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ព័័ត៌មានហិិរញ្ញញវតុ�សង្ខេេរប

ស្ថ្រនភាព ហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)
ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២០

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០១៩

ទ្រព្រយសកម្មសរុប ៣០.៥២៥.៣៦៨ ២៤.៧៨៨.៩០៦ ១៧.៩០៩.១៧០

បំណ៍ុលសរុប ២៦.៤៨៣.៣៣៣ ២១.៦៨៣.២០២ ១៥.៨៨៦.៤២១

មូលធនសរុប ៤.០៤២.០៣៥ ៣.១០៥.៧០៤ ២.០២២.៧៤៩

 លទ្ធផល ហិរញ្ញវត្ថុ  (លានរៀល)
ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២០

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០១៩

ចំណ៍ូលសរុប ៥៣៦.០៤៧ ៤១៩.៥៧៣ ៣៣០.៣៦៣

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ៣១០.២៤៤ ២០១.៣៧០ ១៥៥.៧១១

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ២៤៥.៣៥៨ ១៥៧.០៧០ ១៣១.១៣៥

ចំណ៍ូលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ២៤៧.៧២៧ ១៥៩.៥៦០ ១២៧.២១៣

អនុបាត ហិរញ្ញវត្ថុ (%)
ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២០

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០១៩

អនុបាតសធនភាព ១៧,៣៩ ១៨,០៨ ១៩,៩៤

អនុបាតបំណ៍ុលធៀបនឹងមូលធន ៦៥៥,២០ ៦៩៥,៨៦ ៧៨៥,៣៩

អនុបាតសន្ទនីយភាព ១៦៤,២៣ ១៦៦,៦២ ១៦២,៣២

អនុបាតឥណ៍ទានមិនដំណើរការ ០,៨១ ០,៨០ ០,៧០

អនុបាតបញ្ញើធៀបនឹងឥណ៍ទាន ៨១,៦៧ ៧៨,៦៩ ៨១,៤២

អនុបាតផលចំណ្រញ (%)
ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២០

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០១៩

អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មមធ្រយម (ROAA) [១] ០,៨៣ ០,៧២ ០,៨៣

អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនមធ្រយម (ROAE) [១] ៦,៥០ ៥,៤៧ ៧,៨២

អនុបាតលទ្ធភាពបង់ការប្រ្រក់ [១] ៥៨៧,៤៥ ៤១៦,៥៧ ៣៩៤,៣៩

ចំណ្រញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធ ិ
(ករណ៍ីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធ)ិ

គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធ ិ
(ករណ៍ីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធ)ិ

គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀត (ប្រ្រសិនមាន) គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

[១] អនុបាតទាងំន្រះមិនម្រនជាអនុបាតប្រ្រចាំឆំ្ន្រនំោះទ្រ ហើយត្រវូបានគណ៍នាដោយប្រើតួល្រខចំណ្រញ ឬខាត រយៈព្រល ៣ខ្រ ចាំប់ពីថ្ង្រទី ១  ខ្រកក្កដា ដល់ថ្ង្រទី ៣០  ខ្រកញ្ញ្រ ន្រការយិបរចិ្ឆ្រទរបាយការណ៍នី៍មួយៗ។
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+៥៥, ៣  
ពីត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២០

+៣០,១  
ពីឆ្ន្រំ២០២០

+២២,១  
ពីឆ្ន្រំ២០២០

+២៣,១  
ពីឆ្ន្រំ២០២០

III

ក្រាររហិិិកអំំព័�ព័័ត៌មានហិិរញ្ញញវតុ�សង្ខេេរប

ទ្រព្រយសកម្ម សរុបទ្រព្រយសកម្ម សរុប
គិតជាលាន រៀល

៣០៣០..៥២៥៥២៥..៣៦៨៣៦៨
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២១

២៤២៤..៧៨៨៧៨៨..៩០៦៩០៦
ឆ្ន្រំ២០២០

១៧១៧..៩០៩៩០៩..១៧០១៧០
ឆ្ន្រំ២០១៩

បំណ៍ុល សរុបបំណ៍ុល សរុប
គិតជាលាន រៀល

២៦២៦..៤៨៣៤៨៣..៣៣៣៣៣៣
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២១

២១២១..៦៨៣៦៨៣..២០២២០២
ឆ្ន្រំ២០២០

១៥១៥..៨៨៦៨៨៦..៤២១៤២១
ឆ្ន្រំ២០១៩

មូលធន សរុបមូលធន សរុប
គិតជាលាន រៀល

៤៤..០៤២០៤២..០៣៥០៣៥
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២១

៣៣..១០៥១០៥..៧០៤៧០៤
ឆ្ន្រំ២០២០

២២..០២២០២២..៧៤៩៧៤៩
ឆ្ន្រំ២០១៩

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

+១១ (ឯកតាមូលដា្ឋ្រន)
BPS  

ពីត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២០

០០,,៨៣៨៣
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២១

០០,,៧២៧២
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២០

០០,,៨៣៨៣
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០១៩

អនុបាត ចំណ្រញ ធៀប  នឹង មូលធនមធ្រយមអនុបាត ចំណ្រញ ធៀប  នឹង មូលធនមធ្រយម
គិតជាភាគរយ

+១០៣ (ឯកតាមូលដា្ឋ្រន)
BPS  

ពីត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២០

៦៦,,៥០៥០
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២១

៥៥,,៤៧៤៧
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២០

៧៧,,៨២៨២
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០១៩

លទ្ធផល លម្អិត ក្នុង ការិយបរិច្ឆ្រទលទ្ធផល លម្អិត ក្នុង ការិយបរិច្ឆ្រទ
គិតជាលាន រៀល

២៤៧២៤៧..៧២៧៧២៧
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២១

១៥៩១៥៩..៥៦០៥៦០
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២០

១២៧១២៧..២១៣២១៣
ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០១៩
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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 ក្នុងត្រីមាសទីបី ឆ្ន្រំ២០២១ ស្របទៅតាម
លក្ខខណ៍្ឌកំណ៍ត់របស់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា។

ដោយប្រ្រទ្រសជាតិបានបន្តវឌ្រឍនភាពទៅមុខក្នងុដំណើរឆ្លងកាត់ជំងឺឆ្លងរាលដាលជាសកល និងបង្ហ្រញពីភាពជោគជ័យសំខាន់ៗក្នងុការចាំក់
វ៉្រកស់ំងជូនប្រ្រជាពលរដ្ឋ ទីផ្រសារចាំប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញ នៅជិតដំណាច់ព្រលន្ររបាយការណ៍៍។ ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយ ការ
ផ្ទុះន្រការចម្លងម្ររោគក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍ស៍ហគមន៍ដ៏ធំបំផុតដ្រលកើតឡើងតាងំពីខ្រកុម្ភៈ នៅត្រអូសបនា្ល្រយ ហើយបូកផ្រសជំាមួយការធា្ល្រក់ចុះ
ន្រជើងហោះហើរ និងទ្រសចរអន្តរជាតិ នៅត្របន្តបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ជាពិស្រស វិស័យបដិសណា្ឋ្ររកិច្ច 
វិស័យកាត់ដ្ររ និងវិស័យសំណ៍ង់។ 

ធនាគារ បន្តរៀបចំកម្ចឡីើងវញិ សម្រ្រប់អ្នកខ្ចដី្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីឥទ្ធពិលអវជិ្ជមានន្រះ។ គិតត្រមឹដំណាច់ត្រមីាសទីបី ឆ្ន្រ ំ២០២១ 
កម្ចីដ្រលបានរៀបចំឡើងវិញមានចំនួន ១៤.១០២ ជាទឹកប្រ្រក់ចំនួន ៧២០លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ ចំណ្រកន្រកម្ចីរៀបចំឡើងវិញ នៅក្នុង
ផលបត្រកម្ចីសរុបមានអត្រ្រ ១៥%។ ទន្ទឹមន្រះដ្ររ ធនាគារ ABA ចាំត់ទុកកម្ចីដ្រលបានរៀបចំឡើងវិញ ជាកម្ចីដ្រលមានគុណ៍ភាពខ្ពស់ 
ដោយសរ ៨០% ក្នងុចំណោមនោះ បានស្នើសំុរយៈព្រលអនុគ្រ្រះសម្រ្រប់ការបង់ប្រ្រក់ដើម និងបន្តបង់ត្រការប្រ្រក់។ ធនាគារ ABA នឹង
បន្តជួយដល់អតិថិជនកម្ចីរបស់ខ្លួន ក្នុងការជម្នះព្រលវ្រលាដ៏លំបាកន្រះតាមរយៈគោលនយោបាយរៀបចំកម្ចីឡើងវិញ។ 

បន្ថ្រមលើការរៀបចំកម្ចឡីើងវញិ ធនាគារបានបន្តផ្តល់កម្ចថី្មីៗ ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លនួ ដោយសរការទទួលបានដើមទុន ពិតជាមានសរៈសំខាន់
សម្រ្រប់ប្រ្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្មនានា មិនថាស្ថតិក្នងុព្រលវ្រលាណាក៏ដោយ។ ក្នងុត្រមីាសទីបី ឆ្ន្រ២ំ០២១ កម្ចចំីនួន ១១.៦៧៧ គិតជា
ទឹកប្រ្រក់ចំនួន ៥៣០,២ លានដុលា្ល្ររអាម្ររកិ ត្រវូបានផ្តល់ជូនអតិថិជន។ កម្ចនី្រះបានបង្កើនផលបត្រកម្ចដុីលរបស់ធនាគារប្រ្រមាណ៍ ៨% 
គិតជាទឹកប្រ្រក់សរុបចំនួន ៤,៩ ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

ធនាគារ ABA បន្តចូលរមួក្នងុគម្រ្រងសហហរិញ្ញប្របទានទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម ឆ្ន្រ ំ២០២០ (SCFS) ដ្រលជាគំនិតផ្តចួផ្តើម
របស់រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពជុាក្នងុគោលបំណ៍ងផ្តល់កម្ចដី្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់សមរម្រយដល់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម។ ក្នងុគម្រ្រងផ្តល់
កម្ចនី្រះ ធនាគារបានផ្តល់កម្ចជីាចំនួនទឹកប្រ្រក់ ៣,៣ លានដុលា្ល្ររអាម្ររកិ សម្រ្រប់ចំណាយដើមទុន និងទុនបង្វលិដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់
ពិស្រស ៧% ក្នុងមួយ ឆ្ន្រំ និងមានរយៈព្រលរហូតដល់ ៧ ឆ្ន្រំ។

ចពំោះផ្ន្រកថវិកា ធនាគារ ABA បន្តទទួលបានកំណើនប្រ្រកបដោយស្ថិរភាពជាមួយផលបត្រប្រ្រក់បញ្ញើដ្រលមានចំនួនស្មើនឹង ៦ ប៊ីលាន
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក នៅដំណាច់ត្រីមាសទីបី ឆ្ន្រំ ២០២១ កើន ៨% ធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុន។ ដោយសរអតិថិជនជាច្រើនជ្រើសយក ABA 
ធ្វើជាធនាគារដ្រគូរបស់ខ្លនួ នោះមូលដា្ឋ្រនអតិថិជននៅក្នងុត្រមីាសទីបី បានកើនឡើង ១១% ហើយចំនួនអតិថិជនរបស់ធនាគារ ABA បាន
កើនឡើងដល់ ១,៩ លាននាក់។

សូចនាករសមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ABA បង្ហ្រញពីកំណើន អំឡុងព្រលរាយការណ៍៍ន្រះ៖

 ■ គិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទីបី ឆ្ន្រំ២០២១ ទ្រព្រយសកម្មសរុបកើនឡើង ៧,៤% ធៀបទៅត្រីមាសទីពីរ ហើយសម្រ្រចឈានដល់ ៧,៥ 
ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

 ■ សមធនភាគហ៊និុករបស់ធនាគារក៏កើនឡើងផងដ្ររ ហើយសម្រ្រចឈានដល់ ៩៩១ លានដុលា្ល្ររអាម្ររកិ អំឡងុព្រលរាយការណ៍៍ន្រះ។

 ■ ធនាគារទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ ៦០,២ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់ត្រីមាសន្រះ។ 

សមិទ្ធផលទាងំន្រះ ជាចម្របង អាចសម្រ្រចបានដោយសរ អនុភាពន្រប្រ្រព័ន្ធស្រវធនាគារឌីជីថល និងប្រ្រព័ន្ធស្វយ័ស្រវដ៏ទំនើបរបស់ធនាគារ។ 
អំឡុងព្រលរបាយការណ៍៍ន្រះ ធនាគារបន្តពង្រឹងបទពិសោធន៍ស្រវធនាគារតាមទូរស័ព្ទ ដោយពង្រីកបណា្ដ្រញផ្ទ្ររប្រ្រក់ឆ្លងប្រ្រទ្រស ភា្ជ្រប់
ធនាគារអនឡាញសម្រ្រប់អាជីវកម្មជាមួយ Xero ដ្រលកម្មវិធីគណ៍ន្រយ្រយប្រើបច្ច្រកវិទ្រយា cloud ដ៏ល្របី។ 

ធនាគារ ក៏ពង្រកីវត្តមានភាពផ្ន្រករបូវន្តរបស់ខ្លនួ ដោយបើកឱ្រយដំណើរការទីតាងំស្វយ័ស្រវ ABA 24/7 ថ្មនីៅរាជធានីភ្នពំ្រញ និងក្រងុប៉្រយប៉្រត 
ដើម្របផី្ដល់ជូនអតិថិជននូវមធ្រយាបាយកាន់ត្រងយស្រលួ ក្នងុការប្រើប្រ្រស់គណ៍នីបានគ្រប់ព្រលវ្រលា ដោយមិនចាំបំាច់ចំណាយព្រលរង់ចាំំ
នៅសខា។ 

គណ៍នីរហ័ស ABA ជា មុខងរមួយរបស់ ABA Mobile ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយមានការបើកគណ៍នីដំបូង ដោយមិនបាច់ទៅសខាធនាគារ ទទួល
បានបន្ថ្រមនូវអតិថិជនដ្រលមិនចង់ទៅសខាដើម្របបីើកគណ៍នី។ អំឡុងត្រមីាសទីបីបុ៉ណោ្ណ្រះ មានគណ៍នីរហស័ជាង ៩៥.០០០ ត្រវូបានបើក។

អំឡងុព្រលន្ររបាយការណ៍៍ន្រះ  ទស្រសនាវដ្ដ ីEuromoney បានប្រ្រសិទ្ធនាម ABA ធនាគារឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពជុា ឆ្ន្រ២ំ០២១  ហើយទស្រសនាវដ្ដ ី
Asian Banking and Finance ក៏បានផ្ដល់នាម ធនាគារបម្រើរូបវន្តដ៏ឆ្នើមប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ នៅកម្ពុជា ដល់ធនាគារផងដ្ររ។ ពានរង្វ្រន់ទាំងន្រះ 
បានដៅបញ្ជ្រក់ពីតំណ្រងឈានមុខរបស់ ABA នៅក្នុងវិសយ័ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងគូសបង្ហ្រញអំពីកម្មវិធីធនាគារ ទូរស្រវ និង
ឌីជីថលរបស់ធនាគារ។ 



ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ៣ ឆ្ន្រំ ២០២១VI

ខ្រកញ្ញ្រ បានដៅជំហានទៅមុខមួយទៀត ព្រលក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថ ុអនុញ្ញ្រតឱ្រយធនាគារ ABA ប្រ្រមូលពន្ធ តាងនាមឱ្រយអគ្គនាយកដា្ឋ្រន
ពន្ធដារ តាមរយៈកម្មវធីិជាច្រើន។ ក្នងុនាមជាគ្រឹះស្ថ្រនមានទំនួលខុសត្រវូសង្គម ធនាគារ ABA មានកិត្តយិសក្នងុការជួយដល់រាជរដា្ឋ្រភិបាល
កម្ពុជា ក្នុងកិច្ចការប្រ្រមូលពន្ធ ដ្រលជាវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្រឍន្រប្រ្រពន្ធទូទាត់មិនប្រើសច់ប្រ្រក់ដ៏មានប្រ្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជា។  

ក្នងុនាមជាធនាគារពាណិ៍ជ្ជកម្ពជុាទីមួយដ្រលបះផ្រសាយសញ្ញ្របណ៍្ណសជីវកម្មដ្រលមានទឹកប្រ្រក់សរបុ ៨៤,៨ បី៊លានរៀល ធនាគារ ABA 
ក៏មានតួនាទីក្នុងការអភិវឌ្រឍផ្រសារមូលបត្រ និងលើកកម្ពស់ប្រ្រក់រៀលផងដ្ររ។

ក្នុងខ្រសីហា ធនាគារបានបំព្រញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន និងធ្វើការទូទាត់ការប្រ្រក់សញ្ញ្របណ៍្ណសជីវកម្មលើកទីបីដល់មា្ច្រស់សញ្ញ្របណ៍្ណរបស់
ខ្លួន។ សរុប ទឹកប្រ្រក់ចំនួន ៣,៣ ប៊ីលានរៀល ត្រូវបានទូទាត់ជាការប្រ្រក់សម្រ្រប់សញ្ញ្របណ៍្ណចំនួន ៨៤៨.២១០។

ធនាគារ ABA បន្តអនុវត្តយុទ្ធសស្ត្រធុរកិច្ចរបស់ខ្លនួ ដោយផ្ត្រតលើផលិតផលហរិញ្ញវត្ថឌីុជីថល និងកម្ចផីលិតភាពដល់អាជីវកម្ម ក្នងុវស័ិយ
ស្រដ្ឋកិច្ចពិត។ ខណ៍ៈព្រលដ្រលបន្ត នវនុវត្តកម្មដំណោះស្រ្រយស្រវធនាគារ ធនាគារអនុវត្តនូវវប្របធម៌គ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏រងឹមាដំ្រលពង្រងឹ
ដោយមុខងរសវនកម្ម និងមុខងរប្រ្រតិបត្តិតាម។

ក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភិបាលនឹងបន្តមានតួនាទីសកម្មក្នងុការត្រតួពិនិត្រយការប្រ្រតិបត្តនូិវយុទ្ធសស្ត្ររបស់ធនាគារ ដោយផ្អ្រកលើឧត្តមានុវត្តន៍ និងបទដា្ឋ្រន
នានា។ សម្រ្រប់កិច្ចការន្រះ ក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភិបាលមានសមាជិកប្រ្រកបដោយសមត្ថភាពព្រញល្រញដ្រលមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញច្របាស់លាស់
ក្នុងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្តុ និងអភិបាលកិច្ចសជីវកម្ម។

តាងនាមឱ្រយក្រុមប្រ្រឹក្រសាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណ៍រគុណ៍ដល់គណ៍ៈប្រ្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ ABA ចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត។ 
ខ្ញុំក៏សូមថ្ល្រងអំណ៍រគុណ៍ដល់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ដ្រលត្រងត្រផ្តល់ការណ្រនាំ និងការគាំទ្រ។

ជាចុងក្រ្រយ ខ្ញុសូំមអរគុណ៍ដល់អតិថិជនទាងំអស់ សម្រ្រប់ទំនុកចិត្តលើធនាគារ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗសម្រ្រប់ភាពជឿជាក់លើធនាគារ 
ABA គ្រប់ព្រលវ្រលា។

ថ្ង្រទី ៥ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០២១

លោក Yves Jacquot
ប្រ្រធានក្រុមប្រ្រឹក្រសាភិបាល

ចុះហត្ថលលខារួច
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មាតិកា

ព័ត៌មាន ហិរញ្ញវត្ថុ សង្ខ្រប II

ក្រា្រ្រហ្វិកអំពីព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប  III

សមាសភាពក្រុមប្រ្រឹក្រសាភិបាល IV

ស្រចក្តីថ្ល្រងរបស់ប្រ្រធានក្រុមប្រ្រឹក្រសាភិបាល  V

្នរកទី�1. 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�៣.របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដែរលបានត្រីរ�តព័ិនិតរយឡើើងវិញដោយសវនករឯករាជ្រយ ៨

្នរកទី�4. ការព័ិភាករសានិងការវិភាគ្គរបស់គ្គណ៍ៈគ្ររប់គ្ររង ១០

a. ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រប្រ្រតិបត្តិការ  ១១

b. កតា្ត្រសំខាន់ៗដ្រលប៉ះពាល់លើផលចំណ្រញ ១៥

c. ការប្រែ្រ្រប្រ្រួលសំខាន់ៗលើការលក ់និងចំណ៍ូល  ១៦

d. ផលប៉ះពាល់ន្រការប្តូររូបិយប័ណ៍្ណ អត្រ្រការប្រ្រក់ និងថ្ល្រទំនិញ  ១៦

e. ផលប៉ះពាល់ន្រអតិផរណា ១៦

f. គោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច សរពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដា្ឋ្រភិបាល ១៦

ហត្ថល្រខា អភិបាល របស់ បុគ្គល ចុះបញ្ជី លក់ មូលបត្រ  ១៦



្ផនកទី�1 

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 ស្តង់ដារ 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 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

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 តំណាង 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
កា្ល្រយជាធនាគារមួយក្នងុចំណោមធនាគារពាណ៍ជិ្ជកំពូលទំាងបី នៅក្នងុប្រ្រទ្រស។ សព្វថ្ង្រន្រះ ABA មានបម្រើស្រវជូនដល់បណា្ដ្រ អតិថិជន
ជា ច្រើនដូចជា រូបវន្តបុគ្គល អាជីវកម្មខា្ន្រតតូច និងសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម។

ធនាគារ ABA គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារជាតិកាណាដា (www.nbc.ca) ដ្រលជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុមួយ មានទ្រព្រយសកម្មជាង ២៨៤  
បី៊លាន ដុលា្ល្ររ អាម្ររកិ គិតត្រមឹថ្ង្រទី ៣១ ខ្រកក្កដា ឆ្ន្រ ំ២០២១ និងមានបណា្ដ្រញធនាគារសម្ពន័្ធហិរញ្ញវត្ថនុៅទូទាងំពិភពលោក។ ក្នងុនាម
ជាភាគ ហ៊និុក មួយ របស់ធនាគារ ABA តាងំពីឆ្ន្រ ំ២០១៤ មក ធនាគារជាតិកាណាដា បានកា្ល្រយជាគ្រឹះស្ថ្រនហរិញ្ញវត្ថអុាម្ររកិខាងជើងទីមួយ 
ដ្រលឈានជើងចូលវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា។ ដោយមានស្ន្រក់ការកណា្ដ្រលស្ថិតនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉្រអាល់ ធនាគារជាតិកាណាដាបានពង្រីក
សខានៅស្ទើរត្រគ្របខ់្រត្តន្រប្រ្រទ្រសជាមួយនឹងអតិថិជនក្នុងដ្រ ២,៥ លាននាក់។ ជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគ្រលំដាប់ទី ៦ ក្នុងប្រ្រទ្រស
កាណាដា និងនាំមុខគ្រនៅក្របិច ធនាគារជាតិកាណាដា ជាជម្រើសន្របណា្ដ្រសហគ្រ្រសធុនតុច និងមធ្រយមនានានៅទីនោះ។

គតិត្រមឹថ្ង្រទ ី៣០ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រ២ំ០២១ ធនាគារមានទ្រព្រយសកម្មសរបុ ៧.៥ ប៊លីានដលុា្ល្ររអាម្ររកិ នងិបម្រើអតថិជិន ប្រ្រមាណ៍ ១.៩លាន 
តាមរយៈបណា្ដ្រញដ្រលបន្តពង្រីកបាន ៧៩សខា មា៉្រសុីនស្វ័យស្រវជាង ៧៤០ ព្រមជាមួយកម្មវិធីធនាគារអនឡាញ និងតាមទូរស័ព្ទដ្រ 
ដ៏ទំនើប។ 



4 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ៣ ឆ្ន្រំ ២០២១

c. c. ព្រឹត្តិការណ៍៍សំខាន់ៗប្រ្រចាំំត្រីមាសរបស់គ្រឹះស្ថ្រនចុះបញ្ជីព្រឹត្តិការណ៍៍សំខាន់ៗប្រ្រចាំំត្រីមាសរបស់គ្រឹះស្ថ្រនចុះបញ្ជី
តំណ្រងទីផ្រសាររបស់ធនាគារ ABA ត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុងត្រីមាសទី៣ ន្រឆ្ន្រំ២០២១ ដោយសរកិច្ចបន្តរបស់ធនាគារក្នុងការណ្រនាំ
ដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុងយស្រួលជូនដល់អតិថិជន។ 

១. ១. ការពង្រឹងកម្មវិធីធនាគារអនឡាញ និងស្វ័យស្រវការពង្រឹងកម្មវិធីធនាគារអនឡាញ និងស្វ័យស្រវ

បន្តផ្ដល់អតិថិជននូវមធ្រយាបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនបានយ៉្រងរលូន ងយស្រួល និងគ្រប់ព្រលវ្រលា។ ABA Mobile ដ្រល
ជាកម្មវិធីស្រវធនាគារតាមទូរស័ព្ទដ្ររបស់ធនាគារ ទទួលបានមុខងរថ្មីៗ និងការពង្រឹងសមត្ថភាពកាន់ត្រប្រ្រសើរជាច្រើនទៀត ដូចជា៖

 ■ មា្ច្រស់គណ៍នីរហ័ស ទទួលបានឱកាសបើក គណ៍នីបញ្ញើបត់ប្រន គណ៍នីបញ្ញើកាលកំណ៍ត់ និងកម្ចីភា្ល្រមៗ។ ការបើកគណ៍នីបញ្ញើ 
និងទទួលកម្ចី អាចធ្វើបាននៅក្នុងកម្មវិធី ABA Mobile ដោយមិនអស់ថ្ល្រស្រវ។ ជំហានន្រះ ត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្របីផ្ដល់ដល់មា្ច្រស់
គណ៍នីរហ័ស នូវលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានស្រវហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កើនបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រ្រទ្រស។

 ■ អ្នកប្រើប្រ្រសក់ម្មវិធី ABA Mobile នៅបនា្ទ្រយមានជ័យ កំពត នងិកពំងស់្ពឺ អាចទទូាត់ ឥឡូវន្រះ អាចទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសន ីជូន
អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) តាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile។ វិក្កយបត្រអគ្គិសនីប្រ្រចាំំខ្រ អាចទូទាត់បានយ៉្រងងយស្រួលជាប្រ្រក់រៀល/
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដោយឥតគិតថ្ល្រ ហើយមិនចំាំបាច់ចំណាយព្រលធ្វើដំណើរ ឬរង់ចាំំបង់នៅកន្ល្រង EDC ផ្ទ្រល់ ព្រមទាំងមិនពិបាក
កាន់សច់ប្រ្រក់ឡើយ។ 

នៅក្នងុខ្រកញ្ញ្រ Xero ដ្រលជាកម្មវធីិប្រើបច្ច្រកវទិ្រយា cloud ដ៏ល្រប ីត្រវូបានភា្ជ្រប់ជាមួយស្រវធនាគារអនឡាញ ABA សម្រ្រប់អាជីវកម្ម (IBB)។ 
ឥឡវូន្រះ មា្ច្រស់អាជីវកម្ម អាចភា្ជ្រប់គណ៍នី Xero ជាមួយគណ៍នី ABA ក្រមុហុ៊នរបស់ខ្លនួ ដើម្របបី្រើប្រ្រស់ក្នងុការបំព្រញការងរគណ៍ន្រយ្រយ។ 
ការភា្ជ្រប់បញ្ចូលគា្ន្រន្រះ ជួយឱ្រយ អ្នកប្រើប្រ្រស់ IBB ចំណ្រញព្រលវ្រលា ដោយសម្រួលការងរគណ៍ន្រយ្រយដ្រលធ្វើដោយដ្រ នំាឱ្រយពួកគាត់
សល់ព្រល និងកមា្ល្រំងច្រើនសម្រ្រប់ការងរសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀតដ្រលជួយជំរុញកំណើនអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

ដើម្របីអភិវឌ្រឍជំហានរូបវន្តរបស់ខ្លួន ធនាគារ ABA នៅក្នុងត្រីមាសន្រះ បានបើកឱ្រយប្រើប្រ្រស់នូវ ABA 24/7 ចំនួន ២ ទីតាំងនៅក្នុងតំបន់
ដ្រលមានចរាចរណ៍៍មមាញឹកន្ររាជធានីភ្នំព្រញ និងក្រុងប៉្រយប៉្រត។ ABA 24/7 ផ្ដល់ស្រវធនាគារព្រញល្រញ  ២៤ម៉្រងក្នុងមួយថ្ង្រ 
និង ៧ថ្ង្រក្នុងមួយសបា្ដ្រហ៍ ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជន ដាក់/ដកប្រ្រក់ និងដាក់មូលប្របទានបត្រដោយមិនចាំំបាច់ចំណាយព្រលរង់ចំាំតាម
ល្រខរៀងនៅសខាឡើយ។

២. ២. ភាពជាដ្រគូជាមួយ ភាពជាដ្រគូជាមួយ JCB JCB ដើម្របីពង្រីកបណា្ដ្រញស្រវទទួលទូទាត់ដើម្របីពង្រីកបណា្ដ្រញស្រវទទួលទូទាត់

ក្រមុហ៊នុអន្តរជាតិ JCB ដ្រលជាបុត្រសម័្ពន្ធប្រ្រតិបត្តកិារអន្តរជាតិរបស់ JCB Co. Ltd. និងជាក្រមុហ៊នុផ្ដល់ស្រវទូទាត់អន្តរជាតិត្រមួយគត់
របស់ជប៉ុន និងធនាគារ ABA បានចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង និងប្រ្រកាសដាក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវទទួលទូទាត់ JCB នៅកម្ពុជា។ 

ភាពជាដ្រគូន្រះ អនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជន អាចប្រើប្រ្រស់កាត JCB នៅតាមបណា្ដ្រញអាជីវករ ABA ទូទាំងប្រ្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលផ្ដល់ភាព
ងយស្រួលបន្ថ្រមដល់មា្ច្រស់កាត JCB។ ក្រុមហ៊ុន JCB បានបន្តអាជីវកម្មផ្ដល់កាតទូទាត់នៅក្នុងបណា្ដ្រប្រ្រទ្រស ASEAN ដ្រលក្នុងនោះ 
រួមមានកម្ពុជាផងដ្ររ។ 

នៅដំណាច់ឆ្ន្រ ំ២០២១ន្រះ JCB និង ABA មានផ្រនការពង្រកីភាពជាដ្រគូដល់អាជីវករ ABA ទាងំអស់ រមួមានការទទួលទូទាត់នៅតាមកម្ម
វិធីទូទាត់អនឡាញ PayWay និង ATM។

៣. ៣. ការអភិវឌ្រឍវិស័យពាណ៍ិជ្ជកម្មអនឡាញ ក្នុងស្រុកការអភិវឌ្រឍវិស័យពាណ៍ិជ្ជកម្មអនឡាញ ក្នុងស្រុក

ABA បានកា្ល្រយជាអ្នកចូលរួមក្នុងនាមជាភាគីបម្រើស្រវហិរញ្ញវត្ថុតាមបច្ច្រកវិទ្រយាទំនើប (Fintech) នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍៍ មហាពិព័រណ៍៍
ទិញទំនិញតាមអនឡាញដំបូង ប្រ្រព្រឹត្តទៅពីថ្ង្រទី ១៧ ដល់ ១៩ ខ្រកញ្ញ្រ។ ធនាគារ ផ្គត់ផ្គង់ស្រវហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទំនើបព្រញល្រញរបស់ខ្លួន 
ដើម្របីសម្រួលដល់ការទូទាត់តាមរយៈកម្មវិធីទូទាត់អនឡាញ PayWay និងកម្មវិធី PayWay Mobile សម្រ្រប់អាជីវករ និងមុខងរទូទាត់ 
ABA PAY នៅក្នុង ABA Mobile សម្រ្រប់អតិថិជន។ 

ស្ថតិក្រ្រមការរៀបចំរបស់  The Idea Consultancy និង UNDP Cambodia ក្រ្រមការគាទំ្រពីស្ថ្រនទូតអូស្ត្រ្រលីប្រ្រចាំកំម្ពជុា និងក្រសួង
ប្រ្រសណី៍យ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ព្រតឹ្តកិារណ៍ដ៍្រលមានរយៈព្រល ៣ថ្ង្រន្រះ មានគោលបំណ៍ងជួយដល់សហគ្រ្រសធុនតូចបំផុត ធុនតូច និង
មធ្រយម ក្នុងការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្ម និងចូលរួមក្នុងវិស័យពាណ៍ិជ្ជកម្មអនឡាញជាមួយអតិថិជន ជាពិស្រសក្នុងបរិបទ កូវីដ១៩ នាព្រល
បច្ចុប្របន្ន។

ការរីករាលដាលជាសកល បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មជាច្រើន និងបានផ្ល្រស់ប្ដូរឥរិយបថ ក្នុងការទិញទំនិញរបស់អតិថិជន បាន
បន្ថ្រមភាពឯកោដល់អាជីវកម្មទាំងនោះ។ តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រ្រឹងប្រែ្រ្រងជាសហគមន៍ន្រះ ធនាគារសង្រឃឹមថា ព្រឹត្តិការណ៍៍ជាលើកដំបូងក្នុង
វស័ិយន្រះ នឹងលើកទឹកចិត្ត មិនត្រមឹចំពោះត្រ អាជីវកម្មបច្ច្រកវទិ្រយាក្នងុការនាសំកម្មភាពអាជីវកម្មទៅលើអនឡាញ បុ៉ណោ្ណ្រះទ្រ បុ៉ន្ត្រក៏ជំរញុ
បន្ថ្រមដល់បរិយប័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល និង ស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅក្នុងប្រ្រទ្រសផងដ្ររ។
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៤. ៤. ការប្រ្រមូលពន្ធអាករនៅធនាគារ ការប្រ្រមូលពន្ធអាករនៅធនាគារ ABAABA  

នៅក្នងុខ្រកញ្ញ្រ ធនាគារ ABA បានចាំប់ផ្ដើមទទួលការបង់ពន្ធ តាងនាមឱ្រយអគ្គនាយកដា្ឋ្រនពន្ធដារ (GDT) តាមរយៈកម្មវធីិជាច្រើនអាស្រយ័
លើប្រ្រភ្រទពន្ធ។

អតិថិជន ABA ឥឡូវន្រះ អាចបង់ពន្ធផ្លវូ និងពន្ធអចលនទ្រព្រយ ពីចមា្ង្រយ ដោយប្រើកម្មវធីិ GDT Taxpayer។ ដើម្របបីង់ពន្ធបាន អតិថិជន 
ត្រវូជ្រើសរីស ABA PAY នៅលើទំព័រទូទាត់របស់ GDT Taxpayer ដ្រលព្រលនោះ ABA Mobile នឹងបើកដោយស្វយ័ប្រ្រវត្តនិៅលើទូរស័ព្ទ
របស់អតិថិជន ដើម្របីដំណើរការទូទាត់ពីគណ៍នី ABA។

ដើម្របីបង់ពន្ធភាគច្រើនតាមអនឡាញ អ្នកជាប់ពន្ធ អាចប្រើប្រ្រស់ស្រវ e-Tax នៅលើគ្រហទំព័រផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដា្ឋ្រនពន្ធដារ ដ្រល
មានអាសយដា្ឋ្រន www.tax.gov.kh។ ដោយភា្ជ្រប់ជាមួយកម្មវធីិទូទាត់អនឡាញ PayWay របស់ធនាគារ ABA ឥឡវូ គ្រហទំព័រន្រះ អាច
អនុញ្ញ្រតឱ្រយអាជីវកម្មតូចធំនានា ធ្វើការបង់ពន្ធសហគ្រ្រសប្រ្រចាំំខ្រ និងប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ ពន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម និងពន្ធសវនកម្ម ខណ៍ៈដ្រលរូបវន្ត
បុគ្គល អាចប្រ្រកាសពន្ធជួលដី និងផ្ទះ និងពន្ធលើការផ្ទ្ររយនយន្តដោយមិនចាំបំាច់ចំណាយព្រលធ្វើដំណើរ ឬ រង់ចាំនំៅបញ្ជរផ្ទ្រល់ឡើយ។

បន្ថ្រមលើន្រះទៀត អតិថិជន ABA អាចបង់ពន្ធខាងក្រ្រម នៅបញ្ជរធនាគារ ABA ទូទាំងប្រ្រទ្រស៖ 

 ■ ពន្ធលើមធ្រយាបាយដឹកជញ្ជូន 

 ■ ពន្ធអចលនទ្រព្រយ និង 

 ■ ពន្ធសហគ្រ្រស ដ្រលរួមមាន ពន្ធប្រ្រចាំំខ្រ (ពន្ធលើប្រ្រក់បៀវត្រស  ពន្ធកាត់ទុក ប្រ្រក់រំដោះពន្ធ អាករលើតម្ល្របន្ថ្រម ។ល។) និងពន្ធ
ប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ (ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ៍ូល ពន្ធបា៉្រតង់ ។ល។)

ជាមួយបញ្ជរបង់ពន្ធ នៅគ្រប់សខា ដ្រលបម្រើជូនដោយឥតគិតថ្ល្រស្រវ ឥឡូវន្រះ អតិថិជន ABA អាចបំព្រញកាតព្វកិច្ចពន្ធរបស់ខ្លួន
ប្រ្រកបដោយភាពងយស្រួល និងសុវត្ថិភាព។

៥. ៥. ការទទួលសា្រល់ជាអន្តរជាតិការទទួលសា្រល់ជាអន្តរជាតិ

នៅក្នងុខ្រកក្កដា ទស្រសនាវដ្ដ ីEuromoney បានផ្ដល់ពានរង្វ្រន់ “ធនាគារឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពជុា ឆ្ន្រ២ំ០២១” ដល់ ABA។ កិត្តនិាមឆ្ន្រ២ំ០២១ 
ន្រះជាពានឆ្ន្រំ ទីប្រ្រំបីជាប់ៗគា្ន្រ ដ្រលធនាគារ ABA ទទួលបានពីគ្រឹះស្ថ្រនបះពុម្ពផ្រសាយមួយន្រះ។ ពានរង្វ្រន់ បានឆ្លុះបញ្ច្រំងអំពីភាព
ឈានមុខរបស់ធនាគារ ABA នៅក្នុងទីផ្រសារ និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។ គណ៍ៈវិនិច្ឆ័យ បានគូសបញ្ជ្រក់អំពីចំណ៍ុចល្រចធ្ល្រដ្រល ABA 
ផ្ដ្រតលើកម្មវិធីធនាគារ ទូរស្រវ និងឌីជីថល។

នៅក្នងុត្រមីាសទីបីន្រះផងដ្ររ ABA កា្ល្រយជា “ធនាគារបម្រើរបូវន្តឆ្នើមបំផុតប្រ្រចាំឆំ្ន្រនំៅកម្ពជុា” ពីទស្រសនាវដ្ដ ីAsian Banking and Finance។ 
អ្នកជំនាញបានសទរ និងកោតសរសើរ ABA សម្រ្រប់វឌ្រឍនភាពកម្មវធីិស្រវធនាគារឌីជីថល ត្រវូបានប្រើប្រ្រស់ដើម្របបីម្រើអតិថិជន ក៏ដូចជា 
ការពង្រីកបណា្ដ្រញរបស់ខ្លនួនៅក្នុងឆ្ន្រ២ំ០២០។ ធនាគារ បានបញ្ជ្រកឱ់្រយឃើញច្របាសក់្នងុមយួ ឆ្ន្រពំ្រញន្រះថា នវនវុត្តន ៍គជឺាស្នលូសខំាន់
ក្នងុកិច្ចប្រ្រតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួ ដោយដាក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់មុខងរ ថ្មីៗ  នៅក្នងុកម្មវធីិ ABA Mobile រមួមាន មុខងរ កម្ចភីា្ល្រមៗ ស្រវ Visa Direct 
ស្រវ Ria Money Transfer ស្រវ MoneyGram Instant Transfer និង មុខងរសំខាន់ៗជាច្រើនទៀត។

ពានរង្វ្រន់ “ធនាគារឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពុជា ឆ្ន្រំ២០២១” ពី
ទស្រសនាវដ្ដី Euromoney

ពានរង្វ្រន់ “ធនាគារបម្រើរូបវន្តឆ្នើមបំផុតប្រ្រចាំំឆ្ន្រំនៅកម្ពុជា ឆ្ន្រំ២០២១” 
ពីទស្រសនាវដ្ដី Asian Banking and Finance



្ផនកទី�2 

ព័័ត៌មានអំំព័�លទីធផលប្ររតិបតីិការធ៊រកិចច
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a. a. លទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការធុរកិច្ចលទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការធុរកិច្ច  ដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្ន្រកដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្ន្រក

លទ្ធផល សម្រ្រច បាន សំខាន់ៗ ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២១ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៩

  ផ្ន្រក ស្រវ ឥណ៍ទាន ផ្ន្រក ស្រវ ឥណ៍ទាន 

ចំនួនគណ៍នីឥណ៍ទាន  ៨៨.៥២២ ៨១.៥៦៨ ៦៦.៥១៣

ឥណ៍ទានដុលសរុប (លានរៀល)  ១៩.៨៨៦.១៨៣ ១៥.៥០៥.៩៨៨ ១១.២៦៥.០៣៧

  ផ្ន្រក ស្រវ ប្រ្រក់ បញ្ញើផ្ន្រក ស្រវ ប្រ្រក់ បញ្ញើ

ចំនួនគណ៍នីប្រ្រក់បញ្ញើ  ១.៨៦៨.៦០៤ ១.៣៨២.៤០១ ៨២៨.៦៥១

ប្រ្រក់បញ្ញើសរុប (លានរៀល)  ២៤.៣៤៨.៦៧៣ ១៩.៧០៥.០៩០ ១៣.៨៣៦.០២៥

 ព័ត៌មាន ទូទៅ  ព័ត៌មាន ទូទៅ 

ចំនួនសខាបើកដំណើការ  ៧៩ ៧៩ ៧៧

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប  ៦.៥៥០ ៦.២៦៦ ៦.៤១០

ចំនួនមា៉្រសុីន អ្រធីអឹម  ៥៣៤ ៤៧១ ៤១៨

ចំនួនមា៉្រសុីនទូទាត់  ២.៨៨៧ ១.៦២៧ ១.២១៤

b. b. រចនាសម្ព័ន្ធ ចំណ៍ូលរចនាសម្ព័ន្ធ ចំណ៍ូល

 ល . រ  ប្រ្រភព ចំណ៍ូល 

ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២១  ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២០  ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០១៩

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

១ ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់ ៤៧៨.៥៤៧ ៨៩,២៧ ៣៧១.១៤៧ ៨៨,៤៦ ៣០០.២៧៤ ៩០,៨៩

២
ចំណ៍ូលកម្រ្រ 
និងជើងស

៥១.៥៨០ ៩,៦២ ៤៥.៤៧១ ១០,៨៤ ២៨.០៥៨ ៨,៤៩

៣ ចំណ៍ូលផ្រស្រងៗ ៥.៩២០ ១,១០ ២.៩៥៥ ០,៧០ ២.០៣១ ០,៦១

ចំណ៍ូលសរុបចំណ៍ូលសរុប  ៥៣៦ ៥៣៦..០៤៧ ០៤៧ ១០០១០០ ៤១៩៤១៩,,៥៧៣៥៧៣ ១០០១០០ ៣៣០៣៣០..៣៦៣៣៦៣ ១០០១០០



្ផនកទី�៣ 

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដែរលបានត្រីរ�តព័ិនិតរយ
ឡើើងវិញដោយសវនករឯករាជ្រយ
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សូមយោងឧបសម្ព័ន្ធរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្រយ



្ផនកទី�4 

ការព័ិភាករសា និងការវិភាគ្គរបស់គ្គណ៍ៈគ្ររប់គ្ររង



11ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ៣ ឆ្ន្រំ ២០២១

ការពិភាក្រសា និងវភិាគខាងក្រ្រមន្រះ ផ្ត្រតសំខាន់លើ លទ្ធផលប្រ្រតិបត្តកិារ និងស្ថ្រនភាពហរិញ្ញវត្ថ ុផ្អ្រកលើរបាយការណ៍ហ៍រិញ្ញវត្ថគិុតត្រមឹ
កាលបរចិ្ឆ្រទថ្ង្រទី ៣០ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រ២ំ០២១ ដ្រលត្រវូបានត្រតួពិនិត្រយរចួរាល់ដោយសវនករឯករាជ្រយ។ របាយការណ៍ហិ៍រញ្ញវត្ថតុ្រវូបានរៀបចំ
ស្របតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិ៍រញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិន្រកម្ពជុា (“CIFRS”) និងអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តគិណ៍ន្រយ្រយពាក់ព័ន្ធនិងគោលការណ៍៍
ណ្រនានំានាដ្រលច្រញដោយ ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។ ធនាគារធ្វើការពិភាក្រសានិងវភិាគទៅលើ សមាសធាតុសំខាន់ៗន្ររបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ
និង កតា្ត្រសំខាន់ៗដ្រលប៉ះពាល់ដល់ប្រ្រក់ចំណ្រញរបស់ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់។

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

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ មានប្រ្រភពចំណ៍ូលធំៗចំនួន៣ គឺ ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់ ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស និងចំណ៍ូលផ្រស្រងៗ។

 ■ ចំណ៍លូមកពីការប្រ្រក់ រមួមាន ចំណ៍លូការប្រ្រក់ពីការផ្តល់ឥណ៍ទានដល់អតិថិជន ចំណ៍លូការប្រ្រក់ពីការដាក់ប្រ្រក់បញ្ញើនៅធនាគារ 
និង ចំណ៍ូលមកពីមូលបត្រវិនិយោគនានា។

 ■ ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស រួមមាន ការសន្រយាឥណ៍ទាន ចំណ៍ូលពីការផ្ទ្ររប្រ្រក់និងវ្ររប្រ្រក់ ចំណ៍ូលពីប័ណ៍្ណផ្រស្រងៗ។

 ■ ចំណ៍ូលផ្រស្រងៗ រួមមាន ចំណ៍ូលពីអត្រ្រប្ដូរប្រ្រក់ និង ចំណ៍ូលផ្រស្រងៗទៀត។

២. ២. ការវិភាគចំណ៍ូលតាមផ្ន្រកការវិភាគចំណ៍ូលតាមផ្ន្រក

ល.រ ប្រ្រភ្រទចំណ៍ូល 

ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២១ ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២០ ត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០១៩

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

១ ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់  ៤៧៨.៥៤៧ ៨៩,២៧  ៣៧១.១៤៧ ៨៨,៤៦ ៣០០.២៧៤ ៩០,៨៩

២
ចំណ៍ូលកម្រ្រ  
និងជើងស  ៥១.៥៨០ ៩,៦២  ៤៥.៤៧១ ១០,៨៤  ២៨.០៥៨ ៨,៤៩

៣ ចំណ៍ូលផ្រស្រងៗ  ៥.៩២០ ១,១០ ២.៩៥៥ ០,៧០ ២.០៣១ ០,៦១

 ចំណ៍ូល សរុប  ចំណ៍ូល សរុប ៥៣៦៥៣៦..០៤៧០៤៧ ១០០ ១០០ ៤១៩៤១៩..៥៧៣៥៧៣ ១០០១០០ ៣៣០៣៣០..៣៦៣៣៦៣ ១០០១០០

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានចំណូ៍លដ៏ធំមកពីការប្រ្រក់ ដ្រលមានចំនួន ៨៩,២៧% ន្រប្រ្រក់ចំណូ៍លសរុបក្នុង ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២១ ដ្រលនៅក្នុងនោះ ៩៧,៨៩% បានមកពីចំណ៍ូលការប្រ្រក់ពីការផ្តល់ឥណ៍ទានដល់អតិថិជន។

៣. ៣. ការវិភាគគមា្ល្រតចំណ្រញដុលការវិភាគគមា្ល្រតចំណ្រញដុល

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ បានរៀបចំរបាយការណ៍៍លទ្ធផលរបស់ខ្លួនក្នុងទម្រង់ជារបាយការណ៍៏ដ្រលមិនបង្ហ្រញពីប្រ្រក់ចំណ្រញដុល។ 
ប៉ុន្ត្រ ទម្រង់របាយការណ៍៍ន្រះអាចបង្ហ្រញលើប្រ្រក់ចំណ្រញពីការប្រ្រក់សុទ្ធ ដ្រលទទួលបានមកពីចំណ៍ូលការប្រ្រក់សរុប ដកនឹងចំណាយ
ការប្រ្រក់ ដ្រលនឹងត្រូវយកមកពិភាក្រសានៅក្នុងចំណ៍ុច ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ។
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៤. ៤. ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ

i) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍ ប្រ្រក់ចំណ្រញ 
 មុនបង់ពន្ធ

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់  ៤៧៨.៥៤៧ ៣៧១.១៤៧  ១០៧.៤០០ ២៨,៩៤

ចំណាយលើការប្រ្រក់  (៦៣.៦៤៦) (៦៣.៦១០)  (៣៦) ០,០៦

ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធ  ៤១៤ ៤១៤..៩០១ ៩០១ ៣០៧៣០៧..៥៣៧៥៣៧  ១០៧ ១០៧..៣៦៤ ៣៦៤ ៣៤៣៤,,៩១៩១

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស  ៥១.៥៨០ ៤៥.៤៧១  ៦.១០៩ ១៣,៤៣

ចំណាយកម្រ្រ និងជើងស  (២១.៥៣៦) (១៦.១៣៨)  (៥.៣៩៨) ៣៣,៤៥

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធ  ៣០ ៣០..០៤៤ ០៤៤ ២៩២៩..៣៣៣៣៣៣  ៧១១  ៧១១ ២២,,៤២៤២

ចំណ៍ូលប្រ្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ  ៥.៩២០ ២.៩៥៥  ២.៩៦៥ ១០០,៣៤

ចំណាយបុគ្គលិក  (៨៤.៤៩៤) (៧១.១២៥)  (១៣.៣៦៩) ១៨,៨០

ចំណាយរំលស់  (១៩.៧៥៩) (២០.២៦២)  ៥០៣ (២,៤៨)

ចំណាយប្រ្រតិបត្តិការ  (៣២.៥៨៤) (៣០.១៣៣)  (២.៤៥១) ៨,១៣

ការខាតបង់សុទ្ធរំពឹងទុកលើ 
ឧបករណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 (៣.៧៨៤) (១៦.៩៣៥)  ១៣.១៥១ (៧៧,៦៦)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ៣១០៣១០..២៤៤២៤៤ ២០១២០១..៣៧០៣៧០ ១០៨១០៨..៨៧៤៨៧៤ ៥៤៥៤,,០៧០៧

ក្នងុត្រមីាសទី៣ ឆ្ន្រ២ំ០២១ ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធមានចំនួន ៣១០.២៤៤ លានរៀល ដ្រលបានកើនឡើង ៥៤,០៧% ស្មើនឹង ១០៨.៨៧៤ 
លានរៀល ប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី៣ ឆ្ន្រ២ំ០២០ ។ ការកើនឡើងន្រប្រ្រក់ចំណ្រញន្រះ គឺបណា្ដ្រលមកពីការកើនឡើង ២៨,៩៤%ន្រ
ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់ និង ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស ១៣,៤៣% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២០។
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ii) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍ ប្រ្រក់ចំណ្រញ 
 មុនបង់ពន្ធ

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០១៩ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់ ៣៧១.១៤៧ ៣០០.២៧៤  ៧០.៨៧៣ ២៣,៦០

ចំណាយលើការប្រ្រក់ (៦៣.៦១០) (៥២.៨៩២) (១០.៧១៨) ២០,២៦

ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធ ៣០៧៣០៧..៥៣៧៥៣៧ ២៤៧២៤៧..៣៨២៣៨២  ៦០ ៦០..១៥៥ ១៥៥ ២៤២៤,,៣២៣២

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស ៤៥.៤៧១ ២៨.០៥៨  ១៧.៤១៣ ៦២,០៦

ចំណាយកម្រ្រ និងជើងស (១៦.១៣៨) (១៤.៣៨១) (១.៧៥៧) ១២,២២

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធ ២៩២៩..៣៣៣៣៣៣ ១៣១៣..៦៧៧៦៧៧  ១៥ ១៥..៦៥៦ ៦៥៦ ១១៤១១៤,,៤៧៤៧

ចំណ៍ូលប្រ្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ ២.៩៥៥ ២.០៣១ ៩២៤ ៤៥,៤៩

ចំណាយបុគ្គលិក (៧១.១២៥) (៦៣.៦៩៨) (៧.៤២៧) ១១,៦៦

ចំណាយរំលស់ (២០.២៦២) (១៥.៥១២) (៤.៧៥០) ៣០,៦២

ចំណាយប្រ្រតិបត្តិការ (៣០.១៣៣) (២៥.១១១) (៥.០២២) ២០,០០

ការខាតបង់សុទ្ធរំពឹងទុកលើ 
ឧបករណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(១៦.៩៣៥) (៣.០៥៨) (១៣.៨៧៧) ៤៥៣,៧៩

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ២០១២០១..៣៧០៣៧០ ១៥៥១៥៥..៧១១៧១១ ៤៥៤៥..៦៥៩៦៥៩ ២៩២៩,,៣២៣២

ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២០ ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធមានចំនួន ២០១.៣៧០លានរៀល ដ្រលបានកើនឡើង ២៩,៣២% ស្មើនឹង 
៤៥.៦៥៩លានរៀល ប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ ២០១៩ ។ ការកើនឡើងន្រប្រ្រក់ចំណ្រញន្រះ គឺបណា្ដ្រលមកពីការកើនឡើង 
២៣,៦០% ន្រចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់ និង ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស ៦២,០៦% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០១៩។
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៥. ៥.  ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ

i) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍  
ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៣ 
 ឆ្ន្រំ២០២០ 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
( ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ  ៣១០.២៤៤ ២០១.៣៧០  ១០៨.៨៧៤ ៥៤,០៧

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ៍ូល  (៦៤.៨៨៦) (៤៤.៣០០)  (២០.៥៨៦) ៤៦,៤៧

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រ  ២៤៥ ២៤៥..៣៥៨ ៣៥៨ ១៥៧១៥៧..០៧០០៧០  ៨៨ ៨៨..២៨៨ ២៨៨ ៥៦៥៦,,២១២១

ក្នងុត្រមីាសទី៣ ឆ្ន្រ២ំ០២១ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់់ បានទទួលប្រ្រក់ចំណ្រញបនា្ទ្រប់ពីបង់ពន្ធ ចំនួន ២៤៥.៣៥៨ លានរៀល ដ្រលបាន
កើនឡើងចំនួន ៥៦,២១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី៣ ឆ្ន្រ២ំ០២០ បង្ហ្រញអំពីការលូតលាស់យ៉្រងខា្ល្រងំរបស់ធនាគារ។ ជាលទ្ធផល 
ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានអនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនចំនួន ៦,៥០% និង អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មចំនួន 
០,៨៣% គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣០ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ២០២១។

ii) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍  
ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០១៩ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
( ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ២០១.៣៧០ ១៥៥.៧១១ ៤៥.៦៥៩ ២៩,៣២

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ៍ូល (៤៤.៣០០) (២៤.៥៧៦) (១៩.៧២៤) ៨០,២៦

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រ ១៥៧១៥៧..០៧០០៧០ ១៣១១៣១..១៣៥១៣៥ ២៥២៥..៩៣៥៩៣៥ ១៩១៩,,៧៨៧៨

ក្នងុត្រមីាសទី៣ ឆ្ន្រ២ំ០២០ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ បានទទួលប្រ្រក់ចំណ្រញបនា្ទ្រប់ពីបង់ពន្ធ ចំនួន ១៥៧.០៧០លានរៀល ដ្រលបាន
កើនឡើងចំនួន ១៩,៧៨% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី៣ ឆ្ន្រ២ំ០១៩ បង្ហ្រញអំពីការលូតលាស់យ៉្រងខា្ល្រងំរបស់ធនាគារ។ ជាលទ្ធផល 
ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានអនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនចំនួន ៥,៤៧% និង អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មចំនួន 
០,៧២% គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣០ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ២០២០។

៦. ៦. ការវិភាគចំណ៍ូលលម្អិតសរុបការវិភាគចំណ៍ូលលម្អិតសរុប

i) ការវិភាគចំណ៍ូលលម្អិតសរុបក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្ររបាយការណ៍៍ចំណ៍ូល 
លម្អិតសរុប

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រ  ២៤៥.៣៥៨ ១៥៧.០៧០  ៨៨.២៨៨ ៥៦,២១

ចំណ៍ូលលម្អិតផ្រស្រងៗ  ២.៣៦៩ ២.៤៩០  (១២១) (៤,៨៦)

ចំណ៍ូលលម្អិតសរុបចំណ៍ូលលម្អិតសរុប  ២៤៧ ២៤៧..៧២៧ ៧២៧ ១៥៩១៥៩..៥៦០៥៦០  ៨៨ ៨៨..១៦៧ ១៦៧ ៥៥៥៥,,២៦២៦
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ii) ការវិភាគចំណ៍ូលលម្អិតសរុបពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្ររបាយការណ៍៍ចំណ៍ូល 
លម្អិតសរុប

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្ន្រំ២០១៩ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រ ១៥៧.០៧០ ១៣១.១៣៥ ២៥.៩៣៥ ១៩,៧៨

ចំណ៍ូលលម្អិតផ្រស្រងៗ ២.៤៩០ (៣.៩២២) ៦.៤១២ (១៦៣,៤៩)

ចំណ៍ូលលម្អិតសរុបចំណ៍ូលលម្អិតសរុប ១៥៩១៥៩..៥៦០៥៦០ ១២៧១២៧..២១៣២១៣ ៣២៣២..៣៤៧៣៤៧ ២៥២៥,,៤៣៤៣

៧. ៧. ការវិភាគកតា្ត្រ និងនិនា្ន្រការដ្រលប៉ះពាល់ស្ថ្រនភាព និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុការវិភាគកតា្ត្រ និងនិនា្ន្រការដ្រលប៉ះពាល់ស្ថ្រនភាព និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣០ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ២០២១ គណ៍ៈគ្រប់គ្រងទទួលសា្រល់ថា ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ មិនមានកតា្ត្រសំខាន់ៗ និងនិនា្ន្រការ 
សំខាន់ៗណាដ្រលអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ ឡើយ។

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

ធនាគារ ABA ចាំត់ទុកចំណ៍ុចខាងក្រ្រម ជាកតា្ត្រជោគជ័យដ្រលនាំ្រមកនូវផលចំណ្រញ ៖

 ■ កំណើនមូលនិធិ ដោយសរតម្រូវការបញ្ញើសម្រ្រប់ធនាគារ រួមជាមួយផលិតផល និងស្រវកម្មប្រ្រតិបតិ្តការផ្រ្រសងៗទៀត

 ■ កំណើនផលបត្រឥណ៍ទាន ដោយសរតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្រសារ មកលើផលិតផលកម្ចីរបស់ធនាគារ ជាពិស្រសវិស័យ SME ។

កតា្ត្រទាងំពីរន្រះ ត្រវូបានរាប់បញ្ចលូជាមួយការបន្តអភិវឌ្រឍលើប្រ្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ធនាគារ ដ្រលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផល និងស្រវកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទំនើប និងប្រ្រកបដោយនវនុវត្ត ។ ធនាគារក៏បានវិនិយោគដ៏សំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងឧបករណ៍៍ស័្វយស្រវធនាគារ ដោយធ្វើ
ការតម្លើងបន្ថ្រមនូវម៉ា្រសុីនដាក់ ATM មា៉្រសុីនដាក់/ដកប្រ្រក់ មា៉្រសុីនដាក់ប្រ្រក់ មា៉្រសុីនដាក់វិក្កយបត្រ មា៉្រសុីនទូទាត់ POS និងការពង្រីក
បណា្ដ្រញទូទាត់តាមកូដ QR របស់ខ្លួន ។

២. ២. ការវិភាគពីការឡើងចុះន្រថ្ល្រវត្ថុធាតុដើម ការវិភាគពីការឡើងចុះន្រថ្ល្រវត្ថុធាតុដើម 

ធនាគារ ABA ប្រ្រតិបត្ដិការក្នុងវិស័យស្រវកម្ម ដូច្ន្រះការឡើងចុះន្រតម្ល្ររបស់វត្ថុធាតុដើមមិនប៉ះពាល់ដល់ធនាគារឡើយ។

៣. ៣. ការវិភាគលើពន្ធការវិភាគលើពន្ធ

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ ស្ថិតនៅក្រ្រមច្របាប់ន្រក្រុមហ៊ុនពាណ៍ិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យពន្ធដារន្រប្រ្រទ្រសកម្ពុជា ដូច្ន្រះ ធនាគារ មានកាតព្វកិច្ច
ក្នុងការបង់ពន្ធ ដ្រលបានកំណ៍ត់ដោយអគ្គនាយកដា្ឋ្រនពន្ធដារន្រកម្ពុជា។ ការបង់ពន្ធនានាជូនអគ្គនាយកដា្ឋ្រនពន្ធដារ ក៏ជាការរួមចំណ្រក
ដល់សង្គម និងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រ្រទ្រសកម្ពជុាផងដ្ររ។ សម្រ្រប់អនុលោមភាពល្អលើកាតព្វកិច្ចពន្ធដារ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួល
បានវិញ្ញ្របនបត្រអនុលោមភាពសរពើពន្ធប្រ្រភ្រទ “មាស“ ពីអគ្គនាយកដា្ឋ្រនពន្ធដារ នៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០ ដ្រលមានសុពលភាព 
២ឆ្ន្រំ សម្រ្រប់ឆ្ន្រំជាប់ពន្ធ ២០២១ និង ២០២២។

៤. ៤. ការវិភាគលើធាតុដ្រលខុសពីធម្មតា និងធាតុវិសមញ្ញ ការវិភាគលើធាតុដ្រលខុសពីធម្មតា និងធាតុវិសមញ្ញ 

គតិត្រឹមថ្ង្រទី ៣០ ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ ២០២១ គណ៍ៈគ្រប់គ្រងទទួលសា្រល់ថាធនាគារ វឌ្រឍនៈអាសីុចំកាត់ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសរវន្តដោយ
សកម្មភាពប្រ្រតិបត្តកិារ ឬ ព្រតឹ្តកិារណ៍ណ៍ាមួយដ្រលមានលក្ខណ៍ៈជាសរវន្ត និង មិនប្រ្រក្រតីនោះទ្រ លើកល្រងត្រផលប៉ះពាល់់ន្រការរាតត្របាត
វីរុសកូរុណា (“កូវីដ ១៩”) ដូចរៀបរាប់ខាងក្រ្រម៖

ផលប៉ះពាល់ន្រវីរុសកូវីដ-១៩

នៅអំឡងុព្រលរបាយការណ៍ន៍្រះ ផលប៉ះពាល់ន្រការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវដី-១៩ បានបន្តជះឥទ្ធពិលអវជិ្ជមានដល់ប្រ្រទ្រស។ បនា្ទ្រប់ពីការផ្ទុះ
ន្រការចម្លងម្ររោគក្នុងព្រឹត្តិការណ៍៍សហគមន៍ដ៏ធំបំផុតដ្រលកើតឡើងតាំងពីខ្រកុម្ភៈ រួមជាមួយនឹងការធា្ល្រក់ចុះយ៉្រងខា្ល្រំងន្រជើងហោះហើរ
អន្តរជាតិ និងភ្ញៀវទ្រសចរ ធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មក្នងុស្រកុ ជាពិស្រសនៅក្នងុ វស័ិយបដិសណា្ឋ្ររកិច្ច វស័ិយកាត់ដ្ររ និង វស័ិយសំណ៍ង់។



16 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ៣ ឆ្ន្រំ ២០២១

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និង រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាបានចាំត់វិធានការជាច្រើន ដើម្របីជួយសម្រួលដល់ស្រដ្ឋកិច្ច និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការ
ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នងុរយៈព្រលដ្រលមិនធា្ល្រប់មានពីមុនមក ដ្រលរមួមានដូចជាការអនុញ្ញ្រតឱ្រយធ្វើការរៀបចំឥណ៍ទានឡើងវញិ និងការបង្កើត
ន្រធនាគារសហគ្រ្រសធនុតចូ នងិមធ្រយម ដើម្របសីម្របសម្រលួគម្រ្រងសហហរិញ្ញប្របទានទ្រទ្រងស់ហគ្រ្រសធនុតចូ នងិមធ្រយម។ ធនាគារ
បានធ្វើការវិនិច្ឆ័យចំពោះផលប៉ះពាល់ន្រ កូវីដ ១៩ ទៅតាមការណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងស្តង់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់ទងនឹង
ហរិញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ ហើយមានការរំពឹងទុកន្រការខាតបង់ឥណ៍ទានដ្រលបានរំពងឹទុក (“ECL”) ដោយបានធ្វើការត្រួតពិនិត្រយទៅលើម៉ឌូ្រល 
ECL។ ធនាគារ ABA នឹងបន្តការត្រួតពិនិត្រយពីផលប៉ះពាល់ន្រ កូវីដ ១៩ និងចាំត់គ្រប់វិធានការទប់ស្ក្រត់រាល់ឥទ្ធិពលដ្រលអាចប៉ះពាល់
ដល់ប្រ្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។

c. c. ការប្រែ្រ្រប្រ្រួលសំខាន់ៗលើការលក់ការប្រែ្រ្រប្រ្រួលសំខាន់ៗលើការលក ់ និងចំណ៍ូលនិងចំណ៍ូល  

ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២១ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានកំណ៍ត់ត្រ្រកំណើនន្រចំណូ៍លគួរឱ្រយកត់សមាា្រល់ ដោយធានាបាននូវ
ចំណ៍ូលការប្រ្រក់សុទ្ធសរុប ៤១៥ ប៊ីលានរៀល ដ្រលស្មើនឹងកំណើន ៣៥% ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្ន្រក្នុងឆ្ន្រំ២០២០។

d. d. ផលប៉ះពាល់ន្រការប្តូររូបិយប័ណ៍្ណផលប៉ះពាល់ន្រការប្តូររូបិយប័ណ៍្ណ  អត្រ្រការប្រ្រក់អត្រ្រការប្រ្រក់  និងថ្ល្រទំនិញនិងថ្ល្រទំនិញ  

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុ ីចំកាត់ ប្រ្រកាន់ភា្ជ្រប់នូវយទុ្ធសស្រ្តមិនបណោ្ដ្រយឱ្រយទទួលរងហានិភ័យពីស្ថ្រនភាពរបិូយប័ណ៍្ណបរទ្រសចំហច្រើន។ ស្ថ្រនភាព
ចំហន្ររូបិយប័ណ៍្ណបរទ្រស ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ និងចាំត់ច្រងជាប្រ្រចាំំ ដោយធៀបនឹងតម្រូវការប្រ្រតិបត្ដិការរូបិយប័ណ៍្ណរបស់អតិថិជន និង
ការគ្រប់គ្រងតារាងសមតុល្រយរបស់ធនាគារ ដោយធានាបាននូវនិរន្ដរភាពន្រប្រ្រក់ចំណ្រញជូនធនាគារ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រ្រការប្រ្រក់ ធនាគាររក្រសាបាននូវគោលនយោបាយអត្រ្រការប្រ្រក់ថ្ររសម្រ្រប់់ប្រ្រក់បញ្ញើ និងកម្ចរីបស់ ខ្លនួ។ ដូច្ន្រះ ធនាគារ
មិនមានការប្រែ្រ្រប្រ្រលួជាសរវន្ដណាមួយពាក់ពន្ធនឹងអត្រ្រការប្រ្រក់ក្នងុអំឡងុព្រលរបាយការណ៍៍ន្រះឡើយ។ ឥទ្ធពិលន្រតម្ល្រទំនិញ មិនបង្ក
ផលប៉ះពាល់ដល់ធនាគារឡើយ។

e. e. ផលប៉ះពាល់ន្រអតិផរណាផលប៉ះពាល់ន្រអតិផរណា
អត្រ្រអតិផរណារួមជាមធ្រយមនៅកម្ពុជាគិតត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្ន្រំ២០២១ មានកម្រិតត្រឹម ២,៥% យោងតាមរបាយការណ៍៍ប្រ្រចាំំឆមាសទី១ 
ដ្រលច្រញដោយធនាគារជាតិ ន្រកម្ពុជា។ ដូច្ន្រះនៅក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្ន្រំ២០២១ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសរវន្ដន្រអតិផរណាមកលើការ
ចំណាយប្រ្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ABA ឡើយ។

f. f. គោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច  សរពើពន្ធសរពើពន្ធ  និងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដា្ឋ្រភិបាលនិងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដា្ឋ្រភិបាល
ដោយសរជំងឺកូវីដ-១៩ នៅត្រជាកតា្ត្រចម្របងដ្រលក្រទម្រង់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា រាជរដា្ឋ្រភិបាលបានបន្តដាក់ច្រញនូវវិធានការដើម្របីជួយដល់
វិស័យអាទិភាព ដើម្របីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្រការរាតត្របាតមកលើសង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ច៖

 ■ គំាទ្រជាសច់ប្រ្រក់ផ្ទ្រល់ជួយដល់កម្មករកាត់ដ្ររ និងបុគ្គលិកក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍៍ដ្រលអត់ការងរធ្វើ និងប្រ្រជាជនដ្រលជួបការ
លំបាកបំផុត។ 

 ■ លើកល្រងពន្ធសម្រ្រប់វិស័យកាត់ដ្ររ វិស័យទ្រសចរណ៍៍ និងវិស័យអាកាសចរណ៍៍។

 ■ ធ្វើឱ្រយមានភាពងយស្រលួនូវវធិាននានាសម្រ្រប់ ភស្តភុារកម្ម ការនាចូំល និងការនាចំ្រញ និងផ្តល់ការបញ្ចុះតម្ល្រលើវកិ្កយបត្រអគ្គសីនី 
សម្រ្រប់ឧស្រសាហកម្មដ្រលរងផលប៉ះពាល់បំផុត។ 

 ■ ការជំរុញនូវការរៀបចំឥណ៍ទានឡើងវិញ ដើម្របីផ្តល់កម្ចីដល់អតិថិជនដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសរវិបត្តិវីរុសកូវីដ-១៩។

 ■ ការគាំទ្ររបស់ធនាគារដោយប្រ្រុងប្រ្រយ័ត្នដើម្របីជំរុញ បន្ថ្រមការគាំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះវិស័យ ស្រដ្ឋកិច្ច តាមរយៈអនុបាតដើមទុន 
លក្ខខណ៍្ឌតម្រូវប្រ្រក់បម្រុងដើមទុន អប្របបរមា និងកម្ចី ។

 ■ ដាកឱ់្រយដណំើរការធនាគារសហគ្រ្រសធនុតចូនងិមធ្រយមកម្ពជុា នងិគម្រ្រងរសហហរញិ្ញប្របទានទ្រទ្រងស់ហគ្រ្រសធនុតចូ នងិមធ្រយម 
(SCFS) ដើម្របីគាំទ្រអតិថិជនកម្ចីដ្រលរងផលប៉ះពាល់ តាមរយៈការផ្តល់កម្ចីដ្រលមានលក្ខខណ៍្ឌពិស្រស។

វធិានការទាងំន្រះ ព្រមជាមួយគំនិតផ្តចួផ្តើមផ្រស្រងៗរបស់រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពជុា មានគោលបំណ៍ងគំាទ្រស្រដ្ឋកិច្ច និង វស័ិយហិរញ្ញវត្ថ ុជាពិស្រស។ 
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លោក Madi Akmambet
អភិបាលប្រ្រតិបត្តិ

លោក Madi Akmambet
អភិបាលប្រ្រតិបត្តិ

 ហត្ថល្រខា អភិបាល របស់ បុគ្គល ចុះបញ្ជី លក់ មូលបត្រ 

ថ្ង្រទី១២ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ ២០២១
ហត្ថល្រខា និងត្រ្រ ជ. លោក Dominic Jacques

អភិបាលមិនប្រ្រតិបត្តិ

ចុះហត្ថលលខារួច ចុះហត្ថលលខារួច



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 

សង្ក្រត់បឹងក្រងកង ១ ខណ៍្ឌបឹងក្រងកង រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
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