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ទស៊ី្រសនៈៈវិស៊ី្រស័យ

ចក្ខុុ�វិិស័័យ របស័់ ធ្នូនាគារ  គិឺ ដើើមឹបីី កាាឹយ ជា ធ្នូនាគារ លំ�ដាប់ លេឹខ ១ប្រឹចាំ� ប្រឹទេឹស័ លេើ ផ្នែូឹក្ខុ ផ្គគត់ផ្គគង់់សេឹវាធ្នូនាគារដែឹលំ អាច ពឹ�ង់ពាក្ខុ់ 
បាន, ងាយ ស្រួឹ�លំ ប្រើឹើប្រាឹឹស័់, មាន បច្ចេេឹក្ខុវិិទឹីយា ទី�នើើប ឈាន មុខ, និង់ ងាយ ស្រួឹ�លំ កូ្ខុ�ង់ ការ ទៅទីទី�លំ យក្ខុ។ យើើង់ មាន ប�ណ៍ង់ 
កាាយឹ ជា ធ្នូនាគារ ម�យ ដែលឹំ ប្រជឹាពឹលំរដ្ឋឋ ក្ខុមុ�ជា ជឿឿទីកុ្ខុ ចិតត កូ្ខុ�ង់ ការ ប�ពេញឹ តម្រូឹ�វិការ សេវឹា ធ្នូនាគារ ស័មឹឹ្រាប ់របូ វិនត បគុិគលំ នងិ់ស័ម្រាឹបឹ ់
អាជីីវិក្ខុមម។

បេ្រស៊ីកកម្មម

បេឹស័ក្ខុក្ខុមម របស់័ យើើង់ គិឺដើើមឹបីី ជី�យ ដ្ឋលំ់ ប្រឹទេឹស័ ក្ខុមុ�ជា, អាជីីវិក្ខុមម ក្ខុមុ�ជា, និង់ ពឹលំរដ្ឋឋ ក្ខុមុ�ជា កូ្ខុ�ង់ ការ ក្ខុសាង់ អនាគិត កាន់ តែឹ  
ទីលូំ� ទីលូាយ នងិ់ ត្រឹចឹះត្រឹចឹង់់ ស័ម្រាឹប់ឹ ខួ�ន នងិ់ ប្រទឹេសឹ័ ជាត ិតាម រយៈ ការ ផ្គតលំ ់សេវឹា ធ្នូនាគារ ប្រកឹ្ខុប ដោយ ជី�នាញ វិជិាាជីឹីវិៈ ខុស់័ នងិ់ 
បច្ចេេឹក្ខុវិិទីឹយា ទី�នើើប ប�ផ្គុត ក្ខុូ�ង់ វិិស័័យ ធ្នូនាគារ ស័ម្រាឹឹប់ ទាំ�ង់អស័់ គាំឹ។

យើើង់ ចាំត់ ទីុក្ខុ ខួ�ន ឯង់ថា ជា ដៃឹ គិូ ដ្ឋ៏ លំអ ម�យ ស័ម្រាឹឹប់ ស័ហគិមន៍ ក្ខុមុ�ជា ក៏្ខុដ្ឋូច ជា អាជីីវិក្ខុមមឯក្ខុជីន និង់ រូបវិនត បុគិគលំ ផ្គង់ ដែឹរ។ យើើង់ 
នៅ ទីីនើឹះ ដើើមឹបីី បម្រើឹើ សេឹវាក្ខុមម ជីូន ប្រឹទេឹស័ ក្ខុមុ�ជា។

គុីណត់ម្លៃៃ្រ

គិុណ៍ តម្លៃួឹ របស័់ យើើង់ បាន បង្កើើើត ជា គ្រឹះឹ�ះ ដ្ឋ៏ ស័�ខាន់ ស័ម្រាឹឹប់ អាជីីវិក្ខុមម របស័់ យើើង់។ យើើង់ ជឿឿជាក្ខុ់ លេើ សារៈ ស័�ខាន់ នៃឹ៖

ស័ុចរិត ភាពឹ និង់ សេឹចក្ខុតី គោរពឹស័ុចរិត ភាពឹ និង់ សេឹចក្ខុតី គោរពឹ

នៅ ធ្នូនាគារ ABA យើើង់ ចាំត់ ទុីក្ខុ ច�ណ៍ចុ នឹើះ ជា ការ ទីទី�លំ ខុស័ 
ត្រឹឹ�វិ ខុស័់ របស័់ ធ្នូនាគារ ដែឹលំ ត្រឹឹ�វិ បម្រើឹើ សេឹវា ជីូន រាលំ់ អតិថិិជីន 
ប្រឹក្ខុប ដោយ ភាពឹ សុ័ចរិត និង់ សេឹចក្ខុតី គោរពឹ។ដោយ អនុវិតត 
តាម គុិណ៍ តម្លៃួ ឹនើឹះ ដោយ ហមត ់ចត់ យើើង់ ទីទី�លំ បាន ការ គោរពឹ 
និង់ទី�នុក្ខុ ចិតត ពឹី អតិថិិជីន របស័់ យើើង់ វិិញ។

ទី�នុក្ខុ ចិតត និង់ ភាពឹ ជា ដៃឹគិូទី�នុក្ខុ ចិតត និង់ ភាពឹ ជា ដៃឹគិូ

នៅ ធ្នូនាគារ ABA យើើង់ នៅ ទីី នើឹះ ដើើមឹបីី ជី�យ ស័ម្រូឹ�លំ និង់ ជា 
ជី�ន�យ ការ របស័ ់អតិថិិជីន។ យើើង់ ខិតខ� ធ្វើើើ ឲ្យឹ ខួ�ន កាាយឹ ជា ដៃគឹិ ូ
ដ្ឋ៏ លំអ ដែឹលំ អតិថិិជីន របស័់ យើើង់ អាច ជឿឿ ទីុក្ខុ ចិតត បាន។

ក្រឹម ស័ីលំធ្នូម៌ និង់ ស័ុជីីវិធ្នូម៌ក្រឹម ស័ីលំធ្នូម៌ និង់ ស័ុជីីវិធ្នូម៌

នៅ ABA យើើង់ អនុវិតត ស័តង់់ដារ ក្រឹម សី័លំធ្នូម៌ និង់ សុ័ជីីវិធ្នូម៌ 
រវាង់ គាំឹ ន�ង់ គាំឹ ពោលំ គឺិ ទាំ�ង់ នៅ កូ្ខុ�ង់ និង់ ក្រៅឹឹ ធ្នូនាគារ។ 
គោលំ ការ ណ៍៍ ផ្ទាាល់ឹំ ខួ�ន នឹើះ ហើើយ ដែលឹំ បង្កើើើត បាន ជា មូលំដាានឹ 
គ្រឹះឹ�ះ ស័ម្រាឹឹប់ ទី�នាក្ខុ់ ទី�នង់ ប្រឹចាំ� ថ្ងៃៃឹ ជា ម�យ អតិថិិជីន និង់ 
ស័ហគិមន៍ ដែឹលំ យើើង់ ក្ខុ�ពុឹង់ ផ្គតលំ់ សេឹវា ជូីន ក្ខុ៏ ដូ្ឋច ជា ជា ម�យ 
បុគិគលំិក្ខុ របស័់ យើើង់ ផ្គង់ ដែឹរ។

គិុណ៍ភាពឹ នៃឹ សេឹវាក្ខុមមគិុណ៍ភាពឹ នៃឹ សេឹវាក្ខុមម

នៅ ធ្នូនាគារ ABA យើើង់ ខិតខ� ស្វែើឹង់រក្ខុ ដ្ឋ�ណោះះ ស្រាឹឹយ ដើើមឹបីី 
ឆ្លើួើយតប ច�ពោះ រាលំ ់តមឹ្រូ�វិការ សេវឹា ធ្នូនាគារ ទាំ�ង់ អស័។់ យើើង់ 
មាន ប�ណ៍ង់ ផ្គតលំ ់សេវឹាក្ខុមម ធ្នូនាគារ ប្រកឹ្ខុប ដោយ ទី�នុក្ខុ ចិតត នងិ់ 
មាន បច្ចេេកឹ្ខុវិទឹិីយា ទី�នើើប ប�ផុ្គត ស័ម្រាឹបឹ ់អតិថិិជីន ក្ខុមុ�ជា ទាំ�ង់ អស់័ 
របស់័ យើើង់ ពោលំ គឺិ កូ្ខុ�ង់ ត�នាទីី ជា ជី�ន�យការ គ្រឹះប់ឹគ្រឹះងឹ់ គិណ៍ន ី
ផ្ទាាឹលំ់ ខួ�ន ឬ គិណ៍នី អាជីីវិក្ខុមម របស័់ អតិថិិជីន ។

វិិភាគិទាំនវិិភាគិទាំន

នៅ ធ្នូនាគារ ABA យើើង់មានគោលំ ប�ណ៍ង់ ផ្គដល់ំ វិភិាគិទាំន ជា 
វិិជីជមាន ដ្ឋល់ំ ប្រឹទឹេស័ ក្ខុមុ�ជា។ យើើង់ ចង់់ ដើើរ ត�នាទីីម�យ ដែឹលំ 
ផ្គតលំ ់សារ  ៈបឹ្រយោជីន៍  ស័មឹឹ្រាប ់ ការ  រស់័ នៅ  របស់័  អតិថិិជីន  យើើង់ 
ក្ខុ ៏ ដូ្ឋច  ជា ស័ក្ខុមម ភាពឹ នា នា  ដែលឹំ រ�ម ច�ណឹែក្ខុ នា� មក្ខុ នូវិ  អនាគិត ដ៏្ឋ
លំអប្រឹសេើរ ដ្ឋលំ់  ប្រឹទេឹស័  ជាតិ ទាំ�ង់ មូលំ ផ្គង់ ដែឹរ។

និរនតរភាពឹ និង់ ក្ខុ�ណើើននិរនតរភាពឹ និង់ ក្ខុ�ណើើន

នៅ ធ្នូនាគារ ABA យើើង់ តែឹង់តែឹ គិិតគិូរ អ�ពីឹ អនាគិត របស័់ 
ធ្នូនាគារ យើើង់ និង់ ប្រឹជាជីន ក្ខុមុ�ជា ព្រឹម ទាំ�ង់ ប្រឹទេឹស័ ក្ខុមុ�ជា 
ផ្គង់ ដែឹរ។ យើើង់ ស័ូម បងាាឹញ នូវិ ការ បេតឹជាាឹ ចិតត ដ៏្ឋ មោះះ មុត ដូ្ឋច 
គា ំច�ពោះ បុគិគលិំក្ខុ របស័ ់យើើង់  ក្ខុ ៏ដូ្ឋចជា អតថិិិជីន របស័ ់យើើង់ ផ្គង់ 
ដែឹរ។ នើឹះ គិឺ ជា វិិធី្នូសាសឹ្រួត ម�យ ដែឹលំ អាច ឲ្ឹយ យើើង់ ធានា បាន
នូវិ ក្ខុ�ណើើន  ប្រឹក្ខុប ដោយ និរនតរភាពឹ របស័់ ធ្នូនាគារ។
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ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធ ១.០៧៦.៨៤៥ ៧៧០.០២៥ ៥៧៦.៩៩៧

ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់ការិយបរិច្ចេេឹទី ៨៦២.៥១៦ ៦១៧.២៨៩ ៥១៦.៦៥៣

ច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុបក្ខុូ�ង់ការិយបរិច្ចេេឹទី ៨៧៤.៤២៥ ៦០៥.០១៥ ៥២៩.៩៣១

អនុបាត ហិរញ្ញវិត្ថ� (%)អនុបាត ហិរញ្ញវិត្ថ� (%)

អនុបាត សាធ្នូនភាពឹ  ១៨,៩០  ១៨,០៨  ១៩,៩៤

អនុបាត ប�ណ៍ុលំ ធ្វើៀប ន�ង់ មូលំធ្នូន  ៦៤៨,៨១ ៦៩៥,៨៦  ៧៨៥,៣៩

អនុបាត ស័នទនីយ ភាពឹ  ១៤៩,៣២  ១៦៦,៦២  ១៦២,៣២

អនុបាត ឥណ៍ទាំន មិន ដ្ឋ�ណើើរការ  ០,៨៨  ០,៨០  ០,៧០

អនុបាតបញ្ញើ្ញើធ្វើៀបន�ង់ឥណ៍ទាំន  ៨៤,៤៨  ៧៨,៦៩  ៨១,៤២

អនុបាត ផ្គលំច�ណើឹញ (%)អនុបាត ផ្គលំច�ណើឹញ (%)

អនុបាតច�ណើឹញធ្វើៀបន�ង់ទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមមមធ្នូឹយម (ROAA) ៣,០៤ ២,៨៩ ៣,៥៧

អនុបាតច�ណើឹញធ្វើៀបន�ង់មូលំធ្នូនមធ្នូឹយម (ROAE) ២៣,៣៧ ២៤,០៧ ៣១,២៧

អនុបាតលំទី្ធភាពឹបង់់ការប្រាឹឹក្ខុ់ ៥២១,៤៧ ៤២០,១៧ ៣៧៩,០៨

ច�ណើឹញក្ខុូ�ង់ម�យឯក្ខុតាមូលំបត្រឹឹក្ខុមមស័ិទី្ធិ 
(ក្ខុរណ៍ីចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹក្ខុមមសិ័ទី្ធិ) គាាឹន គាាឹន គាាឹន

ភាគិលាភក្ខុូ�ង់ម�យឯក្ខុតាមូលំបត្រឹឹក្ខុមមស័ិទី្ធិ
(ក្ខុរណ៍ីចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹក្ខុមមសិ័ទី្ធិ) គាាឹន គាាឹន គាាឹន

អនុបាតហិរញ្ញវិត្ថ�ស័�ខាន់ៗផ្ឹសេឹង់ទេៀត (ប្រឹស័ិនមាន) គាាឹន គាាឹន គាាឹន
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ក្រា្រ្រហិិិកអំំព័�ព័័ត់៌មានៈហិិរញ្ញញវត់ុ�ស៊ីង្ខេេ្រប

+៤៤,៥ 
ពឹីឆ្នាំំឹ�២០២០

+៣៧,៧ 
ពឹីឆ្នាំំឹ�២០២០

+២៨ 
ពឹីឆ្នាំំឹ�២០២០

+ ២៩,២ 
ពឹីឆ្នាំំឹ�២០២០

ទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមម ស័រុបទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមម ស័រុប
គិិតជាលាន រៀលំ

 ៣២.០២៥.៩៦១ ៣២.០២៥.៩៦១
ឆ្នាំំឹ�២០២១

២៤.៧៨៨.៩០៦២៤.៧៨៨.៩០៦
ឆ្នាំំឹ�២០២០

១៧.៩០៩.១៧០១៧.៩០៩.១៧០
ឆ្នាំំឹ�២០១៩

ប�ណ៍ុលំ ស័រុបប�ណ៍ុលំ ស័រុប
គិិតជាលាន រៀលំ

  ២៧.៧៤៩.០២៥  ២៧.៧៤៩.០២៥
ឆ្នាំំឹ�២០២១

២១.៦៨៣.២០២ ២១.៦៨៣.២០២ 
ឆ្នាំំឹ�២០២០

១៥.៨៨៦.៤២១១៥.៨៨៦.៤២១
ឆ្នាំំឹ�២០១៩

មូលំធ្នូន ស័រុបមូលំធ្នូន ស័រុប
គិិតជាលាន រៀលំ

 ៤.២៧៦.៩៣៦ ៤.២៧៦.៩៣៦
ឆ្នាំំឹ�២០២១

៣.១០៥.៧០៤ ៣.១០៥.៧០៤ 
ឆ្នាំំឹ�២០២០

២.០២២.៧៤៩២.០២២.៧៤៩
ឆ្នាំំឹ�២០១៩

អនុបាត ច�ណើឹញ ធ្វើៀប  ន�ង់ ទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមម មធ្នូឹយមអនុបាត ច�ណើឹញ ធ្វើៀប  ន�ង់ ទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមម មធ្នូឹយម
គិិតជាភាគិរយ

+១៥ (ឯក្ខុតាមូលំដាាឹន)
BPS

ពឹីឆ្នាំំឹ�២០២០

៣,០៤៣,០៤
ឆ្នាំំឹ�២០២១

២,៨៩២,៨៩
ឆ្នាំំឹ�២០២០

៣,៥៧៣,៥៧
ឆ្នាំំឹ�២០១៩

អនុបាត ច�ណើឹញ ធ្វើៀប  ន�ង់ មូលំធ្នូនមធ្នូឹយមអនុបាត ច�ណើឹញ ធ្វើៀប  ន�ង់ មូលំធ្នូនមធ្នូឹយម
គិិតជាភាគិរយ

-៧០ (ឯក្ខុតាមូលំដាាឹន)
BPS

ពឹីឆ្នាំំឹ�២០២០

២៣,៣៧២៣,៣៧
ឆ្នាំំឹ�២០២១

 ២៤,០៧ ២៤,០៧
ឆ្នាំំឹ�២០២០

 ៣១,២៧ ៣១,២៧
ឆ្នាំំឹ�២០១៩

លំទី្ធផ្គលំ លំមអិត ក្ខុូ�ង់ ការិយបរិច្ចេេឹទីលំទី្ធផ្គលំ លំមអិត ក្ខុូ�ង់ ការិយបរិច្ចេេឹទី
គិិតជាលាន រៀលំ

៨៧៤.៤២៥៨៧៤.៤២៥
ឆ្នាំំឹ�២០២១

 ៦០៥.០១៥ ៦០៥.០១៥
ឆ្នាំំឹ�២០២០

 ៥២៩.៩៣១ ៥២៩.៩៣១
ឆ្នាំំឹ�២០១៩
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ស៊ីមាស៊ីភាព័ក្រុ្រីម្មប្រ�ក្រសាភិិបាល

Madi Akmambet

អភិបាលំប្រឹតិបតតិ

Dominic Jacques

អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ

Christian St-Arnaud

អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ

Martin Ouellet

អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ

Yves Jacquot

ប្រឹធានក្រឹុមប្រឹ�ក្ខុឹសាភិបាលំ

Guy Quaden

អភិបាលំឯក្ខុរាជីឹយ

Paolo Pizzuto

អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ

Henri Calvet

អភិបាលំឯក្ខុរាជីឹយ

Etienne Chenevier

អភិបាលំឯក្ខុរាជីឹយ
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សាររបស៊ី់ប្រធានៈក្រុ្រីម្មប្រ�ក្រសាភិិបាល 

វិិនិយោគិិនជាទីីគោរពឹ ស័ូមអនុញ្ញាាឹតឲ្ឹយខំ��បងាាឹញនូវិលំទី្ធផ្គលំហិរញ្ញវិត្ថ�របស័់ធ្នូនាគារ ABA ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ� ២០២១ ដោយអនុវិតតតាម
លំក្ខុុខណ៍ឌតម្រូឹ�វិរបស័់និយ័តក្ខុរមូលំបត្រឹឹក្ខុមុ�ជា (SERC)។ 

ABA បានទីទី�លំនូវិក្ខុ�ណើើនដ្ឋរ៏ងឹ់មា�លេើគឹ្រឹះប់ផ្នែូកឹ្ខុស័�ខាន់ៗទាំ�ង់អស័ ់រ�មមានទឹ្រពឹឹយស័ក្ខុមមស័រុប, ប្រាឹកឹ្ខុប់ញ្ញើ្ញើ, ប្រាឹកឹ្ខុក់្ខុមេ ីនងិ់អតថិិិជីន 
ទោះះឆួ្លង់កាត់ឆ្នាំំឹ�ដ្ឋម៏ានឧបស័គិគក្ខុដ។ី គិតិត្រឹឹ�មថ្ងៃៃ ឹ៣១ ខែធឹ្នូូ� ឆ្នាំំឹ�២០២១ ទ្រពឹឹឹយស័ក្ខុមមស័របុបានកើើនឡើើង់ ២៨% សេមើន�ង់ ៧,៩ បី�
លានដ្ឋុលាាឹរអាមេឹរិក្ខុ។ ផ្គលំបត្រឹឹបញ្ញើ្ញើបានកើើនឡើើង់ដ្ឋលំ ់៦,៣ បី�លានដ្ឋុលាាឹរ មានក្ខុ�ណើើន ២៩% និង់ផ្គលំបត្រឹឹក្ខុមេីដ្ឋុលំបាន
កើើនឡើើង់ដ្ឋល់ំ ៥,៣ បី�លានដ្ឋលុាារឹ មានក្ខុ�ណើើន ៣៨%។ ABA ទីទី�លំបានប្រាឹកឹ្ខុច់�ណើញឹស័ទុី្ធ ២១២,០២ លានដ្ឋលុាារឹអាមេរឹកិ្ខុ 
ស័ម្រាឹបឹឆ់្នាំំឹ� ២០២១។ មលូំធ្នូនរបស័ភ់ាគិហីនិុក្ខុធ្នូនាគារ កើើនដ្ឋល់ំ ៣៧% សេមើន�ង់ ១,០៥ បី�លានដ្ឋលុាារឹអាមេរិឹក្ខុកូ្ខុ�ង់រយៈពេលឹំ
រាយការណ៍៍នើឹះ។

ខណ៍ៈដែលឹំបឹ្រជាជីនកាន់តែចឹ្រើឹើនជ្រើឹើស័រើស័ ABA ធ្វើើើជាធ្នូនាគារដៃគឹិ ូអតិថិិជីនកូ្ខុ�ង់ឆំ្នាំឹ� ២០២១ កើើនឡើើង់ ៥០% ដែលឹំធ្វើើើឲ្យឹ
ច�ន�នអតិថិិជីនស័រុបមានរហូតដ្ឋលំ ់២,១ លាននាក្ខុ់។

ស័មិទី្ធផ្គលំទាំ�ង់នឹើះ បានមក្ខុពីឹការអនុវិតតដោយជោគិជី័យរបស័់ ABA នូវិយុទី្ធសាស្រួដឹធ្នូុរក្ខុិចេរបស័់ខួ�នផ្ដោោឹតលេើសេឹវា ហិរញ្ញវិត្ថ�
ឌីីជីីថិលំ ព្រមឹទាំ�ង់ក្ខុមេផី្គលំតិភាពឹដ្ឋលំអ់ាជីីវិក្ខុមមខឹំាតតចូ នងិ់ស័ហគ្រាឹសឹ័ធ្នូនុតចូ នងិ់មធឹ្នូយម កូ្ខុ�ង់វិស័ិ័យ ជាក្ខុស់្វែដងឹ់នៃសឹេដឹ្ឋឋក្ខុចិេ។ 
ធ្នូនាគារក៏្ខុបានអនុវិតតវិបឹបីធ្នូមគ៌្រឹះបឹគ់្រឹះងឹ់ហានភិយ័ដ្ឋរ៏ងឹ់មា�ដែលឹំពឹងឹ្រឹ�ង់ដោយមុខងារស័វិនក្ខុមម នងិ់ប្រតឹបិតតតិាមនៅទូីទាំ�ង់បណ្ដាាញឹ
អាជីីវិក្ខុមមរបស័់ខួ�ន។ 

អ�ឡុ�ង់ឆ្នាំំឹ�ដ្ឋស៏័ម�គិសាាញឹនើឹះ ABA បានអនុវិតតតាមការណែនឹា�របស់័ធ្នូនាគារជាតនឹិៃក្ខុមុ�ជាទាំក្ខុទ់ីង់ន�ង់ក្ខុមមវិធីិ្នូរៀបច� ក្ខុមេឡីើើង់វិញិ 
ដោយផ្គដលំជ់ីនូនវូិលំទី្ធភាពឹអនគុ្រោះឹឹះ បន្ធ�របន្ថយដ្ឋលំអូ់ក្ខុខេដីែលឹំគាានឹលំទី្ធភាពឹស័ង់ នងិ់ទីទី�លំបាន ក្ខុមេ។ី បចេ�បឹបីនូ ធ្នូនាគារបាន
ពឹនិិតឹយផ្គលំបតឹ្រឹក្ខុមេរីបស័ខួ់�នយាាងឹ់ប្រឹងុ់ប្រយឹតូ័ នងិ់បង្កើើើតនវូិបញ្ញតតកិ្ខុមេរីបស័ខួ់�ន សឹ្រួបតាមវិធិាននឹៃការអនវុិតតស័ដង់់ដាររបាយការណ៍៍
ទាំក្ខុ់ទីង់ន�ង់ហិរញ្ញវិត្ថ�អនដរជាតិនៃឹក្ខុមុ�ជា និង់បទីបញ្ញតតិធ្នូនាគារជាតិនៃឹក្ខុមុ�ជា។

ដោយគា�ទ្រឹគិ�និតផ្គដ�ចផ្ដើមរបស័់រាជីរដាាឹភិបាលំក្ខុមុ�ជា ABA បនដចូលំរ�មកូ្ខុ�ង់ក្ខុមមវិិធី្នូស័ហហិរញ្ញបឹបីទាំនស័ហគ្រាឹឹស័ធុ្នូនតូច និង់
មធឹ្នូយម ២០២០ ដែលឹំជាគិ�នតិផ្គដ�ចផ្ដើមរបស់័រាជីរដាាភឹបិាលំក្ខុមុ�ជាកូ្ខុ�ង់ការផ្គដលំន់វូិក្ខុមេសី័មរមឹយដ្ឋល់ំស័ហគ្រាឹសឹ័ ធ្នូនុតចូ នងិ់មធឹ្នូយម។ 
ក្រោឹឹមក្ខុមមវិិធ្នូីក្ខុមេីនើឹះ ធ្នូនាគារបានផ្គដលំ់ក្ខុមេីស័ម្រាឹឹប់ច�ណ្ដាយមូលំធ្នូន និង់ទុីនបង់ើិលំជាម�យ អត្រាឹឹការប្រាឹឹក់្ខុពឹិសឹេស័ ៧% ក្ខុូ�ង់
ម�យឆ្នាំំឹ� មានរយៈពេឹលំរហូតដ្ឋលំ់៧ឆ្នាំំឹ��។

ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ� ២០២១ ABA បានអនុវិតតគិ�និតផ្គត�ចផ្តើមជាយុទី្ធសាស្រួឹតដើើមឹបីីបង្កើើើនលំទី្ធភាពឹទីទី�លំបានសេឹវាក្ខុមមរបស់័ខួ�ន និង់ណែឹនា�
ដ្ឋ�ណោះះស្រាឹយឹបែបឹទី�នើើបជូីនអតិថិិជីន។ ធ្នូនាគារ ABA បានពឹងីឹ្រឹក្ខុវិតតមានជាភូមសិាស្រួតរឹបស័ខ់ួ�នដោយបេើក្ខុ សាខាពឹរីបន្ថែ្ថមឹ, 
បនដអភិវិឌឹីឍបណ្ដាាញឹទីីតា�ង់ស័ើយ័សេវឹា 24/7 នងិ់ចាំប់ដៃគូឹិជាម�យគ្រឹះឹ�ះសា្ថនឹហរិញ្ញវិត្ថ�នានា។ ធ្នូនាគារ ក្ខុប៏ានដ្ឋ�ណើើរការមខុងារ
បេើក្ខុគិណ៍នីពីឹចមាាយឹស័ម្រាឹប់ឹអូក្ខុមិនទាំន់មានគិណ៍នីធ្នូនាគារ ដោយអាចកាាយឹជាអតថិិិជីន ABA ភាាមឹៗ គ្រាឹនឹត់ែបឹ្រើឹើសាាតឹហើ�ន 
និង់មិនតមឹ្រូ�វិឲឹ្យអញ្ញើជើញមក្ខុសាខាធ្នូនាគារឡើើយ។ ធ្នូនាគារជឿឿថា ជី�ហាននើឹះន�ង់ បង្កើើើនបរិយាបនូហិរញ្ញវិត្ថ� ដែឹលំអនុញ្ញាាឹត
ឲ្ឹយប្រឹជាជីនក្ខុមុ�ជាកាន់តែឹច្រើឹើនប្រើឹើសេឹវាធ្នូនាគារដ្ឋ៏ទី�នើើប។

ក្ខុមមវិធិ្នូ ីABA Mobile ដែលឹំជាផ្គលំតិផ្គលំដ្ឋព៏េញឹនយិមរបស់័ធ្នូនាគារ បនដទីទី�លំបានសេវឹាក្ខុមម នងិ់មខុងារថិមីៗ  ដើើមឹបីឲី្យឹការប្រើឹើ
សេវឹាធ្នូនាគារជាម�យ ABA កានត់ែងឹាយស្រួឹ�លំ នងិ់សុ័វិត្ថភិាពឹ។ ស័មាស័ធាតុផ្សឹេងឹ់ទេៀតនៃបឹ្រពឹឹន័្ធអេកឹ្ខុ ូឌីីជីីថិលំក៏្ខុតឹ្រឹ�វិបានអភិវិឌឹីឍ 
និង់ធ្វើើើទី�នើើបក្ខុមមផ្គង់ដែឹរ រ�មមានក្ខុមមវិិធ្នូីធ្នូនាគារអនឡាញស័ម្រាឹឹប់អាជីីវិក្ខុមមជាដើើម។ 

ក្ខុូ�ង់ខែកឹ្ខុញ្ញាា ឹABA បានដ្ឋ�ណើើរការសេវឹាប្រមឹលូំពឹន្ធដារជី�ន�ស័ឲ្យឹអគិគនាយក្ខុដាានឹពឹន្ធដារ។ អតថិិជិីន ABA អាចបង់ព់ឹន្ធផ្ឹសេងឹ់ៗ 
ពឹី ABA Mobile, នៅលេើវេឹបសាយ និង់ក្ខុមមវិិធ្នូីទីូរស័័ពឹទអគិគនាយក្ខុដាាឹនពឹន្ធដារ និង់តាមបណ្ដាាឹសាខាធ្នូនាគារ ABA។ អតិថិិជីន
អាចប�ពេឹញកាតពឹើក្ខុិចេបង់់ពឹន្ធកាន់តែឹងាយស្រួឹ�លំ និង់ស័ុវិត្ថិភាពឹ ដោយឥតគិិតថ្ងៃួឹសេឹវា។

ក្ខុូ�ង់ខែធឹ្នូូ� ភាំក់ឹ្ខុងារវាយតមឹួ្លៃឥណ៍ទាំន S&P បានបញ្ញាាក់ឹ្ខុជាថិមនូីវិច�ណ្ដាត់ថឹំាក់្ខុឥណ៍ទាំនរបស័ធ់្នូនាគារ ABA ក្ខុម្រូឹតិ ‘B+’ ជាម�យ
អនាគិតស័្ថរិភាពឹ ដែលឹំជាច�ណ្ដាតថ់ាំក់ឹ្ខុខុស័ប់�ផ្គតុនៅក្ខុមុ�ជា។ អនាគិតស័្ថរិភាពឹឆួ្ល�ះបញឹំ្ញា�ង់ពឹទីីសឹ័សេនៈរបស់័ S&P ដែលឹំថា ធ្នូនាគារ
ន�ង់គ្រឹះប់ឹគ្រឹះងឹ់ប្រកឹ្ខុបដោយចរីភាពឹនូវិក្ខុ�ណើើនយាាងឹ់ឆ្នាំប់រហ័ស័នៃបឹ្រាឹក់ឹ្ខុក្ខុមេ ីនងិ់ប្រាឹកឹ្ខុប់ញ្ញើ្ញើ ទោះះបជីាមានការរើក្ខុរាលំដាលំនៃវឹិើរសុ័ 
ក្ខុវូិើដ្ឋ-១៩ ក្ខុ៏ដោយ។ អូក្ខុជី�នាញក៏្ខុបានក្ខុត់ស័មាាឹល់ំផ្គង់ដែឹរថា ក្ខុមមវិើធ្នូីឌីីជីីថិលំរបស័់ ABA ទីទី�លំបានអត្ថប្រឹយោជីន៍ឈានមុខ 



VIIធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ប្រឹចាំ�ឆ្នាំំឹ� ២០២១

ដែឹលំគា�ទ្រឹដ្ឋលំ់ការពឹងីឹ្រឹក្ខុក្ខុមេី និង់បញ្ញើ្ញើ។ ដោយប្រើឹៀបធ្វើៀបន�ង់គូិប្រឹជែឹង់កូ្ខុ�ង់ប្រឹទេឹស័ ធ្នូនាគារក្ខុ៏មានដាក្ខុ់ឲ្ឹយអនុវិតតប្រឹពឹ័ន្ធ
គ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ហានិភ័យស័មស្រួឹបប�ផ្គុត រ�មមានការវិិភាគិលំ�ហូរសាច់ប្រាឹឹក្ខុ ់ដើើមឹបីីគា�ទ្រឹដ្ឋលំ់ការស័ម្រើឹឹចចិតតឥណ៍ទាំនរបស័់ខួ�ន។

លេើស័ពឹនីើឹះ ធ្នូនាគារបានវិនិយិោគិទី�ក្ខុប្រាឹកឹ្ខុ ់៣០ លានដុ្ឋលាារឹអាមេរឹកិ្ខុ លេើស័ញ្ញាាបឹណ៍ណសាជីីវិក្ខុមមអាកាស័យានដាានឹ អនដរជាតិតេជឹោ 
ដើើមឹបីចូីលំរ�មច�ណឹែក្ខុដ្ឋល់ំគិមឹឹ្រោង់អភវិិឌឹីឍដ្ឋធ៏្នូ�ម�យរបស័ប់្រទឹេសឹ័។ ដោយមានការគា�ទ្រយឹាាងឹ់ពេញឹទី�ហ�ង់ពីឹស័មេដចឹអគិគមហាសេនឹា
បតីតេឹជោ ហីុន ស្វែឹន អាកាស័យានដាាឹនថិមីនឹើះន�ង់កាាឹយជាមជឹីឈមណ៍ឌលំដ្ឋ�ក្ខុជីញជ�នដ្ឋ៏ធ្នូ�ដឹែលំន�ង់ជី�យបង្កើើើនការវិិនិយោគិរបស័់
ប្រឹទេឹស័ និង់ការទាំក្ខុ់ទាំញផ្នែូឹក្ខុទេឹស័ចរណ៍៍។

ការរើក្ខុចម្រើឹើនរបស់័ធ្នូនាគារកូ្ខុ�ង់ឆំ្នាំឹ�នើឹះ ត្រឹឹ�វិបានសាទីរដោយទីសឹ័សេនាវិដ្ឋដីជាច្រើឹើន ដែឹលំបានបឹ្រស័ិទី្ធនាម ABA ជា “ធ្នូនាគារដ្ឋ៏
ឆ្លើូើមប�ផ្គុត នៅក្ខុមុ�ជាប្រឹចាំ�ឆ្នាំំឹ� ២០២១” ”ធ្នូនាគារកូ្ខុ�ង់សុឹ្រួក្ខុឆូ្លើើមប�ផុ្គត នៅក្ខុមុ�ជាប្រឹចាំ�ឆ្នាំំឹ� ២០២១” និង់ ”ធ្នូនាគារឆូ្លើើមប�ផុ្គត 
ប្រឹចាំ�ឆ្នាំំឹ� ២០២១ នៅក្ខុមុ�ជា”។ 

កូ្ខុ�ង់នាមជាស័មាជីកិ្ខុដ៏្ឋស័ក្ខុមមកូ្ខុ�ង់ស័ហគិមន៍ធុ្នូរក្ខុចិេ ABA បានផ្គដល់ំជីនូនវូិវិភិាគិទាំនស័មសឹ្រួបដ្ឋល់ំប្រជឹាជីន នងិ់ធុ្នូរក្ខុចិេក្ខុមុ�ជា។ 
ក្ខុូ�ង់ខែឹមេឹសា ធ្នូនាគារបានបរិចឹំាំគិទី�ក្ខុប្រាឹឹក់្ខុ ១ លានដ្ឋុលាាឹរអាមឹេរិក្ខុ (ប្រឹមាណ៍ ៤ ពាន់លានរៀលំ) ដើើមឹបីីគា�ទ្រឹ ដ្ឋល់ំកិ្ខុចេខិតខ�
ប្រឹ�ង់ប្រែឹងឹ់របស័រ់ាជីរដាាភិឹបាលំកូ្ខុ�ង់ការប្រយុឹទី្ធបឹ្រឆ្នាំ�ង់ន�ង់ជី�ងឺ់កូ្ខុវិើដ្ឋ ១៩។ ស័�ណើើស័ម្រាឹប់ឹចូលំរ�មឧបត្ថមភ ត្រឹឹ�វិបាន ទីទី�លំយក្ខុ នងិ់
ទីទី�លំបានការកោតស័រសេើរពឹសី័មេដឹចអគិគមហាសេនឹាបតតីេជឹោ ហីនុ ស្វែនឹ ដោយបានច្ចេញឹ នវូិលិំខតិស័រសេើរដ្ឋលំថ់ាំកឹ្ខុដ់្ឋ�ក្ខុនា�
ក្ខុ�ពឹូលំ និង់បុគិគលិំក្ខុធ្នូនាគារ។ 

ដោយចូលំរ�មកូ្ខុ�ង់ការអភិវិឌឹីឍស័ង់គមសេឹដ្ឋឋក្ខុិចេ និង់ហើឹដាាឹរចនាស័មុន្ធ ABA បានបង់់ពឹន្ធជីូនរដ្ឋឋស័រុបជាទី�ក្ខុប្រាឹឹក្ខុ់ ៦១,៥ លាន
ដ្ឋលុាារឹអាមេរឹកិ្ខុក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ� ២០២១ ការបេដជឹាាចិឹតតដ៏្ឋរងឹ់មា�របស័ ់ABA ច�ពោះការអភវិិឌឹីឍបឹ្រទេសឹ័ជាតិ អាចត្រឹឹ�វិបានឆួ្ល�ះបញ្ញាំឹ�ង់តាមរយៈ
ការផ្គដល់ំការងារដ្ឋលំ់បុគិគលំិក្ខុកូ្ខុ�ង់ស្រួឹុក្ខុប្រឹមាណ៍ជីិត ៧.០០០នាក្ខុ់ នៅតាមបណ្ដាាឹ ៨១ សាខានិង់បណ្ដាាឹញរបស័់ខួ�ន ដោយ
បនតវិិនិយោគិដ្ឋលំ់ការបណ៍ះ�ះបណ្ដាាឹលំ និង់អភិវិឌីឹឍបុគិគលំិក្ខុជាប្រឹចាំ�។

ភាគិហុីនិក្ខុ ABA ក្ខុរ៏�មច�ណឹែក្ខុដ្ឋល់ំសេដឹ្ឋឋកិ្ខុចេកូ្ខុ�ង់ប្រទឹេសឹ័តាមរយៈក្ខុ�ណើើនជាលំ�ដាប់របស័ធ់្នូនាគារ។ ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ� ២០២១ ធ្នូនាគារជាតិ
កាណ្ដាដាបានបន្ថែ្ថមឹទី�ក្ខុប្រាឹក់ឹ្ខុ ២១៦ លានដ្ឋលុាារឹអាមឹេរកិ្ខុទៅកូ្ខុ�ង់ប�ណុ៍លំដើើមទីនុដឹែលំមានទីម្រូង់ឹ់ជាដើើមទីនុដឹែលំបានបង់់និង់
ប�ណ៍លុំបនាាបឹប់នឹសេ�របស់័ធ្នូនគារ។ ខំ��ស័មូបញ្ញាាកឹ្ខុត់្រឹងឹ់ន់ើឹះថា ភាគិហីនិុក្ខុ ABA បានវិនិិយោគិ ប្រាឹក់ឹ្ខុច�ណើញឹទាំ�ង់អស់័នោះះទៅ
ក្ខុូ�ង់ធ្នូនាគារ ដើើមឹបីីជី�រុញការអភិវិឌីឹឍបន្ថែ្ថឹមទេៀតរបស័ ់ABA និង់បុគិគលំិក្ខុរបស័់ខួ�ន។

ក្រឹុមបឹ្រ�កឹ្ខុសាភិបាលំន�ង់បនតដើើរត�នាទីីយាាឹង់ស័ក្ខុមម ដោយប្រាឹឹក្ខុដ្ឋថាយុទី្ធសាស្រួតឹរបស័់ធ្នូនាគារតឹ្រឹ�វិបានប្រឹតិបតតិដោយផ្នែអឹក្ខុលេើ 
ឧតតមានុវិតតន ៍នងិ់ស័តង់់ដារនានា។ ស័ម្រាឹប់ឹហើតុឹផ្គលំនើឹះ ក្រឹមុបឹ្រ�កឹ្ខុសាភិបាលំមានស័មាជីកិ្ខុពោរពេញឹដោយស័មត្ថភាពឹ ដែលឹំមាន
សាវិតារ និង់ជី�នាញចឹបាស័់លាស័់ខាង់ហិរញ្ញវិត្ថ� ការគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ហានិភ័យ និង់អភិបាលំក្ខុិចេសាជីីវិក្ខុមម។

ត�ណ្ដាង់ឲ្ឹយក្រឹុមប្រឹ�កឹ្ខុសាភិបាលំ ខំ��ស័ូមថ្លែួឹង់អ�ណ៍រគិុណ៍ច�ពោះគិណ៍ៈប្រឹតិបតតិ និង់បុគិគលំិក្ខុធ្នូនាគារទាំ�ង់អស័់ដែឹលំបាន ខិតខ�
ប្រឹ�ង់ប្រែឹងឹ់កូ្ខុ�ង់ការបនដបម្រើឹើអតថិិិជីនដ្ឋម៏ានតម្លៃួរឹបស័យ់ើើង់កូ្ខុ�ង់ក្ខុមិឹ្រូតខុស់័ប�ផុ្គត ទោះះស័្ថតិកូ្ខុ�ង់សា្ថនឹភាពឹដ៏្ឋលំ�បាក្ខុ នងិ់ការរ �តតឹបីតិ  
ផ្ឹសេឹង់ៗពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធន�ង់ក្ខុូវិើដ្ឋ ១៩ នើឹះក្ខុដី។ 

ខំ��ក្ខុស៏័មូថ្លែួងឹ់អ�ណ៍រគុិណ៍ច�ពោះធ្នូនាគារជាតនឹិៃក្ខុមុ�ជា នងិ់និយត័ក្ខុរមូលំបត្រឹកឹ្ខុមុ�ជា ស័ម្រាឹប់ឹការណែនឹា� នងិ់ការគា�ទ្រ។ឹ កូ្ខុ�ង់នាម
ជាធ្នូនាគារពាណ៍ជិីជក្ខុមុ�ជាដ្ឋ�បងូ់ដែលឹំបោះះផឹ្គសាយស័ញ្ញាាបឹណ៍ណសាជីីវិក្ខុមមដែលឹំមានច�ន�នស័របុ ៨៤,៨២១ បី�លានរៀលំ ធ្នូនាគារ 
ABA មានការបេតឹជាាឹចិតតខុស័់ច�ពោះការអភិវិឌីឹឍបន្ថែ្ថឹមនូវិទីីផ្គឹសារមូលំបត្រឹ ឹនិង់ការលេើក្ខុក្ខុមុស័់ប្រាឹឹក្ខុ់រៀលំខែមឹរ។

ជាចងុ់ក្រោឹយឹ ខំ��ស័មូថ្លែួងឹ់អ�ណ៍រគិណុ៍ច�ពោះអតថិិិជីនទាំ�ង់អស័ស់័ម្រាឹបឹទ់ី�នកុ្ខុចិតតរបស័ព់ឹ�ក្ខុគេមឹក្ខុលេើធ្នូនាគារ នងិ់ភាគិពីាក្ខុព់ឹន័្ធ
ផ្ឹសេឹង់ៗស័ម្រាឹឹប់ទី�នុក្ខុចិតតរបស័់ពឹ�ក្ខុគេឹមក្ខុលេើធ្នូនាគារ ABA គ្រឹះឹប់ពេឹលំវេឹលា។

Yves Jacquot

ប្រឹធានក្រឹុមប្រឹ�ក្ខុឹសាភិបាលំ

ថ្ងៃៃឹទីី ៣០ ខែឹ មីនា ឆ្នាំំឹ�២០២២



VIII ធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ប្រឹចាំ�ឆ្នាំំឹ� ២០២១

សាររបស៊ី់នាយកប្រត់ិបត់ិិ

វិិនិយោគិិន និង់សាធារណ៍ជីន ជាទីីគោរពឹ! 

ខំ��មានក្ខុដសីោមនសឹ័សេរើក្ខុរាយ ស័មូជីម្រាឹបឹជីនូអ�ពីឹលំទី្ធផ្គលំ នងិ់ស័មិទី្ធផ្គលំស័�ខាន់ៗ របស័ធ់្នូនាគារ ABA ដឹែលំស័ម្រើឹចឹបានកូ្ខុ�ង់ឆ្នាំំឹ� 
២០២១។ ការរើក្ខុរាលំដាលំនឹៃជី�ង់ឺក្ខុូវិើដ្ឋ ១៩ បានបង់ើឲ្ឹយមានផ្គលំបះះពាលំ ់និង់ការរឹតតឹបីិតជាច្រើឹើនដ្ឋលំ់អាជីីវិក្ខុមម និង់ប្រឹជាជីន 
ពឹសឹិេស័បនាាប់ឹពឹពី្រឹ�តតកិារណ៍៍ ២០ ក្ខុមុភៈ ដែលឹំរើក្ខុរាលំដាលំចូលំកូ្ខុ�ង់ស័ហគិមនធ៍្វើើើឲ្យឹបះះពាលំដ់្ឋល់ំសឹេដ្ឋឋក្ខុចិេ នងិ់ស័ង់គម។ បេើទោះះជា
ស័្ថតិកូ្ខុ�ង់សា្ថនឹភាពឹត�ង់តែងឹ់ នងិ់ មនិបឹឹ្រាក្ខុដ្ឋប្រជឹានើឹះក្ខុដ ីយើើង់នៅតែអឹាចពឹងឹ្រឹ�ង់ជី�ហរទីីផឹ្គសាររបស័ធ់្នូនាគារ នងិ់បនដបមឹ្រើើសឹេវាជីនូ
អតិថិិជីនដ្ឋ៏មានតម្លៃួឹរបស័់យើើង់។

ដោយប្រកឹាន់ខាាបឹន់វូិបេសឹ័ក្ខុក្ខុមម នងិ់គិណុ៍តម្លៃួរឹបស់័យើើង់ យើើង់បានបនដដាក្ខុឲ់្យឹប្រើឹើប្រាឹសឹ័ដ់្ឋ�ណោះះស្រាឹយឹដែលឹំផ្ដោោតឹលេើអតថិិិជីន
ជាគោលំ ដើើមឹបីីធ្វើើើឲ្ឹយសា្ថឹនភាពឹហិរញ្ញវិត្ថ�របស់័ពឹ�ក្ខុគេឹកាន់តឹែបឹ្រសេើរ និង់ងាយស្រួឹ�លំ។ យើើង់បានបឹឹ្រែកាាឹយ ដ្ឋ�ណើើរការធ្នូុរក្ខុិចេ
របស័់យើើង់ឲ្ឹយឈានដ្ឋល់ំក្ខុមិឹ្រូតថិមីម�យទេៀត ដែឹលំសេឹវាក្ខុមមភាគិច្រើឹើនអាចបឹ្រតិបតតិការបានដោយខួ�នឯង់តាមបណ្ដាាឹញ និង់ 
ផ្នែួតឹហើមផ្សឹេងឹ់ៗ។ ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ� ២០២១ ច�ន�នអតថិិិជីនរបស័យ់ើើង់កើើន ៥០% ដែលឹំកូ្ខុ�ង់នោះះ អតថិិិជីនថិមសីេទើរតែទឹាំ�ង់អស័ក់ាាយឹជា
អកូ្ខុប្រើឹើ ABA Mobile។ លំទី្ធផ្គលំនឹើះ សឹ្រួបន�ង់គោលំដៅនៃកឹារផ្គដលំជ់ីនូអតិថិិជីន នវូិដ្ឋ�ណោះះស្រាឹយឹសេវឹាធ្នូនាគារលំ�ដាបថឹំ់ាក្ខុ់
លំអប�ផ្គុតរបស័់យើើង់។

ផ្នែួឹតហើមធ្នូនាគារឌីីជីីថិលំដ្ឋ៏ពេឹញនិយមរបស័់យើើង់បនដអភិវិឌីឹឍឥតឈប់ឈរ។ ABA Mobile ដែឹលំជាស័តង់់ដារក្ខុមមវិិធ្នូ ីធ្នូនាគារ
នៅក្ខុមុ�ជា បានពឹងឹ្រឹ�ង់ស័មត្ថភាពឹ និង់អភិវិឌឹីឍមុខងារថិមីៗ ដើើមឹបីីបនដផ្គដលំ់ជីូនអតិថិិជីននូវិសេឹវាធ្នូនាគារដែឹលំងាយស្រួឹ�លំ និង់
គាាឹនការរំខាន។ មុខងារគិណ៍នីរហ័ស័របស័់ក្ខុមមវិិធ្នូ ីដែឹលំប្រឹជាជីនក្ខុមុ�ជាអាចបេើក្ខុគិណ៍ន ីABA ដ្ឋ�បូង់របស័់ពឹ�ក្ខុគេឹបាន ដោយ
គ្រាឹឹន់តែឹមានសាាឹតហើ�ន និង់អតតស័ញ្ញាាឹណ៍ប័ណ៍ណមានស័ុពឹលំភាពឹ គិឺទីទី�លំបានការឆ្លើួើយតប យាាឹង់វិិជីជមាននៅក្ខុូ�ង់ទីីផ្គឹសារ ហើើយ
បានបងាាញឹថាបឹ្រជាជីនកាន់តែចឹ្រើឹើន មានទី�នុក្ខុចិតតលេើ ABA និង់មានប�ណ៍ង់ប្រើឹើប្រាឹស់ឹ័ស័ម្រាឹប់ឹតមឹ្រូ�វិការសឹេវាធ្នូនាគារបឹ្រចាំ�ថ្ងៃៃ។ឹ 
 អតិថិិជីន ABA Mobile របស័់យើើង់អាចរើក្ខុរាយជាម�យសឹេវាផ្ទឹរប្រាឹឹក់្ខុរហ័ស័កូ្ខុ�ង់សុឹ្រួក្ខុ និង់អនដរជាតិ, ទីូទាំត់វិិក្ខុើយបត្រឹឹ, ស្វែគឹន 
QR  ក្ខុូដ្ឋ បង់់ប្រាឹឹក់្ខុនៅតាមបណ្ដាាឹហាង់ និង់ក្ខុន្ថែួឹង់លំក្ខុ់ដ្ឋូរ បេើក្ខុគិណ៍នីស័នឹសេ� និង់គិណ៍នីបញ្ញើ្ញើ រ�មមានការបេើក្ខុគិណ៍នីជាប្រាឹឹក្ខុ់
រៀលំ ដើើមឹបីីគា�ទឹ្ររូបិយវិត្ថ�ជាតិយើើង់ផ្គង់ដែឹរ។ សេឹវាទាំ�ង់អស័់នើឹះ ធ្វើើើឡើើង់ដោយប្រើឹើតែឹទូីរស័័ពឹទ មិនមានការបះះផ្ទាាឹល់ំជាម�យ
ក្រឹដាស័ប្រាឹឹក្ខុ់ឡើើយ។

សឹ្រួបពេឹលំជាម�យគាំឹនឹើះ អតិថិិជីនរបស់័យើើង់តឹែង់តែឹត្រឹឹ�វិការមធ្វើឹយាបាយទាំន់ស័ម័យ និង់អាចទុីក្ខុចិតតបានកូ្ខុ�ង់ការបញេ�លំ
ទី�ក្ខុប្រាឹឹក់្ខុកូ្ខុ�ង់គិណ៍នី ABA របស័់ពឹ�ក្ខុគេឹ ហើើយយើើង់ក៏្ខុបានផ្គដល់ំជូីនបណ្ដាាឹញជាចឹ្រើើនស័ម្រាឹឹប់តមឹ្រូ�វិការនឹើះ។ បណ្ដាាឹញទីីតា�ង់
ស័ើ័យសេឹវា ABA 24/7 របស់័យើើង់ បន្ថែ្ថឹម ១១ ទីីតា�ង់នៅភូ�ពេឹញ, បោះាឹយបែះឹត និង់ព្រឹះស័ីហនុ កូ្ខុ�ង់រយៈពឹេលំ ១ ឆ្នាំំឹ�នើឹះ។ 
ការបញេ�លំទី�ក្ខុបឹឹ្រាក្ខុ់កូ្ខុ�ង់គិណ៍នី ABA កាន់តែឹងាយសឹ្រួ�លំ ដោយយើើង់បានបន្ថែ្ថឹមសេឹវា បញេ�លំទី�ក្ខុបឹឹ្រាក្ខុ់ដោយផ្ទាាឹលំ់ពឹីកាបូប 
អេឡឹុកិ្ខុត្រឹឹ�នកិ្ខុ ពឹធី្នូនាគារ នងិ់គ្រឹះឹ�ះសា្ថនឹមកី្រឹ�ហរិញ្ញវិត្ថ�ផ្សឹេងឹ់ៗតាមរយៈប្រពឹឹន័្ធបាគិង់។ មខុងារផ្ទរឹប្រាឹកឹ្ខុអ់នដរជាតកិ្ខុអ៏ាចផ្ទរឹចលូំ
គិណ៍នីអតិថិិជីន ABA ផ្គង់ដែឹរ ដោយមិនបាច់អញ្ញើជើញទៅដ្ឋក្ខុនៅសាខាឡើើយ។ ធ្នូនាគារមេើលំឃើើញយុទី្ធសាស្រួដឹ ស័ើ័យសេឹវា 
និង់សេឹវាធ្នូនាគារពឹីចមាាឹយ ហើើយយើើង់ន�ង់ដើើរទៅមុខតាមទីិស័ដៅនើឹះ។

ដើើមឹបីីគា�ទ្រឹបន្ថែ្ថឹមដ្ឋលំ់អាជីីវិក្ខុមមមីក្រឹ� ស័ហគ្រាឹឹស័ធ្នូុនតូច និង់មធ្នូឹយម និង់អាជីីវិក្ខុមមធ្នូ�ៗ យើើង់បានរចនា និង់ពឹិចាំរណ្ដាឡើើង់វិិញ
អ�ពីឹក្ខុមមវិិធី្នូធ្នូនាគារអនឡាញស័ម្រាឹឹប់អាជីីវិក្ខុមម ដោយគិិតគិូរពឹីការផ្ទាាឹស័់បដ�រនៃឹទីិដ្ឋឋភាពឹអាជីីវិក្ខុមមថិមីៗ ចុង់ក្រោឹឹយ។ ជាម�យន�ង់
ការណែឹនា�នូវិប្រឹពឹ័ន្ធប្រឹតិបតតិការផ្ទាាឹលំ់ (Host-to-Host), មុខងារគិណ៍នីនិមមិត, ការភាាឹប់ប្រឹពឹ័ន្ធជាម�យផឹួ្នែតហើមគិណ៍នើឹយឹយ
ធ្នូ�ៗ  ដ្ឋូចជា Xero និង់ QuickBooks Online ធ្នូនាគារអនឡាញ ស័ម្រាឹឹប់អាជីីវិក្ខុមមរបស់័យើើង់បានកាាឹយជាឧបក្ខុរណ៍៍ដ្ឋ៏មាន
ស័កាោនឹពុឹលំស័ម្រាឹបឹអ់ាជីីវិក្ខុមមតចូធ្នូ�នានាកូ្ខុ�ង់ការគ្រឹះបឹគ់្រឹះងឹ់ហរិញ្ញវិត្ថ�របស់័អតថិិិជីនប្រកឹ្ខុបដោយភាពឹងាយស្រួឹ�លំ នងិ់ស័វុិត្ថភិាពឹ។

យើើង់បានបនដពឹង្រឹឹីក្ខុសាខាពឹីរបន្ថែ្ថឹមនៅខេឹតតមណ៍ឌលំគិិរើ និង់ប៉ៃះឹលំិន ដែឹលំធ្វើើើឲ្ឹយច�ន�នសាខា ABA ស័រុបកើើនដ្ឋលំ ់៨១ ហើើយ
បានអនុញ្ញាាឹតឲ្ឹយយើើង់ផ្គដលំ់ជីូនសេឹវាទី�នើើប និង់ងាយស្រួឹ�លំរបស័ ់ABA នៅទីូទាំ�ង់ប្រឹទេឹស័។

អ�ឡុ�ង់ឆ្នាំំឹ� ២០២១ ដែលឹំជាឆំ្នាំឹ�ដ៏្ឋមានឧបស័គិគនើឹះ យើើង់បានបនដផ្គដល់ំក្ខុមេដី្ឋល់ំបណ្ដាាអឹាជីីវិក្ខុមមកូ្ខុ�ង់ស្រួឹកុ្ខុ ដើើមឹបីគីា�ទ្រដឹ្ឋល់ំប្រតឹបិតតកិារ 
នងិ់ក្ខុ�ណើើនរបស័ព់ឹ�ក្ខុគេ ឹដោយយលំឃ់ើើញថា ដើើមទុីនពឹតិជាចាំ�បាចណ់្ដាស័ម់និថាកូ្ខុ�ង់កាលំៈទេសឹ័ៈ ណ្ដាក្ខុដ៏ោយ។ ស័ក្ខុមមភាពឹ
នើឹះដើើរត�យាាងឹ់ស័�ខាន់កូ្ខុ�ង់ការជី�យដ្ឋល់ំសេដឹ្ឋឋកិ្ខុចេជាតិ។ ជាទូីទៅ យើើង់បានផ្គដល់ំក្ខុមេថីិម ី១០.០០០ បន្ថែ្ថមឹ សេមើន�ង់ទី�ក្ខុប្រាឹកឹ្ខុ ់១,៤ 
បី�លានដ្ឋលុាារឹអាមេរឹកិ្ខុ ដែលឹំធ្វើើើឲ្យឹផ្គលំបតឹ្រឹឥណ៍ទាំនដុ្ឋលំរបស់័ធ្នូនាគារ កើើនឡើើង់ ៣៨% សេមើន�ង់ទី�ក្ខុប្រាឹកឹ្ខុ ់៥,៣ បី�លានដ្ឋលុាារឹ



IXធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ប្រឹចាំ�ឆ្នាំំឹ� ២០២១

អាមេរឹកិ្ខុ។ សឹ្រួបពេលឹំជាម�យគាំនឹើឹះដែរឹ យើើង់ក៏្ខុបានរៀបច� ឥណ៍ទាំនឡើើង់វិញិ ស័ម្រាឹបឹអ់តិថិិជីនក្ខុមេរីបស់័យើើង់ ដែលឹំទីទី�លំរង់
ផ្គលំបះះពាលំ់ដោយវិិបតតិក្ខុូវិើដ្ឋ១៩ ផ្គង់ដែឹរ។ គិិតត្រឹឹ�មដ្ឋ�ណ្ដាច់ឆ្នាំំឹ� ២០២១ ឥណ៍ទាំនរៀបច�ឡើើង់វិិញមានច�ន�ន ១៣.៦៤១ 
ជាម�យន�ង់ទី�ក្ខុប្រាឹឹក់្ខុមិនទាំន់បង់់រ�ច សេមើន�ង់ ៦៩៨ លានដ្ឋុលាាឹរអាមឹេរិក្ខុហើើយយើើង់ន�ង់បនដជី�យពឹ�ក្ខុគេឹជីមូះនូវិកាលំៈទឹេស័ៈដ្ឋ៏
លំ�បាក្ខុនើឹះ។

ក្ខុូ�ង់ខែឹក្ខុញ្ញាាឹ ក្រឹស័�ង់សេឹដ្ឋឋក្ខុិចេ និង់ហិរញ្ញវិត្ថ�បានអនុញ្ញាាឹតឲឹ្យធ្នូនាគារ ABA បឹ្រមូលំពឹន្ធដារជី�ន�ស័ឲ្ឹយអគិគនាយក្ខុដាាឹនពឹន្ធដារ។ 
កូ្ខុ�ង់នាមជាស័ហគ្រាឹសឹ័មានទី�ន�លំខុស័ត្រឹឹ�វិស័ង់គម ABA មានក្ខុតិតយិស័កូ្ខុ�ង់ការជី�យបឹ្រមូលំពឹន្ធជូីនរាជីរដាាភិឹបាលំ ដែលឹំរ�មច�ណឹែក្ខុ
ដ្ឋលំ់ការអភិវិឌីឹឍប្រឹពឹ័ន្ធទីូទាំត់មិនប្រើឹើសាច់ប្រាឹឹក្ខុ់ប្រឹក្ខុបដោយប្រឹស័ិទី្ធភាពឹនៅក្ខុូ�ង់ប្រឹទេឹស័។

នៅចងុ់ឆ្នាំំឹ� ធ្នូនាគារបានចលូំរ�មច�ណែកឹ្ខុកូ្ខុ�ង់ការអភវិិឌឹីឍអាកាស័យានដាានឹអនដរជាតភូិ�ពេញឹថិម ីដោយបានវិនិិយោគិ ៣០ លានដ្ឋលុាារឹ
អាមេរឹកិ្ខុលេើស័ញ្ញាាបឹណ៍ណសាជីីវិក្ខុមម។ យើើង់មានមោះទីនភាពឹដឹែលំបានចូលំរ�មកូ្ខុ�ង់ការសាង់ស័ង់់នូវិ ស័មិទី្ធផ្គលំដ៏្ឋមានសារៈស័�ខាន់
ម�យនើឹះ នងិ់ជឿឿជាក្ខុថ់ាអាកាស័យានដាានឹថិមនីើឹះ ន�ង់ពឹងីឹ្រឹក្ខុផ្នែនឹទីីសឹេដ្ឋឋកិ្ខុចេក្ខុមុ�ជាកូ្ខុ�ង់ត�បន់ ក្ខុដ៏្ឋចូជាបង្កើើើនភាពឹទាំក់្ខុទាំញដ្ឋល់ំ
ការវិិនិយោគិ និង់ផ្នែូឹក្ខុទេឹស័ចរណ៍៍របស័់ប្រឹទេឹស័ផ្គង់ដែឹរ។

លេើស័ពឹនីើឹះ ខំ��សូ័មលេើក្ខុឡើើង់ពីឹការឆួ្លើើយតបរបស័ធ់្នូនាគារ នងិ់បុគិគលិំក្ខុពាក់្ខុព័ឹន្ធន�ង់ជី�ងឺ់កូ្ខុវិើដ្ឋ។ ចាំប់តា�ង់ពីឹការរើក្ខុរាលំដាលំដ្ឋ�បូង់
នៅក្ខុមុ�ជា ធ្នូនាគារបានស័ហការរៀបច�នវូិស័ក្ខុមមភាពឹរៃអឹងាាសឹ័ ហើើយបរចិាំំគឹិមលូំនិធិ្នូទាំ�ង់នោះះតាមរយៈធ្នូនាគារជាតិនៃកឹ្ខុមុ�ជា 
ស័មាគិមធ្នូនាគារនៅក្ខុមុ�ជា នងិ់រាជីរដាាភឹបិាលំក្ខុមុ�ជា។ កូ្ខុ�ង់ខែមឹេសឹា យើើង់បានបរចិាំំគឹិទី�ក្ខុប្រាឹកឹ្ខុ ់១លានដ្ឋលុាារឹអាមេរឹកិ្ខុ ដើើមបឹីគីា�ទ្រឹ
ដ្ឋល់ំក្ខុចិេខិតខ�បឹ្រ�ង់ប្រែឹងឹ់របស់័រាជីរដាាភឹបិាលំកូ្ខុ�ង់ការប្រយឹទុី្ធប្រឆឹ្នាំ�ង់ន�ង់ការរើក្ខុរាលំដាលំនៃជឹី�ងឺ់ក្ខុវូិើដ្ឋ។ ការបរចិាំំគឹិនើឹះ ទីទី�លំការ
កោតស័រសេើរពឹីស័មេដឹចអគិគមហាសេឹនាបតីតេឹជោ ហីុន ស្វែឹន ដោយស័មេដឹចបានច្ចេឹញនូវិលិំខិតថ្លែួឹង់អ�ណ៍រគិុណ៍ជីូនថាំឹក្ខុ់ដ្ឋ�ក្ខុនា�
ក្ខុ�ពឹូលំ និង់បុគិគលិំក្ខុរបស័់ធ្នូនាគារផ្គង់ដែឹរ។

ការរើក្ខុចម្រើឹើនរបស័់យើើង់ បានទីទី�លំការសាទីរពឹីស័ហគិមន៍ហិរញ្ញវិត្ថ�អនដរជាតិជាបនដបនាាឹប់។ ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ� ២០២១ ធ្នូនាគារ ABA 
បានទីទី�លំពានរងាាន់ឹ ធ្នូនាគារដ៏្ឋឆ្លើូើមនៅក្ខុមុ�ជា ពឹទីីសឹ័សេនាវិដ្ឋដហិីរញ្ញវិត្ថ�ជាចឹ្រើើនដ្ឋចូជា The Banker, Euromoney, Asiamoney, 
Global Finance នងិ់ Asian Banking and Finance។ លេើស័ពឹនីើឹះ ច�ណ្ដាត់ថឹំាក្ខុល់ំទី្ធភាពឹស័ង់របស់័យើើង់ពីឹ S&P Global 
Ratings រកឹ្ខុសាបាននូវិក្ខុម្រូឹិត 'B+' ជាម�យអនាគិតស័្ថិរភាពឹ។ ទោះះបី ជាមានឧបស័គិគដោយការរើក្ខុរាលំនៃឹក្ខុូវិើដ្ឋក្ខុដី យើើង់នៅតែឹ
បនដរកឹ្ខុសាក្ខុ�ណើើនកូ្ខុ�ង់ទីីផឹ្គសារទាំ�ង់ក្ខុមេី និង់បញ្ញើ្ញើ, បណ្ដាាឹញ ឌីីជីីថិលំ និង់រូបវិនដ និង់ច�ន�នអតិថិិជីន ដែឹលំឆ្លួ�ះបញ្ញាំឹ�ង់ពឹីការបញ្ញាាឹក្ខុ់
នៃឹច�ណ្ដាត់ថាំឹក្ខុ់ក្ខុម្រូឹិតខុស័់របស័់យើើង់។

ទាំ�ង់នើឹះគឺិជាស័មិទី្ធផ្គលំស័�ខាន់ៗរបស័យ់ើើង់ ដែលឹំធ្វើើើឲឹ្យ ២០២១ ជាឆំ្នាំឹ�ប្រកឹ្ខុបដោយក្ខុ�ណើើនគិ�រឱឹ្យក្ខុត់ស័មាាល់ឹំ នងិ់បានសាង់គ្រឹះឹ�ះ
ស័ម្រាឹបឹក់ាររើក្ខុចម្រើឹើនទៅមខុបន្ថែ្ថមឹទេៀត។ យើើង់ត្រៀឹៀមខួ�នរ�ចរាលំ ់កូ្ខុ�ង់ការប្រើឹើឱ្កាស័ដែលឹំជោគិជ័ីយបចេ�បឹបីនូបេើក្ខុផួ្គ�វិស័ម្រាឹបឹ់
យើើង់ ហើើយជឿឿជាក្ខុ់ថា ABA នៅតែឹស័្ថិតក្ខុូ�ង់ត�ណែឹង់ និង់ជី�ហរដ្ឋ៏លំអ ដើើមឹបីីនា�យក្ខុគិុណ៍តម្លៃួឹបន្ថែ្ថឹមទេៀតដ្ឋលំ់ភាគិីពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធ។

ជាកិ្ខុចេបញេប់ ខំ��សូ័មថឹួ្លែង់អ�ណ៍រគិណុ៍ដ្ឋល់ំធ្នូនាគារជាតិនៃកឹ្ខុមុ�ជា នងិ់និយត័ក្ខុរមលូំបត្រឹកឹ្ខុមុ�ជា ស័ម្រាឹប់ឹការណែនឹា� នងិ់ការគា�ទឹ្រ
ក្ខុនួង់មក្ខុ។ 

ខំ��ក្ខុស៏័មូថ្លែួងឹ់អ�ណ៍រគុិណ៍ដ្ឋល់ំគិណ៍ៈគ្រឹះប់ឹគ្រឹះងឹ់ ABA ស័ម្រាឹប់ឹការពឹង្រឹឹ�ង់អនាគិតរបស័យ់ើើង់ ក្ខុដ៏្ឋចូជាបគុិគលំកិ្ខុ ៧,០០០ នាក្ខុដឹ់ែលំ
បានខិតខ�ប្រឹ�ង់ប្រែឹឹង់ស័ម្រើឹឹចបាននូវិស័មិទី្ធផ្គលំទាំ�ង់នើឹះ។

លេើស័ពឹីនើឹះ ខំ��សូ័មថ្លែួឹង់អ�ណ៍រគិុណ៍យាាឹង់ជ្រាឹឹលំជ្រៅឹឹដ្ឋលំ់អតិថិិជីនដ៏្ឋមានតម្លៃួឹរបស់័យើើង់ស័ម្រាឹឹប់ទី�នុក្ខុចិតត និង់ការគា�ទឹ្រ
តា�ង់ពឹីដើើមមក្ខុ។

Askhat Azhikhanov

នាយក្ខុ ប្រឹតិបតតិ
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្ន្រកទ� 4. ព័័ត់៌មានៈអំំព័�ការជីួញដូូរម្មូលបត្រ្រ នៈិងភាគុហិុីនៈិករបស៊ី់បីគុគលចំី�បញ្ញី�លក់ម្មូលបត្រ្រ ១២

a. ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីមូលំបត្រឹឹ ១៣

b. ថ្ងៃួឹ និង់បរិមាណ៍ជី�ញដ្ឋូរមូលំបត្រឹឹ  ១៣

c. ភាគិ ហីុនិក្ខុ ដែឹលំកាន់កាប់ភាគិហីុនមានស័ិទី្ធិបោះះឆ្នោំឹតច�ន�នច្រើឹើនលេើស័លំប់ (ចាំប់ពឹី ៣០%ឡើើង់ទៅ) ១៤

d. ភាគិ ហីុនិក្ខុ ដែឹលំកាន់កាប់ភាគិហីុនមានស័ិទី្ធិបោះះឆ្នោំឹតច�ន�នច្រើឹើន (ចាំប់ពឹី៥% ដ្ឋលំ់តិចជាង់៣០%) ១៤

e. ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីការបែឹង់ចែឹក្ខុភាគិលាភក្ខុូ�ង់រយៈពេឹលំ៣(បី)ឆ្នាំំឹ�ចុង់ក្រោឹឹយ ១៤
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្ន្រកទ� 5. របាយការណ៍ស៊ីវនៈកម្មមរបស៊ី់ស៊ីវនៈកម្មមផ្ទៃៃ្រកន�ងលើើការត្រ្រ�ត់ព័ិនៈិត់្រយផ្ទៃៃ្រកន�ង ១៥

្ន្រកទ� 6. របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�ដែ្រលធ្វើិើស៊ីវនៈកម្មមដោយស៊ីវនៈករឯករាជី្រយ ១៩

្ន្រកទ� 7. ព័័ត់៌មានៈអំំព័�ប្រត់ិបត់ិិការជាម្មួយភាគុ�ពាក់ព័័នៈធនៈិងទំនាស៊ី់ផលប្រយោជីនៈ៍ ២០

a. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យភាគិហីុនិក្ខុដែឹលំមានភាគិហីុនចាំប់ពឹី៥ (ប្រាឹឹ�)ភាគិរយឡើើង់ទៅ 
នៃឹមូលំបត្រឹឹក្ខុមមស័ិទី្ធិក្ខុ�ពឹុង់ធ្វើើើចរាចរលេើទីីផ្គឹសារ ២១

b. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យអភិបាលំ និង់បុគិគលំិក្ខុជាន់ខុស័់ ២១

c. ប្រឹតិបតតិការជាម�យអភិបាលំ និង់ភាគិហីុនិក្ខុពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធន�ង់ការទីិញ-លំក្ខុ់ទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមម និង់សេឹវាក្ខុមម ២១

d. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យស័មាជីិក្ខុគ្រឹះឹ�សារផ្ទាាឹលំ់របស័់អភិបាលំ បុគិគលំិក្ខុជាន់ខុស័ ់
និង់ភាគិហីុនិក្ខុដែឹលំមានភាគិហីុនចាំប់ពឹី៥(ប្រាឹឹ�) ភាគិរយឡើើង់ទៅ ២១

e. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យបុគិគលំដែឹលំមានទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ជាម�យអភិបាលំរបស័់បុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់ មូលំបត្រឹឹក្រឹុមហីុន 
បុត្រឹឹស័មុ័ន្ធ ឬក្រឹុមហីុនហូលំឌីីង់របស័់បុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹ ដែឹលំទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ របស័់បុគិគលំទាំ�ង់នោះះកើើតមាននៅ 
ក្ខុូ�ង់ប្រឹតិបតតិការ ឬការចាំត់ចែឹង់ណ្ដាម�យដែឹលំបានធ្វើើើឡើើង់ដោយបុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹ ២១

f. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យបុគិគលំធាាឹប់ជាអភិបាលំ ឬបុគិគលំជាប់ពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធជាម�យបុគិគលំធាាឹប់ជាអភិបាលំ ២១

g. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យអភិបាលំដែឹលំកាន់មុខត�ណែឹង់ណ្ដាម�យនៅក្ខុូ�ង់ស័មាគិម ឬអង់គភាពឹមិន 
ស្វែើឹង់រក្ខុប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញ ឬនៅក្ខុូ�ង់ក្រឹុមហីុនណ្ដាម�យផ្ឹសេឹង់ទេៀតក្រៅឹឹពឹីបុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹ ២១

h. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យអភិបាលំដែឹលំទីទី�លំបានផ្គលំប្រឹយោជីន៍ពឹីបុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹ ឹ
ទោះះជាហិរញ្ញវិត្ថ� ឬមិនមែឹនហិរញ្ញវិត្ថ� ២១

្ន្រកទ� 8. ការព័ិភាក្រសា នៈិងការវិភាគុរបស៊ី់គុណៈគ្រ្រប់គ្រ្រង ២២

a. ទីិដ្ឋឋភាពឹទីូទៅនៃឹប្រឹតិបតតិការ ២៣

b. ក្ខុតាាឹស័�ខាន់ៗដែឹលំមានឥទី្ធិពឹលំលេើផ្គលំច�ណើឹញ ២៧

c. ការប្រែឹឹប្រឹ�លំស័�ខាន់ៗលេើការលំក្ខុ់ និង់ច�ណ៍ូលំ  ២៨

d. ផ្គលំបះះពាលំ់នៃឹការបត�ររូបិយប័ណ៍ណ អត្រាឹឹការប្រាឹឹក្ខុ់ និង់ថ្ងៃួឹទី�និញ ២៨

e. ផ្គលំបះះពាលំ់នៃឹអតិផ្គរណ្ដា ២៨

f. គោលំនយោបាយសេឹដ្ឋឋក្ខុិចេ សារពេើពឹន្ធ និង់រូបិយវិត្ថ�របស័់រាជីរដាាឹភិបាលំ ២៨

g. ហត្ថលេឹខាអភិបាលំរបស័់បុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹ ២៩
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ស័ូមអរគិុណ៍។

្ផនកទ� ១ 

ព័័ត់៌មានៈទូទៅពាក់ព័័នៈធបីគុគល
ចំី�បញ្ញី�លក់ម្មូលបត្រ្រ
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a. a. អតតស័ញ្ញាាឹណ៍បុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹអតតស័ញ្ញាាឹណ៍បុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹ ឹ 

ឈ្មោះាឹះ ក្រឹុមហីុន ជា អក្ខុឹសេរ ខែមឹរ ធ្នូនាគារវិឌីឹឍនៈអាស័ុី ច�កាត់

ជា អក្ខុឹសេរ ឡា តា�ង់ Advanced Bank of Asia Limited

លេឹខ ក្ខុូដ្ឋ ស័តង់់ដារ KH  ២០០០០៩១៩៨៦

ទីីសាំឹក្ខុ់ការ

អគារលឹេខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ នងិ់១៤៨ អា បេ ឹសេ ឹដើ ឹវិថិិពី្រឹះស័ហីនុ 
នងិ់អគារលេខឹ១៥ នងិ់១៥៣ អា បេ ឹសេ ឹផួ្គ�វិលេខឹ២៧៨ នងិ់ ផ្គទះ លេខឹ 
១៧១ ផ្គួ�វិត្រឹឹស័ក្ខុ់ផ្នែអឹម ភូមិ៤ ស័ងាាឹត់ប�ង់កើឹង់ក្ខុង់១ ខណ៍ឌប�ង់កើឹង់ក្ខុង់  
រាជីធានីភូ�ពេឹញ ព្រឹះរាជាណ្ដាចក្រឹក្ខុមុ�ជា

លេឹខ ទីូរស័័ពឹទ (+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣

លេឹខ ទីូរសារ (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

គេឹហទី�ពឹ័រ www.ababank.com

អុីមែឹលំ info@ababank.com

លេឹខ វិិញ្ញាាឹបនបត្រឹឹ ចុះបញជី ពាណ៍ិជីជក្ខុមម ០០០១០៥៩៣ ចុះ ថ្ងៃៃឹ ទីី ២៩ ធ្នូូ� ២០១០

លេឹខ អាជាាឹ បណ៍ណ អាជីីវិក្ខុមម B១៤ ច្ចេឹញ ដោយ ធ្នូនាគារជាតិនៃឹ ក្ខុមុ�ជា ចុះ ថ្ងៃៃ ឹទីី ២៥  មក្ខុរា ២០២១

សេចឹក្ខុតសី័ម្រើឹចឹ អនញុ្ញាាតឹ នងិ់ ចុះបញជ ីឯក្ខុសារ ផ្គតល់ំ 
ពឹ័ត៌មាន លេឹខ

១៥៥/១៩ គិ.ម.ក្ខុ. ចុះ ថ្ងៃៃឹ ទីី ០៧ ស័ីហា ២០១៩

ឈ្មោះាឹះ បុគិគលំ ត�ណ្ដាង់ បុគិគលំ ចុះបញជ ីលំក្ខុ ់មូលំបត្រឹឹ លោក្ខុ Askhat Azhikhanov

b. b. លំក្ខុុណ៍ៈ នៃឹ ធ្នូុរក្ខុិចេ លំក្ខុុណ៍ៈ នៃឹ ធ្នូុរក្ខុិចេ 

ធ្នូនាគារ ABA គឺិជាគឹ្រឹះ�ះសា្ថនឹហរិញ្ញវិត្ថ�ឯក្ខុជីនឈានមខុម�យរបស័ក់្ខុមុ�ជា ែដ្ឋលំ ត្រឹឹ�វិបានបង្កើើើតឡើើង់កូ្ខុ�ង់ឆ្នាំំឹ� ១៩៩៦ មានឈ្មោះាឹះ
ថា ធ្នូនាគារវិឌីឹឍនៈអាស័ុី ច�កាត់។ ឆ្លួង់កាត់ការអភិវិឌីឹឍ និង់ក្ខុ�ណើើនជាង់ ២៥ ឆ្នាំំឹ�ក្ខុនួង់មក្ខុនើឹះ ABA បានពឹង្រឹឹ�ង់ជី�ហររបស័់ខួ�ន
យាាឹង់រឹង់មា�ក្ខុូ�ង់ទីីផ្គឹសារ និង់កាាឹយជាធ្នូនាគារម�យក្ខុូ�ង់ច�ណោះមធ្នូនាគារពាណ៍ិជីជក្ខុ�ពឹូលំធ្នូ�ៗជាង់គឹេ នៅក្ខុូ�ង់ប្រឹទេឹស័។ ស័ពឹើថ្ងៃៃឹនើឹះ 
ABA មានបមឹ្រើើសេឹវាធ្នូនាគារពឹេញលឹេញជូីនដ្ឋល់ំបណ្ដាាឹអតិថិិជីនជាចឹ្រើើនដ្ឋូចជា រូបវិនតបុគិគលំ អាជីីវិក្ខុមមខឹំាតតូច ស័ហគ្រាឹឹស័
ធ្នូុនតូច និង់មធ្នូឹយម និង់ក្រឹុមហីុនធ្នូ�ៗជាដើើម។

ធ្នូនាគារ ABA គឺិជាបតុ្រឹសឹ័ម័ុន្ធរបស់័ធ្នូនាគារជាតិកាណ្ដាដា (www.nbc.ca) ដែលឹំជាគ្រឹះឹ�ះសា្ថនឹហិរញ្ញវិត្ថ�ម�យ មានទ្រពឹឹឹយស័ក្ខុមម
ជាង់ ២៧៩ បី�លានដ្ឋលុាារឹអាមេរឹកិ្ខុ គិិតតឹ្រឹ�មថ្ងៃៃទីឹី៣១ ខែតុឹលា ឆ្នាំំឹ�២០២១ នងិ់មានបណ្ដាាញឹធ្នូនាគារស័ម័ុន្ធហិរញ្ញវិត្ថ�នៅទូីទាំ�ង់
ពឹិភពឹលោក្ខុ។

កូ្ខុ�ង់នាមជាភាគិហីុនិក្ខុម�យរបស័់ធ្នូនាគារ ABA តា�ង់ពឹីឆ្នាំំឹ� ២០១៤ មក្ខុ ធ្នូនាគារជាតិកាណ្ដាដា បានកាាឹយជាគ្រឹះឹ�ះសា្ថឹន
ហរិញ្ញវិត្ថ�អាមេរឹកិ្ខុខាង់ជឿើង់ទីីម�យដែលឹំឈានជឿើង់ចូលំវិស័ិ័យធ្នូនាគារនៅក្ខុមុ�ជា។ ដោយមានសឹំាក្ខុក់ារក្ខុណ្ដាាលឹំស័្ថតិនៅទីីក្រឹងុ់ 
មះងុ់រេអឹាលំ ់ធ្នូនាគារជាតិកាណ្ដាដាបានពឹង្រឹឹកី្ខុសាខានៅសេទើរតឹែគឹ្រឹះប់ខឹេតតនឹៃបឹ្រទឹេស័ជាម�យន�ង់អតថិិិជីនកូ្ខុ�ង់ដៃ ឹ២,៧ លាននាក់្ខុ។ 
ជាគ្រឹះឹ�ះសា្ថឹនហិរញ្ញវិត្ថ�ធ្នូ�ជាង់គេឹលំ�ដាប់ទី ី៦ ក្ខុូ�ង់ប្រឹទេឹស័កាណ្ដាដា និង់នា�មុខគេឹនៅកើឹបិច ធ្នូនាគារជាតិកាណ្ដាដា ជាជីម្រើឹើស័
នៃឹបណ្ដាាឹស័ហគ្រាឹឹស័ធ្នូុនតូច និង់មធ្នូឹយមនានានៅទីីនោះះ។

គិិតត្រឹឹ�មថ្ងៃៃឹទីី ៣១ ខែឹធ្នូូ� ឆ្នាំំឹ�២០២១ ធ្នូនាគារ ABA មានទឹ្រពឹឹយស័ក្ខុមមស័រុប ៧,៩ បី�លានដ្ឋុលាាឹរអាមឹេរិក្ខុ និង់បម្រើឹើអតិថិិជីន 
ប្រមឹាណ៍ ២,១ លាននាក្ខុ ់តាមរយៈបណ្ដាាញឹដ្ឋទ៏ីលូំ�ទីលូាយដឹែលំបនតពឹងីឹ្រឹក្ខុបាន ៨១ សាខា មាាសឹ័ុនីស័ើយ័សេវឹាជាង់ ៨០០ ព្រមឹ
ជាម�យក្ខុមមវិិធ្នូីធ្នូនាគារ អនឡាញ និង់តាមទីូរស័័ពឹទដៃឹដ្ឋ៏ទី�នើើប។
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c. c. ស័មុ័ន្ធភាពឹបុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹស័មុ័ន្ធភាពឹបុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹ ឹ 

លំ.រលំ.រ
ឈ្មោះាឹះ ឈ្មោះាឹះ 
ក្រឹុមហីុនក្រឹុមហីុន

ប្រឹភឹទីនៃឹប្រឹភឹទីនៃឹ
ទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ទី�នាក្ខុ់ទី�នង់

ភាគិរយនៃឹការភាគិរយនៃឹការ
កាន់កាប់ភាគិហីុនកាន់កាប់ភាគិហីុន

អាជីីវិក្ខុមមអាជីីវិក្ខុមម
ចមឹបីង់ចមឹបីង់

កាលំបរចិ្ចេេទឹីចុះបញជីកាលំបរចិ្ចេេទឹីចុះបញជី
ពាណ៍ិជីជក្ខុមមពាណ៍ិជីជក្ខុមម

ទីីតា�ង់អាជីីវិក្ខុមមទីីតា�ង់អាជីីវិក្ខុមម

១ ធ្នូនាគារ ជាតិ 
កាណ្ដាដា ក្រឹុមហីុនមេឹ ៩៩,៩៩%

ធ្នូនាគារ  
និង់
ហិរញ្ញវិត្ថ�

ខែឹឧស័ភា 
ឆ្នាំំឹ� ១៨៥៩

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

ធ្នូនាគារជាតិកាណ្ដាដា (www.nbc.ca) គិឺជាគ្រឹះឹ�ះសា្ថឹនហិរញ្ញវិត្ថ�ដែឹលំមានទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមមច�ន�ន ២៧៩ ពាន់លានដ្ឋុលាាឹរអាមេឹរិក្ខុ 
គិតិត្រឹឹ�មថ្ងៃៃ ឹ៣១ ខែតឹលុា ឆ្នាំំឹ� ២០២១ នងិ់មានបណ្ដាាញឹធ្នូនាគារស័មុន្ធហិរញ្ញវិត្ថ�នៅទីទូាំ�ង់ពឹភិពឹលោក្ខុ។ ធ្នូនាគារជាតកិាណ្ដាដា
ទីទី�លំបានច�ណ្ដាត់ថឹំាក់្ខុឥណ៍ទាំនពឹីភឹំាក់្ខុងារវាយតមឹួ្លៃឥណ៍ទាំនឈានមុខលំ�ដាប់ពិឹភពឹលោក្ខុដូ្ឋចជា ឥណ៍ទាំនក្ខុមិឹ្រូត "A" ពឹី 
S&P, ក្ខុម្រូឹិត "A+" ពឹី Fitch, និង់ក្ខុម្រូឹិត "A1" ពឹី Moody's។ ធ្នូនាគារនើឹះ មានសាំឹក្ខុ់ការក្ខុណ្ដាាឹលំនៅទីីក្រឹុង់មះុង់រេឹអាលំ់ និង់
មានសាខាសេទើរគ្រឹះឹប់ខេឹតតនៃឹប្រឹទេឹស័កាណ្ដាដា ដែឹលំក្ខុ�ពឹុង់បម្រើឹើអតិថិិជីនច�ន�ន ២,៧ លាននាក្ខុ់។

ធ្នូនាគារជាតិកាណ្ដាដា គិជឺាគ្រឹះឹ�ះសា្ថនឹហរិញ្ញវិត្ថ�ធ្នូ�ជាង់គេលឹំ�ដាប់ទីី ៦ នៅកាណ្ដាដា នងិ់នា�មុខគឹេនៅកើបីឹ�ច ជាជីម្រើឹើស័នៃបឹណ្ដាាឹ
ស័ហគ្រាឹឹស័ធ្នូុនតូច និង់មធ្នូឹយមនានានៅទីីនោះះ។ មូលំបត្រឹឹរបស័់ធ្នូនាគារ ត្រឹឹ�វិបានចុះបញជីនៅក្ខុូ�ង់ក្រឹុមហីុនមូលំបត្រឹ ឹToronto 
Stock Exchange។ អតថិិិជីននៅស័ហរដ្ឋឋអាមេរឹកិ្ខុ, អរឺេបុ, នងិ់ត�បនផ់្សឹេងឹ់ទេៀតនៃពឹឹភិពឹលោក្ខុត្រឹឹ�វិបានបម្រើឹើសេវឹាជូីនតាមរយៈ
ការិយាលំ័យត�ណ្ដាង់, បុត្រឹឹស័មុន្ធ និង់ដៃឹគិូនានា។

d. d. ព្រឹ�តតិការណ៍៍ស័�ខាន់ៗរបស័់បុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹព្រឹ�តតិការណ៍៍ស័�ខាន់ៗរបស័់បុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹ

ធ្នូនាគារ ABA ទីទី�លំបានក្ខុ�ណើើនគិ�រឲឹ្យក្ខុត់ស័មាាឹលំ់ចាំប់តា�ង់ពីឹបង្កើើើតឡើើង់នៅឆ្នាំំឹ� ១៩៩៦។ ព្រឹ�តតិការណ៍៍ស័�ខាន់ៗចាំប់ពឹីឆ្នាំំឹ� 
 ២០២១ មានដ្ឋូចខាង់ក្រោឹឹម៖

 ■ ធ្នូនាគារ ABA បានបេើក្ខុសាខាថិមីពឹីរ ស័្ថិតនៅខេឹតតមណ៍ឌលំគិិរើ និង់ប៉ៃះឹលំិន ធ្វើើើឲ្ឹយច�ន�នសាខាស័រុបកើើនដ្ឋលំ់ ៨១។ 

 ■ ABA បានពឹង្រឹឹីក្ខុបណ្ដាាឹញស័ើ័យសេឹវា ABA ២៤/៧ ច�ន�ន ១១ ទីីតា�ង់បន្ថែ្ថឹមទេៀត។

 ■ ABA បានដាក្ខុ់ឲ្ឹយដ្ឋ�ណើើរការមុខងារ គិណ៍នីរហ័ស័ នៅក្ខុូ�ង់ក្ខុមមវិិធ្នូី ABA Mobile ដើើមឹបីីអនុញ្ញាាឹតឲ្ឹយអតិថិិជីនបេើក្ខុគិណ៍នី
ដ្ឋ�បូង់តាមសាាឹតហើ�ន បានពឹីគ្រឹះឹប់ទីីក្ខុន្ថែួឹង់។

 ■ ABA រក្ខុឹសាបាននូវិច�ណ្ដាត់ថាំឹក្ខុ់លំទី្ធភាពឹស័ង់ក្ខុម្រូឹិត “B+” ជាម�យអនាគិតស័្ថិរភាពឹ ពឹី S&P Global Ratings Agency ។

 ■ ធ្នូនាគារ ត្រឹឹ�វិបានទីទី�លំសាាឹលំ់ថាជា គ្រឹះឹ�ះសា្ថឹនម�យក្ខុូ�ង់ច�ណោះមស័ហគ្រាឹឹស័ដែឹលំបានចូលំរ�មច�ណែឹក្ខុក្ខុូ�ង់ការប�ពេឹញ
កាតពឹើក្ខុិចេបង់់ពឹន្ធដារផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់ជីូនរដ្ឋឋច្រើឹើនជាង់គេឹ ស័ម្រាឹឹប់ឆ្នាំំឹ�២០២០។

 ■ ABA ចាំប់ផ្ដើមបមឹ្រើើសេឹវាប្រឹមូលំពឹន្ធដារជីូនរដាាឹភិបាលំតាមរយៈបណ្ដាាឹញនានារបស័់ខួ�ន។

 ■ ធ្នូនាគារ ABA ភាាឹប់ជាម�យ QuickBooks Online និង់ Xero ដើើមឹបីីពឹងឹ្រឹ�ង់ផ្នែួឹតហើមធ្នូនាគារអនឡាញស័ម្រាឹឹប់អាជីីវិក្ខុមម។ 

 ■ ធ្នូនាគារ បានចាំប់ដៃឹគិូជាម�យក្រឹុមហីុន តូតាលំ់ កា�បូត និង់ អុីអនមះលំ លេើសេឹវាទីទី�លំទីូទាំត់តាមឌីីជីីថិលំ។ 

 ■ ABA បានបរិចាំំឹគិទី�ក្ខុប្រាឹឹក្ខុ់ ១លានដ្ឋុលាាឹរអាមេឹរិក្ខុ ដ្ឋលំ់រាជីរដាាឹភិបាលំ ដើើមឹបីីទ្រឹទ្រឹង់់ការប្រឹយុទី្ធប្រឹឆ្នាំ�ង់ន�ង់ជី�ង់ឺក្ខុូវិើដ្ឋ ១៩។ 

 ■ ABA បានវិិនិយោគិទី�ក្ខុប្រាឹឹក្ខុ់ ៣០លានដ្ឋុលាាឹរអាមេឹរិក្ខុ ក្ខុូ�ង់ការអភិវិឌីឹឍអាកាស័យានដាាឹនអនតរជាតិតេឹជោ។

 ■ ធ្នូនាគារ ABA បានចុះអនុស័ឹសេរណ៍ៈយោគិយលំ់គាំឹជាម�យក្រឹស័�ង់ពាណិ៍ជីជក្ខុមម លេើភាពឹជាដៃឹគិូផ្នែូឹក្ខុសេឹវាទីូទាំត់ឌីីជីីថិលំ 
និង់ការចែឹក្ខុរំលែឹក្ខុច�ណើឹះដ្ឋ�ង់។ 

 ■ ABA បានចាំប់ដឹៃគិូជាម�យ Thunes ដើើមឹបីីបេើក្ខុដ្ឋ�ណើើរការសេឹវាផ្ទឹរប្រាឹឹក្ខុ់ឆ្លួង់ប្រឹទេឹស័ភាាឹមៗទៅកាន់គិណ៍នី។

 ■ ABA ប្រឹកាស័អនុញ្ញាាឹតឲ្ឹយមានការទីទី�លំទីូទាំត់តាមកាត JCB នៅបណ្ដាាឹញសេឹវាក្ខុមមរបស័់ខួ�នទីូទាំ�ង់ប្រឹទេឹស័។ 

 ■ ABA បានណែឹនា�ដ្ឋ�ណោះះស្រាឹឹយផ្ទ�ង់ផ្ទាាឹត់អតតស័ញ្ញាាឹណ៍ “ម�យចុច” តាមទីូរស័័ពឹទដៃឹ ដែឹលំមានឈ្មោះាឹះថា IPification 
ក្ខុូ�ង់ភាពឹជាដៃឹគិូជាម�យក្រឹុមហីុន Smart Axiata។ 

 ■ ធ្នូនាគារ ABA ចាំប់ដៃឹគិូជាម�យសាជីីវិក្ខុមមធានាឥណ៍ទាំនក្ខុមុ�ជា (CGCC) ដើើមឹបីីផ្គដលំ់ការគា�ទ្រឹឥណ៍ទាំនដ្ឋលំ់ MSMEs 
ស័ម្រាឹឹប់តម្រូឹ�វិការពឹង្រឹឹីក្ខុអាជីីវិក្ខុមម ការវិិនិយោគិ និង់ដើើមទីុនបង់ើិលំ។ 



4ធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ប្រឹចាំ�ឆ្នាំំឹ� ២០២១

 ■ JP Morgan បានទីទី�លំសាាឹលំ់ឧតតមភាពឹរបស័់ ABA ក្ខុូ�ង់ដ្ឋ�ណើើរការផ្ទឹរប្រាឹឹក្ខុ់ជារូបិយប័ណ៍ណដ្ឋុលាាឹរអាមេឹរិក្ខុ ក្ខុូ�ង់រយៈពេឹលំ 
២ឆ្នាំំឹ�ជាប់គាំឹ។ 

 ■ ធ្នូនាគារ ABA ទីទី�លំបានពានរងាាឹន់ ធ្នូនាគារឆ្លើូើមប�ផ្គុតនៅក្ខុមុ�ជា ពឹីទីស័ឹសេនាវិដ្ឋដី Asiamoney, The Banker, Asian 
Banking and Finance, Euromoney, និង់ Global Finance។

e. e. សា្ថឹនភាពឹទីីផ្គឹសារសា្ថឹនភាពឹទីីផ្គឹសារ

តាមយទុី្ធសាស្រួតរឹបស័ធ់្នូនាគារ យើើង់មានប�ណ៍ង់កាាយឹជាធ្នូនាគារជីម្រើឹើស័របស់័អតថិិិជីននៅកូ្ខុ�ង់ទីីផឹ្គសារ នងិ់រកឹ្ខុសាអតិថិិជីនស័ម្រាឹបឹ់
ទី�នាក្ខុទ់ី�នង់រយៈពេលឹំវែងឹ់។ ត្រឹងឹ់ន់ើឹះ ធ្នូនាគារបានន�ង់ក្ខុ�ពឹងុ់ផ្ដោាតឹលេើការអភវិិឌីឍឹផ្គលិំតផ្គលំ នងិ់សេឹវាក្ខុមមថិមីៗ ដ្ឋចូខាង់ក្រោឹឹម៖

 ■ ផ្គលំិតផ្គលំក្ខុមេីងាយស្រួឹ�លំស័ម្រាឹឹប់អាជីីវិក្ខុមមខាំឹតតូច ស័ហគ្រាឹឹស័ធ្នូុនតូច និង់មធ្នូឹយមនៅក្ខុមុ�ជាដែឹលំជាឆ្លអ�ង់ខូង់សេឹដ្ឋឋក្ខុិចេ
ក្ខុមុ�ជា។

 ■ ការអភិវិឌីឹឍបន្ថែ្ថឹមនូវិសេឹវាក្ខុមមបច្ចេេឹក្ខុវិិទីឹយាទី�នើើប ជាពឹិសេឹស័ក្ខុមមវិិធ្នូីធ្នូនាគារតាមទីូរស័័ពឹទពេឹញ លេឹញ ដ្ឋ�ណោះះស្រាឹឹយក្ខុូ�ង់ការ
បេើក្ខុគិណ៍នីដ្ឋ�បូង់ ប្រឹពឹ័ន្ធទីូទាំត់អនឡាញ PayWay និង់សេឹវាក្ខុមមផ្ឹសេឹង់ៗទេៀត។

 ■ ការអភិវិឌីឹឍបន្ថែ្ថឹមនូវិផ្គលំិតផ្គលំកាត និង់វិិធ្នូីសាស្រួតឹទីូទាំត់មិនប្រើឹើប្រាឹឹក់្ខុផ្ទាាឹលំ់ដ្ឋ៏ទី�នើើប ក្ខុិចេស័ហការកាន់តែឹខាាឹ�ង់ជាម�យ
ប្រឹពឹ័ន្ធ ទីូទាំត់នា�មុខរបស័់ពឹិភពឹលោក្ខុដើើមឹបីីពឹង្រឹឹីក្ខុឱ្កាស័នានាស័ម្រាឹឹប់អតិថិិជីន។

 ■ ការពឹង្រឹឹីក្ខុបណ្ដាាឹញធ្នូនាគារជាម�យទីីតា�ង់ស័ើ័យសេឹវា ABA ២៤/៧។

 ■ ការកែឹលំមអបន្ថែ្ថឹមនូវិគិុណ៍ភាពឹសេឹវាដើើមឹបីីប�ពេឹញតម្រូឹ�វិការរបស័់អតិថិិជីន និង់ផ្គតលំ់ជីូនអតិថិិជីននូវិបទីពឹិសោធ្នូលំអឥតខ្ចោះំឹះ
ជាម�យធ្នូនាគារ ABA។

 ■ ការអភិវិឌីឹឍស័�ខាន់ៗនូវិសេឹវាធ្នូនាគារស័ម្រាឹឹប់អតិថិិជីនអាជីីវិក្ខុមមស័ម្រាឹឹប់ស័ហគ្រាឹឹស័ដែឹលំមានច�ន�នកើើនឡើើង់ ក្រឹុមហីុន
ធ្នូ�ៗ និង់សាជីីវិក្ខុមមអនតរជាតិដែឹលំបងាាឹញពឹីក្ខុ�ណើើនសេឹដ្ឋឋក្ខុិចេ ក្ខុមុ�ជា។

ធ្នូនាគារបានក្ខុ�ណ៍ត់ស័ក្ខុមមភាពឹទីីផឹ្គសារស័�ខាន់ៗទាំ�ង់អស័ដ់ើើមឹបីបីង្កើើើនការយល់ំដ្ឋ�ង់ពីឹធ្នូនាគារ ABA ជាពិឹសេសឹ័នៅតាមខឹេតត នងិ់
ត�បន់ជីនបទី ដើើមឹបីពីឹងឹ្រឹ�ង់កិ្ខុតតនិាមកាន់តឹែរងឹ់មា� កែលឹំមអបង្កើើើនគុិណ៍ភាពឹសេវឹាក្ខុមមរបស់័ខួ�នស្រួបឹន�ង់ការអភិវិឌឹីឍផ្គលិំតផ្គលំ នងិ់
សេឹវាក្ខុមមថិមីៗ។

f. f. សា្ថឹនភាពឹប្រឹក្ខុ�តប្រឹជែឹង់សា្ថឹនភាពឹប្រឹក្ខុ�តប្រឹជែឹង់

ទីីផឹ្គសារក្ខុមុ�ជានៅតែឹមានស័កាាឹនុពឹលំខុស់័ស័ម្រាឹឹប់គ្រឹះឹ�ះសា្ថឹនហិរញ្ញវិត្ថ�ស័ម្រាឹឹប់ក្ខុ�ណើើន មិនត្រឹឹ�មតែឹនៅភូ�ពេឹញបះុណោះះឹះទេឹ បះុន្ថែតឹ
ថ្លែឹមទាំ�ង់ នៅតាមខេឹតតផ្គង់ដែឹរ។  ផ្គលំិតផ្គលំ និង់សេឹវាធ្នូនាគារថិមីៗត្រឹឹ�វិបានបង្កើើើតឡើើង់ ដោយសារការអភិវិឌីឹឍនៃឹវិិស័យ័ធ្នូនាគារ 
និង់ភាពឹចាំស័់ទីុ�របស័់វិិស័័យធ្នូនាគារបនតកើើនឡើើង់។ ប្រឹទេឹស័ក្ខុមុ�ជាប្រើឹើប្រាឹឹស័់មះូដែឹលំគិ�រូបែឹប ធ្នូនាគារជាចមឹបីង់ និង់ទីូរស័័ពឹទដៃឹ
ជាចមឹបីង់។

គិិតត្រឹឹ�មអ�ឡុ�ង់របាយការណ៍ ៍ប្រឹទេឹស័ក្ខុមុ�ជាមានធ្នូនាគារពាណ៍ិជីជ និង់ធ្នូនាគារឯក្ខុទេឹស័ជាង់ ៦០ និង់គ្រឹះឹ�ះសា្ថឹនមីក្រឹ�ហិរញ្ញវិត្ថ� 
១០០ ក្ខុ�ពឹុង់តែឹបម្រើឹើសេឹវាជីូនប្រឹជាជីនក្ខុមុ�ជា ១៦ លាននាក្ខុ់។ សឹ្រួបពេឹលំជាម�យគាំឹនើឹះ ការបញ្ជ្រាាឹឹបសេឹវាធ្នូនាគារនៅតែឹ
មានលំកុ្ខុណ៍ៈមិនសូ័វិលំអដោយសារតឹែច�ណើឹះដ្ឋ�ង់ហិរញ្ញវិត្ថ� និង់ការអភិវិឌឹីឍហើឹដាាឹរចនាស័ម័ុន្ធនៅទាំប។ ហើឹតុដ្ឋូច្ចេូឹះ ធ្នូនាគារ
ក្ខុ�ពឹុង់តែឹស្វែើឹង់រក្ខុមធ្វើឹយាបាយថិមីយាាឹង់ស័ក្ខុមមដើើមឹបីីពឹង្រឹឹីក្ខុបរិយាប័នូហិរញ្ញវិត្ថ�។

ផ្គលិំតផ្គលំ នងិ់សេវឹាក្ខុមមរបស់័ធ្នូនាគារ ABA មាន គិណ៍នពឹីេញលេញឹស័ម្រាឹបឹគ់ោលំប�ណ៍ង់សេវឹាធ្នូនាគារ នងិ់ការស័នឹសេ�ជាប្រចឹាំ� 
(បញ្ញើ្ញើមានកាលំក្ខុ�ណ៍ត់ បញ្ញើ្ញើ Flexi ដែឹលំអាចដ្ឋក្ខុ/ដាក្ខុ់ប្រាឹឹក្ខុ់គាាឹនការក្ខុ�ណ៍ត ់បញ្ញើ្ញើស័នឹសេ� និង់គិណ៍នីចរនត) ព្រឹមជាម�យកាត
ឥណ៍ទាំនពឹន្ធ និង់កាតឥណ៍ទាំន Visa, Mastercard, UnionPay International សឹេវាផ្ទឹរប្រាឹឹក្ខុ់រហ័ស័ និង់សេឹវាផ្ទឹរប្រាឹឹក្ខុ់ 
SWIFT និង់ឧបក្ខុរណ៍៍ហិរញ្ញបឹបីទាំនពាណ៍ិជីជក្ខុមម និង់ក្ខុមេីស័ម្រាឹឹប់អាជីីវិក្ខុមមគ្រឹះឹប់ធ្នូុន ដ្ឋូចជា អាជីីវិក្ខុមមមីក្រឹ� ស័ហគ្រាឹឹនធ្នូុនតូច 
និង់មធ្នូឹយម និង់ក្រឹុមហីុនធ្នូ�ៗ។

កូ្ខុ�ង់ផ្នែូឹក្ខុធ្នូនាគាររូបវិនតបុគិគលំ ABA ត្រឹឹ�វិបានចាំត់ជាធ្នូនាគារនា�មុខដឹែលំផ្គតលំ់ដ្ឋ�ណោះះស្រាឹឹយ និង់បឹ្រពឹ័ន្ធហិរញ្ញវិត្ថ�ឌីីជីីថិលំ
ងាយសឹ្រួ�លំ។ ក្ខុមមវិធីិ្នូទូីរស័័ពឹទ នងិ់ប្រព័ឹឹន្ធទូីទាំត់អនឡាញរបស័ធ់្នូនាគារទីទី�លំបានការកោតស័សេើរជាធ្នូនាគារឆ្លើូើមនៅកូ្ខុ�ង់ទីីផឹ្គសារ
ច្រើឹើនលេើក្ខុពឹទីីសឹ័សេនាវិដ្ឋត ីគ្រឹះឹ�ះសា្ថនឹបោះះពុឹមុផឹ្គសាយអនតរជាត។ិ ធ្នូនាគារឈរជឿើង់ដ្ឋរ៏ងឹ់មា� កូ្ខុ�ង់នាមជាធ្នូនាគារតាមទូីរស័័ពឹទដៃទីឹីម�យ 
នងិ់ស័ម្រាឹប់ឹអនាគិត។ ជី�ហរនើឹះ ឆ្លួ�ះបញ្ញាំឹ�ង់ពីឹប្រតឹបិតតកិារ នងិ់គិ�និតផ្គដ�ចផ្ដើមដឹែលំ ABA បានដាក់្ខុឲឹ្យប្រើឹើប្រាឹស់ឹ័នៅកូ្ខុ�ង់ទីីផឹ្គសារ។
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g. g. ផ្នែឹនការអនាគិតផ្នែឹនការអនាគិត

ដោយសារស័ក្ខុមមភាពឹហិរញ្ញវិត្ថ�កាន់ ់តែឹទី�នើើប ហើើយអតិថិិជីនតឹ្រឹ�វិការភាពឹអាចបត់បឹែន និង់បឹ្រស័ិទី្ធភាពឹកាន់តឹែខុស័់ ធ្នូនាគារ
ត្រឹឹ�វិតែមឹានសេវឹា នងិ់ផ្គលិំតផ្គលំនវានុវិតតនជ៍ាច្រើឹើនដើើមឹបីអីនញុ្ញាាតឹឲ្យឹអតថិិិជីនទីទី�លំបានឱ្កាស័ផ្សឹេងឹ់ៗ។ នើឹះជាមលូំហើតឹដុែលឹំ
ធ្នូនាគារ ABA ន�ង់ផ្ដោាតឹការយក្ខុចតិតទីកុ្ខុដាក្ខុល់េើការអភវិិឌឹីឍបន្ថែ្ថមឹនវូិអត្ថប្រយឹោជីនស៍័�ខាន់ៗ  ដ្ឋចូជាសេវឹាធ្នូនាគារឌីីជីីថិលំទី�នើើប 
(ពឹីចមាាឹយ) និង់គា�ទ្រឹអតិថិិជីន ២៤/៧។

ច�ណឹែក្ខុការផ្គតល់ំក្ខុមេ ីធ្នូនាគារបឹ្រកាន់ខាាប់ឹនូវិយទុី្ធសាស្រួតរឹបស័ខួ់�នកូ្ខុ�ង់ការផ្គតល់ំក្ខុមេផី្គលិំតភាពឹ បះនុ្ថែតផឹ្ដោាតឹលេើក្ខុមេបឹី្រតិបតតកិារ ផ្នែអកឹ្ខុ 
លេើការវិិភាគិទី�នើើប និង់គិ�រូអាជីីវិក្ខុមមឆ្នាំាឹតវៃឹ។

h. h. ក្ខុតាាឹហានិភ័យក្ខុតាាឹហានិភ័យ

១. ១. ការវិិភាគិការវិិភាគិ

សេឹដ្ឋឋក្ខុិចេក្ខុមុ�ជាក្ខុ�ពឹុង់ង្កើើបឡើើង់វិិញជាបណើះើរៗពឹីវិិបតតិជី�ង់ឺក្ខុូវិើដ្ឋ ១៩ តែឹទោះះជាយាាឹង់ណ្ដាក្ខុដី យើើង់ជឿឿជាក្ខុ់ថា សា្ថឹនភាពឹនៃឹ
ជី�ងឺ់រាតតឹបាតនើឹះនៅតឹែជាហានិភ័យដ្ឋ៏ចមឹបីង់ស័ម្រាឹឹប់សេឹដ្ឋឋក្ខុិចេក្ខុមុ�ជា ក្ខុ៏ដ្ឋូចជាធ្នូនាគារ ABA។ លេើស័ពឹីនើឹះ ផ្គលំបះះពាលំ់
សេឹដ្ឋឋក្ខុិចេដែឹលំអាចកើើតមានឡើើង់ ឧទាំហរណ៍៍ លេើតម្លៃួឹប្រើឹឹង់ ឬទី�និញ និង់វិត្ថ�ធាតុដើើមនា�ចូលំ ពឹីវិិបតតិអីុយក្រែឹឹនដែឹលំក្ខុ�ពឹុង់តែឹ
អូស័បនាាឹយ ក្ខុ៏ត្រឹឹ�វិបានតាមដានយាាឹង់ហមត់ចត់ផ្គង់ដែឹរ។

២. ២. ទីស័ឹសេនៈ អូក្ខុគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ និង់ វិិធា នការ ទីប់សាាឹត់ទីស័ឹសេនៈ អូក្ខុគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ និង់ វិិធា នការ ទីប់សាាឹត់

យើើង់ជឿឿថាយើើង់ន�ង់ស័្ថតិកូ្ខុ�ង់ជី�ហរយាាងឹ់រងឹ់មា�កូ្ខុ�ង់ទីីផឹ្គសារដើើមឹបីគឹី្រឹះបគឹ់្រឹះង់ហានភិយ័ដ្ឋចូបានលេើក្ខុឡើើង់ខាង់លេើដោយ ជោគិជីយ័ 
និង់កាត់បន្ថយផ្គលំបះះពាលំ់ទាំ�ង់នោះះមក្ខុលេើធ្នូនាគារ។

ហានិភ័យប្រឹតិបតតិការ និង់វិិធានការនិរនតរភាពឹអាជីីវិក្ខុមម (បនដតា�ង់ពឹីឆ្នាំំឹ� ២០២០)

 ■ ធ្នូនាគារបានអនុវិតតតាមផ្នែឹនការនិរនដភាពឹអាជីីវិក្ខុមមរបស័់ខួ�នដោយជោគិជី័យ

 ■ ធ្នូនាគារបនដអនុវិតតវិិធានការទីប់សាាឹត់ជី�ង់ឺក្ខុូវិើដ្ឋ ១៩ ស្រួឹបតាមសេឹចក្ខុដីណែឹនា�របស័់រាជីរដាាឹភិបាលំ ក្ខុមុ�ជា និង់

 ■ ធ្នូនាគារវាយតម្លៃួឹឡើើង់វិិញ និង់បង្កើើើនភាពឹធ្នូន់នៃឹប្រឹតិបតតិការ និង់បច្ចេេឹក្ខុទេឹស័របស័់ខួ�នជាបនដបនាាឹប់។

វិិធានការគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ហានិភ័យឥណ៍ទាំន

 ■ ធ្នូនាគារគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់យាាឹង់ស័ក្ខុមមនូវិផ្គលំបត្រឹឹឥណ៍ទាំនរបស័់ខួ�ន ពឹិសេឹស័ផ្គលំបត្រឹឹឥណ៍ទាំនរៀបច�ឡើើង់វិិញ និង់

 ■ ធ្នូនាគារអនុវិតតនូវិការវិិភាគិ និង់វាយតម្លៃួឹឥណ៍ទាំនយាាឹង់បុឹ្រង់ប្រឹយ័តូ ដោយស័មាមាតឹ្រឹន�ង់តម្រូឹ�វិការនៃឹការគា�ទ្រឹការសាោឹរ
សេឹដ្ឋឋក្ខុិចេឡើើង់វិិញ ដែឹលំគិិតគិូពឹីហានិភ័យយាាឹង់ហមត់ចត់។

វិិធានការគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ហានិភ័យស័នទនីយភាពឹ

 ■ ធ្នូនាគាររក្ខុឹសាទ្រឹនាប់ស័នទនីយចមឹបីង់ និង់ស័្ថិរភាពឹនៃឹទ្រឹពឹឹយមានស័នទនីយខុស័ ់និង់

 ■ ធ្នូនាគារធ្វើើើការតេឹស័ដគឹ្រឹះប់ជ្រុឹុង់ជ្រោឹឹយ ដើើមឹបីីវាយតម្លៃួឹសេឹណ្ដារើយះូវិិបតតិដោយស័មមតិក្ខុមម/ដែឹលំអាចកើើតឡើើង់ និង់ដើើមឹបីី
ផ្ទាាឹស័់បដ�រនិង់ជី�រុញផ្នែឹនការស័ក្ខុមមភាពឹគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់មូលំនិធ្នូ ិនិង់ស័នទនីយភាពឹរបស័់ខួ�ន។ 

វិិធានការហានិភ័យបដ�រប្រាឹឹក្ខុ់រូបិយប័ណ៍ណផ្ឹសេឹង់ៗ

 ■ ធ្នូនាគារគា�ទ្រឹការអភិវិឌីឹឍរូបិយវិត្ថ�ជាត ិប្រាឹឹក្ខុ់រៀលំ

 ■ ធ្នូនាគារតាមដានយាាឹង់យក្ខុចិតតទីុក្ខុដាក្ខុ់នូវិការវិិវិតត និង់ផ្គលំបះះពាលំ់នៃឹសេឹដ្ឋឋក្ខុិចេ និង់

 ■ ធ្នូនាគាររកឹ្ខុសានវូិហានិភ័យអាចទីទី�លំយក្ខុបាន (រើស័អាប់ភែថឹាយ) យាាងឹ់រឹង់មា� សឹ្រួបតាម ឧតតមានុវិតតន៍ នងិ់ការក្ខុ�ណ៍ត់នានា
ដែឹលំទីទី�លំសាាឹលំ់ជាអន ដរជាតិ។
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្ផនកទ� ២ 

ព័័ត់៌មានៈ អំំព័� លទធផល ប្រត់ិបត់ិិការ ធីរកិចំច 
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a. a. លំទី្ធផ្គលំ ប្រឹតិបតតិការ ធ្នូុរក្ខុិចេ លំទី្ធផ្គលំ ប្រឹតិបតតិការ ធ្នូុរក្ខុិចេ   ដោយ រ�ម បញេ�លំ ពឹ័ត៌មាន តាម ផ្នែូឹក្ខុដោយ រ�ម បញេ�លំ ពឹ័ត៌មាន តាម ផ្នែូឹក្ខុ

លំទី្ធផ្គលំ ស័ម្រើឹឹច បាន ស័�ខាន់ៗ លំទី្ធផ្គលំ ស័ម្រើឹឹច បាន ស័�ខាន់ៗ ២០២១២០២១ ២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

 ផ្នែូឹក្ខុ សេឹវា ឥណ៍ទាំន  ផ្នែូឹក្ខុ សេឹវា ឥណ៍ទាំន 

ច�ន�នគិណ៍នីឥណ៍ទាំន ៩១.២៣៥  ៨១.៥៦៨ ៦៦.៥១៣ 

 ឥណ៍ទាំន ដ្ឋុលំ ស័រុប  (លាន រៀលំ) ២១.៦៩៥.៧០២  ១៥.៥០៥.៩៨៨ ១១.២៦៥.០៣៧ 

 ផ្នែូឹក្ខុ សេឹវា ប្រាឹឹក្ខុ់ បញ្ញើ្ញើ ផ្នែូឹក្ខុ សេឹវា ប្រាឹឹក្ខុ់ បញ្ញើ្ញើ

ច�ន�នគិណ៍នីប្រាឹឹក្ខុ់បញ្ញើ្ញើ ២.០៨៥.១៧២  ១.៣៨២.៤០១ ៨២៨.៦៥១

 ប្រាឹឹក្ខុ់ បញ្ញើ្ញើស័រុប  (លាន រៀលំ) ២៥.៦៨១.៣៩៦  ១៩.៧០៥.០៩០ ១៣.៨៣៦.០២៥

 ពឹ័ត៌មាន ទីូទៅ  ពឹ័ត៌មាន ទីូទៅ 

 ច�ន�ន សាខា បេើក្ខុ ដ្ឋ�ណើើ ការ ៨១  ៧៩ ៧៧

 ច�ន�ន បុគិគលំិក្ខុ ស័រុប ៦.៧៩៧  ៦.២៦៦ ៦.៤១០

 ច�ន�ន មាាឹស័ុីន  អេឹ ធ្នូី អ� ម ៥៧០  ៤៧១ ៤១៨

 ច�ន�ន មាាឹស័ុីន ទីូទាំត់ ៣.២៩០  ១.៦២៧ ១.២១៤

b. b. រចនាស័មុ័ន្ធ ច�ណ៍ូលំរចនាស័មុ័ន្ធ ច�ណ៍ូលំ

 លំ . រ  លំ . រ  ប្រឹភពឹ ច�ណ៍ូលំ  ប្រឹភពឹ ច�ណ៍ូលំ 

ឆ្នាំំឹ�២០២១ឆ្នាំំឹ�២០២១ ឆ្នាំំឹ�២០២០ឆ្នាំំឹ�២០២០ ឆ្នាំំឹ� ២០១៩ឆ្នាំំឹ� ២០១៩

ច�ន�ន ច�ន�ន 
(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)

%%
ច�ន�ន ច�ន�ន 

(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)
%%

ច�ន�ន ច�ន�ន 
(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)

%%

១ ច�ណ៍លូំពីឹការប្រាឹកឹ្ខុ់ ១.៨៤៩.០៨៥ ៨៨,៤៤ ១.៤៤៦.៤៨៦ ៨៩,០១ ១.១០៨.១៥១ ៨៩,១១

២ ច�ណ៍ូលំក្ខុម្រៃឹឹ  
និង់ជឿើង់សា ២១៦.៩៣៣ ១០,៣៧ ១៦៤.៨៧០ ១០,១៤ ១២៨.៤៨១ ១០,៣៣

៣ ច�ណ៍ូលំផ្ឹសេឹង់ៗ ២៤.៩៣២ ១,១៩ ១៣.៧៩៣ ០,៨៥ ៦.៩០៥ ០,៥៦

 ច�ណ៍ូលំ ស័រុប  ច�ណ៍ូលំ ស័រុប ២២..០៩០០៩០..៩៥០៩៥០  ១០០១០០ ១១..៦២៥៦២៥..១៤៩១៤៩ ១០០១០០ ១១..២៤៣២៤៣..៥៣៧៥៣៧ ១០០១០០

ចនោះាឹះនើឹះ ទីុក្ខុទី�នើឹរ
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្ផនកទ� 3 

ព័័ត់៌មានៈអំំព័�អំភិិបាលកិចំចសារជី�វកម្មម
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a. a. រចនាស័មុ័ន្ធរចនាស័មុ័ន្ធ

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារ�
ទព
្យស
កម
្ន
ិងប
ំណុ
ល

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារធ
នធ
ាន
មន
ុស
្ស

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារអ
នុវ
ត្ក
ារ�
បត
ិបត
្ិតា
ម

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារ�
បត
ិបត
្ិឥណ

ទា
ន

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារ�
ដ
ះ�ស

យ
បណ្ឹ

ង
គណ

ៈក
ម្ា
ធិក
ារអ
ភិវ
ឌ្ឍ
ន៍ព
័ត៌ម
ាន
វិទ
្
និង
ធន
ាគ
ារឌ
ីជីថ
ល

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារ�
គប
់�គ
ងហ
ាន
ភិ័យ
�ក
រ្ិ�ឈ
្ះ
និង
�ប
តិប
ត្ិក
ារ

គណ
ៈក
ម្ា
ធិក
ារផ
លិ
តផ
ល
ទូ�
ទ
នងិ
ដំ�
ណ
�រក
ារអ
ាជ
ីវក
ម្

*
គណ

ៈក
ម្
ធិក

រក
�ម
ិត�
បត

ិបត
្ិម
នដ

ូចខ
ង�
�ក
ម៖

គណ
ៈក
ម្
ធិក

រក
�ម
ិត�
បត

ិបត
្ិ*

ម្រ
ន្កី

�ម
ិតន

យ
ក

�ប
ធ
នអ

ង្ភ
ព

�ប
ធ
នន

យ
កដ

្ន

គណ
ៈក
ម្
ធិក

រអ
ភបិ

ល
កិច

្
គណ

ៈក
ម្
ធិក

រ�ប
តិប

ត្ិត
ម

គណ
ៈក
ម្
ធិក

រស
វន
កម

្
គណ

ៈក
ម្
ធិក

រឥ
ណ
ទ
ន

គណ
ៈក
ម្
ធិក

រ�គ
ប់�
គង

ហ
និភ

័យ

មុខ
ង
រ�ប
តិប

ត្តិ
ម

មុខ
ង
រស
វន
កម

្�ផ
ក្្ុង

មុខ
ង
រ�គ
ប់�
គង

ហ
និភ

័យ

�ល
ខ
ធកិ

រស
ជីវ
កម

្

ម្
ស
់ភ
គហ

៊ុន

�ក
ុម�
បឹក

្ភ
ិប
ល

ន
យ
ក�
បត

ិបត
្ិ

�ប
ធ
នស

ខ
�ប
ធ
នស

ខ
�ខ
ត្

�ប
ធ
នត

ំបន
់
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b. b. ក្រឹុមប្រឹ�ក្ខុឹសាភិបាលំក្រឹុមប្រឹ�ក្ខុឹសាភិបាលំ

ស័មាស័ភាពឹក្រឹុមប្រឹ�ក្ខុឹសាភិបាលំ

លំ.រលំ.រ ឈ្មោះាឹះអភិបាលំឈ្មោះាឹះអភិបាលំ ត�ណែឹង់ត�ណែឹង់
កាលំបរិច្ចេេឹទី កាាយ ជាកាលំបរិច្ចេេឹទី កាាយ ជា
អភិបាលំអភិបាលំ

កាលំបរិច្ចេេឹទីបញេប់កាលំបរិច្ចេេឹទីបញេប់
អាណ៍តតិអាណ៍តត[ិ១១]

១ លោក្ខុ Yves Jacquot ប្រធឹានក្រឹមុបឹ្រ�កឹ្ខុសាភិបាលំ ២៩ មីនា ២០១៦ ២៩ មីនា ២០២២

២ លោក្ខុ Dominic Jacques អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ ២៩ មីនា ២០១៦ ២៩ មីនា ២០២២

៣ លោក្ខុ Madi Akmambet អភិបាលំប្រឹតិបតតិ ២៦ ក្ខុក្ខុើដា ២០១២ ២៦ ក្ខុក្ខុើដា ២០២៤

៤ លោក្ខុ Martin Ouellet អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ ០៤ វិិចេិកា ២០១៩ ០៤ វិិចេិកា ២០២២

៥ លោក្ខុ Paolo Pizzuto អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ  ១២ វិិចេិកា ២០២០  ១២ វិិចេិកា ២០២៣

៦ លោក្ខុ Christian St-Arnaud អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ ៣១ ធ្នូូ� ២០១៩ ៣១ ធ្នូូ� ២០២២

៧ លោក្ខុ Etienne Chenevier អភិបាលំឯក្ខុរាជីឹយ ២៦ មិថិុនា ២០១៤ ២៦ មិថិុនា ២០២៣

៨ លោក្ខុ Henri Calvet អភិបាលំឯក្ខុរាជីឹយ ២៩ មីនា ២០១៦ ២៩ មីនា ២០២២

៩ លោក្ខុ Guy Quaden អភិបាលំឯក្ខុរាជីឹយ ១៩ មិថិុនា ២០១៩ ១៩ មិថិុនា ២០២២

[១] តាមខួ�មសារចែឹង់ក្ខុូ�ង់លំក្ខុុខណ៍ឌយោង់នៃឹអភិបាលំក្ខុិចេក្រឹុមប្រឹ�ក្ខុឹសាភិបាលំ ABA អាណ៍តតិនៃឹស័មាជីិក្ខុនីម�យៗរបស័់ក្រឹុមប្រឹ�ក្ខុឹសាភិបាលំ ត្រឹឹ�វិមានរយៈពេឹលំ បី 

(៣)ឆ្នាំំឹ� ហើើយន�ង់ត្រឹឹ�វិបនតដោយស័ើ័យប្រឹវិតត ិរហូតដ្ឋលំ ់និង់លំុះត្រាឹឹតែឹមានការក្ខុ�ណ៍ត់ដោយការស័ម្រើឹឹចចិតតពឹីមាំឹស័់ភាគិហីុនរបស័់ធ្នូនាគារ។

c. c. បុគិគលំិក្ខុជាន់ខុស័់បុគិគលំិក្ខុជាន់ខុស័់

ស័មាស័ភាពឹបុគិគលំិក្ខុជាន់ខុស័់

លំ.រលំ.រ ឈ្មោះាឹះឈ្មោះាឹះ ភឹទីភឹទី ត�ណែឹង់ត�ណែឹង់

១ លោក្ខុ Askhat Azhikhanov ប្រឹុស័ នាយក្ខុប្រឹតិបតតិ

២ លោក្ខុ Babu Ram Gyawali ប្រឹុស័ នាយក្ខុហិរញ្ញវិត្ថ�

៣ លោក្ខុ Galymzhan Temirov ប្រឹុស័ នាយក្ខុពឹ័ត៌មានវិិទីឹយា

៤ លោក្ខុ Bibhu Pandey ប្រឹុស័ នាយក្ខុឥណ៍ទាំន

៥ លោក្ខុ Sanzhar Abdullayev ប្រឹុស័ នាយក្ខុគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់កាត និង់សេឹវាទីូទាំត់អេឹឡុិក្ខុត្រឹឹ�និក្ខុ

៦ លោក្ខុ Zokhir Rasulov ប្រឹុស័ នាយក្ខុឌីីជីីថិលំ

៧ លោក្ខុ Zhiger Atchabarov ប្រឹុស័ នាយក្ខុប្រឹតិបតតិការអនតរជាតិ

៨ លោក្ខុ មុី បះូលំីន ប្រឹុស័ នាយក្ខុអភិវិឌីឹឍន៍អាជីីវិក្ខុមម

៩ លោក្ខុ Torsten Kleine Buening ប្រឹុស័  នាយក្ខុហានិភ័យ និង់ទីីប្រឹ�ក្ខុឹសាអនុលោមភាពឹ 
 ស័ម្រាឹឹប់់នាយក្ខុប្រឹតិបតតិ

១០ លោក្ខុស្រួឹី គិង់់ ប្រឹស័ិទី្ធ ស្រួឹី នាយិកាទីីប្រឹ�ក្ខុឹសាស័វិនក្ខុមមស័ម្រាឹឹប់នាយក្ខុប្រឹតិបតតិ
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លំ.រលំ.រ ឈ្មោះាឹះឈ្មោះាឹះ ភឹទីភឹទី ត�ណែឹង់ត�ណែឹង់

១១ លោក្ខុ Igor Zimarev ប្រឹុស័ នាយក្ខុទីីផ្គឹសារ និង់លេឹខាធ្នូិការសាជីីវិក្ខុមម

១២ លោក្ខុ បះូ ជាអីុយ ប្រឹុស័ ប្រឹធានអង់គភាពឹស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់

១៣ លោក្ខុស្រួឹី លំី វិិទីឹយា ស្រួឹី ប្រឹធានអង់គភាពឹធ្នូនធានមនុស័ឹសេ

១៤ លោក្ខុស្រួឹី ឡុ�ង់ នីនលំីដា ស្រួឹី ប្រឹធានអង់គភាពឹប្រឹតិបតតិការសាច់ប្រាឹឹក្ខុ់

១៥ លោក្ខុ អាាឹង់ ស័ូរស្វែឹន ប្រឹុស័ ប្រឹធាននាយក្ខុដាាឹននីតិក្ខុមម

១៦ លោក្ខុ បុិច គិ�មឃុុន ប្រឹុស័ ប្រឹធាននាយក្ខុដាាឹនស័នតិស័ុខ

១៧ លោក្ខុ អាត ដាឡែឹន ប្រឹុស័ ប្រឹធាននាយក្ខុដាាឹនរដ្ឋឋបាលំ

ស័មាាឹលំ់៖ ពឹ័ត៌មានលំមអិតពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធអភិបាលំក្ខុិចេសាជីីវិក្ខុមមមានភាាឹប់ឧបស័មុ័ន្ធ។

ចនោះាឹះនើឹះ ទីុក្ខុទី�នើឹរ
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្ផនកទ� 4 

ព័័ត់៌មានៈអំំព័�ការជីួញដូូរម្មូលបត្រ្រ នៈិងភាគុហិុីនៈិក
របស៊ី់បីគុគលចំី�បញ្ញី�លក់ម្មូលបត្រ្រ
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a. a. ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីមូលំបត្រឹឹពឹ័ត៌មានអ�ពឹីមូលំបត្រឹឹ

ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីមូលំបត្រឹឹប�ណ៍ុលំ (ក្ខុរណ៍ីចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹប�ណ៍ុលំ)ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីមូលំបត្រឹឹប�ណ៍ុលំ (ក្ខុរណ៍ីចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹប�ណ៍ុលំ)

ពឹ័ត៌មានពឹ័ត៌មាន បរិយាយបរិយាយ

ប្រឹភឹទីមូលំបត្រឹឹប�ណ៍ុលំ ស័ញ្ញាាឹបណ៍ណសាជីីវិក្ខុមម

និមិតតស័ញ្ញាាឹមូលំបត្រឹឹប�ណ៍ុលំ ABAA២២A

កាលំបរិច្ចេេឹទីនៃឹការបោះះផ្គឹសាយ ១៤ ស័ីហា ២០១៩

តម្លៃួឹស័រុបនៃឹមូលំបត្រឹឹប�ណ៍ុលំ ៨៤.៨២១.០០០.០០០ រៀលំ

តម្លៃួឹស័រុបនៃឹមូលំបត្រឹឹប�ណ៍ុលំដែឹលំក្ខុ�ពឹុង់ចរចាំរ  ៨៤.៨២១.០០០.០០០ រៀលំ

ឥណ៍ប្រឹតិទាំន ១៤ ស័ីហា ២០២២

ការវិិភាគិទីូទាំត់គិូបះុង់ ប្រឹចាំ�ឆ្លមាស័

អត្រាឹឹគិូបះុង់ (%) ៧,៧៥% ក្ខុូ�ង់ម�យឆ្នាំំឹ�

តម្លៃួឹស័រុបនៃឹការទីូទាំត់គិូបះុង់  ៦.៥៦១.៨៨៧.៦៦០  រៀលំ

ច�ណ្ដាត់ថាំឹក្ខុ់លំទី្ធភាពឹស័ង់ (ប្រឹស័ិនមាន) B+

b. b. ថ្ងៃួឹថ្ងៃួ ឹ និង់បរិមាណ៍ជី�ញដ្ឋូរមូលំបត្រឹឹនិង់បរិមាណ៍ជី�ញដ្ឋូរមូលំបត្រឹ ឹ 

មូលំបត្រឹឹប�ណ៍ុលំមូលំបត្រឹឹប�ណ៍ុលំ មក្ខុរាមក្ខុរា ក្ខុុមភៈក្ខុុមភៈ មីនាមីនា មេឹសាមេឹសា ឧស័ភាឧស័ភា មិថិុនាមិថិុនា ក្ខុក្ខុើដាក្ខុក្ខុើដា ស័ីហាស័ីហា ក្ខុញ្ញាាឹក្ខុញ្ញាាឹ តុលាតុលា វិិចេិកាវិិចេិកា ធ្នូូ�ធ្នូូ�

ថ្ងៃ
ួឹជី�ញ

ដ្ឋូរ
 (គិ

ិតជា
ប្រា

ឹឹក្ខុ់រ
ៀលំ

)

អត
ិបរ

មា

មិនមាន

១
០

០
.៥

០
០

មិនមាន

មធ្នូ
ឹយម មិនមាន

១
០

០
.៥

០
០

មិនមាន

អប
ឹបីប

រមា

មិនមាន

១
០

០
.៥

០
០

មិនមាន

បរ
ិមា

ណ៍
ជី�ញ

ដ្ឋូរ
 (ឯ

ក្ខុតា
) អត

ិបរ
មា

មិនមាន ៦
០ មិនមាន

មធ្នូ
ឹយម មិនមាន ៦
០ មិនមាន

អប
ឹបីប

រមា

មិនមាន ៦
០ មិនមាន
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c. c. ភាគិ ហុីនិក្ខុ ដឹែលំកាន់កាប់ភាគិហុីនមានសិ័ទី្ធបិោះះឆឹំ្នោតច�ន�នចឹ្រើើនលេើស័លំប់ភាគិ ហុីនិក្ខុ ដឹែលំកាន់កាប់ភាគិហុីនមានសិ័ទី្ធបិោះះឆឹំ្នោតច�ន�នចឹ្រើើនលេើស័លំប់ ( (ចាំប់ពីឹចាំប់ពីឹ  ៣០៣០%%ឡើើង់ទៅឡើើង់ទៅ))

លំ.រលំ.រ ឈ្មោះាឹះឈ្មោះាឹះ ស័ញ្ញាាឹតិស័ញ្ញាាឹតិ ច�ន�នមូលំបត្រឹឹច�ន�នមូលំបត្រឹឹ ភាគិរយភាគិរយ

១ ធ្នូនាគារជាតិនៃឹកាណ្ដាដា បរទេឹស័ ៥១៩.៩៩៩ ៩៩,៩៩

ស័រុបស័រុប ៥១៩៥១៩..៩៩៩៩៩៩ ៩៩៩៩,,៩៩៩៩

d. d. ភាគិ ហីុនិក្ខុ ដែឹលំកាន់កាប់ភាគិហីុនមានស័ិទី្ធិបោះះឆ្នោំឹតច�ន�នច្រើឹើនភាគិ ហីុនិក្ខុ ដែឹលំកាន់កាប់ភាគិហីុនមានស័ិទី្ធិបោះះឆ្នោំឹតច�ន�នច្រើឹើន ( (ចាំប់ពឹី៥ចាំប់ពឹី៥% % ដ្ឋលំ់តិចដ្ឋលំ់តិច
ជាង់៣០ជាង់៣០%)%)

លំលំ..ររ ឈ្មោះាឹះឈ្មោះាឹះ ស័ញ្ញាាឹតិស័ញ្ញាាឹតិ ច�ន�នមូលំបត្រឹឹច�ន�នមូលំបត្រឹឹ ភាគិរយភាគិរយ

១ មិនមាន មិនមាន មិនមាន មិនមាន

ស័រុបស័រុប មិនមាន មិនមាន

e. e. ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីការបែឹង់ចែឹក្ខុភាគិលាភក្ខុូ�ង់រយៈពេឹលំ៣ពឹ័ត៌មានអ�ពឹីការបែឹង់ចែឹក្ខុភាគិលាភក្ខុូ�ង់រយៈពេឹលំ៣((បីប)ី)ឆ្នាំំឹ�ចុង់ក្រោឹឹយឆ្នាំំឹ�ចុង់ក្រោឹឹយ

ពឹិពឹណ៍៌នាលំមអិតអ�ពឹីការបែឹង់ចែឹង់ភាគិលាភពឹិពឹណ៍៌នាលំមអិតអ�ពឹីការបែឹង់ចែឹង់ភាគិលាភ ២០២១២០២១ ២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

ច�ណើឹញស័ុទី្ធ

មិនមាន

ភាគិលាភជាសាច់ប្រាឹឹក្ខុ់ស័រុប

ភាគិលាភជាមូលំបត្រឹឹក្ខុមមស័ិទី្ធិស័រុប

ភាគិលាភផ្ឹសេឹង់ទេៀត

អនុបាតនៃឹការបែឹង់ចែឹក្ខុភាគិលាភ(%)

ទីិនូផ្គលំភាគិលាភ (%)

ភាគិលាភក្ខុូ�ង់ឯក្ខុតាមូលំបត្រឹឹក្ខុមមស័ិទី្ធិ

ចនោះាឹះនើឹះ ទីុក្ខុទី�នើឹរ
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្ផនកទ� 5

របាយការណ៍ស៊ីវនៈកម្មមរបស៊ី់ស៊ីវនៈកម្មម
ផ្ទៃៃ្រកន�ងលើើការត្រ្រ�ត់ព័ិនៈិត់្រយផ្ទៃៃ្រកន�ង
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របារបាយការណ៍៍ស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់លេើប្រឹពឹ័ន្ធគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់ស័ម្រាឹឹប់ដ្ឋ�ណ្ដាច់ឆ្នាំំឹ�យការណ៍៍ស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់លេើប្រឹពឹ័ន្ធគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់ស័ម្រាឹឹប់ដ្ឋ�ណ្ដាច់ឆ្នាំំឹ�  ២០២១ ២០២១   របស័់ របស័់ 
ធ្នូនាគារធ្នូនាគារ  វិឌីឹឍនៈអាស័ុីវិឌីឹឍនៈអាស័ុ ី ច�កាត់ច�កាត់

I. I. សេឹចក្ខុដីផ្ដើមសេឹចក្ខុដីផ្ដើម

ស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទកឹ្ខុូ�ង់របស័ធ់្នូនាគារ គិជឺាមខុងារវាយតម្លៃួឯឹក្ខុរាជីយឹពឹបី្រតឹបិតតកិារប្រចឹាំ�ថ្ងៃៃ ឹដែលឹំត្រឹឹ�វិបានបង្កើើើត ឡើើង់ដើើមបឹីីត្រឹឹ�តពឹនិតិយឹ 
នងិ់វាយតមឹួ្លៃស័ក្ខុមមភាពឹប្រតឹបិតតកិាររបស័ធ់្នូនាគារចាំបព់ឹកីារគ្រឹះបឹគ់្រឹះងឹ់ផ្ទៃទកូឹ្ខុ�ង់ ការគ្រឹះបឹគ់្រឹះងឹ់ហានភិយ័ នងិ់ អភិបាលំក្ខុចិេសាជីីវិក្ខុមម។ 

ស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹកូ្ខុ�ង់ ន�ង់ជី�យគា�ទឹ្រគិណ៍ៈគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ជាន់ខុស់័ កូ្ខុ�ង់ការប�ពឹេញការទីទី�លំខុស័តឹ្រឹ�វិរបស័់ខួ�នបឹ្រក្ខុប ដោយប្រឹសិ័ទី្ធភាពឹ 
តាមរយៈការផ្គដល់ំនូវិ ការតឹ្រឹ�តពឹិនិតឹយ ការវាយតមឹួ្លៃ និង់ការផ្គដល់ំអនុសាស័ន៍ គ្រឹះឹប់ជ្រុឹុង់ជ្រោឹឹយទាំក់្ខុទីង់ទៅន�ង់ស័ក្ខុមមភាពឹ និង់
ប្រឹតិបតតិការរបស័់ធ្នូនាគារ។ 

II. II. វិិសាលំភាពឹនៃឹមុខងារស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់វិិសាលំភាពឹនៃឹមុខងារស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់

វិសិាលំភាពឹចមឹបីង់នៃសឹ័វិនក្ខុមមផ្ទៃទកូឹ្ខុ�ង់ គិដឺើើមឹបីតី្រឹឹ�តពឹនិិតឹយ នងិ់វាយតមឹួ្លៃលេើប្រសិឹ័ទី្ធភាពឹ នងិ់ប្រសិឹ័ទី្ធផ្គលំនៃបឹ្រព័ឹឹន្ធគ្រឹះប់ឹគ្រឹះងឹ់ផ្ទៃទកូឹ្ខុ�ង់ 
នងិ់គុិណ៍ភាពឹ នៃកឹារប�ពេញឹការងារនៃផឹ្នែូកឹ្ខុធុ្នូរក្ខុចិេរបស់័ធ្នូនាគារ ABA កូ្ខុ�ង់ការអនុវិតត គោលំដៅធ្នូរុក្ខុចិេ នងិ់យទុី្ធសាស្រួតរឹបស់័ខួ�ន។

អ�ឡុ�ង់ឆ្នាំំឹ�នើឹះ នាយក្ខុដាាឹនស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់បានអនុវិតតការវាស័់ស័ទង់ ់ប្រឹស័ិទី្ធភាពឹ និង់ប្រឹស័ិទី្ធផ្គលំលេើផ្នែូឹក្ខុខាង់ក្រោឹឹម៖

 ■ គោលំនយោបាយ និង់បរិយាកាស័នៃឹការគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់;

 ■ ភាពឹគិ�រទីុក្ខុចិតត និង់ស័ុក្រឹ�តភាពឹនៃឹពឹ័ត៌មានហិរញ្ញវិត្ថ� និង់ពឹ័ត៌មានប្រឹតិបតតិការ;

 ■ គិុណ៍ភាពឹទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមម និង់ក្ខុិចេការពារទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមម;

 ■ ការប្រើឹើប្រាឹឹស័់ធ្នូនធាន;

 ■ ប្រឹតិបតតិតាមចឹបាប់ បទីបឹបីញ្ញតតិ គោលំនយោបាយ នីតិវិិធ្នូី និង់ក្ខុិចេព្រឹមព្រៀឹៀង់នានា;

 ■ ការសេុើបអង្កើើឹតពឹិសេឹស័ រ�មមានការកែួឹង់បនួ�ខាង់ក្ខុូ�ង់/ខាង់ក្រៅឹឹ ឬ ការរំលោភសេឹចក្ខុដីទីុក្ខុចិតត ផ្ឹសេឹង់ៗទេៀត ដែឹលំបង់ើឡើើង់
ដោយបុគិគលំិក្ខុផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់; 

 ■ ឧបក្ខុរណ៍៍ស័ក្ខុមមភាពឹត្រឹឹ�តពឹិនិតឹយផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់ដ្ឋូចជានីតិវិិធ្នូី និង់ដ្ឋ�ណើើរការនៃឹការបែឹក្ខុចែឹក្ខុត�នាទីី និង់កាតពឹើក្ខុិចេ ការគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់
ទេើឹមុខ ការអនុញ្ញាាឹត ការអនុម័ត ដានស័វិនក្ខុមម ការរាយការណ៍៍ ស័ុវិត្ថិភាពឹពឹ័ត៌មាន និង់ផ្ឹសេឹង់ៗ;

 ■ ប្រឹពឹ័ន្ធគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ហានិភ័យរ�មមាន ឧបក្ខុរណ៍៍ក្ខុ�ណ៍ត់ស័ញ្ញាាឹហានិភ័យ ការវាស័់វែឹង់ ការត្រឹឹ�តពឹិនិតឹយ និង់ការកាត់បន្ថយ
ស័ញ្ញាាឹហានិភ័យ;

 ■ អភិបាលំក្ខុិចេសាជីីវិក្ខុមម និង់មុខងារតាមដានការប្រឹតិបតតិតាម រ�មមានការគោរពឹតាមក្រឹមស័ីលំធ្នូម៌ វិិជាាឹជីីវិៈ ឯក្ខុសារផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់ 
និង់បទីបឹបីញ្ញតតិនានា;

 ■ មុខងារប្រឹតិបតតិតាម AML/CFT រ�មមាន ឧបក្ខុរណ៍៍ក្ខុ�ណ៍ត់ស័ញ្ញាាឹបឹ្រតិបតតិការស័ង់ឹសេ័យ និង់ ប្រឹតិបតតិការមានហានិភ័យ
ខុស័់ ការយក្ខុចិតតទីុក្ខុដាក្ខុ់សាាឹលំ់អតិថិិជីន ស័ក្ខុមមភាពឹកែឹប្រែឹឹ ឬ បញេប់ ទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ជាម�យអតិថិិជីនដែឹលំមានហានិភ័យ 
ការរាយការណ៍៍ទៅនិយ័តក្ខុរ និង់គិណ៍ៈគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់់ជាន់ខុស័់ ។

III. III.  សេឹចក្ខុដីស័ង្កើុឹបនៃឹស័ក្ខុមមភាពឹស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់ សេឹចក្ខុដីស័ង្កើុឹបនៃឹស័ក្ខុមមភាពឹស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់  ឆ្នាំំឹ�២០២១ឆ្នាំំឹ�២០២១

 ■ នាយក្ខុដាាឹនស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់អនុវិតតមុខងាររបស័់ខួ�នតាមផ្នែឹនការស័វិនក្ខុមមប្រឹចាំ�ឆ្នាំំឹ� ដែឹលំអនុម័ត ដោយគិណ៍ៈក្ខុមាាឹធ្នូិការ
ស័វិនក្ខុមមនៃឹក្រឹុមប្រឹ�ក្ខុឹសាភិបាលំ។ របាយការណ៍៍ស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់ត្រឹឹ�វិបាន បងាាឹញជីូនគិណ៍ៈក្ខុមាាឹធ្នូិការស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់
រៀង់រាលំ់ត្រឹឹីមាស័។ 

 ■ ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ� ២០២១ នាយក្ខុដាាឹនស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់បានធ្វើើើស័វិនក្ខុមមលេើ ១៩សាខា និង់ ១០ស័វិនក្ខុមម នៅ ការិយាលំ័យក្ខុណ្ដាាឹលំ
តាមគិម្រោឹឹង់ស័វិនក្ខុមម។ បន្ថែ្ថឹមលេើនើឹះទេៀត ក្រឹុមការងារក្ខុ៏បានធ្វើើើ ស័វិនក្ខុមមមិនគ្រោះឹឹង់ទីុក្ខុច�ន�ន ៨២សាខាផ្គង់ដែឹរ។ 
កាលំវិិភាគិស័វិនក្ខុមមប្រឹចាំ�ខែឹ និង់ច�ន�ននៃឹ ស័វិនក្ខុមមតាមគិម្រោឹឹង់មានដ្ឋូចខាង់ក្រោឹឹម៖
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លំ.រលំ.រ ខែឹខែឹ
# នៃឹស័វិនក្ខុមមសាខា# នៃឹស័វិនក្ខុមមសាខា
(ស័វិនក្ខុមមតាមផ្នែនឹការ)(ស័វិនក្ខុមមតាមផ្នែនឹការ)

# នៃឹស័វិនក្ខុមម ការិយាលំ័យក្ខុណ្ដាាឹលំ   # នៃឹស័វិនក្ខុមម ការិយាលំ័យក្ខុណ្ដាាឹលំ   
(ស័វិនក្ខុមមតាមផ្នែឹនការ)(ស័វិនក្ខុមមតាមផ្នែឹនការ)

# នៃឹសាខា  # នៃឹសាខា  
(ស័វិនក្ខុមមមិនគ្រោះឹឹង់ទីុក្ខុ)(ស័វិនក្ខុមមមិនគ្រោះឹឹង់ទីុក្ខុ)

១ មក្ខុរា-២០២១

២ ក្ខុុមភៈ-២០២១ ៤ ២៩

៣ មីនា-២០២១

៤ មេឹសា-២០២១

៥ ឧស័ភា-២០២១ ១៥

៦ មិថិុនា-២០២១ ៣ ២

៧ ក្ខុក្ខុើដា-២០២១ ៣

៨ ស័ីហា-២០២១ ៣ ៩

៩ ក្ខុញ្ញាាឹ-២០២១ ៣ ១២

១០ តុលា-២០២១ ២

១១ វិិចេិកា-២០២១ ៣ ១៣

១២ ធ្នូូ�-២០២១ ៣ ៥ ២

 ■ លំទី្ធផ្គលំរបស័់ស័វិនក្ខុមម ត្រឹឹ�វិបានធ្វើើើការទាំក្ខុ់ទីង់យាាឹង់ត្រឹឹ�មត្រឹឹ�វិទៅកាន់អូក្ខុគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់នីម�យៗ។ របាយការណ៍៍ស័ម្រើឹឹច
នៃឹស័វិនក្ខុមមនីម�យៗ មានពឹ័ត៌មានលំមអិតអ�ពឹី លំទី្ធផ្គលំស័វិនក្ខុមមហានិភ័យ ពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធ និង់អនុសាស័ន៍ស័វិនក្ខុមម ដើើមឹបីី
កាត់បន្ថយហានិភ័យ ដោយភាាឹប់ជាម�យផ្នែឹនការស័ក្ខុមម ភាពឹចឹបាស័់លាស័់ និង់កាលំបរិច្ចេេឹទីក្ខុ�ណ៍ត់ជាក្ខុ់ស្វែដឹង់ដែឹលំបាន
ដាក្ខុ់ជីូនដោយដៃឹគិូស័វិនក្ខុមមនានា។

 ■ នាយក្ខុដាាឹនស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់ ក្ខុ�ពឹុង់បនតតាមដានសា្ថឹនភាពឹនៃឹការអនុវិតតផ្នែឹនការស័ក្ខុមមភាពឹរហូត ដ្ឋលំ់គ្រឹះឹប់ស័ក្ខុមមភាពឹ
ទាំ�ង់អស័់ត្រឹឹ�វិបានអនុវិតតពេឹញលេឹញ។ ស័ក្ខុមមភាពឹស័វិនក្ខុមមតាមដានសា្ថឹនភាពឹនៃឹការអនុវិតត ន�ង់ត្រឹឹ�វិធ្វើើើឡើើង់ជារៀង់រាលំ់
ខែឹ ជាម�យបច្ចេេឹក្ខុទេឹស័វាស័់ស័ទង់់ស័មស្រួឹបមុនពេឹលំបិទីផ្នែឹនការស័ក្ខុមមភាពឹនីម�យៗ។

IV. IV. សេឹចក្ខុដីស័នូិដាាឹនសេឹចក្ខុដីស័នូិដាាឹន

 ■ នាយក្ខុដាាឹនស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់អនុវិតតយាាឹង់ហមត់ចត់ តាមនីតិវិិធ្នូីស័វិនក្ខុមម អាស្រួឹ័យលេើហានិភ័យ ស័ម្រាឹឹប់រាលំ់ស័ក្ខុមមភាពឹ
ទាំ�ង់អស័់ពេឹញម�យឆ្នាំំឹ�។ មានប្រឹភឹទីហានិភ័យជាច្រើឹើនដែឹលំនាយក្ខុដាាឹន ស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់បានធ្វើើើស័វិនក្ខុមម និង់បាន
ជីូនដ្ឋ�ណ៍�ង់ក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ� ២០២១ ដោយក្ខុូ�ង់នោះះរ�មមានជាអាទី៍ ហានិភ័យឥណ៍ទាំន ហានិភ័យប្រឹតិបតតិការ ហានិភ័យមិន
ប្រឹតិបតតិតាម ហានិភ័យកើឹរ៍�ឈ្មោះាឹះ និង់ហានិភ័យស័នតិស័ុខ IT។

 ■ តាមលំទី្ធផ្គលំស័ក្ខុមមភាពឹស័វិនក្ខុមមផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់ ឆ្នាំំឹ� ២០២១ ទាំ�ង់នៅសាខា និង់នៅការិយាលំ័យ ក្ខុណ្ដាាឹលំ របាយការណ៍៍នៃឹការ
រក្ខុឃើើញ និង់អនុសាស័ន៍ជាច្រើឹើន ត្រឹឹ�វិបានដាក្ខុ់ច្ចេឹញ។ រាលំ់ ស័ក្ខុមមភាពឹកែឹប្រែឹឹត្រឹឹ�វិបានអនុវិតតដោយប្រឹធានសាខា និង់
ប្រឹធាននាយក្ខុដាាឹននៅការិយាលំ័យ ក្ខុណ្ដាាឹលំ។ 

 ■ ជាទីូទៅ យើើង់ស័នូិដាាឹនថា ប្រឹពឹ័ន្ធតាមដានការត្រឹឹ�តពឹិនិតឹយផ្ទៃទឹក្ខុូ�ង់ អភិបាលំក្ខុិចេ និង់ការគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ ហានិភ័យ ត្រឹឹ�វិបាន
បង្កើើើតឡើើង់គ្រឹះឹប់គ្រាឹឹន់ និង់ត្រឹឹ�វិបានអនុវិតតយាាឹង់មានប្រឹស័ិទី្ធភាពឹនៅធ្នូនាគារ ABA ផ្នែអឹក្ខុលេើវិិសាលំភាពឹនៃឹស័ក្ខុមមភាពឹ និង់
ក្ខុមមវិត្ថ�ស័វិនក្ខុមមក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ� ២០២១។
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២២ មីនា ២០២២

CheaUy Po
ប្រឹធានអង់គភាពឹស័វិនក្ខុមម

២២ មីនា ២០២២

Etienne Chenevier
ប្រឹធានគិណ៍ៈក្ខុមាាឹធ្នូិការស័វិនក្ខុមមនៃឹ
ក្រឹុមប្រឹ�ក្ខុឹសាភិបាលំ

ចនោះាឹះនើឹះ ទីុក្ខុទី�នើឹរ

បានឃើើញ និង់ឯក្ខុភាពឹ



19 ធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ប្រឹចាំ�ឆ្នាំំឹ� ២០២១

្ផនកទ� 6

របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត់ុ�ដែ្រលធ្វើិើស៊ីវនៈកម្មម
ដោយស៊ីវនៈករឯករាជី្រយ

ស័ូមមេើលំឧបស័មុ័ន្ធស័ម្រាឹឹប់របាយការណ៍៍ហិរញ្ញវិត្ថ�ដែឹលំធ្វើើើស័វិនក្ខុមមរ�ចរាលំ់ដោយស័វិនក្ខុរឯក្ខុរាជីឹយ
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្ផនកទ� 7

ព័័ត់៌មានៈអំំព័�ប្រត់ិបត់ិិការជាម្មួយភាគុ�ពាក់ព័័នៈធ
នៈិងទំនាស៊ី់ផលប្រយោជីនៈ៍
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បគុិគលំចុះបញជលីំក្ខុមូ់លំបតឹ្រឹត្រឹឹ�វិបងាាញឹពឹព័ីឹតម៌ានប្រតិឹបតតកិារស័�ខាន់ៗ ជាម�យភាគិជីាបព់ាក្ខុព័់ឹន្ធនៅ កូ្ខុ�ង់រយៈពេលឹំ ២ (ពឹរី) ឆ្នាំំឹ�
ចងុ់កឹឹ្រោយ ដោយបញ្ញាាកឹ្ខុព់ឹឈី្មោះាឹះ ទី�នាក់្ខុទី�នង់រវាង់បុគិគលំចុះបញជលីំក់្ខុមលូំបត្រឹ ឹនងិ់ភាគីិជាបព់ាក្ខុព់ឹន័្ធ ទី�ហ�នៃបឹ្រតឹបិតតកិារ នងិ់
ប្រឹភឹទីនៃឹផ្គលំប្រឹយោជីន៍ដែឹលំកើើតច្ចេឹញពឹីទី�នាក្ខុ់ទី�នង់នោះះ ដ្ឋូចខាង់ក្រោឹឹម៖

a. a. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យភាគិហីុនិក្ខុដែឹលំមានភាគិហីុនចាំប់ពឹី៥ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យភាគិហីុនិក្ខុដែឹលំមានភាគិហីុនចាំប់ពឹី៥ ( (ប្រាឹឹ�ប្រាឹឹ�))ភាគិរយឡើើង់ទៅភាគិរយឡើើង់ទៅ  នៃឹនៃឹ
មូលំបត្រឹឹក្ខុមមស័ិទី្ធិក្ខុ�ពឹុង់ធ្វើើើចរាចរលេើទីីផ្គឹសារមូលំបត្រឹឹក្ខុមមស័ិទី្ធិក្ខុ�ពឹុង់ធ្វើើើចរាចរលេើទីីផ្គឹសារ

ស័ម្រាឹឹប់ពឹ័ត៌មានលំមអិតបន្ថែ្ថឹម ស័ូមពឹិនិតឹយក្ខុ�ណ៍ត់ស័មាាឹលំ់ ៣១ “ស័មុ័ន្ធញាតិ” នៃឹរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវិត្ថ�ដែឹលំបានធ្វើើើស័វិនក្ខុមម
រ�ច និង់តឹ្រឹ�វិពឹិនិតឹយដោយស័វិនក្ខុរឯក្ខុរាជីឹយ។

b. b. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យអភិបាលំប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យអភិបាលំ  និង់បុគិគលំិក្ខុជាន់ខុស័់និង់បុគិគលំិក្ខុជាន់ខុស័់

ស័ម្រាឹឹប់ពឹ័ត៌មានលំមអិតបន្ថែ្ថឹម ស័ូមពឹិនិតឹយក្ខុ�ណ៍ត់ស័មាាឹលំ់ ៣១ “ស័មុ័ន្ធញាតិ” នៃឹរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវិត្ថ�ដែឹលំបានធ្វើើើស័វិនក្ខុមម
រ�ច និង់តឹ្រឹ�វិពឹិនិតឹយដោយស័វិនក្ខុរឯក្ខុរាជីឹយ។

c. c. ប្រឹតិបតតិការជាម�យអភិបាលំប្រឹតិបតតិការជាម�យអភិបាលំ  និង់ភាគិហីុនិក្ខុពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធន�ង់ការទីិញនិង់ភាគិហីុនិក្ខុពាក្ខុ់ពឹ័ន្ធន�ង់ការទីិញ--លំក្ខុ់ទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមមលំក្ខុ់ទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមម  និង់សេឹវាក្ខុមមនិង់សេឹវាក្ខុមម

គាាឹន

d. d. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យស័មាជីិក្ខុគ្រឹះឹ�សារផ្ទាាឹលំ់របស័់អភិបាលំប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យស័មាជីិក្ខុគ្រឹះឹ�សារផ្ទាាឹលំ់របស័់អភិបាលំ  បុគិគលំិក្ខុជាន់ខុស័់បុគិគលំិក្ខុជាន់ខុស័ ់   
និង់ភាគិហីុនិក្ខុដែឹលំមានភាគិហីុនចាំប់ពឹី៥និង់ភាគិហីុនិក្ខុដែឹលំមានភាគិហីុនចាំប់ពឹី៥((ប្រាឹឹ�ប្រាឹឹ�) ) ភាគិរយឡើើង់ទៅភាគិរយឡើើង់ទៅ

គាាឹន

e. e. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យបុគិគលំដែឹលំមានទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ជាម�យអភិបាលំរបស័់បុគិគលំចុះបញជីប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យបុគិគលំដែឹលំមានទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ជាម�យអភិបាលំរបស័់បុគិគលំចុះបញជី
លំក្ខុ់លំក្ខុ ់ មូលំបត្រឹឹក្រឹុមហីុនបុត្រឹឹស័មុ័ន្ធមូលំបត្រឹឹក្រឹុមហីុនបុត្រឹឹស័មុ័ន្ធ  ឬក្រឹុមហីុនហូលំឌីីង់របស័់បុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹឬក្រឹុមហីុនហូលំឌីីង់របស័់បុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹ ឹ ដែឹលំដែឹលំ
ទី�នាក្ខុ់ទី�នង់ទី�នាក្ខុ់ទី�នង់  របស័់បុគិគលំទាំ�ង់នោះះកើើតមាននៅក្ខុូ�ង់ប្រឹតិបតតិការរបស័់បុគិគលំទាំ�ង់នោះះកើើតមាននៅក្ខុូ�ង់ប្រឹតិបតតិការ  ឬការចាំត់ចែឹង់ណ្ដាម�យដែឹលំបានឬការចាំត់ចែឹង់ណ្ដាម�យដែឹលំបាន
ធ្វើើើឡើើង់ដោយបុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹធ្វើើើឡើើង់ដោយបុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹ

គាាឹន

f. f. បឹ្រតិបតតកិារស័�ខាន់ៗជាម�យបុគិគលំធាាប់ឹជាអភិបាលំបឹ្រតិបតតកិារស័�ខាន់ៗជាម�យបុគិគលំធាាប់ឹជាអភិបាលំ  ឬបុគិគលំជាប់ពាក់្ខុព័ឹន្ធជាម�យបុគិគលំធាាប់ឹជាអភិបាលំឬបុគិគលំជាប់ពាក់្ខុព័ឹន្ធជាម�យបុគិគលំធាាប់ឹជាអភិបាលំ

គាាឹន

g. g. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យអភិបាលំដែឹលំកាន់មុខត�ណែឹង់ណ្ដាម�យនៅក្ខុូ�ង់ស័មាគិមប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យអភិបាលំដែឹលំកាន់មុខត�ណែឹង់ណ្ដាម�យនៅក្ខុូ�ង់ស័មាគិម  ឬអង់គភាពឹមិនឬអង់គភាពឹមិន  

ស្វែើឹង់រក្ខុប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស្វែើឹង់រក្ខុប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញ  ឬនៅក្ខុូ�ង់ក្រឹុមហីុនណ្ដាម�យផ្ឹសេឹង់ទេៀតក្រៅឹឹពឹីបុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹឬនៅក្ខុូ�ង់ក្រឹុមហីុនណ្ដាម�យផ្ឹសេឹង់ទេៀតក្រៅឹឹពឹីបុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹ

គាាឹន

h. h. ប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យអភិបាលំដែឹលំទីទី�លំបានផ្គលំប្រឹយោជីន៍ពឹីបុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹប្រឹតិបតតិការស័�ខាន់ៗជាម�យអភិបាលំដែឹលំទីទី�លំបានផ្គលំប្រឹយោជីន៍ពឹីបុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹ ឹ 

ទោះះជាហិរញ្ញវិត្ថ�ទោះះជាហិរញ្ញវិត្ថ�  ឬមិនមែឹនហិរញ្ញវិត្ថ�ឬមិនមែឹនហិរញ្ញវិត្ថ�

ស័ម្រាឹឹប់ពឹ័ត៌មានលំមអិតបន្ថែ្ថឹម ស័ូមពឹិនិតឹយក្ខុ�ណ៍ត់ស័មាាឹលំ់ ៣១ “ស័មុ័ន្ធញាតិ” នៃឹរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវិត្ថ�ដែឹលំបានធ្វើើើស័វិនក្ខុមម
រ�ច និង់តឹ្រឹ�វិពឹិនិតឹយដោយស័វិនក្ខុរឯក្ខុរាជីឹយ។
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្ផនកទ� 8

ការព័ិភាក្រសា នៈិងការវិភាគុរបស៊ី់គុណៈគ្រ្រប់គ្រ្រង
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ការពិឹភាកឹ្ខុសា និង់វិិភាគិខាង់ក្រោឹឹមនើឹះ ផ្ដោាឹតស័�ខាន់លេើ លំទី្ធផ្គលំប្រឹតិបតតិការ និង់សា្ថឹនភាពឹហិរញ្ញវិត្ថ� ផ្នែអឹក្ខុលេើ របាយការណ៍៍
ហរិញ្ញវិត្ថ�គិិតតឹ្រឹ�មកាលំបរិច្ចេេទឹីថ្ងៃៃទីឹី ៣១ ខែធឹ្នូូ� ឆ្នាំំឹ�២០២១ ដែលឹំតឹ្រឹ�វិបានត្រឹឹ�តពិឹនតឹិយរ�ចរាលំ ់ដោយ ស័វិនក្ខុរឯក្ខុរាជឹីយ។ របាយការណ៍៍
ហរិញ្ញវិត្ថ�ត្រឹឹ�វិបានរៀបច�ស្រួបឹតាមស័តង់់ដាររបាយការណ៍៍ហរិញ្ញវិត្ថ�អនតរជាតនិៃកឹ្ខុមុ�ជា (“CIFRS”) នងិ់អនលុោមទៅតាមបទីបញ្ញតតិ
គិណ៍នើយឹយឹពាក្ខុព់ឹន័្ធនងិ់គោលំការណ៍៍ណែនឹា�នានាដែលឹំច្ចេញឹដោយ ធ្នូនាគារជាតនិៃកឹ្ខុមុ�ជា។ ធ្នូនាគារធ្វើើើការពឹភិាកឹ្ខុសានងិ់វិភិាគិ
ទៅលេើ ស័មាស័ធាតុស័�ខាន់ៗ នៃរឹបាយការណ៍៍ហរិញ្ញវិត្ថ� នងិ់ ក្ខុតាាសឹ័�ខាន់ៗ ដែលឹំបះះពាលំដ់្ឋលំប់្រាឹកឹ្ខុច់�ណើញឹរបស័ធ់្នូនាគារវិឌឹីឍនៈ
អាស័ុ ីច�កាត់។

a. a. ទីិដ្ឋឋភាពឹទីូទៅនៃឹប្រឹតិបតតិការទីិដ្ឋឋភាពឹទីូទៅនៃឹប្រឹតិបតតិការ

១. ១. ការវិិភាគិច�ណ៍ូលំការវិិភាគិច�ណ៍ូលំ

ធ្នូនគារវិឌីឹឍនៈអាស័ុី ច�កាត់ មានប្រឹភពឹច�ណ៍ូលំធ្នូ�ៗច�ន�ន៣ គិឺ ច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការប្រាឹឹក្ខុ់ ច�ណ៍ូលំក្ខុម្រៃឹឹ និង់ជឿើង់សា និង់ច�ណ៍ូលំ
ផ្ឹសេឹង់ៗ។

 ■ ច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការប្រាឹឹក្ខុ ់ រ�មមាន ច�ណ៍ូលំការប្រាឹឹក្ខុ់ពឹីការផ្គតលំ់ឥណ៍ទាំនដ្ឋលំ់អតិថិិជីន ច�ណ៍ូលំការប្រាឹឹក្ខុ់ពឹីការដាក្ខុ់ប្រាឹឹក្ខុ់ 
បញ្ញើ្ញើនៅធ្នូនាគារ និង់ ច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីមូលំបត្រឹឹវិិនិយោគិនានា។

 ■ ច�ណ៍ូលំក្ខុម្រៃឹឹ និង់ជឿើង់សា រ�មមាន ការស័នឹយាឥណ៍ទាំន ច�ណ៍ូលំពឹីការផ្ទឹរប្រាឹឹក្ខុ់និង់វេឹរប្រាឹឹក្ខុ់ ច�ណ៍ូលំពឹីប័ណ៍ណផ្ឹសេឹង់ៗ។

 ■ ច�ណ៍ូលំផ្ឹសេឹង់ៗ រ�មមាន ច�ណ៍ូលំពឹីអត្រាឹឹបដ�រប្រាឹឹក្ខុ់ និង់ ច�ណ៍ូលំផ្ឹសេឹង់ៗទេៀត។

២. ២. ការវិិភាគិច�ណ៍ូលំតាមផ្នែូឹក្ខុការវិិភាគិច�ណ៍ូលំតាមផ្នែូឹក្ខុ

លំ.រលំ.រ ប្រឹភពឹច�ណ៍ូលំប្រឹភពឹច�ណ៍ូលំ

២០២១២០២១ ២០២០២០២០ ២០១៩២០១៩

ច�ន�ន ច�ន�ន 
(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)

%%
ច�ន�ន ច�ន�ន 

(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)
%%

ច�ន�ន ច�ន�ន 
(លាន រៀលំ)(លាន រៀលំ)

%%

១ ច�ណ៍ូលំពឹីការប្រាឹឹក្ខុ់ ១.៨៤៩.០៨៥ ៨៨,៤៤ ១.៤៤៦.៤៨៦ ៨៩,០១ ១.១០៨.១៥១ ៨៩,១១

២ ច�ណូ៍លំក្ខុម្រៃឹឹ និង់
ជឿើង់សា ២១៦.៩៣៣ ១០,៣៧ ១៦៤.៨៧០ ១០,១៤ ១២៨.៤៨១ ១០,៣៣

៣ ច�ណ៍ូលំផ្ឹសេឹង់ៗ ២៤.៩៣២ ១,១៩ ១៣.៧៩៣ ០,៨៥ ៦.៩០៥ ០,៥៦

ច�ណ៍ូលំស័រុបច�ណ៍ូលំស័រុប ២២..០៩០០៩០..៩៥០៩៥០  ១០០១០០ ១១..៦២៥៦២៥..១៤៩១៤៩ ១០០១០០ ១១..២៤៣២៤៣..៥៣៧៥៣៧ ១០០១០០

ធ្នូនាគារវិឌឹីឍនៈអាសីុ័ ច�កាត់ ទីទី�លំបានច�ណូ៍លំដ៏្ឋធ្នូ�មក្ខុពីឹការប្រាឹឹក់្ខុ ដែឹលំមានច�ន�ន ៨៨,៤៤% នៃឹប្រាឹឹក់្ខុច�ណូ៍លំស័រុបកូ្ខុ�ង់ 
ឆ្នាំំឹ�២០២១ ដែឹលំនៅក្ខុូ�ង់នោះះ ៩៧%បានមក្ខុពឹីច�ណ៍ូលំការប្រាឹឹក្ខុ់ពឹីការផ្គតលំ់ឥណ៍ទាំនដ្ឋលំ់អតិថិិជីន។

៣. ៣. ការវិិភាគិគិមាាឹតច�ណើឹញដ្ឋុលំការវិិភាគិគិមាាឹតច�ណើឹញដ្ឋុលំ

ធ្នូនាគារវិឌឹីឍនៈអាសីុ័ ច�កាត់ បានរៀបច�របាយការណ៍៍លំទី្ធផ្គលំរបស័ខ់ួ�នកូ្ខុ�ង់ទីម្រូង់ឹ់ជារបាយការណ៍ដ៏ែលឹំមិនបងាាញឹពឹបី្រាឹកឹ្ខុច់�ណើញឹ
ដ្ឋលុំ។ បះនុ្ថែត ឹទីម្រូង់ឹ់របាយការណ៍៍នើឹះអាចបងាាញឹលេើប្រាឹកឹ្ខុច់�ណើញឹពឹកីារប្រាឹកឹ្ខុស់័ទុី្ធ ដែលឹំទីទី�លំបានមក្ខុពីឹច�ណ៍លូំការប្រាឹកឹ្ខុស់័របុ 
ដ្ឋក្ខុន�ង់ច�ណ្ដាយការប្រាឹឹក្ខុ ់ដែឹលំន�ង់ត្រឹឹ�វិយក្ខុមក្ខុពឹិភាក្ខុឹសានៅក្ខុូ�ង់ច�ណ៍ុច ការវិិភាគិប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធ។

ចនោះាឹះនើឹះ ទីុក្ខុទី�នើឹរ
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៤. ៤. ការវិិភាគិប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធការវិិភាគិប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធ

i) ការវិិភាគិប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ�

ស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ប្រាឹឹក្ខុ់ ស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ប្រាឹឹក្ខុ់ 
ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធ

២០២១ ២០២១ 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

២០២០ ២០២០ 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

គិមាាឹត គិមាាឹត 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

គិមាាឹតគិមាាឹត
(%)(%)

ច�ណ៍ូលំពឹីការប្រាឹឹក្ខុ់ ១.៨៤៩.០៨៥  ១.៤៤៦.៤៨៦  ៤០២.៥៩៩ ២៧,៨៣

ច�ណ្ដាយលេើការប្រាឹឹក្ខុ់ (២៥៥.៤៩៥)  (២៤០.៥០៨)  (១៤.៩៨៧) ៦,២៣

ច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការប្រាឹឹក្ខុ់ស័ុទី្ធច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការប្រាឹឹក្ខុ់ស័ុទី្ធ ១១..៥៩៣៥៩៣..៥៩០៥៩០  ១១..២០៥២០៥..៩៧៨៩៧៨    ៣៨៧៣៨៧..៦១២៦១២  ៣២៣២,,១៤១៤

ច�ណ៍ូលំក្ខុម្រៃឹឹ និង់ជឿើង់សា  ២១៦.៩៣៣  ១៦៤.៨៧០  ៥២.០៦៣ ៣១,៥៨

ច�ណ្ដាយក្ខុម្រៃឹឹ និង់ជឿើង់សា  (៨២.៤២៧)  (៦៥.៦៧៦)  (១៦.៧៥១) ២៥,៥១

ច�ណ៍ូលំក្ខុម្រៃឹឹច�ណ៍ូលំក្ខុម្រៃឹ ឹ និង់ជឿើង់សាស័ុទី្ធនិង់ជឿើង់សាស័ុទី្ធ   ១៣៤១៣៤..៥០៦៥០៦    ៩៩៩៩..១៩៤១៩៤    ៣៥៣៥..៣១២៣១២  ៣៥៣៥,,៦០៦០

ច�ណ៍ូលំប្រឹតិបតតិការផ្ឹសេឹង់ៗ  ២៤.៩៣២  ១៣.៧៩៣  ១១.១៣៩ ៨០,៧៦

ច�ណ្ដាយបុគិគលំិក្ខុ  (៣៤៤.២៧៥)  (២៩៣.១៩៤)  (៥១.០៨១) ១៧,៤២

ច�ណ្ដាយរំលំស័់  (៧៧.២៩៤)  (៧៩.៩៨៨)  ២.៦៩៤ (៣,៣៧)

ច�ណ្ដាយប្រឹតិបតតិការ (១៣៣.៣៨៧)  (១១៩.៩១០)  (១៣.៤៧៧) ១១,២៤

ការខាតបង់់ស័ទុី្ធរពំឹ�ង់ទីកុ្ខុលេើឧបក្ខុរណ៍៍ហរិញ្ញវិត្ថ� (១២១.២២៧)  (៥៥.៨៤៨) (៦៥.៣៧៩) ១១៧,០៧

ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធ ១១..០៧៦០៧៦..៨៤៥៨៤៥    ៧៧០៧៧០..០២៥០២៥  ៣០៦៣០៦..៨២០៨២០  ៣៩៣៩,,៨៥៨៥

កូ្ខុ�ង់ឆ្នាំំឹ�២០២១ ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធមានច�ន�ន ១.០៧៦.៨៤៥ លានរៀលំ ដែឹលំបានកើើនឡើើង់ ៣៩,៨៥% សេមើន�ង់ 
៣០៦.៨២០ លានរៀលំ ប្រើឹៀបធ្វើៀបទៅន�ង់ឆ្នាំំឹ� ២០២០ ។ ការកើើនឡើើង់នៃបឹ្រាឹកឹ្ខុច់�ណើញឹនើឹះ គិបឺណ្ដាាលឹំមក្ខុពីឹការកើើនឡើើង់ 
២៧,៨៣% នៃឹច�ណូ៍លំមក្ខុពឹីការប្រាឹឹក្ខុ់ និង់ ច�ណ៍ូលំក្ខុម្រៃឹ ឹនិង់ជឿើង់សា ៣១,៥៨% បេើប្រើឹៀបធ្វើៀបទៅន�ង់ ឆ្នាំំឹ�២០២០។

ចនោះាឹះនើឹះ ទីុក្ខុទី�នើឹរ
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ii) ការវិិភាគិប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធពឹីឆ្នាំំឹ�មុន

ស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ប្រាឹឹក្ខុ់ ស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ប្រាឹឹក្ខុ់ 
ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធ

២០២០ ២០២០ 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

២០១៩ ២០១៩ 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

គិមាាឹត គិមាាឹត 
(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)

គិមាាឹតគិមាាឹត
(%)(%)

ច�ណ៍ូលំពឹីការប្រាឹឹក្ខុ់  ១.៤៤៦.៤៨៦  ១.១០៨.១៥១  ៣៣៨.៣៣៥ ៣០,៥៣

ច�ណ្ដាយលេើការប្រាឹឹក្ខុ់  (២៤០.៥០៨)  (២០៦.៧៥០)  (៣៣.៧៥៨) ១៦,៣៣

ច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការប្រាឹឹក្ខុ់ស័ុទី្ធច�ណ៍ូលំមក្ខុពឹីការប្រាឹឹក្ខុ់ស័ុទី្ធ ១១..២០៥២០៥..៩៧៨៩៧៨    ៩០១៩០១..៤០១៤០១    ៣០៤៣០៤..៥៧៧៥៧៧  ៣៣៣៣,,៧៩៧៩

ច�ណ៍ូលំក្ខុម្រៃឹឹ និង់ជឿើង់សា  ១៦៤.៨៧០  ១២៨.៤៨១  ៣៦.៣៨៩ ២៨,៣២

ច�ណ្ដាយក្ខុម្រៃឹឹ និង់ជឿើង់សា  (៦៥.៦៧៦)  (៥៦.៣៨៦)  (៩.២៩០) ១៦,៤៨

ច�ណ៍ូលំក្ខុម្រៃឹឹច�ណ៍ូលំក្ខុម្រៃឹ ឹ និង់ជឿើង់សាស័ុទី្ធនិង់ជឿើង់សាស័ុទី្ធ   ៩៩៩៩..១៩៤១៩៤    ៧២៧២..០៩៥០៩៥    ២៧២៧..០៩៩០៩៩  ៣៧៣៧,,៥៩៥៩

ច�ណ៍ូលំប្រឹតិបតតិការផ្ឹសេឹង់ៗ  ១៣.៧៩៣  ៦.៩០៥  ៦.៨៨៨ ៩៩,៧៥

ច�ណ្ដាយបុគិគលំិក្ខុ  (២៩៣.១៩៤)  (២៣៤.៥៧១)  (៥៨.៦២៣) ២៤,៩៩

ច�ណ្ដាយរំលំស័់  (៧៩.៩៨៨)  (៥៩.៦៦៦)  (២០.៣២២) ៣៤,០៦

ច�ណ្ដាយប្រឹតិបតតិការ  (១១៩.៩១០)  (១០០.៥៧០)  (១៩.៣៤០) ១៩,២៣

ការខាតបង់់ស័ទុី្ធរពំឹ�ង់ទីកុ្ខុលេើឧបក្ខុរណ៍៍ហរិញ្ញវិត្ថ�  (៥៥.៨៤៨)  (៨.៥៩៧)  (៤៧.២៥១) ៥៤៩៥៤៩,,៦២៦២

ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធ   ៧៧០៧៧០..០២៥០២៥    ៥៧៦៥៧៦..៩៩៧៩៩៧    ១៩៣១៩៣..០២៨០២៨  ៣៣៣៣,,៤៥៤៥

កូ្ខុ�ង់ឆឹំ្នាំ�២០២០ ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធមានច�ន�ន ៧៧០.០២៥ លានរៀលំ ដែឹលំបានកើើនឡើើង់ ៣៣,៤៥% សេមើន�ង់ 
១៩៣.០២៨ លានរៀលំ ប្រើឹៀបធ្វើៀបទៅន�ង់ឆំ្នាំឹ� ២០១៩ ។ ការកើើនឡើើង់នៃបឹ្រាឹក់ឹ្ខុច�ណើញឹនើឹះ គិបឺណ្ដាាលឹំមក្ខុពីឹការកើើនឡើើង់ 
៣០,៥៣% នៃឹច�ណូ៍លំមក្ខុពឹីការប្រាឹឹក្ខុ់ និង់ ច�ណ៍ូលំក្ខុម្រៃឹ ឹនិង់ជឿើង់សា ២៨,៣២% បេើប្រើឹៀបធ្វើៀបទៅន�ង់ ឆ្នាំំឹ�២០១៩។

៥. ៥. ការវិិភាគិប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធការវិិភាគិប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធ

i) ការវិិភាគិប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ�

ស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធ
២០២១ ២០២១ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
២០២០ ២០២០ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាាឹត គិមាាឹត 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាាឹតគិមាាឹត
(%)(%)

ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធ ១.០៧៦.៨៤៥  ៧៧០.០២៥  ៣០៦.៨២០ ៣៩,៨៥

ច�ណ្ដាយពឹន្ធលេើប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណ៍ូលំ (២១៤.៣២៩)  (១៥២.៧៣៦)  (៦១.៥៩៣) ៤០,៣៣

ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់គ្រាឹឹប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់គ្រាឹឹ ៨៦២៨៦២..៥១៦៥១៦    ៦១៧៦១៧..២៨៩២៨៩    ២៤៥២៤៥..២២៧២២៧  ៣៩៣៩,,៧៣៧៣

កូ្ខុ�ង់ឆ្នាំំឹ�២០២១ ធ្នូនាគារវិឌឹីឍនៈអាសីុ័ ច�កាត់ បានទីទី�លំប្រាឹឹក់្ខុច�ណើឹញបនាាឹប់ពឹីបង់់ពឹន្ធ ច�ន�ន ៨៦២.៥១៦លានរៀលំ ដែឹលំ
បានកើើនឡើើង់ច�ន�ន ៣៩,៧៣% បេើប្រើឹៀបធ្វើៀបទៅន�ង់ ឆ្នាំំឹ�២០២០ បងាាឹញអ�ពឹីការលំូតលាស័់យាាឹង់ខាាឹ�ង់របស័ ់ធ្នូនាគារ។ ជា
លំទី្ធផ្គលំ ធ្នូនាគារវិឌឹីឍនៈអាសីុ័ ច�កាត់ ទីទី�លំបានអនុបាតច�ណើញឹធ្វើៀបន�ង់មូលំធ្នូនច�ន�ន ២៣,៣៧% នងិ់ អនុបាតច�ណើញឹ
ធ្វើៀបន�ង់ទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមមច�ន�ន ៣,០៤% គិិតត្រឹឹ�មថ្ងៃៃឹទី ី៣១ ខែឹធ្នូូ� ឆ្នាំំឹ�២០២១។
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ii) ការវិិភាគិប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធពឹីឆ្នាំំឹ�មុន

ស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធ
២០២០ ២០២០ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
២០១៩ ២០១៩ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាាឹត គិមាាឹត 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាាឹតគិមាាឹត
(%)(%)

ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញមុនបង់់ពឹន្ធ  ៧៧០.០២៥  ៥៧៦.៩៩៧  ១៩៣.០២៨ ៣៣,៤៥

ច�ណ្ដាយពឹន្ធលេើប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណ៍ូលំ  (១៥២.៧៣៦)  (៦០.៣៤៤)  (៩២.៣៩២) ១៥៣,១១

ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់គ្រាឹឹប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់គ្រាឹឹ   ៦១៧៦១៧..២៨៩២៨៩    ៥១៦៥១៦..៦៥៣៦៥៣    ១០០១០០..៦៣៦៦៣៦  ១៩១៩,,៤៨៤៨

ក្ខុូ�ង់ ឆ្នាំំឹ�២០២០ ធ្នូនាគារវិឌីឹឍនៈអាសីុ័ ច�កាត ់បានទីទី�លំប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញបនាាឹប់ពឹីបង់់ពឹន្ធ ច�ន�ន ៦១៧.២៨៩ លានរៀលំ ដែឹលំ
បានកើើនឡើើង់ច�ន�ន ១៩,៤៨% បេើប្រើឹៀបធ្វើៀបទៅន�ង់ ឆំ្នាំឹ�២០១៩ បងាាឹញអ�ពីឹការលំូតលាស់័យាាឹង់ខាាឹ�ង់របស់័ធ្នូនាគារ។ ជា
លំទី្ធផ្គលំ ធ្នូនាគារវិឌីឹឍនៈអាស័ុី ច�កាត់ ទីទី�លំបានអនុបាតច�ណើឹញធ្វើៀបន�ង់មូលំធ្នូនច�ន�ន ២៤,០៧% និង់ អនុបាតច�ណើឹញ
ធ្វើៀបន�ង់ទ្រឹពឹឹយស័ក្ខុមមច�ន�ន ២,៨៩% គិិតត្រឹឹ�មថ្ងៃៃឹទី ី៣១ ខែឹធ្នូូ� ឆ្នាំំឹ�២០២០។

៦. ៦. ការវិិភាគិច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុបការវិិភាគិច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុប

i) ការវិិភាគិច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុបក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ�

ស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ច�ណ៍ូលំ លំមិអតស័រុប ស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ច�ណ៍ូលំ លំមិអតស័រុប 
២០២១ ២០២១ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
២០២០ ២០២០ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាាឹត គិមាាឹត 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាាឹតគិមាាឹត
(%)(%)

ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់គ្រាឹឹ ៨៦២.៥១៦  ៦១៧.២៨៩  ២៤៥.២២៧ ៣៩,៧៣

ច�ណ៍ូលំលំមអិតផ្ឹសេឹង់ៗ ១១.៩០៩  (១២.២៧៤)  ២៤.១៨៣ (១៩៧,០៣)

ច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុបច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុប ៨៧៤៨៧៤..៤២៥៤២៥    ៦០៥៦០៥..០១៥០១៥  ២៦៩២៦៩..៤១០៤១០  ៤៤៤៤,,៥៣៥៣

ii) ការវិិភាគិច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុបពឹីឆ្នាំំឹ�មុន

ស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ច�ណ៍ូលំ លំមិអត ស័រុប ស័ង្កើុឹបនៃឹរបាយការណ៍៍ច�ណ៍ូលំ លំមិអត ស័រុប 
២០២០ ២០២០ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
២០១៩ ២០១៩ 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាាឹត គិមាាឹត 

(លានរៀលំ)(លានរៀលំ)
គិមាាឹតគិមាាឹត
(%)(%)

ប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញស័ុទី្ធក្ខុូ�ង់គ្រាឹឹ  ៦១៧.២៨៩  ៥១៦.៦៥៣  ១០០.៦៣៦ ១៩,៤៨

ច�ណ៍ូលំលំមអិតផ្ឹសេឹង់ៗ (១២.២៧៤)  ១៣.២៧៨ (២៥.៥៥២) (១៩២,៤៤)

ច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុបច�ណ៍ូលំលំមអិតស័រុប ៦០៥៦០៥..០១៥០១៥    ៥២៩៥២៩..៩៣១៩៣១  ៧៥៧៥..០៨៤០៨៤  ១៤១៤,,១៧១៧

៧. ៧. ការវិិភាគិក្ខុតាាឹ និង់និនាំឹការដែឹលំបះះពាលំ់សា្ថឹនភាពឹ និង់លំទី្ធផ្គលំហិរញ្ញវិត្ថ�ការវិិភាគិក្ខុតាាឹ និង់និនាំឹការដែឹលំបះះពាលំ់សា្ថឹនភាពឹ និង់លំទី្ធផ្គលំហិរញ្ញវិត្ថ�

គិិតត្រឹឹ�មថ្ងៃៃឹទីី ៣១ ខែឹធ្នូូ� ឆ្នាំំឹ�២០២១ គិណ៍ៈគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់ទីទី�លំសាាឹលំ់ថា ធ្នូនាគារវិឌឹីឍនៈអាសីុ័ ច�កាត់ មិនមានក្ខុតាាឹស័�ខាន់ៗ និង់
ននិាំកឹារស័�ខាន់ៗ ណ្ដាដែលឹំអាចបះះពាលំដ់្ឋលំស់ា្ថនឹភាពឹហរិញ្ញវិត្ថ� នងិ់លំទី្ធផ្គលំហរិញ្ញវិត្ថ�របស័ធ់្នូនាគារវិឌឹីឍនៈអាសីុ័ ច�កាត ់ឡើើយ។
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b. b. ក្ខុតាាឹស័�ខាន់ៗដែឹលំមានឥទី្ធិពឹលំលេើផ្គលំច�ណើឹញក្ខុតាាឹស័�ខាន់ៗដែឹលំមានឥទី្ធិពឹលំលេើផ្គលំច�ណើឹញ

១. ១. ការវិិភាគិពឹីលំក្ខុុខណ៍ឌនៃឹតម្រូឹ�វិការ និង់ការផ្គគត់ផ្គគង់់ការវិិភាគិពឹីលំក្ខុុខណ៍ឌនៃឹតម្រូឹ�វិការ និង់ការផ្គគត់ផ្គគង់់

ធ្នូនាគារ ABA ចាំត់ទីុក្ខុច�ណ៍ុចខាង់ក្រោឹឹម ជាក្ខុតាាឹជោគិជី័យដែឹលំនា�ឹមក្ខុនូវិផ្គលំច�ណើឹញ ៖

 ■ ក្ខុ�ណើើនមូលំនិធ្នូិ ដោយសារតម្រូឹ�វិការបញ្ញើ្ញើស័ម្រាឹឹប់ធ្នូនាគារ រ�មជាម�យផ្គលំិតផ្គលំ និង់សេឹវាក្ខុមមប្រឹតិបតិតការ ផ្ឹឹសេង់ៗទេៀត

 ■ ក្ខុ�ណើើនផ្គលំបត្រឹឹឥណ៍ទាំន ដោយសារតម្រូឹ�វិការខុស័់នៅក្ខុូ�ង់ទីីផ្គឹសារ មក្ខុលេើផ្គលំិតផ្គលំក្ខុមេីរបស័់ធ្នូនាគារជាពឹិសេឹស័វិិស័័យ 
MSME ។

ក្ខុតាាទឹាំ�ង់ពីឹរនើឹះ ត្រឹឹ�វិបានរាបប់ញេ�លំជាម�យការបនតអភវិិឌឹីឍលេើប្រព័ឹឹន្ធឌីីជីីថិលំរបស័ធ់្នូនាគារ ដែលឹំផ្គតល់ំជូីនអតថិិិជីននវូិផ្គលិំតផ្គលំ 
និង់សេឹវាក្ខុមមហិរញ្ញវិត្ថ�ដ្ឋ៏ទី�នើើប និង់ប្រឹក្ខុបដោយនវានុវិតត។ ធ្នូនាគារក្ខុ៏បានវិិនិយោគិដ្ឋ៏ស័�ខាន់នៅក្ខុូ�ង់ការពឹង្រឹឹ�ង់ឧបក្ខុរណ៍៍ស័័ើយ 
សេឹវាធ្នូនាគារ ដោយធ្វើើើការតមេួើង់បន្ថែ្ថឹមនូវិមាាឹស័ុីនដាក្ខុ់ ATM មាាឹស័ុនីដាក្ខុ់/ដ្ឋក្ខុប្រាឹកឹ្ខុ់ មាាឹស័ុនីដាក់្ខុប្រាឹឹក្ខុ់ មាាឹស័ុនីដាក្ខុ់វិិក្ខុើយបត្រឹឹ 
មាាឹស័ុីនទីូទាំត ់POS និង់ការពឹង្រឹឹីក្ខុបណ្ដាាឹញទីូទាំត់តាមក្ខុូដ្ឋ QR របស័់ខួ�ន ។

២. ២. ការវិិភាគិពឹីការឡើើង់ចុះនៃឹថ្ងៃួឹវិត្ថ�ធាតុដើើម ការវិិភាគិពឹីការឡើើង់ចុះនៃឹថ្ងៃួឹវិត្ថ�ធាតុដើើម 

ធ្នូនាគារ ABA បឹ្រតិបតដកិារនៅកូ្ខុ�ង់វិស័ិ័យសឹេវាក្ខុមម ដ្ឋចូ្ចេូឹះ ការឡើើង់ចុះនៃតឹមឹួ្លៃរបស័វ់ិត្ថ�ធាតដ់ើើមមនិបះះពាលំដ់្ឋល់ំធ្នូនាគារឡើើយ។

៣. ៣. ការវិិភាគិលេើពឹន្ធការវិិភាគិលេើពឹន្ធ

ធ្នូនាគារវិឌឹីឍនៈអាសីុ័ ច�កាត់ ស័្ថិតនៅកឹឹ្រោមចឹបាប់នឹៃក្រឹុមហីុនពាណ៍ិជីជក្ខុមមកូ្ខុ�ង់វិិស័័យពឹន្ធដារនឹៃប្រឹទេឹស័ក្ខុមុ�ជា ដ្ឋូច្ចេូឹះ ធ្នូនាគារ 
មានកាតពឹើក្ខុិចេកូ្ខុ�ង់ការបង់់ពឹន្ធ ដែឹលំបានក្ខុ�ណ៍ត់ដោយអគិគនាយក្ខុដាាឹនពឹន្ធដារ។ ការបង់់ពឹន្ធនានាជីូនអគិគនាយក្ខុដាាឹនពឹន្ធដារ 
ក្ខុ៏ជាការរ�មច�ណែឹក្ខុដ្ឋល់ំស័ង់គម និង់ក្ខុ�ណើើនសឹេដ្ឋឋកិ្ខុចេប្រឹទេឹស័ក្ខុមុ�ជាផ្គង់ដឹែរ។ ស័ម្រាឹឹប់អនុលោមភាពឹលំអលេើកាតពឹើកិ្ខុចេពឹន្ធដារ 
ធ្នូនាគារវិឌីឹឍនៈអាស័ុ ីច�កាត ់ទីទី�លំបានវិិញ្ញាាឹបនបត្រឹឹអនុលោមភាពឹសារពេើពឹន្ធប្រឹភឹទី “មាស័“ ពឹី អគិគនាយក្ខុដាាឹនពឹន្ធដារ នៅ
ថ្ងៃៃឹទីី២៥ ខែឹធ្នូូ� ឆ្នាំំឹ�២០២០ ដែឹលំមានស័ុពឹលំភាពឹ ២ឆ្នាំំឹ� ស័ម្រាឹឹប់ឆ្នាំំឹ�ជាប់ពឹន្ធ ២០២១ និង់ ២០២២។

៤. ៤. ការវិិភាគិលេើធាតុដែឹលំខុស័ពឹីធ្នូមមតា និង់ធាតុវិិសាមញ្ញការវិិភាគិលេើធាតុដែឹលំខុស័ពឹីធ្នូមមតា និង់ធាតុវិិសាមញ្ញ

គិតិត្រឹឹ�មថ្ងៃៃទឹី ី៣១ ខែធឹ្នូូ� ឆ្នាំំឹ� ២០២១ គិណ៍ៈគ្រឹះប់ឹគ្រឹះងឹ់ទីទី�លំសាាល់ឹំថាធ្នូនាគារ វិឌឹីឍនៈអាសីុ័ ច�កាត់ មនិមានផ្គលំបះះពាល់ំជាសារវិនត
ដោយស័ក្ខុមមភាពឹប្រតឹបិតតកិារ ឬ ព្រឹ�តតកិារណ៍៍ណ្ដាម�យដែលឹំមានលំកុ្ខុណ៍ៈជាសារវិនត នងិ់ មនិប្រកឹ្រតឹនីោះះទេលឹេើក្ខុលែងឹ់តែផឹ្គលំ
បះះពាលំ់នៃឹការរាតតឹបាតវិើរុស័ក្ខុូរុណ្ដា (“ក្ខុូវិើដ្ឋ-១៩”) ដ្ឋូចរៀបរាប់ខាង់ក្រោឹឹម៖

ផ្គលំបះះពាលំ់នៃឹវិើរុស័កូ្ខុវិើដ្ឋ-១៩

កូ្ខុ�ង់អ�ឡុ�ង់ពឹេលំរបាយការណ៍៍នើឹះ ផ្គលំបះះពាលំនឹ់ៃការរាតតឹបាតនៃជឹី�ង់កឺ្ខុវូិើដ្ឋ-១៩ បានបនតជីះឥទិី្ធពឹលំដ្ឋល់ំប្រទឹេសឹ័នងិ់ សេដឹ្ឋឋក្ខុចិេ។ 
តីឹ្រឹមាស័ទីីប�នបានឆួ្លង់កាតដ់្ឋ�ណ្ដាក់្ខុកាលំចាំបផ់្តើមនៃកឹារបេើក្ខុប្រទឹេសឹ័ឡើើង់វិញិ បនាាបឹព់ឹលីំកុ្ខុខណ៍ឌបទីបឹបីញ្ញតិតតមឹ្រូ�វិចតាាឡឹុស័ី័ក្ខុលេើ
អូក្ខុធ្វើើើដ្ឋ�ណើើរដឹែលំបានចាំក់្ខុវាាក់ឹ្ខុសា�ង់គឹ្រឹះប់ច�ន�ន ត្រឹឹ�វិបានលំបុចោលំកូ្ខុ�ង់ខែវឹិចិេកិា។ យើើង់រពំឹ�ង់ពីឹការង្កើើបឡើើង់វិញិនឹៃសេដឹ្ឋឋកិ្ខុចេកូ្ខុ�ង់
ប្រទឹេសឹ័ បនាាបឹព់ឹមីានការស័ម្រើឹចឹចិតតលុំបចោលំលំកុ្ខុខណ៍ឌនើឹះ ពឹសី័�ណ្ដាក្ខុរ់ាជីរដាាភឹបិាលំ ដែលឹំន�ង់ជី�យសាារឹវិស័ិ័យទេសឹ័ចរណ៍៍ 
និង់វិិស័័យ ផ្ឹសេឹង់ៗទេៀត។ 

ធ្នូនាគារជាតិនៃកឹ្ខុមុ�ជា នងិ់ រាជីរដាាភិឹបាលំក្ខុមុ�ជាបានចាំត់វិធិានការជាចឹ្រើើន ដើើមឹបីជីី�យស័ម្រូឹ�លំដ្ឋល់ំសេដឹ្ឋឋកិ្ខុចេ នងិ់វិស័ិ័យហិរញ្ញវិត្ថ� 
និង់ការធ្វើើើអាជីីវិក្ខុមមនៅកូ្ខុ�ង់រយៈពេឹលំដែឹលំមិនធាាឹប់មានពឹីមុនមក្ខុ ដែឹលំរ�មមានដូ្ឋចជាការអនុញ្ញាាឹតឱឹ្យធ្វើើើការរៀបច�ឥណ៍ទាំន
ឡើើង់វិិញ និង់ការបង្កើើើតនៃឹធ្នូនាគារស័ហគ្រាឹឹស័ធ្នូុនតូច និង់មធឹ្នូយម ដើើមឹបីីស័មឹ្រូបស័មឹ្រូ�លំគិម្រោឹឹង់ស័ហហិរញ្ញបឹបីទាំនទ្រឹទ្រឹង់់
ស័ហគ្រាឹឹស័ធ្នូុនតូច និង់មធ្នូឹយម។

ធ្នូនាគារបានធ្វើើើការវិិនិចេ័យច�ពោះផ្គលំបះះពាល់ំនៃឹ ក្ខុូវិើដ្ឋ-១៩ ទៅតាមការណែឹនា�របស័់ធ្នូនាគារជាតិនៃឹក្ខុមុ�ជា និង់ស័តង់់ដារ
របាយការណ៍៍ទាំក់្ខុទីង់ន�ង់ហិរញ្ញវិត្ថ�អនតរជាតិ ហើើយមានការរំពឹ�ង់ទុីក្ខុនៃឹការខាតបង់់ឥណ៍ទាំនដឹែលំបានរំពឹ�ង់ទុីក្ខុ (“ECL”) 
ដោយបានធ្វើើើការត្រឹឹ�តពឹិនិតឹយទៅលេើមះូឌែឹលំ ECL។ ធ្នូនាគារន�ង់បនតការត្រឹឹ�តពឹិនិតឹយពឹីផ្គលំបះះពាលំ់នៃ ឹក្ខុូវិើដ្ឋ-១៩ និង់ចាំត់គ្រឹះឹប់
វិិធានការទីប់សាាឹត់រាលំ់ឥទី្ធិពឹលំដែឹលំអាចបះះពាលំ់ដ្ឋលំ់ប្រឹតិបតតិការរបស័់ធ្នូនាគារ។
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c. c. ការប្រែឹឹប្រឹ�លំស័�ខាន់ៗលេើការលំក្ខុ់ការប្រែឹឹប្រឹ�លំស័�ខាន់ៗលេើការលំក្ខុ ់ និង់ច�ណ៍ូលំនិង់ច�ណ៍ូលំ  

កូ្ខុ�ង់ឆ្នាំំឹ�២០២១ ធ្នូនាគារវិឌឹីឍនៈអាសីុ័ ច�កាត់ ទីទី�លំបានក្ខុ�ណ៍ត់ត្រាឹឹក្ខុ�ណើើននឹៃច�ណូ៍លំ ដោយធានាបាននូវិច�ណ៍ូលំការប្រាឹឹក់្ខុ
ស័ុទី្ធស័រុប ១.៥៩៤ បី�លានរៀលំ ដែឹលំសេមើន�ង់ក្ខុ�ណើើន ៣២,១៤% ធ្វើៀបន�ង់រយៈពេឹលំដ្ឋូចគាំឹក្ខុូ�ង់ឆ្នាំំឹ�២០២០។

d. d. ផ្គលំបះះពាលំ់នៃឹការបត�ររូបិយប័ណ៍ណផ្គលំបះះពាលំ់នៃឹការបត�ររូបិយប័ណ៍ណ  អត្រាឹឹការប្រាឹឹក្ខុ់អត្រាឹឹការប្រាឹឹក្ខុ់  និង់ថ្ងៃួឹទី�និញនិង់ថ្ងៃួឹទី�និញ

ធ្នូនាគារវិឌឹីឍនៈអាសីុ័ ច�កាត ់ប្រកឹាន់ភាាប់ឹនូវិយទុី្ធសាស្រួឹតមិនបណោះាយឹឲឹ្យទីទី�លំរង់ហានភ័ិយពីឹសា្ថនឹភាពឹរូបិយប័ណ៍ណបរទឹេស័ច�ហ
ច្រើឹើន។ សា្ថឹនភាពឹច�ហនៃឹរូបិយប័ណ៍ណបរទេឹស័ ត្រឹឹ�វិបានត្រឹឹ�តពឹិនិតឹយ និង់ចាំត់ចែឹង់ជាប្រឹចាំ� ដោយធ្វើៀបន�ង់តម្រូឹ�វិការប្រឹតិបតដិការ
រូបិយប័ណ៍ណរបស័់អតិថិិជីន និង់ការគ្រឹះឹប់គ្រឹះឹង់តារាង់ស័មតុលំឹយរបស័់ធ្នូនាគារ ដោយធានាបាននូវិនិរនដរភាពឹនៃឹប្រាឹឹក្ខុ់ច�ណើឹញជីូន
ធ្នូនាគារ។

ពាក្ខុ់ព័ឹន្ធន�ង់អត្រាឹឹការប្រាឹឹក្ខុ់ ធ្នូនាគាររកឹ្ខុសាបាននូវិគោលំនយោបាយអត្រាឹឹការប្រាឹឹក្ខុ់ថេឹរស័ម្រាឹឹប់ប្រាឹឹក្ខុ់បញ្ញើ្ញើ និង់ក្ខុមេីរបស់័ ខួ�ន។ 
ដ្ឋូច្ចេូឹះធ្នូនាគារមិនមានការប្រែឹឹប្រឹ�លំជាសារវិនដណ្ដាម�យពាក្ខុ់ពឹន្ធន�ង់អត្រាឹឹការប្រាឹឹក្ខុ់ក្ខុូ�ង់អ�ឡុ�ង់ពេឹលំរបាយការណ៍៍នើឹះឡើើយ។ 
ឥទី្ធិពឹលំនៃឹតម្លៃួឹទី�និញ មិនបង់ើផ្គលំបះះពាលំ់ដ្ឋលំ់ធ្នូនាគារឡើើយ។

e. e. ផ្គលំបះះពាលំ់នៃឹអតិផ្គរណ្ដាផ្គលំបះះពាលំ់នៃឹអតិផ្គរណ្ដា

អត្រាឹអឹតផិ្គរណ្ដារ�មជាមធឹ្នូយមនៅក្ខុមុ�ជាគិិតត្រឹឹ�ម ឆ្នាំំឹ�២០២១ មានក្ខុម្រូឹតិត្រឹឹ�ម ២,៩% យោង់តាមរបាយការណ៍៍បឹ្រចាំ�ឆ្នាំំឹ�២០២១ 
ដែលឹំច្ចេញឹដោយធ្នូនាគារជាត ិនៃកឹ្ខុមុ�ជា។ ដ្ឋចូ្ចេូឹះនៅកូ្ខុ�ង់ឆ្នាំំឹ�២០២១ មនិមានផ្គលំបះះពាលំជ់ាសារវិនដនៃ ឹអតផិ្គរណ្ដាមក្ខុលេើការ
ច�ណ្ដាយប្រឹតិបតតិការរបស័់ធ្នូនាគារ ABA ឡើើយ។

f. f. គោលំនយោបាយសេឹដ្ឋឋក្ខុិចេគោលំនយោបាយសេឹដ្ឋឋក្ខុិចេ  សារពេើពឹន្ធសារពេើពឹន្ធ  និង់រូបិយវិត្ថ�របស័់រាជីរដាាឹភិបាលំនិង់រូបិយវិត្ថ�របស័់រាជីរដាាឹភិបាលំ

ដោយសារជី�ងឺ់ក្ខុវូិើដ្ឋ-១៩ នៅតែជឹាក្ខុតាាចឹមឹបីង់ដឹែលំកែទឹីម្រូង់ឹ់សេដឹ្ឋឋក្ខុចិេក្ខុមុ�ជា រាជីរដាាភិឹបាលំបានបនតដាក់្ខុចឹ្ចេញនវូិវិធិានការដើើមឹបីី
ជី�យដ្ឋលំ់វិិស័័យអាទីិភាពឹ ដើើមឹបីីកាត់បន្ថយផ្គលំបះះពាលំ់នៃឹការរាតតឹបាតមក្ខុលេើស័ង់គម និង់សេឹដ្ឋឋក្ខុិចេ៖

 ■ គា�ទ្រឹជាសាច់ប្រាឹឹក្ខុ់ផ្ទាាឹលំ់ជី�យដ្ឋលំ់ក្ខុមមក្ខុរកាត់ដើឹរ និង់បុគិគលំិក្ខុក្ខុូ�ង់វិិស័័យទេឹស័ចរណ៍៍ដែឹលំអត់ការងារធ្វើើើ និង់ប្រឹជាជីន
ដែឹលំជី�បការលំ�បាក្ខុប�ផ្គុត។ 

 ■  ការជី�រុញនូវិការរៀបច�ឥណ៍ទាំនឡើើង់វិិញ  ដើើមឹបីីផ្គតលំ់ក្ខុមេីដ្ឋលំ់អតិថិិជីនដែឹលំទីទី�លំ រង់ផ្គលំបះះពាលំ់ដោយសារវិិបតតិវិើរុស័  
ក្ខុូវិើដ្ឋ-១៩។

 ■  ការគា�ទ្រឹរបស័់ធ្នូនាគារដោយប្រឹុង់ប្រឹយ័តូដើើមឹបីីជី�រុញ បន្ថែ្ថឹមការគា�ទឹ្រផ្នែូឹក្ខុហិរញ្ញវិត្ថ�ច�ពោះវិិស័័យសេឹដ្ឋឋក្ខុិចេ តាមរយៈ
អនុបាតដើើមទីុន លំក្ខុុខណ៍ឌតម្រូឹ�វិប្រាឹឹក្ខុ់បម្រូឹុង់ដើើមទីុន អបឹបីបរមា និង់ក្ខុមេី ។ 

 ■  ដាក្ខុ់ឱ្ឹយដ្ឋ�ណើើរការធ្នូនាគារស័ហគ្រាឹឹស័ធ្នូុនតូច និង់ មធ្នូឹយមក្ខុមុ�ជា និង់ គិម្រោឹឹង់ស័ហហរិញ្ញបឹបីទាំន ទ្រឹទ្រឹង់់ស័ហគ្រាឹឹស័
ធ្នូុនតូច  និង់មធ្នូឹយម(SCFS) ដើើមឹបីីគា�ទ្រឹអតិថិិជីនក្ខុមេីដែឹលំរង់ផ្គលំបះះពាលំ់ តាមរយៈ ការផ្គតលំ់ក្ខុមេីដែឹលំមានលំក្ខុុខណ៍ឌ
ពឹិសេឹស័។

 ■  លេើក្ខុលែឹង់ពឹន្ធស័ម្រាឹឹប់វិិស័័យកាត់ដើឹរ វិិស័័យទេឹស័ចរណ៍៍ និង់វិិស័័យអាកាស័ចរណ៍៍។

 ■  ធ្វើើើឱ្ឹយមានភាពឹងាយស្រួឹ�លំនូវិវិិធាននានាស័ម្រាឹឹប់ ភស័ត�ភារក្ខុមម ការនា�ចូលំ និង់ការនា�ច្ចេឹញ និង់ផ្គតលំ់ការបញេ�ះតម្លៃួឹលេើ
វិិក្ខុើយបត្រឹឹអគិគីស័នី ស័ម្រាឹឹប់ឧស័ឹសាហក្ខុមមដែឹលំរង់ផ្គលំបះះពាលំ់ប�ផ្គុត។

វិិធានការទាំ�ង់នើឹះ ព្រឹមជាម�យគិ�និតផ្គត�ចផ្តើមផឹ្សេឹង់ៗរបស័់រាជីរដាាឹភិបាលំក្ខុមុ�ជា មានគោលំប�ណ៍ង់គា�ទ្រឹសេឹដ្ឋឋកិ្ខុចេ និង់វិិស័័យ
ហិរញ្ញវិត្ថ� ជាពឹិសេឹស័។ 



29 ធ្នូនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ប្រឹចាំ�ឆ្នាំំឹ� ២០២១

g. g. ហត្ថលេឹខាអភិបាលំរបស័់បុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹហត្ថលេឹខាអភិបាលំរបស័់បុគិគលំចុះបញជីលំក្ខុ់មូលំបត្រឹឹ

បានអានបានអាន  និង់ឯក្ខុភាពឹនិង់ឯក្ខុភាពឹ
ថ្ងៃៃឹទីី៣0 ខែឹ មីនា ឆ្នាំំឹ�២០២២

លោក្ខុ Yves Jacquot

ប្រឹធាន ក្រឹុមប្រឹ�ក្ខុឹសាភិបាលំ

លោក្ខុ Martin Ouellet

អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ

លោក្ខុ Madi Akmambet
អភិបាលំប្រឹតិបតតិ

លោក្ខុ Dominic Jacques

អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ

លោក្ខុ Guy Quaden

អភិបាលំឯក្ខុរាជីឹយ

លោក្ខុ Christian St-Arnaud

អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ

លោក្ខុ Etienne Chenevier

អភិបាលំឯក្ខុរាជីឹយ

លោក្ខុ Henri Calvet

អភិបាលំឯក្ខុរាជីឹយ

លោក្ខុ Paolo Pizzuto

អភិបាលំមិនប្រឹតិបតតិ



 អគារលេឹខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង់១៤៨ អា បេឹ សេឹ ដើឹ វិិថិីព្រឹះស័ីហនុ និង់អគារលេឹខ១៥ 

និង់១៥៣ អា បេឹ សេឹ ផ្គួ�វិលេឹខ២៧៨ និង់ ផ្គទះលេឹខ ១៧១  ផ្គួ�វិត្រឹឹស័ក្ខុ់ផ្នែអឹម ភូមិ៤  

ស័ងាាឹត់ប�ង់កើឹង់ក្ខុង់១ ខណ៍ឌប�ង់កើឹង់ក្ខុង់ រាជីធានីភូ�ពេឹញ ព្រឹះរាជាណ្ដាចក្រឹក្ខុមុ�ជា 
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