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ព័័ត៌មានហិិរញ្ញញវតុ�សង្ខេេរប

ស្ថ្រនភាព ហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)
ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២២

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២១

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២០

ទ្រព្រយសកម្មសរុប  ៣៤.៤៤៩.៧៧៥ ៣២.០២៥.៩៦១ ២៤.៧៨៨.៩០៦

បំណ៍ុលសរុប  ២៩.៦៤៥.៦០៥ ២៧.៧៤៩.០២៥ ២១.៦៨៣.២០២

មូលធនសរុប  ៤.៨០៤.១៧០ ៤.២៧៦.៩៣៦ ៣.១០៥.៧០៤

 លទ្ធផល ហិរញ្ញវត្ថុ  (លានរៀល)
ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២២

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២០

ចំណ៍ូលសរុប  ៦៤៤.៨៥៩ ៥០១.១៨៧ ៣៧៧.៤៣៧

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ  ៣២៣.១១០ ២៣៤.២៣៥ ១៦៧.៧៣១

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ  ២៥៥.៤០៣ ១៨៤.៧៨៤ ១៣០.៨២៩

លទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ  ២៦៥.៩១២ ១៩៥.២៤៨ ១៣៧.៤៤១

អនុបាត ហិរញ្ញវត្ថុ (%)
ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២២

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២១

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ   
ឆ្ន្រំ២០២០

អនុបាតសធនភាព ១៨,២៤ ១៨,៩០ ១៨,០៨

អនុបាតបំណ៍ុលធៀបនឹងមូលធន ៦១៧,០៨ ៦៤៨,៨១ ៦៩៥,៨៦

អនុបាតសន្ទនីយភាព ១៤០,១០ ១៤៩,៣២ ១៦៦,៦២

អនុបាតឥណ៍ទានមិនដំណើរការ ១,៦២ ០,៨៨ ០,៨០

អនុបាតបញ្ញើធៀបនឹងឥណ៍ទាន ៨៨,៦៧ ៨៤,៤៨ ៧៨,៦៩

អនុបាតផលចំណ្រញ (%)
ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២២

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២១

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២០

អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មមធ្រយម (ROAA) [១] ០,៧៥ ០,៦៧ ០,៦៧

អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនមធ្រយម (ROAE) [១] ៥,៤៨ ៥,៤៣ ៤,៨១

អនុបាតលទ្ធភាពបង់ការប្រ្រក់ [១] ៥២៦,៩២ ៤៦០,០៣ ៣៧២,១២

ចំណ្រញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធ ិ
(ករណ៍ីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធ)ិ

គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធ ិ
(ករណ៍ីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធ)ិ

គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀត (ប្រ្រសិនមាន) គា្ម្រន គា្ម្រន គា្ម្រន

[១] អនុបាតទំាងន្រះមិនម្រនជាអនុបាតប្រ្រចំាំឆ្ន្រនំោះទ្រ ហើយត្រវូបានគណ៍នាដោយប្រើតួល្រខចំណ្រញ ឬខាតរយៈព្រល ៣ខ្រ ចាំប់ពីថ្ង្រទី ១ ខ្រម្រស ដល់ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រមិថុនា ន្រការយិបរចិ្ឆ្រទរបាយការណ៍នី៍មួយៗ។
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+៣៦,២  
ពីត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២១

+១២,៣  
ពីឆ្ន្រំ២០២១

+៦,៨  
ពីឆ្ន្រំ២០២១

+៧,៦  
ពីឆ្ន្រំ២០២១

III

ក្រាររហិិិកអំំព័�ព័័ត៌មានហិិរញ្ញញវតុ�សង្ខេេរប

ទ្រព្រយសកម្ម សរុបទ្រព្រយសកម្ម សរុប
គិតជាលាន រៀល

៣៤៣៤..៤៤៩៤៤៩..៧៧៥៧៧៥
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២២

៣២៣២..០២៥០២៥..៩៦១៩៦១
ឆ្ន្រំ២០២១

២៤២៤..៧៨៨៧៨៨..៩០៦៩០៦
ឆ្ន្រំ២០២០

បំណ៍ុល សរុបបំណ៍ុល សរុប
គិតជាលាន រៀល

២៩២៩..៦៤៥៦៤៥..៦០៥៦០៥
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២២

២៧២៧..៧៤៩៧៤៩..០២៥០២៥
ឆ្ន្រំ២០២១

២១២១..៦៨៣៦៨៣..២០២២០២
ឆ្ន្រំ២០២០

មូលធន សរុបមូលធន សរុប
គិតជាលាន រៀល

៤៤..៨០៤៨០៤..១៧០១៧០
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២២

៤៤..២៧៦២៧៦..៩៣៦៩៣៦
ឆ្ន្រំ២០២១

៣៣..១០៥១០៥..៧០៤៧០៤
ឆ្ន្រំ២០២០

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

+៨ (ឯកតាមូលដ្ឋ្រន)
BPS  

ពីត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២១

០០,,៧៥៧៥
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២២

០០,,៦៧៦៧
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២១

០០,,៦៧៦៧
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២០

អនុបាត ចំណ្រញ ធៀប  នឹង មូលធនមធ្រយមអនុបាត ចំណ្រញ ធៀប  នឹង មូលធនមធ្រយម
គិតជាភាគរយ

+៥ (ឯកតាមូលដ្ឋ្រន)
BPS  

ពីត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២១

៥៥,,៤៨៤៨
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២២

៥៥,,៤៣៤៣
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២១

៤៤,,៨១៨១
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២០

លទ្ធផល លម្អិត ក្នុង ការិយបរិច្ឆ្រទលទ្ធផល លម្អិត ក្នុង ការិយបរិច្ឆ្រទ
គិតជាលាន រៀល

២៦៥២៦៥..៩១២៩១២
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២២

១៩៥១៩៥..២៤៨២៤៨
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២១

១៣៧១៣៧..៤៤១៤៤១
ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២០
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សមាសភាព័ក្រុរ៊មប្ររ�ករសាភិិបាល

Madi Akmambet
អភិបាលប្រ្រតិបត្តិ

Dominic Jacques
អភិបាលមិនប្រ្រតិបត្តិ

Christian St-Arnaud

អភិបាលមិនប្រ្រតិបត្តិ

Martin Ouellet
អភិបាលមិនប្រ្រតិបត្តិ

Yves Jacquot
ប្រ្រធានក្រុមប្រ្រឹក្រសាភិបាល

Etienne Chenevier
អភិបាលឯករាជ្រយ

Paolo Pizzuto
អភិបាលមិនប្រ្រតិបត្តិ

Henri Calvet
អភិបាលឯករាជ្រយ

Guy Quaden
អភិបាលឯករាជ្រយ
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សេរចកី�ថ្លែែរងរបស់ប្ររធានក្រុរ៊មប្ររ�ករសាភិិបាល

វិនិយោគិនជាទីគោរព ខ្ញុំសូមអនុញ្ញ្រតជម្រ្របជូនពីលទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ABA ក្នុងត្រីមាសទីពីរ ឆ្ន្រំ២០២២ ស្របទៅតាម
លក្ខខណ៍្ឌកំណ៍ត់របស់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា។

ប្រ្រទ្រសកម្ពុជាបានបន្តធូរស្របើយពីស្ថ្រនភាពកូវីដក្នុងអំឡុងព្រលរាយការណ៍៍។ ទន្ទឹមន្រះ ប្រ្រទ្រសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ព្រលវ្រលាមួយដ្រល
ការវិលត្រលប់ន្ររំហូរវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស យឺតជាងការរំពឹងទុក និងបានរងនូវសមា្ព្រធអតិផរណាដ្រលប៉ះពាល់ដល់អំណាចទិញរបស់
ប្រ្រជាពលរដ្ឋ។ វិស័យអចលនទ្រព្រយនៅត្រស្ថិតក្រ្រមសមា្ព្រធ ហើយវិស័យទ្រសចរណ៍៍ក៏មិនទាន់ងើបឡើងវិញដល់កម្រិតដើម ដូចកាលពី
ព្រលមុនមានការរាតត្របាតជំងឺកូវីដដ្ររ។ បន្ថ្រមលើន្រះទៀត យើងចាំប់ផ្ដើមមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់ន្រវិបត្តិរុស្រសី-អ៊ុយ ក្រ្រន ចំពោះ
ស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងផលប៉ះពាល់ដ្រលអាចកើតឡើងលើប្រ្រទ្រសនានាជុំវិញពិភពលោក។

ដ្របិតស្ថ្រនភាពស្រដ្ឋកិច្ចទូទៅទាំងន្រះ មានភាពមិនច្របាស់លាស់ក្ដី ធនាគារ ABA ជាមួយមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួន នៅត្រជា
គ្រឹះស្ថ្រនមួយដ្រលមានសុវត្ថភិាព និងស្ថរិភាព ស្ថតិនៅលើមាគ៌ា្រឆ្ព្រះទៅរកភាពរកីចម្រើនរបស់ខ្លនួ។ កំណើនជាបន្តបនា្ទ្រប់ន្រមូលដ្ឋ្រនអតិថិជន 
និងលទ្ធផលប្រ្រតិបត្តកិារហរិញ្ញវត្ថដ៏ុរងឹមា ំឆ្លុះបញ្ច្រងំពីប្រ្រសិទ្ធភាពន្រយទុ្ធសស្រ្តរបស់ធនាគារ និងជំហរដ៏រងឹមំារបស់ខ្លនួក្នងុវស័ិយហរិញ្ញវត្ថ។ុ

ដើម្របដីើរតួជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខាន់ក្នងុការជួយដល់អតិថិជនកម្ច ីដ្រលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្របាតន្រះ ធនាគារ ABA បានរៀបចំកម្ចឡីើងវញិ 
ស្របតាមការណ្រនារំបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។ ធនាគារក៏បានបន្ដផ្ដល់កម្ចថី្មដីល់អតិថិជនរបស់ខ្លនួ ព្រ្រះថាលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុន 
ពិតជាមានសរៈសំខាន់ណាស់សម្រ្រប់ប្រ្រជាជន ក៏ដូចជាអាជីវកម្មនានា។ ក្នងុត្រមីាសន្រះ កម្ចចំីនួន ១១.៥៣៤ គិតជាទឹកប្រ្រក់ ៥១៣,៣ 
លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ត្រូវបានបញ្ច្រញ។ ចំនួនន្រះ បានធ្វើឲ្រយផលបត្រកម្ចីដុលរបស់ធនាគារកើនឡើង ៦% គិតជាទឹកប្រ្រក់សរុប ៦,១  
បី៊លានដុលា្ល្ររអាម្ររកិ។ បន្ថ្រមលើន្រះទៀត ABA បន្ដចូលរមួក្នងុគម្រ្រងសហហរិញ្ញប្របទានសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម (SCFS) ដ្រល
ជាគំនិតផ្ដចួផ្ដើមរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុាក្នងុការផ្ដល់ជូនកម្ចដី្រលមានតម្ល្រសមរម្រយដល់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម។ ក្រ្រមគម្រ្រងន្រះ 
កម្ចដី្រលបានបញ្ច្រញពី ABA មានចំនួន ៩,៦ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក គិតនៅត្រឹមចុងខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០២២។ ធនាគារ បានផ្ដល់កម្ចីសម្រ្រប់
ចំណាយមូលធន និងដើមទុនបង្វលិ ជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់ពិស្រស មិនលើសពី ៧,៥០% ក្នងុមួយឆ្ន្រ ំនិងរយៈព្រលកម្ចរីហតូដល់ ៧ ឆ្ន្រ។ំ

ផលបត្រប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ ABA ស្មើនឹង ៦,៩ បី៊លានដុលា្ល្ររ នៅក្នងុត្រមីាសទីពីរ ដ្រលចំនួនន្រះកើនឡើង ៩% គិតចាំប់ពីដើមឆ្ន្រ។ំ ដោយសរ
អតិថិជនកាន់ត្រច្រើនជ្រើសយក ABA ធ្វើជាធនាគារដ្រគូរបស់ខ្លួន នោះមូលដ្ឋ្រនអតិថិជនបានកើនឡើង ២១% ក្នុងរយៈព្រលទំាងពីរ
ត្រីមាសន្រឆ្ន្រំ ២០២២ ធ្វើឲ្រយចំនួនគណ៍នីរបស់អតិថិជន ABA បានកើនឡើងដល់ ២,៥ លាននាក់។

សូចនាករសមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ABA ក៏បង្ហ្រញពីកំណើនផងដ្ររ។ គិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទីពីរ

 ■ ទ្រព្រយសកម្មសរុបកើនឡើង ៨% ធៀបនឹងដំណាច់ឆ្ន្រំ ២០២១ ហើយសម្រ្រចឈានដល់ ៨,៥ ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

 ■ សមធនភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារកើនឡើង ១៣% គិតចាំប់ពីដើមឆ្ន្រំ ហើយសម្រ្រចឈានដល់ ១,២ ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក អំឡុង
ព្រលរាយការណ៍៍។

 ■ ធនាគារទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ ១៣០,៦ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់រយៈព្រល ៦ខ្រ ន្រឆ្ន្រំ ២០២២។

លទ្ធផលទាងំន្រះ ជាចម្របង អាចសម្រ្រចបានដោយសរអានុភាពន្រប្រ្រព័ន្ធស្រវាធនាគារឌីជីថល និងផ្ល្រតហ្វមស្វយ័ស្រវាដ៏ទំនើបរបស់ធនាគារ។ 
ធនាគារបន្ដអភិវឌ្រឍស្រវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ ABA Mobile របស់ខ្លនួ ដោយនាមំកនូវស្រវាកម្ម និងមុខងរថ្មីៗ ប្រ្រកបដោយភាពងយស្រលួ
មួយចំនួនទៀត។ ក្នងុចំណោមនោះ មានមុខងរកម្ចបី្រ្រក់បៀវត្រស ដើម្របសីម្រលួដល់អតិថិជន ដ្រលត្រវូការប្រ្រក់បនា្ទ្រន់ និងការអភិវឌ្រឍបន្ថ្រម
ន្រស្រវា ABA KHQR ដើម្របអីនុញ្ញ្រតឲ្រយអាជីវករ ប្រ្រមូលប្រ្រក់ទូទាត់ពីអ្នកប្រើ ABA Mobile និងអតិថិជនធនាគារផ្រស្រងន្រគម្រ្រងបាគង។ 

បណា្ដ្រញរូបវន្ដរបស់ ABA ក៏បានពង្រីក និងអភិវឌ្រឍផងដ្ររ។ ធនាគារបានបើកទីតាំងស្វ័យស្រវា ABA 24/7 ចំនួនបួនបន្ថ្រមក្នុងរាជធានី
ភ្នំព្រញ និងខ្រត្តបាត់ដំបង។ ធនាគារ ក៏បានផ្ល្រស់ប្ដូរទីតាំងសខាដ៏មមាញឹកមួយរបស់ខ្លួននៅភ្នំព្រញផងដ្ររ ដូចជា សខាវិមានឯករាជ្រយ 
ទៅទីតាំងធំជាងមុន ដើម្របីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនដ្រលកំពុងត្រកើនឡើងនៅតំបន់នោះ។

ធនាគារបង្ហ្រញពីការបន្ដប្ដ្រជា្ញ្រចិត្ត និងតមា្ល្រភាព ក្នុងអភិបាលកិច្ចពន្ធសជីវកម្មល្អ ដោយបំព្រញតាមកាតព្វកិច្ច និងបទប្របញ្ញត្តិពន្ធរបស់
កម្ពុជា។ កាលពីខ្រឧសភា ធនាគារ ABA បានទទួលលិខិតថ្ល្រងអំណ៍រគុណ៍ពីសម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន ស្រន ដោយបានកោតសរសើរចំពោះ
ការរួមចំណ្រករបស់ធនាគារក្នុងការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ សម្រ្រប់ការកា្ល្រយជាអ្នកបង់ពន្ធច្រើនជាងគ្រលំដប់ទីបីនៅឆ្ន្រំ ២០២១ ដ្រលជា
ការផ្ល្រស់ប្តរូគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់ពីចំណាត់ថា្ន្រក់ទី ១២ កាលពីឆ្ន្រមុំន។ ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តដ៏មុតមារំបស់ធនាគារចំពោះវឌ្រឍនភាពរបស់ប្រ្រទ្រស ក៏ អាច
ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ច្រំងឲ្រយឃើញតាមរយៈការផ្ដល់ការងរដល់បុគ្គលិកវិជា្ជ្រជីវៈក្នុងស្រុកប្រ្រមាណ៍ជិត ៧.០០០ នាក់នៅតាមសខា និងបណា្ដ្រញ
ទាំង ៨១ របស់ខ្លួន ដោយបន្តវិនិយោគដល់ការបណ៍្ដុះបណា្ដ្រល និងអភិវឌ្រឍបុគ្គលិកជាប្រ្រចាំំ។

ក្នងុនាមជាសជីវកម្មមានទំនួលខុសត្រវូសង្គមដ៏សកម្មរបស់ប្រ្រទ្រស ABA ចូលរមួក្នងុគម្រ្រងជាច្រើន ដើម្របជួីយដល់សហគមន៍មូលដ្ឋ្រន។ 



ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ២ ឆ្ន្រំ ២០២២VI

អំឡុងត្រីមាសទីពីរ ធនាគារបានឧបត្ថម្ភថវិកាជូន សមាគមគ្រូព្រទ្រយស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ត្រចត្រជោ (TYDA) និងសមាគមសិស្រស-និស្រសិត
អាហារបូករណ៍៍ សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊នុ ស្រន និងសម្ត្រចកិត្តពិ្រទឹ្ធបណ៍្ឌតិ(AMT) ក្នងុមួយអង្គការ ១០០.០០០ ដុលា្ល្ររអាម្ររកិ 
ដើម្របីជួយដល់ការងរផ្ន្រកសុខាភិបាល កម្មវិធីអាហារូបករណ៍៍ និងគំនិត ផ្ដួចផ្ដើមផ្រស្រងទៀតរបស់សមាគមទំាងពីរន្រះ។ កាលពីខ្រម្រស 
ធនាគារ ក៏បានបរិចាំ្ច្រគទឹកប្រ្រក់ ២០០.០០០ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដើម្របីគាំទ្រសកម្មភាពមនុស្រសធម៌ ដូចជាការផ្ដល់
កញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់ ស្រវាសុខាភិបាល សហគមន៍ និងសុខុមាលភាពសង្គម ជូនប្រ្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ៍្ណៈ។ ABA ក៏បាន
រមួចំណ្រកថវកិា ៣៥.០០០ ដុលា្ល្ររអាម្ររកិជូន មន្ទរីព្រទ្រយបង្អ្រកស្រកុក្រចូឆ្ម្ររ ក្នងុខ្រត្តត្របងូឃ្មុ ំដើម្របជួីយដល់ការអភិវឌ្រឍគ្រឿងបរកិា្ខ្ររព្រទ្រយ 
និងលើកកម្ពស់គុណ៍ភាព សុខាភិបាលផងដ្ររ។

កាលពីខ្រម្រស ទស្រសនាវដ្ដហីរិញ្ញវត្ថអុន្ដរជាតិ Global Finance បានប្រ្រសិទ្ធនាមធនាគារ ABA ជា “ធនាគារឆ្នើមនៅកម្ពជុា ឆ្ន្រ ំ២០២២”។ 
គណ៍ៈវនិិច្ឆយ័ Global Finance បានសទរ ABA ចំពោះការអភិវឌ្រឍថ្មីៗ គួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់ន្រប្រ្រព័ន្ធអ្រកូរបស់ខ្លនួ និងការពង្រងឹសមត្ថភាព
លើផលិតផល និងស្រវាកម្មប្រ្រកបដោយនវានុវត្តន៍។

ក្នុងនាមជាធនាគារពាណ៍ិជ្ជកម្ពុជាដំបូងគ្រដ្រលបោះផ្រសាយសញ្ញ្របណ៍្ណសជីវកម្មក្នុងទឹកប្រ្រក់សរុប ៨៤,៨ បី៊លានរៀល ធនាគារ ABA 
ក៏បានបំព្រញតួនាទីក្នុងការអភិវឌ្រឍផ្រសារមូលបត្ររបស់ប្រ្រទ្រស និងលើកកម្ពស់ប្រ្រក់រៀលផងដ្ររ។

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

ក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភិបាលនឹងបន្តដើរតួនាទីសកម្មក្នងុការត្រតួពិនិត្រយការប្រ្រតិបត្តនូិវយទុ្ធសស្ត្ររបស់ធនាគារ ដោយផ្អ្រកលើឧត្តមានុវត្តន៍ និងបទដ្ឋ្រន
នានា។ សម្រ្រប់កិច្ចការន្រះ ក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភិបាលមានសមាជិកប្រ្រកបដោយសមត្ថភាពព្រញល្រញដ្រលមានបទពិសោធ និងជំនាញច្របាស់លាស់
ក្នុងផ្ន្រកធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ចសជីវកម្ម។

តាងនាមឲ្រយក្រមុប្រ្រកឹ្រសាភិបាល ខ្ញុសូំមថ្ល្រងអំណ៍រគុណ៍ដល់គណ៍ៈប្រ្រតិបត្ត ិនិងបុគ្គលិកទំាងអស់របស់ធនាគារ ABA ចំពោះការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តបន្ដ
បម្រើអតិថិជនក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។ 

ខ្ញុក៏ំសូមថ្ល្រងអំណ៍រគុណ៍យ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រដល់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា និងនិយត័ករមូលបត្រកម្ពជុា ដ្រលត្រងត្រផ្តល់ការណ្រនំា និងការគាទំ្រ។

ជាចុងក្រ្រយ ខ្ញុសូំមអរគុណ៍ដល់អតិថិជនទាងំអស់ សម្រ្រប់ទំនុកចិត្តលើធនាគារ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗសម្រ្រប់ភាពជឿជាក់លើធនាគារ 
ABA គ្រប់ព្រលវ្រលា។

ថ្ង្រទី១១ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ ២០២២

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�២.ព័័ត៌មានអំំព័�លទីធផលប្ររតិបតីិការធ៊រកិចច ៦

a. លទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការធុរកិច្ច ដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្ន្រក ៧

b. រចនាសម្ពន្ធ ចំណូ៍ល ៧

្នរកទី�3.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 និងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល 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 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 គឺជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុឯកជនកម្ពុជាលំដប់ល្រខ ១ គិតលើទ្រព្រយសកម្ម កម្ចីដុល ប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់ចំណ្រញ ផ្អ្រកលើ
របាយការណ៍៍ត្រួតពិនិត្រយប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ ២០២១ របស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ ធនាគារត្រូវបាន បង្កើតឡើងនៅឆ្ន្រំ១៩៩៦ ដ្រលមានឈ្ម្រះថា 
ធនាគារ វឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់។ 

សព្វថ្ង្រន្រះ ABA មានបម្រើស្រវាជូនដល់បណា្ដ្រអតិថិជនជាច្រើនដូចជា របូវន្តបុគ្គល អាជីវកម្មខា្ន្រតតូច សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម និង
ក្រុមហ៊ុនធំៗជាដើម។

គិតត្រមឹថ្ង្រទី ៣០ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រ ំ២០២២ ធនាគារ ABA មានទ្រព្រយសកម្មសរបុ  ៨,៥ បី៊លានដុលា្ល្ររអាម្ររកិ និងបម្រើអតិថិជនប្រ្រមាណ៍ ២,៥ 
លានគណ៍ន់ី តាមរយៈបណា្ដ្រញដ៏ធំទូលំទូលាយដ្រលបន្ដពង្រកីបាន ៨១ សខា  ម៉ា្រសីុនស្វយ័ស្រវាជាង ៩០០ ព្រមជាមួយកម្មវធីិធនាគារ 
អនឡាញ និងកម្មវិធីធនាគារតាមទូរស័ព្ទដ្រដ៏ទំនើប។

ធនាគារ ABA គឺជាបុត្រសម្ពន្ធរបស់ធនាគារជាតិកាណាដ (www.nbc.ca) ដ្រលជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុមួយ មានទ្រព្រយសកម្មជាង ២៩៣  
ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣០ខ្រម្រស ឆ្ន្រំ ២០២២ និងមានបណា្ដ្រញ ធនាគារ សម្ពន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងពិភពលោក។ 

ក្នងុនាមជាភាគហ៊និុកមួយរបស់ធនាគារ ABA តាងំពីឆ្ន្រ ំ២០១៤ មក ធនាគារជាតិកាណាដបានកា្ល្រយជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថអុាម្ររកិខាងជើង
ទីមួយ ដ្រលឈានជើងចូលវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា។ ដោយមានស្ន្រក់ការកណា្ដ្រលស្ថិតនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉្រអាល់ ធនាគារជាតិកាណាដបាន
ពង្រីកសខានៅស្ទើរត្រគ្រប់ខ្រត្តន្រប្រ្រទ្រស ជាមួយនឹងអតិថិជនក្នុងដ្រ ២,៧លាននាក់។ ជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគ្រលំដប់ទី ៦ ក្នុង
ប្រ្រទ្រសកាណាដ និងនាំមុខគ្រនៅក្របិច ធនាគារជាតិកាណាដ ជាជម្រើសន្របណា្ដ្រសហគ្រ្រសធុនតុច និងមធ្រយមនានានៅទីនោះ។



4 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ២ ឆ្ន្រំ ២០២២

c. c. ព្រឹត្តិការណ៍៍សំខាន់ៗប្រ្រចាំំត្រីមាសរបស់គ្រឹះស្ថ្រនចុះបញ្ជីព្រឹត្តិការណ៍៍សំខាន់ៗប្រ្រចាំំត្រីមាសរបស់គ្រឹះស្ថ្រនចុះបញ្ជី
ជំហរទីផ្រសាររបស់ ABA បន្តពង្រងឹបន្ថ្រមនៅក្នងុត្រមីាសទី២ ន្រឆ្ន្រ ំ២០២២ ដោយសរកិច្ចខិតខំប្រ្រងឹប្រែ្រ្រង ឥតឈប់ឈររបស់ធនាគារក្នងុ
ការនាំយកនូវដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ងយស្រួលជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន។

ការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ល្រតហ្វមស្រវាធនាគារអនឡាញ និងស្វ័យស្រវាការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ល្រតហ្វមស្រវាធនាគារអនឡាញ និងស្វ័យស្រវា

តាមរយៈផ្ល្រត ហ្វម ឌីជីថលរបស់ខ្លួន ធនាគារ ABA បន្តផ្តល់ជូនអតិថិជននូវបទពិសោធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគ្រដោយរលូន និង
ងយស្រួលគ្រប់ព្រលវ្រលា។

ដើម្របផី្តល់នូវដំណោះស្រ្រយហរិញ្ញវត្ថដ៏ុទំនើប ABA បានណ្រនាកំម្ចបី្រ្រក់បៀវត្រស ក្នងុកម្មវធីិ ABA Mobile ដើម្របសីម្រលួដល់អតិថិជនដ្រល
ត្រវូការទឹកប្រ្រក់បនា្ទ្រន់។ កម្ចបីៀវត្រសត្រវូបានរចនាឡើងដើម្របផី្ដល់ហរិញ្ញប្របទានរហស័ និងងយស្រលួសម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លនួដោយ
គា្ម្រនលក្ខខណ៍្ឌតម្រូវប្រ្រក់តម្កល់ ហើយអាចប្រើបានដោយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដ្រលបានប្រើស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស ABA។

ក្នងុការអភិវឌ្រឍបណា្ដ្រញស្វយ័ស្រវា ABA បានណ្រនាទីំតំាងស្វយ័ស្រវា ABA 24/7 ចំនួនបួនបន្ថ្រមទៀតក្នងុក្រមុភ្នពំ្រញ និងខ្រត្តបាត់ដំបង 
ដើម្របីផ្តល់ស្រវាធនាគារឲ្រយកាន់ត្រជិតអតិថិជន។ ទីតាំង ABA 24/7 ផ្តល់នូវស្រវាធនាគារដ៏ធំទូលំទូលាយ ប្រើបានគ្រប់ព្រលវ្រលា ហើយ
អនុញ្ញ្រតឲ្រយអតិថិជនដក់ប្រ្រក់/ដកប្រ្រក់ ដក់មូលប្របទានបត្រដ្រលច្រញដោយធនាគារនានា និងបើកកាតបា្ល្រស្ទិកក្នុងស្រុក និងអន្តរ ជាតិ
ដោយឥតគិតថ្ល្រ។

ធនាគារបានប្តូរទីតំាងសខាវិមានឯករាជ្រយក្នុងក្រុងភ្នំព្រញរបស់ខ្លួន ទៅទីតាំងងយស្រួលជាងមុន ដ្រលស្ថិតលើផ្លូវប្រ្រសព្វរវាងមហាវិថី
ព្រះសីហនុ និងផ្លូវត្រសក់ផ្អ្រម សម្រ្រប់បទពិសោធប្រើប្រ្រស់កាន់ត្រប្រ្រសើរ។ សខាថ្មី ន្រះ មានទីតាំងស្វ័យស្រវាធំជាងមុន កន្ល្រងអង្គុយ
រង់ចាំំប្រ្រកបដោយផសុកភាព ចំណ៍តធំទូលាយ និងបន្ថ្រម បុគ្គលិកកាន់ត្រច្រើន ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងកំណើនអតិថិជន។

ការផ្តល់ជូនជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់កាន់ត្រខ្ពស់ការផ្តល់ជូនជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់កាន់ត្រខ្ពស់

ដោយសរអត្រ្រការប្រ្រក់កើនឡើងជាសកល ក៏ដូចជាក្នងុទីផ្រសារក្នងុស្រកុ ធនាគារបានក្រប្រែ្រ្រអត្រ្រការប្រ្រក់របស់ខ្លនួសម្រ្រប់រាល់ផលិតផលប្រ្រក់ 
បញ្ញើទាងំអស់។ ជាក់ស្ដ្រង ធនាគារបានបង្កើនអត្រ្រការប្រ្រក់សម្រ្រប់ គណ៍នីចរន្តផ្លសឹ គណ៍នីសន្រស ំនិងគណ៍នីបញ្ញើមានកាលកំណ៍ត់ ជា
ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររ និងប្រ្រក់រៀល។ ការបង្កើនន្រះ ផ្ដល់ផលចំណ្រញប្រ្រសើរជាងមុនសម្រ្រប់អតិថិជន ABA។

ការចូលរួមចំណ្រកដើម្របីគាំទ្រសកម្មភាពមនុស្រសធម៌ និងគម្រ្រងសុខមាលភាពការចូលរួមចំណ្រកដើម្របីគាំទ្រសកម្មភាពមនុស្រសធម៌ និងគម្រ្រងសុខមាលភាព

ដើម្របឲី្រយសមស្របតាមគោលការណ៍ទំ៍នួលខុសត្រវូសង្គមសជីវកម្ម (CSR) និងគាទំ្រសកម្មភាពមនុស្រសធម៌នៅប្រ្រទ្រសកម្ពជុា ធនាគារ ABA 
បានចូលរួមចំណ្រកដល់សហគមន៍ក្នុងស្រុក តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើន។

ធនាគារ បានគាំទ្រដល់សមាគមគ្រូព្រទ្រយស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ត្រចត្រជោ (TYDA) សម្រ្រប់ការផ្ដល់ស្រវា ថ្រទំាសុខភាពឥតគិតថ្ល្រដល់
ប្រ្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទទូទាំងប្រ្រទ្រស និងរួមចំណ្រកជួយដល់សមាគមនិស្រសិតអាហារូបករណ៍៍សម្ត្រចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ៍្ឌិត (AMT) ដើម្របីគាំទ្រ
ដល់សិស្រស - និស្រសតិកម្ពជុាតាមរយៈអាហាររបូករណ៍៍ កម្មវធីិអប់រ ំនិងគម្រ្រងជំនួយហិរញ្ញវត្ថ ុដោយបរចិាំ្ច្រគទឹកប្រ្រក់ចំនួន ១០០.០០០ដុលា្ល្ររ
អាម្ររិក ដល់សមាគមនីមួយៗ។

កាលពខី្រម្រស ធនាគារបានបរិចាំ្ច្រគថវកិាចនំនួ ២០០.០០០ ដលុា្ល្ររអាម្ររកិ ជនូកាកបាទក្រហមកម្ពជុា ជាអង្គការសប្របរុសធមឈ៌ានមខុ
គ្រនៅកម្ពុជា សម្រ្រប់សកម្មភាពមនុស្រសធម៌ ជាជំនួយសង្គ្រ្រះគ្រ្រះមហន្តរាយផ្រស្រងៗ កិច្ចខិតខំប្រ្រឹងប្រែ្រ្រងផ្ន្រកមនុស្រសធម៌ និងសកម្មភាព
សុខុមាលភាពនានាក្នុងប្រ្រទ្រសកម្ពុជា។

ABA ក៏បានបរចិាំ្ច្រគទឹកប្រ្រក់ ៣៥.០០០ ដលុា្ល្ររអាម្ររកិ ដលម់ន្ទរីព្រទ្រយបង្អ្រកស្រកុក្រចូឆ្ម្ររ ក្នងុខ្រត្តត្របងូឃ្មុ។ំ ទកឹប្រ្រក ់ន្រះ ត្រវូបានបរចិាំ្ច្រគ
ជូនមន្ទរីព្រទ្រយសម្រ្រប់ការសងសង់មន្ទរីព្រទ្រយ ដើម្របផី្ដល់ការព្រយាបាលដល់ ប្រ្រជាជនដ្រលរស់នៅក្នងុស្រកុចំនួនបួនក្រប្ររនោះ និងលើកកម្ពស់
គុណ៍ភាពន្រការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។

ការទទួលស្គ្រល់ និងលិខិតសរសើរការទទួលស្គ្រល់ និងលិខិតសរសើរ

កាលពីខ្រម្រស ទស្រសនាវដ្ដហិីរញ្ញវត្ថអុន្ដរ ជាតិ Global Finance បានប្រ្រសិទ្ធនាម ធនាគារ ABA ជា “ធនាគារដ៏ឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពជុា ប្រ្រចាំឆំ្ន្រ ំ
២០២២”។

ABA ទទួលបានពានរង្វ្រន់ចំពោះការយកចិត្តទុកដក់យ៉្រងហ្មត់ចត់លើតម្រូវការរបស់អតិថិជន ហើយសម្រ្រចបានលទ្ធផលឈានមុខគ្រ 
ខណ៍ៈព្រលខ្លួនកំពុងចាំក់គ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រ្រប់ភាពជោគជ័យនាព្រលអនាគត។ ទាំងអស់ ន្រះសម្រ្រចបានក្នុងអំឡុងព្រលពីរឆ្ន្រំន្រការរីក
រាលដលជាសកល។ គណ៍ៈវិនិច្ឆ័យ Global Finance សទរ ABA ចំពោះការអភិវឌ្រឍថ្មីៗដ៏គួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់ន្រប្រ្រព័ន្ធអ្រកូរបស់ខ្លួន និង
ការពង្រឹងសមត្ថភាពលើផលិតផល និងស្រវាកម្មប្រ្រកបដោយនវានុវត្តន៍ផងដ្ររ។

កាលពីខ្រឧសភា ធនាគារ ទទួលបានលិខិតសរសើរពីសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊នុ ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រនី្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា 



5ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ២ ឆ្ន្រំ ២០២២

ដ្រលសទរចំពោះការរមួចំណ្រករបស់ធនាគារក្នងុការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ក្នងុនាមជាសហគ្រ្រសបង់ពន្ធច្រើនជាងគ្រទាងំបី ប្រ្រចាំឆំ្ន្រ ំ២០២១ 
ដោយឆ្ន្រំមុន ស្ថិតក្នុង ចំណោមអ្នកបង់ពន្ធច្រើនជាងគ្រលំដប់ទី ១២។

ការអភិវឌ្រឍន្រចំណាត់ថា្ន្រក់ន្រះ បានបង្ហ្រញពីការបន្ដប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត និងតមា្ល្រភាពរបស់ធនាគារក្នុងអភិបាលកិច្ចពន្ធសរជីវកម្មដ៏ល្អរបស់ខ្លួន
តាមរយៈការបំព្រញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធដរជូនរដ្ឋ។

លិខិតសរសើរ ពីសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ 
ក្នុងនាមជាសហគ្រ្រសបង់ពន្ធច្រើនជាងគ្រ 
លំដប់ទី៣ នៅកម្ពុជា ប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ ២០២១

ពានរង្វ្រន់ ធនាគារដ៏ឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពុជាឆ្ន្រំ ២០២២ 
ដោយទស្រសនាវដ្តី Global Finance



្ផនកទី�២ 

ព័័ត៌មានអំំព័�លទីធផលប្ររតិបតីិការធ៊រកិចច
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a. a. លទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការធុរកិច្ចលទ្ធផលប្រ្រតិបត្តិការធុរកិច្ច  ដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្ន្រកដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្ន្រក

លទ្ធផល សម្រ្រច បាន សំខាន់ៗ ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២២ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២១ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០

  ផ្ន្រក ស្រវា ឥណ៍ទាន ផ្ន្រក ស្រវា ឥណ៍ទាន 

ចំនួនគណ៍នីឥណ៍ទាន  ៩៧.០៦៤ ៩១.២៣៥ ៨១.៥៦៨

ឥណ៍ទានដុលសរុប (លានរៀល)  ២៤.៨៤០.៨៣៤ ២១.៦៩៥.៧០២ ១៥.៥០៥.៩៨៨

  ផ្ន្រក ស្រវា ប្រ្រក់ បញ្ញើផ្ន្រក ស្រវា ប្រ្រក់ បញ្ញើ

ចំនួនគណ៍នីប្រ្រក់បញ្ញើ  ២.៥២៦.០០៤ ២.០៨៥.១៧២ ១.៣៨២.៤០១

ប្រ្រក់បញ្ញើសរុប (លានរៀល)  ២៨.០១៤.៤០៨ ២៥.៦៨១.៣៩៦ ១៩.៧០៥.០៩០

 ព័ត៌មាន ទូទៅ  ព័ត៌មាន ទូទៅ 

ចំនួនសខាបើកដំណើរការ  ៨១ ៨១ ៧៩

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប  ៧.១៦៥ ៦.៧៩៧ ៦.២៦៦

ចំនួនមា៉្រសុីន អ្រធី អឹម  ៦៨០ ៥៧០ ៤៧១

ចំនួនមា៉្រសុីនទូទាត់  ៣.៩៣៥ ៣.២៩០ ១.៦២៧

b. b. រចនាសម្ពន្ធ ចំណ៍ូលរចនាសម្ពន្ធ ចំណ៍ូល

 ល . រ  ប្រ្រភព ចំណ៍ូល 

ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២២  ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២១  ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២០

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

១ ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់ ៥៦៩.៣១៥ ៨៨,២៩ ៤៤៣.៩៣៨ ៨៨,៥៨ ៣៤៤.១០៨ ៩១,១៧

២
ចំណ៍ូលកម្រ្រ 
និងជើងស

៧៣.២០៧ ១១,៣៥ ៥២.១៦៥ ១០,៤១ ៣០.៧៧២ ៨,១៥

៣ ចំណ៍ូល ផ្រស្រងៗ ២.៣៣៧ ០,៣៦ ៥.០៨៤ ១,០១ ២.៥៥៧ ០,៦៨

ចំណ៍ូលសរុបចំណ៍ូលសរុប ៦៤៤៦៤៤..៨៥៩៨៥៩ ១០០១០០ ៥០១៥០១..១៨៧១៨៧ ១០០១០០ ៣៧៧៣៧៧..៤៣៧៤៣៧ ១០០១០០



្ផនកទី�3 

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដែរលបានត្រីរ�តព័ិនិតរយ
ឡើើងវិញដោយសវនករឯករាជ្រយ
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សូមយោងឧបសម្ពន្ធរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្រយ



្ផនកទី�4 

ការព័ិភាករសា និងការវិភាគ្គរបស់គ្គណ៍ៈគ្ររប់គ្ររង
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ការពិភាក្រសា និងវភិាគខាងក្រ្រមន្រះ ផ្ត្រតសំខាន់លើ លទ្ធផលប្រ្រតិបត្តកិារ និងស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថ ុផ្អ្រកលើ របាយការណ៍ហ៍រិញ្ញវត្ថគិុតត្រមឹ
កាលបរចិ្ឆ្រទថ្ង្រទី ៣០ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រ២ំ០២២ ដ្រលត្រវូបានត្រតួពិនិត្រយរចួរាល់  ដោយសវនករឯករាជ្រយ។ របាយការណ៍៍ហរិញ្ញវត្ថតុ្រវូបានរៀបចំ
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 ការសន្រយាឥណ៍ទាន ចំណ៍ូលពីការផ្ទ្ររប្រ្រក់និងវ្ររប្រ្រក់ ចំណ៍ូលពីប័ណ៍្ណផ្រស្រងៗ។

 ■ ចំណ៍ូល ផ្រស្រងៗ រួមមាន ចំណ៍ូលពី អត្រ្រប្ដូរប្រ្រក់ និង ចំណ៍ូល ផ្រស្រងៗទៀត។

២. ២. ការវិភាគចំណ៍ូលតាមផ្ន្រកការវិភាគចំណ៍ូលតាមផ្ន្រក

ល.រ ប្រ្រភ្រទចំណ៍ូល 

ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២២ ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២១ ត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២០

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

ចំនួន 
(លាន រៀល)

ភាគរយ 
(%)

១ ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់ ៥៦៩.៣១៥ ៨៨,២៩ ៤៤៣.៩៣៨ ៨៨,៥៨ ៣៤៤.១០៨ ៩១,១៧

២
ចំណ៍ូលកម្រ្រ  
និងជើងស ៧៣.២០៧ ១១,៣៥ ៥២.១៦៥ ១០,៤១ ៣០.៧៧២ ៨,១៥

៣ ចំណ៍ូល ផ្រស្រងៗ ២.៣៣៧ ០,៣៦ ៥.០៨៤ ១,០១ ២.៥៥៧ ០,៦៨

 ចំណ៍ូល សរុប  ចំណ៍ូល សរុប ៦៤៤៦៤៤..៨៥៩៨៥៩ ១០០១០០ ៥០១៥០១..១៨៧១៨៧ ១០០១០០ ៣៧៧៣៧៧..៤៣៧៤៣៧ ១០០១០០

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ ទទួលបានចំណ៍ូលដ៏ធំមកពីការប្រ្រក់ ដ្រលមានចំនួន ៨៨,២៩% ន្រប្រ្រក់ចំណ៍ូលសរុបក្នុងត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២២ ដ្រលនៅក្នុងនោះ ៩៧,២០% បានមកពីចំណ៍ូលការប្រ្រក់ពីការផ្តល់ឥណ៍ទានដល់អតិថិជន។

៣. ៣. ការវិភាគគមា្ល្រតចំណ្រញដុលការវិភាគគមា្ល្រតចំណ្រញដុល

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

i) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍ ប្រ្រក់ចំណ្រញ 
 មុនបង់ពន្ធ

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២២ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់  ៥៦៩.៣១៥ ៤៤៣.៩៣៨  ១២៥.៣៧៧ ២៨,២៤

ចំណាយលើការប្រ្រក់  (៧៥.៦៨៤) (៦៥.០៥៩)  (១០.៦២៥) ១៦,៣៣

ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធ  ៤៩៣ ៤៩៣..៦៣១ ៦៣១ ៣៧៨៣៧៨..៨៧៩៨៧៩  ១១៤ ១១៤..៧៥២ ៧៥២ ៣០៣០,,២៩២៩

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស  ៧៣.២០៧ ៥២.១៦៥  ២១.០៤២ ៤០,៣៤

ចំណាយកម្រ្រ និងជើងស  (២៦.០១០) (១៩.៥៨៣)  (៦.៤២៧) ៣២,៨២

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធ  ៤៧ ៤៧..១៩៧ ១៩៧ ៣២៣២..៥៨២៥៨២  ១៤ ១៤..៦១៥ ៦១៥ ៤៤៤៤,,៨៦៨៦

ចំណ៍ូលប្រ្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ  ២.៣៣៧ ៥.០៨៤  (២.៧៤៧) (៥៤,០៣)

ចំណាយបុគ្គលិក  (១០៣.២៣៤) (៨៤.០៣៦)  (១៩.១៩៨) ២២,៨៤

ចំណាយរំលស់  (២៣.៤២០) (១៨.៦២១)  (៤.៧៩៩) ២៥,៧៧

ចំណាយប្រ្រតិបត្តិការ  (៣៩.៣២២) (៣២.៣៩៨)  (៦.៩២៤) ២១,៣៧

ការខាតបង់សុទ្ធរំពឹងទុកលើ 
ឧបករណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 (៥៤.០៧៩) (៤៧.២៥៥) (៦.៨២៤) ១៤,៤៤

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ៣២៣៣២៣..១១០១១០ ២៣៤២៣៤..២៣៥២៣៥ ៨៨៨៨..៨៧៥៨៧៥ ៣៧៣៧,,៩៤៩៤

ក្នងុត្រមីាសទី២ ឆ្ន្រ២ំ០២២ ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធមានចំនួន ៣២៣.១១០ លានរៀល ដ្រលបានកើនឡើង៣៧,៩៤% ស្មើនឹង ៨៨.៨៧៥ 
លានរៀល ប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២១ ។ កំណើនប្រ្រក់ចំណ្រញជាសរវន្តន្រះ គឺទទួលបានជាចម្របងពីចំណ៍ូលការប្រ្រក់
ជាមួយកំណើន ២៨,២៤% និង ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសជាមួយកំណើន ៤០,៣៤% ធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២១។
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ii) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍ ប្រ្រក់ចំណ្រញ 
 មុនបង់ពន្ធ

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ចំណ៍ូលពីការប្រ្រក់ ៤៤៣.៩៣៨ ៣៤៤.១០៨ ៩៩.៨៣០ ២៩,០១

ចំណាយលើការប្រ្រក់ (៦៥.០៥៩) (៦១.៦៣៨) (៣.៤២១) ៥,៥៥

ចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធចំណ៍ូលមកពីការប្រ្រក់សុទ្ធ ៣៧៨៣៧៨..៨៧៩៨៧៩ ២៨២២៨២..៤៧០៤៧០ ៩៦៩៦..៤០៩៤០៩ ៣៤៣៤,,១៣១៣

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងស ៥២.១៦៥ ៣០.៧៧២ ២១.៣៩៣ ៦៩,៥២

ចំណាយកម្រ្រ និងជើងស (១៩.៥៨៣) (១៣.៣៨៧) (៦.១៩៦) ៤៦,២៨

ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសសុទ្ធ ៣២៣២..៥៨២៥៨២ ១៧១៧..៣៨៥៣៨៥ ១៥១៥..១៩៧១៩៧ ៨៧៨៧,,៤១៤១

ចំណ៍ូលប្រ្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ ៥.០៨៤ ២.៥៥៧ ២.៥២៧ ៩៨,៨៣

ចំណាយបុគ្គលិក (៨៤.០៣៦) (៧៣.០២១) (១១.០១៥) ១៥,០៨

ចំណាយរំលស់ (១៨.៦២១) (២០.៥៨៤) ១.៩៦៣ (៩,៥៤)

ចំណាយប្រ្រតិបត្តិការ (៣២.៣៩៨) (២៩.៥៤៣) (២.៨៥៥) ៩,៦៦

ការខាតបង់សុទ្ធរំពឹងទុកលើ 
ឧបករណ៍៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(៤៧.២៥៥) (១១.៥៣៣) (៣៥.៧២២) ៣០៩,៧៤

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ២៣៤២៣៤..២៣៥២៣៥ ១៦៧១៦៧..៧៣១៧៣១ ៦៦៦៦..៥០៤៥០៤ ៣៩៣៩,,៦៥៦៥

ក្នងុត្រមីាសទី២ ឆ្ន្រ២ំ០២១ ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធមានចំនួន ២៣៤.២៣៥ លានរៀល ដ្រលបានកើនឡើង ៣៩,៦៥% ស្មើនឹង ៦៦.៥០៤ 
លានរៀល ប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២០ ។ កំណើនប្រ្រក់ចំណ្រញជាសរវន្តន្រះ គឺទទួលបានជាចម្របងពីចំណ៍ូលការប្រ្រក់
ជាមួយកំណើន ២៩,០១% និង ចំណ៍ូលកម្រ្រ និងជើងសជាមួយកំណើន ៦៩,៥២% ធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២០។
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៥. ៥.  ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញ ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញ

i) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញ ក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍  
ប្រ្រក់ចំណ្រញ

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២២ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី២ 
 ឆ្ន្រំ២០២១ 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
( ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ  ៣២៣.១១០ ២៣៤.២៣៥  ៨៨.៨៧៥ ៣៧,៩៤

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ៍ូល  (៦៧.៧០៧) (៤៩.៤៥១)  (១៨.២៥៦) ៣៦,៩២

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ២៥៥២៥៥..៤០៣៤០៣ ១៨៤១៨៤..៧៨៤៧៨៤ ៧០៧០..៦១៩ ៦១៩ ៣៨៣៨,,២២២២

ក្នងុត្រមីាសទី២ ឆ្ន្រ២ំ០២២ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ បានទទួលប្រ្រក់ចំណ្រញបនា្ទ្រប់ពីបង់ពន្ធ ចំនួន ២៥៥.៤០៣ លានរៀល ដ្រលបាន
កើនឡើងចំនួន ៣៨,២២% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី២ ឆ្ន្រ២ំ០២១ បង្ហ្រញអំពីការលូតលាស់យ៉្រងខា្ល្រងំរបស់ធនាគារ។ ជាលទ្ធផល 
ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានអនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនចំនួន ៥,៤៨% និង អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មចំនួន 
០,៧៥% សម្រ្រប់ត្រីមាសទី២ គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣០ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០២២។

ii) ការវិភាគប្រ្រក់ចំណ្រញ ពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្រ របាយការណ៍៍  
ប្រ្រក់ចំណ្រញ

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
( ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ ២៣៤.២៣៥ ១៦៧.៧៣១ ៦៦.៥០៤ ៣៩,៦៥

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ៍ូល (៤៩.៤៥១) (៣៦.៩០២) (១២.៥៤៩) ៣៤,០១

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ១៨៤១៨៤..៧៨៤៧៨៤ ១៣០១៣០..៨២៩៨២៩ ៥៣៥៣..៩៥៥៩៥៥ ៤១៤១,,២៤២៤

ក្នងុត្រមីាសទី២ ឆ្ន្រ២ំ០២១ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ បានទទួលប្រ្រក់ចំណ្រញបនា្ទ្រប់ពីបង់ពន្ធ ចំនួន ១៨៤.៧៨៤លានរៀល ដ្រលបាន
កើនឡើងចំនួន ៤១,២៤% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រមីាសទី២ ឆ្ន្រ២ំ០២០ បង្ហ្រញអំពីការលូតលាស់យ៉្រងខា្ល្រងំរបស់ធនាគារ។ ជាលទ្ធផល 
ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានអនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធនចំនួន ៥,៤៣% និង អនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មចំនួន 
០,៦៧% សម្រ្រប់ត្រីមាសទី២ គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣០ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០២១។

៦. ៦. ការវិភាគលទ្ធផលលម្អិតសរុបការវិភាគលទ្ធផលលម្អិតសរុប

i) ការវិភាគ លទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងឆ្ន្រំ

សង្ខ្របន្ររបាយការណ៍៍លទ្ធផល 
លម្អិតសរុប

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២២ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ២៥៥.៤០៣ ១៨៤.៧៨៤ ៧០.៦១៩ ៣៨,២២

លទ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗ ១០.៥០៩ ១០.៤៦៤ ៤៥ ០,៤៣

លទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទលទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ២៦៥២៦៥..៩១២៩១២ ១៩៥១៩៥..២៤៨២៤៨ ៧០៧០..៦៦៤៦៦៤ ៣៦៣៦,,១៩១៩
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ii) ការវិភាគ លទ្ធផលលម្អិតសរុបពីឆ្ន្រំមុន

សង្ខ្របន្ររបាយការណ៍៍លទ្ធផល 
លម្អិតសរុប

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២១ 

(លាន រៀល)

ត្រីមាសទី២ 
ឆ្ន្រំ២០២០ 

(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(លាន រៀល)

គមា្ល្រត 
(ភាគរយ)

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ១៨៤.៧៨៤ ១៣០.៨២៩ ៥៣.៩៥៥ ៤១,២៤

លទ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗ ១០.៤៦៤ ៦.៦១២ ៣.៨៥២ ៥៨,២៦

លទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទលទ្ធផលលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ១៩៥១៩៥..២៤៨២៤៨ ១៣៧១៣៧..៤៤១៤៤១ ៥៧៥៧..៨០៧៨០៧ ៤២៤២,,០៦០៦

៧. ៧. ការវិភាគកតា្ត្រ និងនិនា្ន្រការដ្រលប៉ះពាល់ស្ថ្រនភាព និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុការវិភាគកតា្ត្រ និងនិនា្ន្រការដ្រលប៉ះពាល់ស្ថ្រនភាព និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី ៣០ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០២២ គណ៍ៈគ្រប់គ្រងទទួលស្គ្រល់ថា ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ មិនមាន កតា្ត្រសំខាន់ៗ និងនិនា្ន្រការ 
សំខាន់ៗណាដ្រលអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុីចំកាត់ ឡើយ។

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

ធនាគារ ABA ចាំត់ទុកចំណ៍ុចខាងក្រ្រម ជាកតា្ត្រជោគជ័យដ្រល នាំ មកនូវផលចំណ្រញ៖

 ■ កំណើនមូលនិធិ ដោយសរតម្រូវការបញ្ញើសម្រ្រប់ធនាគារ រួមជាមួយផលិតផល និងស្រវាកម្មប្រ្រតិបតិ្តការផ្រ្រសងៗទៀត

 ■ កំណើនផលបត្រឥណ៍ទាន ដោយសរតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្រសារ មកលើផលិតផលកម្ចីរបស់ធនាគារជាពិស្រសវិស័យ SME ។

កតា្ត្រទាងំពីរន្រះ ត្រវូបានរាប់បញ្ចលូជាមួយការបន្តអភិវឌ្រឍលើប្រ្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ធនាគារ ដ្រលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផល និងស្រវាកម្ម
ហរិញ្ញវត្ថដ៏ុទំនើប និងប្រ្រកបដោយនវានុវត្ត ។ ធនាគារក៏បានវនិិយោគដ៏សំខាន់នៅក្នងុការពង្រងឹឧបករណ៍៍ ស្វយ័ ស្រវាធនាគារ ដោយធ្វើការ
តម្លើងបន្ថ្រមនូវមា៉្រសុីនដក់ ATM មា៉្រសុីនដក់/ដកប្រ្រក់ មា៉្រសុីនដក់ប្រ្រក់ មា៉្រសុីនដក់មូលប្របទានបត្រ មា៉្រសុីនបើកកាត មា៉្រសុីនទូទាត់  
POS និងការពង្រីកបណា្ដ្រញទូទាត់តាមកូដ QR របស់ខ្លួន ។

២. ២. ការវិភាគពីការឡើងចុះន្រថ្ល្រវត្ថុធាតុដើម ការវិភាគពីការឡើងចុះន្រថ្ល្រវត្ថុធាតុដើម 

ធនាគារ ABA ប្រ្រតិបត្ដិការក្នុងវិស័យស្រវាកម្ម ដូច្ន្រះការឡើងចុះន្រតម្ល្ររបស់វត្ថុធាតុដើមមិនប៉ះពាល់ដល់ធនាគារឡើយ។

៣. ៣. ការវិភាគលើពន្ធការវិភាគលើពន្ធ

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ ស្ថិតនៅក្រ្រមច្របាប់ន្រក្រុមហ៊ុនពាណ៍ិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យពន្ធដរន្រប្រ្រទ្រសកម្ពុជា ដូច្ន្រះ ធនាគារ មានកាតព្វកិច្ច
ក្នុងការបង់ពន្ធ ដ្រលបានកំណ៍ត់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរន្រកម្ពុជា។

ការបង់ពន្ធនានាជូនអគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ ក៏ជាការរមួចំណ្រកដល់សង្គម និងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនូវក្នងុប្រ្រទ្រសកម្ពជុាផងដ្ររ។ សម្រ្រប់អនុលោម
ភាពល្អលើកាតព្វកិច្ចពន្ធដរ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ ទទួលបានវញិ្ញ្របនបត្រអនុលោមភាពសរពើពន្ធប្រ្រភ្រទ “មាស” ពី អគ្គនាយកដ្ឋ្រន
ពន្ធដរ នៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២០ ដ្រលមានសុពលភាព២ឆ្ន្រ ំសម្រ្រប់ឆ្ន្រជំាប់ពន្ធ ២០២១ និង ២០២២។ លើសពី ន្រះ ធនាគារវឌ្រឍនៈ
អាសុី ចំកាត់ គឺជាសហគ្រ្រសបង់ពន្ធលំដប់ទី៣ របស់កម្ពុជាប្រ្រចាំំឆ្ន្រំ២០២១ ដ្រលបានចូលរួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ។

៤. ៤. ការវិភាគលើធាតុដ្រលខុសពីធម្មតា និងធាតុវិសមញ្ញ ការវិភាគលើធាតុដ្រលខុសពីធម្មតា និងធាតុវិសមញ្ញ 

គិតត្រមឹថ្ង្រទី ៣០ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រ ំ២០២២ គណ៍ៈគ្រប់គ្រងទទួលស្គ្រល់ថាធនាគារវឌ្រឍនៈអាសីុ ចំកាត់ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសរវន្តដោយ
សកម្មភាពប្រ្រតិបត្តកិារ ឬ ព្រតឹ្តកិារណ៍៍ណាមួយដ្រលមានលក្ខណ៍ៈជាសរវន្ត និង មិនប្រ្រក្រតីនោះទ្រលើកល្រងត្រផលប៉ះពាល់ន្រការរាតត្របាត
វីរុសកូរ៉ូណា (“កូវីដ ១៩”)។

ផលប៉ះពាល់ន្រវីរុសកូវីដ-១៩

នៅអំឡងុព្រលរបាយការណ៍ន៍្រះ ផលប៉ះពាល់ន្រការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវដី-១៩ បានបន្តជះឥទ្ធពិលដល់ប្រ្រទ្រសនិងស្រដ្ឋកិច្ច។ ត្រមីាសទីពីរ 
ឆ្ន្រ២ំ០២២ បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលន្រការបន្តបើកប្រ្រទ្រសឡើងវញិ បនា្ទ្រប់ពីលក្ខខណ៍្ឌបទប្របញ្ញត្ត ិតម្រវូ ចតា្ត្រឡស័ីកលើអ្នកធ្វើដំណើរដ្រល
បានចាំក់វា៉្រក់សងំគ្រប់ចំនួន ត្រវូបានលុបចោលក្នងុខ្រវចិ្ឆកិា ២០២១។ វាត្រវូបានគ្រជឿថានឹងធ្វើអោយវស័ិយទ្រសចរណ៍ ៍អន្តរជាតិប្រ្រសើរ
ឡើងវិញ និងជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ជាពិស្រសអាជីវកម្មក្នុងវិស័យ បដិសណ៍្ឋរ កិច្ច។



16 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ប្រ្រចាំំត្រីមាស ទី   ២ ឆ្ន្រំ ២០២២

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

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

ធនាគារនឹងបន្តការត្រួតពិនិត្រយពីផលប៉ះពាល់ន្រ កូវីដ-១៩ និងចាំត់គ្រប់វិធានការទប់ស្ក្រត់រាល់ឥទ្ធិពលដ្រលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រ្រតិបត្តិការ
របស់ធនាគារ។

c. c. ការប្រែ្រ្រប្រ្រួលសំខាន់ៗលើការលក់ការប្រែ្រ្រប្រ្រួលសំខាន់ៗលើការលក ់ និងចំណ៍ូលនិងចំណ៍ូល  

ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្ន្រំ២០២២ ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ ទទួលបានកំណ៍ត់ត្រ្រកំណើនន្រចំណ៍ូលគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ដោយធានាបាននូវ
ចំណ៍ូលការប្រ្រក់សុទ្ធសរុប ៤៩៤ ប៊ីលានរៀល ដ្រលស្មើនឹងកំណើន ៣០,២៩% ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្ន្រក្នុងឆ្ន្រំ២០២១។

d. d. ផលប៉ះពាល់ន្រការប្តូររូបិយប័ណ៍្ណផលប៉ះពាល់ន្រការប្តូររូបិយប័ណ៍្ណ  អត្រ្រការប្រ្រក់អត្រ្រការប្រ្រក់  និងថ្ល្រទំនិញនិងថ្ល្រទំនិញ  

ធនាគារវឌ្រឍនៈអាសុ ីចំកាត់ ប្រ្រកាន់ភា្ជ្រប់នូវយទុ្ធសស្រ្តមិនបណោ្ដ្រយឱ្រយទទួលរងហានិភ័យពីស្ថ្រនភាពរបិូយប័ណ៍្ណបរទ្រសចំហច្រើន។ ស្ថ្រនភាព
ចំហន្ររូបិយប័ណ៍្ណបរទ្រស ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ និងចាំត់ច្រងជាប្រ្រចាំំ ដោយធៀបនឹងតម្រូវការប្រ្រតិបត្ដិការរូបិយប័ណ៍្ណរបស់អតិថិជន និង
ការគ្រប់គ្រងតារាងសមតុល្រយរបស់ធនាគារ ដោយធានាបាននូវ និរន្ដរ ភាពន្រប្រ្រក់ចំណ្រញជូនធនាគារ។

ពាកព់័ន្ធនឹងអត្រ្រការប្រ្រក់ ធនាគាររក្រសាបាននូវគោលនយោបាយអត្រ្រការប្រ្រក់ថ្ររសម្រ្រប់ប្រ្រក់បញ្ញើ និងកម្ចីរបស់ខ្លួន។ ដូច្ន្រះ ធនាគារ
មិនមានការប្រែ្រ្រប្រ្រលួជាសរវន្ដណាមួយពាក់ពន្ធនឹងអត្រ្រការប្រ្រក់ក្នងុអំឡងុព្រលរបាយការណ៍ន៍្រះឡើយ។ ការកើនឡើងន្រអត្រ្រការប្រ្រក់
សម្រ្រប់ផលិតផលប្រ្រក់បញ្ញើ នៅក្នុងទីផ្រសារ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសរវន្តលើតម្ល្រមូលនិធិជាទូទៅសម្រ្រប់ធនាគារទ្រ។

ឥទ្ធិពលន្រតម្ល្រទំនិញ មិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ធនាគារឡើយ។

e. e. ផលប៉ះពាល់ន្រអតិផរណាផលប៉ះពាល់ន្រអតិផរណា
យោងតាមរបាយការណ៍៍ប្រ្រចំាំឆ្ន្រំ២០២១ ពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា អតិផរណារបស់កម្ពុជាមានអត្រ្រ ២,៩% នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០២១។ 
ទោះះជាយ៉្រងណា អតផិរណាឆ្ន្រ២ំ០២២ មានការកើនឡើងជាសកល នងិក្នងុប្រ្រទ្រស។ ជាលទ្ធផល នៅក្នងុត្រមីាសទ២ី ឆ្ន្រ២ំ០២២ គ្រឹះស្ថ្រន
ធនាគារ នងិហរិញ្ញវត្ថនុៅកម្ពជុា បានបង្កើនអត្រ្រការប្រ្រក់របសខ់្លនួសម្រ្របប់្រ្រក់បញ្ញើ។ អតថិិជនកម្ច ីអាចប្រ្រឈមនងឹការចំណាយកាន់ត្រ
ខ្ពស់លើផលតិកម្ម ដោយសរថាមពល ទនិំញ  នងិស្រវាកម្មនានា មានតម្ល្រខ្ពស់ជាងមនុ។ ស្របព្រលជាមួយគា្ន្រន្រះផងដ្ររ ធនាគារ មនិទាន់
បានសង្ក្រតមើលពផីលប៉ះពាលជ់ាសរវន្តលើប្រ្រតបិត្តកិាររបសខ់្លនួដោយសរអតផិរណាទ្រ។ ធនាគារ នងឹពនិតិ្រយតាមដនអពំសី្ថ្រនភាពក្នងុ
ទីផ្រសារ និងស្រដ្ឋកិច្ចជាទូទៅ អំឡុងឆមាសទីពីរន្រឆ្ន្រំ២០២២។

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

 ■ គំាទ្រជាសច់ប្រ្រក់ផ្ទ្រល់ជួយដល់កម្មករកាត់ដ្ររ និង បុគ្គលិក ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍៍ដ្រលអត់ការងរធ្វើ និងប្រ្រជាជនដ្រលជួបការ
លំបាកបំផុត។ 

 ■ ការជំរញុនូវការរៀបចំឥណ៍ទានឡើងវញិឱ្រយទូលំទូលាយ ដល់អតិថិជនកម្ចដី្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសរវបិត្តវិរីសុកូវដី-១៩។

 ■ ការគំាទ្ររបស់ធនាគារដោយប្រ្រុងប្រ្រយ័ត្ន  ដើម្របីជំរុញបន្ថ្រមការគាំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច តាមរយៈអនុបាតដើមទុន 
លក្ខខណ៍្ឌតម្រូវប្រ្រក់បម្រុងដើមទុនអប្របបរមា និងការរៀបចំឥណ៍ទានឡើងវិញ។

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

 ■ លើកល្រងពន្ធសម្រ្រប់វិស័យកាត់ដ្ររ វិស័យទ្រសចរណ៍៍ និងវិស័យអាកាសចរណ៍៍។

 ■ ធ្វើឱ្រយមានភាពងយស្រលួនូវវធិាននានាសម្រ្រប់ ភស្តភុារកម្ម ការនាចូំល និងការនាចំ្រញ និងផ្តល់ការបញ្ចុះតម្ល្រលើវកិ្កយបត្រ អគ្គសីនី 
សម្រ្រប់ឧស្រសាហកម្មដ្រលរងផលប៉ះពាល់បំផុត។ 

វធិានការទាងំន្រះ ព្រមជាមួយគំនិតផ្តចួផ្តើមផ្រស្រងៗរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុា មានគោលបំណ៍ងគំាទ្រស្រដ្ឋកិច្ច និង វស័ិយហិរញ្ញវត្ថ ុជាពិស្រស។ 
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លោក Madi Akmambet
អភិបាលប្រ្រតិបត្តិ

 ហត្ថល្រខា អភិបាល របស់ បុគ្គល ចុះបញ្ជី លក់ មូលបត្រ 

ថ្ង្រទី១២ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ ២០២២
ហត្ថល្រខា និងត្រ្រ

លោក Dominic Jacques

អភិបាលមិនប្រ្រតិបត្តិ

ចុះហត្ថល្រខារួច ចុះហត្ថល្រខារួច



អគារល្រខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង ១៤៨ អា ប្រ ស្រ  ដ្រ វិ ថី ព្រះ សីហ នុ  
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សង្ក្រត់បឹងក្រងកង ១ ខណ៍្ឌបឹងក្រងកង រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

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


