ຄ ໍາຖາມທີ່ ຖືກຖາມເລືື້ອຍໆ
1) ເປັນຫຍ ັງທະນາຄານ ເອເອັ ນແຊັ ດ ຈືີ່ ງມການປີ່ຽນແປງຈາກ “ທະນາຄານ ເອເອັ ນແຊັ ດ (ລາວ) ຈາກ
ໍ ັດ” ມາ
ເປັນ “ກມ
ໍ ັດ ສາຂາລາວ”?
ີ່ ທະນາຄານ ອ ົດສະຕາລ ແລະ ນວຊແລນຈາກ
ພວກເຮົາກາລ
ໍ ັງດາເນ
ໍ ນການປຽີ່ ນແປງພາຍໃນ ເພືີ່ ອໃຫສ
ື້ ອດຄອ
ີ່ ງກ ັບແຜນຍດທະສາດ ໃນການສມໃສກ
ີ່ ານໃຫ ື້ ບໍລິ
ື້ ມນເພືີ່
ການທາງດາື້ ນຜະລິດຕະພ ັນຂອງທະນາຄານ ໃຫແ
ອສະໜ ັບສະ
ິ ກຄ ົນ. ການປີ່ຽນແປງນແ
ື້ ກບ
ີ່ ັນດາລູກຄາື້ ນິຕບ
ີ່
ໜູນການເຕບໃຫຍຂ
ູ ຄາື້
ີ່ ະຫຍາຍຕ ົວຂອງທລະກິດໃນອະນາຄ ົດ ແລະ ການໃຫບ
ື້ ໍລິການທີ່ ຫນາື້ ປະທັບໃຈ ໃຫແ
ື້ ກລ
ີ່ ກ
ຢູພ
ີ່ າຍໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.
ື້ ມນຈະມ
2) ການປີ່ຽນແປງນແ
ຜ ົນບ ັງຄ ັບໃຊມ
ີ່
ື້ ໃືື້ ດ?
ື້ ມນຈະມ
ການປຽີ່ ນແປງນແ
ຜ ົນບ ັງຄ ັບໃຊ ື້ ນ ັບຕງແຕ
ວ
ັ ື້
ີ່
ີ່ ັນທ 08 ມນາ 2019, ເວລາ 12:00ໂມງເຊົື້ າ
3) ການເປັນ“ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັ ດ (ລາວ) ຈາກ
ໍ ັດ” ແລະ ການເປັນ “ກມ
ີ່ ທະນາຄານ ອ ົດສະຕາລ ແລະ ນວ
ຊແລນຈາກ
ໍ ັດ ສາຂາລາວ” ແມນມ
ີ່ ຄວາມແຕກຕາີ່ ງກ ັນຄືແນວໃດ?
ຄວາມແຕກຕາີ່ ງທີ່ ສ ໍາຄ ັນແມນການປ
ີ່
ີ່ຽນແປງສະຖານະທາງດາື້ ນກ ົດໝາຍ ເຊິີ່ ງທາງທະນາຄານ ເອເອັ ນແຊັ ດ ໃຊໃື້ ນ
ການດາເນ
ໍ ນທລະກິດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ. ໃນໄລຍະຜາີ່ ນມາ ການດາເນ
ໍ ນງານ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັ ນແຊັ ດ ແມນ
ີ່
ື້ົ
ຢູໃີ່ ນຮູບແບບຂອງທະນາຄານລູກ, ແຕນ
ດ
ໍ ນໄປໃນຮູບແບບຂອງ ທະນາຄານສາຂາ
ີ່ ັບຈາກນເື້ ປັນຕນໄປຈະໄດ
ື້ າເນ
ຂອງ ກມ
ໍ ັດ. ກມ
ໍ ັດ
ີ່ ທະນາຄານ ອ ົດສະຕາລ ແລະ ນວຊແລນ ຈາກ
ີ່ ທະນາຄານ ອ ົດສະຕາລ ແລະ ນວຊແລນ ຈາກ
ເປັນໜີ່ ງໃນກມ
ີ່ ບໍລິສ ັດໃຫຍ ີ່

ທີ່ ຈ ົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼ ັກຊ ັບອ ົດສະຕາລ

AUD$76,000,000,000

ື້ ດລາອ ົດສະຕາລ)
(ເຈັດສິບຫ ົກຕືໂ

ແລະ

ເຊິີ່ ງມ

ມູນຄາີ່ ຕະຫຼາດຫຼາຍກວາີ່

ມູນຄາີ່ ຊ ັບສິນລວມແມນຫຼ
ີ່ າຍກວາີ່

ື້ ົກຮອ
AUD$942,600,000,000 (ເກົາື້ ຮອ
ື້ ຍສີ່ ສິບສອງຕືຫ
ື້ ຍລາື້ ນໂດລາອ ົດສະຕາລ) ຊືີ່ ງເປັນມູນຄາີ່ ນະວ ັນທ 30
ເດືອນ ກ ັນຍາ 2018.

4) ຊືີ່ ໃຫມຂອງທະນາຄານແມ
ນຫຍ
ັງ?
ີ່
ີ່
ຊືີ່ ໃຫມຂອງທະນາຄານແມ
ນ
ໍ ັດ ສາຂາລາວ”
ີ່
ີ່ “ກມ
ີ່ ທະນາຄານ ອ ົດສະຕາລ ແລະ ນວຊແລນຈາກ
ື້ ມນມ
5) ສະຖານະໃຫມທາງດ
າື້ ນກ ົດຫມາຍນແ
ີ່
ີ່ ຄວາມຫມາຍແນວໃດຕໍີ່ ກ ັບບ ັນດາລູກຄາື້ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ?
ນ ັບຕງແຕ
ວ
ັ ື້
ີ່ ັນທ 08 ມນາ 2019, ບ ັນດາຜະລິດຕະພ ັນຕາີ່ ງໆຂອງທະນາຄານ, ເລກບ ັນຊລູກຄາື້ ແລະ ວ ົງເງິນສິນ
ື້ ກ ັບ ກມ
ເຊືີ່ ອ ຂອງລູກຄາື້ ທກລາຍ ຈະຖືກໂອນໄປຂືນ
ໍ ັດ ສາຂາລາວ.
ີ່ ທະນາຄານ ອ ົດສະຕາລ ແລະ ນວຊແລນຈາກ
ຈະບໍີ່ ມຄາີ່ ໃຊຈ
ຫຼື ສິີ່ ງທີ່ ລູກຄາື້ ຕອ
ັ ື້ .ື້ ພະນ ັກງານທະນາຄານ, ທີ່ ຕງັ ື້
ື້ າຍໃດໆ
ີ່
ື້ ງໄດເື້ ຮັດ ໃນການປີ່ຽນແປງຄງນ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຜູຈ
ື້ ັດການສາຍພ ົວພ ັນທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບທາີ່ ນແມນບໍີ່
ີ່ ມການປຽີ່ ນແປງໃດໆ.
6) ຂາື້ ພະເຈົາື້ ໄດຮ
ຽີ່ ວກ ັບການປີ່ຽນແປງລະບ ົບໃໝຂ
ື້ ັບຈ ົດໝາຍແຈງການກ
ື້
ີ່ ອງທະນາຄານ ໃນ ຊວ
ີ່ ງເດືອນ ທັນວາ
ື້
ປ 2018, ມ ັນມຄວາມກຽີ່ ວຂອ
ັ ື້ ?
ື້ ງແນວໃດຕໍີ່ ການປີ່ຽນແປງສະຖານະທາງດາື້ ນກ ົດໝາຍຂອງທະນາຄານໃນຄງນ
ຄຽງຄູກ
ີ່ ັບການປີ່ຽນສະຖານະທາາງດາື້ ນກ ົດຫມາຍຂອງທະນາຄານ,

ທະນາຄານພວກເຮົາກໍີ່ ຍ ັງມການປຽີ່ ນແປງ

ລະບ ົບການທະນາຄານ ເພືີ່ ອອ ໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ
ູ ຄາື້ ໃນການດາເນ
ນ ແລະ ເພີ່ ມ
ໍ ນທລະກາການເງິ
ໍ
ື້ ກລ
ີ່ ກ
ື້ .
ຄວາມປອດໄພຂອງລະບ ົບການທະນາຄານໃຫດ
ື້ ຍິີ່ ງຂືນ
ເພືີ່ ອທີ່ ຈະນ ໍາໃຊລ
ື້ ະບ ົບໃຫມນ
ີ່ ,ື້

ເລກບ ັນຊຂອງລູກຄາື້ ຈະມການປີ່ຽນແປງໃໝີ່

ເພືີ່ ອນ ໍາໃຊໃື້ ນການດາເນ
ໍ ນທລະກາໍ

ການເງິນຢູໃີ່ ນລະບ ົບໃຫມ.ີ່ ເລກບ ັນຊໃໝແ
ກນ ໍາໃຊຢ
ີ່ ມນຈະຖື
ີ່
ື້ າີ່ ງເປັນທາງການນ ັບແຕວ
ີ່ ັນທ 08 ມນາ 2019.
ື້ ມນໝາຍຄວາມວ
7) ຈາກການປີ່ຽນແປງນແ
າີ່ ຍອດເງິນຢູໃີ່ ນບ ັນຊເກົີ່ າຂອງຂາື້ ພະເຈົາື້ ຈະຖືກໂອນໄປຫາບ ັນຊໃຫມ ີ່
ີ່
ທີ່ ຂືນ
ືື້ ກ ັບ ກມ
ໍ ັດ ສາຂາລາວ ບໍ?
ີ່ ທະນາຄານ ອ ົດສະຕາລ ແລະ ນວຊແລນຈາກ
ແມນແລ
ວ
ກໂອນໄປບ ັນຊໃຫມທ
ົ ໃີ່ ນບ ັນຊເກົີ່ າຂອງທາີ່ ນແມນຈະຖື
ືື້ ກ ັບ ກມ
ີ່
ື້ , ຍອດເງິນທັງຫມດຢູ
ີ່
ີ່ ີ່ ຂືນ
ີ່ ທະນາຄານ
ອ ົດສະຕາລ ແລະ ນວຊແລນຈາກ
ໍ ັດ ສາຂາລາວ.

8) ຂາື້ ພະເຈົາື້ ຈາເປັ
ກຽີ່ ວກ ັບເລກ
ໍ ນຕອ
ື້ ງໄດເື້ ປດບ ັນຊໃຫມອ
ີ່ ກຄງັ ື້ ຫລື ບໍີ່ ໃນເມືີ່ ອ ຂາື້ ພະເຈົາື້ ເຄືຍຖືກແຈງບອກ
ື້
ບ ັນຊໃຫມ ີ່ ໃນຄງທ
າື້ ສດກຽີ່ ວກ ັບການປີ່ຽນແປງລະບ ົບໃຫມ?ີ່
ັ ື້ ີ່ ມການແຈງການຫລ
ື້
ບໍີ່ , ທາີ່ ນບໍີ່ ຈາເປັ
ກດາເນ
ໍ ນຕອ
ໍ ນຢູໃີ່ ນ
ື້ ງໄດເື້ ຂົື້າໄປເປດບ ັນຊໃຫມອ
ີ່ ກຄງັ ື້ ເນືີ່ ອງຈາກການເປດບ ັນຊໃຫມ ີ່ ແມນຈະຖື
ີ່
ລະບ ົບ ຢາີ່ ງອ ັດຕະໂນມ ັດ ໄປພອ
ື້ ມໆກ ັບການປີ່ຽນແປງລະບ ົບຂອງທະນາຄານ.
9) ທະນາຄານ ເອເອັ ນແຊັ ດ ມແຜນທີ່ ຈະອອກຈາກລາວ ຫລື ບໍີ່ ?
ບໍີ່ , ທະນາຄານເອເອັ ນແຊັ ດ ແມນຍ
ນສ
ັ ື້ ບຕໍີ່ ສະຫນ ັບສະຫນູນການດ ໍາເນນທລະກິດຂອງລູກຄາື້
ີ່ ັງຄ ົງມຄວາມຫມງຫມ
ື້
ທີ່ ເປັນສາຂາຂອງຕາີ່ ງປະເທດ ຢູໃີ່ ນຂ ົງເຂດອາຊ ແລະ ລວມທັງຢູໃີ່ ນປະເທດລາວ. ທະນາຄານ ເອເອັ ນແຊັ ດ ຈະ
ສືບຕໍີ່ ໃຫກ
ື້ ານບໍລິການທາງດາື້ ນຜະລິດຕະພ ັນຂອງທະນາຄານ

ຕາມມາດຕະຖານຂອງທະນາຄານສາກ ົນ

ໃຫແ
ື້ ກ ີ່

ບ ັນດາລູກຄາື້ ລາຍໃຫຍ ີ່ ທເປັນ ສາຂາຂອງບໍລິສ ັດຕາີ່ ງປະເທດ ແລະ ບໍລິສ ັດໃຫຍໆ
ີ່ ໃນລາວ.
ການຍ ົກລະດ ັບ

ລະບ ົບການທະນາຄານ

ທີ່ ກາລ
ໍ ັງຢູໃີ່ ນຊວ
ໍ ນງານນ ື້
ີ່ ງການດາເນ

ແມນຖື
ີ່ ເປັນສວ
ີ່ ນໜືີ່ ງຂອງການ

ລ ົງທນຂອງທະນາຄານ ເອເອັນແຊັ ດ ເພືີ່ ອສືບຕໍີ່ ການດາເນ
ໍ ນທລະກິດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.
ື້ ະມຜ ົນກະທົບຫຍ ັງຕໍີ່ການນ ໍາໃຊຜ
10) ການປີ່ຽນແປງຄງນ
ັ ື້ ຈ
ື້ ະລິດຕະພ ັນ

ແລະ

ບໍລິການທີ່ ຂາື້ ພະເຈົາື້ ມກ ັບ

ທະນາຄານເອເອັ ນເເຊັ ດ ໃນປະຈບ ັນ?
ບໍີ່ , ທກຜະລິດຕະພ ັນ ແລະ ບໍລິການຂອງທະນາຄານທີ່ ທາີ່ ນໄດຊ
ມການປີ່ຽນແປງໃດໆ. ສິີ່ ງດຽວທີ່
ື້ ົມໃຊແ
ື້ ມນຈະບໍີ່
ີ່
ປີ່ຽນແປງນນຄື
ຊືີ່ ຫຼື ສະຖານະທາງກ ົດຫມາຍຂອງທະນາຄານ ທີ່ ທາີ່ ນຈະນ ໍາໃຊໃື້ ນທລະກາການເງິ
ນຂອງທາີ່ ນ
ັ ື້
ໍ
ແລະ ເລກບ ັນຊທີ່ ມກ ັບທະນາຄານ (ເຊິີ່ ງຜາີ່ ນມາທາງທະນາຄານໄດເື້ ຄຍແຈງໃຫ
ທ
ື້
ື້ າີ່ ນຮ ັບຊາບ ພອ
ື້ ມກ ັບການແຈງື້
ການ ການປຽີ່ ນແປງລະບ ົບຂອງທະນາຄານ).
ເຖິງຢາີ່ ງໃດກໍີ່ ຕາມ, ໃນຊວ
ໍ ນການປີ່ຽນແປງລະບ ົບ, ທາີ່ ນອາດຈະບໍີ່ ສາມາດດາເນ
ໍ ນທລະກາໍ
ີ່ ງທີ່ ທະນາຄານຈະດາເນ
ື້ ັນທ 7 ມນາ 2019 ຫາ 1ໂມງເຊົື້ າ ຂອງມືວ
ື້ ັນທ 11
ທາງລະບ ົບອເລັ ກໂຕຼນກ
ິ ໄດ ື້ ໃນຊວ
ີ່ ງ 5 ໂມງແລງ ຂອງມືວ

ື້ ນ
ມນາ 2019. ທາງທະນາຄານພວກເຮົາ ຂໍໃຫລ
ູ ຄາື້ ດາເນ
ູ
ໍ ນທລະກາໍ ກອ
ື້ ກ
ີ່ ນຊວ
ີ່ ງເວລາດງີ່ ັ ກາີ່ ວນ,ື້ ລວມທັງແຈງຂໍ
ື້ ມ
ນໃື້ ຫຄ
ູີ່ ວ
ນຂອງທາີ່ ນ.
ໍ ນທລະກາການເງິ
ໍ
ື້ ຮ
ີ່ ມທລະກິດຂອງທາີ່ ນໃຫຮ
ື້ ັບຮູເື້ ພືີ່ ອຫລກລຽີ່ ງຄວາມບໍີ່ ສະດວກໃນການດາເນ
ື້ ັນທ 11 ມນາ 2019. ຫລ ັງຈາກ
ເລກບ ັນຊຂອງທາີ່ ນຢູໃີ່ ນລະບ ົບເລັ ກໂຕຼນກ
ຽີ່ ນເປັນເລກບ ັນຊໃຫມໃນມື
ວ
ິ ແມນຈະປ
ີ່
ີ່
ນນ,
ັ ື້ ທາີ່ ນກໍີ່ ຈະຍ ັງຄ ົງສາມາດກວດຄືນທລະກາທ
ໍ ີ່ ຜາີ່ ນມາຢູໃີ່ ນເລກບ ັນຊເກົີ່ າໄດ.ື້
ື້ ກ ັບປືື້ ມແຊັ ກທີ່ ເປັນຊືີ່ ທະນາຄານເກົີ່ າ?
11) ຈະເກດຫຍ ັງຂືນ
ທາງທະນາຄານພວກເຮົາຈະອອກປືື້ ມແຊັ ກຫ ົວໃຫມໃຫ
ູ ຄາື້ ທກທາີ່ ນ ເພືີ່ ອໃຊແ
ີ່ ລ
ື້ ກ
ື້ ທນປືື້ ມທີ່ ເປັນຊືີ່ ເກົີ່ າ ແລະ ສາມາດ
ນ ໍາໃຊໄື້ ດນ
ື້ ັບຈາກວ ັນທ 11 ມນາ 2019.
ື້ ທ
ລູກຄາື້ ທກທາີ່ ນສາມາດເຂົື້າມາຮ ັບເອົ າປືື້ ມແຊັ ກຫ ົວໃຫມນ
ູີ່ ີ່ ທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ ເລີ່ ມຕງແຕ
ວ
ັ ື້
ີ່ ຢ
ີ່ ັນທ 25 ກມພາ
2019.
ື້ , ຂໍໃຫລ
ເພືີ່ ອຫລກລຽີ່ ງຄວາມບໍີ່ ສະດວກຕາີ່ ງໆທີ່ ອາດເກດຂືນ
ູ ຄາື້ ທກທາີ່ ນເຂົື້າມາຮ ັບເອົ າປືື້ ມແຊັ ກຫ ົວໃຫມ ີ່ ແລະ
ື້ ກ
ຢດການນ ໍາໃຊປ
ົື້
ື້ ືື້ ມແຊັ ກຫ ົວເກົີ່າ ນ ັບຈາກວ ັນທ 11 ມນາ 2019 ເປັນຕນໄປ.
ທະນາຄານພວກເຮົາຈະຮ ັບແຊັ ກທີ່ ເປັນເລກບ ັນຊເກົີ່ າຈ ົນເຖິງວ ັນທ 28 ມິຖນາ 2019, ໂດຍມເງືີ່ ອນໄຂວາີ່ ແຊັ ກໃບ
ນນຍ
ັ ື້ ັງສາມາດນ ໍາໃຊໄື້ ດ ື້ ແລະ ບໍີ່ ທັນຫມ ົດອາຍ.
ື້ ະມຜ ົນຫຍ ັງຕໍີ່ກ ັບພະນ ັກງານ ຫລື ບໍີ່ ?
12) ການປີ່ຽນແປງຄງນ
ັ ື້ ຈ
ບໍີ່ ,

ື້ ະບໍີ່ ມຜ ົນຫະທົບໃດໆຕໍີ່ ພະນ ັກງານທກຄ ົນຂອງທະນາຄານເອເອັ ນແຊັ ດ.
ການປີ່ຽນແປງຄງນ
ັ ື້ ຈ

ຜູຈ
ື້ ັດການຝາີ່ ຍ

ສາຍພ ົວພ ັນທີ່ ເບິີ່ ງແຍງບ ັນຊ ແລະ ທລະກາການເງິ
ນຂອງທາີ່ ນ ລວມທັງການຕິດຕໍີ່ ຫາ ທະນາຄານ ເອເອັ ນແຊັ ດ ຢູີ່
ໍ
ໃນລາວ ກໍີ່ ບີ່ ມ
ໍ ການປຽີ່ ນແປງໃດໆ.
13) ພວກເຮົາຈະສາມາດຕິດຕໍີ່ ຫາ ສາຂາ ຂອງທະນາຄານ ເອເອັ ນແຊັ ດ ທີ່ ຢູໃີ່ ນປະເທດລາວໄດແ
ື້ ນວໃດ?

ທາີ່ ນສາມາດເຂົື້າມາທີ່ ທະນາຄານຂອງພວກເຮົາທີ່ ຖະໜ ົນ 33 ລາື້ ນຊາື້ ງ, ບາື້ ນ ຫ ັດສະດ, ເມືອງ ຈ ັນທະບູລ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາດາເນ
ໍ ນການຈາກວ ັນຈ ັນເຖິງວ ັນສກ 8:30 ໂມງເຊົື້ າ ຫາ 3:30 ໂມງ
ແລງ.
ຖາື້ ທາີ່ ນມຄ ໍາຖາມຕາີ່ ງໆທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ັ ື້ ,ື້
ື້ ງກ ັບການປີ່ຽນແປງຄງນ

ທາີ່ ນສາມາດ ໂທເຂົື້າຫາ +856 21 222 722 ຫຼື

ສີ່ງົ ອເມວຫາພວກເຮົາຜາີ່ ນ SupportCenter.ANZBusiness@anz.com
ນອກນ ື້

ື້ ນ
ທາີ່ ນຍ ັງສາມາດເຂົື້າເບີ່ ງຂໍມ
ູ ທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ື້ ງ

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

ເພີ່ ມເຕມໄດທ
ື້ ີ່

