
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំប្រ�ីមាសទីី២
គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិ�ុនា ឆ្នាំំ��២០២០

 ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈ អាសីី ចំំកា�់
(ធនាគារ ABA)



ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ២ ឆ្នាំំ�� ២០២០II

ព័័�៌មានៈ ហិិរញ្ញញវ�ុ� សង្ខេ�េ�

ស្ថាា�នភាព ហិិរញ្ញញវតុ� (លានរៀរៀល) ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ៣១ ខែ�ធូ�   ឆ្នាំំ��២០១៩

ត្រឹទីព�យសកមមសរុ�  ២០.៣៦៦.៦៥៥ ១៧.៩០៩.១៧០

��ណ៍ុលសរុ�  ១៧.៥៧៥.៤៩៩ ១៥.៨៨៦.៤២១

មូលធនសរុ� ២.៧៩១.១៥៦ ២.០២២.៧៤៩

 លទីធផល ហិិរញ្ញញវតុ�  (លានរៀរៀល) ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩

ចំ�ណ៍ូលសរុ� ៣៧៧.៤៣៧  ២៨៨.៤២២

 ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ មុន�ង់់ពនធ ១៦៧.៧៣ ១  ១២៧.៦០៦

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី ១៣០.៨៣០  ១០១.៤៨៧

ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�កូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី ១៣៧.៤៤ ១  ១០៩.៨៧១

អនុបាត ហិិរញ្ញញវតុ� (%) ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ៣១ ខែ�ធូ�   ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាតរៀស្ថាធនភាព  ២១,០៨ ១៩,៩៤

អនុបាត��ណ៍ុលរៀធៀ�នឹង់មូលធន  ៦២៩,៦៩  ៧៨៥,៣៩

អនុបាតសនទនីយភាព ១៨១,៦២ ១៦២,៣២

អនុបាតឥណ៍ទានមិនដំ�រៀណ៍ើរការ ០,៩០ ០,៧០

អនុបាត�រៀញ្ញញើរៀធៀ�នឹង់ឥណ៍ទាន ៨១,៨៦ ៨១,៤២

អនុបាតផលចំ�រៀណ៍ញ (%) ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់ត្រឹទីព�យសកមមមធ�យម (ROAA) [១] ០,៧ ០ ០, ៨០

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់មូលធនមធ�យម (ROAE) [១] ៥, ០៦  ៧,៦៣

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

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

គាា�ន គាា�ន

ភាគិលាភកូ�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�ៃទីី១ ខែ�រៀមស្ថា ដំល់ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិ�ុនា ថ្ងៃនឆ្នាំំ��នីមួយៗ។
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ប្រកាហិិិកអំំព័ីព័័�៌មានៈហិិរញ្ញញវ�ុ�សង្ខេ�េ� 

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

+១៣, ៧
ពីឆ្នាំំ��២០១ ៩

 ២០ ២០..៣៦៦៣៦៦..៦៥៥៦៥៥
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០

១៧១៧..៩០៩៩០៩..១៧០១៧០
ឆ្នាំំ��២០១៩

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

+១០, ៦
ពីឆ្នាំំ��២០១ ៩

 ១៧ ១៧..៥៧៥៥៧៥..៤៩៩៤៩៩
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០

១៥១៥..៨៨៦៨៨៦..៤២១៤២១
ឆ្នាំំ��២០១៩

មូលធន សរុ�មូលធន សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

+៣៨
ពីឆ្នាំំ��២០១ ៩

២២..៧៩១៧៩១..១៥៦១៥៦
ត្រឹតីមាសទីី២ 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

-១០
ពីត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១ ៩

០០,,៧០៧០
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០

០០,,៨០៨០
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩

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

-២៥៧
ពីត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១ ៩

៥៥,,០៦០៦
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០

 ៨ ៨,,៣៥៣៥
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩

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

+២៥,១
ពីត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១ ៩

 ១៣៧ ១៣៧..៤៤១៤៤១
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០

 ១០៩ ១០៩..៨៧១៨៧១
ត្រឹតីមាសទីី២ 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 ជាទីី រៀគារព �ំ��បាទី សូម អនុញ្ញាា�ត អធិ��បាយ កូ�ង់ របាយការណ៍៍ រៀន� អ�ពី លទីធផល ហិិរញ្ញញវតុ� រ�ស់ ធនាគារ ABA កូ�ង់ ត្រឹតីមាស ទីី ពីរ ឆ្នាំំ��
២០២០ រៀ�យ អនុវតិ តាម លកខ�ណ៍ឌ តត្រឹមូវ នានា រ�ស់ គិណ៍ៈកមមការ មូល � ត្រឹត កមុ�ជា (SECC)។

 ធុរកិចំច កមុ�ជា �និ រង់ ឥទីធិពល ពី ការ ធាា�ក់ ចុំ� ថ្ងៃន រៀសដំឋកិចំច  រៀ�យស្ថារ ការ រីក រាល�ល ថ្ងៃន វីរុស កូ វី ដំ-១៩ ទីូ ទា�ង់ ពិភពរៀលាក។ រៀ�តិរៀសៀមរា� 
និង់ រៀ�តិ ត្រឹព� សីហិ នុ ខែដំល មួយ ខែផូក ធ� ពឹង់ខែផិក រៀលើ វិស័យ រៀទីសចំរណ៍៍ បាន ទីទីួល រង់ ផល �ះ�ពាល់ �ា�ង់ ខាា��ង់។ សកមមភាព ពាណ៍ិជី្កមម  រៀ�
រៀ�តិបាតដ់ំ��ង់  នងិ់ ត��ន ់ជុ្�វញិ  បាន ធាា�ក ់ចុំ� �ា�ង់ ខាា��ង់ រៀ�យស្ថារ ការ �ិទី �ណ្ដាា� ផ�សារ រៀ� តាម ត្រឹចំកត្រឹព�ខែដំន កមុ�ជា- ថ្ងៃ�  �ណ៍ៈ ខែដំល វសិយ័ កាតរ់ៀដំរ 
ខែដំល ភាគិរៀត្រឹចំើន មាន មូល�ា�ន រៀ� រាជ្ធានី ភូ�រៀពញ និង់ រៀ�តិកណ្ដាា�ល បាន ជ្ួ�នឹង់ ឱនភាព ធៃន់ធៃរ។

 ពាកព់ន័ធ នងឹ់ �ញ្ញាា� រៀន� ធនាគារ ABA �និ រៀរៀ�ចំ� កមច ីរៀ�ើង់ វញិ ដំល់ អតិ�ជិ្ន រៀត្រឹកាម រៀគាលនរៀ�បាយ រៀរៀ�ចំ� កមច ីរៀ�ើង់ វញិ ខែដំល បាន អនុមត័ តាម
ស្ថារាចំរ ខែណ៍នា� រ�ស់ ធនាគារជាតិ ថ្ងៃន កមុ�ជា ចុំ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី២៧ ខែ�មនីា ឆ្នាំំ�� ២០២០។ កូ�ង់ ឆមាស ទីី ២ ឆំ្នាំ�� ២០២០ ធនាគារ បាន រៀរៀ�ចំ� រៀ�ើង់ វិញ ចំ�នួន 
៨.៥០៩ កមចី ខែដំល មាន តថ្ងៃមៃ ទីឹកត្រឹបាក់ ៤៣៥,៧ លាន ដំុលាា�រ អារៀមរិក។ អត្រឹតា ថ្ងៃន កមចី ខែដំល បាន រៀរៀ�ចំ� រៀ�ើង់ វិញ រៀ� កូ�ង់ ផល� ត្រឹត សរុ� រៀ� មាន
កត្រឹមិត ទា� និង់ មាន ចំ�នួន ១៦,៣%។ ត្រឹស� រៀពល ជាមួយ គាំ� រៀន� ABA ពិចាំរណ្ដា រៀរៀ�ចំ� កមចី រៀ�ើង់ វិញ ត្រឹ�ក�រៀ�យ គុិណ៍ភាព �ុស់ រៀ�យ
 ៩២% កូ�ង់ ចំ�រៀណ្ដាម រៀនា� បាន រៀសូើ សុ�  រយៈរៀពល អនុរៀត្រឹគា� រៀលើ ការ �ង់់ត្រឹបាក់ រៀដំើម  រៀ�យ �និ �ង់់ ខែត ការ ត្រឹបាក់។ ការ អនុវតិ ខែ�� រៀន� អនុញ្ញាា�តឲ្�យ
ធនាគារព�យាករណ៍៍រៀលើត្រឹ�ភពចំ�ណ៍លូ នងិ់ រៀធើើ ខែផនការ សកមមភាព សត្រឹមា� ់រយៈរៀពល មយួ ឆ្នាំំ�� រៀពញ។ ធនាគារ  ABA នងឹ់ �និ ជ្យួ ដំល់ អត�ិជិ្ន
កមចី រៀដំើម�បីី ជ្មូ� �ញ្ញាា� អ���ង់ រៀពល ក�ពុង់ ជ្ួ� ឧ�សគិគ តាម រយៈ រៀគាលនរៀ�បាយ រៀរៀ�ចំ� កមចី រៀ�ើង់ វិញ។

 ធនាគារ បាន យល់ �ា�ង់ ចំ�បាស់ នូវ តួនាទីី ស�ខាន់ ថ្ងៃន វិស័យ ហិិរញ្ញញវតុ� រៀ� កូ�ង់ រៀសដំឋកិចំច រ�ស់ ត្រឹ�រៀទីស ជាតិ  រៀហិើយ រៀត្រឹ�ពី ការ រៀរៀ�ចំ� កមចី រៀ�ើង់ វិញ  
ធនាគារ ក៏ �និ ផដល់ កមចី ដំល់ អតិ�ិជ្ន ចាំស់ �មី �ខែនុម រៀទីៀត។ ត្រឹតឹម អ���ង់ ឆមាស ទីី ២ ឥណ៍ទាន អាជី្វកមម ចំ�នួន ៦.១១៤ ខែដំល មាន ទឹីកត្រឹបាក់ 
៣២២,៥ ត្រឹតូវ បាន �រៀញ្ញចញ ជ្ូន អតិ�ិជ្ន។ លទីធផល រៀន� បាន �រៀង់ើើន ផល� ត្រឹត កមចី ដំុល ត្រឹ�មាណ៍ ៤,២% រៀលើ ផល� ត្រឹត កមចី ៣,១ �ី� លាន ដំុលាា�រ
អារៀមរិក គិិត ចាំ�់ពី ត្រឹតីមាស ទីី មួយ ដំល់ ត្រឹតីមាស ទីី ពីរ។

 រៀដំើម�បី ី�ខែនុម ការ គា�ត្រឹទី ដំល់ អាជី្វកមម ខែដំល រង់ ផល �ះ�ពាល់ ទូី ទា�ង់ ត្រឹ�រៀទីស ABA បាន ចូំលរមួ គិរៀត្រឹមាង់ សហិ ហិរិញ្ញញ��បីទាន ត្រឹទីត្រឹទីង់់ សហិត្រឹគាស ធុន
តចូំ នងិ់ មធ�យម ឆំ្នាំ��២០២០ (SCFS) រៀត្រឹកាម គិ�នតិ ផដ�ចំរៀផដើម រ�ស់ រាជ្រ�ា�ភបិាល កមុ�ជា កូ�ង់ រៀគាល��ណ៍ង់ ផដល ់ឥណ៍ទាន មានការ ត្រឹបាក ់ទា� រៀដំើម�បីី
ជ្�រញុ ការ អភិវឌ្�ឍ សហិត្រឹគាស ធុន តូចំ និង់ មធ�យម រៀ� កូ�ង់ ត្រឹ�រៀទីស។ រៀត្រឹកាម គិរៀត្រឹមាង់ សហិ ហិរិញ្ញញ��បីទាន រៀន� ធនាគារ ABA បាន ផដល់ កមច ីសត្រឹមា�់
ទីុន �ង់ើិល និង់ ចំ�ណ្ដាយ មូលធន ជាមួយ អត្រឹតា ការ ត្រឹបាក់ ពិរៀសស ៧% កូ�ង់ មួយ ឆ្នាំំ��ជាមួយ រយៈរៀពល ឥណ៍ទាន ៧ ឆ្នាំំ��។

 ខែផូក មូលនធិិ ធនាគារ ABA �និ ស្ថាង់ រៀ�ើង់ នូវ សិុរភាព ផល� ត្រឹត �រៀញ្ញញើ រ�ស់ �ៃ�ន ខែដំល បាន រៀកើនរៀ�ើង់ កូ�ង់ ត្រឹតីមាស ទីី ពីរ រៀលើ មូលនធិិ ៣,៨ �ី� លាន
ដំលុាា�រ អារៀមរកិ ខែដំល មាន ក�រៀណ៍ើន ៨,៦% រៀធៀ� នឹង់ ត្រឹតីមាស ទីី មួយ សត្រឹមា�់ ឆ្នាំំ�� ២០២០។ អត�ិិជ្ន កាន់ខែត រៀត្រឹចំើន រៀ�ើង់ៗ �និ រៀត្រឹជ្ើស យក ABA 
រៀធើើ ជា ថ្ងៃដំគិូ �រៀត្រឹមើរៀសវា ធនាគារ ដំល់ ពួក រៀគិ។ ជា លទីធផល មូល�ា�ន អតិ�ិជ្ន រ�ស់ ធនាគារ រៀ� កូ�ង់ ត្រឹតីមាស ទី ីពីរ រៀកើន បាន ១៥% រៀហិើយ ចំ�នួន
អតិ�ិជ្ន ABA បាន រៀ�ើង់ ហិួស ១ លាន។

 ស�រៀ�រៀលើ សូចំនាករ សមតុភាព ហិិរញ្ញញវតុ� រ�ស់ ធនាគារ រៀ� កូ�ង់ ត្រឹតីមាស ទីី ពីរ ត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ��រៀយើង់ �និ ទីទីួល បាន ក�រៀណ៍ើន ត្រឹ�ក�រៀ�យ សុិរភាព។

 គិិត ត្រឹតមឹ ដំ�ណ្ដាចំត់្រឹតីមាស ទីី ពរី  ឆ្នាំំ�� ២០២០  ត្រឹទីព�យសកមម សរ�ុ រៀកើន បាន  ៨,៧% រៀធៀ� នឹង់ ត្រឹតីមាស ទីី មួយ នងិ់ សម មូល ៥ �ី� លាន ដុំលាា�រ អារៀមរកិ។ 
មូលធន ភាគិ ហិីុ និករ �ស់ ធនាគារ រៀកើនរៀ�ើង់ ដំល់ ៦៨២លានដំុលាា�រអារៀមរិក កូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទីថ្ងៃនរបាយការណ៍៍។ ធនាគារ  មាន សមតុភាព
អាចំ រក�សា បាន ផល ចំ�រៀណ៍ញ សុទីធ ៣២,១ លាន ដុំលាា�រ អារៀមរិក កូ�ង់ ត្រឹតីមាស ទីី ពីរ ឆំ្នាំ�� ២០២០ �ណ៍ៈ ត្រឹបាក់ ចំ�រៀណ៍ញ សុទីធ តា�ង់ពី រៀដំើមឆំ្នាំ�� រៀកើន
ដំល់ ៦៥,៦ លាន ដំុលាា�រ អារៀមរិក។

 ធនាគារ  ក ៏�និ វនិរិៀ�គិ រៀលើ ធនាគារ ឌី្ជ្�ីល រ�ស ់�ៃ�ន។ ការណ៍៍ រៀន� រៀធើើ ឲ្�យ ត្រឹ�ព័នធ ទូីទាត ់អន ឡាញ PayWay រ�ស ់ABA ត្រឹតូវ បាន រៀត្រឹជ្ើសរៀរសី
សត្រឹមា�់ ការ ត្រឹ�មូល ការ ទូីទាត ់រៀ� រៀលើ ថ្នាំ�ល �រៀចំចកវទិី�យា ពត័ម៌ាន Single Portal សត្រឹមា�់ ការ ចុំ��ញ្ញី ីអាជ្វីកមម អន ឡាញ ខែដំល �រៀង់ើើត រៀ�ើង់ រៀ�យ
ត្រឹកសួង់ រៀសដំឋកិចំច និង់ ហិិរញ្ញញវតុ� រៀ�យ មាន កិចំច សហិត្រឹ�តិ�តិិការ ជាមួយ ត្រឹកសួង់ និង់ ទីីភាំ�ក់ងារ រ�ា�ភិបាល ជា រៀត្រឹចំើន រៀផ��ង់ រៀទីៀត។

 ធនាគារ តាម ទីូរស័ពទ ថ្ងៃដំ  ABA Mobile ទីទីួល បានការ ពត្រឹង់ឹង់ �ខែនុម ជា រៀត្រឹចំើន ដំូចំ ជា រៀសវា រៀផទរ ត្រឹបាក់ រៀ� ធនាគារ កូ�ង់ត្រឹសុក មុ�ងារ ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ កាត
ធនាគារ និង់ មុ�ងារ រៀផទរ ត្រឹបាក់ ឆៃង់ ត្រឹ�រៀទីស និង់ កូ�ង់ ត្រឹ�រៀទីស ភាា�មៗ ជាមួយ Visa Direct។

 កូ�ង់ ទិីដំឋភាព ទូីរៀ� ABA �និ អនុវតិ យុទីធស្ថាស្ត្រសិ ធុរកិចំច រ�ស់ �ៃ�ន រៀ�យ រៀ�ោ�ត ការ យកចិំតិទុីក�ក់ រៀលើ ផលិតផល ហិិរញ្ញញវតុ� ឌ្ីជ្ី�ល ក៏ ដូំចំ ជា
ឥណ៍ទាន ត្រឹ�ក�រៀ�យ ផលិតភាព ដំល់ អាជី្វកមម រៀ� កូ�ង់ វសិយ័ ខែដំល �រៀត្រឹមើ ដំល់ រៀសដំឋកចិំច ពិតត្រឹបាកដំ។ ធនាគារ  អនុវតិ វ��បីធម៌ ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ ហានភិយ័
ដំ៏ រឹង់ មា� ខែដំល ពត្រឹង់ឹង់ រៀ�យ មុ�ងារ សវន កមម និង់ ត្រឹ�តិ�តិិ តាម ទីូ ទា�ង់ ធុរកិចំច រ�ស់ �ៃ�ន។

 កូ�ង់ នាម ជា ធនាគារពាណ៍ិជ្ី កមុ� ជាទីី មួយ ខែដំល រៀបា�ផ�សាយ សញ្ញាា��័ណ៍ណ ស្ថាជ្ីវកមម កូ�ង់ ចំ�នួន ទឹីកត្រឹបាក់ សរុ� ៨៤,៨ �ី� លាន រៀរៀល ABA ក៏ រៀដំើរតួ
នាទីី ស�ខាន់ កូ�ង់ ការ អភិវឌ្�ឍ ទីីផ�សារ មូល � ត្រឹត និង់ រៀលើកកមុស់ ត្រឹបាក់ រៀរៀល។ 



ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ២ ឆ្នាំំ�� ២០២០VI

 រៀ�យ សរៀង់ើត រៀលើ ការណ៍៍ រៀន� នងិ់ សមទិីធផល សរៀត្រឹមចំ បាន រៀផ��ង់ រៀទីៀត រ�ស់ ធនាគារ ទីស��នាវដំដ ីអនិរជាតិ Euromoney បាន ផដល់ កតិិយិស ជ្នូ 
ABA ជាមួយ ពានរងាា�ន់ “ ធនាគារ រៀឆូើម ជាង់រៀគិ រៀ� កមុ�ជា ឆ្នាំំ�� ២០២០” ខែដំល ត្រឹតូវ បាន រៀចំញផ�សាយ កូ�ង់ ខែ�កកើ� ឆ្នាំំ�� ២០២០។

 ត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភបិាល  នងឹ់ �និ រៀដំើរតួ នាទីី កូ�ង់ ការ ពិនិត�យ រៀមើល ការ ត្រឹ�ត�ិតិិ នូវ យុទីធស្ថាស្ត្រសិ រ�ស់ ធនាគារ រៀ�យ ខែផិក រៀលើ ការ អនវុតិ លិ ��ផុត  នងិ់ សិង់់�រ
នានា។ សត្រឹមា�់ រៀហិតុផល រៀន� ត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល មាន សមតុភាព រៀពញរៀលញ ខែដំលសមាជិ្ក រ�ស់ �ៃ�ន ខែដំល មាន ស្ថាវតារ និង់ ជ្�នាញ រឹង់ មា�
ខាង់ ហិិរញ្ញញវតុ� និង់ អភិបាលកិចំច ស្ថាជ្ីវកមម។

 ត�ណ្ដាង់ ឲ្�យ ត្រឹកមុត្រឹ�ឹក�សាភិបាល  �ំ�� សូម អរគុិណ៍ ចំ�រៀពា� គិណ៍ៈ ត្រឹ�តិ�តិ ិថ្ងៃន ធនាគារ  ABA សត្រឹមា�់ ភាព ជា អូកដឹំកនា� និង់ ការ រៀ�ជិាា� ចំតិិ រ�ស ់ពកួ រៀគិ
។ �ំ�� ក៏ សូម ខែ�ៃង់អ�ណ៍រគិុណ៍ ចំ�រៀពា� ធនាគារជាតិ ថ្ងៃន កមុ�ជា និង់ គិណ៍ៈកមមការ មូល � ត្រឹត កមុ�ជា (SECC) សត្រឹមា�់ មគិគរៀទីសក៍ និង់ ការ គា�ត្រឹទី។

 ជា ចុំង់ រៀត្រឹកាយ  �ំ�� សូម ខែ�ៃង់អ�ណ៍រគុិណ៍ ចំ�រៀពា� អតិ�ិជ្ន ទា�ង់អស់  និង់ ភាគិី ពាក់ព័នធ នានា សត្រឹមា�់ ទី�នុកចំិតិ រ�ស់ ពួក រៀគិ មក រៀលើ ធនាគារ ABA 
ត្រឹគិ�់រៀពលរៀវលា។  

ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ� កកើ� ឆ្នាំំ��២០២០

រៀលាក Yves Jacquot
ត្រឹ�ធានត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល
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មាតិកា

ព័ត៌មាន ហិិរញ្ញញវតុ� សរៀង់ខ� II

ត្រឹកាហិើិកអ�ពីព័ត៌មានហិិរញ្ញញវតុ�សរៀង់ខ�  III

សមាសភាពត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល IV

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

ថ្លែនែកទីី 1. 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 ២. ព័័�៌មានៈ អំំព័ី លទីធនល ប្រ��ិ��ីិការ ធីរកិចំច  ៥

a. លទីធផល ត្រឹ�តិ�តិិការ ធុរកិចំច រៀ�យ រួម �ញ្ញច�ល ព័ត៌មាន តាម ខែផូក 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.  កតាា� 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 ត្រឹបាក ់និង់ ថ្ងៃ�ៃ ទី�និញ ១៣

e. ផល �ះ�ពាល់ ថ្ងៃន អតិផរណ្ដា 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 1 

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

រៀ�ា�� ត្រឹកុមហិីុន ជា អក��រ ខែ�មរ ធនាគារវឌ្�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 ផៃ�វរៀល� ២៧៨ សងាា�ត់
�ឹង់រៀកង់កង់ ១ �ណ៍ឌ�ឹង់រៀកង់កង់ រាជ្ធានីភូ�រៀពញ ត្រឹព�រាជាណ្ដាចំត្រឹកកមុ�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�ៃ ទីី២៩ វិចំេិកា ២០១៩

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

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

រៀ�ា�� �ុគិគល ត�ណ្ដាង់ �ុគិគល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត រៀលាក Askhat Azhikhanov

b. b. លកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំច លកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំច 
 ធនាគារ ABA គិជឺា ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�ន ហិិរញ្ញញវតុ� ឯកជ្ន �នមុ� មួយ រ�ស់ កមុ�ជា (សហិត្រឹគាស ឯកជ្ន) ខែដំល ត្រឹតូវ បាន �រៀង់ើើត រៀ�ើង់ កូ�ង់ ឆ្នាំំ�� ១៩៩៦ មាន
រៀ�ា�� ថ្នា ធនាគារ វឌ្�ឍនៈ អាសីុ ចំ�កាត។់ ឆៃង់ កាត ់ការ អភិវឌ្�ឍ និង់ ក�រៀណ៍ើន ជាង់ ២០ ឆ្នាំំ�� កនៃង់ មក រៀន� ABA បាន ពត្រឹងឹ់ង់ ជ្�ហិរ រ�ស់ �ៃ�ន �ា�ង់ រងឹ់
មា� កូ�ង់ ទីីផ�សារ និង់ កាា�យជា ធនាគារ មួយ កូ�ង់ ចំ�រៀណ្ដាម ធនាគារពាណ៍ិជ្ី ក�ពូល ទា�ង់ �ី រៀ� កូ�ង់ ត្រឹ�រៀទីស។ សពើ ថ្ងៃ�ៃរៀន� ABA មាន �រៀត្រឹមើរៀសវា ជ្ូន
ដំល់ �ណ្ដាា� 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 ណ្ដា � (www.nbc.ca) ខែដំល ជា ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�ន ហិិរញ្ញញវតុ� មួយ មានត្រឹទីព�យ សកមម ជាង់ ២៣៤ 
�ី�លាន ដំុលាា�រ អារៀមរិក គិិត ត្រឹតឹម ថ្ងៃ�ៃ ទីី ៣០ ខែ�រៀមស្ថា ឆ្នាំំ�� ២០២០ និង់ មាន �ណ្ដាា�ញ ធនាគា រសមុ័នធ ហិិរញ្ញញវតុ� រៀ� ទីូ ទា�ង់ ពិភពរៀលាក។ កូ�ង់ នាម
ជា ភាគិ ហុីិនិក មួយ រ�ស់ ធនាគារ ABA តា�ង់ពី ឆ្នាំំ�� ២០១៤ មក ធនាគារជាតិ កា ណ្ដា � បាន កាា�យជា ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�ន ហិិរញ្ញញវតុ� អារៀមរិក ខាង់រៀជ្ើង់ ទីី
មួយ ខែដំល �ន រៀជ្ើង់ ចូំល វិស័យ ធនាគារ រៀ� កមុ�ជា។ រៀ�យ មាន ស្ថាំ�ក់ ការ កណ្ដាា�ល សិុត រៀ� ទីីត្រឹកុង់ មះុង់ រៀរ� អាល់ ធនាគារជាតិ កា ណ្ដា � បាន
ពត្រឹង់ីក ស្ថាខា រៀ� រៀសទើរខែត ត្រឹគិ�់ រៀ�តិ ថ្ងៃន ត្រឹ�រៀទីស ជាមួយនឹង់ អតិ�ិជ្ន កូ�ង់ ថ្ងៃដំ  ២,៥លាន នាក់។ នាម ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�ន ហិិរញ្ញញវតុ� ធ� ជាង់រៀគិ ល���់ ទីី ៦ កូ�ង់
ត្រឹ�រៀទីស កា ណ្ដា � និង់ នា�មុ� រៀគិ រៀ� រៀក �ិ ចំ ធនាគារជាតិ កា ណ្ដា � ជា ជ្រៀត្រឹមើស ថ្ងៃន �ណ្ដាា� សហិត្រឹគាស ធុន តុ ចំ និង់ មធ�យម នានា រៀ� ទីីរៀនា�។

 គិិត ត្រឹតមឹ ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិ�នុា ឆំ្នាំ�� ២០២០ ធនាគារ ABA ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ ត្រឹទីព�យ សកមម សរុ�  ៥,០ �ី�លាន ដុំលាា�រ អារៀមរកិ និង់ �រៀត្រឹមើ អតិ�ជិ្ន ជាង់  ១លាន
ជាមួយ �ណ្ដាា�ញ ទីូល�ទីូលាយ មាន ស្ថាខា ៧៧ មាា�សុីន សើ័ យ រៀសវា ជាង់ ៦០០+ និង់ ធនាគារ អនឡាញ និង់ ធនាគារ តាម ទីូរស័ពទ ដំ៏ ទី�រៀនើ�។

 ធនាគារ ABA ទីទួីល បាន ចំ�ណ្ដាត់ ថ្នាំ�ក ់លទីធភាព សង់ ‘B+’ រយៈរៀពល ខែវង់ ព ីភំា�ក ់ងារ វាយ តថ្ងៃមៃ ឥណ៍ទាន Standard & Poor’s (S&P) Global 
Ratings។ កត្រឹមិត ឥណ៍ទាន ត្រឹតូវ បាន ដំ�រៀ�ើង់ ពី កត្រឹមិត 'B' កូ�ង់ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ�� ២០១៩។



4 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ២ ឆ្នាំំ�� ២០២០

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
រៀ�ត្រឹតីមាសទីីពីរ ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារ ABA ពត្រឹង់ឹង់�ខែនុមនូវត្រឹ�តិ�តិិការ និង់ស្ថាា�នភាពទីីផ�សាររ�ស់�ៃ�ន។

ការអភិវឌ្�ឍអាជ្ីវកមម

រៀ�ខែ�រៀមស្ថា ធនាគារបានចំលូរមួគិរៀត្រឹមាង់សហិហិិរញ្ញញ��បីទានត្រឹទីត្រឹទីង់់សហិត្រឹគាសធនុតចូំ នងិ់មធ�យម ឆំ្នាំ��២០២០  (SCFS) រៀត្រឹកាម គិ�នតិ ផដ�ចំរៀផដើម
រ�ស់ រាជ្រ�ា�ភិបាល កមុ�ជា កូ�ង់ រៀគាល��ណ៍ង់ ផដល់ ឥណ៍ទាន មានការ ត្រឹបាក់ ទា� រៀដំើម�បីី ជ្�រុញ ការ អភិវឌ្�ឍ សហិត្រឹគាស ធុន តូចំ និង់ មធ�យម រៀ� កូ�ង់
ត្រឹ�រៀទីស។ រៀត្រឹកាម គិរៀត្រឹមាង់ សហិ ហិរិញ្ញញ��បីទាន រៀន� ធនាគារ ABA បាន ផដល់ កមច ីសត្រឹមា�់ ទុីន �ង់ើលិ និង់ ចំ�ណ្ដាយ មូលធន ជាមួយ អត្រឹតា ការ ត្រឹបាក់
ពិរៀសស ៧% កូ�ង់ មួយ ឆ្នាំំ�� ជាមួយ រយៈរៀពល ឥណ៍ទាន ៧ ឆ្នាំំ��។

កមមវិធីធនាគារ តាម ទីូរស័ពទ ថ្ងៃដំ  ABA Mobile ទីទីួល បានការ ពត្រឹង់ឹង់ �ខែនុម ជា រៀត្រឹចំើន រៀ�ត្រឹតីមាសទីីពីរ។ ឥ��វរៀន� អូករៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់កមមវិធី ABA 
Mobile អាចំរៀផទរត្រឹបាក់រៀ� ធនាគារ កូ�ង់ត្រឹសុក មុ�ងារ ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ កាត ធនាគារ នងិ់ មុ�ងារ រៀផទរ ត្រឹបាក់ ភាា�មៗ ជាមួយ Visa Direct រៀ�កាន់កាត Visa 
ណ្ដាមួយរៀ�កមុ�ជា នងិ់កាត Visa ខែដំលរៀចំញរៀ�យធនាគាររៀ�ត្រឹ�រៀទីសថ្ងៃ� រៀវៀតណ្ដាម ឡាវ ភូមា មាា�រៀ�សីុ សងិ់ហ�ុរ ីឥណ៍ឌ�រៀនសីុ នងិ់ហិើលីីពីន។

ធនាគារ  ក៏ �និ វនិរិៀ�គិ រៀលើ រៀសវាកមមពាណ៍ជីិ្កមមរៀអ�ិកត្រឹតូនកិ រ�ស់ �ៃ�ន គឺិត្រឹ�ព័នធទីទូាត់អនឡាញ PayWay ។ ការណ៍៍ រៀន� រៀ�ខែ�មិ�នុា ធនាគារ 
ABA ត្រឹ�កាសភាពជាថ្ងៃដំគូិជាមួយ រាជ្រ�ា�ភិបាល កមុ�ជា សត្រឹមា�់សត្រឹមួល ការ ត្រឹ�មលូ ការ ទូីទាត់ រៀ� រៀលើ ថំ្នា�ល �រៀចំចកវទិី�យា ព័ត៌មាន Single Portal 
សត្រឹមា�់ ការ ចុំ��ញ្ញី ីអាជ្វីកមម អន ឡាញ ខែដំល �រៀង់ើើត រៀ�ើង់ រៀ�យ ត្រឹកសួង់ រៀសដំឋកិចំច និង់ ហិិរញ្ញញវតុ� រៀ�យ មាន កិចំច សហិត្រឹ�តិ�តិិការ ជាមួយ ត្រឹកសួង់ 
នងិ់ ទីីភាំ�កង់ារ រ�ា�ភបិាល ជា រៀត្រឹចំើន រៀផ��ង់ រៀទីៀត។ ដំ�រៀណ៍ើរការរៀ�យត្រឹ�ព័នធ PayWay ថ្នាំ�ល �រៀចំចកវិទី�យា ពត៌័មាន Single Portal ជាដំ�រៀណ្ដា�ត្រឹស្ថាយ
រួមមួយសត្រឹមា�់ការចុំ��ញ្ញីីអាជី្វកមម ការ�ង់់ពនធ ថ្ងៃ�ៃរៀសវា និង់ការទីូទាត់រៀផ��ង់ៗរ�ស់មាា�ស់អាជ្ីវកមម និង់អូក�ង់់ពនធ ។ រៀ�យមានត្រឹកសួង់
ជារៀត្រឹចំើន�ខែនុមរៀទីៀត មាា�ស់អាជ្ីវកមមកមុ�ជានឹង់អាចំរៀធើើការទីូទាត់ពាក់ព័នធនឹង់ការចំុ��ញ្ញីីអាជ្ីវកមមរ�ស់ពួករៀគិ និង់ត្រឹ�តិ�តិិការជាត្រឹបាក់រៀរៀល
ខែ�មររៀ�យរៀត្រឹ�ើ ABA PAY ខែដំលជាកមមវិធីទីូទាត់មិនរៀត្រឹ�ើស្ថាចំ់ត្រឹបាក់រៀ�កូ�ង់កមមវិធី ABA Mobile ឬកាត Visa, Mastercard, ឬ UnionPay 
International រ�ស់ពួករៀគិ។

ការទីទីួល�ុសត្រឹតូវរ�ស់ស្ថាជ្ីវកមមចំ�រៀពា�សង់គម

កូ�ង់រយៈរៀពលរបាយការណ៍៍រៀន� ធនាគារបានផិល់ការយកចំិតិទុីក�ក់�ា�ង់ជិ្តសិូត និង់ធនធានរ�ស់�ៃ�នកូ�ង់ការជួ្យអូកខែដំលរង់រៀត្រឹគា�
រៀ�យស្ថារការធាា�ក់ចំុ�ថ្ងៃនរៀសដំឋកិចំចរៀ�យស្ថារការរីករាល�លថ្ងៃនវីរុសកូវីដំ-១៩។ ជាពិរៀសស ធនាគារ ABA បានរៀរៀ�ចំ�យុទីធនាការថ្ងៃរអងាា�ស
ត្រឹបាក់កូ�ង់ចំ�រៀណ្ដាមអតិ�ិជ្នរ�ស់�ៃ�នរៀ�យអនញុ្ញាា�តឲ្�យពកួរៀគិ�រិចាំា�គិចំ�ននួទីកឹត្រឹបាក់ណ្ដាមយួ រៀហិើយធនាគារនងឹ់គិណុ៍ទីកឹត្រឹបាក់រៀនា�នឹង់ពរី។ 
រៀ�យមានការរៀឆៃើយត�រៀលើសល� ់ធនាគារ ABA ត្រឹ�មលូបានទីកឹត្រឹបាក់ ៩.០០០ ដំលុាា�រអារៀមរកិពអីត�ិជិ្នរ�ស់�ៃ�ន រៀហិើយ�ស្ត្រង់គ�់ឲ្�យត្រឹគិ�់ទីកឹ
ត្រឹបាក់ ១៨.០០០ដំុលាា�រអារៀមរិក។ ទីឹកត្រឹបាក់ខែដំលថ្ងៃរអងាា�សបានរៀន�ត្រឹតូវបានត្រឹ�គិល់ជ្ូនត្រឹកសួង់សុខាភិបាលសត្រឹមា�់ទីិញសមាា�រសុខាភិបាល
រៀដំើម�បីីកាត់�នុយការរីករាល�លថ្ងៃនវីរុស។

�ខែនុមរៀលើរៀន� ធនាគារ ABA ចំលូភាគិទានជាចំ�ននួទឹីកត្រឹបាក់ នងិ់សមាា�រសុខាភិបាលមួយចំ�ននួខែដំលមានតថ្ងៃមៃ  ១០.០០០ ដុំលាា�រអារៀមរកិ រៀដំើម�បីី
ជ្យួមនទរីរៀពទី�យមិតភិាពខែ�មរ-សូរៀវៀត តាមរយៈសមាគិមធនាគាររៀ�កមុ�ជា  (ABC) រៀដំើម�បីីព�យាបាល និង់�ងាា�រវីរុសកូវីដំ-១៩ រៀ�កូ�ង់ត្រឹ�រៀទីស។

រៀដំើម�បីីជ្ួយសរៀស្ត្រងាា��ត្រឹគិួស្ថារមានត្រឹបាក់ចំ�ណ៍ូលទា�ខែដំលបានបាត់�ង់់ត្រឹ�ភពចំ�ណ៍ូលចំម�បីង់រ�ស់ពួករៀគិរៀ�យស្ថារការ�ិទី�រៀណ្ដាា��អាសនូនូវ
កខែនៃង់ការងាររ�ស់ពួករៀគិ ឬកាត់�នុយកមាា��ង់ការងាររៀនា� ធនាគារ ABA បាននា�នូវរៀស�បី�ង់អាហារ�រៀណ្ដាា��អាសនូជ្ូនត្រឹគិួស្ថារចំ�នួន  ៤១៦ 
ខែដំល�ះ�ពាលរ់ៀ�យស្ថារការរកីរាល�លថ្ងៃនវីរសុកូវដីំ-១៩។ ត្រឹគួិស្ថារទា�ង់រៀនា�រសរ់ៀ�សហិគិមន៍ខែត្រឹពកអញ្ញាា�ញ ភមូតិ្រឹតពា�ង់អញ្ញាា�ញ រៀ�ជាយ
រាជ្ធានីភូ�រៀពញ ត្រឹពមទា�ង់រៀ�ភូមិមួយចំ�នួនរៀ�រៀ�តិកណ្ដាា�ល ក�ពង់់សុឺ និង់ក�ពង់់ឆ្នាំំ��ង់។



5ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ២ ឆ្នាំំ�� ២០២០

ថ្លែនែកទីី ២ 

ព័័�៌មានៈ អំំព័ី លទីធនល ប្រ��ិ��ីិការ ធីរកិចំច
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a. a. លទីធផល ត្រឹ�តិ�តិិការ ធុរកិចំចលទីធផល ត្រឹ�តិ�តិិការ ធុរកិចំច  រៀ�យ រួម �ញ្ញច�ល ព័ត៌មាន តាម ខែផូករៀ�យ រួម �ញ្ញច�ល ព័ត៌មាន តាម ខែផូក

លទីធផល សរៀត្រឹមចំ បាន ស�ខាន់ៗ ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

  ផូ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន ផូ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន 

 ចំ�នួនគិណ៍នីឥណ៍ទាន ៧៤.០៨២ ៦៦.៥១៣

ឥណ៍ទានដំុលសរុ� (លានរៀរៀល) ១២.៨០៨.៣៥៦ ១១.២៦៥.០៣៧

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

 ចំ�នួនគិណ៍នីត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើ ១.០៨៣.០៧២ ៨២៨.៦៥១

ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើសរុ� (លានរៀរៀល) ១៥.៦៤៧.១៥២ ១៣.៨៣៦.០២៥

 ព័ត៌មាន ទីូទៅ  ព័ត៌មាន ទីូទៅ 

ចំ�នួនស្ថាខារៀ�ើកដំ�រៀណ៍ើការ ៧៧ ៧៧

ចំ�នួន�ុគិគលិកសរុ� ៦.៥១៦ ៦.៤១០

ចំ�នួនមាា�សុីន រៀអធីអឹម ៤៥២ ៤១៨

ចំ�នួនមាា�សុីនទីូទាត់ ១.៥២៤ ១.២១៤

b. b. រចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូលរចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូល

 ល. រ  ត្រឹ�ភព ចំ�ណ៍ូល
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០  ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩

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

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់ ៣៣៤.៩៦០ ៨៨,៧៥  ២៥២.៥៤៧  ៨៧,៥៦

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម 
និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ

៣៩.៩២០ ១០,៥៨ ៣៥.០៧៤ ១២,១ ៦

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ ២.៥៥៧ ០,៦៨ ៨០១ ០,២៨

ចំ�ណ៍ូលសរុ�ចំ�ណ៍ូលសរុ� ៣៧៧.៤៣៧៣៧៧.៤៣៧ ១០០១០០ ២៨៨.៤២២២៨៨.៤២២ 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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ការពភិាក�សា និង់វភិាគិខាង់រៀត្រឹកាមរៀន� រៀ�ា�តស�ខាន់រៀលើ លទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការ និង់ស្ថាា�នភាពហិរិញ្ញញវតុ� ខែផិករៀលើរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ�គិិតត្រឹតមឹ
កាល�ររិៀចំេទីថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ម�ុិនា ឆ្នាំំ��២០២០ ខែដំលត្រឹតូវបានត្រឹតួតពនិិត�យរចួំរាល់រៀ�យសវនករឯករាជ្�យ។ របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ�ត្រឹតូវបានរៀរៀ�ចំ�
ត្រឹស�តាមសិង់់�ររបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ�អនិរជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា (“CIFRS”) និង់អនុរៀលាមរៀ�តាម�ទី�ញ្ញញតិិគិណ៍រៀនយ�យពាក់ពន័ធនងិ់រៀគាលការណ៍៍
ខែណ៍នា�នានាខែដំលរៀចំញរៀ�យ ធនាគារជាតថិ្ងៃនកមុ�ជា។ ធនាគាររៀធើើការពភិាក�សានងិ់វភិាគិរៀ�រៀលើ សមាសធាតសុ�ខាន់ៗ ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ� 
និង់ កតាា�ស�ខាន់ៗខែដំល�ះ�ពាល់ដំល់ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរ�ស់ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់។

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

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

 ■ ចំ�ណ៍ូលមកពីការត្រឹបាក ់ រួមមាន ចំ�ណ៍ូលការត្រឹបាក់ពីការផិល់ឥណ៍ទានដំល់អតិ�ិជ្ន ចំ�ណ៍ូលការត្រឹបាក់ពីការ�ក់ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើររៀ�  
ធនាគារ និង់ចំ�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�ដ�រត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗរៀទីៀត។

២. ការ វិភាគិ ចំ�ណ៍ូល តាម ខែផូក

ល.រ ត្រឹ�ភព ចំ�ណ៍ូល
ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩

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

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់ ៣៣៤.៩៦០ ៨៨,៧៥  ២៥២.៥៤៧ ៨៧, ៥៦

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម  
និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ ៣៩.៩២០ ១០,៥៨ ៣៥.០៧៤ ១២,១ ៦

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ ២.៥៥៧ ០,៦៨ ៨០១ ០,២៨

 ចំ�ណ៍ូល សរុ�  ចំ�ណ៍ូល សរុ� ៣៧៧.៤៣៧៣៧៧.៤៣៧ ១០០១០០ ២៨៨.៤២២២៨៨.៤២២ ១០០១០០

ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ ទីទួីលបានចំ�ណូ៍លដ៏ំធ�មកពីការត្រឹបាក់ ខែដំលមានចំ�នួន  ៨៧,៥៦% ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�ណូ៍លសរុ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២០ ខែដំលរៀ�កូ�ង់រៀនា� ៩៧%  បានមកពីចំ�ណ៍ូលការត្រឹបាក់ពីការផិល់ឥណ៍ទានដំល់អតិ�ិជ្ន។

៣. ការ វិភាគិ គិមាា�ត ចំ�រៀណ៍ញ ដំុល

ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ បានរៀរៀ�ចំ�របាយការណ៍៍លទីធផលរ�ស់�ៃ�នកូ�ង់ទីត្រឹមង់់ជារបាយការណ៍៏ខែដំលមិន�ងាា�ញពីត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញដំុល។ 
�ះុខែនិ ទីត្រឹមង់់របាយការណ៍៍រៀន�អាចំ�ងាា�ញរៀលើត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញពីការត្រឹបាក់សុទីធ ខែដំលទីទីួលបានមកពីចំ�ណ៍ូលការត្រឹបាក់សរុ� ដំកនឹង់ចំ�ណ្ដាយ
ការត្រឹបាក់ខែដំលនឺង់ត្រឹតូវយកមកពិភាក�សារៀ�កូ�ង់ចំ�ណ៍ុចំ ការវិភាគិចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ។
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៤. ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ

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 ៣៣៤.៩៦០  ២៥២.៥៤៧  ៨២.៤១៣ ៣២, ៦៣

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

ចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធ ២៧៣.៣២២២៧៣.៣២២ ២០៣.២៨៨២០៣.២៨៨ ៧០.០៣៤៧០.០៣៤ ៣៤,៤៥៣៤,៤៥

ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ ៣៩.៩២០ ៣៥.០៧៤ ៤.៨៤៦ ១៣,៨២

ចំ�ណ្ដាយកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ (១៣.៣៨៧) (១២.៨៩០) (៤៩៧) ៣,៨៦

ចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថារសុទីធចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថារសុទីធ ២៦.៥៣៣២៦.៥៣៣ ២២.១៨៤២២.១៨៤ ៤.៣៤៩៤.៣៤៩ ១៩,៦០១៩,៦០

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

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

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

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

ប��ក់ចំ�ណ�ញពីប�តិ�តិិការប��ក់ចំ�ណ�ញពីប�តិ�តិិការ ១៧៩.២៦៤១៧៩.២៦៤ ១៣១.៨១៦១៣១.៨១៦ ៤៧.៤៤៨៤៧.៤៤៨ ៣៦,០០៣៦,០០

ការខាត�ង់់រៀលើឱនភាពថ្ងៃនតថ្ងៃមៃរៀលើឧ�ករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវតុ�

(១១.៥៣៣) (៤.២១០) (៧.៣២៣) ១៧៣,៩៤

ប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធ ១៦៧.៧៣១១៦៧.៧៣១ ១២៧.៦០៦១២៧.៦០៦ ៤០.១២៥៤០.១២៥ ៣១,៤៤៣១,៤៤

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆំ្នាំ��២០២០ ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធមានចំ�នួន ១៦៧.៧៣១លានរៀរៀល ខែដំលបានរៀកើនរៀ�ើង់  ៣១,៤៤% រៀសមើនឹង់ 
៤០.១២៥លានរៀរៀល រៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩ ។ ការរៀកើនរៀ�ើង់ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញរៀន� គិឺ�ណ្ដាា�លមកពីការរៀកើនរៀ�ើង់ 
៣២,៦៣%ថ្ងៃនចំ�ណូ៍លមកពីការត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ ១៣,៨២% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩។
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៥. ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ
សុទីធ

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�ណ្ដាយពនធរៀលើត្រឹបាក់ចំ�ណ៍ូល (៣៦.៩០ ១) (២៦.១១៩) (១០.៧៨ ២) ៤១,២៨

ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ��ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ�� ១៣០.៨៣០១៣០.៨៣០ ១០១.៤៨៧១០១.៤៨៧ ២៩.៣៤៣២៩.៣៤៣ ២៨,៩១២៨,៩១

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ បានទីទួីលត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ�នាា��់ពី�ង់់ពនធ ចំ�នួន ១៣០.៨ ៣០លានរៀរៀល ខែដំលបាន
រៀកើនរៀ�ើង់ចំ�នួន  ២៨,៩១% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩ �ងាា�ញអ�ពីការលូតលាស់�ា�ង់ខាា��ង់រ�ស់ធនាគារ។ ជាលទីធផល 
ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ទីទួីលបានអនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នងឹ់មូលធនចំ�នួន ៥, ០៦% និង់ អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នងឹ់ត្រឹទីព�យសកមមចំ�ននួ 
០,៧ ០% គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិ�ុនា ឆ្នាំំ��២០២០។

៦. ការវិភាគិចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�

សរៀង់ខ�ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ចំ�ណ៍ូល 
លមិិតសរុ�

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី២ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាា�ត 
( ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ត្រឹគា ១៣០.៨ ៣០  ១០១.៤៨៧  ២៩.៣៤២  ២៨,៩១

 ចំ�ណ៍ូលលមិិតរៀផ��ង់ៗ ៦.៦១១  ៨.៣៨៤  (១.៧៧៣)  (២១,១៥)

ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ� ១៣៧.៤៤១១៣៧.៤៤១ ១០៩.៨៧១១០៩.៨៧១ ២៧.៥៧០២៧.៥៧០ ២៥,០៩២៥,០៩

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

គិិតត្រឹតមឹថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ម�ុិនា ឆ្នាំំ��២០២០ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទួីលស្ថាា�លថ់្នា ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់មនិមានកតាា� ស�ខាន់ៗ  នងិ់ននិាំ�ការស�
ខាន់ៗណ្ដាខែដំលអាចំ�ះ�ពាល់ដំល់ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវតុ� និង់លទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ រៀ�ើយ។

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

ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ ចាំត់ទីុកចំ�ណ៍ុចំខាង់រៀត្រឹកាមជាកតាា�រៀជាគិជ្័យខែដំលនា�មកនូវផលចំ�រៀណ៍ញ៖

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

 ■ ក�រៀណ៍ើនផល�ត្រឹតឥណ៍ទាន រៀ�យស្ថារតត្រឹមូវការ�ុស់រៀ�ទីីផ�សារ មករៀលើផលិតផលកមចីរ�ស់ធនាគារ ជាពិរៀសស វិស័យ MSME។

កតាា�ទា�ង់ពីររៀន� ត្រឹតូវបានរា�់�ញី្ញ�លជាមួយការ�និអភវិឌ្�ឍរៀលើត្រឹ�ពន័ធឌ្ជី្�ីលរ�ស់ធនាគារ ខែដំលផដលជ់្នូអត�ិជិ្ននវូផលតិផល និង់រៀសវាកមម
ហិិរញ្ញញវតុ�ដំ៏ទី�រៀនើ� និង់ត្រឹ�ក�រៀ�យនវានុវតិ។

កមមវធីិធនាគារ តាម ទូីរស័ពទ ថ្ងៃដំ  ABA Mobile ទីទួីលបានការពត្រឹងឹ់ង់ស�ខាន់ជារៀត្រឹចំើនរៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីីពីរ។ ឥ��វរៀន� អូករៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់កមមវធីិ ABA 
Mobile អាចំរៀផទរត្រឹបាក់រៀ� ធនាគារ កូ�ង់ត្រឹសុក មុ�ងារ ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ កាត ធនាគារ នងិ់ មុ�ងារ រៀផទរ ត្រឹបាក់ ភាា�មៗ ជាមួយ Visa Direct រៀ�កាន់កាត Visa 
ណ្ដាមួយរៀ�កមុ�ជា នងិ់កាត Visa ខែដំលរៀចំញរៀ�យធនាគាររៀ�ត្រឹ�រៀទីសថ្ងៃ� រៀវៀតណ្ដាម ឡាវ ភូមា មាា�រៀ�សីុ សងិ់ហ�ុរ ីឥណ៍ឌ�រៀនសីុ នងិ់ហិើលីីពីន។

ធនាគារក៏បានវិនិរៀ�គិដំ៏ស�ខាន់រៀ�កូ�ង់ការពត្រឹង់ឹង់ទីីតា�ង់សើ័យរៀសវាធនាគារ រៀ�យរៀធើើការដំ�រៀណ៍ើង់�ខែនុមនូវមាា�សុីន�ក់ ATM មាា�សុីន�ក់
/ដំកត្រឹបាក់ មាា�សុីន�ក់ត្រឹបាក់ មាា�សុីនទីូទាត់ POS និង់ការពត្រឹង់ឹក�ណ្ដាា�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�តិិការកូ�ង់ឧស�សាហិកមមរៀសវាកមម ដំូរៀចំូ� ការរៀ�ើង់ចំុ�ថ្ងៃ�ៃវតុ�ធាតុរៀដំើមមិន�ះ�ពាល់ដំល់ធ នាគារ រៀ�ើយ ។

៣. ការ វិភាគិ រៀលើ ពនធ 

ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ សិុតរៀ�រៀត្រឹកាមចំ�បា�់ថ្ងៃនត្រឹកុមហិីុនពាណ៍ិជ្ីកមមកូ�ង់វិស័យពនធ�រថ្ងៃនត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជា ដំូរៀចំូ� ធនាគារ មានកាតពើកិចំច
កូ�ង់ការ�ង់់ពនធ ខែដំលបានក�ណ៍ត់រៀ�យអគិគនាយក�ា�នពនធ�រ។

ការ�ង់់ពនធនានាជ្នូអគិគនាយក�ា�នពនធ�រ កជ៏ាការរមួចំ�ខែណ៍កដំល់សង់គម និង់ក�រៀណ៍ើនរៀសដំឋកិចំចត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជាផង់ខែដំរ។ សត្រឹមា�់អនុរៀលាម
ភាពលិរៀលើកាតពើកិចំចពនធ�រ ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ទីទួីលបានវិញ្ញាា��ន�ត្រឹតអនុរៀលាមភាពស្ថាររៀពើពនធត្រឹ�រៀភទី “មាស“ ពី អគិគ នាយក�ា�ន
ពនធ�រ រៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០១៩ ខែដំលមានសុពលភាព ២ឆ្នាំំ��សត្រឹមា�់ឆ្នាំំ��ជា�់ពនធ ២០១៩ និង់ ២០២០។

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

គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិ�ុនា ឆ្នាំំ��២០២០ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទីួលស្ថាា�ល់ថ្នាធនាគារ វឌ្�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ មិនមានផល�ះ�ពាល់ជាស្ថារវនិរៀ�យ
សកមមភាពត្រឹ�តិ�តិិការ ឬ ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ណ្ដាមួយខែដំលមានលកខណ៍ៈជាស្ថារវនិ និង់ មិនត្រឹ�ត្រឹកតីរៀនា�រៀទី។

ទីនទមឹនងឹ់ការរកីរាល�លថ្ងៃនវរីសុកវូដីំ-១៩ រៀសដំឋកិចំចពិភពរៀលាក មានការធាា�ក់ចុំ�គិរួឲ្�យកតស់មាា�ល់។ ត្រឹស�រៀពលជាមួយគាំ�រៀន� គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់
បានវាយតថ្ងៃមៃពីផល�ះ�ពាល់រ�ស់វីរុសកូវីដំ-១៩ មករៀលើធនាគារ រៀហិើយសនិូ�ា�នថ្នាមិន មានផល�ះ�ពាល់ជាស្ថារវនិមករៀលើរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវតុ�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
នាត្រឹតមឹត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ទីទួីលបានក�ណ៍ត់ត្រឹតាក�រៀណ៍ើនថ្ងៃនចំ�ណ៍លូគិរួឲ្�យកតស់មាា�ល់ រៀ�យធានាបាននូវ
ចំ�ណ៍លូការត្រឹបាក់សទុីធសរ�ុ ២៧៣,៣ �ី�លានរៀរៀល ខែដំលរៀសមើនឹង់ក�រៀណ៍ើន  ៣៤,៤៥% រៀធៀ�នឹង់រយៈរៀពលដូំចំគាំ�កូ�ង់ឆំ្នាំ��២០១៩។ ចំ�រៀណ៍ញ
ត្រឹ�តិ�តដិការមានចំ�នួនសរុ� ១៧៩, ២ �ី�លានរៀរៀល ខែដំល�ុស់ជាង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០១៩ ត្រឹ�មាណ៍  ៣៦%។

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
ធនាគារវឌ្�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ត្រឹ�កានភ់ាា��ន់វូយទុីធស្ថាស្ត្រសិមនិ�រៀណ្ដាា�យឲ្�យទីទីលួរង់ហានភិយ័ពសី្ថាា�នភាពរ�ូយិ�ណ័៍ណ�ររៀទីសចំ�ហិរៀត្រឹចំើន។ ស្ថាា�នភាព
ចំ�ហិថ្ងៃនរូ�ិយ�័ណ៍ណ�ររៀទីស ត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យ និង់ចាំត់ខែចំង់ជាត្រឹ�ចាំ� រៀ�យរៀធៀ�នឹង់តត្រឹមូវការត្រឹ�តិ�តដិការរូ�ិយ�័ណ៍ណរ�ស់អតិ�ិជ្ន និង់
ការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់តារាង់សមតុល�យរ�ស់ធនាគារ រៀ�យធានាបាននូវនិរនដរភាពថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញជ្ូនធនាគារ។

ពាក់ព័នធនឹង់អត្រឹតាការត្រឹបាក់ ធនាគាររក�សាបាននូវរៀគាលនរៀ�បាយអត្រឹតាការត្រឹបាក់រៀ�រត្រឹស្ថា�់ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើ និង់កមចីរ�ស់ �ៃ�ន។ ដំូរៀចូំ� ធនាគារ
មនិមានការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលជាស្ថារវនដណ្ដាមួយពាក់ពនធនឹង់អត្រឹតាការត្រឹបាក់កូ�ង់អ���ង់រៀពលរបាយការណ៍៍រៀន�រៀ�ើយ។ ឥទីធពិលថ្ងៃនតថ្ងៃមៃទី�និញ មិន�ង់ើ
ផល�ះ�ពាល់ដំល់ធនាគាររៀ�ើយ។

e. e. ផល �ះ�ពាល់ ថ្ងៃន អតិផរណ្ដាផល �ះ�ពាល់ ថ្ងៃន អតិផរណ្ដា
អត្រឹតាអតិផរណ្ដារួមជាមធ�យមរៀ�កមុ�ជាគិិតត្រឹតឹមឆមាសទីី១ ឆំ្នាំ��២០២០ មានកត្រឹមិតត្រឹតឹម ២,៥% រៀ�ង់តាមរបាយការណ៍៍ត្រឹ�ចាំ�ឆមាសទីី១ 
រៀចំញរៀ�យធនាគារជាត ិថ្ងៃនកមុ�ជា។ ដូំរៀចូំ� រៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី២ ឆ្នាំំ��២០២០ មិនមានផល�ះ�ពាលជ់ាស្ថារវនដថ្ងៃនអតិផរណ្ដាមករៀលើការចំ�ណ្ដាយ
ត្រឹ�តិ�តិិការរ�ស់ធនាគារ ABA រៀ�ើយ។

f. f. រៀគាលនរៀ�បាយ រៀសដំឋកិចំច រៀគាលនរៀ�បាយ រៀសដំឋកិចំច   ស្ថាររៀពើពនធស្ថាររៀពើពនធ  និង់ រូ�ិយ វតុ� រ�ស់ រាជ្រ�ា�ភិបាលនិង់ រូ�ិយ វតុ� រ�ស់ រាជ្រ�ា�ភិបាល
រៀ�កូ�ង់រយៈរៀពលថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ រៀសដំឋកិចំចកមុ�ជា�និរង់ផល�ះ�ពាល់ថ្ងៃនការរីករាល�លថ្ងៃនវីរុសកូវីដំ-១៩។ វិស័យ រៀទីសចំរណ៍៍ វិស័យ
កមមនដស្ថាល វិស័យស�ណ៍ង់់ និង់វិស័យស�ខាន់ៗសត្រឹមា�់រៀសដំឋកិចំចជារៀត្រឹចំើនរៀទីៀត ទីទីួលរង់ផល�ះ�ពាល់ខាា��ង់។ 

រៀដំើម�បីកីាត�់នុយផល�ះ�ពាល់រៀលើសង់គម និង់រៀសដំឋកចិំច រាជ្រ�ា�ភបិាលកមុ�ជាបាន�ករ់ៀចំញជា�និ�នាា��ន់វូវធិានការនានារៀដំើម�បីគីា�ត្រឹទីដំលវ់សិយ័
អាទីភិាពនានា។ ជាពរិៀសស ធនាគារជាតថិ្ងៃនកមុ�ជាបានរៀចំញរៀសចំកីិខែ�ៃង់ការណ៍៍ពន�យាររៀពលការអនុវតិត្រឹទីនា�់រៀដំើមទីនុ�នរៀសុើរៀវសិន �នុយ
អត្រឹតាការត្រឹបាក់រៀលើលកខ�ណ៍ឌតត្រឹមូវត្រឹបាក់�ត្រឹមុង់ និង់អត្រឹតាការត្រឹបាក់រៀលើត្រឹបាក់កមច ីនិង់�និផិល់កមចរីយៈរៀពល�ៃដីំល់ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវតុ�នានា រៀដំើម�បីី
ធានារៀសុរភាពខែដំលរៀឆៃើយត�នឹង់តត្រឹមូវការខែផូករៀសដំឋកិចំច។

រៀ�ខែ�មីនា ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជាបានរៀចំញស្ថារាចំររៀ�កាន់ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវតុ�ទា�ង់អស់ឲ្�យរៀរៀ�ចំ�កមចីរៀ�ើង់វិញរៀដំើម�បីីរក�សារៀសុរភាពហិិរញ្ញញវតុ� 
គា�ត្រឹទីសកមមភាពរៀសដំឋកិចំច និង់�នធ�រ�នុយ�នទ�ករ�ស់អតិ�ិជ្នកមចី ខែដំលមានការពិបាកកូ�ង់ការ�ង់់សង់កមចីអ���ង់រៀពលការរីករាល�លថ្ងៃន
វរីសុកវូដីំ-១៩។ ស្ថារាចំររៀន�តត្រឹមូវឲ្�យត្រឹគឹិ�ស្ថាា�នហិរិញ្ញញវតុ��រៀង់ើើតរៀគាលនរៀ�បាយ នងិ់នតីវិធិអី�ពកីាររៀរៀ�ចំ�កមចរីៀ�ើង់វញិ នងិ់យកចិំតិទីកុ�ក់
ជ្ិតដំិតចំ�រៀពា�អតិ�ិជ្ន ជាពិរៀសសអតិ�ិជ្នកូ�ង់វិស័យរៀទីសចំរណ៍៍ វិស័យកាត់រៀដំរ វិស័យស�ណ៍ង់់ និង់វិស័យដំឹកជ្ញ្ញី�ន។
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រៀលើសពរីៀន� គិរៀត្រឹមាង់ សហិ ហិរិញ្ញញ��បីទាន ត្រឹទីត្រឹទីង់់ សហិត្រឹគាស ធុន តូចំ នងិ់ មធ�យម ឆ្នាំំ��២០២០ (SCFS) ត្រឹតូវបាន�ក់ឲ្�យដំ�រៀណ៍ើរការ។ គិរៀត្រឹមាង់រៀន�
ជា គិ�និត ផដ�ចំរៀផដើម រ�ស់ រាជ្រ�ា�ភិបាល កមុ�ជា កូ�ង់ រៀគាល��ណ៍ង់ ផដល់ ឥណ៍ទាន មានការ ត្រឹបាក់ ទា� រៀដំើម�បីី គា�ត្រឹទីសហិត្រឹគាស ធុន តូចំ និង់ មធ�យម។ 
រៀត្រឹកាម គិរៀត្រឹមាង់ សហិ ហិិរញ្ញញ��បីទាន រៀន� ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវតុ�ខែដំលចំូលរួម អាចំ ផដល់ កមចី សត្រឹមា�់ ទុីន �ង់ើិល និង់ ចំ�ណ្ដាយ មូលធន ជាមួយ អត្រឹតា
ការ ត្រឹបាក់ ពិរៀសស ៧% កូ�ង់ មួយ ឆ្នាំំ�� ជាមួយ  រយៈរៀពល ឥណ៍ទានរហិូតដំល់ ៧ ឆ្នាំំ��។

វធិានការទា�ង់រៀន� ត្រឹពមជាមួយគិ�នតិផិ�ចំរៀផិើមរៀផ��ង់ៗរ�ស់រាជ្រ�ា�ភបិាលកមុ�ជា មានរៀគាល��ណ៍ង់គា�ត្រឹទីរៀសដំឋកចិំច នងិ់វសិយ័ហិរិញ្ញញវតុ�ជាពរិៀសស។ 

ជាលទីធផល គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ធនាគារបានវាយតថ្ងៃមៃស្ថាា�នភាព�ចំច���បីនូ និង់សនិូ�ា�នថ្នា មានផល�ះ�ពាល់តិចំតួចំមករៀលើលទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�
រ�ស់ធនាគារ រៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីីពីរ ឆ្នាំំ��២០២០។

រៀលាក Madi Akmambet
អភិបាលត្រឹ�តិ�តិិ

រៀលាក Madi Akmambet
អភិបាលត្រឹ�តិ�តិិ

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

ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�សីហា ឆ្នាំំ��២០២០
ហិតុរៀលខា និង់ត្រឹតា ជ្. រៀលាក Dominic Jacques

អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ
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