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 ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ អាសីី  ចំំកា�់
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ព័័�៌មានៈ ហិិរញ្ញញវ�ុ� សង្ខេ�េ�

ស្ថាា�នភាព ហិិរញ្ញញវតុ� (លានរៀរៀល) ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ ឆ្នាំំ��២០១៩

ត្រឹទីព�យសកមមសរុ�  ១៨.៩២៥.០១៥ ១៧.៩០៩.១៧០

��ណ៍ុលសរុ�  ១៦.២៧៩.៨២៩ ១៥.៨៨៦.៤២១

មូលធនសរុ�  ២.៦៤៥.១៨៦ ២.០២២.៧៤៩

 លទីធផល ហិិរញ្ញញវតុ�  (លានរៀរៀល) ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩

ចំ�ណ៍ូលសរុ�  ៣៧៧.៤៣០   ២៦២.៦៣៧ 

ចំ�រៀណ៍ញ (ខាត)មុន�ង់់ពនធ  ១៧៤.៧៦៧   ១២៣.០២៣ 

ចំ�រៀណ៍ញ (ខាត) សុទីធកុ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី  ១៣៦.៣១៧   ៩៩.០៩៥ 

លទីធផលលមិិតកុ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី   ១៣៥.២៨០   ៩៨.៩២០ 

អនុបាត ហិិរញ្ញញវតុ� (%) ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាតរៀស្ថាធនភាព  ២២,២២ ១៩,៩៤

អនុបាត��ណ៍ុលរៀធៀ�នឹង់មូលធន ៦១៥,៤៥ ៧៨៥,៣៩

អនុបាតសនទនីយភាព ១៤៤,៥៣ ១៦២,៣២

អនុបាតឥណ៍ទានមិនដំ�រៀណ៍ើរការ ០,៧០ ០,៧០

អនុបាត�រៀញ្ញញើរៀធៀ�នឹង់ឥណ៍ទាន ៨៦,៧៨ ៨១,៤២

អនុបាតផលចំ�រៀណ៍ញ (%) ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់ត្រឹទីព�យសកមមមធ�យម     (ROAA) [១] ០,៧៣ ០, ៨៤

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់មូលធនមធ�យម   (ROAE) [១] ៥, ៨០  ៧,៤៣

អនុបាតលទីធភាព�ង់់ការត្រឹបាក់ [១] ៤១៦,៤៨  ៣៤០,៤០

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

គាា�ន គាា�ន

ភាគិលាភកុ�ង់មួយឯកតាមូល�ត្រឹតកមមសិទីធ ិ
(ករណ៍ីចំុ��ញ្ញីីលក់មូល�ត្រឹតកមមសិទីធ)ិ

គាា�ន គាា�ន

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

[១] អនុបាតទា�ង់រៀន�មិនខែមនជាអនុបាតត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ��រៀនា�រៀទី រៀហិើយត្រឹតូវបានគិណ៍នារៀ�យរៀត្រឹ�ើតួរៀល�ចំ�រៀណ៍ញ ឬខាត រយៈរៀពល ៣ខែ� ចាំ�់ពីថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ�មករា ដំល់ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីនា ថ្ងៃនឆ្នាំំ��នីមួយៗ។
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ប្រកាហិិិកអំំព័ីព័័�៌មានៈហិិរញ្ញញវ�ុ�សង្ខេ�េ� 

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

+៥,៧
ពីឆ្នាំំ��២០១ ៩

១៨១៨..៩២៥៩២៥..០១៥ ០១៥ 
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០

១៧១៧..៩០៩៩០៩..១៧០១៧០
ឆ្នាំំ��២០១៩

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

+២,៥
ពីឆ្នាំំ��២០១ ៩

១៦១៦..២៧៩២៧៩..៨២៩៨២៩
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០

១៥១៥..៨៨៦៨៨៦..៤២១៤២១
ឆ្នាំំ��២០១៩

មូលធន សរុ�មូលធន សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

+៣០,៨
ពីឆ្នាំំ��២០១ ៩

២២..៦៤៥៦៤៥..១៨៦១៨៦
ត្រឹតីមាសទីី១ 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

-១១
ពីត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១ ៩

០០,,៧៣៧៣
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០

០០,,៨៤៨៤
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩

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

-១៦៣
ពីត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១ ៩

៥៥,,៨០៨០
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០

 ៧ ៧,,៤៣៤៣
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩

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

+៣៦,៨
ពីត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១ ៩

 ១៣៥ ១៣៥..២៨០២៨០
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០

 ៩៨ ៩៨..៩២០៩២០
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩

(ឯកតាមូល�ា�ន)(ឯកតាមូល�ា�ន)
BPSBPS
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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

Guy Quaden
អភិបាលឯករាជ្�យ

Henri Calvet
អភិបាលឯករាជ្�យ

Etienne Chenevier
អភិបាលឯករាជ្�យ
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ង្ខេសចំកីីថ្លែ�ែ�រ�ស់ប្រ�ធានៈប្រកីមប្រ�ឹក្សាភិិបាល 

វិនិរៀ�គិិន ជា ទីីរៀគារព �ំ�� បាទី សូម អនុញ្ញាា�ត អធិ��បាយ កុ�ង់ របាយការណ៍៍ រៀន� អ�ពី លទីធផល ហិិរញ្ញញ វតុ� រ�ស់ ធនាគារ ABA កុ�ង់ ត្រឹតីមាស ទីី មួយ 
ឆ្នាំំ��២០២០ រៀ�យ អនុវតិ តាម លកខ�ណ៍ឌ តត្រឹមូវ នានា រ�ស់ គិណ៍ៈកមមការ មូល�ត្រឹត កមុ�ជា (SECC)។

ដូំចំ អុក បាន ដឹំង់ រៀហិើយ ថា រៀដំើម ឆំ្នាំ��រៀន� បាន នា� មក នូវ ការ ផ្លាា�ស់ �ិ�រ ជា រៀត្រឹចំើន រៀ� កុ�ង់ �រិស្ថាា�ន អាជី្វកមម រៀ�យ ស្ថារ ខែត ការ រីករាល �ល ថ្ងៃន វីរុសកូវីដំ-១៩ 
ទីូទា�ង់ ពិភពរៀលាក។ រៀ�យ ជា ខែផុក ដំ៏ ស�ខាន់ មួយ ថ្ងៃន ទីីផ�សារ ពិភពរៀលាក កមុ�ជា ក៏ ទីទីួល រង់ ផល �ះ�ពាល់គិួរឲ្�យកត់សមាា�ល់ផង់ខែដំរ រៀ�យជ្ួ�
ត្រឹ�ទី� នូវ ការ ល�បាក រៀ� កុ�ង់ វិស័យ ដំូចំ ជា ឧស�សាហិកមម កាត់ រៀដំរ វិស័យ រៀសវា កមម វិស័យ រៀទីសចំរណ៍៍ និង់ វិស័យ មួយ ចំ�នួន រៀទីៀត។ 

រ�ា�ភិបាល បាន នឹង់ ក�ពុង់ អនុវតិ សកមមភាព និង់ គិ�និត ផិ�ចំ រៀផិើម ជា រៀត្រឹចំើន រៀដំើម�បី ីគា�ត្រឹទី ដំល់ វិស័យ រៀសដំឋកិចំច និង់ ហិិរញ្ញញ វតុ� ជា ពិរៀសស។ ជាក់ ខែសែង់ 
កាល ពី ខែ� មីនា ធនាគារ ជាតិ ថ្ងៃន កមុ�ជា បាន រៀចំញ រៀសចំកីិ ខែណ៍នា� អ�ពី ការ ផិល់ រយៈ រៀពល អនុរៀត្រឹគា� និង់ ការ រៀរៀ�ចំ� កមចី រៀ�ើង់ វិញ សត្រឹមា�់ អាជី្វកមម
ខែដំល ទីទួីល រង់ ផល �ះ� ពាល់ រៀ�យ ស្ថារ វីរុស កូវីដំ-១៩។ រៀ�យ យល់ ចំ�បាស់ ពី តួនាទីី រ�ស់ �ួ�ន កុ�ង់ ការ គា�ត្រឹទី ដំល់ រៀសដំឋកិចំច កុ�ង់ ត្រឹ�រៀទីស ធនាគារ 
ABA បាន អនុវតិ តាម រៀសចំកីិ ខែណ៍នា� រៀន� រៀ�យ ជួ្យ អតិ�ិជ្ន រ�ស់ �ួ�ន ខែដំល ភាគិ រៀត្រឹចំើន រៀ� កុ�ង់ មីត្រឹកូ អាជី្វកមម និង់ សហិត្រឹគាស ធុន តូចំ និង់ មធ�យម 
រៀដំើម�បីី ឲ្�យ ឆ្លួង់ ផុត វិ�តិិ មួយ រៀន�។

រៀទា� �ី ជា សិុត កុ�ង់ រៀពល រៀវលា មិន ត្រឹបាកដំ ត្រឹ�ជា រៀន� ធនាគារ ABA បាន �និ រីក ចំរៀត្រឹមើន រៀ� ត្រឹគិ�់ ខែផុក ស�ខាន់ៗ ទា�ង់ អស់ រួម មាន ត្រឹទីព�យ សកមម សរុ� 
�រៀញ្ញញើ និង់ កមចី ត្រឹពម ទា�ង់ ត្រឹបាក់ ចំ�រៀណ៍ញ។ 

គិិត ត្រឹតឹម ដំ�ណាច់ំ ត្រឹតីមាស ទីី មួយ ឆំ្នាំ��២០២០ ត្រឹទីព�យ សកមម សរុ� បាន រៀកើន រៀ�ើង់  ៥,៧% រៀធៀ� នឹង់ ត្រឹតីមាស ទីី�ួន ឆំ្នាំ��២០១៩ រៀហិើយ មាន តថ្ងៃមួ រៀសមើ
នឹង់  ៤,៦ �ី�លាន ដុំលាា�រ។ ផល �ត្រឹត�រៀញ្ញញើ បាន រៀកើន រៀ�ើង់ ដំល់  ៣,៥ �ី�លាន ដុំលាា�រ ខែដំល រៀកើន  ១,៧% និង់ ផល�ត្រឹត កមច ីដុំល បាន រៀកើន រៀ�ើង់ ដំល់ 
៣,០ �ី�លានដុំលាា�រ ខែដំលរៀកើន  ៨,៤% រៀធៀ� នឹង់ ដំ�ណាច់ំ ឆ្នាំំ��២០១៩។ រៀ�ើ និ�យ អ�ពី ផល ចំ�រៀណ៍ញ ធនាគារ អាចំ ទីទួីល បាន ត្រឹបាក់ ចំ�រៀណ៍ញ
សុទីធ  ៣៣,៥ លានដុំលាា�រ រៀ� ត្រឹតីមាស ទីី មួយ ឆ្នាំំ��២០២០ រៀន�។

មូល ធនភាគិ ទុីនិក រ�ស់ធនាគារ ក៏ បាន រៀកើន រៀ�ើង់ និង់ ឈាន ដំល់ ៦៥០ លានដុំលាា�រ រៀ� កុ�ង់ រយៈ រៀពល រាយការណ៍៍ រៀន�។ ធនាគារ ជាតិ កាណា�
ខែដំល ជា ភាគិ ហុីិនិក បាន សរៀត្រឹមចំ ចិំតិ �ក់ �ញ្ញច�ល រៀដំើម ទុីន �ខែនុម ១២០ លាន ដុំលាា�រ ខែដំល ធនាគារ ABA បាន ទីទួីល កុ�ង់ ខែ�មករា។ ចំ�នួន ទឹីក
ត្រឹបាក់ រៀន� បាន គា�ត្រឹទី ដំល់ ក�រៀណ៍ើន �ខែនុម រ�ស់ ធនាគារ រៀ�យ រក�សា ឲ្�យ អនុបាត  រៀស្ថាធន ភាព រ�ស់ �ួ�ន ត្រឹ�តិ �តិិ តាម លកខ�ណ៍ឌ តត្រឹមូវ �ទី ��បីញ្ញញតិិ
បាន រៀពញ រៀលញ។

កុ�ង់ រយៈ រៀពល រាយការណ៍៍ រៀន� ធនាគារ ABA បាន ពត្រឹង់ីក វតិមាន ជា ភូមិ ស្ថាស្ត្រសិ រ�ស់ �ួ�ន តាម រយៈ ភាព ជា ថ្ងៃដំ គិូជា មួយ ធនាគារ ឯករៀទីស វីង់ 
(រៀ�ម�ូឌា) លីមីធីត បាន ចាំ�់ ថ្ងៃដំ គូិ ជា មួយ គិណ៍ៈ កមមការ មូល�ត្រឹត កមុ�ជា (SECC) រៀដំើម�បីី ផិល់ ដំ�រៀណា� ត្រឹស្ថាយ ការ ទីូទាត់ តាម អនឡាញ ដំល់
វិនិរៀ�គិិន និង់ ពត្រឹងឹ់ង់ �ខែនុម នូវ ត្រឹ�ព័នធ ឌីីជី្�ល និង់ កមមវិធី ធនាគារ តាម ទូីរស័ពទ រ�ស់ �ួ�ន រៀ�យ នា� មក នូវភាព ងាយ ត្រឹសួល �ខែនុម ជូ្ន អតិ�ិជ្ន
ដំ៏ មាន តថ្ងៃមួ រ�ស់ �ួ�ន។

កុ�ង់ ខែ�កុមៈៈ ធនាគារ បាន ��រៀពញ កាតពវ កិចំច រ�ស់ �ួ�ន និង់ រៀធវើ ការ ទូីទាត់ ការ ត្រឹបាក់ រៀពញ រៀលញ រៀលើក ដំ��ូង់ រ�ស់ �ួ�ន ជូ្ន មាា�ស់ កមម សិទីធ ិសញ្ញាា� �ណ៍ណ
ស្ថាជ្ីវកមម រ�ស់ �ួ�ន។ សរុ� វិនិរៀ�គិិន ចំ�នួន ៦៨ បាន ទីទីួល ការ ត្រឹបាក់ ជាង់  ៣,៣ �ី�លានរៀរៀល។

កុ�ង់ ត្រឹតីមាស ទីីមួយ ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារ ក៏ ត្រឹតូវ បាន ត្រឹ�សិទីធ នាម ជា "ធនាគារ ដំ៏ រៀឆ្លុើម រៀ� កមុ�ជា ឆ្នាំំ��២០២០" ពី ទីស��នាវដំិី អនិរ ជាតិ Global 
Finance ។

ជា ទូីរៀ� ធនាគារ ABA �និ អនុវតិ យុទីធ ស្ថាស្ត្រសិ ធុរកិចំច រ�ស់ �ួ�ន រៀ�យ រៀផ្លាោ�ត រៀលើ ផលិតផល ហិិរញ្ញញ វតុ� ឌីីជី្�ល ត្រឹពម ទា�ង់ ផិល់ កមច ីផលិត ភាព ដំល់
អាជី្វ កមម រៀ� កុ�ង់ វិស័យ ជាក់ ខែសិង់ ថ្ងៃន រៀសដំឋកិចំច។ ធនាគារ បាន អនុវតិ វ��បីធម៌ ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ ហានិភ័យ ដ៏ំ រឹង់ មា� ខែដំល ពត្រឹងឹ់ង់ រៀ�យ មុ�ងា រសវន កមម និង់
ត្រឹ�តិ�តិិ តាម រៀ� ទីូទា�ង់ ធុរកិចំច នានា រ�ស់ �ួ�ន។ 

រៀ�យ រៀយើង់ រៀមើល រៀ�ើញ ថា ឱនភាព រៀសដំឋកិចំច រៀ� ខែត �និ តត្រឹមូវ ការ កាន់ ខែត ទា� ការ កាត់ �នុយ ការងារ និង់ ការ ធាា�ក់ ចុំ� រៀសដំឋកិចំច វា នឹង់ �ង់ក ផល
�ះ� ពាល់ �ខែនុម មក រៀលើ ត្រឹ�តិ�តិិការ រ�ស់ ធនាគារ ABA កុ�ង់ រយៈ រៀពល �និ សត្រឹមា�់ ឆំ្នាំ��២០២០ រៀន�។ �ះខុែនិ រៀយើង់ មាន ទី�នុក ចិំតិ ថា ធនាគារ មាន
ស្ថាា�នភាព លិ ត្រឹ�រៀសើរ កុ�ង់ ការ ជ្មុ� ការ ធាា�ក់ ចំុ� រៀន� រៀ�យ ស្ថារ ខែត យុទីធស្ថាស្ត្រសិ ធុរកិចំច ដំ៏ មាន សុវតុិភាព និង់ ភាព ធន់ ខែផុក ហិិរញ្ញញ វតុ� រ�ស់ �ួ�ន។

ត្រឹកុម ត្រឹ�ឹក�សាភិបាល នឹង់ �និ មាន តួនាទីី សកមម កុ�ង់ ការពិនិត�យ រៀមើល ការ ត្រឹ�តិ�តិិ នូវ យុទីធស្ថាស្ត្រសិ រ�ស់ ធនាគារ រៀ�យ ខែផិករៀលើការអនុវតិលិ��ផុត និង់
សិង់់�រនានា។ សត្រឹមា�់ រៀហិតុផល រៀន� ត្រឹកុម ត្រឹ�ឹក�សាភិបាល មាន សមតុភាព រៀពញ រៀលញ ខែដំល សមាជិ្ក រ�ស់ �ួ�ន ខែដំល មាន ស្ថាវតារ និង់ ជ្�នាញ
រឹង់ មា� ខាង់ ហិិរញ្ញញ វតុ� ការ ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ ហានិភ័យ និង់ អភិបាល កិចំច ស្ថាជ្ីវ កមម។
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ត�ណាង់ ឲ្�យ ត្រឹកុម ត្រឹ�ឹក�សា ភិបាល �ំ�� សូម អរគុិណ៍ ចំ�រៀពា� គិណ៍ៈ ត្រឹ�តិ�តិិ ថ្ងៃន ធនាគារ ABA សត្រឹមា�់ ភាព ជា អុក ដឹំក នា� និង់ ការរៀ�ិជាា� ចិំតិ រ�ស់ ពួករៀគិ។ 
�ំ�� ក៏ សូម ខែ�ួង់ អ�ណ៍រ គិុណ៍ ចំ�រៀពា� ធនាគារ ជាតិ ថ្ងៃន កមុ�ជា និង់ គិណ៍ៈ កមមការ មូល �ត្រឹត កមុ�ជា (SECC) សត្រឹមា�់ មគិគរៀទីស ក៍ និង់ ការគា�ត្រឹទី។ កុ�ង់
នាម ជា ធនាគារ ពាណ៍ិជ្ី កមុ�ជា ដំ��ូង់ ខែដំល រៀបា� ផ�សាយ សញ្ញាា� �ណ៍ណ ស្ថាជ្ីវ កមម ខែដំល មាន ចំ�នួន សរុ�  ៨៤,៨២១ �ី�លានរៀរៀល ធនាគារ ABA 
មាន ការ រៀ�ិជាា� ចំិតិ �ុស់ ចំ�រៀពា� ការ អភិវឌី�ឍ �ខែនុម នូវ ទីីផ�សារ មូល�ត្រឹត និង់ ការ រៀលើក កមុស់ ត្រឹបាក់ រៀរៀល ខែ�មរ។

ជា ចំុង់ រៀត្រឹកាយ �ំ�� សូម ខែ�ួង់ អ�ណ៍រ គិុណ៍ ចំ�រៀពា� អតិ�ិជ្ន ទា�ង់ អស់ និង់ ភាគិី ពាក់ ព័នធ នានា សត្រឹមា�់ ទី�នុក ចំិតិ រ�ស់ ពួក រៀគិ មក រៀលើ ធនាគារ ABA 
ត្រឹគិ�់ រៀពល រៀវលា។ 

ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ� ឧសភា ឆ្នាំំ��២០២០

រៀលាក Yves Jacquot
ត្រឹ�ធានត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល
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មាតិកា

ព័ត៌មាន ហិិរញ្ញញវតុ� សរៀង់ខ� II

ត្រឹកាហិវិកអ�ពីព័ត៌មានហិិរញ្ញញវតុ�សរៀង់ខ�  III

សមាសភាពត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល IV

រៀសចំកិីខែ�ួង់រ�ស់ត្រឹ�ធានត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល  V

ថ្លែនែកទីី ១. ព័័�៌មានៈទីូង្ខេ�ពាក់ព័័នៈធ�ីគ្គគលចំី��ញ្ញីីលក់មូល�ប្រ� ២

a. អតិសញ្ញាា�ណ៍ �ុគិគល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត ៣

b. លកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំច  ៣

c. ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ ស�ខាន់ៗ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស រ�ស់ �ុគិគល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត ៤

ថ្លែនែកទីី 2. ព័័�៌មានៈ អំំព័ី លទីធនល ប្រ��ិ��ីិការ ធីរកិចំច  ៥

a. លទីធផល ត្រឹ�តិ�តិិការ ធុរកិចំច រៀ�យ រួម �ញ្ញច�ល ព័ត៌មាន តាម ខែផុក ៦

b. រចំនាសមុ័នធ ចំ�ណូ៍ល ៦

ថ្លែនែកទីី 3. របាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ថ្លែ�ល បានៈ ប្រ�ួ�ព័ិនៈិ�្យ ង្ខេ�ើ� វិញ ង្ខេ�យ សវនៈ ករ ឯករាជ្្យ ៧

ថ្លែនែកទីី 4. ការ ព័ិភាក្សា  នៈិ� ការ វិភាគ្គ រ�ស់ គ្គណ៍ៈ ប្រគ្គ�់ប្រគ្គ�  ៩

a. ទីិដំឋភាព ទីូរៀ� ថ្ងៃន ត្រឹ�តិ�តិិការ ១០

b.  កតាោ� ស�ខាន់ៗ ខែដំល �ះ�ពាល់ រៀលើ ផល ចំ�រៀណ៍ញ ១២

c. ការ ខែត្រឹ�ត្រឹ�ួល ស�ខាន់ៗ រៀលើ ការ លក ់និង់ ចំ�ណ៍ូល ១៣

d. ផល �ះ�ពាល់ ថ្ងៃន ការ �ិ�រ រូ�ិយ�័ណ៍ណ អត្រឹតា ការ ត្រឹបាក់ និង់ ថ្ងៃ�ួ ទី�និញ ១៣

e. ផល �ះ�ពាល់ ថ្ងៃន អតិផរណា ១៣

f. រៀគាលនរៀ�បាយ រៀសដំឋកិចំច ស្ថាររៀពើពនធ និង់ រូ�ិយ វតុ� រ�ស់ រាជ្រ�ា�ភិបាល ១៣

ហិតុរៀលខា អភិបាល រ�ស់ �ុគិគល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត  ១៤
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ថ្លែនែកទីី ១ 

ព័័�៌មានៈទីូង្ខេ�ពាក់ព័័នៈធ�ីគ្គគលចំី��ញ្ញីីលក់មូល�ប្រ�
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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
រៀល� ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង់ ១៤៨ ABCD វិ �ី ត្រឹព� សីហិ នុ សងាា�ត់ �ឹង់
រៀកង់កង់ ១ �ណ៍ឌ�ឹង់ រៀកង់កង់ រាជ្ធានី ភុ�រៀពញ ត្រឹព�រាជាណាចំត្រឹក កមុ�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�ៃ ទីី ២៩ ធុ� ២០១០

រៀល� អាជាា� �ណ៍ណ អាជ្ីវកមម B១៤ រៀចំញ រៀ�យ ធនាគារជាតិថ្ងៃន កមុ�ជា ចំុ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២២ តុលា ២០១៨

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

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

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

b. b. លកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំច លកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំច 
 ធនាគារ ABA គឺិជា ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�ន ហិិរញ្ញញវតុ� ឯកជ្ន ឈានមុ� មួយ រ�ស់ កមុ�ជា (សហិត្រឹគាស ឯកជ្ន) ខែដំល ត្រឹតូវ បាន �រៀង់កើត រៀ�ើង់ កុ�ង់ ឆំ្នាំ�� ១៩៩៦ មាន
រៀឈាា�� ថា ធនាគារ វឌី�ឍនៈ អាសីុ ចំ�កាត។់ ឆួ្លង់ កាត ់ការ អភិវឌី�ឍ និង់ ក�រៀណ៍ើន ជាង់ ២០ ឆំ្នាំ�� កនួង់ មក រៀន� ABA បាន ពត្រឹងឹ់ង់ ជ្�ហិរ រ�ស់ �ួ�ន �ា�ង់ រឹង់
មា� កុ�ង់ ទីីផ�សារ និង់ កាា�យជា ធនាគារ មួយ កុ�ង់ ចំ�រៀណាម ធនាគារពាណ៍ិជ្ី ក�ពូល ទា�ង់ �ី រៀ� កុ�ង់ ត្រឹ�រៀទីស។ សពវ ថ្ងៃ�ៃរៀន� ABA មាន �រៀត្រឹមើរៀសវា ជ្ូន
ដំល់ �ណាា� អតិ�ិជ្ន ជា រៀត្រឹចំើន ដំូចំ ជា សហិត្រឹគាស ធុន តូចំ និង់ មធ�យម, អាជ្ីវកមម ខាំ�ត តូចំ, និង់ រូ�វនិ�ុគិគល។

 ធនាគារ ABA គិឺជា �ុត្រឹត សមុនធ រ�ស់ ធនាគារជាតិ កា ណា � (www.nbc.ca) ខែដំល ជា ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�ន ហិិរញ្ញញវតុ� មួយ មានត្រឹទីព�យ សកមម ជាង់ ២១៩ 
�ី�លាន ដុំលាា�រ អារៀមរកិ គិិត ត្រឹតឹម ថ្ងៃ�ៃ ទីី ៣១ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�� ២០២០ នងិ់ មាន �ណាា�ញ ធនាគា រសម័ុនធ ហិិរញ្ញញវតុ� រៀ� ទី ូទា�ង់ ពិភពរៀលាក។ កុ�ង់ នាម ជា
ភាគិ ហិីុនិក មួយ រ�ស់ ធនាគារ ABA តា�ង់ពី ឆ្នាំំ�� ២០១៤  មក ធនាគារជាតិ កា ណា � បាន កាា�យជា ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�ន ហិិរញ្ញញវតុ� អារៀមរិក ខាង់រៀជ្ើង់ ទីី មួយ 
ខែដំល ឈាន រៀជ្ើង់ ចំូល វិស័យ ធនាគារ រៀ� កមុ�ជា។ រៀ�យ មាន ស្ថាំ�ក់ ការ កណាា�ល សុិត រៀ� ទីីត្រឹកុង់ មះុង់ រៀរ� អាល់ ធនាគារជាតិ កា ណា � បាន ពត្រឹង់ីក
ស្ថាខា រៀ� រៀសទើរខែត ត្រឹគិ� ់រៀ�តិ ថ្ងៃន ត្រឹ�រៀទីស ជាមួយនឹង់ អត�ិជិ្ន កុ�ង់ ថ្ងៃដំ  ២,៥លាន នាក់។ នាម ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�ន ហិរិញ្ញញវតុ� ធ� ជាង់រៀគិ ល���់ ទីី ៦ កុ�ង់ ត្រឹ�រៀទីស
កា ណា � និង់ នា�មុ� រៀគិ រៀ� រៀក �ិ ចំ ធនាគារជាតិ កា ណា � ជា ជ្រៀត្រឹមើស ថ្ងៃន �ណាា� សហិត្រឹគាស ធុន តុ ចំ និង់ មធ�យម នានា រៀ� ទីីរៀនា�។

 គិិត ត្រឹតឹម ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មនីា ឆំ្នាំ�� ២០២០ ធនាគារ ABA ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ ត្រឹទីព�យ សកមម សរ�ុ  ៤,៦ �ី�លាន ដុំលាា�រ អារៀមរិក នងិ់ �រៀត្រឹមើ អត�ិិជ្ន ជាង់  ៩៣០.០០០ 
ជាមួយ �ណាា�ញ ទីូល�ទីូលាយ មាន ស្ថាខា ៧៧ មាា�សុីន សវ័ យ រៀសវា ជាង់ ៦០០+ និង់ ធនាគារ អនឡាញ និង់ ធនាគារ តាម ទីូរស័ពទ ដំ៏ ទី�រៀនើ�។

 ធនាគារ ABA ទីទួីល បាន ចំ�ណាត ់ថំា�ក់ លទីធភាព សង់ ‘B+’ រយៈរៀពល ខែវង់ ព ីភំា�ក់ ងារ វាយ តថ្ងៃមួ ឥណ៍ទាន Standard & Poor’s (S&P) Global 
Ratings។ កត្រឹមិត ឥណ៍ទាន ត្រឹតូវ បាន ដំ�រៀ�ើង់ ពី កត្រឹមិត 'B' កុ�ង់ ខែ�ធុ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩។
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c. c. ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ ស�ខាន់ៗ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស រ�ស់ �ុគិគល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹតត្រឹពឹតិិការណ៍៍ ស�ខាន់ៗ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស រ�ស់ �ុគិគល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត
កុ�ង់ត្រឹតមីាសទីីមួយ ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារ ABA ត្រឹតូវបានត្រឹ�សិទីធនាមជា "ធនាគាររៀឆុ្លើមរៀ�កមុ�ជា ឆ្នាំំ��២០២០" ពី ទីស��នាវដីិំ អនិរជាតិ Global 
Finance ។

កុ�ង់ ត្រឹតីមាស ដំខែដំល រៀន� ធនាគារ �និ ពត្រឹងី់ក វិស្ថាលភាព រៀសវាកមម នងិ់ រៀធវើ ឲ្�យ ត្រឹ�រៀសើរ រៀ�ើង់ នវូ �ទី ពិរៀស្ថាធ រៀសវា ធនាគារ តាម ទីរូស័ពទ រ�ស ់�ួ�ន។ ជា
ពរិៀសស ធនាគារ បាន �ក់ ដំ�រៀណ៍ើរ ការ នូវ ការ �ិ�រ យក កាត ចំរនិ ជិ្ត Mastercard នងិ់ Visa រៀ�យ ឥតគិិត ថ្ងៃ�ួ រៀ�យ ផិល់ ជូ្ន អត�ិិជ្ន រ�ស់ �ួ�ន
នូវ លទីធភាព កុ�ង់ ការ ទីូទាត់ ថ្ងៃ�ួ ទី�និញ ឬ រៀសវា កមម រៀ�យ ត្រឹគាន់ ខែត �ះ� កាត រ�ស់ ពួក រៀគិ រៀលើ មាា�សុីន ឆ្លូត កាត។

ជា មួយ នឹង់ កិចំច ត្រឹ�ឹង់ ខែត្រឹ�ង់ ជា �និ �នាា��់ រៀដំើម�បី ីរៀធវើ ឲ្�យ ត្រឹ�រៀសើរ រៀ�ើង់ នូវ �ទី ពិរៀស្ថាធ រៀសវា ធនាគារ តាម ទូីរស័ពទ រ�ស់ អត�ិិជ្ន ធនាគារ ABA បាន�ក់
ឲ្�យ ដំ�រៀណ៍ើរ ការ នូវ ម�ុ ងារ ទីទួីល ត្រឹបាក ់រៀផទរ តាម រៀសវា រៀផទរ ត្រឹបាក់ Ria ខែដំល អនញុ្ញាា�ត ឲ្�យ អត�ិិជ្ន �ក់ ត្រឹបាក់ រៀផទរ រៀនា� ចូំល រៀ� កុ�ង់ គិណ៍នី ABA បាន
រៀ�យ ផ្លាា�ល់ ២៤ រៀមាា�ង់ កុ�ង់ មួយ ថ្ងៃ�ៃ និង់ ៧ថ្ងៃ�ៃ កុ�ង់ មួយ សបាោ�ហ៍ិ រៀ�យ រៀត្រឹ�ើ កមមវិធី ABA Mobile ។ រៀលើស ពី រៀន� ធនាគារ ABA បាន �ក់ �ញ្ញច�ល
រូ�ិយ  �័ណ៍ណ ដំុលាា�រ កាណា� (CAD) និង់ ដំុលាា�រ អូស្ត្រស្ថាោ�លី (AUD) ចំូល កុ�ង់ �ញ្ញីី រូ�ិយ �័ណ៍ណរ�ស់ �ួ�ន សត្រឹមា�់ ការ រៀផទរ ត្រឹបាក់ តាម SWIFT ។

រៀ� កុ�ង់ ត្រឹតីមាស ទីី មួយ ឆ្នាំំ��២០២០ កមមវិធី ABA Mobile ក៏ ទីទួីល បាន មុ� ងារ ដ៏ំ ស�ខាន់ មួយ គឺិ កមចី ភាា�មៗ តាម រយៈ �រៀញ្ញញើ មាន កាល ក�ណ៍ត់។ 
ម�ុ ងារ រៀន� ជួ្យ ឲ្�យ អុក រៀត្រឹ�ើ កមមវិធី រៀន� ទីទួីល បាន កមច ីមីត្រឹកូ សត្រឹមា� ់ត្រឹគាអាសនុ ខែដំល ពួក រៀគិ ត្រឹតូវ ការ ស្ថាច់ំ ត្រឹបាក់ រៀ�យ មិន ចាំ� បាច់ំ �ិទី គិណ៍នី �រៀញ្ញញើ
មាន កាល ក�ណ៍ត់ រ�ស់ ពួក រៀគិ រៀធវើ ឲ្�យ បាត់ �ង់់ ការ ត្រឹបាក់ រៀនា� រៀ�ើយ។ ធនាគារ ABA បាន កាា�យ ជា ធនាគារ ដំ��ូង់ រៀ� កមុ�ជា ខែដំល អនញុ្ញាា�ត ឲ្�យ អុក
រៀត្រឹ�ើ កមមវិធី រៀសវា ធនាគារ រ�ស់ �ួ�ន ទីទួីល បាន កមចី ភាា�មៗ។ មុ� ងារ �មី រៀន� អនុញ្ញាា�ត ឲ្�យ អតិ�ិជ្ន ទីទួីល បាន កមចី តាម រយៈ �រៀញ្ញញើ មាន កាល ក�ណ៍ត់
ធនាគារ ABA ជា ត្រឹបាក់ ដំុលាា�រ ឬ ត្រឹបាក់ រៀរៀល រៀ�យ មិន គិិត ថ្ងៃ�ួ រៀសវា ដំ�រៀណ៍ើរ ការ រៀសុើ សុ� កមចី រៀ�ើយ។ អុក �ចី អាចំ �ង់់ សង់ កមចី បាន ត្រឹគិ�់ រៀពល រៀវលា
រៀ�យ មិន មាន ការ ពិន័យ សត្រឹមា�់ ការ �ង់់ សង់ មុន កាល ក�ណ៍ត់ និង់ �ង់់ ការ ត្រឹបាក់ តាម ចំ�នួន ថ្ងៃ�ៃ ជាក់ ខែសែង់ ខែដំល ពួក រៀគិ បាន �ចី �ះុរៀណាះ��។ 

រៀដំើម�បី ីផិល ់ភាព ងាយ ត្រឹសួល �ខែនុម ជ្នូ អតិ�ជិ្ន កមច ីរ�ស ់�ួ�ន កុ�ង់ការ�កត់្រឹបាកច់ំលូគិណ៍នរី�សពួ់ករៀគិជាមួយធនាគារ ABA ធនាគារក៏ បាន ចាំ�់
ថ្ងៃដំ គិ ូជា ផួ�វ ការ ជា មួយ ធនាគារឯករៀទីសវីង់ (រៀ�ម�ូឌា) លីមីតធីត។ កុ�ង់ភាពជាថ្ងៃដំគិូរៀន� អតិ�ិជ្នរ�ស់ធនាគារ ABA និង់ធនាគារ ឯករៀទីស
វីង់ អាចំ រៀផទរ ត្រឹបាក់ ពី គិណ៍នី ABA រៀ�កាន់គិណ៍នី Wing និង់ពីគិណ៍នី Wing រៀ�កាន់គិណ៍នី ABA។ 

កុ�ង់ ខែ� មករា កិចំច ត្រឹពម រៀត្រឹពៀង់ សែី ពី ការ រៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ រៀសវា ទូីទាត់ ត្រឹបាក់តាមត្រឹ�ព័នធរៀអ�ិកត្រឹតូនិកសត្រឹមា�់ការ�ង់់ថ្ងៃ�ួរៀសវារៀសុើសុ�រៀល� អតិ សញ្ញាា�ណ៍
វិនិរៀ�គិិន តាម អនឡាញ ត្រឹតូវបានចុំ�ហិតុរៀលខារវាង់ឯកឧតិម សីូ សុជាតិ អគិគនាយកគិណ៍ៈកមមការមូល�ត្រឹតកមុ�ជា (គិ.ម.ក) និង់ រៀលាក 
Askhat Azhikhanov នាយកត្រឹ�តិ�តិិធនាគារ ABA ។ ខែផិករៀលើកិចំចត្រឹពមរៀត្រឹពៀង់ និង់ការភាា��់ត្រឹ�ព័នធទូីទាត់ត្រឹ�ក�រៀ�យ ភាព រៀជាគិជ្័យ 
វិនរិៀ�គិិន ខែដំល មាន ��ណ៍ង់ចាំ�់រៀផែើមការវិនិរៀ�គិរៀ�កុ�ង់ផ�សារមូល�ត្រឹតកមុ�ជា នឹង់អាចំ�ង់់ថ្ងៃ�ួរៀសវារៀសុើសុ�រៀល�អតិសញ្ញាា�ណ៍ វិនិរៀ�គិិន តាម
អនឡាញ ជា ត្រឹបាក់ រៀរៀល រៀ�យរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ ABA PAY ខែដំលជាមុ�ងារទីូទាត់ខែ��ឌីីជ្ី�លរ�ស់ធនាគារ ABA ឬអាចំទីូទាត់តាមកាត Visa, 
Mastercard ឬ កាត UnionPay រ�ស់ពួករៀគិ។ វិនិរៀ�គិិនអាចំរៀធវើ ការ ទូីទាត់ បាន រៀ�យ សុវតុិភាព និង់ ត្រឹគិ�់ រៀពល រៀវលា រៀ� រៀលើ រៀគិហិទី�ព័រ
រ�ស់ គិណ៍ៈ កមមការ មូល�ត្រឹត កមុ�ជា (គិ.ម.ក)។ 

កុ�ង់ការ��រៀពញកាតពវកចិំចរ�ស�ួ់�នជ្នូវិនរិៀ�គិិនសញ្ញាា��ណ៍ណ ABA រៀ�ខែ�កមុៈៈ ធនាគារ ABA បានរៀធវើការទីទូាតក់ារត្រឹបាក ់សរ�ុ រៀលើ សញ្ញាា��ណ៍ណ
ស្ថាជី្វកមម រៀលើក ទីី មួយ រ�ស់ធនាគារ ABA ជ្នូវិនរិៀ�គិិន តាមរយៈភំា�កង់ារទូីទាតស់្ថាច់ំត្រឹបាក់ ធនាគាររៀអសីុលី� ភអីលិសីុ។ សរ�ុ វិនរិៀ�គិិន 
៦៨ បាន ទីទីួល ការ ទីូទាត់ ការ ត្រឹបាក់ ចំ�នួន  ៣.២៨៦.៨១៣.៧៥០ រៀរៀល។ 

ធនាគារ ABA បានរៀបា�ផ�សាយ សញ្ញាា� �ណ៍ណ ស្ថាជ្ីវ កមម ខែដំល មាន តថ្ងៃមួ  ៨៤,៨២១ �ី�លាន រៀរៀល ខែដំល មាន តថ្ងៃមួ  ១០០.០០០ រៀរៀល កុ�ង់ មួយ
សញ្ញាា��ណ៍ណ និង់ មាន កាល ក�ណ៍ត់ �ីឆ្នាំំ��។ អត្រឹតា ការ ត្រឹបាក់ គិឺ  ៧,៧៥% កុ�ង់ មួយ ឆ្នាំំ�� រៀ�យ ទីូទាត់ ការ ត្រឹបាក់ រាល់ ពាក់ កណាា�ល ឆ្នាំំ�� មិង់។



5ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ១ ឆ្នាំំ�� ២០២០

ថ្លែនែកទីី 2 

ព័័�៌មានៈ អំំព័ី លទីធនល ប្រ��ិ��ីិការ ធីរកិចំច



6 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ១ ឆ្នាំំ�� ២០២០

a. a. លទីធផល ត្រឹ�តិ�តិិការ ធុរកិចំច លទីធផល ត្រឹ�តិ�តិិការ ធុរកិចំច   រៀ�យ រួម �ញ្ញច�ល ព័ត៌មាន តាម ខែផុករៀ�យ រួម �ញ្ញច�ល ព័ត៌មាន តាម ខែផុក

លទីធផល សរៀត្រឹមចំ បាន ស�ខាន់ៗ ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០   ឆ្នាំំ��២០១៩

  ផុ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន ផុ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន 

 ចំ�នួនគិណ៍នីឥណ៍ទាន  ៧១.០០២ ៦៦.៥១៣

ឥណ៍ទានដំុលសរុ� (លានរៀរៀល) ១២.១៩៥.០៧៧ ១១.២៦៥.០៣៧

  ផុ�ក ស�វា ប��ក់ �ញញើផុ�ក ស�វា ប��ក់ �ញញើ

 ចំ�នួនគិណ៍នីត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើ  ៩៣៩.២៣១ ៨២៨.៦៥១

ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើសរុ� (លានរៀរៀល)  ១៤.០៥២.០៥៩ ១៣.៨៣៦.០២៥

 ព័ត៌មាន ទីូទៅ  ព័ត៌មាន ទីូទៅ 

ចំ�នួនស្ថាខារៀ�ើកដំ�រៀណ៍ើការ  ៧៧ ៧៧

ចំ�នួន�ុគិគលិកសរុ�  ៦. ៧៥៨ ៦.៤១០

ចំ�នួនមាា�សុីន រៀអធីអឹម  ៤៣០ ៤១៨

ចំ�នួនមាា�សុីនទីូទាត់  ១.៣១៧ ១.២១៤

b. b. រចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូលរចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូល

 ល. រ  ត្រឹ�ភព ចំ�ណ៍ូល
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០  ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩

ចំ�នួន (លាន រៀរៀល) ភាគិរយ(%) ចំ�នួន (លាន រៀរៀល) ភាគិរយ(%)

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់  ៣២៥.១៦៨ ៨៦,១៥   ២២៦.០៦១ ៨៦,០ ៧

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម 
និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ

 ៤៩.១៣៧ ១៣,០២  ៣៤.៣៤៧ ១៣, ០៨

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ  ៣.១២៥ ០,៨៣  ២.២២៩ ០,៨៥

ចំ�ណ៍ូលសរុ�ចំ�ណ៍ូលសរុ� ៣៧៧.៤៣០៣៧៧.៤៣០ ១០០១០០ ២៦២.៦៣៧២៦២.៦៣៧ ១០០១០០
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ថ្លែនែកទីី 3 

របាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ថ្លែ�ល បានៈ ប្រ�ួ�ព័ិនៈិ�្យ
ង្ខេ�ើ� វិញ ង្ខេ�យ សវនៈ ករ ឯករាជ្្យ
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សូមរៀ�ង់ឧ�សមុនធរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ខែដំលត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យរៀ�ើង់វិញរៀ�យសវនករឯករាជ្�យ
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ថ្លែនែកទីី 4 

ការ ព័ិភាក្សា នៈិ� ការ វិភាគ្គ រ�ស់ គ្គណ៍ៈ ប្រគ្គ�់ប្រគ្គ�
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ការពិភាក�សា និង់វិភាគិខាង់រៀត្រឹកាមរៀន�រៀផ្លាោ�តស�ខាន់រៀលើលទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការ និង់ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវតុ�ខែផិករៀលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�គិិតត្រឹតឹម
កាល�រិរៀចំេទីថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២០ ខែដំលត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យរួចំរាល់ រៀ�យសវនករឯករាជ្�យ។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ត្រឹតូវបានរៀរៀ�
ចំ�ត្រឹស�តាមសិង់់�ររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�អនិរជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា (“CIFRS”) និង់អនុរៀលាមរៀ�តាម�ទី�ញ្ញញតិិគិណ៍រៀនយ�យពាក់ព័នធនិង់រៀគាល
ការណ៍៍ខែណ៍នា�នានាខែដំលរៀចំញរៀ�យ ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា។ ធនាគាររៀធវើការពិភាក�សានិង់វិភាគិរៀ�រៀលើ សមាសធាតុស�ខាន់ៗថ្ងៃនរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវតុ� និង់ កតាោ�ស�ខាន់ៗខែដំល�ះ�ពាល់ដំល់ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរ�ស់ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់។

a. a. ទីិដំឋភាព ទីូរៀ� ថ្ងៃន ត្រឹ�តិ�តិិការទីិដំឋភាព ទីូរៀ� ថ្ងៃន ត្រឹ�តិ�តិិការ
១. ការ វិភាគិ ចំ�ណ៍ូល

ធនគារ វឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ មានត្រឹ�ភពចំ�ណ៍ូលធ�ៗចំ�នួន៣ គិឺ ចំ�ណ៍ូលមកពីការ ត្រឹបាក់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ និង់ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ។

 ■ ចំ�ណូ៍លមកពីការត្រឹបាក់ រួមមាន ចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការផិល់ឥណ៍ទានដំល់អតិ�ិជ្ន ចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការ�ក់ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើររៀ� ធនាគារ 
និង់ ចំ�ណ៍ូល មក ពី មូល�័ត្រឹត វិនិរៀ�គិ នានា

 ■ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ រួមមាន ការសន�យាឥណ៍ទាន ចំ�ណ៍ូលពីការរៀផទរត្រឹបាក់និង់រៀវរត្រឹបាក់ ចំ�ណ៍ូលពី�័ណ៍ណរៀផ��ង់ៗ

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

២. ការ វិភាគិ ចំ�ណ៍ូល តាម ខែផុក

ល.រ ត្រឹ�ភព ចំ�ណ៍ូល
ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩

ចំ�នួន (លាន រៀរៀល)  ភាគិរយ (%) ចំ�នួន (លាន រៀរៀល)  ភាគិរយ (%)

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់  ៣២៥.១៦៨ ៨៦,១៥   ២២៦.៦០១ ៨៦,០ ៧

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម  
និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ  ៤៩.១៣៧ ១៣,០២  ៣៤.៣៤៧ ១៣, ០៨

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ  ៣.១២៥ ០,៨៣  ២.២២៩ ០,៨៥

 ចំ�ណ៍ូល សរុ�  ចំ�ណ៍ូល សរុ�  ៣៧៧.៤៣០  ៣៧៧.៤៣០ ១០០១០០  ២៦២.៦៣៧  ២៦២.៦៣៧ ១០០១០០

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ ទីទួីលបានចំ�ណូ៍លដ៏ំធ�មកពកីារត្រឹបាក់ ខែដំលមានចំ�នួន ៨៦% ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�ណូ៍លសរ�ុកុ�ង់ ត្រឹតមីាសទីី១ ឆំ្នាំ��២០២០ 
ខែដំលរៀ�កុ�ង់រៀនា� ៩៦%បានមកពីចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការផិល់ឥណ៍ទានដំល់អតិ�ិជ្ន។

៣. ការ វិភាគិ គិមាា�ត ចំ�រៀណ៍ញ ដំុល

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ បានរៀរៀ�ចំ�របាយការណ៍៍លទីធផលរ�ស់�ួ�នកុ�ង់ទីត្រឹមង់់ជារបាយការណ៍៍ខែដំលមនិ�ងាា�ញពីត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញដុំល។  �ះខុែនិ 
ទីត្រឹមង់់របាយការណ៍៍រៀន�អាចំ�ងាា�ញរៀលើចំ�រៀណ៍ញការត្រឹបាក់សុទីធ ខែដំលទីទួីលបានមកពចីំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់សរ�ុ ដំកនងឹ់ចំ�ណាយការត្រឹបាក់ខែដំល
នឹង់ ត្រឹតូវ យកមកពិភាក�សារៀ�កុ�ង់ចំ�ណ៍ុចំ ការវិភាគិចំ�រៀណ៍ញ(ខាត) មុន�ង់់ពនធ។
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៤. ការ វិភាគិ ចំ�រៀនញ  (ខាត)  មុន �ង់់ពនធ

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ ចំ�រៀណ៍ញ ខាត
ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(ភាគិរយ)

ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់  ៣២៥.១៦ ៧   ២២៦.០៦១  ៩៩. ១០៦  ៤៣,៨៤

ចំ�ណាយរៀលើការត្រឹបាក់  (៥៥.២២២)  (៥១.១៧ ៤)  (៤.០ ៤៨) ៧,៩១

ចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធ  ២៦៩.៩៤៥  ២៦៩.៩៤៥  ១៧៤.៨៨៧ ១៧៤.៨៨៧  ៩៥.០៥៨ ៩៥.០៥៨ ៥៤,៣៥៥៤,៣៥

ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ  ៤៩.១៣៧  ៣៤.៣៤៧  ១៤.៧៩០ ៤៣,០៦

ចំ�ណាយកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ  (១៨.០៤២)  (១២.០២៣)  (៦.០១៩) ៥០,០៦

ចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថារសុទីធចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថារសុទីធ  ៣១.០៩៥  ៣១.០៩៥  ២២.៣២៤  ២២.៣២៤  ៨.៧៧១ ៨.៧៧១ ៣៩,២៩៣៩,២៩

ចំ�ណ៍ូលត្រឹ�តិ�តិិការរៀផ��ង់ៗ  ៣.១២៥  ២.២២៩  ៨៩៦ ៤០,២០

ចំ�ណាយ�ុគិគលិក  (៧៣.៣១៥)  (៤០.៩០ ១)  (៣២.៤១ ៤) ៧៩,២៥

ចំ�ណាយត្រឹ�តិ�តិិការ  (៣១. ៧៩៩)  ( ១៩.២១៧)  (១២. ៥៨២)  ៦៥,៤៧

ចំ�ណាយរំលស់  (១៦.៣០៣)  (១២.៩ ៦៣)  (៣.៣ ៤០) ២៥, ៧៧

ប��ក់ចំ�ណ�ញពីប�តិ�តិិការប��ក់ចំ�ណ�ញពីប�តិ�តិិការ  ១៨២.៧៤៨  ១៨២.៧៤៨  ១២៦.៣៥៩ ១២៦.៣៥៩  ៥៦.៣៨៩ ៥៦.៣៨៩ ៤៤,៦៣៤៤,៦៣

ការខាត�ង់់រៀលើឱនភាពថ្ងៃនតថ្ងៃមួរៀលើឧ�ករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវតុ�

(៧.៩៨១)  (៣.៣៣៦)  (៤.៦៤៥)  ១៣៩,២៤

ប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធ ១៧៤.៧៦៧១៧៤.៧៦៧ ១២៣.០២៣១២៣.០២៣ ៥១.៧៤៤៥១.៧៤៤ ៤២,០៦៤២,០៦

កុ�ង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធមានចំ�នួន ១៧៤.៧៦៧លានរៀរៀល ខែដំលបានរៀកើនរៀ�ើង់ ៤២,០៦% រៀសមើនឹង់  
៥១.៧៤៤លានរៀរៀល រៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩ ។ ការរៀកើនរៀ�ើង់ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរៀន� គិឺ�ណាា�លមកពីការរៀកើនរៀ�ើង់ 
៤៣,៨៤%ថ្ងៃនចំ�ណូ៍លមកពីការត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ ៤៣,០៦% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩។



12 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ១ ឆ្នាំំ�� ២០២០

៥. ការ វិភាគិ ចំ�រៀនញ  (ខាត)  កុ�ង់ ការិយ�រិរៀចំេទី 

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ ចំ�រៀណ៍ញ ខាត
ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(  ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ  ១៧៤.៧៦៧   ១២៣.០២៣   ៥១.៧៤៤  ៤២,០៦

ចំ�ណាយពនធរៀលើត្រឹបាក់ចំ�ណ៍ូល (៣៨.៤៥០) (២៣.៩២៨) (១៤.៥២២) ៦០,៦៩

ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកុ�ង់គ��ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកុ�ង់គ�� ១៣៦.៣១៧១៣៦.៣១៧ ៩៩.០៩៥៩៩.០៩៥  ៣៧.២២២  ៣៧.២២២ ៣៧,៥៦៣៧,៥៦

កុ�ង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ បានទីទួីលត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ�នាា��់ពី�ង់់ពនធ ចំ�នួន ១៣៦.៣១៧លានរៀរៀល 
ខែដំលបានរៀកើនរៀ�ើង់ចំ�នួន ៣៧,៥៦% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩ �ងាា�ញអ�ពីការលូតលាស់�ា�ង់ខាា��ង់រ�ស់ធនាគារ។ 
ជាលទីធផល ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ ទីទួីលបានអនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់មូលធនចំ�នួន ៥,៨០% និង់ អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់ 
ត្រឹទីព�យសកមមចំ�នួន ០,៧៣% គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២០។

៦. ការ វិភាគិ លទីធផល លមិិត កុ�ង់ ការិយ�រិរៀចំេទី

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ ចំ�រៀណ៍ញ ខាត
ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី១ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
( ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកុ�ង់ត្រឹគា  ១៣៦.៣១៧   ៩៩.០៩៥   ៣៧.២២២  ៣៧,៥៦

ការ ខាតលមិិតរៀផ��ង់ៗ  (១.០៣៧)  (១៧៥)  (៨៦២)  ៤៩២,៥៧

ប��ក់ចំ�ណ�ញលមិិតសរុ�ប��ក់ចំ�ណ�ញលមិិតសរុ� ១៣៥.២៨០១៣៥.២៨០ ៩៨.៩២០៩៨.៩២០  ៣៦.៣៦០  ៣៦.៣៦០ ៣៦,៧៦៣៦,៧៦

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

គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២០ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទីួលស្ថាា�ល់ថា ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ មិនមានកតាោ�ស�ខាន់ៗ និង់និនាំ� ការ
ស�ខាន់ៗណា ខែដំល អាចំ �ះ�ពាល់ដំល់ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវតុ� និង់លទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់រៀ�ើយ។

b. b.  កតាោ� ស�ខាន់ៗ ខែដំល �ះ�ពាល់ រៀលើ ផល ចំ�រៀណ៍ញ កតាោ� ស�ខាន់ៗ ខែដំល �ះ�ពាល់ រៀលើ ផល ចំ�រៀណ៍ញ
១. ការ វិភាគិ ពី លកខ�ណ៍ឌ ថ្ងៃន តត្រឹមូវការ  និង់ ការ ផគត់ផគង់់  

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

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

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

កតាោ�ទា�ង់ពីររៀន� ត្រឹតូវបានរា�់�ញ្ញច�លជាមួយការ�និអភិវឌី�ឍរៀលើត្រឹ�ព័នធឌីីជ្ី�លរ�ស់ធនាគារ ខែដំលផែល់ជ្ូនអតិ�ិជ្ននូវផលិតផល និង់ រៀសវា
កមម ហិិរញ្ញញ វតុ� ដំ៏ទី�រៀនើ� និង់ត្រឹ�ក�រៀ�យនវានុវតិ។

រៀ�កុ�ង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ កមមវិធី ABA Mobile ខែដំលជាត្រឹ�ព័នធ�រៀត្រឹមើរៀសវារូ�វនិរ�ស់ធនាគារ ទីទីួលបានមុ�ងារ�មីមួយ គិឺកមចីភាា�មៗ
តាមរយៈ�រៀញ្ញញើមានកាលក�ណ៍ត់។ មុ�ងាររៀន�  ជ្ួយឲ្�យអុករៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់កមមវិធី អាចំទីទីួលបានកមចីខាំ�តតូចំ សត្រឹមា�់តត្រឹមូវការស្ថាចំ់ត្រឹបាក់�នាា�ន់ 
រៀ�យមិនចាំ�បាច់ំ�ទិីគិណ៍ន�ីរៀញ្ញញើមានកាលក�ណ៍ត ់ខែដំលរៀធវើឲ្�យបាត�់ង់់ការត្រឹបាករ់ៀ�ើយ។  ABA ជាធនាគារដំ��ងូ់រៀគិរៀ�កមុ�ជា ខែដំលអនញុ្ញាា�
តឲ្�យអុករៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់រៀសវាធនាគារតាមទីូរស័ពទ ទីទីួលបានកមចីភាា�មៗ។

ធនាគារក៏បានវិនិរៀ�គិដ៏ំស�ខានរ់ៀ�កុ�ង់ការពត្រឹង់ងឹ់ឧ�ករណ៍៍សវយ័រៀសវាធនាគារ រៀ�យរៀធវើការដំ�រៀណ៍ើង់�ខែនុមនូវមាា�សីុន�ក ់ATM មាា�សីុន�ក/់
ដំកត្រឹបាក់ មាា�សុីន�ក់ត្រឹបាក់ មាា�សុីនទីូទាត់ POS និង់ការពត្រឹង់ីក�ណាា�ញទីូទាត់តាមកូដំ QR រ�ស់�ួ�ន។
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២. ការ វិភាគិ ពី ការ រៀ�ើង់ ចំុ� ថ្ងៃន ថ្ងៃ�ួ វតុ�ធាតុរៀដំើម 

ធនាគារ ABA ត្រឹ�តិ�តិិការរៀ�កុ�ង់វិស័យរៀសវាកមម ដំូរៀចុំ� ការរៀ�ើង់ចំុ�ថ្ងៃនតថ្ងៃមួវតុ�ធាតុរៀដំើម មិន�ះ�ពាល់ដំល់ធនាគាររៀ�ើយ។ 

៣. ការ វិភាគិ រៀលើ ពនធ 

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់សិុតរៀ�រៀត្រឹកាមចំ�បា�ថ់្ងៃនត្រឹកមុហុីិនពាណ៍ជីិ្កមមកុ�ង់វសិយ័ពនធ�រថ្ងៃនត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជា ដំរូៀចុំ� ធនាគារ មាន កាតពវកចិំច កុ�ង់
ការ �ង់់ពនធ រៀ�យអនុរៀលាមរៀ�តាមចំ�បា�់ និង់រៀគាលការណ៍៍ខែណ៍នា�ពាក់ព័នធនានា ខែដំលបានក�ណ៍ត់រៀ�យអគិគនាយ�ា�នពនធ�រថ្ងៃនកមុ�ជា។ 

ការ�ង់់ពនធពាក់ព័នធនានារ�ស់ធនាគារ ជូ្នរៀ�អគិគនាយ�ា�នពនធ�រ គឺិជាការរមួចំ�ខែណ៍កកុ�ង់ការអភវិឌី�ឍ ក៏ដូំចំជារៀធវើឲ្�យមានក�រៀណ៍ើនរៀសដំឋកិចំចរៀ�
កុ�ង់ត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជាង់ផង់ខែដំរ។ សត្រឹមា�់អនរុៀលាមភាពលិរៀលើកាតពវកិចំចពនធ�រ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ ទីទួីលបានវិញ្ញាា��ន�ត្រឹតអនរុៀលាម
ភាព ស្ថារ រៀពើពនធត្រឹ�រៀភទី "មាស" ពី អគិគនាយ�ា�ន ពនធ�រ រៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០១៩ ខែដំលមានសុពលភាព ២ឆ្នាំំ�� សត្រឹមា�់ឆ្នាំំ��ជា�់ពនធ 
២០១៩ និង់២០២០។

៤. ការ វិភាគិ រៀលើ ធាតុ ខែដំល �ុស ពី ធមមតា  និង់ ធាតុ វិស្ថាមញ្ញញ

គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២០ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទួីលស្ថាា�ល់ថា ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ មិនមានផល�ះ�ពាល់ជាស្ថារវនិរៀ�យ
សកមមភាព ត្រឹ�តិ�តិិការ ឬត្រឹពឹតិិការណ៍៍ណាមួយ ខែដំលមានលកខណ៍ៈជាស្ថារវនិ និង់មិនត្រឹ�ត្រឹកតីរៀនា�រៀទី។

ទីនទមឹនងឹ់ការរីករាល�លថ្ងៃនវីរុសកវីូដំ-១៩ (COVID-១៩) រៀសដំឋកិចំចពិភពរៀលាក មានការធាា�ក់ចុំ�គិរួឲ្�យកតស់មាា�ល់។ ត្រឹស�រៀពលជាមួយគំា�រៀន� 
គិណ៍ៈ ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់បានវាយតថ្ងៃមួពផីល�ះ�ពាល់រ�សវ់រីសុកវូដីំ-១៩ មករៀលើធនាគារ រៀហិើយសនិុ�ា�នថា មនិមានផល�ះ�ពាល់ជាស្ថារវនិមករៀលើ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ធនាគាររៀទី។ 

c. c. ការ ខែត្រឹ�ត្រឹ�ួល ស�ខាន់ៗ រៀលើ ការ លក់ ការ ខែត្រឹ�ត្រឹ�ួល ស�ខាន់ៗ រៀលើ ការ លក់   និង់ ចំ�ណ៍ូលនិង់ ចំ�ណ៍ូល
កុ�ង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ ទីទួីលបានក�ណ៍ត់ត្រឹតាក�រៀណ៍ើនថ្ងៃនចំ�ណ៍ូលគិួរឲ្�យកត់សមាា�ល់ រៀ�យធានាបាននូវ
ចំ�ណ៍ូល ការ ត្រឹបាក់សុទីធសរុ� ២៦៩,៩ �ី�លានរៀរៀល ខែដំលរៀសមើនឹង់ក�រៀណ៍ើន ៥៤,៣៥% រៀធៀ�នឹង់រយៈរៀពលដំូចំគាំ�កុ�ង់ឆ្នាំំ��២០១៩។ ចំ�រៀណ៍ញ
ត្រឹ�តិ�តិិការ មានចំ�នួនសរុ� ១៨២,៧ �ី�លានរៀរៀល ខែដំល�ុស់ជាង់ ត្រឹតីមាសទីី១ ឆ្នាំំ��២០១៩ ត្រឹ�មាណ៍ ៤៤,៦៣%។ 

d. d. ផល �ះ�ពាល់ ថ្ងៃន ការ �ិ�រ រូ�ិយ�័ណ៍ណ ផល �ះ�ពាល់ ថ្ងៃន ការ �ិ�រ រូ�ិយ�័ណ៍ណ   អត្រឹតា ការ ត្រឹបាក់ អត្រឹតា ការ ត្រឹបាក់   និង់ ថ្ងៃ�ួ ទី�និញនិង់ ថ្ងៃ�ួ ទី�និញ
ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ត្រឹ�កាន់ភាា��់នវូ យទុីធស្ថាស្ត្រសិមិន�រៀណាា�យឲ្�យទីទួីលរង់ហានភិយ័ពសី្ថាា�នភាពរ�ូយិ�ណ័៍ណ�ររៀទីសចំ�ហិរៀត្រឹចំើន។ ស្ថាា�ន
ភាពចំ�ហិថ្ងៃនរូ�ិយ�័ណ៍ណ�ររៀទីស ត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យ និង់ចាំត់ខែចំង់ជាត្រឹ�ចាំ� រៀ�យរៀធៀ�នឹង់តត្រឹមូវការត្រឹ�តិ�តិិការរូ�ិយ�័ណ៍ណរ�ស់ អតិ�ិជ្ន 
និង់ ការ ត្រឹគិ�់ ត្រឹគិង់ ត្រឹទីព�យសកមម ត្រឹទីព�យអសកមម និង់មូលធនភាគិហិីុនិករ�ស់ធនាគារ រៀ�យថ្ងៃល�ា�ង់ណាធានាបាននូវនិរនិរភាពថ្ងៃនត្រឹបាក់
ចំ�រៀណ៍ញជ្ូនធនាគារ។ 

ពាក់ ព័នធ នឹង់ អត្រឹតាការត្រឹបាក់ ធនាគាររក�សាបាននវូរៀគាលនរៀ�បាយអត្រឹតាការត្រឹបាក់រៀ�រត្រឹស្ថា�់ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើ និង់កមចរី�ស់�ួ�ន។ ដូំរៀចុំ� ធនាគារមិន
មាន ការ ខែត្រឹ�ត្រឹ�ួល ជា ស្ថារ វនិ ណា មួយពាក់ព័នធនឹង់អត្រឹតាការត្រឹបាក់កុ�ង់អ���ង់រៀពលរបាយការណ៍៍រៀន�រៀ�ើយ។

ឥទីធិពល ថ្ងៃនតថ្ងៃមួទី�និញ មិន�ង់កផល�ះ�ពាល់ដំល់ធនាគាររៀ�ើយ។ 

e. e. ផល �ះ�ពាល់ ថ្ងៃន អតិផរណាផល �ះ�ពាល់ ថ្ងៃន អតិផរណា
អត្រឹតាអតិផរណារៀ�កមុ�ជាកុ�ង់ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតូវបានព�យាករណ៍៍រៀ�យធនាគារអភិវឌី�ឍន៍អាសីុ (ADB) ថាមានកត្រឹមិតត្រឹតឹម ២,១%។ រៀ� កុ�ង់
ត្រឹតីមាស ទីី១ ឆ្នាំំ��២០២០ មិនមានផល�ះ�ពាល់ជាស្ថារវនិថ្ងៃនអតិផរណាមករៀលើចំ�ណាយត្រឹ�តិ�តិិការរ�ស់ធនាគាររៀ�ើយ។

f. f. រៀគាលនរៀ�បាយ រៀសដំឋកិចំច រៀគាលនរៀ�បាយ រៀសដំឋកិចំច   ស្ថាររៀពើពនធ ស្ថាររៀពើពនធ   និង់ រូ�ិយ វតុ� រ�ស់ រាជ្រ�ា�ភិបាលនិង់ រូ�ិយ វតុ� រ�ស់ រាជ្រ�ា�ភិបាល
រៀដំើមឆ្នាំំ��២០២០ កមុ�ជាជួ្�ត្រឹ�ទី�នឹង់�ញ្ញាា�ត្រឹ�ឈមរៀសដំឋកិចំច រៀ�យស្ថារការដំករៀចំញនូវកិចំចត្រឹពមរៀត្រឹពៀង់ជាមួយអឺរ�ុ�  ''អនុរៀត្រឹគា� ពនធ រៀលើ
ត្រឹគិ�់ មុ� ទី�និញ រៀលើក ខែលង់ ខែត  អាវុធ'' (EBA) និង់ការរីករាល�លថ្ងៃនវីរុសកូវីដំ-១៩។  វិស័យកាត់រៀដំរ  វិស័យរៀសវាកមម វិស័យរៀទីសចំរណ៍៍ 
និង់វិស័យស�ខាន់ៗសត្រឹមា�់ រៀសដំឋ កិចំច ជា រៀត្រឹចំើន រៀទីៀត ចាំ�់ រៀផែើម ជ្ួ� �ញ្ញាា� ល�បាក។

ធនាគារ ជាតិ ថ្ងៃន កមុ�ជា បាន រៀចំញ រៀសចំកិី ត្រឹ�កាស ព័ត៌មាន រៀល�ធ១៣-០២០-០០២ ចំុ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២០ សិីពី វិធាន ការ �ខែនុម
រៀដំើម�បី ីសត្រឹមួល នងិ់ជ្�រុញដំល់ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�នហិរិញ្ញញវតុ�ឲ្�យមានសនទនីយភាពរឹង់មា�។ ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា បាន ពន�យា រៀពល ឲ្�យរក�សាកត្រឹមតិត្រឹទីនា�់ រៀដំើម
ទីនុ �ន រៀសុើរៀវសិន (CCB) មកត្រឹតមឹ៥០% កាត់�នុយអត្រឹតាការត្រឹបាកអ់��បី�រមាថ្ងៃនត្រឹ�តិ�តិិការ ផិល់សនទនយីភាពរៀ�យមានការធានា (LPCO) 
ចំ�នួន០,៥% កាត់�នុយអត្រឹតាការត្រឹបាក់រៀលើមូល�ត្រឹតអាចំជួ្ញដូំរបាន (NCD) ចាំរឹកជារៀរៀលនិង់ជាដុំលាា�រអារៀមរិកកុ�ង់ កត្រឹមិតសម ត្រឹស� និង់
កាត ់�នុយ អត្រឹតា ត្រឹបាក ់�ត្រឹមុង់កាតពវកចិំច(RRR) ព៨ី% ចំ�រៀពា�ត្រឹបាករ់ៀរៀល នងិ់ ១២,៥%ចំ�រៀពា�រ�ិូយ�ណ័៍ណ មកត្រឹតមឹ៧%ចំ�រៀពា� ត្រឹបាក ់រៀរៀល និង់
រូ�ិយ�័ណ៍ណ កុ�ង់ រយៈ រៀពល៦ខែ� ចាំ�់ពីខែ�រៀមស្ថា ឆ្នាំំ��២០២០។ រៀលើសពីរៀន�រៀទីៀត ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជាបានកាត់�នុយកត្រឹមិតអនុបាត ត្រឹក�
�័ណ៍ឌ សនទនីយភាព (LCR) កុ�ង់កត្រឹមិតសមត្រឹស�តាមការចាំ�បាចំ់។



14 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ១ ឆ្នាំំ�� ២០២០

ថ្ងៃ�ៃទីី២៧  ខែ�មីនា ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារជាតិ ថ្ងៃនកមុ�ជា  បានរៀចំញស្ថារាចំរខែណ៍នា�ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវតុ�ឲ្�យរៀរៀ�ចំ�ឥណ៍ទានរៀ�ើង់វិញ រៀដំើម�បីី រក�សា
សិុរភាព ហិរិញ្ញញ វតុ� គា�ត្រឹទីសកមមភាពរៀសដំឋកចិំច និង់សត្រឹមាល�នទ�កដំល់អុកជា�់កមចខីែដំលជួ្�ត្រឹ�ទី��ញ្ញាា�ល�បាកកុ់�ង់�ង់់កមច ីអ���ង់រៀពល ថ្ងៃន ការ រីក រាល
�ល ថ្ងៃន វីរសុកវីូដំ-១៩។ ស្ថារាចំរខែណ៍នា�រៀន�  តត្រឹមូវឲ្�យត្រឹគឹិ�ស្ថាា�នហិរិញ្ញញវតុ��រៀង់កើតរៀគាលនរៀ�បាយ នងិ់នីតវិិធកុី�ង់ការរៀរៀ�ចំ�ឥណ៍ទាន រៀ�ើង់ វិញ 
នងិ់ យក ចិំតិ ទីកុ�ក�់ខែនុមដំលអ់ត�ិជិ្ន ជាពរិៀសសអត�ិជិ្នសិុតកុ�ង់វិសយ័រៀទីសចំរណ៍៍ វិសយ័កាតរ់ៀដំរ វិសយ័ស�ណ៍ង់់ នងិ់វិសយ័ដំកឹជ្ញី្ញ�ន។ 

វិធានការរៀន�រួមជាមួយការផែ�ចំរៀផែើមពីរាជ្រ�ា�ភិបាលកមុ�ជា មានរៀគាល��ណ៍ង់គា�ត្រឹទីជាពិរៀសសចំ�រៀពា�វិស័យរៀសដំឋកិចំច និង់ហិិរញ្ញញវតុ�។

គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់បានវាយតថ្ងៃមួ និង់សនិុ�ា�នថាស្ថាា�នភាព�ចំច���បីនុ មានផល�ះ�ពាល់តចិំតូចំ ចំ�រៀពា�លទីធផល ហិិរញ្ញញវតុ�ុ�កុ�ង់ត្រឹតីមាសទីី១ ឆំ្នាំ��២០២០ 
រ�ស់ធនាគារ។

រៀលាក Madi Akmambet
អភិបាលត្រឹ�តិ�តិិ

រៀលាក Madi Akmambet
អភិបាលត្រឹ�តិ�តិិ

 ហិតុរៀលខា អភិបាល រ�ស់ �ុគិគល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត

ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ� ឧសភា ឆ្នាំំ��២០២០
ហិតុរៀលខា និង់ត្រឹតា ជ្.  រៀលាក Dominic Jacques

អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ
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