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Q លោកបណ្ឌិតក្នុងរយៈពេល
30ឆ្នាំ មកនេះតើធនាគារ

បានវិវឌេឍយ៉ាងណាដេរ?
វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់!គឺយើង

សម្ចបានសមិទ្ធផលជាច្ើន
នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ខណៈព្ល
ដ្លច្បាប់នៅក្នុងវិស័យធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ
នៅមានកម្ិតនៅឡើយ។
នៅព្លដ្លធនាគារអ្សី៊លីដា

ចាប់ផ្តើមជាអង្គការក្រដា្ឋាភិបាល
ដើម្បីការអភិវឌ្ឍសហគ្សខ្នាតតូច
បំផ៊តនិងខ្នាតតូចរហូតបានកា្លាយជា
ធនាគារឯកទ្សក្នងុឆ្នាំ2000យើង
បានចាប់ផ្តើមផ្តល់ប្ក់កម្ចីខ្នាតតូច
សម្ប់អាជីវកម្ម។ហើយខ្ញុំសប្បាយ
ចិត្តពីព្ះយើងរីកចម្ើនជាមួយគ្ប់
ភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់មិនម្នត្មា្នាក់
ឯងនោះទ្,ជោគជ័យរបស់យើងបាន
មកពីការគំាទ្ពីរាជរដា្ឋាភិបាលមា្ចាស់
ភាគហ៊៊ន ក៊្មបឹ្ក្សាភិបាលថ្នាក់
គ្ប់គ្ង ប៊គ្គលិកគ្ប់លំដាប់ថ្នាក់
រួមទំាងអតិថិជននិងដ្គូទំាងអស់។
ក្នងុនាមជាធនាគារមួយយើងចង់

ផ្តល់នូវអ្វីដ្លល្អបំផ៊តដល់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធទំាងអស់រួមទំាងវិស័យឯកជន
និងសធារណៈ ក៏ដូចជាអាជីវកម្ម
ខ្នាតតូចដើម្បីឱ្យពួកគ្អាចគ្ប់គ្ង
ហិរញ្ញវត្ថុមានប្សិទ្ធភាព។យើងចង់
ផ្តល់នូវឧបករណ៍មួយដ៏មានប្សិទ្ធ-
ភាពដើម្បីឱ្យពួកគ្រីកចម្ើន។

 Q តើលោកបណ្ឌិតអាចសង្ខេប
ដណំើររកីចមេើនរយៈពេល30 

ឆ្នាំរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាដូចម្តេច?  
នៅព្លយើងចាប់ផ្តើមគម្ង

CMB/92/010នៅឆ្នាំ1992យើង
ពិនិត្យមើលសមាសធាត៊និរន្តរភាព
សំខន់ៗចំនួន4ដោយទី1)គឺ
នរិន្តរភាពរបស់អង្គការ2)នរិន្តរភាព
កម្មវិធី [ការផ្តល់ប្ក់កម្ចីដល់សហ-
គស្ធន៊តចូបផំត៊ធន៊តចូនងិមធយ្ម
(MSMEs)  3)និរន្តរភាពបច្ច្ក-
ទ្សគឺបង្កើតគោលការណ៍នីតិវិធី
ឥណទាននិងប្តិបត្តិការនិងការ-
បណ្តុះបណា្តាលសហគ្ិនភាពដល់
អតិថិជនរបស់យើងនិងទី 4)គឺ

និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។
យើងសមច្គោលដៅទាងំន្ះនៅ

ច៊ងឆ្នាំ1997ហើយយើងបានចាប់-
ផ្តើមកមា្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារឯក-
ទ្ស។ចាប់ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ
2003យើងមើលឃើញតម្ូវការ
ស្វាហិរញ្ញវត្ថុមានកំណើនខ្លាំង
ដូចជាតម្ូវការប្ក់កម្ចី និងការផ្ទ្រ
មូលនិធិជាដើម។ដូច្ន្ះ ធនាគារ
សម្ចដើមទ៊នច៊ះបញ្ជីចំនួនជាង 
៣ដង ពី4លានដ៊លា្លារក្នងុឆ្នាំ2000
ទៅដល់13លានដ៊លា្លារក្នងុឆ្នាំ2003។
យើងមាន«ចក្ខុវិស័យជាយ៊ទ្ធ-

សស្្ត»ហើយបានពនិតិយ្មើលបព្ន័្ធ
នៅក្នុងវិស័យធនាគារហ្ត៊អ្វីបានជា
ធនាគារភាគច្ើនបម្លូផ្តុំត្នៅក្នងុ
ទីក្៊ងភ្នំព្ញបនា្ទាប់មកយើងជំរ៊ញ
ការពង្កីបត្បិត្តកិារទៅតបំន់ជនបទ
តាមបណា្តាខ្ត្តដើម្បីផ្តល់ប្ក់កម្ចី
និងស្វាហិរញ្ញវត្ថុ ដល់អាជីវកម្ម
ខ្នាតតូចបំផ៊តនិងខ្នាតតូច។

Q តើលោកបណ្ឌិតបាននាំយក
សេវាកម្មធនាគារទៅតំបន់

ជនបទដោយរបៀបណា?
ក្នុងឆ្នាំ2000យើងដឹងថប្ទ្ស

កម្ពុជាមានហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគម-
នាគមន៍ដូចជាខ្ស្កាបអ៊បទិកប៉៊ន្ត្
ធនាគារនានាមិនទាន់បានប្ើប្ស់
នៅឡើយ។ធនាគារភាគច្ើនប្តិ-
បត្តិការដោយផ្ទាល់ (offline)ពឹង
ផ្អ្កលើមា៉ាស៊ីនទូរសរដ្លប្ឈម
នងឹបញ្ហាជាច្ើនពល្ខ្លះហត្ថលខ្
មិនច្បាស់ហើយមានបញ្ហាដាច់
ចរន្តអគ្គសិនីបញ្ហាស៊វត្ថភិាព និង
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាដើមដ្លយើងតូ្វ
ចំណាយព្លវ្លាជាច្ើន។
ដូច្ន្ះយើងសម្ចជួលខ្ស្កាប-

អ៊បទិកថ្មីពីរដា្ឋាភិបាលនិងបានចាប់-
ផ្តើមស្វាធនាគារតាមប្ព័ន្ធស្វ័យ
ប្វតិ្តកម្ម (online)និងប្ើប្ស់
ប្ព័ន្ធបច្ច្កវិទ្យាស្នូលT24 របស់
ក្៊មហ៊៊ន TEMENOSន្ប្ទ្ស
ស្វ៊ីសហើយអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ
បានរីកចម្ើនយា៉ាងខ្លាំងកា្លា។
ឥណទាននងិបក្់បញ្ញើរបស់យើង

មានកណំើនយា៉ាងឆបរ់ហស័ពី២០០
ទៅ៣០០ភាគរយក្នងមួយឆ្នាំព្ល
យើងពង្ីកប្តិបត្តិការទៅដល់ខ្ត្ត
មួយចំនួនដូចជាខ្ត្តប៉្លិនដ្ល
ព៊ទំាន់មានខស្្កាបអ៊បទិកដចូ្ន្ះយើង
ត្ូវជួលផ្កាយរណបតូចៗពីមន្ទីរ
ទូរគមនាគមន៍។គោលបំណងរបស់
យើងគឺផ្តល់ការតភា្ជាប់តាមបព្ន័្ធអន
ឡាញនៅទូទាំងប្ទ្ស។ន្ះគឺជា
ការពង្ីកដ៏សំខន់មិនត្ឹមត្ពង្ីក
សខនិងការិយាល័យប៉៊ណ្ណោះទ្
ប៉ន៊្ត្ថម្ទាងំបានពង្កីបណា្តាញនងិ
ទូរគមនាគមន៍ដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យ
ផងដ្រ។

Q បនា្ទាប់មកតើលោកបណ្ឌិត
បោះជំហ៊ានចូលក្នុងវិស័យ

ឌីជីថលមេនទេ?
ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺផ្តល់ស្វា-

កម្មហរិញ្ញវត្ថុល្អបផំត៊ជនូដល់សធា-
រណជនគប្់មជឈ្ដា្ឋានក្នងុសហគមន៍។ 
ក្នុងឆ្នាំ2007យើងបានវិនិយោគលើ
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសខការិយា-
ល័យឬហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្ព្ណី
បនា្ទាបម់កគឺហដ្ា្ឋារចនាសម្ពន័្ធអ្ឡចិ
ត្ូនិចមា៉ាស៊ីនATMនិងមា៉ាស៊ីនឆូត
កាត(POS)ជាដើម។
យើងបានដាក់មា៉ាស៊ីនPOSចំនួន

4,462កន្ល្ងសម្ប់ទូទាត់និង
មា៉ាស៊ីនATMចំនួន909នៅទូទាំង
បទ្ស្។ប៉ន៊្ត្មា៉ាស៊នីATMមនិអាច
ដាក់នៅតាមភូមិទំាងអស់បានទ្
ដូច្ន្ះយើងបន្ថ្មហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
ឌីជីថលថ្មីមួយទៀត។

 Q តើធនាគារសមេចបានចក្ខ-ុ
វិស័យស្នលូរបស់ខ្លនួដេលបាន

ដាក់ចេញតំាងពីដើមដំបូងដេរឬទេ?

បាទ,ប្កដណាស់។យើងបាន
នាំយកស្វាហិរញ្ញវត្ថុ ពីរាជធានី
ភ្នំព្ញទៅដល់បណា្តាខ្ត្តដ្ល
ប្សកកម្មរបស់យើងគឺបម្ើគ្ប់-
ផ្នក្។យើងផ្តល់ចណំ្ះដងឹអពំីសវ្ា
ធនាគារនៅទូទាំងប្ទ្ស។
ពីម៊នប្ជាជនមិនទាន់ច្ះប្ើ-

ប្ស់ស្វាធនាគារផ្លូវការទ្ ប៉៊ន្ត្
បានផ្លាសប់្តូរហើយ។ឥឡវូពកួគ្ច្ះ
ប្ើបស្់សវ្ាធនាគារបប្បព្្ណី
ធនាគារតាមបព្ន័្ធអឡ្ចិត្នូកិនងិ
ឌីជីថល។ប្ជាជននៅតំបន់ជនបទ
អាចប្ើប្ស់ស្វាធនាគារអាចធ្វើ
ការសន្សំប្ក់ ឬផ្ទ្រប្ក់ ដូចអ្នក
ដ្លរស់នៅតំបន់ទីប្ជ៊ំជនដ្រ។

Q ដូច្នេះតើវាបានជួយពន្លឿន
ដល់ការលើកកម្ពស់បរិយ-

ប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុដេរឬទេ?
ធនាគារអស្៊លីដីារមួចណំក្ក្នងុ

ការត្ួសត្យផ្លូវនៅក្នុងប្ទ្ស
កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្ន
ហិរញ្ញវត្ថុ ពីព្ះនៅព្លយើង
ចាប់ផ្តើមយើងចង់ឱ្យអ្នកដ្ល
មិនទាន់មានគណនីធនាគារអាច
ប្ើប្ស់ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបាន
ខណៈអ្នកមួយចំនួនទៅខ្ចីល៊យពីអ្នក
ចងការល៊យ។
យើងថ្មទាំងផ្តល់កម្ចីដល់អ្នក

ទ៊រគតគា្មានលំនៅឋានច្បាស់លាស់
ថ្មទៀតផង។ខ្ញុំបានសួរបរ៊សមា្នាក់
ថតើគាត់នឹងធ្វើអ្វីប្សិនបើគាត់
មានប្ក់ 20ដ៊លា្លារប៊រសនោះ
ឆ្លើយថគាត់នងឹយកទៅបើកមខ៊របរ
លក់ច្កអាំង។
ដូច្ន្ះខ្ញុំបានសកល្បងឱ្យគាត់ខ្ចី

20ដ៊លា្លារហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្តើម
ម៊ខរបរនោះ។
ហើយខ្ញុំក៏បានផ្តល់ប្ក់កម្ចី 30

ដល៊ា្លារទៅឱយ្ស្ត្ីមា្នាក់ដល្រសន់ៅខ្ទម
ចាស់មួយគាត់ក៏បានចាប់ផ្តើមលក់
ចក្ចៀន។ការផ្តោតការយកចតិ្តទ៊ក
ដាក់របស់យើងគឺក្៊មជនដ្លងាយ
រងគ្ះដ្លគា្មានលទ្ធភាពទទួល
បានសវ្ាហរិញ្ញវត្ថុផ្លវូការហើយយើង
មិនតម្ូវឱ្យមានឯកសរអ្វីទ្។ 
ន្ះហើយជាមូលហ្ត៊ដ្លយើង
បើកសខជាច្ើនសមូប្តី្នៅតបំន់
ជនបទដូច្ន្ះយើងអាចនៅជិតអតិ-
ថិជននិងយល់ពីតម្ូវការអាជីវកម្ម 
របស់ពួកគ្។

សេវាធនាគារផ្អេកលើបច្ចេកវិទ្យា,លោកបណ្ឌិតអិុនចាន់នី
នាំធនាគារអេសុីលីដាទៅកាន់កមេិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត
បេធាននាយកបេតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាលោកបណ្ឌិតអិ៊នចាន់នី
បានបេកា្លាយស្ថាប័នដេលធា្លាប់ជាអង្គការកេរដា្ឋាភិបាលទៅជា
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏លេបីលេបាញដោយរួមបញ្ចូលនូវហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
បេបបេពេណីជាមយួនងឹការបេើបេស់ខេសេកាបអ៊បទិកនងិផ្កាយរណប
ដើមេបីផ្តល់សេវាធនាគារដ៏ទំនើប។កេយមកលោកបណ្ឌិតបាន
នាំយកធនាគារអេស៊ីលីដាទៅច៊ះបញ្ជីបោះផេសាយលក់មូលបតេ
កម្មសិទ្ធិជាសធារណៈដេលបានកា្លាយជាមោទនភាពរបស់ជាតិ។
លោកបណ្ឌិតមានបេសសន៍បេប់ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍ អំពីដំណើរវិវឌេឍរបស់
ធនាគារអេស៊ីលីដាក្នុងរយៈពេលជាចេើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ។
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លោកបណ្ឌតិអ៊ិនចាន់នីបេធាននាយកបេតិបត្តធិនាគារអេសី៊លីដា។



ប្រវត្តិរបស់ធនាគារអ្រសី៊លីដាគិត
ចាប់តំាងពីត្រវូបានបង្កើតឡើងក្នងុ 
ឆ្នាំ1992 រហូតមកដល់ព្រលន្រះ គឺ
សម្រចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗ និង
ព្រតឹ្តកិារណ៍ជាប្រវត្តសិាស្ត្រជាច្រើន។
ក្រមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវ្ររបស់

សា្ថាបនិកលោកបណ្ឌិតអិ៊នចាន់នី
បានធ្វើឱ្រយធនាគារអ្រស៊ីលីដាបាន
វិវឌ្រឍពីអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាលដ្រល
មានការិយាល័យនៅសាលាបច្ច្រក
ទ្រសឧស្រសាហកម្មឫស្រសីក្រវ ក្នុងរាជ
ធានីភ្នំព្រញ រហូតបានកា្លាយជាធនា
គារដ៏ល្របីល្របាញដ្រលបានជយួជរំញ៊
ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសកម្ពុជា
យា៉ាងសកម្ម។
ដោយបានវិវឌ្រឍពីធនាគារឯកទ្រស

ទៅជាធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារ
អ្រស៊ីលីដាបានរីកចម្រើនកា្លាយជា
គ្រឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈនម៊ខគ្រនៅ
ក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាដ្រលមាន
ទ្រព្រយសកម្មសរ៊បចំនួន 7,501ពាន់

លានដល៊ា្លារនងិមានសាខានៅទទូាងំ
25រាជធានី-ខ្រត្ត។
លោកបណ្ឌតិអិន៊ចានន់ីធា្លាបម់ាន

ប្រសាសន៍កាលពីឆ្នា2ំ003ថា៖«ការ
កា្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជ គឺស្របគា្នា
ទៅនឹងគោលដៅរបស់យើងដើម្របី
កា្លាយជាធនាគារឈនម៊ខគ្រនៅ
កម្ពុជាសម្រប់ប្រជាជនហើយ
ផលិតផលនិងស្រវាកម្មថ្មីៗរបស់
យើងនឹងជួយបំព្រញបន្ថ្រមនិងផ្តល់
ភាពរឹងមាំដល់អាជីវកម្មជាប្រព្រណី
របស់យើងជួយដល់ការអភិវឌ្រឍនៅ
ក្នងុសហគមន៍ទំាងមូល»។
គ្រឹះសា្ថានហរិញ្ញវត្ថុដ៏ធំមយួន្រះបាន

រីកចម្រើនជាលំដាប់និងមានសាខា
ក៏ដូចជាបណា្តាញមា៉ាស៊ីនATMដ៏
ទូលំទូលាយនិងអ្រស៊ីលីដាម៉ូបាល
(ACLEDAMobile app)ហើយ
បានកា្លាយជាធនាគារពាណជិ្ជដបំងូគ្រ
នៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាដ្រល
បានច៊ះបញ្ជីក្នុងផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា

(CSX)។
អ្រស៊ីលីដាចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ1992

ក្រមគម្រងCMB/92/010ជាទី
ភា្នាក់ងារអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់
(LEDA)ដ្រលជាអង្គការក្ររដា្ឋា-
ភិបាលមានការជួយគាំទ្រពីអង្គការ
ពលកម្មអន្តរជាតិ(ILO)នងិកម្មវធិី
អភិវឌ្រឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
(UNDP)។
នៅថ្ង្រទី19ខ្រមករាឆ្នាំ1993

អ្រស៊ីលីដាមានសមាជកិចនំនួ28របូ
រមួទាងំលោកបណ្ឌតិអិន៊ចានន់ីបាន
ប្ររព្ធមហាសន្និបាតដំបូងបោះឆ្នាត
បង្កើតសមាគមទីភា្នាក់ងារអភិវឌ្រឍន៍
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា(អ្រស៊ីលីដា)។
ជាអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាលមួយមាន

ទិសដៅអភិវឌ្រឍន៍សហគ្រសខា្នាតតូច
បំផ៊ត និងខា្នាតតូចតាមរយៈការផ្តល់
ឥណទានក្នុងឆ្នាំ1993មានការ
រីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព
និងទទួលបានមូលនិធីគាំទ្រពីកម្មវិធី

អភិវឌ្រឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
(UNDP)កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍វិស័យ
ឯកជនតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ IFCនិង
ភា្នាក់ងារអភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិន្រសហ-
រដ្ឋអាម្ររិក(USAID)ធ្វើឱ្រយសា្ថាប័ន
មួយន្រះកា្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏
ជោគជ័យ។
បំព្រញគ្រប់លក្ខខណ្ឌច្របាប់ជាតិ

ក្នុងការកមា្លាយខ្លួនន្រះធ្វើឱ្រយធនាគារ
អ្រស៊ីលីដាពង្រីកការផ្តល់ស្រវាកម្ម
បានទូលំទូលាយដល់សហគ្រស
គ្រប់ខា្នាតនិងសហគមន៍ទាំងមូល។
អ្រស៊ីលីដាបានកា្លាយជាធនាគារ

ឯកទ្រសទាងំស្រង៊នៅថ្ង្រទី7ខ្រតល៊ា
ឆ្នាំ2000ជាមួយនឹងដើមទ៊នចំនួន 
4លានដ៊លា្លារហើយបានកា្លាយជា
ធនាគារពាណិជ្ជនៅថ្ង្រទី1ខ្រធ្នូឆ្នាំ
2003ជាមួយនឹងដើមទ៊នចំនួន13
លានដ៊លា្លារ។
ដោយបានបើកបណា្តាញសាខានៅ

ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី និងរតនគិរី ក្នុងឆ្នាំ

2006បណា្តាញធនាគារអ្រស៊ីលីដា
ត្រូវបានពង្រីកនៅទូទាំង25រាជានី-
ខ្រត្តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ហើយធនាគាររបស់កម្ពុជាមួយន្រះ
ក៏មានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទ្រស
ឡាវនិងមីយា៉ាន់មា៉ាផងដ្ររ។
ការពង្រកីវិសាលភាពរបស់ធនាគារ

អ្រសី៊លីដាក៏មាននៅផ្ន្រកអាណាចក្រ
ឌីជីថលផងដ្ររ។ជាមួយនឹងការដាក់ឱ្រយ  
ដំណើរការកម្មវិធី«អ្រសី៊លីដាយូនីធី»
នៅក្នុងខ្រកក្កដាឆ្នាំ2010ដ្រល
ជាធនាគារដំបូងគ្រដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់
ស្រវាកម្មធនាគារតាមទូរស័ព្ទ។ហើយ
បន្តអភិវឌ្រឍទៅជាអ្រសី៊លីដា មូ៉បាល
ដ្រលបានដាក់ឱ្រយដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ
2021មានអ្នកប្រើប្រស់ជាង២លាន
នាក់រួចហើយ។
នៅខ្រឧសភាឆ្នាំ2020ធនាគារ

អ្រស៊លីដីាបានបង្កើតប្រវត្តសិាស្ត្រថ្មី
មយួទៀតដោយបានកា្លាយជាធនាគារ
ពាណិជ្ជដំបូងគ្រនៅព្រះរាជាណា-

1999 - 2007 2007 -2015

1992 - 1993

សមិទ្ធផលដែលសមែចបានក្នុងរយៈពែល៣០ឆ្នាំ
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1993 - 1994 1994 - 1999

សមិទ្ធផលដែលសមែចបានក្នុងរយៈពែល៣០ឆ្នាំ
ចក្រកម្ពុជាដ្រលបានចុះបញ្ជីបោះ-
ផ្រសាយលក់ភាគហ៊នុនៅផ្រសារមលូបត្រ
កម្ពុជា។
«ជាធនាគារដំបូងគ្រដ្រលបាន

ចុះបញ្ជីនៅផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
(CSX)យើងត្រវូត្រផ្លាសប់្តរូស្តងដ់ារ
ប្រតិបត្តិការនិងរបាយការណ៍របស់
យើងដើម្របីបំព្រញតម្រូវការលម្អិត
របស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា(NBC)
និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា(SERC)
និងផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា(CSX)»។
លោកបណ្ឌតិអិនុចានន់ីបានមាន

ប្រសាសន៍ថា៖«មុននឹងចុះបញ្ជីនៅ
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជាយើងមានភាគ
ហ៊ុនកិត្រចនំនួ8សា្ថាបន័ប៉ណុ្ណោះប៉នុ្ត្រ
បនា្ទាប់ពីចុះបញ្ជីរួចភាគហ៊ុនិកបាន
កើនឡើងដល់ជិត4,000ទាំងមកពី
សា្ថាប័ននិងពីសាធារណៈជនដ្រល
បានផ្តល់នូវទំនុកចិត្តមកលើយើង
យ៉ាងខ្លាំងកា្លា»។
ការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់ធនាគារអ្រសុី-

លីដាចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នងិវសិយ័ធនាគារត្រវូបានឆ្លុះបញ្ចាងំ
នៅក្នុងស្រចក្តីប្រកាសក្នុងឆ្នាំ2016
ដ្រលធនាគារមួយន្រះទទួលបាន
អាជា្ញាប័ណ្ណបើកវិទ្រយាសា្ថានពាណិជ្ជ-
សាស្ត្រអ្រសុីលីដា(AIB)។
ការបង្កើតគ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្រសា

ដើម្របីបណ្តុះបណា្តាលជំនាញធនាគារ
និងហិរញ្ញវត្ថុន្រះគឺដើម្របីឆ្លើយតប
ទៅនឹងតម្រូវការការបណ្តុះបណា្តាល
នងិការអភវិឌ្រឍសមត្ថភាពជនំាញនៅ
ក្នុងវិស័យន្រះ។
វទិ្រយាសា្ថានពាណជិ្ជសាស្ត្រអ្រសុលីដីា

(AIB)បើកទលូាយដល់នសិ្រសតិទាងំ
ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិរួមនឹងនិស្រសិត
ដ្រលបញ្ចប់ការសិក្រសាមកពីសា្ថាប័ន
ផ្រស្រងៗនងិសាធារណៈជនទទូៅព្រម
ទាងំបគុ្គលកិរបសធ់នាគារអ្រសុលីដីា
ផងដ្ររ៕
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ACLEDA 1993 - Q3 2021

Asset Equity

In US$ million  

ឆ្នាំ                           

( គិតជាលានដុលា្លារ)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q3-2021 

ទាពាយសកម្ម 0.85 0.97 2 4 7 12 16 22 27 31 48 84 124 223 473 693 923 1,192 1,527 1,983 2,408 3,140 3,902 4,674 5,247 5,684 6,175 6,551 7,501 

បាាក់ចំណាញសុទ្ធ 0.06 0.07 0.28 0.64 2.02 3.90 2.44 0.31 0.48 0.59 2 2 4 7 10 20 9 26 50 65 80 80 110 122 86 119 121 141 163 

មូលធន 0.68 0.75 2 3 5 9 11 4 5 5 16 17 21 43 50 86 105 128 177 252 371 437 567 674 746 853 964 1,090 1,203 

ដើមទុន 0.61 0.62 1 2 2  4 5 4 4 4 13 13 13 30 30 50 68 68 78 113 186 226 266 308 359 395 429 433 433 

សមិទ្ធផលធំធេងដេលសមេចបាននៅក្នងុរយៈពេលកន្លងមក

ឆ្នាំ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q3-2021

ចំនួនគណនីបញ្ញើ - - - - - - - - 3,836 19,070 35,054 57,091 92,413 141,368 247,927 422,757 610,436 714,877 837,336 954,897 1,146,614 1,508,036 1,748,555 1,811,499 2,039,599 2,347,268 2,620,778 2,894,907 3,167,228 

សមតុលាយបាាក់បញ្ញើ 

( គិតជាលានដុលា្លារ)
- - - - - - - - 2 6 13 32 62 123 345 488 702 931 1,175 1,507 1,710 2,270 2,720 3,156 3,359 3,864 4,368 4,611 5,439 

ចំនួនគណនីកម្ចី 1,475 2,344 6,539 19,409 44,533 55,215 56,412 60,860 81,453 82,981 98,905 122,171 140,915 159,930 185,492 214,590 252,058 272,898 281,414 327,634 359,183 418,576 474,616 524,719 515,046 504,117 536,891 555,323 538,255 

សមតុលាយបាាក់កម្ចី

( គិតជាលានដុលា្លារ)
0.23 0.38 1 3 6 10 14 17 21 28 41 66 100 158 315 464 550 765 1,042 1,319 1,559 2,086 2,565 2,907 3,169 3,629 3,879 4,507 5,039 
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Balance Loan (million) Number of Loans

   In US$ million
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Balance Deposit (million) Number of Deposit Accounts

In US$ million  
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គិតជាលានដុលា្លារ

គិតជាលានដុលា្លារ

គិតជាលានដុលា្លារ

សមតុលាយកម្ចី (គិតជាលានដុលា្លារ)

សមតុលាយបញ្ញើ (គិតជាលានដុលា្លារ) ចំនួនគណនីបញ្ញើ 

ចំនួនកម្ចី 
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 ទាពាយសកម្ម មូលធន
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ធនាគារអេស៊ីលីដាជាធនាគារ
ឈានមខ៊ក្នងុពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា
កពំង៊ផ្តល់ជនូផលតិផលនងិសេវាកម្ម
ធនាគារដ៏សមេបូរបេបដើមេបីបំពេញ
តមេូវការនៅគេប់វិស័យដេលកំព៊ង
រីកចមេើនដូចជាអាជីវកម្មខ្នាតតូច
មធេយម និងសាជីវកម្មជាដើម។
ផលិតផលនិងសេវាកម្មដូចជាសេវា
កម្មផ្តល់បេក់កម្ចីបេក់បញ្ញើសេវា-
កម្មបេើបេស់កាតសេវាធនាគារ
ឌីជីថលការផ្ទេរបេក់ កម្ចីសមេប់
អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាមធេយោបាយគេប់
គេងសាច់បេក់ផេសេងទៀតទាំងអស់
នេះមាននៅធនាគារអេស៊ីលីដា។
លោកបណ្ឌតិ អ៊ិនចាន់នីបេធាន

នាយកបេតិបត្តិធនាគារអេសី៊លីដា
មានបេសាសន៍ថា៖«យើងបេៀបដូច
ជាធនាគារSMEប៊៉ន្តេតាមពិតយើង
ផ្តល់សេវាកម្មគេប់បេភេទ ដូច្នេះ
អតិថិជនអាចជេើសរីសផលិតផល
ណាមួយក៏បាន។យើងផ្តល់កម្ចីដល់
គេប់ផ្នេកទំាងអស់ទំាងអាជីវកម្មខ្នាត
តូចមធេយម និងសាជីវកម្ម។យើងរីក-
ចមេើនជាមួយពួកគេហើយជួយពួកគេ
ឱេយរីកចមេើនតំាងពីនៅតូចឬមធេយម
រហូតឈានដល់កមេតិបនា្ទាប់»។
តាមរយៈការបេើបេស់វេទកិាឌជីថីល  

ដ៏ទំនើបរបស់ខ្លួនធនាគារដេលមាន

អាយ៊កាល30ឆ្នាំនេះអាចបំបេក
ពេំដេនភូមិសាស្តេដើមេបីដាក់ចេញនូវ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទូលំទូលាយ
សមេប់ទាំងអតិថិជននៅក្នុងទីកេ៊ង
និងតំបន់ជនបទ។
លោកបណ្ឌិតបានបន្តថា៖«កម្មវិធី

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ទទួលបានការ
ពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោម
អតថិជិនរបស់យើងពកួគេបេើបេស់
វាដើមេបីទិញទំនិញទូទាត់វិក្កយបតេ
ស្នើស៊ំបេក់កម្ចី ឬផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ
សមេប់ការដាក់បេក់បញ្ញើមានកាល
កំណត់ជាដើម»។
បេតិបត្តិការបេចាំខេជាមធេយមមាន

8ពាន់លានដ៊លា្លារ (ការផ្ទេរបេក់)
ហើយចំនួនបេតិបត្តិការក្នុងមួយខេ
មានបេហេល 10លានបេតិបត្តិការ
ក្នងុនោះ94ភាគរយតេវូបានធ្វើឡើង
តាមរយៈកម្មវិធីអេស៊ីលីដាម៉ូបាល។
«ចំណូលបេហេល80 ភាគរយ

របស់យើងគឺបានមកពីកម្ចីដោយ-
សារតមេវូការកម្ចីនៅតេខ្ពស់ខណៈ20 
ភាគរយទៀតបានមកពីកមេសេវាផេសេង
ៗ។យើងចង់បង្កើនចណំលូកេពីកម្ចី
ឱេយដល់30ភាគរយប៉៊ន្តេវាពិបាក
ដោយសារតមេូវការបេក់កម្ចី»។
លោកបណ្ឌតិបានបន្ថេមថា៖«យើង

ផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្ម

ចមេ៊ះដើមេបីឱេយធនាគារអាចផ្តល់នូវ
សេវាកម្មធនាគារបេកបដោយគ៊ណ-
ភាពខ្ពស់។មិនថាអតិថិជនស្ថិតនៅ
ទីកន្លេងណាពួកគេអាចទទួលបាន
សេវាកម្មរបស់យើងយ៉ាងងាយសេួល
ហើយយើងក៏មានបណា្តាញសាខធំ
ជាងគេនៅក្នុងបេទេសផងដេរ»។
ដោយមានសាខនិងការិយល័យ

ចំនួន262 បូករួមទំាងមជេឈមណ្ឌល
សេវាកម្មធនាគារឌីជីថលចំនួនចេើន
ជាង70 កន្លេងផេសេងទៀតធនាគារ
អេសី៊លីដាកំព៊ងកា្លាយខ្លនួជាធនាគារ
ដ៏លេចធ្លាបំផ៊តនៅក្នងុពេះរាជាណា-

ចកេកម្ពជុាដេលមានធនាគារពាណិជ្ជ
បេមាណ57។
លោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថា៖ 

«មជេឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ
តេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីគាំទេដល់
អតថិជិនមយួចនំនួដេលមានបណំង
ចង់បេើបេស់សេវាធនាគារបនា្ទាប់ពី
ម៉ាងធ្វើការហើយបេតិបត្តិការមួយ
ចំនួនអាចធ្វើឡើងដោយបេើកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទដេ ដូចជាដាក់បេក់ជាដើម។ 
ខណៈអតិថិជនមួយចំនួនចង់បេើ
សេវាធនាគារជាលក្ខណៈឯកជននងិ
តាមលេបឿនរបស់ពួកគេផ្ទាល់ខ្លួន»។

បញ្ជរស្វ័យសេវាទាំងនេះ មាន
ទីតាំងនៅក្នុងតំបន់បេជ៊ំជនហើយ
អតិថិជនអាចបេើបេស់មា៉ាស៊ីនចំនួន
909នៅទូទាំងបេទេស និងបើក
ដំណើរការពេញមួយថ្ងេ។
សេវាកម្មធនាគារដូចជាការដាក់

បេក់ដកបេក់ផ្ទេរបេក់ការបង្កើត
កាតនិម្មិតការបើកគណនីធនាគារ
ការពេីនកាតATMការធ្វើបច្ចបុេបន្នភាព
ព័ត៌មានគណនីការដាក់បេក់បញ្ញើ
និងការពេីនវិញ្ញាបនបតេបេក់បញ្ញើ 
អាចធ្វើឡើងនៅបញ្ជរទាំងនេះ។
លោកបណ្ឌតិអិន៊ចានន់ីបានមាន

បេសាសន៍ថា៖«ធនាគារអេស៊ីលីដា
កប៏ានបង្កើតការយិលយ័ទនំាកទ់នំង
អតថិជិនផងដេរ។យើងគជឺាធនាគារ
ដំបូងគេនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាដេល
មានកេ៊មជំនាញអាចនិយយបាន
ចេើនភាសាដើមេបីជួយដល់អតិថិជន
របស់យើងដេលនេះគជឺាផ្នេកមយួនេ
គោលការណ៍ការពារអតិថិជនរបស់
យើង»។
ក ារិយល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន 

បេតិបត្តកិារ24ម៉ាងក្នងុមួយថ្ងេ និង
7ថ្ងេក្នងុមួយសបា្តាហ៍ រួមទំាងថ្ងេឈប់
សមេកដើមេបីជួយសមេលួដល់អតិ- 
ថិជនរបស់យើងនៅទូទំាងបេទេស 
ឬនៅទូទំាងពិភពលោក៕

អតិថិជនអាចប្រើម៉ាសី៊នដក-ដាក់ប្រក់ជាង ៩០០នៅទូទំាងប្រទ្រស។ រូបថតរា៉ាស់ហី៊ម  

អ្រសី៊លីដា មូ៉លបាល កំព៊ងទទួលបានការព្រញនិយមពីសំណាក់អតិថិជន និងយ៊វជនកម្ពជុានៅក្នងុយ៊គបច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបន្រះ។ Supplied 

បញ្ជរស្វយ័ស្រវា កំព៊ងផ្លាស់ប្តរូម៊ខមត់ន្រការផ្តល់ស្រវាធនាគារកាន់ត្រសម្របូរប្របនៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា។  Supplied 

ពង្រីកវិសាលភាពជាមួយផលិតផលនិងស្រវាកម្មចម្រុះ
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ធនាគារ អេសី៊លីដា បាន ក្លាយ ជា ធនាគារ ដំបូង គេ ដេល បាន ច៊ះ បញ្ជ ីនៅ ផេសារ មូលបតេ កម្ពជុា  ក្នងុ ខេឧសភា ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត Supplied

គណៈបេតិភូ ជាន់ ខ្ពស់ របស់ ធនាគារ ពិភពលោក ដឹកនា ដំោយ លោក 
បណ្ឌតិ Justin Yifu Lin អន៊បេធាន ជាន់ ខ្ពស់ និង ជា បេធាន សេដ្ឋកិច្ច 
វិទូ នេ ធនាគារ ពិភពលោកច៊ះ ធ្វើ  ទសេសន កិច្ច សិកេសាពី ភាព ជោគជ័យ 
និង ករ រីក លូតលាស់ របស់ ធនាគារ អេសី៊លីដា។

អេសី៊លីដា ច៊ះកិច្ចពេមពេៀងជាមួយកេម៊ហ៊៊ន Jardine Lloyd 
Thompson និង Asia Insurance (Cambodia) Plc ដើមេបី ទិញ 
ធានារ៉ាប់រង សមេប ប់េតិបត្តកិរ អាជីវកម្មធនាគារនៅទូទំាងបេទេស។  

ធនាគារ អេសី៊លីដា ច៊ះកិច្ចពេមពេៀងជាមួយសមាគមរោងចកេកត់ដេរ នៅ កម្ពជុា ដើមេបីផ្តល់សេវាបើកបេក់
បៀវតេសរ៍ដល់កម្មករកម្មករិនីទួទំាងបេទេស។ Supplied 

ធានាគារ អេសី៊លីដា ច៊ះហត្ថលេខាលើកិច្ចពេមពេៀងជាមួយបេឡាជាតិរបបសន្តស៊ិខសង្គម ដើមេបី 
គេប់ គេងមូលនិធិហានីភ័យករងារ។ Supplied 

ធនាគារ អេសី៊លីដា ច៊ះហត្ថលេខាជាមួយបេឡាជាតិសន្ដស៊ិខសង្គម សមេប់មន្តេី 
រជករ សី៊វិល (ប.ជ.ស) ក្នងុ ករ ថេ រកេសា និង ករ ពារ ស៊វត្ថភិាព ល ើករ បើកផ្តល់បេក់ 
របបសោធន និងបេក់ឧបត្ថម្ភ គោល នយោបាយដល់ មន្តេីរជករ ស៊ីវិល ចូល 
និវត្តន៍។

អេសី៊លីដា ច៊ះអន៊សេសរណៈជាមួយរដ្ឋករស្វយ័តដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ
រថយន្តកេង៊ ក្នងុករបង់កមេសេវាដឹកជញ្ជនូសាធារណៈរថយន្តកេង៊ 
និងកណូត តាមរយៈអេសី៊លីដាមូ៉បាល។  

អេសី៊លីដា ច៊ះកិច្ចពេមពេៀងជាមួយបេឡាជាតិអតីតយ៊ទ្ធជន លើបេតិ
បត្តកិរបើកបេក់របបសន្តស៊ិខសង្គមសមេប់អតីតយ៊ទ្ធជន។  

ធនាគារ អេសី៊លីដា ច៊ះ ហត្ថលេខា ល ើអន៊សេសរណៈ នេករ យោគយល 
គ់ា្នា ជាមួយ កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុសមេប ប់េតិបត្តកិរ គណនី 
បេក់ បៀវតេសរ៍ មន្តេ ីរជករ នៅ ទូទំាង បេទេស។ Supplied 

ដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ធនាគារអេសី៊លីដាជាមួយដេគូ
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កសាងផ្លវូឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យសម្រាប់ព្រាលអនាគត 

គណៈប្រតិភូមកពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ 
និង សហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ច ន្រ 
ប្រទ្រសអាល្លម៉ឺង់ បាន ទៅ ទស្រសន កិច្ច 
សាខា របស់ធនាគារ អ្រសី៊លីដា ក្នងុ 
ខ្រត្តសៀមរាប ដើម្របី សិក្រសា អំពីការ 
ពង្រីក បណ្តាញធនាគារ ដើម្របី លើក 
កម្ពស់ ស្រវាហិរញ្ញវត្ថនុៅទូទំាងប្រទ្រស
កម្ពជុា។  អំឡុងព្រលច៊ះទស្រសនកិច្ចនោះ 
គណៈប្រតិភូ ក៏ បាន ទៅជួប អតិថិជន 
របស់ ធនាគារ  អ្រសី៊លីដា  ដើម្របីស្វ្រង 
យល់បន្ថ្រម អំពីភាពរីកចម្រើនរបស់  
ពួកគ្រផងដ្ររ៕  រូបថត Supplied 

ធនាគារ អេសី៊លីដា សហការជាមួយធនាគារ Siam Commercial Bank ដើមេបី ដាក់ ឱេយ ដំណើរ ការ សេវា ទូទាត់ ឆ្លង ដេន តាម រយៈ បេព័ន្ធ QR កូដ។ រូបថត Supplied 
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អតីតបេធានធនាគារពិភពលោក លោក Robert Zoellick បានកោតសរសើរចំពោះ ការរួមចំណេករបស់ អេសី៊លីដា 
ក្នងុវិស័យហិរញ្ញវត្ថ។ុ រូបថត Supplied  

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទ្រសា ភិបាល ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាធ្វើទស្រសនកិច្ចសាខាធនាគារ 
អ្រសី៊លីដា និង អតិថិជនរបស់ ខ្លនួ  នៅស្រក៊ព្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ចាម។ 
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ជាអ្នកបង់ពន្ធយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ចនួ
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហុ៊ន សេន នាយករដ្ឋមនេ្ត ី
នេពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា បានថ្លេងអំណរគុណ និង កោត - 
សរសើរចំពោះធនាគារ អេសីុលីដា ភីអិលសីុ ដេលបានរួម 
ចំណេកក្នងុការបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ។  

ធនាគារ អេសុីលីដា ទទួលពានរង្វាន់ នេភាពជាដេគូឈានមុខគេពីសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ។

ការទទួលស្គាល់ក្នងុតំបន់
ធនាគារ អេសីុលីដា បានទទួលពានរង្វាន់« Most Admired ASEAN En-
terprises Awards» សមេប់ផ្នេកកំណើន និងការងរ ពីកេមុបេកឹេសា ASEAN 
Business Advisory Council។ 

តម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុ 
ធនាគារ អេសីុលីដា បាន ទទួល ពានរង្វាន់ តម្លាភាព ហិរញ្ញ វត្ថ ុពី CGAP ក្នងុ អំឡុង ពេល ការ 
បេកួត បេជេង ទូទំាង ពិភព លោក សមេប ព់ានរង្វាន ត់ម្លាភាព ដេល មន អ្នក ចូល រួម ចំនួន ១៧៥។ 
ជយលាភ កំីពូល ចំនួន៣ ក្នងុ ចំណោម ជយលាភី កំពូល ទំាង៥ និង សា្ថាប័ន ចំនួន៤ផេសេង ទៀត 
ដេល ទទួល បាន វិញ្ញា បនបតេ សរសើរ គឺ មក ពី បេទេស កម្ពជុា។

ទទួលពានរង្វាន់ពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ធនាគារ អេសីុលីដា តេវូបានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផ្តល់កិត្តយិសក្នងុ នាម 
ជា កេមុ ហុ៊ន Global Growth Company ក្នងុ ចំណោម កេមុហុ៊ន ទំាង ២០ ដេល 
រីកចមេើន លឿន ជាង គេបំផុត នៅ អាសីុបូពា៌ា ដេលទទួល បាន កិត្តយិស ពីវេទិកា សេដ្ឋ-
កិច្ច ពិភព លោក។ ធនាគារ អេសីុលីដា គឺជាធនាគារកម្ពជុាតេមួយគត់ដេលបាន 
ទទួល ពានរង្វាន់ នេះ  ដោយ សារ ធនាគារ អេសីុលីដាគឺជាអ្នក តេសួតេយ ផ្លវូ និង 
ច្នេបេឌិត នៅ ក្នងុ វិស័យ ធនាគារ។

បណ្តាញសខទូលំទូលាយ
ធនាគារជាតិនេកម្ពជុា បានបេគល់វិញ្ញាបនបតេដល់ ធនាគារ 
អេសីុលីដា ដើមេបីថ្លេងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមចំណេកដ៏
មនតម្លេ ក្នងុការអភិវឌេឍបណា្តាញសាខាធនាគារអេសីុលីដា
នៅទូទំាងបេទេស។ 

ទទួលពានរង្វាន់ Best Mobile Banking Project
ធនាគារ អេសីុលីដា បានទទួលពានរង្វាន់ Best Mobile 
Banking Project Award ពីសា្ថាប័ន The Asian Banker 
ក្នងុកម្មវិធី Asian Banker International Technology 
Implementation Award Programme។ 

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ និងបណ្តាកិត្តនិាមឆ្នើម 
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វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសស្ត្ អ្សី៊-
លីដា(AIB)តូ្វបានបង្កើតឡើងជា
មួយនឹងគោលបំណង២ គឺបណ្តះុ-
បណ្តាលអ្នកមានទ្ពកោសល្យប្កប
ដោយគ៊ណភាពសម្ប់វិស័យហិរញ្ញ-
វត្ថុក្នងុស៊្ក និងបណ្តះុបណ្តាលប៊គ្គ-
លិករបស់ធនាគារអ្សី៊លីដាដើម្បី
ជំរ៊ញដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដ្លកំព៊ង
រីកចម្ើនលឿនបំផ៊តនៅក្នងុព្ះរាជា-
ណចក្កម្ពជុា។
ក្នុងនាមជាប៊ត្សម្ព័ន្ធទាំងស្៊ង

របស់ធនាគារអ្ស៊ីលីដាវិទ្យាស្ថាន
ន្ះផ្តល់នូវការអប់រំផ្ន្កធ៊រកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរប្បតាមរយៈការ
សកិស្ានៅក្នងុសលាដោយផ្ទាល់នងិ
ការសិក្សាតាមអនឡាញ សម្ប់
សធារណៈជននិងស្ថាប័ននានា។
វិទ្យាស្ថានAIBផ្តល់ការបណ្តុះ-

បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
និងធនាគារសម្ប់ទាំងនិស្សិតក្នុង
ស្៊កនិងអន្តរជាតិ និងនិស្សិតដ្ល
បានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីស្ថាប័ន
ផស្ង្ៗនងិសធារណៈជនទទូៅពម្
ទាងំបគ៊្គលកិរបស់ធនាគារអស្៊លីដីា
ផងដ្រ។ «ចក្ខវិុស័យរបស់យើងគឺ
កា្លាយជាថ្នាលអប់ររំធ៊រកិច្ចប្កបដោយ
គ៊ណភាពឈានម៊ខជាមួយនឹងស្តង់-
ដារគ៊ណភាពខ្ពស់បំផ៊តសម្ប់
មន៊ស្សជំនាន់ក្យដើម្បីគំាទ្ដល់
ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពជុា
និងក្នងុតំបន់»។
លោកបណ្ឌិតផ៊នណរិននាយក

វិទ្យាស្ថានAIBមានប្សសន៍ថ៖
«យើងផ្តល់ការអប់រំប្កបដោយ
គ៊ណភាពខ្ពស់តាមរយៈវគ្គសិក្សា
នៅក្នងុថ្នាកដ់ោយផ្ទាល់នងិតាមរយៈ
ឌីជីថលដើម្បីកសងចំណ្ះដឹង
ជំនាញវិជា្ជាជីវៈប្កបដោយការច្ន្-
ប្ឌិតបទពិសោធន៍និងក្មសីល-
ធម៌ និងបង្កើតបណ្តាញដើម្បីបង្កើន
អាជីពនាព្លអនាគតរបស់ពួកគ្។
ហើយបាវចនារបស់យើងគឺ«វិទ្យា-
ស្ថានដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងអាជីព
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ»។

និស្សិតជាង400នាក់បានបញ្ចប់
ការសកិស្ាពីវទិយ្ាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល
ពិស្សដ្លបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ
2016ន្ះនិងមានទីតាំងស្ថិតនៅ
មហាវិថីមិត្តភាពភ្នំព្ញហាណូយ។
មានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្ទ្ដី75,750
ម៉្ត្ការ៉្ វិទ្យានស្ថានមានអាគារ
កម្ពស់5ជាន់ចំនួន2អាគាររួមនឹង
អាគាររដ្ឋបាលថ្នាក់រៀនបណ្ណាល័យ
បន្ទប់ប្ជ៊ំ និងសលបង្ៀន។គិត
ត្មឹខត្ល៊ាវទិយ្ាស្ថានAIBបានផ្តល់
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន66,066វគ្គ
ដល់ប៊គ្គលិកធនាគារអ្ស៊ីលីដា
ចំនួន740,679នាក់។
វិទ្យាស្ថានAIBបើកវគ្គបណ្តះុ-

បណ្តាលគូ្បង្គោល(ToT)ដល់
សមាជិកគួ្បង្គោល របស់ធនាគារ
អ្សី៊លីដានិងផ្តល់វគ្គបណ្តះុបណ្តាល
ជ្ើសរីសប៊គ្គលិកថ្មី វគ្គបណ្តះុ-
បណ្តាលណ្នំា វគ្គបណ្តះុបណ្តាល
ជំនាញនិងវគ្គបណ្តះុបណ្តាលសម្ប់

ថ្នាក់ដឹកនំានិងប៊គ្គលិករបស់ធនាគារ
អ្សី៊លីដាជាច្ើនទៀត។
ក្នងុឆ្នាំសិក្សានីមួយៗវិទ្យាស្ថានAIB

ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្សរសើរ និងអា-
ហារូបករណ៍រយៈព្លមួយឆ្នាំសម្ប់
អ្នកដ្លសម្ចបានចំណត់ថ្នាក់
ខ្ពស់។
អាហារូបករណ៍មាន3ប្ភ្ទ

តូ្វបានផ្តល់ជូនគឺអាហារូបករណ៍100
ភាគរយសម្ប់ចំណត់ថ្នាក់ទី1
អាហារូបករណ៍50ភាគរយ សម្ប់
ចំណត់ថ្នាក់ទី2និងផ្តល់វិញ្ញាបនបត្
សរសើរសម្ប់ចំណក់ថ្នាក់បនា្ទាប់។
វិទ្យាស្ថានAIBផ្តល់ការបណ្តុះ-

បណ្តាលដើម្បីបំព្ញតម្ូវការនិង
ចំណប់អារម្មណ៍របស់ក្៊មហ៊៊ន
ផស្្ងៗហើយបគ៊្គលកិAIBក៏ធ្វើការ
ជាមួយអង្គការនានាដើម្បីវាយតម្ល្
តម្ូវការបណ្តុះបណ្តាលរៀបចំ
កម្មវិធីសិក្សាផ្តល់ការកសងសមត្ថ-
ភាពនងិចលូរមួក្នងុព្តឹ្តកិារណ៍សកិស្ា

នានា។
វគ្គបណ្តះុបណ្តាលទំាងន្ះតូ្វបាន

រចនាឡើងសម្ប់ក៊្មន្អង្គការ
ដូចជាអង្គការក្រដា្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ
អ្នកផ្តល់មូលនិធិសមាគមបណ្តាញ
ឬគម្ងសហការ។ការច៊ះទៅដល់
ធនាគារដោយផ្ទាល់ តូ្វបានដាក់
បញ្ចលូដើម្បីបង្ហាញដល់និស្សិតឱ្យ
មើលឃើញការអន៊វត្តជាក់ស្តង្របស់
ធនាគារអ្សី៊លីដាក្នងុផ្នក្ជាច្ើន
ដូចជាផ្នក្ឥណទានឥណទានសន្សំ
ឬផ្នក្គំាទ្ការិយាល័យ ដូចជាផ្នក្
សវនកម្មផ្ទ្ក្នុង និងការគ្ប់គ្ង
រតនាគារជាដើម។
លើសពនី្ះទៀតកម្មវធិីទសស្នកចិ្ច

សកិស្ាសមប្់ភ្ញៀវជាតិនងិអន្តរជាតិ
មកជួបជាមួយប្ធានគ្ប់គ្ងនិង
អ្នកជនំាញរបស់ធនាគារអស្៊លីដីា
ដើមប្ីសកិស្ាស្វង្យល់អពំីបធ្ានបទ
បច្ច្កទ្សនិងការគប្់គ្ងផ្ស្ងៗ
កដ៏ចូជាផ្នក្ន្សកម្មភាពនានារបស់

វិទ្យាស្ថានAIBផងដ្រ។
ការផ្តោតសំខាន់មួយទៀតរបស់

វិទ្យាស្ថានAIBគឺកម្មវិធី Building
InclusiveFinancial Sector
Programmeដ្លត្ូវបានរៀបចំ
ជាពិស្សសម្ប់គ្ឹះស្ថានមីក្ូ-
ហរិញ្ញវត្ថុធនាគារកណ្តាលអ្នកបង្កើត
គោលនយោបាយនងិមន្ត្ីរដា្ឋាភបិាល
ជាដើម។
លោកបណ្ឌតិណរិនថ្លង្ថ៖«

បនា្ទាប់ពីបានចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណ្តាល
ជាមួយវិទ្យាស្ថានAIBសិកា្ខាកាមនឹង
ទទួលបាននូវចំណ្ះដឹង និងជំនាញ
បន្ថម្ដោយផ្អក្លើបទពិសោធន៍
ជោគជ័យ និងការអន៊វត្តការងរល្អ
បំផ៊តរបស់ធនាគារអ្សី៊លីដា។ វគ្គ
បណ្តះុបណ្តាលតូ្វបានរៀបចំឡើង
ដ្លផ្តោតសំខាន់លើអ្នកចូលរួម
ផ្តោតលើរបៀបអន៊វត្តការងរឱ្យបាន 
ល្អបំផ៊តដើម្បីបង្កើនផលិតភាព និង
ប្ក់ចំណ្ញ»៕

វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជ សស្ត្រ អ្រស៊ីលីដា រៀបចំ  
និស្សិត ឱ្យ ទទួលបាន ជោគជ័យ ក្នុង អាជីព ធនាគារ 
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ធនាគារអេស៊ីលីដាចាប់តាំងពី
តេូវបានបង្កើតមកគឺបានប្តេជ្ញាចិត្ត
ក្នុងការលើកកម្ពស់គ៊ណភាពនេជីវិត
រស់នៅសមេប់គេប់ផ្នេកនៅក្នុង
សហគមន៍នងិបានប្តេជ្ញាចតិ្តកដ៏ចូជ
ខិតខំបេឹងបេងជួយដល់គមេង
ទំនួលខ៊សតេូវសង្គមរបស់សាជីវកម្ម
(CSR)នៅទូទាំងបេទេស។
«បេជធនាគារដេលលោកអ្នក

ជឿទ៊កចិត្ត,ផ្តោតលើការបំពេញ
ការងារបេកបដោយសលីធម៌វជិ្ជាជវីៈ
ខ្ពស់ឈរលើគោលការណ៍ស៊ចរិត-
ភាពនិងតម្លាភាពដើមេបីផ្តល់អត្ថ-
បេយោជន៍ដល់សង្គមជតិ។
ធនាគារអេស៊លីដីាប្តេជ្ញាជយួដល់

សហគមន៍និងការការពារបរិសា្ថាន
ដេលសមេចបាននូវសមិទ្ធផល
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមំនិងមននិរន្តរភាព
ដោយអនវ៊ត្តតាមទសេសនៈគេឹះសំខាន់
ទាំង3គឺ(មន៊សេសផេនដីនិងបេក់
ចំណេញ)។
ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះCSRនេះ

ធ្វើឱេយធនាគារអេស៊លីដីាទទលួបាន
ពានរងា្វាន់ពីទសេសនាវដ្តីAsiamoney
ក្នុងនាមជ«ធនាគារល្អបំផ៊តនៅ
កម្ពុជសមេប់CSR2020»។
ទសេសាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុឈានម៊ខមន

មូលដា្ឋាននៅចកេភពអង់គ្លេសដេល
ផ្តោតលើតំបន់អាស៊ីមួយនេះ បាន
សរសើរដល់កចិ្ចខតិខំបេងឹបេងរបស់
ធនាគារអេស៊ីលីដាចំពោះកម្មវិធី
CSRដេលបានពងេីក«វិសាលភាព
យ៉ាងលំទូលាយជងដេគូរបស់ខ្លួន
ជចេើន»និងបានគូសបញ្ជាក់ពីការ
យកចតិ្តទក៊ដាករ់បស់ធនាគារមកលើ
បរិសា្ថានជយូរមកហើយ។
«ធនាគារអេស៊លីដីាបានចាតទ់ក៊

ការងារCSR របស់ខ្លួនថាគឺជការ
ទទួលខ៊សតេូវជបេព័ន្ធជងការងារ
សបេបុរសធម៌បេកខ្ញេក»។
ទសេសនាវដ្តី Asiamoneyបាន

លើកឡើងថា៖«ខ្លួនបានចេញផេសាយ
របាយការណ៍និរន្តរភាពបរិសា្ថាននិង
សង្គមនៅក្នុងរបាយការណ៍បេចាំឆ្នាំ

របស់ខ្លួនជរៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពី
ឆ្នាំ2002មកពោលគឺមួយឆ្នាំម៊ន
ពេលដេលធនាគារអេស៊លីដីាទទលួ
បានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជតិនេ
កម្ពុជដើមេបីដំណើរការសេវាកម្ម
ធនាគារពេញលេញ»។
បច្ចុបេបន្នធនាគារអេស៊ីលីដាមន

បគ៊្គលកិផ្នេកបរសិា្ថានពេញម៉ាងចនំនួ
5នាក់ដេលទទលួការបណ្តុះបណ្តាល
ជបេចាំដើមេបីសមេបសមេលួសកម្ម-
ភាពបរិសា្ថានរបស់ធនាគារនិងតាម
ដានការអន៊វត្តការងារ។
ធនាគារដេលធំជងគេនៅកម្ពុជ

មួយនេះក៏គាំទេការបេើបេស់ថាម-
ពលកកើតឡើងវិញផងដេរដោយ
ផ្តល់បេក់កម្ចីទាក់ទងនឹងជីវឧស្ម័ន
និងថាមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ។
ធនាគារអេស៊ីលីដាគឺជអ្នកផ្តល់

មលូនធិិសមេបរុធម៌ជបេចាំដល់មលូ-
នធិិគន្ធបប៊ា្ផាកម្ពជុនងិផ្តលជ់នំយួដល់
កាកបាទកេហមកម្ពជុកដ៏ចូជកេសងួ   
អប់រំយ៊វជននិងកីឡា។
ការបរិចា្ចាគថវិការបស់ធនាគារ

អេស៊ីលីដាចំនួន៣ពាន់លានរៀល 
(744,000ដល៊ា្លារ)ដើមេបីគាទំេដល់
កិច្ចខិតខំបេឹងបេងរបស់រដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជក្នុងការបេយ៊ទ្ធបេឆំងជំងឺរាត-
តេបាតកូវីដ19ក៏តេូវបានលើកឡើង
ដោយទសេសនាវដ្តីAsiamoneyកដ៏ចូ
ជការរួមចំណេកផេសេងទៀតចំពោះ
គំនិតផ្តួចផ្តើមជចេើន រួមទាំងមូល
នធិិអភរិកេសដរំីខ្មេរAiravataនងិសម-  
គមសហគេិនស្តេីកម្ពុជជដើម។
«ក្នងុនាមជបេជធនាគារដេល

លោកអ្នកជឿទ៊កចិត្តធនាគារអេសី៊លីដា 
ថ្លេងដោយមទនភាពថាវបេបធម៌របស់

សាជីវកម្មគឺតេវូបានបង្កើតឡើងដោយ
ផ្អេកលើការគោរពគោលការណ៍សីល-
ធម៌វិជ្ជាជីវៈសង្គមចេបាប់ និងបរិសា្ថាន
ដេលបាននិងកំព៊ងបេតិបត្តិមិនតេមឹតេ
សមេប់ម្ចាស់ភាគហ៊៊នប៊គ្គលិកអតិថិ-
ជននិងដេគូអាជីវកម្មប៊៉ណ្ណោះទេប៊៉ន្តេ
គឺសមេប់សហគមន៍ទំាងមូល»។
នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឱេយឃើញថា

យើងគជឺនយិោជកដេលមនឱកាស
ស្មើគា្នាជអ្នកគាំទេផ្នេកវេជ្ជសាស្តេ
ផ្តល់មលូនធិិផ្តលជ់នំយួនងិផ្តល់អត្ថ
បេយោជន៍ផេសេងទៀតដល់ប៊គ្គលិក
របសខ់្លនួក្នងុគោលបណំងធ្វើឱេយមន
ភាពរកីចមេើនខា្លាងំបផំត៊នៅក្នងុពេះរា-  
ជណចកេកម្ពុជ។
«ហើយក្នុងនាមជបេជធនាគារ

ដេលលោកអ្នកជឿទ៊កចិត្ត ធនាគារ
អេស៊ីលីដាបេកាន់ខា្ជាប់យ៉ាងពេញ
លេញទៅនឹងអន៊សញ្ញាអន្តរជតិ
ដេលហាមឃាត់ការផ្តល់ឥណទានឬ
គាំទេសកម្មភាពណមួយដេលប៉ះ-
ពាល់ដល់បរិសា្ថានឬអំពើរផេសេងៗ
ដេលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមន៊សេស»។
ធនាគារក៏អនល៊ោមតាមអនស៊ញ្ញា

ស្តពីីពាណជិ្ជកម្មអន្តរជតិទាកទ់ងនងឹ
បេភេទសត្វពេនិងរ៊ក្ខជតិ ជិតផ៊ត
ពូជ(CITES)ចេបាប់ស្តីពីសត្វពេឬ
ផលិតផលសត្វពេផងដេរ។
ធនាគារអេសី៊លីដា មនគោល-

ការណ៍ហាមបេមការបេើបេស់កម្លាងំ
ពលកម្មក៊មរការជួញដូរអាវ៊ធលេបេង

សី៊សងកាសី៊ណូឬកន្លេងបេកបរបប
អនាចារជដើម។
មនដំណើរការតេួតពិនិតេយយ៉ាង

ហ្មត់ចត់ដេលតមេូវឱេយប៊គ្គលិកបមេើ
អតិថិជនគបេបីតេួតពិនិតេយបញ្ជាក់អំពី
ភាពតេមឹតេវូនេអាជីវកម្មអតិថិជន
អន៊លោមតាមគោលការណ៍ទំាងនេះ។
ធនាគារអេសី៊លីដាឱេយដឹងថាមន

ធាត៊សំខាន់ចំនួន4នៅក្នងុសេចក្តថី្លេង
ការណ៍បេសកកម្មនិរន្តរភាពបរិសា្ថាន
និងសង្គម(ESS)របស់ខ្លួន។
ទំាងនេះគឺដើមេបីផ្តល់នូវកេបខ័ណ្ឌនេ

គោលការណ៍ណេនំាដេលធនាគារ
អាចបេតិបត្តកិារបេកបដោយនិរន្តរ-
ភាពដូច្នេះឥទ្ធពិលលើបរិសា្ថានសង្គម
និងសហគមន៍ដេលខ្លនួបេតិបត្តកិារ 
គឺតេវូបានគេប់គេងដោយការទទួល
ខ៊សតេវូ។
ជពិសេស គឺដើមេបីបន្តបេើបេស់

បេព័ន្ធនេបេសិទ្ធភាពថាមពលនៅក្នងុ
អគាររបស់ខ្លនួដើមេបីគេប់គេងតមេវូការ
ថាមពលបេកបដោយបេសិទ្ធភាពនៅ
គេប់ទីកន្លេងដេលយើងបេតិបត្តកិារ។
ដើមេបីលើកកម្ពស់សង្គមកម្ពុជនិង

ដើមេបីលើកស្ទួយវបេបធម៌រួមគឺមិនមេន
គោរពតេចពំោះម្ចាសភ់ាគហ៊ន៊បគ៊្គលកិ 
អតិថិជននិងដេគូអាជីវកម្មប៉៊ណ្ណោះ
ទេប៉៊ន្តេជការគោរពចំពោះប៊គ្គល
គេប់រូបនៅក្នុងសហគមន៍ និងដើមេបី
ទទួលសា្គាល់ថាការគាំទេសហគមន៍
មិនមេនគេន់តេជសីលធម៌ប៉៊ណ្ណោះ
ទេប៉៊ន្តេវាជបេតិបត្តិការអាជីវកម្ម 
ដើមេបីស៊ខមលភាពក៏ដូចជភាពរីក
ចមេើនរ៊ងរឿងដេលតេូវពឹងផ្អេកគា្នា
ទៅវិញទៅមក។
ជមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន

ចំពោះកិច្ចខិតខំបេឹងបេងសមេប់
គមេងCSRនៅទូទាំងបេទេស
ការផ្តោតសំខាន់លើកេមសីលធម៌
នងិការយកចតិ្តទក៊ដាក់ចពំោះបេស-
កកម្ម ESS របស់ខ្លួន ធនាគារ
អេស៊លីដីាកពំង៊អនល៊ោមតាមពាកេយ
ស្លាករបសខ់្លនួក្នងុនាមជ«បេជធនា 
គារដេលលោកអ្នកជឿទ៊កចិត្ត»៕

ជាមួយកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងសម្រប់គម្រងCSR,ធនាគារអ្រសី៊លីដា
ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងបាវចនារបស់ខ្លួនគ«ឺប្រជាធនាគារដ្រលលោកអ្នកជឿទ៊កចិត្ត»
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ទំនាក់ទំនងសាជីវកម្មដ៏រឹងមាំរវាង
ធនាគារអេស៊ីលីដានិងកេ៊មហ៊៊ន
តាំងម៉េងរ័ត្ន អិ៊នវេសមេន ដេលជា
កេម៊ហ៊ន៊ចេកចាយដេកបពំង់ទបីនងិ
ស័ង្កសីចំណាស់ជាងគេនៅកម្ពុជា
គឺមានមហិច្ឆតាបង្កើតគំរូអាជីវកម្ម
បេកបដោយនរិន្តរភាពខណៈធនាគារ
អេស៊ីលីដាបេកាន់ខ្ជាប់នូវចក្ខុវិស័យ
របស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ដើមទ៊នដល់
កេ៊មហ៊៊នក្នុងសេ៊ក។
កេ៊មហ៊៊នតាំងម៉េងរ័ត្នបានពឹង

ផ្អេកលើការផ្តល់ឥណទានពីគេឹះសា្ថាន
ហិរញ្ញវត្ថុដើមេបីពងេីកអាជីវកម្មរបស់
ខ្លួនហើយភាពជាដេគូនេះកំព៊ង
ដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន។
លោកតាំងហូវព៊យអគ្គនាយក

កេម៊ហ៊ន៊តាងំម៉េងរត័្នបានថ្លេងថា៖«
ក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះនិង
បន្តទៅម៊ខទៀតយើងនៅតេបេើ-
បេស់សេវាកម្មធនាគារអេស៊ីលីដា
ដដេលបើទោះបីបច្ចុបេបន្នមានធនា-
គារនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាមានចំនួន
ចេើនយ៉ាងណាក្តី ពីពេះការចាប់
ដេគូជាមួយធនាគាអេស៊ីលីដានេះ
បានស៊ខនិងជោគជ័យហើយមាន
ស៊ភមង្គលនិងចេះយោគយល់គា្នា
ទៅវិញទៅមក»។
«ទំាងកេម៊ហ៊៊ននិងធនាគារអេសី៊-

លីដាមានការយោគយល់គា្នាទៅវិញ
ទៅមក។បើមិនមានការយោគយល់ទេ
យើងរកសី៊មិនកើតទេហើយធនាគារ
អេសី៊លីដាមានការយោគយល់យើង
ក៏មានការយោគយល់មិនដេលធ្វើខ៊ស
ឬលើសលោះអ្វីនោះទេ»។
កេ៊មហ៊៊នតាំងម៉េងរ័ត្នតេូវបាន

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1991ដោយចាប់
ផ្តើមកិនដេករនៀបនិងធ្វើដោយ
កមា្លាំងដេប៉៊ន្តេដល់ឆ្នាំ 2000ទើប
បានស្នើស៊ំចេបាប់ដើមេបីធ្វើការវនិយិោគ
ដោយផលិតបំពង់ទីបនិងផលិត

ស័ង្កសី។
ក្នុងឆ្នាំ2005ដើមេបីពងេីកអាជីវកម្ម

កេម៊ហ៊ន៊បាននបញ្ជាទញិវត្ថធុាតដ៊ើម
ពីកេបេទេស(សឹង្ហប៊រីតេវាន់និង
ចិន)យកមកផលិតបំពង់ទីបនិង
សង័្កសីដោយខ្លនួឯងដេលបានធ្វើឱេយ
កេ៊មហ៊៊ននេះចាប់ផ្តើមមានការីក
ចមេើនខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលនោះ
រហូតមកទល់បច្ចុបេបន្ន។
ការទទលួដើមទន៊ពីធនាគារអេស៊-ី

លីដាបានជួយឱេយកេ៊មហ៊៊នធ្វើការ
បេកួតបេជេងនិងរីកចមេើននៅក្នុង
ទីផេសារក្នុងសេក៊ជាមួយនឹងតមេូវការ
ផលតិផលរបស់ខ្លនួកើនឡើងខណៈ
គមេងសាងសង់នៅក្នុងរាជធានី
ភ្នំពេញកំព៊ងមានសន្ទុះកើនឡើង។
កេម៊ហ៊ន៊បង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាមយួ

នេះបច្ចុបេបន្នមានសាខលក់ដេក
បំពង់ទីបនិងស័ង្កសីរបស់ខ្លួនចំនួន
23ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង23ខេត្តកេ៊ង
ទូទាំងបេទេសដេលផលិតផលទាំង
នេះតេូវបានគេទិញយកទៅធ្វើរោង
ធ្វើផ្ទះនិងធ្វើឃ្លាំងជាដើម។
មានប៊គ្គលិកនៅកន្លេងរោងចកេ

ផលិតចំនួនជាង100នាក់និងអ្នក
ចេកចាយនៅខងកេមានចំនួន
ជាង200នាក់។កេ៊មហ៊៊នតាំងម៉េង
រត័្នកពំង៊រមួចណំេកលើកស្ទយួសង្គម

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងកាត់បន្ថយភាព
កេីកេតាមតាមរយៈការបង្តើការងារ។
លោកហូវព៊យបន្ថេមថា៖«ខ្ញុំមាន

មោទនភាពដោយបានជួយបេជា-
ពលរដ្ឋកម្ពជុាឱេយមានការងារធ្វើដោយ
ក្នងុនោះកប៏ានឱេយពកួគេយកដេកទៅ
លក់នៅតាមខេត្តយកផលចំណេញ
ដោយខ្លួនគេផងដេរ។យើងជួយ
ពួកគាត់នៅពេលដេលយើងមាន
អាសន្នក៏ពួកគាត់ជួយយើងដេរ»។
លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបេបទាន

នៅតេជាឧបសគ្គក្នុងវិស័យSME
ដេលជាកតា្តាមួយរារំាងដល់ការរីក-
ចមេើនរបស់ពួកគេ ប៊៉ន្តេសមេប់
កេម៊ហ៊៊នតំាងម៉េងរ័ត្នការទទួលបាន
ឥណទានទាន់ពេលវេលា គឺផ្តល់អត្ថ-
បេយោជន៍យ៉ាងខ្លាងំ។
ធនាគារអេស៊ីលីដាបេកាន់ខ្ជាប់

យ៉ាងម៊ឺងមា៉ាត់សេបតាមពាកេយស្លាក
របស់ខ្លួនគឺ«បេជាធនាគារដេល
លោកអ្នកជឿទ៊កចិត្ត»ដេលបានដាក់
ចេញនូវយ៊ទ្ធសាស្តេដើមេបីជួយដល់
វិស័យធ៊រកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ
រាតតេបាតកូវីដ19។
អេសី៊លីដាគឺជាធនាគារមួយក្នុង

ចំណោមធនាគារដេលជួយតេួស-
តេយផ្លូវក្នុងការចូលរួមជាមួយ
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា

(CGCC)ដេលផ្តចួផ្តើមដោយរដា្ឋា
ភិបាលកម្ពជុានិងតេវូបានបង្កើតឡើង
ដើមេបីគំាទេដល់អាជីវកម្មដូចជាសហ-
គេសតូចបំផ៊ត ធ៊នតូច និងមធេយម
ហើយសូមេបីតេសហគេសធំៗ។
អ្នកខ្ចីអាចទទលួបានការគាទំេផ្នេក

ហិរញ្ញវត្ថុពីគេឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម
(PFIs)សមេប់ការវិនិយោគការ
ពងេីកអាជីវកម្មនិងទ៊នបង្វិល។
ដើរតួជាទេពេយបញ្ចាំចាប់ពី 70%

ដល់ 80%នេទំហំកម្ចីដេលផ្តល់
ដោយPFIsដូច្នេះនឹងជួយកាត់-
បន្ថយតមេូវការទេពេយបញ្ចាំពីសហ-
គេសដេលស្នើកម្ចី។លោកហូវព៊យ
បានថ្លេងថាការគាំទេរបស់ធនាគារ
អេស៊លីដីាពតិជាសខំន់ខ្លាងំណាស់
ខណៈកេ៊មហ៊៊នតាំងម៉េងរ័ត្នបាន
ឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យពីផលវិបាក
នេជំងឺកូវីដ19។
«កេ៊មហ៊៊នតាំងម៉េងរ័ត្ន ក៏ដូច

អាជីវកម្មនិងកេ៊មហ៊៊នផេសេងទៀតដេរ
ស៊ទ្ធតេជួបការលំបាកនៅក្នុងអំឡុង
ពេលជំងឺកូវីដ19កន្លងមកនេះ»។
លោកបានបន្ថេមថា៖«ប៉ន៊្តេធនាគារ

អេស៊ីលីដាបានចូលមកជួយយើង
ក្នុងគេដ៏លំបាកនេះហើយកេ៊មហ៊៊ន
របស់យើងបានបន្តបេតបិត្តកិារដោយ
គា្មានរអាក់រអ៊ួល»៕

លោក តំាង ហូវពុយ។ រូបថតហ៊ានរងេសី 
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បន្ទាបព់ីបានកសាងកេរ្តិ៍ដណំេលដ៏
រឹងមាំអស់រយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមក
នេះធនគារអេស៊ីលីដាបានតេៀម
ខ្លនួរចួជាសេចសមេប់ពេលអនគត
ហើយនឹងនៅតេបន្តចាក់គេឹះឱេយកាន់
តេរឹងមាំដើមេបីផ្តល់ជូននូវដំណោះ
សេយក្នុងវិស័យធនគារឱេយកាន់តេ
សមេបូរបេបដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹង
ការផ្លាស់ប្តូរតមេូវការផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ
របស់អតិថិជននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។  
បន្ទាប់ពីបំបេកពេំដេនភូមិសាស្តេ

ដោយការដាក់បញ្ចូលនូវហេដា្ឋារ-
ចនសម្ព័ន្ធឌីជីថលនិងរូបវន្តធន-
គារដេលបង្កើតឡើងនៅក្នុងសេ៊ក
មួយនេះកំព៊ងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម
ធនគារសមេប់មូលដា្ឋានអតិថិជន
ចមេ៊ះដោយជោគជ័យដេលមានរាប់
ចាប់តាំងពីសេវាធនគារប៊គ្គលនិង
សមេប់សាជវីកម្មទាងំនៅក្នងុទកីេង៊
រហូតដល់តំបន់ជនបទ។
ធនគាររកេសាបាននូវហេដា្ឋារចន

សម្ពន័្ធចមេ៊ះដ៏សមេបូបេបក្នងុនោះមាន
262សាខាដោយអភិវឌេឍន៍បន្តិច
ម្តងៗទៅជាមជេឈមណ្ឌលស្វ័យសេវា
ក្នងនោះមានមា៉ាស៊ីនATMចំនួន
909គេឿងនងិមា៉ាស៊នីឆតូកាតPOS
ចំនួន4,462គេឿងដេលអាចជួយ
ឱេយចរាចរសាច់បេក់បានឆប់រហ័ស
នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច។
ជាមួយនឹងភាពលេចធ្លានេការ

ផ្តលជ់នូនវូសេវាកម្មហរញិ្ញវត្ថុដ៏សមេប-ូ
បេបដល់សហគមន៍ទាំងមូលនៅក្នុង
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ដូចជាផ្តល់
បេក់កម្ចីការផ្ទេរបេក់បេក់សនេសំ
កម្ចីសមេប់សាជីវកម្មសេវាធនគារ
តាមអនឡាញនិងមានជាចេើនទៀត។
គាំទេដោយហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ

ឌីជីថលនិងសាខារូបវន្តរបស់ខ្លួន
ធនគារអេស៊ីលីដាកំព៊ងចូលរួម
យ៉ាងសកម្ម ក្នុងការជួយដល់អ្នក
ដេលមិនមានគណនីធនគារដូចជា
កសិករតាមរយៈការផ្តល់ដើមទ៊ន
សមេប់ធ្វើសេចមា្ការរបស់ពួកគេឬ
ផ្តល់ទ៊នសមេប់សហគេសធ៊នតូច
និងមធេយមជាដើម។
តាមរយៈការបងេួមគមា្លាតចំពោះ

ការទទួលបានហិរញ្ញបេបទានសព្វថ្ងេ
នេះបេជាជនកម្ពុជាបេហេលកន្លះ
លាននក់មានលទ្ធភាពបេើបេស់

សេវារបស់ធនគារអេស៊ីលីដាដេល
ជាការជរ៊ំញនងិលើកកម្ពសប់រិយបន័្ន
ហិរញ្ញវត្ថុនៅពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។
លោកបណ្ឌិតអិ៊នចាន់នីបេធាន

នយកបេតិបត្តិធនគារអេស៊ីលីដា

បានមានបេសាសន៍ថា៖«សមេប់
រយៈពេល30ឆ្នាំខាងមខ៊គេនងឹមើល
មើលឃើញធនគារអេស៊លីីដាគជឺា
មជេឈមណ្ឌលពាណជិ្ជកម្មនេឧត្តមភាព
BigData/AIបេកបដោយគណ៊ភាព
ស៊វត្ថិភាពនិងទំន៊កចិត្ត»។
លោកបណ្ឌតិមានបេសាសនប៍ន្ថេម

ថាបេព័ន្ធអេកូនេបណា្តាញបេកប
ដោយបេសិទ្ធភាពរបស់ធនគារនៅ
ទូទាំងបេទេសរួមមានមា៉ាស៊ីនATM
ដក-ដាក់បេក់មា៉ាស៊នីស្វយ័បេតបិត្ត-ិ
ការផេសេងទៀតកំព៊ងដើរតួជាកា-
តាលីករដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសមេប់
រលកនេកំណើនបន្ទាប់។
លោកបណ្ឌិតអិ៊នចាន់នីថ្លេងថា

៖«អនគតរបស់ធនគារនឹងកាន់តេ
រឹងមាំខណៈទំន៊កចិត្តរបស់អាជីវកម្ម
លើកំណើនGDP របស់កម្ពុជានឹង
កើនឡើងបន្ទាប់ពីរដា្ឋាភិបាលបាន
ទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលនេជំងឺ
រាតតេបាតកូវដី19បេកបដោយបេសទិ្ធ-
ភាព»។
យោងតាមធនគារពិភពលោក

នៅក្នុងការវាយតម្លេរបស់ខ្លួនកាលពី
ខេធ្នូបានឱេយដឹងថា«ទសេសនៈវិស័យ
កណំើនរបស់បេទេសកម្ពជុាតេវូបានេ
រំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញនៅពេល
ដេលការរឹតបន្តឹងបញ្ហាកូវីដ19តេូវ
បានដកចេញ។កំណើនតេូវបាន
ពេយាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់ 4.5
ភាគរយនៅឆ្នាំ 2022ប៉៊ន្តេការរីក
រាលដាលនេមេរោគនេះអាចនងឹធ្វើឱេយ
ការងើបឡើងវិញមានហានិភ័យ»។
ការងើបឡើងវិញនេការនំចេញ

ផ្នេកផលិតកម្ម និងការពងេីកការ
នំចេញទំនិញកសិកម្មនឹងមានភាព
ល្អបេសើរសមេប់ធនគារអេស៊ី-
លីដាដោយសារអ្នកទទួលកម្ចីភាគ
ចេើន អាជីវកម្មរបស់ពួកគេគឺទាក់
ទងនឹងកសិផល។
«ក្នុងឆ្នាំ 2022នេះយើងនឹង

អាចធ្វើបានល្អបេសើរពីពេះយើង
បានវិនិយោគយ៉ាងចេើនទៅលើ
ហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធឌីជីថល។យើង
កំព៊ងសាងសង់មជេឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
ដ៏ធំមួយដេលមានស៊វត្ថិភាពខ្ពស់

ដើមេបីរកេសាទ៊កទិន្នន័យរបស់យើង
ហើយទាំងអស់នេះគឺជាផេនការ
សមេប់ពេលអនគត»។
ការសាងសង់មជេឈមណ្ឌលការពារ

ទនិ្ននយ័DisasterRecoveryData
Center នៅខេត្តកណា្តាលនឹងជួយ
រកេសាទនិ្ននយ័នៅក្នងុបរយិកាសដេល
មានការការពារខ្ពស់។ធនគារមាន
ទនំក៊ចតិ្តចពំោះពេលអនគតជាមយួ
នឹងហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធឌីជីថលនិង
ផលិតផល សេវាកម្មដេលនឹងកាន់
តេមានភាពល្អបេសើរ។
គិតតេឹមថ្ងេទី31ខេធ្នូឆ្នាំ2021

បេក់បញ្ញើសរ៊បបានកើនឡើងដល់
បេមាណ5.53ពាន់លានដ៊លា្លារ
ខណៈបេក់កម្ចីសរ៊បកើនឡើងដល់
បេហេល5.24ពាន់លានដ៊លា្លារ។
ធនគារអេស៊ីលីដាបានចេញប័ណ្ណ
ឥណពន្ធចំនួន1.51លានប័ណ្ណនិង
កម្មវិធីអេស៊ីលីដាម៉ូបាល(ACLEDA
mobileApp)មានអ្នកច៊ះឈ្មោះ
បេើបេស់ជាង2លាននក់គិតតេឹម
ច៊ងឆ្នាំ2021៕

ធនាគារ អេសី៊លីដា មានទំន៊កចិត្តក្នងុការធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវបេតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួ ចំពេលការពេយាករកំណើន GDP មានសញ្ញាល្អបេសើរ។ រូបថតៈ យូស៊ះអាប់ឌ៊លរា៉ាស់ហី៊ម

ធនាគារ អេសី៊លីដា បានបង្កើតបេព័ន្ធអេកូធនាគារដ៏រឹងមំា ដើមេបីបមេើអតិថិជនចមេះ៊របស់ខ្លនួ ទំាងនៅក្នងុទីកេង៊និងតំបន់ជនបទ។ រូបថតៈ យូស៊ះអាប់ឌ៊លរា៉ាស់ហី៊ម

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ជំនាន់ ថ្មី បាន តេៀមខ្លួន រួចជាសេច សមេប់ ពេលអនាគត

”
« នៅរយៈពេល៣០ 
ឆ្នាខំាងម៊ខ គ  េ នឹង មើល 
ឃើញ ធនាគារ អេសី៊លីដា 
គឺ ជា មជេឈ មណ្ឌល  ឧត្តម ភាព  
នេបច្ចេក វិជា្ជា Big Data  
និង AI និង ជា មជេឈ មណ្ឌល 
ពាណិជ្ជកម្ បេកប ដោយ 
គ៊ណភាព ស៊វត្ថ ិភាព និង 
ទំន៊ក ចិត្ត...  » ។ 

លោកបណ្ឌិតអ៊ិនចាន់នី
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យើងខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរដ៏
ស្មោះស្មគ័្រចំពោះធនាគារអ្រសី៊-
លីដាសម្រប់ខួបគម្រប់30ឆ្នាំនៅ
ក្នងុឆ្នានំ្រះ។ក្នងុនាមជាដ្រគូបច្ច្រក-
វិទ្រយាដ្រលគួរជាទីទ៊កចិត្តយើងបាន
គំាទ្រធនាគារអ្រសី៊លីដាប្រកប
ដោយមោទនភាពអស់រយៈព្រល
ជាង5ឆ្នាំមកហើយ។យើងពិតជា
សូមអរគ៊ណជាពិស្រសចំពោះធនា-
គារឈានម៊ខគ្រនៅកម្ពុជាមួយន្រះ
ដ្រលបានជ្រើសរើសដំណោះស្រយ
របស់យើងសម្រប់ដំណើរការកម្មវិធី
ផ្រសារអនឡាញ(E-shop)ដ្រលមាន
នៅលើកម្មវិធីអ្រសី៊លីដាមូ៉បាល។
ក្រម៊ហ៊៊នTechAdwiserផ្តល់

ដំណោះស្រយបច្ច្រកវិទ្រយាដល់អតិ-
ថិជនរបស់ខ្លនួនៅជំ៊វិញពិភពលោក
ជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតធ្វើជាដ្រគូយូរ-
អង្វ្រងជាជាងគ្រន់ត្រជាអ្នកលក់
គម្រង។យើងខិតខំធ្វើឱ្រយអង្គភាព
នៅក្នងុវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអាចទាញ
យកថាមពលឱ្រយបានព្រញល្រញពី
បច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបនិងកសាងសមត្ថ-
ភាពក្នងុស្រក៊ដើម្របីបម្រើអតិថិជន
និងសហគមន៍របស់ពួកគ្រ។
ផ្រសារអនឡាញន្រះ គឺជាឧទាហ-

រណ៍ដ៏ល្រចធ្លោមួយដ្រលសមត្ថភាព
បច្ច្រកវិទ្រយារបស់យើងជួយបំព្រញ

បន្ថ្រមដល់សមត្ថភាពអាជីវកម្មរបស់
ធនាគារអ្រសី៊លីដាដើម្របីបង្កើត
ស្រវាកម្មប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត
និងដ៏មានឥទ្ធពិលដើម្របីផ្តល់អត្ថ-
ប្រយោជន៍ដល់អតិថិជននិងសហ-
គមន៍។គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ
អ្រសី៊លីដាចង់បានដំណោះស្រយ
ដ្រលងាយស្រលួប្រើប្រស់និងអាច
ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើ
ការទូទាត់ និងផ្តល់ការការពារដល់
អ្នកទិញ។
ក្រម៊ហ៊៊នដ្រលមានមូលដា្ឋាននៅ

ចក្រភពអង់គ្ល្រសរបស់យើងបាន

បង្កើតដំណោះស្រយមួយដ្រល
យើងបានបងា្ហាញដល់ថា្នាក់គ្រប់គ្រង
របស់ធនាគារអ្រសី៊លីដាហើយ
ពួកគ្របានឱ្រយយើងដំណើរការកម្មវិធី
ន្រះ។ដោយសារត្រដំណោះស្រយ
របស់យើងប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាដ្រល
ថ្មីសម្រប់ក្រម៊ការងារផ្ន្រកបច្ច្រកវិជា្ជា
របស់ធនាគារអ្រសី៊លីដាដូច្ន្រះត្រវូ
មានការបណ្តះុបណា្តាលជាច្រើន
ទៀតដើម្របីផ្ទ្ររបច្ច្រកវិជា្ជាទំាងន្រះ
រួមទំាងបច្ច្រកវិទ្រយាបញ្ញាសិប្របនិមិត្ត
(artificial intelligence)ប្រព័ន្ធ
scalabilityនិងម៊ខងារ«Request
toPay»ជាដើម។
យើងប្ត្រជា្ញាផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តាល 

និងការគំាទ្របន្ថ្រមដល់ក្រម៊ការងារ
របស់ធនាគារអ្រសី៊លីដាក្នងុរយៈ
ព្រលប៊៉នា្មោនខ្រខាងម៊ខដើម្របីឱ្រយពួកគ្រ
អាចគ្រប់គ្រងការងារខាងក្នងុឱ្រយបាន
ច្រើនបំផ៊ត។ការផ្ទ្ររបច្ច្រកវិទ្រយាប្រប
ន្រះគឺជាគន្លះឹន្រវិធីសាស្ត្ររបស់យើង
នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលមាន
សកា្តាន៊ពលសម្រប់ការអភិវឌ្រឍធន-
ធានមន៊ស្រស។
ផ្រសារអនឡាញ(E-shop)មាន

ភាពងាយស្រលួក្នងុការប្រើប្រស់
ដូច្ន្រះសូម្របីត្រជាមួយទូរស័ព្ទដ្រ ក៏
អាជីវករតូចៗអាចបញ្ចលូម៊ខទំនិញ

របស់ពួកគ្រ ចូលទៅក្នងុបណា្តាញ
លក់ឌីជីថលន្រះបានដ្ររ។ ហើយ
សូម្របីត្រអាជីវករតូចៗ ក៏អាចច្រក
រំល្រកវ្រទិកាដូចគា្នាជាមួយអ្នកលក់
រាយធំៗ និងដើម្របីប្រកួតប្រជ្រង។
ទំាងន្រះនឹងជួយជំរ៊ញបរិយាប័ន្ន
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគោលដៅកាត់បន្ថយ
ភាពក្រកី្រ។
ផ្រសារអនឡាញ(E-shop)ប្រើ-

ប្រស់ច្រកទូទាត់ដ៏មានសកា្កាន៊ពល
របស់ធនាគារអ្រសី៊លីដាសម្រប់
ការទូទាត់ដោយផ្ទាល់ពីគណនីមួយ
ទៅគណនីមួយដោយមិនចំាបាច់ប្រើ
កាតនៅក្នងុដំណើរការទូទាត់។ដ្រល
វានឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយ
ប្រតិបត្តកិារដោយមិនមានថ្ល្រស្រវា
ដ្រលត្រវូបង់ទៅឱ្រយក្រម៊ហ៊៊នកាត។
វិធីសាស្ត្រន្រការទូទាត់ន្រះ កំព៊ង

មានប្រជាប្រិយភាពកាន់ត្រខា្លោំង
ដោយសារត្រវាមានភាពងាយស្រលួ
សម្រប់ទូទាត់ឧទាហរណ៍អ្នកទិញ
និងអ្នកលក់គ្រន់ត្រមានគណនី
ធនាគារអ្រសី៊លីដាសម្រប់ដំណើរ
ការទូទាត់ជាការស្រច។កត្តាចម្របង
ដ្រលចំាបាច់ដើម្របីលើកកម្ពស់ការ
លក់តមអនឡាញក្នុងប្រទ្រស
កម្ពជុា  និងដើម្របីកាត់បន្ថយការពឹង
ផ្អ្រកលើការប្រើសាច់ប្រក់ គឺផ្តល់

ទំន៊កចិត្តដល់អ្នកទិញចំពោះអ្នក
លក់ និងដំណើរការលក់ទំាងមូល។
ន្រះហើយជាមូលហ្រត៊ដ្រលACLEDA
E-shopប្រើដំណោះស្រយបច្ច្រក-
វិទ្រយារបស់យើងឱ្រយដើរតួនាទីសំខាន់។
សម្រប់ការលក់ណាមួយនៅលើE-
shopការទូទាត់ទៅឱ្រយអ្នកលក់អាច
បង់ប្រក់ម៊នឬប្រើព្រលសម្រប់
ពិចារណា(coolingoffperiod)។
យើងពិតជារំភើបចំពោះព្រតឹ្តកិារណ៍

ដ៏សំខាន់ន្រះនៅក្នងុដំណើររបស់
ធនាគារអ្រសី៊លីដាហើយប្ត្រជា្ញាធ្វើឱ្រយ
ផ្រសារអនឡាញ(E-shop)ទទួល
បានជោគជ័យកាន់ត្រខា្លោងំ។
ឥឡូវន្រះយើងកំព៊ងពិភាក្រសាអំពី

កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារជាមួយធនាគារ
អ្រសី៊លីដា អំពីអាជីវករដ្រលកំព៊ង
ប្រើប្រស់ដោយផ្តល់ស្រវាគំាទ្រនិង
ដាក់បញ្ចលូជាមួយវ្រទិកាដឹកជញ្ជនូ
ដើម្របីបង្កើនលទ្ធភាពន្រការប្រើ-
ប្រស់កម្មវិធីACLEDAE-shop។
យើងក៏កំព៊ងដាក់ឱ្រយដំណើរការ
ដំណោះស្រយរបស់យើងជាវ្រទិកា
Cloudដ្រលអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍
ដល់ទំាងអតិថិជន និងអាជីវករន្រ
ធនាគារនិងគ្រះឹសា្ថានមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុ
ផ្រស្រងទៀតនៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពជុា៕

ដៃគូបច្ចៃកវិជ្ជាគួរជទីទុកចិត្តTechAdwiserសាទរផ្សារអនឡាញE-Shopរបស់អៃសុីលីដា
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ធនាគារអេស៊ីលីដាសេបតាម
ចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន
បានផ្តោតយកចិត្តទ៊កដាក់យ៉ាងខ្លាំង
ទៅលើគ៊ណភាពនេសេវាកម្មហើយ
ខិតខំបេឹងបេងធ្វើឱេយបណ្តាញសាខ
បាននៅជិតអតិថិជនបំផ៊ត។ជាមួយ
ហេដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធបេបបេពេណីដេល
មានសាខនិងការិយល័យវាគឺជា
ផ្នេកដ៏សំខន់នេយ៊ទ្ធសាស្តេរបស់
ធនាគារអេស៊ីលីដាដេលបានចាប់
ផ្តើមពងេីកបណ្តាញសាខរបស់ខ្លួន
ចាប់តាំងពីម៊នពេលកា្លាយជាធនាគារ
ពាណិជ្ជកាលពីឆ្នាំ2003មកម្លេះ។
តេូវបានបង្កើតឡើងកាលពី 30

ឆ្នាមំន៊ជាមយួនងឹគោលដៅផ្តល់សេវា
ហរិញ្ញវត្ថុសមេប់សហគមនទ៍ាងំមលូ
ធនាគារអេស៊ីលីដាក៏បានចាប់ផ្តើម
ពងេកីបណ្តាញសាខរបសខ់្លនួនៅឆ្នាំ
1993 ដើមេបីបានទៅជិតអតិថិជន
របស់ខ្លួនសូមេបីតេនៅតំបន់ដាច់
សេយល។នៅឆ្នាំនោះក៏បានពងេីក
បណ្តាញសាខនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ខេត្តកណ្តាលបនា្ទាយមានជ័យ
សៀមរាបបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់
ចាម។ការពងេកីយ៉ាងឆបរ់ហស័ក្នងុ
រយៈពេលប៉ន៊ា្មានឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឱេយ
បណ្តាញសាខគេបដណ្តប់នៅទទូាងំ
បេទេសហើយខេត្តរតនគិរី និង
ខេត្តមណ្ឌលគិរីតេូវបានពងេីកទៅ
នៅឆ្នាំ2006។
នៅតាមការិយល័យនីមួយៗ មិន

តេឹមតេផ្តល់ភាពងាយសេួលប៉៊ណ្ណោះ
ទេប៉៊ន្តេវាបានបងា្ហាញពីការប្តេជា្ញាចិត្ត
យូរអង្វេងរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដា
ចពំោះសហគមន៍តាមរយៈការកណំត់
ស្តង់ដារថ្មីទៅក្នុងស៊ចរិតភាពស៊វត្ថិ-
ភាពនិងតមា្លាភាពក្នុងវិស័យធនាគារ
និងការការពារទេពេយសមេបត្តិ របស់

អតិថិជន។
ជាមួយនឹងសាខចំនួន262នៅ

ទូទំាង25រាជធានី-ខេត្តក្នងុបេទេស
កម្ពុជាធនាគារអេសី៊លីដាមាន
បណ្តាញសាខរូបវន្តធំបំផ៊តនៅក្នងុ
ពេះរាជាណចកេកម្ពជុាសមេប់ផ្តល់
សេវាកម្មដល់អតិថិជនទំាងអស់នៅ
ក្នងុសហគមន៍។ហើយការរីកចមេើន
គួរឱេយកត់សមា្គាល់បេបនេះ មិនមេន
មានតេនៅក្នងុពេះរាជាណចកេកម្ពជុា
ប៊៉ណ្ណោះទេ ប៊៉ន្តេធនាគារអេសី៊លីដា
គឺជាកេម៊ហ៊៊នកម្ពជុាដំបូងគេដេលបាន
វិនិយោគជាផ្លវូការនៅកេបេទេស។
ដោយមានបេសកកម្មចេបាស់លាស់

និងការរីកចមេើនយ៉ាងខ្លាងំនៅក្នងុ
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទើបក្នងុឆ្នាំ 2008

ធនាគារអេសី៊លីដាបានបង្កើតប៊តេ
សម្ពន័្ធសាខធនាគារពាណិជ្ជនៅក្នងុ
បេទេសឡាវគឺធនាគារACLEDA
BankLaoLtd។
 បនា្ទាប់មកនៅឆ្នាំ 2013ធនាគារ

អេស៊ីលីដាបានទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណ
បេតិបត្តិការពីគណៈកមា្មាធិការតេួត
ពនិតិេយសា្ថាបន័មកីេហូរិញ្ញវត្ថុមីយ៉ាន់មា៉ា
ដើមេបីបេតិបត្តិការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្តលប់េក់កម្ចីនងិបេក់បញ្ញើខ្នាតតចូ
ខណៈធនាគារសម្លឹងមើលយ៊ទ្ធ-
សាស្តេពងេីកបេតិបត្តិការទៅកាន់
តំបន់អាសា៊ាន។
បច្ចុបេបន្នធនាគារអេស៊ីលីដាមាន

សាខចំនួន38នៅក្នុងបេទេសឡាវ
នងិ17សាខនៅបេទេសមីយ៉ាន់មា៉ា។

ខណៈកំព៊ងអភិវឌេឍន៍ហេដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធបេបបេពេណីរបស់ខ្លួននៅ
ទទូាងំបេទេសធនាគារអេស៊លីដីាក៏
កំព៊ងបេើបេស់បច្ចេកវិទេយាទំនើប
ផងដេរ។ស្វ័យបេវត្តិកម្មនៅក្នុងសេវា
ធនាគារគជឺាផ្នេកមយួនេយទ៊្ធសាស្តេ
ពងេកីនៅក្នងុពេះរាជាណចកេកម្ពជុា 
ដេលផ្តោតលើការអភិវឌេឍឌីជីថល
ន័យកម្មដេលអន៊ញ្ញាតឱេយអតិថិជន
កានត់េមានលទ្ធភាពបេើបេស់សេវា
ធនាគារនៅគេប់ទីកន្លេង គេប់ពេល
វេលាដេលពួកគេតេូវការដោយផ្តល់
ទាំងភាពងាយសេួលនិងស៊វត្ថិភាព។ 
នៅឆ្នាំ 2007ធនគារអេសី៊លីដា

បានបង្កើតហេដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធអេឡិច-
តេនិូករបស់ខ្លនួដោយបានពងេកីអស់

រយៈពេល 15ឆ្នាំមកហើយសមេប់
អតិថិជនជាមួយបណ្តាញមា៉ាសី៊ន
ATMនិងមា៉ាសី៊នឆូតកាត(POS)ដ៏
ធំទូលាយនៅទូទំាងបេទេសក៏ដូចជា
ឧបករណ៍ធនាគារចល័តដើមេបីផ្តល់
សេវាធនាគារបេកបដោយបេសិទ្ធភាព
និងភាពងាយសេលួ។
តាមរយៈការអន៊ញ្ញាតឱេយអតិថិជន

ធ្វើបេតបិត្តកិារនៅគេប់ទកីន្លេងដោយ
មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់សាខ
ដោយផ្ទាល់សេបតាមយ៊ទ្ធសាស្តេ
របស់អេស៊លីដីាធ្វើឱេយសេវាហរិញ្ញវត្ថុ
ឌីជីថលបានទទួលការគាំទេកាន់តេ
ខ្លាំងនៅក្នុងចំណមបេជាជនកម្ពុជា។
ធនាគារអេស៊ីលីដាគឺជាធនាគារ

ធំដបំងូគេនៅកម្ពជុាដេលបានដាកឱ់េយ
ដណំើរការកម្មវធិីធនាគារតាមទរូសព័្ទ
គឺអេស៊ីលីដាយូនីធី (ACLEDA
Unity)ក្នុងឆ្នាំ2010។
ហើយធនាគារនៅតេបន្តអភិវឌេឍ

នងិធ្វើឱេយបេសើរឡើងនវូសេវាធនាគារ
ឌីជីថលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកម្មវិធី 
«អេស៊លីដីាម៉ូបាល»ច៊ងកេយបផ៊ំត
ដេលអន៊ញ្ញាតឱេយអតិថិជនអាច
បេើបេស់សេវាធនាគារបានគេប់
បេភេទយ៉ាងងាយសេួល រួមទាំង
ការទទូាត់ឆ្លងពេដំេនទៅកាន់បេទេស
ថេផងដេរ។
ជាពិសេសបានផ្តល់មធេយាបាយ

ដ៏ងាយសេួលនិងមានស៊វត្ថិភាព
នៅក្នុងការគេប់គេងបេតិបត្តិការ
ធនាគារបេចាំថ្ងេនៅគេប់ពេលវេលា
និងនៅគេប់ទីកន្លេងដោយគេន់
តេមានសា្មាតហ្វូនតេប៉៊ណ្ណោះហើយ
គិតតេឹមច៊ងឆ្នាំ2021មានអតិថិជន
ជាង 2 លាននាក់នៅក្នុងបេទេស
កម្ពុជាបាននឹងកំព៊ងបេើបេស់កម្មវិធី
«អេស៊ីលីដាម៉ូបាល»៕ 

ជាមួយសវាកម្មធនាគារស្វយ័ប្រវត្ត ិអតិថិជនអ្រសី៊លីដាកាន់ត្រងាយស្រលួប្រើប្រស់ស្រវាធនាគារបានគ្រប់ព្រលវ្រលា។ រា៉ាស់ហី៊ម

ធនាគារ អ្រសី៊លីដា មានមា៉ាសី៊ន ATM និងដក-ដាក់ប្រក់ មា៉ាសី៊នបើកគណនី ព្រនីកាត វិញ្ញាបនបត្រដាក់ប្រក់បញ្ញើ ជាច្រើន 
នៅទូទំាងប្រទ្រសដើម្របីសម្រលួដល់ប្រតិបត្តកិារធនាគារ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម

ធនាគារ អ្រសី៊លីដា មានបណ្តាញសាខា 262 ទូទំាងប្រទ្រស ដើម្របីបម្រើ អតិថិជន នៅ 
ក្នងុសហគមន៍។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម

បណ្តាញសាខាដ៏ទូលំទូលាយដែលនៅជិតអតិថិជនបំផុត
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