
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំត្រីរ�មាសទី�៤
គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១

ធនាគារវឌរឍនៈអាស៊�ចំកាត់
(ធនាគារ ABA)
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ព័័ត៌មានហិិរញ្ញញវតុ�សង្ខេេរប

ស្ថ្រនភាព ហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)
ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២០

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០១៩

ទ្រព្រយសកម្មសរុប ៣២.០២៥.៩៦១ ២៤.៧៨៨.៩០៦ ១៧.៩០៩.១៧០

បំណ៍ុលសរុប ២៧.៧៤៩.០២៥ ២១.៦៨៣.២០២ ១៥.៨៨៦.៤២១

មូលធនសរុប ៤.២៧៦.៩៣៦ ៣.១០៥.៧០៤ ២.០២២.៧៤៩

 លទ្ធផល ហិរញ្ញវត្ថុ  (លានរៀល)
ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២០

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០១៩

ចំណ៍ូលសរុប ៥៧៩.៨៥០ ៤៥០.៨២៨ ៣៦១.៣៧១

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ២៨៨.៥០៦ ២២៦.១៧១ ១៥៦.៨៥៤

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ២៣៩.៧៣៧ ១៩៣.០៣០ ១៧១.២៨២

ចំណ៍ូលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ២៣៧.៨៦៨ ១៧២.៦៩១ ១៦៧.២៥៥

អនុបាត ហិរញ្ញវត្ថុ (%)
ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២០

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០១៩

អនុបាតសធនភាព ១៦,៨៤ ១៨,០៨ ១៩,៩៤

អនុបាតបំណ៍ុលធៀបនឹងមូលធន ៦៤៨,៨១ ៦៩៥,៨៦ ៧៨៥,៣៩

អនុបាតសន្ទនីយភាព ១៤៩,៣២ ១៦៦,៦២ ១៦២,៣២

អនុបាតឥណ៍ទានមិនដំណើរការ ០,៨៨ ០,៨០ ០,៧០

អនុបាតបញ្ញើធៀបនឹងឥណ៍ទាន ៨៤,៤៨ ៧៨,៦៩ ៨១,៤២

អនុបាតផលចំណ្រញ (%)
ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២០

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០១៩

អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មមធ្រយម (ROAA) [១] ០,៧៧ ០,៨០ ០,៩៨

អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនមធ្រយម (ROAE) [១] ៥,៧៦ ៦,៣៧ ៨,៧៩

អនុបាតលទ្ធភាពបង់ការប្រ្រក់ [១] ៥៥១,៣២ ៤៧៦,៣២ ៣៩៤,៣៣

ចំណ្រញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធ ិ
(ករណ៍ីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធ)ិ

គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធ ិ
(ករណ៍ីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធ)ិ

គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀត (ប្រ្រសិនមាន) គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

[១] អនុបាតទាងំន្រះមិនម្រនជាអនុបាតប្រ្រចាំឆំ្ន្រនំោះទ្រ ហើយត្រវូបានគណ៍នាដោយប្រើតួល្រខចំណ្រញ ឬខាត រយៈព្រល ៣ខ្រ ចាំប់ពីថ្ង្រទី ១  ខ្រតុលា ដល់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូន្រការយិបរចិ្ឆ្រទរបាយការណ៍៍នីមួយៗ។
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+៣៧, ៧  
ពីត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២០

+៣៧,៧  
ពីឆ្ន្រំ២០២០

+២៨  
ពីឆ្ន្រំ២០២០

+២៩,២  
ពីឆ្ន្រំ២០២០

III

ក្រាររហិិិកអំំព័�ព័័ត៌មានហិិរញ្ញញវតុ�សង្ខេេរប

ទ្រព្រយសកម្ម សរុបទ្រព្រយសកម្ម សរុប
គិតជាលាន រៀល

៣២៣២..០២៥០២៥..៩៦១៩៦១
ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២១

២៤២៤..៧៨៨៧៨៨..៩០៦៩០៦
ឆ្ន្រំ២០២០

១៧១៧..៩០៩៩០៩..១៧០១៧០
ឆ្ន្រំ២០១៩

បំណ៍ុល សរុបបំណ៍ុល សរុប
គិតជាលាន រៀល

២៧២៧..៧៤៩៧៤៩..០២៥០២៥
ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២១

២១២១..៦៨៣៦៨៣..២០២២០២
ឆ្ន្រំ២០២០

១៥១៥..៨៨៦៨៨៦..៤២១៤២១
ឆ្ន្រំ២០១៩

មូលធន សរុបមូលធន សរុប
គិតជាលាន រៀល

៤៤..២៧៦២៧៦..៩៣៦៩៣៦
ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២១

៣៣..១០៥១០៥..៧០៤៧០៤
ឆ្ន្រំ២០២០

២២..០២២០២២..៧៤៩៧៤៩
ឆ្ន្រំ២០១៩

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

-៣ (ឯកតាមូលដ្ឋ្រន)
BPS  

ពីត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២០

០០,,៧៧៧៧
ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២១

០០,,៨០៨០
ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២០

០០,,៩៨៩៨
ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០១៩

អនុបាត ចំណ្រញ ធៀប  នឹង មូលធនមធ្រយមអនុបាត ចំណ្រញ ធៀប  នឹង មូលធនមធ្រយម
គិតជាភាគរយ

-៦១ (ឯកតាមូលដ្ឋ្រន)
BPS  

ពីត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២០

៥៥,,៧៦៧៦
ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២១

៦៦,,៣៧៣៧
ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២០

៨៨,,៧៩៧៩
ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០១៩

លទ្ធផល លម្អិត ក្នុង ការិយបរិច្ឆ្រទលទ្ធផល លម្អិត ក្នុង ការិយបរិច្ឆ្រទ
គិតជាលាន រៀល

២៣៧២៣៧..៨៦៨៨៦៨
ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២១

១៧២១៧២..៦៩១៦៩១
ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២០

១៦៧១៦៧..២៥៥២៥៥
ត្រីមាសទី៤ 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 ក្នុងត្រីមាសទីបួន ឆ្ន្រំ២០២១ ស្របទៅតាម
លក្ខខណ៍្ឌកំណ៍ត់របស់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា។

ត្រីមាសទីបួន បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលចាំប់ផ្ដើមន្រការបើកប្រ្រទ្រសឡើងវិញ បនា្ទ្រប់ពីលក្ខខណ៍្ឌបទប្របញ្ញត្តិតម្រូវចតា្ត្រឡីស័កលើអ្នកធ្វើ
ដំណើរដ្រលបានចាំក់វ៉្រក់សំងគ្រប់ចំនួន ត្រូវបានលុបចោលក្នុងខ្រវិច្ឆិកា។ យើងរំពឹងពីការងើបឡើងវិញន្រស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រ្រទ្រស បនា្ទ្រប់ពី
មានការសម្រ្រចចិត្តលុបចោលលក្ខខណ៍្ឌន្រះ ពីសំណាក់រាជរដ្ឋ្រភិបាល ដ្រលនឹងជួយស្ដ្ររវិស័យទ្រសចរណ៍៍ និងវិស័យ ផ្រស្រងៗទៀត។ 

ដើម្របីបំព្រញតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនក្នុងការជួយដល់អតិថិជនកម្ចី ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្របាតជាសកលន្រះ ធនាគារ ABA បន្ត
រៀបចំកម្ចីឡើងវិញ ស្របតាមសរាចរណ្រនាំរបស់ ធនាគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា ចុះថ្ង្រទី ២៧ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០២០។ គិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាស
ទីបួន ឆ្ន្រំ២០២១ ធនាគារបានរៀបចំកម្ចីឡើងវិញចំនួន ១៣.៩០៥ ជាទឹកប្រ្រក់ ៧១០ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ ចំណ្រកន្រកម្ចីរៀបចំឡើង
វញិ នៅក្នងុផលបត្រកម្ចសីរបុមានអត្រ្រ ១៣%។ ទន្ទមឹន្រះដ្ររ ធនាគារ ABA ចាំត់ទុកកម្ចដី្រលបានរៀបចំឡើងវញិ ជាកម្ចដី្រលមានគុណ៍
ភាពខ្ពស់ដោយសរ ៨៤% ក្នុងចំណោមនោះ បានស្នើសុំរយៈព្រលអនុគ្រ្រះសម្រ្រប់ការបង់ប្រ្រក់ដើម និងបន្តបង់ត្រការប្រ្រក់។ ធនាគារ 
ABA នឹងបន្តជួយដល់អតិថិជនកម្ចរីបស់ខ្លនួ ក្នងុការជម្នះព្រលវ្រលាដ៏លំបាកន្រះតាមរយៈគោលនយោបាយរៀបចំកម្ចឡីើងវញិ ស្របតាម
កិច្ចខិតខំប្រ្រឹងប្រ្រងរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល ក្នុងការគាំទ្រដល់សហគ្រិនភាពក្នុងប្រ្រទ្រស។ 

បន្ថ្រមលើការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញ ធនាគារបានបន្តផ្តល់កម្ចីថ្មីៗដល់ អាជីវកម្មតូចធំនានាដ្រលមានស្ថិរភាព និងផលិតភាពដោយសរការ
ទទួលបានដើមទុន ពិតជាមានសរៈសំខាន់សម្រ្រប់ប្រ្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្មនានា មិនថាស្ថតិក្នងុព្រលវ្រលាណាក៏ដោយ។ ក្នងុត្រមីាសទី
បួន ឆ្ន្រ២ំ០២១ កម្ចចំីនួន ១១.៦១៥ គិតជាទឹកប្រ្រក់ចំនួន ៥៦២,៧  លានដុលា្ល្ររអាម្ររកិ ត្រវូបានផ្តល់ជូនអតិថិជន។ កម្ចនី្រះបានបង្កើន
ផលបត្រកម្ចីដុលរបស់ធនាគារប្រ្រមាណ៍ ៨% គិតជាទឹកប្រ្រក់សរុបចំនួន ៥.៤ ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

ធនាគារ ABA បន្តចូលរមួក្នងុគម្រ្រងសហហរិញ្ញប្របទានទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម ឆ្ន្រ ំ២០២០ (SCFS) ដ្រលជាគំនិតផ្តចួផ្តើម
របស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុាក្នងុគោលបំណ៍ងផ្តល់កម្ចដី្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់សមរម្រយដល់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម។ ក្រ្រមគម្រ្រងផ្តល់
កម្ចនី្រះ ធនាគារបានផ្តល់កម្ចជីាចំនួនទឹកប្រ្រក់ ៦,៧ លានដុលា្ល្ររអាម្ររកិ សម្រ្រប់ចំណាយដើមទុន និងទុនបង្វលិដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់
ពិស្រស ៧% ក្នុងមួយឆ្ន្រំ និងមានរយៈព្រលរហូតដល់ ៧ ឆ្ន្រំ។

ចំពោះផ្ន្រកថវកិា ធនាគារ ABA បន្តទទួលបានកំណើនប្រ្រកបដោយស្ថរិភាពជាមួយផលបត្រប្រ្រក់បញ្ញើដ្រលមានចំនួនស្មើនឹង ៦,៣ បី៊លាន
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក នៅដំណាច់ត្រីមាសទីបួន ឆ្ន្រំ ២០២១ កើន ៦% ធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុន។ ដោយសរអតិថិជនកាន់ត្រច្រើនជ្រើសយក 
ABA ធ្វើជាធនាគារដ្រគូរបស់ខ្លួន នោះមូលដ្ឋ្រនអតិថិជននៅក្នុងត្រីមាសទីបួន បានកើនឡើង ១២% ហើយចំនួនអតិថិជនរបស់ធនាគារ 
ABA បានកើនឡើងដល់ ២,១ លាននាក់។

សូចនាករសមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ABA បង្ហ្រញពីកំណើន អំឡុងព្រលរាយការណ៍៍ន្រះ៖

 ■ គិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទីបួន ឆ្ន្រំ២០២១ ទ្រព្រយសកម្មសរុបកើនឡើង ៥% ធៀបទៅត្រីមាសទីបី ហើយសម្រ្រចឈានដល់  
៧,៩ ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

 ■ សមធនភាគហ៊និុករបស់ធនាគារក៏កើនឡើងផងដ្ររ ហើយសម្រ្រចឈានដល់ ១,០៥ បី៊លានដុលា្ល្ររអាម្ររកិ អំឡុងព្រលរាយការណ៍៍ន្រះ។

 ■ ធនាគារទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ ៥៨,៩ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់ត្រីមាសន្រះ។

សមិទ្ធផលទាំងន្រះ ជាចម្របង អាចសម្រ្រចបានដោយសរ អនុភាពន្រប្រ្រព័ន្ធស្រវធនាគារឌីជីថល និងផ្ល្រតហ្វម ស្វ័យស្រវដ៏ទំនើបរបស់
ធនាគារ។ អំឡុងព្រលរាយការណ៍៍ន្រះ ធនាគារបន្តពង្រឹងបទពិសោធស្រវធនាគារតាមទូរស័ព្ទ ដក់ឲ្រយដំណើរការស្រវប្រ្រមូលពន្ធលើ 
ផ្ល្រតហ្វម ធនាគារអនឡាញសម្រ្រប់អាជីវកម្ម ណ្រនាមុំខងរដកប្រ្រក់ដោយមិនប្រើកាត តាមកូដ QR លើម៉ា្រសុនី ATM និងម៉ា្រសុនីដក-ដក់
ប្រ្រក់របស់ខ្លួន។

ធនាគារ ក៏ពង្រកីវត្តមានភាពផ្ន្រករបូវន្តរបស់ខ្លនួ ដោយបើកសខាដំបូងរបស់ខ្លនួលើទឹកដីខ្រត្តប៉្រលិន។ ធនាគារបានបើកដំណើរការទីតាងំ
ស្វយ័ស្រវ ABA 24/7 ថ្មចំីនួនបួន ដើម្របផី្ដល់ជូនអតិថិជននូវមធ្រយោបាយកាន់ត្រងយស្រលួ ក្នងុការប្រើប្រ្រស់គណ៍នីគ្រប់ព្រលវ្រលា ដោយ
មិនចាំំបាច់ចំណាយព្រលរង់ចាំំនៅសខា។

អំឡងុត្រមីាសន្រះ ទស្រសនាវដ្ដ ីThe Banker បានប្រ្រសិទ្ធនាម ABA ជា ធនាគារឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពជុា ឆ្ន្រ ំ២០២១។ ធនាគារ ABA ត្រវូបាន
សទរចំពោះ យទុ្ធសស្ត្រ  ផ្ដ្រត លើបច្ច្រកវទិ្រយោនវនុវត្ត និង ផលិតផលនិងស្រវកម្មឌីជីថល កិច្ចខិតខំប្រ្រងឹប្រ្រងបង្កើនបរយិាបន្នហិរញ្ញវត្ថ ុនិង
កណំើនដ៏រឹងមាំ។ បន្ថ្រមលើន្រះទៀត ធនាគារ ABA ទទួលបានពានរង្វ្រន់ គុណ៍ភាពឧត្តមប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ ២០២១ ពីធនាគារ JP Morgan នៅ
សហរដ្ឋអាម្ររិក សម្រ្រប់ការរក្រសាបាននូវសុក្រឹតភាព និងឧត្តមភាពល្រចធ្ល្រលើស្រវផ្ទ្ររប្រ្រក់ និងការទូទាត់អន្តរជាតិជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ 



ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ៤ ឆ្ន្រំ ២០២១VI

ដើម្របរីមួចំណ្រកដល់គម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍ដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រ្រទ្រស ធនាគារ ABA បានវនិិយោគទឹកប្រ្រក់ ៣០ លានដុលា្ល្ររអាម្ររកិលើសញ្ញ្រ
បណ៍្ណសជីវកម្ម ដើម្របីផ្ដលម់ូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ដល់អាកាសយានដ្ឋ្រនអន្តរជាតិត្រជោ (ពីមុន ត្រូវបានស្គ្រល់ថាជា អាកាសយានដ្ឋ្រនអន្តរជាតិ
ភ្នពំ្រញថ្ម)ី។ ដោយមានការគំាទ្រយ៉ា្រងព្រញទំហឹង ពីសម្ដ្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊នុ ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រនី្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា 
អាកាសយានដ្ឋ្រនថ្មី ន្រះ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងកា្ល្រយជាមជ្រឈមណ៍្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏ចម្របង និងជួយបង្កើនការវិនិយោគ និងភាពទាក់ទាញផ្ន្រក
ទ្រសចរណ៍៍របស់ប្រ្រទ្រស។ 

អំឡុងត្រីមាសន្រះផងដ្ររ ទីភា្ន្រក់ងរ S&P Global Ratings Agency បញ្ជ្រក់ជាថ្មីនូវចំណាត់ថា្ន្រក់រយៈព្រលវ្រងរបស់ខ្លួនលើ ABA ក្នុង
កម្រតិ 'B+' ជាមួយការវយតម្ល្រអនាគត ស្ថរិភាព។ ការវយតម្ល្រអនាគត ស្ថរិភាព ឆ្លុះបញ្ច្រងំនូវទស្រសនៈរបស់ S&P ថា ធនាគារ ABA នឹង
គ្រប់គ្រងកំណើនដ៏ឆប់រហ័សន្របញ្ញើ និងកម្ចីប្រ្រកបដោយស្ថិរភាព ខណ៍ៈដ្រលប្រ្រទ្រសកំពុងងើបឡើងពីបញ្ហ្រជំងឺរាតត្របាតកូវីដ ១៩។ 
ស្របព្រលជាមួយគា្ន្រន្រះ ផ្ល្រតហ្វម ឌីជីថលរបស់ធនាគារ បានដើរតួនាទីជាអត្ថប្រ្រយោជន៍ប្រ្រកបដោយឧត្តមភាពប្រ្រកួតប្រ្រជ្រងដ្រលគាំទ្រ
ដល់ការពង្រីកកម្ចី និងបញ្ញើ។ 

ដោយចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្រឍសង្គមស្រដ្ឋកិច្ច និងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន្ធ ធនាគារ ABA បានបង់ពន្ធចំនួន ៦,៩ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកដល់កញ្ចប់
ថវិកាជាតិ គិតត្រក្នុងត្រីមាសទីបួន។ សម្រ្រប់រយៈព្រលមួយឆ្ន្រំព្រញ ធនាគារបានទូទាត់ពន្ធចំនួន ៦១,៥ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ ការប្ដ្រជា្ញ្រ
ចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់ធនាគារ ABA ចំពោះវឌ្រឍនភាពរបស់ប្រ្រទ្រស ក៏ អាចឆ្លុះបញ្ច្រំងឲ្រយឃើញតាមរយៈការផ្ដល់ការងរដល់បុគ្គលិកវិជា្ជ្រជីវៈជិត 
៧០០០ នាក់នៅតាមសខា និងបណា្ដ្រញទាំង ៨១ ដោយបន្តវិនិយោគដល់ការបណ៍្ដុះបណា្ដ្រល និងការអភិវឌ្រឍបុគ្គលិកជាប្រ្រចាំំ។ 

ភាគទុនិករបស់ ABA បានរមួចំណ្រកដល់ស្រដ្ឋកិច្ច តាមរយៈកំណើនដ៏រងឹមា ំន្រដើមទុនបានបង់របស់ធនាគារ។ ក្នងុត្រមីាសទីបួន ឆ្ន្រ២ំ០២១ 
ភាគទុនិកបានបន្ថ្រមទឹកប្រ្រក់ ៥០ លានដលុា្ល្ររន្របំណ៍ុលបនា្ទ្រប់បន្រសំនៅក្នុងធនាគារ ខណ៍ៈដ្រលចំនួនវិនិយោគសរបុក្នុងឆ្ន្រំរបាយការណ៍៍ 
សមមូលនឹង ១២០ លានដុលា្ល្ររអាម្ររកិ។ ខ្ញុសូំមធ្វើការកត់សមា្គ្រល់ត្រង់ន្រះថា ភាគទុនិក ABA បានដក់ប្រ្រក់ចំណ្រញទាងំអស់របស់ខ្លនួ 
ដើម្របីវិនិយោគបន្ថ្រម ដល់ការអភិវឌ្រឍបន្តរបស់ ABA និងបុគ្គលិក។ 

ក្នងុនាមជាធនាគារពាណិ៍ជ្ជកម្ពជុាទីមួយដ្រលបោះផ្រសាយសញ្ញ្របណ៍្ណសជីវកម្មក្នងុទឹកប្រ្រក់សរបុ ៨៤,៨ បី៊លានរៀល ធនាគារ ABA ក៏បន្ត
អភិវឌ្រឍផ្រសារមូលបត្រ និងលើកកម្ពស់ប្រ្រក់រៀលផងដ្ររ។

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

ដោយអនុវត្តតាមចក្ខវុស័ិយ ប្រសកកម្ម និងតម្ល្រស្នលូរបស់ខ្លនួ ធនាគារ ABA ប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្ថ្រមរបស់ប្រ្រទ្រស
កម្ពុជា និងប្រ្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលើគ្រប់ទិដ្ឋភាព។ ខណ៍ៈដ្រលខ្លួនប្រ្រតិបត្តិការធុរកិច្ច ធនាគារយល់ច្របាស់អំពីសរៈសំខាន់ន្រទំនួលខុសត្រូវ
សង្គមរបស់ខ្លនួ ក្នងុការពង្រងឹជីវភាពរស់នៅន្រសហគមន៍កម្ពជុា ព្រ្រះថា កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចមិនអាចសម្រ្រចបាន ដោយគា្ម្រនវឌ្រឍនភាពសង្គម
ឡើយ។ ស្របជាមួយគុណ៍តម្ល្រទំាងន្រះ ខ្ញុសូំមបង្ហ្រញនូវឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់ក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភិបាល ជាមួយនឹងការគាទំ្រពីសំណាក់ភាគទុនិក 
ក្នុងការដក់ច្រញនូវគោលនយោបាយទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សជីវកម្ម ដ្រលបញ្ជ្រក់ពីតួនាទីរបស់ ABA ស្របតាមតម្រូវការបច្ចុប្របន្ន
របស់សង្គម និងកញ្ចប់ថវិកាអចិន្ត្រ្រយ៍ប្រ្រចាំំឆ្ន្រំសម្រ្រប់សកម្មភាពទាំងន្រះ។

ក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភិបាលនឹងបន្តមានតួនាទីសកម្មក្នងុការត្រតួពិនិត្រយការប្រ្រតិបត្តនូិវយុទ្ធសស្ត្ររបស់ធនាគារ ដោយផ្អ្រកលើឧត្តមានុវត្តន៍ និងបទដ្ឋ្រន
នានា។ សម្រ្របក់ចិ្ចការន្រះ ក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភបិាលមានសមាជកិប្រ្រកបដោយសមត្ថភាពព្រញល្រញដ្រលមានសវតារ នងិជនំាញច្របាស់លាស់
ក្នុងធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ចសជីវកម្ម។

តាងនាមឱ្រយក្រុមប្រ្រកឹ្រសាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណ៍រគុណ៍ដល់គណ៍ៈប្រ្រតិបត្តិ នងិបគុ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាគារ សម្រ្របក់ារលះបង់ នងិឆន្ទៈ
ការងរ ក្នងុការបន្តបម្រើអតិថិជន ជាមួយកម្រតិគុណ៍ភាពខ្ពស់បំផុត បើទោះបីជាស្ថតិក្នងុព្រលវ្រលាដ៏លំបាក និងក្នងុលក្ខខណ៍្ឌកំណ៍ត់ពាក់ព័ន្ធ
នឹងបញ្ហ្រកូវីដក៏ដោយ។ 

ខ្ញុក៏ំសូមថ្ល្រងអំណ៍រគុណ៍យា៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រដល់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា និងនិយត័ករមូលបត្រកម្ពជុា ដ្រលត្រងត្រផ្តល់ការណ្រនំា និងការគាទំ្រ។

ជាចុងក្រ្រយ ខ្ញុសូំមអរគុណ៍ដល់អតិថិជនទាងំអស់ សម្រ្រប់ទំនុកចិត្តលើធនាគារ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗសម្រ្រប់ភាពជឿជាក់លើធនាគារ 
ABA គ្រប់ព្រលវ្រលា។
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e. ផលប៉ះពាល់ន្រអតិផរណា ១៦

f. គោលនយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច សរពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល ១៦

ហត្ថល្រខា អភិបាល របស់ បុគ្គល ចុះបញ្ជី លក់ មូលបត្រ  ១៦



្ផនកទី�1 
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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 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 ែដល ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្រំ ១៩៩៦ មានឈ្ម្រះថា ធនាគារ
វឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់។ ឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្រឍ និងកំណើនជាង ២៥ ឆ្ន្រកំន្លងមកន្រះ ABA បានពង្រងឹជំហររបស់ខ្លនួយា៉្រងរងឹមាកំ្នងុទីផ្រសារ និង
កា្ល្រយជាធនាគារមួយក្នងុចំណោមធនាគារពាណិ៍ជ្ជកំពូលទំាងបី នៅក្នងុប្រ្រទ្រស។ សព្វថ្ង្រន្រះ ABA មានបម្រើស្រវធនាគារព្រញល្រញជូន
ដល់បណា្ដ្រអតិថិជនជាច្រើនដូចជា រូបវន្តបុគ្គល អាជីវកម្មខា្ន្រតតូច សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម និងក្រុមហ៊ុនធំៗជាដើម។

ធនាគារ ABA គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារជាតិកាណាដ (www.nbc.ca) ដ្រលជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុមួយ មានទ្រព្រយសកម្មជាង ២៧៩ 
ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ២០២១ និងមានបណា្ដ្រញធនាគារសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងពិភពលោក។

ក្នងុនាមជាភាគហ៊និុកមួយរបស់ធនាគារ ABA តំាងពីឆ្ន្រ ំ២០១៤ មក ធនាគារជាតិកាណាដ បានកា្ល្រយជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថអុាម្ររកិខាងជើង
ទីមួយដ្រលឈានជើងចូលវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា។ ដោយមានស្ន្រក់ការកណា្ដ្រលស្ថិតនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉្រអាល់ ធនាគារជាតិកាណាដបាន
ពង្រីកសខានៅស្ទើរត្រគ្រប់ខ្រត្តន្រប្រ្រទ្រសជាមួយនឹងអតិថិជនក្នុងដ្រ ២,៧ លាននាក់។ ជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគ្រលំដប់ទី ៦ ក្នុង
ប្រ្រទ្រសកាណាដ និងនាំមុខគ្រនៅក្របិច ធនាគារជាតិកាណាដ ជាជម្រើសន្របណា្ដ្រសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយមនានានៅទីនោះ។

គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១ ធនាគារ ABA មានទ្រព្រយសកម្មសរុប ៧.៩ ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងបម្រើអតិថិជន ប្រ្រមាណ៍ ២.១ 
លាននាក់ តាមរយៈបណា្ដ្រញដ៏ទូលំទូលាយដ្រលបន្តពង្រីកបាន ៨១ សខា មា៉្រសុីនស្វ័យស្រវជាង ៨២០ ព្រមជាមួយកម្មវិធីធនាគារ  
អនឡាញ និងតាមទូរស័ព្ទដ្រដ៏ទំនើប។
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c. c. ព្រឹត្តិការណ៍៍សំខាន់ៗប្រ្រចាំំត្រីមាសរបស់គ្រឹះស្ថ្រនចុះបញ្ជីព្រឹត្តិការណ៍៍សំខាន់ៗប្រ្រចាំំត្រីមាសរបស់គ្រឹះស្ថ្រនចុះបញ្ជី
តំណ្រងទីផ្រសាររបស់ធនាគារ ABA ត្រវូបានពង្រងឹបន្ថ្រមនៅក្នងុត្រមីាសទី ៤ ន្រឆ្ន្រ ំ២០២១ ដោយសរកិច្ចខិតខំប្រ្រងឹប្រ្រងបន្ដបនា្ទ្រប់របស់
ធនាគារក្នុងការណ្រនាំនូវដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុងយស្រួលជូនដល់អតិថិជន។

ការពង្រឹងកម្មវិធីស្រវធនាគារការពង្រឹងកម្មវិធីស្រវធនាគារ

តាមរយៈប្រ្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ខ្លួន ធនាគារ ABA បានបន្តផ្តល់ជូនអតិថិជននូវឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគ្រយា៉្រងរលូន និង
ងយស្រួលគ្រប់ព្រលវ្រលា។

នៅក្នងុត្រមីាសទីបួន ឆ្ន្រ២ំ០២១ន្រះ ធនាគារបានដំណើរការមុខងរដក់ប្រ្រក់ដោយមិនប្រើកាត នៅលើម៉ា្រសីុន ATM និងមា៉្រសីុនដក-ដក់
ប្រ្រក ់(CRM) របស់ខ្លនួ។ ស្រវកម្មថ្ម ីន្រះជួយសម្រលួដល់អតិថិជន ABA ដ្រលមិនមានកាតធនាគារ ហើយត្រវូការដកប្រ្រក់ដើម្របបី្រើប្រ្រស់។

ដើម្របផី្តល់នូវដំណោះស្រ្រយផ្ទៀងផ្ទ្រត់ និងចុះឈ្ម្រះដោយរលូន សម្រ្រប់អ្នកប្រើស្រវធនាគាររបស់ខ្លនួ ABA បានសហការជាមួយក្រមុហ៊នុ 
Smart Axiata ដើម្របីដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់នូវបច្ច្រកវិទ្រយោ IPification ដ្រលជាប្រ្រព័ន្ធចុះឈ្ម្រះ ផ្ទៀងផ្ទ្រត់ និងការពារការក្ល្រងបន្លំ ងយស្រួល 
គ្រ្រន់ត្រចុចមួយឃ្លកីបុ៉ណោ្ណ្រះ។ ការរមួបញ្ចលូន្រះអនុញ្ញ្រតឱ្រយអ្នកប្រើប្រ្រស់ ABA Mobile ទទួលបាននូវបទពិសោធន្រដំណើរការផ្ទៀងផ្ទ្រត់
កាន់ត្រងយស្រួល ដោយរក្រសាសុវត្ថិភាពកម្មវិធីក្នុងព្រលជាមួយគា្ន្រផងដ្ររ។

នៅក្នងុខ្រធ្ន ូ  ធនាគារអនឡាញ ABA សម្រ្រប់អាជីវកម្ម បានបន្ថ្រមមុខងរប្រ្រមូលពន្ធសម្រ្រប់ក្រមុហុ៊នខា្ន្រតតូច មធ្រយម និងធំនានា។ អ្នកប្រើ
ប្រ្រស់ ABA IBB អាចបង់ពន្ធសហគ្រ្រស រួមមានពន្ធប្រ្រចាំំខ្រ និងពន្ធប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ  ដោយមិនចាំំបាច់ទៅសខាពន្ធដរ ឬសខាធនាគារ និង
បំព្រញក្រដសស្ន្រមច្រើនទៀតឡើយ។

ដើម្របអីភិវឌ្រឍបណា្ដ្រញរបូវន្តរបស់ខ្លនួ ធនាគារ ABA បានបើកសខាដំបូងរបស់ខ្លនួនៅក្នងុខ្រត្តប៉្រលិន និងបើកទីតាងំស្វយ័ស្រវ ABA 24/7 
បួនបន្ថ្រមទៀតនៅក្នុងតំបន់ដ្រលមានចរាចរណ៍៍មមាញឹកនៅភ្នំព្រញ។ ABA 24/7 ផ្តល់ស្រវធនាគារដ៏ទូលំទូលាយ គ្រប់ព្រលវ្រលាដ្រល
អនុញ្ញ្រតឱ្រយអ្នកប្រើប្រ្រស់ធ្វើការដក់ ឬដកប្រ្រក់ ដ្រលច្រញដោយធនាគារនានានៅកម្ពុជា ដោយមិនចាំំបាច់តម្រង់ជួរនៅសខា។ល។

ការគាំទ្ររូបិយប័ណ៍្ណខ្ម្រររៀលការគាំទ្ររូបិយប័ណ៍្ណខ្ម្រររៀល

ក្នុងការបន្តកិច្ចខិតខំប្រ្រឹងប្រ្រងដើម្របីលើកកម្ពស់រូបិយប័ណ៍្ណជាតិ ធនាគារ ABA បានបង្កើនអត្រ្រការប្រ្រក់លើគណ៍នីសន្រសំប្រ្រក់រៀលរបស់
ខ្លួន។ ឥឡូវន្រះ អតិថិជន  ABA អាចរីករាយប្រើប្រ្រស់គណ៍នីប្រ្រក់រៀល ជាមួយ ABA ហើយទទួលបានការប្រ្រក់ 1% ក្នុងមួយឆ្ន្រំ។

នៅក្នងុខ្រវចិ្ឆកិា អតិថិជន ABA ក៏បានការប្រ្រក់បន្ថ្រម សម្រ្រប់គណ៍នីកាលកំណ៍ត់ប្រ្រក់រៀលផងដ្ររ ដោយសរធនាគារបានដំឡើងអត្រ្រ
ការប្រ្រក់រហូតដល់ ៦,៥០% ក្នុងមួយឆ្ន្រំ។ អតិថិជនអាចបើកគណ៍នីកាលកំណ៍ត់នៅក្នុងកម្មវិធី ABA Mobile ឬតាមសខាធនាគារ។

ភាពជាដ្រគូដើម្របីពង្រឹងទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុភាពជាដ្រគូដើម្របីពង្រឹងទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងអំឡុងព្រលន្ររបាយការណ៍៍ន្រះ ធនាគារ ABA បានចូលរួមចាំប់ដ្រគូជាច្រើន ដើម្របីលើកកម្ពស់ការទូទាត់តាមឌីជីថលបន្ថ្រម និងផ្តល់
កម្ចីប្រ្រកបដោយផលិតភាពដល់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយមក្នុងស្រុក។

ផ្រសារខ្រម បូឌាត្រ្រដ (CambodiaTrade) របស់ក្រសួងពាណិ៍ជ្ជកម្ម និងធនាគារ ABA បានចុះអនុស្រសរណ៍ៈន្រការយោគយល់គា្ន្រស្តីពីការ
ទូទាត់តាមប្រ្រព័ន្ធឌីជីថល និងការច្រករំល្រកចំណ្រះដឹង។ ភាពជាដ្រគូន្រះជួយសម្រួលដល់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម ដើម្របីអាចនំា
យកអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រទៅកាន់ផ្រសារអនឡាញ និងទទួលទូទាត់ពី អតិថិជនរបស់គ្រតាមរយៈ ABA PAY យា៉្រងងយស្រលួ និងសុវត្ថភិាព។

ផ្រសារទំនើប អី៊អន ម៉ល ខ្រមបូឌា និង ធនាគារ ABA បានចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តពីីការទទួលយកប្រ្រក់ប្របអ្រឡចិ ត្រនិូក នៅព្រល
ទិញទំនិញ។ តាមរយៈភាពជាដ្រគូន្រះ អតិថិជន  ABA អាចទូទាត់ប្រ្រក់នៅតាមហាងភាគច្រើននៅផ្រសារទំនើប AEON Malls ដោយការ
ស្ក្រនកូដ QR ABA PAY នៅបញ្ជរបង់ប្រ្រក់តាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile។

លើសពី ន្រះ ABA បានកា្ល្រយជាដ្រគូយទុ្ធសស្ត្ររបស់ AEON Mall Sen Sok City ក្នងុការផ្តល់នូវឧបករណ៍៍ប្រ្រមូលសច់ប្រ្រក់ដ្រលទំនើប 
និងសុវត្ថភិាពតាមរយៈមា៉្រសុនីស្វយ័ស្រវ ខណ៍ៈដ្រល AEON Mall នឹងប្រើកម្មវធីិ ABA IBB ដ្រលជាឧបករណ៍គ៍្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថពុ្រញល្រញ
របស់ខ្លួន។

កាលពីខ្រវចិ្ឆកិា ធនាគារ ABA និងសជីវកម្មធានាឥណ៍ទានកម្ពជុា ភីអិលសីុ (CGCC) ដ្រលជាសហគ្រ្រសសធារណ៍ៈរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល
កម្ពជុា បានចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណ៍ទានក្នងុការផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចសីម្រ្រប់គាទំ្រដល់អាជីវកម្មមីក្រ,ូសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម 
និងក្រុមហ៊ុនធំ ដើម្របីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គ្រ។ ភាពជាដ្រគូន្រះអនុញ្ញ្រតឱ្រយធនាគារ ABA គាំទ្រ និងជួយដល់អាជីវកម្មដ្រលមានលទ្ធភាព
សង ប៉ុន្ត្រខ្វះទ្រព្រយតម្កល់នៅព្រលស្នើសុំប្រ្រក់កម្ចី ដោយប្រើការធានាក្រ្រមគម្រ្រងធានាឥណ៍ទានរបស់ CGCC (CGS) ។ តាមរយៈកិច្ច
ព្រមព្រៀងន្រះ ធនាគារ ABA អាចជួយដល់អាជីវកម្មកាន់ត្រច្រើន ជាពិស្រសសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម ដោយផ្តល់ជូនពួកគ្រនូវការ
ស្នើសុំកម្ចីដ្រលអាចចូលប្រើប្រ្រស់បាន និងកាន់ត្ររហ័ស ថ្រមទាំងទទួលបានកម្ចីខ្ពស់ ទៅលើវិស័យអាទិភាព។



5ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ៤ ឆ្ន្រំ ២០២១

ការវិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្រឍអាកាសយានដ្ឋ្រនអន្តជាតិត្រជោការវិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្រឍអាកាសយានដ្ឋ្រនអន្តជាតិត្រជោ

កាលពីខ្រធ្ន ូធនាគារ ABA បានវនិិយោគទឹកប្រ្រក់ចំនួន ៣០ លានដុលា្ល្ររអាម្ររកិ លើសញ្ញ្រប័ណ៍្ណណ៍មានបុគ្គលធានា ន្រក្រមុហ៊នុ ខ្រមបូឌា 
អ៊្ររផត អ៊ិន វ្រស មិន ឯ.ក (CAIC) ដើម្របីចូលរួមអភិវឌ្រឍអាកាសយានដ្ឋ្រនអន្តរជាតិត្រជោ។ ដោយមានការគាំទ្រយា៉្រងព្រញទំហឹងពីសម្ត្រច
អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន អាកាសយានដ្ឋ្រនន្រះ នឹងកា្ល្រយជាមជ្រឈមណ៍្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏ធំដ្រលនឹងជួយបង្កើនការវិនិយោគរបស់
ប្រ្រទ្រស និងការទាក់ទាញផ្ន្រកទ្រសចរណ៍៍។

ជាមួយការវិនិយោគទឹកប្រ្រក់ 30 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងសញ្ញ្របណ៍្ណមានបុគ្គលធានាន្រអាកាសយានដ្ឋ្រនអន្តរជាតិត្រជោ ធនាគារ ABA 
សូមបង្ហ្រញជាថ្មនូីវការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ខ្លនួក្នងុការចូលរមួបន្ថ្រមដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គមស្របតាមយទុ្ធសស្ត្រអភិវឌ្រឍ
របស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា។

ការទទួលស្គ្រល់ជាអន្តរជាតិការទទួលស្គ្រល់ជាអន្តរជាតិ

នៅក្នុងខ្រវិច្ឆិកា JP Morgan Chase Bank N.A. USA បានទទួលស្គ្រល់ឧត្តមភាព របស់ ABA ក្នុងប្រ្រព័ន្ធដំណើរការឆ្លងកាត់ត្រង់ផ្ទ្រល់ 
MT103 (STP) សម្រ្រប់ការផ្ទ្ររប្រ្រក់ និងការទូទាត់អន្តរជាតិជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក ជាលើកទីពីរក្នុងរយៈព្រលពីរឆ្ន្រំជាប់គា្ន្រន្រះ។ ABA នៅត្រ
ជាធនាគារកម្ពុជាដំបូង និងត្រមួយគត់ដ្រលទទួលបានពានរង្វ្រន់ពី JP Morgan។

នៅក្នុងខ្រធ្នូ ទស្រសនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុ The Banker បានផ្តល់ពានរង្វ្រន់ “ធនាគារប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ 2021 នៅកម្ពុជា” ដល់ធនាគារ ABA ។ អ្នកកាត់ក្តី
របស់ទស្រសនាវដ្ដបីានសរសើរ ABA សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍន៍ន្រផ្ដ្រតសំខាន់ ទៅលើបច្ច្រកវទិ្រយោនវនុវត្តន៍ និងផលិតផល ស្រវកម្មឌីជីថល ដ្រល
ជាកិច្ចប្រ្រឹងប្រ្រងដ៏សំខាន់ក្នុងការ បង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងការរីកចម្រើនដ៏រឹងមាំ។

នៅក្នុងខ្រធ្នូផងដ្ររន្រះ ធនាគារ ABA នៅត្ររក្រសាចំណាត់ថា្ន្រក់ឥណ៍ទានរបស់ខ្លួនពី Standard & Poor's Global Ratings (S&P) ក្នុង
កម្រតិ 'B+' ជាមយួអនាគតស្ថរិភាព។ អនាគតស្ថរិភាពឆ្លុះបញ្ច្រងំពទីស្រសនៈ របស ់S&P ដ្រលថាធនាគារនងឹគ្របគ់្រងប្រ្រកបដោយចរីភាព
នូវកំណើនយា៉្រងឆប់រហស័ន្រប្រ្រក់កម្ច ីនិង ប្រ្រក់បញ្ញើ ទោះបីជាឆ្លងបញ្ហ្ររកីរាលដលន្រវរីសុកូវដី-19 ក៏ដោយ ។ អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវជឿជាក់ថា 
កម្មវធីិឌីជីថលរបស់ ABA ទទួលបានអត្ថប្រ្រយោជន៍ឈានមុខ ដ្រលគំាទ្រដល់ការពង្រកីកម្ច ីនិងបញ្ញើ។ ដោយប្រៀបធៀបនឹងគូប្រ្រជ្រងក្នងុ
ប្រ្រទ្រស ធនាគារ ក៏មានដក់ឲ្រយអនុវត្តប្រ្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យសមស្របបំផុត រមួមានការវភិាគរហំរូសច់ប្រ្រក់ ដើម្របគីាទំ្រដល់ការសម្រ្រច
ចិត្តឥណ៍ទានរបស់ខ្លួន។

ពានរង្វ្រន់ 2021 Elite Quality 
Recognition Award ពី JP Morgan 

Chase Bank N.A., USA

ពានរង្វ្រន់ "ធនាគារ ឆ្នើម បំផុត 
ប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ 2021" នៅ កម្ពុជា ពី 

ទស្រសនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុ The Banker 

ABA ទទួលបានការបញ្ជ្រក់ ស ជា ថ្មី ន្រ កម្រិត 
ឥណ៍ទាន រយៈព្រល វ្រង ក្នុង កម្រិត "B+" 

ជាមួយ អនាគត ស្ថិរភាព ពី S&P



្ផនកទី�2 

ព័័ត៌មានអំំព័�លទីធផលប្ររតិបតីិការធ៊រកិចច
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a. a. លទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការធុរកិច្ចលទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការធុរកិច្ច  ដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្ន្រកដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្ន្រក

លទ្ធផល សម្រ្រច បាន សំខាន់ៗ ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២១ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៩

  ផ្ន្រក ស្រវ ឥណ៍ទាន ផ្ន្រក ស្រវ ឥណ៍ទាន 

ចំនួនគណ៍នីឥណ៍ទាន ៩១.២៣៥ ៨១.៥៦៨ ៦៦.៥១៣

ឥណ៍ទានដុលសរុប (លានរៀល) ២១.៦៩៥.៧០២ ១៥.៥០៥.៩៨៨ ១១.២៦៥.០៣៧

  ផ្ន្រក ស្រវ ប្រ្រក់ បញ្ញើផ្ន្រក ស្រវ ប្រ្រក់ បញ្ញើ

ចំនួនគណ៍នីប្រ្រក់បញ្ញើ ២.០៨៥.១៧២ ១.៣៨២.៤០១ ៨២៨.៦៥១

ប្រ្រក់បញ្ញើសរុប (លានរៀល) ២៥.៦៨១.៣៩៦ ១៩.៧០៥.០៩០ ១៣.៨៣៦.០២៥

 ព័ត៌មាន ទូទៅ  ព័ត៌មាន ទូទៅ 

ចំនួនសខាបើកដំណើការ ៨១ ៧៩ ៧៧

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៦.៧៩៧ ៦.២៦៦ ៦.៤១០

ចំនួនមា៉្រសុីន អ្រធីអឹម ៥៧០ ៤៧១ ៤១៨

ចំនួនមា៉្រសុីនទូទាត់ ៣.២៩០ ១.៦២៧ ១.២១៤

b. b. រចនាសម្ព័ន្ធ ចំណ៍ូលរចនាសម្ព័ន្ធ ចំណ៍ូល

 ល . រ  ប្រ្រភព ចំណ៍ូល 

ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២១  ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២០  ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០១៩

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

១ ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់ ៥០៨.៧២២ ៨៧,៧៣ ៣៩៥.៩៣៣ ៨៧,៨៣ ៣១៣.៥៦៧ ៨៦,៧៧

២
ចំណ៍ូលកម្រ្រ 
និងជើងស

៦១.៩២៤ ១០,៦៨ ៤៩.៧៤៦ ១១,០៣ ៤៥.៩៦៩ ១២,៧២

៣ ចំណ៍ូលផ្រស្រងៗ ៩.២០៤ ១,៥៩ ៥.១៤៩ ១,១៤ ១.៨៣៥ ០,៥១

ចំណ៍ូលសរុបចំណ៍ូលសរុប ៥៧៩៥៧៩..៨៥០៨៥០ ១០០១០០ ៤៥០៤៥០..៨២៨៨២៨ ១០០១០០ ៣៦១៣៦១..៣៧១៣៧១ ១០០១០០



្ផនកទី�3 

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដែរលបានត្រីរ�តព័ិនិតរយ
ឡើើងវិញដោយសវនករឯករាជ្រយ
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សូមយោងឧបសម្ព័ន្ធរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្រយ



្ផនកទី�៤ 

ការព័ិភាករសា និងការវិភាគ្គរបស់គ្គណ៍ៈគ្ររប់គ្ររង
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ការពិភាក្រសា និងវភិាគខាងក្រ្រមន្រះ ផ្ត្រតសំខាន់លើ លទ្ធផលប្រ្រតិបត្តកិារ និងស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថ ុផ្អ្រកលើ របាយការណ៍ហ៍រិញ្ញវត្ថគិុតត្រមឹ
កាលបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី ៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១ ដ្រលត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយរួចរាល់  ដោយសវនករឯករាជ្រយ។ របាយការណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំ
ស្របតាមស្តង់ដររបាយការណ៍ហិ៍រញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ ន្រកម្ពជុា (“CIFRS”) និងអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តគិណ៍ន្រយ្រយពាក់ព័ន្ធនិងគោលការណ៍៍
ណ្រនានំានា ដ្រលច្រញដោយ ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។ ធនាគារធ្វើការពិភាក្រសានិងវភិាគទៅលើ សមាសធាតុសំខាន់ៗន្ររបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ
និង កតា្ត្រសំខាន់ៗដ្រលប៉ះពាល់ដល់ប្រ្រក់ចំណ្រញរបស់ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់។

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

ធនគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ មានប្រ្រភពចំណ៍ូល ធំៗចំនួន៣ គឺ ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់ ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស និងចំណ៍ូលផ្រស្រងៗ។

 ■ ចំណ៍លូមកពីការប្រ្រក់ រមួមាន ចំណ៍លូការប្រ្រក់ពីការផ្តល់ឥណ៍ទានដល់អតិថិជន ចំណ៍លូការប្រ្រក់ពីការដក់ប្រ្រក់បញ្ញើនៅធនាគារ 
និង ចំណ៍ូលមកពីមូលបត្រវិនិយោគនានា។

 ■ ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស រួមមាន ការសន្រយោឥណ៍ទាន ចំណ៍ូលពីការផ្ទ្ររប្រ្រក់និងវ្ររប្រ្រក់ ចំណ៍ូលពីប័ណ៍្ណផ្រស្រងៗ។

 ■ ចំណ៍ូលផ្រស្រងៗ រួមមាន ចំណ៍ូល ព ីអត្រ្រប្ដូរប្រ្រក់ និង ចំណ៍ូល ផ្រស្រងៗទៀត។

២. ២. ការវិភាគចំណ៍ូលតាមផ្ន្រកការវិភាគចំណ៍ូលតាមផ្ន្រក

ល.រ ប្រ្រភ្រទចំណ៍ូល 

ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២១ ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២០ ត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០១៩

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

១ ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់ ៥០៨.៧២២ ៨៧,៧៣ ៣៩៥.៩៣៣ ៨៧,៨៣ ៣១៣.៥៦៧ ៨៦,៧៧

២
ចំណ៍ូលកម្រ្រ  
និងជើងស ៦១.៩២៤ ១០,៦៨ ៤៩.៧៤៦ ១១,០៣ ៤៥.៩៦៩ ១២,៧២

៣ ចំណ៍ូលផ្រស្រងៗ ៩.២០៤ ១,៥៩ ៥.១៤៩ ១,១៤ ១.៨៣៥ ០,៥១

 ចំណ៍ូល សរុប  ចំណ៍ូល សរុប ៥៧៩៥៧៩..៨៥០៨៥០ ១០០១០០ ៤៥០៤៥០..៨២៨៨២៨ ១០០១០០ ៣៦១៣៦១..៣៧១៣៧១ ១០០១០០

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានចំណូ៍លដ៏ធំមកពីការប្រ្រក់ ដ្រលមានចំនួន ៨៧,៧៣% ន្រប្រ្រក់ចំណូ៍លសរុបក្នុងត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២១ ដ្រលនៅក្នុងនោះ ៩៧,៨១%បានមកពីចំណ៍ូលការប្រ្រក់ពីការផ្តល់ឥណ៍ទានដល់អតិថិជន។

៣. ៣. ការវិភាគគមា្ល្រតចំណ្រញដុលការវិភាគគមា្ល្រតចំណ្រញដុល

ធនាគារ វឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ បានរៀបចំរបាយការណ៍៍លទ្ធផលរបស់ខ្លួនក្នុងទម្រង់ជា របាយការណ៍៏ ដ្រលមិនបង្ហ្រញពីប្រ្រក់ចំណ្រញដុល។ 
ប៉ុន្ត្រ ទម្រង់របាយការណ៍៍ន្រះអាចបង្ហ្រញលើប្រ្រក់ចំណ្រញពីការប្រ្រក់សុទ្ធ ដ្រលទទួលបានមកពីចំណ៍ូលការប្រ្រក់សរុប ដកនឹងចំណាយ
ការប្រ្រក់ ដ្រលនឹងត្រូវយកមកពិភាក្រសានៅក្នុងចំណ៍ុច ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ។
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៤. ៤. ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ

i) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍ ប្រ្រក់ចំណ្រញ 
 មុនបង់ពន្ធ

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់ ៥០៨.៧២២ ៣៩៥.៩៣៣ ១១២.៧៨៩ ២៨,៤៩

ចំណាយលើការប្រ្រក់ (៦៣.៩២៥) (៦០.១០០) (៣.៨២៥) ៦,៣៦

ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធ ៤៤៤៤៤៤..៧៩៧៧៩៧ ៣៣៥៣៣៥..៨៣៣៨៣៣ ១០៨១០៨..៩៦៤៩៦៤ ៣២៣២,,៤៥៤៥

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស ៦១.៩២៤ ៤៩.៧៤៦ ១២.១៧៨ ២៤,៤៨

ចំណាយកម្រ្រ និងជើងស (២២.៨៩៥) (១៨.០៩៧) (៤.៧៩៨) ២៦,៥១

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធ ៣៩៣៩..០២៩០២៩ ៣១៣១..៦៤៩៦៤៩ ៧៧..៣៨០៣៨០ ២៣២៣,,៣២៣២

ចំណ៍ូលប្រ្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ ៩.២០៤ ៥.១៤៩ ៤.០៥៥ ៧៨,៧៥

ចំណាយបុគ្គលិក (៩៥.៣២៩) (៧៥.៧៤៧) (១៩.៥៨២) ២៥,៨៥

ចំណាយរំលស់ (២០.៨៧៥) (២២.៨៥៣) ១.៩៧៨ (៨,៦៦)

ចំណាយប្រ្រតិបត្តិការ (៣៥.០៥៦) (២៨.៤៤៧) (៦.៦០៩) ២៣,២៣

ការខាតបង់សុទ្ធរំពឹងទុកលើ 
ឧបករណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(៥៣.២៦៤) (១៩.៤១៣) (៣៣.៨៥១) ១៧៤,៣៧

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ២៨៨២៨៨..៥០៦៥០៦ ២២៦២២៦..១៧១១៧១ ៦២៦២..៣៣៥៣៣៥ ២៧២៧,,៥៦៥៦

ក្នងុត្រមីាសទី៤ ឆ្ន្រ២ំ០២១ ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធមានចំនួន ២៨៨.៥០៦លានរៀល ដ្រលបានកើនឡើង ២៧,៥៦% ស្មើនឹង ៦២.៣៣៥ 
លានរៀល ប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី៤ ឆ្ន្រ២ំ០២០ ។ ការកើនឡើងន្រប្រ្រក់ចំណ្រញន្រះ គឺបណា្ដ្រលមកពីការកើនឡើង ២៨,៤៩%ន្រ
ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់ និង ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស ២៤,៤៨% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២០។
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ii) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍ ប្រ្រក់ចំណ្រញ 
 មុនបង់ពន្ធ

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០១៩ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់ ៣៩៥.៩៣៣ ៣១៣.៥៦៧ ៨២.៣៦៦ ២៦,២៧

ចំណាយលើការប្រ្រក់ (៦០.១០០) (៥៣.២៩២) (៦.៨០៨) ១២,៧៧

ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធ ៣៣៥៣៣៥..៨៣៣៨៣៣ ២៦០២៦០..២៧៥២៧៥ ៧៥៧៥..៥៥៨៥៥៨ ២៩២៩,,០៣០៣

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស ៤៩.៧៤៦ ៤៥.៩៦៩ ៣.៧៧៧ ៨,២២

ចំណាយកម្រ្រ និងជើងស (១៨.០៩៧) (១៧.០៨៩) (១.០០៨) ៥,៩០

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធ ៣១៣១..៦៤៩៦៤៩ ២៨២៨..៨៨០៨៨០ ២២..៧៦៩៧៦៩ ៩៩,,៥៩៥៩

ចំណ៍ូលប្រ្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ ៥.១៤៩ ១.៨៣៥ ៣.៣១៤ ១៨០,៦០

ចំណាយបុគ្គលិក (៧៥.៧៤៧) (៧៨.៨០៦) ៣.០៥៩ (៣,៨៨)

ចំណាយរំលស់ (២២.៨៥៣) (១៦.៩១១) (៥.៩៤២) ៣៥,១៤

ចំណាយប្រ្រតិបត្តិការ (២៨.៤៤៧) (៣៥.៥៥៥) ៧.១០៨ (១៩,៩៩)

ការខាតបង់សុទ្ធរំពឹងទុកលើ 
ឧបករណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(១៩.៤១៣) (២.៨៦៤) (១៦.៥៤៩) ៥៧៧,៨៣

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ២២៦២២៦..១៧១១៧១ ១៥៦១៥៦..៨៥៤៨៥៤ ៦៩៦៩..៣១៧៣១៧ ៤៤៤៤,,១៩១៩

ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២០ ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធមានចំនួន ២២៦.១៧១លានរៀល ដ្រលបានកើនឡើង ៤៤.១៩% ស្មើនឹង 
៦៩.៣១៧លានរៀល ប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ ២០១៩ ។ ការកើនឡើងន្រប្រ្រក់ចំណ្រញន្រះ គឺបណា្ដ្រលមកពីការកើនឡើង 
២៦.២៧% ន្រចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់ និង ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស ៨.២២% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០១៩។
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៥. ៥.  ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ

i) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍  
ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៤ 
 ឆ្ន្រំ២០២០ 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
( ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ២៨៨.៥០៦ ២២៦.១៧១ ៦២.៣៣៥ ២៧,៥៦

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ៍ូល (៤៨.៧៦៩) (៣៣.១៤១) (១៥.៦២៨) ៤៧,១៦

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រ ២៣៩២៣៩..៧៣៧៧៣៧ ១៩៣១៩៣..០៣០០៣០ ៤៦៤៦..៧០៧៧០៧ ២៤២៤,,២០២០

ក្នងុត្រមីាសទី៤ ឆ្ន្រ២ំ០២១ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ បានទទួលប្រ្រក់ចំណ្រញបនា្ទ្រប់ពីបង់ពន្ធ ចំនួន ២៣៩.៧៣៧លានរៀល ដ្រលបាន
កើនឡើងចំនួន ២៤.២០% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី៤ ឆ្ន្រ២ំ០២០ បង្ហ្រញអំពីការលូតលាស់យ៉ា្រងខា្ល្រងំរបស់ធនាគារ។ ជាលទ្ធផល 
ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានអនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនចំនួន ៥.៧៦% និង អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មចំនួន 
០.៧៧% សម្រ្រប់ត្រីមាសទី ៤ គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១។

ii) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍  
ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០១៩ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
( ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ២២៦.១៧១ ១៥៦.៨៥៤ ៦៩.៣១៧ ៤៤.១៩

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ៍ូល (៣៣.១៤១) ១៤.៤២៧ (៤៧.៥៦៨) (៣២៩.៧២)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រ ១៩៣១៩៣..០៣០០៣០ ១៧១១៧១..២៨១២៨១ ២១២១..៧៤៩៧៤៩ ១២១២..៧០៧០

ក្នងុត្រមីាសទី៤ ឆ្ន្រ២ំ០២០ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ បានទទួលប្រ្រក់ចំណ្រញបនា្ទ្រប់ពីបង់ពន្ធ ចំនួន ១៩៣.០៣០លានរៀល ដ្រលបាន
កើនឡើងចំនួន ១២.៧០% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី៤ ឆ្ន្រ២ំ០១៩ បង្ហ្រញអំពីការលូតលាស់យ៉ា្រងខា្ល្រងំរបស់ធនាគារ។ ជាលទ្ធផល 
ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានអនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនចំនួន ៦.៣៧% និង អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មចំនួន 
០.៨០% សម្រ្រប់ត្រីមាសទី ៤ គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០។

៦. ៦. ការវិភាគចំណ៍ូលលម្អិតសរុបការវិភាគចំណ៍ូលលម្អិតសរុប

i) ការវិភាគចំណ៍ូលលម្អិតសរុបក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្ររបាយការណ៍៍ចំណ៍ូល 
លម្អិតសរុប

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រ ២៣៩.៧៣៧ ១៩៣.០៣០ ៤៦.៧០៧ ២៤.២០

ចំណ៍ូលលម្អិតផ្រស្រងៗ (១.៨៦៩) (២០.៣៣៩) ១៨.៤៧០ (៩០.៨១)

ចំណ៍ូលលម្អិតសរុបចំណ៍ូលលម្អិតសរុប ២៣៧២៣៧..៨៦៨៨៦៨ ១៧២១៧២..៦៩១៦៩១ ៦៥៦៥..១៧៧១៧៧ ៣៧៣៧..៧៤៧៤
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ii) ការវិភាគចំណ៍ូលលម្អិតសរុបពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្ររបាយការណ៍៍ចំណ៍ូល 
លម្អិតសរុប

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី៤ 
ឆ្ន្រំ២០១៩ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងគ្រ្រ ១៩៣.០៣០ ១៧១.២៨១ ២១.៧៤៩ ១២,៧០

ចំណ៍ូលលម្អិតផ្រស្រងៗ (២០.៣៣៩) (៤.០២៦) (១៦.៣១៣) ៤០៥,១៩

ចំណ៍ូលលម្អិតសរុបចំណ៍ូលលម្អិតសរុប ១៧២១៧២..៦៩១៦៩១ ១៦៧១៦៧..២៥៥២៥៥ ៥៥..៤៣៦៤៣៦ ៣៣,,២៥២៥

៧. ៧. ការវិភាគកតា្ត្រ និងនិនា្ន្រការដ្រលប៉ះពាល់ស្ថ្រនភាព និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុការវិភាគកតា្ត្រ និងនិនា្ន្រការដ្រលប៉ះពាល់ស្ថ្រនភាព និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

គិតត្រមឹថ្ង្រទី ៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២១ គណ៍ៈគ្រប់គ្រងទទួលស្គ្រល់ថា ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ មិនមាន កតា្ត្រ សំខាន់ៗ និងនិនា្ន្រការសំខាន់ៗ 
ណាដ្រលប៉ះពាល់ដល់ស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ វឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ ឡើយ។

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

ធនាគារ ABA ចាំត់ទុកចំណ៍ុចខាងក្រ្រម ជាកតា្ត្រជោគជ័យដ្រល នាំមកនូវផលចំណ្រញ ៖

 ■ កំណើនមូលនិធិ ដោយសរតម្រូវការបញ្ញើសម្រ្រប់ធនាគារ រួមជាមួយផលិតផល និងស្រវកម្មប្រ្រតិបត្តិការ ផ្រ្រសងៗទៀត

 ■ កំណើនផលបត្រឥណ៍ទាន ដោយសរតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្រសារ មកលើផលិតផលកម្ចីរបស់ធនាគារជាពិស្រសវិស័យ MSME ។

កតា្ត្រទាងំពីរន្រះ ត្រវូបានរាប់បញ្ចលូជាមួយការបន្តអភិវឌ្រឍលើប្រ្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ធនាគារ ដ្រលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផល និងស្រវកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទំនើប និងប្រ្រកបដោយនវនុវត្ត ។ ធនាគារក៏បានវិនិយោគដ៏សំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងឧបករណ៍៍ ស្វ័យស្រវ ធនាគារ ដោយធ្វើ
ការតម្លើងបន្ថ្រមនូវម៉ា្រសុីនដក់ ATM មា៉្រសុីនដក់/ដកប្រ្រក់ មា៉្រសុីនដក់ប្រ្រក់ មា៉្រសុីនដក់វិក្កយបត្រ មា៉្រសុីនទូទាត់ POS និងការពង្រីក
បណា្ដ្រញទូទាត់តាមកូដ QR របស់ខ្លួន ។

២. ២. ការវិភាគពីការឡើងចុះន្រថ្ល្រវត្ថុធាតុដើម ការវិភាគពីការឡើងចុះន្រថ្ល្រវត្ថុធាតុដើម 

ធនាគារ ABA ប្រ្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យស្រវកម្ម ដូច្ន្រះការឡើងចុះន្រតម្ល្ររបស់វត្ថុធាតុដើមមិនប៉ះពាល់ដល់ធនាគារឡើយ។

៣. ៣. ការវិភាគលើពន្ធការវិភាគលើពន្ធ

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ ស្ថិតនៅក្រ្រមច្របាប់ន្រក្រុមហ៊ុនពាណ៍ិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យពន្ធដរន្រប្រ្រទ្រសកម្ពុជា ដូច្ន្រះ ធនាគារ មានកាតព្វកិច្ច
ក្នុងការបង់ពន្ធ ដ្រលបានកំណ៍ត់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរន្រកម្ពុជា។ ការបង់ពន្ធនានាជូនអគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ ក៏ជាការរួមចំណ្រក
ដល់សង្គម និងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រ្រទ្រសកម្ពជុាផងដ្ររ។ សម្រ្រប់អនុលោមភាពល្អលើកាតព្វកិច្ចពន្ធដរ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួល
បានវិញ្ញ្របនបត្រអនុលោមភាពសរពើពន្ធប្រ្រភ្រទ “មាស“ ពី អគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ នៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០ ដ្រលមានសុពលភាព 
២ឆ្ន្រំ សម្រ្រប់ឆ្ន្រំជាប់ពន្ធ ២០២១ និង ២០២២។

៤. ៤. ការវិភាគលើធាតុដ្រលខុសពីធម្មតា និងធាតុវិសមញ្ញ ការវិភាគលើធាតុដ្រលខុសពីធម្មតា និងធាតុវិសមញ្ញ 

គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ ២០២១ គណ៍ៈគ្រប់គ្រងទទួលស្គ្រល់ថាធនាគារ វឌ្រឍនៈអាសីុចំកាត់ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសរវន្តដោយ
សកម្មភាពប្រ្រតិបត្តិការ ឬ ព្រឹត្តិការណ៍៍ណាមួយដ្រលមានលក្ខណ៍ៈជាសរវន្ត និង មិនប្រ្រក្រតីនោះទ្រ លើកល្រងត្រផលប៉ះពាល់ន្រការ
រាតត្របាតវីរុសកូរុណា (“កូវីដ-១៩”) ដូចរៀបរាប់ខាងក្រ្រម៖

ផលប៉ះពាល់ន្រវីរុសកូវីដ-១៩

នៅអំឡុងព្រលរបាយការណ៍ន៍្រះ ផលប៉ះពាល់ន្រការរាត្របាតន្រជំងឺកូវដី-១៩ បានបន្តជះឥទ្ធពិលដល់ប្រ្រទ្រសនិង ស្រដ្ឋកិច្ច។ តី្រមាសទីបួន 
បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលចាំប់ ផើ្ដម ន្រការបើកប្រ្រទ្រសឡើងវញិ បនា្ទ្រប់ពីលក្ខខណ៍្ឌបទប្របញ្ញតិ្ត តម្រវូ ចតា្ត្រឡីស័កលើអ្នកធើ្វដំណើរដ្រលបាន
ចាំក់វ៉្រក់សងំគ្រប់ចំនួន ត្រវូបានលុបចោលក្នងុខ្រវចិ្ឆកិា។ យើងរពឹំងពីការងើបឡើងវញិន្រស្រដ្ឋកិច្ចក្នងុប្រ្រទ្រស បនា្ទ្រប់ពីមានការសម្រ្រចចិត្ត
លុបចោលលក្ខខណ៍្ឌន្រះ ពីសំណាក់រាជរដ្ឋ្រភិបាល ដ្រលនឹងជួយស្ដ្ររវិស័យទ្រសចរណ៍៍ និងវិស័យ ផ្រស្រងៗទៀត។
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ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និង រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាបានចាំត់វិធានការជាច្រើន ដើម្របីជួយសម្រួលដល់ស្រដ្ឋកិច្ច និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការ
ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នងុរយៈព្រលដ្រលមិនធា្ល្រប់មានពីមុនមក ដ្រលរមួមានដូចជាការអនុញ្ញ្រតឱ្រយធ្វើការរៀបចំឥណ៍ទានឡើងវញិ និងការបង្កើត
ន្រធនាគារសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម ដើម្របីសម្របសម្រួលគម្រ្រងសហហិរញ្ញប្របទានទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម។ 

ធនាគារបានធ្វើការវនិិច្ឆយ័ចំពោះផលប៉ះពាល់ន្រ កូវដី-១៩ ទៅតាមការណ្រនំារបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា និងស្តង់ដររបាយការណ៍ទ៍ាក់ទង
នឹងហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ ហើយមានការរពឹំងទុកន្រការខាតបង់ឥណ៍ទានដ្រលបានរពឹំងទុក (“ECL”) ដោយបានធ្វើការត្រតួពិនិត្រយទៅលើមូ៉ឌ្រល 
ECL។ ធនាគារ ABA នឹងបន្តការត្រួតពិនិត្រយពីផលប៉ះពាល់ន្រ កូវីដ-១៩ និងចាំត់គ្រប់វិធានការទប់ស្ក្រត់រាល់ឥទ្ធិពលដ្រលអាចប៉ះពាល់
ដល់ប្រ្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។

c. c. ការប្រ្រប្រ្រួលសំខាន់ៗលើការលក់ការប្រ្រប្រ្រួលសំខាន់ៗលើការលក ់ និងចំណ៍ូលនិងចំណ៍ូល  

ក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្ន្រំ២០២១ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ ទទួលបានកំណ៍ត់ត្រ្រកំណើនន្រចំណ៍ូលគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ដោយធានាបាននូវ
ចំណ៍ូលការប្រ្រក់សុទ្ធសរុប ៤៤៥ ប៊ីលានរៀល ដ្រលស្មើនឹងកំណើន ៣២.៤៥% ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្ន្រក្នុងឆ្ន្រំ២០២០។

d. d. ផលប៉ះពាល់ន្រការប្តូររូបិយប័ណ៍្ណផលប៉ះពាល់ន្រការប្តូររូបិយប័ណ៍្ណ  អត្រ្រការប្រ្រក់អត្រ្រការប្រ្រក់  និងថ្ល្រទំនិញនិងថ្ល្រទំនិញ  

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុ ីចំកាត់ ប្រ្រកាន់ភា្ជ្រប់នូវយទុ្ធសស្រ្តមិនបណោ្ដ្រយឱ្រយទទួលរងហានិភ័យពីស្ថ្រនភាពរបិូយប័ណ៍្ណបរទ្រសចំហច្រើន។ ស្ថ្រនភាព
ចំហន្ររូបិយប័ណ៍្ណបរទ្រស ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ និងចាំត់ច្រងជាប្រ្រចាំំ ដោយធៀបនឹងតម្រូវការប្រ្រតិបត្តិការ រូបិយប័ណ៍្ណរបស់អតិថិជន និង
ការគ្រប់គ្រងតារាងសមតុល្រយរបស់ធនាគារ ដោយធានាបាននូវ និរន្ដរភាពន្រប្រ្រក់ចំណ្រញជូនធនាគារ។

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

e. e. ផលប៉ះពាល់ន្រអតិផរណាផលប៉ះពាល់ន្រអតិផរណា
អត្រ្រអតិផរណារួមជាមធ្រយមនៅកម្ពុជាគិតត្រឹម ឆ្ន្រំ២០២១ មានកម្រិតត្រឹម ២,៩% យោងតាមរបាយការណ៍៍ប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ២០២១ ដ្រលច្រញ
ដោយធនាគារជាតិ ន្រកម្ពុជា។ ដូច្ន្រះនៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្ន្រំ២០២១ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសរវន្ដន្រអតិផរណាមកលើការចំណាយ
ប្រ្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ABA ឡើយ។

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

 ■ គំាទ្រជាសច់ប្រ្រក់ផ្ទ្រល់ជួយដល់កម្មករកាត់ដ្ររ និងបុគ្គលិក ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍៍ដ្រលអត់ការងរធ្វើ និងប្រ្រជាជនដ្រលជួបការ
លំបាកបំផុត។ 

 ■ លើកល្រងពន្ធសម្រ្រប់វិស័យកាត់ដ្ររ វិស័យទ្រសចរណ៍៍ និងវិស័យអាកាសចរណ៍៍។

 ■ ធ្វើឱ្រយមានភាពងយស្រលួនូវវធិាននានាសម្រ្រប់ ភស្តភុារកម្ម ការនាចូំល និងការនាចំ្រញ និងផ្តល់ការបញ្ចុះតម្ល្រលើវកិ្កយបត្រអគ្គសីនី 
សម្រ្រប់ឧស្រសាហកម្មដ្រលរងផលប៉ះពាល់បំផុត។ 

 ■ ការជំរុញនូវការរៀបចំឥណ៍ទានឡើងវិញ ដើម្របីផ្តល់កម្ចីដល់អតិថិជនដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសរវិបត្តិវីរុសកូវីដ-១៩។

 ■ ការគាំទ្ររបស់ធនាគារដោយប្រ្រុងប្រ្រយ័ត្នដើម្របីជំរុញ បន្ថ្រមការគាំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះវិស័យ ស្រដ្ឋកិច្ច តាមរយៈអនុបាតដើមទុន 
លក្ខខណ៍្ឌតម្រូវប្រ្រក់បម្រុងដើមទុន អប្របបរមា និងកម្ចី ។

 ■ ដក់ឱ្រយដំណើរការធនាគារសហគ្រ្រសធុនតូច និង មធ្រយមកម្ពុជា និង គម្រ្រងសហហរិញ្ញប្របទានទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូច និង
មធ្រយម(SCFS) ដើម្របីគាំទ្រអតិថិជនកម្ចីដ្រលរងផលប៉ះពាល់ តាមរយៈការផ្តល់កម្ចីដ្រលមានលក្ខខណ៍្ឌពិស្រស។

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 

ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ ២០២២
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 

(+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣ | ទូរសរ: (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣
info@ababank.com | www.ababank.com


