របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី១
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់
(ធនាគារ ABA)

ព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុសង្ខេ
� �េប
ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២១

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�២០២០

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�២០១៩

២៦.៥២៨.៨០៥

២៤.៧៨៨.៩០៦

១៧.៩០៩.១៧០

បំំណុុលសរុុប

២៣.២៣១.០៧០

២១.៦៨៣.២០២

១៥.៨៨៦.៤២១

មូូលធនសរុុប

៣.២៩៧.៧៣៥

៣.១០៥.៧០៤

២.០២២.៧៤៩

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២១

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំណូូលសរុុប

៤៧៣.៨១៨

៣៧៧.៤២៩

២៦២.៦៣៧

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

២៤៣.៩២១

១៧៤.៧៦៧

១២៣.០២៣

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

១៩២.៦៩៦

១៣៦.៣១៧

៩៩.០៩៥

ចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

១៩៣.៦៤១

១៣៥.២៨០

៩៨.៩២០

អនុុបាតហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (%)

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២១

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�២០២១

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�២០១៩

អនុុបាតសាធនភាព 

១៩,២០

១៨,០៨

១៩,៩៤

អនុុបាតបំំណុុលធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធន

៧០៤,៤៦

៦៩៥,៨៦

៧៨៥,៣៩

អនុុបាតសន្ទទនីីយភាព

១៥៣,០៧

១៦៦,៦២

១៦២,៣២

អនុុបាតឥណទានមិិនដំំណើ�ើរការ

០,៧៥

០,៨០

០,៧០

អនុុបាតបញ្ញើ�ើ�ធៀ�ៀបនឹឹងឥណទាន

៨០,៥៩

៧៨,៦៩

៨១,៤២

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២១

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០១៩

អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងទ្រ�ព្្យសកម្មមមធ្្យម (ROAA) [១]

០,៧៥

០,៧៤

០,៨៤

អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធនមធ្្យម (ROAE) [១]

៦,០២

៥,៨៤

៧,៤៥

៤៨៨,២១

៤១៦,៤៨

៣៤០,៤០

ចំំណេ�ញក្នុុ�ងមួួយឯកតាមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�
(ករណីីចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�)

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

ភាគលាភក្នុុ�ងមួួយឯកតាមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�
(ករណីីចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�)

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

អនុុបាតហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំំខាន់់ៗផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត (ប្រ�សិិនមាន)

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (លានរៀ�ៀល)
ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (លានរៀ�ៀល)

អនុុបាតផលចំំណេ�ញ (%)

អនុុបាតលទ្ធធភាពបង់់ការប្រា�ក់់ [១]

[១] អនុុបាតទាំំងនេះ�ះមិិនមែ�នជាអនុុបាតប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ នោះ�ះទេ�
�ំ
ហើ�ើយត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យប្រើ��ើតួលេ�ខ
ួ
ចំំណេ�ញ ឬខាត រយៈៈពេ�ល ៣ខែ� ចាប់់ពីថ្ងៃី �ទី
ៃ ី ១ ខែ�មករា ដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ៣១ ខែ�មីីនា នៃ�ការិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ របាយការណ៍៍នីមួ
ី យ
ួ ៗ។

II
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ក្រា�ហ្វិិ�កអំំពីីព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�ប
េ

ទ្រព្យសកម្មសរុប

បំណុលស
 រុប

+7

+7,1

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០២០

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០២០

២៦..៥២៨
២៦
៥២៨..៨០៥

២៣..២៣១
២៣
២៣១..០៧០

២៤..៧៨៨
២៤
៧៨៨..៩០៦

២១..៦៨៣
២១
៦៨៣..២០២

១៧..៩០៩
១៧
៩០៩..១៧០

១៥..៨៨៦
១៥
៨៨៦..៤២១

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២១

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២១

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

មូលធនសរុប

លទ្ធផលលម្អិតក
 ្នុងការិយបរិច្ឆេទ

+6,2

+43,1

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០២០

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

៣.២៩៧
២៩៧..៧៣៥

១៩៣..៦៤១
១៩៣

៣.១០៥
១០៥..៧០៤

១៣៥..២៨០
១៣៥

២.០២២
០២២..៧៤៩

៩៨..៩២០
៩៨

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២១

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២១

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

អនុបាតចំណេញធ
 ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មមធ្យម

អនុបាតចំណេញធ
 ៀបនឹងមូលធនមធ្យម

+1

+១៨

គិិតជាភាគរយ

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

ពីីត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

គិិតជាភាគរយ

ពីីត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

០,៧៥

៦,០២

០,៧៤

៥,,៨៤
៥

០,៨៤

៧,,៤៥
៧

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២១

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២១

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩
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III

សមាសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

Yves Jacquot
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល

Dominic Jacques

Madi Akmambet

Martin Ouellet

Christian St-Arnaud

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

Paolo Pizzuto

Etienne Chenevier

Henri Calvet

Guy Quaden

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ

IV
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សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងរបស់់ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
វិិនិិយោ�គិិនជាទីីគោ�រព ខ្ញុំំ�សូូមអនុុញ្ញាា�តជម្រា�បជូូនពីីលទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីមួួយ ឆ្នាំំ�២០២១ ស្រ�បទៅ�តាម
លក្ខខខណ្ឌឌកំំណត់់របស់់និិយ័័តករមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (ន.ម.ក)។
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លរបាយការណ៍៍នេះ�ះ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាជួួបប្រ�ទះះនូូវរបត់់នៃ�ស្ថាា�នភាពជំំងឺឺកូូវីីដ។ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ “សហគមន៍៍ ២០ កុុម្ភៈៈ�” បណ្តាា�លឲ្្យ
មានកំំណើ�ើនយ៉ាា�ងឆាប់់រហ័័សនៃ�ករណីីឆ្លលងរីីករាលដាល ហើ�ើយរឹឹតតែ�គួួរឲ្្យសោ�កស្ដាា�យបំំផុុតនោះ�ះ ចំំនួួនអ្ននកស្លាា�ប់់ដោ�យសារមេ�រោ�គនេះ�ះ ក៏៏
មានការកើ�ើនឡើ�ើង។ ជារួួម ស្ថាា�នភាពនៃ�ការរីីករាលដាលជំំងឺឺនេះ�ះ ផ្គួួ�បផ្្សំំជាមួួយនឹឹងការថយចុះះ�នូូវជើ�ើងហោះ�ះហើ�ើរ និិងភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរអន្តតរជាតិិ
បានបន្តតបង្កកផលប៉ះះ�ពាល់់ជាអវិិជ្ជជមានដល់់អាជីីវកម្មមក្នុុ�ងស្រុ�ុក ជាពិិសេ�ស វិិស័័យបដិិសណ្ឋាា�រកិិច្ចច កាត់់ដេ�រ និិងសំំណង់់។
ដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញតួួនាទីីសំំខាន់់របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�អតិិថិិជនកម្ចីី�ដែ�លទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរដោ�យសារវិិបត្តិិ�នៃ�ការរីីករាលដាលជំំងឺឺកូូវីីដ
ធនាគារ ABA បន្តតរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិញ
ិ ដោ�យអនុុវត្តតតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� ។ គិិតត្រឹ�ម
ឹ ត្រី�ីមាសទីីមួយ
ួ ឆ្នាំំ� ២០២១
កម្ចីី�ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិញ
ិ មានចំំនួួន ១០.៤៩៨ ជាទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ៥៣៧ លានដុុល្លារា� អាមេ�រិិក។ ចំំណែ�កនៃ�កម្ចីី�ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិញ
ិ
នៅ�ក្នុុ�ងផលបត្រ�កម្ចីី�សរុុបមាន ១៣%។ ទន្ទឹឹ�មនេះ�ះដែ�រ ធនាគារ ABA ចាត់់ទុក
ុ កម្ចីី�ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិញ
ិ ជាកម្ចីី�ដែ�លមានគុុណភាពខ្ពពស់់
ដោ�យសារ ៩០% ក្នុុ�ងចំំណោ�មនោះ�ះ បានស្នើ�ើ�សុំំ�រយៈៈពេ�លអនុុគ្រោះ��ះសម្រា�ប់់ការបង់់ប្រា�ក់ដើ�
់ ម
ើ និិងបន្តតបង់់តែ�ការប្រា�ក់់។ ធនាគារ ABA នឹឹង
បន្តតជួួយដល់់អតិិថិិជនកម្ចីី�របស់់ខ្លួួ�ន ក្នុុ�ងការជម្នះះ�ពេ�លវេេលាដ៏៏លំំបាកនេះ�ះតាមរយៈៈគោ�លនយោ�បាយរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិិញ។
បន្ថែ�ែមលើ�ើការរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិញ
ិ ធនាគារបានបន្តតផ្តតល់់កម្ចីី�ថ្មីី�ៗដល់់អតិិថិជ
ិ នរបស់់ខ្លួួន
� ដោ�យសារការទទួួលបានដើ�ើមទុុន ពិិតជាមានសារៈ�សំំខាន់់
សម្រា�ប់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងអាជីីវកម្មមនានា មិិនត្រឹ�ឹមតែ�នៅ�ពេ�លសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកំំពុុងរីីកចម្រើ��ើនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំងក្នុុ�ងគ្រា�មានវិិបត្តិិ�ផងដែ�រ។
ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីីមួួយ ឆ្នាំំ�២០២១ កម្ចីី�ចំំនួួន ១១.៤៥៣ គិិតជាទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ៥០៥,១ លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនអតិិថិិជន។ កម្ចីី�
នេះ�ះបានបង្កើ�ើ�នផលបត្រ�កម្ចីី�ដុុលរបស់់ធនាគារប្រ�មាណ ១០% គិិតជាទឹឹកប្រា�ក់់សរុុបចំំនួួន ៤,២ ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។
ធនាគារ ABA បន្តតចូូលរួួមក្នុុ�ងគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានទ្រ�ទ្រ�ង់់សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម ឆ្នាំំ� ២០២០ (SCFS) ដែ�លជាគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�ម
របស់់រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លកម្ពុុជា
� ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងផ្តតល់់កម្ចីី�ដែ�លមានអត្រា�ការប្រា�ក់់សមរម្្យដល់់សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម។ ក្នុុ�ងគម្រោ��ងផ្តតល់់
កម្ចីី�នេះ�ះ ធនាគារបានផ្តតល់់កម្ចីី�ជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ ២,៣ លានដុុល្លារា� អាមេ�រិិក សម្រា�ប់់ចំំណាយដើ�ើមទុុន និិងទុន
ុ បង្វិិល
� ដែ�លមានអត្រា�ការប្រា�ក់់
ពិិសេ�ស ៧% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� និិងមានរយៈៈពេ�លរហូូតដល់់ ៧ ឆ្នាំំ�។
ចំំពោះ�ះផ្នែ�ែកថវិិកា ធនាគារ ABA បន្តតទទួួលបានកំំណើ�ើននូូវផលបត្រ�ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ដែ�លមានចំំនួួនស្មើ�ើ�នឹឹង ៥,២ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារា� អាមេ�រិិក ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី ស
ទីីមួួយ ឆ្នាំំ� ២០២១ កើ�ើន ៧% ធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�ីមាសចុុងក្រោ��យ ឆ្នាំំ�២០២០។ ដោ�យសារអតិិថិិជនជាច្រើ��ើនជ្រើ��ើសយក ABA ធ្វើ�ើ�ជាធនាគារ
ដៃ�គូូរបស់់ខ្លួួន
� នោះ�ះមូូលដ្ឋាាន
� អតិិថិជ
ិ ននៅ�ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីីមួយ
ួ ឆ្នាំំ២
� ០២០ បានកើ�ើនឡើ�ើង ៦% ហើ�ើយចំំនួួនអតិិថិជ
ិ នរបស់់ធនាគារ ABA បាន
កើ�ើនឡើ�ើងដល់់ ១,៥ លាននាក់់។
សូូចនាករសមិិទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ABA បង្ហាា�ញពីីកំំណើ�ើន អំំឡុុងពេ�លរាយការណ៍៍នេះ�ះ៖
■

គិិតត្រឹ�ម
ឹ ចុុងត្រី�មា
ី សទីីមួយ
ួ ឆ្នាំំ� ២០២១ ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុបកើ�ន
ើ ឡើ�ើង ៧,១% ធៀ�ៀបទៅ�ត្រី�ីមាសទីីបួន
ួ ឆ្នាំំ� ២០២០ ហើ�ើយសម្រេ��ចឈាន
ដល់់ ៦,៦ ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។

■

សមធនភាគហ៊ុុ�និិករបស់់ធនាគារក៏៏កើ�ន
ើ ឡើ�ើងផងដែ�រ ហើ�ើយសម្រេ��ចឈានដល់់ ៨១៥,៣ លានដុុល្លារា� អាមេ�រិិក អំំឡុុងពេ�លរាយការណ៍៍នេះ�ះ។

■

ធនាគារទទួួលបានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ ៤៧,៥ លានដុុល្លាា�រ សម្រា�ប់់ត្រី�ីមាសនេះ�ះ

សមិិទ្ធធផលទាំំងនេះ�ះ ជាចម្្បង អាចសម្រេ��ចបានដោ�យសារ អនុុភាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធសេ�វាធនាគារឌីីជីីថល និិងប្រ�ព័័ន្ធធស្វ័័�យសេ�វាដ៏៏ទំំនើ�ើបរបស់់
ធនាគារ។ អំំឡុុងពេ�លរបាយការណ៍៍នេះ�ះ ធនាគារបន្តតធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវកម្មមវិិធីីសេ�វាធនាគារ គឺឺ ABA Mobile ដោ�យនាំំមកនូូវសេ�វាកម្មម
និិងមុុខងារងាយស្រួ�ួលថ្មីី�ៗ ដូូចជា កំំណត់់ការទូូទាត់់ និិងផ្ទេ�េរប្រា�ក់់តាមកាលវិិភាគ កែ�លម្អអមុុខងារទូូទាត់់វិិក្កកយបត្រ� និិងបញ្ចូូ�លលុុយទូូរស័័ព្ទទ
ពង្រឹ�ឹងមុខងា
ុ
រដកប្រា�ក់់មិន
ិ ប្រើ��ើកាត និិងមុខងា
ុ
រ និិងសេ�វាកម្មមផ្សេ�េ�ងៗជាច្រើ��ើនទៀ�ៀត។ ធនាគារក៏៏បានបញ្ជ្រា�បបន្ថែ�ែ
ា�
មនូូវសេ�វាកម្មមរបស់់ខ្លួួន
� ដល់់
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋកម្ពុុជា
� ដែ�លមិិនមានគណនីីធនាគារ តាមរយៈៈការជួួយសម្រួ�ួលពីីកម្មមវិធី
ិ សេ�
ី វាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទ ដោ�យដាក់់ឲ្យ្ ដំំណើ�ើរការមុុខងារ
គណនីីរហ័័ស។ មុុខងារនេះ�ះអនុុញ្ញា�ាតឲ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋកម្ពុុ�ជា អាចបើ�ើកគណនីីធនាគារ ABA ដោ�យផ្ទាា�ល់់ពីីទូូរស័័ព្ទទស្មាា�តហ្វូូ�នរបស់់ខ្លួួ�ន និិង
មិិនបាច់់អញ្ជើ�ើ�ញទៅ�ធនាគារឡើ�ើយ។ មុុខងារនេះ�ះ ផ្ដដល់អ
់ ត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍យ៉ាងច្រើ��
ា�
ន
ើ អំំឡុុងពេ�លរីីករាលដាលនៃ�ជំំងឺឺកូវីូ ដ
ី ស្រ�បពេ�លដែ�លវិិធានការ
សុុខាភិិបាល និិងការរក្្សាគម្លាា�តសុុវត្ថិិ�ភាពដ៏៏តឹឹងរ៉ឹឹ�ង ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានការលំំបាក ក្នុុ�ងការអញ្ជើ�ើ�ញទៅ�ធនាគារ។ តែ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
មានគណនីីរហ័័សជាង ៥៣.០០០ ត្រូ�ូវបានបើ�ើក។
បណ្តាាញ
� សាខារបស់់ធនាគារ ABA ក៏៏ត្រូ�ូវបានពង្រី�ីក និិងធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងផងដែ�រ។ ធនាគារបានបើ�ើកសាខាមួួយនៅ�ខេ�ត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី បាន
ដាក់់ឲ្យ្ ដំំណើ�ើរការទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វា ABA 24/7 ថ្មីី� ២ កន្លែ�ែង នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�លមានចរាចរណ៍៍មមាញឹឹកក្នុុ�ងរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ និិងបានពង្រី�ីក
ទីីតាំំងដែ�លមានស្រា�ប់់ដើ�ើម្្បីីនាំំមកនូូវទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វាបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដែ�លជាការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងចំំនួួនអតិិថិិជនដែ�លកើ�ើនឡើ�ើងជាប្រ�ចាំំ។

ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី ១ ឆ្នាំំ២០២១
�

V

ក្នុុ�ងខែ�មីីនា ទស្្សនាវដ្តីី� Global Finance ដែ�លជាទស្្សនាវដ្តីី�ហិិរញ្ញញវត្ថុុដ៏
� ល្្
៏ បីីល្្បាញរបស់់ពិភ
ិ ពលោ�ក បានប្រ�សិិទ្ធនា
ធ មធនាគារ ជា“ធនាគារ
ដ៏៏ឆ្នើ�ើ�មនៅ�កម្ពុុ�ជា ឆ្នាំំ�២០២១”។ ធនាគារ ABA ទទួួលបានកិិត្តិិ�យសនេះ�ះសម្រា�ប់់ការយកចិិត្តតទុុកដាក់់យ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់់ចំំពោះ�ះតម្រូ�ូវការរបស់់
អតិិថិិជនខ្លួួ�ន និិងការសម្រេ��ចបាននូូវលទ្ធធផលកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ� ខណៈៈដែ�លសាងបាននូូវគ្រឹះ�ះ�ដ៏៏រឹឹងមាំំសម្រា�ប់់ភាពជោ�គជ័័យ
នៅ�ពេ�លអនាគត ទោះ�ះបីីជាមានការរីីករាលដាលជំំងឺឺកូូវីីដជាសកលក៏៏ដោ�យ។
លើ�ើសពីីនេះ�ះ ធនាគារ ABA ទទួួលបានលិិខិត
ិ ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណពីស
ី ម្តេ�េចអគ្គគមហាសេ�នាបតីី ហ៊ុុ�ន សែ�ន ចំំពោះ�ះការរួួមចំំណែ�កដល់់ការអភិិវឌ្្ឍ
សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ជា
ច តិិ ក្នុុ�ងនាមជាសហគ្រា�សដែ�លបង់់ពន្ធធច្រើ��ន
ើ ជាងគេ�សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២០។ ក្នុុ�ងនាមជាសហគ្រា�សដែ�លបង់់ពន្ធធច្រើ��ន
ើ ជាងគេ�លំំដាប់់
ទីី ១២ ធនាគារបានបង្ហាា�ញពីីការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តត និិងតម្លាា�ភាពក្នុុ�ងអភិិបាលកិិច្ចចល្អអលើ�ើពន្ធធសាជីីវកម្មមដោ�យបំំពេ�ញតាមកាតព្វវកិិច្ចចពន្ធធរបស់់ខ្លួួ�ន។
ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារពាណិិជ្ជជកម្ពុុជា
� ទីីមួយ
ួ ដែ�លបោះ�ះផ្្សាយសញ្ញាាបណ្ណ
�
សាជី
ណ
វី កម្មមដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់សរុុប ៨៤,៨ ប៊ីីលា
� នរៀ�ៀល ធនាគារ ABA
ក៏៏មានតួួនាទីីក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍផ្្សារមូូលបត្រ� និិងលើ�ើកកម្ពពស់់ប្រា�ក់់រៀ�ៀលផងដែ�រ។
ក្នុុ�ងខែ�កុុម្ភៈៈ� ធនាគារបានបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន និិងធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់់ការប្រា�ក់់សញ្ញាា�បណ្ណណសាជីីវកម្មមលើ�ើកទីីបីីដល់់ម្ចាា�ស់់សញ្ញាា�បណ្ណណរបស់់
ខ្លួួ�ន។ សរុុប ទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ៣,៣ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវបានទូូទាត់់ជាការប្រា�ក់់សម្រា�ប់់សញ្ញាា�បណ្ណណចំំនួួន ៨៤៨.២១០ ។
ធនាគារ ABA បន្តតអនុុវត្តតយុុទ្ធសាស្ត្រ�រធុ
ធ
រុ កិិច្ចរច បស់់ខ្លួួន
� ដោ�យផ្តោ�ោត
� លើ�ើផលិិតផលហិិរញ្ញញវត្ថុុឌី
� ជី
ី ថ
ី ល និិងកម្ចីី�ផលិិតភាពដល់់អាជីីវកម្មម ក្នុុ�ងវិស័
ិ យ
័
សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ពិ
ច ត
ិ ។ ខណៈៈពេ�លដែ�លបន្តតនវានុុវត្តតកម្មមដំំណោះ�ះស្រា�យសេ�វាធនាគារ ធនាគារអនុុវត្តតនូូវវប្្បធម៌៌គ្រ�ប់គ្រ�ងហានិ
់
ភ័
ិ យ
័ ដ៏៏រឹងមាំំដែ�
ឹ
លពង្រឹ�ឹង
ដោ�យមុុខងារសវនកម្មម និិងមុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម។
ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលនឹឹងបន្តតមានតួួនាទីីសកម្មមក្នុុង
� ការត្រួ�ួតពិិនិត្្
ិ យការប្រ�តិិបត្តិិ�នូវូ យុុទ្ធសាស្ត្រ�រ
ធ
របស់់ធនាគារ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការអនុុវត្តត និិងស្តតង់់ដារល្អអ
បំំផុុត។ សម្រេ��ចកិិច្ចកា
ច រនេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលមានសមាជិិកប្រ�កបដោ�យសមត្ថថភាពពេ�ញលេ�ញដែ�លមានបទពិិសោ�ធន និិងជំំនាញច្្បាស់់លាស់់
ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្តុុ� និិងអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម។
តាងនាមឲ្្យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ខ្ញុំំ�សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់គណៈៈប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ធនាគារ ABA ចំំពោះ�ះភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ និិងការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តត។
ខ្ញុំំ�ក៏៏សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងនិិយ័័តករមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (ន.ម.ក) ដែ�លតែ�ងតែ�ផ្តតល់់ការណែ�នាំំ និិងការគាំំទ្រ�។
ជាចុុងក្រោ��យ ខ្ញុំំសូ
� ម
ូ អរគុុណដល់អ
់ តិិថិជ
ិ នទាំំងអស់់ សម្រា�ប់់ទំំនុក
ុ ចិិត្តតលើ�ធ
ើ នាគារ និិងភាគីីពាក់់ព័ន្ធ
័ ផ្សេ�េ
ធ �ងៗសម្រា�ប់់ភាពជឿ�ឿជាក់់លើ�ធ
ើ នាគារ
ABA គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា។

ថ្ងៃទី ៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

ចុះហត្ថលេខារួច

លោក Yves Jacquot

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

VI

ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី ១ ឆ្នាំំ២០២១
�

មាតិិកា
ព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប	

II

ក្រា�ហ្វិិ�កអំំពីីព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប

III

សមាសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

IV

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងរបស់់ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

V

្នែកទី 1. ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�ពាក់់ព័័ន្ធធបុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�

2

a. អត្តតសញ្ញាា�ណបុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីីល
� ក់់មូូលបត្រ�	3
b. លក្ខខណៈៈនៃ�ធុុរកិិច្ចច	3
c.	ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសរបស់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នចុះះ�បញ្ជីី�	4

្នែកទី 2. ព័័ត៌៌មានអំំពីីលទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការធុុរកិិច្ចច

6

a. លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការធុុរកិិច្ចច ដោ�យរួួមបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មានតាមផ្នែ�ែក	7
b. រចនាសម្ព័័�ន្ធធចំំណូូល	7

្នែកទី 3. របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញដោ�យសវនករឯករាជ្្យ
្នែកទី 4. ការពិិភាក្្សា និិងការវិិភាគរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង	

8
10

a.	ទិិដ្ឋឋភាពទូូទៅ�នៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ 	11
b. កត្តាា�សំំខាន់់ៗដែ�លប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើផលចំំណេ�ញ	15
c. ការប្រែ��ប្រួ�ួលសំំខាន់់ៗលើ�ើការលក់់ និិងចំំណូូល 	16
d. ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ អត្រា�ការប្រា�ក់់ និិងថ្លៃ�ៃទំំនិិញ 	16
e. ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�អតិិផរណា	16
f.	គោ�លនយោ�បាយសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច សារពើ�ើពន្ធធ និិងរូូបិិយវត្ថុុ�របស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាល	16
ហត្ថថលេ�ខាអភិិបាលរបស់់បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីីល
� ក់់មូូលបត្រ�	

១៦

ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី ១ ឆ្នាំំ២០២១
�

1

្នែកទី 1
ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�ពាក់់ព័ន្ធ
័ ធបុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�

a. អត្តតសញ្ញាា�ណបុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីីល
� ក់់មូូលបត្រ�
ឈ្មោះ�ះ��ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នជាអក្្សរខ្មែ�ែរ

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់

ជាអក្្សរឡាតាំំង

Advanced Bank of Asia Limited

លេ�ខកូូដស្តតង់់ដារ

KH ២០០០០៩១៩៨៦

ទីីស្នាា�ក់់ការ

អគារលេ�ខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និិង១៤៨ អា បេ� សេ� ដេ� វិិថីីព្រះ�ះសីីហនុុ
និិងអគារលេ�ខ ១៥ និិង ១៥៣ អា បេ� សេ� ផ្លូូ�វលេ�ខ ២៧៨ និិង ផ្ទះះ�លេ�ខ
១៧១ ផ្លូូ�វត្រ�សក់់ផ្អែ�ែម ភូូមិិ៤ សង្កាា�ត់់បឹឹងកេ�ងកង ១ ខណ្ឌឌបឹឹងកេ�ងកង
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ

(+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣

លេ�ខទូូរសារ

(+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

គេ�ហទំំព័័រ

www.ababank.com

អុីី�មែ�ល

info@ababank.com

លេ�ខវិិញ្ញាា�បនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីីពា
� ណិិជ្ជជកម្មម

០០០១០៥៩៣ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ធ្នូូ� ២០១០

លេ�ខអាជ្ញាា�បណ្ណអាជីី
ណ
វកម្មម

B១៤ ចេ�ញដោ�យធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ មករា ២០២១

សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចអនុុញ្ញាា�ត និិងចុះះ�បញ្ជីីឯ
� កសារផ្តតល់់
ព័័ត៌៌មានលេ�ខ

១៥៥/១៩ គ.ម.ក. ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៧ សីីហា ២០១៩

ឈ្មោះ�ះ��បុុគ្គគលតំំណាងបុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីីល
� ក់់មូូលបត្រ�

លោ�ក Askhat Azhikhanov

b. លក្ខខណៈៈនៃ�ធុុរកិិច្ចច
ធនាគារ ABA ជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឯកជននាំំមុុខរបស់់កម្ពុុ�ជា បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ឆ្នាំំ� ១៩៩៦ មានឈ្មោះ�ះ��ថា ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់។
ឆ្លលងកាត់់ការអភិិវឌ្្ឍនិិងកំំណើ�ើនជាង ២៥ ឆ្នាំំ�កន្លលងមកនេះ�ះ ABA បានពង្រឹ�ឹងជំំហររបស់់ខ្លួួ�នយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំក្នុុ�ងទីីផ្្សារ និិងក្លាា�យជាធនាគារមួួយ
ក្នុុ�ងចំំណោ�មធនាគារពាណិិជ្ជជកំំពូល
ូ ទាំំងបីី នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។ សព្វវថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ
ABA មានបម្រើ��ើសេ�វាជូូនដល់់បណ្ដាអ
ា� តិិថិជ
ិ នជាច្រើ��ើនដូូចជា សហគ្រា�ស
ធុុនតូូច និិងមធ្្យម, អាជីីវកម្មមខ្នាា�តតូូច, និិងរូូបវន្តតបុុគ្គគល។
ធនាគារ ABA គឺឺជាបុុត្រ�សម្ពពន្ធធរបស់់ធនាគារជាតិិកាណាដា (www.nbc.ca) ដែ�លជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួួយ មានទ្រ�ព្្យសកម្មមជាង ២៧៣
ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ� ២០២១ និិងមានបណ្តាា�ញធនាគារសម្ពពន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។ ក្នុុ�ងនាម
ជាភាគហ៊ុុ�និិកមួួយរបស់់ធនាគារ ABA តាំំងពីីឆ្នាំំ� ២០១៤ មក ធនាគារជាតិិកាណាដាបានក្លាាយ
� ជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុអា
� មេ�រិិកខាងជើ�ើងទីីមួយ
ួ
ដែ�លឈានជើ�ើងចូូលវិិស័័យធនាគារនៅ�កម្ពុុ�ជា។ ដោ�យមានស្នាា�ក់់ការកណ្តាា�លស្ថិិ�តនៅ�ទីីក្រុ�ុងម៉ុុ�ងរ៉េេ�អាល់់ ធនាគារជាតិិកាណាដាបានពង្រី�ីក
សាខានៅ�ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ខេ�ត្តត នៃ�ប្រ�ទេ�សជាមួួយនឹឹងអតិិថិជ
ិ នក្នុុ�ងដៃ� ២,៧ លាននាក់់។ ជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុធំំ
� ជាងគេ�លំំដាប់់ទីី ៦ ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
កាណាដា និិងនាំំមុុខគេ�នៅ�កេ�បិិច ធនាគារជាតិិកាណាដា ជាជម្រើ��ើសនៃ�បណ្ដាា�សហគ្រា�សធុុនតុុច និិងមធ្្យមនានានៅ�ទីីនោះ�ះ។
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១ ធនាគារ ABA គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប ៦,៦ ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក និិងបម្រើ��ើសេ�វាជូូនអតិិថិិជន
ចំំនួួន ១,៥ លាននាក់់ តាមរយៈៈបណ្តាា�ញទំំលំំទូូលាយនៃ�សាខាចំំនួួន ៧៩ ទីីតាំំងស័័យសេ�វាធនាគារជាង ៦០០ និិងប្រ�ព័័ន្ធធសេ�វាធនាគារ
អនឡាញ និិងសេ�វាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទដ៏៏ទំំនើ�ើប។ ធនាគារ ABA ទទួួលបានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទាន រយៈៈពេ�លវែែងកម្រិ�ិត ‘B+’ ជាមួួយ
ទស្្សនវិិស័យ
័ “ស្ថិិ�រភាព” ពីីភ្នាា�ក់ងា
់ រវាយតម្លៃ�ៃឥណទាន Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings។ កម្រិ�ិតឥណទានត្រូ�ូវបានបញ្ជាា�ក់់
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ជាថ្មីី� ក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០។

c. ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសរបស់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នចុះះ�បញ្ជីី�
សកម្មមភាព និិងស្ថាា�នភាពទីីផ្្សាររបស់់ធនាគារ ABA ត្រូ�ូវបានពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមនៅ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីមួួយ ឆ្នាំំ�២០២១។

ការពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធស្វ័័�យសេ�វាធនាគារ
ធនាគារ ABA បន្តតធ្វើ�ើ�ឲ្្យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូវូ ប្រ�ព័័ន្ធស្វ័័�
ធ យសេ�វាធនាគាររបស់់ខ្លួួន
� ដោ�យអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្្យអតិិថិជ
ិ នអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងគណនីរី បស់់ខ្លួួន
� កាន់់តែ�
រលូូន និិងងាយស្រួ�ួលបានគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា។ ABA Mobile ជាកម្មមវធីីសេ�វាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទដែ�
ទ លទទួួលបានពានរង្វាាន់
� រ់ បស់់ធនាគារ មានមុុខ
ងារថ្មីី�ៗជាច្រើ��ើន រួួមមាន៖
■

បើ�ើកគណនីីរហ័័សដោ�យមិិនបាច់់អញ្ជើ�ើ�ញមកធនាគារ

■

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការឆ្លលងរូូបិិយប័័ណ្ណណសម្រា�ប់់សេ�វា E-Cash

■

ពង្រឹ�ឹងសេ�វាបញ្ចូូ�លលុុយទូូរស័័ព្ទទ និិងការបង់់វិិក្កកយបត្រ�ទឹឹក

■

កំំណត់់ពេ�លវេេលាការទូូទាត់់ និិងផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�

ក្នុុ�ងខែ�មករា ដោ�យដាក់់ឲ្យ្ ប្រើ��ើប្រា�ស់គណនី
់
រី ហ័័សនៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិធី
ិ សេ�
ី វាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទរទ បស់់ខ្លួួន
� ធនាគារបានផ្តតល់់សេ�វាកាន់់តែ�ងាយស្រួ�ួល
ដល់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លមិិនទាន់់មានគណនីីធនាគារ។ សេ�វាកម្មមនេះ�ះជួយ
ួ ឲ្្យប្រ�ជាពលរដ្ឋឋកម្ពុុជា
� ដែ�លមិិនមានគណនីីធនាគារ ងាយស្រួ�ួលបើ�ើក
គណនីីដំំបូូងរបស់់ខ្លួួន
� តាមរយៈៈទូូរស័័ព្ទស្មា
ទ ត
ា� ហ្វូូ�នរបស់់ពួក
ួ គេ�តែ�ប៉ុុ�ន្មាាន
� ជំំហានប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងមិន
ិ បាច់់អញ្ជើ�ើ�ញទៅ�ធនាគារទៀ�ៀតផង។ នៅ�ពេ�ល
បង្កើ�ើ�តគណនីីរហ័័សបានជោ�គជ័័យហើ�ើយ អតិិថិជ
ិ នអាចពិិនិត្្
ិ យសមតុុល្្យគណនីីរបស់់ពួក
ួ គេ� ទទួួល និិងផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ ទូូទាត់់វិក្ក
ិ យ
ក បត្រ�នានា ទូូទាត់់
ជាមួួយ ABA PAY នៅ�តាមហាង ភោ�ជនីីយដ្ឋាា�ន ឬអនឡាញ និិងទទួួលបានការជូូនដំំណឹឹងអំំពីីគ្រ�ប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការទាំំងអស់់។គណនីីរហ័័ស
អាចដាក់់ប្រា�ក់់បានយ៉ាា�ងងាយស្រួ�ួលតាមរយៈៈម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់ប្រា�ក់់ (CiM) និិងម៉ាា�ស៊ីី�នដកដាក់់ប្រា�ក់់ (CRM) របស់់ធនាគារ ABA ឬតាមរយៈៈ
ការទទួួលប្រា�ក់់ផ្ទេ�េរពីីគណនីី ABA ណាមួួយ ធនាគារផ្សេ�េ�ង ឬកាបូូបអេ�ឡិិកត្រូ�ូនិិក។ គណនីីរហ័័សជាង ៥០.០០០ បានបើ�ើកតែ�នៅ�ក្នុុ�ង
ត្រី�ីមាសទីីមួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
បណ្តាាញ
� សាខាធនាគារ ABA ក៏៏ត្រូ�វូ បានពង្រី�ីក និិងពង្រឹ�ឹង។ ជាការឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះកំំណើ�ើនជាបន្តតបន្ទាាប់
� នូ
់ វូ មូូលដ្ឋាាន
� អតិិថិជ
ិ ន ធនាគារបាន
បើ�ើកសម្ពោ�ោធ
� សាខារបស់់ខ្លួួន
� នៅ�ខេ�ត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី បានពង្រី�ីកទីីតាំំងសាខាដែ�លមានស្រា�ប់់ដើ�ម្្
ើ បីីបន្ថែ�ែមម៉ាាស៊ីី�
� នស្វ័័�យសេ�វាបន្ថែ�ែម និិងបានដាក់់ឲ្យ្
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វា ABA 24/7 ចំំនួួន ២ បន្ថែ�ែម នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�លមានចរាចរណ៍៍មមាញឹឹកនៅ�រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ ទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វា
ABA 24/7 ជាសមាសធាតុុស្នូូ�លមួួយរបស់់ធនាគារដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់សេ�វាធនាគារទូូលំំទូូលាយបានគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា និិងប្រាំ�ំពីីរថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួយសប្តាា�ហ៍៍
ដែ�លជួួយឲ្្យអតិិថិិជនអាចធ្វើ�ើ�ការដាក់់ និិងដកប្រា�ក់់ដោ�យមិិនបាច់់រង់់ចាំំលេ�ខរៀ�ៀងនៅ�តាមសាខាឡើ�ើយ។ ទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វា ABA 24/7 ក៏៏
ផ្តតល់់នូូវសេ�វាដាក់់មូូលប្្បទានបត្រ�តាមរយៈៈម៉ាា�ស៊ីី�នស្វ័័�យសេ�វាផងដែ�រ។ ម៉ាា�ស៊ីី�ននេះ�ះទទួួលទាំំងមូូលប្្បទានបត្រ�ធនាគារ ABA និិងមូូលប្្ប
ទានបត្រ�ពីីធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ុកផ្សេ�េ�ងៗផងដែ�រ។

ការអភិិវឌ្្ឍប្រ�ព័័ន្ធធធនាគារអនឡាញសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មម
ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីីមួយ
ួ ឆ្នាំំ២
� ០២១ ប្រ�ព័័ន្ធសេ�
ធ វាធនាគារអនឡាញសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មម (IBB) របស់់ធនាគារត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាពគួួរឲ្យ្ កត់់សម្គាាល់
� ។
់
ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងវិិញ និិងបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងវិិញដោ�យមានការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទិិដ្ឋឋភាពធុុរៈ�កិិច្ចចចុុងក្រោ��យបង្អអស់់។
ការផ្លាាស់
� ប្តូូ
់ រ� មួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មការផ្លាាស់
� ប្តូូ
់ រ� នានានោះ�ះ ប្រ�ព័័ន្ធប្រធ �តិិបត្តិកា
ិ� រផ្ទាាល់
� ់ (Host-to-Host) ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងសម្រា�ប់់ការដាក់់ឯកសារ
ទូូទាត់់ជាចំំនួួនច្រើ��ើន និិងការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់គណនីីដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�ពេ�ញលេ�ញ ។ ប្រ�ព័័ន្ធធប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្ទាា�ល់់នេះ�ះបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាពរំំហូូរការងារ
ដោ�យដៃ� និិងកាត់់បន្ថថយកំំហុុសអចេ�តនា។ មុុខងារនេះ�ះមានភាពងាយស្រួ�ួលខ្លាំំ��ង និិងចំំណេ�ញពេ�លវេេលាសម្រា�ប់់សហគ្រា�សធំំៗ ហើ�ើយ
សហគ្រា�សសាជីីវកម្មមធំំៗបានកោ�តសរសើ�ើរប្រ�ព័័ន្ធធប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្ទាាល់
� ់នេះ�ះរួួចហើ�ើយ។
គណនីីនិម្មិិ�
ិ ត ដែ�លជាការពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមមួួយទៀ�ៀត នាំំមកនូូវដំំណោះ�ះស្រា�យឆ្លាាត
� វៃៃ និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពសម្រា�ប់់ម្ចាស់
ា� អា
់ ជីីវកម្មមនានា។ គណនីីនិម្មិិ�
ិ ត
ជាគណនីីធនាគារអរូូបិយ
ិ បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្រោ��មគណនីីធនាគារអាជីីវកម្មមតែ�មួយ
ួ ដែ�លកាត់់បន្ថថយតម្រូ�ូវការការកាន់់កាប់់គណនីច្រើ��
ី ន
ើ ។ គណនីី
នេះ�ះ ជួួយសន្្សំំការចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាច់់ប្រា�ក់់ឆ្លងគណនី
ល
ីច្រើ��ើន។
ដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ឹងសុវុ ត្ថិិ�ភាព និិងភាពបត់់បែ�ននៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះ កម្មមវិិធីី DigiGuard ត្រូ�ូវបានដាក់់ឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�វាធនាគារអន
ឡាញសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មម (IBB)។ វាជាកម្មមវិិធីីបង្កើ�ើ�តលេ�ខសម្ងាា�ត់់ប្រើ��ើប្រា�ស់់តែ�មួួយដងសម្រា�ប់់ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ពីីរកត្តាា�។ កម្មមវិិធីី DigiGuard
របស់់ធនាគារបំំបាត់់កង្វវល់់នានាក្នុុ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់ឧ
់ បករណ៍៍ hard token សម្រា�ប់់ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់
� ពី
់ រី កត្តាា�នៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធសេ�
ធ វាធនាគារអនឡាញ
សម្រា�ប់់អាជីីវកម្មម (IBB) ដោ�យអនុុញ្ញាា�តឲ្្យអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់អា
់ ចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ដោ�យខ្លួួ�នឯងកាន់់តែ�ងាយស្រួ�ួល និិងរលូូនជាមួួយនឹឹងទូូរស័័ព្ទទស្មាា�ត
ហ្វូូ�នរបស់់ខ្លួួ�នខណៈៈពេ�លដែ�លកំំពុុងប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�វាធនាគារអនឡាញសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មម (IBB)។
ដូូចគ្នាា�ផងដែ�រ នៅ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីមួួយ ធនាគារបានប្រ�កាសថា ម្ចាា�ស់់អាជីីវកម្មមនានាអាចភ្ជាា�ប់់គណនីីធនាគារ ABA របស់់ខ្លួួ�នទៅ�នឹឹងគណនីី
QuickBooks Online របស់់ខ្លួួន
� នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ
ធ នាគារអនឡាញ ABA សម្រា�ប់់អាជីីវកម្មមដើ�ម្្
ើ បីីធ្វើ�ើ�ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់
� ប្រ់ �តិិបត្តិកា
ិ� ររបស់់ខ្លួួន
� ដោ�យ
ស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។ មានមុុខងារជាច្រើ��ើននឹឹងជួួយដល់់អាជីីវកម្មមនានាគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទនាពេ�លអនាគតទៀ�ៀត។
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ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី ១ ឆ្នាំំ២០២១
�

ការទូូទាត់់ការប្រា�ក់់សញ្ញាា�បណ្ណណសាជីីវកម្មម
ក្នុុ�ងខែ�កុុម្ភៈៈ� ធនាគារបានបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន និិងធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់់ការប្រា�ក់់សញ្ញាា�បណ្ណណសាជីីវកម្មមលើ�ើកទីីបីីដល់់ម្ចាា�ស់់សញ្ញាា�បណ្ណណរបស់់
ខ្លួួ�នតាមរយៈៈធនាគារអេ�ស៊ីី�លីីដា ដែ�លដើ�ើរតួួជាភ្នាា�ក់ងា
់ រទូូតាត់់។ សរុុប ទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ៣,៣ ប៊ីីលា
� នរៀ�ៀល ត្រូ�ូវបានទូូទាត់់ជាការប្រា�ក់់សម្រា�ប់់
សញ្ញាា�បណ្ណណចំំនួួន ៨៤៨.២១០ ។

ការទទួួលស្គាា�ល់់ថ្នាា�ក់់ជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ
កិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ��ងជាបន្តតរបស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងការនាំំមកនូូវដំំណោះ�ះស្រា�យសេ�វាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទំំនើ�ើប ទទួួលបានការកោ�តសរសើ�ើរពីីសហគមន៍៍
ជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ។
ធនាគារ ABA បានទទួួលលិិខិត
ិ សរសើ�ើរពីីសម្តេ�េចមហាអគ្គគសេ�វាបតីីតេ�ជោ� ហ៊ុុ�ន សែ�ន នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� នៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុជា
� ដែ�លបាន
កោ�តសរសើ�ើរនូូវការរួួចំំណែ�ករបស់់ធនាគារចំំពោះ�ះការអភិិវឌ្្ឍសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ជា
ច តិិ ក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកបង់់ពន្ធធច្រើ��ន
ើ ជាងគេ�មួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មអ្ននកបង់់ពន្ធធ
ទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឆ្នាំំ� ២០២០។ ជាអ្ននកបង់់ពន្ធធច្រើ��ើនជាងគេ�លំំដាប់់ទីី ១២ ធនាគារបានបង្ហាា�ញពីីការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តត និិងតម្លាា�ភាពនៅ�ក្នុុ�ង
អភិិបាលកិិច្ចចពន្ធធសាជីីវកម្មមល្អអ ដោ�យបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការបង់់ពន្ធធ។
នៅ�ខែ�មករា ធនាគារ ABA បានទទួួលពានរង្វាាន់
� ់ "ធនាគារឌីីជីថ
ី លឆ្នើ�ើ�មនៅ�កម្ពុុជា
� ឆ្នាំំ២
� ០២០" ពីីទស្្សនាវដ្តីី� Asiamoney ជាបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធរបស់់
ទស្្សនាវដ្តីី�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏៏ល្្បីីល្្បាញ Euromoney។ ពានរង្វាា�ន់់ពីីទស្្សនាវដ្តីី� Asiamoney បង្ហាា�ញពីីឧត្តតមភាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធឌីជី
ី ីថលរបស់់ធនាគារ
ABA រយៈៈពេ�លពីីរឆ្នាំំជា
� ប់់គ្នាា។
� អ្ននកជំំនាញទទួួលស្គាាល់
� ថា
់ ប្រ�ព័័ន្ធសេ�
ធ វាធនាគារឌីីជីថ
ី លរបស់់ធនាគារ ABA បានជួួយឲ្្យធនាគារទទួួលបាន
យល់់ពីី និិងបម្រើ��ើសេ�វាជូូនអតិិថិិជនរបស់់ខ្លួួ�ន។
ក្នុុ�ងខែ�មីីនា ពានរង្វាា�ន់់ “ធនាគារដ៏៏ឆ្នើ�ើ�មនៅ�កម្ពុុ�ជា ឆ្នាំំ�២០២១” ត្រូ�ូវបានទទួួលពីីទស្្សនាវដ្តីី� Global Finance ដែ�លជាទស្្សនាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ល្្បីីល្្បាញមួួយរបស់់ពិភ
ិ ពលោ�ក។ ការទទួួលស្គាាល់
� នេះ�ះ
់ ជាពានរង្វាាន់
� រ់ បស់់ធនាគាររយៈៈពេ�លប្រាំ�ំពីីរឆ្នាំំជា
� ប់់គ្នាាពី
� ទស្្ស
ី
នាវដ្តីី� Global Finance។
កិិតិ្តត�យសកំំពូូលនេះ�ះត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនធនាគារ ABA សម្រា�ប់់ការយកកចិិត្តតទុុកដាក់់យ៉ាា�ងប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននចំំពោះ�ះតម្រូ�ូវការរបស់់អតិិថិិជនខ្លួួ�ន និិង
ការសម្រេ��ចបានលទ្ធធផលកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើររៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំខណៈ
ំ�
ៈពេ�លដែ�លកំំពុុងកសាងគ្រឹះ�ះ�សម្រា�ប់់ភាពជោ�គជ័័យនាពេ�លអនាគត ទោះ�ះបីីជាមាន
ការីីករាលដាលនៃ�ជំំងឺឺទូូទាំំងសកលលោ�កក៏៏ដោ�យ។
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្នែកទី 2
ព័័ត៌៌មានអំំពីលទ្ធធ
ី ផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការធុុរកិិច្ចច

a. លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការធុុរកិិច្ចច ដោ�យរួួមបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មានតាមផ្នែ�ែក
លទ្ធធផលសម្រេ��ចបានសំំខាន់់ៗ

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២១

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨

៨៤.៥១៧

៨១.៥៦៨

៦៦.៥១៣

១៧.០៤៨.៨៥៥

១៥.៥០៥.៩៨៨

១១.២៦៥.០៣៧

១.៤៦៦.២៤៧

១.៣៨២.៤០១

៨២៨.៦៥១

២១.១៥៣.៧៦៥

១៩.៧០៥.០៩០

១៣.៨៣៦.០២៥

៧៩

៧៩

៧៧

៦.៣៧២

៦.២៦៦

៦.៤១០

៤៩០

៤៧១

៤១៨

១.៩២៥

១.៦២៧

១.២១៤

ផក
ផ្នែ
្នែ សេវាឥណទាន
ចំំនួួនគណនីីឥណទាន
ឥណទានដុុលសរុុប (លានរៀ�ៀល)

ផក
ផ្នែ
្នែ សេវាប្រាកប
់ ញ្ញើ
ចំំនួួនគណនីីប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សរុុប (លានរៀ�ៀល)

ព័ត៌មានទូទៅ
ចំំនួួនសាខាបើ�ើកដំំណើ�ើការ
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិកសរុុប
ចំំនួួនម៉ាា�ស៊ីី�ន អេ�ធីីអឹឹម
ចំំនួួនម៉ាា�ស៊ីី�នទូូទាត់់

b. រចនាសម្ព័័�ន្ធធចំំណូូល
ល.រ

ប្រ�ភពចំំណូូល

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃ��
និិងជើ�ើងសា

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

ចំណូលសរុប

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២១

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំនួួន
(លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ
(%)

ចំំនួួន
(លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ
(%)

ចំំនួួន
(លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ
(%)

៤១៧.៨៤៤

៨៨,១៩

៣៣៥.៤៣២

៨៨,៨៧

២៣១.៤៨០

៨៨,១៤

៥១.២៤៧

១០,៨២

៣៨.៨៧២

១០,៣០

២៨.៩២៨

១១,០១

៤.៧២៧

១,០០

៣.១២៥

០,៨៣

២.២២៩

០,៨៥

១០០ ២៦២
២៦២..៦៣៧

១០០

៤៧៣..៨១៨
៤៧៣

១០០ ៣៧៧
៣៧៧..៤២៩
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្នែកទី 3
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ
ឡើ�ើងវិិញដោ�យសវនករឯករាជ្្យ

សូូមយោ�ងឧបសម្ព័័�ន្ធធរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញដោ�យសវនករឯករាជ្្យ
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្នែកទី 4
ការពិិភាក្្សា និិងការវិិភាគរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ការពិិភាក្្សា និិងវិភា
ិ គខាងក្រោ��មនេះ�ះ ផ្តោ�ោត
� សំំខាន់់លើ�ើ លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិកា
ិ� រ និិងស្ថាាន
� ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ផ្អែ�ែកលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុគិ
� ត
ិ ត្រឹ�ម
ឹ
កាលបរិិច្ឆេ�េទថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១ ដែ�លត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរួួចរាល់់ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំ
ស្រ�បតាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុអ
� ន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� (“CIFRS”) និិងអនុុលោ�មទៅ�តាមបទបញ្ញញត្តិិ�គណនេ�យ្្យពាក់់ព័ន្ធ
័ និ
ធ ងគោ�
ិ
លការណ៍៍
ណែ�នាំំនានាដែ�លចេ�ញដោ�យ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� ។ ធនាគារធ្វើ�ើ�ការពិិភាក្្សានិិងវិភា
ិ គទៅ�លើ�ើ សមាសធាតុុសំំខាន់់ៗនៃ�របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
និិង កត្តាា�សំំខាន់់ៗដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរបស់់ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់។

a. ទិិដ្ឋឋភាពទូូទៅ�នៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
1. ការវិិភាគចំំណូូល
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មានប្រ�ភពចំំណូូលធំំៗចំំនួួន៣ គឺឺ ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា និិងចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ។
■

ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ រួួមមាន ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីកា
ី រផ្តតល់់ឥណទានដល់់អតិិថិជ
ិ ន ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីកា
ី រដាក់់ប្រា�ក់បញ្ញើ�ើ�
់
រនៅ�ធនាគារ
និិង ចំំណូូលមកពីីមូូលបត្រ�វិិនិិយោ�គនានា

■

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា រួួមមាន ការសន្្យាឥណទាន ចំំណូូលពីីការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់និិងវេេរប្រា�ក់់ ចំំណូូលពីីប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងៗ

■

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ រួួមមាន ចំំណូូលពីីអត្រា�ប្ដូូ�រប្រា�ក់់ និិង ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។

2. ការវិិភាគចំំណូូលតាមផ្នែ�ែក

ល.រ

ប្រ�ភេ�ទចំំណូូល

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃ��
និិងជើ�ើងសា

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

ចំណូលស
 រុប

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២១

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំនួួន
(លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ
(%)

ចំំនួួន
(លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ
(%)

ចំំនួួន
(លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ
(%)

៤១៧.៨៤៤

៨៨,១៩

៣៣៥.៤៣២

៨៨,៨៧

២៣១.៤៨០

៨៨,១៤

៥១.២៤៧

១០,៨២

៣៨.៨៧២

១០,៣០

២៨.៩២៨

១១,០១

៤.៧២៧

១,០០

៣.១២៥

០,៨៣

២.២២៩

០,៨៥

១០០ ២៦២
២៦២..៦៣៧

១០០

៤៧៣..៨១៨
៤៧៣

១០០ ៣៧៧
៣៧៧..៤២៩

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ ទទួួលបានចំំណូូលដ៏៏ធំំមកពីីការប្រា�ក់់ ដែ�លមានចំំនួួន ៨៨% នៃ�ប្រា�ក់់ចំំណូូលសរុុបក្នុុងត្រី�
�
មា
ី សទីី១ ឆ្នាំំ២
� ០២១
ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ ៨៩%បានមកពីីចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីការផ្តតល់់ឥណទានដល់់អតិិថិិជន។

3. ការវិិភាគគម្លាា�តចំំណេ�ញដុុល
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ បានរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍លទ្ធធផលរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជារបាយការណ៏៏ដែ�លមិិនបង្ហាា�ញពីីប្រា�ក់់ចំំណេ�ញដុុល។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទម្រ�ង់់របាយការណ៍៍នេះ�ះអាចបង្ហាា�ញលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញពីីការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ ដែ�លទទួួលបានមកពីីចំំណូូលការប្រា�ក់់សរុុប ដកនឹឹងចំំណាយ
ការប្រា�ក់់ ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវយកមកពិិភាក្្សានៅ�ក្នុុ�ងចំំណុុច ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ។
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4. ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ
i)

ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ
មុុនបង់់ពន្ធធ

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២១
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

៤១៧.៨៤៤

៣៣៥.៤៣២

៨២.៤១២

២៤,៥៧

ចំំណាយលើ�ើការប្រា�ក់់

(៦២.៨៣៣)

(៥៥.២២២)

(៧.៦១១)

១៣,៧៨

៣៥៥..០១១
៣៥៥

២៨០..២១០
២៨០

៧៤..៨០១
៧៤

២៦,,៦៩
២៦

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា

៥១.២៤៧

៣៨.៨៧២

១២.៣៧៥

៣១,៨៤

ចំំណាយកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា

(១៨.៤១២)

(១៨.០៤២)

(៣៧០)

២,០៥

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសាសុទ្ធ

៣២..៨៣៥
៣២

២០..៨៣០
២០

១២..០០៥
១២

៥៧,,៦៣
៥៧

៤.៧២៧

៣.១២៥

១.៦០២

៥១,២៦

ចំំណាយបុុគ្គគលិិក

(៨០.៣៩៤)

(៧៣.៣១៥)

(៧.០៧៩)

៩,៦៦

ចំំណាយរំំលស់់

(១៨.០៣៦)

(១៦.៣០៣)

(១.៧៣៣)

១០,៦៣

(៣៣.៣៣៣)

(៣១.៧៩៩)

(១.៥៣៤)

៤,៨២

ការខាតបង់់សុុទ្ធធរំំពឹឹងទុុកលើ�ើ
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

(១៦.៨៨៩)

(៧.៩៨១)

(៨.៩០៨)

១១១,៦២

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

២៤៣..៩២១
២៤៣

១៧៤..៧៦៧
១៧៤

៦៩..១៥៤
៦៩

៣៩,,៥៧
៣៩

ចំណូលមកពីការប្រាក់សទ្ធ
ុ

ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីី១ ឆ្នាំំ២
� ០២១ ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធមានចំំនួួន ២៤៣.៩២១ លានរៀ�ៀល ដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើង ៤០% ស្មើ�ើ�នឹឹង ៦៩.១៥៤
លានរៀ�ៀល ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ� ២០២០ ។ ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនេះ�ះ គឺឺបណ្តាា�លមកពីីការកើ�ើនឡើ�ើង ២៥% នៃ�
ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ និិង ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា ៣២% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០។
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ii)

ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធពីីឆ្នាំំ�មុុន
ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

៣៣៥.៤៣២

២៣១.៤៨០

១០៣.៩៥២

៤៤,៩១

(៥៥.២២២)

(៥១.១៧៤)

(៤.០៤៨)

៧,៩១

២៨០..២១០
២៨០

១៨០..៣០៦
១៨០

៩៩..៩០៤
៩៩

៥៥,,៤១
៥៥

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា

៣៨.៨៧២

២៨.៩២៨

៩.៩៤៤

៣៤,៣៨

ចំំណាយកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា

(១៨.០៤២)

(១២.០២៣)

(៦.០១៩)

៥០,០៦

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសាសុទ្ធ

២០..៨៣០
២០

១៦..៩០៥
១៦

៣.៩២៥

២៣,,២២
២៣

៣.១២៥

២.២២៩

៨៩៦

៤០,២០

ចំំណាយបុុគ្គគលិិក

(៧៣.៣១៥)

(៤០.៩០១)

(៣២.៤១៤)

៧៩,២៥

ចំំណាយរំំលស់់

(១៦.៣០៣)

(១២.៩៦៣)

(៣.៣៤០)

២៥,៧៧

ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

(៣១.៧៩៩)

(១៩.២១៧)

(១២.៥៨២)

៦៥,៤៧

ការខាតបង់់សុុទ្ធធរំំពឹឹងទុុកលើ�ើ
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

(៧.៩៨១)

(៣.៣៣៦)

(៤.៦៤៥)

១៣៩,២៤

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

១៧៤..៧៦៧
១៧៤

១២៣..០២៣
១២៣

៥១..៧៤៤
៥១

៤២,,០៦
៤២

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ
មុុនបង់់ពន្ធធ
ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់
ចំំណាយលើ�ើការប្រា�ក់់

ចំណូលមកពីការប្រាក់សទ្ធ
ុ

ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីី១ ឆ្នាំំ២
� ០២០ ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធមានចំំនួួន ១៧៤.៧៦៧លានរៀ�ៀល ដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើង ៤២% ស្មើ�ើ�នឹឹង ៥១.៧៤៤លាន
រៀ�ៀល ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ� ២០១៩ ។ ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនេះ�ះ គឺឺបណ្តាា�លមកពីីការកើ�ើនឡើ�ើង ៤៥%នៃ�ចំំណូូល
មកពីីការប្រា�ក់់ និិង ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា ៣៤% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩។
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5. ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ
ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�

i)

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២១
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

២៤៣.៩២១

១៧៤.៧៦៧

៦៩.១៥៤

៣៩,៥៧

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

(៥១.២២៥)

(៣៨.៤៥០)

(១២.៧៧៥)

៣៣,២២

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងគ្រា

១៩២..៦៩៦
១៩២

១៣៦..៣១៧
១៣៦

៥៦..៣៧៩
៥៦

៤១,,៣៦
៤១

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ

ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីី១ ឆ្នាំំ២
� ០២១ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ បានទទួួលប្រា�ក់់ចំំណេ�ញបន្ទាាប់
� ពី
់ ប
ី ង់់ពន្ធធ ចំំនួួន ១៩២.៦៩៦លានរៀ�ៀល ដែ�លបាន
កើ�ើនឡើ�ើងចំំនួួន ៤១% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�មា
ី សទីី១ ឆ្នាំំ២
� ០២០ បង្ហាាញ
� អំំពីីការលូូតលាស់់យ៉ាងខ្លាំំ
ា�
ង
� របស់់ធនាគារ។ ជាលទ្ធធផល ធនាគារ
វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំកា
ំ ត់់ ទទួួលបានអនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូល
ូ ធនចំំនួួន ៦.០២% និិង អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងទ្រ�ព្្យសកម្មមចំំនួួន ០.៧៥%
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១។
ii)

ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធពីីឆ្នាំំ�មុុន
ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

១៧៤.៧៦៧

១២៣.០២៣

៥១.៧៤៤

៤២,០៦

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

(៣៨.៤៥០)

(២៣.៩២៨)

(១៤.៥២២)

៦០,៦៩

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងគ្រា

១៣៦..៣១៧
១៣៦

៩៩..០៩៥
៩៩

៣៧..២២២
៣៧

៣៧,,៥៦
៣៧

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ

ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ បានទទួួលប្រា�ក់់ចំំណេ�ញបន្ទាា�ប់់ពីីបង់់ពន្ធធ ចំំនួួន ១៣៦.៣១៧លានរៀ�ៀល ដែ�ល
បានកើ�ើនឡើ�ើងចំំនួួន ៣៨% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�មា
ី សទីី១ ឆ្នាំំ២
� ០១៩ បង្ហាាញ
� អំំពីីការលូូតលាស់់យ៉ាងខ្លាំំ
ា�
ង
� របស់់ធនាគារ។ ជាលទ្ធធផល
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ ទទួួលបានអនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធនចំំនួួន ៥.៨៤% និិង អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងទ្រ�ព្្យសកម្មមចំំនួួន
០.៧៤% គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០។

6. ការវិិភាគចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុប
i)

ការវិិភាគចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ចំំណូូល
លម្អិិ�តសរុុប

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២១
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រា�

១៩២.៦៩៦

១៣៦.៣១៧

៥៦.៣៧៩

៤១,៣៦

៩៤៥

(១.០៣៧)

១.៩៨២

-១៩១,១៣

១៩៣..៦៤១
១៩៣

១៣៥..២៨០
១៣៥

៥៨..៣៦១
៥៨

៤៣,,១៤
៤៣

ចំំណូូលចំំណេ�ញ/(ខាត)លម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

ចំណូលលម្អិតសរុប
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ii)

ការវិិភាគចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបពីីឆ្នាំំ�មុុន

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ចំំណូូល
លម្អិិ�តសរុុប
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រា�
ចំំណូូលចំំណេ�ញ/(ខាត)លម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

ចំណូលលម្អិតសរុប

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

១៣៦.៣១៧

៩៩.០៩៥

៣៧.២២២

៣៧,៥៦

(១.០៣៧)

(១៧៥)

(៨៦២)

៤៩២,៥៧

១៣៥..២៨០
១៣៥

៩៨..៩២០
៩៨

៣៦..៣៦០
៣៦

៣៦,,៧៦
៣៦

7. ការវិិភាគកត្តាា� និិងនិិន្នាា�ការដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ស្ថាា�នភាព និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលស្គាា�ល់់ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មិិនមានកត្តាា�សំំខាន់់ៗ និិងនិិន្នាា�ការ
សំំខាន់់ៗណាដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ ឡើ�ើយ។

b. កត្តាា�សំំខាន់់ៗដែ�លប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើផលចំំណេ�ញ
1. ការវិិភាគពីីលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�តម្រូ�ូវការ និិងការផ្គគត់់ផ្គគង់់
ធនាគារ ABA ចាត់់ទុុកចំំណុុចខាងក្រោ��ម ជាកត្តាា�ជោ�គជ័័យដែ�លនំាា�មកនូូវផលចំំណេ�ញ ៖
■

កំំណើ�ើនមូូលនិិធិិ ដោ�យសារតម្រូ�ូវការបញ្ញើ�ើ�សម្រា�ប់់ធនាគារ រួួមជាមួួយផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមប្រ�តិិបតិ្តត�ការផេ្�្សងៗទៀ�ៀត

■

កំំណើ�ើនផលបត្រ�ឥណទាន ដោ�យសារតម្រូ�ូវការខ្ពពស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ មកលើ�ើផលិិតផលកម្ចីី�របស់់ធនាគារ ជាពិិសេ�សវិិស័័យ MSME ។

កត្តាា�ទាំំងពីរី នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ចូូល
� ជាមួួយការបន្តតអភិិវឌ្្ឍលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធឌី
ធ ជី
ី ថ
ី លរបស់់ធនាគារ ដែ�លផ្តតល់់ជូន
ូ អតិិថិជ
ិ ននូូវផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏៏ទំំនើ�ើប និិងប្រ�កបដោ�យនវានុុវត្តត ។ ធនាគារក៏៏បានវិិនិិយោ�គដ៏៏សំំខាន់់នៅ�ក្នុុ�ងការពង្រឹ�ឹងឧបករណ៍៍ស័្វវ�យសេ�វាធនាគារ ដោ�យធ្វើ�ើ�
ការដំំណើ�ើងបន្ថែ�ែមនូូវម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់ ATM ម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់/ដកប្រា�ក់់ ម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់ប្រា�ក់់ ម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់វិិក្កកយបត្រ� ម៉ាា�ស៊ីី�នទូូទាត់់ POS និិងការពង្រី�ីក
បណ្តាា�ញទូូទាត់់តាមកូូដ QR របស់់ខ្លួួ�ន ។

2. ការវិិភាគពីីការឡើ�ើងចុះះ�នៃ�ថ្លៃ�ៃវត្ថុុ�ធាតុុដើ�ើម
ធនាគារ ABA ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការក្នុុ�ងវិិស័័យសេ�វាកម្មម ដូូច្នេះ�ះ�ការឡើ�ើងចុះះ�នៃ�តម្លៃ�ៃរបស់់វត្ថុុ�ធាត់់ដើ�ើមមិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ធនាគារឡើ�ើយ។

3. ការវិិភាគលើ�ើពន្ធធ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មច្្បាប់់នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងវិិស័័យពន្ធធដារនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដូូច្នេះ�ះ� ធនាគារ មានកាតព្វវកិិច្ចច
ក្នុុ�ងការបង់់ពន្ធធ ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារនៃ�កម្ពុុ�ជា។ ការបង់់ពន្ធធនានាជូូនអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ ក៏៏ជាការរួួមចំំណែ�ក
ដល់់សង្គគម និិងកំំណើ�ន
ើ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ប្រច �ទេ�សកម្ពុុជា
� ផងដែ�រ។ សម្រា�ប់់អនុុលោ�មភាពល្អអលើ�ើកាតព្វវកិិច្ចព
ច ន្ធធដារ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួល
បានវិិញ្ញាា�បនបត្រ�អនុុលោ�មភាពសារពើ�ើពន្ធធប្រ�ភេ�ទ “មាស“ ពីីអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ ដែ�លមានសុុពលភាព
២ឆ្នាំំ� សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�ជាប់់ពន្ធធ ២០២១ និិង ២០២២។

4. ការវិិភាគលើ�ើធាតុុដែ�លខុុសពីីធម្មមតា និិងធាតុុវិិសាមញ្ញញ
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ� ២០២១ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលស្គាា�ល់់ថាធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតដោ�យ
សកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ណាមួួយដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិង មិិនប្រ�ក្រ�តីីនោះ�ះទេ� លើ�ើកលែ�ងតែ�ផលប៉ះះ�ពាល់់់�នៃ�ការ
រាតត្្បាតវីីរុុសកូូរុុណា (“កូូវីីដ ១៩”)។

ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�វីីរុុសកូូវីីដ-១៩
ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�វីីរុុសកូូរុុណា (“កូូវីីដ ១៩”) បានរាតត្្បាតភូូមិិសាស្ត្រ�រជាច្រើ��ើនជាសកលលោ�ក។ អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�កបានប្រ�កាស
អាសន្ននអន្តតរជាតិិបណ្តាា�លអំំពីី កូូវីីដ ១៩ នៅ�ក្នុុ�ងខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០ និិងបានចាត់់ថ្នាា�ក់់វីីរុុសនេះ�ះជាជម្ងឺឺ�រាតត្្បាតជាសកលលោ�កនៅ�ក្នុុ�ង
ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០។ ការរីីករាលដាលនៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវីីដ ១៩ មានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាខ្លាំំ��ង ដល់់សុុខភាព និិងការបន្តតអាជីីវកម្មម។
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ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា និិង រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានចាត់់វិិធានការជាច្រើ��ើន ដើ�ើម្្បីីជួួយសម្រួ�ួលដល់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងវិិស័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការ
ធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លដែ�លមិិនធ្លាាប់
� មា
់ នពីីមុន
ុ មក ដែ�លរួួមមានដូូចជាការអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្យ្ ធ្វើ�ើ�ការរៀ�ៀបចំឥ
ំ ណទានឡើ�ើងវិញ
ិ និិងការបង្កើ�ើ�ត
នៃ�ធនាគារសហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម ដើ�ើម្្បីីសម្រ�បសម្រួ�ួលគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានទ្រ�ទ្រ�ង់់សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម។ ធនាគារ
បានធ្វើ�ើ�ការវិិនិិច្ឆ័័�យចំំពោះ�ះផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ� កូូវីីដ ១៩ ទៅ�តាមការណែ�នាំំរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹង
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ ហើ�ើយមានការរំំពឹឹងទុុកនៃ�ការខាតបង់់ឥណទានដែ�លបានរំំពឹងទុ
ឹ ក
ុ (“ECL”) ដោ�យបានធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិត្្
ិ យទៅ�លើ�ើម៉ូូ�ឌែ�ល
ECL។ ធនាគារនឹឹងបន្តតការត្រួ�ួតពិិនិត្្
ិ យពីីផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ� កូូវីដ
ី ១៩ និិងចាត់គ្រ�ប់
់
វិ់ ធា
ិ នការទប់់ស្កាត់
ា� រា
់ ល់់ឥទ្ធិិ�ពលដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់ប្រ់ �តិិបត្តិិ�
ការរបស់់ធនាគារ។

c. ការប្រែ��ប្រួ�ួលសំំខាន់់ៗលើ�ើការលក់់ និិងចំំណូូល
ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២១ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានកំំណត់់ត្រា�កំំណើ�ើននៃ�ចំំណូូលគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ ដោ�យធានាបាននូូវ
ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុុទ្ធធសរុុប ៣៣៥ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹងកំំណើ�ើន ២៧% ធៀ�ៀបនឹឹងរយៈៈពេ�លដូូចគ្នាា�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០។

d. ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ អត្រា�ការប្រា�ក់់ និិងថ្លៃ�ៃទំំនិិញ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំកា
ំ ត់់ ប្រ�កាន់់ភ្ជាប់
ា� នូ
់ វូ យុុទ្ធសាស្រ្ត�តមិ
ធ
ន
ិ បណ្តោ�ោ�យឲ្យ្ ទទួួលរងហានិិភ័យ
័ ពីីស្ថាន
ា� ភាពរូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណប
ណ រទេ�សចំំហច្រើ��ើន។ ស្ថាាន
� ភាព
ចំំហនៃ�រូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងចាត់់ចែ�ងជាប្រ�ចាំំ ដោ�យធៀ�ៀបនឹឹងតម្រូ�ូវការប្រ�តិិបត្ដិិ�ការរូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់អតិិថិិជន និិង
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងតារាងសមតុុល្្យរបស់់ធនាគារ ដោ�យធានាបាននូូវនិិរន្ដដរភាពនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជូូនធនាគារ។
ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអត្រា�ការប្រា�ក់់ ធនាគាររក្្សាបាននូូវគោ�លនយោ�បាយអត្រា�ការប្រា�ក់់ថេ�រស្រា�ប់់ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកម្ចីី�របស់់ខ្លួួ�ន។ ដូូច្នេះ�ះ� ធនាគារ
មិិនមានការប្រែ��ប្រួ�ួលជាសារវន្ដដណាមួួយពាក់់ពន្ធធនឹឹងអត្រា�ការប្រា�ក់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរបាយការណ៍៍នេះ�ះឡើ�ើយ។ ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�តម្លៃ�ៃទំំនិិញ មិិន
បង្កកផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ធនាគារឡើ�ើយ។

e. ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�អតិិផរណា
អត្រា�អតិិផរណារួួមជាមធ្្យមនៅ�កម្ពុុ�ជាគិិតត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ�២០២០ មានកម្រិ�ិតត្រឹ�ឹម ២,៩% យោ�ងតាមរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២០២០ ដែ�លចេ�ញ
ដោ�យធនាគារជាតិិ នៃ�កម្ពុុ�ជា។ ដូូច្នេះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២១ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្ដដនៃ�អតិិផរណាមកលើ�ើការចំំណាយ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ABA ឡើ�ើយ។

f. គោ�លនយោ�បាយសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច សារពើ�ើពន្ធធ និិងរូូបិិយវត្ថុុ�របស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាល
នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�របាយការណ៍៍ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជាបន្តតរងផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុុសកូូវីីដ-១៩។ វិិស័័យ ទេ�សចរណ៍៍ វិិស័័យ
កម្មមន្ដដសាល វិិស័័យសំំណង់់ និិងវិិស័័យសំំខាន់់ៗសម្រា�ប់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាច្រើ��ើនទៀ�ៀត ទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ខ្លាំំ�ង។
ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើសង្គគម និិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានដាក់់ចេ�ញជាបន្តតបន្ទាា�ប់់នូូវវិិធានការនានាដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ដល់់
វិិស័័យអាទិិភាពនានា៖
■

■

■

■

■

■

គាំំទ្រ�ជាសាច់់ប្រា�ក់់ផ្ទាា�ល់់ជួួយដល់់កម្មមករកាត់់ដេ�រ និិងបុុគ្គគលិិកក្នុុ�ងវិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ដែ�លអត់់ការងារធ្វើ�ើ� និិងប្រ�ជាជនដែ�លជួួបការ
លំំបាកបំំផុុត។
លើ�ើកលែ�ងពន្ធធសម្រា�ប់់វិិស័័យកាត់់ដេ�រ វិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ និិងវិិស័័យអាកាសចរណ៍៍។
ធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានភាពងាយស្រួ�ួលនូូវវិិធាននានាសម្រា�ប់់ ភស្តុុ�ភារកម្មម ការនាំំចូូល និិងការនាំំចេ�ញ និិងផ្តតល់កា
់ របញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃ២៥% លើ�ើវិក្ក
ិ យ
ក បត្រ�
អគ្គីី�សនីី សម្រា�ប់់ឧស្្សាហកម្មមមដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់បំំផុុត។
ការជំំរុុញនូូវការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់កម្ចីី�ដល់់អតិិថិិជនដែ�លទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារវិិបត្តិិ�វីីរុុសកូូវីីដ-១៩។
ការគាំំទ្រ�របស់់ធនាគារដោ�យប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននដើ�ើម្្បីីជំំរុុញ បន្ថែ�ែមការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកហិិរិិញ្ញញវត្ថុុ�ចំំពោះ�ះវិិស័័យ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច តាមរយៈៈអនុុបាតដើ�ើមទុុន
លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវប្រា�ក់់បម្រុ�ុងដើ�ើមទុុន អប្្បបរមា និិងកម្ចីី� ។
ដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការធនាគារសហគ្រា�សធុុនតូូចនិិងមធ្្យមកម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�អតិិថិិជនកម្ចីី�ដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ តាមរយៈៈការផ្តតល់់កម្ចីី�
ដែ�លមានលក្ខខខណ្ឌឌពិិសេ�ស។

វិិធានការទាំំងនេះ�ះ ព្រ�មជាមួួយគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មផ្សេ�េ�ងៗរបស់់រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លកម្ពុុជា
� មានគោ�លបំំណងគាំំទ្រ�សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច និិង វិិស័យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ជាពិិសេ�ស។
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ហត្ថថលេ�ខាអភិិបាលរបស់់បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីីល
� ក់់មូូលបត្រ�
ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ� ២០២១
ហត្ថថលេ�ខា និិងត្រា�

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

លោ�ក Madi Akmambet

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

ជ. លោ�ក Dominic Jacques

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

លោ�ក Madi Akmambet

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�
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