របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០
គិិតត្រឹ�ឹម ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីីចំំ
� កាត់់
(ធនាគារ ABA)

ទស្្សនៈៈវិិស្្ស័័យ
ចក្ខុុ�វិិស័័យរបស់់ធនាគារ គឺឺដើ�ើម្្បីីក្លាា�យជាធនាគារលំំដាប់់លេ�ខ១ប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សលើ�ើផ្នែ�ែកផ្គគត់់ផ្គគង់់សេ�វាធនាគារដែ�លអាចពឹឹងពាក់់
បាន, ងាយស្រួ�ួលប្រើ��ើប្រា�ស់់, មានបច្ចេ�េកវិិទ្្យាទំំនើ�ើបឈានមុុខ, និិងងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការទៅ�ទទួួលយក។ យើ�ើងមានបំំណង
ក្លាាយ
� ជាធនាគារមួួយដែ�លប្រ�ជាពលរដ្ឋឋកម្ពុជា
ុ� ជឿ�ឿទុុកចិត្ត
ិ ក្នុុ
ត ង
� ការបំំពេ�ញតម្រូ�ូវការសេ�វាធនាគារសម្រា�ប់់រូបវន្ត
ូ
បុ
ត គ្គ
ុ ល
គ និិងសម្រា�ប់់
អាជីីវកម្មម។

បេ�សកកម្មម
បេ�សកកម្មមរបស់់យើ�ើង គឺឺដើ�ើម្្បីីជួួយដល់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា, អាជីីវកម្មមកម្ពុុ�ជា, និិងពលរដ្ឋឋកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងការកសាងអនាគតកាន់់តែ�ទូូលំំ
ទូូលាយ និិងត្រ�ចះះត្រ�ចង់់សម្រា�ប់់ខ្លួួ�ន និិងប្រ�ទេ�សជាតិិតាមរយៈៈការផ្តតល់់សេ�វាធនាគារប្រ�កបដោ�យជំំនាញវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ខ្ពពស់់ និិង
បច្ចេ�េកវិិទ្្យាទំំនើ�ើបបំំផុុតក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារសម្រា�ប់់ទាំំងអស់់គ្នាា�។
យើ�ើងចាត់់ទុុកខ្លួួ�នឯងថាជាដៃ�គូូដ៏៏ល្អអមួួយសម្រា�ប់់សហគមន៍៍កម្ពុុ�ជាក៏៏ដូូចជាអាជីីវកម្មមឯកជន និិងរូូបវន្តតបុុគ្គគលផងដែ�រ។ យើ�ើង
នៅ�ទីីនេះ�ះ ដើ�ើម្្បីីបម្រើ��ើសេ�វាកម្មមជូូនប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។

គុុណតម្លៃ�ៃ
គុុណតម្លៃ�ៃរបស់់យើ�ើងបានបង្កើ�ើ�តជាគ្រឹះ�ះ�ដ៏៏សំំខាន់់សម្រា�ប់អាជីី
់
វកម្មរបស់់
ម
យើ�ើង។ យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់លើ�សារៈ�សំំខាន់់
ើ
នៃ�៖
សុុចរិិតភាព និិងសេ�ចក្តីី�គោ�រព

នៅ�ធនាគារ ABA យើ�ើងចាត់ទុ
់ កចំំណុ
ុ
ច
ុ នេះ�ះជាការទទួួលខុស
ុ
ត្រូ�ូវខ្ពពស់របស់់
់
ធនាគារដែ�លត្រូ�ូវបម្រើ��ើសេ�វាជូូនរាល់់អតិិថិិជន
ប្រ�កបដោ�យភាពសុុចរិិត និិងសេ�ចក្តីី�គោ�រព។ដោ�យអនុុវត្តតាម
ត
គុុណតម្លៃ�ៃនេះ�ះដោ�យហ្មមត់ចត់់
់
យើ�ើងទទួល
ួ បានការគោ�រព និិង
ទំំនុុកចិិត្តតពីអតិិ
ី ថិិជនរបស់់យើ�ើងវិិញ។
ទំំនុុកចិិត្តត និិងភាពជាដៃ�គូូ

នៅ�ធនាគារ ABA យើ�ើងនៅ�ទីីនេះ�ះដើ�ើម្្បីីជួួយសម្រួ�ួល និិងជា
ជំំនួួយការរបស់់អតិិថិជ
ិ ន។ យើ�ើងខិត
ិ ខំំធ្វើ�ើឲ្
� យ្ ខ្លួួន
� ក្លាាយ
� ជាដៃ�គូូ
ដ៏៏ល្អអដែ�លអតិិថិិជនរបស់់យើ�ើងអាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តបាន។
ត
ក្រ�មសីីលធម៌៌ និិងសុុជីីវធម៌៌

នៅ� ABA យើ�ើងអនុុវត្តតស្តតង់់ដារក្រ�មសីីលធម៌៌ និិងសុុជីីវធម៌៌

រវាងគ្នាា�នឹងគ្នាា
ឹ
� ពោ�លគឺឺទាំំងនៅ�ក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ធនាគារ។ គោ�ល
ការណ៍៍ផ្ទាាល់
� ខ្លួ
់ ន
ួ� នេះ�ះហើ�ើយដែ�លបង្កើ�ើត
� បានជាមូូលដ្ឋាន
ា� គ្រឹះ�ះ�
សម្រា�ប់់ទំំនាក់់ទំំនងប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ជាមួួយអតិិថិជ
ិ ន និិងសហគមន៍៍
ដែ�លយើ�ើងកំំពុងផ្ត
ុ ល់
ត សេ�
់ វាជូូន ក៏៏ដូច
ូ ជាជាមួួយបុុគ្គលិ
គ ក
ិ របស់់
យើ�ើងផងដែ�រ។

II

ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០២០

គុុណភាពនៃ�សេ�វាកម្មម

នៅ�ធនាគារ ABA យើ�ើងខិិតខំំស្វែ�ែងរកដំំណោះ�ះស្រា�យដើ�ើម្្បីី
ឆ្លើ�យ
ើ� តបចំំពោះ�ះរាល់់តម្រូ�ូវការសេ�វាធនាគារទាំំងអស់់។ យើ�ើង
មានបំំណងផ្តតល់សេ�
់ វាកម្មមធនាគារប្រ�កបដោ�យទំំនុុកចិត្ត
ិ ត និិង
មានបច្ចេ�េកវិិទ្្យាទំំនើ�ើបបំំផុត
ុ សម្រា�ប់់អតិិថិជ
ិ នកម្ពុុជា
� ទាំំងអស់់
របស់់យើ�ង
ើ ពោ�លគឺឺក្នុុងតួ
� នា
ួ ទីីជាជំំនួួយការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគណនីី
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ឬគណនីីអាជីីវកម្មមរបស់់អតិិថិិជន។
វិិភាគទាន

នៅ�ធនាគារ ABA យើ�ើងមានគោ�លបំំណងផ្ដដល់វិិ់ ភាគទានជា
វិិជ្ជជមានដល់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។ យើ�ើងចង់់ដើ�ើរតួួនាទីីមួួយដែ�ល
ផ្តតល់សារប្រ�យោ�ជន៍៍
់
សម្រា�ប់ការ
់ រស់់នៅ�របស់់អតិិថិិជនយើ�ើង
ក៏៏ដូច
ូ ជាសកម្មមភាពនានាដែ�លរួួមចំំណែ�កនាំំមកនូូវអនាគតដ៏៏
ល្អអប្រ�សើ�ើរដល់់ប្រ�ទេ�សជាតិិទាំំងមូូលផងដែ�រ។
និិរន្តតរភាព និិងកំំណើ�ើន

នៅ�ធនាគារ ABA យើ�ើងតែ�ងតែ�គិិតគូូរអំំពីី អនាគត របស់់
ធនាគារយើ�ើង និិងប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា ព្រ�មទាំំងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
ផងដែ�រ។ យើ�ើងសូូមបង្ហាា�ញនូូវការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតដ៏៏មោះ�ះមុុតដូូច

គា្ននចំំពោះ�ះបុុគ្គលិ
គ ក
ិ របស់់យើ�ង
ើ ក៏៏ដូច
ូ ជាអតិិថិជ
ិ នរបស់់យើ�ងផង
ើ
ដែ�រ។ នេះ�ះ គឺឺជាវិិធីីសាស្រ្ត�តមួួយដែ�លអាចឲ្្យយើ�ើងធានាបាន
នូូវកំំណើ�ើនប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពរបស់់ធនាគារ។

ព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប
បរិយាយ

២០២០

២០១៩

២០១៨

ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប

២៤.៧៨៨.៩០៥

១៧.៩០៩.១៧០

១១.០២០.៥០៣

បំំណុុលសរុុប

២១.៦៨៣.២០១

១៥.៨៨៦.៤២១

៩.៧៣៨.៨៨៧

មូូលធនសរុុប

៣.១០៥.៧០៤

២.០២២.៧៤៩

១.២៨១.៦១៧

១.៦២៥.១៤៩

១.២៤៣.៥៣៧

៨៥៩.៧៨៣

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

៧៧០.០២៧

៥៧៦.៩៩៧

៣៧៦.៧២៥

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

៦១៧.២៩១

៥១៦.៦៥៣

៣០០.០២៩

ចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

៥៩៤.៩០៥

៥២៩.៩៣១

២៩៦.៨៦០

១៨,០៨

១៩,៩៤

១៩,៩៥

អនុុបាតបំំណុុលធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធន

៦៩៥,៨៦

៧៨៥,៣៩

៧៥៩,៨៩

អនុុបាតសន្ទទនីីយភាព

១៦៦,៦២

១៦២,៣២

១៣២,៥១

អនុុបាតឥណទានមិិនដំំណើ�ើរការ

០,៨០

០,៧០

០,៧៨

អនុុបាតបញ្ញើ�ើ�ធៀ�ៀបនឹឹងឥណទាន

៧៨,៦៩

៨១,៤២

៨៣,៩១

២,៨៩

៣,៥៧

៣,៣៨

២៤,០៧

៣១,២៧

២៨,៤៦

៤២០,១៧

៣៧៩,០៨

២៩៣,១៥

ចំំណេ�ញក្នុុ�ងមួួយឯកតាមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�
(ករណីីចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�)

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

ភាគលាភក្នុុ�ងមួួយឯកតាមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�
(ករណីីចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�)

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

អនុុបាតហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំំខាន់់ៗផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត (ប្រ�សិិនមាន)

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)
ចំំណូូលសរុុប

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុ (%)
អនុុបាតសាធនភាព

អនុបាតផលចំណេញ (%)
អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងទ្រ�ព្្យសកម្មមមធ្្យម (ROAA)
អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធនមធ្្យម (ROAE)
អនុុបាតលទ្ធធភាពបង់់ការប្រា�ក់់
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III

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

ក្រា�ហ្វិិ�កអំំពីីព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប

ទ្រព្យសកម្មសរុប

បំណុលសរុប

គិិតជាលានរៀ�ៀល

គិិតជាលានរៀ�ៀល

+៣៨,៤
ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

,៥
៦
៣
+

២៤.៧៨៨.៩០៥

២១.៦៨៣.២០១

១៧.៩០៩.១៧០

១៥.៨៨៦.៤២១

១១.០២០.៥០៣

៩.៧៣៨.៨៨៧

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ឆ្នាំំ�២០១៨

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ឆ្នាំំ�២០១៨

មូលធនសរុប

លទ្ធផលលម្អិតក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

គិិតជាលានរៀ�ៀល

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

+៥៣,៥

+១២,៣

៣.១០៥.៧០៤

៥៩៤.៩០៥

២.០២២.៧៤៩

៥២៩.៩៣១

១.២៨១.៦១៧

២៩៦.៨៦០

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ឆ្នាំំ�២០១៨

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ឆ្នាំំ�២០១៨

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មមធ្យម

អនុបាតចំណេញធ
 ៀបនឹងមូលធនមធ្យម

គិិតជាភាគរយ

គិិតជាភាគរយ

-៦៨

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

-៧២០
ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

២,៨៩

២៤,០៧

៣,៥៧

៣១,២៧

៣,៣៨

២៨,៤៦

ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ឆ្នាំំ�២០១៨

IV
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ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ឆ្នាំំ�២០១៨

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

សមាសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

Yves Jacquot
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

Dominic Jacques

Madi Akmambet

Martin Ouellet

Christian St-Arnaud

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

Paolo Pizzuto

Etienne Chenevier

Henri Calvet

Guy Quaden

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ
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V

សាររបស់់ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�
យើ�ើងខ្ញុំមា
ំ� នសេ�ចក្ដីី�សោ�មនស្្សរីីករាយសូូមជម្រា�បជូូន អំំពីីលទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០
ស្រ�បទៅ�តាមលក្ខខខណ្ឌឌកំំណត់់របស់់និិយ័័តករមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (ន.ម.ក)។
ទោះ�ះបីីនេះ�ះជាឆ្នាំំដ៏
� លំ
៏ បា
ំ កក៏៏ដោ�យ ក៏៏ធនាគារ ABA ទទួួលបានកំំណើ�ើនគួួរឲ្យ្ កត់់សម្គាល់
ា� លើ�
់ ប៉ា
ើ រ៉ា
ា� ម៉ែ�
ា� ត្រ�សំំ
ែ
ខាន់់ៗទាំំងអស់់ រួួមមាន
ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងឥណទាន ក៏៏ដូូចជា មូូលដ្ឋាា�នអតិិថិិជន។
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុបកើ�ើនបាន ៣៩% ស្មើ�ើ�នឹឹង ៦,១ ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ខណៈៈពេ�លដែ�ល
ផលបត្រ�បញ្ញើ�ើ� កើ�ើនបាន ៤៣% ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤,៩ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារា� អាមេ�រិិក ហើ�ើយផលបត្រ�ឥណទាន កើ�ើនបាន ៣៨% ស្មើ�ើ�នឹឹង ៣,៨
ប៊ីី�លានដុុល្លាា�អាមេ�រិិក។ ធនាគារ ABA ទទួួលបានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធដ៏៏រឹឹងមាំំ ចំំនួួន ១៥១,៤ លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�
សារពើ�ើពន្ធធ ២០២០ លើ�ើសផែ�នការថវិិកា។ មូូលធនភាគហ៊ុុ�និិករបស់់ធនាគារ កើ�ើនបាន ៥៥% ដោ�យសម្រេ��ចបាន ៧៦៧,៨
លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ។

ដោ�យសារប្រ�ជាជនកាន់់តែ�ច្រើ��ន
ើ បានជ្រើ��ើសរើើ�សធនាគារ ABA ជាដៃ�គូូសេ�វាធនាគាររបស់់ខ្លួន
ួ� មូូលដ្ឋាន
ា� អតិិថិជ
ិ នរបស់់ធនាគារ
នៅ�ឆ្នាំំ� ២០២០ កើ�ើនឡើ�ើងគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ ប្រ�មាណ ៧០% ដែ�លសម្រេ��ចឈានដល់់ ១,៤លាននាក់់។
លទ្ធធផលសម្រេ��ចបានទាំំងនេះ�ះដោ�យសារជោ�គជ័័យក្នុុ�ងការអនុុវត្តតយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រធុុរកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នដោ�យផ្ដោ�ោ�តលើ�ើផលិិតផល
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឌីីជីីថល ក៏៏ដូូចជាឥណទានប្រ�កបដោ�យផលិិតភាពដល់់អាជីីវកម្មមមីីក្រូ�ូ និិងសហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមក្នុុ�ងវិិស័័យ
ពិិតនៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។ ធនាគារ ABA ក៏៏អនុុវត្តតវប្្បធម៌៌គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដ៏៏រឹឹងមាំំ ដែ�លត្រូ�ូវបានពង្រឹ�ឹងដោ�យសវនកម្មម និិងកិិច្ចចការ
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមពេ�ញលេ�ញលើ�ើគ្រ�ប់់សកម្មមភាពធុុរកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន។
ធនាគារ ABA អនុុលោ�មតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកម្មមវិិធីីរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិិញ ដោ�យ

ផ្តតល់កា
់ រអនុុគ្រោះ��ះបំំណុុលដល់អ
់ តិិថិជ
ិ នកម្ចីី�ដែ�លជួួបប្រ�ទះះភាពលំបា
ំ កក្នុុ�ងការបង់់សងកម្ចីី�របស់់ខ្លួន
ួ� ។ នេះ�ះជាគោ�លនយោ�បាយ
ដ៏៏សំំខាន់់មួួយក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចក្នុុ�ងគ្រា�មានវិិបត្តិិ�ដ៏៏លំំបាកនេះ�ះ។ ស្រ�បគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ ធនាគារបានពិិនិិត្្យផលបត្រ�កម្ចីី�ដោ�យ
ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន និិងបង្កើ�ើ�តសំំវិិធានធនកម្ចីី�ឲ្្យស្រ�បតាមវិិធាន CIFRS និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�នានារបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០ ធនាគារ ABA បានអនុុវត្តគំំនិ
ត ត
ិ ផ្តួួ�ចផ្តើ�ម
ើ� យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រក្នុុ�ងការបង្កើ�ើន
� សេ�វាធនាគាររបស់់ខ្លួន
ួ� និិងដាក់់ឲ្យ្ អតិិថិជ
ិ ន
ប្រើ��ើប្រា�ស់នូ
់ វប្រ
ូ �ព័័ន្ធធធនាគារទំំនើ�ើបៗរបស់់ខ្លួន
ួ� ។ ធនាគារបានពង្រី�ីកវត្តមា
ត នភូូមិសា
ិ ស្ត្រ�រតាមរយៈៈការបើ�ើកសាខាថ្មីី�ចំំនួួនពីីរ បង្កើ�ើត
�
ភាពជាដៃ�គូូជាមួួយគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ និិងដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការបណ្តាា�ញថ្មីី� គឺឺទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វា “ABA ២៤/៧”។
ផលិិតផលសំំខាន់់របស់់ធនាគារក្នុុ�ងផ្នែ�ែករូូបវន្តត គឺឺកម្មមវធីី ABA Mobile បន្តតទទួួលបានសេ�វាកម្មម និិងមុុខងារថ្មីី�ៗបន្ថែ�ែមដើ�ើម្្បីី
ធ្វើ�ើ�ឲ្្យការប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�វាធនាគារជាមួួយធនាគារ ABA កាន់់តែ�ងាយស្រួ�ួល ថែ�មទាំំងមានសន្តិិ�សុុខ និិងសុុវត្ថិិ�ភាពផងដែ�រ។

សមាសធាតុុប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូឌី
ូ ជី
ី ថលផ្សេ
ី
�េ�ងៗរបស់់ធនាគារ ក៏៏ទទួល
ួ បានការដំំឡើ�ើងសមត្ថថភាព និិងកែ�លម្អកា
អ ន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរក្នុុ�ងឆ្នាំំនេះ�
� ះ
ផងដែ�រ រួួមមាន ការដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការកម្មមវិិធីីទូូរស័័ព្ទទរបស់់ប្រ�ព័័ន្ធធទូូទាត់់អនឡាញរបស់់ធនាគារ គឺឺ PayWay ព្រ�មទាំំងកែ�លម្អអ
សេ�វាធនាគារអនឡាញសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�នដែ�រ។
ក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មរបស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា ធនាគារបានចូូលរួួមក្នុុ�ងគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានសហគ្រា�សធុុនតូូច
និិងមធ្្យមឆ្នាំំ� ២០២០។ គិិតត្រឹ�ឹមចុុងឆ្នាំំ� ២០២០ ធនាគារ ABA បានបញ្ចេ�េញកម្ចីី�ដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ១,៤ លានដុុល្លាា�រ
អាមេ�រិិក តាមរយៈៈគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានសហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមនេះ�ះ។
ស្រ�បតាមបេ�សកកម្មមបម្រើ��សេ�
ើ វាជូូនប្រ�ជាជនកម្ពុុជា
� និិងអាជីីវកម្មនា
ម នាដែ�លមានតម្រូ�ូវការហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ធនាគារ ABA រួួមចំំណែ�ក
យ៉ាា�ងច្រើ��ើនក្នុុ�ងកំំណើ�ើន និិងការអភិិវឌ្្ឍប្រ�ទេ�ស តាមរយៈៈការបង់់ពន្ធធដោ�យផ្ទាា�ល់់។ ជាពិិសេ�ស នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ២០២០
ធនាគារ ABA ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាល់
ា� ថា
់ ជាសហគ្រា�សដែ�លបានបង់់ពន្ធធច្រើ��ន
ើ ជាងគេ�លំដា
ំ ប់់ទីី 12 នៅ�កម្ពុុជា
� និិងបានទទួួលលិខិ
ិ ត
ិ
សរសើ�ើរពីីអគ្គគមហាសេ�នាបតីីតេ�ជោ� ហ៊ុុ�ន សែ�ន នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�នៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។
ក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ� ភ្នាា�ក់ងា
់ រវាយតម្លៃ�ៃ S&P Global Ratings បានរក្្សាចំំណាត់់ថ្នាាក់
� លទ្ធធ
់
ភាពសងរយៈៈពេ�លវែែង ‘B+’ ជាមួួយទស្្សនវិិស័យ
័
“ស្ថិិ�រភាព” របស់់ធនាគារ ABA ដែ�លជាកម្រិ�ិតខ្ពពស់់បំំផុត
ុ នៅ�កម្ពុុជា
� ។ ការណ៍៍នេះ�ះបង្ហាាញ
� ពីីទស្្សនៈៈរបស់់ភ្នាាក់
� ងា
់ រវាយតម្លៃ�ៃ S&P
ដែ�លថា ធនាគារអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�កបដោ�យចីីរភាពនូូវកំំណើ�ន
ើ កម្ចីី� និិងបញ្ញើ�ើ�ដ៏លឿ�
៏ ឿន ទោះ�ះបីីនៅ�ក្នុុ�ងគ្រា�មិន
ិ ប្រា�កដប្រ�ជាអំំឡុុង
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ពេ�លការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុសកូ
ុ
វីូ ដ
ី -១៩ និិងការថយចុះះ�សេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ ។ អ្ននកជំំនាញក៏៏កត់សម្គា
់
ល់
ា� ថា
់ កេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ�ះ
�
��អាជីីវកម្មរម បស់់ធនាគារ
ABA មានភាពរឹឹងមាំំដោ�យសារកំំណើ�ើនគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់នៃ�ចំំណែ�កទីីផ្្សាររបស់់ធនាគារ។
ភាពជឿ�ឿនលឿ�ឿនរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០ ទទួួលបានការសាទរពីីទស្្សនាវដ្តីី�ជាច្រើ��ើនដែ�លបានប្រ�សិិទ្ធធនាមធនាគារ ABA
ជា ”ធនាគារឆ្នើ�ើ�មនៅ�កម្ពុុ�ជា ឆ្នាំំ�២០២០” និិង”ធនាគារឌីីជីីថលឆ្នើ�ើ�មនៅ�កម្ពុុ�ជា ឆ្នាំំ�២០២០”។
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ពិិតជាមានសេ�ចក្ដីី�សោ�មនស្្សជាមួួយលទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការរួួមរបស់់ធនាគារនៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ ជាពិិសេ�ស
ទោះ�ះបីីជាមានការរីីករាលដាលវីីរុុសកូូវីីដ-១៩ ក៏៏ដោ�យ។ ធនាគារបន្តតដើ�ើរតួួនាទីីយ៉ាា�ងសកម្មមក្នុុ�ងការពិិនិិត្្យតាមដានការអនុុវត្តត

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររបស់់ធនាគារ ដោ�យអនុុវត្តតា
ត មវិិធីសា
ី ស្ត្រ�រអនុុវត្តល្អ
ត ប្រអ �សើ�ើរ និិងបទដ្ឋាន
ា� ល្អអបំំផុត
ុ ។ ត្រ�ង់់នេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល មាន
សមត្ថថភាពពេ�ញលេ�ញជាមួួយសមាជិិករបស់់ខ្លួន
ួ� ដែ�លយកបទពិិសោ�ធ និិងជំំនាញឯកទេ�សនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ និិងអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមមកអនុុវត្តតសម្រា�ប់់ធនាគារ។

តាងនាមឲ្្យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង យើ�ើងខ្ញុំំ�សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងគណៈៈកម្មមការ
មូូលបត្រ�កម្ពុជា
ុ� សម្រា�ប់់ការបន្តតផ្ដល់
ដ ម
់ គ្គុុ�ទ្ទេ�េសក៍៍ និិងការគាំំទ្រ�។ ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារពាណិិជ្ជទី
ជ មួ
ី យ
ួ ដែ�លបោះ�ះផ្្សាយសញ្ញាាបណ្ណ
�
ណ
សាជីីវកម្មក្នុុ
ម ងទឹ
� កប្រា�ក់
ឹ
សរុ
់ ប
ុ ៨៤,៨២១ ប៊ីីលា
� នរៀ�ៀល ធនាគារ ABA សូូមបង្ហាាញ
� ការប្ដេ�េជ្ញាាចិ
� ត្ត
ិ យ៉ា
ត ងមុ
ា� ត
ុ មាំំចំំពោះ�ះកិិច្ចចការអភិិវឌ្្ឍ
បន្តតនៃ�ទីីផ្្សារមូូលបត្រ� និិងការលើ�ើកកម្ពពស់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ប្រា�ក់់រៀ�ៀល។
ជាចុុងក្រោ��យ យើ�ើងខ្ញុំំ�សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណយ៉ាា�ងជ្រា�លជ្រៅ��ដល់់អតិិថិិជន និិងភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធសម្រា�ប់់ការជឿ�ឿទុុកចិិត្តតមកលើ�ើ
ធនាគារ ABA។
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b. លក្ខណៈនៃធុរកិច្ច
ធនាគារ ABAគឺឺជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឯកជនឈានមុុខមួួយរបស់់កម្ពុុ�ជា (សហគ្រា�សឯកជន)ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�១៩៩៦ មានឈ្មោះ�ះ��ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈ អាស៊ីី� ចំំកាត់់។
ឆ្លលងកាត់់ការអភិិវឌ្្ឍនិិងកំំណើ�ើនជាង ២០ឆ្នាំំ�កន្លលងមកនេះ�ះ ABAបានពង្រឹ�ឹងជំំហររបស់់ខ្លួួ�នយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំក្នុុ�ងទីីផ្្សារ និិងក្លាា�យជា
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អតិិថិិជនជាច្រើ��ើនដូូចជា សហគ្រា�សធុុនតូូចនិិងមធ្្យម,អាជីីវកម្មមខ្នាា�តតូូច,និិងរូូបវន្តតបុុគ្គគល។
ធនាគារ ABA គឺឺជាបុុត្រ�សម្ពពន្ធធរបស់់ធនាគារជាតិិកាណាដា (www.nbc.ca) ដែ�លជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួយ
ួ មានទ្រ�ព្្យសកម្មម
ជាង ២៧៣ ប៊ីីលានដុុ
�
ល្លារា� អាមេ�រិិក គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៣១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ២០២១
�
និិងមានបណ្តាាញ
� ធនាគារសម្ពពន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ទូូទាំំង
ពិិភពលោ�ក។ ក្នុុ�ងនាមជាភាគហ៊ុុ�និិកមួយ
ួ របស់់ធនាគារ ABAតាំំងពីីឆ្នាំំ២០១៤
�
មក ធនាគារជាតិិកាណាដាបានក្លាាយ
� ជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អាមេ�រិិកខាងជើ�ើងទីីមួយ
ួ ដែ�លឈានជើ�ើងចូល
ូ វិិស័យ
័ ធនាគារនៅ�កម្ពុុជា
� ។ ដោ�យមានស្នាា�ក់ការកណ្តាា
់
លស្ថិិ�
�
តនៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ
ម៉ុុ�ងរ៉េេ�អាល់់ ធនាគារជាតិិកាណាដាបានពង្រី�ីកសាខានៅ�ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ខេ�ត្តត នៃ�ប្រ�ទេ�សជាមួួយនឹឹងអតិិថិជ
ិ នក្នុុ�ងដៃ� ២,៥លាននាក់់
។ ជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ធំំជាងគេ�លំំដាប់់ទីី៦ ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកាណាដា និិងនាំំមុខគេ�នៅ
ុ
�កេ�ប៊ិិ�ច ធនាគារជាតិិកាណាដា ជាជម្រើ��ើស
នៃ�បណ្ដាា�សហគ្រា�សធុុនតុុច និិងមធ្្យមនានានៅ�ទីីនោះ�ះ។
គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០២០ ធនាគារ ABA គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុបចំំនួ
ុ
ន
ួ ៦,១ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារា� និិងមានអតិិថិជ
ិ នជាង
១,៤ លាននាក់់ តាមរយៈៈបណ្តាា�ញសាខាទូូលំំទូូលាយចំំនួួន ៧៩ សាខា ទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វាជាង ៦០០ កន្លែ�ែង និិងកម្មមវិិធីីសេ�វា
ធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទ និិងប្រ�ព័័ន្ធធសេ�វាធនាគារអនឡាញដ៏៏ទំំនើ�ើបសម្្បូូរបែ�បនេះ�ះ។
ធនាគារទទួួលបានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់លទ្ធធភាពសងរយៈៈពេ�លវែែង "B+" ជាមួួយទស្្សនវិិស័័យ "ស្ថិិ�រភាព" ពីីភ្នាា�ក់់ងារវាយតម្លៃ�ៃ
Standard&Poor's Global Rating Agency (S&P)។ ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់នេះ�ះត្រូ�ូវបានរក្្សាដដែ�លនៅ�ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២០។
ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០២០
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c. ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ
ធនាគារ ABA ទទួួលបានកំំណើ�ើនគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ចាប់់តាំំងពីីបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ឆ្នាំំ� ១៩៩៦។ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗចាប់់ពីីឆ្នាំំ�
២០២០ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■
■

■

■

■

■

■

■
■

ធនាគារ ABA បានបើ�ើកសាខាថ្មីី�ចំំនួួន ២ ធ្វើ�ើ�ឲ្្យចំំនួួនសាខាសរុុបមានចំំនួួន ៧៩។
ធនាគារ ABA បានដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វាដាច់់ដោ�យឡែ�ក គឺឺ ABA 24/7 ដែ�លមានទីីតាំំងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ
នៅ�តាមតំំបន់់ ដែ�លមានចរាចរណ៍៍ ម មាញឹឹ ក ដើ�ើ ម្្ បីី ឲ្្ យ អតិិ ថិិ ជ នរបស់់ ខ្លួួ� ន អាចចូូ លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ បា នគ្រ�ប់់ ពេ�លវេេ លាដោ�យ
មិិនបាច់់រង់់ចាំំនៅ�តាមសាខាធនាគារឡើ�ើយ។
ធនាគារ ABA ក្លាា�យជាសមាជិិកគម្រោ��ងបាគង ដើ�ើម្្បីីលើ�ើកកម្ពពស់់បរិិយាប័័ន្ននហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការប្រើ��ើប្រា�ស់់រូូបិិយប័័ណ្ណណប្រា�ក់់
រៀ�ៀល។
ធនាគារ ABA បានចូូលរួួមក្នុុ�ងគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានសហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមឆ្នាំំ� ២០២០ ដែ�លជាគំំនិិត
ផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�ម របស់់ រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាដែ�លមានគោ�លបំំណងផ្តតល់់កម្ចីី�ដែ�លមាន ការប្រា�ក់់សមរម្្យ ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�សហគ្រា�ស
ធុុនតូូច និិងមធ្្យមនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។
ធនាគារ ABA រក្្សាបានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់លទ្ធធភាពសង “B+” ជាមួួយទស្្សនវិិស័័យ “ស្ថិិ�រភាព” ពីីភ្នាា�ក់់ងារវាយតម្លៃ�ៃ S&P
Global Rating Agency។
PayWay ជាប្រ�ព័័ន្ធធទូូទាត់់អនឡាញ ទទួួលបានពាន ប្រ�ព័័ន្ធធទូូទាត់់ពាណិិជ្ជជកម្មមអេ�ឡិិកត្រូ�ូនិិកដ៏៏ឆ្នើ�ើ�មបំំផុុតនៅ� កម្ពុុ�ជាព�
Asia eCommerce Award។
កម្មមវិិធីី ABA Mobile ឈ្នះះ�ពានដ៏៏មានកិិត្តិិ�យស “ធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទ និិងនវានុុវត្តតផ្នែ�ែកទូូទាត់់ដ៏៏ឆ្នើ�ើ�មប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� នៅ�កម្ពុុ�ជា”
ពីីទស្្សនាវដ្តីី� Asian Banking and Finance។
ធនាគារ ABA ទទួួលបានពាន “ធនាគារឆ្នើ�ម
ើ� នៅ�កម្ពុុជា
� ឆ្នាំំ២
� ០២០” ពីីទស្្សនាវដ្តីី�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� Euromoney។
ធនាគារ ABA ត្រូ�ូវបានប្រ�សិិទ្ធធនាមជា “ធនាគារឆ្នើ�ើ�មនៅ�កម្ពុុ�ជាឆ្នាំំ� ២០២០” ពីីទស្្សនាវដ្តីី� Global Finance ប្រាំ�ំមួួយឆ្នាំំ�
ជាប់់គ្នាា�។

d. ស្ថានភាពទីផ្សារ
តាមយុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររបស់់ធនាគារ យើ�ើងមានបំំណងក្លាាយ
� ជាធនាគារជម្រើ��ើសរបស់់អតិិថិជ
ិ ននៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ និិងរក្្សាអតិិថិជ
ិ នសម្រា�ប់់
ទំំនាក់់ទំំនងរយៈៈពេ�លវែែង។ ត្រ�ង់់នេះ�ះ ធនាគារបាននឹឹងកំំពុងផ្តោ�ោ
ុ
ត
� លើ�ើការអភិិវឌ្្ឍផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

■

■

■
■

■

ផលិិតផលកម្ចីី�ងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មមខ្នាា�តតូូច សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមនៅ�កម្ពុុ�ជាដែ�លជាឆ្អឹឹ�ងខ្ននងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
កម្ពុុ�ជា។
ការអភិិវឌ្្ឍបន្ថែ�ែមនូូវសេ�វាកម្មមបច្ចេ�េកវិិទ្្យាទំំនើ�ើប ជាពិិសេ�សកម្មមវិិធីីធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទពេ�ញលេ�ញ ដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ងការ
បើ�ើកគណនីីដំំបូូង ប្រ�ព័័ន្ធធទូូទាត់់អនឡាញ PayWay និិងសេ�វាកម្មមផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។
ការអភិិវឌ្្ឍបន្ថែ�ែមនូូវផលិិតផលកាត និិងវិិធីីសាស្ត្រ�រទូូទាត់់មិិនប្រើ��ើប្រា�ក់់ផ្ទាា�ល់់ដ៏៏ទំំនើ�ើប
ប្រ�ព័័ន្ធធទូូទាត់់នាំំមុុខរបស់់ពិិភពលោ�កដើ�ើម្្បីីពង្រី�ីកឱកាសនានាសម្រា�ប់់អតិិថិិជន។

កិិច្ចចសហការកាន់់តែ�ខ្លាំំ�ងជាមួួយ

ការពង្រី�ីកបណ្តាា�ញធនាគារជាមួួយទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វា ABA 24/7។
ការកែ�លម្អអបន្ថែ�ែមនូូវគុុណភាពសេ�វាដើ�ើម្្បីីបំំពេ�ញតម្រូ�ូវការរបស់់អតិិថិិជន និិងផ្តតល់់ជូូនអតិិថិិជននូូវបទពិិសោ�ធល្អអឥតខ្ចោះ�ះ��
ជាមួួយធនាគារ ABA។
ការអភិិវឌ្្ឍសំំខាន់់ៗនូូវសេ�វាធនាគារសម្រា�ប់់អតិិថិិជនអាជីីវកម្មមសម្រា�ប់់សហគ្រា�សដែ�លមានចំំនួួនកើ�ើនឡើ�ើង ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ធំំៗ និិងសាជីីវកម្មមអន្តតរជាតិិដែ�លបង្ហាា�ញពីីកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជា។

ធនាគារបានកំំណត់់សកម្មភា
ម ពទីីផ្្សារសំំខាន់់ៗទាំំងអស់់ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ន
ើ� ការយល់់ដឹងពី
ឹ ធ
ី នាគារ ABA ជាពិិសេ�សនៅ�តាមខេ�ត្តត និិង
តំំបន់់ជនបទ ដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ងកិ
ឹ ត្តិិ�
ិ នាមកាន់់តែ�រឹងមាំំ
ឹ
កែ�លម្អអបង្កើ�ន
ើ� គុុណភាពសេ�វាកម្មមរបស់់ខ្លួន
ួ� ស្រ�បនឹឹងការអភិិវឌ្្ឍផលិិតផល និិង
ការលក់់ថ្មីី�ៗ។
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e. ស្ថានភាពប្រកួតប្រជែង
ទីីផ្្សារកម្ពុុ�ជានៅ�តែ�មានសក្តាា�នុុពលខ្ពពស់់សម្រា�ប់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់កំំណើ�ើន មិិនត្រឹ�ឹមតែ�នៅ�ភ្នំំ�ពេ�ញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ថែ�មទាំំងនៅ�តាមខេ�ត្តតផងដែ�រ។
ផលិិតផល និិងសេ�វាធនាគារថ្មីី�ៗត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើត
� ឡើ�ើង ដោ�យសារការអភិិវឌ្្ឍនៃ�វិិស័យ
័ ធនាគារ និិងភាពចាស់់ទុំំរ� បស់់វិស័
ិ យ
័ ធនាគារ
បន្តតកើ�ើនឡើ�ើង។ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាប្រើ��ើប្រា�ស់់ម៉ូូ�ដែ�លគំំរូូបែ�ប ធនាគារជាចម្្បង និិងទូូរស័័ព្ទទដៃ�ជាចម្្បង។
គិិតត្រឹ�ម
ឹ អំំឡុុងរបាយការណ៍៍ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� មានធនាគារពាណិិជ្ជជ ៥៣ ធនាគារឯកទេ�ស ១៣ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� មីីក្រូ�ហិ
ូ រិ ញ្ញញវត្ថុុ� ១០៨
កំំពុុងតែ�បម្រើ��សេ�
ើ វាជូូនប្រ�ជាជនកម្ពុុជា
� ១៦ លាននាក់់។ ស្រ�បពេ�លជាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ ការបញ្ជ្រា�ាបសេ�
�
វាធនាគារនៅ�តែ�មានលក្ខខណៈៈ
មិិនសូូវល្អដោ�
អ យសារតែ�ចំំណេះ�ះដឹឹងហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� និិងការអភិិវឌ្្ឍហេ�ដ្ឋាារ� ចនាសម្ព័័�ន្ធធនៅ�ទាប។ ហេ�តុុដូច្នេះ�ះ�
ូ
ធនាគារកំំពុុងតែ�ស្វែ�ែងរក
មធ្យោ�ោ�បាយថ្មីី�យ៉ាា�ងសកម្មមដើ�ើម្្បីីពង្រី�ីកបរិិយាប័័ន្ននហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមរបស់់ធនាគារ ABA មាន គណនីីពេ�ញលេ�ញសម្រា�ប់់គោ�លបំំណងសេ�វាធនាគារ និិងការសន្្សំំជាប្រ�ចាំំ
(បញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់ បញ្ញើ�ើ� Flexi ដែ�លអាចដក/ដាក់់ប្រា�ក់់គ្មាា�នការកំំណត់់ បញ្ញើ�ើ�សន្្សំំ និិងគណនីីចរន្តត) ព្រ�មជាមួួយកាត
ឥណទានពន្ធធ និិងកាតឥណទាន Visa, Mastercard, UnionPay International សេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់រហ័័ស និិងសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់
SWIFT និិងឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញប្្បទានពាណិិជ្ជជកម្មម និិងកម្ចីី�សម្រា�ប់់អាជីីវកម្មមគ្រ�ប់់ធុុន ដូូចជា អាជីីវកម្មមមីីក្រូ�ូ សហគ្រា�នធុុនតូូច
និិងមធ្្យម និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធំំៗ។
ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកធនាគាររូូបវន្តតបុុគ្គគល ABA ត្រូ�ូវបានចាត់់ជាធនាគារនាំំមុុខដែ�លផ្តតល់់ដំំណោះ�ះស្រា�យ និិងប្រ�ព័័ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឌីីជីីថល

ងាយស្រួ�ួល។ កម្មមវិធី
ិ ទូ
ី រូ ស័័ព្ទទ និិងប្រ�ព័័ន្ធធទូទាត់
ូ
អ
់ នឡាញរបស់់ធនាគារទទួួលបានការកោ�តសសើ�ើរជាធនាគារឆ្នើ�ម
ើ� នៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ
ច្រើ��ើនលើ�ើកពីទស្្ស
ី
នាវដ្តីី� គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយអន្តតរជាតិិ។ ធនាគារឈរជើ�ើងដ៏រឹ៏ ងមាំំ
ឹ
ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទដៃទ �ទីីមួយ
ួ
និិងសម្រា�ប់់អនាគត។ ជំំហរនេះ�ះ ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មដែ�លយើ�ើងបានដាក់់ឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ។

f. ផែនការអនាគត
ដោ�យសារសកម្មមភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កាន់់កាន់់តែ�ទំំនើ�ប
ើ ហើ�ើយអតិិថិជ
ិ នត្រូ�ូវការភាពអាចបត់់បែ�ន និិងប្រ�សិិទ្ធធភាពកាន់់តែ�ខ្ពពស់់ ធនាគារ
ត្រូ�ូវតែ�មានសេ�វា និិងផលិត
ិ ផលនវានុុវត្តន៍
ត ជា
៍ ច្រើ��ើនដើ�ើម្្បីីអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្្យអតិិថិជ
ិ នទទួួលបានឱកាសផ្សេ�េ�ងៗ។ នេះ�ះជាមូូលហេ�តុដែុ �ល
ធនាគារ ABA នឹឹងផ្តោ�ោត
� ការយកចិិត្តទុ
ត ក
ុ ដាក់់លើ�កា
ើ រអភិិវឌ្្ឍបន្ថែ�ែមនូូវអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សំំខាន់់ៗ ដូូចជាសេ�វាធនាគារឌីីជីថលទំំនើ�
ី
ប
ើ
(ពីីចម្ងាា�យ) និិងគាំំទ្រ�អតិិថិិជន ២៤/៧។
ចំំណែ�កការផ្តតល់កម្ចីី�
់
ធនាគារប្រ�កាន់់ខ្ជាប់
ា� នូ
់ វយុ
ូ ទ្ធធ
ុ សាស្ត្រ�ររបស់់ខ្លួន
ួ� ក្នុុ�ងការផ្តតល់កម្ចីី�ផលិ
់
ត
ិ ភាព ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្តោ�ោ�តលើ�ើកម្ចីី�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្អែ�ែក
លើ�ើការវិិភាគទំំនើ�ើប និិងគំំរូូអាជីីវកម្មមឆ្លាា�តវៃៃ។

g. កត្តាហានិភ័យ
1. ការវិិភាគ
យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់ថា ហានិិភ័័យដ៏៏ចម្្បងដែ�លជះះឥទ្ធិិ�ពលមកលើ�ើសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជា និិងធនាគារ ABA ឆ្នាំំ� ២០២០គឺឺវិិបត្តិិ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�យវីីរុុសកូូវីីដ-១៩។
2. ទស្្សនៈៈអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងវិិធានការទប់់ស្កាា�ត់់
យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់ថា ហានិិភ័័យដូូចបានលើ�ើកឡើ�ើងខាងលើ�ើ ជាបញ្ហាា�ដែ�លអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាន និិងអាចកាត់់បន្ថថយបានតាមរយៈៈ
វិិធានការគ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��យដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ៖
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ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងវិិធានការនិិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មម៖
■

■

■

ចាប់់តាំំងពីីដើ�ើមឆ្នាំំ� 2020 (ចាប់់តាំំងពីីការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុុសកូូវីីដ-១៩) យើ�ើងបានអភិិវឌ្្ឍគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់នូូវផែ�នការ
និិរន្តតរភាពអាជីីវកម្មមរបស់់យើ�ើង និិងបានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតផែ�នការនេះ�ះដោ�យជោ�គជ័័យតាមសេ�ណារីីយ៉ូូ�នេះ�ះ។
ធនាគារបានអនុុវត្តតពេ�ញលេ�ញនូូវវិិធានការបង្កាា�រវីីរុុសកូូវីីដ-១៩ (ការអនុុវត្តតអនាម័័យ ការរក្្សាគម្លាា�តសុុវត្ថិិ�ភាព ការវាស់់
កម្តៅ�ៅ� ការពាក់់ម៉ាា�ស ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការចូូលទីីតាំំងដោ�យការស្គែ�ែនកូូដ QR ជាដើ�ើម)
ធនាគារបានរៀ�ៀបចំំផែ�នការពេ�ញលេ�ញរួួចជាស្រេ��ច សម្រា�ប់់ការបិិទទីីតាំំងដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងដោ�យការធ្វើ�ើកា
� រពីីទីតាំំងផ្សេ
ី
�េ�ង
ឬពីីគេ�ហដ្ឋាាន
�

វិិធានការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យឥណទាន
■

■

■

ធនាគារបានគាំំទ្រ�អតិិថិិជនកម្ចីី�របស់់ខ្លួួ�នយ៉ាា�ងសកម្មមតាមរយៈៈកម្មមវិិធីីរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញដែ�លប្រ�កាសដោ�យ
ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា។ អនុុបាតកម្ចីី�ខូូច និិងកម្ចីី�បង់់យឺឺតយ៉ាា�វ គឺឺអាចទទួួលយកបាន ដោ�យចំំណែ�កនៃ�កម្ចីី�ដែ�លបាន
រៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញនោះ�ះ បានមានស្ថិិ�រភាព និិងចាប់់ផ្តើ�ើ�មថយចុះះ�។
ធនាគារបន្តតអនុុវត្តយ៉ា
ត ងតឹ
ា� ងរ៉ឹឹ�ងនូ
ឹ
វលក្ខខខណ្ឌ
ូ
ត
ឌ ម្រូ�ូវនៃ�គោ�លនយោ�បាយឥណទានចំំពោះ�ះអតិិថិជ
ិ នកម្ចីី� និិងគម្រោ��ងហិរិ ញ្ញញប្្បទាន
ព្រ�មទាំំងចំំពោះ�ះទ្រ�ព្្យធានាផងដែ�រ។
ផលបត្រ�កម្ចីី�ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ពិិពិិធកម្មមយ៉ាា�ងល្អអទៅ�តាមអតិិថិិជនកម្ចីី� (ការផ្តោ�ោ�តជាយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រលើ�ើអាជីីវកម្មមមីីក្រូ�)ូ ។

វិិធានការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព
ធនាគារបានបង្កើ�ើ�ត និិងនៅ�តែ�មានទ្រ�នាប់់សន្ទទនីីយភាពចម្្បង (ទ្រ�ព្្យមានសន្ទទនីីយខ្ពពស់់) ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយការដកប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�
ជាគំំហុុកដែ�លអាចកើ�ើតមាន។ ធនាគារក៏៏មានផែ�នការទុុនយថាភាព និិងផែ�នការសកម្មមភាពសម្រា�ប់់វិិបត្តិិ�សន្ទទនីីយភាពលម្អិិ�ត
និិងប្រា�កដនិិយម ដើ�ើម្្បីីដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា�សន្ទទនីីយភាព ក្នុុ�ងករណីីមានវិិបត្តិិ�ណាមួួយ។

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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6

a. លទ្ធផលប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្នែក
លទ្ធផលសម្រេចបា
 នសំខាន់ៗ

២០២០

២០១៩

២០១៨

៨១.៥៦៨

៦៦.៥១៣

៤៩.២៩៥

១៥.៥០៥.៩៨៨

១១.២៦៥.០៣៧

៧.៣៧៣.៨០៦

១.៣៨២.៤០១

៨២៨.៦៥១

៤២៦.០៨៩

១៩.៧០៥.០៩០

១៣.៨៣៦.០២៥

៨.៧៨៧.២៩៦

៧៩

៧៧

៦៦

៦.២៦៦

៦.៤១០

៤.២១៣

៤៧១

៤១៨

២៧៤

១.៦២៧

១.២១៤

៧៧៧

ផ្នែកសេវាឥណទាន
ចំំនួួនគណនីីប្រា�ក់់កម្ចីី�
ឥណទានដុុលសរុុប(លានរៀ�ៀល)
ផ្នែកសេវាប្រាក់បញ្ញើ
ចំំនួួនគណនីីប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សរុុប(លានរៀ�ៀល)
ព័ត៌មានទូទៅ
ចំំនួួនសាខាបើ�ើកដំំណើ�ការ
ើ
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិកសរុុប
ចំំនួួនម៉ាា�ស៊ីី�ន អេ�ធីីអឹម
ឹ
ចំំនួួនម៉ាា�ស៊ីី�នទូូទាត់់

b. រចនាសម្ព័នច
្ធ ំណូល
ឆ្នាំ២០២០
ល.រ

ប្រភពចំណូល

ចំនួន

(លានរៀល)

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ
ចំំណូូលសរុុប

ឆ្នាំ២០១៩
ចំនួន

%

(លានរៀល)

ចំនួន

(លានរៀល)

%

១.៤៤៦.៤៨៦

៨៩,០១

១.១០៨.១៥១

៨៩,១១

៧៨៤.០៥៤

៩១,១៩

១៦៤.៨៧០

១០,១៤

១២៨.៤៨១

១០,៣៣

៦៩.៧៨០

៨,១២

១៣.៧៩៣

០,៨៥

៦.៩០៥

០,៥៦

៥.៩៤៩

០,៦៩

១.៦២៥
៦២៥..១៤៩

១០០

១.២៤៣
២៤៣..៥៣៧

១០០

៨៥៩..៧៨៣
៨៥៩

១០០
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%
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គណៈកម្ាធិការ�ដ ះ�ស យបណ្ឹង

គណៈកម្ាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពត
័ ៌មានវិទ្ និងធនាគារឌីជីថល

គណៈកម្ាធិការ�គប់�គងហានិភ័យ�ករ្ិ�ឈ្ ះ និង�បតិបត្ិការ

គណៈកម្ាធិការផលិតផលទូ�ទ និងដំ�ណ�រការអាជីវកម្

គណៈកម្ាធិការអនុវត្ការ�បតិបត្ិតាម

គណៈកម្ាធិការ�បតិបត្ិឥណទាន

�បធ នស ខ

មុខង រ�គប់�គងហ និភ័យ

គណៈកម្ ធិក រ�គប់�គង
ហ និភ័យ

គណៈកម្ាធិការធនធានមនុស្ស

�បធ នស ខ �ខត្

គណៈកម្ ធិក រឥណទ ន

គណៈកម្ាធិការ�ទព្យសកម្ និងបំណុល

* គណៈកម្ ធិក រក�មិត�បតិបត្ិម នដូចខ ង��ក ម៖

�បធ នតំបន់

គណៈកម្ ធិក រក�មិត�បតិបត្ិ*

គណៈកម្ ធិក រអភិប លកិច្

ម្រន្ក
ី �មិតន យក

ន យក�បតិបត្ិ

�កុម�បឹក្ភិប ល

ម្ ស់ភ គហ៊ុន

�បធ នអង្ភ ព

មុខង រ�បតិបត្ិត ម

គណៈកម្ ធិក រ�បតិបត្ិត ម

�លខ ធិក រស ជីវកម្

�បធ នន យកដ្ ន

មុខង រសវនកម្�ផ្ក្ុង

គណៈកម្ ធិក រសវនកម្

a. រចនាសម្ព័ន្ធ

b. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ល.រ

ឈ្មោះអភិបាល

តំណែង

កាលបរិច្ឆេទកា្លយជា
អភិបាល

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
អាណត្ត[១
ិ ១]

១

លោ�ក Yves Jacquot

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

២

លោ�ក Dominic Jacques

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

៣

លោ�ក Madi Akmambet

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

២៦ កក្កកដា ២០១២

២៦ កក្កកដា ២០២១

៤

លោ�ក Martin Ouellet

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

០៤ វិិច្ឆិិ�កា ២០១៩

០៤ វិិច្ឆិិ�កា ២០២២

៥

លោ�ក Paolo Pizzuto

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

១២ វិិច្ឆិិ�កា ២០២០

១២ វិិច្ឆិិ�កា ២០២៣

៦

លោ�ក Christian St-Arnaud

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

៣១ ធ្នូូ� ២០១៩

៣១ ធ្នូូ� ២០២២

៧

លោ�ក Etienne Chenevier

អភិិបាលឯករាជ្្យ

២៦ មិិថុុនា ២០១៤

២៦ មិិថុុនា ២០២៣

៨

លោ�ក Henri Calvet

អភិិបាលឯករាជ្្យ

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

៩

លោ�ក Guy Quaden

អភិិបាលឯករាជ្្យ

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

១៩ មិិថុុនា ២០២២

[១]

តាមខ្លឹឹ�មសារចែ�ងក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌយោ�ងនៃ�អភិិបាលកិិច្ចចក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ABA អាណត្តិិ�នៃ�សមាជិិកនីីមួួយៗរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ត្រូ�ូវមានរយៈៈពេ�ល បីី

(៣)ឆ្នាំំ� ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវបន្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� រហូូតដល់់ និិងលុះះ�ត្រា�តែ�មានការកំំណត់់ដោ�យការសម្រេ��ចចិិត្តតពីីម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នរបស់់ធនាគារ។

c. បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
សមាសភាពបុុគ្គគលិិកជាន់់ខ្ពពស់់
ល.រ

ឈ្មោះ

ភេទ

តំណែង

១

លោ�ក Askhat Azhikhanov

ប្រុ�ុស

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�

២

លោ�ក Lee Young Ho

ប្រុ�ុស

នាយករងប្រ�តិិបត្តិិ�

៣

លោ�ក Babu Ram Gyawali

ប្រុ�ុស

នាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៤

លោ�ក Galymzhan Temirov

ប្រុ�ុស

នាយកព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា

៥

លោ�ក Bibhu Pandey

ប្រុ�ុស

នាយកឥណទាន

៦

លោ�ក Sanzhar Abdullayev

ប្រុ�ុស

នាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាត និិងសេ�វាទូូទាត់់អេ�ឡិិកត្រូ�ូនិិក

៧

លោ�ក Zokhir Rasulov

ប្រុ�ុស

នាយកឌីីជីីថល

៨

លោ�ក Zhiger Atchabarov

ប្រុ�ុស

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ

៩

លោ�ក ម៉ីី� ប៉ូូ�លីីន

ប្រុ�ុស

នាយកអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាជីីវកម្មម

១០

លោ�ក Torsten Kleine Buning

ប្រុ�ុស

១១

លោ�កស្រី�ី គង់់ ប្រ�សិិទ្ធធ

ស្រី�ី

នាយកទីីប្រឹ�ឹក្្សាសវនកម្មម

១២

លោ�ក Igor Zimarev

ប្រុ�ុស

នាយកទីីផ្្សារ និិងលេ�ខាធិិការសាជីីវកម្មម

១៣

លោ�ក ប៉ូូ� ជាអ៊ុុ�យ

ប្រុ�ុស

ប្រ�ធានអង្គគភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

១៤

លោ�កស្រី�ី លីី វិិទ្្យា

ស្រី�ី

ប្រ�ធានអង្គគភាពធនធានមនុុស្្ស

នាយកហានិិភ័័យ និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

(រង់់ចាំំការអនុុម័័តពីីធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា)
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ល.រ

ឈ្មោះ

ភេទ

តំណែង

១៥

លោ�កស្រី�ី ឡុុង នីីនលីីដា

ស្រី�ី

ប្រ�ធានអង្គគភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការសាច់់ប្រា�ក់់

១៦

លោ�ក អ៊ាា�ង សូូរសែ�ន

ប្រុ�ុស

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�ននីីតិិកម្មម

១៧

លោ�ក ប៉ិិ�ច គឹឹមឃុុន

ប្រុ�ុស

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នសន្តិិ�សុុខ

១៨

លោ�ក អាត ដាឡែ�ន

ប្រុ�ុស

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នរដ្ឋឋបាល

១៩

លោ�កស្រី�ី លាង សុុពេ�ជ្រ�

ស្រី�ី

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នលេ�ខាធិិការ

ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តពាក់់ព័័ន្ធធអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមមានភ្ជាា�ប់់ឧបសម្ព័័�ន្ធធ។

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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្នែកទី 4
ព័័ត៌៌មានអំំពីីការជួួញដូូរមូូលបត្រ� និិងភាគហ៊ុុ�និិក
របស់់បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�
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a. ព័ត៌មានអំពីមូលបត្រ
ព័័ត៌៌មានអំំពីីមូូលបត្រ�បំំណុុល (ករណីីចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�បំំណុុល)
ព័ត៌មាន

បរិយាយ

ប្រភេទមូលបត្របំណុល

សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម

និិមិិត្តតសញ្ញាា�មូូលបត្រ�បំំណុុល

ABAA២២A

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះផ្សាយ

១៤ សីហា ២០១៩

តម្លៃសរុបនៃមូលបត្របំណុល

៨៤.៨២១.០០០.០០០ រ�ៀល

តម្លៃ�ៃសរុុបនៃ�មូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លកំំពុុងចរចា

មិនមាន

ឥណប្រតិទាន

១៤ សីហា ២០២២

កាលវិិភាគទូូទាត់់គូូប៉ុុ�ង

ប្រចាំឆមាស

អត្រាគូប៉ុង (%)

៧,៧៥% ក្នុង១ឆ្នាំ

តម្លៃសរុបនៃការទូទាត់គូប៉ុង

មិនមាន

ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់លទ្ធធភាពសង

B+

13

ធ្នូ

មិិនមាន
មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

វិច្ឆិកា

តុលា

១០០.៥០០ ១០០.៥០០ ១០០.៥០០
៤២
១៩
៨

កញ្ញា

សីហា

មិិនមាន
មិិនមាន
មិិនមាន
មិិនមាន
មិិនមាន
មិិនមាន

កក្កដា

មិថុនា

១០០.៥០០ ១០០.៥០០ ១០០.៥០០
៤០០
៤០០
៤០០

ឧសភា

មេសា

មិិនមាន
មិិនមាន
មិិនមាន
មិិនមាន
មិិនមាន
មិិនមាន

មីនា

កុម្ភៈ

១០០.៩៣០ ១០០.៩៣០ ១០០.៩៣០
២២
២២

២២

១០០.៥៨៥ ១០០.៥៨៥ ១០០.៥៨៥
៤០
៤០

៤០

អតិិបរមា
មធ្្យម
អប្្បបរមា
អតិិបរមា
មធ្្យម
អប្្បបរមា

បរិិមាណជួួញដូូរ (ឯកតា)

ថ្លៃ�ៃជួួញដូូរ (គិិតជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល)

មូលបត្របំណុល

មករា

b. ថ្លៃ និងបរិមាណជួញដូរមូលបត្រ
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c. ភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ ((ចាប់
ចាប់ពី ៣០
៣០%
%ឡើង
ទៅ))
ទៅ

ល.រ
១

ឈ្មោះ

សញ្ជាតិ

ចំនួនមូលបត្រ

ភាគរយ

ធនាគារជាតិិនៃ�កាណាដា

បរទេ�ស

៣៣៤.៩៩៩

៩៩,៩៩

៣៣៤..៩៩៩
៣៣៤

៩៩,,៩៩
៩៩

សរុុប

d. ភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើន ((ចាប់
ចាប់ពី៥% ដល់តិច
ជាង៣០%)
ជាង៣០
%)

ល.រ

ឈ្មោះ�ះ��

សញ្ជាា�តិិ

ចំំនួួនមូូលបត្រ�

ភាគរយ

១

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

២០១៩

២០១៨

សរុុប

e. ព័ត៌មានអំពីការបែងចែកភាគលាភក្នុងរយៈពេល៣(
របែងចែកភាគលាភក្នុងរយៈពេល៣(បី)ឆ្នាំចុងក្រោយ
ពិពណ៌នាលម្អិតអំពីការបែងចែងភាគលាភ

២០២០

ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ
ភាគលាភជាសាច់់ប្រា�ក់់សរុុប
ភាគលាភជាមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�សរុុប
ភាគលាភផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត

មិិនមាន

អនុុបាតនៃ�ការបែ�ងចែ�កភាគលាភ(%)
ទិិន្ននផលភាគលាភ (%)
ភាគលាភក្នុុ�ងឯកតាមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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្នែកទី 5
របាយការណ៍៍សវនកម្មមរបស់់សវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងលើ�ើការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

15
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របាយការណ៍
របា
យការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២០ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
I. សេចក្ដីផ្ដើម
សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ គឺឺជា មុុខងារវាយតម្លៃ�ៃឯករាជ្្យពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើត
� ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីត្រួ�ត
ួ ពិិនិត្្
ិ យ
និិងវាយតម្លៃ�ៃសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារចាប់់ពីទស្្ស
ី
នវិិស័យ
័ គ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ និិងអភិិបាលកិិច្ចច
សាជីីវកម្មម។
សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង នឹឹងជួួយគាំំទ្រ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ ក្នុុ�ងការបំំពេ�ញការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួួ�នប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព
តាមរយៈៈការផ្ដដល់់នូូវ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ ការវាយតម្លៃ�ៃ និិងការផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍គ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��យទាក់់ទង់់ទៅ�នឹឹងសកម្មមភាព និិង
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ។

II. វិសាលភាពនៃមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
វិិសាលភាពចម្្បងនៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង គឺឺដើ�ើម្្បីីត្រួ�ត
ួ ពិិនិត្្
ិ យ និិងវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធផលនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់គ្រ�ងផ្ទៃ
់
�ៃក្នុុ�ង
និិងគុណ
ុ ភាព នៃ�ការបំំពេ�ញការងារនៃ�ផ្នែ�ែកធុុរកិិច្ចចរបស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងការអនុុវត្តគោ�លដៅ
ត
�ធុុរកិិច្ចច និិងយុទ្ធធ
ុ សាស្ត្រ�ររបស់់ខ្លួន
ួ� ។
អំំឡុុងឆ្នាំំ�នេះ�ះ នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងអនុុវត្តតការវាស់់ស្ទទង់់លើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធផលលើ�ើផ្នែ�ែកខាងក្រោ��ម៖
■

គោ�លនយោ�បាយ និិងបរិិយាកាសនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង;

■

ភាពគួួរទុុកចិិត្តត និិងសុុក្រឹ�ឹតភាពនៃ�ព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងព័័ត៌៌មានប្រ�តិិបត្តិិ�ការ;

■

គុុណភាពទ្រ�ព្្យសកម្មម និិងកិិច្ចចការពារទ្រ�ព្្យសកម្មម;

■

ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ធនធាន;

■

ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមច្្បាប់់ បទប្្បញ្ញញត្តិិ� គោ�លនយោ�បាយ នីីតិិវិិធីី និិងកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងនានា;

■

■

■
■

■

ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតពិិសេ�ស រួួមមានការក្លែ�ែងបន្លំំ�ខាងក្នុុ�ង/ខាងក្រៅ�� ឬ ការរំំលោ�ភសេ�ចក្ដីី�ទុុកចិិត្តតផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត ដែ�លបង្កកឡើ�ើង
ដោ�យបុុគ្គគលិិកផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង;
ឧបករណ៍៍ប្រ�ព័័ន្ធធតាមដានផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដូូចជានីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើរការនៃ�ការបែ�កចែ�កតួួនាទីី និិងកាតព្វវកិិច្ចច ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្វេ�េមុុខ
ការអនុុញ្ញាា�ត ការអនុុម័័ត ដានសវនកម្មម ការរាយការណ៍៍ សុុវត្ថិិ�ភាពព័័ត៌៌មាន និិងផ្សេ�េ�ងៗ;
ប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរួួមមាន ឧបករណ៍៍កំំណត់់ការវាស់់វែែង ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងការកាត់់ បន្ថថយសញ្ញាា�ហានិិភ័័យ;
អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម និិងមុុខងារតាមដានការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម រួួមមានការគោ�រពតាមក្រ�មវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� ឯកសារផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិង
បទប្្បញ្ញញត្តិិ�នានា;
មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម AML/CFT រួួមមាន ឧបករណ៍៍កំំណត់់សញ្ញាា�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការសង្្ស័័យ និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការមានហានិិភ័័យ
ខ្ពពស់់ ការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាា�ល់់អតិិថិិជន សកម្មមភាពកែ�ប្រែ�� ឬ បញ្ចចប់់ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអតិិថិិជនដែ�លមានហានិិភ័័យ
រាយការណ៍៍ទៅ�និិយ័័តករ និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង់់ជាន់់ខ្ពពស់់ ។

III. សេចក្ដីសង្ខេបនៃសកម្មភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ឆ្នាំ ២០២០
■

■

អង្គគ ភា ពសវនកម្មម ផ្ទៃ�ៃក្នុុ� ង អនុុ វត្តត មុុ ខ ងាររបស់់ ខ្លួួ� ន តាមផែ�នការសវនកម្មម ប្រ�ចាំំ ឆ្នាំំ� ដែ�លអនុុ ម័័ ត ដោ�យគណៈៈកម្មាា� ធិិ កា រ
សវនកម្មមនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ។ របាយការណ៍៍សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រូ�ូវបាន បង្ហាា�ញជូូនគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរៀ�ៀង
រាល់់ត្រី�ីមាស ។
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០ នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើ ២៩សាខា និិង ១១សវនកម្មម នៅ�ការិិយាល័័យកណ្ដាា�ល
តាមគម្រោ��ងសវនកម្មម។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះទៀ�ៀត ក្រុ�ុមការងារក៏៏បានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមមិិនគ្រោ��ងទុុកចំំនួួន ៧៧សាខាផងដែ�រ ។
កាលវិិភាគសវនកម្មមប្រ�ចាំំខែ� និិងចំំនួួននៃ�សវនកម្មមតាមគម្រោ��ងមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
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■

■

# នៃសវនកម្មសាខា
(សវនកម្មតាមផែនការ)

# នៃសវនកម្មការិយាល័យ
កណ្ដាល(សវនកម្មតាមផែនការ)

# នៃសាខា
(សវនកម្មមិនគ្រោងទុក)

កុុម្ភៈៈ�-២០២០

៣

១

៥

៣

មីីនា-២០២០

២

១

៤

មេ�សា-២០២០

២

៥

ឧសភា-២០២០

៣

៦

មិិថុុនា-២០២០

៣

៧

កក្កកដា-២០២០

៤

៨

សីីហា-២០២០

៣

៩

កញ្ញាា�-២០២០

១០

តុុលា-២០២០

៣

១១

វិិច្ឆិិ�កា-២០២០

៣

១២

ធ្នូូ�-២០២០

៣

ល.រ

ខែ

១

មករា-២០២០

២

៣
៧
២

១៣
១៧

១

១៦

៣

១៩

លទ្ធធផលនៃ�សវនកម្មម ត្រូ�ូវបានផ្ញើ�ើ�ជូូនផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងពាក់់ព័័ន្ធធ។ របាយការណ៍៍សវនកម្មម មានព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តអំំពីី ការរក
ឃើ�ើញនៃ�សវនកម្មម ហានិិភ័័យដែ�លអាចកើ�ើតមាន អនុុសាសន៍៍សវនកម្មម ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ ស្រ�បជាមួួយផែ�នការ
សកម្មមភាពច្្បាស់់លាស់់ និិងកាលបរិិច្ឆេ�េទកំំណត់់ជាក់់ស្ដែ�ែងដែ�លបានដាក់់ជូូនដោ�យដៃ�គូូសវនកម្មមនានា។
នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងកំំពុុងបន្តតតាមដានស្ថាា�នភាពនៃ�ការអនុុវត្តតផែ�នការសកម្មមភាពរហូូតដល់់គ្រ�ប់់សកម្មមភាពទាំំង
អស់់ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត។ សកម្មមភាពតាមដានស្ថាា�នភាពនៃ�ការអនុុវត្តតនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជារៀ�ៀងរាល់់ខែ�ជាមួួយបច្ចេ�េកទេ�សវាស់់
ស្ទទង់់សមស្រ�បមុុនពេ�លបិិទផែ�នការសកម្មមភាពនីីមួួយៗ។

IV. សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន
■

■

■

អង្គគភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងអនុុវត្តតយ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់់ តាមនីីតិិវិិធីីសវនកម្មម អាស្រ័�័យលើ�ើហានិិភ័័យ សម្រា�ប់់រាល់់សកម្មមភាព
ទាំំងអស់់ពេ�ញមួួយឆ្នាំំ�។ មានប្រ�ភេ�ទហានិិភ័័យជាច្រើ��ើនដែ�លនាយកដ្ឋាា�ន សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មម និិងបាន
ជូូនដំំណឹឹងក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០ ដូូចជា ហានិិភ័័យឥណទាន ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ហានិិភ័័យមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ហានិិភ័័យ
កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ�� ហានិិភ័័យសន្តិិ�សុុខ IT និិងហានិិភ័័យផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត ។
តាមលទ្ធធផលសកម្មមភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ឆ្នាំំ� ២០២០ ទាំំងនៅ�សាខា និិងនៅ�ការិិយាល័័យកណ្ដាា�ល របាយការណ៍៍នៃ�ការ
រកឃើ�ើញ និិងអនុុសាសន៍៍ជាច្រើ��ើន ត្រូ�ូវបានដាក់់ចេ�ញ។ រាល់់ផែ�ន សកម្មមភាពកែ�ប្រែ�� ត្រូ�ូវបានដាក់់ឲ្្យអនុុវត្តតដោ�យប្រ�ធាន
សាខា និិងប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�ន នៅ� ការិិយាល័័យកណ្ដាា�លជាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ។
ជាទូូទៅ� យើ�ើងសន្និិ�ដ្ឋាា�នថា ប្រ�ព័័ន្ធធតាមដានការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង អភិិបាលកិិច្ចច និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហានិិភ័័យ ត្រូ�ូវបាន
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតយ៉ាា�ងមានប្រ�សិិទ្ធធភាពនៅ�ធនាគារ ABA ផ្អែ�ែកលើ�ើវិិសាលភាពនៃ�សកម្មមភាព និិង
កម្មមវត្ថុុ�សវនកម្មមក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០ ។
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បានឃើ�ើញ និិងឯកភាព
១៧ មីីនា ២០២១

១៧ មីីនា ២០២១

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

Etienne Chenevier
ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មមនៃ�
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

CheaUy Po
ប្រ�ធានអង្គគភាពសវនកម្មម

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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្នែកទី 6
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើសវនកម្ម
ដោយសវនករឯករាជ្យ

សូូមមើ�ើលឧបសម្ព័័�ន្ធធសម្រា�ប់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួួចរាល់់ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ
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្នែកទី 7
ព័័ត៌៌មានអំំពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ
និិងទំំនាស់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍
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បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�ត្រូ�ូវបង្ហាា�ញពីីព័័ត៌៌មានប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាសារវន្តតៗជាមួួយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធនៅ� ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ២ (ពីីរ) ឆ្នាំំ�
ចុុងក្រោ��យ ដោ�យបញ្ជាាក់
� ពី
់ ឈ្មោះ�ះ
ី
�� ទំំនាក់់ទំំនងរវាងបុុគ្គលចុះះ�បញ្ជីី�លក់
គ
មូ
់ លបត្រ�
ូ
និិងភាគីីពាក់់ព័ន្ធធ
័ ទំំហំំនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងប្រ�ភេ�ទ
នៃ�ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីទំំនាក់់ទំំនងនោះ�ះ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

a. ប្រតិបត្តិការជាសារវន្តជាមួយភាគហ៊ុនិកដែលមានភាគហ៊ុនចាប់ពី ៥ ((ប្រាំ
ប្រាំ)ភាគរយឡើងទៅ
នៃមូលបត្រកម្មសិទ្ធិកំពុងធ្វើចរាចរលើទីផ្សារ

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តបន្ថែ�ែម សូូមពិិនិិត្្យកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣០ "សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ" នៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មម
រួួច និិងត្រូ�ូវពិិនិិត្្យដោ�យសវនករឯករាជ្្យ។

b. ប្រតិបត្តិការជាសារវន្តជាមួយអភិបាល និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តបន្ថែ�ែម សូូមពិិនិិត្្យកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣០ "សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ" នៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មម
រួួច និិងត្រូ�ូវពិិនិិត្្យដោ�យសវនករឯករាជ្្យ។

c. ប្រតិបត្តិការជាមួយអភិបាល និងភាគហ៊ុនិកពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញ- លក់ទ្រព្យសកម្ម និងសេវាកម្ម
មិិនមាន

d. ប្រតិបត្តិការជាសារវន្តជាមួយសមាជិកគ្រួសារផ្ទាល់របស់អភិបាល បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
និងភាគហ៊ុនិកដែលមានភាគហ៊ុនចាប់ពី៥(ប្រាំ) ភាគរយឡើងទៅ

មិិនមាន

e. ប្រតិបត្តិការជាសារវន្តជាមួយបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអភិបាលរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជី

លក់ មូលបត្រក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ឬក្រុមហ៊ុនហូលឌីងរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ដែល

ទំនាក់ទំនងរបស់បុគ្គលទាំងនោះកើតមាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬការចាត់ចែងណាមួយដែលបាន
ធ្វើឡើងដោយបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ

មិិនមាន

f. ប្រតិបត្តិការជាសារវន្តជាមួយបុគ្គលធ្លាប់ជាអភិបាល ឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធជាមួយបុគ្គលធ្លាប់ជាអភិបាល
មិិនមាន

g. ប្រតិបត្តិការជាសារវន្តជាមួយអភិបាលដែលកាន់មុខតំណែងណាមួយនៅក្នុងសមាគម ឬអង្គភាព

មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ឬនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ

មិិនមាន

h. ប្រតិបត្តិការជាសារវន្តជាមួយអភិបាលដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ
ទោះជាហិរញ្ញវត្ថុ ឬមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តបន្ថែ�ែម សូូមពិិនិិត្្យកំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣០ "សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ" នៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មម
រួួច និិងត្រូ�ូវពិិនិិត្្យដោ�យសវនករឯករាជ្្យ។
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្នែកទី 8
ការពិិភាក្្សា និិងការវិិភាគរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
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ការពិិភាក្្សា និិងវិិភាគខាងក្រោ��មនេះ�ះ ផ្តោ�ោ�តសំំខាន់់លើ�ើ លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងស្ថាាន
� ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ផ្អែ�ែកលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
គិិតត្រឹ�ឹមកាលបរិិច្ឆេ�េទថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ ដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួួចរាល់់។ ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ។ របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួច
ួ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំស្រ�បតាមស្តតង់ដា
់ ររបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុជា
ុ� (“CIFRS”) និិងអនុុលោ�ម
ទៅ�តាមបទបញ្ញញត្តិិ�គណនេ�យ្្យពាក់់ព័ន្ធធនិ
័ ងគោ�ល
ិ
ការណ៍៍ណែ�នាំំនានាដែ�លចេ�ញដោ�យ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុជា
ុ� ។ ធនាគារធ្វើ�ើកា
� រ
ពិិភាក្្សានិិងវិិភាគទៅ�លើ�ើ សមាសធាតុុសំំខាន់់ៗនៃ�របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�ធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួច
ួ និិង កត្តាាសំំ
� ខាន់់ៗដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរបស់់ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់។

a. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រតិបត្តិការ
1. ការវិិភាគចំំណូូល
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មានប្រ�ភពចំំណូូលធំំៗចំំនួួន៣ គឺឺ ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា និិងចំំណូល
ូ
ផ្សេ�េ�ងៗ។
ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ រួួមមាន ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីការផ្តតល់់ឥណទានដល់់អតិិថិិជន
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�ធនាគារ និិង ចំំណូូលមកពីីមូូលបត្រ�វិិនិិយោ�គនានា

■

ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីការដាក់់

■

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា រួួមមាន ការសន្្យាឥណទាន ចំំណូូលពីីការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ចេ�ញចូូលប្រា�ក់់ ចំំណូូលពីីប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងៗ

■

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ រួួមមាន ចំំណូូលពីីអត្រា�ប្ដូូ�រប្រា�ក់់ និិង ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត

2. ការវិិភាគចំំណូូលតាមផ្នែ�ែក
២០២០
ល.រ

ប្រភពចំណូល

ចំនួន

(លានរៀល)

%

២០១៩
ចំនួន

(លានរៀល)

%

២០១៨
ចំនួន

(លានរៀល)

%

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

១.៤៤៦.៤៨៦

៨៩,០១

១.១០៨.១៥១

៨៩,១១

៧៨៤.០៥៤

៩១,១៩

២

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិង
ជើ�ើងសា

១៦៤.៨៧០

១០,១៤

១២៨.៤៨១

១០,៣៣

៦៩.៧៨០

៨,១២

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

១៣.៧៩៣

០,៨៥

៦.៩០៥

០,៥៦

៥.៩៤៩

០,៦៩

១.៦២៥
៦២៥..១៤៩

១០០

១.២៤៣
២៤៣..៥៣៧

១០០

៨៥៩..៧៨៣
៨៥៩

១០០

ចំំណូូលសរុុប

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ ទទួួលបានចំំណូូលដ៏ធំំ
៏ មកពីីការប្រា�ក់់ ដែ�លមានចំំនួួន ៨៩% នៃ�ប្រា�ក់់ចំំណូលសរុ
ូ
បក្នុុ
ុ ង
� ឆ្នាំំ២
� ០២០
ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ ៩៧%បានមកពីីចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីការផ្តតល់់ឥណទានដល់់អតិិថិិជន។
3. ការវិិភាគគម្លាា�តចំំណេ�ញដុុល
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ បានរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ចំំណេ�ញ ឬខាត និិងចំំណូលផ្សេ
ូ �េ�ងៗក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជារបាយការណ៍៍ដែ�លមិិន
បង្ហាាញ
� ពីីប្រា�ក់ចំំណេ�
់
ញដុុល។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទម្រ�ង់់របាយការណ៍៍នេះ�ះអាចបង្ហាាញ
� លើ�ើប្រា�ក់ចំំណេ�
់
ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ដែ�លទទួួលបានមកពីី
ចំំណូូលសរុប
ុ ដកនឹឹងចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ដែ�លនឺឺងត្រូ�វូ យកមកពិិភាក្្សានៅ�ក្នុុ�ងចំំណុច
ុ ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ។
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4. ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ
i) ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ប្រាក់
ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

២០២០
(លានរៀល)

២០១៩
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

១.៤៤៦.៤៨៦

១.១០៨.១៥១

៣៣៨.៣៣៥

៣០,៥៣

ចំំណាយលើ�ើការប្រា�ក់់

(២៤០.៥០៨)

(២០៦.៧៥០)

(៣៣.៧៥៨)

១៦,៣៣

១.២០៥
២០៥..៩៧៨

៩០១..៤០១
៩០១

៣០៤..៥៧៧
៣០៤

៣៣,,៧៩
៣៣

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា

១៦៤.៨៧០

១២៨.៤៨១

៣៦.៣៨៩

២៨,៣២

ចំំណាយកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា

(៦៥.៦៧៦)

(៥៦.៣៨៦)

(៩.២៩០)

១៦,៤៨

៩៩..១៩៤
៩៩

៧២..០៩៥
៧២

២៧..០៩៩
២៧

៣៧,,៥៩
៣៧

១៣.៧៩៣

៦.៩០៥

៦.៨៨៨

៩៩,៧៥

(២៩៣.១៩៣)

(២៣៤.៥៧១)

(៥៨.៦២២)

២៤,៩៩

(១១៩.៩១០)

(១០០.៥៧០)

(១៩.៣៤០)

១៩,២៣

ចំំណាយរំំលស់់

(៧៩.៩៨៨)

(៥៩.៦៦៦)

(២០.៣២២)

៣៤,០៦

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

៨២៥..៨៧៤
៨២៥

៥៨៥..៥៩៤
៥៨៥

២៤០..២៨០
២៤០

៤១,,០៣
៤១

ការខាតបង់់សុុទ្ធធរំំពឹឹងទុុកលើ�ើ
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

(៥៥.៨៤៧)

(៨.៥៩៧)

(៤៧.២៥០)

៥៤៩,៦១

៧៧០..០២៧
៧៧០

៥៧៦..៩៩៧
៥៧៦

១៩៣..០៣០
១៩៣

៣៣,,៤៥
៣៣

ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសាសុុទ្ធធ
ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ
ចំំណាយបុុគ្គគលិិក
ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានពិិនិត្្
ិ យ និិងអនុុវត្តគំំរូ
ត ខា
ូ តបង់់រំពឹ
ំ ងទុ
ឹ កថ្មីី�ដែ
ុ
�លបានកែ�លម្អអ (enhanced ECL model) នៅ�
ត្រី�ីមាសទីីបួួន និិងបង្កើ�ើ�តបន្ថែ�ែមនូូវ ECL ចំំនួួន ១៨.៨០៩ លានរៀ�ៀល សម្រា�ប់់ការខាតបង់់រំំពឹឹងទុុកក្នុុ�ងស្ត្រេ��េសសេ�ណារីីយ៉ូូ�
ដោ�យសារភាពមិិនប្រា�កដនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាាន
� ភាពកូូវីត
ី -១៩។ ការអនុុវត្តគំំរូ
ត ថ្មីី�
ូ និិងបង្កើ�ត
ើ� បន្ថែ�ែមនូូវ ECL នេះ�ះ បណ្តាាល
� ឲ្យ្ ការខាតបង់់
សុុទ្ធធរំំពឹឹងទុុកលើ�ើឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កើ�ើនឡើ�ើងគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងឆ្នាំំ�មុុន។ ទោះ�ះបីីចំំណាយកើ�ើនឡើ�ើង
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធរបស់់ធនាគារនៅ�តែ�សម្រេ��ចបាន ៧៧០.០២៧ លានរៀ�ៀល កើ�ើន ៣៣% ខ្ពពស់់ជាងឆ្នាំំ�មុុនដែ�លមាន
ចំំនួួន ១៩៣.០៣០ លានរៀ�ៀល។
ការកើ�ើនឡើ�ើងប្រា�ក់់ចំំណេ�ញគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់នេះ�ះភាគច្រើ��ើនបានមកពីីចំំណូូលការប្រា�ក់់ដែ�លកើ�ើនឡើ�ើង ៣១% និិងចំំណូូល
ថ្លៃ�ៃសេ�វា និិងកម្រៃ��ជើ�ើងសាដែ�លកើ�ើនឡើ�ើង ២៨% ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹងឆ្នាំំ�មុុន។

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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ii) ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធពីីឆ្នាំំ�មុុន
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ប្រាក់
ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

២០១៩
(លានរៀល)

២០១៨
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

១.១០៨.១៥១

៧៨៤.០៥៤

៣២៤.០៩៧

៤១,៣៤

ចំំណាយលើ�ើការប្រា�ក់់

(២០៦.៧៥០)

(១៩៥.០៤៥)

(១១.៧០៥)

៦,០០

ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ

៩០១.៤០១

៥៨៩.០០៩

៣១២.៣៩២

៥៣,,០៤
៥៣

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា

១២៨.៤៨១

៦៩.៧៨០

៥៨.៧០១

៨៤,១២

ចំំណាយកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា

(៥៦.៣៨៦)

(៣៣.៧៩៣)

(២២.៥៩៣)

៦៦,៨៦

៧២.០៩៥

៣៥.៩៨៧

៣៦.១០៨

១០០,,៣៤
១០០

៦.៩០៥

៥.៩៤៩

៩៥៦

១៦,០៧

ចំំណាយបុុគ្គគលិិក

(២៣៤.៥៧១)

(១៤២.៧៦២)

(៩១.៨០៩)

៦៤,៣១

ចំំណាយផ្សេ�េ�ងៗ

(១០០.៥៧០)

(៦៤.៧១៣)

(៣៥.៨៥៧)

៥៥,៤១

ចំំណាយរំំលស់់

(៥៩.៦៦៦)

(៣៦.៧១៥)

(២២.៩៥១)

៦២,៥១

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

៥៨៥.៥៩៤

៣៨៦.៧៥៥

១៩៨.៨៣៩

៥១,,៤១
៥១

ការខាតបង់់សុុទ្ធធរំំពឹឹងទុុកលើ�ើ
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

(៨.៥៩៧)

(១០.០៣០)

១.៤៣៣

-១៤,២៩

៥៧៦.៩៩៧

៣៧៦.៧២៥

២០០.២៧២

៥៣,,១៦
៥៣

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសាសុុទ្ធធ
ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
� ០១៩ ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធមានចំំនួួន ៥៧៦.៩៩៧ លានរៀ�ៀល ដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើង ៥៣% ស្មើ�ើ�នឹឹង ២០០.២៧២
លានរៀ�ៀល ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងឆ្នាំំ� ២០១៨ ។ ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនេះ�ះ គឺឺបណ្តាា�លមកពីីការកើ�ើនឡើ�ើង ៤១%នៃ�
ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ និិង ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសា ៨៤% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹង ឆ្នាំំ�២០១៨។
5. ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ
i) ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

២០២០
(លានរៀល)

២០១៩
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

៧៧០.០២៧

៥៧៦.៩៩៧

១៩៣.០៣០

៣៣,៤៥

(១៥២.៧៣៦)

(៦០.៣៤៤)

(៩២.៣៩២)

១៥៣,១១

៦១៧..២៩១
៦១៧

៥១៦..៦៥៣
៥១៦

១០០..៦៣៨
១០០

១៩,,៤៨
១៩

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រា�

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ បានទទួួលប្រា�ក់់ចំំណេ�ញបន្ទាា�ប់់ពីីបង់់ពន្ធធ ចំំនួួន ៦១៧.២៩១ លានរៀ�ៀល ដែ�ល

បានកើ�ើនឡើ�ើងចំំនួន
ួ ១៩% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹង ឆ្នាំំ២
� ០១៩ បង្ហាាញ
� អំំពីីការលូូតលាស់់យ៉ាងខ្លាំំ
ា�
ង
� របស់់ធនាគារ។ ជាលទ្ធធផល
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ ទទួួលបានអនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធនចំំនួួន ២៤,០៧% និិង អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹង
ទ្រ�ព្្យសកម្មមចំំនួួន ២,៨៩% គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០។
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ii) ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធពីីឆ្នាំំ�មុុន
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

២០១៩
(លានរៀល)

២០១៨
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

៥៧៦.៩៩៧

៣៧៦.៧២៥

២០០.២៧២

៥៣,១៦

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

(៦០.៣៤៤)

(៧៦.៦៩៦)

១៦.៣៥២

-២១,៣២

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រា�

៥១៦..៦៥៣
៥១៦

៣០០..០២៩
៣០០

២១៦..៦២៤
២១៦

៧២,,២០
៧២

ក្នុុ�ង ឆ្នាំំ�២០១៩ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ បានទទួួលប្រា�ក់់ចំំណេ�ញបន្ទាា�ប់់ពីីបង់់ពន្ធធ ចំំនួួន ៥១៦.៦៥៣ លានរៀ�ៀល ដែ�ល

បានកើ�ើនឡើ�ើងចំំនួន
ួ ៧២% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹង ឆ្នាំំ២
� ០១៨ បង្ហាាញ
� អំំពីីការលូូតលាស់់យ៉ាងខ្លាំំ
ា�
ង
� របស់់ធនាគារ។ ជាលទ្ធធផល
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ ទទួួលបានអនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធនចំំនួួន ៣១,២៧% និិង អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹង
ទ្រ�ព្្យសកម្មមចំំនួួន ៣,៥៧% គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩។
6. ការវិិភាគចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុប
i) ការវិិភាគចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ចំណូលលមិ្អតសរុប

២០២០
(លានរៀល)

២០១៩
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រា�

៦១៧.២៩១

៥១៦.៦៥៣

១០០.៦៣៨

១៩,៤៨

ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

(២២.៣៨៦)

១៣.២៧៨

(៣៥.៦៦៤)

-២៦៨,៥៩

ចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុប

៥៩៤..៩០៥
៥៩៤

៥២៩..៩៣១
៥២៩

៦៤..៩៧៤
៦៤

១២,,២៦
១២

សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ចំណូលលមិ្អតសរុប

២០១៩
(លានរៀល)

២០១៨
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រា�

៥១៦.៦៥៣

៣០០.០២៩

២១៦.៦២៤

៧២,២០

១៣.២៧៨

(៣.១៦៩)

១៦.៤៤៧

-៥១៩,០០

៥២៩..៩៣១
៥២៩

២៩៦..៨៦០
២៩៦

២៣៣..០៧១
២៣៣

៧៨,,៥១
៧៨

ii) ការវិិភាគចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបពីីឆ្នាំំ�មុុន

ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ
ចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុប

7. ការវិិភាគកត្តាា� និិងនិិន្នាា�ការដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ស្ថាា�នភាព និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលស្គាា�ល់់ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មិិនមានកត្តាា�សំំខាន់់ៗ និិង

និិន្នាាកា
� រសំំខាន់់ៗណាដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់ស្ថាា
់ ន
� ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងលទ្ធធផលហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ឡើ�យ
ើ ។
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b. កត្តាសំខាន់ៗដែលមានឥទ្ធិពលលើផលចំណេញ
1. ការវិិភាគពីីលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�តម្រូ�ូវការ និិងការផ្គគត់់ផ្គគង់់
ធនាគារ ABA ចាត់់ទុុកចំំណុុចខាងក្រោ��ម ជាកត្តាា�ជោ�គជ័័យដែ�លនំាា�មកនូូវផលចំំណេ�ញ ៖
■
■

កំំណើ�ើនមូូលនិិធិិ ដោ�យសារតម្រូ�ូវការបញ្ញើ�ើ�សម្រា�ប់់ធនាគារ រួួមជាមួួយផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមប្រ�តិិបតិ្តត�ការផេ្�្សងៗទៀ�ៀត
កំំណើ�ើនផលបត្រ�ឥណទាន ដោ�យសារតម្រូ�ូវការខ្ពពស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ មកលើ�ើផលិិតផលកម្ចីី�របស់់ធនាគារ ជាពិិសេ�សវិិស័័យ
MSME ។

កត្តាាទាំ
� ំងពីីរនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ចូូល
� ជាមួួយការបន្តតអភិិវឌ្្ឍលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីថល
ី
របស់់ធនាគារ ដែ�លផ្តតល់ជូ
់ ន
ូ អតិិថិជ
ិ ននូូវផលិត
ិ ផល
និិងសេ�វាកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏៏ទំំនើ�ើប និិងប្រ�កបដោ�យនវានុុវត្តត ។
ធនាគារក៏៏បានវិិនិិយោ�គដ៏៏សំំខាន់់នៅ�ក្នុុ�ងការពង្រឹ�ឹងឧបករណ៍៍ស័្វវ�យសេ�វាធនាគារ ដោ�យធ្វើ�ើ�ការដំំឡើ�ើងបន្ថែ�ែមនូូវម៉ាា�ស៊ីី�ន ATM
ម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់/ដកប្រា�ក់់ ម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់ប្រា�ក់់ ម៉ាា�ស៊ីី�នទូូទាត់់ POS និិងការពង្រី�ីកបណ្តាា�ញទូូទាត់់តាមកូូដ QR របស់់ខ្លួួ�ន ។
2. ការវិិភាគពីីការឡើ�ើងចុះះ�នៃ�ថ្លៃ�ៃវត្ថុុ�ធាតុុដើ�ើម
ធនាគារ ABA ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័យ
័ សេ�វាកម្មម ដូូច្នេះ�ះ� ការឡើ�ើងចុះះ�នៃ�តម្លៃ�ៃរបស់់វត្ថុុធា
� ត់់ដើ�ើមមិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់ធ
់ នាគារឡើ�ើយ។
3. ការវិិភាគលើ�ើពន្ធធ
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មច្្បាប់់នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងវិិស័័យពន្ធធដារនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដូូច្នេះ�ះ� ធនាគារ
មានកាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងការបង់់ពន្ធធ ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ។ ការបង់់ពន្ធធនានាជូូនអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ
ក៏៏ជាការរួួមចំំណែ�កដល់់សង្គគម និិងកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ផងដែ�រ។ សម្រា�ប់់អនុុលោ�មភាពល្អអលើ�ើកាតព្វវកិិច្ចចពន្ធធដារ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ ទទួួលបានវិិញ្ញាា�បនបត្រ�អនុុលោ�មភាពសារពើ�ើពន្ធធប្រ�ភេ�ទ “មាស“ ពីី អគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ នៅ�
ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ ដែ�លមានសុុពលភាព ២ឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់់�ឆ្នាំំ�ជាប់់ពន្ធធ ២០២១ និិង ២០២២។
4. ការវិិភាគលើ�ើធាតុុដែ�លខុុសពីីធម្មមតា និិងធាតុុវិិសាមញ្ញញ
គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២០ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួលស្គា
ួ
ល់
ា� ថា
់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តត
ដោ�យសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ណាមួយ
ួ ដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិង មិិនប្រ�ក្រ�តីីនោះ�ះទេ� លើ�ើកលែ�ងតែ�ផល
ប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការរាតត្្បាតវីីរុុសកូូរុុណា (“កូូវីីដ ១៩”) ដូូចរៀ�ៀបរាប់់ខាងក្រោ��ម៖

ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�កូូវីីដ-១៩
ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�វីីរុុសកូូរុុណា (“កូូវីីដ-១៩”) បានរាតត្្បាតភូូមិិសាស្ត្រ�រជាច្រើ��ើនជាសកលលោ�ក។ អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�ក
បានប្រ�កាសអាសន្ននផ្នែ�ែកសុុខភាពជាអន្តតរជាតិិដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�យការរីីករាលដាលនៃ�កូូវីីដ-១៩ នៅ�ក្នុុ�ងខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០
និិងបានចាត់់ថ្នាា�ក់់វីីរុុសនេះ�ះជាជំំងឺឺរាតត្្បាតជាសកលនៅ�ក្នុុ�ងខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០។ ការរីីករាលដាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ មានផល
ប៉ះះ�ពាល់់ជាខ្លាំំ��ង ដល់់សុុខភាព និិងការបន្តតអាជីីវកម្មម។
ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុជា
ុ� និិង រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លកម្ពុុជា
� បានចាត់់វិធា
ិ នការជាច្រើ��ើន ដើ�ើម្្បីីជួយ
ួ សម្រួ�ួលដល់សេ�ដ្ឋ
់
កិ
ឋ ច្ចច
ិ និិងវិិស័យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
និិងការធ្វើ�ើអា
� ជីីវកម្មនៅម �ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លដែ�លមិិនធ្លាាប់
� មា
់ នពីីមុន
ុ មក ដែ�លរួួមមានដូូចជាការអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្យ្ ធ្វើ�ើកា
� ររៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ
និិងការបង្កើ�ើត
� នៃ�ធនាគារសហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម ដើ�ើម្្បីីសម្រ�បសម្រួ�លគម្រោ��ងស
ួ
ហហិិរញ្ញញប្្បទានទ្រ�ទ្រ�ង់់សហគ្រា�សធុុន
តូូច និិងមធ្្យម។ ធនាគារបានធ្វើ�ើ�ការវិិនិិច្ឆ័័�យចំំពោះ�ះផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ� កូូវីីដ-១៩ ទៅ�តាមការណែ�នាំំរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា
និិងស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ ហើ�ើយមានការរំំពឹឹងទុុកនៃ�ការខាតបង់់ឥណទានដែ�លបានរំំពឹឹងទុុក
(“ECL”) ដោ�យបានធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យទៅ�លើ�ើម៉ូូ�ឌែ�ល ECL។ ធនាគារនឹឹងបន្តតការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យពីីផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ� កូូវីីដ-១៩ និិង
ចាត់់គ្រ�ប់់វិិធានការទប់់ស្កាា�ត់់រាល់់ឥទ្ធិិ�ពលដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ។
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ភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់ទាក់់ទងនឹឹង ការរាតត្្បាតនៃ�កូូវីីដ-១៩
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០ អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�កបានប្រ�កាសអាសន្ននជាសកល ស្ដីី�ពីីការរាតត្្បាតនៃ�កូូវីីដ-១៩។
ភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់ទាក់់ទង នឹឹងការរាតត្្បាតនៃ�កូូវីីដ-១៩ ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មានពីីមុុនមក បានធ្វើ�ើ�ឱ្្យមានការពិិបាក ក្នុុ�ងការ
ប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន និិងការវិិនិិច្ឆ័័�យ។ ការគណនា ការខាតបង់់ឥណទានដែ�លបានរំំពឹឹងទុុក (“ECL”) កាន់់តែ�មានភាពលំំបាកនាពេ�ល
បច្ចុុ�ប្្បន្នន និិងទាមទារឱ្្យមានការវិិនិច្ឆ័័�
ិ យខ្ពពស់់។ ម៉ូូ�ឌែ�ល នៃ�ខាតបង់់ឥណទានដែ�លបានរំំពឹងទុ
ឹ ក
ុ (“ECL”) ជាព័័ត៌មា
៌ នដែ�លរំំពឹង
ឹ
ទុុកទៅ�ថ្ងៃ�ៃខាងមុុខ និិងពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើការថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ែងលើ�ើប្រូ�ូបាប៊ីី�លីីតេ�។ ការវាស់់វែែងនៃ� ECLs នៅ�ក្នុុ�ងកាលបរិិច្ឆេ�េទរបាយការណ៍៍
នីីមួយ
ួ ៗ បានបង្ហាា�ញពីីព័ត៌
័ ៌មានសមស្រ�បនិិងអាចទុុកចិិត្តតបានអំំពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍កន្លលងមក នាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន និិងការព្្យាករណ៍៍នៃ�
ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍នាពេ�លអនាគត និិងស្ថាាន
� ភាពសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ ។ ក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លដែ�លសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ មានភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់ វាមានការលំំបាក
ខ្លាំំ�ងក្នុុ
� ង
� ការព្្យាករណ៍៍ព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ ការណ៍៍នាពេ�លអនាគតនិិងកត្តាម៉ា
ា� ក្រូ�
ា� សេ�ដ្ឋ
ូ
កិ
ឋ ច្ចច
ិ ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើក្នុុង
� ម៉ូូ�ឌែ�ល ECL។ ក្នុុ�ងការកំំណត់់
សេ�ណារីីយ៉ូូ�នៃ�ម៉ាក្រូ�
ា� សេ�ដ្ឋ
ូ
កិ
ឋ ច្ចច
ិ និិងប្រូ�ូបាប៊ីីលី
� តេ�ចំំពោះ�
ី
ះសេ�ណារីីយ៉ូូ�ទាំំងនេះ�ះទាមទារឱ្្យមានការវិិនិច្ឆ័័�
ិ យខ្ពពស់់ ដោ�យការកំំណត់់នេះ�ះ
ត្រូ�ូវពិចា
ិ រណាទៅ�លើ�ើផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ� កូូវីដ
ី -១៩ និិងវិិធានការការពាររបស់់រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ ល។ ធនាគារអនុុវត្តកា
ត រវិិនិច្ឆ័័�
ិ យឥណទាន
ដោ�យអ្ននកជំំនាញ ដើ�ើម្្បីីកែ�តម្រូ�ូវ លទ្ធធផលនៃ�ម៉ូូ�ឌែ�ល ECL ដែ�លដឹឹងថាកត្តាា�ហានិិភ័័យដែ�លរំំពឹឹងទុុកនិិងព័័ត៌៌មាន មិិនត្រូ�ូវបាន
ចាត់់ទុក
ុ ក្នុុ�ងការពិិចារណាកំំណត់់ចំំណាត់ថ្នាា
់ �ក់ឥ
់ ណទាននិិងការកំំណត់់ម៉ូូ�ឌែ�លឡើ�ើយ។ កត្តាាសំំ
� ខាន់់ៗនៃ�ការវាស់់វែែងភាពមិិន
ច្្បាស់់លាស់់នៅ�ក្នុុ�ងការកំំណត់់ និិងការវាស់់វែែង ECLs គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើការវិិនិិច្ឆ័័�យខ្ពពស់់ ដោ�យសារការរីីករាតត្្បាតនៃ�កូូវីីដ-១៩
និិងវិិបត្តិិ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្នន។

c. ការប្រែប្រួលសំខាន់ៗលើការលក់ និងចំណូល
ក្នុុ�ង ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានកំំណត់់ត្រា�កំំណើ�ើននៃ�ចំំណូូលគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ ដោ�យធានាបាននូូវ
ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុុទ្ធធសរុុប ១.២០៦ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹងកំំណើ�ើន ៣៤% ធៀ�ៀបនឹឹងរយៈៈពេ�លដូូចគ្នាា�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩។
ចំំណេ�ញប្រ�តិិបត្តិិ�ការមានចំំនួួនសរុុប ៨២៦ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ដែ�លខ្ពពស់់ជាង ឆ្នាំំ�២០១៩ ប្រ�មាណ ៤១%។

d. ផលប៉ះពាល់នៃការប្តូររូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃទំនិញ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ប្រ�កាន់់ភ្ជាប់
ា� នូ
់ វយុ
ូ ទ្ធធ
ុ សាស្រ្ត�មិ
ត ន
ិ បណ្តោ�យ
ោ� ឲ្យ្ ទទួួលរងហានិិភ័យ
័ ពីីស្ថាាន
� ភាពរូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណប
ណ រទេ�សចំំហ
ច្រើ��ើន។ ស្ថាា�នភាពចំំហនៃ�រូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងចាត់់ចែ�ងជាប្រ�ចាំំ ដោ�យធៀ�ៀបនឹឹងតម្រូ�ូវការប្រ�តិិបត្ដិិ�ការ
រូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់អតិិថិិជន និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងតារាងសមតុុល្្យរបស់់ធនាគារ ដោ�យធានាបាននូូវនិិរន្ដដរភាពនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជូូន
ធនាគារ។
ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអត្រា�ការប្រា�ក់់ ធនាគាររក្្សាបាននូូវគោ�លនយោ�បាយអត្រា�ការប្រា�ក់់ថេ�រសម្រា�ប់់ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកម្ចីី�របស់់ខ្លួួ�ន។
ដូូច្នេះ�ះ�ធនាគារមិិនមានការប្រែ��ប្រួ�ួលជាសារវន្ដដណាមួួយពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអត្រា�ការប្រា�ក់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរបាយការណ៍៍នេះ�ះឡើ�ើយ។
ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�តម្លៃ�ៃទំំនិិញ មិិនបង្កកផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ធនាគារឡើ�ើយ។

e. ផលប៉ះពាល់នៃអតិផរណា
អត្រា�អតិិផរណារួួមជាមធ្្យមនៅ�កម្ពុុជា
� គិិតត្រឹ�ម
ឹ ឆ្នាំំ២
� ០២០ មានកម្រិ�ិតត្រឹ�ម
ឹ ២,៩% យោ�ងតាមរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ២
ំ� ០២០
ដែ�លចេ�ញដោ�យធនាគារជាតិិ នៃ�កម្ពុុ�ជា។ ដូូច្នេះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្ដដនៃ�អតិិផរណាមកលើ�ើការ
ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ABA ឡើ�ើយ។

f. គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច សារពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�របាយការណ៍៍ សេ�ដ្ឋឋកិច្ចចកម្ពុ
ិ
ជា
ុ� បន្តតរងផលប៉ះះ�ពាល់់ពីកា
ី ររីីករាលដាលនៃ�វីីរុសកូ
ុ
វីូ ដ
ី -១៩។ វិិស័យ
័ ទេ�សចរណ៍៍
វិិស័័យកម្មមន្ដដសាល វិិស័័យសំំណង់់ និិងវិិស័័យសំំខាន់់ៗសម្រា�ប់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាច្រើ��ើនទៀ�ៀត ទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ខ្លាំំ�ង។
ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�សង្គ
ើ
ម
គ និិងសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ចច
ិ រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លកម្ពុុជា
� បានដាក់់ចេ�ញជាបន្តតបន្ទាប់
ា� នូ
់ វូ វិិធានការនានាដើ�ើម្្បីី
គាំំទ្រ�ដល់់វិិស័័យអាទិិភាពនានា៖
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គាំំទ្រ�ជាសាច់់ប្រា�ក់់ផ្ទាា�ល់់ជួួយដល់់កម្មមករកាត់់ដេ�រ
ដែ�លជួួបការលំំបាកបំំផុុត។
លើ�ើកលែ�ងពន្ធធសម្រា�ប់់វិិស័័យកាត់់ដេ�រ
ឆ្នាំំ�២០២០។

និិងបុុគ្គគលិិកក្នុុ�ងវិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ដែ�លអត់់ការងារធ្វើ�ើ�

វិិស័័យទេ�សចរណ៍៍

និិងវិិស័័យអាកាសចរណ៍៍

និិងប្រ�ជាជន

និិងពន្្យារពេ�លរហូូតដល់់ចុុង

ធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានភាពងាយស្រួ�ួលនូូវវិិធាននានាសម្រា�ប់់ ភស្តុុ�ភារកម្មម ការនាំំចូូល និិងការនាំំចេ�ញ និិងផ្តតល់់ការបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃ២៥%
លើ�ើវិិក្កកយបត្រ�អគ្គិិ�សនីី សម្រា�ប់់ឧស្្សាហកម្មមដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់បំំផុុត។
ការជំំរុុញនូូវការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់កម្ចីី�ដល់់អតិិថិិជនដែ�លទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារវិិបត្តិិ�វីីរុុស
កូូវីីដ-១៩។
ការគាំំទ្រ�របស់់ធនាគារដោ�យប្រុ�ងប្រ
ុ �យ័័ត្ននដើ�ើម្្បីីជំំរុញ
ុ បន្ថែ�ែមការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ចំំពោះ�ះវិិស័យ
័ សេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ តាមរយៈៈអនុុបាត
ដើ�ើមទុុន លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវប្រា�ក់់បម្រុ�ុងដើ�ើមទុុនអប្្បបរមា និិងកម្ចីី�។
ដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការធនាគារសហគ្រា�សធុុនតូូចនិិងមធ្្យមកម្ពុុ�ជា
ការផ្តតល់់កម្ចីី�ដែ�លមានលក្ខខខណ្ឌឌពិិសេ�ស។

ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�អតិិថិិជនកម្ចីី�ដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់តាមរយៈៈ

វិិធានការទាំំងនេះ�ះ ព្រ�មជាមួួយគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មផ្សេ�េ�ងៗរបស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា មានគោ�លបំំណងគាំំទ្រ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិង វិិស័័យ
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ជាពិិសេ�ស។

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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g. ហត្ថលេខាអភិបាលរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ
បានអាន និិងឯកភាព

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

លោ�ក Yves Jacquot

លោ�ក Dominic Jacques

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

លោ�ក Madi Akmambet

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

លោ�ក Martin Ouellet

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

លោ�ក Christian St-Arnaud

លោ�ក Paolo Pizzuto

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

លោ�ក Henri Calvet

លោ�ក Etienne Chenevier

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួច

លោ�ក Guy Quaden

អភិិបាលឯករាជ្្យ
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លេ�ខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និិង១៤៨ ABCD វិិថីីព្រះ�ះសីីហនុុ សង្កាា�ត់់បឹឹងកេ�ងកង១
ខណ្ឌឌបឹឹងកេ�ងកង រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា
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