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ព័័�៌មានៈ ហិិរញ្ញញវ�ុ� សង្ខេ�េ�

ស្ថាា�នភាព ហិិរញ្ញញវតុ� (លានរៀរៀល) ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០ ៣១ ខែ�ធូ�   ឆ្នាំំ��២០១៩

ត្រឹទីព�យសកមមសរុ�   ២៣.១៩៦.៧០១ ១៧.៩០៩.១៧០

��ណ៍ុលសរុ�   ២០.២៤៣.៥០៩ ១៥.៨៨៦.៤២១

មូលធនសរុ�  ២.៩៥៣.១៩២ ២.០២២.៧៤៩

 លទីធផល ហិិរញ្ញញវតុ�  (លានរៀរៀល) ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១៩

ចំ�ណ៍ូលសរុ�  ៤១៩.៥៧៣  ៣៣០.៣៦៣ 

 ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ មុន�ង់់ពនធ  ២០១.៣៧០  ១៥៥.៧១១ 

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី  ១៥៧.០៧០  ១៣១.១៣៥ 

ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�កូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី  ១៥៩.៥៦០  ១២៧.២១៣ 

អនុបាត ហិិរញ្ញញវតុ� (%) ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០ ៣១ ខែ�ធូ�  ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាតរៀស្ថាធនភាព  ១៩,១៩ ១៩,៩៤

អនុបាត��ណ៍ុលរៀធៀ�នឹង់មូលធន ៦៨៤,៥៤ ៧៨៥,៣៩

អនុបាតសនទនីយភាព ១៧៩,៣៤ ១៦២,៣២

អនុបាតឥណ៍ទានមិនដំ�រៀណ៍ើរការ ០,៨៣ ០,៧០

អនុបាត�រៀញ្ញញើរៀធៀ�នឹង់ឥណ៍ទាន ៧៦,៥៦ ៨១,៤២

អនុបាតផលចំ�រៀណ៍ញ (%) ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១៩

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់ត្រឹទីព�យសកមមមធ�យម (ROAA) [១] ០,៧៣ ០,៨០

អនុបាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់មូលធនមធ�យម (ROAE) [១] ៥,៥៦ ៧,៥៨

អនុបាតលទីធភាព�ង់់ការត្រឹបាក់ [១] ៤១៦,៥៧ ៣៩៤,៣៩

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�ៃទីី ១ ខែ�កកក� ដំល់ថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�កញ្ញាា� ថ្ងៃនឆ្នាំំ��នីមួយៗ។
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+២៥.៤
ពីត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១ ៩

+៤៦
ពីឆ្នាំំ��២០១ ៩

+២៧,៤
ពីឆ្នាំំ��២០១ ៩

+២៩.៥
ពីឆ្នាំំ��២០១ ៩

III

ប្រកាហិិិកអំំព័ីព័័�៌មានៈហិិរញ្ញញវ�ុ�សង្ខេ�េ� 

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

 ២៣ ២៣..១៩៦១៩៦..៧០១៧០១
ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០

១៧១៧..៩០៩៩០៩..១៧០១៧០
ឆ្នាំំ��២០១៩

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

  ២០  ២០..២៤៣២៤៣..៥០៩៥០៩
ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០

១៥១៥..៨៨៦៨៨៦..៤២១៤២១
ឆ្នាំំ��២០១៩

មូលធន សរុ�មូលធន សរុ�
គិិតជាលាន រៀរៀល

២២..៩៥៣៩៥៣..១៩២១៩២
ត្រឹតីមាសទីី៣ 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

-៧
ពីត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១ ៩

០០,,៧៣៧៣
ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០

០០,,៨០៨០
ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១៩

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

-២០២
ពីត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១ ៩

៥៥,,៥៦៥៦
ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០

 ៧ ៧,,៥៨៥៨
ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១៩

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

  ១៥៩  ១៥៩..៥៦០៥៦០
ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០

១២៧១២៧..២១៣២១៣
ត្រឹតីមាសទីី៣ 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�គិិនជាទីីរៀគារព �ំ��បាទីសូមអនុញ្ញាា�តអធិ��បាយកូ�ង់របាយការណ៍៍រៀន� អ�ពីលទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ធនាគារ ABA កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី�ី 
ឆ្នាំំ��២០២០ រៀ�យអនុវតិតាមលកខ�ណ៍ឌតត្រឹមូវនានារ�ស់គិណ៍ៈកមមការមូល�ត្រឹតកមុ�ជា (SECC)។

ស្ថាា�នភាពការរកីរាល�លវរីសុកវូដីំ-១៩ ថ្ងៃនត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជារៀ�ខែតមានសិុរភាព រៀហិើយកមុ�ជាមិនទាន់ត្រឹ�កាស�ទិីត្រឹ�រៀទីសទា�ង់ត្រឹសុង់រៀ�រៀ�ើយ
រៀទី រៀ�យអាជ្វីកមមរៀផ��ង់ៗជារៀត្រឹចំើនរៀ�ខែតដំ�រៀណ៍ើរការជាធមមតា។ រៀទា�ជា�ា�ង់ណា រហំិរូរៀភំ�វរៀទីសចំរអនិរជាត ិនងិ់ការវនិរិៀ�គិផ្ទាា�លព់�ីររៀទីស 
បាន�យចុំ��ា�ង់ខំា��ង់ រៀ�យរៀធើើឲ្�យមានភាពមនិចំ�បាសល់ាសច់ំ�រៀ��ខែផូកជារៀត្រឹចំើនថ្ងៃនរៀសដំឋកចិំច។ ដំចូំគំា�នងឹ់រៀពលមនុ វសិយ័រៀទីសចំរណ៍៍ វសិយ័
កមមនិស្ថាល និង់វិស័យស�ណ៍ង់់ និង់វិស័យស�ខាន់ៗជារៀត្រឹចំើនរៀទីៀតបានជ្ួ�ត្រឹ�ទី�ការល�បាក។ 

�ក់ព័នធនឹង់�ញ្ញាា�រៀន� ធនាគារ ABA �និរៀរៀ�ចំ�កមចអីត�ិិជ្នរ�ស់�ួ�នរៀ�ើង់វិញ រៀត្រឹកាមរៀគាលនរៀ�បាយរៀរៀ�ចំ�កមចរីៀ�ើង់វិញខែដំលបានអនម័ុតតាម
ស្ថារាចំរខែណ៍នា�រ�ស់ធនាគារជាតថិ្ងៃនកមុ�ជា ចុំ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៧ ខែ�មនីា ឆ្នាំំ��២០២០។ កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី� ីកមចខីែដំលបានរៀរៀ�ចំ�រៀ�ើង់វិញរ�ស់ធនាគារ
បានរៀកើនរៀ�ើង់�ខែនុមចំ�នួន ៩៨៤ ខែដំលមានតថ្ងៃមួជាទីឹកត្រឹបាក់ ៤៣,៩ លានដំុលាំ�រអារៀមរិក។ រៀ�ចំុង់ត្រឹតីមាសទីី�ី កមចីខែដំលបានរៀរៀ�ចំ�រៀ�ើង់
វិញមានចំ�នួនសរុ� ១០.៨០៧ ខែដំលមានតថ្ងៃមួជាទឹីកត្រឹបាក់ ៥៥២,៥ លានដំុលាំ�រអារៀមរិក។ អត្រឹតាថ្ងៃនកមចីខែដំលបានរៀរៀ�ចំ�រៀ�ើង់វិញរៀ�កូ�ង់
ផល�ត្រឹតសរុ� មានចំ�នួន ១៦,១៣%។ ត្រឹស�រៀពលជាមួយគាំ�រៀន� ធនាគារ ABA ពិចាំរណារៀរៀ�ចំ�កមចីរៀ�ើង់វិញត្រឹ�ក�រៀ�យគិុណ៍ភាព�ុស់ 
រៀ�យ៩១% កូ�ង់ចំ�រៀណាមរៀនា� បានរៀសូើសុ�រយៈរៀពលអនុរៀត្រឹគា�រៀលើការ�ង់់ត្រឹបាក់រៀដំើម និង់�និ�ង់់ខែតការត្រឹបាក់។ ការអនុវតិខែ��រៀន�អនុញ្ញាា�ត
ឲ្�យធនាគារ ABA ព�យាករត្រឹ�ភពចំ�ណ៍ូល នងិ់រៀរៀ�ចំ�ខែផនការសកមមភាពនារៀពលអនាគិត។ ធនាគារ ABA នងឹ់�នជិ្យួដំលអ់ត�ិជិ្នកមចរី�ស់
�ួ�នរៀដំើម�បីីជ្មូ��ញ្ញាា�អ���ង់រៀពលក�ពុង់ជ្ួ�ឧ�សគិគតាមរយៈរៀគាលនរៀ�បាយរៀរៀ�ចំ�កមចីរៀ�ើង់វិញ។ 

ធនាគារបានយល់ចំ�បាស់នូវតនួាទីីស�ខាន់ថ្ងៃនវស័ិយហិិរញ្ញញវតុ�រៀ�កូ�ង់រៀសដំឋកិចំចរ�ស់ត្រឹ�រៀទីសជាតិ រៀហិើយរៀត្រឹ�ពីការរៀរៀ�ចំ�កមចរីៀ�ើង់វញិ ធនាគារក៏
�និផិល់កមចដីំល់អត�ិិជ្នចាំស់�ម�ីខែនុមរៀទីៀត។ រៀ�ត្រឹតីមាសទីី�ី កមចចីំ�នួន ៩.៨០៧ ខែដំលមានតថ្ងៃមួជាទីកឹត្រឹបាក ់៥៧៦,៦ លានដំលំុា�រអារៀមរិក 
ត្រឹតូវបាន�រៀញ្ញចញជ្ូនអតិ�ិជ្ន។ លទីធផលរៀន� បាន�រៀង់កើនផល�ត្រឹតកមចីដុំលត្រឹ�មាណ៍ ៩,៧% រៀលើផល�ត្រឹតកមចី ៣,៤ �ី�លានដុំលាំ�រ ចាំ�់ពី
ត្រឹតីមាសទីីមួយដំល់ត្រឹតីមាសទីី�ី។

រៀដំើម�បីី�ខែនុមការគា�ត្រឹទីដំល់អាជ្ីវកមមខែដំលរង់ផល�ះ��ល់រៀ�ទីូទា�ង់ត្រឹ�រៀទីស ធនាគារ ABA ចំូលរួមកូ�ង់គិរៀត្រឹមាង់សហិហិិរញ្ញញ��បីទានត្រឹទីត្រឹទីង់់
សហិត្រឹគាសធុនតូចំ និង់មធ�យម ឆ្នាំំ��២០២០ (SCFS) រៀត្រឹកាមគិ�នតិផិ�ចំរៀផិើមរ�សរ់ាជ្រ�ា�ភិបាលកមុ�ជាកូ�ង់រៀគាល��ណ៍ង់ផិល់កមចីខែដំលមានការ
ត្រឹបាក់ទា�រៀដំើម�បីគីា�ត្រឹទីសហិត្រឹគាសធនុតចូំ និង់មធ�យមរៀ�កូ�ង់ត្រឹ�រៀទីស។ រៀត្រឹកាមគិរៀត្រឹមាង់សហិហិរិញ្ញញ��បីទានរៀន� ធនាគារ ABA ផិល់កមចសីត្រឹមា�់
ចំ�ណាយមូលធន និង់ទីុន�ង់ើិល ជាមួយអត្រឹតាការត្រឹបាក់ ៧% កូ�ង់មួយឆ្នាំំ�� និង់រយៈរៀពលកមចី ៧ ឆ្នាំំ��។ គិិតត្រឹតឹមចុំង់ត្រឹតីមាសទីី�ី ឆ្នាំំ��២០២០ 
ធនាគារ ABA បាន�រៀញ្ញចញកមចីចំ�នួន ១៧ រៀត្រឹកាមគិរៀត្រឹមាង់សហិហិិរញ្ញញ��បីទានរៀន�ខែដំលមានតថ្ងៃមួជាទីឹកត្រឹបាក់ ២,៦ លានដំុលាំ�រអារៀមរិក។

ខែផូកមលូនធិ ិធនាគារ ABA បាន�និស្ថាង់នវូសិុរភាពផល�ត្រឹត�រៀញ្ញញើរ�ស់�ួ�នខែដំលបានរៀកើនរៀ�ើង់រៀ�ត្រឹតីមាសទីី� ីរៀលើមលូនិធ ិ៤,៥ �ី�លាន
ដំុលាំ�រអារៀមរិក ខែដំលមានក�រៀណ៍ើន ១៧,៣% រៀធៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីីពីរ ឆ្នាំំ��២០២០។ អតិ�ិជ្នកាន់ខែតរៀត្រឹចំើនរៀ�ើង់ៗ រៀត្រឹជ្ើសរៀរីសយកធនាគារ 
ABA រៀធើើជាថ្ងៃដំគូិ�រៀត្រឹមើរៀសវាធនាគាររ�ស់�ួ�ន។ ជាលទីធផល មូល�ា�នអតិ�ិជ្នរ�ស់ធនាគាររៀ�ត្រឹតីមាសទីី�ី ឆ្នាំំ��២០២០ រៀកើនបាន ១៤% 
រៀហិើយចំ�នួនអតិ�ិជ្នធនាគារ ABA បានរៀ�ើង់ដំល់ ១,២ លាន។

ស�រៀ�រៀលើសចូំនាករសមតុភាពហិរិញ្ញញវតុ�រ�ស់ធនាគាររៀ�កូ�ង់រយៈរៀពលថ្ងៃនរបាយការណ៍៍រៀន� រៀយើង់ទីទួីលបានក�រៀណ៍ើនត្រឹ�ក�រៀ�យសិុរភាព។ 

 ■ គិិតត្រឹតឹមដំ�ណាចំ់ត្រឹតីមាសទីី�ី ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹទីព�យសកមមសរុ�រៀកើនបាន ១៤% រៀធៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីីពីរ និង់សមមូល ៥,៧ �ី�លានដំុលាំ�រ
អារៀមរិក។

 ■ មូលធនភាគិហិីុនិករ�ស់ធនាគារក៏រៀកើនរៀ�ើង់ និង់រៀ�ើង់ដំល់ ៧២០,៣ លានដុំលាំ�រអារៀមរិក អ���ង់របាយការណ៍៍រៀន�។

 ■ ធនាគារមានសមតុភាពអាចំរក�សាផលចំ�រៀណ៍ញសុទីធ ៣៨,៤ លានដំុលាំ�រអារៀមរិក កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី�ី ឆ្នាំំ��២០២០ �ណ៍ៈត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ
សុទីធសរុ�តា�ង់ពីរៀដំើមឆ្នាំំ�� រៀកើនដំល់ ១០៣,៩ លានដំុលាំ�រអារៀមរិក។

ក�រៀណ៍ើនទា�ង់រៀន�អាចំរៀកើតមាន រៀ�យស្ថារខែតយុទីធស្ថាស្ត្រសិត្រឹ�ុង់ត្រឹ�យតូ័រ�ស់ធនាគារ នងិ់អានភុាពដំខ៏ាំ��ង់កាំ�រ�ស់កមមវធិរីៀសវាធនាគារឌីីជី្�ល
ដំ៏ទី�រៀនើ�រ�ស់�ួ�ន។ កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី�ី ធនាគារ ABA បាន�រៀង់កើនសមតុភាពកមមវិធីរៀសវាធនាគារចំល័តរ�ស់�ួ�នគិួរឲ្�យកត់សមាា�ល់តាមរយៈ
ការនា�មកនូវរៀសវាកមម និង់មុ�ងារងាយត្រឹសួល�មីៗ។ ធនាគារក៏ចាំ�់រៀផិើម�ក់រៀចំញនូវ�ណាា�ញទីីតា�ង់សើ័យរៀសវាធនាគារ�មីសនំា�ង់រ�ស់�ួ�ន 
គិឺ ABA 24/7។ 

រៀ�យយល់ពីតួនាទីីរ�ស់�ួ�នកូ�ង់ការអភវិឌី�ឍ�ខែនុមនវូវិស័យហិរិញ្ញញវតុ� ធនាគារ ABA បានចាំ�់ថ្ងៃដំគូិជាមួយមជ្�ឈមណ៍ឌល�ណ៍ះ��ធរុកិចំច�ម ី“រៀតរៀជា” 
សិុតរៀត្រឹកាមត្រឹកសួង់រៀសដំឋកិចំច និង់ហិិរញ្ញញវតុ� និង់គិរៀត្រឹមាង់បាគិង់ សិុតរៀត្រឹកាមធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា រៀដំើម�បីីរៀលើកកមុស់�រិ��័នូហិិរញ្ញញវតុ� និង់
ការរៀត្រឹ�ើរូ�ិយ�័ណ៍ណជាតិរៀ�កូ�ង់ត្រឹ�តិ�តិិការធនាគារ។

កូ�ង់នាមជាធនាគារ�ណិ៍ជី្កមុ�ជាទីីមួយ ខែដំលរៀបា�ផ�សាយសញ្ញាា��័ណ៍ណស្ថាជី្វកមមកូ�ង់ចំ�នួនទីកឹត្រឹបាក់សរ�ុ ៨៤,៨ �ី�លានរៀរៀល ធនាគារ ABA 
ក៏រៀដំើរតួនាទីីស�ខាន់កូ�ង់ការអភិវឌី�ឍទីីផ�សារមូល�ត្រឹត និង់រៀលើកកមុស់ត្រឹបាក់រៀរៀល។



ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ៣ ឆ្នាំំ�� ២០២០VI

រៀ�យសរៀង់កតរៀលើការណ៍៍រៀន� នងិ់សមទិីធផលសរៀត្រឹមចំរៀផ��ង់ៗរៀទីៀតរ�ស់ធនាគារ ទីស��នាវដីិំអនិរជាត ិEuromoney បានផិលក់តិិយិសត្រឹ�គិល់
ជ្នូធនាគារ ABA នវូ�នរងាា�ន ់"ធនាគាររៀ�ូើមជាង់រៀគិរៀ�កមុ�ជា ឆ្នាំំ��២០២០"។ �ខែនុមរៀលើរៀន� ទីស��នាវដីិំ Asian Banking and Finance 
បានផិល់�នរងាា�ន់ "ធនាគារតាមទីរូស័ពទ និង់ នវានវុតិ ខែផូក ទូីទាត់ ដ៏ំរៀ�ូើម ត្រឹ�ចាំ� ឆ្នាំំ�� រៀ� កមុ�ជា" ជូ្នធនាគារ ABA សត្រឹមា�់ភាពរៀលចំរៀធំា�ថ្ងៃនកមមវធីិ 
ខែដំលជាកមមវិធីរៀសវាធនាគារដំ៏រៀពញនិយម��ផុតរៀ�កូ�ង់ទីីផ�សារ។

កូ�ង់ទីដិំឋភាពជាទីរូៀ� ធនាគារ ABA �និអនុវតិយុទីធស្ថាស្ត្រសិធុរកិចំចរ�ស�់ួ�នរៀ�យរៀផ្ទាោ�តរៀលើផលតិផលហិិរញ្ញញវតុ�ឌីីជ្ី�ល និង់កមចីត្រឹ�ក�រៀ�យ
ផលិតភាពដំល់អាជ្ីវកមមរៀ�កូ�ង់វិស័យខែដំល�រៀត្រឹមើដំល់រៀសដំឋកិចំចពិតត្រឹបាកដំ។ ធនាគារអនុវតិវ��បីធម៌ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ហានិភ័យរឹង់មា�ខែដំលពត្រឹងឹ់ង់
រៀ�យមុ�ងារសវនកមម និង់ត្រឹ�តិ�តិិតាមទីូទា�ង់ធុរកិចំចរ�ស់�ួ�ន។ 

ត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល នឹង់�និរៀដំើរតួនាទីី�ា�ង់សកមមកូ�ង់ការពិនិត�យរៀមើលការត្រឹ�តិ�តិិយុទីធស្ថាស្ត្រសិរ�ស់ធនាគាររៀ�យខែផិករៀលើការអនុវតិលិ��ផុត 
និង់សិង់់�រនានា។ សត្រឹមា�់រៀហិតុផលរៀន� ត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាលមានសមតុភាពរៀពញរៀលញខែដំលសមាជិ្ករ�ស់�ួ�ន មានជ្�នាញរឹង់មា�ខាង់
ធនាគារ និង់ហិិរញ្ញញវតុ� និង់អភិបាលកិចំចស្ថាជ្ីវកមម។

ត�ណាង់ឲ្�យត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភបិាល �ំ��សូមអរគុិណ៍ចំ�រៀ��គិណ៍ៈត្រឹ�ត�ិតិិថ្ងៃនធនាគារ ABA សត្រឹមា�ភ់ាពជាអូកដំកឹនា� នងិ់ការរៀ�ជិាា�ចិំតិរ�ស់ពួករៀគិ។ 
�ំ��ក៏សូមខែ�ួង់អ�ណ៍រគិុណ៍ចំ�រៀ��ធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា និង់គិណ៍ៈកមមការមូល�ត្រឹតកមុ�ជា (SECC) សត្រឹមា�់មគិគរៀទីសក៍ និង់កិចំចគា�ត្រឹទី។

ជាចុំង់រៀត្រឹកាយ �ំ��សូមខែ�ងួ់អ�ណ៍រគុិណ៍ចំ�រៀ��អត�ិិជ្នទា�ង់អស ់និង់ភាគីិ�ក់ព័នធនានាសត្រឹមា�់ទី�នុកចំតិិរ�ស់ពួករៀគិមករៀលើធនាគារ ABA ។

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�តុលា ឆ្នាំំ��២០២០

រៀលាក Yves Jacquot
ត្រឹ�ធានត្រឹកុមត្រឹ�ឹក�សាភិបាល
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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 2. 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 ៣. 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 �ះ��ល់ រៀលើ ផល ចំ�រៀណ៍ញ ១២

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

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

e. ផល �ះ��ល់ 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



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 ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់

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

រៀល� កូដំ សិង់់�រ KH ២០០០០៩១៩៨៦

ទីីស្ថាំ�ក់ការ
អគាររៀល�១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង់ ១៤៨ អា រៀ� រៀស រៀដំ វិ �ី ត្រឹព� សីហិ នុ  
និង់អគាររៀល� ១៥ និង់ ១៥៣ អា រៀ� រៀស ផួ�វរៀល� ២៧៨ សងាា�ត់
�ឹង់រៀកង់កង់ ១ �ណ៍ឌ�ឹង់រៀកង់កង់ រាជ្ធានីភូ�រៀពញ ត្រឹព�រាជាណាចំត្រឹកកមុ�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 �ណ៍ិជ្ីកមម 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�ណាង់ �ុគិគល ចំុ��ញ្ញីី លក់ មូល�ត្រឹត រៀលាក Askhat Azhikhanov

b. b. លកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំចលកខណ៍ៈ ថ្ងៃន ធុរកិចំច
 ធនាគារ ABA គិជឺា ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�ន ហិិរញ្ញញវតុ� ឯកជ្ន �នមុ� មួយ រ�ស់ កមុ�ជា (សហិត្រឹគាស ឯកជ្ន) ខែដំល ត្រឹតូវ បាន �រៀង់កើត រៀ�ើង់ កូ�ង់ ឆ្នាំំ�� ១៩៩៦ មាន
រៀ�ា�� ថា ធនាគារ វឌី�ឍនៈ អាសីុ ចំ�កាត។់ �ួង់ កាត ់ការ អភិវឌី�ឍ និង់ ក�រៀណ៍ើន ជាង់ ២០ ឆ្នាំំ�� កនួង់ មក រៀន� ABA បាន ពត្រឹងឹ់ង់ ជ្�ហិរ រ�ស់ �ួ�ន �ា�ង់ រងឹ់
មា� កូ�ង់ ទីីផ�សារ និង់ កាំ�យជា ធនាគារ មួយ កូ�ង់ ចំ�រៀណាម ធនាគារ�ណ៍ិជ្ី ក�ពូល ទា�ង់ �ី រៀ� កូ�ង់ ត្រឹ�រៀទីស។ សពើ 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 ២៤៧ 
�ី�លាន ដំុលាំ�រ អារៀមរិក គិិត ត្រឹតឹម ថ្ងៃ�ៃ ទីី ៣១ ខែ�កកក� ឆ្នាំំ�� ២០២០ និង់ មាន �ណាា�ញ ធនាគា រសមុ័នធ ហិិរញ្ញញវតុ� រៀ� ទីូ ទា�ង់ ពិភពរៀលាក។ កូ�ង់ នាម
ជា ភាគិ ហិីនិុក មួយ រ�ស់ ធនាគារ ABA តា�ង់ពី ឆ្នាំំ�� ២០១៤ មក ធនាគារជាត ិកា ណា � បាន កាំ�យជា ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�ន ហិរិញ្ញញវតុ� អារៀមរកិ ខាង់រៀជ្ើង់ ទីី មួយ 
ខែដំល �ន 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�ិិជ្ន កូ�ង់ ថ្ងៃដំ  ២,៥លាន នាក់។ នាម ត្រឹគឹិ�ស្ថាា�ន ហិរិញ្ញញវតុ� ធ� ជាង់រៀគិ ល���់ ទីី ៦ កូ�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 ត្រឹតមឹ ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�� ២០២០ ធនាគារ ABA ត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ ត្រឹទីព�យ សកមម សរ�ុ  ៥,៧ �ី�លាន ដុំលាំ�រ អារៀមរិក នងិ់ �រៀត្រឹមើ អត�ិិជ្ន ជាង់  ១,២លាន
ជាមួយ �ណាា�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�ណាត ់ថាំ�ក ់លទីធភាព សង់ ‘B+’ រយៈរៀពល ខែវង់ ព ីភាំ�ក ់ងារ វាយ តថ្ងៃមួ 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   ៣ ឆ្នាំំ�� ២០២០

c. c. ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ស�ខាន់ៗត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាសរ�ស់�ុគិគលចំុ��ញ្ញីីលក់មូល�ត្រឹតត្រឹពឹតិិការណ៍៍ស�ខាន់ៗត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាសរ�ស់�ុគិគលចំុ��ញ្ញីីលក់មូល�ត្រឹត
រៀ�ត្រឹតីមាសទីី�ី ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារ ABA ពត្រឹង់ឹង់�ខែនុមនូវត្រឹ�តិ�តិិការ និង់ស្ថាា�នភាពទីីផ�សាររ�ស់�ួ�ន។

ការពត្រឹង់ឹង់ត្រឹ�ព័នធសើ័យរៀសវាធនាគារ

កូ�ង់រយៈរៀពលរបាយការណ៍៍រៀន� ធនាគារ ABA បាន�និពត្រឹងឹ់ង់ទីីតា�ង់សើយ័រៀសវាធនាគាររ�ស់�ួ�នរៀដំើម�បីអីនញុ្ញាា�តឲ្�យអត�ិជិ្នអាចំរៀធើើត្រឹ�តិ�តិិ
ការកាន់ខែតត្រឹ�រៀសើរ និង់ងាយត្រឹសួលត្រឹគិ�់រៀពលរៀវលាតាមរយៈត្រឹ�ព័នធឌីីជ្ី�លរ�ស់�ួ�ន។

ជាក់ខែសែង់ ABA Mobile ជាកមមវិធីរៀសវាធនាគារតាមទីូរស័ពទថ្ងៃដំខែដំលឈ្នះូ�បាន�នរងាា�ន់ ទីទីួលបានមុ�ងារ�មីៗជារៀត្រឹចំើន ដំូចំជា៖

 ■ មុ�ងារត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់កាតឥណ៍ពនធ

 ■ មុ�ងាររៀសូើសុ�រៀ�ើកកាតបាំ�សទិក

 ■ រៀសវារៀផទរត្រឹបាក់ Visa Direct និង់រៀសវារៀផទរត្រឹបាក់ភាំ�មៗ Ria 

 ■ ចំ�នួនទីឹកត្រឹបាក់ក�ណ៍ត់ត្រឹ�តិ�តិិការតាម SWIFT រៀត្រឹចំើនជាង់មុន

 ■ មុ�ងារគិណ៍នីមានរៀល�ពិរៀសស

ជាលទីធផល ឥ��វរៀន�អូករៀត្រឹ�ើកមមវធីិ ABA Mobile អាចំត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ចំ�នួនទីកឹត្រឹបាក់ក�ណ៍ត់រ�ស់កាតរ�ស់ពួករៀគិ រៀសូើសុ�រៀ�ើកកាត�មរីៀ�យមិនបាច់ំ
អរៀញ្ញីើញមកកាន់ស្ថាខា ឬក៏�ិទីកាតរៀ�កូ�ង់កមមវិធីបាន ត្រឹ�សិនរៀ�ើចាំ�បាចំ់រៀនា�។ 

រៀសវារៀផទរត្រឹបាក ់Visa Direct នងិ់រៀសវារៀផទរត្រឹបាក ់Ria ផល់ិជ្នូអត�ិជិ្ននវូរៀសវារៀផទរត្រឹបាកភ់ាំ�មៗរៀ�កូ�ង់ត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជា នងិ់ទីទូា�ង់ពភិពរៀលាក
ជាមយួថ្ងៃ�រួៀសវាសមរម�យ��ផុត។ រៀសវារៀផទរត្រឹបាក់ Visa Direct គិជឺា�ណាា�ញទីទូាតរ់�ស់ត្រឹកមុហិីនុ Visa សត្រឹមា�់ត្រឹ�តិ�តិិការព�ីគុិគលមំា�ករ់ៀ�
�ុគិគលមាំ�ក់រៀទីៀត (P2P) ខែដំលអនុញ្ញាា�តឲ្�យមាា�ស់កាត ABA Visa អាចំរៀធើើការទូីទាត់ ឬរៀផទរត្រឹបាក់បានភាំ�មៗពីកមមវិធី ABA Mobile រៀ�កាន់
កាត Visa រៀផ��ង់រៀទីៀតខែដំលរៀ�ើករៀ�កូ�ង់ត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជា ថ្ងៃ� រៀវៀតណាម ឡាវ ភូមា មាា�រៀ�សុី សិង់ហ�ុរី ឥណ៍ឌ�រៀនសុី និង់ហិើី�លីពីន។

អូកខែដំលត្រឹតូវការរៀផំើត្រឹបាក់ចំ�នួនរៀត្រឹចំើនៗរៀ�រៀត្រឹ�ត្រឹ�រៀទីសអាចំទីទួីលបានចំ�នួនទីឹកត្រឹបាក់ក�ណ៍ត់ត្រឹ�តិ�តិិការកាន់ខែតរៀត្រឹចំើនជាង់មុន រៀ�យរៀត្រឹ�ើ
ត្រឹ�ព័នធរៀផទរត្រឹបាក់ SWIFT រៀ�កូ�ង់កមមវិធី។ 

រៀដំើម�បី�ីរៀង់កើនឱកាសត្រឹ�ត�ិតិិការរៀសវាជាមួយធនាគារ�ខែនុម ធនាគារ ABA បាន�ក់ឲ្�យដំ�រៀណ៍ើរការម�ុងារគិណ៍នីមានរៀល�ពិរៀសស។ ឥ��វរៀន� 
អតិ�ិជ្នអាចំរៀ�ើកគិណ៍នីធនាគារ�មីខែដំលមានរៀល�ដំូចំគាំ�នឹង់រៀល�ទីូរស័ពទ ស្ថាំ�ករៀល�រ�យនិ ឬក៏មានរៀល�នា�ស�ណាង់រ�ស់�ួ�នបាន។ 

ជាការរៀ�ួើយត�នងឹ់ក�រៀណ៍ើន�ា�ង់រៀត្រឹចំើននវូចំ�ននួអត�ិជិ្ន កូ�ង់ខែ�កកក� ធនាគារ ABA បាន�កដ់ំ�រៀណ៍ើរការជាផួ�វការនវូ�ណាា�ញទីីតា�ង់សើយ័
រៀសវាធនាគារ�ច់ំរៀ�យខែ�ករ�ស់�ួ�នខែដំលមានរៀ�ា��ថា ABA 24/7។ ABA 24/7 ជាខែផូកមយួរ�ស់ធនាគារកូ�ង់ការផិល់រៀសវាសើយ័ធនាគារ
ដំ៏ទីូល�ទីូលាយត្រឹគិ�់រៀពលរៀវលា ថ្ងៃមៃ�ួនរៀមាា�ង់កូ�ង់មួយថ្ងៃ�ៃ និង់ត្រឹបា�ពីរថ្ងៃ�ៃកូ�ង់មួយសបាោ�ហិ៍ ខែដំលអាចំជ្ួយឲ្�យអតិ�ិជ្នរៀធើើការ�ក់ត្រឹបាក់ ដំកត្រឹបាក់ 
នងិ់�ក់មលូ��បីទាន�ត្រឹតរៀ�យមិនបាច់ំរង់់ចាំ�រៀ�តាមស្ថាខារៀទីៀតរៀ�ើយ។ ABA 24/7 ជាទីីតា�ង់ដំ��ូង់រ�ស់ធនាគារខែដំលផិល់រៀសវា�ក់ មលូ
��បីទាន �ត្រឹត តាម មាា�សុីន សើ័យរៀសវា។ មាា�សុីនសើ័យរៀសវារៀន�ទីទីួលទា�ង់មូល��បីទាន�ត្រឹតធនាគារ ABA និង់មូល��បីទាន�ត្រឹតពីធនាគាររៀផ��ង់
ៗរៀ�កូ�ង់ត្រឹសុក។

ការ�និត្រឹ�ឹង់ខែត្រឹ�ង់រៀឆ្នាំះ��រៀ�រក�រិ��័នូហិិរញ្ញញវតុ�

ធនាគារ ABA យលព់តីនួាទីីរ�ស់�ួ�នកូ�ង់ការអភវិឌី�ឍ�ខែនុមវសិយ័ហិរិញ្ញញវតុ� នងិ់រៀ�ជិាា�ចំតិិរៀពញរៀលញកូ�ង់ការ�ក់ឲ្�យរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ផលតិផល នងិ់
រៀសវាកមមខែដំលមានភាពងាយត្រឹសួល។ កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី�ី ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាគារ ABA អនុវតិគិ�និតផិ�ចំរៀផិើមតាមទីិសរៀ�រៀន� ដំូចំខាង់រៀត្រឹកាម៖

កូ�ង់ខែ�កកក� ភាពជាថ្ងៃដំគិូរវាង់ធនាគារ ABA និង់ត្រឹកុមហិីុន KESS INNOVATION ជាភាគិីផិល់ដំ�រៀណា�ត្រឹស្ថាយទីូទាត់តាមហាង់ និង់តាម
អនឡាញ ត្រឹតូវបានត្រឹ�កាសរៀដំើម�បីផិីល់រៀសវាទីទូាតម់និរៀត្រឹ�ើស្ថាចំត់្រឹបាក់សត្រឹមា�់�ណ៍ជីិ្កររៀ�យរៀត្រឹ�ើត្រឹ�ព័នធ�ណ៍ជីិ្កមមរៀអ�ិកត្រឹតូនិក KESS ។

តាមរយៈភាពជាថ្ងៃដំគិូរៀន� អតិ�ិជ្នធនាគារ ABA នឹង់អាចំរៀធើើការទីូទាត់មិនរៀត្រឹ�ើស្ថាចំ់ត្រឹបាក់តាមហាង់ និង់តាមអនឡាញរៀ�ឲ្�យ�ណិ៍ជី្ករ
ខែដំលចាំ�់ថ្ងៃដំគូិជាមយួត្រឹកមុហិីនុ KESS INNOVATION។ សត្រឹមា�ក់ារទីទូាតត់ាមអនឡាញ អត�ិិជ្នធនាគារ ABA អាចំចុំ�រៀ�ា��គិណ៍នី
ធនាគាររ�ស់ពកួរៀគិជាមួយកមមវិធ ីKESS នងិ់ទីទួីលបាន�ទីពិរៀស្ថាធទីញិទី�និញរៀ�យចុំចំខែត ១ គីួិក សត្រឹមា�់ការទិីញទី�និញនារៀពលអនាគិត។ 
សត្រឹមា�់ការទីិញទី�និញតាមហាង់ �ណ៍ិជ្ីករ KESS នឹង់រៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ដំ�រៀណា�ត្រឹស្ថាយទីូទាត់តាមកូដំ ABA QR គិឺ ABA PAY។

រៀលើសពីរៀន� កូ�ង់ខែ�សីហា ធនាគារ ABA និង់មជ្�ឈមណ៍ឌល�ណ៍ះ��ធរុកចិំច�ម ី“រៀតរៀជា” ខែដំលជាត្រឹគឹិ�ស្ថាា�នសិុតរៀត្រឹកាមត្រឹកសងួ់រៀសដំឋកចិំច នងិ់ហិរិញ្ញញវតុ� 
សត្រឹមា�់�ណ៍ះ��យវុជ្នកមុ�ជាឲ្�យមានសហិត្រឹគិិនភាព នងិ់សមតុភាពនវានវុតិន៍រៀ�កូ�ង់�រៀចំចកវទិី�យាក�ពុង់អភវិឌី�ឍ នងិ់ដំ�រៀណា�ត្រឹស្ថាយឌីីជ្�ីល�មីៗ  
បានចុំ�ហិតុរៀលខារៀលើអនុស��រណ៍ៈរៀ�គិយល់រៀលើកិចំចសហិត្រឹ�តិ�តិិការ រៀដំើម�បីីផលត្រឹ�រៀ�ជ្ន៍រៀ�វិញរៀ�មកកូ�ង់ការអភិវឌី�ឍត្រឹ�ព័នធរៀអកូថ្ងៃន
�រៀចំចកវិទី�យាហិិរញ្ញញវតុ� ធុរកិចំច�មី និង់នវានុវតិន៍។
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រៀ�កូ�ង់អនុស��រណ៍ៈរៀន� ធនាគារ ABA នឹង់ផិល់កមមវិធីទូីទាត់ PayWay ដំល់គិរៀត្រឹមាង់ និង់គិ�និតផិ�ចំរៀផិើមគិរៀត្រឹមាង់ និង់ធុរកិចំច�មីៗរ�ស់
មជ្�ឈមណ៍ឌល�ណ៍ះ��ធរុកិចំច�ម ី“រៀតរៀជា” ត្រឹពមទា�ង់អនញុ្ញាា�តឲ្�យរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់�រសិ្ថាា�ន Sandbox រ�ស ់PayWay សត្រឹមា�រ់ៀគាល��ណ៍ង់ស្ថាកល�បីង់ 
និង់នវានុវតិន៍នានា។ 

ជាការចូំលរួមរ�ស់�ួ�ន មជ្�ឈមណ៍ឌល�ណ៍ះ��ធុរកិចំច�មី “រៀតរៀជា” នឹង់�ក់ឲ្�យរៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់ និង់ផិល់អាទិីភាពដំល់កមមវិធី PayWay រ�ស់ធនាគារ 
ABA រៀធើើជាត្រឹ�ព័នធទីទូាត់អនឡាញខែដំលត្រឹតូវរៀត្រឹជ្ើសរៀរសីសត្រឹមា�់គិរៀត្រឹមាង់ និង់គិ�និតផិ�ចំរៀផិើមនានារ�ស់�ួ�ន ត្រឹពមទា�ង់សហិការ�ា�ង់សកមមជាមយួ
ធនាគារ ABA រៀដំើម�បីីជ្�រុញឲ្�យមានក�រៀណ៍ើនការទីូទាត់អនឡាញ ត្រឹ�ព័នធរៀអកូធុរកិចំច�មី និង់ទីិដំឋភាព�រៀចំចកវិទី�យាហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជា។ 

ខែ�កញ្ញាា� គឺិជាខែ�ខែដំលមានត្រឹពឹតិិការណ៍៍ដ៏ំស�ខាន់មួយរៀផ��ង់រៀទីៀត ខែដំលធនាគារ ABA បានកាំ�យជាសមាជិ្កត្រឹ�ពន័ធបាគិង់ ខែដំលជាត្រឹ�ពន័ធទូីទាត់ 
និង់រៀផទរត្រឹបាក់រួមគាំ�មួយខែផិករៀលើ blockchain ខែដំលផិ�ចំរៀផិើមរៀ�យធនាគារជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា រៀដំើម�បីីរៀលើកកមុស់�រិ��័នូហិិរញ្ញញវតុ� និង់ការរៀត្រឹ�ើ
ត្រឹបាស់រូ�ិយ�័ណ៍ណជាតិរៀ�កូ�ង់ត្រឹព�រាជាណាចំត្រឹកកមុ�ជា។

សមាជិ្កភាពរៀន�អនញុ្ញាា�តឲ្�យអត�ិិជ្នធនាគារ ABA អាចំរៀផទរត្រឹបាក់រៀ�យងាយត្រឹសួលរវាង់គិណ៍នី ABA និង់គិណ៍នីបាគិង់ រៀ�យរៀត្រឹ�ើកមមវធីិ 
ABA Mobile និង់កមមវធីិបាគិង់។ រៀលើសពីរៀន� ការ�ក់ត្រឹបាក់ចំលូ ឬដំកត្រឹបាក់ពគីិណ៍នបីាគិង់អាចំរៀធើើរៀ�បានរៀ�តាមទីីតា�ង់នានារ�ស់ធនាគារ។

ការទីទីួលស្ថាា�ល់ជាអនិរជាតិ

សហិគិមនអ៍និរជាតិបានរៀកាតសររៀសើរ�ា�ង់ខំា��ង់អ�ពីការ�និត្រឹ�ឹង់ខែត្រឹ�ង់រ�ស់ធនាគារ ABA កូ�ង់ការនា�មកនវូដំ�រៀណា�ត្រឹស្ថាយហិិរញ្ញញវតុ�ដ៏ំទី�រៀនើ�
មកកាន់ទីីផ�សារ។

កូ�ង់ខែ�កកក� ធនាគារបានទីទួីល�នរងាា�ន់ "ធនាគារដ៏ំរៀ�ូើមរៀ�កមុ�ជា ឆំ្នាំ��២០២០" ពីទីស��នាវដីិំ Euromoney ជាទីស��នាវដីិំហិិរញ្ញញវតុ�ដ៏ំ
ល�បីលី�បាញ និង់ជាទីីទុីកចំតិិរ�ស់ពិភពរៀលាក។ អូកជ្�នាញថ្ងៃនទីស��នាវដីិំ Euromoney បាន�ួ���ញ្ញាា��ង់ជាពិរៀសសពកីារអភវិឌី�ឍរ�ស់ធនាគារ  
ABA កូ�ង់ការខែកខែត្រឹ�អាជ្ីវកមមឌីីជ្ី�ល ទី�រៀនើ�កមមរៀលើកមមវិធី ABA Mobile រ�ស់�ួ�ន និង់ការពត្រឹង់ីកវិស្ថាលភាពរៀសវាកមម ត្រឹពមទា�ង់លទីធផល
សរៀត្រឹមចំស�ខាន់ៗរៀផ��ង់រៀទីៀតកូ�ង់រយៈរៀពលជាង់ ១២ ខែ�កនួង់រៀ�រៀន�។

កូ�ង់ខែ�សហីា ទីស��នាវដីិំ Asian Banking and Finance បានត្រឹ�គិល់�នរងាា�ន់ “ធនាគារតាមទីរូស័ពទ នងិ់នវានវុតិខែផូកទីទូាត់ដ៏ំរៀ�ូើមត្រឹ�ចាំ�ឆ្នាំំ�� 
រៀ�កមុ�ជា” ជ្ូនធនាគារ ABA សត្រឹមា�់កមមវិធីរៀសវាធនាគារតាមទីូរស័ពទថ្ងៃដំដ៏ំរៀលចំរៀធំា�រ�ស់�ួ�ន។ �នរងាា�ន់រៀន�ត្រឹ�គិល់ជ្ូនធនាគារ ABA 
សត្រឹមា�់ការ�និផិល់�រៀចំចកវិទី�យាហិិរញ្ញញវតុ�ឌីីជ្ី�ល រៀដំើម�បីីផលត្រឹ�រៀ�ជ្ន៍អតិ�ិជ្នរ�ស់�ួ�ន និង់ទី�រៀនើ�កមម �ខែនុមគួិរឲ្�យកត់សមាា�ល់ខែដំល�ួ�ន
បាន�ក់ឲ្�យរៀត្រឹ�ើកូ�ង់ ABA Mobile ខែដំលជាកមមវិធីរៀសវាធនាគារដំ៏រៀពញនិយម��ផុតមួយរៀ�កូ�ង់ទីីផ�សារ។

ចំរៀនាំ��រៀន� ទីុកទី�រៀនរ



ថ្លែនែកទីី 2 

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 ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០ ៣១ ខែ�ធូ� ឆ្នាំំ��២០១៩

  ផូ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន ផូ�ក ស�វា ឥណ៍ទាន 

 ចំ�នួនគិណ៍នីឥណ៍ទាន  ៧៧.៧៩២ ៦៦.៥១៣

ឥណ៍ទានដំុលសរុ� (លានរៀរៀល)  ១៤.០៧៩.៦៩១ ១១.២៦៥.០៣៧

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

 ចំ�នួនគិណ៍នីត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើ  ១.២៣៣.២៦៨ ៨២៨.៦៥១

ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើសរុ� (លានរៀរៀល)  ១៨.៣៩១.១៩៤ ១៣.៨៣៦.០២៥

 ព័ត៌មាន ទីូទៅ  ព័ត៌មាន ទីូទៅ 

ចំ�នួនស្ថាខារៀ�ើកដំ�រៀណ៍ើការ  ៧៧ ៧៧

ចំ�នួន�ុគិគលិកសរុ�  ៦.២០៦ ៦.៤១០

ចំ�នួនមាា�សុីន រៀអធីអឹម  ៤៤៩ ៤១៨

ចំ�នួនមាា�សុីនទីូទាត់  ១.៦០៦ ១.២១៤

b. b. រចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូលរចំនាសមុ័នធ ចំ�ណ៍ូល

 ល. រ  ត្រឹ�ភព ចំ�ណ៍ូល
ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០  ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១៩

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

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់  ៣៦២.៤៤៧ ៨៦,៣៨  ២៨៣.៩៦៥ ៨៥,៩៦

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម 
និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ

 ៥៤.១៧១ ១២,៩១  ៤៤.៣៦៧ ១៣,៤៣

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ  ២.៩៥៥ ០,៧០  ២.០៣១ ០,៦១

ចំ�ណ៍ូលសរុ�ចំ�ណ៍ូលសរុ� ៤១៩.៥៧៣៤១៩.៥៧៣ ១០០១០០ ៣៣០.៣៦៣៣៣០.៣៦៣ ១០០១០០



ថ្លែនែកទីី ៣ 

របាយការណ៍៍ ហិិរញ្ញញវ�ុ� ថ្លែ�ល បានៈ ប្រ�ួ�ព័ិនៈិ�្យ
ង្ខេ�ើ� វិញ ង្ខេ�យ សវនៈ ករ ឯករាជ្្យ



9ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ៣ ឆ្នាំំ�� ២០២០

សូមរៀ�ង់ឧ�សមុនធរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ខែដំលត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យរៀ�ើង់វិញរៀ�យសវនករឯករាជ្�យ



ថ្លែនែកទីី 4 

ការ ព័ិភាក្សា នៈិ� ការ វិភាគ្គ រ�ស់ គ្គណ៍ៈ ប្រគ្គ�់ប្រគ្គ�
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ការពភិាក�សា និង់វភិាគិខាង់រៀត្រឹកាមរៀន� រៀផ្ទាោ�ត ស�ខាន់ រៀលើ លទីធផលត្រឹ�តិ�តិិការ និង់ស្ថាា�នភាពហិរិញ្ញញវតុ� ខែផិករៀលើរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ�គិិតត្រឹតមឹ
កាល�រិរៀចំេទីថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២០ ខែដំលត្រឹតូវបានត្រឹតួតពនិតិ�យរចួំរាល ់រៀ�យសវនករឯករាជ្�យ។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ�ត្រឹតូវបានរៀរៀ�ចំ�
ត្រឹស�តាមសិង់់�ររបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ�អនិរជាតិថ្ងៃនកមុ�ជា (“CIFRS”) នងិ់អនុរៀលាមរៀ�តាម�ទី�ញ្ញញតិិគិណ៍រៀនយ�យ�ក់ពន័ធនងិ់រៀគាលការណ៍៍
ខែណ៍នា�នានាខែដំលរៀចំញរៀ�យ ធនាគារជាតថិ្ងៃនកមុ�ជា។ ធនាគាររៀធើើការពភិាក�សានងិ់វភិាគិរៀ�រៀលើ សមាសធាតសុ�ខាន់ៗ ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ� 
និង់ កតាោ�ស�ខាន់ៗខែដំល�ះ��ល់ដំល់ត្រឹបាក់ចំ�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�ឍនៈអាសុីចំ�កាត់ មានត្រឹ�ភពចំ�ណ៍ូលធ�ៗចំ�នួន៣ គិឺ ចំ�ណ៍ូលមកពីការត្រឹបាក់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ និង់ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ។

 ■ ចំ�ណ៍លូមកពីការត្រឹបាក់ រមួមាន ចំ�ណូ៍លការត្រឹបាក់ពីការផិលឥ់ណ៍ទានដំលអ់ត�ិជិ្ន ចំ�ណ៍លូការត្រឹបាក់ពកីារ�កត់្រឹបាក�់រៀញ្ញញើរៀ�ធនាគារ 
និង់ ចំ�ណ៍ូលមកពីមូល�័ត្រឹតវិនិរៀ�គិនានា

 ■ 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 ខែផូក

ល.រ ត្រឹ�ភព ចំ�ណ៍ូល
ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១៩

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

១ ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់ ៣៦២.៤៤៧ ៨៦,៣៨ ២៨៣.៩៦៥ ៨៥,៩៦

២
ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម  
និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ ៥៤.១៧១ ១២,៩១ ៤៤.៣៦៧ ១៣,៤៣

៣ ចំ�ណ៍ូលរៀផ��ង់ៗ ២.៩៥៥ ០,៧០ ២.០៣១ ០,៦១

 ចំ�ណ៍ូល សរុ�  ចំ�ណ៍ូល សរុ� ៤១៩.៥៧៣៤១៩.៥៧៣ ១០០១០០ ៣៣០.៣៦៣៣៣០.៣៦៣ ១០០១០០

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ ទីទួីលបានចំ�ណូ៍លដំ៏ធ�មកពីការត្រឹបាក់ ខែដំលមានចំ�នួន ៨៦,៣៨% ថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�ណូ៍លសរុ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី៣ 
ឆ្នាំំ��២០២០ ខែដំលរៀ�កូ�ង់រៀនា� ៩៧%បានមកពីចំ�ណ៍ូលការត្រឹបាក់ពីការផិល់ឥណ៍ទានដំល់អតិ�ិជ្ន។

៣. ការ វិភាគិ គិមាំ�ត ចំ�រៀណ៍ញ ដំុល

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

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ 
 មុន�ង់់ពនធ

ត្រឹតីមាសទីី៣ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី៣ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាំ�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាំ�ត 
(ភាគិរយ)

ចំ�ណ៍ូលពីការត្រឹបាក់ ៣៦២.៤៤៧ ២៨៣.៩៦៥ ៧៨.៤៨២ ២៧,៦៤

ចំ�ណាយរៀលើការត្រឹបាក់ (៦៣.៦១០) (៥២.៨៩២) (១០.៧១៨) ២០,២៦

ចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធចំ�ណ៍ូលមកពីការប��ក់សុទីធ ២៩៨.៨៣៧២៩៨.៨៣៧ ២៣១.០៧៣២៣១.០៧៣ ៦៧.៧៦៤៦៧.៧៦៤ ២៩,៣៣២៩,៣៣

ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ ៥៤.១៧១ ៤៤.៣៦៧ ៩.៨០៤ ២២,១០

ចំ�ណាយកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ (១៦.១៣៨) (១៤.៣៨១) (១.៧៥៧) ១២,២២

ចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថារសុទីធចំ�ណ៍ូលកម�� និង់ជើង់ស្ថារសុទីធ ៣៨.០៣៣៣៨.០៣៣ ២៩.៩៨៦២៩.៩៨៦ ៨.០៤៧៨.០៤៧ ២៦,៨៤២៦,៨៤

ចំ�ណ៍ូលត្រឹ�តិ�តិិការរៀផ��ង់ៗ ២.៩៥៥ ២.០៣១ ៩២៤ ៤៥,៤៩

ចំ�ណាយ�ុគិគលិក (៧១.១២៥) (៦៣.៦៩៨) (៧.៤២៧) ១១,៦៦

ចំ�ណាយត្រឹ�តិ�តិិការ (៣០.១៣៣) (២៥.១១១) (៥.០២២) ២០,០០

ចំ�ណាយរំលស់ (២០.២៦២) (១៥.៥១២) (៤.៧៥០) ៣០,៦២

ប��ក់ចំ�ណ�ញពីប�តិ�តិិការប��ក់ចំ�ណ�ញពីប�តិ�តិិការ ២១៨.៣០៥២១៨.៣០៥ ១៥៨.៧៦៩១៥៨.៧៦៩ ៥៩.៥៣៦៥៩.៥៣៦ ៣៧,៥០៣៧,៥០

ការខាត�ង់់រៀលើឱនភាពថ្ងៃនតថ្ងៃមួរៀលើឧ�ករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវតុ�

(១៦.៩៣៥) (៣.០៥៨) (១៣.៨៧៧) ៤៥៣,៧៩

ប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធប��ក់ចំ�ណ�ញមុន�ង់់ពនធ ២០១.៣៧០២០១.៣៧០ ១៥៥.៧១១១៥៥.៧១១ ៤៥.៦៥៩៤៥.៦៥៩ ២៩,៣២២៩,៣២

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០ ត្រឹបាកច់ំ�រៀណ៍ញមនុ�ង់់ពនធមានចំ�ននួ ២០១.៣៧០ លានរៀរៀល ខែដំលបានរៀកើនរៀ�ើង់ ២៩,៣២% រៀសមើនងឹ់ ៤៥.៦៥៩ 
លានរៀរៀល រៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នងឹ់ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១៩ ។ ការរៀកើនរៀ�ើង់ថ្ងៃនត្រឹបាកច់ំ�រៀណ៍ញរៀន� គិ�ឺណាា�លមកពកីាររៀកើនរៀ�ើង់ ២៧,៦៤%ថ្ងៃន
ចំ�ណ៍ូលមកពីការត្រឹបាក់ និង់ ចំ�ណ៍ូលកថ្ងៃត្រឹម និង់រៀជ្ើង់ស្ថារ ២២,១០% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១៩។
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៥.  ការវិភាគិត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ការិយ�រិរៀចំេទី

សរៀង់ខ�ថ្ងៃន របាយការណ៍៍ ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ
សុទីធ

ត្រឹតីមាសទីី៣ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី៣ 
 ឆ្នាំំ��២០១៩ 
(លាន រៀរៀល)

គិមាំ�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាំ�ត 
(  ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញមុន�ង់់ពនធ ២០១.៣៧០ ១៥៥.៧១១ ៤៥.៦៥៩ ២៩,៣២

ចំ�ណាយពនធរៀលើត្រឹបាក់ចំ�ណ៍ូល (៤៤.៣០០) (២៤.៥៧៦) (១៩.៧២៤) ៨០,២៦

ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ��ប��ក់ចំ�ណ�ញសុទីធកូ�ង់គ�� ១៥៧.០៧០១៥៧.០៧០ ១៣១.១៣៥១៣១.១៣៥ ២៥.៩៣៥២៥.៩៣៥ ១៩,៧៨១៩,៧៨

កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆំ្នាំ��២០២០ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ បានទីទួីលត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញ�នាា��់ពី�ង់់ពនធ ចំ�នួន ១៥៧.០៧០លានរៀរៀល ខែដំលបាន
រៀកើនរៀ�ើង់ចំ�នួន ១៩,៧៨% រៀ�ើរៀត្រឹ�ៀ�រៀធៀ�រៀ�នឹង់ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១៩ �ងាា�ញអ�ពីការលូតលាស់�ា�ង់ខំា��ង់រ�ស់ធនាគារ។ ជាលទីធផល 
ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ទីទួីលបានអនបុាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់ មលូធនចំ�នួន ៥,៥៦% នងិ់ អនបុាតចំ�រៀណ៍ញរៀធៀ�នឹង់ត្រឹទីព�យសកមមចំ�នួន 
០,៧៣% គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២០។

៦. ការវិភាគិចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�

សរៀង់ខ�ថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ចំ�ណ៍ូល 
លមិិតសរុ�

ត្រឹតីមាសទីី៣ 
ឆ្នាំំ��២០២០ 

(លាន រៀរៀល)

ត្រឹតីមាសទីី៣ 
ឆ្នាំំ��២០១៩ 

(លាន រៀរៀល)

គិមាំ�ត 
(លាន រៀរៀល)

គិមាំ�ត 
( ភាគិរយ)

ត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញសុទីធកូ�ង់ត្រឹគា ១៥៧.០៧០ ១៣១.១៣៥ ២៥.៩៣៥ ១៩,៧៨

 ចំ�ណ៍ូលលមិិតរៀផ��ង់ៗ ២.៤៩០ (៣.៩២២) ៦.៤១២ (១៦៣,៤៩)

ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ�ចំ�ណ៍ូលលមិិតសរុ� ១៥៩.៥៦០១៥៩.៥៦០ ១២៧.២១៣១២៧.២១៣ ៣២.៣៤៧៣២.៣៤៧ ២៥,៤៣២៥,៤៣

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

គិិតត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២០ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទួីលស្ថាា�ល់ថា ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត់ មិនមានកតាោ� ស�ខាន់ៗ និង់និនាំ�ការ 
ស�ខាន់ៗ ណា ខែដំលអាចំ�ះ��ល់ដំល់ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវតុ� និង់លទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ រៀ�ើយ។

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

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ ចាំត់ទីុកចំ�ណ៍ុចំខាង់រៀត្រឹកាមជាកតាោ�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។

កតាោ�ទា�ង់ពីររៀន� ត្រឹតូវបានរា�់�ញី្ញ�លជាមួយការ�និអភវិឌី�ឍរៀលើត្រឹ�ពន័ធឌីីជី្�លរ�ស់ធនាគារ ខែដំលផែល់ជ្នូអត�ិជិ្ននវូផលតិផល និង់រៀសវាកមម
ហិិរញ្ញញវតុ�ដំ៏ទី�រៀនើ� និង់ត្រឹ�ក�រៀ�យនវានុវតិ។

កមមវិធីធនាគារតាមទីូរស័ពទថ្ងៃដំ ABA Mobile ទីទួីលបានការពត្រឹងឹ់ង់ស�ខាន់ៗជារៀត្រឹចំើនរៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី�ី។ ឥ��វរៀន� អូករៀត្រឹ�ើត្រឹបាស់កមមវិធី 
ABA Mobile អាចំត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ចំ�នួនទីឹកត្រឹបាក់ក�ណ៍ត់រ�ស់កាតរ�ស់ពួករៀគិ រៀសូើសុ�រៀ�ើកកាត�មីរៀ�យមិនបាច់ំអរៀញី្ញើញមកកាន់ស្ថាខា ឬក៏�ិទី
កាតរៀ�កូ�ង់កមមវិធី ត្រឹ�សិនរៀ�ើចាំ�បាចំ់រៀនា�។ រៀលើសពីរៀន� ពួករៀគិអាចំរៀផទរត្រឹបាក់កូ�ង់ត្រឹ�រៀទីស និង់រៀត្រឹ�ត្រឹ�រៀទីស តាមរយៈរៀសវារៀផទរត្រឹបាក់ Visa 
Direct និង់រៀសវារៀផទរត្រឹបាក់អនិរជាតិ Ria ។



14 ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ៣ ឆ្នាំំ�� ២០២០

អូកខែដំលត្រឹតូវការរៀផំើត្រឹបាក់ចំ�នួនរៀត្រឹចំើនៗរៀ�រៀត្រឹ�ត្រឹ�រៀទីសអាចំទីទួីលបានចំ�នួនទីឹកត្រឹបាក់ក�ណ៍ត់ត្រឹ�តិ�តិិការកាន់ខែតរៀត្រឹចំើនជាង់មុន រៀ�យរៀត្រឹ�ើ
ត្រឹ�ព័នធរៀផទរត្រឹបាក់ SWIFT រៀ�កូ�ង់កមមវិធី។ 

រៀដំើម�បី�ីរៀង់កើនឱកាសត្រឹ�ត�ិតិិការរៀសវាជាមួយធនាគារ�ខែនុម ធនាគារ ABA បាន�ក់ឲ្�យដំ�រៀណ៍ើរការម�ុងារគិណ៍នីមានរៀល�ពិរៀសស។ ឥ��វរៀន� 
អតិ�ិជ្នអាចំរៀ�ើកគិណ៍នីធនាគារ�មីខែដំលមានរៀល�ដំូចំគាំ�នឹង់រៀល�ទីូរស័ពទ ស្ថាំ�ករៀល�រ�យនិ ឬក៏មានរៀល�នា�ស�ណាង់រ�ស់�ួ�នបាន។

ធនាគារកប៏ានវនិរិៀ�គិដំស៏�ខានរ់ៀ�កូ�ង់ការពត្រឹងឹ់ង់ទីីតា�ង់ស័ើយរៀសវាធនាគារ រៀ�យរៀធើើការដំ�រៀណ៍ើង់�ខែនុមនវូមាា�សីុន ATM មាា�សីុន�ក/់ដំកត្រឹបាក់ 
មាា�សុីន�ក់ត្រឹបាក់ មាា�សុីនទីូទាត់ POS និង់ការពត្រឹង់ីក�ណាា�ញទីូទាត់តាមកូដំ QR រ�ស់�ួ�ន ។

២. ការ វិភាគិ ពី ការ រៀ�ើង់ ចំុ� ថ្ងៃន ថ្ងៃ�ួ វតុ�ធាតុ រៀដំើម 

ធនាគារ ABA ត្រឹ�តិ�តែិការកូ�ង់វិស័យរៀសវាកមម ដំូរៀចំូ�ការរៀ�ើង់ចំុ�ថ្ងៃនតថ្ងៃមួរ�ស់វតុ�ធាត់រៀដំើមមិន�ះ��ល់ដំល់ធនាគាររៀ�ើយ។

៣. ការវិភាគិរៀលើពនធ

ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ សិុតរៀ�រៀត្រឹកាមចំ�បា�់ថ្ងៃនត្រឹកុមហិីុន�ណ៍ិជ្ីកមមកូ�ង់វិស័យពនធ�រថ្ងៃនត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជា ដំូរៀចំូ� ធនាគារ មានកាតពើកិចំច
កូ�ង់ការ�ង់់ពនធ ខែដំលបានក�ណ៍ត់រៀ�យអគិគនាយក�ា�នពនធ�រថ្ងៃនកមុ�ជា។ 

ការ�ង់់ពនធនានាជ្នូអគិគនាយក�ា�នពនធ�រ កជ៏ាការរមួចំ�ខែណ៍កដំល់សង់គម នងិ់ក�រៀណ៍ើនរៀសដំឋកចិំចត្រឹ�រៀទីសកមុ�ជាផង់ ខែដំរ។ សត្រឹមា�់អនរុៀលាម
ភាពលិរៀលើកាតពើកិចំចពនធ�រ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ទីទួីលបានវិញ្ញាា��ន�ត្រឹតអនុរៀលាមភាពស្ថាររៀពើពនធត្រឹ�រៀភទី “មាស“ ព ីអគិគនាយក�ា�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�ុសពីធមមតា និង់ធាតុវិស្ថាមញ្ញញ 

គិតិត្រឹតឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២០ គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់ទីទួីលស្ថាា�ល់ថាធនាគារ វឌី�ឍនៈអាសុី ចំ�កាត់ មិនមានផល�ះ��ល់ជាស្ថារវនិរៀ�យ
សកមមភាពត្រឹ�តិ�តិិការ ឬ ត្រឹពឹតិិការណ៍៍ណាមួយខែដំលមានលកខណ៍ៈជាស្ថារវនិ និង់ មិនត្រឹ�ត្រឹកតីរៀនា�រៀទី។

ទីនឹទម នឹង់ ការ រកីរាល �ល ថ្ងៃន វរីសុ កូវដីំ-១៩ រៀសដំឋកិចំចពិភពរៀលាក មានការធាំ�ក់ចុំ�គួិរឲ្�យកតស់មាា�ល់។ ត្រឹស�រៀពលជាមួយគាំ�រៀន� គិណ៍ៈត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់
បានវាយតថ្ងៃមួពីផល�ះ��ល់រ�ស់វរីសុកវូដីំ-១៩ មករៀលើធនាគារ រៀហិើយបានសនិូ�ា�នថា មិនមានផល�ះ��ល់ជាស្ថារវនិមករៀលើរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់ធនាគាររៀទី។

c. c. ការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលស�ខាន់ៗរៀលើការលក់ការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលស�ខាន់ៗរៀលើការលក ់ និង់ចំ�ណ៍ូលនិង់ចំ�ណ៍ូល
កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆំ្នាំ��២០២០ ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ទីទីលួបានក�ណ៍តត់្រឹតាក�រៀណ៍ើនថ្ងៃនចំ�ណ៍លូគួិរឲ្កត់សមាា�ល ់រៀ�យធានាបាននវូចំ�ណូ៍ល
ការត្រឹបាក់សទុីធសរ�ុ ២៩៨,៨ �ី�លានរៀរៀល ខែដំលរៀសមើនងឹ់ក�រៀណ៍ើន ២៩,៣៣% រៀធៀ�នងឹ់រយៈរៀពលដូំចំគំា�កូ�ង់ឆ្នាំំ��២០១៩។ ចំ�រៀណ៍ញត្រឹ�ត�ិតិិ
ការមានចំ�នួនសរុ� ២១៨,៣ �ី�លានរៀរៀល ខែដំល�ុស់ជាង់ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០១៩ ត្រឹ�មាណ៍ ៣៧,៥០%។

d. d. ផល�ះ��ល់ថ្ងៃនការ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណផល�ះ��ល់ថ្ងៃនការ�ិ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ  អត្រឹតាការត្រឹបាក់អត្រឹតាការត្រឹបាក់  និង់ថ្ងៃ�ួទី�និញនិង់ថ្ងៃ�ួទី�និញ
ធនាគារវឌី�ឍនៈអាសីុ ចំ�កាត ់ត្រឹ�កានភ់ាា��ន់វូយទុីធស្ថាស្ត្រសិមនិ�រៀណាា�យឲ្�យទីទីលួរង់ហានភិយ័ពសី្ថាា�នភាពរ�ូយិ�ណ័៍ណ�ររៀទីសចំ�ហិរៀត្រឹចំើន។ ស្ថាា�នភាព
ចំ�ហិថ្ងៃនរូ�ិយ�័ណ៍ណ�ររៀទីស ត្រឹតូវបានត្រឹតួតពិនិត�យ និង់ចាំត់ខែចំង់ជាត្រឹ�ចាំ� រៀ�យរៀធៀ�នឹង់តត្រឹមូវការត្រឹ�តិ�តែិការរូ�ិយ�័ណ៍ណរ�ស់អតិ�ិជ្ន និង់
ការត្រឹគិ�់ត្រឹគិង់តារាង់សមតលុ�យរ�ស់ធនាគារ រៀ�យធានាបាននវូនិរនែរភាពថ្ងៃនត្រឹបាក់ចំ�រៀណ៍ញជូ្នធនាគារ។�ក់ព័នធនឹង់អត្រឹតាការត្រឹបាក់ ធនាគារ
រក�សាបាននវូរៀគាលនរៀ�បាយអត្រឹតាការត្រឹបាក់រៀ�រត្រឹស្ថា�់ត្រឹបាក់�រៀញ្ញញើ នងិ់កមចរី�ស់ �ួ�ន។ ដំរូៀចូំ� ធនាគារមិនមានការខែត្រឹ�ត្រឹ�ួលជាស្ថារវនែណាមយួ
�ក់ពនធនឹង់អត្រឹតាការត្រឹបាក់កូ�ង់អ���ង់រៀពលរបាយការណ៍៍រៀន�រៀ�ើយ។ ឥទីធិពលថ្ងៃនតថ្ងៃមួទី�និញ មិន�ង់កផល�ះ��ល់ដំល់ធនាគាររៀ�ើយ។

e. e. ផល�ះ��ល់ថ្ងៃនអតិផរណាផល�ះ��ល់ថ្ងៃនអតិផរណា
អត្រឹតាអតិផរណារួមជាមធ�យមរៀ�កមុ�ជាគិិតត្រឹតឹម�មាសទីី១ ឆំ្នាំ��២០២០ មានកត្រឹមិតត្រឹតឹម ២,៥% រៀ�ង់តាមរបាយការណ៍៍ត្រឹ�ចាំ��មាសទីី១ 
រៀចំញរៀ�យធនាគារជាត ិថ្ងៃនកមុ�ជា។ ដំរូៀចូំ�រៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ��២០២០ មនិមានផល�ះ��ល់ជាស្ថារវនែថ្ងៃនអតផិរណាមករៀលើការចំ�ណាយ
ត្រឹ�តិ�តិិការរ�ស់ធនាគារ ABA រៀ�ើយ។

f. f. រៀគាលនរៀ�បាយរៀសដំឋកិចំចរៀគាលនរៀ�បាយរៀសដំឋកិចំច  ស្ថាររៀពើពនធស្ថាររៀពើពនធ  និង់រូ�ិយវតុ�រ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាលនិង់រូ�ិយវតុ�រ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាល
រៀ�កូ�ង់រយៈរៀពលថ្ងៃនរបាយការណ៍៍ រៀសដំឋកិចំចកមុ�ជា�និរង់ផល�ះ��ល់ថ្ងៃនការរីករាល�លថ្ងៃនវីរុសកូវីដំ-១៩។ វិស័យរៀទីសចំរណ៍៍ វិស័យ
កមមនិស្ថាល និង់វិស័យស�ណ៍ង់់ និង់វិស័យស�ខាន់ៗសត្រឹមា�់រៀសដំឋកិចំចជារៀត្រឹចំើនរៀទីៀត ទីទីួលរង់ផល�ះ��ល់ខាំ��ង់។

រៀដំើម�បីីកាត់�នុយផល�ះ��ល់រៀលើសង់គម និង់រៀសដំឋកិចំច រាជ្រ�ា�ភិបាលបាន�ក់រៀចំញជា�និ�នាា��់នូវវិធានការនានារៀដំើម�បីីគា�ត្រឹទីដំល់វិស័យ
អាទីិភាពនានា៖



15ធនាគារ ABA  |  របាយការណ៍៍ ត្រឹ�ចាំ�ត្រឹតីមាស ទីី   ៣ ឆ្នាំំ�� ២០២០

 ■ គា�ត្រឹទីជាស្ថាច់ំត្រឹបាក់ផ្ទាា�លជ់្យួដំល់កមមករកាត់រៀដំរ និង់�ុគិគលកិកូ�ង់វសិយ័រៀទីសចំរណ៍៍ខែដំលអត់ការងាររៀធើើ នងិ់ត្រឹ�ជាជ្នខែដំលជួ្�ការល�បាក
��ផុត។ រៀ�ង់តាមត្រឹកសួង់រៀសដំឋកិចំច និង់ហិិរញ្ញញវតុ� �វិកាជាតិត្រឹតូវបានរៀរៀ�ចំ�អាទីិភាពរៀ�ើង់វិញរៀដំើម�បីីរៀត្រឹតៀម�ត្រឹមុង់ត្រឹបាក់ត្រឹ�ខែហិល ១ �ី�
លានដំុលាំ�រ រៀដំើម�បីីរៀ��ត្រឹស្ថាយសត្រឹមា�់វិស័យខែដំលត្រឹតូវសរៀស្ត្រងាា���នាា�ន់។

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

 ■ ធនាគារសហិត្រឹគាសធុនតូចំ និង់មធ�យមខែដំល�រៀង់កើត�ម ីត្រឹតូវបាន�កឲ់្�យដំ�រៀណ៍ើរការជាផួ�វការ។ ធនាគាររៀន�ត្រឹតវូបាន�រៀង់កើតរៀ�ើង់ រៀដំើម�បីជី្យួ
សត្រឹមួលដំល់គិរៀត្រឹមាង់សហិហិរិញ្ញញ��បីទានត្រឹទីត្រឹទីង់់សហិត្រឹគាសធុនតចូំ និង់មធ�យម (SCFS) ខែដំលជាគិ�និតផិ�ចំរៀផិើមរ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាលកូ�ង់
ការផិលក់មចីខែដំលមានការត្រឹបាក់ទា� រៀដំើម�បីីគា�ត្រឹទីសហិត្រឹគាសធុនតូចំ និង់មធ�យម។ កូ�ង់គិរៀត្រឹមាង់កមចីរៀន� ត្រឹគិឹ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវតុ�ចំូលរួម មាន
សិទីធិផិល់កមចីដំល់សហិត្រឹគាសធុនតូចំ និង់មធ�យមសត្រឹមា�់ចំ�ណាយរៀដំើមទីុន និង់រៀដំើមទីុន�ង់ើិលរៀ�យមានអត្រឹតាការត្រឹបាក់ពិរៀសសត្រឹតឹម 
៧% កូ�ង់មួយឆ្នាំំ�� និង់មានរយៈរៀពលរហូិតដំល់ ៧ ឆ្នាំំ��។ 

 ■ រៀធើើឲ្�យមានភាពងាយត្រឹសួលនូវវធិាននានាសត្រឹមា�់ភសិ�ភារកមម ការនា�ចូំល និង់ការនា�រៀចំញ និង់ផិល់ការ�ញ្ញច��តថ្ងៃមួ ២៥% រៀលើវិកកយ�ត្រឹត
អគិគីសនី សត្រឹមា�់ឧស�សាហិកមមខែដំលរង់ផល�ះ��ល់��ផុត រៀដំើម�បីីជ្ួយ�នធ�រ�នុយផល�ះ��ល់ថ្ងៃនវិ�តិិរៀន�។

វិធានការទា�ង់រៀន� ត្រឹពមជាមួយគិ�និតផិ�ចំរៀផិើមរៀផ��ង់ៗរ�ស់រាជ្រ�ា�ភិបាលថ្ងៃនត្រឹព�រាជាណាចំត្រឹកកមុ�ជា មានរៀគាល��ណ៍ង់គា�ត្រឹទីរៀសដំឋកិចំច និង់
វិស័យហិិរញ្ញញវតុ� ជាពិរៀសស។ 

ជាលទីធផល គិណ៍ៈត្រឹគិ�ត់្រឹគិង់រ�ស់ធនាគារ បានវាយតថ្ងៃមួស្ថាា�នភាព នងិ់សនូិ�ា�នថា មានផល�ះ��ល់តចិំតចួំមករៀលើលទីធផលហិិរញ្ញញវតុ�រ�ស់
ធនាគាររៀ�កូ�ង់ត្រឹតីមាសទីី�ី ឆ្នាំំ��២០២០ រៀន�។

រៀលាក Madi Akmambet
អភិបាលត្រឹ�តិ�តិិ

រៀលាក Madi Akmambet
អភិបាលត្រឹ�តិ�តិិ
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ហិតុរៀលខា និង់ត្រឹតា ជ្. រៀលាក Dominic Jacques

អភិបាលមិនត្រឹ�តិ�តិិ
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