
 

 
 

ຄາໍຖາມທ ີ່ ຖກືຖາມເລືື້ອຍໆ 

1) ເປັນຫຍງັທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຈືີ່ງມ  ການປີ່ຽນແປງຈາກ “ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ (ລາວ) ຈາໍກດັ” ມາ

ເປັນ “ກ ີ່ມທະນາຄານ ອດົສະຕາລ  ແລະ ນ ວຊ ແລນຈາໍກດັ ສາຂາລາວ”? 

ພວກເຮົາກາໍລງັດາໍເນ ນການປີ່ຽນແປງພາຍໃນ ເພືີ່ ອໃຫື້ສອດຄີ່ອງກບັແຜນຍ ດທະສາດ ໃນການສ ມໃສີ່ການໃຫື້ ບໍລິ 

ການທາງດື້ານຜະລິດຕະພນັຂອງທະນາຄານ ໃຫື້ແກ ີ່ບນັດາລກູຄື້ານຕິບິ ກຄນົ. ການປີ່ຽນແປງນ ື້ແມ ີ່ນເພືີ່ ອສະໜບັສະ

ໜນູການເຕ ບໃຫຍີ່ຂະຫຍາຍຕວົຂອງທ ລະກດິໃນອະນາຄດົ ແລະ ການໃຫື້ບໍລິການທ ີ່ ຫນ ື້າປະທບັໃຈ ໃຫື້ແກ ີ່ລກູຄື້າ 

ຢູີ່ພາຍໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.  

2) ການປີ່ຽນແປງນ ື້ແມ ີ່ນຈະມ ຜນົບງັຄບັໃຊື້ມ ືື້ໃດ? 

ການປີ່ຽນແປງນ ື້ແມ ີ່ນຈະມ ຜນົບງັຄບັໃຊື້ ນບັຕ ັື້ງແຕີ່ວນັທ  08 ມ  ນາ 2019, ເວລາ 12:00ໂມງເຊົື້ ື້າ 

3) ການເປັນ“ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ (ລາວ) ຈາໍກດັ” ແລະ ການເປັນ “ກ ີ່ມທະນາຄານ ອດົສະຕາລ  ແລະ ນ ວ

ຊ ແລນຈາໍກດັ ສາຂາລາວ” ແມ ີ່ນມ  ຄວາມແຕກຕີ່າງກນັຄແືນວໃດ? 

ຄວາມແຕກຕີ່າງທ ີ່ ສາໍຄນັແມ ີ່ນການປີ່ຽນແປງສະຖານະທາງດື້ານກດົໝາຍ ເຊິີ່ ງທາງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ໃຊື້ໃນ

ການດາໍເນ ນທ ລະກດິໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ. ໃນໄລຍະຜີ່ານມາ ການດາໍເນ ນງານ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ແມ ີ່ນ

ຢູີ່ໃນຮບູແບບຂອງທະນາຄານລກູ, ແຕີ່ນບັຈາກນ ື້ເປັນຕ ົື້ນໄປຈະໄດື້ດາໍເນ ນໄປໃນຮບູແບບຂອງ ທະນາຄານສາຂາ 

ຂອງ ກ ີ່ມທະນາຄານ ອດົສະຕາລ  ແລະ ນ ວຊ ແລນ ຈາໍກດັ. ກ ີ່ມທະນາຄານ ອດົສະຕາລ  ແລະ ນ ວຊ ແລນ ຈາໍກດັ 

ເປັນໜ ີ່ ງໃນກ ີ່ມບໍລິສດັໃຫຍີ່ ທ ີ່ ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັອດົສະຕາລ  ເຊິີ່ ງມ   ມນູຄີ່າຕະຫຼາດຫຼາຍກວີ່າ 

AUD$76,000,000,000 (ເຈດັສບິຫກົຕືື້ໂດລາອດົສະຕາລ ) ແລະ ມນູຄີ່າຊບັສນິລວມແມ ີ່ນຫຼາຍກວີ່າ  

AUD$942,600,000,000 (ເກົື້າຮື້ອຍສ ີ່ ສບິສອງຕືື້ຫກົຮື້ອຍລື້ານໂດລາອດົສະຕາລ ) ຊືີ່ ງເປັນມນູຄີ່າ ນະວນັທ  30 

ເດອືນ ກນັຍາ 2018. 



 

 
 

4) ຊືີ່ ໃຫມ ີ່ຂອງທະນາຄານແມ ີ່ນຫຍງັ? 

ຊືີ່ ໃຫມ ີ່ຂອງທະນາຄານແມ ີ່ນ “ກ ີ່ມທະນາຄານ ອດົສະຕາລ  ແລະ ນ ວຊ ແລນຈາໍກດັ ສາຂາລາວ” 

5) ສະຖານະໃຫມ ີ່ທາງດື້ານກດົຫມາຍນ ື້ແມ ີ່ນມ  ຄວາມຫມາຍແນວໃດຕໍີ່ກບັບນັດາລກູຄື້າ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ? 

ນບັຕ ັື້ງແຕີ່ວນັທ  08 ມ  ນາ 2019, ບນັດາຜະລິດຕະພນັຕີ່າງໆຂອງທະນາຄານ, ເລກບນັຊ ລກູຄື້າ ແລະ ວງົເງນິສນິ

ເຊືີ່ ອ ຂອງລກູຄື້າທ ກລາຍ ຈະຖກືໂອນໄປຂືື້ນກບັ ກ ີ່ມທະນາຄານ ອດົສະຕາລ  ແລະ ນ ວຊ ແລນຈາໍກດັ ສາຂາລາວ. 

ຈະບໍີ່ມ  ຄີ່າໃຊື້ຈ ີ່າຍໃດໆ ຫືຼ ສິີ່ ງທ ີ່ ລກູຄື້າ ຕື້ອງໄດື້ເຮັດ ໃນການປີ່ຽນແປງຄ ັື້ງນ ື້. ພະນກັງານທະນາຄານ, ທ ີ່ ຕ ັ ື້ງ

ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູື້ຈດັການສາຍພວົພນັທ ີ່ ຮບັຜິດຊອບທີ່ານແມ ີ່ນບໍີ່ມ  ການປີ່ຽນແປງໃດໆ.  

6) ຂື້າພະເຈົື້າໄດື້ຮບັຈດົໝາຍແຈ ື້ງການກີ່ຽວກບັການປີ່ຽນແປງລະບບົໃໝີ່ຂອງທະນາຄານ ໃນ ຊີ່ວງເດອືນ ທນັວາ 

ປ  2018, ມນັມ  ຄວາມກີ່ຽວຂື້ອງແນວໃດຕໍີ່ການປີ່ຽນແປງສະຖານະທາງດື້ານກດົໝາຍຂອງທະນາຄານໃນຄ ັື້ງນ ື້? 

ຄຽງຄູີ່ກບັການປີ່ຽນສະຖານະທາາງດື້ານກດົຫມາຍຂອງທະນາຄານ, ທະນາຄານພວກເຮົາກໍີ່ຍງັມ  ການປີ່ຽນແປງ 

ລະບບົການທະນາຄານ ເພືີ່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫື້ແກ ີ່ລກູຄື້າໃນການດາໍເນ ນທ ລະກາໍການເງນິ ແລະ ເພ ີ່ ມ

ຄວາມປອດໄພຂອງລະບບົການທະນາຄານໃຫື້ດ ຍິີ່ ງຂືື້ນ. 

ເພືີ່ ອທ ີ່ ຈະນາໍໃຊື້ລະບບົໃຫມ ີ່ນ ື້, ເລກບນັຊ ຂອງລກູຄື້າຈະມ ການປີ່ຽນແປງໃໝີ່ ເພືີ່ ອນາໍໃຊື້ໃນການດາໍເນ ນທ ລະກາໍ

ການເງນິຢູີ່ໃນລະບບົໃຫມ ີ່. ເລກບນັຊ ໃໝີ່ແມ ີ່ນຈະຖກືນາໍໃຊື້ຢີ່າງເປັນທາງການນບັແຕີ່ວນັທ  08 ມ  ນາ 2019. 

7) ຈາກການປີ່ຽນແປງນ ື້ແມ ີ່ນໝາຍຄວາມວີ່າຍອດເງນິຢູີ່ໃນບນັຊ ເກົີ່ າຂອງຂື້າພະເຈົື້າ ຈະຖກືໂອນໄປຫາບນັຊ ໃຫມ ີ່

ທ ີ່ ຂືືື້ນກບັ ກ ີ່ມທະນາຄານ ອດົສະຕາລ  ແລະ ນ ວຊ ແລນຈາໍກດັ ສາຂາລາວ ບໍ? 

ແມ ີ່ນແລື້ວ, ຍອດເງນິທງັຫມດົຢູີ່ໃນບນັຊ ເກົີ່ າຂອງທີ່ານແມ ີ່ນຈະຖກືໂອນໄປບນັຊ ໃຫມ ີ່ທ ີ່ ຂືືື້ນກບັ ກ ີ່ມທະນາຄານ 

ອດົສະຕາລ  ແລະ ນ ວຊ ແລນຈາໍກດັ ສາຂາລາວ. 



 

 
 

8) ຂື້າພະເຈົື້າ ຈາໍເປັນຕື້ອງໄດື້ເປ ດບນັຊ ໃຫມ ີ່ອ ກຄ ັື້ງ ຫລື ບໍີ່  ໃນເມ ືີ່ອ ຂື້າພະເຈົື້າເຄຍືຖກືແຈ ື້ງບອກ ກີ່ຽວກບັເລກ

ບນັຊ ໃຫມ ີ່ ໃນຄ ັື້ງທ ີ່ ມ  ການແຈ ື້ງການຫລື້າສ ດກ ີ່ຽວກບັການປີ່ຽນແປງລະບບົໃຫມ ີ່? 

ບໍີ່ , ທີ່ານບໍີ່ຈາໍເປັນຕື້ອງໄດື້ເຂົື້າໄປເປ ດບນັຊ ໃຫມ ີ່ອ ກຄ ັື້ງ ເນືີ່ອງຈາກການເປ ດບນັຊ ໃຫມ ີ່ ແມ ີ່ນຈະຖກືດາໍເນ ນຢູີ່ໃນ

ລະບບົ ຢີ່າງອດັຕະໂນມດັ ໄປພື້ອມໆກບັການປີ່ຽນແປງລະບບົຂອງທະນາຄານ.  

9) ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ມ ແຜນທ ີ່ ຈະອອກຈາກລາວ ຫລື ບໍີ່ ? 

ບໍີ່ , ທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ແມ ີ່ນຍງັຄງົມ  ຄວາມຫມ ື້ງຫມ ັື້ນສ ບຕໍີ່ ສະຫນບັສະຫນນູການດາໍເນ ນທ ລະກດິຂອງລກູຄື້າ

ທ ີ່ ເປັນສາຂາຂອງຕີ່າງປະເທດ ຢູີ່ໃນຂງົເຂດອາຊ  ແລະ ລວມທງັຢູີ່ໃນປະເທດລາວ. ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຈະ

ສບືຕໍີ່ ໃຫື້ການບໍລິການທາງດື້ານຜະລິດຕະພນັຂອງທະນາຄານ ຕາມມາດຕະຖານຂອງທະນາຄານສາກນົ ໃຫື້ແກ ີ່ 

ບນັດາລກູຄື້າລາຍໃຫຍີ່ ທ ເປັນ ສາຂາຂອງບໍລິສດັຕີ່າງປະເທດ ແລະ ບໍລິສດັໃຫຍີໆ່ ໃນລາວ. 

ການຍກົລະດບັ ລະບບົການທະນາຄານ ທ ີ່ ກາໍລງັຢູີ່ໃນຊີ່ວງການດາໍເນ ນງານນ ື້ ແມ ີ່ນຖເືປັນສີ່ວນໜືີ່ ງຂອງການ

ລງົທ ນຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ເພືີ່ ອສບືຕໍີ່ ການດາໍເນ ນທ ລະກດິໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ. 

10)  ການປີ່ຽນແປງຄ ັື້ງນ ື້ຈະມ  ຜນົກະທບົຫຍງັຕໍີ່ ການນາໍໃຊື້ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ບໍລິການທ ີ່ ຂ ື້າພະເຈົື້າມ  ກບັ

ທະນາຄານເອເອັນເເຊັດ ໃນປະຈ ບນັ? 

ບໍີ່ , ທ ກຜະລິດຕະພນັ ແລະ ບໍລິການຂອງທະນາຄານທ ີ່ ທີ່ານໄດື້ຊມົໃຊື້ແມ ີ່ນຈະບໍີ່ມ  ການປີ່ຽນແປງໃດໆ. ສິີ່ ງດຽວທ ີ່

ປີ່ຽນແປງນ ັື້ນຄ ື ຊືີ່  ຫືຼ ສະຖານະທາງກດົຫມາຍຂອງທະນາຄານ ທ ີ່ ທີ່ານຈະນາໍໃຊື້ໃນທ ລະກາໍການເງນິຂອງທີ່ານ 

ແລະ ເລກບນັຊ ທ ີ່ ມ  ກບັທະນາຄານ  (ເຊິີ່ ງຜີ່ານມາທາງທະນາຄານໄດື້ເຄ ຍແຈ ື້ງໃຫື້ທີ່ານຮບັຊາບ ພື້ອມກບັການແຈ ື້ງ

ການ ການປີ່ຽນແປງລະບບົຂອງທະນາຄານ). 

ເຖງິຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ໃນຊີ່ວງທ ີ່ ທະນາຄານຈະດາໍເນ ນການປີ່ຽນແປງລະບບົ,  ທີ່ານອາດຈະບໍີ່ສາມາດດາໍເນ ນທ ລະກາໍ

ທາງລະບບົອ ເລັກໂຕນຼກິໄດື້ ໃນຊີ່ວງ 5 ໂມງແລງ ຂອງມືື້ວນັທ  7 ມ  ນາ 2019 ຫາ 1ໂມງເຊົື້າ ຂອງມືື້ວນັທ  11 



 

 
 

ມ ນາ 2019. ທາງທະນາຄານພວກເຮົາ ຂໍໃຫື້ລກູຄື້າດາໍເນ ນທ ລະກາໍ ກ ີ່ອນຊີ່ວງເວລາດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ື້, ລວມທງັແຈ ື້ງຂໍື້ມນູ

ນ ື້ໃຫື້ຄູີ່ຮ ີ່ວມທ ລະກດິຂອງທີ່ານໃຫື້ຮບັຮູື້ເພືີ່ ອຫລ ກລີ່ຽງຄວາມບໍີ່ສະດວກໃນການດາໍເນ ນທ ລະກາໍການເງນິຂອງທີ່ານ. 

ເລກບນັຊ ຂອງທີ່ານຢູີ່ໃນລະບບົເລັກໂຕນຼກິ ແມ ີ່ນຈະປີ່ຽນເປັນເລກບນັຊ ໃຫມ ີ່ໃນມືື້ວນັທ  11 ມ ນາ 2019. ຫລງັຈາກ

ນ ັື້ນ, ທີ່ານກໍີ່ຈະຍງັຄງົສາມາດກວດຄນືທ ລະກາໍທ ີ່ ຜີ່ານມາຢູີ່ໃນເລກບນັຊ ເກົີ່ າໄດື້. 

11)  ຈະເກ ດຫຍງັຂື ື້ນກບັປືື້ມແຊັກທ ີ່ ເປັນຊືີ່ທະນາຄານເກົີ່ າ? 

ທາງທະນາຄານພວກເຮົາຈະອອກປືື້ມແຊັກຫວົໃຫມ ີ່ໃຫື້ລກູຄື້າທ ກທີ່ານ ເພືີ່ ອໃຊື້ແທນປືື້ມທ ີ່ ເປັນຊືີ່ ເກົີ່ າ ແລະ ສາມາດ

ນາໍໃຊື້ໄດື້ນບັຈາກວນັທ  11 ມ ນາ 2019. 

ລກູຄື້າທ ກທີ່ານສາມາດເຂົື້າມາຮບັເອົາປືື້ມແຊັກຫວົໃຫມ ີ່ນ ື້ຢູີ່ທ ີ່ ທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ ເລ ີ່ ມຕ ັື້ງແຕີ່ວນັທ  25 ກ ມພາ 

2019. 

ເພືີ່ ອຫລ ກລີ່ຽງຄວາມບໍີ່ສະດວກຕີ່າງໆທ ີ່ ອາດເກ ດຂືື້ນ, ຂໍໃຫື້ລກູຄື້າທ ກທີ່ານເຂົື້າມາຮບັເອົາປືື້ມແຊັກຫວົໃຫມ ີ່ ແລະ 

ຢ ດການນາໍໃຊື້ປືື້ມແຊັກຫວົເກົີ່ າ ນບັຈາກວນັທ  11 ມ ນາ 2019 ເປັນຕ ົື້ນໄປ. 

ທະນາຄານພວກເຮົາຈະຮບັແຊັກທ ີ່ ເປັນເລກບນັຊ ເກົີ່ າຈນົເຖງິວນັທ  28 ມຖິ ນາ 2019, ໂດຍມ ເງ ືີ່ອນໄຂວີ່າ ແຊັກໃບ

ນ ັື້ນຍງັສາມາດນາໍໃຊື້ໄດື້ ແລະ ບໍີ່ທນັຫມດົອາຍ . 

12)  ການປີ່ຽນແປງຄ ັື້ງນ ື້ຈະມ  ຜນົຫຍງັຕໍີ່ ກບັພະນກັງານ ຫລື ບໍີ່? 

ບໍີ່ , ການປີ່ຽນແປງຄ ັື້ງນ ື້ຈະບໍີ່ມ  ຜນົຫະທບົໃດໆຕໍີ່ພະນກັງານທ ກຄນົຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ. ຜູື້ຈດັການຝີ່າຍ

ສາຍພວົພນັທ ີ່ ເບິີ່ ງແຍງບນັຊ  ແລະ ທ ລະກາໍການເງນິຂອງທີ່ານ ລວມທງັການຕດິຕໍີ່ຫາ ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຢູີ່

ໃນລາວ ກໍີ່ບໍີ່ມ  ການປີ່ຽນແປງໃດໆ. 

13)  ພວກເຮົາຈະສາມາດຕດິຕໍີ່ຫາ ສາຂາ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ທ ີ່ ຢູີ່ໃນປະເທດລາວໄດື້ແນວໃດ? 



 

 
 

ທີ່ານສາມາດເຂົື້າມາທ ີ່  ທະນາຄານຂອງພວກເຮົາທ ີ່  ຖະໜນົ 33 ລື້ານຊື້າງ, ບື້ານ ຫດັສະດ , ເມອືງ ຈນັທະບລູ , 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາດາໍເນ ນການຈາກວນັຈນັເຖງິວນັສ ກ 8:30 ໂມງເຊົື້າ ຫາ 3:30 ໂມງ

ແລງ.  

ຖື້າທີ່ານມ ຄາໍຖາມຕີ່າງໆທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂື້ອງກບັການປີ່ຽນແປງຄ ັື້ງນ ື້,  ທີ່ານສາມາດ ໂທເຂົື້າຫາ +856 21 222 722 ຫືຼ 

ສ ົີ່ງອ ເມວຫາພວກເຮົາຜີ່ານ SupportCenter.ANZBusiness@anz.com 

ນອກນ ື້ ທີ່ານຍງັສາມາດເຂົື້າເບ ີ່ ງຂໍື້ມນູທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂື້ອງ ເພ ີ່ ມເຕ ມໄດື້ທ ີ່  

https://institutional.anz.com/markets/laos/en 
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