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ព័័ត៌មានហិិរញ្ញញវតុ�សង្ខេេរប

ស្ថ្រនភាព ហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)
ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២២

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២១

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២០

ទ្រព្រយសកម្មសរុប  ៣៣.៣៣១.០៦៦ ៣២.០២៥.៩៦១ ២៤.៧៨៨.៩០៦

បំណ៍ុលសរុប  ២៨.៨០៥.៥២៩ ២៧.៧៤៩.០២៥ ២១.៦៨៣.២០២

មូលធនសរុប  ៤.៥២៥.៥៣៧ ៤.២៧៦.៩៣៦ ៣.១០៥.៧០៤

 លទ្ធផល ហិរញ្ញវត្ថុ  (លានរៀល)
ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២២

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២០

ចំណ៍ូលសរុប  ៦១០.៣៣៧ ៤៧៣.៨១៨ ៣៧៧.៤២៩

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ  ៣៤៧.៦៩១ ២៤៣.៩២១ ១៧៤.៧៦៧

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ  ២៧៤.៦៧៥ ១៩២.៦៩៦ ១៣៦.៣១៧

លទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ  ២៦២.១២៨ ១៩៣.៦៤១ ១៣៥.២៨០

អនុបាត ហិរញ្ញវត្ថុ (%)
ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២២

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២១

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២០

អនុបាតសធនភាព ១៧,៥៨ ១៨,៩០ ១៨,០៨

អនុបាតបំណ៍ុលធៀបនឹងមូលធន ៦៣៦,៥១ ៦៤៨,៨១ ៦៩៥,៨៦

អនុបាតសន្ទនីយភាព ១៣៦,០០ ១៤៩,៣២ ១៦៦,៦២

អនុបាតឥណ៍ទានមិនដំណើរការ ១,៤១ ០,៨៨ ០,៨០

អនុបាតបញ្ញើធៀបនឹងឥណ៍ទាន ៨៦,១៤ ៨៤,៤៨ ៧៨,៦៩

អនុបាតផលចំណ្រញ (%)
ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២២

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២០

អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មមធ្រយម (ROAA) [១] ០,៨៤ ០,៧៥ ០,៧៤

អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនមធ្រយម (ROAE) [១] ៦,២៤ ៦,០២ ៥,៨៤

អនុបាតលទ្ធភាពបង់ការប្រ្រក់ [១] ៦២៤,៣៧ ៤៨៨,២១ ៤១៦,៤៨

ចំណ្រញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធ ិ
(ករណ៍ីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធ)ិ

គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធ ិ
(ករណ៍ីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធ)ិ

គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀត (ប្រ្រសិនមាន) គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

[១] អនុបាតទាងំន្រះមិនម្រនជាអនុបាតប្រ្រចាំឆំ្ន្រនំោះទ្រ ហើយត្រវូបានគណ៍នាដោយប្រើតួល្រខចំណ្រញ ឬខាត រយៈព្រល ៣ខ្រ ចាំប់ពីថ្ង្រទី ១  ខ្រមករា ដល់ថ្ង្រទី ៣១ ខ្រមីនា ន្រការយិបរចិ្ឆ្រទរបាយការណ៍នី៍មួយៗ។
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+៣៥, ៤  
ពីត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២១

+៥,៨  
ពីឆ្ន្រំ២០២១

+៣,៨  
ពីឆ្ន្រំ២០២១

+៤,១  
ពីឆ្ន្រំ២០២១

III

ក្រាររហិិិកអំំព័�ព័័ត៌មានហិិរញ្ញញវតុ�សង្ខេេរប

ទ្រព្រយសកម្ម សរុបទ្រព្រយសកម្ម សរុប
គិតជាលាន រៀល

៣៣៣៣..៣៣១៣៣១..០៦៦០៦៦
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២២

៣២៣២..០២៥០២៥..៩៦១៩៦១
ឆ្ន្រំ២០២១

២៤២៤..៧៨៨៧៨៨..៩០៦៩០៦
ឆ្ន្រំ២០២០

បំណ៍ុល សរុបបំណ៍ុល សរុប
គិតជាលាន រៀល

២៨២៨..៨០៥៨០៥..៥២៩៥២៩
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២២

២៧២៧..៧៤៩៧៤៩..០២៥០២៥
ឆ្ន្រំ២០២១

២១២១..៦៨៣៦៨៣..២០២២០២
ឆ្ន្រំ២០២០

មូលធន សរុបមូលធន សរុប
គិតជាលាន រៀល

៤៤..៥២៥៥២៥..៥៣៧៥៣៧
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២២

៤៤..២៧៦២៧៦..៩៣៦៩៣៦
ឆ្ន្រំ២០២១

៣៣..១០៥១០៥..៧០៤៧០៤
ឆ្ន្រំ២០២០

អនុបាត ចំណ្រញ ធៀប  នឹង ទ្រព្រយសកម្ម មធ្រយមអនុបាត ចំណ្រញ ធៀប  នឹង ទ្រព្រយសកម្ម មធ្រយម
គិតជាភាគរយ

+៩ (ឯកតាមូលដ្ឋ្រន)
BPS  

ពីត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២១

០០,,៨៤៨៤
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២២

០០,,៧៥៧៥
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២១

០០,,៧៤៧៤
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២០

អនុបាត ចំណ្រញ ធៀប  នឹង មូលធនមធ្រយមអនុបាត ចំណ្រញ ធៀប  នឹង មូលធនមធ្រយម
គិតជាភាគរយ

+២២ (ឯកតាមូលដ្ឋ្រន)
BPS  

ពីត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២១

៦៦,,២៤២៤
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២២

៦៦,,០២០២
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២១

៥៥,,៨៤៨៤
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២០

លទ្ធផល លម្អិត ក្នុង ការិយបរិច្ឆ្រទលទ្ធផល លម្អិត ក្នុង ការិយបរិច្ឆ្រទ
គិតជាលាន រៀល

២៦២២៦២..១២៨១២៨
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២២

១៩៣១៩៣..៦៤១៦៤១
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២១

១៣៥១៣៥..២៨០២៨០
ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២០
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សមាសភាព័ក្រុរ៊មប្ររ�ករសាភិិបាល

Madi Akmambet
អភិបាលប្រ្រតិបត្តិ

Dominic Jacques
អភិបាលមិនប្រ្រតិបត្តិ

Christian St-Arnaud

អភិបាលមិនប្រ្រតិបត្តិ

Martin Ouellet
អភិបាលមិនប្រ្រតិបត្តិ

Yves Jacquot
ប្រ្រធានក្រុមប្រ្រឹក្រសាភិបាល

Etienne Chenevier
អភិបាលឯករាជ្រយ

Paolo Pizzuto
អភិបាលមិនប្រ្រតិបត្តិ

Henri Calvet
អភិបាលឯករាជ្រយ

Guy Quaden
អភិបាលឯករាជ្រយ
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សេរចកី�ថ្លែែរងរបស់ប្ររធានក្រុរ៊មប្ររ�ករសាភិិបាល

វិនិយោគិនជាទីគោរព ខ្ញុំសូមអនុញ្ញ្រតជម្រ្របជូនពីលទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ABA ក្នុងត្រីមាសទីមួយ ឆ្ន្រំ២០២២ ស្របទៅតាម
លក្ខខណ៍្ឌកំណ៍ត់របស់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា។ 

ប្រ្រទ្រសកម្ពុជាបានដើរតាមគន្លងន្រការធូរស្រ្រលពីស្ថ្រនភាពជំងឺកូវីដ ក្នុងអំឡុងព្រលរាយការណ៍៍។ ការបើកប្រ្រទ្រសឡើងវិញក្នុងខ្រវិច្ឆិកា 
កាលពីឆ្ន្រមុំនត្រវូបានបន្ដមកដល់ខ្រមីនា ឆ្ន្រ ំ២០២២ នៅព្រលកម្ពជុាបានលុបចោលតម្រវូការត្រស្ដ PCR និងត្រស្តរហ័សសម្រ្រប់អ្នកដំណើរ
ដ្រលបានចាំក់វ៉្រក់សំងព្រញល្រញ។ ការលុបចោលតម្រូវការត្រស្ដន្រះ ត្រូវបានគ្រជឿថានឹងធ្វើអោយវិស័យទ្រសចរណ៍៍អន្តរជាតិប្រ្រសើរ
ឡើងវិញ និងជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ជាពិស្រសអាជីវកម្មក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋ្ររកិច្ច។

ដើម្របដីើរតួជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខាន់ក្នងុការជួយដល់អតិថិជនកម្ច ីដ្រលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្របាតន្រះ ធនាគារ ABA បានរៀបចំកម្ចឡីើងវញិ 
ស្របតាមការណ្រនារំបស់ ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។ ធនាគារក៏បាន បន្ដផ្ដល់កម្ចថី្មដីល់អតិថិជនថ្មរីបស់ខ្លនួ ព្រ្រះថាលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុន
ពិតជាសំខាន់ណស់សម្រ្រប់ ប្រ្រជាជន ក៏ដូចជាអាជីវកម្ម។ ក្នុងត្រីមាសន្រះ កម្ចីចំនួន ១២.៦២២ គិតជាទឹកប្រ្រក់ ៥៩០,៣ លានដុលា្ល្ររ
អាម្ររិក ត្រូវបានបញ្ច្រញ។ ចំនួនន្រះ បានធ្វើឲ្រយផលបត្រកម្ចីដុលរបស់ធនាគារកើនឡើង ៨% គិតជាទឹកប្រ្រក់សរុប ៥,៨ ប៊ីលានដុលា្ល្ររ
អាម្ររិក។ ទន្ទឹមន្រះដ្ររ ABA បន្ដចូលរួមក្នុងគម្រ្រងសហហិរញ្ញប្របទានសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម ២០២០ (SCFS) ដ្រលជាគំនិត
ផ្ដួចផ្ដើមរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់ជូនកម្ចីសមរម្រយដល់សហគ្រ្រស ធុនតូច និងមធ្រយម។ ក្រ្រមគម្រ្រងកម្ចីន្រះ ធនាគារបាន
បញ្ច្រញកម្ចីគិតជាទឹកប្រ្រក់ ៨,៧ លានដុលា្ល្ររ អាម្ររិក សម្រ្រប់ចំណយមូលធន និងដើមទុន ជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់ពិស្រស ៧% ក្នុង
មួយឆ្ន្រំ និងរយៈព្រលកម្ចីរហូតដល់ ៧ ឆ្ន្រំ។ 

ផលប័ត្រប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ ABA ស្មើនឹង ៦,៧ ប៊ីលានដុលា្ល្ររ នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយ ឆ្ន្រំ ២០២២ ដ្រលចំនួនន្រះ កើនឡើង ៦% ពីត្រីមាស
ចុងក្រ្រយន្រឆ្ន្រំ ២០២១។ ដោយសរអតិថិជនកាន់ត្រច្រើនជ្រើសយក ABA ធ្វើជាធនាគារដ្រគូរបស់ខ្លួន នោះមូលដ្ឋ្រនអតិថិជននៅក្នុង
ត្រីមាសទីមួយ ឆ្ន្រំ ២០២២ បានកើនឡើង ៨% បន្ថ្រមទៀត ធ្វើឲ្រយចំនួនអតិថិជនរបស់ ABA បានកើនឡើងដល់ ២,២ លាននាក់។

សូចនាករសមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ABA បង្ហ្រញពីកំណើន អំឡុងព្រលរាយការណ៍៍ន្រះ៖

 ■ គិតត្រឹមដំណច់ត្រីមាសទីមួយ ឆ្ន្រំ២០២២ ទ្រព្រយសកម្មសរុបកើនឡើង ៥% ធៀបទៅត្រីមាសទីបួន ឆ្ន្រំ ២០២១ ហើយសម្រ្រច
ឈានដល់ ៨,២ ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

 ■ មូលធនភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារកើនឡើង ៦% ហើយសម្រ្រចឈានដល់ ១,១ ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក អំឡុងព្រលរាយការណ៍៍។

 ■ ធនាគារទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ ៦៧,៦ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់ត្រីមាសន្រះ។ 

សមិទ្ធផលទាំងន្រះ ជាចម្របង អាចសម្រ្រចបានដោយសរអនុភាពន្រប្រ្រព័ន្ធស្រវធនាគារឌីជីថល និងផ្ល្រតហ្វមស្វ័យស្រវដ៏ទំនើបរបស់
ធនាគារ។ អំឡុងព្រលរាយការណ៍៍ន្រះ ធនាគារបន្ដអភិវឌ្រឍស្រវធនាគារតាមទូរស័ព្ទ ABA Mobile របស់ខ្លួន ដោយនាំយកស្រវកម្ម និង
មុខងរថ្មីៗងយស្រួលដូចជា៖

 ■ មុខងរ ABA ID សម្រ្រប់ការផ្ទ្ររ និងទូទាត់កាន់ត្រងយស្រួល

 ■ ស្រវ ABA KHQR ដើម្របីអនុញ្ញ្រតឲ្រយអាជីវករប្រ្រមូលទូទាត់ប្របឌីជីថលពីអ្នកប្រើ ABA Mobile និងអតិថិជនធនាគារផ្រស្រងដ្រល
ជាសមាជិកន្រគម្រ្រងបាគង

 ■ ផ្ន្រកស្រវកម្ម ក្នុង ABA Mobile សម្រ្រប់ទូទាត់ស្រវផ្រស្រងៗជាច្រើន ខណ៍ៈដ្រលអាចស្វ្រងរក ការផ្ដល់ជូនពិស្រសជាច្រើននៅ
ទីនោះ

 ■ មុខងរផ្ទ្ររពីកាតទៅកាតរបស់ Mastercard និង UnionPay។

កាលពីខ្រកុម្ភៈ ធនាគារបានណ្រនាំមា៉្រសុីនបើកកាតដំបូងគ្របង្អស់នៅកម្ពុជា។ មា៉្រសុីនបើកកាតន្រះអនុញ្ញ្រតឲ្រយអតិថិជន ABA បើកកាត
ភា្ល្រមៗ នៅតាមបណ្ដ្រសខា ABA និងទីតាំងស្វ័យស្រវ ABA 24/7 ដោយមិនចាំំបាច់ត្រូវការជំនួយពីបុគ្គលិកធនាគារ។ ត្រឹមរយៈព្រលបី
ខ្របនា្ទ្រប់ពីការដំណើរការមា៉្រសុីនបើកកាតន្រះ អតិថិជន ABA បានបើកកាត ៥០.០០០ តាមមា៉្រសុីនបើកកាត ABA ហើយធនាគារឃើញ
ពីកំណើនជាបន្ដបនា្ទ្រប់របស់អតិថិជនចំពោះស្រវកម្មន្រះ។ 

បណ្ដ្រញរូបវន្ដរបស់ ABA ក៏បានពង្រីក និងអភិវឌ្រឍផងដ្ររ។ ធនាគារបានបើកសខាដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ ក៏ដូចជាទីតាំង
ស្វយ័ស្រវ ABA 24/7 ចំនួនប្រ្របំន្ថ្រមនៅតំបន់ដ្រលមានចរាចរមមាញកឹខា្ល្រងំក្នងុក្រងុភ្នពំ្រញ ដើម្របឆី្លើយតបតាមតម្រវូរបស់អតិថិជនដ្រល
កំពុងត្រកើនឡើង។



ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ១ ឆ្ន្រំ ២០២២VI

នៅក្នងុត្រមីាសន្រះ ទស្រសនាវដ្តហីរិញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិដ៏មានកិត្តនិាម Asiamoney បានប្រ្រគល់ពានរង្វ្រន់ “ធនាគារក្នងុស្រកុឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពជុា 
ប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ ២០២១” ជូនធនាគារ ABA។ ពានរង្វ្រន់ន្រះ បាន សទរ ABA សម្រ្រប់យុទ្ធសស្ដ្រ របស់ខ្លួនផ្ដ្រតលើនវនុវត្តន,៍ ភាពល្រចធ្ល្រ
លើទផី្រសារក្នងុស្រកុ, ការបង្កើនវស័ិយពាណ៍ជិ្ជកម្មអ្រឡកិត្រនូកិក្នងុស្រកុ នងិកចិ្ចខិតខបំ្រ្រងឹប្រ្រងដើម្របបំីព្រញតម្រវូការអតថិជិន - ទាងំអស់
ន្រះសម្រ្រចបានក្នុងបរិបទន្រការរីករាលដលជំងឺកូវីដ។

ដោយចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម និងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ្ ABA បានបង់ពន្ធចំនួន ៥៦,៩ លានដុលា្ល្ររ ដល់កញ្ចប់ថវិកាជាតិ ក្នុង
ត្រីមាសទីមួយ ឆ្ន្រំ ២០២២។ ការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់ ABA ចំពោះវឌ្រឍនភាពរបស់ប្រ្រទ្រស ក៏ អាច ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ច្រំងឲ្រយឃើញតាមរយៈ
ការផ្ដល់ការងរដល់បុគ្គលិកវិជា្ជ្រជីវៈក្នុងស្រុកប្រ្រមាណ៍ជិត ៧.000នាក់ នៅតាមសខានិងបណ្ដ្រញទាំង ៨១ របស់ខ្លួន ដោយបន្តវិនិយោគ
ដល់ការបណ៍្ដុះបណ្ដ្រល និងអភិវឌ្រឍបុគ្គលិកជាប្រ្រចាំំ។

ភាគទុនិករបស់ ABA បានរួមចំណ្រកដល់ស្រដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកំណើនដ៏រឹងមាំ ន្រដើមទុនបានបង់របស់ធនាគារ។ ខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សមា្គ្រល់
ត្រង់ន្រះថា ភាគទុនិក ABA បានដក់ប្រ្រក់ចំណ្រញទាងំអស់របស់ខ្លនួ ដើម្របវីនិិយោគបន្ថ្រមដល់ការអភិវឌ្រឍបន្តរបស់ ABA និងបុគ្គលិក។ 
កាលពីខ្រមីនា ធនាគារ បានដក់សំណើជូននិយ័តករដើម្របីបំប្ល្រងទឹកប្រ្រក់ ១៤០ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ន្រប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុករបស់ខ្លួន
ទៅជាដើមទុនចុះបញ្ជី។ ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ក្រ្រយមក បានយល់ព្រមលើប្រ្រតិបត្តិការន្រះ។

ក្នងុនាមជាធនាគារពាណិ៍ជ្ជកម្ពជុាទីមួយដ្រលបោះផ្រសាយសញ្ញ្របណ៍្ណសជីវកម្មក្នងុទឹកប្រ្រក់សរបុ ៨៤,៨ បី៊លានរៀល ធនាគារ ABA ក៏បន្ត
អភិវឌ្រឍផ្រសារមូលបត្រ និងលើកកម្ពស់ប្រ្រក់រៀលផងដ្ររ។

ក្នងុខ្រកុម្ភៈ ធនាគារបានទូទាត់ការប្រ្រក់លើសញ្ញ្របណ៍្ណសជីវកម្មជាលើកទីប្រ្រជូំនកម្មសិទ្ធកិរ សញ្ញ្របណ៍្ណរបស់ខ្លនួ។ ការប្រ្រក់ចំនួន ៣,៣ 
ប៊ីលានរៀលត្រូវបានទូទាត់សម្រ្រប់សញ្ញ្របណ៍្ណ ៨៤៨.២១០ ឯកតា។

ធនាគារ ABA បន្តអនុវត្តយុទ្ធសស្ត្រធុរកិច្ចរបស់ខ្លនួ ដោយផ្ត្រតលើផលិតផលហរិញ្ញវត្ថឌីុជីថល និងកម្ចផីលិតភាពដល់អាជីវកម្ម ក្នងុវស័ិយ
ស្រដ្ឋកិច្ចពិត។ ខណ៍ៈព្រលដ្រលខ្លនួបន្តនវនុវត្តកម្មដំណោះស្រ្រយស្រវធនាគារ ធនាគារអនុវត្តនូវវប្របធម៌គ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏រងឹមាដំ្រល
ពង្រឹងដោយមុខងរសវនកម្ម និងមុខងរប្រ្រតិបត្តិតាម។

ស្របតាមចក្ខវុស័ិយ ប្រសកកម្ម និងគុណ៍តម្ល្ររបស់ខ្លនួ ធនាគារ ABA បានប្ត្រជា្ញ្រចិត្តបន្ដអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពជុា និងប្រ្រជាជនកម្ពជុាលើ
គ្រប់វស័ិយ។ ខណ៍ៈកំពុងប្រ្រតិបត្តកិារធុរកិច្ចរបស់ខ្លនួ ធនាគារយល់ពីសរៈសំខាន់ន្រទំនួលខុសត្រវូសង្គម ក្នងុការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ
របស់សហគមន៍កម្ពុជា ព្រ្រះថាកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចមិនអាចធ្វើទៅបាន ដោយគា្ម្រនវឌ្រឍនភាពសង្គមទ្រ។ ស្របតាមគុណ៍តម្ល្រទាំងន្រះ ខ្ញុំចង់
បង្ហ្រញពីមហចិ្ឆតារបស់ក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភិបាល ដោយមានការគំាទ្រពីភាគហុ៊និក បានត្រងតំាងគណ៍ៈកមា្ម្រធិការ CSR ដើម្របដឹីកនំាគោលនយោបាយ
ទំនួលខុសត្រូវសង្គមប្រ្រកបដោយគុណ៍ធម៌ ដ្រលនឹងកំណ៍ត់ពីតួនាទីរបស់ ABA ឱ្រយស្របទៅនឹងតម្រូវការបច្ចុប្របន្នរបស់សង្គម និងកញ្ចប់
ថវិកាប្រ្រចាំំឆ្ន្រំអចិន្ត្រ្រយ៍ជាក់លាក់សម្រ្រប់សកម្មភាពទាំងន្រះ។

ក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភិបាលនឹងបន្តមានតួនាទីសកម្មក្នងុការត្រតួពិនិត្រយការប្រ្រតិបត្តនូិវយទុ្ធសស្ត្ររបស់ធនាគារ ដោយផ្អ្រកលើ ឧត្តមានុ វត្តន៍ និងបទដ្ឋ្រន
នានា។ សម្រ្រប់កិច្ចការន្រះ ក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភិបាលមានសមាជិកប្រ្រកបដោយសមត្ថភាពព្រញល្រញដ្រលមានបទពិសោធ និងជំនាញច្របាស់លាស់
ក្នុងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ចសជីវកម្ម។

តាងនាមឱ្រយក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភិបាល ខ្ញុសូំមថ្ល្រងអំណ៍រគុណ៍ដល់គណ៍ៈប្រ្រតិបត្ត ិនិងបុគ្គលិកទំាងអស់របស់ធនាគារ ABA ចំពោះការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តបន្ដ
បម្រើអតិថិជនក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។ 

ខ្ញុក៏ំសូមថ្ល្រងអំណ៍រគុណ៍យ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រដល់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា និងនិយត័ករមូលបត្រកម្ពជុា ដ្រលត្រងត្រផ្តល់ការណ្រនំា និងការគាទំ្រ។

ជាចុងក្រ្រយ ខ្ញុសូំមអរគុណ៍ដល់អតិថិជនទាងំអស់ សម្រ្រប់ទំនុកចិត្តលើធនាគារ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗសម្រ្រប់ភាពជឿជាក់លើធនាគារ 
ABA គ្រប់ព្រលវ្រលា។

ថ្ង្រទី១១ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ ២០២២

លោក Yves Jacquot
ប្រ្រធានក្រុមប្រ្រឹក្រសាភិបាល

ចុះហត្ថលលខារួច
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មាតិកា

ព័ត៌មាន ហិរញ្ញវត្ថុ សង្ខ្រប II

ក្រា្រ្រហ្វិកអំពីព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប  III

សមាសភាពក្រុមប្រ្រឹក្រសាភិបាល IV

ស្រចក្តីថ្ល្រងរបស់ប្រ្រធានក្រុមប្រ្រឹក្រសាភិបាល  V

្នរកទី�១. ព័័ត៌មានទីូទៅពាក់ព័័នធប៊គ្គគលច៊�បញ្ញី�លក់មូលបត្រីរ ២

a. អត្តសញ្ញ្រណ៍ បុគ្គល ចុះបញ្ជី លក់ មូល បត្រ ៣

b. លក្ខណ៍ៈ ន្រ ធុរកិច្ច  ៣

c. ព្រឹត្តិការណ៍៍សំខាន់ៗប្រ្រចាំំត្រីមាសរបស់គ្រឹះស្ថ្រនចុះបញ្ជី ៤

្នរកទី�2.ព័័ត៌មានអំំព័�លទីធផលប្ររតិបតីិការធ៊រកិចច ៦

a. លទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការធុរកិច្ច ដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្ន្រក ៧

b. រចនាសម្ព័ន្ធ ចំណូ៍ល ៧

្នរកទី�3.របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដែរលបានត្រីរ�តព័ិនិតរយឡើើងវិញដោយសវនករឯករាជ្រយ ៨

្នរកទី�4. ការព័ិភាករសានិងការវិភាគ្គរបស់គ្គណ៍ៈគ្ររប់គ្ររង ១០

a. ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រប្រ្រតិបត្តិការ  ១១

b. កតា្ត្រសំខាន់ៗដ្រលប៉ះពាល់លើផលចំណ្រញ ១៥

c. ការប្រ្រប្រ្រួលសំខាន់ៗលើការលក ់និងចំណ៍ូល  ១៦

d. ផលប៉ះពាល់ន្រការប្តូររូបិយប័ណ៍្ណ អត្រ្រការប្រ្រក់ និងថ្ល្រទំនិញ  ១៦

e. ផលប៉ះពាល់ន្រអតិផរណ ១៦

f. គោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច សរពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល ១៦

ហត្ថល្រខា អភិបាល របស់ បុគ្គល ចុះបញ្ជី លក់ មូលបត្រ  ១៦



្ផនកទី�១ 

ព័័ត៌មានទីូទៅពាក់ព័័នធប៊គ្គគលច៊�បញ្ញី�លក់មូលបត្រីរ
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a. a. អត្តសញ្ញ្រណ៍ បុគ្គល ចុះបញ្ជី លក់ មូល បត្រអត្តសញ្ញ្រណ៍ បុគ្គល ចុះបញ្ជី លក់ មូល បត្រ

ឈ្ម្រះ ក្រុមហ៊ុន ជា អក្រសរ ខ្ម្ររ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់

ជា អក្រសរ ឡា តាំង Advanced Bank of Asia Limited

ល្រខ កូដ ស្តង់ដរ KH ២០០០០៩១៩៨៦

ទីស្ន្រក់ការ

អគារល្រខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង ១៤៨ អា ប្រ ស្រ ដ្រ វិ ថី ព្រះ សីហ នុ  
និងអគារល្រខ ១៥ និង ១៥៣ អា ប្រ ស្រ ផ្លូវល្រខ ២៧៨ និង ផ្ទះល្រខ 
១៧១ ផ្លូវត្រសក់ផ្អ្រម ភូមិ៤ សង្ក្រត់បឹងក្រងកង ១ ខណ៍្ឌបឹងក្រងកង 
រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា

ល្រខ ទូរស័ព្ទ (+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣

ល្រខ ទូរសរ (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

គ្រហទំព័រ www.ababank.com

អុីម្រល info@ababank.com

ល្រខ វិញ្ញ្របនបត្រ ចុះបញ្ជី ពាណ៍ិជ្ជកម្ម ០០០១០៥៩៣ ចុះ ថ្ង្រ ទី២៩ ធ្នូ ២០១០

ល្រខ អាជា្ញ្រ បណ៍្ណ អាជីវកម្ម B១៤ ច្រញ ដោយ ធនាគារជាតិន្រ កម្ពុជា ចុះ ថ្ង្រ ទី២៥ មករា ២០២១

ស្រចក្តីសម្រ្រច អនុញ្ញ្រត និង ចុះបញ្ជី ឯកសរ ផ្តល់ 
ព័ត៌មាន ល្រខ

១៥៥/១៩ គ.ម.ក. ចុះ ថ្ង្រ ទី ០៧ សីហា ២០១៩

ឈ្ម្រះ បុគ្គល តំណង បុគ្គល ចុះបញ្ជី លក់ មូលបត្រ លោក Askhat Azhikhanov

b. b. លក្ខណ៍ៈ ន្រ ធុរកិច្ច លក្ខណ៍ៈ ន្រ ធុរកិច្ច 
ធនាគារ ABA គឺជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឈានមុខមួយរបស់កម្ពុជា ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្រំ ១៩៩៦ មានឈ្ម្រះថា ធនាគារ 
វឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់។ ឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្រឍ និងកំណើនជាង ២៥ ឆ្ន្រកំន្លងមកន្រះ ABA បានពង្រងឹជំហររបស់ខ្លនួយ៉្រងរងឹមាកំ្នងុទីផ្រសារ និង
បានកា្ល្រយជាធនាគារមួយក្នងុចំណោមធនាគារពាណ៍ជិ្ជ កំពូលធំៗជាងគ្រនៅក្នងុប្រ្រទ្រស។ សព្វថ្ង្រន្រះ ABA មានបម្រើស្រវព្រញល្រញជូន
ដល់បណ្ដ្រអតិថិជនជាច្រើនដូចជា រូបវន្ដ បុគ្គល អាជីវកម្មខា្ន្រតតូច សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម និងក្រុមហ៊ុនធំៗជាដើម។

គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣១ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ ២០២២ ធនាគារ ABA មានទ្រព្រយសកម្មសរុប ៨.២ បី៊លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងបម្រើអតិថិជនប្រ្រមាណ៍ 
២.២ លាននាក់តាមរយៈបណ្ដ្រញដ៏ទូលំទូលាយដ្រលបន្ដពង្រកីបាន ៨១ សខា ម៉ា្រសុនីស្វយ័ស្រវជាង ៩០០+ ព្រមជាមួយកម្មវធីិធនាគារ 
អនឡាញ និងតាមទូរស័ព្ទដ្រដ៏ទំនើប។

ធនាគារ ABA គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារជាតិកាណដ (www.nbc.ca) ដ្រលជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុមួយមានទ្រព្រយសកម្មជាង ២៨៧ 
ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣១ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ ២០២២ និង មានបណ្ដ្រញធនាគារសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងពិភពលោក។

ក្នងុនាមជាភាគហ៊និុកមួយរបស់ធនាគារ ABA តំាងពីឆ្ន្រ ំ២០១៤ មក ធនាគារជាតិកាណដ បានកា្ល្រយជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថអុាម្ររកិខាងជើង
ទីមួយ ដ្រលឈានជើងចូលវស័ិយធនាគារនៅកម្ពជុា។ ដោយមានស្ន្រក់ការ កណ្ដ្រលស្ថតិនៅទីក្រងុមុ៉ងរ៉្រអាល់ ធនាគារជាតិកាណដបាន
ពង្រកីសខានៅស្ទើរត្រគ្រប់ខ្រត្តន្រប្រ្រទ្រសជាមួយអតិថិជនក្នងុដ្រ ២.៧ លាននាក់។ ជាគ្រឹះស្ថ្រនហរិញ្ញវត្ថធំុជាងគ្រលំដប់ទី ៦ ក្នងុប្រ្រទ្រស
កាណដ និងនាំមុខគ្រនៅក្របិច ធនាគារជាតិកាណដ ជាជម្រើសន្របណ្ដ្រសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយមនានានៅទីនោះ។



4 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ១ ឆ្ន្រំ ២០២២

c. c. ព្រឹត្តិការណ៍៍សំខាន់ៗប្រ្រចាំំត្រីមាសរបស់គ្រឹះស្ថ្រនចុះបញ្ជីព្រឹត្តិការណ៍៍សំខាន់ៗប្រ្រចាំំត្រីមាសរបស់គ្រឹះស្ថ្រនចុះបញ្ជី
ជំហរទីផ្រសាររបស់ ABA បន្ដពង្រងឹបន្ថ្រមនៅក្នងុត្រមីាសទី១ ន្រឆ្ន្រ ំ២០២២ ដោយសរកិច្ចខិតខំប្រ្រងឹប្រ្រង ឥតឈប់ឈររបស់ធនាគារក្នងុ
ការនាំយកនូវដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ងយស្រួលជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ 

ការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ល្រតហ្វមស្រវធនាគារអនឡាញ និងស្វ័យស្រវការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ល្រតហ្វមស្រវធនាគារអនឡាញ និងស្វ័យស្រវ

តាមរយៈផ្ល្រតហ្វមឌីជីថលរបស់ខ្លួន ធនាគារ ABA បន្ដផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវបទពិសោធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគ្រដោយរលូន និង
ងយស្រួលគ្រប់ព្រលវ្រលា។ ABA Mobile ដ្រលជាកម្មវិធីស្រវធនាគារតាមទូរស័ព្ទដ្រដ៏ព្រញនិយមបំផុតរបស់ធនាគារ បានទទួលនូវ
ការក្រសម្រួល និងមុខងរ ថ្មីៗ ជាច្រើន៖

 ■ ជាមួយមុខងរ ABA ID ថ្ម ីអ្នកប្រើប្រ្រស់អាចទទួលប្រ្រក់តាមរយៈកូដ QR ផ្ទ្រល់ខ្លនួ ដ្រលអ្នកផ្ញើអាចស្គ្រន កូដនោះតាម ABA Mobile 
របស់ពួកគ្រ។ អ្នកទទួលក៏ អាចផ្ញើកូដ QR ជាលីង តាមឆត ឬ messenger ដ្រលកម្មវធីិ ABA Mobile របស់អ្នកផ្ញើ នឹងបើកដោយ
ស្វ័យប្រ្រវត្តិនៅព្រលពួកគ្រចុចលើលីងនោះ។

 ■ មុខងរ ABA ស្រវកម្ម បង្កើនបទពិសោធអ្នកប្រើប្រ្រស់ ដោយប្រ្រមូលស្រវទូទាត់ដ្រគូមួយចំនួនរបស់ធនាគារ ABA ទៅផ្ន្រកស្រវកម្ម 
ដច់ដោយឡ្រកនៅលើអ្រក្រង់ដើមន្រកម្មវិធី។ អ្នកប្រើ ABA Mobile ឥឡូវ អាចទូទាត់ស្រវផ្រស្រងៗពីដ្រគូរបស់ធនាគារ ABA  
បានយ៉្រងងយស្រួល ខណ៍ៈដ្រលអាចស្វ្រងរកការផ្ដល់ជូន ពិស្រសៗ ជាច្រើននៅទីនោះ។

 ■ មា្ច្រស់កាត Mastercard និង UnionPay ឥឡូវ អាចផ្ញើ និងទទួលប្រ្រក់ពីប្រ្រទ្រសកាន់ត្រច្រើនក្នុងតំបន់អាសីុបា៉្រសីុហ្វិក ក៏ដូចជា
ផ្ទ្ររក្នុងស្រុកដោយប្រើមុខងរផ្ទ្ររទៅកាតក្នុង ABA Mobile។ ការផ្ទ្ររ និងទូទាត់នឹងបញ្ចូលទៅគណ៍នីរបស់អ្នកទទួល ដ្រលភា្ជ្រប់
ជាមួយកាតដោយផ្ទ្រល់ស្ទើរត្រដំណល់គា្ន្រនឹងព្រលផ្ញើ។ មា្ច្រស់កាតអាចផ្ទ្រររហូតដល់ ២.៥០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងមួយប្រ្រតិបត្តិការ 
និងរហូតដល់ ១០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររកិ ក្នងុមួយខ្រ សម្រ្រប់ Mastercard Send និង ២០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររកិ  ក្នងុមួយខ្រ សម្រ្រប់ 
UnionPay MoneyExpress ជាមួយតម្ល្រស្រវសមរម្រយ។ 

ក្នងុដំណើរន្រការអភិវឌ្រឍស្រវស្វយ័ធនាគារបន្ថ្រមរបស់ខ្លនួ ធនាគារ ABA បានណ្រនាមំា៉្រសុនីបើកកាតដំបូងគ្រនៅកម្ពជុាកាលពីខ្រកុម្ភៈ។ 
មា៉្រសុនីបើកកាតន្រះអនញុ្ញ្រតឲ្រយអតថិជិនស្នើកាតឥណ៍ពន្ធ អន្តរ ជាតិរបស់ពួកគ្រក្នុង ABA Mobile ហើយបើកកាតនោះដោយប្រើព្រលត្រ
ពីរនាទី នៅទីតាំងមា៉្រសុីនបើកកាត តាមបណ្ដ្រ សខា ABA និងទីតាំងស្វ័យស្រវ ABA 24/7។ ត្រឹមរយៈព្រលបីខ្របនា្ទ្រប់ពីការដំណើរការ
មា៉្រសុីនបើកកាតជាផ្លូវការន្រះ អតិថិជន ABA បានបើកកាត ៥០.០០០ តាមម៉ា្រសុីនបើកកាត ABA។

ដើម្របពីង្រកីបណ្ដ្រញរបូ វន្ត ធនាគារ ABA បានបើកសខាដំបូងរបស់ខ្លនួក្នងុខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ ក៏ដូចជាទីតាងំស្វយ័ស្រវ ABA 24/7 ចំនួន
ប្រ្រំបន្ថ្រមក្នុងក្រុងភ្នំព្រញនៅតំបន់ដ្រលមានចរាចរមមាញឹកខា្ល្រំង។ ABA 24/7 ផ្ដល់ជូននូវស្រវធនាគារព្រញល្រញគ្រប់ព្រលវ្រលា ដ្រល
អនុញ្ញ្រតឲ្រយអតិថិជនធ្វើប្រ្រតិបត្តិការដក/ដក់ប្រ្រក់ ដក់មូលប្រប ទានបត្រពីធនាគារក្នុងស្រុកនានា និងបើកកាតធនាគារដោយមិនចាំំបាច់
តម្រង់ជួរនៅសខាធនាគារឡើយ។

ការលើកកម្ពស់ប្រ្រក់រៀលការលើកកម្ពស់ប្រ្រក់រៀល

ដោយបន្តលើកកម្ពស់រូបិយប័ណ៍្ណជាតិ ធនាគារបានដំណើរការយ៉្រងព្រញល្រញនូវស្រវទូទាត់ KHQR ដ្រលជាគំនិតផ្តួចផ្តើម របស់់  
ធនាគារ ជាតិន្រកម្ពុជា ដើម្របីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រ្រស់កាន់ត្រទូលំទូលាយន្រស្រវទូទាត់ តាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រ្រព័ន្ធទូទាត់ ABA PAY 
របស់ខ្លួន។

ការភា្ជ្រប់ប្រ្រព័ន្ធន្រះ អនុញ្ញ្រតឲ្រយអាជីវករ និងពាណិ៍ជ្ជករ ABA ទទួលទូទាត់ប្របឌីជីថល ពី អតិថិជន របស់ធនាគារដទ្រដ្រលជាសមាជិកបាគង
តាមរយៈកូដ QR ត្រមួយ។ អ្នកប្រើកម្មវធីិទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារ ឬមីក្រហិូរញ្ញវត្ថទុាងំនោះ នឹងអាចទូទាត់ ដោយ ស្គ្រនកូដ KHQR ABA PAY 
ជាមួយអាជីវករ ABA ជាង ១៥០.០០០ ទូទាំងប្រ្រទ្រស។ 

ការរួមចំណ្រកដល់សហគ្រិនខ្ម្ររដើម្របីគាំទ្រសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយមនៅកម្ពុជាការរួមចំណ្រកដល់សហគ្រិនខ្ម្ររដើម្របីគាំទ្រសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយមនៅកម្ពុជា

កាលពីខ្រកុម្ភៈ ធនាគារ ABA បានកា្ល្រយជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធី ត្រៀមខ្លួនដើម្របីទទួលបានការវិនិយោគ ដ្រលផ្តួចផ្តើមដោយ សហគ្រិនខ្ម្ររ 
(KE) ដ្រលជាអង្គភាពមួយស្ថតិក្រ្រមក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ(MEF) ទទួលបន្ទកុក្នងុការអនុវត្តកម្មវធីិគំាទ្រធុរកិច្ចថ្ម ីនិងសហគ្រ្រស
ធុនតូច និងមធ្រយមនៅកម្ពុជា។

ធនាគារបានបរិចាំ្ច្រគថវិកា ៥.០០០ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដល់កម្មវិធី ដ្រលរៀបចំឡើងដើម្របីជួយដល់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយមដ្រលមាន 
សកា្ត្រនុ ពល ខ្ពស់ពីគ្រប់វស័ិយ ឲ្រយត្រៀមខ្លនួរចួរាល់ដើម្របធីានាបាននូវដើមទុនចាំបំាច់សម្រ្រប់ពង្រកីអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ ជាមួយវគ្គបណ៍្ដុះបណ្ដ្រល
តាមការអនុវត្តជាក់ស្ដ្រង ការបង្វឹក និងការប្រ្រឹក្រសា។
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ការទទួលស្គ្រល់ជាលក្ខណ៍ៈអន្ដរជាតិការទទួលស្គ្រល់ជាលក្ខណ៍ៈអន្ដរជាតិ

កាលពីខ្រមករា Asiamoney ជាទស្រសនាវដ្តីថា្ន្រក់តំបន់របស់ Euromoney ដ្រលជាទស្រសនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ បានប្រ្រគល់ពានរង្វ្រន់ 
“ធនាគារក្នុងស្រុកឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពុជា ប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ ២០២១” ជូន ABA។ 

ABA បានទទួលពានរង្វ្រន់សម្រ្រប់យុទ្ធសស្ត្ររបស់ ខ្លួនលើនវនុវត្តន៍ ភាពល្រចធ្ល្រលើទីផ្រសារក្នុងស្រុក ការបង្កើនវិស័យពាណិ៍ជ្ជកម្ម  
អ្រឡកិត្រនិូក ក្នងុស្រកុ និងកិច្ចខិតខំប្រ្រងឹប្រ្រងដើម្របបំីព្រញតម្រវូការអតិថិជន ទំាងអស់ន្រះសម្រ្រចបានក្នងុបរបិទន្រការរកីរាលដលជំងឺកូវដី។ 

ពានរង្វ្រន់ "ធនាគារក្នុងស្រុកឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពុជា ប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ ២០២១" 
ពី ទស្រសនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុ Asiamoney



្ផនកទី�2 

ព័័ត៌មានអំំព័�លទីធផលប្ររតិបតីិការធ៊រកិចច
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a. a. លទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការធុរកិច្ចលទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការធុរកិច្ច  ដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្ន្រកដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្ន្រក

លទ្ធផល សម្រ្រច បាន សំខាន់ៗ ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២២ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០

  ផ្ន្រក ស្រវ ឥណ៍ទាន ផ្ន្រក ស្រវ ឥណ៍ទាន 

ចំនួនគណ៍នីឥណ៍ទាន  ៩៤.២៣១ ៩១.២៣៥ ៨១.៥៦៨

ឥណ៍ទានដុលសរុប (លានរៀល)  ២៣.៣៩៩.៣៥៤ ២១.៦៩៥.៧០២ ១៥.៥០៥.៩៨៨

  ផ្ន្រក ស្រវ ប្រ្រក់ បញ្ញើផ្ន្រក ស្រវ ប្រ្រក់ បញ្ញើ

ចំនួនគណ៍នីប្រ្រក់បញ្ញើ  ៣.០៧៤.៣៥៦ ២.០៨៥.១៧២ ១.៣៨២.៤០១

ប្រ្រក់បញ្ញើសរុប (លានរៀល)  ២៧.១៦៤.៤១១ ២៥.៦៨១.៣៩៦ ១៩.៧០៥.០៩០

 ព័ត៌មាន ទូទៅ  ព័ត៌មាន ទូទៅ 

ចំនួនសខាបើកដំណើរការ  ៨១ ៨១ ៧៩

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប  ៧.០០៧ ៦.៧៩៧ ៦.២៦៦

ចំនួនមា៉្រសុីន អ្រធី អឹម  ៦៣៤ ៥៧០ ៤៧១

ចំនួនមា៉្រសុីនទូទាត់  ៣.៦៩៧ ៣.២៩០ ១.៦២៧

b. b. រចនាសម្ព័ន្ធ ចំណ៍ូលរចនាសម្ព័ន្ធ ចំណ៍ូល

 ល . រ  ប្រ្រភព ចំណ៍ូល 

ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២២  ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២១  ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២០

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

១ ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់  ៥៣៣.១៦៤ ៨៧,៣៦ ៤១៧.៨៤៤ ៨៨,១៨ ៣៣៥.៤៣២ ៨៨,៨៧

២
ចំណ៍ូលកម្រ្រ 
និងជើងស

 ៦៥.១៣៣ ១០,៦៧ ៥១.២៤៧ ១០,៨២ ៣៨.៨៧២ ១០,៣០

៣ ចំណ៍ូល ផ្រស្រងៗ  ១២.០៤០ ១,៩៧ ៤.៧២៧ ១,០០ ៣.១២៥ ០,៨៣

ចំណ៍ូលសរុបចំណ៍ូលសរុប ៦១០៦១០..៣៣៧៣៣៧ ១០០១០០ ៤៧៣៤៧៣..៨១៨៨១៨ ១០០១០០ ៣៧៧៣៧៧..៤២៩៤២៩ ១០០១០០



្ផនកទី�3 

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដែរលបានត្រីរ�តព័ិនិតរយ
ឡើើងវិញដោយសវនករឯករាជ្រយ
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សូមយោងឧបសម្ព័ន្ធរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្រយ



្ផនកទី�4 

ការព័ិភាករសា និងការវិភាគ្គរបស់គ្គណ៍ៈគ្ររប់គ្ររង
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ការពិភាក្រសា និងវភិាគខាងក្រ្រមន្រះ ផ្ត្រតសំខាន់លើ លទ្ធផលប្រ្រតិបត្តកិារ និងស្ថ្រនភាពហរិញ្ញវត្ថ ុផ្អ្រកលើរបាយការណ៍ហ៍រិញ្ញវត្ថគិុតត្រមឹ
កាលបរចិ្ឆ្រទថ្ង្រទ ី៣១ ខ្រមនីា ឆ្ន្រ២ំ០២២ ដ្រលត្រវូបានត្រតួពនិតិ្រយរចួរាលដ់ោយសវនករឯករាជ្រយ។ របាយការណ៍ហ៍ិរញ្ញវត្ថតុ្រវូបានរៀបចំ
ស្របតាមស្តង់ដររបាយការណ៍ហិ៍រញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិន្រកម្ពជុា (“CIFRS”) និងអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តគិណ៍ន្រយ្រយពាក់ព័ន្ធនិងគោលការណ៍៍
ណ្រនានំានាដ្រលច្រញដោយ ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។ ធនាគារធ្វើការពិភាក្រសានិងវភិាគទៅលើ សមាសធាតុសំខាន់ៗន្ររបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ
និង កតា្ត្រសំខាន់ៗដ្រលប៉ះពាល់ដល់ប្រ្រក់ចំណ្រញរបស់ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់។

a. a. ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រប្រ្រតិបត្តិការទិដ្ឋភាពទូទៅន្រប្រ្រតិបត្តិការ  
១. ១. ការ វិភាគ ចំណ៍ូលការ វិភាគ ចំណ៍ូល

ធនគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ មានប្រ្រភពចំណ៍ូល ធំៗចំនួន៣ គឺ ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់ ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស និងចំណ៍ូល ផ្រស្រងៗ។

 ■ ចំណ៍លូមកពីការប្រ្រក់ រមួមាន ចំណ៍លូការប្រ្រក់ពីការផ្តល់ឥណ៍ទានដល់អតិថិជន ចំណ៍លូការប្រ្រក់ពីការដក់ប្រ្រក់បញ្ញើនៅធនាគារ 
និង ចំណ៍ូលមកពីមូលបត្រវិនិយោគនានា។

 ■ ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស រួមមាន ការសន្រយាឥណ៍ទាន ចំណ៍ូលពីការផ្ទ្ររប្រ្រក់និងវ្ររប្រ្រក់ ចំណ៍ូលពីប័ណ៍្ណផ្រស្រងៗ។

 ■ ចំណ៍ូល ផ្រស្រងៗ រួមមាន ចំណ៍ូល ព ីអត្រ្រប្ដូរប្រ្រក់ និង ចំណ៍ូល ផ្រស្រងៗទៀត។

២. ២. ការវិភាគចំណ៍ូលតាមផ្ន្រកការវិភាគចំណ៍ូលតាមផ្ន្រក

ល.រ ប្រ្រភ្រទចំណ៍ូល 

ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២២ ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២១ ត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២០

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

១ ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់  ៥៣៣.១៦៤ ៨៧,៣៦ ៤១៧.៨៤៤ ៨៨,១៨ ៣៣៥.៤៣២ ៨៨,៨៧

២
ចំណ៍ូលកម្រ្រ  
និងជើងស  ៦៥.១៣៣ ១០,៦៧ ៥១.២៤៧ ១០,៨២ ៣៨.៨៧២ ១០,៣០

៣ ចំណ៍ូល ផ្រស្រងៗ  ១២.០៤០ ១,៩៧ ៤.៧២៧ ១,០០ ៣.១២៥ ០,៨៣

 ចំណ៍ូល សរុប  ចំណ៍ូល សរុប ៦១០៦១០..៣៣៧៣៣៧ ១០០១០០ ៤៧៣៤៧៣..៨១៨៨១៨ ១០០១០០ ៣៧៧៣៧៧..៤២៩៤២៩ ១០០១០០

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានចំណូ៍លដ៏ធំមកពីការប្រ្រក់ ដ្រលមានចំនួន ៨៧,៣៦% ន្រប្រ្រក់ចំណូ៍លសរុបក្នុងត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២២ ដ្រលនៅក្នុងនោះ ៩៧,៣២% បានមកពីចំណ៍ូលការប្រ្រក់ពីការផ្តល់ឥណ៍ទានដល់អតិថិជន។

៣. ៣. ការវិភាគគមា្ល្រតចំណ្រញដុលការវិភាគគមា្ល្រតចំណ្រញដុល

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ បានរៀបចំរបាយការណ៍៍លទ្ធផលរបស់ខ្លួនក្នុងទម្រង់ជា របាយការណ៍៍ ដ្រលមិនបង្ហ្រញពីប្រ្រក់ចំណ្រញដុល។ 
ប៉ុន្ត្រ ទម្រង់របាយការណ៍៍ន្រះអាចបង្ហ្រញលើប្រ្រក់ចំណ្រញពីការប្រ្រក់សុទ្ធ ដ្រលទទួលបានមកពីចំណ៍ូលការប្រ្រក់សរុប ដកនឹងចំណយ
ការប្រ្រក់ ដ្រលនឹងត្រូវយកមកពិភាក្រសានៅក្នុងចំណ៍ុច ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ។
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៤. ៤. ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ

i) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍ ប្រ្រក់ចំណ្រញ 
 មុនបង់ពន្ធ

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២២ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់  ៥៣៣.១៦៤ ៤១៧.៨៤៤  ១១៥.៣២០ ២៧,៦០

ចំណយលើការប្រ្រក់  (៦៦.៣០៦) (៦២.៨៣៣)  (៣.៤៧៣) ៥,៥៣

ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធ  ៤៦៦ ៤៦៦..៨៥៨ ៨៥៨ ៣៥៥៣៥៥..០១១០១១  ១១១ ១១១..៨៤៧ ៨៤៧ ៣១៣១,,៥១៥១

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស  ៦៥.១៣៣ ៥១.២៤៧  ១៣.៨៨៦ ២៧,១០

ចំណយកម្រ្រ និងជើងស  (២២.៦៧៦) (១៨.៤១២)  (៤.២៦៤) ២៣,១៦

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធ  ៤២ ៤២..៤៥៧ ៤៥៧ ៣២៣២..៨៣៥៨៣៥  ៩ ៩..៦២២ ៦២២ ២៩២៩,,៣០៣០

ចំណ៍ូលប្រ្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ  ១២.០៤០ ៤.៧២៧  ៧.៣១៣ ១៥៤,៧១

ចំណយបុគ្គលិក  (៩៣.៩៤៧) (៨០.៣៩៤)  (១៣.៥៥៣) ១៦,៨៦

ចំណយរំលស់  (២២.៤២៤) (១៨.០៣៦)  (៤.៣៨៨) ២៤,៣៣

ចំណយប្រ្រតិបត្តិការ  (៣៥.៣០៨) (៣៣.៣៣៣)  (១.៩៧៥) ៥,៩៣

ការខាតបង់សុទ្ធរំពឹងទុកលើ 
ឧបករណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 (២១.៩៨៥) (១៦.៨៨៩)  (៥.០៩៦) ៣០,១៧

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ  ៣៤៧ ៣៤៧..៦៩១ ៦៩១ ២៤៣២៤៣..៩២១៩២១  ១០៣ ១០៣..៧៧០ ៧៧០ ៤២៤២,,៥៤៥៤

ក្នងុត្រមីាសទី១ ឆ្ន្រ២ំ០២២ ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធមានចំនួន ៣៤៧.៦៩១ លានរៀល ដ្រលបានកើនឡើង៤២,៥៤% ស្មើនឹង ១០៣.៧៧០ 
លានរៀល ប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី១ ឆ្ន្រ២ំ០២១។ ការកើនឡើងន្រប្រ្រក់ចំណ្រញន្រះ គឺបណ្ដ្រលមកពីការកើនឡើង ២៧,៦០% ន្រ
ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់ និង ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស ២៧,១០% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២១។
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ii) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍ ប្រ្រក់ចំណ្រញ 
 មុនបង់ពន្ធ

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់ ៤១៧.៨៤៤ ៣៣៥.៤៣២ ៨២.៤១២ ២៤,៥៧

ចំណយលើការប្រ្រក់ (៦២.៨៣៣) (៥៥.២២២) (៧.៦១១) ១៣,៧៨

ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធ ៣៥៥៣៥៥..០១១០១១ ២៨០២៨០..២១០២១០ ៧៤៧៤..៨០១៨០១ ២៦២៦,,៦៩៦៩

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស ៥១.២៤៧ ៣៨.៨៧២ ១២.៣៧៥ ៣១,៨៤

ចំណយកម្រ្រ និងជើងស (១៨.៤១២) (១៨.០៤២) (៣៧០) ២,០៥

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធ ៣២៣២..៨៣៥៨៣៥ ២០២០..៨៣០៨៣០ ១២១២..០០៥០០៥ ៥៧៥៧,,៦៣៦៣

ចំណ៍ូលប្រ្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ ៤.៧២៧ ៣.១២៥ ១.៦០២ ៥១,២៦

ចំណយបុគ្គលិក (៨០.៣៩៤) (៧៣.៣១៥) (៧.០៧៩) ៩,៦៦

ចំណយរំលស់ (១៨.០៣៦) (១៦.៣០៣) (១.៧៣៣) ១០,៦៣

ចំណយប្រ្រតិបត្តិការ (៣៣.៣៣៣) (៣១.៧៩៩) (១.៥៣៤) ៤,៨២

ការខាតបង់សុទ្ធរំពឹងទុកលើ 
ឧបករណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(១៦.៨៨៩) (៧.៩៨១) (៨.៩០៨) ១១១,៦២

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ២៤៣២៤៣..៩២១៩២១ ១៧៤១៧៤..៧៦៧៧៦៧ ៦៩៦៩..១៥៤១៥៤ ៣៩៣៩,,៥៧៥៧

ក្នងុត្រមីាសទី១ ឆ្ន្រ២ំ០២១ ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធមានចំនួន ២៤៣.៩២១ លានរៀល ដ្រលបានកើនឡើង ៣៩,៥៧% ស្មើនឹង ៦៩.១៥៤ 
លានរៀល ប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី១ ឆ្ន្រ២ំ០២០។ ការកើនឡើងន្រប្រ្រក់ចំណ្រញន្រះ គឺបណ្ដ្រលមកពីការកើនឡើង ២៤,៥៧% ន្រ
ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់ និង ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស ៣១,៨៤% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២០។
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៥. ៥.  ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញ ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញ

i) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍  
ប្រ្រក់ចំណ្រញ

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២២ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី១ 
 ឆ្ន្រំ២០២១ 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
( ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ  ៣៤៧.៦៩១ ២៤៣.៩២១  ១០៣.៧៧០ ៤២,៥៤

ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ៍ូល  (៧៣.០១៦) (៥១.២២៥)  (២១.៧៩១) ៤២,៥៤

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ  ២៧៤ ២៧៤..៦៧៥ ៦៧៥ ១៩២១៩២..៦៩៦៦៩៦  ៨១ ៨១..៩៧៩ ៩៧៩ ៤២៤២,,៥៤៥៤

ក្នងុត្រមីាសទី១ ឆ្ន្រ២ំ០២២ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ បានទទួលប្រ្រក់ចំណ្រញបនា្ទ្រប់ពីបង់ពន្ធ ចំនួន ២៧៤.៦៧៥ លានរៀល ដ្រលបាន
កើនឡើងចំនួន ៤២,៥៤% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី១ ឆ្ន្រ២ំ០២១ បង្ហ្រញអំពីការលូតលាស់យ៉្រងខា្ល្រងំរបស់ធនាគារ។ ជាលទ្ធផល 
ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានអនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនចំនួន ៦,២៤% និង អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មចំនួន 
០,៨៤% សម្រ្រប់ត្រីមាសទី ១ គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣១ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២។

ii) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍  
ប្រ្រក់ចំណ្រញ

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
( ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ២៤៣.៩២១ ១៧៤.៧៦៧ ៦៩.១៥៤ ៣៩,៥៧

ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ៍ូល (៥១.២២៥) (៣៨.៤៥០) (១២.៧៧៥) ៣៣,២២

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ១៩២១៩២..៦៩៦៦៩៦ ១៣៦១៣៦..៣១៧៣១៧ ៥៦៥៦..៣៧៩៣៧៩ ៤១៤១,,៣៦៣៦

ក្នងុត្រមីាសទី១ ឆ្ន្រ២ំ០២១ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ បានទទួលប្រ្រក់ចំណ្រញបនា្ទ្រប់ពីបង់ពន្ធ ចំនួន ១៩២.៦៩៦លានរៀល ដ្រលបាន
កើនឡើងចំនួន ៤១,៣៦% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី១ ឆ្ន្រ២ំ០២០ បង្ហ្រញអំពីការលូតលាស់យ៉្រងខា្ល្រងំរបស់ធនាគារ។ ជាលទ្ធផល 
ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានអនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនចំនួន ៦,០២% និង អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មចំនួន 
០,៧៥% សម្រ្រប់ត្រីមាសទី ១ គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣១ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២១។

៦. ៦. ការវិភាគលទ្ធផលលម្អិតសរុបការវិភាគលទ្ធផលលម្អិតសរុប

i) ការវិភាគលទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្ររបាយការណ៍៍លទ្ធផល 
លម្អិតសរុប

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២២ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ  ២៧៤.៦៧៥ ១៩២.៦៩៦  ៨១.៩៧៩ ៤២,៥៤

លទ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗ  (១២.៥៤៧) ៩៤៥  (១៣.៤៩២) (១.៤២៧,៧២)

លទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទលទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ  ២៦២ ២៦២..១២៨ ១២៨ ១៩៣១៩៣..៦៤១៦៤១  ៦៨ ៦៨..៤៨៧ ៤៨៧ ៣៥៣៥,,៣៧៣៧



15ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ១ ឆ្ន្រំ ២០២២

ii) ការវិភាគលទ្ធផលលម្អិតសរុបពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្ររបាយការណ៍៍លទ្ធផល 
លម្អិតសរុប

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី១ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ១៩២.៦៩៦ ១៣៦.៣១៧ ៥៦.៣៧៩ ៤១,៣៦

លទ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗ ៩៤៥ (១.០៣៧) ១.៩៨២ (១៩១,១៣)

លទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទលទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ១៩៣១៩៣..៦៤១៦៤១ ១៣៥១៣៥..២៨០២៨០ ៥៨៥៨..៣៦១៣៦១ ៤៣៤៣,,១៤១៤

៧. ៧. ការវិភាគកតា្ត្រ និងនិនា្ន្រការដ្រលប៉ះពាល់ស្ថ្រនភាព និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុការវិភាគកតា្ត្រ និងនិនា្ន្រការដ្រលប៉ះពាល់ស្ថ្រនភាព និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣១ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២២ គណ៍ៈគ្រប់គ្រងទទួលស្គ្រល់ថា ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ មិនមាន កតា្ត្រសំខាន់ៗ និងនិនា្ន្រការ 
សំខាន់ៗណដ្រលអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ ឡើយ។

b. b. កតា្ត្រសំខាន់ៗដ្រលប៉ះពាល់លើផលចំណ្រញកតា្ត្រសំខាន់ៗដ្រលប៉ះពាល់លើផលចំណ្រញ
១. ១. ការវិភាគពីលក្ខខណ៍្ឌន្រតម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ ការវិភាគពីលក្ខខណ៍្ឌន្រតម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ 

ធនាគារ ABA ចាំត់ទុកចំណ៍ុចខាងក្រ្រម ជាកតា្ត្រជោគជ័យដ្រល នាំ មកនូវផលចំណ្រញ៖

 ■ កំណើនមូលនិធិ ដោយសរតម្រូវការបញ្ញើសម្រ្រប់ធនាគារ រួមជាមួយផលិតផល និងស្រវកម្មប្រ្រតិបតិ្ត ការផ្រ្រសងៗទៀត

 ■ កំណើនផលបត្រឥណ៍ទាន ដោយសរតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្រសារ មកលើផលិតផលកម្ចីរបស់ធនាគារ ជាពិស្រសវិស័យ MSME។

កតា្ត្រទាងំពីរន្រះ ត្រវូបានរាប់បញ្ចលូជាមួយការបន្តអភិវឌ្រឍលើប្រ្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ធនាគារ ដ្រលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផល និងស្រវកម្ម
ហរិញ្ញវត្ថដ៏ុទំនើប និងប្រ្រកបដោយនវនុវត្ត។ ធនាគារក៏បានវនិិយោគដ៏សំខាន់នៅក្នងុការពង្រងឹឧបករណ៍ ៍ស្វយ័ ស្រវធនាគារ ដោយធ្វើការ
តម្លើងបន្ថ្រមនូវមា៉្រសុីនដក់ ATM មា៉្រសុីនដក់/ដកប្រ្រក់ មា៉្រសុីនដក់ប្រ្រក់ មា៉្រសុីនដក់មូលប្របទានបត្រ មា៉្រសុីនបើកកាត មា៉្រសុីនទូទាត់ 
POS និងការពង្រីកបណ្ដ្រញទូទាត់តាមកូដ QR របស់ខ្លួន។

២. ២. ការវិភាគពីការឡើងចុះន្រថ្ល្រវត្ថុធាតុដើម ការវិភាគពីការឡើងចុះន្រថ្ល្រវត្ថុធាតុដើម 

ធនាគារ ABA ប្រ្រតិបត្ដិការក្នុងវិស័យស្រវកម្ម ដូច្ន្រះការឡើងចុះន្រតម្ល្ររបស់វត្ថុធាតុដើមមិនប៉ះពាល់ដល់ធនាគារឡើយ។

៣. ៣. ការវិភាគលើពន្ធការវិភាគលើពន្ធ

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ ស្ថិតនៅក្រ្រមច្របាប់ន្រក្រុមហ៊ុនពាណ៍ិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យពន្ធដរន្រប្រ្រទ្រសកម្ពុជា ដូច្ន្រះ ធនាគារ មានកាតព្វកិច្ច
ក្នុងការបង់ពន្ធ ដ្រលបានកំណ៍ត់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរន្រកម្ពុជា។

ការបង់ពន្ធនានាជូនអគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ ក៏ជាការរមួចំណ្រកដល់សង្គម និងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រ្រទ្រសកម្ពជុាផងដ្ររ។ សម្រ្រប់អនុលោម
ភាពល្អលើកាតព្វកិច្ចពន្ធដរ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានវញិ្ញ្របនបត្រអនុលោមភាពសរពើពន្ធប្រ្រភ្រទ “មាស“ ពី អគ្គនាយកដ្ឋ្រន
ពន្ធដរ នៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០ ដ្រលមានសុពលភាព ២ឆ្ន្រំ សម្រ្រប់ឆ្ន្រំជាប់ពន្ធ ២០២១ និង ២០២២។

៤. ៤. ការវិភាគលើធាតុដ្រលខុសពីធម្មតា និងធាតុវិសមញ្ញ ការវិភាគលើធាតុដ្រលខុសពីធម្មតា និងធាតុវិសមញ្ញ 

គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣១ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ ២០២២ គណ៍ៈគ្រប់គ្រងទទួលស្គ្រល់ថាធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសរវន្តដោយ
សកម្មភាពប្រ្រតិបត្តកិារ ឬ ព្រតឹ្តកិារណ៍៍ណមួយដ្រលមានលក្ខណ៍ៈជាសរវន្ត និង មិនប្រ្រក្រតីនោះទ្រលើកល្រងត្រផលប៉ះពាល់ន្រការរាតត្របាត
វីរុសកូរ៉ូណ (“កូវីដ ១៩”) ។

ផលប៉ះពាល់ន្រវីរុសកូវីដ-១៩

នៅអំឡុងព្រលរបាយការណ៍៍ន្រះ ផលប៉ះពាល់ន្រការរាត្របាតន្រជំងឺកូវដី-១៩ បានបន្តជះឥទ្ធពិលដល់ប្រ្រទ្រសនិងស្រដ្ឋកិច្ច។ ត្រមីាសទីបួន 
ឆ្ន្រ២ំ០២១ បានឆ្លងកាត់ដំណក់កាលចាំប់ផ្តើមន្រការបើកប្រ្រទ្រសឡើងវញិ បនា្ទ្រប់ពីលក្ខខណ៍្ឌបទប្របញ្ញត្ត ិតម្រវូ ចតា្ត្រឡស័ីកលើអ្នកធ្វើដំណើរ
ដ្រលបានចាំក់វ៉្រក់សងំគ្រប់ចំនួន ត្រវូបានលុបចោលក្នងុខ្រវចិ្ឆកិា ២០២១។ យើងរពឹំងពីការងើបឡើងវញិន្រស្រដ្ឋកិច្ចក្នងុប្រ្រទ្រស បនា្ទ្រប់ពី
មានការសម្រ្រចចិត្តលុបចោលលក្ខខណ៍្ឌន្រះ ពីសំណក់រាជរដ្ឋ្រភិបាល ដ្រលនឹងជួយ ស្ត្ររ វិស័យទ្រសចរណ៍៍ និងវិស័យ ផ្រស្រងៗទៀត។



16 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ១ ឆ្ន្រំ ២០២២

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និង រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាបានចាំត់វិធានការជាច្រើន ដើម្របីជួយសម្រួលដល់ស្រដ្ឋកិច្ច និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការ
ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នងុរយៈព្រលដ្រលមិនធា្ល្រប់មានពីមុនមក ដ្រលរមួមានដូចជាការអនុញ្ញ្រតឱ្រយធ្វើការរៀបចំឥណ៍ទានឡើងវញិ និងការបង្កើត
ន្រធនាគារសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម ដើម្របីសម្របសម្រួលគម្រ្រងសហហិរញ្ញប្របទានទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម។ 

ធនាគារបានធ្វើការវនិិច្ឆយ័ចំពោះផលប៉ះពាល់ន្រ កូវដី-១៩ ទៅតាមការណ្រនំារបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា និងស្តង់ដររបាយការណ៍ទ៍ាក់ទង
នឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ហើយមានការរំពឹងទុកន្រការខាតបង់ឥណ៍ទានដ្រលបានរំពឹងទុក (“ECL”) ដោយបានធ្វើការត្រួតពិនិត្រយទៅលើ 
ម៉ូឌ្រល ECL។ ធនាគារនឹងបន្តការត្រួតពិនិត្រយពីផលប៉ះពាល់ន្រកូវីដ-១៩ និងចាំត់គ្រប់វិធានការទប់ស្ក្រត់រាល់ឥទ្ធិពលដ្រលអាចប៉ះពាល់
ដល់ប្រ្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។

c. c. ការប្រ្រប្រ្រួលសំខាន់ៗលើការលក់ការប្រ្រប្រ្រួលសំខាន់ៗលើការលក ់ និងចំណ៍ូលនិងចំណ៍ូល  

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២២ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ ទទួលបានកំណ៍ត់ត្រ្រកំណើនន្រចំណ៍ូលគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ដោយធានាបាននូវ
ចំណ៍ូលការប្រ្រក់សុទ្ធសរុប ៤៦៧ ប៊ីលានរៀល ដ្រលស្មើនឹងកំណើន ៣១,៥១% ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្ន្រក្នុងឆ្ន្រំ២០២១។

d. d. ផលប៉ះពាល់ន្រការប្តូររូបិយប័ណ៍្ណផលប៉ះពាល់ន្រការប្តូររូបិយប័ណ៍្ណ  អត្រ្រការប្រ្រក់អត្រ្រការប្រ្រក់  និងថ្ល្រទំនិញនិងថ្ល្រទំនិញ  

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុ ីចំកាត់ ប្រ្រកាន់ភា្ជ្រប់នូវយទុ្ធសស្រ្តមិនបណោ្ដ្រយឱ្រយទទួលរងហានិភ័យពីស្ថ្រនភាពរបិូយប័ណ៍្ណបរទ្រសចំហច្រើន។ ស្ថ្រនភាព
ចំហន្ររូបិយប័ណ៍្ណបរទ្រស ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ និងចាំត់ច្រងជាប្រ្រចាំំ ដោយធៀបនឹងតម្រូវការប្រ្រតិ បត្ដិការ រូបិយប័ណ៍្ណរបស់អតិថិជន និង
ការគ្រប់គ្រងតារាងសមតុល្រយរបស់ធនាគារ ដោយធានាបាននូវ និរន្ដរ ភាពន្រប្រ្រក់ចំណ្រញជូនធនាគារ។

ពាកព់័ន្ធនឹងអត្រ្រការប្រ្រក់ ធនាគាររក្រសាបាននូវគោលនយោបាយអត្រ្រការប្រ្រក់ថ្ររសម្រ្រប់ប្រ្រក់បញ្ញើ និងកម្ចីរបស់ខ្លួន។ ដូច្ន្រះ ធនាគារ
មិនមានការប្រ្រប្រ្រលួជាសរវន្ដណមួយពាក់ពន្ធនឹងអត្រ្រការប្រ្រក់ក្នងុអំឡងុព្រលរបាយការណ៍៍ន្រះឡើយ។ ឥទ្ធពិលន្រតម្ល្រទំនិញ មិនបង្ក
ផលប៉ះពាល់ដល់ធនាគារឡើយ។

e. e. ផលប៉ះពាល់ន្រអតិផរណផលប៉ះពាល់ន្រអតិផរណ
អត្រ្រអតិផរណរួមជាមធ្រយមនៅកម្ពុជាគិតត្រឹម ឆ្ន្រំ២០២១ មានកម្រិតត្រឹម ២,៩% យោងតាមរបាយការណ៍៍ប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ២០២១ ដ្រលច្រញ
ដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ ដូច្ន្រះនៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២២ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសរវន្ដន្រអតិផរណមកលើការចំណយ
ប្រ្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ABA ឡើយ។

f. f. គោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច  សរពើពន្ធសរពើពន្ធ  និងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលនិងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល
ដោយសរជំងឺកូវីដ-១៩ នៅត្រជាកតា្ត្រចម្របងដ្រលក្រទម្រង់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា រាជរដ្ឋ្រភិបាលបានបន្តដក់ច្រញនូវវិធានការដើម្របីជួយដល់
វិស័យអាទិភាព ដើម្របីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្រការរាតត្របាតមកលើសង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ច៖

 ■ គំាទ្រជាសច់ប្រ្រក់ផ្ទ្រល់ជួយដល់កម្មករកាត់ដ្ររ និង បុគ្គលិក ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍៍ដ្រលអត់ការងរធ្វើ និងប្រ្រជាជនដ្រលជួបការ
លំបាកបំផុត។ 

 ■ ការជំរុញនូវការរៀបចំឥណ៍ទានឡើងវិញ ដើម្របីផ្តល់កម្ចីដល់អតិថិជនដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសរវិបត្តិវីរុសកូវីដ-១៩។

 ■ ការគាំទ្ររបស់ធនាគារដោយប្រ្រុងប្រ្រយ័ត្ន ដើម្របីជំរុញ បន្ថ្រមការគាំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះវិស័យ ស្រដ្ឋកិច្ច តាមរយៈអនុបាតដើមទុន 
លក្ខខណ៍្ឌតម្រូវប្រ្រក់បម្រុងដើមទុន អប្របបរមា និងកម្ចី។

 ■ ដក់ឱ្រយដំណើរការធនាគារសហគ្រ្រសធុនតូច និង មធ្រយមកម្ពជុា និង គម្រ្រង សហហរិញ្ញប្របទាន ទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម 
(SCFS) ដើម្របីគាំទ្រអតិថិជនកម្ចីដ្រលរងផលប៉ះពាល់ តាមរយៈការផ្តល់កម្ចីដ្រលមានលក្ខខណ៍្ឌពិស្រស។

 ■ លើកល្រងពន្ធសម្រ្រប់វិស័យកាត់ដ្ររ វិស័យទ្រសចរណ៍៍ និងវិស័យអាកាសចរណ៍៍។

 ■ ធ្វើឱ្រយមានភាពងយស្រលួនូវវធិាននានាសម្រ្រប់ ភស្តភុារកម្ម ការនាចូំល និងការនាចំ្រញ និងផ្តល់ការបញ្ចុះតម្ល្រលើវកិ្កយបត្រអគ្គសីនី 
សម្រ្រប់ឧស្រសាហកម្មដ្រលរងផលប៉ះពាល់បំផុត។ 

វធិានការទាងំន្រះ ព្រមជាមួយគំនិតផ្តចួផ្តើមផ្រស្រងៗរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុា មានគោលបំណ៍ងគំាទ្រស្រដ្ឋកិច្ច និង វស័ិយហិរញ្ញវត្ថ ុជាពិស្រស។ 
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លោក Madi Akmambet
អភិបាលប្រ្រតិបត្តិ

លោក Madi Akmambet
អភិបាលប្រ្រតិបត្តិ

 ហត្ថល្រខា អភិបាល របស់ បុគ្គល ចុះបញ្ជី លក់ មូលបត្រ 

ថ្ង្រទី១២ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ ២០២២
ហត្ថល្រខា និងត្រ្រ ជ. លោក Dominic Jacques

អភិបាលមិនប្រ្រតិបត្តិ

ចុះហត្ថលលខារួច ចុះហត្ថលលខារួច
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