
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំប្រ�ីមាសទីី១
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ព័័�៌មានៈ ហិិរញ្ញញវ�ុ� សង្ខេ�េ�

ស្ថាា�នភាព ហិិរញ្ញញវតុ� (លានរៀរៀល)
ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២១

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ�   
ឆ្នាំំ��២០២០

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ�   
ឆ្នាំំ��២០១៩

ត្រឹទីព�យសកមមសរុ� ២៦.៥២៨.៨០៥ ២៤.៧៨៨.៩០៦ ១៧.៩០៩.១៧០

��ណ៍ុលសរុ� ២៣.២៣១.០៧០ ២១.៦៨៣.២០២ ១៥.៨៨៦.៤២១

មូលធនសរុ� ៣.២៩៧.៧៣៥ ៣.១០៥.៧០៤ ២.០២២.៧៤៩

 លទីធផល ហិិរញ្ញញវតុ�  (លានរៀរៀល)
ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២១

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២០

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០១៩

ចំ�ណ៍ូលសរុ� ៤៧៣.៨១៨ ៣៧៧.៤២៩ ២៦២.៦៣៧

 ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ មុន�ង់់ពនធ ២៤៣.៩២១ ១៧៤.៧៦៧ ១២៣.០២៣

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី ១៩២.៦៩៦ ១៣៦.៣១៧ ៩៩.០៩៥

ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�កូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី ១៩៣.៦៤១ ១៣៥.២៨០ ៩៨.៩២០

អនុបាត ហិិរញ្ញញវតុ� (%)
ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២១

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ�   
ឆ្នាំំ��២០២១

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ�   
ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាតស្ថាធនភាព  ១៩,២០ ១៨,០៨ ១៩,៩៤

អនុបាត��ណ៍ុលរៀធៀ�នឹង់មូលធន ៧០៤,៤៦ ៦៩៥,៨៦ ៧៨៥,៣៩

អនុបាតសនទនីយភាព ១៥៣,០៧ ១៦៦,៦២ ១៦២,៣២

អនុបាតឥណ៍ទានមិនដំ�រៀណ៍ើរការ ០,៧៥ ០,៨០ ០,៧០

អនុបាត�រៀញ្ញញើរៀធៀ�នឹង់ឥណ៍ទាន ៨០,៥៩ ៧៨,៦៩ ៨១,៤២

អនុបាតផលចំ�រៀណ៍ញ (%)
ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២១

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២០

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់ត្រឹទីព�យសកមមមធ�យម (ROAA) [១] ០,៧៥ ០,៧៤ ០,៨៤

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់មូលធនមធ�យម (ROAE) [១] ៦,០២ ៥,៨៤ ៧,៤៥

អនុបាតលទីធភាព�ង់់ការត្រឹបាក់ [១] ៤៨៨,២១ ៤១៦,៤៨ ៣៤០,៤០

ចំ�រៀណ៍ញកូ�ង់មួយឯកតាមូល�ត្រឹតកមមសិទីធ ិ
(ករណ៍ីចំុ��ញ្ញីីលក់មូល�ត្រឹតកមមសិទីធ)ិ

គាា�ន គាា�ន គាា�ន

ភាគិលាភកូ�ង់មួយឯកតាមូល�ត្រឹតកមមសិទីធ ិ
(ករណ៍ីចំុ��ញ្ញីីលក់មូល�ត្រឹតកមមសិទីធ)ិ

គាា�ន គាា�ន គាា�ន

អនុបាតហិិរញ្ញញវតុ�ស�ខាន់ៗរៀផ��ង់រៀទីៀត (ត្រឹ�សិនមាន) គាា�ន គាា�ន គាា�ន

[១] អនុបាតទា�ង់រៀន�មិនខែមនជាអនុបាតត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ��រៀនា�រៀទី រៀហិើយត្រឹតូវបានគិណ៍នារៀ�យរៀត្រឹ�ើតួរៀល�ចំ�រៀណ៍ញ ឬខាត រយៈរៀពល ៣ខែ� ចាំ�់ពថី្ងៃ�ៃទី ី១ ខែ�មករា ដំល់ថ្ងៃ�ៃទី ី៣១ ខែ�មីនា ថ្ងៃនការយិ�រិរៀចំេទីរបាយការណ៍៍នមីយួៗ។
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+៤៣,១
ពីត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០

+៦,២
ពីឆ្នាំំ��២០២០

+៧,១
ពីឆ្នាំំ��២០២០

+៧
ពីឆ្នាំំ��២០២០

III

ប្រកាហិិិកអំំព័ីព័�័៌មានៈហិិរញ្ញញវ�ុ�សង្ខេ�េ� 

ទ�ព�យសកមម សរុ�ទ�ព�យសកមម សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

២៦២៦..៥២៨៥២៨..៨០៥៨០៥
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១

២៤២៤..៧៨៨៧៨៨..៩០៦៩០៦
ឆ្នាំំ��២០២០

១៧១៧..៩០៩៩០៩..១៧០១៧០
ឆ្នាំំ��២០១៩

��ណ៍ុល សរុ���ណ៍ុល សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

  ២៣  ២៣..២៣១២៣១..០៧០០៧០
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១

២១២១..៦៨៣៦៨៣..២០២២០២
ឆ្នាំំ��២០២០

១៥១៥..៨៨៦៨៨៦..៤២១៤២១
ឆ្នាំំ��២០១៩

មូលធន សរុ�មូលធន សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

៣៣..២៩៧២៩៧..៧៣៥៧៣៥
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១

៣៣..១០៥១០៥..៧០៤៧០៤
ឆ្នាំំ��២០២០

២២..០២២០២២..៧៤៩៧៤៩
ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ ទ�ព�យសកមម មធ�យមអនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ ទ�ព�យសកមម មធ�យម
គិិតជាភាគិរយ

+១ (ឯកតាមូល�ា�ន)
BPS

ពីត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០

០០,,៧៥៧៥
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១

០០,,៧៤៧៤
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០

០០,,៨៤៨៤
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ មូលធនមធ�យមអនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ មូលធនមធ�យម
គិិតជាភាគិរយ

+១៨ (ឯកតាមូល�ា�ន)
BPS

ពីត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០

៦៦,,០២០២
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១

 ៥ ៥,,៨៤៨៤
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០

 ៧ ៧,,៤៥៤៥
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩

លទីធផល លមិិត កូ�ង់ ការិយ�រិចេ�ទីលទីធផល លមិិត កូ�ង់ ការិយ�រិចេ�ទី
គិិតជាលាន រៀរៀល

១៩៣១៩៣..៦៤១៦៤១
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១

 ១៣៥ ១៣៥..២៨០២៨០
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០

៩៨៩៨..៩២០៩២០
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩
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សមាសភាព័ប្រកមីប្រ�កឹ្សាភិិបាល

Madi Akmambet
អភិបាលត្រឹ�តិ�តិិ

Dominic Jacques
អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Christian St-Arnaud

អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Martin Ouellet
អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Yves Jacquot
ត្រឹ�ធានត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល

Etienne Chenevier
អភិបាលឯករាជ្�យ

Paolo Pizzuto
អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Henri Calvet
អភិបាលឯករាជ្�យ

Guy Quaden
អភិបាលឯករាជ្�យ
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ង្ខេសចំកីីថ្លែ�ែ�រ�ស់ប្រ�ធានៈប្រកីមប្រ�កឹ្សាភិិបាល 

វិនិរៀ�គិិនជាទីីរៀគារព �ំ��សូមអនុញ្ញាា�តជ្ត្រឹមា�ជូ្នពីលទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការរ�ស់ធនាគារ ABA កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីមីួយ ឆ្នាំំ��២០២១ ត្រឹស�រៀ�តាម
លកខ�ណ៍ឌក�ណ៍ត់រ�ស់និយ័តករមូល�ត្រឹតកមុ�ជា (ន.ម.ក)។

កូ�ង់រយៈរៀពលរបាយការណ៍៍រៀន� ត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជាជួ្�ត្រឹ�ទី�នូវរ�ត់ថ្ងៃនស្ថាា�នភាពជ្�ងឺ់កូវីដំ។ ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ “សហិគិមន៍ ២០ កុមៈៈ” �ណ្តាា�លឲ្�យ
មានក�រៀណ៍ើន�ា�ង់ឆ្នាំ�់រហិ័សថ្ងៃនករណ៍ីឆ្លលង់រីករាល�ល រៀហិើយរឹតខែតគិួរឲ្�យរៀស្ថាកស្ថាា�យ��ផុតរៀនា� ចំ�នួនអូកស្ថាា��់រៀ�យស្ថាររៀមរៀរាគិរៀន� ក៏
មានការរៀកើនរៀ�ើង់។ ជារួម ស្ថាា�នភាពថ្ងៃនការរីករាល�លជ្�ងឺ់រៀន� ផួ��ផ���ជាមួយនឹង់ការ�យចំុ�នូវរៀជ្ើង់រៀ��រៀហិើរ និង់រៀភំ�វរៀទីសចំរអនិរជាតិ 
បាន�និ�ង់កផល�ះ�ពាល់ជាអវិជ្មីានដំល់អាជ្ីវកមមកូ�ង់ត្រឹសុក ជាពិរៀសស វិស័យ�ដំិសណ្តាា�រកិចំច កាត់រៀដំរ និង់ស�ណ៍ង់់។

រៀដំើម�បី�ី�រៀពញតួនាទីីស�ខាន់រ�ស់�ល�នកូ�ង់ការគា�ត្រឹទីអតិ�ិជ្នកមចីខែដំលទីទីួលរង់ផល�ះ�ពាល់ធៃន់ធៃររៀ�យស្ថារវិ�តិិថ្ងៃនការរីករាល�លជ្�ង់ឺកូវីដំ 
ធនាគារ ABA �និរៀរៀ�ចំ�កមចរីៀ�ើង់វញិ រៀ�យអនុវតិតាមរៀគាលការណ៍ខ៍ែណ៍នា�រ�ស់ធនាគារជាតថិ្ងៃនកមុ�ជា។ គិតិត្រឹតឹមត្រឹតមីាសទីមួីយ ឆ្នាំំ�� ២០២១ 
កមចខីែដំលបានរៀរៀ�ចំ�រៀ�ើង់វិញមានចំ�នួន ១០.៤៩៨ ជាទឹីកត្រឹបាកច់ំ�ននួ ៥៣៧ លានដុំលាា�រអារៀមរកិ។ ចំ�ខែណ៍កថ្ងៃនកមចខីែដំលបានរៀរៀ�ចំ�រៀ�ើង់វញិ
រៀ�កូ�ង់ផល�ត្រឹតកមចសីរ�ុមាន ១៣%។ ទីនទមឹរៀន�ខែដំរ ធនាគារ ABA ចាំត់ទុីកកមចខីែដំលបានរៀរៀ�ចំ�រៀ�ើង់វញិ ជាកមចខីែដំលមានគុិណ៍ភាព�ស់ុ 
រៀ�យស្ថារ ៩០% កូ�ង់ចំ�រៀណ្តាមរៀនា� បានរៀសូើសុ�រយៈរៀពលអនុរៀត្រឹគា�សត្រឹមា�់ការ�ង់ត់្រឹបាក់រៀដំើម នងិ់�ន�ិង់ខ់ែតការត្រឹបាក។់ ធនាគារ ABA នងឹ់
�និជ្ួយដំល់អតិ�ិជ្នកមចីរ�ស់�ល�ន កូ�ង់ការជ្មូ�រៀពលរៀវលាដំ៏ល�បាករៀន�តាមរយៈរៀគាលនរៀ�បាយរៀរៀ�ចំ�កមចីរៀ�ើង់វិញ។

�ខែនុមរៀលើការរៀរៀ�ចំ�កមចរីៀ�ើង់វញិ ធនាគារបាន�នផិិល់កមច�ីមីៗ ដំល់អត�ិជិ្នរ�ស�់ល�ន រៀ�យស្ថារការទីទួីលបានរៀដំើមទីនុ ពិតជាមានស្ថារៈស�ខាន់
សត្រឹមា�់ត្រឹ�ជាពលរដំឋ និង់អាជី្វកមមនានា មិនត្រឹតឹមខែតរៀ�រៀពលរៀសដំឋកិចំចក�ពុង់រីកចំរៀត្រឹមើន�ះុរៀណ្តាះ��រៀទី �ះុខែនិខែ�មទា�ង់កូ�ង់ត្រឹគាមានវិ�តិិផង់ខែដំរ។ 
កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីីមួយ ឆ្នាំំ��២០២១ កមចីចំ�នួន ១១.៤៥៣ គិិតជាទីឹកត្រឹបាក់ចំ�នួន ៥០៥,១ លានដុំលាា�រអារៀមរិក ត្រឹតូវបានផិល់ជ្ូនអតិ�ិជ្ន។ កមចី
រៀន�បាន�រៀង់កើនផល�ត្រឹតកមចីដុំលរ�ស់ធនាគារត្រឹ�មាណ៍ ១០% គិិតជាទីឹកត្រឹបាក់សរុ�ចំ�នួន ៤,២ �ី�លានដំុលាា�រអារៀមរិក។

ធនាគារ ABA �នចូិំលរួមកូ�ង់គិរៀត្រឹមាង់សហិហិរិញ្ញញ��បីទានត្រឹទីត្រឹទីង់ស់ហិត្រឹគាសធុនតូចំ និង់មធ�យម ឆ្នាំំ�� ២០២០ (SCFS) ខែដំលជាគិ�និតផិ�ចំរៀផិើម
រ�ស់រាជ្រ�ា�ភបិាលកមុ�ជាកូ�ង់រៀគាល��ណ៍ង់ផល់ិកមចខីែដំលមានអត្រឹតាការត្រឹបាកស់មរម�យដំល់សហិត្រឹគាសធនុតចូំ និង់មធ�យម។ កូ�ង់គិរៀត្រឹមាង់ផិល់
កមចរីៀន� ធនាគារបានផល់ិកមចជីាចំ�នួនទីកឹត្រឹបាក ់២,៣ លានដំលុាា�រអារៀមរកិ សត្រឹមា�់ចំ�ណ្តាយរៀដំើមទុីន និង់ទីនុ�ង់ិលិខែដំលមានអត្រឹតាការត្រឹបាក់
ពិរៀសស ៧% កូ�ង់មួយឆ្នាំំ�� និង់មានរយៈរៀពលរហិូតដំល់ ៧ ឆ្នាំំ��។

ចំ�រៀពា�ខែផូក�វកិា ធនាគារ ABA �និទីទួីលបានក�រៀណ៍ើននវូផល�ត្រឹតត្រឹបាក�់រៀញ្ញញើខែដំលមានចំ�នួនរៀសមើនឹង់ ៥,២ �ី�លានដំលុាា�រអារៀមរកិ កូ�ង់ត្រឹតមីាស
ទីីមួយ ឆ្នាំំ�� ២០២១ រៀកើន ៧% រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសចុំង់រៀត្រឹកាយ ឆ្នាំំ��២០២០។ រៀ�យស្ថារអតិ�ិជ្នជារៀត្រឹចំើនរៀត្រឹជ្ើសយក ABA រៀធិើជាធនាគារ
ថ្ងៃដំគូិរ�ស់�ល�ន រៀនា�មលូ�ា�នអត�ិជិ្នរៀ�កូ�ង់ត្រឹតមីាសទីីមយួ ឆ្នាំំ��២០២០ បានរៀកើនរៀ�ើង់ ៦% រៀហិើយចំ�នួនអតិ�ិជ្នរ�ស់ធនាគារ ABA បាន
រៀកើនរៀ�ើង់ដំល់ ១,៥ លាននាក់។

សូចំនាករសមិទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ធនាគារ ABA �ង្ហាា�ញពីក�រៀណ៍ើន អ���ង់រៀពលរាយការណ៍៍រៀន�៖

 ■ គិិតត្រឹតឹមចុំង់ត្រឹតីមាសទីមួីយ ឆ្នាំំ�� ២០២១ ត្រឹទីព�យសកមមសរ�ុរៀកើនរៀ�ើង់ ៧,១% រៀធៀ�រៀ�ត្រឹតមីាសទី�ួីន ឆ្នាំំ�� ២០២០ រៀហិើយសរៀត្រឹមចំឈាន
ដំល់ ៦,៦ �ី�លានដុំលាា�រអារៀមរិក។

 ■ សមធនភាគិហិីនិុករ�ស់ធនាគារករ៏ៀកើនរៀ�ើង់ផង់ខែដំរ រៀហិើយសរៀត្រឹមចំឈានដំល ់៨១៥,៣ លានដុំលាា�រអារៀមរកិ អ���ង់រៀពលរាយការណ៍៍រៀន�។

 ■ ធនាគារទីទីួលបានត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធ ៤៧,៥ លានដុំលាា�រ សត្រឹមា�់ត្រឹតីមាសរៀន�

សមិទីធផលទា�ង់រៀន� ជាចំម�បីង់ អាចំសរៀត្រឹមចំបានរៀ�យស្ថារ អនុភាពថ្ងៃនត្រឹ�ព័នធរៀសវាធនាគារឌីីជ្ី�ល និង់ត្រឹ�ព័នធសិ័យរៀសវាដំ៏ទី�រៀនើ�រ�ស់
ធនាគារ។ អ���ង់រៀពលរបាយការណ៍រ៍ៀន� ធនាគារ�និរៀធិើឲ្�យត្រឹ�រៀសើររៀ�ើង់នូវកមមវិធីរៀសវាធនាគារ គិឺ ABA Mobile រៀ�យនា�មកនូវរៀសវាកមម 
និង់មុ�ង្ហារង្ហាយត្រឹសួល�មីៗ  ដូំចំជា ក�ណ៍ត់ការទីូទាត់ និង់រៀផទរត្រឹបាក់តាមកាលវិភាគិ ខែកលមិមុ�ង្ហារទូីទាត់វិកកយ�ត្រឹត និង់�ញ្ញច�លលុយទីូរស័ពទ 
ពត្រឹងឹ់ង់មុ�ង្ហារដំកត្រឹបាក់មិនរៀត្រឹ�ើកាត និង់មុ�ង្ហារ និង់រៀសវាកមមរៀផ��ង់ៗជារៀត្រឹចំើនរៀទីៀត។ ធនាគារក៏បាន�ញ្ជ្រាញ្ញាា���ខែនុមនូវរៀសវាកមមរ�ស់�ល�នដំល់
ត្រឹ�ជាពលរដំឋកមុ�ជាខែដំលមនិមានគិណ៍នីធនាគារ តាមរយៈការជួ្យសត្រឹមលួពីកមមវិធីរៀសវាធនាគារតាមទីរូស័ពទ រៀ�យ�ក់ឲ្�យដំ�រៀណ៍ើរការមុ�ង្ហារ 
គិណ៍នីរហិ័ស។ មុ�ង្ហាររៀន�អនុញ្ញាា�តឲ្�យត្រឹ�ជាពលរដំឋកមុ�ជា អាចំរៀ�ើកគិណ៍នីធនាគារ ABA រៀ�យផ្ទាា�ល់ពីទូីរស័ពទស្ថាា�តហិិ�នរ�ស់�ល�ន និង់
មនិបាចំអ់រៀញ្ញីើញរៀ�ធនាគាររៀ�ើយ។ មុ�ង្ហាររៀន� ផដល់អតតុ្រឹ�រៀ�ជ្ន៍�ា�ង់រៀត្រឹចំើន អ���ង់រៀពលរកីរាល�លថ្ងៃនជ្�ងឺ់កវូដីំ ត្រឹស�រៀពលខែដំលវធិានការ
សុខាភិបាល នងិ់ការរក�សាគិមាា�តសុវតុិភាពដំ៏តឹង់រុឹង់ ខែដំលរៀធិើឲ្�យមានការល�បាក កូ�ង់ការអរៀញ្ញីើញរៀ�ធនាគារ។ ខែតកូ�ង់ត្រឹតីមាសទីមីួយ�ះុរៀណ្តាះ�� 
មានគិណ៍នីរហ័ិសជាង់ ៥៣.០០០ ត្រឹតូវបានរៀ�ើក។

�ណ្តាា�ញស្ថាខារ�សធ់នាគារ ABA ក៏ត្រឹតូវបានពត្រឹងី់ក និង់រៀធិើឲ្�យត្រឹ�រៀសើររៀ�ើង់ផង់ខែដំរ។ ធនាគារបានរៀ�ើកស្ថាខាមួយរៀ�រៀ�តមិណ៍ឌលគិិរី បាន
�ក់ឲ្�យដំ�រៀណ៍ើរការទីតីា�ង់សិ័យរៀសវា ABA 24/7 �ម ី២ កខែនលង់ រៀ�កូ�ង់ត��ន់ខែដំលមានចំរាចំរណ៍៍មមាញឹកកូ�ង់រាជ្ធានីភូ�រៀពញ និង់បានពត្រឹងី់ក
ទីីតា�ង់ខែដំលមានត្រឹស្ថា�់រៀដំើម�បីីនា�មកនូវទីីតា�ង់សិយ័រៀសវា�ខែនុមរៀទីៀតខែដំលជាការរៀឆ្លលើយត�រៀ�នឹង់ចំ�នួនអតិ�ិជ្នខែដំលរៀកើនរៀ�ើង់ជាត្រឹ�ចាំ�។



ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍ ៍ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ១ ឆ្នាំំ�� ២០២១VI

កូ�ង់ខែ�មនីា ទីស��នាវដំិ ីGlobal Finance ខែដំលជាទីស��នាវដំិហីិរិញ្ញញវតុ�ដំល៏�បីីល�បាញរ�ស់ពិភពរៀលាក បានត្រឹ�សទិីធនាមធនាគារ ជា“ធនាគារ
ដំ៏រៀឆូ្លើមរៀ�កមុ�ជា ឆ្នាំំ��២០២១”។ ធនាគារ ABA ទីទីួលបានកិតិិយសរៀន�សត្រឹមា�់ការយកចំិតិទុីក�ក់�ា�ង់ហិមត់ចំត់ចំ�រៀពា�តត្រឹមូវការរ�ស់
អតិ�ិជ្ន�ល�ន និង់ការសរៀត្រឹមចំបាននូវលទីធផលកាន់ខែតត្រឹ�រៀសើររៀ�ើង់រៀរៀង់រាល់ឆ្នាំំ�� �ណ៍ៈខែដំលស្ថាង់បាននូវត្រឹគឹិ�ដ៏ំរឹង់មា�សត្រឹមា�់ភាពរៀជាគិជ្័យ
រៀ�រៀពលអនាគិត រៀទា��ីជាមានការរីករាល�លជ្�ងឺ់កូវីដំជាសកលក៏រៀ�យ។

រៀលើសពីរៀន� ធនាគារ ABA ទីទួីលបានល�ិិតខែ�លង់អ�ណ៍រគុិណ៍ពីសរៀមចិំអគិមួ�រៀសនា�ត ីហិីនុ ខែសន ចំ�រៀពា�ការរមួចំ�ខែណ៍កដំល់ការអភវិឌី�ឍ
រៀសដំឋកចិំចជាតិ កូ�ង់នាមជាសហិត្រឹគាសខែដំល�ង់់ពនធរៀត្រឹចំើនជាង់រៀគិសត្រឹមា�់ឆ្នាំំ�� ២០២០។ កូ�ង់នាមជាសហិត្រឹគាសខែដំល�ង់ព់នធរៀត្រឹចំើនជាង់រៀគិល���់
ទីី ១២ ធនាគារបាន�ង្ហាា�ញពីការរៀ�ិជាា�ចិំតិ និង់តមាា�ភាពកូ�ង់អភិបាលកិចំចលិរៀលើពនធស្ថាជ្ីវកមមរៀ�យ��រៀពញតាមកាតពិកិចំចពនធរ�ស់�ល�ន។

កូ�ង់នាមជាធនាគារពាណិ៍ជី្កមុ�ជាទីមួីយខែដំលរៀបា�ផ�សាយសញ្ញាា��ណ៍ណស្ថាជី្វកមមខែដំលមានទឹីកត្រឹបាក់សរុ� ៨៤,៨ �ី�លានរៀរៀល ធនាគារ ABA 
ក៏មានតួនាទីីកូ�ង់ការអភិវឌី�ឍផ�សារមូល�ត្រឹត និង់រៀលើកកមុស់ត្រឹបាក់រៀរៀលផង់ខែដំរ។

កូ�ង់ខែ�កុមៈៈ ធនាគារបាន��រៀពញកាតពិកិចំចរ�ស់�ល�ន និង់រៀធិើការទូីទាត់ការត្រឹបាក់សញ្ញាា��ណ៍ណស្ថាជី្វកមមរៀលើកទីី�ីដំល់មាា�ស់សញ្ញាា��ណ៍ណរ�ស់
�ល�ន។ សរុ� ទីឹកត្រឹបាក់ចំ�នួន ៣,៣ �ី�លានរៀរៀល ត្រឹតូវបានទីូទាត់ជាការត្រឹបាក់សត្រឹមា�់សញ្ញាា��ណ៍ណចំ�នួន ៨៤៨.២១០ ។

ធនាគារ ABA �និអនុវតយុិទីធស្ថាញ្ជ្រាសិធុរកិចំចរ�ស់�ល�ន រៀ�យរៀផ្ទាោ�តរៀលើផលតិផលហិរិញ្ញញវតុ�ឌីជីី្�ល និង់កមចផីលិតភាពដំល់អាជី្វកមម កូ�ង់វិស័យ
រៀសដំឋកិចំចពិត។ �ណ៍ៈរៀពលខែដំល�និនវានុវតិកមមដំ�រៀណ្តា�ត្រឹស្ថាយរៀសវាធនាគារ ធនាគារអនុវតនូិវវ��បីធមត៌្រឹគិ�់ត្រឹគិង់�និភយ័ដ៏ំរងឹ់មា�ខែដំលពត្រឹងឹ់ង់
រៀ�យមុ�ង្ហារសវនកមម និង់មុ�ង្ហារត្រឹ�តិ�តិិតាម។

ត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាលនងឹ់�និមានតួនាទីសីកមមកូ�ង់ការត្រឹតតួពិនិត�យការត្រឹ�ត�ិតិិនូវយទុីធស្ថាញ្ជ្រាសិរ�ស់ធនាគារ រៀ�យខែផិករៀលើការអនវុត ិនិង់សិង់�់រលិ
��ផតុ។ សរៀត្រឹមចំកចិំចការរៀន� ត្រឹកុមត្រឹ�កឹ�សាភបិាលមានសមាជ្កិត្រឹ�ក�រៀ�យសមតុភាពរៀពញរៀលញខែដំលមាន�ទីពរិៀស្ថាធន នងិ់ជ្�នាញចំ�បាសល់ាស់
កូ�ង់ខែផូកហិិរញ្ញញវតិ� និង់អភិបាលកិចំចស្ថាជ្ីវកមម។

តាង់នាមឲ្�យត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល �ំ��សូមខែ�លង់អ�ណ៍រគិុណ៍ដំល់គិណ៍ៈត្រឹ�តិ�តិិរ�ស់ធនាគារ ABA ចំ�រៀពា�ភាពជាអូកដឹំកនា� និង់ការរៀ�ិជាា�ចិំតិ។ 
�ំ��ក៏សូមខែ�លង់អ�ណ៍រគុិណ៍ដំល់ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា និង់និយ័តករមូល�ត្រឹតកមុ�ជា (ន.ម.ក) ខែដំលខែតង់ខែតផិល់ការខែណ៍នា� និង់ការគា�ត្រឹទី។

ជាចុំង់រៀត្រឹកាយ �ំ��សូមអរគិណុ៍ដំលអ់ត�ិិជ្នទា�ង់អស់ សត្រឹមា�ទ់ី�នុកចិំតិរៀលើធនាគារ និង់ភាគីិពាក់ព័នធរៀផ��ង់ៗសត្រឹមា�ភ់ាពរៀជ្ឿជាក់រៀលើធនាគារ 
ABA ត្រឹគិ�់រៀពលរៀវលា។ 

ថ្ងៃ�ៃទីី ៥ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ��២០២១

រៀលាក Yves Jacquot
ត្រឹ�ធានត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល

ចំុ�ហិតុរៀលខារួចំ
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មាតិកា

ព័ត៌មាន ហិិរញ្ញញវតុ� សរៀង់ខ� II

ត្រឹកាហិិិកអ�ពីព័ត៌មានហិិរញ្ញញវតុ�សរៀង់ខ�  III

សមាសភាពត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល IV

រៀសចំកិីខែ�លង់រ�ស់ត្រឹ�ធានត្រឹកុមត្រឹ�កឹ�សាភិបាល  V

ថ្លែនែកទីី ១. ព័័�៌មានៈទីូង្ខេ�ពាក់ព័័នៈធ�ីគ្គគលចំី��ញ្ញីីលក់មូល�ប្រ� ២

a. អតិសញ្ញាា�ណ៍ �ុគិួល ចំុ��ញីី្ញ លក់ មូល �ត្រឹត ៣

b. លកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំច  ៣

c. ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ស�ខាន់ៗត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាសរ�ស់ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�នចំុ��ញ្ញីី ៤

ថ្លែនែកទីី 2. ព័័�៌មានៈ អំំព័ី លទីធនល ប្រ��ិ��ីកិារ ធរីកិចំច  ៦

a. លទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការធុរកិចំច រៀ�យរួម�ញ្ញច�លព័ត៌មានតាមខែផូក ៧

b. រចំនាសមុ័នធ ចំ�ណូ៍ល ៧

ថ្លែនែកទីី 3. របាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ថ្លែ�ល បានៈ ប្រ�ួ�ព័ិនៈិ�្យ ង្ខេ�ើ� វិញ ង្ខេ�យ សវនៈ ករ ឯករាជ្្យ ៨

ថ្លែនែកទីី 4. ការ ព័ិភាក្សា  នៈិ� ការ វិភាគ្គ រ�ស់ គ្គណ៍ៈ ប្រគ្គ�់ប្រគ្គ�  ១០

a. ទីិដំឋភាពទូីរៀ�ថ្ងៃនត្រឹ�តិ�តិិការ  ១១

b. កតាោ�ស�ខាន់ៗខែដំល�ះ�ពាល់រៀលើផលចំ�រៀណ៍ញ ១៥

c. ការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលស�ខាន់ៗរៀលើការលក ់និង់ចំ�ណ៍ូល  ១៦

d. ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនការ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ អត្រឹតាការត្រឹបាក់ និង់ថ្ងៃ�លទី�និញ  ១៦

e. ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនអតិផរណ្តា ១៦

f. រៀគាលនរៀ�បាយរៀសដំឋកិចំច ស្ថាររៀពើពនធ និង់រូ�ិយវតុ�រ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាល ១៦

ហិតុរៀលខា អភិបាល រ�ស់ �ុគិួល ចំុ��ញីី្ញ លក់ មូល�ត្រឹត  ១៦



ថ្លែនែកទីី ១ 

ព័័�៌មានៈទីូង្ខេ�ពាក់ព័័នៈធ�ីគ្គគលចំី��ញ្ញីីលក់មូល�ប្រ�
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a. a. អតិសញ្ញាា�ណ៍ �ុគិួល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល �ត្រឹតអតិសញ្ញាា�ណ៍ �ុគិួល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល �ត្រឹត

រៀឈាា�� ត្រឹកុមហិីុន ជា អក��រ ខែ�មរ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់

ជា អក��រ ឡា តា�ង់ Advanced Bank of Asia Limited

រៀល� កូដំ សិង់់�រ KH ២០០០០៩១៩៨៦

ទីីស្ថាំ�ក់ការ

អគាររៀល�១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង់ ១៤៨ អា រៀ� រៀស រៀដំ វិ �ី ត្រឹព� សីហិ នុ  
និង់អគាររៀល� ១៥ និង់ ១៥៣ អា រៀ� រៀស ផល�វរៀល� ២៧៨ និង់ ផទ�រៀល� 
១៧១ ផល�វត្រឹតសក់ខែផិម ភូមិ៤ សង្ហាា�ត់�ឹង់រៀកង់កង់ ១ �ណ៍ឌ�ឹង់រៀកង់កង់ 
រាជ្ធានីភូ�រៀពញ ត្រឹព�រាជាណ្តាចំត្រឹកកមុ�ជា

រៀល� ទីូរស័ពទ (+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣

រៀល� ទីូរស្ថារ (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

រៀគិហិទី�ព័រ www.ababank.com

អុីខែមល info@ababank.com

រៀល� វិញ្ញាា��ន�ត្រឹត ចំុ��ញីី្ញ ពាណ៍ិជ្កីមម ០០០១០៥៩៣ ចំុ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី២៩ ធូ� ២០១០

រៀល� អាជាា� �ណ៍ណ អាជី្វកមម B១៤ រៀចំញ រៀ�យ ធនាគារជាតិថ្ងៃន កមុ�ជា ចំ�ុ ថ្ងៃ�ៃ ទីី២៥ មករា ២០២១

រៀសចំកិីសរៀត្រឹមចំ អនុញ្ញាា�ត និង់ ចំ�ុ�ញីី្ញ ឯកស្ថារ ផិល់
ព័ត៌មាន រៀល�

១៥៥/១៩ គិ.ម.ក. ចំ�ុ ថ្ងៃ�ៃ ទីី ០៧ សី� ២០១៩

រៀឈាា�� �ុគិួល ត�ណ្តាង់ �ុគិលួ ចំុ��ញីី្ញ លក់ មូល�ត្រឹត រៀលាក Askhat Azhikhanov

b. b. លកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំចលកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំច
ធនាគារ ABA ជាត្រឹគឹិ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវតុ�ឯកជ្ននា�មុ�រ�ស់កមុ�ជា �រៀង់កើតរៀ�ើង់រៀ�ឆ្នាំំ�� ១៩៩៦ មានរៀឈាា��ថា ធនាគារ វឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់។ 
ឆ្លលង់កាត់ការអភិវឌី�ឍនិង់ក�រៀណ៍ើនជាង់ ២៥ ឆ្នាំំ��កនលង់មករៀន� ABA បានពត្រឹង់ឹង់ជ្�ហិររ�ស់�ល�ន�ា�ង់រឹង់មា�កូ�ង់ទីីផ�សារ និង់កាា�យជាធនាគារមួយ
កូ�ង់ចំ�រៀណ្តាមធនាគារពាណ៍ជិ្កី�ពូលទា�ង់�ី រៀ�កូ�ង់ត្រឹ�រៀទីស។ សពថិ្ងៃ�ៃរៀន� ABA មាន�រៀត្រឹមើរៀសវាជូ្នដំល់�ណ្តាា�អត�ិិជ្នជារៀត្រឹចំើនដំចូំជា សហិត្រឹគាស
ធុនតូចំ និង់មធ�យម, អាជី្វកមមខាំ�តតូចំ, និង់រូ�វនិ�ុគិលួ។ 

ធនាគារ ABA គិឺជា�ុត្រឹតសមុនធរ�ស់ធនាគារជាតិកាណ្តា� (www.nbc.ca) ខែដំលជាត្រឹគិឹ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវតុ�មួយ មានត្រឹទីព�យសកមមជាង់ ២៧៣ 
�ី�លានដុំលាា�រអារៀមរិក គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�� ២០២១ និង់មាន�ណ្តាា�ញធនាគារសមុនធហិិរញ្ញញវតុ�រៀ�ទីូទា�ង់ពិភពរៀលាក។ កូ�ង់នាម
ជាភាគិហុីិនិកមួយរ�ស់ធនាគារ ABA តា�ង់ពីឆ្នាំំ�� ២០១៤ មក ធនាគារជាតិកាណ្តា�បានកាា�យជាត្រឹគិឹ�ស្ថាា�នហិរិញ្ញញវតុ�អារៀមរិកខាង់រៀជ្ើង់ទីមួីយ 
ខែដំលឈានរៀជ្ើង់ចំូលវិស័យធនាគាររៀ�កមុ�ជា។ រៀ�យមានស្ថាំ�ក់ការកណ្តាា�លសិុតរៀ�ទីីត្រឹកុង់មះុង់រៀរ�អាល់ ធនាគារជាតិកាណ្តា�បានពត្រឹងី់ក
ស្ថាខារៀ�រៀសទើរខែតត្រឹគិ�រ់ៀ�ត ិថ្ងៃនត្រឹ�រៀទីសជាមយួនឹង់អតិ�ិជ្នកូ�ង់ថ្ងៃដំ ២,៧ លាននាក។់ ជាត្រឹគឹិ�ស្ថាា�នហិរិញ្ញញវតុ�ធ�ជាង់រៀគិល���់ទី ី៦ កូ�ង់ត្រឹ�រៀទីស
កាណ្តា� និង់នា�មុ�រៀគិរៀ�រៀក�ិចំ ធនាគារជាតិកាណ្តា� ជាជ្រៀត្រឹមើសថ្ងៃន�ណ្តាា�សហិត្រឹគាសធុនតុចំ និង់មធ�យមនានារៀ�ទីីរៀនា�។

គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២១ ធនាគារ ABA ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ត្រឹទីព�យសកមមសរុ� ៦,៦ �ី�លានដំុលាា�រអារៀមរិក និង់�រៀត្រឹមើរៀសវាជូ្នអតិ�ិជ្ន
ចំ�នួន ១,៥ លាននាក់ តាមរយៈ�ណ្តាា�ញទី�ល�ទូីលាយថ្ងៃនស្ថាខាចំ�នួន ៧៩ ទីីតា�ង់ស័យរៀសវាធនាគារជាង់ ៦០០ និង់ត្រឹ�ព័នធរៀសវាធនាគារ
អនឡាញ និង់រៀសវាធនាគារតាមទូីរស័ពទដ៏ំទី�រៀនើ�។ ធនាគារ ABA ទីទីួលបានចំ�ណ្តាត់ថាំ�ក់ឥណ៍ទាន រយៈរៀពលខែវង់កត្រឹមិត ‘B+’ ជាមួយ
ទីស��នវិស័យ “សុរិភាព” ពីភាំ�កង់្ហារវាយតថ្ងៃមលឥណ៍ទាន Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings។ កត្រឹមិតឥណ៍ទានត្រឹតវូបាន�ញ្ញាា�ក់



4 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍ ៍ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ១ ឆ្នាំំ�� ២០២១

ជា�មី កូ�ង់ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០។

c. c. ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ស�ខាន់ៗត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាសរ�ស់ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�នចំុ��ញ្ញីីត្រឹពឹតិិការណ៍៍ស�ខាន់ៗត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាសរ�ស់ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�នចំុ��ញ្ញីី
សកមមភាព និង់ស្ថាា�នភាពទីផី�សាររ�ស់ធនាគារ ABA ត្រឹតូវបានពត្រឹង់ឹង់�ខែនុមរៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីីមួយ ឆ្នាំំ��២០២១។

ការពត្រឹង់ឹង់ត្រឹ�ព័នធសិ័យរៀសវាធនាគារការពត្រឹង់ឹង់ត្រឹ�ព័នធសិយ័រៀសវាធនាគារ

ធនាគារ ABA �និរៀធិើឲ្�យត្រឹ�រៀសើររៀ�ើង់នវូត្រឹ�ព័នធសិយ័រៀសវាធនាគាររ�ស់�ល�ន រៀ�យអនញុ្ញាា�តឲ្�យអតិ�ិជ្នអាចំត្រឹគិ�ត់្រឹគិង់គិណ៍នីរ�ស់�ល�នកានខ់ែត
រលូន និង់ង្ហាយត្រឹសលួបានត្រឹគិ�រ់ៀពលរៀវលា។ ABA Mobile ជាកមមវធីរៀសវាធនាគារតាមទីរូស័ពទខែដំលទីទីលួបានពានរង្ហាា�នរ់�ស់ធនាគារ មានម�ុ
ង្ហារ�មីៗជារៀត្រឹចំើន រួមមាន៖

 ■ រៀ�ើកគិណ៍នីរហិ័សរៀ�យមិនបាច់ំអរៀញ្ញីើញមកធនាគារ

 ■ ត្រឹ�តិ�តិិការឆ្លលង់រូ�ិយ�័ណ៍ណសត្រឹមា�់រៀសវា E-Cash

 ■ ពត្រឹង់ឹង់រៀសវា�ញ្ញច�លលុយទីូរស័ពទ និង់ការ�ង់វ់ិកកយ�ត្រឹតទីឹក

 ■ ក�ណ៍ត់រៀពលរៀវលាការទូីទាត់ និង់រៀផទរត្រឹបាក់រៀ�យសិ័យត្រឹ�វតិិ

កូ�ង់ខែ�មករា រៀ�យ�ក់ឲ្�យរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់គិណ៍នីរហ័ិសរៀ�កូ�ង់កមមវធិរីៀសវាធនាគារតាមទីរូសព័ទរ�ស់�ល�ន ធនាគារបានផល់ិរៀសវាកាន់ខែតង្ហាយត្រឹសលួ
ដំល់ត្រឹ�ជាពលរដំឋខែដំលមនិទាន់មានគិណ៍នីធនាគារ។ រៀសវាកមមរៀន�ជួ្យឲ្�យត្រឹ�ជាពលរដំឋកមុ�ជាខែដំលមនិមានគិណ៍នីធនាគារ ង្ហាយត្រឹសលួរៀ�ើក
គិណ៍នីដំ��ូង់រ�ស់�ល�នតាមរយៈទីរូស័ពទស្ថាា�តហិិ�នរ�ស់ពួករៀគិខែត�ះនុាា�នជ្��ន�ះរុៀណ្តាះ�� នងិ់មិនបាច់ំអរៀញ្ញីើញរៀ�ធនាគាររៀទីៀតផង់។ រៀ�រៀពល
�រៀង់កើតគិណ៍នរីហ័ិសបានរៀជាគិជ្យ័រៀហិើយ អត�ិិជ្នអាចំពនិិត�យសមតលុ�យគិណ៍នរី�សពួ់ករៀគិ ទីទីលួ និង់រៀផទរត្រឹបាក ់ទូីទាត់វកិកយ�ត្រឹតនានា ទូីទាត់
ជាមួយ ABA PAY រៀ�តាម�ង់ រៀភាជ្នីយ�ា�ន ឬអនឡាញ និង់ទីទួីលបានការជ្ូនដំ�ណ៍ឹង់អ�ពីត្រឹគិ�់ត្រឹ�តិ�តិិការទា�ង់អស់។គិណ៍នីរហិ័ស
អាចំ�ក់ត្រឹបាក់បាន�ា�ង់ង្ហាយត្រឹសួលតាមរយៈមាា�សុីន�ក់ត្រឹបាក់ (CiM) និង់មាា�សុីនដំក�ក់ត្រឹបាក់ (CRM) រ�ស់ធនាគារ ABA ឬតាមរយៈ
ការទីទួីលត្រឹបាក់រៀផទរពីគិណ៍នី ABA ណ្តាមួយ ធនាគាររៀផ��ង់ ឬកា�ូ�រៀអ�ិកត្រឹតូនិក។ គិណ៍នីរហ័ិសជាង់ ៥០.០០០ បានរៀ�ើកខែតរៀ�កូ�ង់
ត្រឹតីមាសទីីមួយ�ះុរៀណ្តាះ��។

�ណ្តាា�ញស្ថាខាធនាគារ ABA ក៏ត្រឹតូវបានពត្រឹង់កី នងិ់ពត្រឹងឹ់ង់។ ជាការរៀឆ្លលើយត�ចំ�រៀពា�ក�រៀណ៍ើនជា�និ�នាា��នូ់វមលូ�ា�នអត�ិជិ្ន ធនាគារបាន
រៀ�ើកសរៀមាោ�ធស្ថាខារ�ស់�ល�នរៀ�រៀ�តមិណ៍ឌលគិរិ ីបានពត្រឹងី់កទីតីា�ង់ស្ថាខាខែដំលមានត្រឹស្ថា�រ់ៀដំើម�បី�ីខែនុមមាា�សុនីសិយ័រៀសវា�ខែនមុ និង់បាន�ក់ឲ្�យ
រៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ទីីតា�ង់ស័ិយរៀសវា ABA 24/7 ចំ�នួន ២ �ខែនុម រៀ�កូ�ង់ត��ន់ខែដំលមានចំរាចំរណ៍៍មមាញឹករៀ�រាជ្ធានីភូ�រៀពញ។ ទីតីា�ង់សិ័យរៀសវា 
ABA 24/7 ជាសមាសធាតុសូ�លមួយរ�ស់ធនាគាររៀដំើម�បីីផិល់រៀសវាធនាគារទូីល�ទូីលាយបានត្រឹគិ�់រៀពលរៀវលា និង់ត្រឹបា�ពីរថ្ងៃ�ៃកូ�ង់មួយសបាោ�ហិ៍ 
ខែដំលជ្ួយឲ្�យអតិ�ិជ្នអាចំរៀធិើការ�ក់ និង់ដំកត្រឹបាក់រៀ�យមិនបាច់ំរង់់ចាំ�រៀល�រៀរៀង់រៀ�តាមស្ថាខារៀ�ើយ។ ទីីតា�ង់ស័ិយរៀសវា ABA 24/7 ក៏
ផិល់នូវរៀសវា�ក់មូល��បីទាន�ត្រឹតតាមរយៈមាា�សុីនសិ័យរៀសវាផង់ខែដំរ។ មាា�សុីនរៀន�ទីទួីលទា�ង់មូល��បីទាន�ត្រឹតធនាគារ ABA និង់មូល��បី
ទាន�ត្រឹតពីធនាគារកូ�ង់ត្រឹសុករៀផ��ង់ៗផង់ខែដំរ។

ការអភិវឌី�ឍត្រឹ�ព័នធធនាគារអនឡាញសត្រឹមា�់អាជ្ីវកមមការអភិវឌី�ឍត្រឹ�ព័នធធនាគារអនឡាញសត្រឹមា�់អាជ្ីវកមម

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីីមួយ ឆ្នាំំ��២០២១ ត្រឹ�ព័នធរៀសវាធនាគារអនឡាញសត្រឹមា�់អាជី្វកមម (IBB) រ�សធ់នាគារត្រឹតវូបាន�រៀង់កើនសមតភុាពគួិរឲ្�យកតស់មាា�ល។់ 
ត្រឹ�ព័នធរៀន�ត្រឹតូវបានរចំនារៀ�ើង់វិញ និង់�រៀង់កើតរៀ�ើង់វិញរៀ�យមានការផ្ទាា�ស់�ិ�រទិីដំឋភាពធុរៈកិចំចចំុង់រៀត្រឹកាយ�ង់ិស់។

ការផ្ទាា�ស់�ិ�រមួយកូ�ង់ចំ�រៀណ្តាមការផ្ទាា�ស់�ិ�រនានារៀនា� ត្រឹ�ព័នធត្រឹ�ត�ិតិិការផ្ទាា�ល់ (Host-to-Host) ត្រឹតវូបាន�រៀង់កើតរៀ�ើង់សត្រឹមា�់ការ�ក់ឯកស្ថារ
ទីូទាត់ជាចំ�នួនរៀត្រឹចំើន និង់ការរៀផទ�ង់ផ្ទាា�ត់គិណ៍នីរៀ�យស័ិយត្រឹ�វតិិរៀពញរៀលញ ។ ត្រឹ�ព័នធត្រឹ�តិ�តិិការផ្ទាា�ល់រៀន��រៀង់កើនត្រឹ�សិទីធភាពរំហិូរការង្ហារ
រៀ�យថ្ងៃដំ និង់កាត់�នុយក�ហិុសអរៀចំតនា។ មុ�ង្ហាររៀន�មានភាពង្ហាយត្រឹសួលខាា��ង់ និង់ចំ�រៀណ៍ញរៀពលរៀវលាសត្រឹមា�់សហិត្រឹគាសធ�ៗ រៀហិើយ
សហិត្រឹគាសស្ថាជ្ីវកមមធ�ៗបានរៀកាតសររៀសើរត្រឹ�ព័នធត្រឹ�តិ�តិិការផ្ទាា�ល់រៀន�រួចំរៀហិើយ។

គិណ៍នីនិមមតិ ខែដំលជាការពត្រឹង់ងឹ់�ខែនុមមយួរៀទីៀត នា�មកនូវដំ�រៀណ្តា�ត្រឹស្ថាយឆ្នាំា�តថ្ងៃវ នងិ់ត្រឹ�សទិីធភាពសត្រឹមា�ម់ាា�ស់អាជី្វកមមនានា។ គិណ៍នីនិមមតិ 
ជាគិណ៍នីធនាគារអរូ�យិ �រៀង់កើតរៀ�ើង់រៀត្រឹកាមគិណ៍នីធនាគារអាជ្វីកមមខែតមយួ ខែដំលកាត់�នយុតត្រឹមូវការការកានក់ា�គ់ិណ៍នីរៀត្រឹចំើន។ គិណ៍នី
រៀន� ជ្ួយសន���ការចំ�ណ្តាយត្រឹ�តិ�តិិការថ្ងៃនការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ស្ថាច់ំត្រឹបាក់ឆ្លលង់គិណ៍នីរៀត្រឹចំើន។

រៀដំើម�បីីពត្រឹង់ឹង់សុវតុភិាព និង់ភាព�ត់ខែ�នថ្ងៃនត្រឹ�ព័នធរៀន� កមមវិធី DigiGuard ត្រឹតូវបាន�ក់ឲ្�យរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់សត្រឹមា�់អកូរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់រៀសវាធនាគារអន
ឡាញសត្រឹមា�់អាជ្ីវកមម (IBB)។ វាជាកមមវិធី�រៀង់កើតរៀល�សមាា�ត់រៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ខែតមួយដំង់សត្រឹមា�់ការរៀផទ�ង់ផ្ទាា�ត់ពីរកតាោ�។ កមមវិធី DigiGuard 
រ�ស់ធនាគារ��បាត់កង់លិន់ានាកូ�ង់ការរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ឧ�ករណ៍ ៍hard token សត្រឹមា�់ការរៀផទ�ង់ផ្ទាា�តព់រីកតាោ�រៀ�រៀលើត្រឹ�ព័នធរៀសវាធនាគារអនឡាញ
សត្រឹមា�់អាជ្ីវកមម (IBB) រៀ�យអនុញ្ញាា�តឲ្�យអូករៀត្រឹ�ើត្រឹបាសអ់ាចំរៀផទ�ង់ផ្ទាា�ត់រៀ�យ�ល�នឯង់កាន់ខែតង្ហាយត្រឹសលួ និង់រលនូជាមួយនឹង់ទូីរសព័ទស្ថាា�ត
ហិិ�នរ�ស់�ល�ន�ណ៍ៈរៀពលខែដំលក�ពុង់រៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់រៀសវាធនាគារអនឡាញសត្រឹមា�់អាជ្ីវកមម (IBB)។

ដំូចំគាំ�ផង់ខែដំរ រៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីីមួយ ធនាគារបានត្រឹ�កាសថា មាា�ស់អាជ្ីវកមមនានាអាចំភាា��់គិណ៍នីធនាគារ ABA រ�ស់�ល�នរៀ�នឹង់គិណ៍នី 
QuickBooks Online រ�ស�់ល�នរៀ�កូ�ង់ត្រឹ�ពន័ធធនាគារអនឡាញ ABA សត្រឹមា�អ់ាជ្វីកមមរៀដំើម�បីីរៀធិើការរៀផទ�ង់ផ្ទាា�តត់្រឹ�តិ�តិិការរ�ស�់ល�នរៀ�យ
សិ័យត្រឹ�វតិិ។ មានមុ�ង្ហារជារៀត្រឹចំើននឹង់ជួ្យដំល់អាជី្វកមមនានាត្រឹគិ�់ត្រឹ�រៀភទីនារៀពលអនាគិតរៀទីៀត។



5ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ១ ឆ្នាំំ�� ២០២១

ការទីូទាត់ការត្រឹបាក់សញ្ញាា��ណ៍ណស្ថាជ្ីវកមមការទីូទាត់ការត្រឹបាក់សញ្ញាា��ណ៍ណស្ថាជ្ីវកមម

កូ�ង់ខែ�កុមៈៈ ធនាគារបាន��រៀពញកាតពិកិចំចរ�ស់�ល�ន និង់រៀធិើការទូីទាត់ការត្រឹបាក់សញ្ញាា��ណ៍ណស្ថាជី្វកមមរៀលើកទីី�ីដំល់មាា�ស់សញ្ញាា��ណ៍ណរ�ស់
�ល�នតាមរយៈធនាគាររៀអសីុលី� ខែដំលរៀដំើរតួជាភំា�ក់ង្ហារទូីតាត់។ សរ�ុ ទីកឹត្រឹបាកច់ំ�នួន ៣,៣ �ី�លានរៀរៀល ត្រឹតវូបានទីទូាត់ជាការត្រឹបាក់សត្រឹមា�់
សញ្ញាា��ណ៍ណចំ�នួន ៨៤៨.២១០ ។

ការទីទីួលស្ថាា�ល់ថាំ�ក់ជាតិ និង់អនិរជាតិការទីទីួលស្ថាា�ល់ថាំ�ក់ជាតិ និង់អនិរជាតិ

កិចំចត្រឹ�ឹង់ខែត្រឹ�ង់ជា�និរ�ស់ធនាគារ ABA កូ�ង់ការនា�មកនូវដំ�រៀណ្តា�ត្រឹស្ថាយរៀសវាហិិរញ្ញញវតុ�ទី�រៀនើ� ទីទីួលបានការរៀកាតសររៀសើរពីសហិគិមន៍
ជាតិ និង់អនិរជាតិ។

ធនាគារ ABA បានទីទួីលល�ិិតសររៀសើរពសីរៀមចិំម�អគិរួៀសវា�តីរៀតរៀជា ហិីនុ ខែសន នាយករដំឋមញ្ជ្រានិ ីថ្ងៃនត្រឹព�រាជាណ្តាចំត្រឹកកមុ�ជា ខែដំលបាន
រៀកាតសររៀសើរនវូការរចួំ�ខែណ៍ករ�សធ់នាគារចំ�រៀពា�ការអភវិឌី�ឍរៀសដំឋកចិំចជាត ិកូ�ង់នាមជាអូក�ង់់ពនធរៀត្រឹចំើនជាង់រៀគិមយួកូ�ង់ចំ�រៀណ្តាមអូក�ង់ព់នធ
ទា�ង់អស់រៀ�កូ�ង់ត្រឹ�រៀទីសឆ្នាំំ�� ២០២០។ ជាអូក�ង់់ពនធរៀត្រឹចំើនជាង់រៀគិល���់ទីី ១២ ធនាគារបាន�ង្ហាា�ញពីការរៀ�ិជាា�ចំិត ិនិង់តមាា�ភាពរៀ�កូ�ង់
អភិបាលកិចំចពនធស្ថាជី្វកមមលិ រៀ�យ��រៀពញកាតពិកិចំចរ�ស់�ល�នកូ�ង់ការ�ង់់ពនធ។

រៀ�ខែ�មករា ធនាគារ ABA បានទីទីលួពានរង្ហាា�ន់ "ធនាគារឌីជីី្�លរៀឆ្លូើមរៀ�កមុ�ជា ឆ្នាំំ��២០២០" ពីទីស��នាវដំិ ីAsiamoney ជា�តុ្រឹតសមុន័ធរ�ស់
ទីស��នាវដំិហីិិរញ្ញញវតុ�ដំ៏ល�បីីល�បាញ Euromoney។ ពានរង្ហាា�ន់ពីទីស��នាវដីិំ Asiamoney �ង្ហាា�ញពីឧតមិភាពថ្ងៃនត្រឹ�ព័នធឌីជី្ី�លរ�ស់ធនាគារ 
ABA រយៈរៀពលពីរឆំ្នាំ��ជា�គំ់ា�។ អកូជ្�នាញទីទួីលស្ថាា�ល់ថា ត្រឹ�ព័នធរៀសវាធនាគារឌីជី្�ីលរ�ស់ធនាគារ ABA បានជ្យួឲ្�យធនាគារទីទួីលបាន 
យល់ពី និង់�រៀត្រឹមើរៀសវាជូ្នអតិ�ិជ្នរ�ស់�ល�ន។

កូ�ង់ខែ�មីនា ពានរង្ហាា�ន់ “ធនាគារដ៏ំរៀឆ្លូើមរៀ�កមុ�ជា ឆ្នាំំ��២០២១” ត្រឹតូវបានទីទីួលពីទីស��នាវដំិី Global Finance ខែដំលជាទីស��នាហិិរញ្ញញវតុ�
ល�បីលី�បាញមួយរ�សពិ់ភពរៀលាក។ ការទីទួីលស្ថាា�ល់រៀន�ជាពានរង្ហាា�ន់រ�សធ់នាគាររយៈរៀពលត្រឹបា�ពីរឆ្នាំំ��ជា�់គាំ�ពីទីស��នាវដំិ ីGlobal Finance។ 
កិតិិយសក�ពូលរៀន�ត្រឹតូវបានផិល់ជ្ូនធនាគារ ABA សត្រឹមា�់ការយកកចំិតិទុីក�ក់�ា�ង់ត្រឹ�ុង់ត្រឹ�យ័តូចំ�រៀពា�តត្រឹមូវការរ�ស់អតិ�ិជ្ន�ល�ន និង់
ការសរៀត្រឹមចំបានលទីធផលកានខ់ែតត្រឹ�រៀសើររៀរៀង់រាល់ឆ្នាំំ���ណ៍ៈរៀពលខែដំលក�ពុង់កស្ថាង់ត្រឹគិឹ�សត្រឹមា�ភ់ាពរៀជាគិជ្យ័នារៀពលអនាគិត រៀទា��ជីាមាន
ការីករាល�លថ្ងៃនជ្�ងឺ់ទីូទា�ង់សកលរៀលាកក៏រៀ�យ។



ថ្លែនែកទីី 2 

ព័័�៌មានៈ អំពំ័ី លទីធនល ប្រ��ិ��ីិការ ធរីកិចំច
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a. a. លទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការធុរកិចំចលទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការធុរកិចំច  រៀ�យរួម�ញ្ញច�លព័ត៌មានតាមខែផូករៀ�យរួម�ញ្ញច�លព័ត៌មានតាមខែផកូ

លទីធផល សរៀត្រឹមចំ បាន ស�ខាន់ៗ ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១ ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៨

  ផូ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន ផូ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន 

 ចំ�នួនគិណ៍នីឥណ៍ទាន ៨៤.៥១៧ ៨១.៥៦៨ ៦៦.៥១៣

ឥណ៍ទានដំុលសរុ� (លានរៀរៀល) ១៧.០៤៨.៨៥៥ ១៥.៥០៥.៩៨៨ ១១.២៦៥.០៣៧

  ផូ�ក ស�វា ប��ក់ �ញញើផូ�ក ស�វា ប��ក់ �ញញើ

 ចំ�នួនគិណ៍នីត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើ ១.៤៦៦.២៤៧ ១.៣៨២.៤០១ ៨២៨.៦៥១

ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើសរុ� (លានរៀរៀល) ២១.១៥៣.៧៦៥ ១៩.៧០៥.០៩០ ១៣.៨៣៦.០២៥

 ព័ត៌មាន ទីូទៅ  ព័ត៌មាន ទីូទៅ 

ចំ�នួនស្ថាខារៀ�ើកដំ�រៀណ៍ើការ ៧៩ ៧៩ ៧៧

ចំ�នួន�ុគិួលិកសរុ� ៦.៣៧២ ៦.២៦៦ ៦.៤១០

ចំ�នួនមាា�សុីន រៀអធីអឹម ៤៩០ ៤៧១ ៤១៨

ចំ�នួនមាា�សុីនទីូទាត់ ១.៩២៥ ១.៦២៧ ១.២១៤

b. b. រចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូលរចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូល

 ល. រ  ត្រឹ�ភព ចំ�ណ៍ូល

ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១  ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០  ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

ភាគិរយ 
(%)

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

ភាគិរយ 
(%)

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

ភាគិរយ 
(%)

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់ ៤១៧.៨៤៤ ៨៨,១៩ ៣៣៥.៤៣២ ៨៨,៨៧ ២៣១.៤៨០ ៨៨,១៤

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម 
និង់រៀជ្ើង់ស្ថា

៥១.២៤៧ ១០,៨២ ៣៨.៨៧២ ១០,៣០ ២៨.៩២៨ ១១,០១

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ ៤.៧២៧ ១,០០ ៣.១២៥ ០,៨៣ ២.២២៩ ០,៨៥

ចំ�ណ៍ូលសរុ�ចំ�ណូ៍លសរុ� ៤៧៣៤៧៣..៨១៨៨១៨ ១០០១០០ ៣៧៧៣៧៧..៤២៩៤២៩ ១០០១០០ ២៦២២៦២..៦៣៧៦៣៧ ១០០១០០



ថ្លែនែកទីី 3 

របាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ថ្លែ�ល បានៈ ប្រ��ួព័ិនៈិ�្យ
ង្ខេ�ើ� វិញ ង្ខេ�យ សវនៈ ករ ឯករាជ្្យ
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សូមរៀ�ង់ឧ�សមុ័នធរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ខែដំលត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យរៀ�ើង់វិញរៀ�យសវនករឯករាជ្�យ



ថ្លែនែកទីី 4 

ការ ព័ិភាក្សា នៈិ� ការ វិភាគ្គ រ�ស់ គ្គណ៍ៈ ប្រគ្គ�់ប្រគ្គ�



11ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ១ ឆ្នាំំ�� ២០២១

ការពភិាក�សា និង់វិភាគិខាង់រៀត្រឹកាមរៀន� រៀផ្ទាោ�តស�ខាន់រៀលើ លទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការ និង់ស្ថាា�នភាពហិរិញ្ញញវតុ� ខែផកិរៀលើរបាយការណ៍ហ៍ិរិញ្ញញវតុ�គិតិត្រឹតមឹ
កាល�រិរៀចំេទីថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២១ ខែដំលត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យរួចំរាល់រៀ�យសវនករឯករាជ្�យ។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ត្រឹតូវបានរៀរៀ�ចំ�
ត្រឹស�តាមសិង់់�ររបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ�អនរិជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា (“CIFRS”) នងិ់អនុរៀលាមរៀ�តាម�ទី�ញ្ញញតិិគិណ៍រៀនយ�យពាកព័់នធនិង់រៀគាលការណ៍៍
ខែណ៍នា�នានាខែដំលរៀចំញរៀ�យ ធនាគារជាតថិ្ងៃនកមុ�ជា។ ធនាគាររៀធិើការពិភាក�សានងិ់វភិាគិរៀ�រៀលើ សមាសធាតសុ�ខាន់ៗ ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ� 
និង់ កតាោ�ស�ខាន់ៗខែដំល�ះ�ពាល់ដំល់ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរ�ស់ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់។

a. a. ទីិដំឋភាពទីូរៀ�ថ្ងៃនត្រឹ�តិ�តិិការទីិដំឋភាពទីូរៀ�ថ្ងៃនត្រឹ�តិ�តិិការ  
១. ១. ការ វិភាគិ ចំ�ណ៍ូលការ វិភាគិ ចំ�ណូ៍ល

ធនាគារ វឌី�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ មានត្រឹ�ភពចំ�ណូ៍លធ�ៗចំ�នួន៣ គិឺ ចំ�ណ៍ូលមកពីការត្រឹបាក់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា និង់ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ។

 ■ ចំ�ណូ៍លមកពីការត្រឹបាក់ រមួមាន ចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការផល់ិឥណ៍ទានដំល់អតិ�ិជ្ន ចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការ�ក់ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើររៀ�ធនាគារ 
និង់ ចំ�ណ៍ូលមកពីមូល�ត្រឹតវិនិរៀ�គិនានា

 ■ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា រួមមាន ការសន�យាឥណ៍ទាន ចំ�ណ៍ូលពីការរៀផទរត្រឹបាក់និង់រៀវរត្រឹបាក់ ចំ�ណ៍ូលពី�័ណ៍ណរៀផ��ង់ៗ

 ■ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ រួមមាន ចំ�ណ៍ូលពីអត្រឹតា�ដ�រត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗរៀទីៀត។

២. ២. ការវិភាគិចំ�ណ៍ូលតាមខែផូកការវិភាគិចំ�ណូ៍លតាមខែផូក

ល.រ ត្រឹ�រៀភទីចំ�ណូ៍ល

ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១ ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

 ភាគិរយ 
(%)

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

 ភាគិរយ 
(%)

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

 ភាគិរយ 
(%)

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់ ៤១៧.៨៤៤ ៨៨,១៩ ៣៣៥.៤៣២ ៨៨,៨៧ ២៣១.៤៨០ ៨៨,១៤

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម  
និង់រៀជ្ើង់ស្ថា ៥១.២៤៧ ១០,៨២ ៣៨.៨៧២ ១០,៣០ ២៨.៩២៨ ១១,០១

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ ៤.៧២៧ ១,០០ ៣.១២៥ ០,៨៣ ២.២២៩ ០,៨៥

 ចំ�ណ៍ូល សរុ�  ចំ�ណ៍ូល សរុ� ៤៧៣៤៧៣..៨១៨៨១៨ ១០០១០០ ៣៧៧៣៧៧..៤២៩៤២៩ ១០០១០០ ២៦២២៦២..៦៣៧៦៣៧ ១០០១០០

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុចីំ�កាត់ ទីទីលួបានចំ�ណ៍លូដំធ៏�មកពីការត្រឹបាក ់ខែដំលមានចំ�នួន ៨៨% ថ្ងៃនត្រឹបាកច់ំ�ណ៍លូសរុ�កូ�ង់ត្រឹតមីាសទី១ី ឆ្នាំំ��២០២១ 
ខែដំលរៀ�កូ�ង់រៀនា� ៨៩%បានមកពីចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការផិល់ឥណ៍ទានដំល់អតិ�ិជ្ន។

៣. ៣. ការវិភាគិគិមាា�តចំ�រៀណ៍ញដំុលការវិភាគិគិមាា�តចំ�រៀណ៍ញដំុល

ធនាគារ វឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ បានរៀរៀ�ចំ�របាយការណ៍៍លទីធផលរ�ស់�ល�នកូ�ង់ទីត្រឹមង់់ជារបាយការណ៏៍ខែដំលមិន�ង្ហាា�ញពីត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញដុំល។ 
�ះុខែនិ ទីត្រឹមង់់របាយការណ៍៍រៀន�អាចំ�ង្ហាា�ញរៀលើត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញពីការត្រឹបាក់សុទីធ ខែដំលទីទួីលបានមកពីចំ�ណ៍ូលការត្រឹបាក់សរុ� ដំកនឹង់ចំ�ណ្តាយ
ការត្រឹបាក់ ខែដំលនឹង់ត្រឹតូវយកមកពិភាក�សារៀ�កូ�ង់ចំ�ណ៍ុចំ ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ។
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៤. ៤. ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ

i) ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធកូ�ង់ឆ្នាំំ��

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍ ៍ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ 
 មុន�ង់់ពនធ

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២១ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(ភាគិរយ)

ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់ ៤១៧.៨៤៤ ៣៣៥.៤៣២ ៨២.៤១២ ២៤,៥៧

ចំ�ណ្តាយរៀលើការត្រឹបាក់ (៦២.៨៣៣) (៥៥.២២២) (៧.៦១១) ១៣,៧៨

ចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធចំ�ណូ៍លមកពីការប��ក់សុទីធ ៣៥៥៣៥៥..០១១០១១ ២៨០២៨០..២១០២១០ ៧៤៧៤..៨០១៨០១ ២៦២៦,,៦៩៦៩

ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា ៥១.២៤៧ ៣៨.៨៧២ ១២.៣៧៥ ៣១,៨៤

ចំ�ណ្តាយកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា (១៨.៤១២) (១៨.០៤២) (៣៧០) ២,០៥

ចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថាសុទីធចំ�ណូ៍លកម�� និង់ជើង់ស្ថាសទុីធ ៣២៣២..៨៣៥៨៣៥ ២០២០..៨៣០៨៣០ ១២១២..០០៥០០៥ ៥៧៥៧,,៦៣៦៣

ចំ�ណ៍ូលត្រឹ�តិ�តិិការរៀផ��ង់ៗ ៤.៧២៧ ៣.១២៥ ១.៦០២ ៥១,២៦

ចំ�ណ្តាយ�ុគិួលិក (៨០.៣៩៤) (៧៣.៣១៥) (៧.០៧៩) ៩,៦៦

ចំ�ណ្តាយរំលស់ (១៨.០៣៦) (១៦.៣០៣) (១.៧៣៣) ១០,៦៣

ចំ�ណ្តាយត្រឹ�តិ�តិិការ (៣៣.៣៣៣) (៣១.៧៩៩) (១.៥៣៤) ៤,៨២

ការខាត�ង់់សុទីធរំពឹង់ទុីករៀលើ 
ឧ�ករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�

(១៦.៨៨៩) (៧.៩៨១) (៨.៩០៨) ១១១,៦២

ប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធ ២៤៣២៤៣..៩២១៩២១ ១៧៤១៧៤..៧៦៧៧៦៧ ៦៩៦៩..១៥៤១៥៤ ៣៩៣៩,,៥៧៥៧

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទី១ី ឆ្នាំំ��២០២១ ត្រឹបាកច់ំ�រៀណ៍ញមនុ�ង់ព់នធមានចំ�ននួ ២៤៣.៩២១ លានរៀរៀល ខែដំលបានរៀកើនរៀ�ើង់ ៤០% រៀសមើនងឹ់ ៦៩.១៥៤ 
លានរៀរៀល រៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�� ២០២០ ។ ការរៀកើនរៀ�ើង់ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរៀន� គិឺ�ណ្តាា�លមកពីការរៀកើនរៀ�ើង់ ២៥% ថ្ងៃន
ចំ�ណ៍ូលមកពីការត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា ៣២% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០។
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ii) ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធពីឆ្នាំំ��មុន

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍ ៍ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ 
 មុន�ង់់ពនធ

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(ភាគិរយ)

ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់ ៣៣៥.៤៣២ ២៣១.៤៨០ ១០៣.៩៥២ ៤៤,៩១

ចំ�ណ្តាយរៀលើការត្រឹបាក់ (៥៥.២២២) (៥១.១៧៤) (៤.០៤៨) ៧,៩១

ចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធចំ�ណូ៍លមកពីការប��ក់សុទីធ ២៨០២៨០..២១០២១០ ១៨០១៨០..៣០៦៣០៦ ៩៩៩៩..៩០៤៩០៤ ៥៥៥៥,,៤១៤១

ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា ៣៨.៨៧២ ២៨.៩២៨ ៩.៩៤៤ ៣៤,៣៨

ចំ�ណ្តាយកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា (១៨.០៤២) (១២.០២៣) (៦.០១៩) ៥០,០៦

ចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថាសុទីធចំ�ណូ៍លកម�� និង់ជើង់ស្ថាសទុីធ ២០២០..៨៣០៨៣០ ១៦១៦..៩០៥៩០៥ ៣៣..៩២៥៩២៥ ២៣២៣,,២២២២

ចំ�ណ៍ូលត្រឹ�តិ�តិិការរៀផ��ង់ៗ ៣.១២៥ ២.២២៩ ៨៩៦ ៤០,២០

ចំ�ណ្តាយ�ុគិួលិក (៧៣.៣១៥) (៤០.៩០១) (៣២.៤១៤) ៧៩,២៥

ចំ�ណ្តាយរំលស់ (១៦.៣០៣) (១២.៩៦៣) (៣.៣៤០) ២៥,៧៧

ចំ�ណ្តាយត្រឹ�តិ�តិិការ (៣១.៧៩៩) (១៩.២១៧) (១២.៥៨២) ៦៥,៤៧

ការខាត�ង់់សុទីធរំពឹង់ទុីករៀលើ 
ឧ�ករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�

(៧.៩៨១) (៣.៣៣៦) (៤.៦៤៥) ១៣៩,២៤

ប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធ ១៧៤១៧៤..៧៦៧៧៦៧ ១២៣១២៣..០២៣០២៣ ៥១៥១..៧៤៤៧៤៤ ៤២៤២,,០៦០៦

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់ព់នធមានចំ�នួន ១៧៤.៧៦៧លានរៀរៀល ខែដំលបានរៀកើនរៀ�ើង់ ៤២% រៀសមើនឹង់ ៥១.៧៤៤លាន
រៀរៀល រៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�� ២០១៩ ។ ការរៀកើនរៀ�ើង់ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរៀន� គឺិ�ណ្តាា�លមកពីការរៀកើនរៀ�ើង់ ៤៥%ថ្ងៃនចំ�ណ៍ូល
មកពីការត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា ៣៤% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩។
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៥. ៥.  ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធ ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធ

i) ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ឆ្នាំំ��

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ 
ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធ

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២១ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី១ 
 ឆ្នាំំ��២០២០ 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(  ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ ២៤៣.៩២១ ១៧៤.៧៦៧ ៦៩.១៥៤ ៣៩,៥៧

ចំ�ណ្តាយពនធរៀលើត្រឹបាក់ចំ�ណូ៍ល (៥១.២២៥) (៣៨.៤៥០) (១២.៧៧៥) ៣៣,២២

ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ��ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ�� ១៩២១៩២..៦៩៦៦៩៦ ១៣៦១៣៦..៣១៧៣១៧ ៥៦៥៦..៣៧៩៣៧៩ ៤១៤១,,៣៦៣៦

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ បានទីទីលួត្រឹបាកច់ំ�រៀណ៍ញ�នាា��់ពី�ង់ព់នធ ចំ�នួន ១៩២.៦៩៦លានរៀរៀល ខែដំលបាន
រៀកើនរៀ�ើង់ចំ�នួន ៤១% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតមីាសទី១ី ឆ្នាំំ��២០២០ �ង្ហាា�ញអ�ពីការលូតលាស់�ា�ង់ខាា��ង់រ�ស់ធនាគារ។ ជាលទីធផល ធនាគារ
វឌី�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ ទីទួីលបានអនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នងឹ់មូលធនចំ�នួន ៦.០២% និង់ អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នងឹ់ត្រឹទីព�យសកមមចំ�នួន ០.៧៥% 
គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២១។

ii) ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធពីឆ្នាំំ��មុន

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ 
ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធ

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(  ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ ១៧៤.៧៦៧ ១២៣.០២៣ ៥១.៧៤៤ ៤២,០៦

ចំ�ណ្តាយពនធរៀលើត្រឹបាក់ចំ�ណ៍ូល (៣៨.៤៥០) (២៣.៩២៨) (១៤.៥២២) ៦០,៦៩

ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ��ប��កច់ំ�ណ�ញសទុីធកូ�ង់គ�� ១៣៦១៣៦..៣១៧៣១៧ ៩៩៩៩..០៩៥០៩៥ ៣៧៣៧..២២២២២២ ៣៧៣៧,,៥៦៥៦

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ បានទីទីួលត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ�នាា��់ពី�ង់់ពនធ ចំ�នួន ១៣៦.៣១៧លានរៀរៀល ខែដំល
បានរៀកើនរៀ�ើង់ចំ�នួន ៣៨% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតមីាសទី១ី ឆ្នាំំ��២០១៩ �ង្ហាា�ញអ�ពីការលតូលាស់�ា�ង់ខាា��ង់រ�ស់ធនាគារ។ ជាលទីធផល 
ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ ទីទួីលបានអនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់មូលធនចំ�នួន ៥.៨៤% និង់ អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់ត្រឹទីព�យសកមមចំ�នួន 
០.៧៤% គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២០។

៦. ៦. ការវិភាគិចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�ការវិភាគិចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�

i) ការវិភាគិចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�កូ�ង់ឆ្នាំំ��

សរៀង់ខ�ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ចំ�ណ៍ូល 
លមិិតសរុ�

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២១ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
( ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ត្រឹគា ១៩២.៦៩៦ ១៣៦.៣១៧ ៥៦.៣៧៩ ៤១,៣៦

ចំ�ណ៍ូលចំ�រៀណ៍ញ/(ខាត)លមិិតរៀផ��ង់ៗ ៩៤៥ (១.០៣៧) ១.៩៨២ -១៩១,១៣

ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�ចំ�ណូ៍លលមិិតសរុ� ១៩៣១៩៣..៦៤១៦៤១ ១៣៥១៣៥..២៨០២៨០ ៥៨៥៨..៣៦១៣៦១ ៤៣៤៣,,១៤១៤
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ii) ការវិភាគិចំ�ណូ៍លលមិិតសរុ�ពីឆ្នាំំ��មុន

សរៀង់ខ�ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ចំ�ណ៍ូល 
លមិិតសរុ�

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
( ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ត្រឹគា ១៣៦.៣១៧ ៩៩.០៩៥ ៣៧.២២២ ៣៧,៥៦

ចំ�ណ៍ូលចំ�រៀណ៍ញ/(ខាត)លមិិតរៀផ��ង់ៗ (១.០៣៧) (១៧៥) (៨៦២) ៤៩២,៥៧

ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ� ១៣៥១៣៥..២៨០២៨០ ៩៨៩៨..៩២០៩២០ ៣៦៣៦..៣៦០៣៦០ ៣៦៣៦,,៧៦៧៦

៧. ៧. ការវិភាគិកតាោ� និង់និនាំ�ការខែដំល�ះ�ពាល់ស្ថាា�នភាព និង់លទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�ការវិភាគិកតាោ� និង់និនាំ�ការខែដំល�ះ�ពាល់ស្ថាា�នភាព និង់លទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�

គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២១ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទីួលស្ថាា�ល់ថា ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ មិនមានកតាោ�ស�ខាន់ៗ និង់និនាំ�ការ 
ស�ខាន់ៗ ណ្តាខែដំលអាចំ�ះ�ពាល់ដំល់ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវតុ� និង់លទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ រៀ�ើយ។

b. b. កតាោ�ស�ខាន់ៗខែដំល�ះ�ពាល់រៀលើផលចំ�រៀណ៍ញកតាោ�ស�ខាន់ៗខែដំល�ះ�ពាល់រៀលើផលចំ�រៀណ៍ញ
១. ១. ការវិភាគិពីលកខ�ណ៍ឌថ្ងៃនតត្រឹមូវការ និង់ការផួត់ផួង់់ ការវិភាគិពីលកខ�ណ៍ឌថ្ងៃនតត្រឹមូវការ និង់ការផួត់ផួង់់ 

ធនាគារ ABA ចាំត់ទុីកចំ�ណ៍ុចំខាង់រៀត្រឹកាម ជាកតាោ�រៀជាគិជ្័យខែដំលនា��មកនូវផលចំ�រៀណ៍ញ ៖

 ■ ក�រៀណ៍ើនមូលនិធិ រៀ�យស្ថារតត្រឹមូវការ�រៀញ្ញញើសត្រឹមា�់ធនាគារ រួមជាមួយផលិតផល និង់រៀសវាកមមត្រឹ�តិ�តិិការរៀផ��ង់ៗរៀទីៀត

 ■ ក�រៀណ៍ើនផល�ត្រឹតឥណ៍ទាន រៀ�យស្ថារតត្រឹមូវការ�ុស់រៀ�កូ�ង់ទីផី�សារ មករៀលើផលិតផលកមចីរ�ស់ធនាគារ ជាពិរៀសសវិស័យ MSME ។

កតាោ�ទា�ង់ពីររៀន� ត្រឹតវូបានរា�់�ញ្ញច�លជាមួយការ�និអភវិឌី�ឍរៀលើត្រឹ�ពន័ធឌីជីី្�លរ�ស់ធនាគារ ខែដំលផល់ិជ្នូអត�ិជិ្ននូវផលតិផល និង់រៀសវាកមម
ហិិរញ្ញញវតុ�ដំ៏ទី�រៀនើ� និង់ត្រឹ�ក�រៀ�យនវានុវតិ ។ ធនាគារក៏បានវិនិរៀ�គិដំ៏ស�ខាន់រៀ�កូ�ង់ការពត្រឹងឹ់ង់ឧ�ករណ៍៍ស័ិយរៀសវាធនាគារ រៀ�យរៀធិើ
ការដំ�រៀណ៍ើង់�ខែនុមនូវមាា�សុីន�ក់ ATM មាា�សុនី�ក់/ដំកត្រឹបាក់ មាា�សុីន�ក់ត្រឹបាក់ មាា�សុនី�ក់វិកកយ�ត្រឹត មាា�សុីនទូីទាត់ POS និង់ការពត្រឹង់ីក
�ណ្តាា�ញទីូទាត់តាមកូដំ QR រ�ស់�ល�ន ។

២. ២. ការវិភាគិពីការរៀ�ើង់ចំុ�ថ្ងៃនថ្ងៃ�លវតុ�ធាតុរៀដំើម ការវិភាគិពីការរៀ�ើង់ចំុ�ថ្ងៃនថ្ងៃ�លវតុ�ធាតុរៀដំើម 

ធនាគារ ABA ត្រឹ�តិ�តដកិារកូ�ង់វិស័យរៀសវាកមម ដំូរៀចំូ�ការរៀ�ើង់ចំ�ុថ្ងៃនតថ្ងៃមលរ�ស់វតុ�ធាត់រៀដំើមមិន�ះ�ពាល់ដំល់ធនាគាររៀ�ើយ។

៣. ៣. ការវិភាគិរៀលើពនធការវិភាគិរៀលើពនធ

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុ ីចំ�កាត់ សុតិរៀ�រៀត្រឹកាមចំ�បា�់ថ្ងៃនត្រឹកុមហិីនុពាណ៍ិជ្កីមមកូ�ង់វិស័យពនធ�រថ្ងៃនត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជា ដំូរៀចំូ� ធនាគារ មានកាតពិកិចំច
កូ�ង់ការ�ង់់ពនធ ខែដំលបានក�ណ៍ត់រៀ�យអគិួនាយក�ា�នពនធ�រថ្ងៃនកមុ�ជា។ ការ�ង់់ពនធនានាជ្ូនអគិួនាយក�ា�នពនធ�រ ក៏ជាការរួមចំ�ខែណ៍ក
ដំល់សងួ់ម និង់ក�រៀណ៍ើនរៀសដំឋកិចំចត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជាផង់ខែដំរ។ សត្រឹមា�អ់នុរៀលាមភាពលរិៀលើកាតពកិិចំចពនធ�រ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុ ីចំ�កាត់ ទីទួីល
បានវិញ្ញាា��ន�ត្រឹតអនុរៀលាមភាពស្ថាររៀពើពនធត្រឹ�រៀភទី “មាស“ ពីអគិនួាយក�ា�នពនធ�រ រៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ ខែដំលមានសុពលភាព 
២ឆ្នាំំ�� សត្រឹមា�់ឆ្នាំំ��ជា�់ពនធ ២០២១ និង់ ២០២២។

៤. ៤. ការវិភាគិរៀលើធាតុខែដំល�ុសពីធមមតា និង់ធាតុវិស្ថាមញ្ញញ ការវិភាគិរៀលើធាតុខែដំល�ុសពីធមមតា និង់ធាតុវិស្ថាមញ្ញញ 

គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ�� ២០២១ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទួីលស្ថាា�ល់ថាធនាគារ វឌី�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ មិនមានផល�ះ�ពាល់ជាស្ថារវនិរៀ�យ
សកមមភាពត្រឹ�តិ�តិិការ ឬ ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ណ្តាមួយខែដំលមានលកខណ៍ៈជាស្ថារវនិ និង់ មិនត្រឹ�ត្រឹកតីរៀនា�រៀទី រៀលើកខែលង់ខែតផល�ះ�ពាល់់ថ្ងៃនការ
រាតត�បាតវីរុសកូរុណ្តា (“កូវីដំ ១៩”)។

ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនវីរុសកូវីដំ-១៩

ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនវីរុសកូរុណ្តា (“កូវីដំ ១៩”) បានរាតត�បាតភូមិស្ថាញ្ជ្រាសិជារៀត្រឹចំើនជាសកលរៀលាក។ អង់ួការសុ�ភាពពិភពរៀលាកបានត្រឹ�កាស
អាសនូអនិរជាតិ�ណ្តាា�លអ�ពី កូវីដំ ១៩ រៀ�កូ�ង់ខែ�មករា ឆ្នាំំ��២០២០ និង់បានចាំត់ថាំ�ក់វីរុសរៀន�ជាជ្មៃឺរាតត�បាតជាសកលរៀលាករៀ�កូ�ង់
ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២០។ ការរីករាល�លថ្ងៃនជ្មៃឺកូវីដំ ១៩ មានផល�ះ�ពាល់ជាខាា��ង់ ដំល់សុ�ភាព និង់ការ�និអាជី្វកមម។



16 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍ ៍ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ១ ឆ្នាំំ�� ២០២១

ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា និង់ រាជ្រ�ា�ភិបាលកមុ�ជាបានចាំត់វិធានការជារៀត្រឹចំើន រៀដំើម�បីីជួ្យសត្រឹមួលដំល់រៀសដំឋកិចំច និង់វិស័យហិិរញ្ញញវតុ� និង់ការ
រៀធិើអាជ្វីកមមរៀ�កូ�ង់រយៈរៀពលខែដំលមិនធាា��់មានពីមនុមក ខែដំលរួមមានដូំចំជាការអនុញ្ញាា�តឲ្�យរៀធិើការរៀរៀ�ចំ�ឥណ៍ទានរៀ�ើង់វញិ នងិ់ការ�រៀង់កើត
ថ្ងៃនធនាគារសហិត្រឹគាសធនុតចូំ នងិ់មធ�យម រៀដំើម�បីីសត្រឹម�សត្រឹមួលគិរៀត្រឹមាង់សហិហិរិញ្ញញ��បីទានត្រឹទីត្រឹទីង់ស់ហិត្រឹគាសធនុតូចំ និង់មធ�យម។ ធនាគារ
បានរៀធិើការវិនិចំេ័យចំ�រៀពា�ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃន កូវីដំ ១៩ រៀ�តាមការខែណ៍នា�រ�ស់ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា និង់សិង់់�ររបាយការណ៍៍ទាក់ទីង់នឹង់
ហិិរញ្ញញវតុ�អនរិជាតិ រៀហិើយមានការរំពឹង់ទុីកថ្ងៃនការខាត�ង់់ឥណ៍ទានខែដំលបានរំពឹង់ទុីក (“ECL”) រៀ�យបានរៀធិើការត្រឹតួតពិនិត�យរៀ�រៀលើមះូខែឌីល 
ECL។ ធនាគារនឹង់�និការត្រឹតួតពិនិត�យពីផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃន កូវដីំ ១៩ និង់ចាំត់ត្រឹគិ�វ់ធិានការទី�់ស្ថាា�ត់រាល់ឥទីធពិលខែដំលអាចំ�ះ�ពាល់ដំលត់្រឹ�តិ�តិិ
ការរ�ស់ធនាគារ។

c. c. ការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលស�ខាន់ៗរៀលើការលក់ការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលស�ខាន់ៗរៀលើការលក ់ និង់ចំ�ណ៍ូលនិង់ចំ�ណ៍ូល  

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ ទីទីួលបានក�ណ៍ត់ត្រឹតាក�រៀណ៍ើនថ្ងៃនចំ�ណ៍ូលគិួរឲ្�យកត់សមាា�ល់ រៀ�យធានាបាននូវ
ចំ�ណ៍ូលការត្រឹបាក់សុទីធសរុ� ៣៣៥ �ី�លានរៀរៀល ខែដំលរៀសមើនឹង់ក�រៀណ៍ើន ២៧% រៀធៀ�នឹង់រយៈរៀពលដំូចំគាំ�កូ�ង់ឆ្នាំំ��២០២០។

d. d. ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនការ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនការ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ  អត្រឹតាការត្រឹបាក់អត្រឹតាការត្រឹបាក់  និង់ថ្ងៃ�លទី�និញនិង់ថ្ងៃ�លទី�និញ  

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ត្រឹ�កានភ់ាា��ន់វូយទុីធស្ថាញ្ជ្រាសមិនិ�រៀណ្តាា�យឲ្�យទីទួីលរង់�និភយ័ពសី្ថាា�នភាពរ�ូយិ�ណ័៍ណ�ររៀទីសចំ�ហិរៀត្រឹចំើន។ ស្ថាា�នភាព
ចំ�ហិថ្ងៃនរូ�ិយ�័ណ៍ណ�ររៀទីស ត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យ និង់ចាំត់ខែចំង់ជាត្រឹ�ចាំ� រៀ�យរៀធៀ�នឹង់តត្រឹមូវការត្រឹ�តិ�តដិការរូ�ិយ�័ណ៍ណរ�ស់អតិ�ិជ្ន និង់
ការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់តារាង់សមតុល�យរ�ស់ធនាគារ រៀ�យធានាបាននូវនិរនដរភាពថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញជ្ូនធនាគារ។

ពាក់ព័នធនឹង់អត្រឹតាការត្រឹបាក់ ធនាគាររក�សាបាននូវរៀគាលនរៀ�បាយអត្រឹតាការត្រឹបាក់រៀ�រត្រឹស្ថា�់ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើ និង់កមចីរ�ស់�ល�ន។ ដំូរៀចំូ� ធនាគារ
មិនមានការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលជាស្ថារវនដណ្តាមួយពាក់ពនធនឹង់អត្រឹតាការត្រឹបាក់កូ�ង់អ���ង់រៀពលរបាយការណ៍៍រៀន�រៀ�ើយ។ ឥទីធិពលថ្ងៃនតថ្ងៃមលទី�និញ មិន
�ង់កផល�ះ�ពាល់ដំល់ធនាគាររៀ�ើយ។

e. e. ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនអតិផរណ្តាផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនអតិផរណ្តា
អត្រឹតាអតិផរណ្តារួមជាមធ�យមរៀ�កមុ�ជាគិិតត្រឹតឹមឆំ្នាំ��២០២០ មានកត្រឹមិតត្រឹតឹម ២,៩% រៀ�ង់តាមរបាយការណ៍៍ត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ��២០២០ ខែដំលរៀចំញ
រៀ�យធនាគារជាតិ ថ្ងៃនកមុ�ជា។ ដំូរៀចូំ�រៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២១ មិនមានផល�ះ�ពាល់ជាស្ថារវនដថ្ងៃនអតិផរណ្តាមករៀលើការចំ�ណ្តាយ
ត្រឹ�តិ�តិិការរ�ស់ធនាគារ ABA រៀ�ើយ។

f. f. រៀគាលនរៀ�បាយរៀសដំឋកិចំចរៀគាលនរៀ�បាយរៀសដំឋកិចំច  ស្ថាររៀពើពនធស្ថាររៀពើពនធ  និង់រូ�ិយវតុ�រ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាលនិង់រូ�ិយវតុ�រ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាល
រៀ�កូ�ង់រយៈរៀពលថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ រៀសដំឋកិចំចកមុ�ជា�និរង់ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនការរីករាល�លថ្ងៃនវីរុសកូវីដំ-១៩។ វិស័យ រៀទីសចំរណ៍៍ វិស័យ
កមមនដស្ថាល វិស័យស�ណ៍ង់់ និង់វិស័យស�ខាន់ៗសត្រឹមា�់រៀសដំឋកិចំចជារៀត្រឹចំើនរៀទីៀត ទីទួីលរង់ផល�ះ�ពាល់ខាា��ង់។

រៀដំើម�បីីកាត់�នុយផល�ះ�ពាល់រៀលើសង់ួម និង់រៀសដំឋកិចំច រាជ្រ�ា�ភិបាលកមុ�ជាបាន�ក់រៀចំញជា�និ�នាា��់នូវវិធានការនានារៀដំើម�បីីគា�ត្រឹទីដំល់
វិស័យអាទីិភាពនានា៖

 ■ គា�ត្រឹទីជាស្ថាច់ំត្រឹបាក់ផ្ទាា�ល់ជ្ួយដំល់កមមករកាត់រៀដំរ និង់�ុគួិលិកកូ�ង់វិស័យរៀទីសចំរណ៍៍ខែដំលអត់ការង្ហាររៀធិើ និង់ត្រឹ�ជាជ្នខែដំលជួ្�ការ
ល�បាក��ផុត។ 

 ■ រៀលើកខែលង់ពនធសត្រឹមា�់វិស័យកាត់រៀដំរ វិស័យរៀទីសចំរណ៍៍ និង់វិស័យអាកាសចំរណ៍៍។

 ■ រៀធិើឲ្�យមានភាពង្ហាយត្រឹសួលនូវវធិាននានាសត្រឹមា�់ ភសិ�ភារកមម ការនា�ចំលូ និង់ការនា�រៀចំញ នងិ់ផល់ិការ�ញ្ញច��តថ្ងៃមល២៥% រៀលើវិកកយ�ត្រឹត
អគិួីសនី សត្រឹមា�់ឧស�សាហិកមមមខែដំលរង់ផល�ះ�ពាល់��ផុត។ 

 ■ ការជ្�រុញនូវការរៀរៀ�ចំ�ឥណ៍ទានរៀ�ើង់វិញ រៀដំើម�បីីផិល់កមចីដំល់អតិ�ិជ្នខែដំលទីទីួលរង់ផល�ះ�ពាល់រៀ�យស្ថារវិ�តិិវីរុសកូវីដំ-១៩។

 ■ ការគា�ត្រឹទីរ�ស់ធនាគាររៀ�យត្រឹ�ុង់ត្រឹ�យ័តូរៀដំើម�បីីជ្�រុញ �ខែនុមការគា�ត្រឹទីខែផូកហិិរិញ្ញញវតុ�ចំ�រៀពា�វិស័យ រៀសដំឋកិចំច តាមរយៈអនុបាតរៀដំើមទីុន 
លកខ�ណ៍ឌតត្រឹមូវត្រឹបាក់�ត្រឹមុង់រៀដំើមទីុន អ��បី�រមា និង់កមច ី។

 ■ �ក់ឲ្�យដំ�រៀណ៍ើរការធនាគារសហិត្រឹគាសធុនតូចំនិង់មធ�យមកមុ�ជា រៀដំើម�បីីគា�ត្រឹទីអតិ�ិជ្នកមចីខែដំលរង់ផល�ះ�ពាល់ តាមរយៈការផិល់កមចី
ខែដំលមានលកខ�ណ៍ឌពិរៀសស។

វិធានការទា�ង់រៀន� ត្រឹពមជាមយួគិ�នតិផិ�ចំរៀផិើមរៀផ��ង់ៗរ�ស់រាជ្រ�ា�ភបិាលកមុ�ជា មានរៀគាល��ណ៍ង់គា�ត្រឹទីរៀសដំឋកិចំច និង់ វស័ិយហិរិញ្ញញវតុ� ជាពរិៀសស។ 
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រៀលាក Madi Akmambet
អភិបាលត្រឹ�តិ�តិិ

រៀលាក Madi Akmambet
អភិបាលត្រឹ�តិ�តិិ

 ហិតុរៀលខា អភិបាល រ�ស់ �ុគិួល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត

ថ្ងៃ�ៃទីី ១៣ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�� ២០២១
ហិតុរៀលខា និង់ត្រឹតា ជ្. រៀលាក Dominic Jacques

អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

ចំ�ុហិតុរៀលខារួចំ ចំុ�ហិតុរៀលខារួចំ
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