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uab bank မှ ၎င်း၏ ၁၀ နှစပြည အထိမ်းအမှတအနေပြင ပမေမာတစဝှမ်းတွင
ဆေအိတ်နြေါင်း ၃၀,၀၀၀ န
ရေ

ုေ၊

၁၆ရ

ဩဂုတလ

ာ လှူဒေါေ်း
၂၀၂၀

-

Euromoney

မှ

၂၀၁၉

နှင့်

၂၀၂၀

နှစ့်နစ
ှ ့်ဆက့်တက
ို ့်

“မမန့်မာနင
ို င
့် ၏
ံ အကကာင့််းဆံို်းဘဏ့်” အမြစ့်သတ့်မှတ့်မြင့််းြံရကသာ uab bank သည့် ၁၀နှစ့်မြည့် နှစ့်ြတ့်လည့်
အကနမြင့်

ယကန

မမန့်မာကျြ့်သန့််း

၁၀၀၀ကကျာ့်တန့်ြို်းရှ

ဆန့်အတ့်ကြေါင့််း

၃၀,၀၀၀

ကကျာ့်ကို

မမန့်မာနင
ို င
့် တ
ံ ဝှမ့််းရှ uab ဘဏ့်ြွဲတိုင်း့် မှာ လိုအြ့်ကနကသာ မြည့်သူမျာ်းအတက့် လှူဒေါန့််းြွဲြေါသည့်။
ဤအလှူဒေါနကိုြိုပြ်း

အထကမမာက့်ကစရန့် မကက်းတိုင်း့် ရှ

ြိုမိုကကာင့််းမန့်ကသာ
ကိုနက
့် ျစရတ့်မျာ်းကို

ကစျ်းနှုန်း့် မြင့်

ဆန့်ကို

ကလျာကျကစြွဲြေါသည့်။

ဆန့်မြစ့်ကြေါ်လာြံိုအဆင့်ဆင့်ကို

ကလလာြွဲပြ်း

ကိုနက
့် စာင့််းကကျ်းရာမှ

လယ့်သမာ်းမျာ်းဆထံမှ

တိုက့်ရို က့်ဝယ့်ယူမြင့််းမြင့်

ကကာ်းြံမလိုအြ့်ကသာ

uab

၏

bank

လယ့်သမာ်းမျာ်း၏

စမံြန့်ြွဲမှုအသင့််းသည့်

ဇာတ့်လမ့််းမျာ်းကိုနာ်းကထာင့်မြင့််းမြင့်

အတူတက အြျန့်မြတ့်သန့််းြွဲကကြေါသည့်။
Mr.Christopher Loh, uab ဘဏ့်၏ MD နှင့် CEO သည့်
“uab ဘဏ့်က ကမြာင့််းလွဲမှုကို ဦ်းကဆာင့်ပြ်း လူသာ်းြျင့််းစာနာမှုရှတွဲ ဘဏ့်လိုြ့်ငန့််းတစ့်ြိုမြစ့်ကအာင့်
ဦ်းတည့်ပြ်းလိုြ့်ကဆာင့်ကနြေါတယ့်ဆိုတာ ယံိုကကည့်ြေါတယ့်။ ၂၀၁၇ ဒဇင့်ဘာလမှာ Be The Change Myanmar
အစအစဉ်ကိုစတင့်ြွဲပြ်း

ဒနှစ့်မှာကတာ

၁၀နှစ့်မြည့်ကိုကျင့််းြရင့််း

မမန့်မာနင
ို င
့် အ
ံ တက့်

ြိုမိုကကာင့််းမန့်တွဲအနာဂတ့်ကိုကဆာက့်တည့်ကြ်းနင
ို က
့် အာင့် uab ကြာင့်ကဒ်းရှင်း့် ကို တည့်ကထာင့်ြွဲြေါတယ့်။
မကက်းတိုင်း့် မှာရှတွဲ

ကိုနက
့် စာင့််းကကျ်းရာကိုသာ်းြွဲတွဲြရ်းစဉ်ဟာ

အရမ့််းအဓြပာယ့်ရှတွဲ

ြရ်းတစ့်ြိုြွဲမြစ့်ြေါတယ့်။ ကျွနက
့် တာ့်တိုစာ်းြိုဒဆန့်ကတမြစ့်လာကအာင့် လယ့်သမာ်းကတရွဲ ကသ်းနွဲကြျွ်းရင့််းပြ်း
ဘယ့်လိုလိုြ့်ကိုငက
့် နရတယ့်ဆိုတာက

မျက့်မမင့်ကိုယ့်ကတွေ့ကတွေ့ ရှြွဲရြေါတယ့်။

တစ့်ကနကို

ကနြူထွဲမှာ

၈

နာရကလာက့်အလိုြ့်လိုြ့်ပြ်း သူတိုရွဲ မသာ်းစိုနွဲ ကကလ်းကတကို လိုြ့်ကိုငက
့် ကျွ်းကမ်းရြေါတယ့်။ ကျွနက
့် တာ့်တိုအြွဲွေ့
နွဲကျွနက
့် တာ့်ကိုယ့်တိုငလ
့် ည့််း
မမန့်မာနင
ို ငံရွဲ

ဒလိုလယ့်သမာ်းကတရွဲဘဝကတကိုဘယ့်လို

လူသာ်းြျင့််းစာနာမှုရှတွဲဘဏ့်တစ့်ြိုမြစ့်ကအာင့်

အကထာက့်အကူမြစ့်ကအာင့်၊

ဘယ့်လိုြိုပြ်း

လိုြ့်ကိုငန
့် င
ို မ
့် လွဲဆိုတာ

စဉ််းစာ်းစရာကတ မျာ်းလာြေါတယ့်။” ဟိုကမြာကကာ်းြွဲြေါသည့်။
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ဤအလှူသည့်

uab

ဘဏ့်၏

၁၀နှစ့်မြည့်အထမ့််းအမှတ့်မြင့်

ကြာင့်ကဒ်းရှင်း့် အစအစဥ့်ကအာက့်မှ

မြြုလိုြ့်သာ်းမြင့််းမြစ့်ြေါသည့်။

ကြာင့်ကဒ်းရှင်း့် တည့်ကထာင့်ပြ်းပြမြစ့်သမြင့်
ကြာင့်ကဒ်းရှင်း့် လက့်ကအာက့်သို

တည့်ကထာင့်ထာ်းကသာ

Be

The

ကရာက့်ရှသာ်းမည့်မြစ့်ပြ်း

uab
အစအစဉ်ဟာလည့််း

Change
မမန့်မာနင
ို င
့် ရ
ံ ှ

uab

အမျြု်းသမ်း၊

လူငယ့်နင
ှ ့်

အသိုင်း့် အဝန့််းမျာ်းကို ဆက့်လက့်၍ ကူညကထာက့်ြံသာ်းမည့်မြစ့်သည့်။
မမန့်မာနင
ို င
့် ရ
ံ ှ ကနရာကြေါင့််း ၈၅ ကနရာ၊ ဘဏ့်ြွဲ ၇၈ြိုနင
ှ ့် အသစ့်ြင့်လှစ့်မည့် ဘဏ့်ြွဲ ၇ြိုတိုတင့် uabian စိုစိုကြေါင့််း
၂၀၀၀ ြန့်သည့် ပမြုွေ့နယ့်မှာ တာဝန့်ရှလူကက်းမျာ်းအကူအညမြင့် လိုအြ့်ကနကသာ အကမြြံလူတန့််းစာ်းမျာ်းကို
ဆန့်အတ့်မျာ်းကဝမျှသာ်းမည့်မြစ့်ြေါသည့်။
ြိုမိုကကာင့််းမန့်ကသာ မမန့်မာနင
ို င
့် မံ ြစ့်လာကအာင့် ကကြု်းြမ့််းအာ်းထိုတ့်မှုနြတ့်
ွဲ
သက့်ပြ်း Christopher က
“ပြ်းြွဲတွဲ ၁၀နှစ့်ကစလို ကျွနက
့် တာ့်တို uab အကနနွဲ မမန့်မာနင
ို င
့် ံ အနှံ uab ဘဏ့်ဝန့်ကဆာင့်မှုမျာ်း၊ products
မျာ်းကို အကမြြံအိုတ့်မမစ့်ကကာင့််းကကာင့််းနွဲ တို်းြျွဲွေ့ မြန့်ကျက့်ြွဲြေါတယ့်။ ကျွနက
့် တာ့်တို chairmanအကနနွဲလည့််း
ပြ်းြွဲတွဲ ၃နှစ့်ကစပြ်း uab ကို အရင့်ကထက့် ြိုမိုကြတ့်မှဆန့််းသစ့်တွဲ စနစ့်ကျကကာင့််းမန့်တွဲ ဘဏ္ဍာကရ်းဆိုငရ
့် ာ
အြွဲွေ့အစည့််း အသင့်သို အသစ့်တြန့် မြန့်လည့်ြွဲွေ့စည့််းြွဲြေါတယ့်။ ၂၀၁၉၊၂၀၂၀ ြိုနစ
ှ ့်မျာ်းတင့် ြင့်သစ့်စ
အစရင့်ြံစာ

မှ

“ြင့်လင့််းမမင့်သာမှုအရှဆံို်းဘဏ့်”၊

Euromoney

မှလည့််း

“မမန့်မာနင
ို င
့် ၏
ံ အကကာင့််းဆံို်းဘဏ့်”အမြစ့် (၂)နှစ့်ဆက့်တိုက့် သတ့်မှတ့်ြံြွဲရမြင့််းမျာ်းအရ ကျွနက
့် တာ့်တိုရွဲ
အြိုလို

ကကြု်းစာ်းကအာင့်မမင့်မှုကတကို ကတွေ့ န့်င
ို ြ
့် ေါတယ့်။

အကကာင့််းဆံို်းဘဏ့်နွဲ

brandတစ့်ြိုမြစ့်လာကအာင့်

ဒေါကကတာ

uab

ဘဏ့်အကနနွဲ

မမန့်မာနင
ို င
့် ရ
ံ ွဲ

ဘယ့်လိုကမြာင့််းလွဲတို်းတက့်လာလွဲဆိုတာကို

မမင့်သာကစနင
ို ြ
့် ေါတယ့်။
ကျွနက
့် တာ့်တိုအကနနွဲ အြိုလို ကအာင့်မမင့်မှုမျာ်း အတက့် သံို်းစွဲသူမျာ်းနှင့် လိုြ့်ကြာ့်ကိုငြ
့် က့်မျာ်းအာ်းလံို်းကို
အထူ်း ကကျ်းဇူ်းတင့်ရှြေါတယ့်။ မမန့်မာနင
ို င
့် အ
ံ တက့် အဓြပာယ့်ရှပြ်း ြိုငမ
့် ာတည့်ပမွဲတွဲ ကမြာင့််းလွဲမှုတစ့်ြို
ယူကဆာင့်လာနင
ို ရ
့် န့်

uab

အကနနွဲ

အာ်းလံို်းနှငအတူ
့်
တူကရှ ွေ့ကလျှာက့်လက့်တွဲ

ကဆာင့်ရက့်သာ်းရန့်

ကမျှာ့်လင့်ြေါတယ့်။” ဟိုထြ့်မံကမြာကကာ်းြွဲြေါသည့်။
#LeadingChange #HumanisingBanking
#Euromoney #MyanmarBestBank
#uabbank #10thAnniversary
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uab bank အန
uab

bank

ာင်း
သည့်

မမန့်မာနင
ို င
့် က
ံ ်းကက့်ကိုဦ်းကဆာင့်ကနသည့်

စည့််းမျဉ််းစည့််းကမ့််းမျာ်းနှင့်

နည့််းစနစ့်တိုအကကာ်း

မမန့်မာ

ဘဏ့်တစ့်ြို

ဘဏ့်လိုြ့်ငန့််း

မြစ့်ြေါသည့်။

ကဏ္ဍမျာ်းတင့်

ကမြာင့််းလွဲလာကသာ
မြြုမြင့်ကမြာင့််းလွဲမှု၊

ဦ်းကဆာင့်မှုမျာ်းမြင့် အသမှတ့်မြြုြံရမြင့််းတိုသည့် uab bank အာ်း ‘Myanmar’s Best Bank’ အမြစ့် Euromoney
မှလည့််းကကာင့််း၊ ‘Mid-sized Domestic Retail Bank of the Year’ အမြစ့် Asian Banking & Finance မှလည့််းကကာင့််း၊
Corporate Governance Disclosure တင့် နံြေါတ့် (၁) မြင့် Myanmar Centre for Responsible Business မှ
စရင့်တင့်မြြွဲသည့်

ြငသ
့် စ့်စ

(TiME)

အစရင့်ြံစာ

မှလည့််းကကာင့််း

အသ်းသ်း

သတ့်မှတ့်ြျ်းကမမာက့်ြွဲမြင့််း

တိုကကကာငမ့် ြစ့်ြေါသည့်။
၂၀၁၀ ြိုနစ
ှ ့်တင့် စတင့်တည့်ကထာင့်ြွဲပြ်း ယြိုအြေါတင့် မမန့်မာနင
ို င
့် အ
ံ တင့််းရှ ပမြုွေ့နယ့်ကြေါင့််း ၄၇ ပမြုွေ့နယ့်တင့် ဘဏ့်ြွဲကြေါင့််း
၇၈ ဘဏ့်ထ တို်းြျွဲွေ့၍ customer မျာ်း ၏ လိုအြ့်ြျက့်နအည
ွဲ
Consumer Banking၊ Premier Banking၊ SME Banking၊
Corporate Banking၊ Trade Finance နှင့် Treasure Services စသည့် အဓကကျကသာ ဘဏ့်လိုြ့်ငန့််း ဝန့်ကဆာင့်မှုမျာ်းအာ်း
စနစ့်တကျလက့်ြံ ကဆာင့်ရက့် ကြ်းလျက့်ရှြေါသည့်။ uab ၏ လိုြ့်ငန့််း အြွဲမြစ့်သည့် uab securities မှတဆငလ
့် ည့််း
Brokerage Services၊ Corporate and Financial Advisory၊ Investment Banking နှင့် Capital Market
ဆိုငရ
့် ာဝန့်ကဆာင့်မှုမျာ်းအာ်း လက့်ြံကဆာင့်ရက့်ကြ်းလျက့်ရှကနြေါသည့်။
uab

bank

အကနမြင့်

အကလ်းထာ်းကသာ

ြိုမိုြံွေ့ ပြြု်းတို်းတက့်ကသာ

ဘဏ့်လိုြ့်ငန့််းတစ့်ြိုအကနမြင့်

မမန့်မာနင
ို င
့် က
ံ တာ့်

မြစ့်လာနင
ို က
့် စရန့်၊

တစ့်ဦ်းနှငတ
့် စ့်ဦ်းကကာ်း

ြျတ့်ဆက့်

လူမှုအကျြု်းစ်းြာ်းကို
ကဆာင့်ရက့်ကြ်းရန့်၊

အြငအ
့် လမ့််းမျာ်း ြန့်တ်းကြ်းရန့်နင
ှ ့် လူကနမှုဘဝမျာ်း ြိုမိုတို်းတက့်ကစြိုအတက့် အကထာက့်အြံမျာ်း ကြ်းနင
ို ရ
့် မည့်ဟို
ယံိုကကည့်ထာ်းြေါသည့်။

ြိုမိုကကာင့််းမန့်သည့် မမန့်မာနင
ို င
့် အ
ံ ာ်း ကြာ့်ကဆာင့်လိုသည့် ရည့်ရယ့်ြျက့်မြင့် ၂၀၁၇ ြိုနစ
ှ ့် ၊

ဒဇင့်ဘာလတင့်

The

“Be

Change

Myanmar”

၏

ြဏာမကမြလှမ့််းအာ်း

စတင့်ြွဲပြ်း

အမျြု်းသမ်းမျာ်းနှင့်

ကကလ်းငယ့်မျာ်းအာ်း အကျြု်းမြြုသည့် လိုြ့်ငန့််းမျာ်းကို ဦ်းစာ်းကြ်း လိုြ့်ကဆာင့်ြွဲြေါသည့်။ uab bank အကနမြင့် အနာဂတ့်
တင့်လည့််း ကျွနြ
့်ို ့်တိုကနထိုငသ
့် ည့် လူအြွဲွေ့အစည့််းတစ့်ရြ့်လံို်းအတက့် တာဝန့်သမှုအမြည့်မြင့် အကျြု်းမြြုလိုြ့်ငန့််းမျာ်း
ဆက့်လက့် ကဆာင့်ရက့်သာ်းနင
ို လ
့် မ့် မည့် ဟိုလည့််း ယံိုကကည့်မြေါသည့်။
ြိုမိုသရှလိုြေါက website: https://www.uab.com.mm/ သို ဝင့်ကရာက့်ကလလာနင
ို ပ့် ြ်း Media နှငြ
့် တ့်သက့်သည့်
ကမ်းြန့််းမျာ်းအတက့် ကအာက့်ြေါအတိုင်း့် ဆက့်သယ့်နင
ို ြ
့် ေါသည့်။
သင့််းလွဲရ @ +95 9 97 416 5852 | thinnleiyee@uab.com.mm
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