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ធនាគារ ANZ លកភ់ាគហ ៊ុននៅកនងុធនាគារ ANZ Royal 

នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ធនាគារ ANZ បានប្រកាសថា ែលនួបានប្រមនប្រៀងលក់ភាគហ ៊ុន ៥៥% ររស់ែលនួ កនុងធនាគារ ANZ Royal 

ខែលជាការវិនិនោគរួមគាន នៅកមពុជា នៅឱ្យប្កុមហ ៊ុន J Trust ខែលជាប្កុមហ ៊ុនហិរញ្ញវត្ថចុប្មុុះ ។ 

ប្កុមហ ៊ុន J Trust ខែលមានទីស្នន កក់ារកណ្តា លសថិត្នៅទីប្កងុត្កូយូ គជឺាប្កមុហ ៊ុនហិរញ្ញវត្ថចុប្មុុះមួយ ខែលបានច៊ុុះរញ្ជកីនងុទផី្សារភាគហ ៊ុនទីប្កុងត្ូកយូ និង មាននែើមទ៊ុនសរ៊ុរនលើទីផ្សារចាំនួន ០,៧ 
រ ៊ីលានែ៊ុលាល រអានមរកិ ។ ប្កុមហ ៊ុន J Trust មានែាំន ើរការអាជីវកមមកនុងប្រនទសចាំននួ ប្បាាំ ខែលរមួទាំងប្រត្រិត្ាិការធនាគារនៅប្រនទសកូនរ៉េខាងត្បងូ នងិ ប្រនទសឥ ឌូ ននស៊ុី ។ 

ប្រត្ិរត្ាិការននុះប្ត្ូវបានយល់ប្រមនោយប្កមុហ ៊ុន រ៉េូោ៉ា ល់ ប្គុរ រួចនហើយ រ៉ា៊ុខនានៅរង់ចាំការអន៊ុម័ត្តាមផ្សលូវចាររ់ីធនាគារជាត្ិថ្នកមពជុា នងិ ប្កសួងពា ជិជកមម ។ 

នែើមបីធានាឲ្យបាននូវការនផ្សេរកមមសទិធិនោយរលនូ ធនាគារ ANZ នងឹនៅខត្រនាប្គរ់ប្គងអាជីវកមមននុះ រហតូ្ែល់ប្រត្រិត្ាកិារប្ត្ូវបានរាំនរញចរ់សរវប្គរ់ ខែលរំរឹងថានឹងមានរយៈនរល ១២ ខែ ។ 

ែល់នរលននាុះ ប្កមុហ ៊ុន J Trust នឹងទទលួប្គរ់ប្គងរនា ។ 

សាំ ួរខែលប្ត្ូវបានសួរជាញឹកញារ ់(FAQs) នោយអត្ិងជិន 

នហត្៊ុអវធីនាគារ ANZ បានលកភ់ាគហ ៊ុន ៥៥% ររសែ់លនួនៅកនងុធនាគារ ANZ Royal ? 

ការសនប្មចចិត្ាលក់ភាគហ ៊ុនននុះ គឺប្សរនៅតាមែាំន ើរការប្ត្ួត្រិនតិ្យនលើយ៊ុទធស្នប្សតថ្នអាជីវកមម កនុងភារជាថ្ែគអូនារជាត្ិទាំងឡាយនប្កាម ANZ Group 

កនុងនគាលរាំ ងនធវើឱ្យអាជីវកមមមានលកខណ ៈាយយប្សួល និង នតា ត្នលើែាំន ើរការអាជីវកមមហិរញ្ញវត្ថុសប្មារ់ស្នថ រន័ ខែលសថតិ្នប្កាមកមមសទិធិទាំងប្សងុររសែ់លួន កនុងត្ាំរន់ ។ 

ធនាគារ ANZ នៅខត្យល់ន ើញថា ររិោកាសអាជីវកមមនៅប្រនទសកមពុជា មានភារទក់ទញ នហើយកទ៏ទួលស្នា លន់ូវភារសាំខាន់ថ្នកាំន ើននសែឋកចិចររស់ប្រនទសននុះ កនងុត្ាំរនអ់ាស្ន នផ្សងខែរ ក៏រ៉ា៊ុខនា 

ការលក់ភាគហ ៊ុនននុះ គឺប្សរនងឹនគាលរាំ ងររស់ធនាគារ ANZ នោយស្នរខត្ការរនាែិត្ែាំប្រងឹខប្រងររសធ់នាគារននុះ កនងុការនធវើឱ្យអាជីវកមមររសែ់លួនមានលកខណ ៈាយយប្សួល ។ 

ការសនប្មចចិត្ាននុះ នធវើន ើងរនាេ រ់រកីារប្រកាសររសធ់នាគារ ANZ អាំរីការលក់ភាគហ ៊ុនររសែ់លួនកនុង Metrobank Card Corporation នៅប្រនទសហវលីីរនី 
និង Shanghai Rural Commercial Bank នៅប្រនទសចិន ប្រមទាំងការលក់អាជីវកមមធានារ៉េ រ់រងជីវិត្ និង នស្នធននិវត្ានរ៍រស់ែលនួ 
នៅប្រនទសអូស្ត្ស្នា លីនទៀត្ផ្សង ។ 

ែ្ុាំជាអត្ងិជិនររសធ់នាគារ ANZ Royal មាន ក ់ នហត្៊ុអវែី្ុាំចងក់ាល យជាអត្ងិជិនររសប់្កមុហ ៊ុន J Trust នៅវញិ នៅនរលខែលការលកភ់ាគហ ៊ុនររស់ ធនាគារ ANZ 

ប្ត្វូបានរញ្ចរ?់ 

ប្កុមហ ៊ុន J Trust គឺជាប្កុមហ ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុចប្មុុះជរ៉ា៊ុន ខែលបានច៊ុុះរញ្ជកីនុងទផី្សារភាគហ ៊ុនទីប្កុងត្ូកយូ នោយមាននែើមទ៊ុនសរ៊ុរនលើទីផ្សាររចចុរបននចាំនួន ០,៧ រ ៊ីលានែ៊ុលាល រអានមរិក ។ ប្កុមហ ៊ុន J 
Trust មានទីស្នន កក់ារកណ្តា លសថិត្នៅទីប្កងុត្កូយ ូនិង មានែាំន ើរការអាជីវកមមកនងុប្រនទសចាំននួ ប្បាាំ ខែលរួមទាំងប្រត្រិត្ាិការធនាគារនៅប្រនទសកូនរ៉េខាងត្បងូ នងិ ប្រនទសឥ ឌូ ននស៊ុី ។ 

កនុងរយៈនរលរ៉ា៊ុនាម នឆ្ន ាំនប្កាយននុះ ប្កមុហ ៊ុន J Trust បានរប្ងីកអាជីវកមមររស់ែលនួោ៉ា ងរហ័សកនុងវិសយ័នសវាកមមហិរញ្ញវត្ថ ុ តាមរយៈការទិញ ។ ត្ាំរន់អាស៊ុអីានគនយ ៍

ខែលររ់រញ្ចូលទាំងប្រនទសកមពុជា គឺជាទផី្សារែ៏សាំខានម់យួសប្មារ់ប្កុមហ ៊ុន J Trust នហើយប្កុមហ ៊ុន J Trust បានប្រកាសអាំរកីារទិញអាជីវកមមធនាគារនៅប្រនទសឥ ឌូ ននស៊ុី 
កាលរឆី្ន ាំ២០១៤ និងនៅប្រនទសកូនរ៉េខាងត្បូង កាលរឆី្ន ាំ២០១៥ ។ 

ប្រត្ិរត្ាិការននុះ មានពាករ់័នធខត្ជាមយួនងឹការតល ស់រាូរការកាន់ការ់ភាគហ ៊ុនរ៉ា៊ុនណ្តណ ុះ នោយមនិខមនជាការតល ស់រាូរនូវសហប្គាសែាំន ើរការ និនោជតិ្ទាំងអស់ររសធ់នាគារ ANZ Royal 

នឹងនៅខត្រនប្មើការាយរនៅធនាគារននុះែខែល ។ មានន័យថា នឹងមានការរនា និងែាំន ើការការនផ្សេរនោយរលូនសប្មារ់ អត្ិងជិនររស់នយើង ។  



2 
 

នត្ើនសវាធនាគារររសែ់្ុាំនងឹមានផ្សលរ៉ាុះពាលែ់ចូនមាចខែរ? 

ប្រត្ិរត្ាិការននុះ  មិនមានផ្សលរ៉ាុះពាល់ភាល មៗែល់នសវាធនាគារររសអ់នកន ើយ ។ ែាំន ើរការអាជីវកមមនងឹប្រប្រឹត្ានៅជាធមមតា ។ 

នែើមបីធានាឲ្យបាននូវែាំន ើការថ្នការនផ្សេរកមមសទិធិនោយរលនូ ធនាគារ ANZ នឹងនៅខត្រនាប្គរ់ប្គងអាជីវកមមននុះ រហូត្ែល់ប្រត្ិរត្ាិការប្ត្ូវបានរាំនរញចរស់រវប្គរ់ ខែលរំរឹងថានងឹមានរយៈនរល ១២ 

ខែ ។ ែល់នរលននាុះ ប្កុមហ ៊ុន J Trust នឹងទទួលប្គរ់ប្គងរនា ។ នយើងែ្ុាំនងឹរនាជូនែាំ ឹងែលអ់នកជារនានៅនទៀត្កនងុអាំ ុងនរលននុះ ។ 

នយើងែ្ុាំ នងឹែតិ្ែាំគាាំប្ទែលអ់ត្ងិិជនខផ្សនកស្នថ រន័ ខផ្សនកស្នជីវកមម នងិរ៊ុគាលទាំងឡាយររសធ់នាគារ ANZ Royal នៅកមពុជា កនងុអាំ ុងនរលននុះ 
នែើមបីធានាឲ្យបាននូវែាំន ើការថ្នការនផ្សេរកមមសទិធិែ៏រលនូ ។ 

 

 

នត្ើែ្ុាំអាចររំងឹទ៊ុកថា ប្រត្រិត្ាកិារននុះនងឹនកើត្ន ើងនៅនរលណ្តខែរ? 

នយើងែ្ុាំររំឹងទ៊ុកថា ែាំន ើរការននុះនឹងនប្រើនរលរហតូ្ែល ់១២ ខែ នែើមបីរញ្ចរ់សរវប្គរ់ ។ នយើងែ្ុាំនងឹរនាជូនែាំ ងឹែលអ់នកជារនានៅនទៀត្កនងុអាំ ុងនរលននុះ ។ 

នត្ើែ្ុាំប្ត្វូការរារូគ នធីនាគារររសែ់្ុាំបានខែរឬនទ? 

នទ, មិនចាំបាច់នធវើការតល ស់រាូរនទ នប្ពាុះថាមនិមានការតល ស់រាូរន ើយ ។ 

នត្ើនងឹមានអវនីកើត្ន ើងែលុះែលឥ់ ទនធនាគារ (Bank loan) កាត្ឥ ទន (Credit Card) រនិេសុប្មារក់មមវធិនីលើកទកឹចតិ្ាែលអ់ត្ងិជិន (loyalty 

program points) រចចរុបននររសែ់្ុាំ ជាមយួធនាគារ ANZ Royal  ។ល។ ? 

មិនមានការខប្រប្រួលែល់ទាំនាកទ់ាំនងធនាគារររស់អនកជាមយួនឹងនយើងែ្ុាំន ើយ ។ ែ នងិ លកខណែ ឌ រចចរុបននខែលអន៊ុវត្ាចាំនពាុះអនក ប្បាកស់ាំ ង អប្តាការប្បាក់ ថ្ងលនសវានផ្សេងៗ 
ប្រមទាំងអត្ថប្រនោជនទ៍ាំងឡាយ នឹងនៅខត្អន៊ុវត្ាែខែលកនុងអាំ ុងអនារកាលននុះ ។ 

នត្ើមានអវនីកើត្ន ើង ប្រសនិនរើែ្ុាំកាំរ៊ុងរងចាំការយលប់្រមនលើពាកយស៊ុាំ ឬថាែ្ុាំសថតិ្នៅកនងុែាំន ើរការថ្នការរនាផ្សលតិ្ផ្សលមយួ (ែចូជា ប្បាករ់នញ្ញើមានការកាំ ត្)់? 

មិនមានការតល ស់រាូរចាំនពាុះផ្សលិត្ផ្សល និង នសវាររស់នយើងែ្ុាំខែលបានផ្សាល់ឲ្យននាុះនទ នហើយពាកយស៊ុាំងមណី្តមយួនងឹប្ត្ូវបានរិនតិ្យនមើលប្សរនៅតាមែ នងិ លកខណែ ឌ រចចរុបននខែលអន៊ុវត្ាចាំនពាុះអនក ។ 

នលាកអនកអាចរនាកចិចការធនាគារជាធមមតាជាមួយនឹងធនាគារ ANZ Royal ។ 

នត្ើធនាគារ ANZ នងឹមានវត្ាមាននៅកនងុប្រនទសកមពជុានទ រនាេ ររ់កីារលកភ់ាគហ ៊ុនររសែ់លនួកនងុធនាគារ ANZ Royal? 

នៅនរលណ្តខែលការលក់នផ្សេររញ្ចរ់នហើយ ធនាគារ ANZ នឹងមិនមានវត្ាមានប្រត្ិរត្ាិការនៅកនងុប្រនទសកមពជុានទៀត្ន ើយ ។ 

ច៊ុុះប្រសនិនរើ ែ្ុាំមនិចងម់ាននសវាធនាគារមយួនងឹធនាគារ ANZ Royal នទ នៅនរលខែលការលកភ់ាគហ ៊ុន ររសធ់នាគារ ANZ ប្ត្វូបានរញ្ចរន់ហើយននាុះ? 

នយើងែ្ុាំ ឲ្យត្ថ្មលចាំនពាុះទាំនាកទ់ាំនងររស់នយើងែ្ុាំជាមួយនងឹអត្ិងជិនររស់នយើងែ្ុាំ ។ ធនាគារ ANZ នឹងរនាកានក់ារភ់ាគហ ៊ុនចាំននួ ៥៥% ររសែ់លួន និង ប្គរ់ប្គងអាជីវកមម 

រហូត្ែល់ការលក់ប្ត្ូវបានរញ្ចរ់ ខែលរំរងឹថានឹងនប្រើរយៈនរលអស ់ ១២ ខែ ។ នៅកនុងអាំ ុងនរលននុះ ធនាគារ ANZ និង ប្កមុហ ៊ុន J Trust  នឹងនធវើការរួមគាន  
នែើមបីធានាឲ្យមានការនផ្សេរថ្នកមមសទិធិែ៏រលនូ នងិមានការរំខានត្ចិត្ចួរាំផ្ស៊ុត្ ។ 
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នត្ើការលកភ់ាគហ ៊ុនននុះ មានផ្សលរ៉ាុះពាលែ់លវ់ត្ាមានអាជវីកមមហរិញ្ញវត្ថសុប្មារស់្នថ រន័ ររសធ់នាគារ ANZ  នៅអាស៊ុខីែរ ឬនទ ? 

ធនាគារ ANZ នៅខត្ែិត្ែាំប្រឹងខប្រងរកាវត្ាមានអាជីវកមមហិរញ្ញវត្ថសុប្មារ់ស្នថ រ័នររសែ់លួននៅទវីរអាស៊ុីននុះ ។ រណ្តា ញកនងុត្ាំរន់ររស់នយើង គឺជាលកខណ ៈរនិសសែ៏សាំខានម់ួយសប្មារធ់នាគារ 
ANZ និង ជាគនលឹុះកនងុការសនប្មចមហិចឆតាររស់នយើងខែលចងក់ាល យែលួនជាធនាគារខែលលអរាំផ្ស៊ុត្ កនុងការគាាំប្ទែល់រណ្តា ប្កមុហ ៊ុនខែលមានពា ិជជកមម និង លាំហូរនែើមទ៊ុនទូទាំងត្ាំរន់ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


