របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី៣
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�២០២០

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់
(ធនាគារ ABA)

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

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប

២៣.១៩៦.៧០១

១៧.៩០៩.១៧០

បំំណុុលសរុុប

២០.២៤៣.៥០៩

១៥.៨៨៦.៤២១

មូូលធនសរុុប

២.៩៥៣.១៩២

២.០២២.៧៤៩

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំណូូលសរុុប

៤១៩.៥៧៣

៣៣០.៣៦៣

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

២០១.៣៧០

១៥៥.៧១១

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

១៥៧.០៧០

១៣១.១៣៥

ចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុបក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

១៥៩.៥៦០

១២៧.២១៣

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (លានរៀ�ៀល)

អនុុបាតហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (%)

១៩,១៩

១៩,៩៤

អនុុបាតបំំណុុលធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធន

៦៨៤,៥៤

៧៨៥,៣៩

អនុុបាតសន្ទទនីីយភាព

១៧៩,៣៤

១៦២,៣២

អនុុបាតឥណទានមិិនដំំណើ�ើរការ

០,៨៣

០,៧០

អនុុបាតបញ្ញើ�ើ�ធៀ�ៀបនឹឹងឥណទាន

៧៦,៥៦

៨១,៤២

អនុុបាតសោ�ធនភាព 

អនុុបាតផលចំំណេ�ញ (%)

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០១៩

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

០,៧៣

០,៨០

អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធនមធ្្យម (ROAE) [១]

៥,៥៦

៧,៥៨

៤១៦,៥៧

៣៩៤,៣៩

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�ៃទីី ១ ខែ�កក្កកដា ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�កញ្ញាា� នៃ�ឆ្នាំំ�នីីមួួយៗ។

II
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ក្រា�ហ្វិិ�កអំំពីីព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប

ទ្រព្យសកម្មសរុប

បំណុលស
 រុប

+29.5

+2៧,4

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

២៣..១៩៦
២៣
១៩៦..៧០១

២០..២៤៣
២០
២៤៣..៥០៩

១៧..៩០៩
១៧
៩០៩..១៧០

១៥..៨៨៦
១៥
៨៨៦..៤២១

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

មូលធនសរុប

លទ្ធផលលម្អិតក
 ្នុងការិយបរិច្ឆេទ

+46

+25.4

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

២.៩៥៣
៩៥៣..១៩២

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០១៩

១៥៩..៥៦០
១៥៩

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

២.០២២
០២២..៧៤៩

១២៧..២១៣
១២៧

ឆ្នាំំ�២០១៩

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០១៩

អនុបាតចំណេញធ
 ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មមធ្យម

អនុបាតចំណេញធ
 ៀបនឹងមូលធនមធ្យម

-៧

-២០២

គិិតជាភាគរយ

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

ពីីត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០១៩

គិិតជាភាគរយ

ពីីត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០១៩

០,៧៣

៥,៥៦

០,៨០

៧,,៥៨
៧

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០១៩

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី៣ 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�ីមាសទីីបីី
ឆ្នាំំ�២០២០ ដោ�យអនុុវត្តតតាមលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនានារបស់់គណៈៈកម្មមការមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (SECC)។
ស្ថាាន
� ភាពការរីីករាលដាលវីីរុស
ុ កូូវីដ
ី -១៩ នៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� នៅ�តែ�មានស្ថិិ�រភាព ហើ�ើយកម្ពុុជា
� មិិនទាន់់ប្រ�កាសបិិទប្រ�ទេ�សទាំំងស្រុ�ុងនៅ�ឡើ�ើយ
ទេ� ដោ�យអាជីីវកម្មមផ្សេ�េ�ងៗជាច្រើ��ើននៅ�តែ�ដំំណើ�ើរការជាធម្មមតា។ ទោះ�ះជាយ៉ាាង
� ណា រំំហូរូ ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរអន្តតរជាតិិ និិងការវិិនិយោិ �គផ្ទាាល់
� ពី
់ ប
ី រទេ�ស
បានថយចុះះ�យ៉ាាងខ្លាំ
�
ង
ំ� ដោ�យធ្វើ�ើឲ្
� យ្ មានភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់ចំំពោះ�ះផ្នែ�ែកជាច្រើ��ើននៃ�សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ។
ច ដូូចគ្នាានឹ
� ងពេ�
ឹ
លមុុន វិិស័យ
័ ទេ�សចរណ៍៍ វិិស័យ
័
កម្មមន្តតសាល និិងវិិស័័យសំំណង់់ និិងវិិស័័យសំំខាន់់ៗជាច្រើ��ើនទៀ�ៀតបានជួួបប្រ�ទះះការលំំបាក។
ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ងបញ្ហា
ឹ
នេះ�ះ
ា�
ធនាគារ ABA បន្តតរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�អតិិថិជ
ិ នរបស់់ខ្លួន
ួ� ឡើ�ើងវិញ
ិ ក្រោ��មគោ�លនយោ�បាយរៀ�ៀបចំក
ំ ម្ចីី�ឡើ�ើងវិញ
ិ ដែ�លបានអនុុម័ត
័ តាម
សារាចរណែ�នាំំរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� ចុះះ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២៧ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ២
� ០២០។ ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីីបីី កម្ចីី�ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិញ
ិ របស់់ធនាគារ
បានកើ�ើនឡើ�ើងបន្ថែ�ែមចំំនួួន ៩៨៤ ដែ�លមានតម្លៃ�ៃជាទឹឹកប្រា�ក់់ ៤៣,៩ លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។ នៅ�ចុុងត្រី�ីមាសទីីបីី កម្ចីី�ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង
វិិញមានចំំនួួនសរុុប ១០.៨០៧ ដែ�លមានតម្លៃ�ៃជាទឹឹកប្រា�ក់់ ៥៥២,៥ លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។ អត្រា�នៃ�កម្ចីី�ដែ�លបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញនៅ�ក្នុុ�ង
ផលបត្រ�សរុុប មានចំំនួួន ១៦,១៣%។ ស្រ�បពេ�លជាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ ធនាគារ ABA ពិិចារណារៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិិញប្រ�កបដោ�យគុុណភាពខ្ពពស់់
ដោ�យ៩១% ក្នុុ�ងចំំណោ�មនោះ�ះ បានស្នើ�ើ�សុំំ�រយៈៈពេ�លអនុុគ្រោះ��ះលើ�ើការបង់់ប្រា�ក់់ដើ�ើម និិងបន្តតបង់់តែ�ការប្រា�ក់់។ ការអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះអនុុញ្ញាា�ត
ឲ្្យធនាគារ ABA ព្្យាករប្រ�ភពចំំណូូល និិងរៀ�ៀបចំំផែ�នការសកម្មមភាពនាពេ�លអនាគត។ ធនាគារ ABA នឹឹងបន្តតជួយ
ួ ដល់់អតិិថិជ
ិ នកម្ចីី�របស់់
ខ្លួួ�នដើ�ើម្្បីីជម្នះះ�បញ្ហាា�អំំឡុុងពេ�លកំំពុុងជួួបឧបសគ្គគតាមរយៈៈគោ�លនយោ�បាយរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិិញ។
ធនាគារបានយល់់ច្្បាស់់នូវូ តួួនាទីីសំំខាន់់នៃ�វិស័
ិ យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុនៅ� �ក្នុុ�ងសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ រច បស់់ប្រ�ទេ�សជាតិិ ហើ�ើយក្រៅ��ពីីការរៀ�ៀបចំក
ំ ម្ចីី�ឡើ�ើងវិញ
ិ ធនាគារក៏៏
បន្តតផ្តតល់់កម្ចីី�ដល់់អតិិថិជ
ិ នចាស់់ថ្មីី�បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ នៅ�ត្រី�ីមាសទីីបីី កម្ចីី�ចំំនួួន ៩.៨០៧ ដែ�លមានតម្លៃ�ៃជាទឹឹកប្រា�ក់់ ៥៧៦,៦ លានដុុល្លាារ� អាមេ�រិិក
ត្រូ�ូវបានបញ្ចេ�េញជូូនអតិិថិិជន។ លទ្ធធផលនេះ�ះ បានបង្កើ�ើ�នផលបត្រ�កម្ចីី�ដុុលប្រ�មាណ ៩,៧% លើ�ើផលបត្រ�កម្ចីី� ៣,៤ ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រ ចាប់់ពីី
ត្រី�ីមាសទីីមួួយដល់់ត្រី�ីមាសទីីបីី។
ដើ�ើម្្បីីបន្ថែ�ែមការគាំំទ្រ�ដល់់អាជីីវកម្មមដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់នៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស ធនាគារ ABA ចូូលរួួមក្នុុ�ងគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានទ្រ�ទ្រ�ង់់
សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម ឆ្នាំំ�២០២០ (SCFS) ក្រោ��មគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មរបស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងគោ�លបំំណងផ្តតល់់កម្ចីី�ដែ�លមានការ
ប្រា�ក់់ទាបដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។ ក្រោ��មគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទាននេះ�ះ ធនាគារ ABA ផ្តតល់់កម្ចីី�សម្រា�ប់់
ចំំណាយមូូលធន និិងទុុនបង្វិិ�ល ជាមួួយអត្រា�ការប្រា�ក់់ ៧% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� និិងរយៈៈពេ�លកម្ចីី� ៧ ឆ្នាំំ�។ គិិតត្រឹ�ឹមចុុងត្រី�ីមាសទីីបីី ឆ្នាំំ�២០២០
ធនាគារ ABA បានបញ្ចេ�េញកម្ចីី�ចំំនួួន ១៧ ក្រោ��មគម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទាននេះ�ះដែ�លមានតម្លៃ�ៃជាទឹឹកប្រា�ក់់ ២,៦ លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។
ផ្នែ�ែកមូូលនិិធិិ ធនាគារ ABA បានបន្តតសាងនូូវស្ថិិ�រភាពផលបត្រ�បញ្ញើ�ើ�របស់់ខ្លួន
ួ� ដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើងនៅ�ត្រី�ីមាសទីីបីី លើ�ើមូល
ូ និិធិិ ៤,៥ ប៊ីីលា
� ន
ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ដែ�លមានកំំណើ�ើន ១៧,៣% ធៀ�ៀបនឹឹងត្រី�ីមាសទីីពីីរ ឆ្នាំំ�២០២០។ អតិិថិិជនកាន់់តែ�ច្រើ��ើនឡើ�ើងៗ ជ្រើ��ើសរើើ�សយកធនាគារ
ABA ធ្វើ�ើ�ជាដៃ�គូូបម្រើ��ើសេ�វាធនាគាររបស់់ខ្លួួ�ន។ ជាលទ្ធធផល មូូលដ្ឋាា�នអតិិថិិជនរបស់់ធនាគារនៅ�ត្រី�ីមាសទីីបីី ឆ្នាំំ�២០២០ កើ�ើនបាន ១៤%
ហើ�ើយចំំនួួនអតិិថិិជនធនាគារ ABA បានឡើ�ើងដល់់ ១,២ លាន។
សំំដៅ�លើ�ើសូច
ូ នាករសមត្ថថភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាគារនៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ យើ�ើងទទួល
ួ បានកំំណើ�ើនប្រ�កបដោ�យស្ថិិ�រភាព។
■

■

■

គិិតត្រឹ�ឹមដំំណាច់់ត្រី�ីមាសទីីបីី ឆ្នាំំ�២០២០ ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុបកើ�ើនបាន ១៤% ធៀ�ៀបនឹឹងត្រី�ីមាសទីីពីីរ និិងសមមូូល ៥,៧ ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រ
អាមេ�រិិក។
មូូលធនភាគហ៊ុុ�និិករបស់់ធនាគារក៏៏កើ�ើនឡើ�ើង និិងឡើ�ើងដល់់ ៧២០,៣ លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក អំំឡុុងរបាយការណ៍៍នេះ�ះ។
ធនាគារមានសមត្ថថភាពអាចរក្្សាផលចំំណេ�ញសុុទ្ធធ ៣៨,៤ លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីបីី ឆ្នាំំ�២០២០ ខណៈៈប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ
សុុទ្ធធសរុុបតាំំងពីីដើ�ើមឆ្នាំំ� កើ�ើនដល់់ ១០៣,៩ លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក។

កំំណើ�ើនទាំំងនេះ�ះអាចកើ�ើតមាន ដោ�យសារតែ�យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននរបស់់ធនាគារ និិងអានុុភាពដ៏៏ខ្លាំងក្លាា
ំ�
រ� បស់់កម្មមវិធី
ិ សេ�
ី វាធនាគារឌីីជីថ
ី ល
ដ៏៏ទំំនើ�ើបរបស់់ខ្លួួ�ន។ ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីបីី ធនាគារ ABA បានបង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាពកម្មមវិិធីីសេ�វាធនាគារចល័័តរបស់់ខ្លួួ�នគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់តាមរយៈៈ
ការនាំំមកនូូវសេ�វាកម្មម និិងមុុខងារងាយស្រួ�ួលថ្មីី�ៗ។ ធនាគារក៏៏ចាប់់ផ្តើ�ើ�មដាក់់ចេ�ញនូូវបណ្តាា�ញទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វាធនាគារថ្មីី�សន្លាា�ងរបស់់ខ្លួួ�ន
គឺឺ ABA 24/7។
ដោ�យយល់់ពីតួ
ី នា
ួ ទីីរបស់់ខ្លួន
ួ� ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍបន្ថែ�ែមនូូវវិិស័យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ធនាគារ ABA បានចាប់់ដៃ�គូជា
ូ មួួយមជ្្ឈមណ្ឌឌលបណ្តុះះ��ធុុរកិិច្ចថ្មីី�
ច “តេ�ជោ�”
ស្ថិិ�តក្រោ��មក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងគម្រោ��ងបាគង ស្ថិិ�តក្រោ��មធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្្បីីលើ�ើកកម្ពពស់់បរិិយាប័័ន្ននហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង
ការប្រើ��ើរូូបិិយប័័ណ្ណណជាតិិនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនាគារ។
ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារពាណិិជ្ជជកម្ពុុជា
� ទីីមួយ
ួ ដែ�លបោះ�ះផ្្សាយសញ្ញាាប័
� ណ្ណ
័ សាជី
ណ
វី កម្មមក្នុុង
� ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់សរុុប ៨៤,៨ ប៊ីីលា
� នរៀ�ៀល ធនាគារ ABA
ក៏៏ដើ�ើរតួួនាទីីសំំខាន់់ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍទីីផ្្សារមូូលបត្រ� និិងលើ�ើកកម្ពពស់់ប្រា�ក់់រៀ�ៀល។
ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី ៣ ឆ្នាំំ២០២០
�

V

ដោ�យសង្កេ�េតលើ�ើការណ៍៍នេះ�ះ និិងសមិិទ្ធផ
ធ លសម្រេ��ចផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតរបស់់ធនាគារ ទស្្សនាវដ្តីី�អន្តតរជាតិិ Euromoney បានផ្តតល់់កិត្តិ
ិ យ
ិ� សប្រ�គល់់
ជូូនធនាគារ ABA នូូវពានរង្វាាន់
� ់ "ធនាគារឆ្នើ�ម
ើ� ជាងគេ�នៅ�កម្ពុុជា
� ឆ្នាំំ២
� ០២០"។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ទស្្សនាវដ្តីី� Asian Banking and Finance
បានផ្តតល់់ពានរង្វាាន់
� ់ "ធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទ និិងនវានុុវត្តតផ្នែ�ែកទូូទាត់់ដ៏ឆ្នើ៏ �ម
ើ� ប្រ�ចាំំឆ្នាំនៅំ� �កម្ពុុជា
� " ជូូនធនាគារ ABA សម្រា�ប់់ភាពលេ�ចធ្លោ�ោ�នៃ�កម្មមវិធី
ិ ី
ដែ�លជាកម្មមវិិធីីសេ�វាធនាគារដ៏៏ពេ�ញនិិយមបំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ។
ក្នុុ�ងទិដ្ឋ
ិ ភា
ឋ ពជាទូូទៅ� ធនាគារ ABA បន្តតអនុុវត្តតយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រធុុរកិិច្ចរច បស់់ខ្លួួ�នដោ�យផ្តោ�ោ�តលើ�ើផលិិតផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឌីីជីីថល និិងកម្ចីី�ប្រ�កបដោ�យ
ផលិិតភាពដល់់អាជីីវកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យដែ�លបម្រើ��ើដល់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពិិតប្រា�កដ។ ធនាគារអនុុវត្តតវប្្បធម៌៌គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរឹឹងមាំំដែ�លពង្រឹ�ឹង
ដោ�យមុុខងារសវនកម្មម និិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាមទូូទាំំងធុុរកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន។
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល នឹឹងបន្តតដើ�ើរតួួនាទីីយ៉ាា�ងសកម្មមក្នុុ�ងការពិិនិិត្្យមើ�ើលការប្រ�តិិបត្តិិ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររបស់់ធនាគារដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការអនុុវត្តតល្អអបំំផុុត
និិងស្តតង់់ដារនានា។ សម្រា�ប់់ហេ�តុុផលនេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលមានសមត្ថថភាពពេ�ញលេ�ញដែ�លសមាជិិករបស់់ខ្លួួ�ន មានជំំនាញរឹឹងមាំំខាង
ធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម។
តំំណាងឲ្្យក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល ខ្ញុំំសូ
� ម
ូ អរគុុណចំំពោះ�ះគណៈៈប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ធនាគារ ABA សម្រា�ប់់ភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ និិងការប្តេ�េជ្ញាាចិ
� ត្តត
ិ របស់់ពួក
ួ គេ�។
ខ្ញុំំ�ក៏៏សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងគណៈៈកម្មមការមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (SECC) សម្រា�ប់់មគ្គគទេ�សក៍៍ និិងកិិច្ចចគាំំទ្រ�។
ជាចុុងក្រោ��យ ខ្ញុំំសូ
� ម
ូ ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះអតិិថិជ
ិ នទាំំងអស់់ និិងភាគីីពាក់ព័
់ ន្ធ
័ នា
ធ នាសម្រា�ប់់ទំំនុក
ុ ចិិត្តតរបស់់ពួក
ួ គេ�មកលើ�ើធនាគារ ABA ។
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០២០

លោ�ក Yves Jacquot
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1

្នែកទី 1
ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�ពាក់់ព័័ន្ធធបុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�

a. អត្តតសញ្ញាា�ណបុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីីល
� ក់់មូូលបត្រ�
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�បញ្ជីី�ពាណិិជ្ជជកម្មម

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. លក្ខខណៈៈនៃ�ធុុរកិិច្ចច
ធនាគារ ABA គឺឺជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុឯកជនឈានមុុ
�
ខមួយ
ួ របស់់កម្ពុុជា
� (សហគ្រា�សឯកជន) ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្នុុង
� ឆ្នាំំ១៩៩៦
�
មាន
ឈ្មោះ�ះ��ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈ អាស៊ីី� ចំកា
ំ ត់់។ ឆ្លលងកាត់់ការអភិិវឌ្្ឍនិិងកំំណើ�ន
ើ ជាង ២០ឆ្នាំំកន្លលង
�
មកនេះ�ះ ABA បានពង្រឹ�ឹងជំំហររបស់់ខ្លួន
ួ� យ៉ាាងរឹ
� ង
ឹ
មាំំក្នុុ�ងទីីផ្្សារ និិងក្លាា�យជាធនាគារមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មធនាគារពាណិិជ្ជជកំំពូូលទាំំងបីី នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ABA មានបម្រើ��ើសេ�វាជូូន
ដល់់បណ្ដាអតិិ
ា� ថិិជនជាច្រើ��ើនដូូចជា សហគ្រា�សធុុនតូូចនិិងមធ្្យម, អាជីីវកម្មមខ្នាា�តតូូច, និិងរូូបវន្តតបុុគ្គគល។
ធនាគារ ABA គឺឺជាបុុត្រ�សម្ពពន្ធធរបស់់ធនាគារជាតិិកាណាដា (www.nbc.ca) ដែ�លជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួួយ មានទ្រ�ព្្យសកម្មមជាង ២៤7
ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២០ និិងមានបណ្តាា�ញធនាគារសម្ព័័�ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។ ក្នុុ�ងនាម
ជាភាគហ៊ុុ�និិកមួួយរបស់់ធនាគារ ABA តាំំងពីីឆ្នាំំ២០១៤
�
មក ធនាគារជាតិិកាណាដាបានក្លាា�យជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុអាមេ�រិិ
�
កខាងជើ�ើងទីីមួយ
ួ
ដែ�លឈានជើ�ើងចូូលវិិស័័យធនាគារនៅ�កម្ពុុ�ជា។ ដោ�យមានស្នាា�ក់ការ
់ កណ្តាា�លស្ថិិ�តនៅ�ទីីក្រុ�ុងម៉ុុ�ងរ៉េេ�អាល់់ ធនាគារជាតិិកាណាដាបានពង្រី�ីក
សាខានៅ�ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ខេ�ត្តត នៃ�ប្រ�ទេ�សជាមួួយនឹឹងអតិិថិជ
ិ នក្នុុ�ងដៃ� ២,៥លាននាក់់។ នាមគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុធំំ
� ជាងគេ�លំំដាប់់ទីី៦ ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
កាណាដា និិងនាំំមុុខគេ�នៅ�កេ�បិិច ធនាគារជាតិិកាណាដា ជាជម្រើ��ើសនៃ�បណ្ដាាសហគ្រា�សធុុ
�
នតុុច និិងមធ្្យមនានានៅ�ទីីនោះ�ះ។
គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ២០២០
�
ធនាគារ ABA គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប ៥,៧ ប៊ីីលា
� នដុុល្លាារ� អាមេ�រិិក និិងបម្រើ��អតិិ
ើ ថិជ
ិ នជាង ១,2លាន
ជាមួួយបណ្តាា�ញទូូលំំទូូលាយ មានសាខា ៧៧ ម៉ាា�ស៊ីី�នស្វ័័�យសេ�វាជាង ៦០០+ និិងធនាគារអនឡាញ និិងធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទដ៏៏ទំំនើ�ើប។
ធនាគារ ABA ទទួួលបានចំណា
ំ
ត់់ថ្នាាក់
� 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។
�

ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី ៣ ឆ្នាំំ២០២០
�
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c. ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សំំខាន់់ៗប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសរបស់់បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�
នៅ�ត្រី�ីមាសទីីបីី ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារ ABA ពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមនូូវប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងស្ថាា�នភាពទីីផ្្សាររបស់់ខ្លួួ�ន។

ការពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធស្វ័័�យសេ�វាធនាគារ
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លរបាយការណ៍៍នេះ�ះ ធនាគារ ABA បានបន្តតពង្រឹ�ឹងទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វាធនាគាររបស់់ខ្លួន
ួ� ដើ�ើម្្បីីអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្យ្ អតិិថិជ
ិ នអាចធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�
ការកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ និិងងាយស្រួ�ួលគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាតាមរយៈៈប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថលរបស់់ខ្លួួ�ន។
ជាក់់ស្ដែ�ែង ABA Mobile ជាកម្មមវិិធីីសេ�វាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទដៃ�ដែ�លឈ្នះះ�បានពានរង្វាា�ន់់ ទទួួលបានមុុខងារថ្មីី�ៗជាច្រើ��ើន ដូូចជា៖
■

មុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាតឥណពន្ធធ

■

មុុខងារស្នើ�ើ�សុំំ�បើ�ើកកាតប្លាា�ស្ទិិ�ក

■

សេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ Visa Direct និិងសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ភ្លាា�មៗ Ria

■

ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់កំំណត់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការតាម SWIFT ច្រើ��ើនជាងមុុន

■

មុុខងារគណនីីមានលេ�ខពិិសេ�ស

ជាលទ្ធធផល ឥឡូូវនេះ�ះអ្ននកប្រើ��ើកម្មមវិធី
ិ ី ABA Mobile អាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់កំំណត់រ់ បស់់កាតរបស់់ពួក
ួ គេ� ស្នើ�ើ�សុំំ�បើ�ើកកាតថ្មីី�ដោ�យមិិនបាច់់
អញ្ជើ�ើ�ញមកកាន់់សាខា ឬក៏៏បិិទកាតនៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីបាន ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់នោះ�ះ។
សេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ Visa Direct និិងសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ Ria ផ្តតល់់ជូន
ូ អតិិថិជ
ិ ននូូវសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ភ្លាាម
� ៗនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� និិងទូទាំំងពិ
ូ
ភ
ិ ពលោ�ក
ជាមួួយថ្លៃ�ៃសេ�វាសមរម្្យបំំផុុត។ សេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ Visa Direct គឺឺជាបណ្តាាញ
� ទូូទាត់់របស់់ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�ន Visa សម្រា�ប់់ប្រ�តិិបត្តិកា
ិ� រពីីបុគ្គ
ុ ល
គ ម្នាា�ក់ទៅ់ �
បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត (P2P) ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឲ្្យម្ចាា�ស់់កាត ABA Visa អាចធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់់ ឬផ្ទេ�េរប្រា�ក់់បានភ្លាា�មៗពីីកម្មមវិិធីី ABA Mobile ទៅ�កាន់់
កាត Visa ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដែ�លបើ�ើកនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ថៃ� វៀ�ៀតណាម ឡាវ ភូូមា ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� សិិង្ហហបុុរីី ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� និិងហ្វ៊ីី��លីីពីីន។
អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវការផ្ញើ�ើ�ប្រា�ក់់ចំំនួួនច្រើ��ើនៗទៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សអាចទទួួលបានចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់កំំណត់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការកាន់់តែ�ច្រើ��ើនជាងមុុន ដោ�យប្រើ��ើ
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ SWIFT នៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី។
ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�នឱកាសប្រ�តិិបត្តិកា
ិ� រសេ�វាជាមួួយធនាគារបន្ថែ�ែម ធនាគារ ABA បានដាក់់ឲ្យ្ ដំំណើ�ើរការមុុខងារគណនីីមានលេ�ខពិិសេ�ស។ ឥឡូូវនេះ�ះ
អតិិថិិជនអាចបើ�ើកគណនីីធនាគារថ្មីី�ដែ�លមានលេ�ខដូូចគ្នាា�នឹឹងលេ�ខទូូរស័័ព្ទទ ស្លាា�កលេ�ខរថយន្តត ឬក៏៏មានលេ�ខនាំំសំំណាងរបស់់ខ្លួួ�នបាន។
ជាការឆ្លើ�យ
ើ� តបនឹឹងកំំណើ�ន
ើ យ៉ាាងច្រើ��
�
ន
ើ នូូវចំំនួួនអតិិថិជ
ិ ន ក្នុុ�ងខែ�កក្កកដា ធនាគារ ABA បានដាក់់ដំំណើ�ើរការជាផ្លូូ�វការនូូវបណ្តាាញ
� ទីីតាំំងស្វ័័�យ
សេ�វាធនាគារដាច់់ដោ�យឡែ�ករបស់់ខ្លួន
ួ� ដែ�លមានឈ្មោះ�ះ��ថា ABA 24/7។ ABA 24/7 ជាផ្នែ�ែកមួួយរបស់់ធនាគារក្នុុ�ងការផ្តតល់់សេ�វាស្វ័័�យធនាគារ
ដ៏៏ទូូលំំទូូលាយគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា ម្ភៃ�ៃបួួនម៉ោ�ោ�ងក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ និិងប្រាំ�ំពីីរថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួយសប្តាា�ហ៍៍ ដែ�លអាចជួួយឲ្្យអតិិថិិជនធ្វើ�ើ�ការដាក់់ប្រា�ក់់ ដកប្រា�ក់់
និិងដាក់មូ
់ ល
ូ ប្្បទានបត្រ�ដោ�យមិិនបាច់់រង់់ចាំំនៅ�តាមសាខាទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ABA 24/7 ជាទីីតាំំងដំំបូូងរបស់់ធនាគារដែ�លផ្តតល់់សេ�វាដាក់់មូល
ូ
ប្្បទានបត្រ�តាមម៉ាា�ស៊ីី�នស្វ័័�យសេ�វា។ ម៉ាា�ស៊ីី�នស្វ័័�យសេ�វានេះ�ះទទួួលទាំំងមូូលប្្បទានបត្រ�ធនាគារ ABA និិងមូូលប្្បទានបត្រ�ពីីធនាគារផ្សេ�េ�ង
ៗនៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុក។

ការបន្តតប្រឹ�ឹងប្រែ��ងឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�រកបរិិយាប័័ន្ននហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ធនាគារ ABA យល់់ពីតួ
ី នា
ួ ទីីរបស់់ខ្លួន
ួ� ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍបន្ថែ�ែមវិិស័យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងប្តេ�េជ្ញាាចិ
� ត្តតពេ�
ិ
ញលេ�ញក្នុុ�ងការដាក់់ឲ្យ្ ប្រើ��ើប្រា�ស់ផ
់ លិិតផល និិង
សេ�វាកម្មមដែ�លមានភាពងាយស្រួ�ួល។ ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីបីី ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារ ABA អនុុវត្តតគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មតាមទិិសដៅ�នេះ�ះ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
ក្នុុ�ងខែ�កក្កកដា ភាពជាដៃ�គូូរវាងធនាគារ ABA និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន KESS INNOVATION ជាភាគីីផ្តតល់់ដំំណោះ�ះស្រា�យទូូទាត់់តាមហាង និិងតាម
អនឡាញ ត្រូ�ូវបានប្រ�កាសដើ�ើម្្បីីផ្តតល់សេ�
់ វាទូូទាត់់មិន
ិ ប្រើ��ើសាច់ប្រា�ក់
់
ស
់ ម្រា�ប់់ពាណិជ្ជជ
ិ ករដោ�យប្រើ��ើប្រ�ព័័ន្ធពាណិ
ធ
ជ្ជជ
ិ កម្មមអេ�ឡិក
ិ ត្រូ�ូនិក
ិ KESS ។
តាមរយៈៈភាពជាដៃ�គូូនេះ�ះ អតិិថិិជនធនាគារ ABA នឹឹងអាចធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់់មិិនប្រើ��ើសាច់់ប្រា�ក់់តាមហាង និិងតាមអនឡាញទៅ�ឲ្្យពាណិិជ្ជជករ
ដែ�លចាប់់ដៃ�គូជា
ូ មួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន KESS INNOVATION។ សម្រា�ប់់ការទូូទាត់់តាមអនឡាញ អតិិថិជ
ិ នធនាគារ ABA អាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��គណនីី
ធនាគាររបស់់ពួក
ួ គេ�ជាមួួយកម្មមវិធី
ិ ី KESS និិងទទួល
ួ បានបទពិិសោ�ធទិិញទំំនិិញដោ�យចុុចតែ� ១ គ្លីី�ក សម្រា�ប់់ការទិិញទំំនិិញនាពេ�លអនាគត។
សម្រា�ប់់ការទិិញទំំនិិញតាមហាង ពាណិិជ្ជជករ KESS នឹឹងប្រើ��ើប្រា�ស់់ដំំណោះ�ះស្រា�យទូូទាត់់តាមកូូដ ABA QR គឺឺ ABA PAY។
លើ�ើសពីីនេះ�ះ ក្នុុ�ងខែ�សីីហា ធនាគារ ABA និិងមជ្ឈ្ មណ្ឌឌលបណ្តុះះ��ធុុរកិិច្ចថ្មីី�
ច “តេ�ជោ�” ដែ�លជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ស្ថិិ�តក្រោ��មក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ ច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សម្រា�ប់់បណ្តុះះ��យុុវជនកម្ពុុជា
� ឲ្យ្ មានសហគ្រិ�ិនភាព និិងសមត្ថថភាពនវានុុវត្តតន៍៍នៅ�ក្នុុ�ងបច្ចេ�េកវិិទ្្យាកំំពុុងអភិិវឌ្្ឍ និិងដំំណោះ�ះស្រា�យឌីីជីថ
ី លថ្មីី�ៗ
បានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើអនុុស្្សរណៈៈយោ�គយល់់លើ�ើកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ដើ�ើម្្បីីផលប្រ�យោ�ជន៍៍ទៅ�វិិញទៅ�មកក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូូនៃ�
បច្ចេ�េកវិិទ្្យាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ធុុរកិិច្ចចថ្មីី� និិងនវានុុវត្តតន៍៍។
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�

នៅ�ក្នុុ�ងអនុុស្្សរណៈៈនេះ�ះ ធនាគារ ABA នឹឹងផ្តតល់់កម្មមវិិធីីទូូទាត់់ PayWay ដល់់គម្រោ��ង និិងគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មគម្រោ��ង និិងធុុរកិិច្ចចថ្មីី�ៗរបស់់
មជ្្ឈមណ្ឌឌលបណ្តុះះ��ធុុរកិិច្ចថ្មីី�
ច “តេ�ជោ�” ព្រ�មទាំំងអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់បរិស្ថា
ិ ន
ា� Sandbox របស់់ PayWay សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងសាកល្្បង
និិងនវានុុវត្តតន៍៍នានា។
ជាការចូូលរួួមរបស់់ខ្លួួ�ន មជ្្ឈមណ្ឌឌលបណ្តុះះ��ធុុរកិិច្ចចថ្មីី� “តេ�ជោ�” នឹឹងដាក់់ឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងផ្តតល់់អាទិិភាពដល់់កម្មមវិិធីី PayWay របស់់ធនាគារ
ABA ធ្វើ�ើជា
� ប្រ�ព័័ន្ធទូ
ធ ទា
ូ ត់់អនឡាញដែ�លត្រូ�ូវជ្រើ��ើសរើើ�សសម្រា�ប់់គម្រោ��ង និិងគំំនិត
ិ ផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មនានារបស់់ខ្លួន
ួ� ព្រ�មទាំំងសហការយ៉ាាង
� សកម្មមជាមួួយ
ធនាគារ ABA ដើ�ើម្្បីីជំំរុុញឲ្្យមានកំំណើ�ើនការទូូទាត់់អនឡាញ ប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូូធុុរកិិច្ចចថ្មីី� និិងទិិដ្ឋឋភាពបច្ចេ�េកវិិទ្្យាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ខែ�កញ្ញាា� គឺឺជាខែ�ដែ�លមានព្រឹ�ឹត្តិកា
ិ� រណ៍៍ដ៏សំំ
៏ ខាន់់មួយ
ួ ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ដែ�លធនាគារ ABA បានក្លាា�យជាសមាជិិកប្រ�ព័័ន្ធបា
ធ គង ដែ�លជាប្រ�ព័័ន្ធទូ
ធ ទា
ូ ត់់
និិងផ្ទេ�េរប្រា�ក់់រួួមគ្នាា�មួួយផ្អែ�ែកលើ�ើ blockchain ដែ�លផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មដោ�យធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្្បីីលើ�ើកកម្ពពស់់បរិិយាប័័ន្ននហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់រូូបិិយប័័ណ្ណណជាតិិនៅ�ក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។
សមាជិិកភាពនេះ�ះអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្្យអតិិថិជ
ិ នធនាគារ ABA អាចផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ដោ�យងាយស្រួ�ួលរវាងគណនីី ABA និិងគណនីបា
ី គង ដោ�យប្រើ��ើកម្មមវិធី
ិ ី
ABA Mobile និិងកម្មមវិធី
ិ បា
ី គង។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ការដាក់់ប្រា�ក់ចូ
់ ល
ូ ឬដកប្រា�ក់់ពីគណនី
ី
បា
ី គងអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាននៅ�តាមទីីតាំំងនានារបស់់ធនាគារ។

ការទទួួលស្គាា�ល់់ជាអន្តតរជាតិិ
សហគមន៍៍អន្តតរជាតិិបានកោ�តសរសើ�ើរយ៉ាាងខ្លាំ
�
ងអំំពី
ំ�
កា
ី របន្តតប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងការនាំំមកនូូវដំំណោះ�ះស្រា�យហិិរញ្ញញវត្ថុុដ៏
� ទំំនើ�
៏
ប
ើ
មកកាន់់ទីីផ្្សារ។
ក្នុុ�ងខែ�កក្កកដា ធនាគារបានទទួួលពានរង្វាា�ន់់ "ធនាគារដ៏៏ឆ្នើ�ើ�មនៅ�កម្ពុុ�ជា ឆ្នាំំ�២០២០" ពីីទស្្សនាវដ្តីី� Euromoney ជាទស្្សនាវដ្តីី�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏៏
ល្្បីីល្្បាញ និិងជាទីីទុក
ុ ចិិត្តតរបស់់ពិភ
ិ ពលោ�ក។ អ្ននកជំំនាញនៃ�ទស្្សនាវដ្តីី� Euromoney បានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង
� ជាពិិសេ�សពីីការអភិិវឌ្្ឍរបស់់ធនាគារ
ABA ក្នុុ�ងការកែ�ប្រែ��អាជីីវកម្មមឌីីជីីថល ទំំនើ�ើបកម្មមលើ�ើកម្មមវិិធីី ABA Mobile របស់់ខ្លួួ�ន និិងការពង្រី�ីកវិិសាលភាពសេ�វាកម្មម ព្រ�មទាំំងលទ្ធធផល
សម្រេ��ចសំំខាន់់ៗផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាង ១២ ខែ�កន្លលងទៅ�នេះ�ះ។
ក្នុុ�ងខែ�សីីហា ទស្្សនាវដ្តីី� Asian Banking and Finance បានប្រ�គល់់ពានរង្វាាន់
� ់ “ធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទ និិងនវានុុវត្តតផ្នែ�ែកទូូទាត់់ដ៏ឆ្នើ៏ �ម
ើ� ប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ�
នៅ�កម្ពុុ�ជា” ជូូនធនាគារ ABA សម្រា�ប់់កម្មមវិិធីីសេ�វាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទដៃ�ដ៏៏លេ�ចធ្លោ�ោ�របស់់ខ្លួួ�ន។ ពានរង្វាា�ន់់នេះ�ះប្រ�គល់់ជូូនធនាគារ ABA
សម្រា�ប់់ការបន្តតផ្តតល់់បច្ចេ�េកវិិទ្្យាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឌីីជីីថល ដើ�ើម្្បីីផលប្រ�យោ�ជន៍៍អតិិថិិជនរបស់់ខ្លួួ�ន និិងទំំនើ�ើបកម្មម បន្ថែ�ែមគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ដែ�លខ្លួួ�ន
បានដាក់់ឲ្្យប្រើ��ើក្នុុ�ង ABA Mobile ដែ�លជាកម្មមវិិធីីសេ�វាធនាគារដ៏៏ពេ�ញនិិយមបំំផុុតមួួយនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ។

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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្នែកទី 2
ព័័ត៌៌មានអំំពីលទ្ធធ
ី ផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការធុុរកិិច្ចច

a. លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការធុុរកិិច្ចច ដោ�យរួួមបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មានតាមផ្នែ�ែក
លទ្ធធផលសម្រេ��ចបានសំំខាន់់ៗ

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

៧៧.៧៩២

៦៦.៥១៣

១៤.០៧៩.៦៩១

១១.២៦៥.០៣៧

១.២៣៣.២៦៨

៨២៨.៦៥១

១៨.៣៩១.១៩៤

១៣.៨៣៦.០២៥

៧៧

៧៧

៦.២០៦

៦.៤១០

៤៤៩

៤១៨

១.៦០៦

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. រចនាសម្ព័័�ន្ធធចំំណូូល
ល.រ

ប្រ�ភពចំំណូូល

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃ��
និិងជើ�ើងសារ

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

ចំណូលសរុប

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ(%)

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ(%)

៣៦២.៤៤៧

៨៦,៣៨

២៨៣.៩៦៥

៨៥,៩៦

៥៤.១៧១

១២,៩១

៤៤.៣៦៧

១៣,៤៣

២.៩៥៥

០,៧០

២.០៣១

០,៦១

៤១៩.៥៧៣

១០០

៣៣០.៣៦៣

១០០
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្នែកទី 3
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ
ឡើ�ើងវិិញដោ�យសវនករឯករាជ្្យ

សូូមយោ�ងឧបសម្ពពន្ធធរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យឡើ�ើងវិិញដោ�យសវនករឯករាជ្្យ
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្នែកទី 4
ការពិិភាក្្សា និិងការវិិភាគរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ការពិិភាក្្សា និិងវិភា
ិ គខាងក្រោ��មនេះ�ះ ផ្តោ�ោត
� សំំខាន់់លើ�ើ លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិកា
ិ� រ និិងស្ថាាន
� ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ផ្អែ�ែកលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុគិ
� ត
ិ ត្រឹ�ម
ឹ
កាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ៣០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ២
� ០២០ ដែ�លត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិត្្
ិ យរួួចរាល់់ ដោ�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. ទិិដ្ឋឋភាពទូូទៅ�នៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
1. ការវិិភាគចំំណូូល
ធនគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មានប្រ�ភពចំំណូូលធំំៗចំំនួួន៣ គឺឺ ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ និិងចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ។
■

ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ រួួមមាន ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីកា
ី រផ្តតល់់ឥណទានដល់់អតិិថិជ
ិ ន ចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីកា
ី រដាក់់ប្រា�ក់បញ្ញើ�ើ�នៅ
់
�ធនាគារ
និិង ចំំណូូលមកពីីមូូលប័័ត្រ�វិិនិិយោ�គនានា

■

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ រួួមមាន ការសន្្យាឥណទាន ចំំណូូលពីីការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់និិងវេេរប្រា�ក់់ ចំំណូូលពីីប័័ណ្ណណផ្សេ�េ�ងៗ

■

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

2. ការវិិភាគចំំណូូលតាមផ្នែ�ែក

ល.រ

ប្រ�ភពចំំណូូល

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃ��
និិងជើ�ើងសារ

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

ចំណូលស
 រុប

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ (%)

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ (%)

៣៦២.៤៤៧

៨៦,៣៨

២៨៣.៩៦៥

៨៥,៩៦

៥៤.១៧១

១២,៩១

៤៤.៣៦៧

១៣,៤៣

២.៩៥៥

០,៧០

២.០៣១

០,៦១

៤១៩.៥៧៣

១០០

៣៣០.៣៦៣

១០០

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានចំំណូូលដ៏៏ធំំមកពីីការប្រា�ក់់ ដែ�លមានចំំនួួន ៨៦,៣៨% នៃ�ប្រា�ក់់ចំំណូូលសរុុបក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីី៣
ឆ្នាំំ�២០២០ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ ៩៧%បានមកពីីចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីការផ្តតល់់ឥណទានដល់់អតិិថិិជន។

3. ការវិិភាគគម្លាា�តចំំណេ�ញដុុល
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� 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�ក់់ ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវយកមកពិិភាក្្សានៅ�ក្នុុ�ងចំំណុុច ការវិិភាគចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ។
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4. ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ
ត្រី�ីមាសទីី៣
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី៣
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

៣៦២.៤៤៧

២៨៣.៩៦៥

៧៨.៤៨២

២៧,៦៤

ចំំណាយលើ�ើការប្រា�ក់់

(៦៣.៦១០)

(៥២.៨៩២)

(១០.៧១៨)

២០,២៦

២៩៨.៨៣៧

២៣១.០៧៣

៦៧.៧៦៤

២៩,៣៣

៥៤.១៧១

៤៤.៣៦៧

៩.៨០៤

២២,១០

ចំំណាយកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

(១៦.១៣៨)

(១៤.៣៨១)

(១.៧៥៧)

១២,២២

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

៣៨.០៣៣

២៩.៩៨៦

៨.០៤៧

២៦,៨៤

២.៩៥៥

២.០៣១

៩២៤

៤៥,៤៩

ចំំណាយបុុគ្គគលិិក

(៧១.១២៥)

(៦៣.៦៩៨)

(៧.៤២៧)

១១,៦៦

ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

(៣០.១៣៣)

(២៥.១១១)

(៥.០២២)

២០,០០

ចំំណាយរំំលស់់

(២០.២៦២)

(១៥.៥១២)

(៤.៧៥០)

៣០,៦២

២១៨.៣០៥

១៥៨.៧៦៩

៥៩.៥៣៦

៣៧,៥០

(១៦.៩៣៥)

(៣.០៥៨)

(១៣.៨៧៧)

៤៥៣,៧៩

២០១.៣៧០

១៥៥.៧១១

៤៥.៦៥៩

២៩,៣២

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ
មុុនបង់់ពន្ធធ

ចំណូលមកពីការប្រាក់សុទ្ធ
ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

ប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ
ការខាតបង់់លើ�ឱ
ើ នភាពនៃ�តម្លៃ�ៃលើ�ើឧបករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីី៣ ឆ្នាំំ២
� ០២០ ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធមានចំំនួួន ២០១.៣៧០ លានរៀ�ៀល ដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើង ២៩,៣២% ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤៥.៦៥៩
លានរៀ�ៀល ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�មា
ី សទីី៣ ឆ្នាំំ២
� ០១៩ ។ ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ប្រា�ក់ចំ
់ ំណេ�ញនេះ�ះ គឺឺបណ្តាល
ា� មកពីីការកើ�ើនឡើ�ើង ២៧,៦៤%នៃ�
ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ និិង ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ ២២,១០% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០១៩។
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5. ការវិិភាគប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ
ត្រី�ីមាសទីី៣
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី៣
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

២០១.៣៧០

១៥៥.៧១១

៤៥.៦៥៩

២៩,៣២

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

(៤៤.៣០០)

(២៤.៥៧៦)

(១៩.៧២៤)

៨០,២៦

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងគ្រា

១៥៧.០៧០

១៣១.១៣៥

២៥.៩៣៥

១៩,៧៨

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ
សុុទ្ធធ

ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីី៣ ឆ្នាំំ២
� ០២០ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំកា
ំ ត់់ បានទទួួលប្រា�ក់់ចំំណេ�ញបន្ទាាប់
� ពី
់ ប
ី ង់់ពន្ធធ ចំំនួួន ១៥៧.០៧០លានរៀ�ៀល ដែ�លបាន
កើ�ើនឡើ�ើងចំំនួួន ១៩,៧៨% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�មា
ី សទីី៣ ឆ្នាំំ២
� ០១៩ បង្ហាាញ
� អំំពីីការលូូតលាស់់យ៉ាងខ្លាំ
ា�
ង
ំ� របស់់ធនាគារ។ ជាលទ្ធធផល
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានអនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹង មូូលធនចំំនួួន ៥,៥៦% និិង អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងទ្រ�ព្្យសកម្មមចំំនួួន
០,៧៣% គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�២០២០។

6. ការវិិភាគចំំណូូលលម្អិិ�តសរុុប
ត្រី�ីមាសទីី៣
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី៣
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

១៥៧.០៧០

១៣១.១៣៥

២៥.៩៣៥

១៩,៧៨

ចំំណូូលលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

២.៤៩០

(៣.៩២២)

៦.៤១២

(១៦៣,៤៩)

ចំណូលលម្អិតសរុប

១៥៩.៥៦០

១២៧.២១៣

៣២.៣៤៧

២៥,៤៣

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

7. ការវិិភាគកត្តាា� និិងនិិន្នាា�ការដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ស្ថាា�នភាព និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលស្គាា�ល់់ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ មិិនមានកត្តាា� សំំខាន់់ៗ និិងនិិន្នាា�ការ
សំំខាន់់ៗណាដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ឡើ�ើយ។

b. កត្តាា�សំំខាន់់ៗដែ�លប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើផលចំំណេ�ញ
1. ការវិិភាគពីីលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�តម្រូ�ូវការ និិងការផ្គគត់់ផ្គគង់់
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ចាត់់ទុុកចំំណុុចខាងក្រោ��មជាកត្តាា�ជោ�គជ័័យដែ�លនាំំមកនូូវផលចំំណេ�ញ៖
■

កំំណើ�ើនមូូលនិិធិិ ដោ�យសារតម្រូ�ូវការបញ្ញើ�ើ�សម្រា�ប់់ធនាគារ រួួមជាមួួយផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត

■

កំំណើ�ើនផលបត្រ�ឥណទាន ដោ�យសារតម្រូ�ូវការខ្ពពស់់នៅ�ទីីផ្្សារ មកលើ�ើផលិិតផលកម្ចីី�របស់់ធនាគារ ជាពិិសេ�ស វិិស័័យ MSME។

កត្តាា�ទាំំងពីរី នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ជូូល
� ជាមួួយការបន្តតអភិិវឌ្្ឍលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធឌី
ធ ជី
ី ថ
ី លរបស់់ធនាគារ ដែ�លផ្ដដល់់ជូន
ូ អតិិថិជ
ិ ននូូវផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏៏ទំំនើ�ើប និិងប្រ�កបដោ�យនវានុុវត្តត។
កម្មមវិិធីីធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទដៃ� ABA Mobile ទទួួលបានការពង្រឹ�ឹងសំំខាន់់ៗជាច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីបីី។ ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់កម្មមវិិធីី
ABA Mobile អាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់កំំណត់់របស់់កាតរបស់់ពួួកគេ� ស្នើ�ើ�សុំំ�បើ�ើកកាតថ្មីី�ដោ�យមិិនបាច់់អញ្ជើ�ើ�ញមកកាន់់សាខា ឬក៏៏បិិទ
កាតនៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់នោះ�ះ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ពួួកគេ�អាចផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស និិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស តាមរយៈៈសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ Visa
Direct និិងសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់អន្តតរជាតិិ Ria ។
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អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវការផ្ញើ�ើ�ប្រា�ក់់ចំំនួួនច្រើ��ើនៗទៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សអាចទទួួលបានចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់កំំណត់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការកាន់់តែ�ច្រើ��ើនជាងមុុន ដោ�យប្រើ��ើ
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ SWIFT នៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី។
ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�នឱកាសប្រ�តិិបត្តិកា
ិ� រសេ�វាជាមួួយធនាគារបន្ថែ�ែម ធនាគារ ABA បានដាក់់ឲ្យ្ ដំំណើ�ើរការមុុខងារគណនីីមានលេ�ខពិិសេ�ស។ ឥឡូូវនេះ�ះ
អតិិថិិជនអាចបើ�ើកគណនីីធនាគារថ្មីី�ដែ�លមានលេ�ខដូូចគ្នាា�នឹឹងលេ�ខទូូរស័័ព្ទទ ស្លាា�កលេ�ខរថយន្តត ឬក៏៏មានលេ�ខនាំំសំំណាងរបស់់ខ្លួួ�នបាន។
ធនាគារក៏៏បានវិិនិយោិ �គដ៏៏សំំខាន់់នៅ�ក្នុុ�ងការពង្រឹ�ឹងទីីតាំំងស័្វវ�យសេ�វាធនាគារ ដោ�យធ្វើ�ើកា
� រដំំណើ�ើងបន្ថែ�ែមនូូវម៉ាាស៊ីី�
� ន ATM ម៉ាាស៊ីី�
� 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�ការក្នុុ�ងវិិស័័យសេ�វាកម្មម ដូូច្នេះ�ះ�ការឡើ�ើងចុះះ�នៃ�តម្លៃ�ៃរបស់់វត្ថុុ�ធាត់់ដើ�ើមមិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ធនាគារឡើ�ើយ។

3. ការវិិភាគលើ�ើពន្ធធ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មច្្បាប់់នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងវិិស័័យពន្ធធដារនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដូូច្នេះ�ះ� ធនាគារ មានកាតព្វវកិិច្ចច
ក្នុុ�ងការបង់់ពន្ធធ ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យអគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារនៃ�កម្ពុុ�ជា។
ការបង់់ពន្ធធនានាជូូនអគ្គគនាយកដ្ឋាាន
� ពន្ធធដារ ក៏៏ជាការរួួមចំំណែ�កដល់់សង្គគម និិងកំំណើ�ន
ើ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ប្រច �ទេ�សកម្ពុុជា
� ផង ដែ�រ។ សម្រា�ប់់អនុុលោ�ម
ភាពល្អអលើ�ើកាតព្វវកិិច្ចព
ច ន្ធធដារ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ 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. ការវិិភាគលើ�ើធាតុុដែ�លខុុសពីីធម្មមតា និិងធាតុុវិិសាមញ្ញញ
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលស្គាា�ល់់ថាធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតដោ�យ
សកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ណាមួួយដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិង មិិនប្រ�ក្រ�តីីនោះ�ះទេ�។
ទនឹ្ទទ�មនឹឹងការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុស
ុ កូូវីដ
ី -១៩ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ពិ
ច ភ
ិ ពលោ�ក មានការធ្លាា�ក់ចុះះ
់ �គួួរឲ្យ្ កត់់សម្គាាល់
� ។
់ ស្រ�បពេ�លជាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
បានវាយតម្លៃ�ៃពីីផលប៉ះះ�ពាល់់របស់់វីរុី ស
ុ កូូវីដ
ី -១៩ មកលើ�ើធនាគារ ហើ�ើយបានសន្និិ�ដ្ឋាាន
� ថា មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតមកលើ�ើរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារទេ�។

c. ការប្រែ��ប្រួ�ួលសំំខាន់់ៗលើ�ើការលក់់ និិងចំំណូូល
ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីី៣ ឆ្នាំំ២
� ០២០ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានកំំណត់់ត្រា�កំំណើ�ន
ើ នៃ�ចំំណូូលគួួរឲកត់់សម្គាាល់
� ់ ដោ�យធានាបាននូូវចំំណូូល
ការប្រា�ក់់សុទ្ធ
ុ ស
ធ រុុប ២៩៨,៨ ប៊ីីលា
� នរៀ�ៀល ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹងកំំណើ�ន
ើ ២៩,៣៣% ធៀ�ៀបនឹឹងរយៈៈពេ�លដូូចគ្នាាក្នុុ
� ង
� ឆ្នាំំ២
� ០១៩។ ចំំណេ�ញប្រ�តិិបត្តិិ�
ការមានចំំនួួនសរុុប ២១៨,៣ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ដែ�លខ្ពពស់់ជាងត្រី�ីមាសទីី៣ ឆ្នាំំ�២០១៩ ប្រ�មាណ ៣៧,៥០%។

d. ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ អត្រា�ការប្រា�ក់់ និិងថ្លៃ�ៃទំំនិិញ
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។ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ អត្រា�ការប្រា�ក់់ ធនាគារ
រក្្សាបាននូូវគោ�លនយោ�បាយអត្រា�ការប្រា�ក់់ថេ�រស្រា�ប់់ប្រា�ក់បញ្ញើ�ើ�
់
និិងកម្ចីី�របស់់ ខ្លួួន
� ។ ដូូច្នេះ�ះ� ធនាគារមិិនមានការប្រែ��ប្រួ�ល
ួ ជាសារវន្ដដណាមួួយ
ពាក់់ពន្ធធនឹឹងអត្រា�ការប្រា�ក់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរបាយការណ៍៍នេះ�ះឡើ�ើយ។ ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�តម្លៃ�ៃទំំនិិញ មិិនបង្កកផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ធនាគារឡើ�ើយ។

e. ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�អតិិផរណា
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
ី សទីី៣ ឆ្នាំំ២
� ០២០ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្ដដនៃ�អតិិផរណាមកលើ�ើការចំំណាយ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ABA ឡើ�ើយ។

f. គោ�លនយោ�បាយសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច សារពើ�ើពន្ធធ និិងរូូបិិយវត្ថុុ�របស់់រាជរដ្ឋាា�ភិិបាល
នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�របាយការណ៍៍ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជាបន្តតរងផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុុសកូូវីីដ-១៩។ វិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ វិិស័័យ
កម្មមន្តតសាល និិងវិិស័័យសំំណង់់ និិងវិិស័័យសំំខាន់់ៗសម្រា�ប់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាច្រើ��ើនទៀ�ៀត ទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ខ្លាំំ�ង។
ដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើសង្គគម និិងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលបានដាក់់ចេ�ញជាបន្តតបន្ទាា�ប់់នូូវវិិធានការនានាដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ដល់់វិិស័័យ
អាទិិភាពនានា៖
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�

■

■

■

■

គាំំទ្រ�ជាសាច់់ប្រា�ក់ផ្ទា
់ ល់
ា� ជួ
់ យ
ួ ដល់់កម្មមករកាត់់ដេ�រ និិងបុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ក្នុុ�ងវិស័
ិ យ
័ ទេ�សចរណ៍៍ដែ�លអត់់ការងារធ្វើ�ើ� និិងប្រ�ជាជនដែ�លជួួបការលំំបាក
បំំផុុត។ យោ�ងតាមក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ថវិិកាជាតិិត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំអាទិិភាពឡើ�ើងវិិញដើ�ើម្្បីីត្រៀ��ៀមបម្រុ�ុងប្រា�ក់់ប្រ�ហែ�ល ១ ប៊ីី�
លានដុុល្លាា�រ ដើ�ើម្្បីីដោះ�ះស្រា�យសម្រា�ប់់វិិស័័យដែ�លត្រូ�ូវសង្គ្រោះ��ះ��បន្ទាា�ន់់។
លើ�ើកលែ�ងពន្ធធសម្រា�ប់់វិិស័័យកាត់់ដេ�រ វិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ និិងវិិស័័យអាកាសចរណ៍៍ និិងពន្្យារពេ�លរហូូតដល់់ចុុងឆ្នាំំ�២០២០។
ធនាគារសហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមដែ�លបង្កើ�ើ�តថ្មីី� ត្រូ�ូវបានដាក់់ឲ្យ្ ដំំណើ�ើរការជាផ្លូូ�វការ។ ធនាគារនេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីជួយ
ួ
សម្រួ�ួលដល់់គម្រោ��ងសហហិិរញ្ញញប្្បទានទ្រ�ទ្រ�ង់់សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម (SCFS) ដែ�លជាគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មរបស់់រាជរដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លក្នុុ�ង
ការផ្តតល់់កម្ចីី�ដែ�លមានការប្រា�ក់់ទាប ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម។ ក្នុុ�ងគម្រោ��ងកម្ចីី�នេះ�ះ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ចូូលរួួម មាន
សិិទ្ធិិ�ផ្តតល់់កម្ចីី�ដល់់សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យមសម្រា�ប់់ចំំណាយដើ�ើមទុុន និិងដើ�ើមទុុនបង្វិិ�លដោ�យមានអត្រា�ការប្រា�ក់់ពិិសេ�សត្រឹ�ឹម
៧% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� និិងមានរយៈៈពេ�លរហូូតដល់់ ៧ ឆ្នាំំ�។
ធ្វើ�ើឲ្
� យ្ មានភាពងាយស្រួ�ួលនូូវវិិធាននានាសម្រា�ប់់ភស្តុុ�ភារកម្មម ការនាំំចូូល និិងការនាំំចេ�ញ និិងផ្តតល់កា
់ របញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃ ២៥% លើ�ើវិក្ក
ិ យ
ក បត្រ�
អគ្គីី�សនីី សម្រា�ប់់ឧស្្សាហកម្មមដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់បំំផុុត ដើ�ើម្្បីីជួួយបន្ធូូ�របន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�វិិបត្តិិ�នេះ�ះ។

វិធានការទាំងនេះ ព្រមជាមួយគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានគោលបំណងគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ច និង
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេស។
ជាលទ្ធផល គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ បានវាយតម្លៃស្ថានភាព និងសន្និដ្ឋានថា មានផលប៉ះពាល់តច
ិ តួចមកល�ើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ធនាគារនៅក្នុងត្រីមាសទីបី ឆ្នាំ២០២០ នេះ។

ហត្ថថលេ�ខាអភិិបាលរបស់់បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីីល
� ក់់មូូលបត្រ�
ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០២០
ហត្ថថលេ�ខា និិងត្រា�

ជ. លោ�ក Dominic Jacques

លោ�ក Madi Akmambet

លោ�ក Madi Akmambet

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�
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