
 

 
 

ແຈງ້ການກຽ່ວກບັການປ່ຽນສະຖານະພາບທາງກດົໝາຍຂອງ ເອເອັນແຊັດ ຢ  ່ສປປ ລາວ 

ເຖງິ ລ ກຄາ້ ເອເອັນແຊັດ ປະຈ  າສປປ ລາວທກຸທາ່ນ, 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຊາບກຽ່ວກບັກບັການດ  າເນນີທລຸະກດິຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດໃນ ສປປ 

ລາວ. 

ໃນວນັທີ 8 ເດອືນມນີາ 2019 ເປັນຕ ົນ້ໄປ ທລຸະກດິຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ຢ ໃ່ນ ສປປ ລາວ ຈະຖກື

ໂອນຈາກທະນາຄານລ ກ ກ ຄ ືທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ (ລາວ) ຈ  າກດັ ເປັນສາຂາຂອງ ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົ

ສະຕາລີ ແລະ ນວີຊແີລນ ຈ  າກດັ ແລະ ຈະກາຍເປັນ ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລີ ແລະ ນວິຊແີລນ ຈ  າກດັ 

ສາຂາລາວ. ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລີ ແລະ ນວີຊແີລນ ຈ  າກດັ ເປັນໜ ່ ງໃນກຸມ່ບ ລິສດັໃຫຍທ່ີ່ຈດົທະບຽນ

ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັອດົສະຕາລີ ເຊິ່ ງມມີ  ນຄາ່ຕະຫຼາດ (Market Capitalization) ຫຼາຍກວາ່ 

AUD$76,000,000,000 (ເຈດັສບິຫກົຕືໂ້ດລາອດົສະຕາລີ) ແລະ ມ ນຄາ່ຊບັສນິລວມແມນ່ຫຼາຍກວາ່  

AUD$942,600,000,000 (ເກົາ້ຮອ້ຍສີ່ ສບິສອງຕືຫ້ກົຮອ້ຍລາ້ນໂດລາອດົສະຕາລີ) ຊື່ ງເປັນມ ນຄາ່ນະວນັທີ 

30 ເດອືນ ກນັຍາ 2018. 

ພວກເຮົາກ  າລງັດ  າເນນີການປ່ຽນແປງນີເ້ພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຍດຸທະສາດການດ  າເນນີທລຸະກດິ ໃນການສມຸໃສ່

ການສະໜອງຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບ ລິການໃຫກ້ບັລ ກຄາ້ນຕິບິກຸຄນົ.  ການປ່ຽນແປງນີຈ້ະຊວ່ຍສະໜບັສະ

ໜ ນການເຕບີໂຕຂອງການດ  າເນນີທລຸະກດິທ່ີຍນືຍງົຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄດົ ຢ ໃ່ນ ສປປ ລາວ. ໃບທະບຽນ

ການເປີດສາຂາທະນາຄານແມນ່ໄດຮ້ບັອະນມຸດັ ຈາກພາກສວ່ນລດັຖະບານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແລວ້.  

ມນັມຄີວາມໝາຍແນວໃດຕ ່ ທາ່ນ 

ຈາກວນັທີ 8 ມນີາ 2019, ທກຸຜະລິດຕະພນັການເງນິ, ບນັຊ ີ ແລະ ສນິເຊື່ ອຕາ່ງໆ ທ່ີພວກທາ່ນມກີບັ

ທະນາຄານເອເອັນແຊັດ (ລາວ) ຈ  າກດັ ຈະຖກືໂອນໄປຫາ ກຸມ່ທະນາຄານອດົສະຕາລີ ແລະ ນວີຊແີລນ 

ຈ  າກດັ ສາຂາລາວ. ກະລນຸາຮບັຊາບວາ່ທາ່ນຈະບ ່ ໄດຮ້ບັຜິດຊອບກບັລາຍຈາ່ຍຕາ່ງໆທ່ີເກດີຂ ນ້ກຽ່ວກບັການ



 

 
 

ໂອນນີ.້ ພະນກັງານ, ສະຖານທ່ີຂອງ ທະນາຄານ ແລະ ທີມງານ ພວົພນັລ ກຄາ້ຂອງທາ່ນຈະຍງັຄງົເໝືອນ

ເດມີ.  

ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີ່ ມກຽ່ວກບັການໂອນ 

ພາຍຫຼງັການໂອນສ  າເລັດ: 

1. ຍອດເງນິໃນບນັຊຂີອງທາ່ນຈະຖກືໂອນໄປບນັຊໃີໝຂ່ອງ ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລີ ແລະ ນວີຊແີລນຈ  າກດັ 

ສາຂາລາວ ໃນຊື່ຂອງລ ກຄາ້ ແລະ ບນັດາບນັຊຂີອງລ ກຄາ້ທ່ີຢ ກ່ບັ ທະນາຄານເອເອັນແຊັດ (ລາວ) ຈ  າກດັ 

(ANZ Bank (Lao) Limited) ຈະຖກືປິດໂດຍການໂອນຍອດເງນິໃນບນັຊເີຫ່ົຼານ ັນ້ໄປຫາບນັຊໃີໝ;່ 

2. ທກຸຄ  າຍນິຍອມ, ຄ  າສ ັງ່ທລຸະກ  າ, ການມອບສດິ, ຄ  າສ ັງ່ເຄື່ ອນໄຫວບນັຊ ີ (ລວມທງັ ການມອບສດິການຕດັ

ບນັຊຕີາ່ງໆ) ທ່ີຍງັມຢີູ່   ຂອງລ ກຄາ້ ຈະຖກືໂອນໄປສ  ່ກຸມ່ທະນາຄານ  ອດົສະຕາລີ ແລະ ນວີຊແີລນຈ  າກດັ 

ສາຂາລາວ ແລະ ມຜີນົບງັຄບັໃຊຕ້ ່ ກບັບນັຊໃີໝຂ່ອງລ ກຄາ້ ກບັ ກຸມ່ທະນາຄານອດົສະຕາລີ ແລະ ນວີຊແີລນ

ຈ  າກດັ ສາຂາລາວ; 

3. ຍອດເຫືຼອຂອງສນິເຊື່ ອ, ດອກເບຍ້ ແລະ ຄາ່ທ  ານຽມຕາ່ງໆທງັໝດົທີຍງັມຢີ  ່ ແມນ່ຈະຖກືໂອນໄປໃສບ່ນັຊໃີໝ່

ໃນຊື່ ຂອງລ ກຄາ້ ກບັ ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລີ ແລະ ນວີຊແີລນຈ  າກດັ ສາຂາລາວ; 

4. ການໂອນຂອງ ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລີ ແລະ ນວີຊແີລນຈ  າກດັ ສາຂາລາວ ແມນ່ລວມທງັສດິ, ສດິຈດົ

ຈ  ານອງ ດອກເບຍ້, ໜ້ີສນິ, ໜາ້ທີ ແລະ ພນັທະຕາ່ງໆ ທ່ີຕດິພນັກບັການບ ລິການຂອງທະນາຄານ ແມນ່ຈະ

ເກດີຂືນ້ນບັແຕມ່ ືໂ້ອນ. ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລີ ແລະ ນວີຊແີລນຈ  າກດັ ສາຂາລາວ ຈະຖວືາ່ມຄີວາມ

ຮບັຜິດຊອບຕ ່ ກບັໜ້ີສນິ ໜາ້ທ່ີ ແລະ ພນັທະຕາ່ງໆທ່ີເກດີຂືນ້ຫຼງັຈາກການໂອນໄດສ້  າເລັດເສັດສິນ້ ແລະ 

ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດລາວ ຈ  າກດັ (ANZ Bank (Lao) Limited) ແມນ່ຈະບ ່ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃດໆຕ ່

ກບັໜ້ີສນິ ຫືຼ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕາ່ງໆ ທ່ີຕດິພນັກບັ ການບ ລິການທາງທະນາຄານຂອງລ ກຄາ້ພາຍຫຼງັທ່ີ

ການໂອນໄດສ້  າເລັດ;  



 

 
 

5. ສດິທງັໝດົ, ດອກເບຍ້ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຈາກການຄ  າ້ປະກນັຕາ່ງໆ, ການຊວດຈ  າ, ຄາ່ທ  ານຽມ ແລະ ຫຼກັ

ຊບັອື່ ນໆທ່ີ ເຊັນໂດຍ ແລະ/ຫືຼ ມອບສດິໂດຍລ ກຄາ້ ໃຫແ້ກທ່ະນາຄານເອເອັນແຊັດລາວ ຈ  າກດັ (ລວມມຄີາ່

ທ  ານຽມ ຫືຼ ເງນິສດົຄ  າ້ປະກນັອື່ ນໆຢ ໃ່ນບນັຊ ີ ຫືຼ ຄ  າ້ປະກນັອື່ ນໆໃນບນັຊກີານລງົທ ນທ່ີຝາກໄວກ້ບັທະນາຄານ

ຂອງພວກເຮົາ)ຈະຖກືໂອນໄປຫາ  ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລີ ແລະ ນວີຊແີລນຈ  າກດັ ສາຂາລາວ. 

 

ກະລນຸາຮບັຊາບວາ່ເລກບນັຊໃີໝຂ່ອງລ ກຄາ້ ເຊິ່ ງພວກເຮົາໄດແ້ຈງ້ໃຫຊ້າບກອ່ນໜາ້ນີໃ້ນເດອືນ ທນັວາ 2018 

ກຽ່ວກບັການນ  າໃຊລ້ະບບົໃໝ ່ ເຊິ່ ງຈະມຜີນົບງັຄບັໃຊໃ້ນມືໂ້ອນ ພວກເຮົາຈະແຈງ້ໃຫລ້ ກຄາ້ຊາບເພ່ີມເຕມີໃນ

ໄວໆນີກ້ຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງເລກບນັຊ ີແລະ ສິ່ ງທ່ີລ ກຄາ້ຕອ້ງເຮັດ. 

ຕ ່ ຈາກນີເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ: 

 

ເອເອັນແຊັດ ຍງັຄງົຍ ດໝ ັນ້ໃນການດ  າເນນີທລຸະກດິຢ ໃ່ນ ສປປ ລາວ. ຖາ້ຫາກທາ່ນມຄີ  າຖາມເພ່ີມຕື່ ມກຽ່ວກບັ

ການປ່ຽນແປງນີ,້ ກະລນຸາຕດິຕ ່ ພວກເຮົາຜາ່ນທາງ +856 21 222700 ຫືຼ ອເີມວ: 

SupportCenter.ANZBusiness@anz.com.   

 

ທາ່ນສາມາດອາ່ນຂ ມ້  ນເພ່ີມຕື່ ມກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງ ລວມທງັເວລາ ແລະ ຄ  າຖາມທ່ີຖກືຖາມເລ ້ອຍໆໄດທ່ີ້

ເວັບໄຊ https://institutional.anz.com/markets/laos/en ຫືຼ ຕດິຕ ່  ເອເອັນແຊັດໂດຍກງົຜາ່ນທາງ +856 

21 222 700 ຫືຼ ອເີມວ: SupportCenter.ANZBusiness@anz.com ຫືຼ ຂ ມ້  ນເພ່ີມຕື່ ມທ່ີເວັບໄຊ ້

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