ັ ການປົກປ້ອງຈາກໃຜ”
“ເງ ິນຝາກຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮບ
ດ້ວຍສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢ່ ຫຼາຍປະເທດຍັງຢ່ ໃນສະພາວະທ່ ຕ້ອງເຝົ້າລະວັງ
້
້ ໃນຊ່ວງນການຝາກ
ົ ການດໍາເນນທຸ ລະກິດທຸ ກປະເພດ ບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນດເທົ່າທ່ ຫວັງໄວ້. ດັ່ງນັນ,
ຜົນຕາມມາກໍເຮັດໃຫ້ຜນ
ເງ ິນໄວ້ກ່ອນແມ່ ນເປັ ນທາງເລືອກທ່ ໜ້າສົນໃຈ ໄວ້ລໍຖາ້ ເບິ່ງສະຖານະການ ຫຼ ື ລໍຖາ້ ຈັງຫວະ ແລ້ວຄ່ອຍລົງທຶນເພ່ ມຕື່ມ

ພາຍຫຼງັ ກໍຍງັ ບໍ່ຊ້າ. ອກທັງການທ່ ເຮົາເກັບເງ ິນສົດໄວ້ໃນທະນາຄານ ແມ່ ນຖືວ່າເປັນແຫຼ່ ງເກັບເງ ິນທ່ ມຄວາມປອດໄພ ພຽງ
ແຕ່ ເຮົາຝາກເງ ິນໄວ້ໃນທະນາຄານກໍສາມາດເຮັດວຽກ ຫຼ ື ອອກໄປທ່ ຽວໄດ້ຢ່າງສະບາຍໃຈ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງຄວາມ
ົ ນ້ ນອກຈາກຈະປອດ
ປອດໄພ. ແມ່ ນແລ້ວບັນດາທ່ ານ ເງ ິນຝາກຂອງພວກເຮົາ ທ່ ຝາກໄວ້ນໍາທະນາຄານທຸລະກິດເຫຼ່ ານັ

ັ ການປົ ກ ປ້ ອງຈາກ ສໍ າ ນັກ ງານປົ ກ ປ້ອງເງ ິນ
ໄພຈາກການຕົກ ເຮ່ຍ ຫຼ ື ຖືກ ລັກ ແລ້ວ ເງ ິນຝາກຂອງພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ຮ ບ
້ ,້ ຜຂ
້ ຽນຈະມານໍາສະເໜໃຫ້ບນ
ັ ດາທ່ ານໄດ້ຮຈ
້ ກ
ັ ກັບ ສໍານັກງານປົ ກປ້ອງເງ ິນຝາກ ລວມທັງວິທ
ຝາກນໍາອກ ຊຶ່ງໃນຄັງນ
ການທ່ ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງ ິນຝາກ ປົກປ້ອງເງ ິນຝາກຂອງພວກເຮົາ.

້
້ ່ ວ່າ: ກອງທຶນປົ ກ
້ ນໃນທ້
ັ ການສ້າງຕັງຂຶ
ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງ ິນຝາກ ໄດ້ຮບ
າຍປ 1999 ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ ອນເອນຊື
້ າກເງ ິນ ໂດຍເປັນວິສາຫະກິດຂອງລັດ 100% ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກ
ປ້ອງຜຝ
1

້
້ າກເງ ິນ ສະບັບເລກທ 283/ທຫລ, ລົງວັນທ 30 ສິງຫາ 1999. ຫຼງັ ຈາກການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານປົກປ້ອງ
ປ້ອງຜຝ
ບດ
ົ ລະບຽບດັ່ງກ່ າວ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ເງ ິນຝາກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາພາຍໃຕ້ກດ

ັ ການ
ຕ້ອງການຂອງໜ້າທ່ ວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານປົກປ້ອງເງ ິນຝາກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼກ
ສາກົນເທື່ອລະກ ້າວ ພັກ-ລັດ ຈຶ່ງເຫັນດເປັນເອກະພາບໃຫ້ປັບປຸ ງ ແລະ ຍົກລະດັບກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປ້ອງ
້
້ າກເງ ິນ ຂຶນມາເປັ
ຜຝ
ນດໍາລັດດ້ວຍວ່າການປົກປ້ອງເງ ິນຝາກ ແລະ ໄດ້ປະກາດປ່ຽນສະຖານະພາບຈາກ ລັດວິສາຫະກິດ
້
ິນຂອງລັດ ແລະ ປ່ຽນຊື່ຈາກ ກອງທຶນປົກປ້ອງຜຝ
້ າກເງ ິນ ມາເປັນ “ສໍານັກງານປົ ກປ້ອງເງ ິນ
ມາເປັນ ການຈັດຕັງການເງ
້
ຝາກ” ໃນວັນທ 23 ມັງກອນ 2019. ຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງ ິນຝາກນັນ້ ກໍໄດ້ກາໍ ນົດໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່ ຕັງພາລະ
້
ິນຂອງລັດທ່ ມຖານະທຽບເທົ່າກົມ, ເປັນນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນທ່
ບົດບາດຂອງສໍານັກງານປົກປ້ອງເງ ິນຝາກວ່າ ເປັນການຈັດຕັງການເງ
້ ຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ມພາລະບົດບາດ
ເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ ໂດຍຢ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ ມ

ິ ານສໍານັກງານປົກປ້ອງເງ ິນຝາກ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ໃນການປົກປ້ອງ
ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສະພາບໍລຫ
້ າກເງ ິນ ໃນເວລາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກທ່ ຮັບເງ ິນຝາກ (ສກຈຮ) ທ່
ສິດຜົນປະໂຫຍດຜຝ

້
້
ິ ໍາ
ເປັນສະມາຊິກຂອງສໍານັກງານປົກປ້ອງເງ ິນຝາກຕົກຢ່ ໃນສະພາວະລົມລະລາຍ;
ຄົນຄວ້
າແຜນຍຸ ດທະສາດ ແລະ ນິຕກ
້ ງພິຈາລະນາ ແລະ ໜ້າທ່ ສໍາຄັນອື່ນໆ. ສໍານັກງານນ ້ ມໂຄງປະກອບ
ກ່ ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເງ ິນຝາກ ເພື່ອສະເໜຂັນເທິ
້ າ-ນໍາພາທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສໍານັກງານປົກປ້ອງເງ ິນຝາກ
້ ງສຸ ດ ໂດຍຊນໍ
ິ ານ ເປັນອົງການຈັດຕັງສ
ສະພາບໍລຫ
ທັງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທ່ ວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ມຄະນະສໍານັກງານປົກ
້ ໍລຫ
ິ ານວຽກງານປະຈໍາວັນຂອງສໍານັກງານ, ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ສະພາບໍລຫ
ິ ານ.
ປ້ອງເງ ິນຝາກ ເປັນຜບ

້ າກເງ ິນ ຫຼ ື ປົ ກປ້ອງ
ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງ ິນຝາກ (ສປງ) ຈະເຮັດໜ້າປົ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜຝ
ັ ສະຖາບັນການເງ ິນທ່ ເປັ ນສະມາຊິກຂອງຕົນ ດ້ວຍການຈ່ າຍເງ ິນປົກປ້ອງ (ຈ່ າຍຄືນ
ເງ ິນຝາກຂອງພວກເຮົາ ທ່ ຝາກໄວ້ກບ
້ າກເງ ິນຕາມວົງເງ ິນປົ ກປ້ອງທ່ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ວ່າງອອກໃນແຕ່ ລະໄລຍະ ເມື່ອສະມາຊິກ
ເງ ິນຝາກ) ໃຫ້ຜຝ
້ ກ ຢ່ ໃນສະພາວະລົມລະລາຍ
້
ແຫ່ ງໃດໜຶ່ງນັນຕົ
ເຊິ່ງສະຖາບັນ ການເງ ິນທ່ ເປັ ນ ສະມາຊິກ ຂອງ ສປງ ປະກອບມ :

ັ ອະນຸຍາດດໍາເນນທຸ ລະກິດ
ທະນາຄານທຸ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກທ່ ຮັບເງ ິນຝາກ (ສກຈຮ) ທ່ ໄດ້ຮບ
້ ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ເຂົາເປັ
້ ນຢ
້ ນ
ັ ການສ້າ ງຕັງຂຶ
ຈາກ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ໂດຍທະນາຄານທຸ ລະກິດທ່ ໄດ້ຮບ
້ ນສະມາຊິກໂດຍມ
້ ງເຂົາເປັ
ສະມາຊິກຂອງ ສປງ ແບບບັງຄັບ ສ່ວນສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກທ່ ຮັບຝາກເງ ິນ ກໍຕອ
ື
ັ ທະນາຄານທຸ ລະກິດທ່ ເປັ ນສະມາຊິກຂອງ ສປງ
ມາດຖານເງ່ ອນໄຂຄົ
ບຖ້ວນຕາມລະບຽບທ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຊຶ່ງປັ ດຈຸບນ
ິ ອດເດືອນ 09/2021).
ມຈໍານວນ 42 ແຫ່ ງ ແລະ ສກຈຮ 1 ແຫ່ ງ (ສະຖິຕຮ
້
ໂດຍພາຍຫຼງັ ການຢັ ້ງຢື ນສະພາວະລົມລະລາຍຂອງສະຖາບັ
ນການເງ ິນໃດໜຶ່ງ ທ່ ເປັ ນສະມາຊິກຂອງ ສປງ,
້
້ າກເງ ິນ ບົນພືນຖານການສະເໜ
ສປງ ຈະມ ການກະກຽມ ແລະ ຈ່ າຍເງ ິນປົ ກ ປ້ອງໃຫ້ແ ກ່ ຜຝ
ຂອງສະມາຊິກ ທ່ ຢ່ ໃນ
້
້ ນເອກະສານທ່ ກ່ ຽວຂ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ັ ການສະເໜພ້ອມທັງປະກອບຂໍມ
ສະພາວະລົມລະລາຍແຫ່
ງນັນ້ ຊຶ່ງພາຍຫຼງັ ໄດ້ຮບ
້ າກເງ ິນຊາບ ກ່ ຽວກັບແຜນການຈ່ າຍຄືນເງ ິນປົ ກປ້ອງ ພ້ອມທັງກໍານົດວັນເວລາ,
ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ສປງ ຈະປະກາດໃຫ້ຜຝ
່
້ າກເງ ິນສາມາດຮັບ ເງ ິນປົ ກ ປ້ ອ ງ ໂດຍປະກອບ
ສະຖານທ ແລະ ວິທ ການຮັບ ເງ ິນປົ ກ ປ້ອ ງຜ່ ານສື່ມວນຊົນ . ຊຶ່ງຜ ຝ

້ ່ ມປະກາດໃຫ້ມາຍື່ນ
ັ ເງ ິນປົ ກປ້ອງ ຕາມແບບພິມທ່ ສປງ ກໍານົດໄວ້ ພາຍໃນເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ່ ມືເລ
ເອກະສານຂໍຮບ
້ າກເງ ິນ ບໍ່ມາຍື່ນເອກະສານຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງກ່ າວ ຜຝ
້ າກເງ ິນສາມາດສະເໜຂໍຮບ
ັ ເງ ິນ
ເອກະສານ. ໃນກໍລະນທ່ ຜຝ
້ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ກັບຄະນະຊໍາລະສະສາງ ພາຍຫຼງັ ທ່ ສານຕັດສິນໃຫ້ສະຖາບັນການເງ ິນແຫ່ ງນັນລົ
້ ມ
້
ຝາກລວມທັງຕົນທຶ
2

້ າກເງ ິນຈະໄດ້ຮບ
ັ ຈາກ ສປງ ແມ່ ນໃນວົງເງ ິນປົ ກປ້ອງສງສຸ ດ ຈໍານວນ ຫ້າສິບລ້ານ
ລະລາຍ. ສໍາລັບເງ ິນປົ ກປ້ອງ ທ່ ຜຝ
້ ຕໍ່ຜຝ
້ ນ
້ າກເງ ິນໜຶ່ງລາຍຕໍ່ ສະມາຊິກ ໜຶ່ງແຫ່ ງ ໂດຍຄິດໄລ່ລວມທຸ ກ ສະກຸ ນເງ ິນ ທັງຕົນທຶ
(50.000.000) ກ ບເທົ່ານັນ

ິ ານຂອງສະມາຊິກແຫ່ ງນັນ້ ແລະ ລວມທຸ ກບັນຊເງ ິນຝາກ ສ່ວນຍອດ
ແລະ ດອກເບ້ຍ ທົ່ວລະບົບສາຂາ ຫຼ ື ໜ່ວຍບໍລກ
ື ເງ ິນຝາກທ່ ເກນວົງເງ ິນປົກປ້ອງ ແມ່ ນໃຫ້ສະເໜຕໍ່ຄະນະຊໍາສະສາງ ເພື່ອທົດແທນຄືນພາຍຫຼງັ ທ່ ສານໄດ້ຕດ
ັ ສິນໃຫ້
ເຫຼອ

້
້ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ
ສະຖາບັນການເງ ິນລົມລະລາຍແລ້
ວ ແລະ ຖ້າໃນກໍລະນທ່ ຍອດບັນຊເງ ິນຝາກ ໂດຍລວມທັງຕົນທຶ
ແລ້ວ ບໍ່ເກນວົງເງ ິນປົ ກປ້ອງສງສຸ ດ (ບໍ່ເກນ 50 ລ້ານກບ) ສປງ ຈະຈ່ າຍເງ ິນປົ ກປ້ອງ ຫຼ ື ຈ່ າຍຄືນເງ ິນຝາກທັງໝົດ ໃຫ້
້
ແກ່ ເຈົາຂອງບັ
ນຊ.

້ ນກ່ ຽວກັບ ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງ ິນຝາກ ແລະ ວິທການທ່ ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງ ິນ
ທ່ ກ່ າວມາຂ້າງເທິງກໍແມ່ ນຂໍມ
້ ນທ່ ນໍາສະເໜໄປນັນຈະເປັ
້
ຝາກ ປົກປ້ອງເງ ິນຝາກຂອງພວກເຮົາ ຫວັງຢ່າງຍິງວ່າຂໍມ
ນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ບັນດາທ່ ານ ຖ້າ
້ ນເພ່ ມຕື່ມກ່ ຽວກັບຂະແໜງການເງ ິນ-ການທະນາຄານ ຫຼ ື ວຽກງານປົກ
ຫາກທ່ ານມຄວາມສົນໃຈ ຫຼ ື ຕ້ອງການສຶກສາຂໍມ
່ ເວັບໄຊ www.bol.gov.la ແລະ www.dpo.gov.la
້
ປ້ອງເງ ິນຝາກ ແມ່ ນສາມາດເຂົາໄປທ

ິ າໍ
ໂດຍ: ນ. ຄໍາເບົາ້ ສຸ ວໍລະວົງ ກົມນິຕກ

ຢ່ ເມືອງລາວໃຊ້ແຕ່ເງ ິນກບ
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