
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំប្រ�ីមាសទីី២
គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិ�ុនា ឆ្នាំំ��២០២១

 ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ អាសីី ចំំកា�់
(ធនាគារ ABA)
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ព័័�៌មានៈ ហិិរញ្ញញវ�ុ� សង្ខេ�េ�

ស្ថាា�នភាព ហិិរញ្ញញវតុ� (លានរៀរៀល)
ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២១

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ�   
ឆ្នាំំ��២០២០

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ�   
ឆ្នាំំ��២០១៩

ត្រឹទីព�យសកមមសរុ�   ២៨.៣៩៧.៧៣២ ២៤.៧៨៨.៩០៦ ១៧.៩០៩.១៧០

��ណ៍ុលសរុ�   ២៤.៨៩០.២០៩ ២១.៦៨៣.២០២ ១៥.៨៨៦.៤២១

មូលធនសរុ�   ៣.៥០៧.៥២៣ ៣.១០៥.៧០៤ ២.០២២.៧៤៩

 លទីធផល ហិិរញ្ញញវតុ�  (លានរៀរៀល)
ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២១

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២០

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០១៩

ចំ�ណ៍ូលសរុ�  ៥០១.១៨៧ ៣៧៧.៤៣៧ ២៨៨.៤២២

 ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ មុន�ង់់ពនធ   ២៣៤.២៣៥ ១៦៧.៧៣១ ១២៧.៦០៦

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី   ១៨៤.៧៨៤ ១៣០.៨២៩ ១០១.៤៨៧

ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�កូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី   ១៩៥.២៤៨ ១៣៧.៤៤១ ១០៩.៨៧១

អនុបាត ហិិរញ្ញញវតុ� (%)
ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២១

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ�   
ឆ្នាំំ��២០២០

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ�   
ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាតស្ថាធនភាព  ១៧,៦៧ ១៨,០៨ ១៩,៩៤

អនុបាត��ណ៍ុលរៀធៀ�នឹង់មូលធន  ៧០៩,៦២ ៦៩៥,៨៦ ៧៨៥,៣៩

អនុបាតសនទនីយភាព ១៦៧,១៦ ១៦៦,៦២ ១៦២,៣២

អនុបាតឥណ៍ទានមិនដំ�រៀណ៍ើរការ ០,៧៨ ០,៨០ ០,៧០

អនុបាត�រៀញ្ញញើរៀធៀ�នឹង់ឥណ៍ទាន ៨០,៩៦ ៧៨,៦៩ ៨១,៤២

អនុបាតផលចំ�រៀណ៍ញ (%)
ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២១

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២០

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់ត្រឹទីព�យសកមមមធ�យម (ROAA) [១]  ០,៦៧ ០,៦៧ ០,៧៤

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់មូលធនមធ�យម (ROAE) [១]  ៥,៤៣ ៤,៨១ ៧,០៤

អនុបាតលទីធភាព�ង់់ការត្រឹបាក់ [១]  ៤៦០,០៣ ៣៧២,១២ ៣៥៩,០៥

ចំ�រៀណ៍ញកូ�ង់មួយឯកតាមូល�ត្រឹតកមមសិទីធ ិ
(ករណ៍ីចំុ��ញ្ញីីលក់មូល�ត្រឹតកមមសិទីធ)ិ

គាា�ន គាា�ន គាា�ន

ភាគិលាភកូ�ង់មួយឯកតាមូល�ត្រឹតកមមសិទីធ ិ
(ករណ៍ីចំុ��ញ្ញីីលក់មូល�ត្រឹតកមមសិទីធ)ិ

គាា�ន គាា�ន គាា�ន

អនុបាតហិិរញ្ញញវតុ�ស�ខាន់ៗរៀផ��ង់រៀទីៀត (ត្រឹ�សិនមាន) គាា�ន គាា�ន គាា�ន

[១] អនបុាតទា�ង់រៀន�មិនខែមនជាអនបុាតត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ��រៀនា�រៀទី រៀហិើយត្រឹតូវបានគិណ៍នារៀ�យរៀត្រឹ�ើតួរៀល�ចំ�រៀណ៍ញ ឬខាត រយៈរៀពល ៣ខែ� ចាំ�់ពថី្ងៃ�ៃទីី ១  ខែ�រៀមស្ថា ដំល់ថ្ងៃ�ៃទីី ៣០  ខែ�ម�ិនុា ថ្ងៃនការយិ�ររិៀចំេទីរបាយការណ៍៍នមួីយៗ។
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+៤២,១
ពីត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០

+ ១២,៩
ពីឆ្នាំំ��២០២០

+១៤,៨
ពីឆ្នាំំ��២០២០

+ ១៤,៦
ពីឆ្នាំំ��២០២០

III

ប្រកាហិិិកអំំព័ីព័័�៌មានៈហិិរញ្ញញវ�ុ�សង្ខេ�េ� 

ទ�ព�យសកមម សរុ�ទ�ព�យសកមម សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

 ២៨ ២៨..៣៩៧៣៩៧..៧៣២៧៣២
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១

២៤២៤..៧៨៨៧៨៨..៩០៦៩០៦
ឆ្នាំំ��២០២០

១៧១៧..៩០៩៩០៩..១៧០១៧០
ឆ្នាំំ��២០១៩

��ណ៍ុល សរុ���ណ៍ុល សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

២៤២៤..៨៩០៨៩០..២០៩២០៩
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១

២១២១..៦៨៣៦៨៣..២០២២០២
ឆ្នាំំ��២០២០

១៥១៥..៨៨៦៨៨៦..៤២១៤២១
ឆ្នាំំ��២០១៩

មូលធន សរុ�មូលធន សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

 ៣ ៣..៥០៧៥០៧..៥២៣៥២៣
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១

៣៣..១០៥១០៥..៧០៤៧០៤
ឆ្នាំំ��២០២០

២២..០២២០២២..៧៤៩៧៤៩
ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ ទ�ព�យសកមម មធ�យមអនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ ទ�ព�យសកមម មធ�យម
គិិតជាភាគិរយ

+០ (ឯកតាមូល�ា�ន)
BPS

ពីត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០

 ០ ០,,៦៧៦៧
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១

០០,,៦៧៦៧
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០

០០,,៧៤៧៤
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ មូលធនមធ�យមអនុបាត ចំ�ណ�ញ ធៀ�  នឹង់ មូលធនមធ�យម
គិិតជាភាគិរយ

+៦២ (ឯកតាមូល�ា�ន)
BPS

ពីត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០

 ៥ ៥,,៤៣៤៣
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១

 ៤ ៤,,៨១៨១
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០

 ៧ ៧,,០៤០៤
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩

លទីធផល លមិិត កូ�ង់ ការិយ�រិចេ�ទីលទីធផល លមិិត កូ�ង់ ការិយ�រិចេ�ទី
គិិតជាលាន រៀរៀល

 ១៩៥ ១៩៥..២៤៨២៤៨
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១

 ១៣៧ ១៣៧..៤៤១៤៤១
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០

១០៩១០៩..៨៧១៨៧១
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩
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សមាសភាព័ប្រកីមប្រ�ឹក្សាភិិបាល

Madi Akmambet
អភិបាលត្រឹ�តិ�តិិ

Dominic Jacques
អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Christian St-Arnaud

អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Martin Ouellet
អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Yves Jacquot
ត្រឹ�ធានត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល

Etienne Chenevier
អភិបាលឯករាជ្�យ

Paolo Pizzuto
អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ

Henri Calvet
អភិបាលឯករាជ្�យ

Guy Quaden
អភិបាលឯករាជ្�យ
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ង្ខេសចំកីីថ្លែ�ែ�រ�ស់ប្រ�ធានៈប្រកីមប្រ�ឹក្សាភិិបាល 

វិនិរៀ�គិិនជាទីីរៀគារព �ំ��សូមអនុញ្ញាា�តជ្ត្រឹមា�ជ្ូនពីលទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការរ�ស់ធនាគារ ABA កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីីពីរ ឆ្នាំំ��២០២១ ត្រឹស�រៀ�តាម
លកខ�ណ៍ឌក�ណ៍ត់រ�ស់និយ័តករមូល�ត្រឹតកមុ�ជា។

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីីពីរ ឆ្នាំំ��២០២១ ស្ថាា�នភាពការរកីរាល�លថ្ងៃនជ្�ងឺ់កវូដីំ-១៩ រៀ�កមុ�ជា កានខ់ែតធៃន់ធៃរជាង់មុន រៀ�យស្ថារត្រឹពឹតិកិារណ៍៍ “សហិគិមន៍ 
២០ កុមៈៈ” �ណ្តាា�លឲ្�យមានក�រៀណ៍ើន�ា�ង់ឆ្នាំ�រ់ហិស័ថ្ងៃនករណ៍ឆី្លលង់រកីរាល�ល។ ត្រឹតង់់ចំ�ណ៍ចុំជាក់លាកម់យួ ត្រឹពតឹិកិារណ៍៍រៀន��ណ្តាា�លឲ្�យមានការ
�ទិី�ទ�ត់��ន់នានារៀ�រាជ្ធានីភូ�រៀពញ និង់ត្រឹកុង់តារៀ�ា�រយៈរៀពល ៣ សបាតហិ ៍ខែដំលបាន�ះ�ពាលធ់ៃន់ធៃរដំល�់រសិ្ថាា�នអាជ្វីកមមទា�ង់ត្រឹសុង់។ កតាត�
ទា�ង់រៀន� បាន�និ�ង់កផល�ះ�ពាល់ដំល់អាជ្ីវកមមកូ�ង់ត្រឹសុក ជាពិរៀសស វិស័យ�ដំិសណ្តាា�រកិចំច រៀទីសចំរណ៍៍ កាត់រៀដំរ និង់ស�ណ៍ង់់។

កូ�ង់នាមជាសមាជ្កិដំ៏សកមមមួយរូ�ថ្ងៃនសហិគិមន៍ធុរកិចំច ធនាគារ ABA បានរៀធើើការចំូលរួមចំ�ខែណ៍កដំល់ត្រឹ�ជាជ្ន និង់អាជ្ីវកមមរៀ�កមុ�ជា។ 
រៀ�ខែ�រៀមស្ថា ធនាគារ ABA បានជួ្យឧ�តិមៈនូវ�វិកាចំ�នួន ១ លានដុំលាា�រអារៀមរិក (ត្រឹ�ខែហិលនឹង់ ៤ �ី�លានរៀរៀល) សត្រឹមា�់ត្រឹទីត្រឹទីង់់ដំល់
កិចំចត្រឹ�ឹង់ខែត្រឹ�ង់រ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាលកូ�ង់ការទី�់ស្ថាា�ត់ការរីករាល�លជ្�ងឺ់កូវីដំ-១៩។ ស�រៀណ៍ើ�រិចាំា�គិរៀន�ត្រឹតូវបានទីទួីលស្ថាា�គិមន៍  និង់ការ
រៀកាតសររៀសើរពីសរៀមេចំអគិគមហារៀសនា�តីរៀតរៀជា ហិីុន ខែសនហិីុន ខែសន រៀ�យសរៀមេចំនាយករដំឋមន្ត្រីនីិ បានរៀចំញលិ�ិតខែ�លង់អ�ណ៍រគុិណ៍ជ្ូនចំ�រៀពា�
ថ្នាំ�ក់ដំឹកនា� និង់�ុគិគលិកធនាគារ ABA។

រៀដំើម�បី�ី�រៀពញតួនាទីីស�ខាន់រ�ស់�ល�នកូ�ង់ការគា�ត្រឹទីអតិ�ិជ្នកមចខីែដំលទីទួីលរង់ផល�ះ�ពាលធ់ៃន់ធៃររៀ�យស្ថារវ�ិតិិថ្ងៃន ការ រកី រាល �ល ជ្�ងឺ់កវូដីំ-១៩ 
ធនាគារ ABA �និរៀរៀ�ចំ�កមចរីៀ�ើង់វិញ រៀ�យអនវុតិតាមរៀគាលការណ៍៍ខែណ៍នា�រ�ស់ធនាគារជាតថិ្ងៃនកមុ�ជា។ គិិតត្រឹតមឹត្រឹតីមាសទីីពរី ឆ្នាំំ�� ២០២១ 
កមចខីែដំលបានរៀរៀ�ចំ�រៀ�ើង់វញិមានចំ�ននួ ១៣.៨០៦ ជាទឹីកត្រឹបាក់ចំ�នួន ៧០៤ លានដុំលាា�រអារៀមរកិ។ ចំ�ខែណ៍កថ្ងៃនកមចខីែដំលបានរៀរៀ�ចំ�រៀ�ើង់វិញ
រៀ�កូ�ង់ផល�ត្រឹតកមចីសរុ�មាន ១៦%។ ទីនទឹមរៀន�ខែដំរ កមចីខែដំលបានរៀរៀ�ចំ�រៀ�ើង់វិញ ជាកមចីខែដំលមានគិុណ៍ភាព�ុស់ រៀ�យស្ថារ ៧៥% 
កូ�ង់ចំ�រៀណ្តាមរៀនា� បានរៀសូើសុ�រយៈរៀពលអនរុៀត្រឹគា�សត្រឹមា�់ការ�ង់់ត្រឹបាក់រៀដំើម និង់�និ�ង់់ខែតការត្រឹបាក់។ ធនាគារ ABA នឹង់�និជួ្យដំល់អត�ិិជ្ន
កមចីរ�ស់�ល�ន កូ�ង់ការជ្មូ�រៀពលរៀវលាដំ៏ល�បាករៀន�តាមរយៈរៀគាលនរៀ�បាយរៀរៀ�ចំ�កមចីរៀ�ើង់វិញ។

�ខែនុមរៀលើការរៀរៀ�ចំ�កមចរីៀ�ើង់វញិ ធនាគារបាន�និផិល់កមច�ីមីៗ ដំល់អត�ិជិ្នរ�ស់�ល�ន រៀ�យស្ថារការទីទួីលបានរៀដំើមទីនុ ពតិជាមានស្ថារៈស�ខាន់
សត្រឹមា�់ត្រឹ�ជាពលរដំឋ និង់អាជ្ីវកមមនានា មិនត្រឹតឹមខែតរៀ�រៀពលរៀសដំឋកិចំចក�ពុង់រីកចំរៀត្រឹមើន�ះុរៀណ្តាះ��រៀទី �ះុខែនិខែ�មទា�ង់កូ�ង់ត្រឹគាមានវិ�តិិផង់ខែដំរ។ 
កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីីពីរ ឆ្នាំំ��២០២១ កមចចីំ�ននួ ៧.៨២៨ គិិតជាទឹីកត្រឹបាក់ចំ�ននួ ២៧១,២ លានដុំលាា�រអារៀមរកិ ត្រឹតូវបានផិលជ់្នូអតិ�ជិ្ន។ កមចរីៀន�
បាន�រៀង់កើនផល�ត្រឹតកមចីដំុលរ�ស់ធនាគារត្រឹ�មាណ៍ ៦% គិិតជាទីឹកត្រឹបាក់សរុ�ចំ�នួន ៤,៥ �ី�លានដំុលាា�រអារៀមរិក។

ធនាគារ ABA �និចូំលរមួកូ�ង់គិរៀត្រឹមាង់សហិហិរិញ្ញញ��បីទានត្រឹទីត្រឹទីង់់សហិត្រឹគាសធនុតចូំ នងិ់មធ�យម ឆ្នាំំ�� ២០២០ (SCFS) ខែដំលជាគិ�និតផិ�ចំរៀផិើម
រ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាលកមុ�ជាកូ�ង់រៀគាល��ណ៍ង់ផិល់កមចីខែដំលមានអត្រឹតាការត្រឹបាក់សមរម�យដំល់សហិត្រឹគាសធុនតូចំ និង់មធ�យម។ រៀត្រឹកាមគិរៀត្រឹមាង់
ផិល់កមចីរៀន� ធនាគារបានផិល់កមចីជាចំ�នួនទីឹកត្រឹបាក់ ២,៣ លានដុំលាា�រអារៀមរិក សត្រឹមា�់ចំ�ណ្តាយរៀដំើមទីុន និង់ទីុន�ង់ើិលខែដំលមានអត្រឹតា
ការត្រឹបាក់ពិរៀសស ៧% កូ�ង់មួយឆ្នាំំ�� និង់មានរយៈរៀពលរហិូតដំល់ ៧ ឆ្នាំំ��។

ចំ�រៀពា�ខែផូក�វិកា ធនាគារ ABA �និទីទួីលបានក�រៀណ៍ើននូវផល�ត្រឹតត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើខែដំលមានចំ�ននួរៀសមើនឹង់ ៥,៥ �ី�លានដុំលាា�រអារៀមរកិ កូ�ង់ត្រឹតីមាស
ទីីពីរ ឆំ្នាំ�� ២០២១ រៀកើន ៦% រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីីមួយ ឆ្នាំំ��២០២១។ រៀ�យស្ថារអតិ�ិជ្នជារៀត្រឹចំើនរៀត្រឹជ្ើសយក ABA រៀធើើជាធនាគារថ្ងៃដំគូិ
រ�ស់�ល�ន រៀនា�មូល�ា�នអតិ�ិជ្នរៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីីពីរ បានរៀកើនរៀ�ើង់ ១0% រៀហិើយចំ�នួនអតិ�ិជ្នរ�ស់ធនាគារ ABA បានរៀកើនរៀ�ើង់ដំល់ 
១,៧ លាននាក់។

សូចំនាករសមិទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�ស�ខាន់ៗរ�ស់ធនាគារ ABA �ង្ហាា�ញពីក�រៀណ៍ើន អ���ង់រៀពលរាយការណ៍៍រៀន�៖

 ■ គិិតត្រឹតឹមដំ�ណ្តាចំ់ត្រឹតីមាសទីីពីរ ឆ្នាំំ�� ២០២១ ត្រឹទីព�យសកមមសរុ�រៀកើនរៀ�ើង់ ៦,៣% រៀធៀ�រៀ�ត្រឹតីមាសទីីមួយ ឆ្នាំំ�� ២០២១ រៀហិើយសរៀត្រឹមចំ
ឈានដំល់ ៧ �ី�លានដំុលាា�រអារៀមរិក។

 ■ សមធនភាគិហិីនិុករ�ស់ធនាគារក៏រៀកើនរៀ�ើង់ផង់ខែដំរ រៀហិើយសរៀត្រឹមចំឈានដំល់ ៨៦១ លានដំលុាា�រអារៀមរិក អ���ង់រៀពលរាយការណ៍៍រៀន�។

 ■ ត្រឹបាកច់ំ�រៀណ៍ញសទុីធរ�សធ់នាគារ�នរិៀកើនរៀ�ើង់ជាល��� ់រៀ�យទីទីលួបានត្រឹបាកច់ំ�ណ៍លូសទុីធសរុ�បាន ៩៣ លានដំលុាា�រ ចាំ�ត់ា�ង់ពី
រៀដំើមឆ្នាំំ��។

សមទិីធផលទា�ង់រៀន� អាចំសរៀត្រឹមចំបានរៀ�យស្ថារអានភុាពថ្ងៃនត្រឹ�ពន័ធរៀសវាធនាគារឌីីជ្�ីល នងិ់ត្រឹ�ពន័ធសើយ័រៀសវាដំទ៏ី�រៀនើ�រ�សធ់នាគារ។ ត្រឹ�ពន័ធ 
ធនាគារទា�ង់រៀន�អនុញ្ញាា�តឲ្�យអតិ�ិជ្ន ABA អាចំចូំលរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់គិណ៍នីរ�ស់�ល�នត្រឹ�ក�រៀ�យសុវតិុភាព និង់អាចំទុីកចំិតិបាន ជាពិរៀសស
អ���ង់រៀពល�ិទី�ទ�់ រៀ�រៀពលខែដំលស្ថាខាមួយចំ�នួនត្រឹតូវបាន�ង់ខ�ឲ្�យ�ិទីត្រឹ�តិ�តិិការ។

អ���ង់រៀពលរបាយការណ៍៍រៀន� ធនាគារ�និរៀធើើឲ្�យត្រឹ�រៀសើររៀ�ើង់នវូកមមវធិរីៀសវាធនាគារ គិ ឺABA Mobile រៀ�យនា�មកនវូរៀសវាកមម នងិ់ម�ុង្ហារ�មីៗ
ង្ហាយត្រឹសួល។ គិ�និតផិ�ចំរៀផិើមរ�ស់ធនាគារកូ�ង់ការនា�មកនូវរៀសវាកមមហិិរញ្ញញវតុ�ដំ៏ទី�រៀនើ�មកជ្ូនត្រឹ�ជាជ្នកមុ�ជាខែដំលមិនមានគិណ៍នីធនាគារ 
តាមរយៈការ�ក់ឲ្�យដំ�រៀណ៍ើរការមុ�ង្ហារគិណ៍នីរហិ័ស ទីទួីលបានការរៀឆ្លលើយត�វិជី្មាន�ុស់រៀ�កូ�ង់ទីីផ�សារ រៀ�ើរៀទា�ជាវិធានការសុខាភិបាលដំ៏



ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ២ ឆ្នាំំ�� ២០២១VI

តឹង់រុ�ង់ និង់ការរក�សាគិមាា�តសុវតុិភាពត្រឹតូវបានពត្រឹង់ឹង់ ខែដំលរៀធើើឲ្�យមានការល�បាកកូ�ង់ការអរៀញ្ញីើញមកកាន់ស្ថាខាធនាគារ។ ខែតកូ�ង់ត្រឹតីមាសទីីពីរ
�ះុរៀណ្តាះ�� គិណ៍នីរហិ័ស ABA ជាង់ ៦៣.០០០ ត្រឹតូវបានរៀ�ើកអនឡាញ និង់មិនបាចំ់អរៀញ្ញីើញមកកាន់ស្ថាខាធនាគារ។ 

�ណ្តាា�ញស្ថាខារ�ស់ធនាគារ ABA ក៏ត្រឹតូវបាន�និពត្រឹង់ីកផង់ខែដំរ។ ធនាគារបាន�ក់ឲ្�យដំ�រៀណ៍ើរការទីីតា�ង់សើ័យរៀសវាធនាគារ ABA 24/7 �មី
ចំ�នួន ៤ រៀ�រាជ្ធានភូី�រៀពញ នងិ់ត្រឹកុង់ត្រឹព�សីហិនុ នងិ់បានពត្រឹងី់កទីីតា�ង់ខែដំលមានត្រឹស្ថា�់រៀដំើម�បីឲី្�យមានទីីតា�ង់សើយ័រៀសវាធនាគារ�ខែនុមសត្រឹមា�់
រៀឆ្លលើយត�នឹង់ចំ�នួនអតិ�ិជ្នខែដំលរៀកើនរៀ�ើង់ជាត្រឹ�ចាំ�។ 

កូ�ង់នាមជាធនាគារពាណិ៍ជី្កមុ�ជាទីីមួយខែដំលរៀបា�ផ�សាយសញ្ញាា��ណ៍ណស្ថាជី្វកមមជាមួយទឹីកត្រឹបាក់សរុ� ៨៤,៨ �ី�លានរៀរៀល ធនាគារ ABA 
ក៏មានតួនាទីីកូ�ង់ការអភិវឌី�ឍផ�សារមូល�ត្រឹត និង់រៀលើកកមុស់ត្រឹបាក់រៀរៀលផង់ខែដំរ។

ជារួម ធនាគារ ABA �និអនុវតិយុទីធស្ថាន្ត្រីសិធុរកិចំចរ�ស់�ល�ន រៀ�យរៀ�ត�តរៀលើផលិតផលហិិរញ្ញញវតុ�ឌីីជី្�ល និង់កមចីផលិតភាពដំល់អាជី្វកមម 
កូ�ង់វសិយ័រៀសដំឋកចិំចពតិ។ �ណ៍ៈរៀពលខែដំល�និនវានុវតិកមមដំ�រៀណ្តា�ត្រឹស្ថាយរៀសវាធនាគារ ធនាគារអនវុតិនូវវ��បីធម៌ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ហានភិយ័ដំរ៏�ង់មា�
ខែដំលពត្រឹង់ឹង់រៀ�យមុ�ង្ហារសវនកមម និង់មុ�ង្ហារត្រឹ�តិ�តិិតាម។

ត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាលនងឹ់�និមានតនួាទីីសកមមកូ�ង់ការត្រឹតួតពនិតិ�យការត្រឹ�តិ�តិនិវូយទុីធស្ថាន្ត្រីសិរ�ស់ធនាគារ រៀ�យខែផិករៀលើឧតិមានវុតិន៍ នងិ់សេង់់
�រលិ��ផុត។ សត្រឹមា�់កិចំចការរៀន� ត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាលមានសមាជ្ិកត្រឹ�ក�រៀ�យសមតុភាពរៀពញរៀលញខែដំលមាន�ទីពិរៀស្ថាធន និង់ជ្�នាញ
ចំ�បាស់លាស់កូ�ង់ខែផូកហិិរញ្ញញវតិ� និង់អភិបាលកិចំចស្ថាជ្ីវកមម។

តាង់នាមឲ្�យត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល �ំ��សូមខែ�លង់អ�ណ៍រគិុណ៍ដំល់គិណ៍ៈត្រឹ�តិ�តិិរ�ស់ធនាគារ ABA ចំ�រៀពា�ភាពជាអូកដំឹកនា� និង់ការរៀ�ិជាា�ចំិតិ។ 
�ំ��ក៏សូមខែ�លង់អ�ណ៍រគិុណ៍ដំល់ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា និង់និយ័តករមូល�ត្រឹតកមុ�ជា ខែដំលខែតង់ខែតផិល់ការខែណ៍នា� និង់ការគា�ត្រឹទី។

ជាចុំង់រៀត្រឹកាយ �ំ��សូមអរគុិណ៍ដំល់អត�ិិជ្នទា�ង់អស ់សត្រឹមា�់ទី�នុកចំតិិរៀលើធនាគារ នងិ់ភាគីិពាក់ព័នធរៀផ��ង់ៗសត្រឹមា�់ភាពរៀជ្ឿជាក់រៀលើធនាគារ 
ABA ត្រឹគិ�់រៀពលរៀវលា។ 

ថ្ងៃ�ៃទីី ២ ខែ�សីហា ឆ្នាំំ��២០២១

រៀលាក Yves Jacquot
ត្រឹ�ធានត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល

ចំុ�ហិតុរៀលខារួចំ
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a. a. អតិសញ្ញាា�ណ៍ �ុគិគល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល �ត្រឹតអតិសញ្ញាា�ណ៍ �ុគិគល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល �ត្រឹត

រៀឈាា�� ត្រឹកុមហិីុន ជា អក��រ ខែ�មរ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់

ជា អក��រ ឡា តា�ង់ Advanced Bank of Asia Limited

រៀល� កូដំ សិង់់�រ KH ២០០០០៩១៩៨៦

ទីីស្ថាំ�ក់ការ

អគាររៀល�១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង់ ១៤៨ អា រៀ� រៀស រៀដំ វិ �ី ត្រឹព� សីហិ នុ  
និង់អគាររៀល� ១៥ និង់ ១៥៣ អា រៀ� រៀស ផល�វរៀល� ២៧៨ និង់ ផទ�រៀល� 
១៧១ ផល�វត្រឹតសក់ខែផិម ភូមិ៤ សង្ហាា�ត់�ឹង់រៀកង់កង់ ១ �ណ៍ឌ�ឹង់រៀកង់កង់ 
រាជ្ធានីភូ�រៀពញ ត្រឹព�រាជាណ្តាចំត្រឹកកមុ�ជា

រៀល� ទីូរស័ពទ (+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣

រៀល� ទីូរស្ថារ (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

រៀគិហិទី�ព័រ www.ababank.com

អុីខែមល info@ababank.com

រៀល� វិញ្ញាា��ន�ត្រឹត ចំុ��ញ្ញីី ពាណ៍ិជ្ីកមម ០០០១០៥៩៣ ចំុ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី២៩ ធូ� ២០១០

រៀល� អាជាា� �ណ៍ណ អាជ្ីវកមម B១៤ រៀចំញ រៀ�យ ធនាគារជាតិថ្ងៃន កមុ�ជា ចំុ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី២៥ មករា ២០២១

រៀសចំកិីសរៀត្រឹមចំ អនុញ្ញាា�ត និង់ ចំុ��ញ្ញីី ឯកស្ថារ ផិល់
ព័ត៌មាន រៀល�

១៥៥/១៩ គិ.ម.ក. ចំុ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ០៧ សីហា ២០១៩

រៀឈាា�� �ុគិគល ត�ណ្តាង់ �ុគិគល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត រៀលាក Askhat Azhikhanov

b. b. លកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំចលកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំច
ធនាគារ ABA គិឺជាត្រឹគិឹ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវតុ�ឯកជ្នឈានមុ�មួយរ�ស់កមុ�ជា ខែដំលត្រឹតូវបាន�រៀង់កើតរៀ�ើង់កូ�ង់ឆ្នាំំ�� ១៩៩៦ មានរៀឈាា��ថ្នា ធនាគារ
វឌី�ឍនៈ អាសីុ ចំ�កាត់។ ឆ្លលង់កាត់ការអភវិឌី�ឍ និង់ក�រៀណ៍ើនជាង់ ២៥ ឆ្នាំំ��កនលង់មករៀន� ABA បានពត្រឹងឹ់ង់ជ្�ហិររ�ស់�ល�ន�ា�ង់រ�ង់មា�កូ�ង់ទីីផ�សារ និង់
កាា�យជាធនាគារមយួកូ�ង់ចំ�រៀណ្តាមធនាគារពាណ៍ជីិ្ក�ពលូទា�ង់� ីរៀ�កូ�ង់ត្រឹ�រៀទីស។ សពើថ្ងៃ�ៃរៀន� ABA មាន�រៀត្រឹមើរៀសវាជ្នូដំល់�ណ្តាា� អតិ�ិជ្ន
ជា រៀត្រឹចំើនដំូចំជា រូ�វនិ�ុគិគល អាជ្ីវកមមខាំ�តតូចំ និង់សហិត្រឹគាសធុនតូចំ និង់មធ�យម។

ធនាគារ ABA គិជឺា�ុត្រឹតសម័ុនធរ�ស់ធនាគារជាតកិាណ្តា� (www.nbc.ca) ខែដំលជាត្រឹគឹិ�ស្ថាា�នហិរិញ្ញញវតុ�មយួ មានត្រឹទីព�យសកមមជាង់ ២៧៤ �ី�
លាន ដុំលាា�រ អារៀមរកិ គិិតត្រឹតមឹថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�រៀមស្ថា ឆ្នាំំ�� ២០២១ និង់មាន�ណ្តាា�ញធនាគារសម័ុនធហិរិញ្ញញវតុ�រៀ�ទូីទា�ង់ពិភពរៀលាក។ កូ�ង់នាមជា
ភាគិ ហុីិនិក មួយ រ�ស់ធនាគារ ABA តា�ង់ពឆី្នាំំ�� ២០១៤ មក ធនាគារជាតកិាណ្តា� បានកាា�យជាត្រឹគឹិ�ស្ថាា�នហិរិញ្ញញវតុ�អារៀមរកិខាង់រៀជ្ើង់ទីីមយួ 
ខែដំលឈានរៀជ្ើង់ចំូលវិស័យធនាគាររៀ�កមុ�ជា។ រៀ�យមានស្ថាំ�ក់ការកណ្តាា�លសិុតរៀ�ទីីត្រឹកុង់មះុង់រៀរ�អាល់ ធនាគារជាតិកាណ្តា�បានពត្រឹង់ីក
ស្ថាខារៀ�រៀសទើរខែតត្រឹគិ�់រៀ�តិថ្ងៃនត្រឹ�រៀទីសជាមួយនឹង់អតិ�ិជ្នកូ�ង់ថ្ងៃដំ ២,៥ លាននាក់។ ជាត្រឹគិឹ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវតុ�ធ�ជាង់រៀគិល���់ទីី ៦ កូ�ង់ត្រឹ�រៀទីស
កាណ្តា� និង់នា�មុ�រៀគិរៀ�រៀក�ិចំ ធនាគារជាតិកាណ្តា� ជាជ្រៀត្រឹមើសថ្ងៃន�ណ្តាា�សហិត្រឹគាសធុនតុចំ និង់មធ�យមនានារៀ�ទីីរៀនា�។

គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�មិ�ុនា ឆ្នាំំ�� ២០២១ ធនាគារ ABA ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ត្រឹទីព�យសកមមសរុ� ៧ �ី�លានដំុលាា�រ និង់�រៀត្រឹមើរៀសវាជ្ូនអតិ�ិជ្ន ១,៥ 
លាននាក់ តាមរយៈ�ណ្តាា�ញទីូល�ទីូលាយជាមួយស្ថាខាចំ�នួន ៧៩ ទីីតា�ង់សើ័យរៀសវាជាង់ ៦០០ និង់រៀសវាធនាគារអនឡាញ និង់ធនាគារ
តាមទីូរស័ពទដំ៏ទី�រៀនើ�។

ធនាគារ ABA ទីទួីលបានចំ�ណ្តាត់ថ្នាំ�ក់ឥណ៍ទានរយៈរៀពលខែវង់កត្រឹមិត ‘B+’ ជាមួយទីស��នវិស័យ ពីភាំ�ក់ង្ហារវាយតថ្ងៃមលឥណ៍ទាន Standard 
& Poor’s (S&P) Global Ratings។ កត្រឹមិតឥណ៍ទានរៀន�ត្រឹតូវបាន�ញ្ញា្�ក់ជា�មីរៀ�ើង់វិញ កូ�ង់ឆ្នាំំ�� ២០២០។



4 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ២ ឆ្នាំំ�� ២០២១

c. c. ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ស�ខាន់ៗត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាសរ�ស់ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�នចំុ��ញ្ញីីត្រឹពឹតិិការណ៍៍ស�ខាន់ៗត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាសរ�ស់ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�នចំុ��ញ្ញីី
ធនាគារ ABA បានពត្រឹងឹ់ង់�ខែនុមនូវជ្�ហិរទីីផ�សាររ�ស់�ល�នរៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១ រៀ�យស្ថារធនាគារ�និ�ក់ឲ្�យរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់នូវ
ដំ�រៀណ្តា�ត្រឹស្ថាយខែផូកហិិរញ្ញញវតុ�ដំ៏ទី�រៀនើ�ជ្ូនអតិ�ិជ្នរ�ស់�ល�ន។

ការពត្រឹង់ឹង់ត្រឹ�ព័នធសើ័យរៀសវាធនាគារការពត្រឹង់ឹង់ត្រឹ�ព័នធសើ័យរៀសវាធនាគារ

តាមរយៈត្រឹ�ព័នធឌីីជ្�ីលរ�ស់�ល�ន ធនាគារ ABA បាន�និអនុញ្ញាា�តឲ្�យអតិ�ជិ្នអាចំត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់�ល�នរៀ�យរលនូ នងិ់ង្ហាយត្រឹសួលបាន
ត្រឹគិ�់រៀពលរៀវលា។ ABA Mobile ជាកមមវធិរីៀសវាធនាគារតាមទីរូសព័ទដំស៏�ខានរ់�ស់ធនាគារ បានទីទីលួនវូម�ុង្ហារ នងិ់ការដំ�រៀ�ើង់សមតុភាព
�មីៗជារៀត្រឹចំើន ដំូចំជា៖

 ■ រៀសវាទីទីួលត្រឹបាក់ Ria តាមរយៈមុ�ង្ហារ ទីទីួលស្ថាចំ់ត្រឹបាក់ ខែដំលរៀទា��ីជារៀ�រៀពលខែដំលអូករៀផំើរៀត្រឹជ្ើសរៀរីសជ្រៀត្រឹមើស ‘ទីទីួលស្ថាចំ់ត្រឹបាក'់ 
រៀ�រៀពលរៀផំើត្រឹបាករ់ៀនា�ករ៏ៀ�យ អត�ិជិ្ន ABA រៀ�ខែតអាចំទីទីលួស្ថាចំត់្រឹបាករ់ៀ�យ�ា�លច់ំលូរៀ�កូ�ង់គិណ៍ន ីABA រ�ស�់ល�នបានដំខែដំល។ 
មុ�ង្ហារ�មីរៀន�អនុញ្ញាា�តឲ្�យអតិ�ិជ្នទីទីួលការរៀផទរត្រឹបាក់ Ria ណ្តាមួយរៀ�យមិនបាចំ់អរៀញ្ញីើញរៀ�ធនាគាររៀទី។

 ■ រៀ�ើកគិណ៍នជី្ញួដំរូសត្រឹមា�ស់កមមភាពជួ្ញដំរូមលូ�ត្រឹតរៀ�យ�ា�លរ់ៀ�កូ�ង់កមមវធិ។ី គិណ៍នជី្ញួដំរូ អាចំរៀ�ើកបានភាា�មៗ រៀហិើយ�នាា��ម់ក
អាចំរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់រៀដំើម�បី�ីក់ត្រឹបាក់ចូំលរៀ�កូ�ង់គិណ៍នីរ�ស់អត�ិិជ្នរៀ�ត្រឹកុមហិីនុឈ្មួម�ញរៀជ្ើង់ស្ថាមូល�ត្រឹតខែដំលជាថ្ងៃដំគូិរ�ស់ធនាគារ ABA។ 
ការរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់គិណ៍នីជួ្ញដូំរនីមួយៗ ត្រឹតូវបានក�ណ៍ត់រៀ�កូ�ង់លកខ�ណ៍ឌតត្រឹមូវថ្ងៃន�ទី��បីញ្ញញតិិ រៀដំើម�បីខីែ�ង់ខែចំកត្រឹ�ត�ិតិិការមូល�ត្រឹតឲ្�យ�ច់ំ
ពីត្រឹ�តិ�តិិការរៀសវាធនាគារទីូរៀ�។

 ■ មរៀធ��បាយរៀ�ើកគិណ៍នី និង់ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់កាតសត្រឹមា�់មាា�ស់គិណ៍នីរហិ័ស។ តាមរយៈការដំ�រៀ�ើង់សមតុភាពទា�ង់រៀន� មាា�ស់គិណ៍នីរហិ័ស 
ឥ��វរៀន� អាចំរៀ�ើកគិណ៍នីសន��� និង់�រៀញ្ញញើ ត្រឹពមទា�ង់អាចំរៀសូើសុ�កមចីភាា�មៗបានរៀទីៀតផង់។ អតិ�ិជ្នក៏អាចំរៀ�ើកកាតនិមមិត និង់រៀសូើសុ�
កាតបាា�សទិករៀ�យត្រឹគាន់ខែតចុំចំពីរ�ី�ះក់រៀលើទូីរស័ពទរ�ស់�ល�ន។ មុ�ង្ហារ�មីៗទា�ង់រៀន�មានទា�ង់មរៀធ��បាយត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់កាត ខែដំលអនុញ្ញាា�ត
ឲ្�យអូករៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់អាចំត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់កត្រឹមិតត្រឹ�តិ�តិិការកាត �ា�ស់�ិ�រគិណ៍នីភា្��់កាត និង់មុ�ង្ហាររៀផ��ង់ៗរៀទីៀត។

រៀលើសពរីៀន� ធនាគារបានរៀធើើឲ្�យត្រឹ�រៀសើររៀ�ើង់នូវការផិល់ជូ្នរ�ស់�ល�នចំ�រៀពា�សហិត្រឹគិិន រៀ�យបានដំ�រៀ�ើង់សមតុភាពជារៀត្រឹចំើនរ�ស់ត្រឹ�ពន័ធទូីទាត់
អនឡាញ PayWay រ�ស�់ល�នខែដំលជាកមមវធិឈូី្មួ�ពានរង្ហាា�ន់។ កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី ២ កមមវធីិ PayWay Mobile កម៏ានសត្រឹមា�ត់្រឹ�ពន័ធត្រឹ�ត�ិតិកិារ 
iOS។ ការដំ�រៀ�ើង់សមតុភាពរៀន� មានន័យថ្នា អតិ�ិជ្នខែដំលរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ទីូរស័ពទ iPhone ឥ��វរៀន� អាចំទីទួីលទូីទាត់ខែ��ឌីីជី្�ល បាន
ភាា�មៗ ជាត្រឹបាក់រៀរៀល និង់ត្រឹបាក់ដំុលាា�រ សត្រឹមា�់អាជ្ីវកមមរ�ស់�ល�នតាមរយៈទីូរស័ពទស្ថាា�តហិើ�ន។ អតិ�ិជ្នត្រឹគាន់ខែតត្រឹតូវការគិណ៍នី ABA ខែដំល
ដំ�រៀណ៍ើរការ រៀហិើយ�នាា��់ពីការរៀ�ើកដំ�រៀណ៍ើរការរៀ�យង្ហាយត្រឹសួល អតិ�ិជ្នអាចំចាំ�់រៀផិើម�រៀង់កើតកូដំ QR រៀដំើម�បីីទីទីួលទីូទាត់ពីអតិ�ិជ្នរ�ស់
ពួករៀគិបានភាា�មៗខែតមិង់។

រៀដំើម�បីីជួ្យឲ្�យអាជ្ីវកមមនានា�រៀង់កើនការលក់ដូំរអនឡាញរ�ស់�ល�ន ធនាគារ ABA បាន�ក់ឲ្�យរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់មុ�ង្ហារ លីង់ទីូទាត់ រៀ�កូ�ង់កមមវិធី 
PayWay Mobile។ មុ�ង្ហារ លីង់ទីូទាត់ អនុញ្ញាា�តឲ្�យអូកលក់ដំូរ ឬអូកផិល់រៀសវាអាចំ�រៀង់កើត លីង់ទីូទាត់ រៀ�កូ�ង់កមមវិធី PayWay Mobile 
រៀហិើយរៀផំើរៀ�ឲ្�យអត�ិិជ្នរ�ស់�ល�នរៀដំើម�បីទីីទួីលទីទូាត់ភាា�មៗ។ រៀ�រៀពល�រៀង់កើត លីង់ទូីទាត់ អូករៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់កមមវធីិ PayWay Mobile អាចំ�ខែនុម
ព័ត៌មាន ដំូចំជា ថ្ងៃ�លទី�និញ/រៀសវា រូ��ត និង់ការពិពណ៍៌នា។ រៀ�រៀពលខែដំល លីង់ទូីទាត់ បាន�រៀង់កើតរួចំ អូកលក់ដូំរអាចំរៀផំើលីង់រៀន�រៀ�ឲ្�យ
អូកទិីញរៀ�យរៀត្រឹ�ើត្រឹបាសក់មមវធិរីៀផំើស្ថារភាា�មៗណ្តាមយួ ឬកមមវធិនីានា ដំចូំជា Telegram, Facebook, Instagram នងិ់កមមវធិរីៀផ��ង់ៗរៀទីៀត។ 
រៀ�រៀពលទីទីួលបានលីង់ទីូទាត់ អូកទីិញអាចំចំុចំលីង់រៀនា� និង់រៀធើើការទីូទាត់ជាមួយកមមវិធី ABA Mobile បានរៀ�យរលូនតាមរយៈទីូរស័ពទ
រ�ស់ពួករៀគិ។ 

រៀដំើម�បីីពត្រឹង់ីកវិស្ថាលភាពវតិមានរ�ស់�ល�ន រៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសរៀន� ធនាគារ ABA បាន�ក់ឲ្�យរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ទីីតា�ង់សើ័យរៀសវា ABA 24/7 �មីចំ�នួន ៤ 
រៀ�តាមត��ន់មានចំរាចំរណ៍៍មមាញឹករៀ�រាជ្ធានភូី�រៀពញ និង់ត្រឹកុង់ត្រឹព�សីហិនុ។ ទីីតា�ង់សើយ័រៀសវា ABA 24/7 ផិល់រៀសវាធនាគារទូីល�ទូីលាយ 
២៤ រៀមាា�ង់កូ�ង់មួយថ្ងៃ�ៃ ៧ ថ្ងៃ�ៃកូ�ង់មួយសបាត�ហ៍ិ រៀ�យអនុញ្ញាា�តឲ្�យអតិ�ិជ្នអាចំរៀធើើការ�ក់/ដំកត្រឹបាក់ និង់�ក់មូល��បីទាន�ត្រឹត រៀ�យមិន
ចាំ�បាច់ំរង់ចាំ�រៀល�រៀរៀង់ដូំចំរៀ�តាមស្ថាខាធនាគាររៀ�ើយ។ រៀ�យស្ថារខែតការដំ�រៀ�ើង់សមតុភាពចំុង់រៀត្រឹកាយនូវមាា�សីុនសើ័យរៀសវា អតិ�ិជ្ន 
ABA ឥ��វរៀន� អាចំ�ក់ត្រឹបាក់ចំូលរៀ�កូ�ង់គិណ៍នី ABA ណ្តាមួយ ជាត្រឹបាក់រៀរៀលក៏បាន ជាត្រឹបាក់ដំុលាា�រក៏បានខែដំរ។

ការរៀលើកកមុស់ការទីូទាត់ខែ��ឌីីជ្ី�លដំល់អាជ្ីវកមមនានាការរៀលើកកមុស់ការទីូទាត់ខែ��ឌីីជ្ី�លដំល់អាជ្ីវកមមនានា

កូ�ង់ខែ�មិ�ុនា ធនាគារ ABA និង់ត្រឹកុមហិីុន តូតាល់កមុ�ជា ជា�ុត្រឹតសម័ុនធរ�ស់ត្រឹកុមហិីុន TotalEnergies ខែដំលជាត្រឹកុមហិីុនរៀត្រឹ�ង់ឥនធនៈដំ៏ធ�
មួយខែដំលផលិត និង់ខែចំកចាំយរៀត្រឹ�ង់ឥនធនៈកត្រឹមិតសកលរៀលាក បានចំុ�ហិតុរៀលខារៀលើកិចំចត្រឹពមរៀត្រឹពៀង់ភាពជាថ្ងៃដំគិូ រៀដំើម�បីីរៀធើើឲ្�យសម�បី�រខែ��នូវ
�ទីពិរៀស្ថាធន៍រ�ស់អតិ�ិជ្នកូ�ង់ការទីូទាត់ខែ��ឌីីជ្ី�លរៀ�តាមស្ថាា�នីយរៀសវារ�ស់ត្រឹកុមហិីុន TotalEnergies។

ជាមយួភាពជាថ្ងៃដំគូិរៀន� អតិ�ិជ្ននឹង់អាចំរៀធើើការទីទូាត់ខែ��ឌីីជី្�លតាមរយៈ ABA PAY កដូំ QR ឬកាតចំរនិជិ្តបាន រាល់រៀពលខែដំលពួករៀគិ
ចាំក់ស្ថា�ង់ ឬទីិញទី�និញរៀ�តាមស្ថាា�នីយ TotalEnergies ជាង់ ១០០ កខែនលង់រៀ�ទីូទា�ង់ត្រឹ�រៀទីស។ 

រៀលើសពីរៀន� អូកខែចំកចាំយ TotalEnergies នងឹ់អាចំរៀធើើការទីទូាតថ់្ងៃ�លផលិតផល និង់រៀសវា តាមរយៈកមមវធិ ីABA Mobile ចំ�ខែណ៍កសមាជិ្ក
កាត TotalEnergies ក៏អាចំ�ញ្ញច�លលុយកាតចាំក់ស្ថា�ង់រ�ស់ពួករៀគិបានជាមួយកមមវិធីរៀសវាធនាគារ។
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ជាខែផូកមួយួថ្ងៃនកិចំចត្រឹពមរៀត្រឹពៀង់រៀន� ត្រឹកុមហិីនុ តតូាល់កមុ�ជា កន៏ងឹ់រៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់រៀសវាធនាគារអនឡាញសត្រឹមា�់អាជ្វីកមមជាមរៀធ��បាយត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់
ហិិរញ្ញញវតុ�ត្រឹកុមហុីិនដំទូ៏ីល�ទូីលាយ និង់មុ�ង្ហារគិណ៍នីនិមមតិ រៀដំើម�បីដីំ�រៀណ៍ើរការត្រឹ�ត�ិតិិការទី�ហិ�ធ�ៗ ពីត្រឹ�ភពរៀផ��ង់ៗគាំ� និង់រៀធើើការរៀផទ�ង់�ា�ត់រៀ�យ
សើ័យត្រឹ�វតិិ។

ការផិល់ជ្�នួយដំល់សហិគិមន៍ ការផិល់ជ្�នួយដំល់សហិគិមន៍ 

ធនាគារ ABA រៀ�ិជាា�ចិំតិគា�ត្រឹទីដំលគ់ិ�និតផិ�ចំរៀផិើមនានាកូ�ង់ទី�់ស្ថាា�ត់ជ្�ង់ឺកូវីដំ-១៩ ត្រឹស�តាមរៀ�សកកមម និង់គិុណ៍តថ្ងៃមលស្ថាជ្ីវកមមរ�ស់�ល�ន។ 
ចាំ�ត់ា�ង់ពកីារចាំ�រ់ៀផិើមការរកីរាល�លជ្�ងឺ់កវូដីំ-១៩ រៀ�កមុ�ជា ធនាគារបានសត្រឹម�សត្រឹមួលសកមមភាពថ្ងៃរអង្ហាា�សត្រឹបាក់ នងិ់រមួចំ�ខែណ៍កផិល់
ជា�វិកា តាមរយៈធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា សមាគិមធនាគាររៀ�កមុ�ជា និង់រាជ្រ�ា�ភិបាលកមុ�ជា។

រៀ�ខែ�រៀមស្ថា ធនាគារ ABA បានជួ្យឧ�តិមៈនូវ�វិកាចំ�នួន ១ លានដុំលាា�រអារៀមរិក (ត្រឹ�ខែហិលនឹង់ ៤ �ី�លានរៀរៀល) សត្រឹមា�់ត្រឹទីត្រឹទីង់់ដំល់
កចិំចត្រឹ�ឹង់ខែត្រឹ�ង់រ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាលកូ�ង់ការទី�់ស្ថាា�ត់ការរកីរាល�លជ្�ងឺ់កូវីដំ-១៩ ខែដំល�ង់ករៀ�ើង់រៀ�យ “ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ ២០ កមុៈៈ”។ ស�រៀណ៍ើសុ�
�រចិាំា�គិរៀន�ទីទួីលបានការរៀកាតសររៀសើរពីនាយករដំឋមន្ត្រីនីិ ហុីិន ខែសន ខែដំលបានរៀចំញលិ�ិតខែ�លង់អ�ណ៍រគុិណ៍ជូ្នចំ�រៀពា�ថំ្នា�ក់ដឹំកនា� នងិ់�ុគិគលិក
ធនាគារ ABA។

ការទីទីួលស្ថាា�ល់អនិរជាតិការទីទីួលស្ថាា�ល់អនិរជាតិ

កូ�ង់ខែ�ឧសភា ធនាគារ ABA បានទីទីួលពានរង្ហាា�ន់ Leadership Awards ចំ�នួន ៦ ពីត្រឹកុមហិីុន VISA ខែដំលជាត្រឹកុមហិីុនផិល់រៀសវាទីូទាត់
ឌីីជី្�លឈានម�ុរ�ស់ពិភពរៀលាក សត្រឹមា�់ឧតិមភាពកូ�ង់ទី�ហិ�ការទូីទាត់ និង់ក�រៀណ៍ើនកាត កូ�ង់ឆ្នាំំ�� ២០២០។ ពានរង្ហាា�ន់រៀន�ត្រឹតូវបានត្រឹ�គិល់
ជ្នូរៀ�កូ�ង់ត្រឹពឹតិកិារណ៍៍អនឡាញខែដំលរៀរៀ�ចំ�រៀ�ើង់រៀ�យត្រឹកមុហុីិន Visa Cambodia រៀដំើម�បីទីីទីលួស្ថាា�ល ់និង់អ�អរដំលធ់នាគារចំលូរមួខែដំល
រមួចំ�ខែណ៍កដំលក់�រៀណ៍ើនផលតិផលរ�សត់្រឹកុមហិីនុ VISA ជាពិរៀសស ការ�ក់ឲ្�យរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ នងិ់ការរៀលើកកមុសក់ារទីទូាត់ខែ��ឌីីជ្�ីលអ���ង់
រៀពលថ្ងៃនការរីករាល�លជាសកលនូវជ្�ងឺ់កូវីដំ-១៩។ ធនាគារ ABA ត្រឹតូវបានរៀត្រឹជ្ើសរៀរីសកូ�ង់ចំ�រៀណ្តាមធនាគារ ៣២ រៀផ��ង់រៀទីៀតរៀ�កមុ�ជា 
ខែដំលផិល់ជ្ូននូវផលិតផល VISA។

ល�ិិតខែ�លង់អ�ណ៍រគិណុ៍ ពីសរៀមិចំអគិគ មហា រៀសនា�តី រៀតរៀជា 
ហិីុន ខែសនហិីុន ខែសន នាយករដំឋមន្ត្រីនីិ ថ្ងៃន ត្រឹព� រាជា ណ្តាចំត្រឹក កមុ�ជា
សត្រឹមា�់ �រិចាំា�គិ ទឹីក ត្រឹបាក់ មួយ លាន ដុំលាា�រអារៀមរិក រៀដំើម�បីី
គា�ត្រឹទីរាជ្រ�ា�ភិបាលកូ�ង់ការទី�់ស្ថាា�ត់ការរីករាល�ល
វីរុសកូវីដំ-១៩



ថ្លែនែកទីី ២ 

ព័័�៌មានៈ អំំព័ី លទីធនល ប្រ��ិ��ីិការ ធីរកិចំច
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a. a. លទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការធុរកិចំចលទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការធុរកិចំច  រៀ�យរួម�ញ្ញច�លព័ត៌មានតាមខែផូករៀ�យរួម�ញ្ញច�លព័ត៌មានតាមខែផូក

លទីធផល សរៀត្រឹមចំ បាន ស�ខាន់ៗ ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១ ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

  ផូ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន ផូ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន 

 ចំ�នួនគិណ៍នីឥណ៍ទាន  ៨៦.២៨៣ ៨១.៥៦៨ ៦៦.៥១៣

ឥណ៍ទានដំុលសរុ� (លានរៀរៀល)  ១៨.២៨៤.៨៩៤ ១៥.៥០៥.៩៨៨ ១១.២៦៥.០៣៧

  ផូ�ក ស�វា ប��ក់ �ញញើផូ�ក ស�វា ប��ក់ �ញញើ

 ចំ�នួនគិណ៍នីត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើ  ១.៦៨៦.៦០៣ ១.៣៨២.៤០១ ៨២៨.៦៥១

ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើសរុ� (លានរៀរៀល)  ២២.៥៨៥.៣០២ ១៩.៧០៥.០៩០ ១៣.៨៣៦.០២៥

 ព័ត៌មាន ទីូទៅ  ព័ត៌មាន ទីូទៅ 

ចំ�នួនស្ថាខារៀ�ើកដំ�រៀណ៍ើការ  ៧៩ ៧៩ ៧៧

ចំ�នួន�ុគិគលិកសរុ�  ៦.៣៩២ ៦.២៦៦ ៦.៤១០

ចំ�នួនមាា�សុីន រៀអធីអឹម  ៥០៨ ៤៧១ ៤១៨

ចំ�នួនមាា�សុីនទីូទាត់  ២.១៦២ ១.៦២៧ ១.២១៤

b. b. រចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូលរចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូល

 ល. រ  ត្រឹ�ភព ចំ�ណ៍ូល

ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១  ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០  ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

ភាគិរយ 
(%)

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

ភាគិរយ 
(%)

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

ភាគិរយ 
(%)

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់  ៤៤៣.៩៣៨ ៨៨,៥៨  ៣៤៤.១០៨ ៩១,១៧ ២៥៩.៤២៤ ៨៩,៩៥

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម 
និង់រៀជ្ើង់ស្ថា

 ៥២.១៦៥ ១០,៤១  ៣០.៧៧២ ៨,១៥ ២៨.១៩៧ ៩,៧៨

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ  ៥.០៨៤ ១,០១ ២.៥៥៧ ០,៦៨ ៨០១ ០,២៨

ចំ�ណ៍ូលសរុ�ចំ�ណ៍ូលសរុ�  ៥០១ ៥០១..១៨៧ ១៨៧ ១០០១០០ ៣៧៧៣៧៧..៤៣៧៤៣៧ ១០០១០០ ២៨៨២៨៨..៤២២៤២២ ១០០១០០



ថ្លែនែកទីី 3 

របាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ថ្លែ�ល បានៈ ប្រ�ួ�ព័ិនៈិ�្យ
ង្ខេ�ើ� វិញ ង្ខេ�យ សវនៈ ករ ឯករាជ្្យ
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សូមរៀ�ង់ឧ�សមុ័នធរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ខែដំលត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យរៀ�ើង់វិញរៀ�យសវនករឯករាជ្�យ



ថ្លែនែកទីី 4 

ការ ព័ិភាក្សា នៈិ� ការ វិភាគ្គ រ�ស់ គ្គណ៍ៈ ប្រគ្គ�់ប្រគ្គ�
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ការពិភាក�សា នងិ់វភិាគិខាង់រៀត្រឹកាមរៀន� រៀ�ត�តស�ខានរ់ៀលើ លទីធផលត្រឹ�ត�ិតិិការ នងិ់ស្ថាា�នភាពហិរិញ្ញញវតុ� ខែផិករៀលើ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�គិិតត្រឹតមឹ
កាល�ររិៀចំេទីថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�ម�ិនុា ឆំ្នាំ��២០២១ ខែដំលត្រឹតវូបានត្រឹតួតពនិតិ�យរចួំរាល់រៀ�យសវនករឯករាជ្�យ។ របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ�ត្រឹតូវបានរៀរៀ�ចំ�
ត្រឹស�តាមសិង់់�ររបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ�អនិរជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា (“CIFRS”) នងិ់អនុរៀលាមរៀ�តាម�ទី�ញ្ញញតិិគិណ៍រៀនយ�យពាក់ពន័ធនងិ់រៀគាលការណ៍៍
ខែណ៍នា�នានា ខែដំលរៀចំញរៀ�យ ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា។ ធនាគាររៀធើើការពិភាក�សានិង់វភិាគិរៀ�រៀលើ សមាសធាតុស�ខាន់ៗថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ� 
និង់ កតាត�ស�ខាន់ៗខែដំល�ះ�ពាល់ដំល់ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរ�ស់ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់។

a. a. ទីិដំឋភាពទីូរៀ�ថ្ងៃនត្រឹ�តិ�តិិការទីិដំឋភាពទីូរៀ�ថ្ងៃនត្រឹ�តិ�តិិការ  
១. ១. ការ វិភាគិ ចំ�ណ៍ូលការ វិភាគិ ចំ�ណ៍ូល

ធនគារ វឌី�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ មានត្រឹ�ភពចំ�ណ៍ូលធ�ៗចំ�នួន៣ គិឺ ចំ�ណ៍ូលមកពីការត្រឹបាក់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា និង់ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ។

 ■ ចំ�ណូ៍លមកពកីារត្រឹបាក់ រមួមាន ចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការផិល់ឥណ៍ទានដំល់អត�ិិជ្ន ចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការ�ក់ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើររៀ�ធនាគារ 
និង់ ចំ�ណ៍ូលមកពីមូល�័ត្រឹតវិនិរៀ�គិនានា

 ■ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា រួមមាន ការសន��ឥណ៍ទាន ចំ�ណ៍ូលពីការរៀផទរត្រឹបាក់និង់រៀវរត្រឹបាក់ ចំ�ណ៍ូលពី�័ណ៍ណរៀផ��ង់ៗ

 ■ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ រួមមាន ចំ�ណ៍ូលពីអត្រឹតា�េ�រត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗរៀទីៀត។

២. ២. ការវិភាគិចំ�ណ៍ូលតាមខែផូកការវិភាគិចំ�ណ៍ូលតាមខែផូក

ល.រ ត្រឹ�រៀភទីចំ�ណ៍ូល

ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១ ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

 ភាគិរយ 
(%)

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

 ភាគិរយ 
(%)

ចំ�នួន 
(លាន រៀរៀល)

 ភាគិរយ 
(%)

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់  ៤៤៣.៩៣៨ ៨៨,៥៨  ៣៤៤.១០៨ ៩១,១៧ ២៥៩.៤២៤ ៨៩,៩៥

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម  
និង់រៀជ្ើង់ស្ថា  ៥២.១៦៥ ១០,៤១  ៣០.៧៧២ ៨,១៥ ២៨.១៩៧ ៩,៧៨

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ  ៥.០៨៤ ១,០១ ២.៥៥៧ ០,៦៨ ៨០១ ០,២៨

 ចំ�ណ៍ូល សរុ�  ចំ�ណ៍ូល សរុ�  ៥០១ ៥០១..១៨៧ ១៨៧ ១០០១០០ ៣៧៧៣៧៧..៤៣៧៤៣៧ ១០០១០០ ២៨៨២៨៨..៤២២៤២២ ១០០១០០

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ ទីទួីលបានចំ�ណូ៍លដំធ៏�មកពកីារត្រឹបាក់ ខែដំលមានចំ�នួន ៨៩% ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�ណ៍លូសរ�ុកូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១ 
ខែដំលរៀ�កូ�ង់រៀនា� ៩៨%បានមកពីចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការផិល់ឥណ៍ទានដំល់អតិ�ិជ្ន។

៣. ៣. ការវិភាគិគិមាា�តចំ�រៀណ៍ញដំុលការវិភាគិគិមាា�តចំ�រៀណ៍ញដំុល

ធនាគារ វឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ បានរៀរៀ�ចំ�របាយការណ៍៍លទីធផលរ�ស់�ល�នកូ�ង់ទីត្រឹមង់់ជារបាយការណ៍៏ខែដំលមិន�ង្ហាា�ញពីត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញដំុល។ 
�ះុខែនិ ទីត្រឹមង់់របាយការណ៍៍រៀន�អាចំ�ង្ហាា�ញរៀលើត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញពីការត្រឹបាក់សុទីធ ខែដំលទីទីួលបានមកពីចំ�ណ៍ូលការត្រឹបាក់សរុ� ដំកនឹង់ចំ�ណ្តាយ
ការត្រឹបាក់ ខែដំលនឹង់ត្រឹតូវយកមកពិភាក�សារៀ�កូ�ង់ចំ�ណ៍ុចំ ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ។
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៤. ៤. ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ

i) ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធកូ�ង់ឆ្នាំំ��

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ 
 មុន�ង់់ពនធ

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២១ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(ភាគិរយ)

ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់  ៤៤៣.៩៣៨ ៣៤៤.១០៨  ៩៩.៨៣០ ២៩,០១

ចំ�ណ្តាយរៀលើការត្រឹបាក់  (៦៥.០៥៩) (៦១.៦៣៨)  (៣.៤២១) ៥,៥៥

ចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធ  ៣៧៨ ៣៧៨..៨៧៩ ៨៧៩ ២៨២២៨២..៤៧០៤៧០  ៩៦ ៩៦..៤០៩ ៤០៩ ៣៤៣៤,,១៣១៣

ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា  ៥២.១៦៥ ៣០.៧៧២  ២១.៣៩៣ ៦៩,៥២

ចំ�ណ្តាយកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា  (១៩.៥៨៣) (១៣.៣៨៧)  (៦.១៩៦) ៤៦,២៨

ចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថាសុទីធចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថាសុទីធ  ៣២ ៣២..៥៨២ ៥៨២ ១៧១៧..៣៨៥៣៨៥  ១៥ ១៥..១៩៧ ១៩៧ ៨៧៨៧,,៤១៤១

ចំ�ណ៍ូលត្រឹ�តិ�តិិការរៀផ��ង់ៗ  ៥.០៨៤ ២.៥៥៧  ២.៥២៧ ៩៨,៨៣

ចំ�ណ្តាយ�ុគិគលិក  (៨៤.០៣៦) (៧៣.០២១)  (១១.០១៥) ១៥,០៨

ចំ�ណ្តាយរំលស់  (១៨.៦២១) (២០.៥៨៤)  ១.៩៦៣ (៩,៥៤)

ចំ�ណ្តាយត្រឹ�តិ�តិិការ  (៣២.៣៩៨) (២៩.៥៤៣)  (២.៨៥៥) ៩,៦៦

ការខាត�ង់់សុទីធរំពឹង់ទីុករៀលើ 
ឧ�ករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�

  (៤៧.២៥៥) (១១.៥៣៣)   (៣៥.៧២២)  ៣០៩,៧៤

ប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធ ២៣៤២៣៤..២៣៥២៣៥ ១៦៧១៦៧..៧៣១៧៣១ ៦៥៦៥..៥០៤៥០៤ ៣៩៣៩,,៦៥៦៥

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១ ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធមានចំ�ននួ  ២៣៤.២៣៥ លានរៀរៀល ខែដំលបានរៀកើនរៀ�ើង់  ៤០% រៀសមើនឹង់  ៦៦.៥០៤ 
លានរៀរៀល រៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ។ ការរៀកើនរៀ�ើង់ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរៀន� គិឺ�ណ្តាា�លមកពីការរៀកើនរៀ�ើង់ ២៩%ថ្ងៃន
ចំ�ណ៍ូលមកពីការត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា ៧០% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០។
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ii) ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធពីឆ្នាំំ��មុន

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ 
 មុន�ង់់ពនធ

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(ភាគិរយ)

ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់ ៣៤៤.១០៨ ២៥៩.៤២៤ ៨៤.៦៨៤ ៣២,៦៤

ចំ�ណ្តាយរៀលើការត្រឹបាក់ (៦១.៦៣៨) (៤៩.២៥៩) (១២.៣៧៩) ២៥,១៣

ចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធ ២៨២២៨២..៤៧០៤៧០ ២១០២១០..១៦៥១៦៥ ៧២៧២..៣០៥៣០៥ ៣៤៣៤,,៤០៤០

ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា ៣០.៧៧២ ២៨.១៩៧ ២.៥៧៥ ៩,១៣

ចំ�ណ្តាយកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា (១៣.៣៨៧) (១២.៨៩០) (៤៩៧) ៣,៨៦

ចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថាសុទីធចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថាសុទីធ ១៧១៧..៣៨៥៣៨៥ ១៥១៥..៣០៧៣០៧ ២២..០៧៨០៧៨ ១៣១៣,,៥៨៥៨

ចំ�ណ៍ូលត្រឹ�តិ�តិិការរៀផ��ង់ៗ ២.៥៥៧ ៨០១ ១.៧៥៦ ២១៩,២៣

ចំ�ណ្តាយ�ុគិគលិក (៧៣.០២១) (៥៩.៤៩៤) (១៣.៥២៧) ២២,៧៤

ចំ�ណ្តាយរំលស់ (២០.៥៨៤) (១៤.៣៣៣) (៦.២៥១) ៤៣,៦១

ចំ�ណ្តាយត្រឹ�តិ�តិិការ (២៩.៥៤៣) (២០.៦៣០) (៨.៩១៣) ៤៣,២០

ការខាត�ង់់សុទីធរំពឹង់ទីុករៀលើ 
ឧ�ករណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�

(១១.៥៣៣) (៤.២១០) (៧.៣២៣) ១៧៣,៩៤

ប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធ ១៦៧១៦៧..៧៣១៧៣១ ១២៧១២៧..៦០៦៦០៦ ៤០៤០..១២៥១២៥ ៣១៣១,,៤៤៤៤

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធមានចំ�នួន ១៦៧.៧៣១លានរៀរៀល ខែដំលបានរៀកើនរៀ�ើង់ ៣១,៤៤% រៀសមើនឹង់ 
៤០.១២៥លានរៀរៀល រៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆំ្នាំ�� ២០១៩ ។ ការរៀកើនរៀ�ើង់ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរៀន� គិឺ�ណ្តាា�លមកពីការរៀកើនរៀ�ើង់ 
៣២,៦៤% ថ្ងៃនចំ�ណូ៍លមកពីការត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថា ៩,១៣% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩។
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៥. ៥.  ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធ ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធ

i) ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ឆ្នាំំ��

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ 
ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធ

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២១ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី២ 
 ឆ្នាំំ��២០២០ 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(  ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ   ២៣៤.២៣៥ ១៦៧.៧៣១   ៦៦.៥០៤  ៣៩,៦៥

ចំ�ណ្តាយពនធរៀលើត្រឹបាក់ចំ�ណ៍ូល   (៤៩.៤៥១) (៣៦.៩០២)   (១២.៥៤៩)  ៣៤,០១

ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ��ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ�� ១៨៤១៨៤..៧៨៤ ៧៨៤ ១៣០១៣០..៨២៩៨២៩ ៥៣៥៣..៩៥៥ ៩៥៥ ៤១៤១,,២៤២៤

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ បានទីទួីលត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ�នាា��់ពី�ង់់ពនធ ចំ�នួន  ១៨៤.៧៨៤ លានរៀរៀល ខែដំល
បានរៀកើនរៀ�ើង់ចំ�ននួ  ៤១% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នងឹ់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ �ង្ហាា�ញអ�ពីការលូតលាស់�ា�ង់ខាា��ង់រ�ស់ធនាគារ។ ជាលទីធផល 
ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុចំ�កាត ់ទីទីលួបានអនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់មលូធនចំ�នួន  ៥,៤៣% នងិ់ អនបុាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នងឹ់ត្រឹទីព�យសកមមចំ�ននួ 
 ០,៦៧% គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�មិ�ុនា ឆ្នាំំ��២០២១។

ii) ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធពីឆ្នាំំ��មុន

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ 
ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធ

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(  ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ ១៦៧.៧៣១ ១២៧.៦០៦ ៤០.១២៥ ៣១,៤៤

ចំ�ណ្តាយពនធរៀលើត្រឹបាក់ចំ�ណ៍ូល (៣៦.៩០២) (២៦.១១៩) (១០.៧៨៣) ៤១,២៨

ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ��ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ�� ១៣០១៣០..៨២៩៨២៩ ១០១១០១..៤៨៧៤៨៧ ២៩២៩..៣៤២៣៤២ ២៨២៨,,៩១៩១

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុចំ�កាត ់បានទីទួីលត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ�នាា��ព់�ីង់់ពនធ ចំ�នួន ១៣០.៨២៩លានរៀរៀល ខែដំលបាន
រៀកើនរៀ�ើង់ចំ�ននួ  ២៨,៩១% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នងឹ់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩ �ង្ហាា�ញអ�ពកីារលតូលាស�់ា�ង់ខាា��ង់រ�ស់ធនាគារ។ ជាលទីធផល 
ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុចីំ�កាត់ ទីទីលួបានអនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់មូលធនចំ�ននួ ៤,៨១% និង់ អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់ត្រឹទីព�យសកមមចំ�នួន 
០,៦៧% គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�មិ�ុនា ឆ្នាំំ��២០២០។

៦. ៦. ការវិភាគិចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�ការវិភាគិចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�

i) ការវិភាគិចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�កូ�ង់ឆ្នាំំ��

សរៀង់ខ�ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ចំ�ណ៍ូល 
លមិិតសរុ�

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២១ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
( ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ត្រឹគា   ១៨៤.៧៨៤ ១៣០.៨២៩   ៥៣.៩៥៥  ៤១,២៤

ចំ�ណ៍ូលលមិិតរៀផ��ង់ៗ   ១០.៤៦៤ ៦.៦១២   ៣.៨៥២  ៥៨,២៦

ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ� ១៩៥១៩៥..២៤៨២៤៨ ១៣៧១៣៧..៤៤១៤៤១ ៥៧៥៧..៨០៧៨០៧ ៤២៤២,,០៦០៦



15ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ២ ឆ្នាំំ�� ២០២១

ii) ការវិភាគិចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�ពីឆ្នាំំ��មុន

សរៀង់ខ�ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ចំ�ណ៍ូល 
លមិិតសរុ�

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
( ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ត្រឹគា ១៣០.៨២៩ ១០១.៤៨៧ ២៩.៣៤២ ២៨,៩១

ចំ�ណ៍ូលលមិិតរៀផ��ង់ៗ ៦.៦១២ ៨.៣៨៤ (១.៧៧២) (២១,១៤)

ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ� ១៣៧១៣៧..៤៤១៤៤១ ១០៩១០៩..៨៧១៨៧១ ២៧២៧..៥៧០៥៧០ ២៥២៥,,០៩០៩

៧. ៧. ការវិភាគិកតាត� និង់និនាំ�ការខែដំល�ះ�ពាល់ស្ថាា�នភាព និង់លទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�ការវិភាគិកតាត� និង់និនាំ�ការខែដំល�ះ�ពាល់ស្ថាា�នភាព និង់លទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�

គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�មិ�ុនា ឆ្នាំំ��២០២១ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទួីលស្ថាា�ល់ថ្នា ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុចំ�កាត់ មិនមានកតាត�ស�ខាន់ៗ និង់និនាំ�ការ 
ស�ខាន់ៗណ្តាខែដំលអាចំ�ះ�ពាល់ដំល់ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវតុ� និង់លទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ រៀ�ើយ។

b. b. កតាត�ស�ខាន់ៗខែដំល�ះ�ពាល់រៀលើផលចំ�រៀណ៍ញកតាត�ស�ខាន់ៗខែដំល�ះ�ពាល់រៀលើផលចំ�រៀណ៍ញ
១. ១. ការវិភាគិពីលកខ�ណ៍ឌថ្ងៃនតត្រឹមូវការ និង់ការផគត់ផគង់់ ការវិភាគិពីលកខ�ណ៍ឌថ្ងៃនតត្រឹមូវការ និង់ការផគត់ផគង់់ 

ធនាគារ ABA ចាំត់ទីុកចំ�ណ៍ុចំខាង់រៀត្រឹកាម ជាកតាត�រៀជាគិជ្័យខែដំលនា��មកនូវផលចំ�រៀណ៍ញ ៖

 ■ ក�រៀណ៍ើនមូលនិធិ រៀ�យស្ថារតត្រឹមូវការ�រៀញ្ញញើសត្រឹមា�់ធនាគារ រួមជាមួយផលិតផល និង់រៀសវាកមមត្រឹ�តិ�តិិការរៀផ��ង់ៗរៀទីៀត

 ■ ក�រៀណ៍ើនផល�ត្រឹតឥណ៍ទាន រៀ�យស្ថារតត្រឹមូវការ�ុស់រៀ�កូ�ង់ទីីផ�សារ មករៀលើផលិតផលកមចីរ�ស់ធនាគារ ជាពិរៀសសវិស័យ MSME ។

កតាត�ទា�ង់ពីររៀន� ត្រឹតូវបានរា�់�ញ្ញច�លជាមួយការ�និអភវិឌី�ឍរៀលើត្រឹ�ពន័ធឌីីជី្�លរ�ស់ធនាគារ ខែដំលផិល់ជ្នូអត�ិជិ្ននវូផលតិផល និង់រៀសវាកមម
ហិិរញ្ញញវតុ�ដំ៏ទី�រៀនើ� និង់ត្រឹ�ក�រៀ�យនវានុវតិ ។ ធនាគារក៏បានវិនិរៀ�គិដំ៏ស�ខាន់រៀ�កូ�ង់ការពត្រឹងឹ់ង់ឧ�ករណ៍៍ស័ើយរៀសវាធនាគារ រៀ�យរៀធើើ
ការដំ�រៀណ៍ើង់�ខែនុមនូវមាា�សីុន�ក់ ATM មាា�សុីន�ក់/ដំកត្រឹបាក់ មាា�សុីន�ក់ត្រឹបាក់ មាា�សីុន�ក់វិកកយ�ត្រឹត មាា�សុីនទីូទាត់ POS និង់ការពត្រឹង់ីក
�ណ្តាា�ញទីូទាត់តាមកូដំ QR រ�ស់�ល�ន ។

២. ២. ការវិភាគិពីការរៀ�ើង់ចំុ�ថ្ងៃនថ្ងៃ�លវតុ�ធាតុរៀដំើម ការវិភាគិពីការរៀ�ើង់ចំុ�ថ្ងៃនថ្ងៃ�លវតុ�ធាតុរៀដំើម 

ធនាគារ ABA ត្រឹ�តិ�តេិការកូ�ង់វិស័យរៀសវាកមម ដំូរៀចំូ�ការរៀ�ើង់ចំុ�ថ្ងៃនតថ្ងៃមលរ�ស់វតុ�ធាត់រៀដំើមមិន�ះ�ពាល់ដំល់ធនាគាររៀ�ើយ។

៣. ៣. ការវិភាគិរៀលើពនធការវិភាគិរៀលើពនធ

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ សុិតរៀ�រៀត្រឹកាមចំ�បា�់ថ្ងៃនត្រឹកុមហិីុនពាណ៍ិជ្ីកមមកូ�ង់វិស័យពនធ�រថ្ងៃនត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជាដំូរៀចំូ� ធនាគារ មានកាតពើកិចំច
កូ�ង់ការ�ង់់ពនធ ខែដំលបានក�ណ៍ត់រៀ�យអគិគនាយក�ា�នពនធ�រថ្ងៃនកមុ�ជា។ ការ�ង់់ពនធនានាជ្ូនអគិគនាយក�ា�នពនធ�រ ក៏ជាការរួមចំ�ខែណ៍ក
ដំល់សង់គម  នងិ់ក�រៀណ៍ើនរៀសដំឋកិចំចត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជាផង់ខែដំរ។ សត្រឹមា�់អនរុៀលាមភាពលិរៀលើកាតពើកចិំចពនធ�រ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ទីទីលួ
បានវិញ្ញាា��ន�ត្រឹតអនុរៀលាមភាពស្ថាររៀពើពនធត្រឹ�រៀភទី “មាស“ ពីអគិគនាយក�ា�នពនធ�រ រៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០២០ ខែដំលមានសុពលភាព 
២ឆ្នាំំ�� សត្រឹមា�់ឆ្នាំំ��ជា�់ពនធ ២០២១ និង់ ២០២២។

៤. ៤. ការវិភាគិរៀលើធាតុខែដំល�ុសពីធមមតា និង់ធាតុវិស្ថាមញ្ញញ ការវិភាគិរៀលើធាតុខែដំល�ុសពីធមមតា និង់ធាតុវិស្ថាមញ្ញញ 

គិិតត្រឹតមឹថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�ម�ិនុា ឆ្នាំំ�� ២០២១ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទួីលស្ថាា�លថ់្នាធនាគារ វឌី�ឍនៈអាសីុចំ�កាត ់មនិមានផល�ះ�ពាល់ជាស្ថារវនិរៀ�យ
សកមមភាពត្រឹ�តិ�តិិការ ឬ ត្រឹពឹតិកិារណ៍៍ណ្តាមួយខែដំលមានលកខណ៍ៈជាស្ថារវនិ នងិ់ មិនត្រឹ�ត្រឹកតីរៀនា�រៀទី រៀលើកខែលង់ខែតផល�ះ�ពាល់់ថ្ងៃនការរាតត�បាត
វីរុសកូរុណ្តា (“កូវីដំ ១៩”) ដំូចំរៀរៀ�រា�់ខាង់រៀត្រឹកាម៖

ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនវីរុសកូវីដំ-១៩

ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនវីរុសកូរុណ្តា (“កូវីដំ ១៩”) បានរាតត�បាតភូមិស្ថាន្ត្រីសិជារៀត្រឹចំើនជាសកលរៀលាក។ អង់គការសុ�ភាពពិភពរៀលាកបានត្រឹ�កាស
អាសនូអនិរជាតិ�ណ្តាា�លអ�ពី កូវីដំ ១៩ រៀ�កូ�ង់ខែ�មករា ឆ្នាំំ��២០២០ និង់បានចាំត់ថ្នាំ�ក់វីរុសរៀន�ជាជ្មៃឺរាតត�បាតជាសកលរៀលាករៀ�កូ�ង់
ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២០។ ការរីករាល�លថ្ងៃនជ្មៃឺកូវីដំ ១៩ មានផល�ះ�ពាល់ជាខាា��ង់ ដំល់សុ�ភាព និង់ការ�និអាជ្ីវកមម។



16 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ២ ឆ្នាំំ�� ២០២១

ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា និង់ រាជ្រ�ា�ភិបាលកមុ�ជាបានចាំត់វិធានការជារៀត្រឹចំើន រៀដំើម�បីីជួ្យសត្រឹមួលដំល់រៀសដំឋកិចំច និង់វិស័យហិិរញ្ញញវតុ� និង់ការ
រៀធើើអាជ្វីកមមរៀ�កូ�ង់រយៈរៀពលខែដំលមិនធាា��់មានពមុីនមក ខែដំលរួមមានដូំចំជាការអនញុ្ញាា�តឲ្�យរៀធើើការរៀរៀ�ចំ�ឥណ៍ទានរៀ�ើង់វញិ នងិ់ការ�រៀង់កើតថ្ងៃន
ធនាគារសហិត្រឹគាសធនុតចូំ នងិ់មធ�យម រៀដំើម�បីសីត្រឹម�សត្រឹមួលគិរៀត្រឹមាង់សហិហិរិញ្ញញ��បីទានត្រឹទីត្រឹទីង់់សហិត្រឹគាសធុនតចូំ នងិ់មធ�យម។ ធនាគារបាន
រៀធើើការវិនិចំេយ័ចំ�រៀពា�ផល�ះ�ពាលថ់្ងៃន កវូដីំ ១៩ រៀ�តាមការខែណ៍នា�រ�ស់ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា នងិ់សិង់់�ររបាយការណ៍៍ទាក់ទីង់នឹង់ហិិរញ្ញញវតុ�
អនិរជាតិ រៀហិើយមានការរំពឹង់ទីុកថ្ងៃនការខាត�ង់់ឥណ៍ទានខែដំលបានរំពឹង់ទីុក (“ECL”) រៀ�យបានរៀធើើការត្រឹតួតពិនិត�យរៀ�រៀលើមះូខែឌីល ECL។ 
ធនាគារនឹង់�និការត្រឹតួតពិនិត�យពីផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃន កូវីដំ ១៩ និង់ចាំត់ត្រឹគិ�់វិធានការទី�់ស្ថាា�ត់រាល់ឥទីធិពលខែដំលអាចំ�ះ�ពាល់ដំល់ត្រឹ�តិ�តិិការ 
រ�ស់ធនាគារ។

c. c. ការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលស�ខាន់ៗរៀលើការលក់ការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលស�ខាន់ៗរៀលើការលក ់ និង់ចំ�ណ៍ូលនិង់ចំ�ណ៍ូល  

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី ២ ឆ្នាំំ��២០២១ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ ទីទួីលបានក�ណ៍ត់ត្រឹតាក�រៀណ៍ើនថ្ងៃនចំ�ណ៍ូលគិួរឲ្�យកត់សមាា�ល់ រៀ�យធានាបាននូវ
ចំ�ណ៍ូលការត្រឹបាក់សុទីធសរុ� ៣៧៩ �ី�លានរៀរៀល ខែដំលរៀសមើនឹង់ក�រៀណ៍ើន ៣៤% រៀធៀ�នឹង់រយៈរៀពលដំូចំគាំ�កូ�ង់ឆ្នាំំ��២០២០។

d. d. ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនការ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនការ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ  អត្រឹតាការត្រឹបាក់អត្រឹតាការត្រឹបាក់  និង់ថ្ងៃ�លទី�និញនិង់ថ្ងៃ�លទី�និញ  

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ត្រឹ�កានភ់ា្��ន់វូយទុីធស្ថាន្ត្រីសិមនិ�រៀណ្តាា�យឲ្�យទីទីលួរង់ហានភិយ័ពសី្ថាា�នភាពរ�ូយិ�ណ័៍ណ�ររៀទីសចំ�ហិរៀត្រឹចំើន។ ស្ថាា�នភាព
ចំ�ហិថ្ងៃនរូ�ិយ�័ណ៍ណ�ររៀទីស ត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យ និង់ចាំត់ខែចំង់ជាត្រឹ�ចាំ� រៀ�យរៀធៀ�នឹង់តត្រឹមូវការត្រឹ�តិ�តេិការរូ�ិយ�័ណ៍ណរ�ស់អតិ�ិជ្ន និង់
ការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់តារាង់សមតុល�យរ�ស់ធនាគារ រៀ�យធានាបាននូវនិរនេរភាពថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញជ្ូនធនាគារ។

ពាក់ព័នធនឹង់អត្រឹតាការត្រឹបាក់ ធនាគាររក�សាបាននូវរៀគាលនរៀ�បាយអត្រឹតាការត្រឹបាក់រៀ�រត្រឹស្ថា�់ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើ និង់កមចីរ�ស់�ល�ន។ ដំូរៀចូំ� ធនាគារ
មិនមានការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលជាស្ថារវនេណ្តាមួយពាក់ពនធនឹង់អត្រឹតាការត្រឹបាក់កូ�ង់អ���ង់រៀពលរបាយការណ៍៍រៀន�រៀ�ើយ។ ឥទីធិពលថ្ងៃនតថ្ងៃមលទី�និញ មិន
�ង់កផល�ះ�ពាល់ដំល់ធនាគាររៀ�ើយ។

e. e. ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនអតិផរណ្តាផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនអតិផរណ្តា
អត្រឹតាអតិផរណ្តារួមជាមធ�យមរៀ�កមុ�ជាគិិតត្រឹតឹមត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១ មានកត្រឹមិតត្រឹតឹម ២,៩% រៀ�ង់តាមរបាយការណ៍៍ត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ��២០២០ 
ខែដំលរៀចំញរៀ�យធនាគារជាតិ ថ្ងៃនកមុ�ជា។ ដំូរៀចំូ�រៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២១ មិនមានផល�ះ�ពាល់ជាស្ថារវនេថ្ងៃនអតិផរណ្តាមករៀលើការ
ចំ�ណ្តាយត្រឹ�តិ�តិិការរ�ស់ធនាគារ ABA  រៀ�ើយ។

f. f. រៀគាលនរៀ�បាយរៀសដំឋកិចំចរៀគាលនរៀ�បាយរៀសដំឋកិចំច  ស្ថាររៀពើពនធស្ថាររៀពើពនធ  និង់រូ�ិយវតុ�រ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាលនិង់រូ�ិយវតុ�រ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាល
រៀ�កូ�ង់រយៈរៀពលថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ រៀសដំឋកិចំចកមុ�ជា�និរង់ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនការរីករាល�លថ្ងៃនវីរុសកូវីដំ-១៩។ វិស័យ រៀទីសចំរណ៍៍ វិស័យ
កមមនេស្ថាល វិស័យស�ណ៍ង់់ និង់វិស័យស�ខាន់ៗសត្រឹមា�់រៀសដំឋកិចំចជារៀត្រឹចំើនរៀទីៀត ទីទីួលរង់ផល�ះ�ពាល់ខាា��ង់។

រៀដំើម�បីីកាត់�នុយផល�ះ�ពាល់រៀលើសង់គម និង់រៀសដំឋកិចំច រាជ្រ�ា�ភិបាលកមុ�ជាបាន�ក់រៀចំញជា�និ�នាា��់នូវវិធានការនានារៀដំើម�បីីគា�ត្រឹទីដំល់
វិស័យអាទីិភាពនានា៖

 ■ គា�ត្រឹទីជាស្ថាច់ំត្រឹបាក់�ា�ល់ជ្ួយដំល់កមមករកាត់រៀដំរ និង់�ុគិគលិកកូ�ង់វិស័យរៀទីសចំរណ៍៍ខែដំលអត់ការង្ហាររៀធើើ និង់ត្រឹ�ជាជ្នខែដំលជួ្�ការ
ល�បាក��ផុត។ 

 ■ រៀលើកខែលង់ពនធសត្រឹមា�់វិស័យកាត់រៀដំរ វិស័យរៀទីសចំរណ៍៍ និង់វិស័យអាកាសចំរណ៍៍ និង់ពន��ររៀពលរហិូតដំល់ចំុង់ឆ្នាំំ��២០២០។

 ■ រៀធើើឲ្�យមានភាពង្ហាយត្រឹសួលនវូវធិាននានាសត្រឹមា�់ ភសិ�ភារកមម ការនា�ចូំល និង់ការនា�រៀចំញ និង់ផិល់ការ�ញ្ញច��តថ្ងៃមល រៀលើវកិកយ�ត្រឹតអគិគសីន ី
សត្រឹមា�់ឧស�សាហិកមមមខែដំលរង់ផល�ះ�ពាល់��ផុត។ 

 ■ ការជ្�រុញនូវការរៀរៀ�ចំ�ឥណ៍ទានរៀ�ើង់វិញ រៀដំើម�បីីផិល់កមចីដំល់អតិ�ិជ្នខែដំលទីទីួលរង់ផល�ះ�ពាល់រៀ�យស្ថារវិ�តិិវីរុសកូវីដំ-១៩។

 ■ ការគា�ត្រឹទីរ�ស់ធនាគាររៀ�យត្រឹ�ុង់ត្រឹ�យ័តូរៀដំើម�បីីជ្�រុញ �ខែនុមការគា�ត្រឹទីខែផូកហិិរិញ្ញញវតុ�ចំ�រៀពា�វិស័យ រៀសដំឋកិចំច តាមរយៈអនុបាតរៀដំើមទីុន 
លកខ�ណ៍ឌតត្រឹមូវត្រឹបាក់�ត្រឹមុង់រៀដំើមទីុន អ��បី�រមា និង់កមចី ។

 ■ �ក់ឲ្�យដំ�រៀណ៍ើរការធនាគារសហិត្រឹគាសធុនតូចំនិង់មធ�យមកមុ�ជា រៀដំើម�បីីគា�ត្រឹទីអតិ�ិជ្នកមចីខែដំលរង់ផល�ះ�ពាល់ តាមរយៈការផិល់កមចី
ខែដំលមានលកខ�ណ៍ឌពិរៀសស។

វធិានការទា�ង់រៀន� ត្រឹពមជាមួយគិ�និតផិ�ចំរៀផិើមរៀផ��ង់ៗរ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាលកមុ�ជា មានរៀគាល��ណ៍ង់គា�ត្រឹទីរៀសដំឋកិចំច នងិ់  វស័ិយហិិរញ្ញញវតុ� ជាពិរៀសស។ 
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ហិតុរៀលខា និង់ត្រឹតា ជ្. រៀលាក Dominic Jacques

អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ
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