របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី២
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២០

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់
(ធនាគារ ABA)

ព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុសង្ខេ
� �េប
ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប

២០.៣៦៦.៦៥៥

១៧.៩០៩.១៧០

បំំណុុលសរុុប

១៧.៥៧៥.៤៩៩

១៥.៨៨៦.៤២១

មូូលធនសរុុប

២.៧៩១.១៥៦

២.០២២.៧៤៩

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំណូូលសរុុប

៣៧៧.៤៣៧

២៨៨.៤២២

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

១៦៧.៧៣១

១២៧.៦០៦

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

១៣០.៨៣០

១០១.៤៨៧

ចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

១៣៧.៤៤១

១០៩.៨៧១

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (លានរៀ�ៀល)

អនុុបាតហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (%)

២១,០៨

១៩,៩៤

អនុុបាតបំំណុុលធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធន

៦២៩,៦៩

៧៨៥,៣៩

អនុុបាតសន្ទទនីីយភាព

១៨១,៦២

១៦២,៣២

អនុុបាតឥណទានមិិនដំំណើ�ើរការ

០,៩០

០,៧០

អនុុបាតបញ្ញើ�ើ�ធៀ�ៀបនឹឹងឥណទាន

៨១,៨៦

៨១,៤២

អនុុបាតសោ�ធនភាព 

អនុុបាតផលចំំណេ�ញ (%)

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩

អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងទ្រ�ព្្យសកម្មមមធ្្យម (ROAA) [១]

០,៧០

០,៨០

អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធនមធ្្យម (ROAE) [១]

៥,០៦

៧,៦៣

៣៧២,១២

៣៥៩,០៥

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

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

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

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

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

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

អនុុបាតលទ្ធធភាពបង់់ការប្រា�ក់់ [១]

[១] អនុុបាតទាំំងនេះ�ះមិិនមែ�នជាអនុុបាតប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�នោះ�ះទេ� ហើ�ើយត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យប្រើ��ើតួួលេ�ខចំំណេ�ញ ឬខាត រយៈៈពេ�ល ៣ខែ� ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មេ�សា ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិិថុុនា នៃ�ឆ្នាំំ�នីីមួួយៗ។

II
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ក្រា�ហ្វិិ�កអំំពីីព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប

ទ្រព្យសកម្មសរុប

បំណុលស
 រុប

+១៣,៧

+១០,៦

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

២០..៣៦៦
២០
៣៦៦..៦៥៥

១៧..៥៧៥
១៧
៥៧៥..៤៩៩

១៧..៩០៩
១៧
៩០៩..១៧០

១៥..៨៨៦
១៥
៨៨៦..៤២១

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

មូលធនសរុប

លទ្ធផលលម្អិតក
 ្នុងការិយបរិច្ឆេទ

+៣៨

+២៥,១

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩

២.៧៩១
៧៩១..១៥៦

១៣៧..៤៤១
១៣៧

២.០២២
០២២..៧៤៩

១០៩..៨៧១
១០៩

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩

អនុបាតចំណេញធ
 ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មមធ្យម

អនុបាតចំណេញធ
 ៀបនឹងមូលធនមធ្យម

-១០

-២៥៧

គិិតជាភាគរយ

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

ពីីត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩

គិិតជាភាគរយ

ពីីត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩

០,៧០

៥,០៦

០,៨០

៨,,៣៥
៨

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩
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III

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�

IV

Guy Quaden

Henri Calvet

Etienne Chenevier

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ
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សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងរបស់់ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
វិិនិិយោ�គិិនជាទីីគោ�រព ខ្ញុំំ�បាទសូូមអនុុញ្ញាា�តអធិិប្្បាយក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍នេះ�ះ អំំពីីលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីពីីរ ឆ្នាំំ�
២០២០ ដោ�យអនុុវត្តតតាមលក្ខខខណ្ឌតម្រូ�ូ
ឌ
វនានារបស់់គណៈៈកម្មមការមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (SECC)។
ធុុរកិិច្ចចកម្ពុុ�ជាបន្តតរងឥទ្ធិិ�ពលពីីការធ្លាា�ក់់ចុះះ�នៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដោ�យសារការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុុសកូូវីីដ-19 ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។ ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប
និិងខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុ ដែ�លមួួយផ្នែ�ែកធំំពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើវិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ បានទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ�ង។ សកម្មមភាពពាណិិជ្ជជកម្មម នៅ�
ខេ�ត្តតបាត់់ដំំបងនិិងតំំបន់ជុំំ
់ វិ� ញ
ិ បានធ្លាាក់
� ចុះះ
់ �យ៉ាាងខ្លាំំ
�
ងដោ
� �យសារការបិិទបណ្ដាាផ្្
� សារនៅ�តាមច្រ�កព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុជា
� -ថៃ� ខណៈៈដែ�លវិិស័យ
័ កាត់់ដេ�រ
ដែ�លភាគច្រើ��ើនមានមូូលដ្ឋាា�ននៅ�រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ និិងខេ�ត្តតកណ្ដាា�លបានជួួបនឹឹងឱនភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ។
ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ងបញ្ហា
ឹ
នេះ�ះ
ា�
ធនាគារ ABA បន្តតរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិញ
ិ ដល់់អតិិថិជ
ិ នក្រោ��មគោ�លនយោ�បាយរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិញ
ិ ដែ�លបានអនុុម័ត
័ តាម
សារាចរណែ�នាំំរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� ចុះះ�ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៧ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ២០២០។
�
ក្នុុ�ងឆមាសទីី២ ឆ្នាំំ២០២០
�
ធនាគារបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិញ
ិ ចំំនួួន
៨.៥០៩កម្ចីី� ដែ�លមានតម្លៃ�ៃទឹឹកប្រា�ក់់ ៤៣៥,៧លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។ អត្រា�នៃ�កម្ចីី�ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញនៅ�ក្នុុ�ងផលបត្រ�សរុុប នៅ�មាន
កម្រិ�ិតទាប និិងមានចំំនួួន ១៦,៣%។ ស្រ�បពេ�លជាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ ABA ពិិចារណារៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិិញប្រ�កបដោ�យគុុណភាពខ្ពពស់់ ដោ�យ
៩២%ក្នុុ�ងចំំណោ�មនោះ�ះបានស្នើ�ើ�សុំំ� រយៈៈពេ�លអនុុគ្រោះ��ះលើ�ការបង់់
ើ
ប្រា�ក់់ដើ�ើម ដោ�យបន្តតបង់់តែ�ការប្រា�ក់់។ ការអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះ អនុុញ្ញាា�តឲ្្យ
ធនាគារព្្យាករណ៍៍លើ�ប្រើ �ភពចំំណូូល និិងធ្វើ�ើ�ផែ�នការសកម្មមភាពសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំពេ�
� ញ។ ធនាគារ ABA នឹឹងបន្តតជួយ
ួ ដល់់ អតិិថិជ
ិ ន
កម្ចីី�ដើ�ើម្្បីីជម្នះះ�បញ្ហាា�អំំឡុុងពេ�លកំំពុុងជួួបឧបសគ្គគតាមរយៈៈគោ�លនយោ�បាយរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិិញ។
ធនាគារបានយល់់យ៉ាា�ងច្្បាស់់នូូវតួួនាទីីសំំខាន់់នៃ�វិិស័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ប្រ�ទេ�សជាតិិ ហើ�ើយក្រៅ��ពីីការរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិិញ
ធនាគារក៏៏បន្តតផ្ដដល់់កម្ចីី�ដល់់អតិិថិិជនចាស់់ថ្មីី�បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ ត្រឹ�ឹមអំំឡុុងឆមាសទីី២ ឥណទានអាជីីវកម្មមចំំនួួន ៦.១១៤ ដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់
៣២២,៥ត្រូ�ូវបានបញ្ចេ�េញជូូនអតិិថិិជន។ លទ្ធធផលនេះ�ះ បានបង្កើ�ើ�នផលបត្រ�កម្ចីី�ដុុលប្រ�មាណ ៤,២% លើ�ើផលបត្រ�កម្ចីី� ៣,១ប៊ីីលានដុុ
�
ល្លាា�រ
អាមេ�រិិក គិិតចាប់់ពីីត្រី�ីមាសទីីមួួយដល់់ត្រី�ីមាសទីីពីីរ។
ដើ�ើម្្បីីបន្ថែ�ែមការគាំំទ្រ�ដល់់អាជីីវកម្មមដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ទូទាំំងប្រ
ូ
�ទេ�ស ABA បានចូូលរួួមគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានទ្រ�ទ្រ�ង់់សហគ្រា�សធុុន
តូូច និិងមធ្្យម ឆ្នាំំ2020
�
(SCFS) ក្រោ��មគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មរបស់់រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លកម្ពុុជា
� ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងផ្ដដល់ឥណទាន
់
មានការប្រា�ក់់ទាប ដើ�ើម្្បីី
ជំំរុុញការអភិិវឌ្ឍ្ សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។ ក្រោ��មគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទាននេះ�ះ ធនាគារ ABA បានផ្ដដល់កម្ចីី�
់ សម្រា�ប់់
ទុុនបង្វិិ�ល និិងចំំណាយមូូលធន ជាមួួយអត្រា� ការប្រា�ក់់ពិិសេ�ស ៧% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�ជាមួួយរយៈៈពេ�លឥណទាន ៧ឆ្នាំំ�។
ផ្នែ�ែកមូូលនិិធិិ ធនាគារ ABA បន្តតសាងឡើ�ើងនូវូ ស្ថិិ�រភាពផលបត្រ�បញ្ញើ�ើ�របស់់ខ្លួួន
� ដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើងក្នុុងត្រី�
�
មា
ី សទីីពីរី លើ�ើ មូូលនិិធិិ ៣,៨ប៊ីីលាន
�
ដុុល្លារា� អាមេ�រិិក ដែ�លមានកំំណើ�ើន ៨,៦% ធៀ�ៀបនឹឹងត្រី�មា
ី សទីីមួយ
ួ សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ២០២០។
�
អតិិថិជ
ិ នកាន់់តែ�ច្រើ��ន
ើ ឡើ�ើងៗ បន្តតជ្រើ��ើសយក ABA
ធ្វើ�ើជា
� ដៃ�គូូបម្រើ��ើសេ�វាធនាគារដល់់ពួួកគេ�។ ជាលទ្ធធផល មូូលដ្ឋាា�នអតិិថិិជន របស់់ធនាគារនៅ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីពីីរ កើ�ើនបាន ១៥% ហើ�ើយចំំនួួន
អតិិថិិជន ABA បានឡើ�ើងហួួស 1លាន។
សំំដៅ�លើ�ើសូូចនាករសមត្ថថភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារនៅ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីពីីរប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�យើ�ើងបន្តតទទួួលបានកំំណើ�ើនប្រ�កបដោ�យស្ថិិ�រភាព។
គិិតត្រឹ�ម
ឹ ដំំណាច់់ត្រី�មា
ី សទីីពីរី ឆ្នាំំ២០២០
�
ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុបកើ�ន
ើ បាន ៨,៧% ធៀ�ៀបនឹឹងត្រី�មា
ី សទីីមួយ
ួ និិងសមមូូល ៥ប៊ីីលានដុុ
�
ល្លារា� អាមេ�រិិក។
មូូលធនភាគហ៊ុុ�និិករបស់់ធនាគារកើ�ើនឡើ�ើងដល់់ ៦៨២លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាយការណ៍៍។ ធនាគារ មានសមត្ថថភាព
អាចរក្្សាបានផលចំំណេ�ញសុុទ្ធធ ៣២,១លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីពីីរ ឆ្នាំំ�២០២០ ខណៈៈប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធតាំំងពីីដើ�ើមឆ្នាំំ�កើ�ើន
ដល់់ ៦៥,៦លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។
ធនាគារ ក៏៏បន្តតវិនិ
ិ យោិ �គលើ�ើធនាគារឌីីជីថ
ី លរបស់់ខ្លួួន
� ។ ការណ៍៍នេះ�ះ ធ្វើ�ើឲ្
� យ្ ប្រ�ព័័ន្ធទូ
ធ ទា
ូ ត់់អនឡាញ PayWay របស់់ ABA ត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�ស
សម្រា�ប់់ការប្រ�មូូលការទូូទាត់់នៅ�លើ�ើថ្នាល
ា� បច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌មា
៌ ន Single Portal សម្រា�ប់់ការចុះះ�បញ្ជីីអា
� ជីីវកម្មមអនឡាញដែ�លបង្កើ�ើត
� ឡើ�ើងដោ�យ
ក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដោ�យមានកិិច្ចសហប្រ�តិិ
ច
បត្តិិ�ការជាមួួយក្រ�សួួង និិងទីីភ្នាា�ក់់ងាររដ្ឋាា�ភិិបាលជាច្រើ��ើនផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។
ធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទដៃ�ABA Mobile ទទួួលបានការពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមជាច្រើ��ើន ដូូចជាសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ទៅ�ធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ុកមុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាត
ធនាគារ និិងមុុខងារផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ឆ្លលងប្រ�ទេ�ស និិងក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សភ្លាា�មៗជាមួួយ Visa Direct។
ក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាពទូូទៅ� ABA បន្តតអនុុវត្តតយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រធុុរកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន ដោ�យផ្ដោ�ោ�តការយកចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើផលិិតផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឌីីជីីថល ក៏៏ដូូចជា
ឥណទានប្រ�កបដោ�យផលិិតភាពដល់់អាជីីវកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងវិស័
ិ យ
័ ដែ�លបម្រើ��ើដល់សេ�ដ្ឋ
់
កិ
ឋ ច្ច
ិ ពិ
ច ត
ិ ប្រា�កដ។ ធនាគារ អនុុវត្តតវប្្បធម៌៌គ្រ�ប់គ្រ�ង
់
ហានិិភ័យ
័
ដ៏៏រឹឹងមាំំដែ�លពង្រឹ�ឹងដោ�យមុុខងារសវនកម្មម និិងប្រ�តិិបត្តិតា
ិ� មទូូទាំំងធុុរកិិច្ចរបស់់
ច
ខ្លួួ�ន។
ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារពាណិិជ្ជជកម្ពុុជាទីី
�
មួួយ ដែ�លបោះ�ះផ្្សាយសញ្ញាា�ប័័ណ្ណណសាជីីវកម្មមក្នុុ�ងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សរុុប ៨៤,៨ប៊ីីលាន
�
រៀ�ៀល ABA ក៏៏ដើ�ើរតួួ
នាទីីសំំខាន់់ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍទីីផ្្សារមូូលបត្រ� និិងលើ�ើកកម្ពពស់់ប្រា�ក់រៀ�ៀល។
់

ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី ២ ឆ្នាំំ២០២០
�

V

ដោ�យសង្កេ�េតលើ�ើការណ៍៍នេះ�ះ និិងសមិិទ្ធផ
ធ លសម្រេ��ចបានផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតរបស់់ធនាគារ ទស្្សនាវដ្ដីី�អន្តតរជាតិិ Euromoney បានផ្ដដល់កិ
់ ត្តិ
ិ យ
ិ� សជូូន
ABA ជាមួួយពានរង្វាា�ន់់ “ធនាគារឆ្នើ�ើ�មជាងគេ�នៅ�កម្ពុុ�ជា ឆ្នាំំ២០២០”
�
ដែ�លត្រូ�ូវបានចេ�ញផ្្សាយក្នុុ�ងខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ២០២០។
�
ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល នឹឹងបន្តតដើ�រើ តួួនាទីីក្នុុង
� ការពិិនិត្្
ិ យមើ�ើលការប្រ�តិិបត្តិិ�នូវូ យុុទ្ធសា
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a. អត្តសញ្ញាណបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់ម
 ូលបត្រ
ឈ្មោះ�ះ��ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នជាអក្្សរខ្មែ�ែរ

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់

ជាអក្្សរឡាតាំំង

Advanced Bank of Asia Limited

លេ�ខកូូដស្តតង់់ដារ

KH ២០០០០៩១៩៨៦

ទីីស្នាា�ក់់ការ

អគារលេ�ខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និិង១៤៨ អា បេ� សេ� ដេ� វិិថីីព្រះ�ះសីីហនុុ
និិងអគារលេ�ខ ១៥ និិង ១៥៣ អា បេ� សេ� ផ្លូូ�វលេ�ខ ២៧៨ សង្កាា�ត់់
បឹឹងកេ�ងកង ១ ខណ្ឌឌបឹឹងកេ�ងកង រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ

(+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣

លេ�ខទូូរសារ

(+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

គេ�ហទំំព័័រ

www.ababank.com

អុីី�មែ�ល

info@ababank.com

លេ�ខវិិញ្ញាា�បនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីីពា
� ណិិជ្ជជកម្មម

០០០១០៥៩៣ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ធ្នូូ� ២០១០

លេ�ខអាជ្ញាា�បណ្ណអាជីី
ណ
វកម្មម

B១៤ ចេ�ញដោ�យធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ចុះះ�ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៩ វិិច្ឆិិ�កា ២០១៩

សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចអនុុញ្ញាា�ត និិងចុះះ�បញ្ជីីឯ
� កសារផ្តតល់់
ព័័ត៌៌មានលេ�ខ

១៥៥/១៩ គ.ម.ក. ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៧ សីីហា ២០១៩

ឈ្មោះ�ះ��បុុគ្គគលតំំណាងបុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីីល
� ក់់មូូលបត្រ�

លោ�ក Askhat Azhikhanov

b. លក្ខណៈនៃធុរកិច្ច
ធនាគារ ABA គឺឺជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុឯកជនឈានមុុ
�
ខមួយ
ួ របស់់កម្ពុុជា
� (សហគ្រា�សឯកជន) ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើត
� ឡើ�ើងក្នុុង
� ឆ្នាំំ១៩៩៦
�
មាន
ឈ្មោះ�ះ��ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈ អាស៊ីី� ចំំកាត់់។ ឆ្លលងកាត់់ការអភិិវឌ្ឍ្ និិងកំំណើ�ន
ើ ជាង ២០ឆ្នាំំកន្លលង
�
មកនេះ�ះ ABA បានពង្រឹ�ឹងជំំហររបស់់ខ្លួួន
� យ៉ាាងរឹ
� ង
ឹ
មាំំក្នុុ�ងទីីផ្្សារ និិងក្លាា�យជាធនាគារមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មធនាគារពាណិិជ្ជជកំំពូូលទាំំងបីី នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ABA មានបម្រើ��ើសេ�វាជូូន
ដល់់បណ្ដាាអតិិ
� ថិិជនជាច្រើ��ើនដូូចជា សហគ្រា�សធុុនតូូចនិិងមធ្្យម, អាជីីវកម្មមខ្នាា�តតូូច, និិងរូូបវន្តតបុុគ្គគល។
ធនាគារ ABA គឺឺជាបុុត្រ�សម្ពពន្ធធរបស់់ធនាគារជាតិិកាណាដា (www.nbc.ca) ដែ�លជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួួយ មានទ្រ�ព្្យសកម្មមជាង ២៣៤
ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៣០ ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២០ និិងមានបណ្តាា�ញធនាគារសម្ព័័�ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។ ក្នុុ�ងនាម
ជាភាគហ៊ុុ�និិកមួួយរបស់់ធនាគារ ABA តាំំងពីីឆ្នាំំ�២០១៤ មក ធនាគារជាតិិកាណាដាបានក្លាា�យជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អាមេ�រិិកខាងជើ�ើងទីី
មួួយ ដែ�លឈានជើ�ើងចូូលវិិស័័យធនាគារនៅ�កម្ពុុ�ជា។ ដោ�យមានស្នាា�ក់់ការកណ្តាា�លស្ថិិ�តនៅ�ទីីក្រុ�ុងម៉ុុ�ងរ៉េេ�អាល់់ ធនាគារជាតិិកាណាដាបាន
ពង្រី�ីកសាខានៅ�ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ខេ�ត្តត នៃ�ប្រ�ទេ�សជាមួួយនឹឹងអតិិថិិជនក្នុុ�ងដៃ� ២,៥លាននាក់់។ នាមគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ធំំជាងគេ�លំំដាប់់ទីី៦ ក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សកាណាដា និិងនាំំមុុខគេ�នៅ�កេ�បិិច ធនាគារជាតិិកាណាដា ជាជម្រើ��ើសនៃ�បណ្ដាាសហគ្រា�សធុុ
�
នតុុច និិងមធ្្យមនានានៅ�ទីីនោះ�ះ។
គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ០ ខែ�មិិថុនា
ុ ឆ្នាំំ២០២០
�
ធនាគារ ABA គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប ៥,០ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារា� អាមេ�រិិក និិងបម្រើ��អតិិ
ើ ថិជ
ិ នជាង ១លាន
ជាមួួយបណ្តាា�ញទូូលំំទូូលាយ មានសាខា ៧៧ ម៉ាា�ស៊ីី�នស្វ័័�យសេ�វាជាង ៦០០+ និិងធនាគារអនឡាញ និិងធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទដ៏៏ទំំនើ�ើប។
ធនាគារ ABA ទទួួលបានចំំណាត់់ថ្នាាក់
� លទ្ធធ
់
ភាពសង ‘B+’ រយៈៈពេ�លវែែង ពីីភ្នាាក់
� ងារ
់ វាយតម្លៃ�ៃឥណទាន Standard & Poor’s (S&P) Global
Ratings។ កម្រិ�ិតឥណទានត្រូ�ូវបានដំំឡើ�ើងពីកម្រិ�ិ
ី
ត 'B' ក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២០១៩។
�
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�
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c. ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំត្រីមាសរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់ម
 ូលបត្រ
នៅ�ត្រី�ីមាសទីីពីីរ ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារ ABA ពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមនូូវប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងស្ថាា�នភាពទីីផ្្សាររបស់់ខ្លួួ�ន។

ការអភិិវឌ្្ឍអាជីីវកម្មម
នៅ�ខែ�មេ�សា ធនាគារបានចូូលរួួមគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានទ្រ�ទ្រ�ង់់សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម ឆ្នាំំ២
� ០២០ (SCFS) ក្រោ��មគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�ម
របស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងគោ�លបំំណងផ្ដដល់់ឥណទានមានការប្រា�ក់់ទាប ដើ�ើម្្បីីជំំរុុញការអភិិវឌ្្ឍសហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមនៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�ស។ ក្រោ��មគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទាននេះ�ះ ធនាគារ ABA បានផ្ដដល់កម្ចីី�
់ សម្រា�ប់់ទុន
ុ បង្វិិ�ល និិងចំំណាយមូូលធន ជាមួួយអត្រា� ការប្រា�ក់់
ពិិសេ�ស ៧% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� ជាមួួយរយៈៈពេ�លឥណទាន ៧ឆ្នាំំ�។
កម្មមវិិធីីធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទដៃ�ABA Mobile ទទួួលបានការពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមជាច្រើ��ើន នៅ�ត្រី�ីមាសទីីពីីរ។ ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់កម្មមវិិធីី ABA
Mobile អាចផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ទៅ�ធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ក
ុ មុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាតធនាគារ និិងមុខ
ុ ងារផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ភ្លាម
ា� ៗជាមួួយ Visa Direct ទៅ�កាន់់កាត Visa
ណាមួួយនៅ�កម្ពុុជា
� និិងកាត Visa ដែ�លចេ�ញដោ�យធនាគារនៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ� វៀ�ៀតណាម ឡាវ ភូូមា ម៉ាាឡេ� �ស៊ីី� សិិង្ហបុ
ហ រីុ ី ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� និិងហ្វីី�លីពី
ី ន
ី ។
ធនាគារ ក៏៏បន្តតវិនិ
ិ យោិ �គលើ�ើសេ�វាកម្មមពាណិិជ្ជជកម្មមអេ�ឡិក
ិ ត្រូ�ូនិក
ិ របស់់ខ្លួួន
� គឺឺប្រ�ព័័ន្ធទូ
ធ ទា
ូ ត់់អនឡាញ PayWay ។ ការណ៍៍នេះ�ះ នៅ�ខែ�មិិថុនា
ុ ធនាគារ
ABA ប្រ�កាសភាពជាដៃ�គូូជាមួួយរាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លកម្ពុុជា
� សម្រា�ប់់សម្រួ�ួលការប្រ�មូូលការទូូទាត់់នៅ�លើ�ើថ្នាល
ា� បច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌មា
៌ ន Single Portal
សម្រា�ប់់ការចុះះ�បញ្ជីីអា
� ជីីវកម្មមអនឡាញដែ�លបង្កើ�ើត
� ឡើ�ើងដោ�យក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ ច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុដោ� �យមានកិិច្ចសហប្រ�តិិ
ច
បត្តិកា
ិ� រជាមួួយក្រ�សួួង
និិងទីីភ្នាាក់
� ងា
់ ររដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លជាច្រើ��ើនផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ ដំំណើ�ើរការដោ�យប្រ�ព័័ន្ធធ PayWay ថ្នាល
ា� បច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌មា
៌ ន Single Portal ជាដំំណោះ�ះស្រា�យ
រួួមមួួយសម្រា�ប់់ការចុះះ�បញ្ជីី�អាជីីវកម្មម ការបង់់ពន្ធធ ថ្លៃ�ៃសេ�វា និិងការទូូទាត់់ផ្សេ�េ�ងៗរបស់់ម្ចាា�ស់់អាជីីវកម្មម និិងអ្ននកបង់់ពន្ធធ។ ដោ�យមានក្រ�សួួង
ជាច្រើ��ើនបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ម្ចាា�ស់់អាជីីវកម្មមកម្ពុុ�ជានឹឹងអាចធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់់ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការចុះះ�បញ្ជីី�អាជីីវកម្មមរបស់់ពួួកគេ� និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល
ខ្មែ�ែរដោ�យប្រើ��ើ ABA PAY ដែ�លជាកម្មមវិិធីីទូូទាត់់មិិនប្រើ��ើសាច់់ប្រា�ក់់នៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី ABA Mobile ឬកាត Visa, Mastercard, ឬ UnionPay
International របស់់ពួួកគេ�។

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សាជីីវកម្មមចំំពោះ�ះសង្គគម
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លរបាយការណ៍៍នេះ�ះ ធនាគារបានផ្តតល់់ការយកចិិត្តតទុុកដាក់់យ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ត និិងធនធានរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការជួួយអ្ននកដែ�លរងគ្រោះ��ះ
ដោ�យសារការធ្លាា�ក់់ចុះះ�នៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចដោ�យសារការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុុសកូូវីីដ-១៩។ ជាពិិសេ�ស ធនាគារ ABA បានរៀ�ៀបចំំយុុទ្ធធនាការរៃៃអង្គាា�ស
ប្រា�ក់់ក្នុុង
� ចំំណោ�មអតិិថិជ
ិ នរបស់់ខ្លួួន
� ដោ�យអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្្យពួួកគេ�បរិិច្ចាគ
ា� ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ណាមួយ
ួ ហើ�ើយធនាគារនឹឹងគុណទឹ
ុ
ក
ឹ ប្រា�ក់់នោះ�ះនឹងពី
ឹ រី ។
ដោ�យមានការឆ្លើ�ើ�យតបលើ�ើសលប់់ ធនាគារ ABA ប្រ�មូូលបានទឹឹកប្រា�ក់់ ៩.០០០ ដុុល្លារា� អាមេ�រិិកពីីអតិិថិជ
ិ នរបស់់ខ្លួួន
� ហើ�ើយបង្គ្រ�រប់់ឲ្យ្ គ្រ�ប់់ទឹក
ឹ
ប្រា�ក់់ ១៨.០០០ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។ ទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លរៃៃអង្គាា�សបាននេះ�ះត្រូ�ូវបានប្រ�គល់់ជូូនក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលសម្រា�ប់់ទិិញសម្ភាា�រសុុខាភិិបាល
ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុុស។
បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ធនាគារ ABA ចូូលភាគទានជាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ និិងសម្ភាារ� សុុខាភិិបាលមួួយចំំនួួនដែ�លមានតម្លៃ�ៃ ១០.០០០ ដុុល្លារា� អាមេ�រិិក ដើ�ើម្្បីី
ជួួយមន្ទីី�រពេ�ទ្្យមិិត្តតភាពខ្មែ�ែរ-សូូវៀ�ៀត តាមរយៈៈសមាគមធនាគារនៅ�កម្ពុុ�ជា (ABC) ដើ�ើម្្បីីព្្យាបាល និិងបង្កាា�រវីីរុុសកូូវីីដ-១៩ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។
ដើ�ើម្្បីីជួួយសង្គ្រោះ��ះ��គ្រួ�ួសារមានប្រា�ក់់ចំំណូូលទាបដែ�លបានបាត់់បង់់ប្រ�ភពចំំណូូលចម្្បងរបស់់ពួួកគេ�ដោ�យសារការបិិទបណ្តោះ�ះ��អាសន្នននូូវ
កន្លែ�ែងការងាររបស់់ពួួកគេ� ឬកាត់់បន្ថថយកម្លាំំ��ងការងារនោះ�ះ ធនាគារ ABA បាននាំំនូូវស្បៀ�ៀ��ងអាហារបណ្តោះ�ះ��អាសន្ននជូូនគ្រួ�ួសារចំំនួួន ៤១៦
ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុស
ុ កូូវីដ
ី -១៩។ គ្រួ�ួសារទាំំងនោះ�ះរស់់នៅ�សហគមន៍៍ព្រែ��កអញ្ចាាញ
� ភូូមិត្រ�ពាំំង
ិ
អញ្ចាាញ
� នៅ�ជាយ
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រ�មទាំំងនៅ�ភូូមិិមួួយចំំនួួននៅ�ខេ�ត្តតកណ្តាា�ល កំំពង់់ស្ពឺឺ� និិងកំំពង់់ឆ្នាំំ�ង។

4
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្នែកទី 2
ព័័ត៌៌មានអំំពីលទ្ធធ
ី ផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការធុុរកិិច្ចច
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a. លទ្ធផលប្រតិបត្តិការធុរកិច្ច ដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្នែក
លទ្ធធផលសម្រេ��ចបានសំំខាន់់ៗ

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

៧៤.០៨២

៦៦.៥១៣

១២.៨០៨.៣៥៦

១១.២៦៥.០៣៧

១.០៨៣.០៧២

៨២៨.៦៥១

១៥.៦៤៧.១៥២

១៣.៨៣៦.០២៥

៧៧

៧៧

៦.៥១៦

៦.៤១០

៤៥២

៤១៨

១.៥២៤

១.២១៤

ផក
ផ្នែ
្នែ សេវាឥណទាន
ចំំនួួនគណនីីឥណទាន
ឥណទានដុុលសរុុប (លានរៀ�ៀល)

ផក
ផ្នែ
្នែ សេវាប្រាក់បញ្ញើ
ចំំនួួនគណនីីប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សរុុប (លានរៀ�ៀល)

ព័ត៌មានទូទៅ
ចំំនួួនសាខាបើ�ើកដំំណើ�ើការ
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិកសរុុប
ចំំនួួនម៉ាា�ស៊ីី�ន អេ�ធីីអឹឹម
ចំំនួួនម៉ាា�ស៊ីី�នទូូទាត់់

b. រចនាសម្ព័ន្ធចំណូល
ល.រ

ប្រ�ភពចំំណូូល

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃ��
និិងជើ�ើងសារ

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

ចំណូលសរុប

6

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ(%)

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ(%)

៣៣៤.៩៦០

៨៨,៧៥

២៥២.៥៤៧

៨៧,៥៦

៣៩.៩២០

១០,៥៨

៣៥.០៧៤

១២,១៦

២.៥៥៧

០,៦៨

៨០១

០,២៨

៣៧៧.៤៣៧

១០០

២៨៨.៤២២

១០០

ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី ២ ឆ្នាំំ២០២០
�

្នែកទី 3
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ
ឡើ�ើងវិិញដោ�យសវនករឯករាជ្្យ
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សូូមយោ�ងឧបសម្ពពន្ធធរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញដោ�យសវនករឯករាជ្្យ
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្នែកទី 4
ការពិិភាក្្សា និិងការវិិភាគរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
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ការពិិភាក្្សា និិងវិភា
ិ គខាងក្រោ��មនេះ�ះ ផ្តោ�ត
ោ� សំំខាន់់លើ�ើ លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិកា
ិ� រ និិងស្ថាាន
� ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ផ្អែ�ែកលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុគិ
� ត
ិ ត្រឹ�ម
ឹ
កាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ០ ខែ�មិិថុនា
ុ ឆ្នាំំ២
� ០២០ ដែ�លត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិត្្
ិ យរួួចរាល់់ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ។ របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បានរៀ�ៀបចំំ
ស្រ�បតាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុអ
� ន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� (“CIFRS”) និិងអនុុលោ�មទៅ�តាមបទបញ្ញញត្តិិ�គណនេ�យ្្យពាក់់ព័ន្ធ
័ និ
ធ ងគោ�
ិ
លការណ៍៍
ណែ�នាំំនានាដែ�លចេ�ញដោ�យ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� ។ ធនាគារធ្វើ�ើកា
� រពិិភាក្្សានិិងវិភា
ិ គទៅ�លើ�ើ សមាសធាតុុសំំខាន់់ៗនៃ�របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
និិង កត្តាា�សំំខាន់់ៗដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរបស់់ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់។

a. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រតិបត្តិការ
1. ការវិភាគចំណូល
ធនគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មានប្រ�ភពចំំណូូលធំំៗចំំនួួន៣ គឺឺ ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ និិងចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ។
ចំណូលមកពីការប្រាក់ រួមមាន ចំណូលការប្រាក់ពីការផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន ចំណូលការប្រាក់ពីការដាក់ប្រាក់បញ្ញើរនៅ
ធនាគារ និិងចំំណូូលមកពីីមូូលប័័ត្រ�វិិនិិយោ�គនានា

■

■

ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសារ រួមមាន ការសន្យាឥណទាន ចំណូលពីការផ្ទេរប្រាក់និងវេរប្រាក់ ចំណូលពីប័ណ្ណផ្សេងៗ

■

ចំណូលផ្សេងៗ រួមមាន ចំណូលពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ និង ចំណូលផ្សេងៗទ�ៀត។

2. ការវិភាគចំណូលតា
 មផ្នែក

ល.រ

ប្រ�ភពចំំណូូល

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃ��
និិងជើ�ើងសារ

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

ចំណូលស
 រុប

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ (%)

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ (%)

៣៣៤.៩៦០

៨៨,៧៥

២៥២.៥៤៧

៨៧,៥៦

៣៩.៩២០

១០,៥៨

៣៥.០៧៤

១២,១៦

២.៥៥៧

០,៦៨

៨០១

០,២៨

៣៧៧.៤៣៧

១០០

២៨៨.៤២២

១០០

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានចំំណូូលដ៏៏ធំំមកពីីការប្រា�ក់់ ដែ�លមានចំំនួួន ៨៧,៥៦% នៃ�ប្រា�ក់់ចំំណូូលសរុុបក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីី២
ឆ្នាំំ�២០២០ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ ៩៧% បានមកពីីចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីការផ្តតល់់ឥណទានដល់់អតិិថិិជន។

3. ការវិភាគគម្លាតចំណេញដុល
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ បានរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍លទ្ធធផលរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជារបាយការណ៏៏ដែ�លមិិនបង្ហាា�ញពីីប្រា�ក់់ចំំណេ�ញដុុល។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទម្រ�ង់់របាយការណ៍៍នេះ�ះអាចបង្ហាា�ញលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណេ�ញពីីការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ ដែ�លទទួួលបានមកពីីចំំណូូលការប្រា�ក់់សរុុប ដកនឹឹងចំំណាយ
ការប្រា�ក់់ដែ�លនឺឺងត្រូ�ូវយកមកពិិភាក្្សានៅ�ក្នុុ�ងចំំណុុច ការវិិភាគចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ។
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4. ការវិភាគប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ត្រី�ីមាសទីី២
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី២
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

៣៣៤.៩៦០

២៥២.៥៤៧

៨២.៤១៣

៣២,៦៣

ចំំណាយលើ�ើការប្រា�ក់់

(៦១.៦៣៨)

(៤៩.២៥៩)

(១២.៣៧៩)

២៥,១៣

២៧៣.៣២២

២០៣.២៨៨

៧០.០៣៤

៣៤,៤៥

៣៩.៩២០

៣៥.០៧៤

៤.៨៤៦

១៣,៨២

ចំំណាយកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

(១៣.៣៨៧)

(១២.៨៩០)

(៤៩៧)

៣,៨៦

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

២៦.៥៣៣

២២.១៨៤

៤.៣៤៩

១៩,៦០

២.៥៥៧

៨០១

១.៧៥៦

២១៩,២៣

ចំំណាយបុុគ្គគលិិក

(៧៣.០២១)

(៥៩.៤៩៤)

(១៣.៥២៧)

២២,៧៤

ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

(២៩.៥៤៣)

(២០.៦៣០)

(៨.៩១៣)

៤៣,២០

ចំំណាយរំំលស់់

(២០.៥៨៤)

(១៤.៣៣៣)

(៦.២៥១)

៤៣,៦១

១៧៩.២៦៤

១៣១.៨១៦

៤៧.៤៤៨

៣៦,០០

(១១.៥៣៣)

(៤.២១០)

(៧.៣២៣)

១៧៣,៩៤

១៦៧.៧៣១

១២៧.៦០៦

៤០.១២៥

៣១,៤៤

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ
មុុនបង់់ពន្ធធ

ចំណូលមកពីការប្រាក់សុទ្ធ
ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

ប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ
ការខាតបង់់លើ�ឱ
ើ នភាពនៃ�តម្លៃ�ៃលើ�ឧ
ើ បករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០២០ ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធមានចំំនួួន ១៦៧.៧៣១លានរៀ�ៀល ដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើង ៣១,៤៤% ស្មើ�ើ�នឹឹង
៤០.១២៥លានរៀ�ៀល ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩ ។ ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនេះ�ះ គឺឺបណ្តាា�លមកពីីការកើ�ើនឡើ�ើង
៣២,៦៣%នៃ�ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ និិង ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ ១៣,៨២% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩។
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5. ការវិភាគប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
ត្រី�ីមាសទីី២
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី២
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

១៦៧.៧៣១

១២៧.៦០៦

៤០.១២៥

៣១,៤៤

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

(៣៦.៩០១)

(២៦.១១៩)

(១០.៧៨២)

៤១,២៨

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងគ្រា

១៣០.៨៣០

១០១.៤៨៧

២៩.៣៤៣

២៨,៩១

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ
សុុទ្ធធ

ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីី២ ឆ្នាំំ២
� ០២០ ធនាគារវឌ្ឍ្ នៈៈអាស៊ីី� ចំកា
ំ ត់់ បានទទួួលប្រា�ក់់ចំំណេ�ញបន្ទាាប់
� ពី
់ ប
ី ង់់ពន្ធធ ចំំនួួន ១៣០.៨៣០លានរៀ�ៀល ដែ�លបាន
កើ�ើនឡើ�ើងចំំនួួន ២៨,៩១% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�មា
ី សទីី២ ឆ្នាំំ២
� ០១៩ បង្ហាាញ
� អំំពីីការលូូតលាស់់យ៉ាងខ្លាំំ
ា�
ង
� របស់់ធនាគារ។ ជាលទ្ធធផល
ធនាគារវឌ្ឍ្ នៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានអនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូល
ូ ធនចំំនួួន ៥,០៦% និិង អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងទ្រ�ព្្យសកម្មមចំំនួួន
០,៧០% គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣0 ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២០។

6. ការវិភាគចំណូលលម្អិតសរុប
ត្រី�ីមាសទីី២
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី២
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

១៣០.៨៣០

១០១.៤៨៧

២៩.៣៤២

២៨,៩១

ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

៦.៦១១

៨.៣៨៤

(១.៧៧៣)

(២១,១៥)

ចំណូលលម្អិតសរុប

១៣៧.៤៤១

១០៩.៨៧១

២៧.៥៧០

២៥,០៩

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ចំំណូូល
លម្អិិ�តសរុុប
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រា�

7. ការវិភាគកត្តា និងនិន្នាការដែលប៉ះពាល់ស្ថានភាព និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ០ ខែ�មិិថុនា
ុ ឆ្នាំំ២
� ០២០ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួល
ួ ស្គាាល់
� ថា
់ ធនាគារវឌ្ឍ្ នៈៈអាស៊ីី� ចំកា
ំ ត់់ មិិនមានកត្តាា� សំំខាន់់ៗ និិងនិន្នាា
ិ កា
� រសំំ
ខាន់់ៗណាដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ឡើ�ើយ។

b. កត្តាសំខាន់ៗដែលប៉ះពាល់ល�ើផលចំណេញ
1. ការវិភាគពីលក្ខខណ្ឌនៃតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ចាត់់ទុុកចំំណុុចខាងក្រោ��មជាកត្តាា�ជោ�គជ័័យដែ�លនាំំមកនូូវផលចំំណេ�ញ៖
■

កំណ�ើនមូលនិធិ ដោយសារតម្រូវការបញ្ញើសម្រាប់ធនាគារ រួមជាមួយផលិតផល និងសេវាកម្មប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទ�ៀត

■

កំណ�ើនផលបត្រឥណទាន ដោយសារតម្រូវការខ្ពស់នៅទីផ្សារ មកល�ើផលិតផលកម្ចីរបស់ធនាគារ ជាពិសេស វិស័យ MSME។

កត្តាាទាំំងពី
�
រី នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ជូូល
� ជាមួួយការបន្តតអភិិវឌ្ឍ្ លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធឌី
ធ ជី
ី ថ
ី លរបស់់ធនាគារ ដែ�លផ្ដដល់ជូ
់ ន
ូ អតិិថិជ
ិ ននូូវផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏៏ទំំនើ�ើប និិងប្រ�កបដោ�យនវានុុវត្តត។
កម្មមវិធី
ិ ធ
ី នាគារតាមទូូរស័័ព្ទដៃ�
ទ ABA Mobile ទទួួលបានការពង្រឹ�ឹងសំំខាន់់ជាច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីីពីរី ។ ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់ក
់ ម្មមវិធី
ិ ី ABA
Mobile អាចផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ទៅ�ធនាគារក្នុុ�ងស្រុ�ក
ុ មុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាតធនាគារ និិងមុខ
ុ ងារផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ភ្លាម
ា� ៗជាមួួយ Visa Direct ទៅ�កាន់់កាត Visa
ណាមួួយនៅ�កម្ពុុជា
� និិងកាត Visa ដែ�លចេ�ញដោ�យធនាគារនៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ� វៀ�ៀតណាម ឡាវ ភូូមា ម៉ាាឡេ� �ស៊ីី� សិិង្ហបុ
ហ រីុ ី ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� និិងហ្វីី�លីពី
ី ន
ី ។
ធនាគារក៏៏បានវិិនិិយោ�គដ៏៏សំំខាន់់នៅ�ក្នុុ�ងការពង្រឹ�ឹងទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វាធនាគារ ដោ�យធ្វើ�ើ�ការដំំណើ�ើងបន្ថែ�ែមនូូវម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់ ATM ម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់
/ដកប្រា�ក់់ ម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់ប្រា�ក់់ ម៉ាា�ស៊ីី�នទូូទាត់់ POS និិងការពង្រឹ�ឹកបណ្ដាា�ញទូូទាត់់តាមកូូដ QR របស់់ខ្លួួ�ន។
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2. ការវិភាគពីការឡ�ើងចុះនៃថ្លៃវត្ថុធាតុដ�ើម
ធនាគារ ABA ប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្នុុ�ងឧស្្សាហកម្មមសេ�វាកម្មម ដូូច្នេះ�ះ� ការឡើ�ើងចុះះ�ថ្លៃ�ៃវត្ថុុ�ធាតុុដើ�ើមមិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ធនាគារឡើ�ើយ។

3. ការវិភាគល�ើពន្ធ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មច្្បាប់់នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងវិិស័័យពន្ធធដារនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដូូច្នេះ�ះ� ធនាគារ មានកាតព្វវកិិច្ចច
ក្នុុ�ងការបង់់ពន្ធធ ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារ។
ការបង់់ពន្ធធនានាជូូនអគ្គគនាយកដ្ឋាាន
� ពន្ធធដារ ក៏៏ជាការរួួមចំំណែ�កដល់់សង្គគម និិងកំំណើ�ន
ើ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ប្រច �ទេ�សកម្ពុុជា
� ផងដែ�រ។ សម្រា�ប់់អនុុលោ�ម
ភាពល្អអលើ�ើកាតព្វវកិិច្ចព
ច ន្ធធដារ ធនាគារវឌ្ឍ្ នៈៈអាស៊ីី� ចំកា
ំ ត់់ ទទួួលបានវិិញ្ញាប
ា� នបត្រ�អនុុលោ�មភាពសារពើ�ើពន្ធធប្រ�ភេ�ទ “មាស“ ពីីអគ្គគនាយកដ្ឋាាន
�
ពន្ធធដារ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�២០១៩ ដែ�លមានសុុពលភាព ២ឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�ជាប់់ពន្ធធ ២០១៩ និិង ២០២០។

4. ការវិភាគល�ើធាតុដែលខុសពីធម្មតា និងធាតុវិសាមញ្ញ
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលស្គាា�ល់់ថាធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតដោ�យ
សកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ណាមួួយដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិង មិិនប្រ�ក្រ�តីីនោះ�ះទេ�។
ទន្ទឹឹ�មនឹឹងការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុស
ុ កូូវីដ
ី -១៩ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ពិ
ច ភ
ិ ពលោ�ក មានការធ្លាាក់
� ចុះះ
់ �គួួរឲ្យ្ កត់់សម្គាាល់
� ។
់ ស្រ�បពេ�លជាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
បានវាយតម្លៃ�ៃពីីផលប៉ះះ�ពាល់់របស់់វីីរុុសកូូវីីដ-១៩ មកលើ�ើធនាគារ ហើ�ើយសន្និិ�ដ្ឋាា�នថាមិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតមកលើ�ើរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារទេ�។

c. ការប្រែប្រួលសំខាន់ៗល�ើកា
 រលក់និងចំណូល
នាត្រឹ�ម
ឹ ត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ២
� ០២០ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានកំំណត់់ត្រា�កំំណើ�ន
ើ នៃ�ចំំណូូលគួួរឲ្យ្ កត់់សម្គាាល់
� ់ ដោ�យធានាបាននូូវ
ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុទ្ធ
ុ ស
ធ រុុប ២៧៣,៣ ប៊ីីលា
� នរៀ�ៀល ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹងកំំណើ�ន
ើ ៣៤,៤៥% ធៀ�ៀបនឹឹងរយៈៈពេ�លដូូចគ្នាាក្នុុ
� ង
� ឆ្នាំំ២
� ០១៩។ ចំំណេ�ញ
ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការមានចំំនួួនសរុុប ១៧៩,២ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ដែ�លខ្ពពស់់ជាងត្រី�ីមាសទីី២ ឆ្នាំំ�២០១៩ ប្រ�មាណ ៣៦%។

d. ផលប៉ះពាល់នៃការប្តូររូបិយប័ណ្ណអត្រាការប្រាក់និងថ្លៃទំនិញ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំកា
ំ ត់់ ប្រ�កាន់់ភ្ជាប់
ា� នូ
់ វូ យុុទ្ធសាស្រ្ត�តមិ
ធ
ន
ិ បណ្តោ�ោ�យឲ្យ្ ទទួួលរងហានិិភ័យ
័ ពីីស្ថាន
ា� ភាពរូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណប
ណ រទេ�សចំំហច្រើ��ើន។ ស្ថាាន
� ភាព
ចំំហនៃ�រូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងចាត់់ចែ�ងជាប្រ�ចាំំ ដោ�យធៀ�ៀបនឹឹងតម្រូ�ូវការប្រ�តិិបត្ដិិ�ការរូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់អតិិថិិជន និិង
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងតារាងសមតុុល្្យរបស់់ធនាគារ ដោ�យធានាបាននូូវនិិរន្ដដរភាពនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជូូនធនាគារ។
ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអត្រា�ការប្រា�ក់់ ធនាគាររក្្សាបាននូូវគោ�លនយោ�បាយអត្រា�ការប្រា�ក់់ថេ�រស្រា�ប់់ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ� និិងកម្ចីី�របស់់ ខ្លួួ�ន។ ដូូច្នេះ�ះ� ធនាគារ
មិិនមានការប្រែ��ប្រួ�ល
ួ ជាសារវន្ដដណាមួយ
ួ ពាក់់ពន្ធធនឹង
ឹ អត្រា�ការប្រា�ក់់ក្នុុងអំំឡុុងពេ�
�
លរបាយការណ៍៍នេះ�ះឡើ�ើយ។ ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�តម្លៃ�ៃទំំនិញ
ិ មិិនបង្កក
ផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ធនាគារឡើ�ើយ។

e. ផលប៉ះពាល់នៃអតិផរណា
អត្រា�អតិិផរណារួួមជាមធ្្យមនៅ�កម្ពុុ�ជាគិិតត្រឹ�ឹមឆមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០ មានកម្រិ�ិតត្រឹ�ឹម ២,៥% យោ�ងតាមរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆមាសទីី១
ចេ�ញដោ�យធនាគារជាតិិ នៃ�កម្ពុុជា
� ។ ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីី២ ឆ្នាំំ២
� ០២០ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្ដដនៃ�អតិិផរណាមកលើ�ើការចំំណាយ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ABA ឡើ�ើយ។

f. គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសារព�ើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�របាយការណ៍៍ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជាបន្តតរងផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុុសកូូវីីដ-១៩។ វិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ វិិស័័យ
កម្មមន្ដដសាល វិិស័័យសំំណង់់ និិងវិិស័័យសំំខាន់់ៗសម្រា�ប់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាច្រើ��ើនទៀ�ៀត ទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ខ្លាំំ�ង។
ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ស
ើ ង្គគម និិងសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ ច រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លកម្ពុុជា
� បានដាក់់ចេ�ញជាបន្តតបន្ទាាប់
� នូ
់ វូ វិិធានការនានាដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ដល់វិ់ ស័
ិ យ
័
អាទិិភាពនានា។ ជាពិិសេ�ស ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ពន្្យារពេ�លការអនុុវត្តតទ្រ�នាប់់ដើ�ម
ើ ទុុនខនស៊ើ�ើ�វេេសិិន បន្ថថយ
អត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ល
ើ ក្ខខខណ្ឌត
ឌ ម្រូ�ូវប្រា�ក់់បម្រុ�ង
ុ និិងអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ប្រា�ក់
ើ
ក
់ ម្ចីី� និិងបន្តតផ្តតល់ក
់ ម្ចីី�រយៈៈពេ�លខ្លីី�ដល់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុនា
� នា ដើ�ើម្្បីី
ធានាស្ថេ�េរភាពដែ�លឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងតម្រូ�ូវការផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។
នៅ�ខែ�មីីនា ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាបានចេ�ញសារាចរទៅ�កាន់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងអស់់ឲ្្យរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិិញដើ�ើម្្បីីរក្្សាស្ថេ�េរភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
គាំំទ្រ�សកម្មមភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងបន្ធូូ�របន្ថថយបន្ទុុ�ករបស់់អតិិថិិជនកម្ចីី� ដែ�លមានការពិិបាកក្នុុ�ងការបង់់សងកម្ចីី�អំំឡុុងពេ�លការរីីករាលដាលនៃ�
វីីរុស
ុ កូូវីដ
ី -១៩។ សារាចរនេះ�ះតម្រូ�ូវឲ្យ្ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុបង្កើ�
�
ត
ើ� គោ�លនយោ�បាយ និិងនីតិ
ី វិិ ធី
ិ អំំពី
ី កា
ី ររៀ�ៀបចំក
ំ ម្ចីី�ឡើ�ើងវិញ
ិ និិងយកចិិត្តតទុក
ុ ដាក់់
ជិិតដិិតចំំពោះ�ះអតិិថិិជន ជាពិិសេ�សអតិិថិិជនក្នុុ�ងវិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ វិិស័័យកាត់់ដេ�រ វិិស័័យសំំណង់់ និិងវិិស័័យដឹឹកជញ្ជូូ�ន។
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លើ�ើសពីីនេះ�ះ គម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានទ្រ�ទ្រ�ង់់សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម ឆ្នាំំ2020
�
(SCFS) ត្រូ�ូវបានដាក់់ឲ្យ្ ដំំណើ�ើរការ។ គម្រោ��ងនេះ�ះ
ជាគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មរបស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងគោ�លបំំណងផ្ដដល់់ឥណទានមានការប្រា�ក់់ទាប ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម។
ក្រោ��មគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទាននេះ�ះ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លចូូលរួួម អាចផ្ដដល់់កម្ចីី�សម្រា�ប់់ទុុនបង្វិិ�ល និិងចំំណាយមូូលធន ជាមួួយអត្រា�
ការប្រា�ក់់ពិិសេ�ស ៧% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� ជាមួួយរយៈៈពេ�លឥណទានរហូូតដល់់ ៧ឆ្នាំំ�។
វិិធានការទាំំងនេះ�ះ ព្រ�មជាមួួយគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មផ្សេ�េ�ងៗរបស់់រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លកម្ពុុជា
� មានគោ�លបំំណងគាំំទ្រ�សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច និិងវិស័
ិ យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុជា
� ពិិសេ�ស។
ជាលទ្ធធផល គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនាគារបានវាយតម្លៃ�ៃស្ថាា�នភាពបច្ចុុ�ប្្បន្នន និិងសន្និិ�ដ្ឋាា�នថា មានផលប៉ះះ�ពាល់់តិិចតួួចមកលើ�ើលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
របស់់ធនាគារ នៅ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីពីីរ ឆ្នាំំ�២០២០។

ហត្ថថលេ�ខាអភិិបាលរបស់់បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីីល
� ក់់មូូលបត្រ�
ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០២០
ហត្ថថលេ�ខា និិងត្រា�

លោ�ក Madi Akmambet

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�
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ជ. លោ�ក Dominic Jacques

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

លោ�ក Madi Akmambet

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អគារលេ�ខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និិង១៤៨ អា បេ� សេ� ដេ� វិិថីីព្រះ�ះសីីហនុុ
និិងអគារលេ�ខ ១៥ និិង ១៥៣ អា បេ� សេ� ផ្លូូ�វលេ�ខ ២៧៨ សង្កាា�ត់់
បឹឹងកេ�ងកង ១ ខណ្ឌឌបឹឹងកេ�ងកង រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា
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