ການຊາລະສະສາງ
ໃນການຍບເລີກ ຫຼື ການລົມ
້ ລະລາຍຂອງທະນາຄານທລະກິດ
ສະບາຍດີ ທານຜອານທີ່ຮັກແພງ! ເປນເລື່ອງປກກະຕິ
ງ
ຂອງການດາເນີນທລະກິດ ຖາຫາກທລະກິ
ທລະກິດມີຄວາມອີ່ມຕົວ ທລະກິດ ຫຼື
ກິດຈະການເຫຼົານັ້ນອາດຈະມີການຍບເລີກ ຫຼື ປດຕົວໄປ ແຕໃນບາງທລະກິດທີ່ມີຜົນການດາເນີນງານ ຫຼື ຜົນດາເນີນທລະກິດບໍດີ ຮາຍ
ແຮງໄປກວານັ້ນອາດຈະເກີດມີໜີ້ສນ
ິ ຫຼາຍ ຫຼື ເກີນຄວາມສາມາດໃນການໃຊແທນ
ຄວາມສາມ
ແລະ ກາວໄປເຖິງການລົ້ມລະລາຍ
ລະລາຍຊຶ່ງສິ່ງໜຶ່ງທີເ່ ກີດ
ຂຶ້ນຕາມມາເມື່ອມີການລົ້ມລະລາຍນັ້ນກໍຄການໃຊແທນໜີ
ກ
ື ານໃຊແທນໜີ້ສິນ ແລະ ຄາໃຊຈາຍຕາງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ໃນຂະແໜງທະນາຄານກໍເຊັນດ
ນດຽວ
ກັນຫາກທະນາຄານທລະກິດມີການຍບເລິກ ຫຼື ສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍສິ່ງໜຶ່ງທີຕ
່ ອງໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄື ການຊາລະສະສາງ. ສະນັ້ນ,
ໃນຄັ້ງນີ້ຜຂຽນຈະມານາສະເໜີກຽວກັບການຊາລະສະສາງໃນການຍບເລິກ

ຫຼື

ການລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທລະກິ
ຂອງທະນາຄານທລະກິດ

ວາມີຄື

ແນວໃດ? ໃຫທານຜອານໄດຮັບຊາບ.
ໂດຍອີງຕາມ ພາກທີ VII ໝວດທີ 2 ຂອງກົດໝາຍວາດວຍທະນາຄານທລະກິດ (ສະບັບປບປງ)) ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 07 ທັນວາ 2020 ໄດການົດກຽວກັບການຊາລະສະສາງ
ການ
ຂອງທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທລະກິດຕາງປະເທດໄວ
ວາ: ພາຍຫຼັງການຍບເລິກ ຫຼື ສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍ,
ລະລາຍ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຈະແຕງຕັ້ງຄະນະ ຫຼື ຜຊາລະສະ
ຜຊາລະສະສາງ ຕາມທີ່ໄດການົດ
ໄວໃນລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ.
ລາວ
ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ເປນຜພິຈາລະນາຍບເລິກທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທລະກິດຕາງປະເທດ ຕາມແຕ
ລະກໍລະນີ

ຊຶ່ງໃນຂະບວນການຊາລະສະສາງຂອງທະນາຄານທລະກິ
ະສະສາງຂອງທະນາຄານທລະກິດທີ່ຍບເລີກດວຍຄວາມສະໝັກໃຈ

ຖາຫາກເຫັນວາທະນາຄານ

ດັງກາວມີ
ມີຄວາມສາມາດຊາລະສະສາງໜີ້ຂອງຕົນຕໍຜຝາກເງິນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ອື່ນໄດຢາງຄົບຖວນ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ກໍຈະມອບ
ໃຫທະນາຄານທລະກິດທີ່ຂໍຍບເລີກນັ້ນ ຈັດຕັ້ງການຊາລະສະສາງດວຍຕົ
ການຊາລະສະສາງດວຍ ນເອງໄດ ແຕຕອງມີການຕິ
ຕິດຕາມຢາງໃກຊິດ. ສາລັບສາຂາ
ທະນາຄານທລະກິດຕາງປະເທດທີຖ
່ ືກຍບເລີກດວຍກໍ
ດວຍ ລະນີ ຫຼື ສາເຫດອື່ນເຊັນໄດຮັ
ໄດຮັບການອະນຍາດດາເນີນທລະກິດ ບົນພື້ນຖານການ
ສະໜອງຂໍມນທີ່ບໍຖືກຕອງ, ບໍສາມາດແກໄຂວິກິດ, ສານັກງານໃຫຍຂອງສາຂາທະນາຄານທລະກິ
າທະນາຄານທລະກິດຕາງປະເທດ ຖືກຍບເລີກ ຫຼື ລົ້ມ
ລະລາຍ. ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຈະແຕງຕັ້ງຄະນະສາລະສະສາງ ເພື່ອດາເນີນການຊາລະສະສາງ ແລະ ໃນກໍລະນີຍບເລີກດວຍ
ສາເຫດ “ບໍສາມາດແກໄຂວິກິດ” ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຈະແຈງໃຫສານັກງານປກປອງເງິນຝາກ ຈາຍຄືນເງິນຝາກທີ່ໄດຮັບການ
ປກປອງ ແລະ ສານັກງານໃຫຍຂອງສາຂາທະນາຄານທລະກິ
ທະນາຄານທລະກິດຕາງປະເທດດັ
ຕາງປະເທດ ງກາວຕອງຮັ
ຕອງຮັບຜິດຊອບຊາລະສະສາງໜີ້ສິນຂອງສາຂາຕົນທີ່
ຖືກຍບເລີກຢາງຄົບຖວນ.
ໃນຂະບວນການລົ້ມລະລາຍ ພາຍຫຼັງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຮອງຟອງໃຫສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍ ຕໍທະນາຄານທລະກິດທີ່ຢ
ໃນພາວະວິກິດ ທີ່ເຫັນວາທະນາຄານທລະກິດດັງກາວ ບໍສາມາດຟນຟ ຫຼື ດາເນີນການຟນຟແລວ ແຕທະນາຄານທລະກິດຍັງບໍສາມາດຄົງ
ຕົວຢໄດ ໂດຍມີໜີ້ສິນຫຼາຍກວາຊັບສິນ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຈະແຈງໃຫສານັ
ແຈງໃຫສານັກງານປກປອງເງິນຝາກ ເພື່ອປະຕິບັດການຈາຍຄືນ
ເງິນຝາກທີ່ໄດຮັບການປກປອງ ຕາມລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ເມື່ອມີຄາຕັດສິນຂອງສານໃຫທະນາຄານທລະກິ
ທະນາຄານທລະກິດລົ້ມລະລາຍ
ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຈະແຕງຕັ້ງຄະນະ ຫຼື ຜຊາລະສະສາງ ເພື່ອດາເນີນການຊາລະສະສາງ.

ໂດຍ ຄະນະ ຫຼື ຜຊາລະສະສາງ ແມນປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັງນີ:້
1. ປະຕິບັດໜາທີ່ແທນຜບໍລິຫານ ແລະ ຜຖືຮນ ຂອງທະນາຄານທລະກິດ ໃນການຊາລະສະສາງ;
2. ຄວບຄມຫອງການ, ປມບັນຊີ, ປມບັນທຶກຕາງໆ ແລະ ຊັບສິນຂອງທະນາຄານທລະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດໃນກມ;
3. ລົບລາງສັນຍາຂອງທະນາຄານທລະກິດ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍບໍຖືກຕອງ;
4. ປກປກຮັກສາຊັບສິນຂອງທະນາຄານທລະກິດບໍໃຫຕົກເຮຍເສຍຫາຍ;
5. ເກັບກຊັບສິນຂອງທະນາຄານທລະກິດ;
6. ຂຶ້ນບັນຊີ ເຈົ້າໜີ້, ລກໜີ້ ແລະ ຊັບສິນ, ສາງບົດສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຂອງທະນາຄານທລະກິດຄືນໃໝ ແລວສົງສາເນົາໃຫ
ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ພອມທັງພິມເຜີຍແຜຜານສື່ມວນຊົນ;
7. ການົດຈານວນເງິນທີ່ຈະຊາລະສະສາງຕາມບລິມະສິດ;
8. ການົດແຜນ, ວິທີການ ແລະ ຮບແບບການຊາລະສະສາງຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ ເພື່ອສະເໜີທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາ;
9. ລາຍງານໃຫທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ກຽວກັບຄວາມຄືບໜາຂອງການຊາລະສະສາງຢາງເປນປກກະຕິ;
10. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໃນໄວໃນກົດໝາຍ.
ພາຍຫຼັງການການົດຈານວນເງິນທີ່ຈະຊາລະສະສາງ ພອມທັງແຜນ, ວິທີການ ແລະ ຮບການຊາລະສະສາງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງ
ທະນາຄານທລະກິດທີ່ຖືກຍບເລີກ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍແລວ ຈະມີການຊາສະສາງເງິນໃຫເຈົ້າໜີ້ ແລະ ພາກສວນກຽວຂອງ ໂດຍມີບລິມະສິດ
ດັງນີ້:
- ຄາໃຊຈາຍໃນການຊາລະສະສາງ;
- ຊົດເຊີຍໃຫສານັກງານປກປອງເງິນຝາກ;
- ຈາຍຄືນເງິນຝາກທີ່ບໍໄດຮັບການປກປອງ ແລະ ສວນທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກການໄດຮັບການປກປອງ;
- ຈາຍເງິນເດືອນ ແລະ ຄາແຮງງານຂອງພະນັກງານທະນາຄານທລະກິດ ຍົກເວັ້ນຜບໍລິຫານ;
- ໃຊແທນໜີ້ສິນທີ່ມີການຄາປະກັນຕາມສັນຍາ;
- ພັນທະທາງດານການເງິນທີ່ມີຕໍລັດ;
- ໃຊແທນໜີ້ສິນທີ່ບໍມີການຄາປະກັນ;
- ແບງປນໃຫຜຖືຮນຂອງທະນາຄານທລະກິດ ຫຼື ໂອນຄືນໃຫສານັກງານໃຫຍ.
ເມື່ອດາເນີນການຊາລະສະສາງສາເລັດ ຄະນະ ຫຼື ຜຊາລະສະສາງ ຈະເຮັດບົດລາຍງານໃຫທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ສວນການ
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