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လက်ြံ ရှသမ ော်းလည််း စတ်ကကြုက်အသံ်းို ခပြုနင
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uab bank ၏ MD နှင့် CEO ဖြစ့်သူ Christopher Loh မှ “ uab bank မှှာ ကျွနတ
့် တှာ့်တရ အသုံးဖ ြုသူတတွေ
ရင့်ဆင့်တနရတ အခက့်အခတတွေက သရှနှာုံးလည့်ပ ုံး ဒါတတွေက တဖြရှငုံး့် ချက့်တတွေ ယူတဆှာင့်လှာတ ုံးနင့်မယ့်ဆတှာ
ယကကည့် ါတယ့်။ ခလ ထူုံးဖခှာုံးတ အချန့်အခါသမယမှှာ လက့်တဆှာင့်တ ုံးဖခင့်ုံးက စတ့်လှု ့်ရှှာုံးတစပ ုံး မျှာုံးတသှာအှာုံးဖြင့်
လက့်တဆှာင့်ရရှသူတတွေက (ဥ မှာအတနန တဖ ှာရမယ့်ဆရင့် မင်္ဂလှာလက့်ြွေွဲ့တတွေမှှာ ထမင့်ုံးတ ါင့်ုံးအုံး အလုံး ၂၀ တလှာက့်
လက့်ြွေွဲ့သလ)

တူညတ

လက့်တဆှာင့်တတွေ

ရတလရှကက ါတယ့်။

Celebrity

Gift

Card

က

အခလ

လက့်တဆှာင့်တရွေ ုံးချယ့်မှုတတွေ ဖ ြုလ ့်တအခါမှှာ တခါင့်ုံးကက့်ရတှာမျြုုံး မရှနင့်တတှာသလ လက့်ခရရှတသူအတနနလည့်ုံး
မလချင့်တ လက့်တဆှာင့်တတွေရမှှာမျြုုံးတတွေ စုံးရမ့်စရှာ မလတတှာ ါဘူုံး။

Gift Card ဆတှာထက့်

တ

င့်တခွေနန
့်

န့်ုံးတရှာင့်ဖခယ့်တရ ရသတ့်တတွေ အတနနလည့်ုံး တရွေ ုံးချယ့်စရှာ ဖြစ့်သွေှာုံးတှာာတ ါ။”ာဟ တဖ ှာကကှာုံးခ ါသည့်။

“ကျွနမ
့် တတတွေဟှာ
အချန့်တင့်ုံးက

သူငယ့်ချင့်ုံးမတ့်တဆွေတတွေ၊

မသှာုံးစဝင့်တတွေနအတူရှတ

ထူုံးထူုံးဖခှာုံးဖခှာုံးရှတစချင့်ကက ါတယ့်။ နှစ့် တ့်လည့်တန၊ Baby shower၊ တမွေုံးတန၊ မင်္ဂလှာတဆှာင့်၊

ဘွေွဲ့ရအထမ့်ုံးအမှတ့်တအတွေက့် ပ ုံးဖ ည့်စတ လက့်တဆှာင့်တ ုံးြ တရွေ ုံးချယ့်ရတှာ မလွေယ့်ကူ ါဘူုံး။ ဒါတ မယ့် ဒ gift card
တလုံးတတွေကတတှာ

ဒဖ ဿနှာကတဖြရှငုံး့် တ ုံးနင့်မှှာ ါ။

လက့်ခရရှမယ့်သူအတွေက့်

အသုံးဝင့်ပ ုံး

တမူထူုံးဖခှာုံးတလက့်တဆှာင့်တ ုံးချင့်ရင့်တတှာ ဒ gift card တလုံးတတွေက ပ ုံးဖ ည့်စတတရွေ ုံးချယ့်မှုတစ့်ခဖြစ့်တနမှှာ ါ။
တစျုံးဝယ့်ထွေက့်ချင့်လှာုံး၊

ဆင့်မှှာစှာုံးချင့်လှာုံး၊

တြျှာ့်တဖြတရုံးတစ့်ခခအတွေက့် သုံးချင့်လှာုံး၊

ကတ့်လက့်ခရရှသူက

စတ့်ကကြုက့်တရွေ ုံးချယ့်နင့် ါတယ့်။ ကျွနမ
့် ကချစ့်တ ရသတ့်မျှာုံးန ဖမန့်မှာနင့်ငသှာုံးတတွေအတနနလည့်ုံး ဒကတ့်တလုံးတတွေက
သတဘှာကျနှစ့်သက့်လမ့်မယ့်

လ

တမ ှာ့်လင့် ါတယ့်။

ပ ုံးတတှာ

uab

bankကလည့်ုံး

ခလ ူုံးတ ါင့်ုံးမှုအတွေက့်

တကျုံးဇူုံးတင့်တကကှာင့်ုံးတဖ ှာ ါရတစ။”ာဟ န့်ုံးတရှာင့်ချယ့်ကတဖ ှာကကှာုံးခ ါသည့်။
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“ဖမန့်မှာနင့်ငရ အတကှာင့်ုံးဆုံးဘဏ့်ဖြစ့်တ uab ဘဏ့်န ူုံးတ ါင့်ုံးပ ုံး ဒ Celebrity Gift Card ကထတ့်လ ့်ရတအတွေက့်
ကျွနတ
့် တှာ့် ရင့်ခန့်စတ့်လှု ့်ရှှာုံးရ ါတယ့်။ ပ ုံးတတှာ ဖမန့်မှာနင့်ငသှာုံးတတွေန ကျွနတ
့် တှာ့်ကချစ့်တ

ရသတ့်မျှာုံးအတွေက့်

အဓ ပှာယ့်ရှတ ထတ့်ကန့်တစ့်ခကတ ုံးနင့်မှှာဖြစ့်တအတွေက့် အရမ့်ုံးဝမ့်ုံးသှာရ ါတယ့်။ စတ့်ရှည့်ရှည့်နလ ့်တဆှာင့်ခပ ုံး
တနှာက့်ဆုံးမှှာတတှာရရှခပ ဖြစ့် ါတယ့်။

ဒတနှာက့်ဆုံး

ဦုံးဦုံးြျှာုံးြျှာုံးလက့်ထမှှာရှချင့်ရင့်တတှာ

ဒတနက စပ ုံး

product

တလုံးက

အွေနလ
့် င့်ုံးကတန

ဘဏ့်ခွေတတွေဆမတရှာက့်ခင့်

ကကြုတင့်မှှာယူနင့် ါပ တနှာ့်။”ာ

ဟ

င့်တခွေနက
့် တဖ ှာကကှာုံးခ ါသည့်။

Lilian Wang, Visa Myanmar ရ Country Manager က “ဖမန့်မှာနင့်ငရ

ထမဦုံးဆုံး Celebrity Gift Card

ကထတ့်နင့်တအတွေက့် uab bankက င်္ဏ့်ဖ ြုချင့် ါတယ့်။ လက့်ရှစစ့်တမ့်ုံးတတွေအရ ဖမန့်မှာနင့်ငက တငွေသှာုံးမ
တငွေတ ုံးတချတ

စနစ့်သုံးစွေသည့်

လူငါုံးတယှာက့်မှှာ

တနှာက့်နစ
ှ ့်မှှာ ပ ုံးသုံးြရှတယ့်လသရ ါတယ့်။
သုံးစွေရအဆင့်တဖ မှု(၃၆%)၊

သုံးတယှာက့်နအထက့်က

ဒလ မသုံးစွေချင့်တ

တငွေသှာုံးမစနစ့်က

တငွေသှာုံးအမျှာုံးကကုံးမကင့်လဖခင့်ုံး(၂၀%)

(၆၂%)

အကကုံးမှာုံးဆုံးအတကကှာင့်ုံးဖ ချက့်တတွေကတတှာ

တွေငတ
့် ွေငက
့် ျယ့်ကျယ့်
တ ဖြစ့် ါတယ့်။

မလက့်ခလှာမှု(၂၈%)၊
ဖမန့်မှာနင့်ငရ

လက့်ထတွေင့်

အန ညှာရှငမ
့် ျှာုံးန

ူုံးတ ါင့်ုံးတဆှာင့်ရွေက့်မှုအတနဖြင့် uab-Visa Celebrity Gift Card ဟှာ ဖမန့်မှာနင့်ငရသုံးစွေသူမျှာုံးက ဒင်္ျစ့်တယ့်
တငွေတ ုံးတချမှုမျှာုံးမျှာုံးဖ ှာုံးလှာတအှာင့်နင
ှ ့်

ဖမန့်မှာနင့်ငက

တငွေသှာုံးမ

စနစ့်

တွေငက
့် ျယ့်လှာတအှာင့်

တဖခလှမ့်ုံးတစ့်ရ ့်ဖြစ့်မယ့်လ ယကကည့် ါတယ့် ။

uab Celebrity Gift Card မျှာုံးက uab bankခွေမျှာုံးနှင့် Ananda Retail Stores မျှာုံးတွေင့် စက့်တင့်ဘှာလ ၂၀၂၀
မှရရှနင့်မည့်ဖြစ့်ပ ုံး

အဖခှာုံးတသှာ

Retail

Store

မျှာုံးတွေငလ
့် ည့်ုံး

ဆက့်လက့်ရရှနင့်တအှာင့်

လ ့်တဆှာင့်သွေှာုံးမည့်ဖြစ့် ါသည့်။ ကကြုတင့်မှှာယူလ ါက ဒတနကစတင့်ပ ုံး uab retail Facebook Page သမဟတ့် email (shop@uab.com.mm) မှတစ့်ဆင့် မှှာယူနင့်မှှာဖြစ့် ါတယ့်။ Set တခလုံးဝယ့်ယူအှာုံးတ ုံးသည့် customer
မျှာုံးသည့်

ဘှာုံးအပမြုွဲ့သ

“ င့်တခွေန၊့်

န့်ုံးတရှာင့်ချယ့်တနှင့်

အတူ

အှာုံးလ ့်ရက့်”ာ

အစအစဉ်တွေင့်

ါဝင့်

ကစမ့်ုံးခွေငရ
့် မှှာဖြစ့် ါသည့်။
(COVID 19 အတဖခအတနအရ ရက့်အတအကျက မကကှာခင့် တကကညှာသွေှာုံးမည့်ဖြစ့် ါသည့်။)
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uab bank အရကကောင််း

uab

bank

သည့်

ဖမန့်မှာနင့်ငတ ုံးကွေက့်ကဦုံးတဆှာင့်တနသည့်

စည့်ုံးမျဉ်ုံးစည့်ုံးကမ့်ုံးမျှာုံးနှင့်

နည့်ုံးစနစ့်တအကကှာုံး

ဖမန့်မှာ

ဘဏ့်တစ့်ခ

ဘဏ့်လ ့်ငန့်ုံး

ဖြစ့် ါသည့်။

ကဏ္ဍမျှာုံးတွေင့်

တဖ ှာင့်ုံးလလှာတသှာ
ဖ ြုဖ င့်တဖ ှာင့်ုံးလမှု၊

ဦုံးတဆှာင့်မှုမျှာုံးဖြင့် အသမှတ့်ဖ ြုခရဖခင့်ုံးတသည့် uab bank အှာုံး ‘Myanmar’s Best Bank’ အဖြစ့် Euromoney
မှလည့်ုံးတကှာင့်ုံး၊ ‘Mid-sized Domestic Retail Bank of the Year’ အဖြစ့် Asian Banking & Finance
မှလည့်ုံးတကှာင့်ုံး၊ Corporate Governance Disclosure တွေင့် န ါတ့် (၁) ဖြင့် Myanmar Centre for Responsible
Business မှ စရင့်တင့်ဖ ခသည့် ွေငသ
့် စ့်စ (TiME) အစရင့်ခစှာ မှလည့်ုံးတကှာင့်ုံး အသုံးသုံး သတ့်မှတ့်ချုံးတဖမှာက့်ခဖခင့်ုံး
တတကကှာငဖ့် ြစ့် ါသည့်။

၂၀၁၀ ခနှစ့်တွေင့် စတင့်တည့်တထှာင့်ခပ ုံး ယခအခါတွေင့် ဖမန့်မှာနင့်ငအတွေငုံး့် ရှ ပမြုွဲ့နယ့်တ ါင့်ုံး ၄၇ ပမြုွဲ့နယ့်တွေင့် ဘဏ့်ခွေတ ါင့်ုံး
၇၈ ဘဏ့်ထ တုံးချွဲ့၍ customer မျှာုံး ၏ လအ ့်ချက့်နအည Consumer Banking၊ Premier Banking၊ SME Banking၊
Corporate Banking၊ Trade Finance နှင့် Treasure Services စသည့် အဓကကျတသှာ ဘဏ့်လ ့်ငန့်ုံး
ဝန့်တဆှာင့်မှုမျှာုံးအှာုံး စနစ့်တကျလက့်ခ တဆှာင့်ရွေက့် တ ုံးလျက့်ရှ ါသည့်။ uab ၏ လ ့်ငန့်ုံး အခွေဖြစ့်သည့် uab
securities မှတဆငလ
့် ည့်ုံး Brokerage Services၊ Corporate and Financial Advisory၊ Investment Banking နှင့်
Capital Market ဆင့်ရှာဝန့်တဆှာင့်မှုမျှာုံးအှာုံး လက့်ခတဆှာင့်ရွေက့်တ ုံးလျက့်ရှတန ါသည့်။

uab

bank

အတနဖြင့်

အတလုံးထှာုံးတသှာ

မြွေွဲ့ ပြြုုံးတုံးတက့်တသှာ

ဘဏ့်လ ့်ငန့်ုံးတစ့်ခအတနဖြင့်

အခွေငအ
့် လမ့်ုံးမျှာုံး ြန့်တုံးတ ုံးရန့်နင
ှ ့် လူတနမှုဘဝမျှာုံး
ယကကည့်ထှာုံး ါသည့်။

ဖမန့်မှာနင့်ငတတှာ့်

ဖြစ့်လှာနင့်တစရန့်၊

တစ့်ဦုံးနှငတ
့် စ့်ဦုံးကကှာုံး

ချတ့်ဆက့်

လူမှုအကျြုုံးစုံး ွေှာုံးက
တဆှာင့်ရွေက့်တ ုံးရန့်၊

မတုံးတက့်တစြအတွေက့် အတထှာက့်အ မျှာုံး တ ုံးနင့်ရမည့်ဟ

မတကှာင့်ုံးမွေနသ
့် ည့် ဖမန့်မှာနင့်ငအှာုံး တြှာ့်တဆှာင့်လသည့် ရည့်ရွေယ့်ချက့်ဖြင့် ၂၀၁၇ ခနှစ့် ၊

ဒဇင့်ဘှာလတွေင့် “Be The Change Myanmar”ာ ၏

ဏှာမတဖခလှမ့်ုံးအှာုံး စတင့်ခပ ုံး အမျြုုံးသမုံးမျှာုံးနှင့်

ကတလုံးငယ့်မျှာုံးအှာုံး အကျြုုံးဖ ြုသည့် လ ့်ငန့်ုံးမျှာုံးက ဦုံးစှာုံးတ ုံး လ ့်တဆှာင့်ခ ါသည့်။ uab bank အတနဖြင့် အနှာင်္တ့်
တွေငလ
့် ည့်ုံး ကျွန့် ့်တတနထင့်သည့် လူအြွေွဲ့အစည့်ုံးတစ့်ရ ့်လုံးအတွေက့် တှာဝန့်သမှုအဖ ည့်ဖြင့် အကျြုုံးဖ ြုလ ့်ငန့်ုံးမျှာုံး
ဆက့်လက့် တဆှာင့်ရွေက့်သွေှာုံးနင့်လမ့် မည့် ဟလည့်ုံး ယကကည့်မ ါသည့်။
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Visa အရကကောင််း
Visa Inc. (NYSE:
V) သည့် ကမဘှာတစ့်ဝန့်ုံး ဒင်္ျစ့်တယ့်တငွေတ ုံးတချမှုလ ့်ငန့်ုံးနယ့် ယ့်တွေင့် ဦုံးတဆှာင့်တနသည့် အြွေွဲ့အစည့်ုံးတစ့်ရ ့်ဖြစ့်သည့်။
ကျွန့် ့်တ၏ ရည့်မှနုံး့် ချက့်မှှာလူတစ့်ဦုံးတစ့်တယှာက့်ချင့်ုံး၊ စုံး ွေှာုံးတရုံးလ ့်ငန့်ုံးမျှာုံးနှငစ
့် ုံး ွေှာုံးတရုံး နယ့် ယ့်မျှာုံး တုံးတက့်
တအှာင့်ဖမင့်လှာတစတရုံးအတွေက့် ဆန့်ုံးသစ့်၍ လဖခြုစတ့်ချရဆုံးတသှာ တငွေတ ုံးတချမှုကွေနယ
့် က့်တစ့်ခက ကမဘှာတစ့်ဝန့်ုံး ချတ့်
ဆက့်တ ုံးနင့်ရန့်ဖြစ့်သည့်။ ကမဘှာတ ေါ်တွေင့် တခတ့်အမဆုံး ကွေနယ
့် က့်တစ့်ခ ဖြစ့်သည့် VisaNet က အသုံးဖ ြု၍ ကမဘှာတစ့်
ဝန့်ုံး လဖခြုစတ့်ချစွေှာ တငွေတ ုံးတချမှုမျှာုံး ဖ ြုလ ့်နင့်သလ၊ သတင့်ုံးအချက့်အလက့်တ ါင့်ုံး ၆၅၀၀၀ တကျှာ့်က တစ့်စကက နအ
့်
တွေငုံး့် လတဖ ှာင့်ုံး တ ုံး နင့်သည့်။ Visa ကမပဏအတနဖြငဆ
့် န့်ုံးသစ့်တထွေငမ
့် ှုအတ ေါ် စဉ်ဆက့်မဖ တ့် အသှာုံးတ ုံးလ ့်တဆှာ
င့်လှာခဖခင့်ုံးတကကှာင့် ယခအခါ မည့်သည့်ကကှာုံးခအသုံးဖ ြုစက့်ဖြငမ
့် ဆ စုံး ွေှာုံးတရုံးလ ့်ငန့်ုံးမျှာုံး ချတ့်ဆက့်လ ့်တဆှာင့်ရှာ၌
လျင့်ဖမန့်စွေှာ တုံးတက့်တဖ ှာင့်ုံးလမှုမျှာုံးဖြစ့်တ ေါ်လှာခကှာ လူတင့်ုံး တနရှာတင့်ုံးအတွေက့် တငွေသှာုံးကင့်တဆှာင့်ရန့်မလအ ့်
တတှာသည့် အနှာင်္တ့်တစ့်ခ ရရှတြှာ့်တဆှာင့်နင့်တရုံးအတွေက့် တွေနုံး့် အှာုံးတစ့်ရ ့်လည့်ုံးဖြစ့်တစသည့်။ အန့်နှာတလှာမှ ဒစ့်င်္ျစ့်
တယ့်စနစ့်ဆသ ကမဘှာကကုံးတစ့်ခလုံးက ကူုံးတဖ ှာင့်ုံးတနသည့်အချန့်တွေငတ
့် ကှာင့်ုံးမွေနတ
့် သှာ စုံး ွေှာုံးတရုံးတစ့်ရ ့်လုံး၏ အနှာင်္
တ့်ကဖ န့်လည့် တြှာ့်နင့်တရုံးအတွေက့် Visa အတနဖြင့် မမ၏အမှတ့်တဆ ့်၊ ထတ့်ကန့်မျှာုံး၊ လူအင့်အှာုံးနှင့် ကွေနရ
့် က့်တ
က အသုံးဖ ြုတဆှာင့်ရွေက့်သွေှာုံးမည့်ဖြစ့်သည့်။ Visa နှငစ
့် ့်လျဉ်ုံးသည့် မဖ ည့်စတသှာ သတင့်ုံးအချက့်အလက့်မျှာုံး အတွေ
က့် About Visa, visa.com/blog နှင@
့် VisaNews တွေင့် ဝင့်တရှာက့်တလလှာ ကကည့်ရှုနင့်သည့်။

မသရှလ ါက website: https://www.uab.com.mm/ သ ဝင့်တရှာက့်တလလှာနင့်ပ ုံး Media နှင့် တ့်သက့်သည့်
တမုံးခွေနုံး့် မျှာုံးအတွေက့် တအှာက့် ါအတင့်ုံး ဆက့်သွေယ့်နင့် ါသည့်။

သင့်ုံးလရ @ +95 9 97 416 5852 | thinnleiyee@uab.com.mm
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