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ធនាគាអ៊ូរីខេមបូឌាបានទទួល
អាជ្ញាប័ណ្ណជធនាគាពាណិជ្ជនៅ
ដើមឆ្នាំ2020នេះដោយវិវឌេឍខ្លួនពី
គេឹះស្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុដាប់ប៊េលយូ- 
ប៊ីហ្វាយនេន។ការបំប្លេងខ្លួននេះ
កាន់តេផ្តល់ទំនុកចិត្តឱេយវិស័យធនា-
គារនៅពេះរាជណាចកេកម្ពុជឱេយ
កាន់តេមានភាពរីកចមេើនតាមរយៈ
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដេលមានភាពរឹងមាំ
យូរអង្វេងពីគេសួរធនាគារដេលមាន
អាយុកាលរហូតដល់ 123ឆ្នាំមក
ហើយ។
មានទសី្នាកក់ារកណា្តាលនៅទកីេុង

សេអ៊ូលបេទេសកូរ៉េខាងតេបូងធនា-
គារអ៊ូរី គឺជធនាគារក្នុងសេុកមួយ
ក្នុងចំណោមធនាគារធំជងគេទាំង4
នៅក្នុងបេទេសកូរ៉េខាងតេបូងខណៈ
ពេលដេលសហភាហ៊ុនកិនេធនាគារ
អ៊ូរីសេុះសេួលគា្នាបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ
1899កេមឈ្មោះធនាគារDae-
hanCheon-il។ក្នុងឆ្នាំ2022នេះ
គជឺឆ្នាំគេប់ខបួ123ឆ្នាំរបស់ធនាគារ
អ៊ូរីហើយធនាគារនឹងបន្តរីកចមេើន
នៅសតវតេសរ៍ជបន្តបនា្ទាប់ទៀតដើមេបី
កា្លាយជស្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថុដេលតេងតេ
នៅជិតអតិថិជនបំផុត។

 នៅឆ្នាំ2021ធនាគារ អូ៊រី (ខេមបូឌា) 
បានទទួលដើមទុនចំនួន 100លាន
ដុលា្លារ ពីធនាគារ អូ៊រី (កូរ៉េ)ដេលជ
មា្ចាស់ភាគហុ៊នតេមួយគត់របស់ខ្លនួនិង
ជស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេរបស់
កូរ៉េខាងតេបូងធ្វើឱេយដើមទុនចុះបញ្ជីកើន
ដល់ 176លានដុលា្លារដើមេបីគំាទេដល់
កំណើន និងបង្កើនលេបឿននេការពងេកី
អាជីវកម្មបន្ថេម។ ធនាគារ អូ៊រីមាន
បណា្តាញអន្តរជតិដ៏ធំទូលាយនៅ

ទូទំាងពិភពលោកដោយផ្តល់នូវ
ការវិនិយោគលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
សេវាធនាគារបុគ្គលនិងវិស័យធនាគារ
ជចេើនទៀតតាមរយៈបណា្តាញ
បេតិបត្តកិារក្នងុសេកុចំនួន747សខា
និងកេសេកុចំនួន451សខានៅក្នងុ
23បេទេស។
នៅចុងឆ្នាំ2020ធនាគារអ៊ូរី

មានទេពេយសកម្មសរបុចនំនួ344ពាន់
លានដលុា្លារអាមេរកិនងិមានផលបតេ
ឥណទានកម្ចីសរុប 276ពាន់លាន
ដលុា្លារបេកច់ណំេញបេតបិត្តកិារ1.8
ពាន់លានដុលា្លារអាមេរិកនិងបេក់-
ចំណេញសុទ្ធ1.3ពាន់លានដុលា្លារ។
ការកា្លាយជធនាគារពាណិជ្ជនៅ

កម្ពជុវាគឺជពេតឹ្តកិារណ៍ដ៏សំខាន់
មួយទៀតសមេប់ធនាគារ អូ៊រី ពី
គេះឹស្ថានមីកេហិូរញ្ញវត្ថុដាប់ប៊េលយូបី៊
ហ្វាយនេនដេលតេវូបានបង្កើតឡើង

បនា្ទាប់ពីធនាគារ អូ៊រីបានសមេច
ទិញយកគេះឹស្ថានមីកេហិូរញ្ញវត្ថុ Vi-
sionFund(Cambodia)កាលពី
ខេមិថុនាឆ្នាំ2018។
គេឹះស្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុដាប់ប៊េល- 

យូប៊ីហ្វាយនេនឯ.កនិងគេឹះស្ថាន
មកីេហូរិញ្ញវត្ថុអ៊ូរីហ្វាយនេនតេវូបាន
គួបបញ្ចូលគា្នាទៅជស្ថាប័នតេមួយ
ឈ្មោះគេឹះស្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុដាប់- 
ប៊េលយូប៊ីហ្វាយនេនឯ.កដេល
ទទួលការអនុម័តពីធនាគារជតិនេ
កម្ពុជនិងកេសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ
2020។ចំណេកឯអ៊ូរីហ្វាយនេន
(ខេមបូឌា)ភអីលិសុីតេវូបានបង្កើត
ឡើងក្នុងឆ្នាំ2010ដោយទទួលបាន
អាជ្ញាប័ណ្ណជផ្លូវការពី ធនាគារជតិ
នេកម្ពុជនៅដើមឆ្នាំ2011។ដំណើរ-
វិវឌេឍន៍របស់ធនាគារពាណិជ្ជថ្មីនេះគឺ
បានចាប់ផ្តើមនៅដើមទសវតេសរ៍ឆ្នាំ

1990នៅពេលដេល វីសិនហ្វាន់
(ខេមបូឌា)តេូវបានបង្កើតឡើងនៅ
ដើមទសវតេសរ៍ឆ្នាំ1990ជកម្មវិធី
ឥណទានខា្នាតតូច។កេមជំនួយពី
អង្គការWorldVision Interna-
tionalCambodiaវាតេូវបាន
បង្កើតឡើងដើមេបីជួយដល់កុមារ
តាមរយៈការជួយអាជីវកម្មគេួសរ
របស់ពួកគេឱេយរីកចមេើនជមួយនឹង
ការផ្តល់កម្ចីខា្នាតតូច។ នៅឆ្នាំ2000 
វីសិនហ្វាន់ខេមបូឌាតេវូបានគេ
ដាក់ឈ្មោះថាជកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍សហ-
គេសខា្នាតតូច(MED)ដេលជ
កម្មវិធីឥណទានមួយរបស់អង្គការ
ទសេសនៈពិភពលោកនិងបានកា្លាយជ
កេមុហុ៊នចុះបញ្ជីដោយមានឈ្មោះថា
វីសិនហ្វាន់(ខេមបូឌា)អិលធីឌីនៅ
កេសួងពាណិជ្ជកម្មក្នងុឆ្នាំ2003។នៅ
ខេមីនាឆ្នាំបនា្ទាប់ វាតេូវបានផ្តល់

អាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជតិនេកម្ពុជ
(NBC)ក្នុងឈ្មោះជ វីសិនហ្វាន់ 
(ខេមបូឌា)អិលធីឌីកេយមក
តេូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជគេឹះស្ថាន
មីកេូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបេក់បញ្ញើ
(MDI)ក្នុងឆ្នាំ2011។ក្នុងឆ្នាំ2016
ធនាគារអ៊ូរីបានសម្ពោធការយិាលយ័
កណា្តាលថ្មីរបស់ខ្លួនជផ្លូវការនៅ
មហវិថីពេះមុនីវងេស ក្នុងសង្កាត់បឹង-
កេងកង1កេមវត្តមានរបស់លោក-
ជទំាវនាវចន័្ទថាណាទេសភបិាលរង
នេធនាគារជតិនេកម្ពុជ(NBC)
និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកWilliamAHeidtពេមទាំង
វត្តមានរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងជតិ
និងអន្តរជតិជចេើនរូបទៀត។
នៅឆ្នាំដដេលធនាគារអ៊ូរីបាន

ទទួលវិញ្ញាបនបតេស្តីពីការការពារ
អតិថិជនពី SmartCampaign
សមេប់ការបំពេញតាមស្តង់ដាដ៏
រឹងមាំនេការការពារអតិថិជនខណៈ
នៅឆ្នា2ំ017ទទលួបានវិញ្ញាបនបតេ
អនុលោមភាពសរពើពន្ធបេភេទ
មាសពីអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារនេ
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ។ហើយក៏
បានកា្លាយជសមាជិកស្ថាបនិកនេ
គមេងFAST របស់ធនាគារជតិ
នេកម្ពុជ(NBC)។
គិតតេឹមខេធ្នូឆ្នាំ2021ធនាគារអ៊ូរី  

(ខេមបូឌា)ម.កមានផលបតេ
ឥណទានចំនួន 914លានដុលា្លារ
អាមេរិកសមតុលេយបេក់បញ្ញើសនេសំ
ចំនួន 215លានដុលា្លារអាមេរិក 
ទេពេយសកម្មសរុបចំនួន 1.2ពាន់លាន
ដុលា្លារអាមេរិកនិងមានចំនួនអតិថិជន
សរុប327,000នាក់៕

ប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលកើតមានតាំងពី123ឆ្នាំមុនរបស់ធនាគារអ៊ូរី
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ដំណើរវិវឌ្ឍន៍របស់យើង

2021 2022

ធនាគារពាណិជ្ជបានបើក
ដំណើរការជផ្លូវការនៅថ្ងេទី3
ខេមករាឆ្នាំ2022ដេលផ្តល់សេវា
ធនាគារតាមរយៈបណា្តាញសខា
ចំនួន138។

បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពី 
ធនាគារជតិនេកម្ពុជ
នៅខេមីនា

បានទទួលការនុម័តជ
គោលការណ៍ពីធនាគារជតិ
នេកម្ពុជលើសំណើសុំគួប 
បញ្ចូលគា្នាជមួយនឹង 
គេឹះស្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុអ៊ូរី
ហ្វាយនេនខេមបូឌា
ភីអិលសុី។

បានទទួលការអនុម័តពីធនាគារជតិនេកម្ពុជនៅថ្ងេទី5
ខេវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021។ទទួលបានការអនុម័តពីកេសួង
ពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងេទី6ខេធ្នូឆ្នាំ2021។

ផលប័ត្រឥណទាន 914 លានដុលា្លារអាម្ររិក
សមតុល្រយប្រក់បញ្ញើសន្រសំ 215 លានដុលា្លារអាម្ររិក 
ទ្រព្រយសកម្មសរុប 1.2 ពាន់លានដុលា្លារអាម្ររិក 
ចំនួនអតិថិជនសរុប 327,000 នាក់



ការបង្កើតធនាគារអូ៊រី(ខេមបូឌា)ម.ក 
គឺជាពេឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀត
នៅក្នុងវិស័យធនាគាររបស់ពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពជុា។ការទទួលបានអាជា្ញា
ប័ណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជពេញលេញនឹង
បេកាសជាផ្លវូការនៅថ្ងេទី០៣ខេមករា
ឆ្នាំ2022នេះបានធ្វើឱេយធនាគារ អូ៊រី 
(ខេមបូឌា)ម.កស្ថតិនៅលើកមេតិស្មើ
ជាមួយធនាគារក្នងុសេកុ និងបរទេស
ឈានមុខផេសេងទៀតដេលកំពុងបេតិ-
បត្តកិារនៅក្នងុពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា។
ធនាគារជាតិនេកម្ពជុា និងកេសួង-

ពាណិជ្ជកម្មបានអនុម័តឱេយធនាគារ អូ៊រី
(ខេមបូឌា)ម.កដើមេបីធ្វើបេតិបត្តកិារជា
ធនាគារពាណិជ្ជ។
ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណថ្មី និងការ-

គំាទេពីម្ចាស់ភាគហុ៊ន គួបផេសំជាមួយនឹង
តារាងតុលេយការដ៏រឹងមំកេរ្តិ៍ឈ្មោះលេបី-
លេបាញជាសាកលនិងចក្ខវិុស័យដ៏មុតមំ
ក្នុងការពងេឹងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ
សមេប់បេជាជនកម្ពជុាគេប់រូបធនាគារ
អូ៊រី (ខេមបូឌា)ម.ក នឹងលើកកម្ពស់
វិស័យធនាគារក្នងុសេកុឱេយកាន់តេរឹងមំ
បន្ថេមទៀត។
«នៅពេលដេលយើងកា្លាយជាធនាគារ

ពាណិជ្ជពេញលេញយើងខ្ញុំរីករាយនិង
រង់ចាំការធ្វើដំណើរដ៏គួរឱេយរំភើបនេះ
ជាមួយអតិថិជនដេគូនិងម្ទាស់ភាគហ៊ុន
របស់យើងខ្ញុំដើមេបីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍
ធនាគារស្តង់ដារកូរ៉េ និងធានាឱេយបាននូវ
ភាពសមសេបសមេប់បេទេសកម្ពុជា»។
«ដោយបេើបេស់ពាកេយសោ្លាកពីកេមុ-

ហុ៊នWooriFinancialGroupដេលជា
ម្ចាស់ភាគហុ៊នរបស់យើងខ្ញុំនៅបេទេស
កូរ៉េគឺ«DigitalFirst,ChangeEve-

rything»“អាទិ៍ភាពលើឌីជីថលផ្លាស់ប្តរូ
គេប់យា៉ាងឱេយកាន់តេបេសើរ”គណៈ
គេប់គេងនិងបុគ្គលិករបស់ធនាគារអូ៊រី
(ខេមបូឌា)ម.កបានដាក់ចេញនូវ
មូលដា្ឋានគេះឹ និងយុទ្ធសាស្តេជាក់ស្តេង 
ដ៏រឹងមំ»។
លោកគីមហុងជូបេក្ខភាពអគ្គនាយក

បេតិបត្តិធនាគារ អូ៊រី (ខេមបូឌា)ម.ក
បានមនបេសាសន៍ថា៖«ការផ្លាស់ប្តរូ
នេះនឹងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍នេការ
បេើបេស់សេវាធនាគារកាន់តេងាយ-
សេួលឆប់រហ័ស និងគួរឱេយទុកចិត្ត
ដើមេបីឱេយជីវិតរស់នៅរបស់អតិថិជន 
និងបេជាជនកម្ពជុាកាន់តេល្អបេសើរ»។
ជាមួយនឹងការប្តេជា្ញាចិត្តយា៉ាងមុតមំ

ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លនួធនាគារ អូ៊រី 
(ខេមបូឌា)ម.កដេលមនបណា្តាញ
សាខាចំនួន 138 ទូទំាងបេទេស និង
បុគ្គលិកជិត4,000នាក់ នឹងខិតខំ
បេងឹបេងផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុបេកប
ដោយគុណភាព។
«ខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណយា៉ាងជេល

ជេដល់ និយ័តករម្ចាស់ភាគហុ៊ន និង
កេមុបេកឹេសាភិបាលរបស់យើងខ្ញុំ ចំពោះ
ការណេនំាដ៏មនតម្លេនិងការគំាទេដេល
គា្មោនទីបញ្ចប់»។ខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណ
ចំពោះការប្តេជា្ញាចិត្តនិងការលះបង់ខ្ពស់
របស់បុគ្គលិកនិងគណៈគេប់គេងរបស់
យើងខ្ញុំ»។
«ជាចុងកេយខ្ញុំសូមអរគុណដល់

អតិថិជនទំាងអស់សមេប់ការបន្តគំាទេ
និងជឿជាក់មកលើយើងខ្ញុំ។យើងខ្ញុំ
រង់ចំាសា្វាគមន៍អ្នកទំាងអស់គា្នាមកកាន់
ទំព័រថ្មីជាមួយធនាគារអូ៊រី(ខេមបូឌា)
ម.ក»៕  

ទំព័រថ្មីនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុចាប់ផ្តើមជាមួយធនាគារអ៊ូរី(ខេមបូឌា)ម.ក

ថ្ងៃចន្ទ ទី៣ ែខមករា ឆ្នៃំ២០២២    www.postkhmer.com ៣



Q តើដំណើរនៃការរីកចមៃើន
របស់ធនាគារអ៊ូរីនៅកម្ពុជា

យ៉ាងណាដៃរ?
ប្រវត្តិន្រធនាគារអ៊ូរីនៅកម្ពុជាគឺ

បានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ2014នៅព្រល
ដ្រលធនាគារអ៊ូរី នៅក្នុងប្រទ្រស
កូរ៉្រខាងត្របូងបានទិញយកគ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម្លិះហ្វាយន្រនហើយ
ប្តរូឈ្មោះទៅជាអ៊ូរីហ្វាយន្រន(ខ្រម
បូឌា)។
បនា្ទាប់ពីបានមើលឃើញការរីក-

ចម្រើនដ្រលមិនអាចប្រក្រកបាន
នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារអ៊ូរី 
(កូរ៉្រ)បានដឹងថាជំហនបនា្ទាប់ក្នុង
ការពង្រីកជាសកលរបស់យើងខ្ញុំ គឺ
ការពង្រីកវត្តមានបន្ថ្រមទៀតនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
ដើម្របីសម្រចបានជោគជ័យនូវ

យុទ្ធសស្ត្រនោះវាច្របាស់ណាស់ថា
ការទញិយកស្ថាបន័មយួដ្រលគរួជាទី
ទុកចិត្ត ដូចជាវីសិនហ្វាន់ គឺជាការ
ចាំបាច់ណាស់។នៅក្នុងឆ្នាំ2018
ធនាគារអ៊ូរីន្រប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង
បានទញិយកភាគហ៊នុ100ភាគរយ
ន្រស្ថាបន័នោះហើយប្តរូឈ្មោះទៅជា
ដាប់ប៊្រលយូប៊ីហ្វាយន្រន។ នៅឆ្នាំ
2019ការច្របាច់បញ្ចូលគា្នារវាង
ក្រុមហុ៊នទំាង2(ដាប់ប៊្រលយូបី៊
ហ្វាយន្រននិងអូ៊រីហ្វាយន្រន(ខ្រម
បូឌា)នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាបានកើត
ឡើងនិងបង្កើតបានជា(ដាប់ប៊្រលយូ
បី៊ហ្វាយន្រន)ថ្មី។បនា្ទាប់ពីការ
ច្របាច់បញ្ចលូគា្នាដ៏ជោគជ័យធនា-
គារ អូ៊រី (កូរ៉្រ)បានបន្តបង្ហាញការ
គំាទ្រយ៉ាងព្រញទំហឹងដោយចាក់ 
បញ្ជូលដើមទុនចំនួន100លានដុលា្លារ
បន្ថ្រមទៀតដើម្របីបង្កើនល្របឿនដល់
កំណើនរបស់យើងខ្ញុំ។
ការដាក់ដើមទុនន្រះបានជួយយើង

ឱ្រយពង្រកីជាយុទ្ធសស្ត្រខណៈដ្រល
យើងខ្ញុំសម្លងឹទៅរកការផ្តល់ជូននូវ
ផលិតផល និងស្រវាកម្មបន្ថ្រមទៀត
ដើម្របីបង្កើនបទពិសោធន៍ឱ្រយល្អបំផុត
សម្រប់អតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ។
ជំហនទំាងអស់ន្រះបាននំាយើងខ្ញុំ

ទៅកាន់ទំព័រថ្មីដ៏គួរឱ្រយកត់សមា្គាល់
ដ្រលបានកា្លាយជាធនាគារអូ៊រី(ខ្រម
បូឌា)។ការដាក់ឱ្រយដំណើរការប្រតិ-
បត្តកិារន្រះ នំាឱ្រយកាន់ត្រខិតជិតមួយ
ជំហនទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ត្រជិត
ប្រសកកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ក្នងុការជួយ
ដល់ប្រជាជនកម្ពជុាទំាងអស់តាម

រយៈការផ្តល់ជូននូវស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ
កាន់ត្រប្រសើរ និងប្រកបដោយ
ការច្ន្រប្រឌិត។

Q តើធនាគាររបស់លោកអ្នក
បានជម្នះជំងឺរាតតៃបាតកូវីដ

១៩យ៉ាងដូចម្តៃចខណៈពៃលដៃល
អាជីវកម្មនិងសហគៃសធុនតូចនិង
មធៃយមបៃឈមនឹងវិបត្តិឥណទាន?
ដើម្របីនិរន្តរភាពអតិថិជន ក៏ដូចជា

អាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ចំព្រលដ្រល
ស្រដ្ឋកិច្ចមិនអាចទាយទុកមុនបាន
និងដោយមានការគំាទ្រពីធនាគារជាតិ
ន្រកម្ពជុាធនាគាររបស់យើងខ្ញុំបាន
រៀបចំឡើងវិញនូវការទូទាត់សង
ឥណទាន/កម្ចីសម្រប់អតិថិជន
ដ្រលមានតម្រវូការ។តាមរយៈការ-
អនុវត្តន្រះវាបានជួយអតិថិជនរបស់
យើងខ្ញុំឱ្រយមានព្រលវ្រលាដើម្របីស្តារ
និងរៀបចំអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រឡើង
វិញ។
ធនាគារ អូ៊រីនៅទីន្រះដើម្របីគំាទ្រ

ប្រជាជនកម្ពជុានិងជម្នះរាល់ឧបសគ្គ
ជាមួយប្រជាជនកម្ពជុាហើយត្រងត្រ
នៅទីនោះសម្រប់ប្រជាជនកម្ពជុា។
ដោយប្រកាន់ខា្ជាប់នូវទស្រសនៈន្រះ
យើងជឿជាក់ថាយើងខ្ញុំនឹងត្រងត្រ
ផ្តល់នូវដំណោះស្រយដ៏ល្អបំផុតនិង
សមស្របបំផុតសម្រប់អតិថិជនរបស់
យើង។

Q កាលពីពៃលថ្មីៗ នៃះធនាគារ
បានវិវឌៃឍន៍ទៅជាធនាគារ

ពាណិជ្ជពៃញលៃញ គឺធនាគារ អូ៊រី
(ខៃមបូឌា)។តើម្ចាស់ភាគហុ៊ននិង

បុគ្គលិករបស់លោកអ្នកមនអារម្មណ៍
យ៉ាងណា?
ភាពរីករាយរបស់បុគ្គលិកនិងមា្ចាស់

ភាគហុ៊នរបស់យើងខ្ញុំ ចំពោះការ
កា្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជន្រះគឺពិតជា
មិនអាចប្រក្រកបានទ្រ។យើងខ្ញុំ
ទំាងអស់គា្នាមានប្រសកកម្មដូចគា្នា
ក្នងុការផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ធនាគារដ៏
ទូលំទូលាយនិងងយស្រលួបំផុត
សម្រប់អតិថិជនរបស់យើងទំាង
សម្រប់ព្រលបច្ចបុ្របន្ននិងអនាគត។
ការវិវឌ្រឍដ៏ធំន្រប្រតិបត្តកិារន្រះ នឹង

អនុញ្ញាតឱ្រយយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវផលិត-
ផលនិងស្រវាកម្មកាន់ត្រច្រើនខណៈ-
ដ្រលធ្វើឱ្រយធនាគារមានភាពងយ-
ស្រួល និងលឿនជាងព្រលណាៗ
ទំាងអស់។ភាពរីករាយន្រះគ្រអាច
មើលឃើញនៅតាមសខាដ៏ស្រស់-
ស្អាតរបស់យើងដ្រលមានផលិតផល
និងស្រវាកម្មធនាគារសជីវកម្មថ្មីដ៏
គួរឱ្រយទាក់ទាញក៏ដូចជាធ្វើឱ្រយប្រសើរ-
ឡើងនូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំ 
និងមានជាច្រើនទៀត។

Q នៅក្នងុវិស័យធនាគារដៃល
កំពុងមនការបៃកួតបៃជៃង

តើលោកអ្នកនឹងដឹកនំាធនាគារ
យ៉ាងដូចម្តៃច? តើអ្វីជាអាទិភាព
ចមៃបងរបស់លោកអ្នកសមៃប់ឆ្នាំ
កៃយជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណ
ធនាគារថ្មីរបស់លោកអ្នក?
នៅធនាគារអូ៊រី(ខ្រមបូឌា)យើងខ្ញុំ

ផ្តាតលើការផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍
ធនាគារល្អបំផុតសម្រប់អតិថិជន

ទំាងអស់។ជាមួយនឹងការផ្តាតលើ
អតិថិជនជាស្នលូន្រយុទ្ធសស្ត្ររបស់
យើងខ្ញុំ ធនាគារ អូ៊រីផ្តាតលើការ
ក្រលម្អគ្រប់ជំហនន្រដំណើរធនាគារ
សម្រប់អតិថិជន។
ទីមួយអ្នកប្រើប្រស់នឹងទទួលបាន

ភាពប្រសើរឡើងនូវសខាទំាង 138
ទូទំាងប្រទ្រស។ធនាគារ អូ៊រីបាន
បង្កើតសខាល្អបំផុត(premium
branches)ទន្ទមឹនឹងន្រះ ក៏ធ្វើឱ្រយ
ប្រសើរឡើងនូវសខាដ្រលមានស្រប់
ដើម្របីបម្រើអតិថិជនរបស់យើងឱ្រយ
កាន់ត្រល្អ។
លើសពីន្រះមា៉ាសីុនATMជាង100

នឹងត្រវូដាក់ឱ្រយដំណើរការបន្ថ្រមដើម្របី
សម្រលួដល់អតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ។
ចំពោះផលិតផល និងស្រវាធនាគារ
សម្រប់សជីវកម្ម ក៏នឹងត្រវូណ្រនំា
ដល់អតិថិជនដ្រលកំពុងស្វ្រងរក
ការគំាទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់អា-
ជីវកម្មដ្រលកំពុងរីកចម្រើនរបស់
ពួកគ្រ។
ផលិតផលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក៏

នឹងត្រវូបានដាក់ឱ្រយដំណើរការផងដ្ររ
ដើម្របីបំព្រញតម្រវូការសម្រប់ការផ្ទ្ររ
ប្រក់ទៅក្រប្រទ្រស។ ចំពោះកាត
ឥណទាន និងឥណពន្ធ ក៏នឹងត្រូវ
ដាក់ឱ្រយដំណើរការផងដ្ររដើម្របីគំាទ្រ
ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។
ទំាងន្រះគ្រន់ត្រជាចំណុចថ្មីៗ  និង

គួរឱ្រយរំភើបមួយចំនួនបុ៉ណោ្ណោះដ្រល
ធនាគារអូ៊រីនឹងណ្រនំានៅព្រលដ្រល
យើងខ្ញុំសម្លឹងទៅរកការសម្រច

ឱ្រយបាននូវគោលដៅរួមរបស់យើងខ្ញុំ
ដើម្របីកា្លាយជាគ្រះឹស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដ្រល
ផ្តល់នូវភាពងយស្រួលស្រវាកម្ម
ឆប់រហ័ស និងគួរឱ្រយទុកចិត្តសម្រប់
ប្រជាជនកម្ពជុា។

Q ការធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងនូវសៃវា
ធនាគារសមៃប់សាជីវកម្ម

កំពុងតៃវូបានអនុវត្តក្នងុអំឡុងពៃល
វៃលាដ៏លំបាកខណៈការគំរាមកំហៃង
នៃជំងឺកូវីដ១៩នៅតៃមនហើយ
ទីផៃសារកំពុងពៃយាយមស្ទះុងើបឡើង
វិញ។តើលោកមនទំនុកចិត្តចំពោះ
ចំណាត់ការដ៏សំខាន់នៃះដៃរឬទៃ?
ធនាគារអូ៊រីនៅត្រមានសុទិដ្ឋនិិយម

យ៉ាងខា្លាងំចំពោះអនាគតរបស់ប្រទ្រស   
កម្ពជុាហើយប្ត្រជា្ញាចិត្តគំាទ្រសម្រប់
អតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ។ក្នងុរយៈព្រល
បុ៉នា្មោនឆ្នាំចុងក្រយន្រះធនាគារ អូ៊រី
បានរៀបចំឥតឈប់ឈរសម្រប់
ព្រលវ្រលាន្រះហើយយើងខ្ញុំអាច
និយយដោយទំនុកចិត្តថាយើងខ្ញុំ
បានត្រៀមខ្លនួរួចជាស្រចដើម្របីទប់
ទល់នឹងឧបសគ្គដ្រលអាចកើតមាន
ឡើង។យើងខ្ញុំសម្លងឹទៅលើការប្រើ
ប្រស់ទ្រពកោសល្រយពិស្រស  និង
ការគំាទ្រដ៏រឹងមំាពីមា្ចាស់ភាគហុ៊នរបស់
យើងខ្ញុំ ក៏ដូចជាយុទ្ធសស្ត្រយ៉ាង
ល្អតិល្អន់ដើម្របីដោះស្រយជាមួយនឹង
បញ្ហាប្រឈមណាមួយទន្ទមឹនឹងការ
ចាប់យកឱកាស។

Q តើលោកអ្នកមនអ្វីផៃសៃងទៀត
ចង់ចៃករំលៃកដៃរឬទៃ?

យើងខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉ាង
ជ្រលជ្រ ចំពោះនិយ័តករមា្ចាស់
ភាគហុ៊នក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបុគ្គលិក
និងអតិថិជនទំាងអស់។យើងខ្ញុំសូម
អរគុណចំពោះការគំាទ្រដ៏ខា្លាងំកា្លានិង
ការដឹកនំាប្រកបដោយគុណតម្ល្រ
ចំពោះនិយ័តករ។
យើងខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះ

ការជឿជាក់លើយុទ្ធសស្ត្ររបស់
យើងខ្ញុំ និងការគំាទ្រឥតឈប់ឈរ 
ពីសំណាក់មា្ចាស់ភាគហុ៊ន និងក្រមុ-
ប្រកឹ្រសាភិបាល។ យើងខ្ញុំសូមអរគុណ
អតិថិជនចំពោះការជឿទុកចិត្តរបស់
អ្នកទាំងអស់គា្នាដ្រលធ្វើឱ្រយធនាគារអ៊ូរី  
កា្លាយជាជម្រើសន្រស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
របស់លោកអ្នក។
យើងខ្ញុំរង់ចាំស្វាគមន៍អ្នកទាំង

អស់គា្នាមកកាន់ទំព័រថ្មីន្រធនាគារនៅ
កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ធនាគារ
អ៊ូរី(ខ្រមបូឌា)៕

លោកគីមហុងជូបៃក្ខភាពអគ្គនាយកបៃតិបត្តិធនាគារអ៊ូរី។រូបថតហ៊ានរង្រសី
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បេក្ខភាពអគ្គនាយកបេតិបត្តិៈគេះឹស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ដេលជាទីទុកចិត្តបំផុតសមេប់បេជាជនកម្ពុជា
ខណៈពៃលដៃលធនាគារអ៊ូរីកំពុងចូលទៅក្នុងទំព័រថ្មីនៅក្នុងវិស័យធនាគាររបស់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបៃក្ខភាពអគ្គនាយកបៃតិបត្តិលោកគីមហុងជូធានាថា
គៃឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយនៃះនឹងតៃងតៃបៃកាន់ខា្ជាប់ ចំពោះការផ្តល់នូវសៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបៃកបដោយគុណភាពតាមរយៈបណា្តាញជាចៃើននិងបៃកាន់ខា្ជាប់នូវតម្លៃ
ស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់របៀបវារៈជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនិងឈានទៅបមៃើបៃជាជននៅគៃប់ទីកន្លៃង!
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Q សូមលោកចៃករំលៃកអំពី
ដំណើរវិវឌៃឍន៍របស់ធនាគារ

អ៊ូរី (ខៃមបូឌា)ក្នុងរយៈពៃលជា
ចៃើនទសវតៃសរ៍មកនៃះ។
ធនាគារអ៊ូរី(ខ្រមបូឌា)ពីមុនត្រូវ

បានគ្រស្គាល់ថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរ-
ញ្ញវត្ថុដាប់ប៊្រលយូប៊ីហ្វាយន្រន
(WBFinance)បានបម្រើស្រវា-
កម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងផលិតផលអស់
រយៈព្រលជាង30ឆ្នាំមកហើយក្នុង
ការបន្តដំណើរធ្វើឱ្រយជីវិតប្រជាជន
កម្ពុជាកាន់ត្រប្រសើរតាមរយៈ
ដំណោះស្រយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវ្រ 
និងងយស្រួលហើយធនាគារអ៊ូរី 
(ខ្រមបូឌា)បានឆ្លងកាត់ការផ្លាសប់្តរូ
សំខាន់ៗជាច្រើន។
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួន

រួមមានការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីផ្តល់មូល-
និធិក្នុងឆ្នាំ1990និងទទួលបាន
អាជា្ញាប័ណ្ណដើម្របីដំណើរការជាគ្រឹះ-
ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ2004
ហើយក្រយមកទទលួអាជា្ញាបណ័្ណជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រក់-
បញ្ញើខា្នាតតូចដើម្របីពង្រកីផលិតផល
និងស្រវាកម្មរបស់យើងក្នងុឆ្នាំ2011
និងជាបនា្ទាប់គឺរួមបញ្ចលូគា្នាជាមួយអូ៊រី
ហ្វាយន្រន ភីអិលសីុដើម្របីពង្រីក
បណា្តាញរបស់យើងបន្ថ្រមក្នុងឆ្នាំ
2020។យើងបានដាក់បញ្ចលូដើមទុន
100លានដុលា្លារដើម្របីរក្រសាកំណើន
យ៉ាងឆប់រហ័សន្រដាប់ប៊្រលយូបី៊
ហ្វាយន្រននៅចុងឆ្នាំ2020ហើយ
ឥឡូវន្រះបានកា្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជ
ក្នងុឆ្នាំ2020។
ខណៈព្រលដ្រលមានការផ្លាស់ប្តូរ

ជាច្រើនដ្រលបានកើតឡើងក្នងុរយៈ-
ព្រលច្រើនឆ្នាំមកន្រះ រឿងមួយដ្រល
យើងនៅត្ររក្រសាដដ្រលគឺការយកចតិ្ត
ទុកដាក់ក្នុងការបន្តអភិវឌ្រឍដើម្របី
បម្រើអតិថិជនរបស់យើងឱ្រយកាន់ត្រ
ប្រសើរឡើង។

Q តើអ្វីជាផៃនការបនា្ទាន់របស់
លោកអ្នកសមៃប់ធនាគារអ៊ូរី

(ខៃមបូឌា)ដៃលពៃលនៃះបាន
កា្លាយជាធនាគារពាណជិ្ជពៃញលៃញ
ទៅហើយនោះ?
ធនាគារអ៊ូរី(ខ្រមបូឌា)នងឹពង្រកី

បណា្តាញផលិតផលនិងស្រវាកម្ម
របស់យើងដើម្របីបំព្រញតម្រូវការ
ដ្រលកំពុងកើនឡើងរបស់អតិថិជន

នាព្រលបច្ចុប្របន្ន និងព្រលអនាគត។
ការទទលួបានអាជា្ញាបណ័្ណប្រតបិត្តកិារ
ន្រះនឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍
ជាច្រើនដល់អតិថិជនរបស់យើង។
មានស្រវាកម្ម និងផលិតផល

សំខាន់ៗមួយចំនួននឹងត្រូវដាក់
បញ្ចូលបន្ថ្រមដ្រលមានដូចជា
ផលតិផលនងិស្រវាកម្មរបស់ធនាគារ
សជីវកម្មដើម្របីបម្រើអតិថិជនដ្រល
កំពុងស្វ្រងរកប្រក់កម្ចីក្នុងទំហំធំ
ផលិតផលនិងស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
អាជីវកម្មដើម្របីជួយសម្រួលដល់
អាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
សម្រប់អតិថិជនហើ់យបណ្ណឥណ-
ពន្ធ/ឥណទាន នឹងជួយដល់តម្រូវ-
ការដ្រលកំពុងកើនឡើងន្រប្រតិ-
បត្តិការស្រវាឌីជីថលដ្រលធ្វើឱ្រយ
កាន់ត្រប្រសើរនូវគុណភាពន្រសខា
របស់យើងខណៈការពង្រីកបណា្តាញ
ប្រតិបត្តិការរបស់យើងនិងមាន
កាន់ត្រច្រើនបន្ថ្រមទៀត។
ទំាងន្រះគ្រន់ត្រជារឿងគួរកត់-

សមា្គាល់មួយចំនួនបុ៉ណោ្ណោះខណៈ
ដ្រលធនាគារអូ៊រី(ខ្រមបូឌា)នឹងបន្ត
ធ្វើឱ្រយធនាគារមានភាពងយស្រលួ
ជាងព្រលណាៗទំាងអស់សម្រប់
អតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ។

Q ធនាគារកំពុងពងៃីកយ៉ាង
ឆប់រហ័សនៅកម្ពុជាតើ

លោកអ្នកមើលឃើញសកា្តានុពល
អ្វីខ្លះនៅក្នុងពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា
ទាក់ទងនឹងកំណើនវិស័យធនាគារ
និងហិរញ្ញវត្ថុ?
ប្រទ្រសកម្ពុជាមានកតា្តាជាច្រើន

ដ្រលធ្វើឱ្រយប្រទ្រសន្រះកា្លាយជា
ប្រទ្រសដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយ
នៅក្នុងពិភពលោកសម្រប់វិស័យ
ធនាគារ។ជាអាទិភាពនិងសំខាន់
បំផុតគឺការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាចំពោះជំងឺកូវីដ19គឺ
ពិតជាល្អខា្លាំងណាស់។
ការគ្រប់គ្រងការចាក់វា៉ាក់សំងការ

រតឹបន្តងឹទានព់្រលវ្រលានងិការគាទំ្រ
យ៉ាងព្រញទហំងឹដល់ជនសុវីលិបាន
អនុញ្ញាតឱ្រយស្រដ្ឋកិច្ចបើកឡើងវិញ
យ៉ាងឆប់រហ័ស។ដោយសរត្រ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងដ៏អស្ចារ្រយទាំងន្រះ
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្រយាករថា
នឹងកើនឡើង4.8ភាគរយនៅឆ្នាំ
2022ដ្រលធ្វើឱ្រយផលតិផលក្នងុស្រកុ

សរុប (GDP)កើនដល់ប្រហ្រល
30. 544ពាន់លានដុលា្លារនៅឆ្នាំន្រះ
ហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប
សម្រប់មនុស្រសមា្នាក់នឹងកើនដល់
1,841ដុលា្លារអាម្ររិកនៅក្នុងឆ្នាំ
2022។
កតា្តាមយួទៀតដ្រលនងឹពន្លឿនដល់

កំណើនវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
គឺការបន្តជំរុញរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
ចំពោះបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ។ទាំងន្រះ
ពិតជានឹងជួយដល់ការបង្កើនចំនួន
អតថិជិនហរិញ្ញវត្ថុជាពសិ្រសនៅក្នងុ
ប្រទ្រសដ្រលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាង
ឆប់រហ័ស។

Q តើលោកអ្នកនឹងចៃករំលៃក
ជំនាញបៃបណាជាមួយទីផៃសារ

កម្ពជុាទាក់ទងនឹងបច្ចៃកវិទៃយា និង
អភិបាលកិច្ច?
ធនាគារ អូ៊រី (កូរ៉្រ)ដ្រលជាក្រមុ-

ហុ៊នម្ររបស់ធនាគារអូ៊រី(ខ្រមបូឌា)
មានប្រវត្តិដ៏អស្ទារ្រយនិងមានអាយុកាល
ជាង1សតវត្រសរ៍មកហើយ។រាប់ចាប់ពី
ការកា្លាយជាធនាគារដំបូងគ្រដ្រល
ដំឡើងមា៉ាសីុនATMអនឡាញជា
ប្រវត្តសិស្ត្រក្នងុប្រទ្រសកូរ៉្ររហូតដល់
ទទួលពានរង្វាន់ជាធនាគារល្អបំផុត
នៅក្នងុប្រទ្រសកូរ៉្រជាច្រើនដង និង
មានប្រតិបត្តកិារក្នងុប្រទ្រសជាង20
ធនាគារ អូ៊រី (កូរ៉្រ)បានបង្ហាញ
ជាប្រចំាថាយើងមានភាពច្ន្រប្រឌិត
គួរឱ្រយទុកចិត្ត និងត្រងត្រផ្តាតសំខាន់
លើការក្រលម្អគ្រប់ទិដ្ឋភាពន្រដំណើរ
ធនាគាររបស់អតិថិជន។
ការយកចិត្តទុកដាក់ និងបទ-

ពិសោធដូចគា្នាន្រះនឹងត្រូវបាន

ប្រើប្រស់ឱ្រយអស់សកា្តានុពលរបស់
ខ្លួននៅទីន្រះ។អតិថិជនកម្ពុជាអាច
រំពឹងថាធនាគារដ្រលនៅទីន្រះនឹង
រីកចម្រើនជាមួយពួកគ្រដោយសរ
ពួកយើងត្រងត្រច្ន្រប្រឌិតសម្រប់
ពួកគ្រជារៀងរាល់ថ្ង្រ។

Q តើលោកអ្នកអនុវត្តយុទ្ធ-
សាស្តៃបរិសា្ថានសង្គម និង

អភិបាលកិច្ច(ESG)នៅក្នងុផៃនការ
សាជីវកម្មរបស់លោកយ៉ាងដូចម្តៃច?
នៅព្រលដ្រលអាជីវកម្មរបស់យើង

ខ្ញុំបន្តពង្រកីនងិរកីចម្រើនការទទលួ-
ខុសត្រូវសង្គមរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ
នៅត្រជាផ្ន្រកដ៏សំខាន់មួយចំពោះ
ផ្រនការរបស់យើងខ្ញុំ ខណៈដ្រល
យើងខ្ញុំកំពុងសម្លឹងមើលទៅដល់
ការផ្តល់ត្រឡប់ទៅលោកអ្នកដ្រល
ខ្វះខាតវិញ។
ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងគ្រះទឹកជំនន់

យើងបានបរិចា្ចាគគ្រឿងឧបភោគ-
បរិភោគដល់គ្រួសរដ្រលរងគ្រះ
ដោយទឹកជំនន់ក្នងុខ្រត្តបាត់ដំបងនិង
បានបរិចា្ចាគថវិកាបន្ថ្រមដល់គ្រសួរ
ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ទូទំាងប្រទ្រស។
លើសពីន្រះធនាគារអូ៊រី(ខ្រមបូឌា)
បានបង្កើតកម្មវិធីពិស្រសមួយដ្រល
មានឈ្មោះថា«BestChildPro-
gram»ដើម្របីឧបត្ថម្ភដល់អតិថិជនល្អ
បំផុតរបស់កុមារ។ធនាគារអូ៊រី(ខ្រម- 
បូឌា) ក៏បានដាក់ឱ្រយដំណើរការនូវ 
«គណនីប្រក់បញ្ញើសប្របុរស»ដ្រល
អនុញ្ញាតឱ្រយអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ
ទទួលបានអត្រការប្រក់រហូតដល់
7.85ភាគរយហើយក៏អាចបរិចា្ចាគ
ដល់អង្គការសប្របុរសធម៌ផងដ្ររ
អង្គការទំាងនោះរួមមាន មូលនិធិ
គន្ធបុបា្ផាកម្ពុជា មូលនិធិធម្មឱសថ
មូលនិធិដុនបូស្តកូម្ពុជាមន្ទរីព្រទ្រយកុមារ
អង្គរ និងអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពជុា
ជាដើម។

 ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ19  
ដាប់ប៊្រលយូបី៊ហ្វាយន្រនបានបរិចា្ចាគ
ជាសច់ប្រក់ដល់ក្រសួងសុខាភិ-
បាលដើម្របីឆ្លើយតបនឹងការរាតត្របាត
ដំបូងបរិចា្ចាគបរិកា្ខារព្រទ្រយដល់មន្ទរី-
ព្រទ្រយ ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ
រាតត្របាតតាមរយៈធនាគារជាតិន្រ
កម្ពជុា និងបានចូលរួមចំណ្រកបន្ថ្រម
ដល់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុានៅក្នងុកិច្ច-
ខិតខំប្រងឹប្រងដើម្របីទិញវា៉ាក់សំង។
បរិស្ថានសង្គមនិងអភិបាលកិច្ចត្រង-
ត្រជាផ្ន្រកមួយន្រធនាគារ អូ៊រី។នៅ
ធនាគារអូ៊រីយើងជឿជាក់លើការគំាទ្រ
ប្រជាជនកម្ពុជាជម្នះរាល់ឧបសគ្គ
ជាមួយប្រជាជនកម្ពជុាហើយត្រងត្រ
នៅទីន្រះសម្រប់ប្រជាជនកម្ពជុា។

Q តើទីផៃសារអាសុីអាគ្នៃយ៍មន
សារៈសំខាន់យ៉ាងណាចពំោះ

ការពងៃីកក្នុងតំបន់របស់ធនាគារអ៊ូរី?
ធនាគារអ៊ូរីរំពឹងថានឹងឈានដល់

ប្រហ្រល920លានដុលា្លារនៅក្នុង
ផលបត្រប្រក់កម្ចីនៅឆ្នាំ2021
ខណៈប្រក់បញ្ញើនឹងកើនឡើងដល់
186លានដុលា្លារខណៈទ្រព្រយសកម្ម
សរបុបានកើនឡើងដល់ប្រហ្រល1.1
ពាន់លានដុលា្លារហើយអតិថិជន
របស់យើងខ្ញុំបានកើនឡើងដល់ជាង
320,000នាក់។
សរុបមកយើងខ្ញុំបានកត់ត្រ

កំណើនប្រក់ចំណ្រញប្រក់កម្ចីនិង
ប្រក់បញ្ញើនងិរក្រសាបាននវូគណុភាព
ទ្រព្រយសកម្មដ៏ល្អ។ផ្ន្រកសខំាន់ន្រភាព
ជោគជ័យរបស់យើងខ្ញុំ គឺត្រូវបាន
កសងឡើងនៅលើភាពព្រញចតិ្តនងិ
ជំនឿចិត្ត របស់មា្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់
យើងខ្ញុំ។ជាច្រើនឆ្នាំមកន្រះមា្ចាស់
ភាគហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំបានបង្ហាញ
ម្តងហើយម្តងទៀតថាពួកគាត់
ជឿជាក់លើប្រទ្រសកម្ពជុាកម្រតិណា
ជាមួយនឹងការគំាទ្រជាបន្តបនា្ទាប់
ទាំងការច្រករំល្រកបទពិសោធនិង
ការគាំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ។ដូច្ន្រះ វា
ប្រកដណាស់ថាតបំន់អាសុអីាគ្ន្រយ៍
ជាពសិ្រសប្រទ្រសកម្ពជុាគជឺាទផី្រសារ
ដ៏សំខាន់មួយចំពោះផ្រនការពង្រីក
របស់ធនាគារអ៊ូរី។

Q តើលោកអ្នកមនអនសុាសន៍
អ្វីបន្ថៃមដៃរឬទៃ?

យើងខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណដល់
អតិថិជនមា្ចាស់ភាគហ៊ុនអាជា្ញាធរ
ពាកព់ន័្ធនងិបគុ្គលិកទាំងអស់ចពំោះ
ការខិតខំប្រឹងប្រងរបស់ពួកគ្រ
ក្នុងការអនុវត្ត និងគាំទ្រយុទ្ធសស្ត្រ
របស់យើងខ្ញុំ និងការណ្រនាំជា
បន្តបនា្ទាប់សម្រប់ប្រតិបត្តិការក៏ដូច
ជាទំនុកចិត្តចំពោះចក្ខុវិស័យរបស់
យើងខ្ញុំដើម្របីសម្រចបាននូវគោល-
ដៅនិងគោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំ។
យើងខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉ាង
ជ្រលជ្រនិងដ៏សោ្មោះអស់ពីដួងចិត្ត
ចំពោះអ្នកទាំងអស់គា្នាពីព្រះ
សមទិ្ធផលទាងំអសន់្រះនងឹមនិអាច
សម្រចបានឡើយ បើគា្មោនអ្នកទាំង-
អស់គា្នា។
យើងខ្ញុំមានការប្ត្រជា្ញាចិត្តយ៉ាង

មុតមំាក្នងុការដឹកនំានិងគំាទ្រធនាគារ
អូ៊រីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង
និរន្តរភាពនៅព្រលដ្រលយើងខ្ញុំ
ឈានទៅទំព័របនា្ទាប់ដើម្របីកា្លាយជា
គ្រះឹស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្រនៅ
កម្ពជុានាព្រលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ៕

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលៈកម្ពុជាគឺជាទីផ្សារ
ដ៏សំខាន់មួយសម្រប់ធនាគារអ៊ូរី(ខ្រមបូឌា)
បៃធានកៃមុបៃកឹៃសាភបិាលធនាគារអ៊ូរី(ខៃមបូឌា)លោកSeong
Yoonមនបៃសាសន៍ថាធនាគារនឹងដក់ចៃញនូវផលិតផល
និងសៃវាកម្មធនាគារបៃកបដោយភាពច្នៃបៃឌិតដើមៃបីបមៃើ
សៃចក្តីតៃូវការហិរញ្ញវត្ថុចមៃុះរបស់អតិថិជន!

លោកSeongYoonបៃធានកៃមុ-
បៃកឹៃសាភិបាលធនាគារអូ៊រី
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ការកសាងសហគ្រនិភាព
លោក ខេង សុផាន់ ណា រ៉ា អាយុ 33 ឆ្នាំ នៅ 

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បាន បេកបមុខរបរ ដោយ ជោគជ័យ 
ជាមួយ ភរិយា របស់គាត់ គឺ អ្នកសេី កេវ លក្ខិណា 
ដេលមាន អាយ ុ33 ឆ្នា ំបន្ទាបព់ ីបានទទលួបេកក់ម្ច ី
2លើក ពី ធនគារ អ៊ូរី។ ពួកគាត់ មានកូន 2នក់ 
កូនសេី អាយុ 3ឆ្នាំ និង កូនបេុស អាយុ 1 ឆ្នាំ ។ 

 មុនពេល ដេល គាត់ សមេចចិត្ត យក កម្ចី បេក់ 
ពធីនគារ អ៊រូ ីគាត ់បាន បើក អាជវីកម្ម ដបំងូ របសគ់ាត ់
ដេលមាន ឃ្លាំង ស្តុក ស័ង្កសី តូច មួយ នៅ ខេមិថុន ឆ្នាំ 
2020 ។ អាជវីកម្ម របសគ់ាត ់មនិអាច ផ្គតផ់្គង ់បរមិាណ 
បញ្ជា ទិញ បាន ចេើន នោះទេ ។ ដូច្នេះ គាត់ អាច 
រកបេក់ ចំណូល បាន បេមាណ 3,000ដុល្លារ ក្នុង 
1ខេ ។  

 ដោយ មើលឃើញ ពី តមេូវការ គួរឱេយកត់សមា្គាល់ ពី 
អតិថិជន ក្នុងសេុក ពួកគាត់ បានសមេច ចិត្ត ទិញ 
មា៉ាសុីន ដើមេបី ផលិត ដំបូល បេក់ ស័ង្កសី ជាមួយនឹង 
កម្ចី លើកដំបូង ចំនួន 30,000ដុល្លារ  នៅ ខេសីហា 
ឆ្នាំ 2020 ពី ដាប់ ប៊េ ល យូ ប៊ី ហា្វា យ នេ ន ។ គាត់ អាច 
ផ្គត់ផ្គង់ ដំបូល ស័ង្កសី បាន កាន់តេចេើន និង បង្កើន 
បេក់ ចំណេញ ពី 4,000ដុល្លារ ទៅ 9,000ដុល្លារ 
ក្នុង  1ខេ ។  

 លោក ថ្លេង ដោយ មោទនភាព ថា ៖« បន្ទាបព់ ីខ្ញុ ំមាន 
មា៉ាសុីន ផលិត ដោយ ខ្លួនឯង  ខ្ញុំ អាច ផ្គត់ផ្គង់ ដំបូល- 
ស័ង្កសី  មិនតេឹមតេ នៅក្នុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ប៉ុណ្ណោះ ទេ 
ប៉ុន្តេ ទៅដល់ ខេត្ត ផេសេងទៀត ដូចជា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង  
ខេត្តកណា្តាល និង ខេត្ត នៅកេបេរៗមួយចំនួនទៀត ។  

ខ្ញុំ អាច ផលិត នូវ ស័ង្កសី ដេល ធ្វើឡើង គេប់ ទំហំ 
ទៅតាម តមេូវការ និង ការបញ្ជាទិញ របស់ អតិថិជន 
ហើយ អាច ផ្គត់ផ្គង់ សមា្ភារ ទាំង នោះ ដល់ គមេង 
សាងសង់ ធំៗ បាន ទៀតផង » ។ 

 នៅ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 គាត់ បាន ស្នើសុំ បេក់កម្ចី 
លើក ទ ី2 ដើមេប ីទញិ មា៉ាសុនី ផលតិ សង័្កស ីពណ ៌ដើមេប ី
ឆ្លើយតប នឹង តមេូវការ របស់ អតិថិជន ហើយ បាន 
ចាបផ់្តើម បន្ថេម សមា្ភារ គេឿងសណំង ់រមួមាន គេឿង- 
សមា្ភារ បន្ទបទ់កឹ នងិ សមា្ភារ សណំង ់ផេសេងៗ ទៀតផង ។ 
បេក់ចំណូល របស់លោក បាន បន្ត កើន ឡើងដល់ 
10,000ដុល្លារ ទៅ 13,000ដុល្លារ ក្នុង  1ខេ ។  
លោក មាន បន្ថេមទៀតថា ៖« ខ្ញុំ ពិត ជា សបេបាយចិត្ត 
ណាស់ ពេះ ខ្ញុំ អាច រកចំណូលបាន កាន់ តេ ចេើន 
ហើយ ជាពិសេស ខ្ញុំ អាច ផលិត ដំបូល ស័ង្កសី ឱេយ តេូវ 
នងឹ តមេវូការ របស ់អតថិជិន ជា លក្ខណៈ គេសួារ នងិ 
កេុមហ៊ុន សមេប់ គមេង សាងសង់ ទាំងតូច  និង ធំ » ។  
គាត់ មានការ ពេញចិត្ត ចំពោះ ការរីកចមេើន យា៉ាង- 
ខ្លាំង នេ អាជីវកម្ម របស់គាត់ និង ផល វិជ្ជមាន ដល់ 
ជវីភាព គេសួារ របសគ់ាត ់ជាមយួនងឹ បេកក់ម្ច ី 2លើក 
ពីធនគារ អ៊ូរី។  

 នៅពេល អនគត លោក ខេង សុផាន់ ណា រ៉ា និង 
ភរិយា ចង់ ពងេីក អាជីវកម្ម របស់ខ្លួន ដោយ ទិញ 
មា៉ាសុនី ផលតិ សង័្កស ីមយួ បន្ថេមទៀត នងិ សាងសង ់
ឃ្លាំង មួយ ផេសេងទៀត ពេះ ពួកគេ មើលឃើញថា វា 
ជា ឱកាស មួយ ក្នុងការ រកបេក់ ចំណូល បាន កាន់- 
តេចេើន ៕ 

 អ្នកសេី  មា៉ាន់ ហា នី អាយុ 30 ឆ្នាំ មាន 
សេុកកំណើត នៅ ខេត្តកណា្តាល និង សា្វាមី 
របស់អ្នក សេី ឈ្មោះ ការី ន គី រី សុិន មាន អាយុ 
37 ឆ្នាំ រស់នៅ ជាមួយ កូនបេុស  3 នក់ ។ 
អ្នកសេីបាន លើកឡើងថា  មុនពេល ទទួល 
បេកក់ម្ច ីពធីនគារ អ៊រូ ីគេសួារ របសអ់្នកសេ ី
រ ស់ នៅក្នុង សា្ថានភាព លំបាក ហើយ អ្នកសេី 
មិនមាន ដើមទុន គេប់គេន់ ដើមេបី ពងេីក 
ហាង លក់ គេឿងទេស ឡើយ ។ ប៉ុន្តេ បន្ទាប់ 
ពី ទទួល បាន  បេក់កម្ចី ចំនួន3លើក មក 
អ្នកសេីបានកត់សមា្គាល់ ឃើញថា  អាជីវកម្ម 
របស់អ្នក សេី អាច រកបេក់ចំណូល បាន កាន-់ 
តេ ចេើន ។ 

 ក្នុង ឆ្នាំ2018 អ្នកសេី បានទទួល បេក់កម្ចី 
ដំបូង ចំនួន 10,000ដុល្លារ ដោយបាន 
សាងសង ់ហាង លក ់គេឿងទេស នៅតាម ផ្លវូធ ំ 
និង ទទួលបាន បេក់ចំណេញ បេមាណ 140 
ដុល្លារ ក្នុង  1 សបា្តាហ៍ ។ ក្នុង ឆ្នាំ2019 
អ្នកសេីបានទទួល កម្ចី ជា លើក ទី 2 ចំនួន 
11,000ដុល្លារ ដើមេបី ទិញ គេឿងទេស បន្ថេម 
ដើមេបី ពងេីក ហាង បច្ចុបេបន្ន និង ចាប់ផ្តើម មុខ- 
របរ ជា អ្នកលក់ ផលិតផល ថេរកេសា សម្ផសេស ។ 
អ្នកសេីអាច រកបេក់ ចំណេញ សុទ្ធ បាន 
បេហេល 500ដុល្លារ ក្នុង  1សបា្តាហ៍ ។  
អ្នកសេី មា៉ាន់ ហា នី បញ្ជាក់ថា ៖« កេយមក 
ខ្ញុ ំ នងិ ប្ត ីកស៏មេចចតិ្ត ខ្ចបីេក ់លើក ទ ី3 ចនំនួ 

20,000ដលុ្លារ ក្នងុ ឆ្នា ំ2020 ដើមេបី សាងសង ់
ផ្ទះ និង ពងេីក ហាង របស់ ពួកយើង ដោយ 
លក់ សេបេកជើង បន្ថេមទៀត ។ យើង អាច 
រកបេក់ ចំណូល បាន 1,000ដុល្លារ ក្នុង 
1សបា្តាហ៍ » ។   

 អ្នកសេី បាន ថ្លេងអំណរគុណ ចំពោះ ធន-
គារ អ៊ូរី ដេល បានផ្តល់ បេក់កម្ចី ទាំង 3 លើក 
ឱេយ គេួសារ ពួកគាត់ ។ តាមរយៈ បេក់កម្ចី 
ទាំងនេះ វា បាន ជួយ ដល់ ការ លូតលស់ 
អាជីវកម្ម របស់ គេួសារពួកគាត់ និង រកបេក់- 
ចំណេញ បាន ចេើន ហើយ ធ្វើឱេយ ជីវភាព 
រសន់ៅ របស ់ពកួគាត ់បេសើរឡើង ដេល អាច 
ធាន អនគត ល្អ ដល់ គេួសារ ជាពិសេស 
កូនៗ របស់ ពួកគាត់ ។  

អ្នកសេី បាន ថ្លេង ដោយ ក្ដីរំភើប ថា ៖« តាម-
រយៈ បេក់កម្ចី របស់ ធនគារ អ៊ូរី ពិតជា បាន 
ផា្លាស់ ប្តូរជីវិត និង គេួសារ របស់ខ្ញុំ ។ ឥឡូវនេះ 
យើង កំពុង រស់នៅក្នុង សា្ថានភាព ល្អបេសើរ 
ហើយ កនូបេសុ របសខ់្ញុ ំ 2នក ់អាច ទទលួបាន 
ការសិកេសា អប់រំ នៅ សាល » ។  នៅពេល 
អនគត អ្នកសេីចង់ លក់ សម្លៀកបំពាក់ 
បន្ថេមទៀត ដើមេប ីទទលួ បាន បេក ់ចណំេញ 
កាន់តេចេើន ។ លើសពីនេះ ទៀត អ្នកសេី 
មានបំណង ចង់ សាងសង់ ផ្ទះ 1ខ្នង ដេល 
មាន 4បន្ទប់ គេង  សមេប់ គេួសារ 
ទាំងមូល ៕  

ការចូលរូមចំណ្រកចំពោះសង្គមជាតិ...

ចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា
 ធនគារ អ៊ូ រី បាន បរិចា្ចាគ ថវិកា ចំនួន 50,000ដុល្លារ អាមេរិក 

ដល់ រជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ដើមេបី ទិញ វា៉ាក់សាំង កូ វីដ 19 ។ 
លើសពនីេះ ធនគារ អ៊ ូរ ីបាន បរចិា្ចាគ ថវកិា ចនំនួ 10,000 ដលុ្លារ 
អាមេរិក ដល់ កេសួងសុខភិបាល និង បាន ឧបត្ថម្ភ សមា្ភារ  និង 
បរិកា្ខា រពេទេយ ដល់ សហគមន៍ មូលដា្ឋាន ដើមេបី ចូលរួម បេយុទ្ធ- 
បេឆំងនឹង ជំងឺ រតតេបាត ជំងឺ កូ វីដ 19  ផងដេរ ។

សា្មារតីសហគមន៍
 នៅថ្ងេទី 25 ខេសីហា ឆ្នាំ 2020 ធនគារ អ៊ូរី បាន ដំឡើង 

ឆតេ  ធំៗ   នៅតាម ភ្លើងស្តបុ នងិ តាម ដងផ្លវូ សខំន់ៗ  មយួចនំនួ  
ក្នុង រជធានី ភ្នំពេញ  ដើមេបី ចូលរួមចំណេក អភិវឌេឍ សហគមន៍ 
និង ជួយ សមេួល ដល់ អ្នកធ្វើដំណើ រ ទៅមក។ ឆតេ ធំ នេះ  មាន 
ទំហំ 3ម៉េតេ ធ្វើឡើងយា៉ាង រឹងមាំ ដេល អាច ផ្តល់ ជា ម្លប់ ន 
រដវូក្តា នងិ ជា របាងំ ទកឹភ្លៀង ន រដវូវសេសា សមេប ់អ្នកដណំើរ 
ដេល កំពុងរ ង់ ចាំ ភ្លើងស្តុប ដើមេបី ឆ្លងផ្លូវ ។ 

អតិថិជននិងបុគ្គលិកបរិច្ចាគថវិកាទិញវ៉ាក់សំាង
 ធនគារ អ៊ូរី បាន ផ្តួចផ្តើម យុទ្ធនការ បរិចា្ចាគ ដេល 

អតថិជិន នងិ បគុ្គលកិ អាច ចលូរមួ ដោយ ផ្ទេរ ចនំនួ ទកឹបេក ់
បរិចា្ចាគ ទៅក្នុង គណនី របស់ ធនគារ អ៊ូរី។ ហើយ នៅ ចុង- 
បញ្ចប់ នេ យុទ្ធន ការគិត តេឹម ខេធ្នូ ឆ្នាំ 2020 អំណយ  សរុប 
ដេល ទទួល បាន ពី បគុ្គលិក  នងិ អតិថជិន មាន ចនំនួ 4,419 
ដុល្លារ និង 1,318,100រៀល ដេល បាន បេគល ់ជូន 
កេសួងសុខភិបាល ។  

ពលករនិងការអប់រំ
 ធនគារ អ៊ូរី នៅ ខេកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 បាន បរិចា្ចាគ ដល់ ពលករ កម្ពុជា ដេល នឹង ទៅធ្វើ ការ  នៅ បេទេស កូរ៉េ សរុប បេមាណ 620ដុល្លារ 

ដើមេបី ទិញ មា៉ាស់ ចំនួន  1,150ទឹក អាល់កុល ចំនួន (150ml)230ដប និងថង់បរិសា្ថាន ចំនួន 230 ។  នៅ ខេតុល ឆ្នាំ 2021 
ធនគារ អ៊ ូរ ីបាន បរចិា្ចាគ 5,500 ដលុ្លារ ដល ់កម្មករ កម្ពជុា តាមរយៈ កេសងួ ការងារ នងិ បណ្តុះបណា្តាល វជិា្ជាជវីៈ ដើមេប ីទញិ មា៉ាស ់
ចំនួន 5,000 និង ទឹក អាល់កុល ចំនួន 1,000ដប ។   នៅ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021  ធនគារ អ៊ូរី  បាន បរិចា្ចាគចំនួន 1,000ដុល្លារ 
អាមេរិក ដល់ វិទេយាល័យ ហ៊ុន សេន តាខ្មោ ដេលមាន ទីតាំងនៅ កេុង តាខ្មោ ខេត្តកណា្តាល ។ ការឧបត្ថម្ភ នេះ នឹង រួមចំណេក ដល់ 
ការកសាង ឡើងវិញ នូវ កមេល ឥដ្ឋ នេ បរិវេណ សាល ចំនួន 420 ម៉េតេការ៉េ ។ 

លើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ
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