
                                                                  

 

သတင််းထုတ်ပြနခ်ျက် 

A+ မ ိုဘ ိုင််းငငွေင  ်းဝန်င ောငမ်ှု အမှတတ် ံ ပ် ပပန်လည် န််းသစ်မှုအထ မ််းအမှတ ် ျင််းပပြင််း 

ပမန်မော ၊ ရန် ိုန် ၊ (၂)ရ င်န ေ့ ၊ ငမလ ၊  ၂၀၂၂ ြိုနစှ်) - A bank မှ A+ မ ိုဘ ိုင််းငငွေင  ်းဝနင် ောငမ်ှု၏ သစ်လွေင် 

 န််းသစ်ငသောအမှတ်တံ  ပ်အသစ်အော်း မမနမ်ောန ိုငင်အံနှံ ှံ့ ထ ို်းင ော ်မ တ်  ်ငပ်းပပ ်း၊  ငနရောအနှံ ှံ့   ်လ  ်

ခင််း ျင််းမပသသွေော်းမည်မ စ်ပါသည်။ 

A+ #refreshed အစ အစဉ်တွေင ် အသစ် နတ် ်းထော်းငသော Logo အမှတ်တံ  ပ်အော်း မ တ ် ်မခင််း၊ ဒ ဇ ိုင််းပံိုစံမျော်း 

မပနလ်ည် န််းသစ်မခင််း၊ သ ချင််းဗ ဒ ယ ိုနငှှံ့တ် ွေ င ော်မပတင ် ်မခင််း၊ အမှတ်တံ  ပ်သစ်နငှှံ့ ် င ်း ွေ ်သ ို ှံ့ 

ထ ို်းင ော ်န ိုငရ်န ်ထ ်းမခော်းငသော အငရောင််းမမြှငှံ့တ်င်ငရ်းအစ အစဉ်မျော်းမ ငှံ့ ်င ောငရ်ွေ ်ထော်းပါသည်။ 

A bank မှ A+ အမှတ်တံ  ပ်အသစ်အော်း မ တ ် ်ရနအ်တွေ ် TODAY Ogilvy Agency နငှှံ့ ် ပ ်းငပါင််း 

င ောငရ်ွေ ်ခ ှံ့ပါသည်။ A+ Logo ဒ ဇ ိုင််းအသစ်နငှှံ့ ် တွေ   ်င ော်မပမညှံ့်  နတ် ်းမှုမျော်း၊ ဓောတ်ပံိုမျော်းနငှှံ့ ် သရိုပ်င ော် 

ပံိုမျော်း  ို ဒ ဇ ိုင််းပညောရှငမ်ျော်းနငှှံ့ ်ပ ်းငပါင််း  နတ် ်းမပြုလိုပ်ခ ှံ့ပါသည်။ A+ Logo အသစ်တွေင ်‘A’ အ ခရော အငနနငှှံ့ ်

 န််းသစ်ငပေါ်လွေင ်ငသော ငတော်ဝငခ်ရမ််းငရောင ် ို အသံို်းမပြုထော်းပပ ်း ‘+’ သင ေတသည် အော်းလံို်း ပ ်းငပါင််းပါဝငမ်ှု  ို 

င ော်င ောငင်  ောင််း ရ ို ်းရှင််းလှပငသော ဒ ဇ ိုင််းမှတစ် ငှံ့ ်ငပေါ်လွေငင်အောင ် နတ် ်းထော်းပါသည်။ 

A+ ၏ ယံို  ည်မှုင ောငပ်ိုဒမ် စ်ငသော "သငှံ့င်နစဉ်ဘဝအတွေ ် A+" ၏ ရည်ရွေယ်ချ ်မှော င ောင််းမွေနမ်ခင််း၊ 

တ ို်းတ ်ငအောငမ်မငမ်ခင််း၊ အချ န်ငန ှံ့ရ ်တ ိုင််းတွေင ် အခွေငှံ့အ်လမ််းမျော်းပ ိုမ ိုရရှ မခင််းတ ို ှံ့  ို အဓ ပပောယ်င ော်င ောငပ်ါ 

သည်။  

A+ အသံို်းမပြုမခင််းမ ငှံ့ ် စမတ် ိုန််းအသံို်းမပြုသ တ ိုင််း ငငွေသွေင််း၊ ငငွေထိုတ်၊ ငငွေလ   တ ို ှံ့  ို A+ Mobile Wallet မ ှ

တစ် ငှံ့ ် မပြုလိုပ်န ိုငပ်ပ ်း ဘဏအ်င ောငှံ့ ်သ ်းသန ှံ့ ်ွေငှံ့စ်ရောမလ ိုပ  အန ်းစပ် ံို်း A bank ဘဏခ်ွေ  (သ ို ှံ့) A+ Agent 

  ိုငမ်ျော်းမှတစ် ငှံ့လ်ည််း င ောငရ်ွေ ်န ိုငပ်ါသည်။ 



                                                                  

 

“ဒ ငန ှံ့မှော  ျွနင်တော်တ ို ှံ့ A+ Wallet   ို အသစ်တ န ်မပနလ်ည်မ တ်  ်လ ို ်ပါပပ ။ ထ ို ှံ့အတွေ ်လည််း အော်းလံို်းန ှံ့ 

အတ  ဝမ််းငမမော ်ဂိုဏယ် မ ပါတယ။်  ျွနင်တော်တ ို ှံ့ A bank   အော်းလံို်း လ ်လှမ််းမှ  ပါဝငန် ိုငတ် ှံ့ ငငွေင  ်း 

ဝနင် ောငမ်ှု  ို မမနမ်ောမပည်တဝှမ််းမှ သံို်းစွေ သ မျော်း လွေယ်  အ ငင်မပန ိုငင်စ  ို ှံ့ င ော်င ောငန် ိုငတ်ော  ိုလည််း 

 ျွနင်တော်တ ို ှံ့ အော်းလံို်းဂိုဏယ် ရမှောပါ” ဟို A bank ၏ အမှုင ောငအ်ရောရှ ချြုပ်မ စ်တ ှံ့ Mr. Chongho Yoon မ ှ

ငမပော  ော်းခ ှံ့ပါသည်။ 

A+ မ ိုဘ ိုင််းငငွေင  ်းဝနင် ောငမ်ှုအငနနငှှံ့ ် အသံို်းမပြုသ မျော်း၊ ငအ်းဂျငှံ့မ်ျော်းနငှှံ့ ်   ိုငမ်ျော်း  ို အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတစ်ခို 

အငနမ ငှံ့ ် ချ တ်  ်ငပ်းပပ ်း၊ စ တ်ချယံို  ည် လွေယ်  ငသော အွေနလ် ိုင််းငငွေငပ်းငချဝနင် ောငမ်ှု မ စ်ငမမော ် 

လောငစရန ် နတ် ်းထော်းပါသည်။ 

A+ #refreshed day   ို ငန်   ရနအ်တွေ ် မမနမ်ောတစ်န ိုငင်လံံို်းရှ   ျွန်ိုပ်တ ို ှံ့ A bank ဘဏခ်ွေ တ ိုင််းတွေင ်A+ Wallet 

Application   ို Level-2 သ ို ှံ့မမြှငှံ့တ်ငပ်ပ ်း e-money  ိုငငွေမျော်းနငှှံ့ ် အမခော်းငသောလ ်င ောင ် ပစစည််းမျော်း 

ရယ န ိုငရ်န ်စ စဉ်ထော်းပပ ်းမ စ်ပါသည်။ အမခော်းငသော ရနခ်ိုနစ် တ်လှုပ်ရှော်းစရောပရ ိုမ ို်းရှင််းမျော်းနငှှံ့ ်သတင််းမျော်းအတွေ  ်

https://www.facebook.com/APluswallet တွေင ်ဝငင်ရော ်  ညှံ့်ရှုန ိုငပ်ါရန ်ဖိတ်ခခေါ်အြ်ပါသည်။ 

 

A+ အက  ြောင ်း (www.abank.com.mm )  

A+ သည် ခခတ်မီခသောခငွေခ က်းဝနခ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းအတွေက် A bank မှတည်ခထောငထ်ော်းခသော မိုဘုိင််းခငွေ

ခ က်းဝနခ် ောငမ်ှုလုြ်ငန််းပဖစ်ပါသည်။ သ ု်းစွေွဲသူမျော်းအခနပဖင့်် ပမနမ်ောနိငုင် အတွေင််းရိှ မည်သူ ့်ကိုမ ို ခငွေသွေင််း၊

ခငွေထုတ်၊ခငွေလ ွဲ ဝနခ် ောငမ်ှုအော်း A+ mobile app (သုိ ့်မဟုတ်) A+ ကိုယ်စော်းလှယ်မျော်း (သုိ ့်မဟုတ်) A bank 

ဘဏခ်ွေွဲမျော်းမှတစ် င့်် လွေယ်ကူစွေောခ ောငရ်ွေက်နိငုပ်ါသည်။ A+ အခနနငှ့်် နိငုင် တစ်ဝှမ််းလ ု်းရှိ သ ု်းစွေွဲသူမျော်းအော်း  

အ ငခ်ပြလွေယ်ကူခသောဝနခ် ောငမ်ှုမျော်းခြ်းနိငုရ်နအ်တွေက် မိတ်ဖက် ိုငမ်ျော်း၊ ကိုယစ်ော်းလှယ်မျော်း၊ မိတ်ဖက ်

ဒစ်ဂျစ်တယ်လုြ်ငန််းမျော်းမ ငှံ့ ်အတူတကွေချိတ် က်ခ ောငရ်ွေက်လျက်ရှိြါသည်။ A bank မှ တီထွေငဖ်နတ်ီ်းထော်း

https://www.facebook.com/APluswallet
http://www.abank.com.mm/


                                                                  

 

ခသော A+ mobile app ဝနခ် ောငမ်ှုမျော်းပဖင့််သ ု်းစွေွဲသူ မိဘပြည်သူမျော်း အချိနတ်ိုင််းခနရောတိုင််း လွေယ်ကူ၊ ရို ်းရှင််း၊ 

လ ုပခ ြုံခသော အွေနလ်ိုင််းခငွေခ က်း ိုငရ်ောခြ်းခချမှုမျော်း အ ငခ်ပြခစရန ်အစဉ်ကကိြုံ်းြမ််းလျက်ရှိြါသည်။ 

A bank အက  ြောင ်း (www.abank.com.mm) 

A bank သည် ယခင ် ဧရောဝတ ငတောငသ် လယ်သမော်းမျော်း ွေံွံ့ ပ  ြု်းငရ်းဘဏအ်မ စ် လ သ မျော်းသညှံ့် မမနမ်ောန ိုငင်၏ံ 

အငရ်းပါငသော အမျော်းမပည်သ သံို်းနငှှံ့ ်စ ်းပွေော်းငရ်းလိုပ်ငန််း  ိုငရ်ောဘဏ ်မ စ်ပါသည်။ A bank   ို မမနမ်ောန ိုငင်ငံတော ်

ဗဟ ိုဘဏ၏် ခွေငှံ့်မပြုချ ်မ ငှံ့ ်၂၀၁၅ ခိုနစှ် ၊ န ိုဝငဘ်ောလ (၁၇) ရ ်ငန ှံ့တွေင ်လ ိုငစ်ငရ်ရှ ခ ှံ့ပါသည်။ A bank မ ှအမျော်း 

မပည်သ နငှှံ့ ် စ ်းပွေော်းငရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအတွေ ် ဘဏ္ဍောငရ်း  ိုငရ်ော ဝနင် ောငမ်ှုမျော်း င ောငရ်ွေ ်ငပ်းလျ ်ရှ ပါသည်။ 

A bank မှ ငခတ်နငှှံ့အ်ည  ငမပောင််းလ လောသညှံ့် ခခတ်မီနည််းြညောမျော်း အသ ု်းပြြုံ၍ ပ ိုမ ိုင ောင််းမွေနင်သော 

ဝနင် ောငမ်ှုအမျ ြု်းမျ ြု်း   ို သံို်းစွေ သ မျော်းအတွေ ် ခြ်းနိငုရ်န ်အစဉ်ကကိြုံ်းြမ််းလျက်ရှိြါသည်။  

 

 

 

မီဒယီြော ဆ  သယွ ရန  

ခဒေါ်ကယ်လီမို်းလွေင ် 

email: kellymoelwin@abank.com.mm 

ခဒေါ်အိမွေနက်ကိြုံင် 

email: eimonkyaing@abank.com.mm 

http://www.abank.com.mm/
mailto:kellymoelwin@abank.com.mm
mailto:eimonkyaing@abank.com.mm

