របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១
គិិតត្រឹឹ�ម ថ្ងៃៃ�ទីី៣១ ខែែធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់
(ធនាគារ ABA)

ទស្្សនៈៈវិិស្្ស័័យ
ចក្ខុុ�វិិស័័យរ បស់់ធនាគារគឺឺដើ
 ើម្្បីីក្លាា�យជាធនាគារលំំដាប់់លេ
 េខ១ប្ររចាំំប្ររទេេសលើើផ្នែ
 ែ�កផ្គគត់់ផ្គគង់់សេេវាធនាគារដែែលអាចពឹឹងពាក់់
បាន, ងាយស្រួួ�លប្រើើ�ប្រាា�ស់់, មានបច្ចេេ�កវិិទ្្យាទំំនើើបឈានមុុខ, និិងងាយស្រួួ�លក្នុុ�ងការទៅទទួួលយក។ យើើងមានបំំណង
ក្លាាយ
� ជា
 ធនាគារមួួយដែែលប្ររជាពលរដ្ឋឋកម្ពុជា
ុ� ជឿ
 ឿទុុកចិត្ត
ិ ក្នុុ
ត ង
� ការបំំពេេញត
 ម្រូូវ� ការសេវា
េ ធនាគារសម្រាា�ប់់រូប
ូ វន្តតបុគ្គ
ុ ល
គ និិងសម្រាា�ប់់
អាជីីវកម្មម។

បេេសកកម្មម
បេេសកកម្មមរបស់់យើើង គឺឺដើើម្្បីីជួួយដល់់ប្ររទេេសកម្ពុុ�ជា, អាជីីវកម្មមកម្ពុុ�ជា, និិងពលរដ្ឋឋកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងការកសាងអនាគតកាន់់តែែ
ទូូលំំទូូលាយ និិងត្ររចះះត្ររចង់់សម្រាា�ប់់ខ្លួន
ួ� និិងប្ររទេេសជាតិិតា
 មរយៈៈការផ្តតល់សេ
់ វា
េ ធនាគារប្ររកបដោយជំំនាញវិជ្ជា
ិ ជី
ា� វៈី ៈខ្ពពស់់ និិង
បច្ចេេ�កវិិទ្្យាទំំនើើបបំំផុុតក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារសម្រាា�ប់់ទាំ
 ំងអស់់គ្នាា�។
យើើងចាត់់ទុុកខ្លួួ�នឯងថាជាដៃៃគូូដ៏៏ល្អអមួួយសម្រាា�ប់់សហគមន៍៍កម្ពុុ�ជាក៏៏ដូូចជាអាជីីវកម្មមឯកជន និិងរូូបវន្តតបុុគ្គគលផងដែែរ។ យើើង
នៅទីីនេះះ� ដើើម្្បីីប
 ម្រើើ�សេេវាកម្មមជូូនប្រ
 រទេេសកម្ពុុ�ជា។

គុុណតម្លៃៃ�
គុុណតម្លៃៃ�របស់់យើើងបានបង្កើើ�តជា
 គ្រឹះះ��ដ៏៏សំំខាន់់សម្រាា�ប់់អា
 ជីីវកម្មរម បស់់យើើង។ យើើងជឿឿជាក់់លើើសារៈៈសំំខាន់់នៃ
 ៃ៖
សុុចរិិតភា
 ព និិងសេេចក្តីី�គោរព

នៅធនាគារ ABA យើើងចាត់ទុ
់ កចំំណុ
ុ
ច
ុ នេះះ�ជាកា
 រទទួួលខុុស
ត្រូូ�វខ្ពពស់រ់ បស់់ធនាគារដែែលត្រូូ�វបម្រើើ�សេេវាជូូនរាល់់អ
 តិិថិិជន
ប្ររកបដោយភាពសុុចរិិត និិងសេេចក្តីី�គោរព។ដោយអនុុវត្តត
តាមគុុណតម្លៃៃ�នេះះ�ដោយហ្មមត់ច
់ ត់់ យើើងទទួួលបានការគោរព
និិងទំំនុុកចិិត្តតពីអ
ី តិិថិិជនរបស់់យើ
 ើងវិិញ។

ទំំនុុកចិិត្តត និិងភាពជាដៃៃគូូ

នៅធនាគារ ABA យើើងនៅទីីនេះះ�ដើើម្្បីីជួួយសម្រួួ�ល និិងជា
ជំំនួួយការរបស់់អ
 តិិថិជ
ិ ន។ យើើងខិត
ិ ខំំធ្វើឲ្្
�ើ យខ្លួួន
� ក្លាាយ
� ជា
 ដៃ
 ៃគូូ
ដ៏៏ល្អដែ
អ ែលអតិិថិិជនរបស់់យើើងអាចជឿឿទុុកចិិត្តបា
ត ន។

គុុណភាពនៃៃសេេវាកម្មម

នៅធនាគារ ABA យើើងខិិតខំំស្វែែ�ងរកដំំណោះះស្រាា�យដើ
 ើម្្បីី
ឆ្លើយ
ើ� តបចំំពោះះរាល់់ត
 ម្រូវូ� ការសេវា
េ ធនាគារទាំំងអស់់។ យើើង
មានបំំណងផ្តតល់សេ
់ វា
េ កម្មមធនាគារប្ររកបដោយទំំនុុកចិត្ត
ិ ត និិង
មានបច្ចេេ�កវិិទ្្យាទំំនើើបបំំផុុតសម្រាា�ប់់អ
 តិិថិជ
ិ នកម្ពុុជា
� ទាំ
 ំងអស់់
របស់់យើង
ើ ពោលគឺឺក្នុុងតួួ
� នាទីីជា
 ជំំនួួយការគ្ររប់់គ្ររងគណនីី
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ឬគណនីីអា
 ជីីវកម្មរម បស់់អតិិថិិជន។
វិិភាគទាន

នៅធនាគារ ABA យើើងមានគោលបំំណងផ្ដដល់វិ់ ភា
ិ គទានជា
វិិជ្ជជមានដល់់ប្ររទេេសកម្ពុុ�ជា។ យើើងចង់់ដើើរតួួនាទីីមួួយដែែល
ផ្តតល់សា
់ រៈ�ប្រយោ
រ
ជន៍៍សម្រាា�ប់់ការ
 រស់់នៅ
 របស់់

អតិិ
 ថិជ
ិ នយើើង
ក៏៏ដូច
ូ ជាសកម្មម

ភា
 ពនានាដែែលរួួមចំំណែែកនាំំ

មកនូូវអនាគតដ៏៏
ល្អអប្ររសើើរដល់់ប្ររ
 ទេេសជាតិិទាំំងមូូលផងដែែរ។

ក្ររមសីីលធម៌៌ និិងសុុជីីវធម៌៌

និិរន្តតរភាព និិងកំំណើើន

គោលការណ៍ផ្ទា
៍ ា�ល់ខ្លួ
់ ន
ួ� នេះះ�ហើយ
ើ ដែ
 ែលបង្កើើត
� បា
 នជាមូូលដ្ឋាន
ា� 
គ្រឹះះ��ស ម្រាា�ប់់ ទំំ នាក់់ ទំំ នងប្ររ ចាំំថ្ងៃៃ� ជាមួួយអ តិិ ថិិ ជ ន និិ ង
សហគមន៍៍ដែែលយើើងកំំពុុងផ្តតល់់សេេវាជូូន ក៏៏ដូូចជាជាមួួយ
បុុគ្គគលិិករបស់់យើើងផងដែែរ។

គា្ននចំំពោះះបុុគ្គលិ
គ ក
ិ របស់់យើ
 ង
ើ ក៏៏ដូច
ូ ជាអតិិថិជ
ិ នរបស់់យើ
 ងផង
ើ
ដែែរ។ នេះះ� គឺឺជាវិិធីីសាស្រ្តត�មួួយដែែលអាចឲ្្យយើើងធានាបាន
នូូវកំំណើើនប្ររកប

ដោយនិិរន្តតរភាពរបស់់ធនាគារ។

នៅ ABA យើើងអនុុវត្តតស្តតង់់ដារក្ររមសីីលធម៌៌ និិងសុុជីីវធម៌៌
រវាងគ្នាា�នឹឹងគ្នាា� ពោលគឺឺ ទាំំងនៅក្នុុ� ង និិ ងក្រៅៅ�ធនាគារ។
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នៅធនាគារ ABA យើើងតែែងតែែគិិតគូូរអំំពីីអនាគតរបស់់
ធនាគារយើើង និិងប្ររជាជនកម្ពុុ�ជា ព្ររមទាំំងប្ររទេេសកម្ពុុ�ជា
ផងដែែរ។ យើើងសូូមបង្ហាា�ញនូូវការប្តេេ�ជ្ញាា�ចិិត្តតដ៏៏មោះះមុុតដូូច

ព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេេ�ប
បរិយាយ

២០២១

២០២០

២០១៩

ទ្ររព្្យសកម្មមសរុុប

៣២.០២៥.៩៦១

២៤.៧៨៨.៩០៦

១៧.៩០៩.១៧០

បំំណុុលសរុុប

២៧.៧៤៩.០២៥

២១.៦៨៣.២០២

១៥.៨៨៦.៤២១

មូូលធនសរុុប

៤.២៧៦.៩៣៦

៣.១០៥.៧០៤

២.០២២.៧៤៩

ចំំណូូលសរុុប

២.០៩០.៩៥០

១.៦២៥.១៤៩

១.២៤៣.៥៣៧

ប្រាា�ក់់ចំំណេេញមុុនបង់់ពន្ធធ

១.០៧៦.៨៤៥

៧៧០.០២៥

៥៧៦.៩៩៧

ប្រាា�ក់់ចំំណេេញសុុទ្ធធក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេេ�ទ

៨៦២.៥១៦

៦១៧.២៨៩

៥១៦.៦៥៣

ចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេេ�ទ

៨៧៤.៤២៥

៦០៥.០១៥

៥២៩.៩៣១

១៨,៩០

១៨,០៨

១៩,៩៤

អនុុបាតបំំណុុលធៀៀបនឹឹងមូូលធន

៦៤៨,៨១

៦៩៥,៨៦

៧៨៥,៣៩

អនុុបាតសន្ទទនីីយភា
 ព

១៤៩,៣២

១៦៦,៦២

១៦២,៣២

អនុុបាតឥណទានមិិនដំំណើើរការ

០,៨៨

០,៨០

០,៧០

អនុុបាតបញ្ញើើ�ធៀៀបនឹឹងឥណទាន

៨៤,៤៨

៧៨,៦៩

៨១,៤២

៣,០៤

២,៨៩

៣,៥៧

២៣,៣៧

២៤,០៧

៣១,២៧

៥២១,៤៧

៤២០,១៧

៣៧៩,០៨

ចំំណេេញក្នុុ�ងមួួយឯកតាមូូលបត្ររកម្មមសិិទ្ធិិ�
(ករណីីចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្ររកម្មមសិិទ្ធិិ�)

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

ភាគលាភក្នុុ�ងមួួយឯកតាមូូលបត្ររកម្មមសិិទ្ធិិ�
(ករណីីចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្ររកម្មមសិិទ្ធិិ�)

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

អនុុបាតហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំំខាន់់ៗផ្្សេេងទៀៀត (ប្ររសិិនមាន)

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុ (%)
អនុុបាតសាធនភាព

អនុបាតផលចំណេញ (%)
អនុុបាតចំំណេេញធៀៀបនឹឹងទ្ររព្្យសកម្មមមធ្្យម (ROAA)
អនុុបាតចំំណេេញធៀៀបនឹឹងមូូលធនមធ្្យម (ROAE)
អនុុបាតលទ្ធធភាពបង់់ការប្រាា�ក់់
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III

ក្រាា�ហ្វិិ�កអំំពីីព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេេ�ប

ទ្រព្យសកម្មសរុប

បំណុលសរុប

គិិតជាលានរៀៀល

គិិតជាលានរៀៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០២០

ពីីឆ្នាំំ�២០២០

+ ២៩,២

+២៨

៣២.០២៥.៩៦១

២៧.៧៤៩.០២៥

២៤.៧៨៨.៩០៦

២១.៦៨៣.២០២

១៧.៩០៩.១៧០

១៥.៨៨៦.៤២១

ឆ្នាំំ�២០២១

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ឆ្នាំំ�២០២១

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

មូលធនសរុប

លទ្ធផលលម្អិតក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

គិិតជាលានរៀៀល

គិិតជាលានរៀៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០២០

ពីីឆ្នាំំ�២០២០

+៣៧,៧

+៤៤,៥

៤.២៧៦.៩៣៦

៨៧៤.៤២៥

៣.១០៥.៧០៤

៦០៥.០១៥

២.០២២.៧៤៩

៥២៩.៩៣១

ឆ្នាំំ�២០២១

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ឆ្នាំំ�២០២១

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មមធ្យម

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធនមធ្យម

គិិតជាភាគរយ

គិិតជាភាគរយ

+១៥

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

ពីីឆ្នាំំ�២០២០

-៧០
ពីីឆ្នាំំ�២០២០

៣,០៤

២៣,៣៧

២,៨៩

២៤,០៧

៣,៥៧

៣១,២៧

ឆ្នាំំ�២០២១

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

IV
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ឆ្នាំំ�២០២១

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

សមាសភាពក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាល

Yves Jacquot
ប្ររធានក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាល

Dominic Jacques

Madi Akmambet

Martin Ouellet

Christian St-Arnaud

អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្ររតិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�

Paolo Pizzuto

Etienne Chenevier

Henri Calvet

Guy Quaden

អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ
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V

សាររបស់់ប្ររធានក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាល
វិិនិិយោគិិនជាទីីគោរព សូូមអនុុញ្ញាា�តឲ្្យខ្ញុំំ�បង្ហាា�ញនូូវលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ ដោយអនុុវត្តតតាម
លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូូ�វរបស់់និិយ័័តករមូូលបត្ររកម្ពុុ�ជា (SERC)។
ABA បានទទួួលនូូវកំំណើើនដ៏៏រឹងមាំំលើ
ឹ
គ្ររប់
ើ
ផ្នែ
់ ែ�កសំំខាន់់ៗទាំំងអស់់ រួួមមានទ្ររព្្យសកម្មមសរុប
ុ , ប្រាា�ក់់បញ្ញើើ�, ប្រាា�ក់់កម្ចីី� និិងអតិិថិជ
ិ ន
ទោះះឆ្លលងកាត់់ឆ្នាំដ៏
ំ� មា
៏ នឧបសគ្គគក្ដីី�។ គិិតត្រឹឹម
� ថ្ងៃៃ� ៣១ ខែែធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១ ទ្ររព្្យសកម្មមសរុប
ុ បានកើើនឡើើង ២៨% ស្មើើ�នឹឹង ៧,៩ ប៊ីី�
លានដុុល្លាា�រអាមេេរិិក។ ផលបត្ររបញ្ញើើ�បានកើើនឡើើងដល់់ ៦,៣ ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រ មានកំំណើើន ២៩% និិងផលបត្ររកម្ចីី�ដុុលបាន
កើើនឡើើងដល់់ ៥,៣ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារា� មានកំំណើើន ៣៨%។ ABA ទទួួលបានប្រាា�ក់់ចំំណេេញសុុទ្ធធ ២១២,០២ លានដុុល្លារា� អាមេេរិិក
សម្រាា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២១។ មូូលធនរបស់់ភាគហ៊ុុ�និិកធនាគារ កើើនដល់់ ៣៧% ស្មើើ�នឹឹង ១,០៥ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារា� អាមេេរិិកក្នុុង
� រយៈៈពេេល
រាយការណ៍៍នេះះ�។
ខណៈៈដែែលប្រជា
រ ជនកាន់់តែច្រើ
ែ ន
ើ� ជ្រើើ�សរើើស ABA ធ្វើើជា
� ធនាគារដៃៃគូូ អតិិថិជ
ិ នក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ កើើនឡើើង ៥០% ដែែលធ្វើើឲ្
� យ្
ចំំនួួនអតិិថិិជនសរុុបមានរហូូតដល់់ ២,១ លាននាក់់។
សមិិទ្ធធផលទាំំងនេះះ� បានមកពីីការអនុុវត្តតដោយជោគជ័័យរបស់់ ABA នូូវយុុទ្ធធសាស្ដ្ររ�ធុុរកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នផ្ដោោ�តលើើសេេវា ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឌីីជីថល
ី
ព្រម
រ ទាំំងកម្ចីី�ផលិិតភាពដល់់អាជីីវកម្មខ្នាា�
ម តតូូច និិងសហគ្រាា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម ក្នុុ�ងវិិស័យ
័ ជាក់់ស្ដែែ�ងនៃៃសេដ្ឋ
េ កិ
ឋ ច្ចច
ិ ។
ធនាគារក៏៏បានអនុុវត្តវប្្បធម៌
ត
គ្ររប់
៌
គ្ររង
់
ហានិិភ័យ
័ ដ៏៏រឹងមាំំ
ឹ
ដែែលពង្រឹឹង
� ដោយមុុខងារសវនកម្មម និិងប្ររតិិបត្តិិ�តាមនៅទូូទាំំងបណ្ដាាញ
�
អាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន។
អំំឡុុងឆ្នាំំដ៏
� ស្មុុ
៏ គស្មា
�
ញ
ា� នេះះ� ABA បានអនុុវត្តតា
ត មការណែែនាំំរបស់់ធនាគារជាតិិនៃៃកម្ពុុជា
� ទាក់់ទងនឹឹងកម្មវិម ធី
ិ រៀ
ី ៀបចំំ កម្ចីី�ឡើើងវិិញ
ដោយផ្ដដល់ជូ
់ ន
ូ នូូវលទ្ធធភាពអនុុគ្រោះះ�� បន្ធូូ�របន្ថថយដល់់អ្ននកខ្ចីី�ដែែលគ្មាាន
� លទ្ធធភាពសង និិងទទួួលបាន កម្ចីី�។ បច្ចុុ�ប្្បន្នន ធនាគារបាន
ពិិនិត្្
ិ យផលបត្ររកម្ចីី�របស់់ខ្លួន
ួ� យ៉ាា�ងប្រុុ�ងប្ររយ័័ត្នន និិងបង្កើើត
� នូូវបញ្ញញត្តិិ�កម្ចីី�របស់់ខ្លួន
ួ� ស្ររបតាមវិិធាននៃៃការអនុុវត្តស្ដ
ត ង់
ដ ដា
់ ររបាយការណ៍៍
ទាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្ដដរជាតិិនៃៃកម្ពុុ�ជា និិងបទបញ្ញញត្តិិ�ធនាគារជាតិិនៃៃកម្ពុុ�ជា។
ដោយគាំំទ្ររគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើើ�មរបស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា ABA បន្ដដចូូលរួួមក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីសហហិិរញ្ញញប្្បទានសហគ្រាា�សធុុនតូូច និិង

មធ្្យម ២០២០ ដែែលជាគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើើ�មរបស់់រាជរដ្ឋាា�ភិបា
ិ លកម្ពុុជា
� ក្នុុ�ងការផ្ដដល់នូ
់ វកម្ចីី�ស
ូ
មរម្្យដល់់សហគ្រាា�ស ធុុនតូូច និិងមធ្្យម។
ក្រោោ�មកម្មមវិិធីីកម្ចីី�នេះះ� ធនាគារបានផ្ដដល់់កម្ចីី�សម្រាា�ប់់ចំំណាយមូូលធន និិងទុុនបង្វិិ�លជាមួួយ អត្រាា�ការប្រាា�ក់់ពិិសេេស ៧% ក្នុុ�ង
មួួយឆ្នាំំ� មានរយៈៈពេេលរហូូតដល់់៧ឆ្នាំំំ�។
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ ABA បានអនុុវត្តតគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើើ�មជាយុុទ្ធធសាស្រ្តត�ដើើម្្បីីបង្កើើ�នលទ្ធធភាពទទួួលបានសេេវាកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន និិងណែែនាំំ
ដំំណោះះស្រាា�យបែប
ែ ទំំនើើបជូូនអតិិថិជ
ិ ន។ ធនាគារ ABA បានពង្រីី�កវត្តតមានជាភូូមិសា
ិ ស្ត្ររ�របស់់ខ្លួន
ួ� ដោយបើើក សាខាពីីរបន្ថែែ�ម,
បន្ដដអភិិវឌ្្ឍបណ្ដាាញ
� ទីីតាំំងស្វ័័�យសេវា
េ 24/7 និិងចាប់ដៃ
់ ៃគូូជាមួួយគ្រឹះះ��ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នានា។ ធនាគារ ក៏៏បានដំំណើើរការមុុខងារ
បើើកគណនីពី
ី ច
ី ម្ងាាយ
� សម្រាា�ប់់អ្ននកមិន
ិ ទាន់់មានគណនីីធនាគារ ដោយអាចក្លាាយ
� ជាអតិិថិជ
ិ ន ABA ភ្លាាម
� ៗ គ្រាា�ន់់តែប្រើ
ែ ើ�ស្មាាត
� ហ្វូូ�ន
និិងមិិនតម្រូូ�វឲ្្យអញ្ជើើ�ញមកសាខាធនាគារឡើើយ។ ធនាគារជឿឿថា ជំំហាននេះះ�នឹឹង បង្កើើ�នបរិិយាបន្ននហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែែលអនុុញ្ញា�ាត
ឲ្្យប្ររជាជនកម្ពុុ�ជាកាន់់តែែច្រើើ�នប្រើើ�សេេវាធនាគារដ៏៏ទំំនើើប។
កម្មមវិធី
ិ ី ABA Mobile ដែែលជាផលិិតផលដ៏៏ពេញ
េ និិយមរបស់់ធនាគារ បន្ដដទទួួលបានសេវា
េ កម្មម និិងមុខ
ុ ងារថ្មីី�ៗ ដើើម្្បីីឲ្យ្ ការប្រើើ�
សេេវាធនាគារជាមួួយ ABA កាន់់តែងា
ែ យស្រួល
ួ� និិងសុវត្ថិិ�
ុ ភាព។ សមាសធាតុុផ្សេ្ េងទៀៀតនៃប្រ
ៃ រព័័ន្ធធអេេកូូ ឌីីជីថលក៏
ី
ត្រូូ
៏ វ� បានអភិិវឌ្្ឍ
និិងធ្វើើ�ទំំនើើបកម្មមផងដែែរ រួួមមានកម្មមវិិធីីធនាគារអនឡាញសម្រាា�ប់់អាជីីវកម្មមជាដើើម។
ក្នុុ�ងខែែកញ្ញាា� ABA បានដំំណើើរការសេេវាប្ររមូូលពន្ធធដារជំំនួួសឲ្្យអគ្គគនាយកដ្ឋាាន
� ពន្ធធដារ។ អតិិថិជ
ិ ន ABA អាចបង់់ពន្ធធផ្្សេេងៗ
ពីី ABA Mobile, នៅលើើវេេបសាយ និិងកម្មមវិិធីីទូូរស័័ព្ទទអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ និិងតាមបណ្ដាា�សាខាធនាគារ ABA។ អតិិថិិជន
អាចបំំពេេញកាតព្វវកិិច្ចចបង់់ពន្ធធកាន់់តែែងាយស្រួួ�ល និិងសុុវត្ថិិ�ភាព ដោយឥតគិិតថ្លៃៃ�សេេវា។
ក្នុុ�ងខែែធ្នូូ� ភ្នាា�ក់់ងារវាយតម្លៃៃ�ឥណទាន S&P បានបញ្ជាា�ក់ជា
់ ថ្មីី�នូូវចំំណាត់ថ្នាា�ក់
់
ឥ
់ ណទានរបស់់ធនាគារ ABA កម្រិិ�ត ‘B+’ ជាមួួយ
អនាគតស្ថិិ�រភាព ដែែលជាចំំណាត់់ថ្នាា�ក់ខ្ពពស់
់
បំំផុ
់ ត
ុ នៅកម្ពុុជា
� ។ អនាគតស្ថិិ�រភាពឆ្លុះះ��បញ្ចាំំងពី
� ទស្្សនៈ
ី
ៈរបស់់ S&P ដែែលថា ធនាគារ
នឹឹងគ្ររប់់គ្ររងប្ររកបដោយចីីរភាពនូូវកំំណើើនយ៉ាា�ងឆាប់រ់ ហ័័សនៃប្រា
ៃ ា�ក់់កម្ចីី� និិងប្រាា�ក់់បញ្ញើើ� ទោះះបីីជាមានការរីីករាលដាលនៃៃវីីរុុស
កូូវីីដ-១៩ ក៏៏ដោយ។ អ្ននកជំំនាញក៏៏បានកត់់សម្គាា�ល់់ផងដែែរថា កម្មមវីីធីីឌីីជីីថលរបស់់ ABA ទទួួលបានអត្ថថប្ររយោជន៍៍ឈានមុុខ
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ដែែលគាំំទ្ររដល់់ការពង្រីី�កកម្ចីី� និិងបញ្ញើើ�។ ដោយប្រៀៀ�បធៀៀបនឹឹងគូូប្ររជែែងក្នុុ�ងប្ររទេេស ធនាគារក៏៏មានដាក់់ឲ្្យអនុុវត្តតប្ររព័័ន្ធធ
គ្ររប់់គ្ររងហានិិភ័័យសមស្ររបបំំផុុត រួួមមានការវិិភាគលំំហូូរសាច់់ប្រាា�ក់់ ដើើម្្បីីគាំំទ្ររដល់់ការសម្រេេ�ចចិិត្តតឥណទានរបស់់ខ្លួួ�ន។
លើើសពីនេះះ�
ី
ធនាគារបានវិិនិយោ
ិ
គទឹឹកប្រាា�ក់់ ៣០ លានដុុល្លារា� អាមេេរិិក លើើសញ្ញាាប
� ណ្ណណសាជីីវកម្មអា
ម កាសយានដ្ឋាាន
� អន្ដដរជាតិិតេជោ
េ
ដើើម្្បីីចូលរួួ
ូ មចំំណែែកដល់់គម្រោោ�ងអភិិវឌ្្ឍដ៏៏ធំំមួួយរបស់់ប្រទេ
រ េស។ ដោយមានការគាំំទ្ររយ៉ាា�ងពេេញទំំហឹឹងពីីសម្ដេេ�ចអគ្គគមហាសេនា
េ
បតីីតេេជោ ហ៊ុុ�ន សែែន អាកាសយានដ្ឋាា�នថ្មីី�នេះះ�នឹឹងក្លាា�យជាមជ្្ឈមណ្ឌឌលដឹឹកជញ្ជូូ�នដ៏៏ធំំដែែលនឹឹងជួួយបង្កើើ�នការវិិនិិយោគរបស់់
ប្ររទេេស និិងការទាក់់ទាញផ្នែែ�កទេេសចរណ៍៍។
ការរីីកចម្រើើ�នរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងឆ្នាំំ�នេះះ� ត្រូូ�វបានសាទរដោយទស្្សនាវដ្ដីី�ជាច្រើើ�ន ដែែលបានប្ររសិិទ្ធធនាម ABA ជា “ធនាគារដ៏៏
ឆ្នើើ�មបំំផុុត នៅកម្ពុុ�ជាប្ររចាំំឆ្នាំំ� ២០២១” ”ធនាគារក្នុុ�ងស្រុុ�កឆ្នើើ�មបំំផុុត នៅកម្ពុុ�ជាប្ររចាំំឆ្នាំំ� ២០២១” និិង ”ធនាគារឆ្នើើ�មបំំផុុត
ប្ររចាំំឆ្នាំំ� ២០២១ នៅកម្ពុុ�ជា”។
ក្នុុ�ងនាមជាសមាជិិកដ៏សកម្ម
៏
ក្នុុ
ម ងស
�
ហគមន៍៍ធុរុ កិិច្ចច ABA បានផ្ដដល់ជូ
់ ន
ូ នូូវវិិភាគទានសមស្ររបដល់់ប្រជា
រ ជន និិងធុរុ កិិច្ចចកម្ពុជា
ុ� ។
ក្នុុ�ងខែែមេេសា ធនាគារបានបរិិច្ចាា�គទឹឹកប្រាា�ក់់ ១ លានដុុល្លាា�រអាមេេរិិក (ប្ររមាណ ៤ ពាន់់លានរៀៀល) ដើើម្្បីីគាំំទ្ររ ដល់់កិិច្ចចខិិតខំំ
ប្រឹឹង
� ប្រែែ�ងរបស់់រាជរដ្ឋាា�ភិបា
ិ លក្នុុ�ងការប្ររយុុទ្ធធប្ររឆាំំងនឹឹងជំំងឺឺកូវីីដ
ូ ១៩។ សំំណើើសម្រាា�ប់់ចូលរួួ
ូ មឧបត្ថថម្ភភ ត្រូូ�វបាន ទទួួលយក និិង
ទទួួលបានការកោតសរសើើរពីីសម្ដេេ�ចអគ្គគមហាសេេនាបតីីតេជោ
េ
ហ៊ុុ�ន សែែន ដោយបានចេេញ នូូវលិខិ
ិ ត
ិ សរសើើរដល់់ថ្នាា�ក់ដឹឹកនាំំ
់
កំំពូូល និិងបុុគ្គគលិិកធនាគារ។
ដោយចូូលរួួមក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍសង្គគមសេេដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហេេដ្ឋាា�រចនាសម្ពពន្ធធ ABA បានបង់់ពន្ធធជូូនរដ្ឋឋសរុុបជាទឹឹកប្រាា�ក់់ ៦១,៥ លាន

ដុុល្លារា� អាមេេរិិកក្នុុង
� ឆ្នាំំ� ២០២១ ការប្ដេេ�ជ្ញាា�ចិត្ត
ិ ដ៏
ត រឹ៏ ងមាំំ
ឹ
របស់់ ABA ចំំពោះះការអភិិវឌ្្ឍប្រទេ
រ េសជាតិិ អាចត្រូូ�វបានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំង
� តាមរយៈៈ
ការផ្ដដល់់ការងារដល់់បុុគ្គគលិិកក្នុុ�ងស្រុុ�កប្ររមាណជិិត ៧.០០០នាក់់ នៅតាមបណ្ដាា� ៨១ សាខានិិងបណ្ដាា�ញរបស់់ខ្លួួ�ន ដោយ
បន្តតវិិនិិយោគដល់់ការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�ល និិងអភិិវឌ្្ឍបុុគ្គគលិិកជាប្ររចាំំ។

ភាគហ៊ុុ�និិក ABA ក៏៏រួួមចំំណែែកដល់់សេដ្ឋ
េ កិ
ឋ ច្ចចក្នុុ
ិ ង
� ប្រទេ
រ េសតាមរយៈៈកំំណើើនជាលំដា
ំ ប់់របស់់ធនាគារ។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ ធនាគារជាតិិ
កាណាដាបានបន្ថែម
ែ� ទឹឹកប្រាា�ក់់ ២១៦ លានដុុល្លារា� អាមេេរិិកទៅក្នុុ�ងបំំណុល
ុ ដើើមទុុនដែែលមានទម្ររង់់ជាដើើមទុុនដែែលបានបង់់និង
ិ
បំំណុុលបន្ទាា�ប់ប
់ ន្្សំំរបស់់ធនគារ។ ខ្ញុំំសូ
� ម
ូ បញ្ជាា�ក់ត្ររ
់ ង់់នេះះ�ថា ភាគហ៊ុុ�និិក ABA បានវិិនិយោ
ិ
គ ប្រាា�ក់់ចំំណេេញទាំំងអស់់នោះះទៅ
ក្នុុ�ងធនាគារ ដើើម្្បីីជំំរុុញការអភិិវឌ្្ឍបន្ថែែ�មទៀៀតរបស់់ ABA និិងបុុគ្គគលិិករបស់់ខ្លួួ�ន។
ក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាលនឹឹងបន្តតដើើរតួួនាទីីយ៉ាា�ងសកម្មម ដោយប្រាា�កដថាយុុទ្ធធសាស្ត្ររ�របស់់ធនាគារត្រូូ�វបានប្ររតិិបត្តិិ�ដោយផ្អែែ�កលើើ

ឧត្តតមានុុវត្តន៍
ត ៍ និិងស្តង់
ត ដា
់ រនានា។ សម្រាា�ប់់ហេេតុផលនេះះ�
ុ
ក្រុុ�មប្រឹឹក្្
� សាភិិបាលមានសមាជិិកពោរពេញ
េ ដោយសមត្ថថភាព ដែែលមាន
សាវតារ និិងជំំនាញច្្បាស់់លាស់់ខាងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការគ្ររប់់គ្ររងហានិិភ័័យ និិងអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម។
តំំណាងឲ្្យក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាល ខ្ញុំំ�សូូមថ្លែែ�ងអំំណរគុុណចំំពោះះគណៈៈប្ររតិិបត្តិិ� និិងបុុគ្គគលិិកធនាគារទាំំងអស់់ដែែលបាន ខិិតខំំ

ប្រឹឹង
� ប្រែែ�ងក្នុុ�ងការបន្ដដបម្រើអ
ើ� តិិថិជ
ិ នដ៏៏មានតម្លៃរៃ� បស់់យើងក្នុុ
ើ ងកម្រិិ�
�
តខ្ពពស់់បំំផុត
ុ ទោះះស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នភាពដ៏៏លំបា
ំ ក និិងការរឹត
� ត្្បិិត
ផ្្សេេងៗពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកូូវីីដ ១៩ នេះះ�ក្ដីី�។
ខ្ញុំំក៏
� សូ
៏ ម
ូ ថ្លែែ�ងអំំណរគុុណចំំពោះះធនាគារជាតិិនៃៃកម្ពុុជា
� និិងនិយ័
ិ ត
័ ករមូូលបត្ររកម្ពុុជា
� សម្រាា�ប់់ការណែែនាំំ និិងការគាំំទ្ររ។ ក្នុុ�ងនាម
ជាធនាគារពាណិិជ្ជកម្ពុ
ជ ជា
ុ� ដំំបូូងដែែលបោះះផ្្សាយសញ្ញាាប
� ណ្ណណសាជីីវកម្មដែ
ម ែលមានចំំនួួនសរុុប ៨៤,៨២១ ប៊ីីលា
� នរៀៀល ធនាគារ
ABA មានការប្តេេ�ជ្ញាា�ចិិត្តតខ្ពពស់់ចំំពោះះការអភិិវឌ្្ឍបន្ថែែ�មនូូវទីីផ្្សារមូូលបត្ររ និិងការលើើកកម្ពពស់់ប្រាា�ក់់រៀៀលខ្មែែ�រ។
ជាចុុងក្រោោ�យ ខ្ញុំំសូ
� ម
ូ ថ្លែែ�ងអំំណរគុុណចំំពោះះអតិិថិជ
ិ នទាំំងអស់់សម្រាា�ប់់ទំំនុកចិ
ុ ត្ត
ិ រត បស់់ពួួកគេេមកលើើធនាគារ និិងភាគីីពាក់់ព័ន្ធធ
័
ផ្្សេេងៗសម្រាា�ប់់ទំំនុុកចិិត្តតរបស់់ពួួកគេេមកលើើធនាគារ ABA គ្ររប់់ពេេលវេេលា។
ថ្ងៃៃ�ទីី ៣០ ខែែមីីនា ឆ្នាំំ�២០២២

Yves Jacquot
ប្ររធានក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាល

ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំ� ២០២១

VII

សាររបស់់នាយកប្ររតិិបត្តិិ�
វិិនិិយោគិិន និិងសាធារណជន ជាទីីគោរព!
ខ្ញុំំមា
� នក្ដីី�សោមនស្្សរីីករាយ សូូមជម្រាប
ា� ជូូនអំំពីីលទ្ធធផល និិងសមិទ្ធធផលសំំ
ិ
ខាន់់ៗរបស់់ធនាគារ ABA ដែែលសម្រេេ�ចបានក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
២០២១។ ការរីីករាលដាលនៃៃជំំងឺឺកូូវីីដ ១៩ បានបង្កកឲ្្យមានផលប៉ះះ�ពាល់់ និិងការរឹឹតត្្បិិតជាច្រើើ�នដល់់អាជីីវកម្មម និិងប្ររជាជន
ពិិសេេសបន្ទាា�ប់ពី
់ ព្រឹ
ី ត្តិិ�
ឹ� ការណ៍៍ ២០ កុុម្ភៈៈ� ដែែលរីីករាលដាលចូូលក្នុុងស
�
ហគមន៍៍ធ្វើឲ្
ើ� យ្ ប៉ះះ�ពាល់់ដល់សេ
់ ដ្ឋ
េ កិ
ឋ ច្ចច
ិ និិងសង្គម
គ ។ បើើទោះះជា
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នភាពតឹឹងតែែង និិង មិិនប្រាា�កដប្ររជានេះះ�ក្ដីី� យើើងនៅតែែអាចពង្រឹឹងជំំ
� ហរទីីផ្្សាររបស់់ធនាគារ និិងបន្ដដបម្រើើ�សេវា
េ ជូូន
អតិិថិិជនដ៏៏មានតម្លៃៃ�របស់់យើើង។
ដោយប្ររកាន់់ខ្ជាា�ប់នូ
់ វូ បេេសកកម្មម និិងគុណ
ុ តម្លៃរៃ� បស់់យើង
ើ យើើងបានបន្ដដដាក់់ឲ្យ្ ប្រើប្រា
ើ� ា�ស់់ដំំណោះះស្រាយ
ា� ដែែលផ្ដោោត
� លើើអតិិថិជ
ិ ន
ជាគោល ដើើម្្បីីធ្វើើ�ឲ្្យស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ពួួកគេេកាន់់តែែប្ររសើើរ និិងងាយស្រួួ�ល។ យើើងបានប្រែែ�ក្លាា�យ ដំំណើើរការធុុរកិិច្ចច
របស់់យើើងឲ្្យឈានដល់់កម្រិិ�តថ្មីី�មួួយទៀៀត ដែែលសេេវាកម្មមភាគច្រើើ�នអាចប្ររតិិបត្តិិ�ការបានដោយខ្លួួ�នឯងតាមបណ្ដាា�ញ និិង
ផ្លែែ�តហ្វវមផ្្សេេងៗ។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ ចំំនួួនអតិិថិជ
ិ នរបស់់យើង
ើ កើើន ៥០% ដែែលក្នុុ�ងនោះះ អតិិថិជ
ិ នថ្មីី�ស្ទើើ�រតែែទាំំងអស់់ក្លាយ
ា� ជា
អ្ននកប្រើើ� ABA Mobile។ លទ្ធធផលនេះះ� ស្ររបនឹឹងគោលដៅនៃៃការផ្ដដល់ជូ
់ ន
ូ អតិិថិជ
ិ ន នូូវដំំណោះះស្រាា�យសេេវាធនាគារលំំដាប់់ថ្នាា�ក់់
ល្អអបំំផុុតរបស់់យើើង។
ផ្លែែ�តហ្វវមធនាគារឌីីជីីថលដ៏៏ពេេញនិិយមរបស់់យើើងបន្ដដអភិិវឌ្្ឍឥតឈប់់ឈរ។ ABA Mobile ដែែលជាស្តតង់់ដារកម្មមវិិធី�ធនាគារ
នៅកម្ពុុ�ជា បានពង្រឹឹ�ងសមត្ថថភាព និិងអភិិវឌ្្ឍមុុខងារថ្មីី�ៗ ដើើម្្បីីបន្ដដផ្ដដល់់ជូូនអតិិថិិជននូូវសេេវាធនាគារដែែលងាយស្រួួ�ល និិង
គ្មាា�នការរំំខាន។ មុុខងារគណនីីរហ័័សរបស់់កម្មមវិិធីី ដែែលប្ររជាជនកម្ពុុ�ជាអាចបើើកគណនីី ABA ដំំបូូងរបស់់ពួួកគេេបាន ដោយ
គ្រាា�ន់់តែែមានស្មាា�តហ្វូូ�ន និិងអត្តតសញ្ញាា�ណប័័ណ្ណណមានសុុពលភាព គឺឺទទួួលបានការឆ្លើើ�យតប យ៉ាា�ងវិិជ្ជជមាននៅក្នុុ�ងទីីផ្្សារ ហើើយ

បានបង្ហាាញ
� ថាប្រជា
រ ជនកាន់់តែច្រើ
ែ ន
ើ� មានទំំនុុកចិត្ត
ិ លើ
ត ើ ABA និិងមានបំំណងប្រើប្រា
ើ� ា�ស់់សម្រាា�ប់់តម្រូវូ� ការសេវា
េ ធនាគារប្រចាំ
រ ថ្ងៃ
ំ ។
ៃ�
អតិិថិិជន ABA Mobile របស់់យើើងអាចរីីករាយជាមួួយសេេវាផ្ទេេ�រប្រាា�ក់់រហ័័សក្នុុ�ងស្រុុ�ក និិងអន្ដដរជាតិិ, ទូូទាត់់វិិក្កកយបត្ររ, ស្គែែ�ន
QRកូូដ បង់់ប្រាា�ក់់នៅតាមបណ្ដាា�ហាង និិងកន្លែែ�ងលក់់ដូូរ បើើកគណនីីសន្្សំំ និិងគណនីីបញ្ញើើ� រួួមមានការបើើកគណនីីជាប្រាា�ក់់
រៀៀល ដើើម្្បីីគាំំទ្រររូូបិិយវត្ថុុ�ជាតិិយើើងផងដែែរ។ សេេវាទាំំងអស់់នេះះ� ធ្វើើ�ឡើើងដោយប្រើើ�តែែទូូរស័័ព្ទទ មិិនមានការប៉ះះ�ផ្ទាា�ល់់ជាមួួយ
ក្ររដាសប្រាា�ក់់ឡើើយ។
ស្ររបពេេលជាមួួយគ្នាា�នេះះ� អតិិថិិជនរបស់់យើើងតែែងតែែត្រូូ�វការមធ្្យោបាយទាន់់សម័័យ និិងអាចទុុកចិិត្តតបានក្នុុ�ងការបញ្ចូូ�ល
ទឹឹកប្រាា�ក់់ក្នុុ�ងគណនីី ABA របស់់ពួួកគេេ ហើើយយើើងក៏៏បានផ្ដដល់់ជូូនបណ្ដាា�ញជាច្រើើ�នសម្រាា�ប់់តម្រូូ�វការនេះះ�។ បណ្ដាា�ញទីីតាំំង
ស្វ័័�យសេេវា ABA 24/7 របស់់យើើង បន្ថែែ�ម ១១ ទីីតាំំងនៅភ្នំំ�ពេេញ, ប៉ោោ�យប៉ែែ�ត និិងព្រះះ�សីីហនុុ ក្នុុ�ងរយៈៈពេេល ១ ឆ្នាំំ�នេះះ�។
ការបញ្ចូូ�លទឹឹកប្រាា�ក់់ក្នុុ�ងគណនីី ABA កាន់់តែែងាយស្រួួ�ល ដោយយើើងបានបន្ថែែ�មសេេវា បញ្ចូូ�លទឹឹកប្រាា�ក់់ដោយផ្ទាា�ល់់ពីីកាបូូប

អេេឡិិកត្រូូនិ
� ក
ិ ពីីធនាគារ និិងគ្រឹះះ��ស្ថាា�នមីីក្រូូហិ
� រិ ញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ្ េងៗតាមរយៈៈប្ររព័័ន្ធធបាគង។ មុុខងារផ្ទេេ�រប្រាា�ក់់អន្ដដរជាតិិក៏អា
៏ ចផ្ទេេ�រចូូល
គណនីីអតិិថិិជន ABA ផងដែែរ ដោយមិិនបាច់់អញ្ជើើ�ញទៅដកនៅសាខាឡើើយ។ ធនាគារមើើលឃើើញយុុទ្ធធសាស្ដ្ររ�ស្វ័័�យសេេវា
និិងសេេវាធនាគារពីីចម្ងាា�យ ហើើយយើើងនឹឹងដើើរទៅមុុខតាមទិិសដៅនេះះ�។
ដើើម្្បីីគាំំទ្ររបន្ថែែ�មដល់់អាជីីវកម្មមមីីក្រូូ� សហគ្រាា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម និិងអាជីីវកម្មមធំំៗ យើើងបានរចនា និិងពិិចារណាឡើើងវិិញ
អំំពីីកម្មមវិិធីីធនាគារអនឡាញសម្រាា�ប់់អាជីីវកម្មម ដោយគិិតគូូរពីីការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៃៃទិិដ្ឋឋភាពអាជីីវកម្មមថ្មីី�ៗ ចុុងក្រោោ�យ។ ជាមួួយនឹឹង
ការណែែនាំំនូូវប្ររព័័ន្ធធប្ររតិិបត្តិិ�ការផ្ទាា�ល់់ (Host-to-Host), មុុខងារគណនីីនិិម្មិិ�ត, ការភ្ជាា�ប់់ប្ររព័័ន្ធធជាមួួយផ្លែែ�តហ្វវមគណនេេយ្្យ
ធំំៗ ដូូចជា Xero និិង QuickBooks Online ធនាគារអនឡាញ សម្រាា�ប់់អាជីីវកម្មមរបស់់យើើងបានក្លាា�យជាឧបករណ៍៍ដ៏៏មាន

សក្ដាា�នុុពលសម្រាា�ប់់អាជីីវកម្មតូ
ម ច
ូ ធំំនានាក្នុុ�ងការគ្ររប់់គ្ររងហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�របស់់អតិិថិជ
ិ នប្ររកបដោយភាពងាយស្រួួល
� និិងសុវត្ថិិ�
ុ ភាព។
យើើងបានបន្ដដពង្រីី�កសាខាពីីរបន្ថែែ�មនៅខេេត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី និិងប៉ៃៃ�លិិន ដែែលធ្វើើ�ឲ្្យចំំនួួនសាខា ABA សរុុបកើើនដល់់ ៨១ ហើើយ
បានអនុុញ្ញាា�តឲ្្យយើើងផ្ដដល់់ជូូនសេេវាទំំនើើប និិងងាយស្រួួ�លរបស់់ ABA នៅទូូទាំំងប្ររទេេស។
អំំឡុុងឆ្នាំំ� ២០២១ ដែែលជាឆ្នាំំដ៏
� មា
៏ នឧបសគ្គគនេះះ� យើើងបានបន្ដដផ្ដល់
ដ កម្ចីី�ដល់
់
ប
់ ណ្ដាាអា
� ជីីវកម្មក្នុុ
ម ងស្រុុ�ក
�
ដើើម្្បីីគាំំទ្ររដល់់ប្ររតិិបត្តិិ�ការ
និិងកំំណើើនរបស់់ពួួកគេេ ដោយយល់់ឃើញ
ើ ថា ដើើមទុុនពិិតជាចាំបា
ំ ច់់ណាស់មិ
់ ន
ិ ថាក្នុុ�ងកាលៈៈទេេសៈៈ ណាក៏៏ដោយ។ សកម្មមភាព
នេះះ�ដើើរតួួយ៉ាា�ងសំំខាន់់ក្នុុង
� ការជួួយដល់់សេដ្ឋ
េ កិ
ឋ ច្ចច
ិ ជាតិិ។ ជាទូូទៅ យើើងបានផ្ដដល់កម្ចីី�ថ្មីី�
់
១០.០០០ បន្ថែម
ែ� ស្មើើ�នឹឹងទឹឹកប្រាា�ក់់ ១,៤
ប៊ីីលា
� នដុុល្លារា� អាមេេរិិក ដែែលធ្វើើឲ្
� យ្ ផលបត្ររឥណទានដុុលរបស់់ធនាគារ កើើនឡើើង ៣៨% ស្មើើ�នឹឹងទឹឹកប្រាា�ក់់ ៥,៣ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារា�

VIII
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អាមេេរិិក។ ស្ររបពេេលជាមួួយគ្នាា�នេះះ�ដែរែ យើើងក៏បា
៏ នរៀៀបចំំ ឥណទានឡើើងវិិញ សម្រាា�ប់់អតិិថិជ
ិ នកម្ចីី�របស់់យើង
ើ ដែែលទទួួលរង
ផលប៉ះះ�ពាល់់ដោយវិិបត្តិិ�កូូវីីដ១៩ ផងដែែរ។ គិិតត្រឹឹ�មដំំណាច់់ឆ្នាំំ� ២០២១ ឥណទានរៀៀបចំំឡើើងវិិញមានចំំនួួន ១៣.៦៤១
ជាមួួយនឹឹងទឹឹកប្រាា�ក់់មិិនទាន់់បង់់រួួច ស្មើើ�នឹឹង ៦៩៨ លានដុុល្លាា�រអាមេេរិិកហើើយយើើងនឹឹងបន្ដដជួួយពួួកគេេជម្នះះ�នូូវកាលៈៈទេេសៈៈដ៏៏
លំំបាកនេះះ�។
ក្នុុ�ងខែែកញ្ញាា� ក្ររសួួងសេេដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បានអនុុញ្ញា�ាតឲ្្យធនាគារ ABA ប្ររមូូលពន្ធធដារជំំនួួសឲ្្យអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ។

ក្នុុ�ងនាមជាសហគ្រាា�សមានទំំនួួលខុុសត្រូូវសង្គ
�
ម
គ ABA មានកិិត្តិិ�យសក្នុុ�ងការជួួយប្ររមូូលពន្ធធជូន
ូ រាជរដ្ឋាា�ភិបា
ិ ល ដែែលរួួមចំំណែែក
ដល់់ការអភិិវឌ្្ឍប្ររព័័ន្ធធទូូទាត់់មិិនប្រើើ�សាច់់ប្រាា�ក់់ប្ររកបដោយប្ររសិិទ្ធធភាពនៅក្នុុ�ងប្ររទេេស។
នៅចុុងឆ្នាំំ� ធនាគារបានចូូលរួួមចំំណែែកក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍអាកាសយានដ្ឋាាន
� អន្ដដរជាតិិភ្នំំពេ
� ញ
េ ថ្មីី� ដោយបានវិិនិយោ
ិ
គ ៣០ លានដុុល្លារា�
អាមេេរិិកលើស
ើ ញ្ញាាប
� ណ្ណណសាជីីវកម្ម។
ម យើើងមានមោទនភាពដែែលបានចូូលរួួមក្នុុ�ងការសាងសង់់នូវូ សមិិទ្ធធផលដ៏មា
៏ នសារៈ�សំំខាន់់
មួួយនេះះ� និិងជឿឿជាក់់ថាអាកាសយានដ្ឋាាន
� ថ្មីី�នេះះ� នឹឹងពង្រីី�កផែែនទីីសេដ្ឋ
េ កិ
ឋ ច្ចចកម្ពុ
ិ
ជា
ុ� ក្នុុ�ងតំំបន់់ ក៏៏ដូច
ូ ជាបង្កើើន
� ភាពទាក់់ទាញដល់់
ការវិិនិិយោគ និិងផ្នែែ�កទេេសចរណ៍៍របស់់ប្ររទេេសផងដែែរ។
លើើសពីនេះះ�
ី
ខ្ញុំំសូ
� ម
ូ លើើកឡើើងពីកា
ី រឆ្លើើ�យតបរបស់់ធនាគារ និិងបុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ពាក់់ព័ន្ធធនឹឹងជំំងឺ
័
កូ
ឺ វីីដ
ូ ។ ចាប់់តាំំងពីកា
ី ររីីករាលដាលដំំបូូង
នៅកម្ពុុជា
� ធនាគារបានសហការរៀៀបចំំនូូវសកម្មភា
ម ពរៃៃអង្គាា�ស ហើើយបរិិច្ចាា�គមូលនិ
ូ
ធិ
ិ ទាំ
ិ ំងនោះះតាមរយៈៈធនាគារជាតិិនៃៃកម្ពុុជា
�
សមាគមធនាគារនៅកម្ពុុជា
� និិងរាជរដ្ឋាា�ភិបា
ិ លកម្ពុុជា
� ។ ក្នុុ�ងខែមេ
ែ សា
េ យើើងបានបរិិច្ចាា�គទឹឹកប្រាា�ក់់ ១លានដុុល្លារា� អាមេេរិិក ដើើម្្បីីគាំំទ្ររ
ដល់់កិច្ចចខិ
ិ ត
ិ ខំំប្រឹឹង
� ប្រែែ�ងរបស់់រាជរដ្ឋាា�ភិបា
ិ លក្នុុ�ងការប្ររយុុទ្ធធប្ររឆាំំងនឹឹងការរីីករាលដាលនៃៃជំំងឺឺកូវីីដ
ូ ។ ការបរិិច្ចាា�គនេះះ� ទទួួលការ
កោតសរសើើរពីីសម្ដេេ�ចអគ្គគមហាសេេនាបតីីតេេជោ ហ៊ុុ�ន សែែន ដោយសម្ដេេ�ចបានចេេញនូូវលិិខិិតថ្លែែ�ងអំំណរគុុណជូូនថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ
កំំពូូល និិងបុុគ្គគលិិករបស់់ធនាគារផងដែែរ។
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a. អត្តសញ្ញាណបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ
ឈ្មោះះ��ក្រុុ�មហ៊ុុ�នជាអក្្សរខ្មែែ�រ

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់

ជាអក្្សរឡាតាំំង

Advanced Bank of Asia Limited

លេេខកូូដស្តតង់់ដារ

KH២០០០០៩១៩៨៦

ទីីស្នាា�ក់់ការ

អគារលេេខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និិង១៤៨ អា បេេ សេេ ដេេ វិិថីព្រះះ�សី
ី
ហ
ី នុុ
និិងអគារលេខ
េ ១៥ និិង១៥៣ អា បេេ សេេ ផ្លូូ�វលេខ
េ ២៧៨ និិង ផ្ទះះ� លេខ
េ
១៧១ ផ្លូូ�វត្ររសក់់ផ្អែែ�ម ភូូមិិ៤ សង្កាា�ត់់បឹឹងកេេងកង១ ខណ្ឌឌបឹឹងកេេងកង
រាជធានីីភ្នំំ�ពេេញ ព្រះះ�រាជាណាចក្ររកម្ពុុ�ជា

លេេខទូូរស័័ព្ទទ

(+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣

លេេខទូូរសារ

(+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

គេេហទំំព័័រ

www.ababank.com

អុីី�មែែល

info@ababank.com

លេេខវិិញ្ញាា�បនបត្ររចុះះ�បញ្ជីី�ពាណិិជ្ជជកម្មម

០០០១០៥៩៣ ចុះះ�ថ្ងៃៃ�ទីី ២៩ ធ្នូូ� ២០១០

លេេខអាជ្ញាាបណ្ណណ
�
អា
 ជីីវកម្មម

B១៤ ចេេញដោយធនាគារជាតិិនៃៃកម្ពុុ�ជា ចុះះ�ថ្ងៃទីី
ៃ� ២៥មករា ២០២១

សេច
េ ក្តីី�សម្រេេ�ចអនុុញ្ញាត
�ា និិងចុះះ�បញ្ជីី�ឯកសារផ្តតល់់
១៥៥/១៩ គ.ម.ក. ចុះះ�ថ្ងៃៃ�ទីី០៧ សីីហា ២០១៩
ព័័ត៌៌មានលេេខ
ឈ្មោះះ��បុុគ្គលតំំណាងបុ
គ
គ្គ
ុ លចុះះ�
គ
បញ្ជីី�លក់់មូល
ូ បត្ររ

លោក Askhat Azhikhanov

b. លក្ខណៈនៃធុរកិច្ច
ធនាគារ ABA គឺឺជាគ្រឹះះ��ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឯកជនឈានមុុខមួួយរបស់់កម្ពុជា
ុ� ែដលត្រូូ�វបានបង្កើើត
� ឡើើងក្នុុង
� ឆ្នាំំ� ១៩៩៦ មានឈ្មោះះ��
ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់។ ឆ្លលងកាត់់ការអភិិវឌ្្ឍ និិងកំំណើើនជាង ២៥ ឆ្នាំំ�កន្លលងមកនេះះ� ABA បានពង្រឹឹ�ងជំំហររបស់់ខ្លួួ�ន
យ៉ាា�ងរឹឹងមាំំក្នុុ�ងទីីផ្្សារ និិងក្លាា�យជាធនាគារមួួយក្នុុ�ងចំំណោមធនាគារពាណិិជ្ជជកំំពូូលធំំៗជាងគេេ នៅក្នុុ�ងប្ររទេេស។ សព្វវថ្ងៃៃ�នេះះ�
ABA មានបម្រើើ�សេេវាធនាគារពេេញលេេញជូូនដល់់បណ្តាា�អតិិថិិជនជាច្រើើ�នដូូចជា រូូបវន្តតបុុគ្គគល អាជីីវកម្មមខ្នាា�តតូូច សហគ្រាា�ស
ធុុនតូូច និិងមធ្្យម និិងក្រុុ�មហ៊ុុ�នធំំៗជាដើើម។
ធនាគារ ABA គឺឺជាបុុត្ររសម្ព័័�ន្ធធរបស់់ធនាគារជាតិិកាណាដា (www.nbc.ca) ដែែលជាគ្រឹះះ��ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួួយ មានទ្ររព្្យសកម្មម
ជាង ២៧៩ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារា� អាមេេរិិក គិិតត្រឹឹម
� ថ្ងៃៃទី
� ៣
ី ១ ខែែតុុលា ឆ្នាំំ២
� ០២១ និិងមានបណ្តាាញ
� ធនាគារសម្ព័័�ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅទូូទាំំង
ពិិភពលោក។
ក្នុុ�ងនាមជាភាគហ៊ុុ�និិកមួួយរបស់់ធនាគារ ABA តាំំងពីីឆ្នាំំ� ២០១៤ មក ធនាគារជាតិិកាណាដា បានក្លាា�យជាគ្រឹះះ��ស្ថាា�ន

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អាមេេរិិកខាងជើើងទីីមួួយដែែលឈានជើើងចូល
ូ វិិស័យ
័ ធនាគារនៅកម្ពុុជា
� ។ ដោយមានស្នាា�ក់់ការកណ្តាា�លស្ថិិ�តនៅទីីក្រុុ�ង
ម៉ុុ�ងរ៉េេអា
� ល់់ ធនាគារជាតិិកាណាដាបានពង្រីី�កសាខានៅស្ទើើ�រតែែគ្ររប់់ខេេត្តតនៃប្រ
ៃ ទេ
រ េសជាមួួយនឹឹងអតិិថិជ
ិ នក្នុុ�ងដៃៃ ២,៧ លាននាក់់។
ជាគ្រឹះះ��ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ធំំជាងគេេលំំដាប់់ទីី ៦ ក្នុុ�ងប្ររទេេសកាណាដា និិងនាំំមុុខគេេនៅកេេបិិច ធនាគារជាតិិកាណាដា ជាជម្រើើ�ស
នៃៃបណ្ដាា�សហគ្រាា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមនានានៅទីីនោះះ។
គិិតត្រឹឹ�មថ្ងៃៃ�ទីី ៣១ ខែែធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ ធនាគារ ABA មានទ្ររព្្យសកម្មមសរុុប ៧,៩ ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រអាមេេរិិក និិងបម្រើើ�អតិិថិិជន
ប្រមា
រ ណ ២,១ លាននាក់់តា
 មរយៈៈបណ្ដាាញ
� ដ៏៏ទូលំ
ូ ំទូូលាយដែែលបន្តតពង្រីី�កបាន ៨១ សាខា ម៉ាា�ស៊ីី�នស្វ័័�យសេេវាជាង ៨០០ ព្រម
រ
ជាមួួយកម្មមវិិធីីធនាគារអនឡាញ និិងតាមទូូរស័័ព្ទទដៃៃដ៏៏ទំំនើើប។

ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំ� ២០២១

2

c. សម្ព័ន្ធភាពបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ
ល.រ

១

ឈ្មោះ
ក្រុមហ៊ុន
ធនាគារជាតិិ
កាណាដា

ប្រភេទនៃ
ទំនាក់ទំនង

ក្រុុ�មហ៊ុុ�នមេេ

ភាគរយនៃការ
កាន់កាប់ភាគហ៊ុន

អាជីវកម្ម
ចម្បង

៩៩,៩៩%

ធនាគារ
និិង
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

កាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជី
ទីតាំងអាជីវកម្ម
ពាណិជ្ជកម្ម
ខែែឧសភា
ឆ្នាំំ� ១៨៥៩

600 Rue de la
Gauchetière O,
Montréal, QC
H3B 4L6,
ប្ររទេេសកាណាដា

ធនាគារជាតិិកាណាដា (www.nbc.ca) គឺឺជាគ្រឹះះ��ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែែលមានទ្ររព្្យសកម្មមចំំនួួន ២៧៩ ពាន់់លានដុុល្លាា�រអាមេេរិិក
គិិតត្រឹឹម
� ថ្ងៃៃ� ៣១ ខែែតុុលា ឆ្នាំំ� ២០២១ និិងមានបណ្ដាាញ
� ធនាគារសម្ពពន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅទូូទាំំងពិិភពលោក។ ធនាគារជាតិិកាណាដា
ទទួួលបានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទានពីីភ្នាា�ក់់ងារវាយតម្លៃៃ�ឥណទានឈានមុុខលំំដាប់់ពិិភពលោកដូូចជា ឥណទានកម្រិិ�ត "A" ពីី
S&P, កម្រិិ�ត "A+" ពីី Fitch, និិងកម្រិិ�ត "A1" ពីី Moody's។ ធនាគារនេះះ� មានស្នាា�ក់់ការកណ្ដាា�លនៅទីីក្រុុ�ងម៉ុុ�ងរ៉េេ�អាល់់ និិង
មានសាខាស្ទើើ�រគ្ររប់់ខេេត្តតនៃៃប្ររទេេសកាណាដា ដែែលកំំពុុងបម្រើើ�អតិិថិិជនចំំនួួន ២,៧ លាននាក់់។
ធនាគារជាតិិកាណាដា គឺឺជាគ្រឹះះ��ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ធំំជាងគេេលំដា
ំ ប់់ទីី ៦ នៅកាណាដា និិងនាំំមុខ
ុ គេេនៅកេេប៊ិិ�ច ជាជម្រើើ�សនៃៃបណ្ដាា�
សហគ្រាា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមនានានៅទីីនោះះ។ មូូលបត្រររបស់់ធនាគារ ត្រូូ�វបានចុះះ�បញ្ជីី�នៅក្នុុ�ងក្រុុ�មហ៊ុុ�នមូូលបត្ររ Toronto
Stock Exchange។ អតិិថិជ
ិ ននៅសហរដ្ឋឋអាមេេរិិក, អឺឺរ៉ុុ�ប, និិងតំំបន់់ផ្សេ្ េងទៀៀតនៃៃពិិភពលោកត្រូូ�វបានបម្រើើ�សេវា
េ ជូូនតាមរយៈៈ
ការិិយាល័័យតំំណាង, បុុត្ររសម្ពពន្ធធ និិងដៃៃគូូនានា។

d. ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ
ធនាគារ ABA ទទួួលបានកំំណើើនគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ចាប់់តាំំងពីីបង្កើើ�តឡើើងនៅឆ្នាំំ� ១៩៩៦។ ព្រឹឹ�ត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗចាប់់ពីីឆ្នាំំ�
២០២១ មានដូូចខាងក្រោោ�ម៖
■

ធនាគារ ABA បានបើើកសាខាថ្មីី�ពីីរ ស្ថិិ�តនៅខេេត្តតមណ្ឌឌលគិិរីី និិងប៉ៃៃ�លិិន ធ្វើើ�ឲ្្យចំំនួួនសាខាសរុុបកើើនដល់់ ៨១។

■

ABA បានពង្រីី�កបណ្ដាា�ញស្វ័័�យសេេវា ABA 24/7 ចំំនួួន ១១ ទីីតាំំងបន្ថែែ�មទៀៀត។

■

■
■

ABA បានដាក់់ឲ្្យដំំណើើរការមុុខងារ គណនីីរហ័័ស នៅក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី ABA Mobile ដើើម្្បីីអនុុញ្ញាា�តឲ្្យអតិិថិិជនបើើកគណនីី
ដំំបូូងតាមស្មាា�តហ្វូូ�ន បានពីីគ្ររប់់ទីីកន្លែែ�ង។
ABA រក្្សាបាននូូវចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់លទ្ធធភាពសងកម្រិិ�ត “B+” ជាមួួយអនាគតស្ថិិ�រភាព ពីី S&P Global Ratings Agency ។
ធនាគារ ត្រូូ�វបានទទួួលស្គាា�ល់់ថាជា គ្រឹះះ��ស្ថាា�នមួួយក្នុុ�ងចំំណោមសហគ្រាា�សដែែលបានចូូលរួួមចំំណែែកក្នុុ�ងការបំំពេេញ
កាតព្វវកិិច្ចចបង់់ពន្ធធដារផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ងជូូនរដ្ឋឋច្រើើ�នជាងគេេ សម្រាា�ប់់ឆ្នាំំ�២០២០។

■

ABA ចាប់់ផ្ដើើ�មបម្រើើ�សេេវាប្ររមូូលពន្ធធដារជូូនរដ្ឋាា�ភិិបាលតាមរយៈៈបណ្ដាា�ញនានារបស់់ខ្លួួ�ន។

■

ធនាគារ ABA ភ្ជាា�ប់់ជាមួួយ QuickBooks Online និិង Xero ដើើម្្បីីពង្រឹឹ�ងផ្លែែ�តហ្វវមធនាគារអនឡាញសម្រាា�ប់់អាជីីវកម្មម។

■

ធនាគារ បានចាប់់ដៃៃគូូជាមួួយក្រុុ�មហ៊ុុ�ន តូូតាល់់កាំំបូូត និិង អុីី�អនម៉៉ល លើើសេេវាទទួួលទូូទាត់់តាមឌីីជីីថល។

■

ABA បានបរិិច្ចាា�គទឹឹកប្រាា�ក់់ ១លានដុុល្លាា�រអាមេេរិិក ដល់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាល ដើើម្្បីីទ្ររទ្ររង់់ការប្ររយុុទ្ធធប្ររឆាំំងនឹឹងជំំងឺឺកូូវីីដ ១៩។

■

ABA បានវិិនិិយោគទឹឹកប្រាា�ក់់ ៣០លានដុុល្លាា�រអាមេេរិិក ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍអាកាសយានដ្ឋាា�នអន្តតរជាតិិតេេជោ។

■

ធនាគារ ABA បានចុះះ�អនុុស្្សរណៈៈយោគយល់់គ្នាា�ជាមួួយក្ររសួួងពាណិិជ្ជជកម្មម លើើភាពជាដៃៃគូូផ្នែែ�កសេេវាទូូទាត់់ឌីីជីីថល
និិងការចែែករំំលែែកចំំណេះះ�ដឹឹង។

■

ABA បានចាប់់ដៃៃគូូជាមួួយ Thunes ដើើម្្បីីបើើកដំំណើើរការសេេវាផ្ទេេ�រប្រាា�ក់់ឆ្លលងប្ររទេេសភ្លាា�មៗទៅកាន់់គណនីី។

■

ABA ប្ររកាសអនុុញ្ញាា�តឲ្្យមានការទទួួលទូូទាត់់តាមកាត JCB នៅបណ្ដាា�ញសេេវាកម្មមរបស់់ខ្លួួ�នទូូទាំំងប្ររទេេស។

■

■

3

ABA បានណែែនាំំដំំណោះះស្រាា�យផ្ទៀៀ�ងផ្ទាា�ត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ “មួួយចុុច” តាមទូូរស័័ព្ទទដៃៃ ដែែលមានឈ្មោះះ��ថា IPification
ក្នុុ�ងភាពជាដៃៃគូូជាមួួយក្រុុ�មហ៊ុុ�ន Smart Axiata។
ធនាគារ ABA ចាប់់ដៃៃគូូជាមួួយសាជីីវកម្មមធានាឥណទានកម្ពុុ�ជា (CGCC) ដើើម្្បីីផ្ដដល់់ការគាំំទ្ររឥណទានដល់់ MSMEs
សម្រាា�ប់់តម្រូូ�វការពង្រីី�កអាជីីវកម្មម ការវិិនិិយោគ និិងដើើមទុុនបង្វិិ�ល។
ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំ� ២០២១

■

■

JP Morgan បានទទួួលស្គាា�ល់់ឧត្តតមភាពរបស់់ ABA ក្នុុ�ងដំំណើើរការផ្ទេេ�រប្រាា�ក់់ជារូូបិិយប័័ណ្ណណដុុល្លាា�រអាមេេរិិក ក្នុុ�ងរយៈៈពេេល
២ឆ្នាំំ�ជាប់់គ្នាា�។
ធនាគារ ABA ទទួួលបានពានរង្វាា�ន់់ ធនាគារឆ្នើើ�មបំំផុុតនៅកម្ពុុ�ជា ពីីទស្្សនាវដ្ដីី� Asiamoney, The Banker, Asian
Banking and Finance, Euromoney, និិង Global Finance។

e. ស្ថានភាពទីផ្សារ
តាមយុុទ្ធធសាស្ត្ររ�របស់់ធនាគារ យើើងមានបំំណងក្លាាយ
� ជាធនាគារជម្រើើ�សរបស់់អតិិថិជ
ិ ននៅក្នុុ�ងទីីផ្្សារ និិងរក្្សាអតិិថិជ
ិ នសម្រាា�ប់់
ទំំនាក់់ទំំនងរយៈៈពេេលវែែង។ ត្ររង់់នេះះ� ធនាគារបាននឹឹងកំំពុុងផ្តោោ�តលើើការអភិិវឌ្្ឍផលិិតផល និិងសេេវាកម្មមថ្មីី�ៗដូូចខាងក្រោោ�ម៖
■

■

■

■
■

■

ផលិិតផលកម្ចីី�ងាយស្រួួ�លសម្រាា�ប់់អាជីីវកម្មមខ្នាា�តតូូច សហគ្រាា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមនៅកម្ពុុ�ជាដែែលជាឆ្អឹឹ�ងខ្ននងសេេដ្ឋឋកិិច្ចច
កម្ពុុ�ជា។
ការអភិិវឌ្្ឍបន្ថែែ�មនូូវសេេវាកម្មមបច្ចេេ�កវិិទ្្យាទំំនើើប ជាពិិសេេសកម្មមវិិធីីធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទពេេញលេ
 េញ ដំំណោះះស្រាា�យក្នុុ�ងការ
បើើកគណនីីដំំបូូង ប្ររព័័ន្ធធទូូទាត់់អនឡាញ PayWay និិងសេេវាកម្មមផ្្សេេងៗទៀៀត។
ការអភិិវឌ្្ឍបន្ថែែ�មនូូវផលិិតផលកាត និិងវិិធីីសាស្ត្ររ�ទូូទាត់់មិិនប្រើើ�ប្រាា�ក់់ផ្ទាា�ល់់ដ៏៏ទំំនើើប
ប្ររព័័ន្ធធទូូទាត់់នាំំមុុខរបស់់ពិិភពលោកដើើម្្បីីពង្រីី�កឱកាសនានាសម្រាា�ប់់អតិិថិិជន។

កិិច្ចចសហការកាន់់តែែខ្លាំំ��ងជាមួួយ

ការពង្រីី�កបណ្តាា�ញធនាគារជាមួួយទីីតាំំងស្វ័័�យសេេវា ABA 24/7។
ការកែែលម្អអបន្ថែែ�មនូូវគុុណភាពសេេវាដើើម្្បីីបំំពេេញតម្រូូ�វការរបស់់អតិិថិិជន និិងផ្តតល់់ជូូនអតិិថិិជននូូវបទពិិសោធល្អអឥតខ្ចោះះ��
ជាមួួយធនាគារ ABA។
ការអភិិវឌ្្ឍសំំខាន់់ៗនូូវសេេវាធនាគារសម្រាា�ប់់អតិិថិិជនអាជីីវកម្មមសម្រាា�ប់់សហគ្រាា�សដែែលមានចំំនួួនកើើនឡើើង ក្រុុ�មហ៊ុុ�ន
ធំំៗ និិងសាជីីវកម្មមអន្តតរជាតិិដែែលបង្ហាា�ញពីីកំំណើើនសេេដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជា។

ធនាគារបានកំំណត់់សកម្មភា
ម ពទីីផ្្សារសំំខាន់់ៗទាំំងអស់់ដើម្្
ើ បីីបង្កើើន
� ការយល់់ដឹឹងពីធ
ី នាគារ ABA ជាពិិសេេសនៅតាមខេេត្តត និិង
តំំបន់់ជនបទ ដើើម្្បីីពង្រឹឹងកិ
� ត្តិិ�
ិ នាមកាន់់តែែរឹឹងមាំំ កែែលម្អអបង្កើើន
� គុុណភាពសេវា
េ កម្មមរបស់់ខ្លួន
ួ� ស្ររបនឹឹងការអភិិវឌ្្ឍផលិិតផល និិង
សេេវាកម្មមថ្មីី�ៗ។

f. ស្ថានភាពប្រកួតប្រជែង
ទីីផ្្សារកម្ពុុ�ជានៅតែែមានសក្តាា�នុុពលខ្ពពស់់សម្រាា�ប់់គ្រឹះះ��ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រាា�ប់់កំំណើើន មិិនត្រឹឹ�មតែែនៅភ្នំំ�ពេេញប៉ុុ�ណ្ណោះះ��ទេេ ប៉ុុ�ន្តែែ�
ថែែមទាំំងនៅតាមខេេត្តតផងដែែរ។ ផលិិតផល និិងសេេវាធនាគារថ្មីី�ៗត្រូូ�វបានបង្កើើត
� ឡើើង ដោយសារការអភិិវឌ្្ឍនៃៃវិិស័យ
័ ធនាគារ
និិងភាពចាស់់ទុំំ�របស់់វិិស័័យធនាគារបន្តតកើើនឡើើង។ ប្ររទេេសកម្ពុុ�ជាប្រើើ�ប្រាា�ស់់ម៉ូូ�ដែែលគំំរូូបែែប ធនាគារជាចម្្បង និិងទូូរស័័ព្ទទដៃៃ
ជាចម្្បង។
គិិតត្រឹឹ�មអំំឡុុងរបាយការណ៍៍ ប្ររទេេសកម្ពុុ�ជាមានធនាគារពាណិិជ្ជជ និិងធនាគារឯកទេេសជាង ៦០ និិងគ្រឹះះ��ស្ថាា�នមីីក្រូូ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
១០០ កំំពុុងតែែបម្រើើ�សេេវាជូូនប្ររជាជនកម្ពុុ�ជា ១៦ លាននាក់់។ ស្ររបពេេលជាមួួយគ្នាា�នេះះ� ការបញ្ជ្រាា��បសេេវាធនាគារនៅតែែ
មានលក្ខខណៈៈមិិនសូូវល្អអដោយសារតែែចំំណេះះ�ដឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការអភិិវឌ្្ឍហេេដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធនៅទាប។ ហេេតុុដូូច្នេះះ�� ធនាគារ
កំំពុុងតែែស្វែែ�ងរកមធ្្យោបាយថ្មីី�យ៉ាា�ងសកម្មមដើើម្្បីីពង្រីី�កបរិិយាប័័ន្ននហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
ផលិិតផល និិងសេវា
េ កម្មមរបស់់ធនាគារ ABA មាន គណនីីពេញ
េ លេេញសម្រាា�ប់់គោលបំំណងសេេវាធនាគារ និិងការសន្្សំំជាប្ររចាំំ
(បញ្ញើើ�មានកាលកំំណត់់ បញ្ញើើ� Flexi ដែែលអាចដក/ដាក់់ប្រាា�ក់់គ្មាា�នការកំំណត់់ បញ្ញើើ�សន្្សំំ និិងគណនីីចរន្តត) ព្ររមជាមួួយកាត
ឥណទានពន្ធធ និិងកាតឥណទាន Visa, Mastercard, UnionPay International សេេវាផ្ទេេ�រប្រាា�ក់់រហ័័ស និិងសេេវាផ្ទេេ�រប្រាា�ក់់
SWIFT និិងឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញប្្បទានពាណិិជ្ជជកម្មម និិងកម្ចីី�សម្រាា�ប់់អាជីីវកម្មមគ្ររប់់ធុុន ដូូចជា អាជីីវកម្មមមីីក្រូូ� សហគ្រាា�នធុុនតូូច
និិងមធ្្យម និិងក្រុុ�មហ៊ុុ�នធំំៗ។
ក្នុុ�ងផ្នែែ�កធនាគាររូូបវន្តតបុុគ្គគល ABA ត្រូូ�វបានចាត់់ជាធនាគារនាំំមុុខដែែលផ្តតល់់ដំំណោះះស្រាា�យ និិងប្ររព័័ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឌីីជីីថល

ងាយស្រួល
ួ� ។ កម្មមវិធី
ិ ទូ
ី រូ ស័័ព្ទទ និិងប្ររព័័ន្ធធទូទាត់
ូ
អ
់ នឡាញរបស់់ធនាគារទទួួលបានការកោតសសើើរជាធនាគារឆ្នើើ�មនៅក្នុុ�ងទីីផ្្សារ
ច្រើើ�នលើើកពីទស្្ស
ី
នាវដ្តីី� គ្រឹះះ��ស្ថាា�នបោះះពុុម្ពពផ្្សាយអន្តតរជាតិិ។ ធនាគារឈរជើើងដ៏រឹ៏ ងមាំំ
ឹ
ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទដៃ
ទ ទី
ៃ មួួ
ី យ
និិងសម្រាា�ប់់អនាគត។ ជំំហរនេះះ� ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំងពី
� ប្រ
ី រតិិបត្តិិ�ការ និិងគំំនិត
ិ ផ្ដួួ�ចផ្ដើើ�មដែែល ABA បានដាក់់ឲ្យ្ ប្រើើ�ប្រាា�ស់់នៅក្នុុ�ងទីីផ្្សារ។
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g. ផែនការអនាគត
ដោយសារសកម្មមភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កាន់់់�តែែទំំនើើប ហើើយអតិិថិិជនត្រូូ�វការភាពអាចបត់់បែែន និិងប្ររសិិទ្ធធភាពកាន់់តែែខ្ពពស់់ ធនាគារ
ត្រូូ�វតែមា
ែ នសេវា
េ និិងផលិត
ិ ផលនវានុុវត្តន៍
ត ជា
៍ ច្រើើ�នដើើម្្បីីអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្្យអតិិថិជ
ិ នទទួួលបានឱកាសផ្្សេេងៗ។ នេះះ�ជាមូូលហេេតុដែ
ុ ែល
ធនាគារ ABA នឹឹងផ្តោោ�តការយកចិិត្តទុ
ត ក
ុ ដាក់់លើកា
ើ រអភិិវឌ្្ឍបន្ថែែ�មនូូវអត្ថថប្ររយោជន៍៍សំំខាន់់ៗ ដូូចជាសេេវាធនាគារឌីីជីថលទំំ
ី
នើើប
(ពីីចម្ងាា�យ) និិងគាំំទ្ររអតិិថិិជន ២៤/៧។
ចំំណែែកការផ្តតល់កម្ចីី�
់
ធនាគារប្រកា
រ ន់់ខ្ជាា�ប់នូ
់ វយុ
ូ ទ្ធធ
ុ សាស្ត្ររ�របស់់ខ្លួន
ួ� ក្នុុ�ងការផ្តតល់កម្ចីី�ផលិ
់
ត
ិ ភាព ប៉ុុ�ន្តែែ�ផ្តោោ�តលើើកម្ចីី�ប្ររតិិបត្តិិ�ការផ្អែែ�ក
លើើការវិិភាគទំំនើើប និិងគំំរូូអាជីីវកម្មមឆ្លាា�តវៃៃ។

h. កត្តាហានិភ័យ
1. ការវិិភាគ
សេេដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជាកំំពុុងងើើបឡើើងវិិញជាបណ្ដើើ�រៗពីីវិិបត្តិិ�ជំំងឺឺកូូវីីដ 19 តែែទោះះជាយ៉ាា�ងណាក្ដីី� យើើងជឿឿជាក់់ថា ស្ថាា�នភាពនៃៃ
ជំំងឺឺរាតត្្បាតនេះះ�នៅតែែជាហានិិភ័័យដ៏៏ចម្្បងសម្រាា�ប់់សេេដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជា ក៏៏ដូូចជាធនាគារ ABA។ លើើសពីីនេះះ� ផលប៉ះះ�ពាល់់

សេេដ្ឋឋកិិច្ចចដែែលអាចកើើតមានឡើើង ឧទាហរណ៍៍ លើើតម្លៃៃ�ប្រេេ�ង ឬទំំនិិញ និិងវត្ថុុ�ធាតុុដើើមនាំំចូូល ពីីវិិបត្តិិ�អ៊ុុ�យក្រែែ�នដែែលកំំពុុងតែែ
អូូសបន្លាា�យ ក៏៏ត្រូូ�វបានតាមដានយ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់់ផងដែែរ។
2. ទស្្សនៈៈអ្ននកគ្ររប់់គ្ររង និិងវិិធានការទប់់ស្កាា�ត់់

យើើងជឿឿថាយើើងនឹឹងស្ថិិ�តក្នុុ�ងជំំហរយ៉ាា�ងរឹងមាំំក្នុុ
ឹ
ង
� ទីីផ្្សារដើើម្្បីីគ្ររប់គ្ររង
់
ហានិិភ័យ
័ ដូូចបានលើើកឡើើងខាងលើើដោយ ជោគជ័័យ
និិងកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់ទាំំងនោះះមកលើើធនាគារ។

ហានិិភ័័យប្ររតិិបត្តិិ�ការ និិងវិិធានការនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម (បន្ដដតាំំងពីីឆ្នាំំ� ២០២០)
■

ធនាគារបានអនុុវត្តតតាមផែែនការនិិរន្ដដភាពអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�នដោយជោគជ័័យ

■

ធនាគារបន្ដដអនុុវត្តតវិិធានការទប់់ស្កាា�ត់់ជំំងឺឺកូូវីីដ ១៩ ស្ររបតាមសេេចក្ដីី�ណែែនាំំរបស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាល កម្ពុុ�ជា និិង

■

ធនាគារវាយតម្លៃៃ�ឡើើងវិិញ និិងបង្កើើ�នភាពធន់់នៃៃប្ររតិិបត្តិិ�ការ និិងបច្ចេេ�កទេេសរបស់់ខ្លួួ�នជាបន្ដដបន្ទាា�ប់់។

វិិធានការគ្ររប់់គ្ររងហានិិភ័័យឥណទាន
■

■

ធនាគារគ្ររប់់គ្ររងយ៉ាា�ងសកម្មមនូូវផលបត្ររឥណទានរបស់់ខ្លួួ�ន ពិិសេេសផលបត្ររឥណទានរៀៀបចំំឡើើងវិិញ និិង
ធនាគារអនុុវត្តតនូូវការវិិភាគ និិងវាយតម្លៃៃ�ឥណទានយ៉ាា�ងប្រុុ�ងប្ររយ័័ត្នន ដោយសមាមាត្ររនឹឹងតម្រូូ�វការនៃៃការគាំំទ្ររការស្ដាា�រ
សេេដ្ឋឋកិិច្ចចឡើើងវិិញ ដែែលគិិតគូូពីីហានិិភ័័យយ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់់។

វិិធានការគ្ររប់់គ្ររងហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព
■

■

ធនាគាររក្្សាទ្ររនាប់់សន្ទទនីីយចម្្បង និិងស្ថិិ�រភាពនៃៃទ្ររព្្យមានសន្ទទនីីយខ្ពពស់់ និិង
ធនាគារធ្វើើ�ការតេេស្ដដគ្ររប់់ជ្រុុ�ងជ្រោោ�យ ដើើម្្បីីវាយតម្លៃៃ�សេេណារីីយ៉ូូ�វិិបត្តិិ�ដោយសម្មមតិិកម្មម/ដែែលអាចកើើតឡើើង និិងដើើម្្បីី
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនិិងជំំរុុញផែែនការសកម្មមភាពគ្ររប់់គ្ររងមូូលនិិធិិ និិងសន្ទទនីីយភាពរបស់់ខ្លួួ�ន។

វិិធានការហានិិភ័័យប្ដូូ�រប្រាា�ក់់រូូបិិយប័័ណ្ណណផ្្សេេងៗ
■

ធនាគារគាំំទ្ររការអភិិវឌ្្ឍរូូបិិយវត្ថុុ�ជាតិិ ប្រាា�ក់់រៀៀល

■

ធនាគារតាមដានយ៉ាា�ងយកចិិត្តតទុុកដាក់់នូូវការវិិវត្តត និិងផលប៉ះះ�ពាល់់នៃៃសេេដ្ឋឋកិិច្ចច និិង

■

5

ធនាគាររក្្សានូូវហានិិភ័យ
័ អាចទទួួលយកបាន (រីីសអាប់់ភែថា
ែ យ) យ៉ាា�ងរឹងមាំំ
ឹ
ស្ររបតាម ឧត្តតមានុុវត្តន៍
ត ៍ និិងការកំំណត់់នានា
ដែែលទទួួលស្គាា�ល់់ជាអនដ�រជាតិិ។
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្នែកទី 2
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6

a. លទ្ធផលប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្នែក
លទ្ធផលសម្រេចបានសំខាន់ៗ

២០២១

២០២០

២០១៩

៩១.២៣៥

៨១.៥៦៨

៦៦.៥១៣

២១.៦៩៥.៧០២

១៥.៥០៥.៩៨៨

១១.២៦៥.០៣៧

២.០៨៥.១៧២

១.៣៨២.៤០១

៨២៨.៦៥១

២៥.៦៨១.៣៩៦

១៩.៧០៥.០៩០

១៣.៨៣៦.០២៥

៨១

៧៩

៧៧

៦.៧៩៧

៦.២៦៦

៦.៤១០

៥៧០

៤៧១

៤១៨

៣.២៩០

១.៦២៧

១.២១៤

ផ្នែកសេវាឥណទាន
ចំំនួួនគណនីីឥណទាន
ឥណទានដុុលសរុុប(លានរៀៀល)
ផ្នែកសេវាប្រាក់ប
 ញ្ញើ
ចំំនួួនគណនីីប្រាា�ក់់បញ្ញើើ�
ប្រាា�ក់់ប
 ញ្ញើើ�សរុុប(លានរៀៀល)
ព័ត៌មានទូទៅ
ចំំនួួនសាខាបើើកដំំណើើកា
 រ
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិកសរុុប
ចំំនួួនម៉ាា�ស៊ីី�នអេេធីីអឹឹម
ចំំនួួនម៉ាា�ស៊ីី�នទូូទាត់់

b. រចនាសម្ព័នច
្ធ ំណូល
ឆ្នាំ២០២១
ល.រ

ប្រភពចំណូល

ចំនួន

(លានរៀល)

១

ចំំណូូលពីកា
ី រប្រាា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃៃ�
និិងជើើងសា

៣

ចំំណូូលផ្្សេេងៗ
ចំំណូូលសរុុប

%

ឆ្នាំ២០២០
ចំនួន

(លានរៀល)

ចំនួន

(លានរៀល)

%

១.៨៤៩.០៨៥

៨៨,៤៤

១.៤៤៦.៤៨៦

៨៩,០១

១.១០៨.១៥១

៨៩,១១

២១៦.៩៣៣

១០,៣៧

១៦៤.៨៧០

១០,១៤

១២៨.៤៨១

១០,៣៣

២៤.៩៣២

១,១៩

១៣.៧៩៣

០,៨៥

៦.៩០៥

០,៥៦

២.០៩០
០៩០..៩៥០

១០០

១.៦២៥
៦២៥..១៤៩

១០០

១.២៤៣
២៤៣..៥៣៧

១០០

ចន្លោះះ��នេះះ�ទុុកទំំនេេរ
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%

ឆ្នាំ២០១៩
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គណៈកម្ាធិការ�ដ ះ�ស យបណ្ឹង

គណៈកម្ាធិការអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មានវិទ្ និងធនាគារឌីជីថល

គណៈកម្ាធិការ�គប់�គងហានិភ័យ�ករ្ិ�ឈ្ ះ និង�បតិបត្ិការ

គណៈកម្ាធិការផលិតផលទូ�ទ និងដំ�ណ�រការអាជីវកម្

គណៈកម្ាធិការអនុវត្ការ�បតិបត្ិតាម

គណៈកម្ាធិការ�បតិបត្ិឥណទាន

�បធ នស ខ

មុខង រ�គប់�គងហ និភ័យ

គណៈកម្ ធិក រ�គប់�គងហ និភ័យ

គណៈកម្ាធិការធនធានមនុស្ស

�បធ នស ខ �ខត្

គណៈកម្ ធិក រឥណទ ន

គណៈកម្ាធិការ�ទព្យសកម្ និងបំណុល

* គណៈកម្ ធិក រក�មិត�បតិបត្ិម នដូចខ ង��ក ម៖

�បធ នតំបន់

គណៈកម្ ធិក រក�មិត�បតិបត្ិ*

គណៈកម្ ធិក រអភិប លកិច្

ម្រន្ក
ី �មិតន យក

ន យក�បតិបត្ិ

�កុម�បឹក្ភិប ល

ម្ ស់ភ គហ៊ុន

�បធ នអង្ភ ព

មុខង រ�បតិបត្ត
ិ ម

គណៈកម្ ធិក រ�បតិបត្ិត ម

�លខ ធិក រស ជីវកម្

�បធ នន យកដ្ ន

មុខង រសវនកម្�ផ្ក្ុង

គណៈកម្ ធិក រសវនកម្

a. រចនាសម្ព័ន្ធ

b. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាសភាពក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាល
ល.រ

ឈ្មោះអភិបាល

តំណែង

កាលបរិច្ឆេទកា្លយជា
អភិបាល

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
អាណត្ត[១
ិ ១]

១

លោក Yves Jacquot

ប្ររធានក្រុុ�មប្រឹឹក្្
� សាភិិបាល

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

២

លោក Dominic Jacques

អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

៣

លោក Madi Akmambet

អភិិបាលប្ររតិិបត្តិិ�

២៦ កក្កកដា ២០១២

២៦ កក្កកដា ២០២៤

៤

លោក Martin Ouellet

អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�

០៤ វិិច្ឆិិ�កា ២០១៩

០៤ វិិច្ឆិិ�កា ២០២២

៥

លោក Paolo Pizzuto

អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�

១២ វិិច្ឆិិ�កា ២០២០

១២ វិិច្ឆិិ�កា ២០២៣

៦

លោក Christian St-Arnaud

អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�

៣១ ធ្នូូ� ២០១៩

៣១ ធ្នូូ� ២០២២

៧

លោក Etienne Chenevier

អភិិបាលឯករាជ្្យ

២៦ មិិថុុនា ២០១៤

២៦ មិិថុុនា ២០២៣

៨

លោក Henri Calvet

អភិិបាលឯករាជ្្យ

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

៩

លោក Guy Quaden

អភិិបាលឯករាជ្្យ

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

១៩ មិិថុុនា ២០២២

[១]

តាមខ្លឹឹ�មសារចែែងក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌយោងនៃៃអភិិបាលកិិច្ចចក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាល ABA អាណត្តិិ�នៃៃសមាជិិកនីីមួួយៗរបស់់ក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាល ត្រូូ�វមានរយៈៈពេេល បីី

(៣)ឆ្នាំំ� ហើើយនឹឹងត្រូូ�វបន្តតដោយស្វ័័�យប្ររវត្តិិ� រហូូតដល់់ និិងលុះះ�ត្រាា�តែែមានការកំំណត់់ដោយការសម្រេេ�ចចិិត្តតពីីម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នរបស់់ធនាគារ។

c. បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
សមាសភាពបុុគ្គគលិិកជាន់់ខ្ពពស់់
ល.រ

ឈ្មោះ

ភេទ

តំណែង

១

លោក Askhat Azhikhanov

ប្រុុ�ស

នាយកប្ររតិិបត្តិិ�

២

លោក Babu Ram Gyawali

ប្រុុ�ស

នាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៣

លោក Galymzhan Temirov

ប្រុុ�ស

នាយកព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា

៤

លោក Bibhu Pandey

ប្រុុ�ស

នាយកឥណទាន

៥

លោក Sanzhar Abdullayev

ប្រុុ�ស

នាយកគ្ររប់់គ្ររងកាត និិងសេេវាទូូទាត់់អេេឡិិកត្រូូ�និិក

៦

លោក Zokhir Rasulov

ប្រុុ�ស

នាយកឌីីជីីថល

៧

លោក Zhiger Atchabarov

ប្រុុ�ស

នាយកប្ររតិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ

៨

លោក ម៉ីី� ប៉ូូ�លីីន

ប្រុុ�ស

នាយកអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាជីីវកម្មម

៩

លោក Torsten Kleine Buening

ប្រុុ�ស

នាយកហានិិភ័័យ និិងទីីប្រឹឹ�ក្្សាអនុុលោមភាព
សម្រាា�ប់់់�នាយកប្ររតិិបត្តិិ�

លោកស្រីី� គង់់ ប្ររសិិទ្ធធ

ស្រីី�

នាយិិកាទីីប្រឹឹ�ក្្សាសវនកម្មមសម្រាា�ប់់នាយកប្ររតិិបត្តិិ�

១០
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ល.រ

ឈ្មោះ

ភេទ

តំណែង

១១

លោក Igor Zimarev

ប្រុុ�ស

នាយកទីីផ្្សារ និិងលេេខាធិិការសាជីីវកម្មម

១២

លោក ប៉ូូ� ជាអ៊ុុ�យ

ប្រុុ�ស

ប្ររធានអង្គគភាពសវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ង

១៣

លោកស្រីី� លីី វិិទ្្យា

ស្រីី�

ប្ររធានអង្គគភាពធនធានមនុុស្្ស

១៤

លោកស្រីី� ឡុុង នីីនលីីដា

ស្រីី�

ប្ររធានអង្គគភាពប្ររតិិបត្តិិ�ការសាច់់ប្រាា�ក់់

១៥

លោក អ៊ាា�ង សូូរសែែន

ប្រុុ�ស

ប្ររធាននាយកដ្ឋាា�ននីីតិិកម្មម

១៦

លោក ប៉ិិ�ច គឹឹមឃុុន

ប្រុុ�ស

ប្ររធាននាយកដ្ឋាា�នសន្តិិ�សុុខ

១៧

លោក អាត ដាឡែែន

ប្រុុ�ស

ប្ររធាននាយកដ្ឋាា�នរដ្ឋឋបាល

សម្គាា�ល់់៖ ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តពាក់់ព័័ន្ធធអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមមានភ្ជាា�ប់់ឧបសម្ព័័�ន្ធធ។

ចន្លោះះ��នេះះ�ទុុកទំំនេេរ
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ព័័ត៌៌មានអំំពីីការជួួញដូូរមូូលបត្ររ និិងភាគហ៊ុុ�និិក
របស់់បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្ររ
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a. ព័ត៌មានអំពីមូលបត្រ
ព័័ត៌៌មានអំំពីីមូូលបត្ររបំំណុុល (ករណីីចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្ររបំំណុុល)
ព័ត៌មាន

បរិយាយ

ប្ររភេេទមូូលបត្ររបំំណុុល

សញ្ញាា�បណ្ណណសាជីីវកម្មម

និិមិិត្តតសញ្ញាា�មូូលបត្ររបំំណុុល

ABAA២២A

កាលបរិិច្ឆេេ�ទនៃៃការបោះះផ្្សាយ

១៤ សីីហា ២០១៩

តម្លៃៃ�សរុុបនៃៃមូូលបត្ររបំំណុុល

៨៤.៨២១.០០០.០០០ រៀៀល

តម្លៃៃ�សរុុបនៃៃមូូលបត្ររបំំណុុលដែែលកំំពុុងចរចារ

៨៤.៨២១.០០០.០០០ រៀៀល

ឥណប្ររតិិទាន

១៤ សីីហា ២០២២

ការវិិភាគទូូទាត់់គូូប៉ុុ�ង

ប្ររចាំំឆមាស

អត្រាា�គូូប៉ុុ�ង (%)

៧,៧៥% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�

តម្លៃៃ�សរុុបនៃៃការទូូទាត់់គូូប៉ុុ�ង

៦.៥៦១.៨៨៧.៦៦០រៀៀល

ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់លទ្ធធភាពសង (ប្ររសិិនមាន)

B+

b. ថ្លៃ និងបរិមាណជួញដូរមូលបត្រ
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មិិនមាន

មិិនមាន
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១០០.៥០០ ១០០.៥០០ ១០០.៥០០

មិិនមាន

មិថុនា

កក្កដា

សីហា

កញ្ញា

តុលា

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

៦០

មិិនមាន

ឧសភា

មិិនមាន

៦០

មធ្្យម

មិិនមាន

មេសា

មិិនមាន

៦០

អតិិបរមា

មិិនមាន

អប្្បបរមា

មីនា

អតិិបរមា

កុម្ភៈ

មធ្្យម

មករា

អប្្បបរមា

បរិិមាណជួួញដូូរ (ឯកតា)

ថ្លៃៃ�ជួួញដូូរ (គិិតជាប្រាា�ក់់រៀៀល)

មូលបត្របំណុល

មិិនមាន

វិច្ឆិកា

ធ្នូ

c. ភាគហ៊ន
ុ កដែល
ិ
កាន់កាប់ភាគហន
ុ៊ មានសិទបោ
ិ្ធ ះឆ្នោតចន
ំ ន
ួ ច្រើនលើសលប់ ((ចាប់
ចាប់ពី ៣០
៣០%
%ឡើងទៅ)
ទៅ)
ល.រ
១

ឈ្មោះ

សញ្ជាតិ

ចំនួនមូលបត្រ

ភាគរយ

ធនាគារជាតិិនៃៃកាណាដា

បរទេេស

៥១៩.៩៩៩

៩៩,៩៩

៥១៩..៩៩៩
៥១៩

៩៩,,៩៩
៩៩

សរុុប

d. ភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើន ((ចាប់
ចាប់ពី៥% ដល់តិច
ជាង៣០%)
ជាង៣០
%)

ល.រ

ឈ្មោះះ��

សញ្ជាា�តិិ

ចំំនួួនមូូលបត្ររ

ភាគរយ

១

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

២០២០

២០១៩

សរុុប

e. ព័ត៌មានអំពីការបែងចែកភាគលាភក្នុងរយៈពេល៣(
របែងចែកភាគលាភក្នុងរយៈពេល៣(បី)ឆ្នាំចុងក្រោយ
ពិពណ៌នាលម្អិតអំពីការបែងចែងភាគលាភ

២០២១

ចំំណេេញសុុទ្ធធ
ភាគលាភជាសាច់់ប្រាា�ក់់សរុុប
ភាគលាភជាមូូលបត្ររកម្មមសិិទ្ធិិ�សរុុប
ភាគលាភផ្្សេេងទៀៀត

មិិនមាន

អនុុបាតនៃៃការបែែងចែែកភាគលាភ(%)
ទិិន្ននផលភាគលាភ (%)
ភាគលាភក្នុុ�ងឯកតាមូូលបត្ររកម្មមសិិទ្ធិិ�

ចន្លោះះ��នេះះ�ទុុកទំំនេេរ
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្នែកទី 5
របាយការណ៍៍សវនកម្មមរបស់់សវនកម្មម
ផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ងលើើការត្រួួ�តពិិនិិត្្យផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ង

15
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របាយការណ៍
របា
យការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២១របស់
ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
I. សេចក្ដីផ្ដើម
សវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុង
� របស់់ធនាគារ គឺឺជាមុុខងារវាយតម្លៃៃ�ឯករាជ្្យពីីប្ររតិិបត្តិិ�ការប្ររចាំថ្ងៃ
ំ ៃ� ដែែលត្រូូ�វបានបង្កើើត
� ឡើើងដើើម្្បីីត្រួួត
� ពិិនិត្្
ិ យ
និិងវាយតម្លៃៃ�សកម្មមភាពប្ររតិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារចាប់់ពីកា
ី រគ្ររប់់គ្ររងផ្ទៃៃ�ក្នុុង
� ការគ្ររប់់គ្ររងហានិិភ័យ
័ និិង អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្ម។
ម
សវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ង នឹឹងជួួយគាំំទ្ររគណៈៈគ្ររប់់គ្ររងជាន់់ខ្ពពស់់ ក្នុុ�ងការបំំពេេញការទទួួលខុុសត្រូូ�វរបស់់ខ្លួួ�នប្ររកប ដោយប្ររសិិទ្ធធភាព
តាមរយៈៈការផ្ដដល់់នូូវ ការត្រួួ�តពិិនិិត្្យ ការវាយតម្លៃៃ� និិងការផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍ គ្ររប់់ជ្រុុ�ងជ្រោោ�យទាក់់ទងទៅនឹឹងសកម្មមភាព និិង
ប្ររតិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ។

II. វិសាលភាពនៃមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
វិិសាលភាពចម្្បងនៃៃសវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុង
� គឺឺដើម្្
ើ បីីត្រួួត
� ពិិនិត្្
ិ យ និិងវាយតម្លៃៃ�លើើប្ររសិិទ្ធធភាព និិងប្ររសិិទ្ធធផលនៃៃប្ររព័័ន្ធធគ្ររប់គ្ររង
់
ផ្ទៃៃ�ក្នុុង
�
និិងគុណ
ុ ភាព នៃៃការបំំពេេញការងារនៃៃផ្នែែ�កធុុរកិិច្ចចរបស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត គោលដៅធុុរកិិច្ចច និិងយុទ្ធធ
ុ សាស្ត្ររ�របស់់ខ្លួន
ួ� ។
អំំឡុុងឆ្នាំំ�នេះះ� នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ងបានអនុុវត្តតការវាស់់ស្ទទង់់ ប្ររសិិទ្ធធភាព និិងប្ររសិិទ្ធធផលលើើផ្នែែ�កខាងក្រោោ�ម៖
■

គោលនយោបាយ និិងបរិិយាកាសនៃៃការគ្ររប់់គ្ររងផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ង;

■

ភាពគួួរទុុកចិិត្តត និិងសុុក្រឹឹ�តភាពនៃៃព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងព័័ត៌៌មានប្ររតិិបត្តិិ�ការ;

■

គុុណភាពទ្ររព្្យសកម្មម និិងកិិច្ចចការពារទ្ររព្្យសកម្មម;

■

ការប្រើើ�ប្រាា�ស់់ធនធាន;

■

ប្ររតិិបត្តិិ�តាមច្្បាប់់ បទប្្បញ្ញញត្តិិ� គោលនយោបាយ នីីតិិវិិធីី និិងកិិច្ចចព្ររមព្រៀៀ�ងនានា;

■

■

■

■

■

ការស៊ើើ�បអង្កេេ�តពិិសេេស រួួមមានការក្លែែ�ងបន្លំំ�ខាងក្នុុ�ង/ខាងក្រៅៅ� ឬ ការរំំលោភសេេចក្ដីី�ទុុកចិិត្តត ផ្្សេេងៗទៀៀត ដែែលបង្កកឡើើង
ដោយបុុគ្គគលិិកផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ង;
ឧបករណ៍៍សកម្មមភាពត្រួួ�តពិិនិិត្្យផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ងដូូចជានីីតិិវិិធីី និិងដំំណើើរការនៃៃការបែែកចែែកតួួនាទីី និិងកាតព្វវកិិច្ចច ការគ្ររប់់គ្ររង
ទ្វេេ�មុុខ ការអនុុញ្ញាា�ត ការអនុុម័័ត ដានសវនកម្មម ការរាយការណ៍៍ សុុវត្ថិិ�ភាពព័័ត៌៌មាន និិងផ្្សេេងៗ;
ប្ររព័័ន្ធធគ្ររប់់គ្ររងហានិិភ័័យរួួមមាន ឧបករណ៍៍កំំណត់់សញ្ញាា�ហានិិភ័័យ ការវាស់់វែែង ការត្រួួ�តពិិនិិត្្យ និិងការកាត់់បន្ថថយ
សញ្ញាា�ហានិិភ័័យ;
អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម និិងមុុខងារតាមដានការប្ររតិិបត្តិិ�តាម រួួមមានការគោរពតាមក្ររមសីីលធម៌៌ វិិជ្ជាា�ជីីវៈៈ ឯកសារផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ង
និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�នានា;
មុុខងារប្ររតិិបត្តិិ�តាម AML/CFT រួួមមាន ឧបករណ៍៍កំំណត់់សញ្ញាា�ប្ររតិិបត្តិិ�ការសង្្ស័័យ និិង ប្ររតិិបត្តិិ�ការមានហានិិភ័័យ
ខ្ពពស់់ ការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាា�ល់់អតិិថិិជន សកម្មមភាពកែែប្រែែ� ឬ បញ្ចចប់់ ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអតិិថិិជនដែែលមានហានិិភ័័យ
ការរាយការណ៍៍ទៅនិិយ័័តករ និិងគណៈៈគ្ររប់់គ្ររង់់ជាន់់ខ្ពពស់់ ។

III. សេចក្ដីសង្ខេបនៃសកម្មភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ឆ្នាំ២០២១
■

■

នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ងអនុុវត្តតមុុខងាររបស់់ខ្លួួ�នតាមផែែនការសវនកម្មមប្ររចាំំឆ្នាំំ� ដែែលអនុុម័័ត ដោយគណៈៈកម្មាា�ធិិការ
សវនកម្មមនៃៃក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាល។ របាយការណ៍៍សវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ងត្រូូ�វបាន បង្ហាា�ញជូូនគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ង
រៀៀងរាល់់ត្រីី�មាស។
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ងបានធ្វើើ�សវនកម្មមលើើ ១៩សាខា និិង ១០សវនកម្មម នៅ ការិិយាល័័យកណ្ដាា�ល
តាមគម្រោោ�ងសវនកម្មម។ បន្ថែែ�មលើើនេះះ�ទៀៀត ក្រុុ�មការងារក៏៏បានធ្វើើ� សវនកម្មមមិិនគ្រោោ�ងទុុកចំំនួួន ៨២សាខាផងដែែរ។
កាលវិិភាគសវនកម្មមប្ររចាំំខែែ និិងចំំនួួននៃៃ សវនកម្មមតាមគម្រោោ�ងមានដូូចខាងក្រោោ�ម៖
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■

■

# នៃសវនកម្មសាខា
# នៃសវនកម្មការិយាល័យកណ្ដាល # នៃសាខា
(សវនកមតា
្ម មផែនការ) (សវនកម្មតាមផែនការ)
(សវនកម្មមិនគ្រោងទុក)

ល.រ

ខែ

១

មករា-២០២១

២

កុុម្ភៈៈ�-២០២១

៣

មីីនា-២០២១

៤

មេេសា-២០២១

៥

ឧសភា-២០២១

៦

មិិថុុនា-២០២១

៣

៧

កក្កកដា-២០២១

៣

៨

សីីហា-២០២១

៣

៩

កញ្ញាា�-២០២១

១០

តុុលា-២០២១

១១

វិិច្ឆិិ�កា-២០២១

៣

១២

ធ្នូូ�-២០២១

៣

៤

២៩

១៥
២

៩
៣

១២
២
១៣

៥

២

លទ្ធធផលរបស់់សវនកម្មម ត្រូូ�វបានធ្វើើ�ការទាក់់ទងយ៉ាា�ងត្រឹឹ�មត្រូូ�វទៅកាន់់អ្ននកគ្ររប់់គ្ររងនីីមួួយៗ។ របាយការណ៍៍សម្រេេ�ច
នៃៃសវនកម្មមនីីមួួយៗ មានព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តអំំពីី លទ្ធធផលសវនកម្មមហានិិភ័័យ ពាក់់ព័័ន្ធធ និិងអនុុសាសន៍៍សវនកម្មម ដើើម្្បីី
កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ ដោយភ្ជាា�ប់់ជាមួួយផែែនការសកម្មម ភាពច្្បាស់់លាស់់ និិងកាលបរិិច្ឆេេ�ទកំំណត់់ជាក់់ស្ដែែ�ងដែែលបាន
ដាក់់ជូូនដោយដៃៃគូូសវនកម្មមនានា។
នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ង កំំពុុងបន្តតតាមដានស្ថាា�នភាពនៃៃការអនុុវត្តតផែែនការសកម្មមភាពរហូូត ដល់់គ្ររប់់សកម្មមភាព
ទាំំងអស់់ត្រូូ�វបានអនុុវត្តតពេេញលេេញ។ សកម្មមភាពសវនកម្មមតាមដានស្ថាា�នភាពនៃៃការអនុុវត្តត នឹឹងត្រូូ�វធ្វើើ�ឡើើងជារៀៀងរាល់់
ខែែ ជាមួួយបច្ចេេ�កទេេសវាស់់ស្ទទង់់សមស្ររបមុុនពេេលបិិទផែែនការសកម្មមភាពនីីមួួយៗ។

IV. សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន
■

■

■

នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ងអនុុវត្តតយ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់់ តាមនីីតិិវិិធីីសវនកម្មម អាស្រ័័�យលើើហានិិភ័័យ សម្រាា�ប់់រាល់់សកម្មមភាព
ទាំំងអស់់ពេេញមួួយឆ្នាំំ�។ មានប្ររភេេទហានិិភ័័យជាច្រើើ�នដែែលនាយកដ្ឋាា�ន សវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ងបានធ្វើើ�សវនកម្មម និិងបាន
ជូូនដំំណឹឹងក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ ដោយក្នុុ�ងនោះះរួួមមានជាអាទិ៍៍ ហានិិភ័័យឥណទាន ហានិិភ័័យប្ររតិិបត្តិិ�ការ ហានិិភ័័យមិិន
ប្ររតិិបត្តិិ�តាម ហានិិភ័័យកេេរ្តិ៍៍�ឈ្មោះះ�� និិងហានិិភ័័យសន្តិិ�សុុខ IT។
តាមលទ្ធធផលសកម្មមភាពសវនកម្មមផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ង ឆ្នាំំ� ២០២១ ទាំំងនៅសាខា និិងនៅការិិយាល័័យ កណ្ដាា�ល របាយការណ៍៍នៃៃការ
រកឃើើញ និិងអនុុសាសន៍៍ជាច្រើើ�ន ត្រូូ�វបានដាក់់ចេេញ។ រាល់់ សកម្មមភាពកែែប្រែែ�ត្រូូ�វបានអនុុវត្តតដោយប្ររធានសាខា និិង
ប្ររធាននាយកដ្ឋាា�ននៅការិិយាល័័យ កណ្ដាា�ល។
ជាទូូទៅ យើើងសន្និិ�ដ្ឋាា�នថា ប្ររព័័ន្ធធតាមដានការត្រួួ�តពិិនិិត្្យផ្ទៃៃ�ក្នុុ�ង អភិិបាលកិិច្ចច និិងការគ្ររប់់គ្ររង ហានិិភ័័យ ត្រូូ�វបាន
បង្កើើ�តឡើើងគ្ររប់់គ្រាា�ន់់ និិងត្រូូ�វបានអនុុវត្តតយ៉ាា�ងមានប្ររសិិទ្ធធភាពនៅធនាគារ ABA ផ្អែែ�កលើើវិិសាលភាពនៃៃសកម្មមភាព និិង
កម្មមវត្ថុុ�សវនកម្មមក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១។
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បានឃើើញ និិងឯកភាព
២២ មីីនា ២០២២

២២ មីីនា ២០២២

Etienne Chenevier
ប្ររធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមនៃៃ
ក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាល

CheaUy Po
ប្ររធានអង្គគភាពសវនកម្មម

ចន្លោះះ��នេះះ�ទុុកទំំនេេរ
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្នែកទី 6
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែែលធ្វើើ�សវនកម្មម
ដោយសវនករឯករាជ្្យ

សូូមមើើលឧបសម្ព័័�ន្ធធសម្រាា�ប់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែែលធ្វើើ�សវនកម្មមរួួចរាល់់ដោយសវនករឯករាជ្្យ
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្នែកទី 7
ព័័ត៌៌មានអំំពីីប្ររតិិបត្តិិ�ការជាមួួយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ
និិងទំំនាស់់ផលប្ររយោជន៍៍
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បុុគ្គលចុះះ�
គ
បញ្ជីី�លក់់មូល
ូ បត្ររត្រូូ�វបង្ហាាញ
� ពីីព័ត៌
័ មា
៌ នប្ររតិិបត្តិិ�ការសំំខាន់់ៗជាមួួយភាគីីជាប់់ពាក់់ព័ន្ធធ
័ នៅ ក្នុុ�ងរយៈៈពេេល ២ (ពីីរ) ឆ្នាំំ�
ចុុងក្រោយ
ោ� ដោយបញ្ជាា�ក់ពី
់ ឈ្មោះ
ី
ះ�� ទំំនាក់់ទំំនងរវាងបុុគ្គលចុះះ�
គ
បញ្ជីី�លក់់មូល
ូ បត្ររ និិងភាគីីជាប់់ពាក់់ព័ន្ធធ
័ ទំំហំំនៃប្រ
ៃ រតិិបត្តិិ�ការ និិង
ប្ររភេេទនៃៃផលប្ររយោជន៍៍ដែែលកើើតចេេញពីីទំំនាក់់ទំំនងនោះះ ដូូចខាងក្រោោ�ម៖

a. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយភាគហ៊ុនិកដែលមានភាគហ៊ុនចាប់ពី៥ ((ប្រាំ
ប្រាំ))ភាគរយឡើងទៅ នៃ
មូលបត្រកម្មសិទ្ធិកំពុងធ្វើចរាចរលើទីផ្សារ

សម្រាា�ប់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តបន្ថែែ�ម សូូមពិិនិិត្្យកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣១ “សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ” នៃៃរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែែលបានធ្វើើ�សវនកម្មម
រួួច និិងត្រូូ�វពិិនិិត្្យដោយសវនករឯករាជ្្យ។

b. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយអភិបាល និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
សម្រាា�ប់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តបន្ថែែ�ម សូូមពិិនិិត្្យកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣១ “សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ” នៃៃរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែែលបានធ្វើើ�សវនកម្មម
រួួច និិងត្រូូ�វពិិនិិត្្យដោយសវនករឯករាជ្្យ។

c. ប្រតិបត្តិការជាមួយអភិបាល និងភាគហ៊ុនិកពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញ-លក់ទ្រព្យសកម្ម និងសេវាកម្ម
គ្មាា�ន

d. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយសមាជិកគ្រួសារផ្ទាល់របស់អភិបាល បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
និងភាគហ៊ុនិកដែលមានភាគហ៊ុនចាប់ពី៥(ប្រាំ
ប្រាំ)) ភាគរយឡើងទៅ

គ្មាា�ន

e. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអភិបាលរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជី

លក់ មូលបត្រក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ឬក្រុមហ៊ុនហូលឌីងរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ដែល

ទំនាក់ទំនង របស់បុគ្គលទាំងនោះកើតមាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬការចាត់ចែងណាមួយដែលបាន
ធ្វើឡើងដោយបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ
គ្មាា�ន

f. ប្រតិបត្តកា
ិ រសំខាន់ៗជាមយ
ួ បុគ្គលធ្លាប់ជាអភិបាល ឬបុគ្គលជាប់ពាក់ពន
័ ជា
្ធ មយ
ួ បុគ្គលធ្លាប់ជាអភិបាល
គ្មាា�ន

g. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយអភិបាលដែលកាន់មុខតំណែងណាមួយនៅក្នុងសមាគម ឬអង្គភាពមិន
ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ឬនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ

គ្មាា�ន

h. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយអភិបាលដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ
ទោះជាហិរញ្ញវត្ថុ ឬមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាា�ប់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តបន្ថែែ�ម សូូមពិិនិិត្្យកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣១ “សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ” នៃៃរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែែលបានធ្វើើ�សវនកម្មម
រួួច និិងត្រូូ�វពិិនិិត្្យដោយសវនករឯករាជ្្យ។
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្នែកទី 8
ការពិិភាក្្សា និិងការវិិភាគរបស់់គណៈៈគ្ររប់់គ្ររង
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ការពិិភាក្្សា និិងវិិភាគខាងក្រោោ�មនេះះ� ផ្តោោ�តសំំខាន់់លើើ លទ្ធធផលប្ររតិិបត្តិិ�ការ និិងស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ផ្អែែ�កលើើ របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�គិត
ិ ត្រឹឹម
� កាលបរិិច្ឆេេ�ទថ្ងៃៃទី
� ី ៣១ ខែែធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២១ ដែែលត្រូូ�វបានត្រួួ�តពិិនិត្្
ិ យរួួចរាល់់ ដោយ សវនករឯករាជ្្យ។ របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូូវ� បានរៀៀបចំំស្ររបតាមស្តតង់ដា
់ ររបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៃៃកម្ពុុជា
� (“CIFRS”) និិងអនុុលោមទៅតាមបទបញ្ញញត្តិិ�
គណនេេយ្្យពាក់់ព័ន្ធធនិ
័ ង
ិ គោលការណ៍៍ណែែនាំំនានាដែែលចេេញដោយ ធនាគារជាតិិនៃៃកម្ពុុជា
� ។ ធនាគារធ្វើើកា
� រពិិភាក្្សានិិងវិិភាគ
ទៅលើើ សមាសធាតុុសំំខាន់់ៗនៃរៃ បាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� និិង កត្តាា�សំំខាន់់ៗដែែលប៉ះះ�ពាល់់ដល់ប្រា
់ ា�ក់់ចំំណេេញរបស់់ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈ
អាស៊ីី� ចំំកាត់់។

a. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រតិបត្តិការ
1. ការវិិភាគចំំណូូល
ធនគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ មានប្ររភពចំំណូូលធំំៗចំំនួួន៣ គឺឺ ចំំណូូលមកពីីការប្រាា�ក់់ ចំំណូូលកម្រៃៃ� និិងជើើងសា និិងចំំណូូល
ផ្្សេេងៗ។
ចំំណូូលមកពីីការប្រាា�ក់់ រួួមមាន ចំំណូូលការប្រាា�ក់់ពីីការផ្តតល់់ឥណទានដល់់អតិិថិិជន ចំំណូូលការប្រាា�ក់់ពីីការដាក់់ប្រាា�ក់់
បញ្ញើើ�នៅធនាគារ និិង ចំំណូូលមកពីីមូូលបត្ររវិិនិិយោគនានា។

■

■

ចំំណូូលកម្រៃៃ� និិងជើើងសា រួួមមាន ការសន្្យាឥណទាន ចំំណូូលពីីការផ្ទេេ�រប្រាា�ក់់និិងវេេរប្រាា�ក់់ ចំំណូូលពីីប័័ណ្ណណផ្្សេេងៗ។

■

ចំំណូូលផ្្សេេងៗ រួួមមាន ចំំណូូលពីីអត្រាា�ប្ដូូ�រប្រាា�ក់់ និិង ចំំណូូលផ្្សេេងៗទៀៀត។

2. ការវិិភាគចំំណូូលតាមផ្នែែ�ក
២០២១
ល.រ

ប្រភពចំណូល

ចំនួន

(លានរៀល)

%

២០២០
ចំនួន

(លានរៀល)

%

២០១៩
ចំនួន

(លានរៀល)

%

១

ចំំណូូលពីីការប្រាា�ក់់

១.៨៤៩.០៨៥

៨៨,៤៤

១.៤៤៦.៤៨៦

៨៩,០១

១.១០៨.១៥១

៨៩,១១

២

ចំំណូូលកម្រៃៃ� និិង
ជើើងសា

២១៦.៩៣៣

១០,៣៧

១៦៤.៨៧០

១០,១៤

១២៨.៤៨១

១០,៣៣

៣

ចំំណូូលផ្្សេេងៗ

២៤.៩៣២

១,១៩

១៣.៧៩៣

០,៨៥

៦.៩០៥

០,៥៦

២.០៩០
០៩០..៩៥០

១០០

១.៦២៥
៦២៥..១៤៩

១០០

១.២៤៣
២៤៣..៥៣៧

១០០

ចំំណូូលសរុុប

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានចំំណូូលដ៏៏ធំំមកពីីការប្រាា�ក់់ ដែែលមានចំំនួួន ៨៨,៤៤% នៃៃប្រាា�ក់់ចំំណូូលសរុុបក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�២០២១ ដែែលនៅក្នុុ�ងនោះះ ៩៧%បានមកពីីចំំណូូលការប្រាា�ក់់ពីីការផ្តតល់់ឥណទានដល់់អតិិថិិជន។
3. ការវិិភាគគម្លាា�តចំំណេេញដុុល
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ បានរៀៀបចំំរបាយការណ៍៍លទ្ធធផលរបស់់ខ្លួន
ួ� ក្នុុ�ងទម្ររង់់ជារបាយការណ៏៏ដែែលមិិនបង្ហាាញ
� ពីីប្រាា�ក់់ចំំណេេញ
ដុុល។ ប៉ុុ�ន្តែែ� ទម្ររង់់របាយការណ៍៍នេះះ�អាចបង្ហាាញ
� លើើប្រាា�ក់់ចំំណេេញពីីការប្រាា�ក់់សុទ្ធធ
ុ ដែែលទទួួលបានមកពីីចំំណូល
ូ ការប្រាា�ក់់សរុប
ុ
ដកនឹឹងចំំណាយការប្រាា�ក់់ ដែែលនឹឹងត្រូូ�វយកមកពិិភាក្្សានៅក្នុុ�ងចំំណុុច ការវិិភាគប្រាា�ក់់ចំំណេេញមុុនបង់់ពន្ធធ។
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4. ការវិិភាគប្រាា�ក់់ចំំណេេញមុុនបង់់ពន្ធធ
i) ការវិិភាគប្រាា�ក់់ចំំណេេញមុុនបង់់ពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ប្រាក់
ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

២០២១
(លានរៀល)

២០២០
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ចំំណូូលពីីការប្រាា�ក់់

១.៨៤៩.០៨៥

១.៤៤៦.៤៨៦

៤០២.៥៩៩

២៧,៨៣

ចំំណាយលើើការប្រាា�ក់់

(២៥៥.៤៩៥)

(២៤០.៥០៨)

(១៤.៩៨៧)

៦,២៣

១.៥៩៣
៥៩៣..៥៩០

១.២០៥
២០៥..៩៧៨

៣៨៧..៦១២
៣៨៧

៣២,,១៤
៣២

ចំំណូូលកម្រៃៃ� និិងជើើងសា

២១៦.៩៣៣

១៦៤.៨៧០

៥២.០៦៣

៣១,៥៨

ចំំណាយកម្រៃៃ� និិងជើើងសា

(៨២.៤២៧)

(៦៥.៦៧៦)

(១៦.៧៥១)

២៥,៥១

ចំំណូូលកម្រៃៃ� និិងជើើងសាសុុទ្ធធ

១៣៤..៥០៦
១៣៤

៩៩..១៩៤
៩៩

៣៥..៣១២
៣៥

៣៥,,៦០
៣៥

២៤.៩៣២

១៣.៧៩៣

១១.១៣៩

៨០,៧៦

(៣៤៤.២៧៥)

(២៩៣.១៩៤)

(៥១.០៨១)

១៧,៤២

(៧៧.២៩៤)

(៧៩.៩៨៨)

២.៦៩៤

(៣,៣៧)

ចំំណាយប្ររតិិបត្តិិ�ការ

(១៣៣.៣៨៧)

(១១៩.៩១០)

(១៣.៤៧៧)

១១,២៤

ការខាតបង់់សុទ្ធធរំ
ុ ពឹ
ំ ឹងទុុកលើឧ
ើ បករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�

(១២១.២២៧)

(៥៥.៨៤៨)

(៦៥.៣៧៩)

១១៧,០៧

ប្រាា�ក់់ចំំណេេញមុុនបង់់ពន្ធធ

១.០៧៦
០៧៦..៨៤៥

៧៧០..០២៥
៧៧០

៣០៦..៨២០
៣០៦

៣៩,,៨៥
៣៩

ចំំណូូលមកពីីការប្រាា�ក់់សុុទ្ធធ

ចំំណូូលប្ររតិិបត្តិិ�ការផ្្សេេងៗ
ចំំណាយបុុគ្គគលិិក
ចំំណាយរំំលស់់

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១ ប្រាា�ក់់ចំំណេេញមុុនបង់់ពន្ធធមានចំំនួួន ១.០៧៦.៨៤៥ លានរៀៀល ដែែលបានកើើនឡើើង ៣៩,៨៥% ស្មើើ�នឹឹង
៣០៦.៨២០ លានរៀៀល ប្រៀៀ�បធៀៀបទៅនឹឹងឆ្នាំំ� ២០២០ ។ ការកើើនឡើើងនៃៃប្រាា�ក់់ចំំណេេញនេះះ� គឺឺបណ្តាា�លមកពីីការកើើនឡើើង
២៧,៨៣% នៃៃចំំណូូលមកពីីការប្រាា�ក់់ និិង ចំំណូូលកម្រៃៃ� និិងជើើងសា ៣១,៥៨% បើើប្រៀៀ�បធៀៀបទៅនឹឹង ឆ្នាំំ�២០២០។
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ii) ការវិិភាគប្រាា�ក់់ចំំណេេញមុុនបង់់ពន្ធធពីីឆ្នាំំ�មុុន
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ប្រាក់
ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

២០២០
(លានរៀល)

២០១៩
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ចំំណូូលពីីការប្រាា�ក់់

១.៤៤៦.៤៨៦

១.១០៨.១៥១

៣៣៨.៣៣៥

៣០,៥៣

ចំំណាយលើើការប្រាា�ក់់

(២៤០.៥០៨)

(២០៦.៧៥០)

(៣៣.៧៥៨)

១៦,៣៣

១.២០៥
២០៥..៩៧៨

៩០១..៤០១
៩០១

៣០៤..៥៧៧
៣០៤

៣៣,,៧៩
៣៣

ចំំណូូលកម្រៃៃ� និិងជើើងសា

១៦៤.៨៧០

១២៨.៤៨១

៣៦.៣៨៩

២៨,៣២

ចំំណាយកម្រៃៃ� និិងជើើងសា

(៦៥.៦៧៦)

(៥៦.៣៨៦)

(៩.២៩០)

១៦,៤៨

៩៩..១៩៤
៩៩

៧២..០៩៥
៧២

២៧..០៩៩
២៧

៣៧,,៥៩
៣៧

១៣.៧៩៣

៦.៩០៥

៦.៨៨៨

៩៩,៧៥

(២៩៣.១៩៤)

(២៣៤.៥៧១)

(៥៨.៦២៣)

២៤,៩៩

(៧៩.៩៨៨)

(៥៩.៦៦៦)

(២០.៣២២)

៣៤,០៦

(១១៩.៩១០)

(១០០.៥៧០)

(១៩.៣៤០)

១៩,២៣

(៥៥.៨៤៨)

(៨.៥៩៧)

(៤៧.២៥១)

៥៤៩,,៦២
៥៤៩

៧៧០..០២៥
៧៧០

៥៧៦..៩៩៧
៥៧៦

១៩៣..០២៨
១៩៣

៣៣,,៤៥
៣៣

ចំំណូូលមកពីីការប្រាា�ក់់សុុទ្ធធ

ចំំណូូលកម្រៃៃ� និិងជើើងសាសុុទ្ធធ
ចំំណូូលប្ររតិិបត្តិិ�ការផ្្សេេងៗ
ចំំណាយបុុគ្គគលិិក
ចំំណាយរំំលស់់
ចំំណាយប្ររតិិបត្តិិ�ការ
ការខាតបង់់សុទ្ធធរំ
ុ ពឹ
ំ ឹងទុុកលើឧ
ើ បករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រាា�ក់់ចំំណេេញមុុនបង់់ពន្ធធ

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ ប្រាា�ក់់ចំំណេេញមុុនបង់់ពន្ធធមានចំំនួួន ៧៧០.០២៥ លានរៀៀល ដែែលបានកើើនឡើើង ៣៣,៤៥% ស្មើើ�នឹឹង

១៩៣.០២៨ លានរៀៀល ប្រៀៀ�បធៀៀបទៅនឹឹងឆ្នាំំ� ២០១៩ ។ ការកើើនឡើើងនៃប្រា
ៃ ា�ក់់ចំំណេេញនេះះ� គឺឺបណ្តាា�លមកពីីការកើើនឡើើង
៣០,៥៣% នៃៃចំំណូូលមកពីីការប្រាា�ក់់ និិង ចំំណូូលកម្រៃៃ� និិងជើើងសា ២៨,៣២% បើើប្រៀៀ�បធៀៀបទៅនឹឹង ឆ្នាំំ�២០១៩។
5. ការវិិភាគប្រាា�ក់់ចំំណេេញសុុទ្ធធ
i) ការវិិភាគប្រាា�ក់់ចំំណេេញសុុទ្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
២០២១
(លានរៀល)

២០២០
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ប្រាា�ក់់ចំំណេេញមុុនបង់់ពន្ធធ

១.០៧៦.៨៤៥

៧៧០.០២៥

៣០៦.៨២០

៣៩,៨៥

ចំំណាយពន្ធធលើើប្រាា�ក់់ចំំណូូល

(២១៤.៣២៩)

(១៥២.៧៣៦)

(៦១.៥៩៣)

៤០,៣៣

៨៦២..៥១៦
៨៦២

៦១៧..២៨៩
៦១៧

២៤៥..២២៧
២៤៥

៣៩,,៧៣
៣៩

សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

ប្រាា�ក់់ចំំណេេញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រាា�

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ បានទទួួលប្រាា�ក់់ចំំណេេញបន្ទាា�ប់់ពីីបង់់ពន្ធធ ចំំនួួន ៨៦២.៥១៦លានរៀៀល ដែែល
បានកើើនឡើើងចំំនួួន ៣៩,៧៣% បើើប្រៀៀ�បធៀៀបទៅនឹឹង ឆ្នាំំ�២០២០ បង្ហាា�ញអំំពីីការលូូតលាស់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងរបស់់ ធនាគារ។ ជា

លទ្ធធផល ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានអនុុបាតចំំណេេញធៀៀបនឹឹងមូូលធនចំំនួួន ២៣,៣៧% និិង អនុុបាតចំំណេេញ
ធៀៀបនឹឹងទ្ររព្្យសកម្មមចំំនួួន ៣,០៤% គិិតត្រឹឹ�មថ្ងៃៃ�ទីី ៣១ ខែែធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១។
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ii) ការវិិភាគប្រាា�ក់់ចំំណេេញសុុទ្ធធពីីឆ្នាំំ�មុុន
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

២០២០
(លានរៀល)

២០១៩
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ប្រាា�ក់់ចំំណេេញមុុនបង់់ពន្ធធ

៧៧០.០២៥

៥៧៦.៩៩៧

១៩៣.០២៨

៣៣,៤៥

(១៥២.៧៣៦)

(៦០.៣៤៤)

(៩២.៣៩២)

១៥៣,១១

៦១៧..២៨៩
៦១៧

៥១៦..៦៥៣
៥១៦

១០០..៦៣៦
១០០

១៩,,៤៨
១៩

ចំំណាយពន្ធធលើើប្រាា�ក់់ចំំណូូល
ប្រាា�ក់់ចំំណេេញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រាា�

ក្នុុ�ង ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ បានទទួួលប្រាា�ក់់ចំំណេេញបន្ទាា�ប់់ពីីបង់់ពន្ធធ ចំំនួួន ៦១៧.២៨៩ លានរៀៀល ដែែល
បានកើើនឡើើងចំំនួួន ១៩,៤៨% បើើប្រៀៀ�បធៀៀបទៅនឹឹង ឆ្នាំំ�២០១៩ បង្ហាា�ញអំំពីីការលូូតលាស់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងរបស់់ធនាគារ។ ជា
លទ្ធធផល ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានអនុុបាតចំំណេេញធៀៀបនឹឹងមូូលធនចំំនួួន ២៤,០៧% និិង អនុុបាតចំំណេេញ
ធៀៀបនឹឹងទ្ររព្្យសកម្មមចំំនួួន ២,៨៩% គិិតត្រឹឹ�មថ្ងៃៃ�ទីី ៣១ ខែែធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០។
6. ការវិិភាគចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុប
i) ការវិិភាគចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ចំណូលលមិ្អតសរុប

២០២១
(លានរៀល)

២០២០
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ប្រាា�ក់់ចំំណេេញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រាា�

៨៦២.៥១៦

៦១៧.២៨៩

២៤៥.២២៧

៣៩,៧៣

១១.៩០៩

(១២.២៧៤)

២៤.១៨៣

(១៩៧,០៣)

៨៧៤..៤២៥
៨៧៤

៦០៥..០១៥
៦០៥

២៦៩..៤១០
២៦៩

៤៤,,៥៣
៤៤

សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ចំណូលលមិ្អតសរុប

២០២០
(លានរៀល)

២០១៩
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ប្រាា�ក់់ចំំណេេញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រាា�

៦១៧.២៨៩

៥១៦.៦៥៣

១០០.៦៣៦

១៩,៤៨

ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្្សេេងៗ

(១២.២៧៤)

១៣.២៧៨

(២៥.៥៥២)

(១៩២,៤៤)

ចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុប

៦០៥..០១៥
៦០៥

៥២៩..៩៣១
៥២៩

៧៥..០៨៤
៧៥

១៤,,១៧
១៤

ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្្សេេងៗ
ចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុប
ii) ការវិិភាគចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបពីីឆ្នាំំ�មុុន

7. ការវិិភាគកត្តាា� និិងនិិន្នាា�ការដែែលប៉ះះ�ពាល់់ស្ថាា�នភាព និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
គិិតត្រឹឹ�មថ្ងៃៃ�ទីី ៣១ ខែែធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ គណៈៈគ្ររប់់គ្ររងទទួួលស្គាា�ល់់ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ មិិនមានកត្តាា�សំំខាន់់ៗ និិង

និិន្នាា�ការសំំខាន់់ៗណាដែែលអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់ស្ថាា�
់ នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងលទ្ធធផលហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ឡើើយ។
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b. កត្តាសំខាន់ៗដែលមានឥទ្ធិពលលើផលចំណេញ
1. ការវិិភាគពីីលក្ខខខណ្ឌឌនៃៃតម្រូូ�វការ និិងការផ្គគត់់ផ្គគង់់
ធនាគារ ABA ចាត់់ទុុកចំំណុុចខាងក្រោោ�ម ជាកត្តាា�ជោគជ័័យដែែលនំាា�មកនូូវផលចំំណេេញ ៖
■
■

កំំណើើនមូូលនិិធិិ ដោយសារតម្រូូ�វការបញ្ញើើ�សម្រាា�ប់់ធនាគារ រួួមជាមួួយផលិិតផល និិងសេេវាកម្មមប្ររតិិបតិ្តត�ការ ផេ្្�សងៗទៀៀត
កំំណើើនផលបត្ររឥណទាន ដោយសារតម្រូូ�វការខ្ពពស់់នៅក្នុុ�ងទីីផ្្សារ មកលើើផលិិតផលកម្ចីី�របស់់ធនាគារជាពិិសេេសវិិស័័យ
MSME ។

កត្តាាទាំ
� ំងពីីរនេះះ� ត្រូូ�វបានរាប់់បញ្ចូូ�លជាមួួយការបន្តតអភិិវឌ្្ឍលើើប្ររព័័ន្ធធឌីីជីថល
ី
របស់់ធនាគារ ដែែលផ្តតល់ជូ
់ ន
ូ អតិិថិជ
ិ ននូូវផលិត
ិ ផល
និិងសេេវាកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏៏ទំំនើើប និិងប្ររកបដោយនវានុុវត្តត។ ធនាគារក៏៏បានវិិនិិយោគដ៏៏សំំខាន់់នៅក្នុុ�ងការពង្រឹឹ�ងឧបករណ៍៍ស័្វវ�យ
សេេវាធនាគារ ដោយធ្វើើ�ការតម្លើើ�ងបន្ថែែ�មនូូវម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់ ATM ម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់/ដកប្រាា�ក់់ ម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់ប្រាា�ក់់ ម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់វិិក្កកយបត្ររ
ម៉ាា�ស៊ីី�នទូូទាត់់ POS និិងការពង្រីី�កបណ្តាា�ញទូូទាត់់តាមកូូដ QR របស់់ខ្លួួ�ន ។
2. ការវិិភាគពីីការឡើើងចុះះ�នៃៃថ្លៃៃ�វត្ថុុ�ធាតុុដើើម
ធនាគារ ABA ប្ររតិិបត្ដិិ�ការនៅក្នុុ�ងវិិស័យ
័ សេេវាកម្មម ដូូច្នេះះ�� ការឡើើងចុះះ�នៃត
ៃ ម្លៃរៃ� បស់់វត្ថុុធា
� ត់់ដើម
ើ មិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់ធ
់ នាគារឡើើយ។
3. ការវិិភាគលើើពន្ធធ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ស្ថិិ�តនៅក្រោោ�មច្្បាប់់នៃៃក្រុុ�មហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងវិិស័័យពន្ធធដារនៃៃប្ររទេេសកម្ពុុ�ជា ដូូច្នេះះ�� ធនាគារ
មានកាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងការបង់់ពន្ធធ ដែែលបានកំំណត់់ដោយអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ។ ការបង់់ពន្ធធនានាជូូនអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ
ក៏៏ជាការរួួមចំំណែែកដល់់សង្គគម និិងកំំណើើនសេេដ្ឋឋកិិច្ចចប្ររទេេសកម្ពុុ�ជាផងដែែរ។ សម្រាា�ប់់អនុុលោមភាពល្អអលើើកាតព្វវកិិច្ចចពន្ធធដារ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានវិិញ្ញាា�បនបត្ររអនុុលោមភាពសារពើើពន្ធធប្ររភេេទ “មាស“ ពីី អគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ នៅ
ថ្ងៃៃ�ទីី២៥ ខែែធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ ដែែលមានសុុពលភាព ២ឆ្នាំំ� សម្រាា�ប់់ឆ្នាំំ�ជាប់់ពន្ធធ ២០២១ និិង ២០២២។
4. ការវិិភាគលើើធាតុុដែែលខុុសពីីធម្មមតា និិងធាតុុវិិសាមញ្ញញ
គិិតត្រឹឹម
� ថ្ងៃៃទី
� ី ៣១ ខែែធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២១ គណៈៈគ្ររប់់គ្ររងទទួួលស្គាា�ល់ថា
់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តត
ដោយសកម្មមភាពប្ររតិិបត្តិិ�ការ ឬ ព្រឹឹត្តិិ�
� ការណ៍៍ណាមួួយដែែលមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិង មិិនប្ររក្ររតីីនោះះទេេលើើកលែែងតែែផល
ប៉ះះ�ពាល់់នៃៃការរាតត្្បាតវីីរុុសកូូរុុណា (“កូូវីីដ-១៩”) ដូូចរៀៀបរាប់់ខាងក្រោោ�ម៖

ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃៃវីីរុុសកូូវីីដ-១៩
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេេលរបាយការណ៍៍នេះះ� ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃកា
ៃ ររាតត្្បាតនៃៃជំំងឺឺកូវីីដ
ូ -១៩ បានបន្តតជះះឥទិ្ធធ�ពលដល់់ប្រទេ
រ េសនិិង សេេដ្ឋកិ
ឋ ច្ចច
ិ ។
ត្រីី�មាសទីីបួួនបានឆ្លលងកាត់់ដំំណាក់កា
់ លចាប់់ផ្តើើ�មនៃៃការបើើកប្ររទេេសឡើើងវិិញ បន្ទាា�ប់ពី
់ លក្ខខ
ី
ខណ្ឌឌបទប្្បញ្ញញតិ្តត�តម្រូូវ� ចត្តាា�ឡីស័
ី កលើ
័
ើ
អ្ននកធ្វើើ�ដំំណើើរដែែលបានចាក់់វ៉ាា�ក់សាំំងគ្ររប់
់
ចំំនួួ
់ ន ត្រូូ�វបានលុុបចោលក្នុុ�ងខែែវិច្ឆិិ�
ិ កា។ យើើងរំពឹ
ំ ឹងពីីការងើើបឡើើងវិិញនៃៃសេដ្ឋ
េ កិ
ឋ ច្ចចក្នុុ
ិ ង
�
ប្ររទេេស បន្ទាា�ប់ពី
់ មា
ី នការសម្រេេ�ចចិិត្តលុ
ត ប
ុ ចោលលក្ខខខណ្ឌឌនេះះ� ពីីសំំណាក់រា
់ ជរដ្ឋាា�ភិបា
ិ ល ដែែលនឹឹងជួួយស្តាារ� វិិស័យ
័ ទេេសចរណ៍៍
និិងវិិស័័យ ផ្្សេេងៗទៀៀត។
ធនាគារជាតិិនៃៃកម្ពុុជា
� និិង រាជរដ្ឋាា�ភិបា
ិ លកម្ពុុជា
� បានចាត់់វិធា
ិ នការជាច្រើន
ើ� ដើើម្្បីីជួួយសម្រួួ�លដល់សេ
់ ដ្ឋ
េ កិ
ឋ ច្ចច
ិ និិងវិិស័យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
និិងការធ្វើើ�អាជីីវកម្មមនៅក្នុុ�ងរយៈៈពេេលដែែលមិិនធ្លាា�ប់់មានពីីមុុនមក ដែែលរួួមមានដូូចជាការអនុុញ្ញាា�តឱ្្យធ្វើើ�ការរៀៀបចំំឥណទាន
ឡើើងវិិញ និិងការបង្កើើ�តនៃៃធនាគារសហគ្រាា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម ដើើម្្បីីសម្ររបសម្រួួ�លគម្រោោ�ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានទ្ររទ្ររង់់
សហគ្រាា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម។
ធនាគារបានធ្វើើ�ការវិិនិិច្ឆ័័�យចំំពោះះផលប៉ះះ�ពាល់់នៃៃ កូូវីីដ-១៩ ទៅតាមការណែែនាំំរបស់់ធនាគារជាតិិនៃៃកម្ពុុ�ជា និិងស្តតង់់ដារ
របាយការណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ ហើើយមានការរំំពឹឹងទុុកនៃៃការខាតបង់់ឥណទានដែែលបានរំំពឹឹងទុុក (“ECL”)
ដោយបានធ្វើើ�ការត្រួួ�តពិិនិិត្្យទៅលើើម៉ូូ�ឌែែល ECL។ ធនាគារនឹឹងបន្តតការត្រួួ�តពិិនិិត្្យពីីផលប៉ះះ�ពាល់់នៃៃ កូូវីីដ-១៩ និិងចាត់់គ្ររប់់
វិិធានការទប់់ស្កាា�ត់់រាល់់ឥទ្ធិិ�ពលដែែលអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ប្ររតិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ។
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c. ការប្រែប្រួលសំខាន់ៗលើការលក់ និងចំណូល
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានកំំណត់់ត្រាា�កំំណើើននៃៃចំំណូូល ដោយធានាបាននូូវចំំណូូលការប្រាា�ក់់
សុុទ្ធធសរុុប ១.៥៩៤ ប៊ីី�លានរៀៀល ដែែលស្មើើ�នឹឹងកំំណើើន ៣២,១៤% ធៀៀបនឹឹងរយៈៈពេេលដូូចគ្នាា�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០។

d. ផលប៉ះពាល់នៃការប្តូររូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃទំនិញ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ប្ររកាន់់ភ្ជាា�ប់នូ
់ វយុ
ូ ទ្ធធ
ុ សាស្រ្តត�មិិនបណ្តោោ�យឲ្យ្ ទទួួលរងហានិិភ័យ
័ ពីីស្ថាា�នភាពរូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណប
ណ រទេេសចំំហ
ច្រើើ�ន។ ស្ថាា�នភាពចំំហនៃៃរូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេេស ត្រូូ�វបានត្រួួ�តពិិនិិត្្យ និិងចាត់់ចែែងជាប្ររចាំំ ដោយធៀៀបនឹឹងតម្រូូ�វការប្ររតិិបត្ដិិ�ការ
រូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់អតិិថិិជន និិងការគ្ររប់់គ្ររងតារាងសមតុុល្្យរបស់់ធនាគារ ដោយធានាបាននូូវនិិរន្ដដរភាពនៃៃប្រាា�ក់់ចំំណេេញជូូន
ធនាគារ។
ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអត្រាា�ការប្រាា�ក់់ ធនាគាររក្្សាបាននូូវគោលនយោបាយអត្រាា�ការប្រាា�ក់់ថេេរសម្រាា�ប់់ប្រាា�ក់់បញ្ញើើ� និិងកម្ចីី�របស់់ ខ្លួួ�ន។
ដូូច្នេះះ��ធនាគារមិិនមានការប្រែែ�ប្រួួ�លជាសារវន្ដដណាមួួយពាក់់ពន្ធធនឹឹងអត្រាា�ការប្រាា�ក់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេេលរបាយការណ៍៍នេះះ�ឡើើយ។
ឥទ្ធិិ�ពលនៃៃតម្លៃៃ�ទំំនិិញ មិិនបង្កកផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ធនាគារឡើើយ។

e. ផលប៉ះពាល់នៃអតិផរណា
អត្រាអ
ា� តិិផរណារួួមជាមធ្្យមនៅកម្ពុុជា
� គិិតត្រឹឹម
� ឆ្នាំំ២
� ០២១ មានកម្រិិ�តត្រឹឹម
� ២,៩% យោងតាមរបាយការណ៍៍ប្រចាំ
រ ឆ្នាំ
ំ ២
ំ� ០២១
ដែែលចេេញដោយធនាគារជាតិិ នៃៃកម្ពុុជា
� ។ ដូូច្នេះះ��នៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
� ០២១ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្ដដនៃៃ អតិិផរណាមកលើើការ
ចំំណាយប្ររតិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ABA ឡើើយ។

f. គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច សារពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដោយសារជំំងឺឺកូវីីដ
ូ -១៩ នៅតែជា
ែ កត្តាាច
� ម្្បងដែែលកែែទម្ររង់់សេដ្ឋ
េ កិ
ឋ ច្ចចកម្ពុ
ិ
ជា
ុ� រាជរដ្ឋាា�ភិបា
ិ លបានបន្តតដាក់់ចេេញនូូវវិិធានការដើើម្្បីី
ជួួយដល់់វិិស័័យអាទិិភាព ដើើម្្បីីកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់នៃៃការរាតត្្បាតមកលើើសង្គគម និិងសេេដ្ឋឋកិិច្ចច៖
■

■

■

■

■
■

គាំំទ្ររជាសាច់់ប្រាា�ក់់ផ្ទាា�ល់់ជួួយដល់់កម្មមករកាត់់ដេេរ
ដែែលជួួបការលំំបាកបំំផុុត។

និិងបុុគ្គគលិិកក្នុុ�ងវិិស័័យទេេសចរណ៍៍ដែែលអត់់ការងារធ្វើើ�

និិងប្ររជាជន

ការជំំរុុញនូូវការរៀៀបចំំឥណទានឡើើងវិិញ ដើើម្្បីីផ្តតល់់កម្ចីី�ដល់់អតិិថិិជនដែែលទទួួល រងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោយសារវិិបត្តិិ�វីីរុុស
កូូវីីដ-១៩។
ការគាំំទ្រររបស់់ធនាគារដោយប្រុុ�ងប្ររយ័័ត្ននដើើម្្បីីជំំរុុញ បន្ថែែ�មការគាំំទ្ររផ្នែែ�កហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ចំំពោះះវិិស័័យសេេដ្ឋឋកិិច្ចច
អនុុបាតដើើមទុុន លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូូ�វប្រាា�ក់់បម្រុុ�ងដើើមទុុន អប្្បបរមា និិងកម្ចីី� ។

តាមរយៈៈ

ដាក់់ឱ្្យដំំណើើរការធនាគារសហគ្រាា�សធុុនតូូច និិង មធ្្យមកម្ពុុ�ជា និិង គម្រោោ�ងសហហរិិញ្ញញប្្បទានទ្ររទ្ររង់់សហគ្រាា�ស
ធុុនតូូច និិងមធ្្យម(SCFS) ដើើម្្បីីគាំំទ្ររអតិិថិិជនកម្ចីី�ដែែលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ តាមរយៈៈ ការផ្តតល់់កម្ចីី�ដែែលមានលក្ខខខណ្ឌឌ
ពិិសេេស។
លើើកលែែងពន្ធធសម្រាា�ប់់វិិស័័យកាត់់ដេេរ វិិស័័យទេេសចរណ៍៍ និិងវិិស័័យអាកាសចរណ៍៍។
ធ្វើើ�ឱ្្យមានភាពងាយស្រួួ�លនូូវវិិធាននានាសម្រាា�ប់់ ភស្តុុ�ភារកម្មម ការនាំំចូូល និិងការនាំំចេេញ និិងផ្តតល់់ការបញ្ចុះះ��តម្លៃៃ�លើើ
វិិក្កកយបត្ររអគ្គីី�សនីី សម្រាា�ប់់ឧស្្សាហកម្មមដែែលរងផលប៉ះះ�ពាល់់បំំផុុត។

វិិធានការទាំំងនេះះ� ព្ររមជាមួួយគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើើ�មផ្្សេេងៗរបស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា មានគោលបំំណងគាំំទ្ររសេេដ្ឋឋកិិច្ចច និិងវិិស័័យ
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ជាពិិសេេស។
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g. ហត្ថលេខាអភិបាលរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ
បានអាន និិងឯកភាព

ថ្ងៃៃ�ទីី៣0 ខែែមីីនា ឆ្នាំំ�២០២២

លោក Yves Jacquot

លោក Dominic Jacques

ប្ររធានក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាភិិបាល

អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�

លោក Madi Akmambet

លោក Martin Ouellet

អភិិបាលប្ររតិិបត្តិិ�

លោក Christian St-Arnaud

លោក Paolo Pizzuto

អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�

លោក Henri Calvet

លោក Etienne Chenevier

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ

លោក Guy Quaden

អភិិបាលឯករាជ្្យ
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អភិិបាលមិិនប្ររតិិបត្តិិ�
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អគារលេេខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និិង១៤៨ អា បេេ សេេ ដេេ វិិថីីព្រះះ�សីីហនុុ និិងអគារលេេខ១៥
និិង១៥៣ អា បេេ សេេ ផ្លូូ�វលេេខ២៧៨ និិង ផ្ទះះ�លេេខ ១៧១ ផ្លូូ�វត្ររសក់់ផ្អែែ�ម ភូូមិិ៤
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