
 

 

 

 

ການຍ�ບເລີກ ແລະ 

ຮຽນ ທ�ານຜ��ອ�ານທ່ີນັບຖື! ຄືເຮົາຮ��ນ�າກັນແລ�ວວ�າ

ທະນາຄານໄດ�ຕ�ອງໄດ�ຜ�ານຫຼາຍຂ້ັນຕອນພໍສົມຄວນ

ທະນາຄານ ທີ່ປະກອບມີເອກະສານຈ�າເປ�ນຈ�ານ

ຫຼື ສັນຍາສ�າງຕັ້ງທະນາຄານ....ເຫຼົ�ານີ້ເປ�ນຕົ້ນ; ຂ້ັນຕອນການພິຈາລະນາກ�ຽວກັບການຂໍອະນ�ຍາດສ�າງຕັ້ງ

ແລະ ຂ້ັນຕອນການອອກໃບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ຕ�ອງດ�າ

ສປປ ລາວ ບົນພ້ືນຖານພາຍໃຕ�ກົດໝາຍ ແລະ

ອາດຈະສົ�ງຜົນກະທົບເຖງິດ�ານຄວາມໝ້ັນຄົງ ທະນາຄານແຫ�

ມາດຕະການແຕ�ຫົວທ ີ ແລະ ການແກ�ໄຂທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີຢ��ໃນພາວະວິກິດ

ເຫັນວ�າສາມາດຟ��ນຟ�ໄດ� ແລະ ຖ�າເຫັນວ�າບໍ�ສາມາດຟ��ນຟ�ໄດ�

ເໜີກ�ຽວກັບການຍ�ບເລີກ ແລະ ການລ້ົມລະລາຍ

ການຍ�ບເລີກທະນາຄານທ�ລະກິດ ໝາຍເຖິ

ໄດ�ມີມາດຕະການແກ�ໄຂທະນາຄານທ�ລະກິດທີ່ຢ��ໃນພາວະວິກິດ

ແລ�ວ ແຕ�ບໍ�ປະສົບຜົນສ�າເລັດ ຊຶ່ງການຍ�ບເລີກປະກອບມີ

ກະທ�າຜິດຕໍ�ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ການລ້ົມລະລາຍ ໝາຍເຖງິການແກ�ໄຂວິກິດ

ການຮ�ອງຟ�ອງໃຫ�ສານຕດັສິນລົ້ມລະລາຍ ຕໍ�ທະນາຄານທ�ລະກິດ

ສາມາດຟ��ນຟ�ໄດ� ຫຼື ໄດ�ດ�າເນີນການຟ��ນຟ�ໄປແລ�ວ

ເມ່ືອເຫັນໄດ�ຄວາມໝາຍທີກ່�າວມານັ້ນ

ມາດຕາ 81 ການຍ�ບເລີກສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ

ທ�ລະກິດ, ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 

 

 ມາດຕາ 80 ການຍ�ບເລີກທະນາຄານທ�ລະກິດ

ກໍລະນີໃດໜ່ຶງ ດັ�ງນ້ີ:  

1. ມີການຍ�ບເລີກທະນາຄານທ�ລະກິດ

ໃຈໂດຍທະນາຄານທ�ລະກິດເອງ

ເງື່ອນໄຂຕ�າງໆ ຕາມລະບຽບການ

ໜ້ີອື່ນ ຢ�າງຄົບຖ�ວນ; 

2. ໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ

3. ບໍ�ດ�າເນີນທ�ລະກິດຂອງຕົນ ພາຍໃນເວລາ

4. ມີການລະເມີດລະບຽບການ ກ�ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົ

ສ�ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕ��າກວ�າເຄິ່ງໜ່ຶງ

ການຍ�ບເລີກ ແລະ ການລ້ົມລະລາຍທະນາຄານທ�ລະກິດ 
 

ຄືເຮົາຮ��ນ�າກັນແລ�ວວ�າ ກ�ອນທະນາຄານທ�ລະກິດຈະໄດ�ຮັບການອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດ

ພໍສົມຄວນໃນການຂໍອະນ�ຍາດ ເປ�ນຕ້ົນແມ�ນຂ້ັນຕອນການຂໍອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິ

ທີ່ປະກອບມີເອກະສານຈ�າເປ�ນຈ�ານວນໜ່ຶງ ເຊັ�ນ: ຄ�າຮ�ອງຂໍສ�າງຕັ້ງ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ

ຂ້ັນຕອນການພິຈາລະນາກ�ຽວກັບການຂໍອະນ�ຍາດສ�າງຕັ້ງ ທີ່ຕ�ອງ

ຂ້ັນຕອນການອອກໃບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ. ເມ່ືອໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານແລ�ວ

ຕ�ອງດ�າເນີນໄປຕາມຫຼັກການ ແລະ ວິທີການ ໂດຍການຄ��ມຄອງດ�ແລຂອງທະນາຄານ

 ລະບຽບການ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ. ຖ�າເຫັນວ�າທະນາຄານທ�ລະກິດຫາກຕົກຢ��ໃນພ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຕ�ອງໄດ�ເຂ້ົາໄປແກ�ໄຂຢ�າງຮີບດ�ວນ

ການແກ�ໄຂທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີຢ��ໃນພາວະວິກິດ ດ�ວຍວິທີການເຂ້ົາໄປຄວບຄ�ມ

ຖ�າເຫັນວ�າບໍ�ສາມາດຟ��ນຟ�ໄດ� ກໍດ�າເນີນການຮ�ອງຟ�ອງໃຫ�ລົ້ມລະລາຍ. ສະນັ້ນ

ການລ້ົມລະລາຍ ທະນາຄານທ�ລະກິດ ວ�າມີຄືແນວໃດ ໃຫ�ທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບ

ໝາຍເຖງິການຢ�ດເຊົາ ແລະ ຖອນໃບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ

ໄດ�ມີມາດຕະການແກ�ໄຂທະນາຄານທ�ລະກິດທີ່ຢ��ໃນພາວະວິກິດ ໂດຍໄດ�ມີມາດຕະການເຂ້ົາໄປຄວບຄ�ມ 

ຊຶ່ງການຍ�ບເລີກປະກອບມີ 2 ກລໍະນ ີຄື: ການຂໍຍ�ບເລີກດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ

ການແກ�ໄຂວິກິດ ທີ່ກ�າລັງປະສົບຄວາມຫຍ��ງຍາກທາງດ�ານການເງິນ ຊຶ່ງບໍ�ສາມາດ

ຕໍ�ທະນາຄານທ�ລະກິດທີ່ຢ��ໃນພາວະວິກິດ ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ�າທະນາຄານທ�ລະກິດນ້ັນ

ໄດ�ດ�າເນີນການຟ��ນຟ�ໄປແລ�ວ ແຕ�ທະນາຄານທ�ລະກິດຍັງບໍ�ສາມາດຄົງຕົວຢ��ໄດ�. 

ກ�າວມານັ້ນ ໂດຍອີງຕາມ ພາກທ ີVII, ໝວດທີ 1, ມາດຕາ 80 ການຍ�ບເລີກທະນາຄານທ�ລະກິດ

ການຍ�ບເລີກສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ ແລະ ມາດຕາ 82 ການລ້ົມລະລາຍ ຕາມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ

07 ທັນວາ 2018 (ສະບັບປ�ບປ�ງ) ໄດ�ກ�ານົດເນື້ອໃນແຕ�ລະມາດຕາ

ການຍ�ບເລີກທະນາຄານທ�ລະກິດ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາຍ�ບເລີກທະນາຄານທ�ລະກິດ

ລະກິດ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຜ��ຖືຮ��ນ. ໝາຍຄວາມວ�າ ຮ�ອງຂໍຍ�ບເລີກດ�ວຍຄວາມສະໝັກ

ທະນາຄານທ�ລະກິດເອງ ແຕ�ບົນພ້ືນຖານການພິຈາລະນາ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ 

ຕາມລະບຽບການ ເປ�ນຕ້ົນ ແມ�ນການປະຕິບັດພັນທະໃນການຊ�າລະສະສາງ

ໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ ບົນພ້ືນຖານການສະໜອງຂໍ�ມ�ນບໍ�ຖືກຕ�ອງ

ພາຍໃນເວລາ ເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ�ວັນໄດ�ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ກ�ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງ ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດຢ�າງຮ�າຍແຮງ

າກວ�າເຄິ່ງໜ່ຶງ ແລະ ຂາດສະພາບຄ�ອງຢ�າງຮ�າຍແຮງ ຊຶ່ງບໍ�ສາມາດແກ�ໄຂໄດ�

ການລ້ົມລະລາຍທະນາຄານທ�ລະກິດ  

ຈະໄດ�ຮັບການອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການ

ການຂໍອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການ

ເຕັກນິກ ແລະ ສັນຍາຮ�ວມທຶນ 

ທີ່ຕ�ອງມີເງື່ອນໄຂຢ�າງຄົບຖ�ວນ 

ເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານແລ�ວ ທ�ກ

ການຄ��ມຄອງດ�ແລຂອງທະນາຄານ ແຫ�ງ 

ຖ�າເຫັນວ�າທະນາຄານທ�ລະກິດຫາກຕົກຢ��ໃນພາວະວິກິດ ທີ່

ດ�ວນ. ໂດຍການເຂ້ົາໄປປະຕິບັດ

ດ�ວຍວິທີການເຂ້ົາໄປຄວບຄ�ມ, ດ�າເນີນການຟ��ນຟ� ຖ�າ

ສະນັ້ນ, ຄັ້ງນີ້ຜ��ຂຽນຈະມານ�າສະ  

ໃຫ�ທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບ. 

ຖອນໃບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ ພາຍຫຼັງທີ່

 ແລະ ມາດຕະການຟ��ນຟ� ໄປ

ການຂໍຍ�ບເລີກດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຍ�ບເລີກດ�ວຍການ

ຊຶ່ງບໍ�ສາມາດ ຊ�າລະໜ້ີໄດ� ໂດຍ

ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ�າທະນາຄານທ�ລະກິດນ້ັນ ບໍ�

ການຍ�ບເລີກທະນາຄານທ�ລະກິດ, 

ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທະນາຄານ

ເນື້ອໃນແຕ�ລະມາດຕາ ປະກອບມີ ດັ�ງນ້ີ:  

ຈະພິຈາລະນາຍ�ບເລີກທະນາຄານທ�ລະກິດ ໃນ

ຂໍຍ�ບເລີກດ�ວຍຄວາມສະໝັກ

 ສປປ ລາວ ແລະ ປະຕິບັດ

ະສາງໜ້ີໃຫ�ຜ��ຝາກເງິນ ແລະ ເຈົ້າ

ບົນພ້ືນຖານການສະໜອງຂໍ�ມ�ນບໍ�ຖືກຕ�ອງ; 

ນັບແຕ�ວັນໄດ�ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເປ�ນຕ້ົນໄປ; 

ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດຢ�າງຮ�າຍແຮງ ເຊັ�ນ: ອັດຕາ

ຊຶ່ງບໍ�ສາມາດແກ�ໄຂໄດ�; 



 

 ມາດຕາ 81 ການຍ�ບເລີກສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາຍ�ບເລີກສາຂາ

ທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ ໃນກໍລະນີໃດໜ່ຶງ ດັ�ງນ້ີ:  

1. ສ�ານກັງານໃຫຍ�ຮ�ອງຂໍຍ�ບເລີກສາຂາຂອງຕົນ. ໝາຍຄວາມວ�າ ຮ�ອງຂໍຍ�ບເລີກດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໂດຍທະນາຄານ

ທ�ລະກິດເອງ ແຕ�ບົນພ້ືນຖານການພິຈາລະນາ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຕິບັດເງື່ອນໄຂຕ�າງໆ ຕາມ

ລະບຽບການ ເປ�ນຕ້ົນ ແມ�ນການປະຕິບັດພັນທະໃນການຊ�າລະສະສາງໜ້ີໃຫ�ຜ��ຝາກເງິນ ແລະ ເຈົ້າໜ້ີອື່ນ ຢ�າງຄົບຖ�ວນ; 

2. ໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ ບົນພ້ືນຖານການສະໜອງຂໍ�ມ�ນບໍ�ຖືກຕ�ອງ; 

3. ບໍ�ດ�າເນີນທ�ລະກິດຂອງຕົນ ພາຍໃນເວລາ ເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ�ວັນໄດ�ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເປ�ນ ຕົ້ນໄປ; 

4. ບໍ�ສາມາດແກ�ໄຂພາວະວິກິດ; 

5. ສ�ານັກງານໃຫຍ�ຂອງສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດຕ�າງປະເທດ ຖືກຍ�ບເລີກ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ. 

ພາຍຫຼັງທີ່ຍ�ບເລີກ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈະຖອນໃບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດການທະນາຄານ ຂອງສາຂາທະນາຄານ

ທ�ລະກິດນັ້ນ. ໃນກໍລະນີທີ່ຍ�ບເລີກຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນຂໍ� 2, 4 ແລະ ຂໍ� 5 ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈະແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຊ�າລະສະສາງ 

ເພື່ອດ�າເນີນການຊ�າລະສະສາງ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ຍ�ບເລີກດ�ວຍສາເຫດຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນຂໍ� 4 ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈະແຈ�ງ

ໃຫ�ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ຈ�າຍຄືນເງິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງ. ສ�າລັບສ�ານັກງານໃຫຍ�ຂອງສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດ

ຕ�າງປະເທດ ຕ�ອງຮັບຜິດຊອບຊ�າລະສະສາງໜ້ີສິນຂອງສາຂາຕົນທີ່ຖືກຍ�ບເລີກ. 

 ມາດຕາ 82 ການລ້ົມລະລາຍ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ມີສິດຮ�ອງຟ�ອງໃຫ�ສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍ ຕໍ�ທະນາຄານທ�ລະ

ກິດ ທີ່ຢ��ໃນພາວະວິກິດ ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ�າທະນາຄານທ�ລະກິດນ້ັນ ບໍ�ສາມາດຟ��ນຟ�ໄດ� ຫຼື ດ�າເນີນການຟ��ນຟ�ແລ�ວ ແຕ�ຍັງ

ບໍ�ສາມາດຄົງຕົວຢ��ໄດ� ໂດຍມີໜ້ີສິນຫຼາຍກວ�າຊັບສິນ. ຊຶ່ງພາຍຫຼັງຮ�ອງຟ�ອງໃຫ�ສານຕັດສິນລົ້ມລະລາຍ ທະນາຄານແຫ�ງ 

ສປປ ລາວ ຕ�ອງແຈ�ງໃຫ�ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ເພື່ອປະຕິບັດການຈ�າຍຄືນເງິນຝາກ ທີ່ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງ ຕາມ

ລະບຽບການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ. 

ນັ້ນແມ�ນການຍ�ບເລີກ ແລະ ການລ້ົມລະລາຍ ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ທີ່ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ທະນາຄານທ�ລະກິດ (ສະບັບ

ປ�ບປ�ງ) ໄດ�ກ�ານົດ ຊຶ່ງກ�ອນຈະກ�າວເຂ້ົາມາເຖິງການດ�າເນີນການຍ�ບເລີກທະນາຄານທ�ລະກິດໃດໜ່ຶງນັ້ນ ແມ�ນໄດ�ຜ�ານຂະບວນການ 

ແລະ ຂ້ັນຕອນຕ�າງໆ ໃນການດ�າເນີນການແກ�ໄຂສະພາບຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ທີ່ຕົກຢ��ໃນພາວະວິກິດມາແລ�ວເປ�ນຕ້ົນແມ�ນການ

ປະຕິບັດມາດຕະການແຕ�ຫົວທີ, ການແກ�ໄຂທີ່ທະນາຄານທ�ລະກິດທີ່ຕົກໃນພາວະວິກິດ ແລະ ການວາງມາດຕະການແກ�ໄຂທະນາຄານ

ທ�ລະກິດທີ່ຕົກຢ��ໃນພາວະວິກິດ ດ�ວຍການເຂ້ົາໄປຄວບຄ�ມ ແລະ ດ�າເນີນການຟ��ນຟ� ຖ�າເຫັນວ�າສາມາດຟ��ນຟ�ໄດ� ແລະ ຖ�າເຫັນວ�າບໍ�

ສາມາດຟ��ນຟ�ໄດ� ກໍກ�າວໄປເຖິງການດ�າເນີນການຮ�ອງຟ�ອງໃຫ�ລົ້ມລະລາຍ. ຊຶ່ງພາຍຫຼັງການຍ�ບເລີກ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ທະນາຄານທ�ລະກິດ

ຈະຖືກຖອນໃບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດ ແລະ ດ�າເນີນການຊ�າລະສະສາງ ພ�ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃຊ�ແທນໜ້ີສິນຂອງຕົນຢ�າງຄົບຖ�ວນ. 

ຊຶ່ງໃນບົດຄວາມໃນຄັ້ງຕໍ�ໄປຈະນ�າສະເໜີກ�ຽວກັບການຊ�າລະສະສາງ ໂດຍຄະນະຊ�າລະສະສາງ ທີ່ມີສິດ, ໜ�າທີ່ ແລະ ຜົນສະທ�ອນຂອງ

ການຊ�າລະສະສາງ ວ�າມີຄືແນວໃດໃຫ�ທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບ.  

#ບດົຄວາມໂດຍ: ວນັນະສດິ ສດິທິລາດວງົສາ, ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 
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