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ធនាគារ ANZ លកភ់ាគហ ៊ុននៅកន៊ុងធនាគារ ANZ Royal 

នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ធនាគារ ANZ បានប្រកាសថា ែលួនបានប្រមនប្រៀងលកភ់ាគហ ៊ុន 
៥៥% ររស់ែលួន កន៊ុងធនាគារ ANZ Royal ខែលជាការវនិនិោគរមួគាន នៅកមព៊ុជា នៅឱ្យប្កុមហ ៊ុន J Trust 
ខែលជាប្កុមហ ៊ុនហិរញ្ញ វត្ថ៊ុចប្មុុះ ។ 

ប្កុមហ ៊ុន J Trust ខែលមានទីស្នន កក់ារកណ្តា លសថិត្នៅទីប្កុងតូ្កយ ូ គឺជាប្កុមហ ៊ុនហិរញ្ញ វត្ថ៊ុចប្មុុះមយួ 
ខែលបានច៊ុុះរញ្ជ ីកន៊ុងទផី្សារភាគហ ៊ុនទីប្កងុតូ្កយ ូនិង មាននែើមទ៊ុនសរ៊ុរនលើទផី្សារចាំននួ ០,៨ រ លីានែ៊ុលាល រ
អានមរកិ ។ ប្កុមហ ៊ុន J Trust មានែាំន ើ រការអាជីវកមមកន៊ុងប្រនទសចាំនួន ប្បាាំ ខែលរមួទាំងប្រត្រិត្ាិការ
ធនាគារនៅប្រនទសកូនរ ៉េខាងត្បងូ និង ប្រនទសឥ ឌូ ននស៊ុី ។ 

ប្រត្ិរត្ាិការននុះប្ត្ូវបានយល់ប្រមនោយប្កុមហ ៊ុន រ ៉េោូ៉េ ល់ ប្គុរ រចួនហើយ រ៉េ៊ុខនានៅរងច់ាំការអន៊ុមត័្តាមផ្សលូវ
ចាររ់ីធនាគារជាត្ិថ្នកមព៊ុជា និង ប្កសួងពា ិជជកមម ។ 

នែើមបធីានាឲ្យបាននូវការនផ្សេរកមមសិទធិនោយរលូន ធនាគារ ANZ នឹងនៅខត្រនាប្គរប់្គងអាជីវកមមននុះ រហូត្
ែល់ប្រត្ិរត្ាិការប្ត្ូវបានរាំនរញចរស់រវប្គរ ់ ខែលរ ាំរឹងថានឹងមានរយៈនរល ១២ ខែ ។ ែល់នរលននាុះ 
ប្កុមហ ៊ុន J Trust នឹងទទួលប្គរប់្គងរនា ។ 

សណួំរដែលត្រវូបានសរួជាញកឹញាប ់(FAQs) ដោយអរិថជិន 

នហត្៊ុអវធីនាគារ ANZ បានលកភ់ាគហ ៊ុន ៥៥% ររស់ែលួននៅកន៊ុងធនាគារ ANZ Royal ? 

ការសនប្មចចិត្ាលកភ់ាគហ ៊ុនននុះ គឺប្សរនៅតាមែាំន ើ រការប្ត្ួត្រិនតិ្យនលើយ៊ុទធស្នស្រសាថ្នអាជីវកមម កន៊ុងភារ
ជាថ្ែគូអនារជាត្ិទាំងឡាយនប្កាម ANZ Group កន៊ុងនគាលរាំ ងនធវើឱ្យអាជីវកមមមានលកខណ ៈាយ
ប្សួល និង នតា ត្នលើែាំន ើ រការអាជីវកមមហិរញ្ញ វត្ថ៊ុសប្មារស់្នថ រន័ ខែលសថិត្នប្កាមកមមសិទធិទាំងប្សុងររស់
ែលួន កន៊ុងត្ាំរន ់។ 

ធនាគារ ANZ នៅខត្យល់ន ើញថា ររោិកាសអាជីវកមមនៅប្រនទសកមព៊ុជា មានភារទកទ់ញ នហើយក៏
ទទួលស្នា ល់នូវភារសាំខានថ់្នកាំន ើ ននសែឋកិចចររស់ប្រនទសននុះ កន៊ុងត្ាំរនអ់ាស្ន នផ្សងខែរ ករ៏៉េ៊ុខនា ការលក់
ភាគហ ៊ុនននុះ គឺប្សរនងឹនគាលរាំ ងររស់ធនាគារ ANZ នោយស្នរខត្ការរនាែិត្ែាំប្រងឹខប្រងររស់
ធនាគារននុះ កន៊ុងការនធវើឱ្យអាជវីកមមររស់ែលួនមានលកខណ ៈាយប្សួល ។ 

ការសនប្មចចិត្ាននុះ នធវើន ើងរនាេ ររ់ីការប្រកាសររស់ធនាគារ ANZ អាំរីការលកភ់ាគហ ៊ុនររស់ែលួនកន៊ុង 
Metrobank Card Corporation នៅប្រនទសហវីលីរនី និង Shanghai Rural Commercial 
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Bank នៅប្រនទសចិន ប្រមទាំងការលកអ់ាជីវកមមធានារ៉េររ់ងជីវតិ្ និង នស្នធននិវត្ានរ៍រស់ែលួន នៅប្រនទស
អូស្រស្នា លីនទៀត្ផ្សង ។ 

ែ្៊ុ ាំជាអត្ងិជិនររស់ធនាគារ ANZ Royal មាន ក ់នហត្៊ុអវែី្៊ុ ាំចងក់ាល យជាអត្ងិជិនររស់ប្កមុហ ៊ុន J Trust នៅវញិ 
នៅនរលខែលការលកភ់ាគហ ៊ុនររស់ ធនាគារ ANZ ប្ត្វូបានរញ្ចរ?់ 

ប្កុមហ ៊ុន J Trust គឺជាប្កុមហ ៊ុនហិរញ្ញ វត្ថ៊ុចប្មុុះជរ៉េ៊ុន ខែលបានច៊ុុះរញ្ជ ីកន៊ុងទផី្សារភាគហ ៊ុនទីប្កងុតូ្កយ ូ
នោយមាននែើមទ៊ុនសរ៊ុរនលើទផី្សាររចច៊ុរបននចាំនួន ០,៨ រ លីានែ៊ុលាល រអានមរកិ ។ ប្កមុហ ៊ុន J Trust មានទី
ស្នន កក់ារកណ្តា លសថិត្នៅទីប្កុងតូ្កយ ូ និង មានែាំន ើ រការអាជីវកមមកន៊ុងប្រនទសចាំនួន ប្បាាំ ខែលរមួទាំង
ប្រត្ិរត្ាិការធនាគារនៅប្រនទសកូនរ ៉េខាងត្បងូ និង ប្រនទសឥ ឌូ ននស៊ុី ។ 

កន៊ុងរយៈនរលរ៉េ៊ុនាម នឆ្ន ាំនប្កាយននុះ ប្កុមហ ៊ុន J Trust បានរប្ងីកអាជីវកមមររស់ែលួនោ៉េ ងរហ័សកន៊ុងវស័ិយ
នសវាកមមហិរញ្ញ វត្ថ៊ុ តាមរយៈការទិញ ។ ត្ាំរនអ់ាស៊ុីអានគនយ ៍ខែលរររ់ញ្ចូ លទាំងប្រនទសកមព៊ុជា គឺជាទីផ្សារ
ែស៏ាំខានម់យួសប្មារប់្កុមហ ៊ុន J Trust នហើយប្កុមហ ៊ុន J Trust បានប្រកាសអាំរីការទិញអាជីវកមម
ធនាគារនៅប្រនទសឥ ឌូ ននស៊ុី កាលរីឆ្ន ាំ២០១៤ និងនៅប្រនទសកូនរ ៉េខាងត្បងូ កាលរឆី្ន ាំ២០១៥ ។ 

ប្រត្ិរត្ាិការននុះ មានពាករ់ន័ធខត្ជាមយួនឹងការតល ស់រាូរការកានក់ារភ់ាគហ ៊ុនរ៉េ៊ុនណ្តណ ុះ នោយមនិខមនជាការ
តល ស់រាូរនូវសហប្គាសែាំន ើ រការ និនោជិត្ទាំងអស់ររស់ធនាគារ ANZ Royal នឹងនៅខត្រនប្មើការារ
នៅធនាគារននុះែខែល ។ មាននយ័ថា នឹងមានការរនា នងិែាំន ើ ការការនផ្សេរនោយរលូនសប្មារ ់អត្ងិិជន
ររស់នយើង ។  

នត្ើនសវាធនាគារររស់ែ្៊ុ ាំនងឹមានផ្សលរ៉េុះពាល់ែូចនមាចខែរ? 

ប្រត្ិរត្ាិការននុះ  មនិមានផ្សលរ៉េុះពាល់ភាល មៗែល់នសវាធនាគារររស់អនកន ើយ ។ ែាំន ើ រការអាជីវកមមនងឹ
ប្រប្រឹត្ានៅជាធមមតា ។ 

នែើមបធីានាឲ្យបាននូវែាំន ើ ការថ្នការនផ្សេរកមមសិទធិនោយរលូន ធនាគារ ANZ នឹងនៅខត្រនាប្គរប់្គងអាជីវ
កមមននុះ រហូត្ែល់ប្រត្ិរត្ាិការប្ត្ូវបានរាំនរញចរស់រវប្គរ ់ខែលរ ាំរឹងថានងឹមានរយៈនរល ១២ ខែ ។ ែល់
នរលននាុះ ប្កមុហ ៊ុន J Trust នឹងទទួលប្គរប់្គងរនា ។ នយើងែ្៊ុ ាំនឹងរនាជូនែាំ ឹងែល់អនកជារនានៅនទៀត្
កន៊ុងអាំ ៊ុងនរលននុះ ។ 

នយើងែ្៊ុ ាំ នងឹែិត្ែាំគាាំប្ទែល់អត្ិងិជនខផ្សនកស្នថ រន័ ខផ្សនកស្នជីវកមម និងរ៊ុគាលទាំងឡាយររស់ធនាគារ ANZ 
Royal នៅកមព៊ុជា កន៊ុងអាំ ៊ុងនរលននុះ នែើមបធីានាឲ្យបាននូវែាំន ើ ការថ្នការនផ្សេរកមមសិទធិែរ៏លូន ។ 
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នត្ើែ្៊ុ ាំអាចរ ាំរងឹទ៊ុកថា ប្រត្រិត្ាកិារននុះនងឹនកើត្ន ើងនៅនរលណ្តខែរ? 

នយើងែ្៊ុ ាំរ ាំរឹងទ៊ុកថា ែាំន ើ រការននុះនឹងនប្រើនរលរហូត្ែល់ ១២ ខែ នែើមបរីញ្ចរស់រវប្គរ ់ ។ នយើងែ្៊ុ ាំនឹងរនា
ជូនែាំ ឹងែល់អនកជារនានៅនទៀត្កន៊ុងអាំ ៊ុងនរលននុះ ។ 

នត្ើែ្៊ុ ាំប្ត្វូការរាូរគ នធីនាគារររស់ែ្៊ុ ាំបានខែរឬនទ? 

នទ, មនិចាំបាចន់ធវើការតល ស់រាូរនទ នប្ពាុះថាមនិមានការតល ស់រាូរន ើយ ។ 

នត្ើនងឹមានអវនីកើត្ន ើងែលុះែល់ឥ ទនធនាគារ (Bank loan) កាត្ឥ ទន (Credit Card) រនិេ៊ុសប្មារ់
កមមវធិនីលើកទកឹចតិ្ាែល់អត្ងិជិន (loyalty program points) រចច៊ុរបននររស់ែ្៊ុ ាំ ជាមយួធនាគារ ANZ Royal  
។ល។ ? 

មនិមានការខប្រប្រួលែល់ទាំនាកទ់ាំនងធនាគារររស់អនកជាមយួនឹងនយើងែ្៊ុ ាំន ើយ ។ ែ និង លកខណែ ឌ
រចច៊ុរបននខែលអន៊ុវត្ាចាំនពាុះអនក ប្បាកស់ាំ ង អប្តាការប្បាក ់ ថ្ងលនសវានផ្សេងៗ ប្រមទាំងអត្ថប្រនោជន៍
ទាំងឡាយ នងឹនៅខត្អន៊ុវត្ាែខែលកន៊ុងអាំ ៊ុងអនារកាលននុះ ។ 
នត្ើមានអវនីកើត្ន ើង ប្រសិននរើែ្៊ុ ាំកាំរ៊ុងរងចាំការយល់ប្រមនលើពាកយស៊ុាំ ឬថាែ្៊ុ ាំសថិត្នៅកន៊ុងែាំន ើ រការថ្នការរនា
ផ្សលិត្ផ្សលមយួ (ែូចជា ប្បាករ់នញ្ញ ើមានការកាំ ត្)់? 

មនិមានការតល ស់រាូរចាំនពាុះផ្សលិត្ផ្សល និង នសវាររស់នយើងែ្៊ុ ាំខែលបានផ្សាល់ឲ្យននាុះនទ នហើយពាកយស៊ុាំងមីណ្ត
មយួនឹងប្ត្ូវបានរិនតិ្យនមើលប្សរនៅតាមែ និង លកខណែ ឌ រចច៊ុរបននខែលអន៊ុវត្ាចាំនពាុះអនក ។ 

នលាកអនកអាចរនាកិចចការធនាគារជាធមមតាជាមយួនងឹធនាគារ ANZ Royal ។ 

នត្ើធនាគារ ANZ នងឹមានវត្ាមាននៅកន៊ុងប្រនទសកមព៊ុជានទ រនាេ ររ់កីារលកភ់ាគហ ៊ុនររស់ែលួនកន៊ុងធនាគារ 
ANZ Royal? 

នៅនរលណ្តខែលការលកន់ផ្សេររញ្ចរន់ហើយ ធនាគារ ANZ នឹងមនិមានវត្ាមានប្រត្ិរត្ាកិារនៅកន៊ុងប្រនទស
កមព៊ុជានទៀត្ន ើយ ។ 

ច៊ុុះប្រសិននរើ ែ្៊ុ ាំមនិចងម់ាននសវាធនាគារមយួនងឹធនាគារ ANZ Royal នទ នៅនរលខែលការលកភ់ាគហ ៊ុន 
ររស់ធនាគារ ANZ ប្ត្វូបានរញ្ចរន់ហើយននាុះ? 

នយើងែ្៊ុ ាំ ឲ្យត្ថ្មលចាំនពាុះទាំនាកទ់ាំនងររស់នយើងែ្៊ុ ាំជាមយួនឹងអត្ិងិជនររស់នយើងែ្៊ុ ាំ ។ ធនាគារ ANZ នឹងរនា
កានក់ារភ់ាគហ ៊ុនចាំនួន ៥៥% ររស់ែលួន និង ប្គរប់្គងអាជីវកមម រហូត្ែល់ការលកប់្ត្ូវបានរញ្ចរ ់ ខែល
រ ាំរឹងថានឹងនប្រើរយៈនរលអស់ ១២ ខែ ។ នៅកន៊ុងអាំ ៊ុងនរលននុះ ធនាគារ ANZ និង ប្កុមហ ៊ុន J Trust  
នឹងនធវើការរមួគាន  នែើមបធីានាឲ្យមានការនផ្សេរថ្នកមមសិទធិែរ៏លូន និងមានការរ ាំខានត្ិចត្ួចរាំផ្ស៊ុត្ ។ 
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នត្ើការលកភ់ាគហ ៊ុនននុះ មានផ្សលរ៉េុះពាល់ែល់វត្ាមានអាជវីកមមហិរញ្ញ វត្ថ៊ុសប្មារស់្នថ រន័ ររស់ធនាគារ ANZ  
នៅអាស៊ុីខែរ ឬនទ ? 

ធនាគារ ANZ នៅខត្ែិត្ែាំប្រងឹខប្រងរកាវត្ាមានអាជីវកមមហិរញ្ញ វត្ថ៊ុសប្មារស់្នថ រន័ររស់ែលួននៅទវីរអាស៊ុីននុះ 
។ រណ្តា ញកន៊ុងត្ាំរនរ់រស់នយើង គឺជាលកខណ ៈរិនសសែស៏ាំខានម់យួសប្មារធ់នាគារ ANZ និង ជាគនលឹុះ
កន៊ុងការសនប្មចមហិចឆតាររស់នយើងខែលចងក់ាល យែលួនជាធនាគារខែលលអរាំផ្ស៊ុត្ កន៊ុងការគាាំប្ទែល់រណ្តា ប្កមុ
ហ ៊ុនខែលមានពា ិជជកមម និង លាំហូរនែើមទ៊ុនទូទាំងត្ាំរន ់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


