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Media Release 
 

                   
  

Euromoney မှခ  ျီးမမြှင ့်သ ော ၂၀၂၀ခုနစှ့်၏ မမန့်မော အသ ောင့်ျီးဆ ျုီးဘဏ့်ဆအုောျီး uab bank မှ ထပ့်မ  

ဆတွ့်ခ ျီးရရှှိ 

 

ရန်ကနု်၊ ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ ဇ လှိုင့်လ (၁၆) ရက ်- Euromoney မှ နစ်ှစဥ် ကျင််းပသ ော ဂုဏ ်ကိခောကက ်းမော်း ည ် Euromoney 

Awards for Excellence 2020 ၌ uab bank  ည် မမန့်မော အသ ောင့်ျီးဆ ျုီးဘဏ့်ဆ ုအော်း ထပ်မံ ဆွတ်ခ ်းရရှိခ  ပါ ည်။ 

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၏ မမနမ်ော အသကောင််းဆံု်းဘဏ ်အမြစ် Euromoney မှ သရွ်းချယ် ချ ်းမမြှင မ်ခင််းခံခ  ရသ ော uab bank  ည် ၂၀၂၀ 

ခုနစ်ှ တွငလ်ည််း ဒတုိယ အကကိမ်သမမောက် ထပ်မံ၍  ရြ သဆောင််းနိငုခ်  မခင််းမြစ်ပါ ည်။  

 

The Euromoney Awards for Excellence  ည် တစ်ကမဘောလံု်းရှိ ထ ်းချွန ်ည ် ဘဏမ်ျော်းအော်း သြော်ထတု် 

အ အိမှတ်မပြု သပ်းသန ည ် နစ်ှပတ်လည် အခမ််းအနော်းကက ်းတစ်ခု မြစ်ပါ ည်။ ၎င််းတို  ၏  က်ဆိုင ်ည ် လုပ်ငန််း 

ကဏ္ဍအ  ်း  ်းတွင ် အရှိနအ်ဟုနမ်ြင  ်ထိ်ုးသြောက်နိငုမ်ှု၊ ဆန််း စ်တ ထငွန်ိငုမ်ှုနငှ  ် သခါင််းသဆောငမ်ှု စွမ််းသဆောငရ်ည်တို  ကို 

ထ ်းချွနသ်မပောငသ်မမောက်စွော သြော်သဆောငန်ိငုသ် ော အြွ ွဲ့အစည််းမျော်းနငှ  ် တစ်ဥ ်းတစ်သယောက်မခင််းစ တိုင််းကို အ အိမှတ်မပြု 

သရွ်းချယ် ချ ်းသမမြှောက်သပ်းသနသ ော ဆုတံဆပ်ိတစ်ခုလည််းမြစ်ပါ ည်။ 

 

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောသရ်းနစ်ှအတွက် အ ော်းတငအ်မမတ်ရသငမှွော ယမနန်စ်ှထက် နစ်ှဆမမင တ်က်ခ  ပပ ်း စုစုသပါင််းဝငသ်င ွ ၃၅%၊ 

deposits အပ်သင ွ ၁၀.၈%၊ bank's loan book မှောလည််း ၁၂.၈%အထ ိ မမင တ်က်လောခ   ည်  အတွက် အမမတ်သင ွ

မမနမ်ောကျပ် ၁၃.၆ ဘ လ ယံ (USD ၁၀ မ လ ယံခန  )် အထိစံချိနတ်င ် ရရှိခ  ပါ ည်။ ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ောလ (၃၀) 

ရက်သန   နစ်ှကုနစ်ောရင််း ပိတ်ချိနတ်ွင ် return on equity (ROE) နငှ  ် ပုိငဆ်ိုငမ်ှု  ည် ၁၈.၅% နငှ  ် ၁.၂%  ို   အ  ်း  ်း 

ခုနတ်က် ွော်းခ  ပါ ည်။ ယမနန်စ်ှက uab bank ၏ capital adequacy ratio  ည် ၇.၉% မှ ၉% အထ ိတို်းတက်ခ  ပပ ်း 

လုပ်ငန််းကဏ္ဍ၏ အမမင ဆ်ံု်းထ တွင ်ဆက်လက်ရပ်တည်ခ  ပါ ည်။ 

သြသြော်ဝါရ လ၊ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှတွင ်ယ သအဘ ဘဏ့် ည် တ ထွငဆ်န််း စ်မှုမျော်းကို မမြှင တ်ငသ်ပ်းနိငုသ် ော open workspace 

လုပ်ငန််းခွငန်ငှ  ် ထည်ဝါသ ောသခတ်မှ  အသဆောက်အဦ်း အ ံု်းသဆောငပ်စစည််းမျော်းမြင  ် ဝင က်ကော်းသနသ ော  ရံု်းချြုပ်အ စ် 

တည်ရှိရော Times City ရှိ uab Tower တွင ် ရံု်းချြုပ်အ စ်ြွင ပွ် ကို ကျင််းပြွင လ်ှစ်ခ  ပါ ည်။ ထပ်မံ၍ ရည်မှန််းချက် 

မြစ်သ ော Leading Change ကို သြေ်ာမပသန ည ် ဘဏ၏် ပွင လ်င််းမမင ်ောမှု အသပေါ် အောမခံချက်၊ ခိုငမ်ောသ ော 

Corporate Governance တို  အော်း ထငဟ်ပ်သစသ ော နစ်ှပတ်လည် အစ ရငခ်ံစောကို အမပည ်အဝ  ထတု်သဝ 

တငမ်ပနိငုခ်  ပါ ည်။ ဤက   ို   ထတု်သဝတငမ်ပနိငုရ်ောတွငလ်ည််း မမနမ်ောမပည်မှော တစ်ခုတည််းသ ော ဘဏအ်မြစ် 

ရပ်တည်သနပါ ည်။  
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ဆု ဆွတ်ခ ်းရရှိမခင််းနငှ  ် ပတ် က်၍ uab bank ၏ MD နငှ  ်CEO မြစ်   Christopher Loh မှ ယခုလို သမပောကကော်း 

ခ  ပါ ည်။ 

“Euromoney ကသန ၂၀၂၀ ခုနစ်ှရ    မမန့်မော အသ ောင့်ျီးဆ ျုီးဘဏ့် ဆုအော်း ထပ်မံ အ ိမှတ်မပြုခံရတ   အတွက် အလွနဂု်ဏယ်  

ဝမ််းသမမောက်မိပါတယ်။ စိနသ်ခေါ်မှု၊ ယှဥ်ပပိြုငမ်ှုမျော်းကို မြတ်သကျေ်ာပပ ်း ကျွနသ်တေ်ာတို   ဘဏ်နငှ လ်ုပ်ငန််း လည်ပတ်ပုံကို 

အ ွငသ်မပောင််းလ သပ်း ည ် ခိုငမ်ောတ   အသမခခံ အုတ်မမစ်ကို ဆက်လက် တည်သဆောက် ွော်းမှော မြစ်ပါတယ်။ 

 

ဒ ါအမပင ် ယခုဆု၏ အဓိက သ ော ချက်မြစ်တ   ခိုငမ်ောသ ော ဘဏ္ဍောသရ်း ရှင််းတမ််းမျော်းကို ထနိ််း မ်ိ်းနိငုရ်န ် အတွက် 

ကျွန ်သတေ်ာတို   fintech (သင ွသရ်းသကက်းသရ်းဆိုငရ်ော နည််းပညော) တွင ်   ိ ိော ော ရင််းနှ ်းမမြှြုပ်နှထံော်းပါတယ်။ ပပ ်းသတော  

ကျွနသ်တေ်ာတို   digital ecosystem ရ   အုတ်တစ်ချက်   တစ်ပွင မ်ြစ်သ ော အထငက်ရ ပထမဦ်းဆံု်း အနပုညောရှင ်App 

မြစ်တ   SaiSai Pay နငှ  ်uabpay+ ကိုလည််း မိတ်ဆက် သပ်းခ  ပါတယ်။  

 

ကျွနသ်တေ်ာတို  အော်းလံု်း ၂ နစ်ှဆက်တိုက် မမနမ်ော  အသကောင််းဆံု်းဘဏဆ်ု ရရှိခ  တ   အတွက် အရမ််းဂုဏယ် ဝမ််းသမမောက် 

မိပါတယ်။ ပုိမုိသကောင််းမွနသ် ော တ ထငွ ် ဆန််း စ်မှုမျော်း၊ ပွင လ်င််းမမင ်ောမှု ယ သဆောငလ်ောနိငုသ် ော မမနမ်ောမပည်တွင ်

leading change နငှ  ်humanising banking တစ်ခု အမြစ် uab bank ကို ဆက်လက် ထနိ််း မ်ိ်း ွော်းမှော မြစ်ပါတယ်။” 

 

 

#LeadingChange #HumanisingBanking  

#Euromoney #MyanmarBestBank  
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uab bank အက ကြောင််း  

 

uab bank သည် မြနြ်ာန ိုငင်ဈံ ေးကွက်က ိုဦေးဈ ာငဈ်နသည ် ဘဏတ်စ်ခို မြစ်ပါသည်။ ဈမပာငေ်းလဲလာဈသာ 

စည်ေးြျဉေးစည်ေးကြ်ေးြျာေးနငှ  ် နည်ေးစနစ်တ ို  အကကာေး မြနြ်ာ  ဘဏလ်ိုပ်ငနေ်း ကဏ္ဍြျာေးတွင ်  မပြုမပငဈ်မပာငေ်းလဲြှု၊ 

ဦေးဈ ာငြ်ှုြျာေးမြင  ်အသ ြှတ်မပြုခံရမခငေ်းတ ို  သည် uab bank အာေး ‘Myanmar’s Best Bank’ အမြစ် Euromoney 

ြှလည်ေးဈကာငေ်း၊ ‘Mid-sized Domestic Retail Bank of the Year’ အမြစ် Asian Banking & Finance 

ြှလည်ေးဈကာငေ်း၊ Corporate Governance Disclosure တွင ်နပံါတ် (၁) မြင  ်Myanmar Centre for Responsible 

Business ြှ စီရငတ်ငမ်ပခဲ သည ် ပွင သ်စ်စ (TiME) အစီရငခ်ံစာ ြှလည်ေးဈကာငေ်း အသေီးသေီး သတ်ြှတ်ချီေးဈမြ ာက်ခဲ မခငေ်း 

တ ို  ဈကကာင မ်ြစ်ပါသည်။   

 

၂၀၁၀ ခိုနစ်ှတွင ်စတငတ်ည်ဈ ာငခ်ဲ ပပီေး ယခိုအခါတွင ်မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငေ်းရှ  ပြ ြုြို့နယ်ဈပါငေ်း ၄၇ ပြ ြုြို့နယ်တွင ်ဘဏခ်ွဲဈပါငေ်း 

၇၈ ဘဏ ်  တ ိုေးချဲြို့၍ customer ြျာေး ၏ လ ိုအပ်ချက်နဲ  အညီ Consumer Banking၊ Premier Banking၊ SME Banking၊ 

Corporate Banking၊ Trade Finance နငှ  ် Treasure Services စသည ် အဓ ကကျဈသာ ဘဏလ်ိုပ်ငနေ်း 

ဝနဈ် ာငြ်ှုြျာေးအာေး စနစ်တကျလက်ခံ ဈ ာငရွ်က် ဈပေးလျက်ရှ ပါသည်။ uab ၏ လိုပ်ငနေ်း အခွဲမြစ်သည ် uab 

securities ြှတ င လ်ည်ေး Brokerage Services၊ Corporate and Financial Advisory၊ Investment Banking နငှ  ်

Capital Market   ိုငရ်ာဝနဈ် ာငြ်ှုြျာေးအာေး လက်ခံဈ ာငရွ်က်ဈပေးလျက်ရှ ဈနပါသည်။   

 

uab bank အဈနမြင  ် ပ ိုြ ိုြွံြို့ ပြ ြုေးတ ိုေးတက်ဈသာ မြနြ်ာန ိုငင်ဈံတာ် မြစ်လာန ိုငဈ်စရန၊် လူြှုအကျ ြုေးစီေးပွာေးက ို 

အဈလေး ာေးဈသာ ဘဏလ်ိုပ်ငနေ်းတစ်ခိုအဈနမြင  ် တစ်ဦေးနငှ တ်စ်ဦေးကကာေး ချ တ် က် ဈ ာငရွ်က်ဈပေးရန၊် 

အခွင အ်လြ်ေးြျာေး ြနတ်ီေးဈပေးရနန်ငှ  ် လူဈနြှုဘဝြျာေး ပ ိုြ ိုတ ိုေးတက်ဈစြ ို  အတွက် အဈ ာက်အပံ ြျာေး ဈပေးန ိုငရ်ြည်ဟို 

ယံိုကကည် ာေးပါသည်။  ပ ိုြ ိုဈကာငေ်းြွနသ်ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံာေး ဈြာ်ဈ ာငလ် ိုသည ် ရည်ရွယ်ချက်မြင  ် ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှ ၊ 

ဒဇီငဘ်ာလတွင ် “Be The Change Myanmar” ၏ ပဏာြဈမခလှြ်ေးအာေး စတငခ်ဲ ပပီေး အြျ ြုေးသြီေးြျာေးနငှ  ်

ကဈလေးငယ်ြျာေးအာေး အကျ ြုေးမပြုသည ် လိုပ်ငနေ်းြျာေးက ို ဦေးစာေးဈပေး လိုပ်ဈ ာငခ်ဲ ပါသည်။ uab bank အဈနမြင  ်အနာဂတ် 

တွငလ်ည်ေး ကျွန်ိုပ်တ ို  ဈန  ိုငသ်ည ် လူ  အြွဲြို့အစည်ေးတစ်ရပ်လံိုေးအတွက် တာဝနသ် ြှုအမပည ်မြင  ် အကျ ြုေးမပြုလိုပ်ငနေ်းြျာေး 

 က်လက် ဈ ာငရွ်က်သွာေးန ိုငလ် ြ ် ြည ်ဟိုလည်ေး ယံိုကကည်ြ ပါသည်။   

 

ပ ိုြ ိုသ ရှ လ ိုပါက website: https://www.uab.com.mm/ သ ို   ဝငဈ်ရာက်ဈလ လာန ိုငပ်ပီေး Media နငှ ပ်တ်သက်သည ် 

ဈြေးခွနေ်းြျာေးအတွက် ဈအာက်ပါအတ ိုငေ်း  က်သွယ်န ိုငပ်ါသည်။ 

 

Hsint @ +95 9 428206176 | hsint.mkkh@uab.com.mm   

 

https://www.uab.com.mm/
mailto:hsint.mkkh@uab.com.mm

