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របាយការណ៍ពិសៃស



  
Q

តើលោកវាយតម្លៃយ៉ាងដូច
ម្តៃចចំពោះដំណើរដ៏វៃងឆ្ងាយ

នៅកម្ពជុាខណៈABAបៃរព្ធខួប
លើកទី២៥របស់ខ្លនួ?
ធនាគារABAត្រវូបានបង្កើតឡើង

ក្នងុឆ្នាំ១៩៩៦មានឈ្មោះថាធនាគារ
វឌ្រឍនៈអាសី៊ចំកាត់។ទោះយ៉ាងណា
ដំណាកក់ាលដ៏សកម្មន្រការអភិវឌ្រឍ
ឡើងវិញគឺបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០០៩
នៅព្រលដ្រលគណៈគ្រប់គ្រងថ្មីបាន
ចូលរួមជាមួយធនាគារហើយយីហោ
ABAត្រវូបានណ្រនំានៅលើទីផ្រសារ។
ជាមួយនឹងការទិញយកត្រូវបានធ្វើ
ឡើងរួចរាល់ការវិនិយោគដ៏សំខាន់ៗ
នៅក្នងុធនាគារទាក់ទងនឹងបច្ច្រកវិទ្រយា
ព័ត៌មានវិទ្រយាITនិងហ្រដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ
ក៏បានចាប់ផ្ដើមផងដ្ររ។ធនាគារ 
អាចទទួលបានផលចំណ្រញក្នងុឆ្នាំ
២០១០ហើយបានរីកចម្រើនឥតឈប់
ឈរចាប់តំាងពីព្រលនោះមក។
តំាងពីដំបូងមកយើងបានយល់អំពី

សារៈសំខាន់ន្រការផ្តល់ផលិតផល
ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយគ៊ណភាព និង
ងាយស្រលួសម្រប់ប្រជាជនកម្ពជុា។
ការយល់ដឹងន្រះបានសម្រចួសម្រងំ
យ៊ទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងសម្រប់ឆ្នាំ
បន្តបនា្ទាប់ហើយការយល់ដឹងនោះនៅ
ត្រជាចលករជំរ៊ញដល់យើងក្នុងការ
អភិវឌ្រឍផលិតផលនិងស្រវាកម្មថ្មីៗ ជា
មួយនឹងគោលគំនិតចម្របងដ្រលបាន
ឆ្លះុបញ្ចាងំនៅក្នងុប្រសកកម្មរបស់យើង
គឺដើម្របីជួយដល់អាជីវកម្ម និងប្រជាជន
កម្ពជុាក្នងុការកសាងអនាគតកាន់ត្រ
ទូលំទូលាយនិងត្រចះត្រចង់តាមរយៈ
ការផ្តល់ស្រវាធនាគារប្រកបដោយ
ជំនាញវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់និងបច្ច្រកវិទ្រយាទំនើប
បំផ៊តក្នុងផ្ន្រកធនាគារសម្រប់ទំាង
អស់គា្នា។យើងជឿជាក់ថាភាពស្មោះ-
ត្រង់ និងការផ្តោតសំខាន់លើអតិថិជន
បានជួយយើងឱ្រយមានជំហររឹងមំានៅក្នងុ
ទីផ្រសារ និងកា្លាយជាធនាគារកំពូលមួយ
នៅក្នងុប្រទ្រស។

Q
តើលោកមើលឃើញឱកាស
សមៃប់ការរីកចមៃើនមកពី

ណា[ផ្នៃកណាខ្លះ]?
យើងបានបង្កើតយ៊ទ្ធសាស្ត្រអាជីវ-

កម្មដ្រលមានលក្ខណៈឯកវន្តនៅ

ធនាគារABAដោយមានអាជីវកម្ម
សំខាន់ចំនួន២ផ្ន្រក។ ទីមួយគឺផ្តោត
លើស្រវាធនាគារប៊គ្គលនៅព្រលយើង
និយយអំពីការដក់ប្រក់បញ្ញើផលិត-
ផលកាតការផ្ទ្ររប្រក់និងស្រវាកម្មគ្រប់-
គ្រងគណនីធនាគារផ្រស្រងៗទៀត។
យើងមើលឃើញការរីកចម្រើនរបស់

ធនាគារយ៉ាងធំធ្រងនៅក្នងុផ្ន្រកន្រះ។
ឧទាហរណ៍ចំនួនគណនីប៊គ្គលសរ៊ប
របស់យើងបានកើនឡើង១០ដងក្នងុ
រយៈព្រល៥ឆ្នាំច៊ងក្រយន្រះ។ជាការ
ពិតការណ្រនំាអំពីកម្មវិធីទូរសព្ទ័ABA
Mobile ដំបូងគ្ររបស់យើងនៅឆ្នាំ
២០១៥បានរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់
ដល់កំណើនន្រះ។
ផ្ន្រកទីពីរគឺការផ្តល់ប្រក់កម្ចីដ្រល

យើងផ្តោតលើអតថិជិនខា្នាតតចូបផំត៊
ខា្នាតតចូនងិមធ្រយម(MSME)ដ្រល
បច្ចុប្របន្នមានចំនួន៧៨ភាគរយន្រ
ផលបត័្រឥណទានសរប៊របស់យើង។
ប៉៊ន្ត្រទោះបីនៅក្នុងផ្ន្រកផ្តល់ប្រក់កម្ចី
ក៏ដោយក៏មានផ្ន្រកសម្រប់បច្ច្រក-
វិទ្រយាដ្រលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ
របស់យើងនងិជយួយើងឱ្រយបង្កើតគរំូ
និងផ្តល់ជូនផលិតផលល្អប្រសើរនៅ
គ្រប់ផ្ន្រកផ្រស្រងៗន្រទីផ្រសារ។
នៅប៉៊នា្មោនឆ្នាំខាងម៊ខឬមួយទស-

វត្រសរ៍ខាងមខ៊យើងមើលឃើញសកា្តោ-
នព៊លដ៏អសា្ចារ្រយសម្រប់ការរកីចម្រើន    
បន្ថ្រមទៀតន្រស្រដ្ឋកចិ្ចជាតិពាណជិ្ជ-
កម្មនងិប្រកច់ណំលូរបស់ប្រជាជន។
ដូច្ន្រះយើងមើលឃើញឱកាសគា្មោន
ទបីញ្ចប់នៅក្នងុការប្រមលូផ្តុំតម្រវូការ
របស់អតិថិជននិងចំណ្រះដឹងផ្ន្រក
ហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ច្រកវិទ្រយារបស់យើង។
ការរួមបញ្ចូលគា្នាន្រះបាននាំមកនូវ
ការរីកចម្រើនជាលំដប់ដ្រលយើង
ពិតជាមានមោទនភាព។

Q
តើអ្វីជាយុទ្ធសាស្តៃនៃការ-
ផ្តល់បៃក់កម្ចីរបស់លោក-

កំណើនអាជីវកម្មឬផលប័តៃបុគ្គល?
 ជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានផ្តល់

ប្រក់កម្ចីដល់អាជីវកម្មគ្រប់ទំហំនៅ
ក្នុងវិស័យជាក់ស្ត្រងន្រស្រដ្ឋកិច្ច។វា
ស្ត្រងច្រញដោយផ្ទាល់ពីចក្ខុវិស័យ
ប្រសកកម្មនិងគ៊ណតម្ល្ររបស់យើង
ដ្រលយើងចង់រួមចំណ្រកដល់សហ-
គមន៍ និងអភិវឌ្រឍអាជីវកម្មឯកជន
បន្ថ្រមទៀត។
ដូច្ន្រះយើងត្រៀមខ្លនួជាស្រចដើម្របី

គំាទ្រអ្នកស្នើសំ៊កម្ចីជាមួយប្រក់កម្ចីមាន
ផលិតភាពស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលបន្ថ្រមគ៊ណ
តម្ល្រដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រហើយ
មិនធ្វើឱ្រយអាជីវកម្មជួបបញ្ហា។យើង
ក៏បានបញ្ចលូគម្រងESG(បរិសា្ថាន
សង្គម និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម)
ដោយយើងនឹងមិនផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន
ដល់គម្រងដ្រលប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថាន
ឬគំរាមកំហ្រងដល់ស៊ខ៊មាលភាពរបស់
ប្រជាជននោះទ្រ។
ជាមួយនឹងកំណើនឥតឈប់ឈរន្រ

ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាយើងមើលឃើញពី
របៀបដ្រលអតិថិជនខា្នាតតូចរបស់
យើងពង្រកីសហគ្រសធ៊នតូចនិង
មធ្រយម។យើងរីករាយណាស់ដ្រលបាន
មើលឃើញការរីកចម្រើនប្របន្រះគិត
ចាប់តំាងពីយើងកា្លាយជាដ្រគូជាមួយ
អតិថិជនកម្ចីរបស់យើងហើយរីក-
ចម្រើនជាមួយគា្នា។យើងត្រងត្រធ្វើការ
ស្ទង់ទីផ្រសារជាទៀងទាត់ដ្រលប្រហ្រល
៩០ភាគរយន្រអតិថិជនកម្ចីរបស់
យើងបានបញ្ជាក់ថាប្រកក់ម្ចីរបស់
ABAបានជួយឱ្រយសម្រចគោលដៅ
អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ។ន្រះជាការ
សាទរមួយចំពោះកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រង
របស់យើង។យើងរីករាយក្នងុការគំាទ្រ

ដល់អ្នកស្នើសំ៊កម្ចីទំាងអស់បន្ថ្រម
ទៀត មិនថាជាហាងតូចតាចឬសា-
ជីវកម្មធំៗនោះទ្រ។

 
Q

តើផលិតផលធនាគារឌីជីថល
ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាង

ដូចម្តៃច?
ធនាគារABAត្រងត្រប្រើបច្ច្រក-

វិទ្រយាទាំងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនិង
ផលបត័្រផលតិផលរបសខ់្លនួ។យើង
ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមធនាគារក្នុង
ស្រ៊កដំបូងគ្រដ្រលណ្រនាំកម្មវិធី
ធនាគារអនឡាញនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ
២០០៩ហើយនៅព្រលដ្រលយើង
មើលឃើញការរីកចម្រើនជាលំដប់
និងគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចំនួន
សា្មោតហ្វូននៅក្នងុប្រទ្រសយើងកប៏ាន
កា្លាយជាធនាគារដំបូងគ្រដ្រលដក់
ឱ្រយដំណើរការកម្មវិធីធនាគារតាមទូរ-
ស័ព្ទព្រញល្រញដើម្របីអន៊ញ្ញាតឱ្រយ
អតិថិជនរបស់យើងអាចនាំយក
ធនាគាររបស់ពួកគ្រទៅគ្រប់ទីកន្ល្រង
ដ្រលពួកគ្រទៅ។
ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររប្រព័ន្ធអ្រកូធនា-

គារឌីជីថលរបស់យើងដក់បញ្ចលូនូវ
ផលិតផលនិងដំណោះស្រយជាច្រើន
ដ្រលធ្វើឱ្រយជីវិតអតិថិជនរបស់យើង
កាន់ត្រមានភាពងាយស្រួល និង
ប្រសើរជាងម៊ន។នៅចំាកម្មវិធីធនាគារ
តាមអ៊ីនធឺណិតដ្រលខ្ញុំធ្លាប់បានលើក
ឡើងទ្រ?យើងបានក្រសម្រួលវា
ឡើងវិញដើម្របីប្រើប្រស់សម្រប់
អាជីវកម្មនិងបានចាប់ផ្តើមដំណើរការ
ស្រវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រប់
អាជីវកម្មនៅឆ្នាំ២០២០។ ហើយ
ឥឡូវន្រះវាគឺជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុគួរជាទីទ៊កចិត្តបានសម្រប់
ក្រម៊ហ៊៊នរាប់រយគ្រប់ទំហំជាមួយ

ម៊ខងារដ្រលត្រូវបានរចនាឡើងជា
ពិស្រសសម្រប់អាជីវកម្មរួមមានទំាង
ការគ្រប់គ្រងគណនីការត្រតួពិនិត្រយ
មូលប្របទានប័ត្រការទូទាត់និងម៊ខងារ
ផ្រស្រងៗជាច្រើនទៀត។
ដើម្របីបំព្រញតម្រវូការរបស់ពាណិ-

ជ្ជកម្មអនឡាញនិងអ្នកលក់តាមប្រ- 
ពន្ធ័អនឡាញយើងបានបង្កើតកម្មវិធី
ទូទាត់PayWayផ្ទាល់របស់យើង។
ចាប់តំាងពីការចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០១៨
កម្មវិធីPayWayត្រវូបានជ្រើសរីស
ដោយអ្នកជំនួញជាច្រើន រួមទំាង
សា្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងដ្ររដើម្របីធ្វើការ
ទូទាត់តាមអនឡាញដ្រលលឿន
រហ័សនិងមានស៊វត្ថភិាព។
ដចូដ្រលខ្ញុំបានលើកឡើងរចួហើយ

ថាABAMobileគជឺាកម្មវធិីហរិញ្ញវត្ថុ
លំដប់លើគ្រដ្រលអាចទាញយក
ទៅប្រើប្រស់ដោយឥតគិតថ្ល្រដ្រល
មាននៅលើGooglePlayStore
និងAppleAppStoreនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពជុា។ខ្ញុំគតិថាសមទិ្ធផល
ន្រះគសូបញ្ជាក់អពំីភាពជោគជយ័ន្រ
ដណំោះស្រយស្រវាធនាគារឌជីថីល
និងសារៈសំខាន់របស់វាសម្រប់អតិ-
ថិជនរបស់យើង។

Q
តើអ្វីកំពុងជំរុញរបៀបវារៈ 
ធនាគារឌីជីថលរបស់លោក? 

តើអតថិជិនរបសល់ោកប៉នុា្មានភាគ- 
រយសកម្មជាមួយសៃវាធនាគារឌីជី-
ថល?
គោលបំណងចម្របងរបស់យើង

នៅក្នុងរបៀបវារៈឌីជីថលគឺធ្វើឱ្រយ
ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុកាន់ត្រងាយ-
ស្រួលប្រើប្រស់សម្រប់អតិថិជនដ៏
មានតម្ល្ររបស់យើងមនិថាជាបគ៊្គល
ឬអាជវីកម្មនោះទ្រ។បច្ចបុ្របន្នប្រហ្រល
៩០ភាគរយន្រអតិថិជនABA
សកម្មជាមួយស្រវាធនាគារឌីជីថល
និងប្រើប្រស់ដំណោះស្រយធនា-
គារឌីជីថលរបស់យើង។វាមិនម្រន
ចាប់ផ្ដើមយ៉ាងសមប្រកបប្របន្រះ
តាងំពីដបំងូនោះទ្រគឺយើងត្រវូខតិខំ
ប្រឹងប្រងយ៉ាងខា្លាំងដើម្របីអប់រំ ឬ
ផ្រសព្វផ្រសាយដល់ទីផ្រសារនិងបង្កើនបរិ
យប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការផ្តល់-
ជូននូវផលិតផលដ្រលងាយស្រួល-
ប្រើប្រស់។
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លោកAskhatAzhikhanovនាយកបៃតិបត្តធិនាគារABA។រូបថតSupplied
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ព័ត៌មានលម្អិតអានតទៅគ្រហទំព័រ 
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/special-report

លោកAskhatAzhikhanov
នាយកបៃតបិត្តិធនាគារABA
គសូបញ្ជាក់អពំីការរកីចមៃើន
យ៉ាងឆបរ់ហស័របស់ធនាគារ
ដល់កមៃិតខ្ពស់មួយដៃល
ជួយពងៃឹងអាជីវកម្មធនាគារ
នៅកម្ពុជាជាមួយនឹងបៃព័ន្ធ
អៃកូដៃលជួយលើកកម្ពស់
ទំាងរូបវន្តបុគ្គលសាជីវកម្ម
និងអាជីវកម្មខ្នាតតូច!
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លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ
ជំរុញដោយការដឹកនំាបៃកបដោយទំនួលខុសតៃវូការធ្វើផៃនការដោយបៃងុបៃយ័ត្នម៉ាកយីហោដ៏រឹងមំនិងការទទួលខុសតៃវូរបស់សាជីវកម្ម

ធនាគារABAបានបង្កើតលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមំនៅក្នងុឆ្នា២ំ០២០ទោះបីជាសា្ថានភាពសៃដ្ឋកិច្ចជួបបញ្ហាបៃឈមក៏ដោយ 
ដៃលនៃះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ថាធនាគារបានតៃៀមខ្លនួរួចជាសៃចសមៃប់ឆ្នាំ២០២២។

ទ្រព្រយសកម្ម
គិតជាលានដុលា្លារអាមេរិក

ប្រក់បញ្ញើ
គិតជាលានដុលា្លារអាមេរិក

ប្រក់កម្ចសីរុប
គិតជាលានដុលា្លារអាមេរិក

ប្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ
គិតជាលានដុលា្លារអាមេរិក

មូលធនរបស់ភាគហុ៊និក
គិតជាលានដុលា្លារអាមេរិក

ចំនួនគណនី
គិតជាពាន់

សាខាសរុប បុគ្គលិក
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Q
តើទស្សនៈអាជីវកម្មរបស់
ABAបានរួមចំណ្កយ៉ាង

ដូចម្ត្ចចំពោះសហគមន៍មូលដ្ឋាន
អាជីវកម្មឯកជន និងរូបវន្តបុគ្គល
នៅក្នងុព្ះរាជាណាចក្កម្ពជុា?
យើងជឿជាកថ់ាអ្នកប្រើប្រស់ដ្រល

មកពីផ្ន្រកខុសៗគ្នាដូចជាអ្នកផលិត
អ្នកលក់ដុំអ្នកលក់រាយនិងអ្នកប្រើ-
ប្រស់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍
ផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្មពីប្រតិបត្តិការនិង
ការអនុវត្តចក្ខុវិស័យនិងប្រសកកម្ម
របស់យើង។ដើម្របីកា្លាយជាអ្នកផ្គតផ់្គង់
ស្រវាធនាគរលំដាប់ល្រខ១គួរជាទី
ពនំងឹងាយស្រលួប្រើប្រស់នងិអាច
ទទួលយកបានគឺតម្រូវឱ្រយមានការ-
វិនិយោគដ៏សំខាន់ៗនិងការខិតខំ
ប្រឹងប្រងរបស់យើងឥតឈប់ឈរ។
ដូច្ន្រះយើងបន្តនំាមកនិងប្រកា្លាយ

ទស្រសនៈអាជីវកម្មប្រកបដោយនវានុ
វត្តន៍ទៅជាដំណោះស្រយធនាគរ
ឌីជីថលគំរូប្រតិបត្តកិារដ៏រឹងមំានិងការ
ផ្តល់នូវដំណោះស្រយដ្រលអាច
ទទួលយកបានងាយស្រលួមាន
សុវត្ថភិាព និងប្រសិទ្ធភាពដើម្របីជួយ
អតិថិជននិងសហគមន៍របស់យើងឱ្រយ
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបទ
ពិសោធក្នងុការប្រើប្រស់ស្រវាធនា-
គររបស់ពួកគ្រ។

 
Q

តើធនាគារABAធ្វើយ៉ាង
ដូចម្តច្ដើម្បីឱ្យម៉ាកយីហោ

របស់ខ្លួនមនភាពល្ចធ្លោនៅក្នុង
វិស័យធនាគារដ្លប្កបដោយភាព
ប្កួតប្ជ្ងរបស់កម្ពជុា?
ទិដ្ឋភាពន្រការប្រកួតប្រជ្រងមាន

ការវិវឌ្រឍយ៉ាងខា្លាំងជាពិស្រសការ
ដាក់ឱ្រយដំណើរការនូវដំណោះស្រយ
ឌជីថីល/នងិស្រវាកម្មធនាគរទនំើប
ស្របតាមននិា្នាការនងិរសជាតិសកល
ន្រមនុស្រសជំនាន់ YនិងZ។ដូច្ន្រះ

យើងបានពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្ម
សាខារូបវន្តរបស់យើងនិងណ្រនាំ
យ៉ាងសកម្មនូវដំណោះស្រយធនា-
គរឌីជីថលដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹង
តម្រវូការទផី្រសារក្នងុស្រកុ។សកម្មភាព
ទីផ្រសាររបស់យើងនៅក្នុងបណ្តាញ
ឌជីថីលនងិស្រវាកម្មក្រយការលក់
ដូចការចង្អុលបងា្ហាញពី គំរូផ្តោត
សំខាន់លើអតិថិជន(CCM)បាន
អនញុ្ញាតឱ្រយយើងចាបយ់កតណំ្រងជា
អ្នកផ្គតផ់្គង់ក្នងុជម្រើសល្រខមយួនងិ
ត្រូវបានទទួលសា្គាល់ដោយទស្រសនា- 
វដ្តីហិរញ្ញវត្ថុល្របីៗដូចជាBanker,
Euromoney,Global Finance
និងAsiamoneyជាដើម។
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តើធនាគារABAកំពុងធ្វើអ្វខី្លះ
ដើម្បីក្លម្អបរិយកាសធុរកិច្ច 

សម្ប់សហគិ្នជាបុគ្គលសហគ្ស
ធុនតូចនិងមធ្យមនិងសាជីវកម្ម?

 យើងបានមើលឃើញថាភាពងាយ-
ស្រួលអាចទទួលបានលឿនរហ័ស
និងភាពជាប់លាប់ន្រស្រវាកម្មទាំង
អស់ន្រះ គឺជាតម្រូវការស្រវាធនាគរ
ជាមូលដា្ឋានរបស់អតិថិជនយើងមិន
ថាពួកគ្រជានរណនោះទ្រ។ ខណៈ
នៅក្នុងដំណក់កាលអនុវត្តគំរូCCM
យើងនៅត្របន្តផ្តោតលើកតា្តោជំរុញ
ជាច្រើនដ្រលផ្គត់ផ្គង់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ

តាមតម្រូវការ។ យើងបន្តចាប់យក
នងិណ្រនាំនវូដណំោះស្រយធនាគរ
ឌីជីថលដោយប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយា
កម្រិតខ្ពស់សកម្មភាពស្រវជ្រវនិង
អភវិឌ្រឍន៍(R&D)នងិការអភវិឌ្រឍធន
ធានមនុស្រសដើម្របីបម្រើដល់កំណើន
យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់អតិថិជននិង
តម្រូវការកាន់ត្រច្រើនលើស្រវាកម្ម
ធនាគរ។
យើងកពំងុណ្រនាំនងិធ្វើឱ្រយប្រសើរ-

ឡើងនូវដំណោះស្រយស្វ័យស្រវា
នងិកម្មវធិីទទូាត់នងិទទលួការទទូាត់
ប្រក់ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ
អាជវីកម្មក្នងុស្រកុដ្រល៩៩ភាគរយ
ជាសហគ្រសធុនតូចនិងមធ្រយម។
យើងជឿជាក់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំង

អស់នៅក្នុងអាជីវកម្មរួមទាំងសាជីវ-
កម្មដ្រលស្ថិតនៅចំណុចកំពូលន្រ
ខ្រស្រចងា្វាក់ច្រកចាយនឹងទទួលបាន
ផលប្រយោជន៍ផ្ន្រកស្រដ្ឋកចិ្ចពីប្រពន័្ធ
អ្រកូរបស់យើង។
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តើស្វាធនាគារតាមទូរ-
ស័ព្ទដ្បានផ្លោស់ប្តរូទិដ្ឋភាព

វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាដ្រឬទ្?
តើវាជួយABA ឱ្យបង្កើនមូលដ្ឋាន
ចំណូលរបស់ខ្លនួយ៉ាងដូចម្តច្?
បាទ,ប្រកដណស់។ការស្រវ-

ជ្រវរបស់យើងបងា្ហាញថាមនសុ្រសកាន់

ត្រព្រញនិយមនឹងសា្មាតហ្វូនដើម្របី
ភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងកាន់ត្រងាយស្រួល
និងអាចច្រករំល្រកព័ត៌មានដោយ
មនិមានការរខំាន។ទរូសព័្ទសា្មាតហ្វូន
កា្លាយជាសមាសធាតុដ៏សខំាន់ន្រជវីតិ
រស់នៅរបស់មនុស្រស។ ជាមួយនឹង
ឱកាសប្របន្រះកម្មវិធីទូរស័ព្ទABA
Mobileត្រវូបានអភវិឌ្រឍឥតឈបឈ់រ
ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ
ឥរយិបថរបស់អ្នកប្រើប្រស់។យើង
បានសង្ក្រតឃើញអត្រកណំើនប្រចាំ
ឆា្នាំរួម (CAGR)ចំនួន៩៩.៣៣
ភាគរយន្រកណំើនរបស់អ្នកប្រើប្រស់
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ABAMobileក្នុង
រយៈព្រល៧ឆា្នាំចុងក្រយន្រះ។ លោកមីុបូ៉លីន:នាយកផ្នក្អភិវឌ្ឍន៍
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តើព្លណាដ្លធនាគារ
ABAបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តស្វា

ធនាគារឌីជីថលនិងមូលហ្តុអ្វី?តើ
វាបានរួមចំណ្កដល់ភាពជោគជ័យ
របស់ខ្លនួយ៉ាងដូចម្តច្?
ធនាគរABAបានកំណត់យុទ្ធ-

សាស្ត្រអភិវឌ្រឍន៍រយៈព្រលវ្រងថ្មីរបស់
ខ្លនួក្នងុឆា្នាំ២០០៩។ជាផ្ន្រកមួយន្រ
ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនោះធនាគរ
បានធ្វើការស្រវជ្រវ និងវិភាគយ៉ាង
សីុជម្រដើម្របីស្វ្រងយល់ពីតម្រវូការ
របស់អតិថិជនដើម្របីធ្វើឱ្រយបទពិសោធ
ប្រើប្រស់ស្រវាធនាគររបស់ពួកគ្រ
កាន់ត្រងាយស្រលួ។
ការស្រវជ្រវនោះបានបងា្ហាញយើង

ថាដោយសារត្រការរីកចម្រើនយ៉ាង
ឆាប់រហ័សន្រស្រដ្ឋកិច្ចនិងសកម្មភាព
អាជីវកម្មនៅក្នងុប្រទ្រសតម្រវូការលើ
ស្រវាធនាគរដ្រលមានលក្ខណៈ
ងាយស្រលួលឿនរហ័សនឹងបន្តកើន
ឡើង។
ផ្អ្រកលើចំណុចន្រះABA បាន

សម្រចវិនិយោគលើហ្រដា្ឋារចនា
សម្ពន័្ធបច្ច្រកវិទ្រយា និងព័ត៌មានវិទ្រយាដ៏
រឹងមំាដ្រលនៅទីបំផុតបានកា្លាយជា
គ្រះឹដ៏រឹងមំាសម្រប់ស្វយ័ប្រវត្តកិម្មន្រ
ដំណើរការអាជីវកម្ម និងអនុញ្ញាតឱ្រយ
យើងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវដំណោះ-

ស្រយធនាគរក្នងុកម្រតិខ្ពស់ដ្រល
អាចប្រើប្រស់បានគ្រប់ព្រលវ្រលា។
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តើផលិតផលធនាគារឌីជីថល
របស់ABAបានបង្កើនលទ្ធភាព

ប្ើប្ស់ស្វាធនាគាររបស់ប្ជា
ជនកម្ពជុាយ៉ាងដូចម្តច្?ហើយតើវា
លើកកម្ពស់បរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាង
ដូចម្តច្?
ការយល់ដឹងអំពីតម្រវូការនិងកង្វល់

របស់អតិថិជននៅព្រលធ្វើប្រតិបត្តកិារ
ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈធនាគរគឺជាកតា្តោ
ជោគជ័យដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្រយ
ស្រវាកម្មរបស់យើងមានភាពងាយ-
ស្រលួទទួលបានសម្រប់ប្រជាជន
កម្ពជុា។
ព្រលយើងកំពុងអភិវឌ្រឍផលិតផល

ឌីជីថលនៅABAយើងផ្ដល់អាទិភាព
លើបទពិសោធដ៏ប្រសើរសម្រប់
អ្នកប្រើប្រស់។ អំឡុងព្រលរចនា
ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ យើងផ្តោតជា
ចម្របងលើការធ្វើឱ្រយស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្មីៗ កាន់ត្រពិស្រសងាយស្រលួយល់
លឿនរហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព។
ហើយទំាងអស់នោះគឺរួមចំណ្រកដល់
បទពិសោធដ៏ប្រសើររបស់អតិថិជន។
ផ្អ្រកលើគោលការណ៍ស្នលូទំាងន្រះ

យើងអនុញ្ញាតឱ្រយអតិថិជនធ្វើប្រតិ-
បត្តិការឬប្រើប្រស់ស្រវាធនាគរ
ABAបានគ្រប់ព្រលវ្រលា24/7នៅ
គ្រប់ទីកន្ល្រងមានជាអាទិ៍ការផ្ទ្ររប្រក់
នៅជំុវិញពិភពលោកបានភា្លាមៗ និង
ធ្វើការទូទាត់តាមអនឡាញនិងក្នងុ
ហាងយ៉ាងងាយស្រលួ។
ប្រព័ន្ធអ្រកូបច្ចុប្របន្នរបស់ABA

អាចបំព្រញតម្រវូការអតិថិជនគ្រប់
ប្រភ្រទ មិនថាយុវជនឬអតិថិជន
សាជីវកម្មធំៗដ្រលមានតម្រូវការ

ពិស្រសនោះទ្រ។ អតិថិជនរបស់
យើងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី
បទពិសោធរួម និងសា្ទាត់ជំនាញនៅ
គ្រប់បណ្តាញបម្រើស្រវារបស់ធនាគរ
ABAក្នងុព្រលត្រមួយ។

Q
តើផលិតផលឌីជីថលរបស់
ABAមួយណាដ្លបង្ហាញថា

មនប្ជាបិ្យបំផុត?
នៅផ្ន្រកស្រវាធនាគរបុគ្គលកម្មវិធី

ABAMobile គឺជាផលិតផល
ដ្រលមានប្រជាប្រយិបំផុត។វាបាន
ជាប់ចំណត់ថា្នាក់ល្រខ១ក្នងុចំណោម
កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពជុានៅក្នងុAp-
pleAppStoreនិងAndroidPlay
Market។
ទន្ទមឹនឹងន្រះដ្ររលក្ខណៈពិស្រស

ន្រមុខងារទូទាត់ABAPAY របស់
យើងគឺជាផលិតផលដ្រលមានតម្រវូ-
ការខ្ពស់បំផុតនៅផ្ន្រកស្រវាធនាគរ
អាជីវកម្មដ្រលឥឡូវន្រះមានអាជីវករ
ជិត២០មឺុននាក់នៅទូទំាងប្រទ្រស
រួមទំាងតាមអនឡាញនិងក្នងុហាង។
ឥឡូវយើងនិយយអំពីផ្ន្រកអាជីវ-

កម្មខា្នាតមធ្រយមនិងខា្នាតធំដ្រលត្រវូការ
រចនាសម្ពន្ធប្រតិបត្តកិារសាច់ប្រក់ 
របស់ពួកគ្របន្ថ្រមនិងស្នើសំុលក្ខណៈ
ពិស្រសបន្ថ្រមដើម្របីដំណើរការហិរញ្ញ-

វត្ថុរបស់ក្រមុហុ៊ន។ត្រង់ន្រះខ្ញុំសូម
ណ្រនំាអំពីធនាគរអនឡាញiBank-
ing(IBB)សម្រប់អាជីវកម្ម ដ៏
ទំនើបរបស់យើង។
អាជីវកម្មកាន់ត្រច្រើនឡើងៗដ្រល

មានទំហំខុសៗគ្នាបានភា្ជាប់គណនី
ធនាគរABAរបស់ពួកគ្រទៅធនាគរ
អនឡាញIBBដើម្របីដំណើរការ
ការទូទាត់អាជីវកម្មបានឆាប់រហ័ស
ងាយស្រលួនិងមានសុវត្ថភិាពខ្ពស់។
យើងអាចនិយយបានថាផលិត-

ផលឌីជីថលរបស់យើងទំាងអស់
ត្រវូបានតភា្ជាប់យ៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយគ្នា
ហើយបច្ចបុ្របន្នបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធ
អ្រកូឌីជីថលABA។

ពង្រងឹស្រវាកម្មធនាគារឌីជីថល ដើម្ីបការរីកចម្រើនទៅមុខ

លោកZokhirRasulovនាយកផ្នក្
ស្វាធនាគារឌីជីថល។រូបថតSupplied ព័ត៌មានលម្អិតអានតទៅគ្រហទំព័រ 
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តើធនាគារABAជាអ្នកផ្តល់
ប្រាក់កម្ចីប្រាកបដោយការ

ទទួលខុសត្រាវូដូចម្ត្រាច?ហើយតើវា
បានបង្កើតទំនុកចិត្តសម្រាប់ប្រាជាជន
កម្ពុជាមកលើធនាគារដោយរបៀប
ណាក្នុងការបំព្រាញតម្រាូវការស្រាវា
ធនាគារបុគ្គលនិងអាជីវកម្ម?
ក្នងុនាមជាសហគ្រាសដ្រាលមាន

ទំនួលខុសត្រាវូសង្គមធនាគារABA
ធានាថាអ្នកខ្ចីនឹងមិនមានបន្ទកុខ្លាងំ
ក្នងុការសងប្រាក់កម្ចីដ្រាលបានស្នើសំុ
នោះទ្រាហើយប្រាក់កម្ចីនោះគឺត្រាវូបាន
ប្រាើសម្រាប់គោលបំណងផលិតភាព
ដ្រាលស្រាបតាមផ្រានការអាជីវកម្ម។
ដើម្រាបីធានាបាននូវបញ្ហាន្រាះយើងធ្វើ

ការវិភាគយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើ
សំណើឥណទានទំាងអស់ដ្រាលបាន
ដាក់ស្នើមកយើង។យើងក៏ធានាផង
ដ្រារថាប្រាក់កម្ចីនឹងត្រាវូបានផ្តល់ដល់
អាជីវកម្មស្រាបច្រាបាប់និងមិនប៉ះពាល់
បរិស្ថាន។អាជីវកម្មដ្រាលស្ថិតនៅ
ក្រាមបញ្ជីអាជីវកម្មមិនពាក់ព័ន្ធ ដូច
ជាការបូមខ្រាសាច់គា្មានអាជា្ញាប័ណ្ណការ
កាប់ព្រាឈើជាដើមគឺមិនត្រាវូបានផ្តល់
កម្ចីពីធនាគារABAឡើយ។
យើងត្រាងត្រាជូនដំណឹងគ្រាប់ជ្រាងុ-

ជ្រាយដល់អ្នកស្នើសំុកម្ចីអំពីលក្ខ-
ខណ្ឌន្រាឥណទានក្នុងអំឡុងព្រាល

ដំណើរការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដើម្រាបីរក្រាសា
តមា្លាភាពឱ្រាយបានព្រាញល្រាញ។ក្រាពី-
ន្រាះមន្ត្រាីឥណទានរបស់យើងនឹងធ្វើ
ការពន្រាយល់អ្នកខ្ចីខ្នាតតូចនិងតូចបំផុត
អំពីរបៀបរក្រាសាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុ
ឱ្រាយបានល្អធ្វើប្រាតិបត្តកិារតាមរយៈ
ធនាគារ។ល។
វានឹងជួយពួកគ្រាឱ្រាយមានភាពងាយ-

ស្រាលួក្នងុការទទួលបានហិរញ្ញប្រាបទាន
ប្រាសិនបើពួកគ្រាមានបំណងចង់ពង្រាកី
អាជីវកម្មឱ្រាយកាន់ត្រាធំនាព្រាលអនាគត។ 

ដោយមានការសហការពីមន្ត្រាីឥណ
ទានរបស់យើងប្រាកបដោយវិជា្ជាជីវៈ
ទើបបង្កើតបាននូវទំនុកចិត្តសម្រាប់
ប្រាជាជនកម្ពជុាចំពោះធនាគារABA
ក្នងុការបំព្រាញតម្រាវូការស្រាវាធនាគារ
បុគ្គលនិងអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រា។
  
Q

ក្នងុព្រាលថ្មីៗ ន្រាះតើការស្នើសំុ
កម្ចីមានកំណើនយ៉ាងណាដ្រារ? 

តើលោកគ្រាប់គ្រាងដូចម្ត្រាចដើម្រាបីសម្រាច    
ឱ្រាយបានកំណើនប្រាក់កម្ចីរឹងមំាក្នងុរយៈ
ព្រាលច្រាើនឆ្នាំមកន្រាះ?
ឥណទានកម្ចីរបស់យើងបន្តកើន

ឡើងជាលំដាប់។ជាការពិតកំណើន
បានធា្លាក់ចុះអស់រយៈព្រាលជាច្រាើនខ្រា
ក្នុងអំឡុងព្រាលមានជំងឺរាតត្រាបាត
ដោយសរត្រាមន្ត្រាីឥណទានរបស់
យើងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅពិនិត្រាយ 
និងវិភាគអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្នើសំុកម្ចី
ដ្រាលមានសកា្តានុពល។
វាពិតជាសំខន់ណាស់សម្រាប់

យើងក្នងុនាមជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី
ដ្រាលមានទំនួលខុសត្រាវូដើម្រាបីធានាថា
ចំណូលអាជីវកម្មដ្រាលបានប្រាកាស
នឹងអនុញ្ញាតឱ្រាយអ្នកខ្ចីអាចសងប្រាក់-
កម្ចីដ្រាលបានស្នើសំុដោយមិនមាន
បន្ទកុធ្ងន់ព្រាក។
ធនាគារអាចសម្រាចបាននូវកំណើន

ប្រាក់កម្ចី ពីព្រាះការជឿទុកចិត្តរបស់

ប្រាជាជនមកលើធនាគារABAកើន-
ឡើងហើយដោយសរត្រាមា្ចាស់ភាគ
ហុ៊នដ៏រឹងមំារបស់យើង និងវត្តមាន
ឌីជីថលដ៏សម្រាបូរប្រាប។មូលហ្រាតុចម្រាបង 
មួយចំពោះកំណើនន្រាះ គឺវឌ្រាឍនភាព
បច្ច្រាកទ្រាសដ្រាលABAមាន។
ដោយសរត្រាមានប្រាព័ន្ធធនាគារ

ឌីជីថលនិងបណា្តាញស្វយ័ស្រាវាទើប
ធ្វើឱ្រាយពាណិជ្ជករអតិថិជនមានទំនាក់-
ទំនងគា្នាទៅវិញទៅមក(អ្នកផ្គត់ផ្គង់
អ្នកទិញដ្រាគូអាជីវកម្ម)កាន់ត្រាមាន
ឆន្ទៈក្នងុការធ្វើប្រាតិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ពួកគ្រាតាមប្រាព័ន្ធឌីជីថលតាម-
រយៈABA។អតិថិជនរបស់យើង
យល់ថាវាងាយស្រាួលក្នុងការចូល
ប្រាើប្រាស់ផលិតផល និងស្រាវាកម្ម
ធនាគារទំាងនោះ រួមទំាងតម្រាវូការ
ឥណទាននៅក្នងុប្រាព័ន្ធអ្រាកូABA
ផងដ្រារ។
 
Q

 តើលោកមើលឃើញកំណើនប្រាក់
កម្ចីច្រាញមកពីវិស័យណា?

ជាប្រាវត្តិសាស្ត្រា កំណើនប្រាក់កម្ចីដ៏ 
សំខាន់បំផុតនៅក្នងុធនាគារABAគឺមក
ពីវិស័យពាណិជ្ជកម្ម។ តើជំងឺរាតត្រាបាត  
បានប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទ្រាព្រាយសកម្ម
របស់ធនាគារដ្រារឬទ្រា?ហើយតើចំនួន
ប្រាក់កម្ចីមិនអាចសងត្រាឡប់(NPL)
យ៉ាងដូចម្ត្រាចដ្រារ?

ជំងឺរាតត្រាបាតបានប៉ះពាល់ដល់
ប្រាទ្រាសជាតិទាំងមូលហើយធនាគារ
ABAក៏មិនខុសគា្នាដ្រារ។
ជាមយួគា្នាន្រាះគតិចាបព់ីខ្រាមនីាឆ្នាំ

២០២០ធនាគារABAបានចាបផ់្តើម
វធិានការបន្ធរូបន្ថយបន្ទកុសម្រាប់អ្នក
ខ្ចីរបស់ខ្លនួដ្រាលអាជវីកម្មរបស់ពកួគ្រា
បានរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិស្រាដ្ឋកិច្ច
ធា្លាក់ចុះដោយសរជំងឺកូវីដ។
គិតត្រាឹមចុងខ្រាកញ្ញាការរៀបចំ

រចនាសម្ព័ន្ធកម្ចីឡើងវិញមានរហូត
ដល់១៤,៨ភាគរយន្រាកម្ចីសរុប។
NPLនៅត្រាមានស្ថិរភាព០,៨
ភាគរយន្រាផលបត្រាដ្រាលទាបជាង
មធ្រាយមភាគទីផ្រាសារ។

គន្លះឹវិភាគសម្រាប់ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រាកបដោយការទទួលខុសត្រាវូ

លោកBibhuPandeyនាយកផ្ន្រាក
ឥណទាន។រូបថតSupplied
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ការដែលធនាគារABAបាន
បែតិបត្តិតាមបទបែបញ្ញត្តិទាំង

អស់របស់ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ស្តីពីការគែប់គែងធនាគារនិងគែឹះ-
ស្ថានហរិញ្ញវត្ថុតើវាមាននយ័ដចូម្តែច
ចំពោះអតិថិជន?
អាជ្ញាធរនានារបស់កម្ពុជ រួមទាំង

ធនាគារជតិនៃកម្ពជុ(NBC)ដៃល
ជអាជ្ញាធរតៃួតពិនិតៃយរបស់ធនាគារ
ABAបានបង្កើតសំណុំបទដ្ឋានបទ-
បៃបញ្ញត្តិ និងសៃចក្តីណៃនាំដៃល
ឆ្លើយតបនឹងតមៃូវការសៃដ្ឋកិច្ចក្នុង
សៃុកនិងបរិបទចៃបាប់។
ការបៃកាន់ខ្ជាប់នវូបទដ្ឋានក្នងុសៃកុ

បទបៃបញ្ញត្តិ និងសៃចក្ដីណៃនាំនៃះ
បានផ្តល់នូវទំនុកចិត្តដល់អតិថិជន
ថាបៃតិបត្តិការរបស់ ABAមាន
សុវត្ថិភាពខ្ពស់និងបានចាក់ប្ញសនៅ
ក្នុងបរិបទកម្ពុជ។
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តើបទដ្ឋានអន្តរជាតិអ្វីខ្លះ
ដែលABAបែតិបត្តិតាម?

ABAអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជតិ
ជចៃើនផៃសៃងៗគា្នាក្នុងគោលបំណង
ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្តនិងការ
ជឿជកថ់ាABAការពារទនិ្ននយ័នងិ
ឯកជនភាពរបស់អតិថិជនហើយជ
មួយគា្នានោះដៃរគឺផ្តល់នូវសៃវាធនា-
គារដៃលមានភាពងាយសៃួល។

ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយគឺបទដ្ឋាន
សន្តិសុខទិន្នន័យក្នុងវិស័យកាត
ទូទាត់(PCIDSS)។វាគឺជសំណុំ
បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពដៃលតៃូវបាន
បង្កើតឡើងដើមៃបីធានាថា កៃុមហ៊ុន
ទាងំអស់ដៃលទទលួយកដណំើរការ
រកៃសាទុកឬបញ្ជូនទិន្នន័យអ្នកបៃើ-
បៃស់កាតទូទាត់គឺមានសុវត្ថិភាព។
ក្នងុនាមជបុតៃសម្ពន្ធរបស់ធនាគារ

ជតិកាណាដធនាគារABA ក៏
បៃតិបត្តិតាមបទដ្ឋានឧត្តមានុវត្តន៍
កាណាដផងដៃរដើមៃបីធានាថា
បៃតិបត្តកិាររបស់ABAគឺមានកមៃតិ
ស្មើគា្នានឹងដៃគូអន្តរជតិ។
ខណៈបទដ្ឋានអន្តរជតិកា្លាយជ

បៃភពនៃការយល់ដងឹជបៃចាំសមៃប ់
ABAក្នុងការបៃតិបត្តិតាមឧត្តមានុ- 
វត្តន៍អន្តរជតិនានាគឺវាចាបំាច់ណាស់
សមៃប់ ABAក្នុងនាមជធនាគារ
មួយនៅកម្ពុជតៃូវគោរពឱៃយខ្ជាប់ខ្ជួន
តាមបទដ្ឋានបទបៃបញ្ញត្តិនងិសៃចក្ត-ី
ណៃនាំក្នុងបៃទៃសទាំងលិខិតស្នាម
និងស្មារតី។

Q
ធនាគារABAបានរកែសា
ចំណាត់ថ្នាក់លទ្ធភាពសង

រយៈពែលវែងកមែតិB+ជាមួយទសែសន-
វិស័យ«ស្ថិរភាព» ដែលវាយតម្លែ
ដោយS&P។តើចណុំចនែះបញ្ជាក់ពី
និរន្តរភាពនែការគែប់គែងបែក់កម្ចី
និងបែក់បញ្ញើ និងគន្លងនែកំណើន
របស់ធនាគារយ៉ាងដូចម្តែច? 
ចំណាត់ថា្នាក់លទ្ធភាពសងរយៈ

ពៃលវៃងកមៃតិB+ដៃលតៃវូបាន
ផ្តល់ជូនដោយភា្នាក់ងារវាយតម្លៃS&P
ជការឆ្លះុបញ្ចាងំអំពីដំណើរការដ៏ល្អ
បៃសើររបស់ABAនិងបញ្ជាក់ពីជំហរ
ដ៏រឹងមំារបស់ABAនៅក្នងុទីផៃសារ។
ការវាយតម្លៃនៃះគឺជលទ្ធផលនៃ

ការអនុវត្តយុទ្ធសស្តៃអាជីវកម្មដ៏ល្អ
របស់ABAដៃលផ្តល់អត្ថបៃយោជន៍
ដល់អតិថិជននិងមា្ចាស់ភាគហ៊ុន។
ABA រកៃសាចំណាត់ថា្នាក់ B+នៃះគឺ
ដោយសរចណំៃកទផីៃសារនៃបៃកក់ម្ចី

និងបៃក់បញ្ញើកើនឡើងជមួយនឹង
បៃក់ចំណៃញខ្ពស់ជងមធៃយម។
ស្ថិរភាពនៃះជការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពី

ទសៃសនៈដៃលABA នឹងគៃប់គៃង
បៃកបដោយនិរន្តរភាពនូវកំណើន
បៃក់កម្ចីនិងបៃក់បញ្ញើដៃលកើន
ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយនឹងបន្ត
រាយការណ៍អពំីគណុភាពទៃពៃយសកម្ម
ដ៏ល្អនៃះទោះបជីក្នងុបរបិទដ៏លបំាក
នៃការរីករាលដលជសកលនៃជំងឺ 
កូវីដ១៩ក៏ដោយ។
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តើABAបានបណ្ដះុវបែបធម៌
បែតិបត្តិតាមនៅក្នងុបែតិបត្ត-ិ

ការរបស់ខ្លនួតាមវិធីណាខ្លះ?
ABAចាត់ទុកវបៃបធម៌បៃតិបត្តិតាម

ដ៏រងឹមាំជអត្ថបៃយោជន៍មយួសមៃប់
អតិថិជនABAដៃលការពារផល-
បៃយោជន៍របស់ពួកគៃ។សមៃប់
ABAអាជីវកម្មដៃលរឹងមាំតៃូវតៃ
កសងឡើងដោយផ្អៃកលើកៃម-
សីលធម៌ខ្ពស់និងបៃតិបត្តិការបៃកប
ដោយសុចរិតភាព។ការបៃតិបត្តិ
តាមចៃបាប់ និងបទបៃបញ្ញត្តិរបស់
នយិតករក្នងុបៃទៃសជមយួបទដ្ឋាន
ឧត្ដមានុវត្តន៍របស់យើងជមូល-
ដ្ឋានគៃឹះដៃលបងា្ហាញថាABAគឺជ
នរណា។ធនាគារបានបន្តវិនិយោគ
ឥតឈប់ឈរដើមៃបីជួយនិយោជិត

របស់ខ្លនួឱៃយយល់ដឹងអំពីសរៈសំខន់
នៃមុខងារបៃតិបត្តិតាម។យើងក៏កំពុង
ពងៃងឹដំណើរការយកចិត្តទុកដក់ស្គាល់
និងបៃតិបត្តិតាមរបស់ABAដើមៃបីជំរុញ
ការយល់ដឹងដូចគា្នានៃះ ចំពោះភាគី
ពាក់ព័ន្ធទំាងអស់នៅតាមខៃសៃចងា្វាក់
គុណតម្លៃស្នលូរបស់ABA។
ដើមៃបីបណ្តុះវបៃបធម៌នៃគុណតម្លៃរួម

នៅធនាគារABAទាំងមូលធនាគារ
បៃើបច្ចៃកវិទៃយាទំនើប។យើងគាំទៃ
និងចូលរួមយ៉ាងពៃញទំហឹងនៅក្នុង
វគ្គបណ្តុះបណា្តាលស្តីពីការបៃតិបត្តិ
តាមនិងកម្មវិធីពងៃឹងវិជ្ជាជីវៈដៃល
ផ្តល់ដោយវិទៃយាស្ថានធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងលើកទឹកចិត្តដោយ
សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជ។

លោកTorstenKleineBuening។ 
រូបថតSupplied  
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តើធនាគារABA ចូលរួម
ចំណែកយ៉ាងដូចម្តែចក្នងុការ

អភិវឌែឍធនធានមនុសែសសមែប់វិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពជុា?
ការឈររឹងមាំក្នុងនាមជាធនាគារ-

ពាណជិ្ជឈានមខុគេមយួនៅកម្ពជុាគឺ
យើងកពំងុចលូរមួយ៉ាងសកម្មនៅក្នងុ
ការអភិវឌេឍធនធានមនុសេស និងអ្នក
ដេលមិនមេនសមាជិកABAតាម
រយៈកម្មវិធីផេសេងៗ។
តេក្នងុឆ្នាំ២០២០យើងទទលួបាន

ជោគជយ័ក្នងុវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចនំនួ
១៥០០វគ្គតាមរយៈកម្មវធិីរបូវន្តនងិ
តាមអនឡាញសមេប់បគុ្គលកិABA
លើជំនាញបច្ចេកទេសជំនាញទន់
និងវគ្គបេតិបត្តិតាមដើមេបីបណ្តុះ-
បណ្តាលជនំាញចាបំាច់សមេប់វសិយ័   
ធនាគារ។
លើសពីនេះទៀតកម្មវិធី Career

Talk របស់យើងមានគោលបំណង
ផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ដល់ទាំងធនាគារ
ABA និងអ្នកមិនមេនជាសមាជិក
ABAកដ៏ចូជានសិេសតិដើមេបីស្វេងយល់
បន្ថេមអំពីវិជា្ជាជីវៈធនាគារនិងទទួល
បានចំណេះដឹងជាក់ស្តេងដេលបាន
ចេករំលេកដោយសមាជិកកេមុបេកឹេសា-
ភិបាលនិងគណៈគេប់គេងជាន់ខ្ពស់។ 
បន្ថេមលើនេះចាប់តំាងពីឆ្នាំ២០១៩

មកធនាគារABAបានផ្តល់ឱកាស
ដល់យុវជនចំនួន១២៦៦នាក់ដើមេបី
ទទួលបានបទពិសោធនិងការបង្ហាញ
ពីជីវិតពិតរបស់ធនាគារិកតាមរយៈ
កម្មវិធីសិកា្ខាកាម និងហាត់ការដេល
រៀបចំឡើងសមេប់និសេសិតទើបបញ្ចប់
ការសិកេសាថ្នាក់បរិញ្ញាបតេ និងសិសេស
ដេលមានសញ្ញាបតេមធេយមសិកេសា
ទុតិយភូមិ។
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តើលោកសែីទាក់ទាញអ្នក
មានទែពកោសលែយមកបមែើ

ការងារនៅធនាគាររបស់លោកសែី
យ៉ាងដូចម្តែច?
ដូចដឹងហើយថការជេើសរើស

មនសុេសតេវូមកធ្វើការនៅកន្លេងតេវូគឺ
ទាញយកអ្វីដេលល្អបំផុតពីពួកគេ
ហើយវិធីសាស្តេរបស់យើងក្នុងការ
ទាក់ទាញអ្នកមានទេពកោសលេយល្អ
បំផុតគឺស្វេងរកបេក្ខជនដ៏ស័ក្តិសម
តាមរយៈបណ្តាញជាចេើននិងការ
បញ្ជូនសារតាមតមេូវការជំនាញពី
ខេសេចង្វាក់អាជីវកម្ម។

កេមុការងរផ្នេកធនធានមនសុេស
របស់យើងបេើយទុ្ធសាស្តេស្វេងរក
អ្នកមានទេពកោសលេយជាចេើន
រួមទាំងតាមរយៈបេមាញ់ពីខេសេ
បណ្តាញបេតិបត្តិ(headhunt-
ing)ការបេើកិត្តិនាមអង្គភាព
(employer branding)និង
ការអភិវឌេឍខេសេបណ្តាញបេក្ខជន 
ដ៏រឹងមាំ។
ជាមួយនឹងវបេបធម៌នេតមា្លាភាព

បេកបដោយសុខដុមរមនានិងបរិយ-
កាសការងរក្នងុសម័យទំនើបយើង
បេកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ផ្អេកលើ
ការអនុវត្តរបស់យើងដើមេបីផ្តល់
ការលើកទឹកចិត្តដល់និយោជិតរបស់
យើងនិងកា្លាយជានិយោជកនេជមេើស
សមេប់អ្នកមានទេពកោសលេយនៅលើ
ទីផេសារ និងនិសេសិតឆ្នើមទើបបញ្ចប់
ការសិកេសា ដេលមានបំណងចង់បេើ
សមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នងុការអភិវឌេឍ
ធនាគារABA។

 

Q
តើមានលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័សំខាន់
អ្វខី្លះដើមែបីជែើសរើសបុគ្គលិក

ធនាគារ?តើលោកសែីសម្លងឹមើល
ទៅលើអ្វីនៅពែលសមែចជែើសរើស
បុគ្គលិក?
ការទទួលបានបុគ្គលិកដេលមាន

ទេពកោសលេយគជឺាផ្នេកដ៏សខំន់មយួ
នេការបង្កើតកេុមដេលមានសមត្ថ-
ភាពខ្ពស់ហើយយើងធ្វើការពិនិតេយ
យ៉ាងហ្មត់ចត់ដើមេបីជេើសរើសបេក្ខ-
ជនដោយផ្អេកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
សំខន់ៗមួយចំនួន។ទីមួយបេក្ខជន
តេូវបង្ហាញពីមហិច្ឆតានិងសមត្ថភាព
របស់ពួកគេ។ទីពីរពួកគេតេូវបង្ហាញ
ពីការចង់រៀនសូតេឥតឈប់ឈរ
សុចរិតភាពថមវន្ត និងភាពរឹងមាំ
សេបតាមវបេបធម៌របស់ ABA។ជា
ចុងកេយគឺជំនាញបច្ចេកទេសនិង
របៀបបំពេញការងររបស់ពួកគេ
ដើមេបីសមេចតាមការរំពឹងទុករបស់
អ្នកគេប់គេង។
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បណ្តាកិត្តិនាមឆ្នើម
បម្រើស្រវាដោយទំនុកចិត្ត ទទួលបានកិត្តនិាមឆ្នើម - ធនាគារ ABA បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើន 

សម្រប់សមិទ្ធផលរបស់ខ្លនួក្នងុវិស័យធនាគារ។
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គម្រោងCSRរបស់ធនាគារABAជួយកសាងសង្គម
ដោយយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌៃឍបៃកបដោយចីរភាពចំពោះសង្គមជាពិសៃសការជួយដល់ជនងាយរងគៃះគំនិត

ផ្តួចផ្តើមគមៃងទំនួលខុសតៃូវ (CSR)ទាំងមូល របស់ធនាគារABAជួយជំរុញកំណើនបរិយាប័ន្នលើកកម្ពស់សង្គមនិង
ការកសាងសហគមន៍។ទន្ទមឹនងឹភាពជាដៃគូយរូអង្វៃងជាមយួសហពន័្ធកឡីាវាយកនូបាល់កម្ពជុានងិសហពន័្ធកឡីាបាលទ់ាត់
កម្ពជុាគមៃងCSRដៃលផ្តោតសខំានល់ើបៃជាជនក្នងុវសិាលភាពចមៃុះរបស់ABAជយួជរំញុបន្ថៃមដល់ធរុកចិ្ចធនាគារបៃចាថំ្ងៃ
របស់ខ្លួន។សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគៃមួយនៅកម្ពុជានៃះក៏បានគាំទៃដល់មន្ទីរពៃទៃយក្នុងសៃុកដូចជាមន្ទីរពៃទៃយគន្ធបុបា្ផា
អង្គការកៃរដ្ឋាភបិាលដៃលជយួដល់កមុារកៃកីៃក្នងុនោះកម៏ានពៃតឹ្តកិារណ៍ជយួដល់ធរុកចិ្ចថ្មកីពំងុអភវិឌៃឍអ្នកសៃឡាញ់វសិយ័
ឌីជីថលនិងបុព្វហៃតុសំខាន់ផៃសៃងៗទៀត។ជាមួយនឹងមនសិការសង្គមធនាគារABAក៏ជួយដល់សង្គមពៃលជួបទុក្ខលំបាក
ផងដៃរជាពិសៃសជួយសមៃលការលំបាករបស់ពលរដ្ឋដៃលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩និងពីគៃះធម្មជាតិ
នៅតំបន់ជនបទ៕
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លិខិតថ្ល្រងអំណរគុណនិងកោតសរសើរពី
សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហុ៊ន សែន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា

លិខិតថ្លៃងអំណរគុណរបស់សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោហុ៊ន សែន
នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុាជូនធនាគារABAចំពោះការរួមចំណៃកដ៏
សបៃបុរសជួយដល់អ្នកជួបទុក្ខលំបាកក្នងុអំឡុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។នៅឆ្នាំ២០២០

ធនាគារបានឧបត្ថម្ភថវិកាបៃមាណ២០មឺុនដុល្លារអាមៃរិកដល់អ្នកជួបវិបត្តិសៃដ្ឋកិច្ចដៃល
បណា្តាលមកពីជំងឺកូវីដនិងគៃះធម្មជាតិនៅក្នងុផ្នៃកខ្លះនៃបៃទៃស។នៅឆ្នាំ២០២១
ធនាគារABAបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន១.០០០.០០០(មួយលន)ដុល្លារអាមៃរិក
ទៀតជូនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាដើមៃបីជួយដោះសៃយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតតៃបាត៕

សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោ ហុ៊ន សែននាយករដ្ឋមន្តៃីនៃ
ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុាបានចៃញលិខិតថ្លៃងអំណរគុណនិងកោតសរសើរជូនចំពោះ

ធនាគារABAក្នងុនាមជាសាជីវកម្មមានទំនួលខុសតៃវូដៃលបានបង់ពន្ធបៃមាណ៤៦.៦
លនដុល្លារអាមៃរិកកាលពីឆ្នាមុំន។អត្ថន័យនៅក្នងុលិខិតថ្លៃងអំណរគុណដៃលមាន
បោះតៃនិងចុះហត្ថលៃខាដោយសម្តៃចនាយករដ្ឋមន្តៃីហុ៊ន សែនបានបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ
សូមថ្លៃងអំណរគុណនិងកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះលោក-លោកសៃីដៃលបានរួម
ចំណៃកក្នងុការបំពៃញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធដរផ្ទៃក្នងុជូនរដ្ឋជាសហគៃសដៃលបានបង់ពន្ធ

ចៃើនជាងគៃលំដប់ទី១២ក្នងុចំណោមអ្នកបង់ពន្ធទំាងអស់ក្នងុឆ្នាំ២០២០»៕
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