


 Q តើអ្នកឧកញ៉ាបានចាប់ផ្តើម
ធនាគារកាណាឌយី៉ាកាលពី

៣០ឆ្នាំមុនដោយរបៀបណា?
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាត្រូវបាន

បង្កើតឡើងនៅថ្ង្រទី១១ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ
១៩៩១ដ្រលមានឈ្មោះថាCana-
diaGold&TrustCorporation
Limitedនៅក្រមការបណា្តាក់ទុន
រួមគា្នាជាមួយប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រ
ប្រទ្រសនិងធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។
សកម្មភាពអាជីវកម្មសំខាន់ៗគឺផ្អ្រក
លើប្រតិបត្តិការជួញដូរមាសនិង 
ការផលិតមាសសន្លឹក។
នៅថ្ង្រទី១៩ខ្រម្រសាឆ្នាំ១៩៩៣

សា្ថាប័នមួយន្រះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះ
ទៅជា«ធនាគារកាណាឌីយ៉ាអិលធី
ឌី»ហើយក្រយមកប្តូរទៅជា 
«ធនាគារកាណាឌីយ៉ាភីអិលសុី»។
នៅថ្ង្រទី១៦ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០០៣បាន
កា្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជដ្រលបាន
ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង
ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។
ចាប់តាំងពីព្រលនោះមកធនាគារ

កាណាឌីយ៉ាបានប្ដ្រជា្ញាចិត្តចំពោះ
ប្រជាជនកម្ពជុាគ្របរ់បូដើម្របីកា្លាយជា
ធនាគាររបស់ប្រជាជន។ធនាគារ

បានរក្រសាការសន្រយារបស់ខ្លួនជា-
ពសិ្រសក្នងុអឡំងុព្រលមានភាពវកឹវរ
នៅរាជធានីភ្នំព្រញក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧។
ខណៈដ្រលធនាគារភាគច្រើនបាន
បិទទ្វារក្នុងអំឡុងព្រលមានភាពវឹកវរ
រយៈព្រល២ថ្ង្រនោះធនាគារកាណា-
ឌីយ៉ានៅត្របើកដំណើរការមិនត្រឹម-
ត្រសម្រប់អតថិជិនរបសខ់្លនួប៉ណុ្ណោះ
ទ្រប៉ុន្ត្រថ្រមទំងសម្រប់អតិថិជន
ដ្រលមិនម្រនជាអតិថិជនរបស់
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាថ្រមទៀតផង
ដើម្របីដកប្រក់ពីមូលប្របទនបត្រ
របស់ពួកគ្រដោះស្រយការទូទត់
ប្រក់បៀវត្រសរ៍ដល់កម្មកររោងចក្រ
កាត់ដ្ររចំនួន២ក៏ដូចជាបានជួយ
សា្ថានទូតមួយឱ្រយដកប្រក់តាមរយៈ
មូលប្របទនបត្រដើម្របីទិញសំបុត្រ
យន្តហោះឱ្រយនសិ្រសតិទៅបន្តការសកិ្រសា
របស់ពួកគ្រនៅប្រទ្រសបារាំង។
អស់រយៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំមកន្រះ

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបានបន្តពង្រីក
ស្រវាកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងនោះធនាគារ
កាណាឌីយ៉ាគឺជាអ្នកច្រញMaster-
Cardដំបូងគ្រនៅកម្ពុជាជាធនាគារ
ដំបូងគ្រដ្រលដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់មា៉ា-
សុនីដកប្រក់ATMនងិបានចាបផ់្តើម

វិស័យធនាគារឯកជនដើម្របីបម្រើ
អតិថិជនដ្រលមានទ្រព្រយសម្របត្តិដុល
ខ្ពស់។ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អសា្ទារ្រយទំងន្រះ
គឺជាកតា្តាជំរុញដល់កំណើនរបស់
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាដើម្របីកា្លាយជា
គ្រឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្រនៅ
កម្ពុជានាព្រលបច្ចុប្របន្ន។

Q តើអ្នកឧកញ៉ាយល់ឃើញ
យ៉ាងណាដែរចពំោះការអភ-ិ

វឌែឍវិស័យធនាគារជារួមនៅកម្ពុជា? 
វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាបាននិង

កំពុងវិវឌ្រឍល្អប្រសើរនិងរីកចម្រើន 
ជាលំដាប់ក្នុងរយៈព្រល៣ទសវត្រសរ៍
កន្លងមកន្រះ។បច្ចុប្របន្នមានធនា-
គារពាណិជ្ជចំនួន៥៦នៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពជុាហើយចនំនួន្រះគឺបង្ហាញយ៉ាង
ច្របាស់នូវទំនុកចិត្តរបស់ វិនិយោគិន
និងសាធារណជនចំពោះប្រទ្រស
កម្ពុជានិងវិស័យធនាគារ។
ត្រឹមត្ររយៈព្រល៣០ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ

វិស័យន្រះបានវិវឌ្រឍពីចំណុចសូន្រយ
ទៅរកភាពរងុរឿងដចូព្រលបច្ចបុ្របន្ន។
ចាប់តាំងពីការបង្កើតគ្រឹះសា្ថានហិរ-
ញ្ញវត្ថុជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា
រហូតដល់វិស័យធនាគារដ្រលកំពុង
រីកចម្រើនដូចព្រលបច្ចុប្របន្នគឺមាន
បុគ្គលិកធនាគារិកអាជីពនិងអ្នក-
ជនំាញខាងហរិញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើនដ្រល
អាចប្រៀបធៀបនងឹប្រទ្រសអភវិឌ្រឍន៍
នានាខណៈប្រទ្រសកម្ពជុានងិវសិយ័
ធនាគាររបស់ខ្លួនពិតជាបានធ្វើ-
ដំណើរលើផ្លូវដ៏វ្រងឆ្ងាយ។
ឆ្លៀតក្នងុឱកាសន្រះខ្ញុំសមូសម្ត្រង

នវូអណំរគណុយ៉ាងជ្រលជ្រចពំោះ
សម្ត្រចត្រជោហ៊ុនស្រននាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ដ្រលបានបង្កើតនិងរក្រសាបាននូវ
ស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទ្រស
ក៏ដូចជាបានបើកគោលនយោបាយ
ស្រដ្ឋកិច្ចរយៈព្រល៣០ឆ្នាំកន្លងមក
ន្រះ។ក្រមការដឹកនំាប្រកបដោយ
គតិបណ្ឌិតរបស់សម្ត្រចប្រទ្រស
កម្ពុជាបានអភិវឌ្រឍវត្តមានរបស់ខ្លួនដ៏
រឹងមាំនៅលើឆកអន្តរជាតិដ្រល
បានធ្វើឱ្រយទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិន
និងរំហូរវិនិយោគពីក្រប្រទ្រស
កើនឡើង។

Q តើអនាគតរបស់ធនាគារ 
កាណាឌីយ៉ា នឹងវិវឌែឍយ៉ាង-

ណា?
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបាននឹងបន្ត

វិវឌ្រឍទៅមុខជានិច្ចដើម្របីផ្តល់ការ-
អភិវឌ្រឍវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។គួបផ្រសំ
ជាមួយប្រជាជនវ័យក្ម្រងមានចំនួន
ច្រើនបច្ច្រកវិទ្រយាសម្របូរប្របនិងមាន
ភាពចម្រុះ វាបានចាក់បញ្ចូលយ៉ាង
ជ្រទៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ។
ដូច្ន្រះតម្រូវការនិងការទទួលយកពី
ប្រជាជនវ័យក្ម្រងកើនឡើងដើម្របី
សម្របខ្លួនទៅនឹងបទពិសោធន្រ
ស្រវាកម្មធនាគារឌីជីថលថ្មី។
ជាមួយការរីកចម្រើននិងការ-

អភិវឌ្រឍយ៉ាងឆប់រហ័សន្រឌីជីថល-
នីយកម្មនៅលើពិភពលោកនិង
ជាពិស្រសនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

ធនាគារឌីជីថលមិនម្រនជាបច្ច្រក-
វិទ្រយាសម្រប់ព្រលអនាគតទៀតទ្រគឺ
វាត្រវូបានអនវុត្តនៅព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះ
ត្រម្តង។ខណៈការអភិវឌ្រឍរបស់
ប្រទ្រសកម្ពុជាកំពុងបន្តរីកចម្រើន
ហើយយុវជន និងអាជីវកម្មកំពុង
ប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាកើនឡើងធនា-
គារកាណាឌីយ៉ាក៏កំពុងអភិវឌ្រឍ
ជាមយួវសិយ័ពត័ម៌ានវទិ្រយាហើយបន្ត
អភិវឌ្រឍ និងពង្រីកស្រវាកម្មរបស់ខ្លួន
បន្ថ្រមទៀត។
គួរឱ្រយកត់សមា្គាល់ជាងន្រះទៀត

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបានជួលអ្នក- 
ផ្តត់ផ្គង់មកពីក្រប្រទ្រសហើយបាន
បង្កើតមជ្រឈមណ្ឌលSmartBank
Centreដ្រលជាផ្ន្រកមយួន្រកចិ្ចខតិខំ
ប្រឹងប្រងដើម្របីប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយា
ឌីជីថលនិងរក្រសាល្របឿនជាមួយ
ពិភពលោកដ្រលកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាង
ឆប់រហ័ស។

B ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០២១  Cថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០២១  

ខួបលើកទី៣០ឆ្នាំ របស់ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ១៩៩១- ២០២១

ការកសាងធនាគារមួយដ៏រឹងមាំ និងយូរអង្វែង
បទសម្ភាសពិសែសជាមួយបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលនែ
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាអ្នកឧកញ៉ាពុងឃាវសែខណៈ
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយនែះបែរព្ធខួបលើកទី៣០ឆ្នាំ 
នែបែតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា!

ព័ត៌មានលម្អិតអានតទៅគ្រហទំព័រ 
www.postkhmer.com 
/special-report



D ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០២១  Eថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០២១  

ធនាគារកាណាឌយី៉ាប្រារព្ធខបួលើក  
ទី៣០ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយរក្រាសានូវភាព-
ខ្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាធនាគារដ៏
រឹងមាំបំផុតនៅក្នុងព្រាះរាជាណាចក្រា-
កម្ពុជាផ្ន្រាកតារាងតុល្រាយការរយៈព្រាល
៣ឆ្នាំជាប់ៗ គា្នាជាមយួនងឹទ្រាព្រាយសកម្ម
សរុបបានកើនឡើងដល់៧,៣ប៊ី-
លានដុលា្លារអាម្រារិកគិតត្រាឹមថ្ង្រាទី
៣០ខ្រាកញ្ញាឆ្នាំ២០២១។
ក្នងុចំណោមធនាគារពាណិជ្ជដំបូង

បង្អស់នៅក្នងុព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពជុា
ធនាគារកាណាឌីយ៉ានៅត្រាបន្តភាពរឹងមំា
នៅក្នងុវិស័យធនាគារក្នងុស្រាកុដ្រាលមាន
ធនាគារពាណិជ្ជចំនួន៥៦ កំពុងប្រាកួត-
ប្រាជ្រាងនៅលើទីផ្រាសារដ្រាលមានប្រាជាជន
ប្រាមាណជាង១៦លាននាក់។
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបម្រាើអតិថិ-

ជនជិតកន្លះលាននាក់ដ្រាលស្មើនឹង
១៨,១%ន្រាប្រាក់បញ្ញើសរុបរបស់
អតិថិជនដ្រាលមាននៅតាមបណា្តា
ធនាគារក្នងុព្រាះរាជាណាចក្រាកម្ពជុា។
ការនាំមុខន្រាចំនួនប្រាក់បញ្ញើរបស់
អតិថិជន មិនត្រាឹមត្រាបង្ហាញពីការ-
ជឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជនចំពោះ
ធនាគារប៉ុណោ្ណោះទ្រាប៉ុន្ត្រាថ្រាមទាំង
ឆ្លុះបញ្ចាងំពសីមត្ថភាពរបស់ធនាគារ
ក្នុងការគ្រាប់គ្រាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
និងហានិភ័យប្រាតិបត្តិការប្រាកប-
ដោយភាពជោគជ័យផងដ្រារ។
ប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ធនាគារ

សម្រាប់រយៈព្រាល៩ខ្រាន្រាឆ្នាំ២០២១
បន្តកើនឡើងបើធៀបនឹងរយៈព្រាល
ដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន។សមាមាត្រាន្រា
ការចំណាយលើប្រាក់ចំណូលមាន
ចំនួន២៨%ក្នុងនោះធនាគារក៏បាន
ចលូរមួចណំ្រាកបរចិ្ចាគយ៉ាងច្រាើនដល់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្រាបីប្រាយុទ្ធ-  
ប្រាឆំងនឹងជំងឺរាតត្រាបាតកូវីដ១៩
ដ្រាលក្នងុនយ័ន្រាះឆ្លុះបញ្ចាងំឱ្រាយឃើញ
ថាធនាគារកាណាឌីយ៉ាជាធនាគារ
ក្នងុស្រាកុដ្រាលមានការចលូរមួទទលួ-

ខុសត្រាូវខ្ពស់ដើម្រាបីសុខុមាលភាព
សង្គមនិងប្រាទ្រាសជាតិ។ភាពរឹងមាំ
ន្រាអាជីវកម្មដ៏សម្រាបូប្រាបរបស់ខ្លួន
បានធ្វើឱ្រាយធនាគារទទួលបានប្រាក់-
ចំណ្រាញសុទ្ធមុនបង់ពន្ធចំនួន១១៤
លានដុលា្លារអាម្រារិក។
ទោះបីមានការប្រាកួតប្រាជ្រាងខ្លាងំ

ក៏ដោយទ្រាព្រាយសកម្មរបស់ធនាគារនៅ
ត្រាបន្តកើនឡើងខ្លាងំពី១ឆ្នាទំៅ១ឆ្នាំ។
ឥណទានសរុបបានកើនឡើង៥%
ពោលគឺកើនដល់៤,៧បី៊លាន 
ដុលា្លារអាម្រារិកស្មើនឹង១៣,២%ន្រា
ចំណ្រាកទីផ្រាសារ។ភាពរឹងមំារបស់
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាត្រាវូបានឆ្លះុ-
បញ្ចាងំតាមរយៈការគ្រាប់គ្រាងនិងតាម- 
ដនយ៉ាងហ្មត់ចត់លើការទូទាត់សង
បំណុលស្រាបតាមសារាចរណ្រានំា
របស់ធនាគារជាតិន្រាកម្ពជុាក្នងុការ-
រៀបចំឥណទានឡើងវិញដើម្រាបីជួយ
បន្ថយបន្ទុករបស់អ្នកខ្ចីដ្រាលបាន
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយការរីក-
រាលដលន្រាជំងឺកូវីដ១៩។
ប្រាក់បញ្ញើសរុបបានកើនឡើង

ដល់៥,៨០បី៊លានដុលា្លារអាម្រារិក
ដ្រាលធ្វើឱ្រាយធនាគារកាណាឌីយ៉ា
កា្លាយជាធនាគារដ្រាលទទួលបាន
ប្រាក់បញ្ញើឈានមុខគ្រានៅក្នុង
ទីផ្រាសារ។លើសពីន្រាះដើមទុននិង
សន្ទនីយភាពរបស់យើងនៅរក្រាសា
ភាពរឹងមំា។អនុបាតដើមទុនគ្រាប់-
គ្រាន់ថា្នាក់ទី១(CapitalAdequacy
RatioTier1)មានចំនួន១៦,២%
ដ្រាលខ្ពស់ជាងតម្រាវូការរបស់គណៈ-
កម្មការBaselហើយអនុបាតសាធន- 
ភាពដ៏រឹងមំារបស់យើងមានចំនួន
១៩,២%។ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រាះឹ
ដ៏រឹងមំារបស់ខ្លនួធនាគារកាណាឌីយ៉ា
ជឿជាក់ថាធនាគារនៅត្រាបន្តផ្តល់នូវ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមំានិងប្រាកប-
ដោយនិរន្តរភាព ទំាងព្រាលបច្ចបុ្រាបន្ន
និងអនាគត៕

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាជាស្ថាប័នដែលរឹងមាំបំផុតនៅកម្ពុជា
ជាមួយនឹងទែព្យសកម្ម៧,៣ប៊ីលានដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០២១
តាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏
សមេបូរបេបធនាគារកាណាឌីយ៉ានៅតេ
បន្តគេបដណ្តប់លើវិស័យធនាគារក្នុង
សេកុដ៏រងឹមាំដេលជាសញ្ញាមយួបញ្ជាកថ់ា
ធនាគារបានតេៀមខ្លនួរចួជាសេចសមេប់
ដំណើរដ៏វេងឆ្ងាយនៅក្នុងអាជីវកម្មហិ-
រញ្ញវត្ថុដេលកំពុងមានការបេកួតបេជេង!

អគារCanadiaTowerដ៏ខ្ពស់ស្កមឹស្កេនៅចំកណា្តាលរាជធានីភ្នពំេញ។Supplied

 Q តើលោកវាយតម្លេដំណើរដ៏
វេងឆ្ងាយនៅក្នុងពេះរាជា-

ណាចកេកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចខណៈ
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបេរព្ធខួប
លើកទី៣០ឆ្នាំរបស់ខ្លួន?
ជាមោទនភាពខ្លាំងណាស់នៅ

ព្រាលដ្រាលយើងរំឭកអំពីប្រាវត្តិរបស់
ធនាគារកាណាឌីយ៉ា។រាប់ចប់ពីការ-
ចប់ផ្តើមដ៏តូចនៅក្នងុឆ្នាំ១៩៩១យើង  
បានធ្វើដំណើរលើផ្លូវដ៏វ្រាងឆ្ងាយ។ 
ខ្ញុំបានចូលបម្រាើការងរជាមួយធនា-
គារកាណាឌីយ៉ាក្នុងខ្រាមីនាឆ្នាំ
២០១៨ហើយវាជាដំណើរមួយដ៏
អសា្ចារ្រាយសម្រាប់ខ្ញុំដ្រាលបានធ្វើការ
ជាមួយសហការីរបស់ខ្ញុំចំនួន៣៣០០ 
នាក់ទំាងនៅការិយល័យកណា្តាល
និងនៅតាមបណា្តាសាខទំាង៦៣
ទូទំាងប្រាទ្រាស។
ក្នងុរយៈព្រាលបុ៉នា្មានឆ្នាំចុងក្រាយ

ន្រាះយើងពិតជាមានក្តីសោមនស្រាស
រីករាយ និងមានកិត្តយិសដ្រាលយើង
ត្រាវូបានទទួលសា្គាល់នៅក្នងុវ្រាទិកា
ធនាគារទំាងក្នងុតំបន់ និងសកល-
លោកនូវសា្នាដ្រាការងរដ៏ល្អប្រាសើរ
ដ្រាលសហការីរបស់យើងបានបំព្រាញ
ដូចជាការទទួលសា្គាល់របស់សា្ថាប័ន
AsianBanker ចំពោះធនាគារ
កាណាឌីយ៉ាជាធនាគារខ្លាងំជាងគ្រា
ក្នងុប្រាទ្រាសកម្ពជុាផ្ន្រាកតារាងតុល្រាយការ
«StrongestBankinCambodia
byBalanceSheetStrength»
រយៈព្រាល៣ឆ្នាំជាប់ៗគា្នា(២០១៩-
២០២១) និងទទួលពានរង្វាន់ជា
ធនាគារឆ្នើមសម្រាប់ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
បុគ្គល«BestRetailBankinCam-
bodia» រយៈព្រាល២ឆ្នាំជាប់ៗគា្នា
(២០២០-២០២១)។
យើងសូមថ្ល្រាងអំណរគុណចំពោះ

ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខន់ៗ និងអតិថិជន
របស់យើងចំពោះការជឿទុកចិត្តនិង
ការបន្តគំាទ្រាមកលើធនាគារកាណា-
ឌីយ៉ាហើយក៏សូមថ្ល្រាងអំណរគុណ
ចំពោះសហការីនិងបុគ្គលិកទំាងអស់
ដ្រាលបានប្ត្រាជា្ញាចិត្ត និងយកចិត្ត-
ទុកដក់ដើម្រាបីផ្តល់ស្រាវាធនាគារល្អ
បំផុតជូនអតិថិជន និងសហគមន៍
របស់យើងហើយខ្ញុំក៏សូមថ្ល្រាងអំណរ-
គុណផងដ្រារចំពោះប្រាធានក្រាុម-
ប្រាឹក្រាសាភិបាលអ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត 
ពុងឃាវស្រា និងក្រាមុប្រាកឹ្រាសាភិបាល
របស់យើងក្នងុការដឹកនំាប្រាកបដោយ
គតិបណ្ឌតិឈា្លាសវ្រា។
 Q តើធនាគារទទួលបានជោគ-

ជ័យយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងការ-
លើកកម្ពស់បរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅ
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា?

បរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុគឺជារបៀបវារៈ 
ដ៏សំខន់សម្រាប់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា។
យើងចង់ធានាឱ្រាយមានលទ្ធភាពទទួល-
បានស្រាវាផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុស្មើៗ គា្នាដល់
ប្រាជាជនកម្ពជុាទំាងអស់។ដោយសារ
វិស័យធនាគារគឺជាកតា្តាជំរុញដ៏សំខន់
មួយន្រាស្រាដ្ឋកិច្ចដូច្ន្រាះវាចំបាច់ណាស់
ដើម្រាបីឱ្រាយមានលទ្ធភាពទទួលបានហិរ-
ញ្ញប្រាបទានទៅដល់ស្រាដ្ឋកិច្ចក្នងុស្រាកុ
និងអ្នកប្រាើប្រាស់និងពាណិជ្ជករដ្រាល
ត្រាវូការហិរញ្ញប្រាបទាន។
ផ្ន្រាកន្រាអាជីវកម្មដ៏សំខន់មួយគឺ

សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្រាយម(SME)។ 
នៅក្នងុទីផ្រាសារដ្រាលកំពុងរីកចម្រាើនដូច
នៅប្រាទ្រាសកម្ពជុាសហគ្រាសធុនតូច
និងមធ្រាយមដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ចំពោះ
ការរីកចម្រាើនរបស់ប្រាទ្រាសជាតិ។
ដោយមើលឃើញដូច្ន្រាះទើបធនាគារ
បានសម្រាចបង្កើនការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី
របស់យើងដល់សហគ្រាសធុនតូចនិង
មធ្រាយមកាលពី៣ឆ្នាមុំនជាមួយនឹង
ការចប់ផ្តើមកញ្ចប់ហិរញ្ញប្រាបទាន
សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្រាយម
ចំនួន១៥០លានដុលា្លារអាម្រារិកនៅក្នងុ
ខ្រាសីហាឆ្នាំ២០១៨។
ធនាគារកាណាឌយី៉ាគជឺាធនាគារ

មួយដំបូងគ្រាក្នុងចំណោមធនាគារ
តចិតចួនៅកម្ពុជាដ្រាលបានចបផ់្តើម
កញ្ចប់ហរិញ្ញប្រាបទានន្រាះ។ដោយសារ
ការមានតម្រាូវការទីផ្រាសារខ្លាំងយើង
បានបង្កើនទហំំកញ្ចប់ហរិញ្ញវត្ថុន្រាះជា
ច្រាើនដងនៅក្នុងរយៈព្រាល២ឆ្នាំចុង-
ក្រាយន្រាះហើយបច្ចុប្រាបន្នកើនដល់
ចំនួន៤០០លានដុលា្លាអាម្រារិក។
នៅក្នុងខ្រាកក្កដឆ្នាំ២០១៩យើង

បានប្រាងច្រាកផ្ន្រាកមួយន្រាកញ្ចប់
ហិរញ្ញវត្ថុន្រាះជាពិស្រាសដើម្រាបីជួយ
ដល់មា្ចាស់អាជីវកម្មជាស្ត្រាី និងបាន
សមោ្ពោធកញ្ចប់ហរិញ្ញវត្ថុសហគ្រានិស្ត្រាី
វ្រាឆ្លាត(SMESmart LadyFi-
nancingPackage)របស់យើង។
ក្រាពីយុទ្ធនាការចម្រាបងរបស់យើង

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាក៏គាំទ្រាគំនិត
ផ្តួចផ្តើមផ្តល់ហិរញ្ញប្រាបទានដ្រាល
ដកឹនាំដោយរាជរដ្ឋាភបិាលដើម្រាបីជយួ
ដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្រាយម
ដ្រាលធ្វើឱ្រាយយើងកា្លាយជាអ្នកផ្តល់
ប្រាក់កម្ចីធំជាងគ្រារហូតដល់ព្រាល
បច្ចុប្រាបន្ននៅក្នុងគម្រាងធានាឥណ-
ទានដើម្រាបីសា្តារអាជវីកម្មរបស់សាជវី-
កម្មធានាឥណទាន(CGCC)ផងដ្រារ។
យើងក៏ជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដ៏សកម្ម

មួយចំពោះគម្រាងសហហិរញ្ញប្រាបទាន
ដ្រាលផ្តចួផ្តើមដោយធនាគារសហ-
គ្រាសធុនតូចនិងមធ្រាយមកម្ពជុាដោយ
ធនាគារកាណាឌីយ៉ា គឺជាអ្នកផ្តល់
ប្រាក់កម្ចីធំជាងគ្រាក្រាមគម្រាងន្រាះ
សម្រាប់ជំហានដំបូងបើគិតតាមទំហំ
ប្រាក់កម្ចី។ក្រាពីបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ
វាក៏មានសារៈសំខន់ផងដ្រារក្នុងការ-
ធានាឱ្រាយបាននវូការអបរ់ំផ្ន្រាកហរិញ្ញវត្ថុ
បានត្រាឹមត្រាូវ ឬចំណ្រាះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។យើង
ជឿជាក់លើស្រាវាធនាគារដ្រាលមាន
ការទទលួខសុត្រាវូដ្រាលធានាថាយើង
ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយធនាគារដ៏ល្អ
ប្រាសើរដល់អតថិជិនរបស់យើងដោយ   
ផ្អ្រាកលើតម្រាូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគ្រា។
មនិម្រានទហំំត្រាមយួអាចតម្រាវូបាន

ចពំោះគ្រាប់អតថិជិននោះទ្រាអតថិជិន
គ្រាបរ់បូត្រាងមានលក្ខខណ្ឌនងិតម្រាវូ-
ការខុសគា្នា។ជាមួយនឹងផលិតផល
សម្រាបូរប្រាបនិងច្ន្រាប្រាឌិតថ្មីៗរបស់
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាយើងជឿជាក់
ថាធនាគារនងឹកា្លាយជា«ផ្រាសារទនំើប
ផ្ន្រាកហរិញ្ញវត្ថុ»សម្រាប់អតថិជិននងិ
ប្រាជាជនកម្ពុជាទាំងអស់។
 Q  តើអ្វីជាយុទ្ធសាស្តេនេការ-

ផ្តលប់េក់កម្ចីរបស់លោក-
កំណើនអាជីវកម្មឬផលបតេបុគ្គល។
នៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាផ្តាតលើ

ស្រាវាកម្មឥណទានលើ៣ផ្ន្រាកសំខន់ៗ
គឺឥណទានអ្នកប្រាើប្រាស់(Con-
sumer)ឥណទានសហគ្រាសធុន
តូចនិងមធ្រាយម(SME)និងឥណទាន
សាជីវកម្ម(Corporate)។ផ្ន្រាកទំាង
៣ន្រាះគឺជាមូលដ្ឋានន្រាការរីកចម្រាើន
របស់ធនាគារដ្រាលអតិថិជនន្រាផ្ន្រាក
នីមួយៗមានតម្រាវូការខុសៗគា្នា។យើង
ចង់បន្តរក្រាសាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិ-
ថិជនរបស់យើងនៅក្នងុផ្ន្រាកសំខន់ៗ
ទំាង៣ន្រាះហើយយើងនឹងបន្តលះបង់
ព្រាលវ្រាលាក្នងុការច្ន្រាប្រាឌិតផលិតផល
និងស្រាវាកម្មរបស់យើងដើម្រាបីបំព្រាញ
តម្រាវូការអតិថិជនរបស់យើង។

លោកRaymondSiaនាយកបេតិបត្តធិនាគារកាណាឌីយ៉ា។Supplied

ថា្នាក់ដឹកនំារបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា។Supplied

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាកាន់តែមានភាពរឹងមាំបនា្ទាប់ពីដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយ
បទសមា្ភាសពិសេសជាមួយលោកអគ្គនាយកធនាគារ
កាណាឌយី៉ាលោកRaymondSiaក្នងុឱកាសបេរព្ធខបួ
លើកទី៣០ឆ្នាំរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា!
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ភាពពេញចិត្ត និងការគាំទេពី
សណំាក់អតថិជិនគជឺាកត្តាដ៏សខំាន់
មួយនេភាពជោគជ័យរបស់ធនាគារ
កាណាឌីយ៉ា។នៅធនាគារកាណា-
ឌីយ៉ាបុគ្គលិកយើងខ្ញុំអាចធ្វើការ-
បេសេ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន
របស់ខ្លួនជា៣ភាសាក្នុងនោះភាសា
ខ្មេរ និងភាសាអង់គ្លេស ជាភាសា
បេើបេស់ទទូៅនៅតមធនាគារទាងំ
អស់ក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។
ដោយឡេកធនាគារកាណាឌីយ៉ា
មានបុគ្គលិកជាចេើនដេលមាន
ជំនាញអាចទំនាក់ទំនងជាមួយ
អតិថិជនជាភាសាចិនបានបន្ថេម-
ទៀតដេលធ្វើឱេយការបេសេ័យទាក់-
ទងរវាងបុគ្គលិកនិងអតិថិជនលេង
ជាឧបសគ្គនិងរលូននៅតមបណា្តា
សាខានីមួយៗ។
ធនាគារកាណាឌយី៉ាគជឺាធនាគារ

ពាណជិ្ជដបំងូគេមយួដេលចាប់ផ្តើម-
ធ្វើទំនើបកម្មសេវាកម្មតមបេព័ន្ធ- 
បច្ចេកវិទេយា  រួមមានដូចជាសេវាកម្ម
ធនាគារស្វ័យបេវត្តិ 24/7តមរយៈ
មា៉ាសុនីដាក់-ដកបេក់(ATM/CRM) 
សេវាកម្មធនាគារតមបេព័ន្ធអីុនធឺ-
ណិតសេវាកម្មទូទាត់តមបេព័ន្ធ
អេឡិចតេូនិកe-commercepay-
ment gatewayសេវាកម្មធនាគារ
ចល័តតមទូរស័ព្ទដេនិងការទូទាត់
តមQRកូដ។នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១
នេះផងដេរធនាគារកាណាឌីយ៉ា 
បានបន្ថេមមា៉ាសុីនដាក់-ដកបេក់
(ATM/CRM)ចំនួន១១០គេឿងថ្មី
បន្ថេមនិងពងេីកបណា្តាញសាខា
ចនំនួ១បន្ថេមទៀតដេលស្ថតិនៅក្នងុ
សង្កាត់បឹងកេងកងធ្វើឱេយបណា្តាញ
សាខាធនាគារកើនឡើងដល់ចំនួន
៦៣សាខានងិមា៉ាសុនីដាក់-ដកបេក់
(ATM/CRM)មានរហតូដល់៣២៨
គេឿងនៅតមតំបន់សកា្តានុពលនេ

រាជធានីកេងុនងិខេត្តទាងំអស់ទទូាងំ
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។ដើមេបីធ្វើឱេយ
អតថិជិនកាន់តេមានភាពងយសេលួ
យើងខ្ញុំបានបន្តខិតខំអភិវឌេឍឥត-
ឈបឈ់រលើសេវាកម្មធនាគារចលត័
តមទូរស័ព្ទដេ និងពងេីកសេវាកម្ម
ធនាគារស្វ័យបេវត្តិ24/7របស់ខ្លួន
ឱេយកាន់តេបេសើរឡើង។ការបន្ត
អភិវឌេឍបេតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឱេយបាន
កាន់តេបេសើរឡើងឥតឈប់ឈរ
គឺធ្វើឡើងតមរយៈវបេបធម៌នេការ-
បំពេញការងរជាកេុមនិងការទទួល
យកនូវមតិយោបល់ចូលរួមរបស់
បុគ្គលិកទាំងអស់។ជាសក្ខីកម្ម
ធនាគារបានទទួលពានរង្វាន់«Best
Companytowork for inAsia
2020»ដេលផ្តល់ជូនដោយសា្ថាប័ន
HRAsiaដេលជាកចិ្ចខតិខំបេងឹបេង
រមួដើមេបីកា្លាយជាដេគូដ៏ល្អបផំតុរបស់
និយោជិក។
ការបោះជំហានរបស់យើងនៅក្នុង

សេវាកម្មធនាគារសមេប់សហគេស
ខា្នាតតចូមធេយមនងិសេវាកម្មហរិញ្ញវត្ថុ
សមេប់បគុ្គលធ្វើឱេយយើងសមេចបាន
នវូលទ្ធផលជាចេើនជាពសិេសយើង
ឃើញថាស្ទើរតេ៩៥%នេចនំនួអត-ិ
ថិជនសរុបរបស់ធនាគារជាបេភេទ
សហគេសខា្នាតតូចនិងមធេយមនិង
អតិថិជនបេើបេស់ហិរញ្ញវត្ថុសមេប់
បគុ្គល។សេបពេលនេះដេរកម្ចីអាជវី-
កម្មសហគេសខា្នាតតូចនិងមធេយម
និងសហគេសខា្នាតធំក្នុងសេុកមាន
បេមាណ៦០%នេកម្ចីអាជវីកម្មសរបុ
ដេលមាននៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ផលតិកម្មសេវាកម្មនងិវសិយ័ផេសេងៗ
ទៀត។
ដោយបេកាន់ខា្ជាប់នូវទសេសនវិស័យ

រយៈពេលវេង របស់សា្ថាបនិកធនាគារ
កាណាឌីយ៉ានិងជាបេធានកេមុបេកឹេសា-
ភិបាលបច្ចបុេបន្នធនាគារកាណាឌីយ៉ា

ប្តេជា្ញាបន្តដំណើរការបេតិបត្តិការរបស់
ខ្លនួទោះបីជាស្ថតិនៅក្នងុកាលៈទេសៈ
បេបណាក៏ដោយ។ជាក់ស្តេងនៅក្នងុ
អំឡុងឆ្នាំ១៩៩៧រាជធានីភ្នពំេញជួប
បញ្ហាអស្ថរិភាពសង្គមធនាគារទំាង-
អស់បានផ្អាកបេតិបត្តកិាររបស់ពួកគេ
បុ៉ន្តេធនាគារកាណាឌីយ៉ានៅតេបើក
ដំណើរការបេតិបត្តកិារជូនអតិថិជន
ដើមេបីសមេលួដល់តមេវូការដកបេក់
និងបើកបេក់ពីមូលបេបទានបតេដេល
ចេញដោយធនាគារផេសេងរបស់អតិ-
ថិជន និងតមេវូការថវិកាដើមេបីគំាទេ
ដល់បេតិបត្តកិារមនុសេសធម៌ហើយ
ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើង
ម្តងទៀតនៅក្នុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ
២០០៣ និង២០០៨។ដោយឡេក

នៅក្នងុអំឡុងពេលនេការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ក្នងុឆ្នាំ២០២០និង២០២១  
ធនាគារនៅតេរកេសាភាពរឹងមំារបស់ខ្លនួ
នៅក្នុងរលកទី១។ទោះបីជាមាន
ការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នពំេញ និងតំបន់
សំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នងុរលកទី៣ 
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបានតេៀមខ្លនួ
រួចជាសេចនៅក្នុងនីតិវិធីគេប់គេង
ហានិភ័យ និងបានបើកដំណើរការ
បេតិបត្តកិារអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួតម
សាខាមួយចំនួនធំ និងមានសេវាកម្ម
ធនាគារឌីជីថល24/7ដើមេបីបំពេញ
តមេវូការរបស់អតិថិជនគេប់មជេឈដា្ឋាន
នៅក្នងុអំឡុងពេលនេការបិទខ្ទប់នេះ។
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបេតិបត្តិ-

អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយមានការ- 

ទទួលខុសតេូវខ្ពស់ចំពោះសង្គមនិង
បន្តចូលរួមចំណេកជាបេចាំក្នុងកិច្ច-
អភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចតមរយៈសកម្ម-
ភាពជាចេើនរបស់ខ្លួន។

F ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០២១  Gថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នៃំ២០២១  

បុគ្គលិករបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា
បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នងុការរីក-
ចមេើនគួរឱេយកត់សមា្គាល់របស់ធនាគារ
ដ៏ធំបំផុតមួយនេះរបស់បេទេសកម្ពជុា
ហើយចំណុចនេះតេវូបានឆ្លះុបញ្ចាងំ
តមរយៈការឈ្នះពានរង្វាន់ «Best
Company toWork for inAsia
2020» ដេលតេវូបានផ្តល់ជូនដោយ
សា្ថាប័នHRAsia។
បនា្ទាប់ពីភាពរីកចមេើនពីសា្ថាប័ន

ហិរញ្ញវត្ថុដេលមានការិយល័យតេ
មយួកាលពីឆ្នាំ១៩៩១រហតូកា្លាយជា
សា្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថុដ៏ធំធនាគារក៏នៅតេ
មិនភ្លេចផ្តល់ការតបស្នងជូនសង្គម
ជាតិវិញដោយធនាគារកាណាឌីយ៉ា
បានឈ្នះពានរង្វាន់«Most So-
ciallyResponsibleBank in
Cambodia»ពីទសេសនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុ
InternationalFinanceដល៏េបរីបស់
ចកេភពអង់គ្លេស។
ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក៏តេូវបាន

ទទួលសា្គាល់ថាជាកន្លេងបំពេញការ-
ងរដ៏ល្អបំផុតផងដេរនិងបានបន្ត
ធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវឧត្តមភាពនេ
បេតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាកន្លេងដេល
ផ្តល់ជូនបុគ្គលិកនិងកេុមការងរនូវ
គន្លឹះនេភាពជោគជ័យ។
ការប្តេជា្ញាចិត្តនេះតេូវបានបង្ហាញ

តមរយៈការឈ្នះពានរង្វាន់ «Best
CompanytoWorkforinAsia
2020»ដោយធនាគារកាណាឌីយ៉ា
តេូវបានទទួលសា្គាល់ពីសា្ថាប័នHR
Asiaសមេប់កិច្ចខិតខំបេឹងបេងរួម
ដើមេបីធ្វើជាដេគូដ៏ល្អបំផុតសមេប់
សហការីរបស់ខ្លួន។

លោកRaymondSiaនាយក
បេតិបត្តិធនាគារកាណាឌីយ៉ាបាន
មានបេសាសនថ៍ា៖«ការទទលួសា្គាល់
នងិពានរង្វាន់ទាងំនេះចពំោះធនាគារ
កាណាឌីយ៉ាគឺមានសារៈសំខាន់
ដូចគា្នាពីពេះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពី
ការទទួលសា្គាល់របស់ធនាគារនិង
បុគ្គលិករបស់ខ្លួន»។
ការអភិវឌេឍសមត្ថភាពគឺជាចំណុច

ស្នូលនេកិច្ចខិតខំបេឹងបេងរបស់ 
ធនាគារក្នុងការជំរុញឧត្តមភាព។
ដើមេបីលើកកម្ពស់បេតបិត្តកិារកម្មវធិ-ី
បណ្ដុះបណា្តាលតេូវបានអនុវត្តដើមេបី
អភិវឌេឍបុគ្គលិកនិងផ្តល់ឱេយពួកគេនូវ
ចំណេះដឹងនិងជំនាញដេលល្អបំផុត
ដើមេបីដឹកនាំនិងធ្វើការច្នេបេឌិត
សមេប់អតិថិជននិងអាជីវកម្ម។
ដើមេបីបង្កើតបទពិសោធល្អបំផុត

ដល់បុគ្គលិកធនាគារកាណាឌីយ៉ា
តេងតេទទួលសា្គាល់និងផ្តល់រង្វាន់
ដល់អ្នកដេលដងឹពីគណុតម្លេ«TOP»
របស់ធនាគារការជឿទកុចតិ្តភាពជា-
មា្ចាស់ដេលជំរុញដោយការអនុវត្ត។
ចំណុចនេះតេូវបានមើលឃើញថា

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបន្តផ្តល់អត្ថ-
បេយោជន៍ដល់បុគ្គលិកជំរុញឱេយ
បុគ្គលិកចូលរួមនៅក្នុងពេឹត្តិការណ៍
អន្តរកេសួងនិងសង្គមនិងកេលម្អ
ផេនការអភវិឌេឍនអ៍ាជពីដេលសេបតម
តមេូវការរបស់បុគ្គលិកមា្នាក់ៗហើយ
ក៏ផ្តល់នូវកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្តាលនិង
អភិវឌេឍបេកបដោយបេសិទ្ធភាព
ដោយធ្វើការជាមួយសហគមន៍មូល-
ដា្ឋាននងិវទិេយាសា្ថានអបរ់ំដើមេបីបណ្ដុះ-
បណា្តាលទេពកោសលេយនៅក្នងុបេទេស  

កម្ពុជាជាមួយនឹងកន្លេងធ្វើការដេល
មានការបផំសុគនំតិចលូរមួរៀនសតូេ
និងការរីកចមេើនដើមេបីបំពេញក្តី
សុបិនក្នុងអាជីពការងរ។
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបើកវគ្គបណ្ដះុ- 

បណា្តាលចំនួន១៤០វគ្គផ្អេកលើ
មូលដា្ឋានគេះឹបេចំាឆ្នាំ រាប់ចាប់ពី

ជំនាញទន់ និងជំនាញរឹង រហូតដល់
ការបណ្ដះុបណា្តាលភាសាការបង្វកឹ
ក៏ដូចជាការគំាទេការសិកេសាចំនួន៦០-
១០០ភាគរយ ជួយឧបត្ថម្ភសមេប់
ការបណ្ដះុបណា្តាលនៅកេបេទេស
ជួយការសិកេសាថា្នាក់អនុបណ្ឌតិ និង
បរិញ្ញាបតេផ្នេកគណនេយេយ និង
ហរិញ្ញវត្ថុ(CAT/ACCA)។
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាក៏បានចាប់

ដេគូជាមួយធនាគារChinaDevel-
opmentBankចាប់តំងពីឆ្នាំ
២០១៥ដើមេបីផ្តល់អាហារូបករណ៍
ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនសមេប់បន្ត
ការសកិេសាថា្នាក់កេយឧត្តមសិកេសានៅ
បេទេសចិនផងដេរ។
ដើមេបីបន្តធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវបទ-

ពិសោធសមេប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាធ្វើការស្ទង់មតិ
អំពីការចូលរួមបេចំាឆ្នាំដើមេបីបេមូលមតិ
កេលម្អរបស់បុគ្គលិកការកំណត់ និង
អភិវឌេឍកម្មវិធីសិកេសាដើមេបីបង្កើត
ឧត្តមភាពទៅលើបុគ្គលិកនិងអាជីវកម្ម
របស់ខ្លនួ និងផ្តល់សេវាកម្មបុគ្គលិក

ទាន់ពេលវេលានិងងយសេលួតម-
រយៈបេព័ន្ធព័ត៌មានគេប់គេងធនធាន-
មនុសេស(HRSMIS)។
ហេតុដូច្នេះ ធនាគារកាណាឌីយ៉ា

ខិតខំពេយាយមធ្វើជានិយោជកដេល
ល្អបផំតុជាកន្លេងលើកកម្ពស់បរយិ-
កាសសិកេសានិងការអភិវឌេឍចមេុះ។

 ធនាគារកាណាឌីយ៉ាក៏មានមោទន- 
ភាពផងដេរដេលតេូវបានទទួល
សា្គាល់ជាធនាគារដេលមានការទទួល-
ខុសតេវូសង្គមបំផុត។

បុគ្គលិកគឺជាបេះដូងនេភាពជោគជ័យខណៈធនាគារ
កាណាឌីយ៉ាបានតបស្នងដល់សង្គមជាតិវិញយ៉ាងចេើន
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបានអភិវឌ្ឍទៅជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំក្នងុ
រយៈព្ល៣ទសវត្សរ៍កន្លងមកន្ះជាមួយនឹងការផ្តោតលើ
កម្លាងំពលកម្ម ដ្លទទួលបានការបណ្តះុបណា្តាលរឹងមំ
ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពហើយមនសិការសង្គមរបស់ធនាគារ
កាណាឌីយ៉ាក៏រីកចម្ើនជាមួយគា្នាន្ះដ្រ!

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាផ្តល់កន្លង្ការងារដ្លមនការបំផុសគំនិតនិងរីកចម្ើនដើម្បីបំព្ញក្តសុីបិនក្នងុអាជីពការងារ។

ការប្រព្ធទិវាសិទ្ធនិារីអន្តរជាតនិៅ
ការិយល័យកណា្តាល។Suppliedបរិកា្ខារទំនើបៗជួយឱ្យប្តិបត្តកិារនៅត្បន្តអំឡុងការរឹតត្បិតដោយជំងឺកូវីដ។ ធនាគារគាណាឌីយ៉ាបម្ើអតិថិជនជិតកន្លះលាននាក់នៅទូទំាងប្ទ្ស។

ពិធីចុះអនុស្សរណៈន្ការយោគយល់គា្នា(MoU)រវាងធនាគារកាណាឌីយ៉ាភីអិលសីុនិងសជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពជុា(CGCC)។

ធនាគារកាណាឌីយ៉ានៅក្នងុឆ្នាន្ំះបានបើកសខាថ្មដ៏ីធំមួយនៅសងា្កាត់បឹងក្ងកង១ក្នងុរាជធានីភ្នព្ំញ។Supplied

បុគ្គលិកអាចប្ស័្យទាក់ទងបានជាភាសខ្មរ្អង់គ្លស្និងភាសចិន។

ធនាគារកាណាឌីយ៉ារៀបចំសិកា្ខាសលាស្តពីីផ្នការយុទ្ធសស្តប្្ចំាឆ្នា។ំSupplied

ភាពរីកចមេើនផ្អេកលើការបមេើអតិថិជនជាសំខាន់និងនវានុវត្តន៍
ការប្តជ្ា្ញាចតិ្តដើមប្ីធ្វើឱយ្អតថិជិនពញ្ចតិ្តគជឺាមលូដ្ឋានគ្ឹះ
ដ៏សំខាន់មួយន្ភាពជោគជ័យរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា
ដ្លត្ូវបានគាំទ្ដោយផលិតផលប្កបដោយភាព
ច្នប្ឌ្តិជាច្ើន។ធនាគារកាណាឌយី៉ាបានបម្ើអតថិជិន
ជតិកន្លះលាននាក់សមូប្តី្នៅតបំន់ដចស់យ្លន្ព្ះរា-
ជាណាចក្កម្ពុជា!
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