລະກິດ ຍົກເວ້ັນຜ��ບໍລິຫານ; 

- ໃຊ�ແທນໜ້ີສິນທີ່ມີການຄ��າປະກັນຕາມສັນຍາ; 

- ພັນທະທາງດ�ານການເງິນທ່ີມີຕໍ�ລັດ; 

- ໃຊ�ແທນໜ້ີສິນທີ່ບໍ�ມີການຄ��າປະກັນ; 

- ແບ�ງປ�ນໃຫ�ຜ��ຖືຮ��ນຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ຫຼື ໂອນຄືນໃຫ�ສ�ານັກງານໃຫຍ�. 

ເມ່ືອດ�າເນີນການຊ�າລະສະສາງສ�າເລັດ ຄະນະ ຫຼື ຜ��ຊ�າລະສະສາງ ຈະເຮັດບົດລາຍງານໃຫ�ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ສ�ວນການ

ລົ້ມລະລາຍ ນອກຈາກສົ�ງບົດລາຍງານໃຫ�ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລ�ວ ຍັງຕ�ອງສົ�ງບົດລາຍງານໃຫ�ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດຄ�າ

ຕັດສິນຂອງສານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອປ�ດສ�ານວນຄະດ.ີ ຫຼັງຈາກທີ່ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານດັ�ງກ�າວແລ�ວ 

ຄະນະ ຫຼື ຜ��ຊ�າລະສະສາງ ຈະໝົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຖືວ�າການຊ�າສະສາງສິ້ນສ�ດລົງ. 

ທີ່ກ�າວມານັ້ນ ແມ�ນການຊ�າລະສາງໃນການຍ�ບເລກີ ຫຼືການລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດ

ຕ�າງປະເທດ ຊຶ່ງເມ່ືອມີການຍ�ບເລກີ ຫຼື ສານຕັດສິນໃຫ�ລົ້ມລະລາຍແລ�ວ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແມ�ນຈະແຕ�ງຄະນະຊ�າລະສະສາງ 

ເພື່ອເຂ້ົາມາປະຕິບັດໜ�າທີ ່ແລະ ດ�າເນີນການຊ�າລະສະສາງ ໃຫ�ແກ�ເຈົ້າໜ້ີ ແລະ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຕາມຂ້ັນບ�ລິມະສິດໂດຍທະນາຄານ

ທ�ລະກິດເອງແມ�ນຕ�ອງໄດ�ມີພັນທະຮັບຜິດຊອບໃຊ�ແທນໜ້ີສິນ ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຕ�າງໆທີ່ຕົນສ�າງຂ້ຶນຢ�າງຄົບຖ�ວນ. 

# ບດົຄວາມໂດຍ: ນ. ຄ�າເບົາ້ ສ�ວລໍະວງົ, ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 


