ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

េបសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យរួម

រកែសាឱែយបាននូវសា្ថានភាពជាសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុេលខមួយ ែដលពោរពែញទៅដោយបែសិទ្ធភាព ចំណែញ និងទទួល
បាននូវការគោរពស្ញប់សែ្ញងនៅក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។

.

.

ប្រសិទ្ធភាព ចំណ្រញ ការគោរពស្ញប់ស្ញ្រង
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

មាតិកា
1

បែសកកម្ម និងចក្ខុវិស័យរួម

3

ព័ត៌មានរួម

4

បណា្តាញសាខា

11

បែវត្តិធនាគារ

12

ការគូសបញ្ជាក់អំពីសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

13

តារាងតុលែយការបំពែួញរបស់ធនាគារ

14

ការសង្ខែបទៅលើកំណើនបែំឆ្នាំរបស់ធនាគារ

15

កែុមបែឹកែសាភិបាល

16

បែវត្តិរូបរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាល

22

របាយការណ៍របស់បែធានកែុមបែឹកែសាភិបាល

25

ទិដ្ឋភាពទូទៅនែអភិបាលកិច្ចកែុមហ៊ុន

33

បែតិបត្តិការអាជីវកម្ម

38

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

40

របាយការណ៍របស់កែុមបែឹកែសាភិបាល

45

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជែយ

48

របាយការណ៍សី្ដពីសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម

50

របាយការណ៍លទ្ធផលពែញលែញរួម

51

របាយការណ៍ស្ដីពីបមែបមែួលមូលធនរួម

52

របាយការណ៍លំហូរសាច់បែក់រួម

53

របាយការណ៍សី្ដពីសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក

55

របាយការណ៍លទ្ធផលពែញលែញដាច់ដោយឡែក

56

របាយការណ៍៍ស្ដីពីបមែបមែួលមូលធនដាច់ដោយឡែក

57

របាយការណ៍លំហូរសាច់បែក់ដាច់ដោយឡែក

58

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ព័ត៌មានរួម
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
Tan Sri Dato' Sri Dr. Teh Hong Piow
បែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលមិនបែតិបត្តិមិនឯករាជែយ
Dato' Mohammed Najeeb bin Abdullah
អនុបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលមិនបែតិបត្តឯ
ិ ករាជែយ
Dato' Chang Kat Kiam
អភិបាលមិនបែតិបត្តិមិនឯករាជែយ
Mr. Quah Poh Keat
អភិបាលមិនបែតិបត្តិមិនឯករាជែយ
បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័បឌុលឡា
អភិបាលមិនបែតិបត្តិឯករាជែយ
Mr. Ong Ming Teck
អភិបាលបែតិបត្តិ
(តែងតាំងនៅថ្ងែទី26 ខែមែសា ឆ្នាំ2021)
ល្រខារួមរបស់ក្រុមហ៊ុន
Cik Wan Marhanim Binti Wan Muhammad
(តែងតាំងនៅថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2021)
លោក ង៉ោ លីកូ
(តែងតាំងនៅថ្ងែទី26 ខែមែសា ឆ្នាំ2021)
សវនករ
Ernst & Young (Cambodia) Ltd
ជាន់ទី 3 មជែឈមណ្ឌល SSN អគារលែខ 66 មហាវិថីពែះនរោត្តម
សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពែញ 12206 រាជធានីភ្នំពែញ
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទីសា្នាក់ការកណ្តាល
អគារធនាគារកម្ពុ លែខ 23 រុក្ខវិថីកែមួនស (ផ្លូវលែខ 114)
សង្កាត់ផែសារថ្មី 2 ខណ្ឌដូនពែញ
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 222 880 / 222 881 / 222 882
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 222 887
SWIFT

៖ CPBLKHPP

អុីម៉ែល

៖ hoe@campubank.com.kh

គ្រហទំព័រ
គែហទំព័រ

៖ www.campubank.com.kh
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

បណ្តាញសាខា
សាខានៅរាជធានីភ្នំព្រញ
ភ្នំព្រញ
ជាន់ផ្ទាល់ដី & ជាន់ទី 1 អគារធនាគារកម្ពុ
អគារលែខ 23 រុក្ខវិថីកែមួនស (ផ្លូវលែខ 114)
សង្កាត់ផែសារថ្មី 2 ខណ្ឌដូនពែញ
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 214 111 / 217 686 / 223 182
ទូរសារលែខ ៖ (855)23217655
អុីម៉ែល

៖ campupnh@campubank.com.kh

បឹងត្រប្រក
ផ្ទះលែខ 432 មហាវិថីពែះមុនីវងែស
សង្កាត់ទន្លែបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 989 310 / 989 311 / 989 312 / 989 313
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 989 314
អុីម៉ែល

៖ campubtk@campubank.com.kh

បឹងទំពុន
ផ្លូវលែខ 371 ភូមិត្នាតជែុំ
សង្កាត់បឹងទំពុន
ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពែញ
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 901 140 / 901 141 / 901 142 / 901 143
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 901 144
អុីម៉ែល

៖ campubtn@campubank.com.kh

ច្របារអំពៅ
ផ្ទះលែខ 16 ផ្លូវជាតិលែខ 1
សង្កាត់ចែបារអំពៅទី 1 ខណ្ឌចែបារអំពៅ
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855)23997976/997977/997978
ទូរសារលែខ ៖(855)23997975
អុីម៉ែល
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៖ campucba@campubank.com.kh
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ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

បណ្តាញសាខា
ជ្រយចង្វារ
ផ្ទះលែខ F01 & F02 ផ្លូវជាតិលែខ 6A
សង្កាត់ជែយចង្វារ ខណ្ឌឫសែសីកែវ
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855)23432301/432302/432303/432304
ទូរសារលែខ ៖ (855)23432305
៖ campuccv@campubank.com.kh

អុីម៉ែល
ម៉ៅស្រទុង

ផ្ទះលែខ 217 ABCD មហាវិថីម៉ោសែទុង
សង្កាត់ទួលសា្វាយពែទី 1 ខណ្ឌបឹងកែងកង
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 987 293 / 987 294 / 987 295 / 987 297
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 987 296
អុីម៉ែល

៖ campumtt@campubank.com.kh

អូឡាំពិក
ផ្ទះលែខ 267 មហាវិថីពែះសីហនុ
សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 222 860 / 222 861 / 222 862
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 222 863
អុីម៉ែល

៖ campuolympic@campubank.com.kh

ផ្រសារអូឡាំពិក
ផ្ទះលែខ 370 E០ ផ្លូវលែខ 193
សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកែងកង
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 988 560 / 988 561 / 988 562
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 988 563
អុីម៉ែល

៖ campuomt@campubank.com.kh
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

បណ្តាញសាខា
តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសភ្នំព្រញ
ផ្ទះលែខ A2 ផ្លូវជាតិលែខ 4 តំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែសភ្នំពែញ
សង្កាត់កន្ទាក ខណ្ឌកំបូល
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 729 311 / 729 312 / 729 313
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 729 315
អុីម៉ែល

៖ campupez@campubank.com.kh

ផ្រសារដើមគ
ផ្ទះលែខ 281 មហាវិថីម៉ោសែទុង
សង្កាត់ផែសារដើមគ ខណ្ឌទួលគោក
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 996 118 / 996 119
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 996 120
អុីម៉ែល

៖ campupdr@campubank.com.kh

ផ្រសារកណ្តាល
ផ្ទះលែខ 129-131-133 ផ្លូវលែខ 144
សង្កាត់ផែសារកណា្តាល 2 ខណ្ឌដូនពែញ
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖(855) 23 988 300 / 988 301 / 988 302 / 988 303
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 988 304
អុីម៉ែល

៖ campupkd@campubank.com.kh

ព្រះមុនីវង្រស
ផ្ទះលែខ 541Eo និង 543Eo
មហាវិថីពែះមុនីវងែស សង្កាត់បឹងកែងកងទី 2 ខណ្ឌបឹងកែងកង
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 992 630 / 992 631 / 992 632
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 992 633
អីុម៉ែល

៖ campumng@campubank.com.kh

មហាវិថីព្រះសីហនុ
ផ្ទះលែខ 128E0 មហាវិថីពែះសីហនុ (ផ្លូវលែខ 274)
សង្កាត់បឹងកែងកងទី 1 ខណ្ឌបឹងកែងកង
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 998 091 / 998 092 / 998 093
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 998 094
អុីម៉ែល
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៖ campupsb@campubank.com.kh

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

បណ្តាញសាខា
ស្រនសុខ
ផ្ទះលែខ 241, 243, 245 និង 247 ផ្លូវលែខ 1003
សង្កាត់ភ្នំពែញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 901 380 / 901 381 / 901 382 / 901 383
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 901 384
អុីម៉ែល

៖ campussh@campubank.com.kh

ស្ទឹងមានជ័យ
ផ្ទះលែខ 61អា-65អា មហាវិថីវែងសែង
សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី 1 ខណ្ឌមានជ័យ
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 969 601 / 969 602 / 969 603 / 969 604
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 969 606
អុីម៉ែល

៖ campusmy@campubank.com.kh

ផ្លូវ271
ផ្ទះលែខ 26 ផ្លូវលែខ 271 ភូមិតែពាំងឈូក
សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 969 610 / 969 611 / 969 612 / 969 613
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 969 614
អុីម៉ែល

៖ campust271@campubank.com.kh

ទឹកថ្លា
ផ្ទះលែខ 7,9,11E0-E4 ផ្លូវលែខ 110A
សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 995 202 / 995 203 / 995 204
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 995 205
អុីម៉ែល

៖ camputta@campubank.com.kh

ទួលគោក
ផ្ទះលែខ 150F2A 150F2B 150F2C ផ្លូវលែខ 289
កែុម 52 សង្កាត់បឹងកក់ 1 ខណ្ឌទួលគោក
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 992 481 / 992 482 / 992 483
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 992 484
អុីម៉ែល

៖ camputkk@campubank.com.kh

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

បណ្តាញសាខា
ទួលទំពូង
ផ្ទះលែខ 170 A&B ផ្លូវលែខ 155
ភូមិ 4 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 1 ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 23 996 940 / 996 941 / 996 942
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 996 943
អុីម៉ែល

៖ camputtp@campubank.com.kh

សាខានៅតាមបណ្តាខ្រត្ត
បាត់ដំបង
ផ្ទះលែខ 102 កែុមទី 38 ផ្លូវលែខ 3 កន្លះ
ភូមិ 20 ឧសភា សង្កាត់សា្វាយប៉ោ
កែុងបាត់ដំបង ខែត្តបាត់ដំបង
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 53 953 801 / 953 802 / 953 803
ទូរសារលែខ ៖ (855) 53 953 804
អុីម៉ែល

៖ campubtb@campubank.com.kh

បាវិត
ផ្លូវជាតិលែខ 1 ភូមិបាវិតកណា្តាល
សង្កាត់បាវិត កែុងបាវិត
ខែត្តសា្វាយរៀង ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 44 946 100 / 946 101 / 946 104 / 946 105
ទូរសារលែខ ៖ (855) 44 946 103
អុីម៉ែល

៖ campubvt@campubank.com.kh

កំពង់ចាម
វិថីកុសុមនារី រ័ត្ន សង្កាត់កំពង់ចាម កែុងកំពង់ចាម
ខែត្តកំពង់ចាម ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 42 942 180 / 942 182 / 942 888
ទូរសារលែខ ៖ (855) 42 942 183
អុីម៉ែល

៖ campukgcham@campubank.com.kh

កំពង់ស្ពឺ
ផ្លូវជាតិលែខ ៤ ភូមិកែំងពលទែព
សង្កាត់រការធំ កែុងចែបារមន
ខែត្តកំពង់ស្ពឺ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 25 987 500 / 987 501 / 987 502 / 987 503
ទូរសារលែខ ៖ (855) 25 987 504
អុីម៉ែល
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៖ campuksu@campubank.com.kh

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

បណ្តាញសាខា
កំពត
ផ្ទះលែខ 45 ផ្លូវជាតិលែខ 3 ភូមិកំពង់បាយខាងតែបូង
ឃុំកំពង់បាយ សែុកកំពង់បាយ
ខែត្តកំពត ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 33 932 760 / 932 761 / 932 762 / 932 763
ទូរសារលែខ ៖ (855) 33 932 764
អុីម៉ែល

៖ campukpt@campubank.com.kh

កោះកុង
ភូមិ 1 សង្កាត់ដងទង់
កែុងខែមរភូមិន្ទ
េខត្តកោះកុង ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 35 936 600 / 936 601 / 936 602 / 936 603
ទូរសារលែខ ៖ (855) 23 936 604
អុីម៉ែល

៖ campukkg@campubank.com.kh

ផ្រសារលើ(ខ្រត្តសៀមរាប)
ផ្លូវជាតិលែខ ៦ ភូមិចុងកៅស៊ូ សង្កាត់ស្លកែម
កែុងសៀមរាប ខែត្តសៀមរាប ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 63 962 100 / 962 101 / 962 102
ទូរសារលែខ ៖ (855) 63 962 103
អុីម៉ែល

៖ campuplu@campubank.com.kh

ព្រះសីហនុ
ផ្លូវសុភមង្គល សង្កាត់ 2 កែុងពែះសីហនុ
ខែត្តពែះសីហនុ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 34 934 130 / 934 131 / 934 132
ទូរសារលែខ ៖ (855) 34 934 133
អុីម៉ែល

៖ campupsk@campubank.com.kh

ប៉ៅយប៉្រត
ផ្លូវជាតិលែខ 5 ភូមិអូរជែ
សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត កែុងប៉ោយប៉ែត
ខែត្តបនា្ទាយមានជ័យ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 54 967 356 / 967 357 / 967 358
ទូរសារលែខ ៖ (855) 54 967 359
អុីម៉ែល

៖ campuppt@campubank.com.kh

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

បណ្តាញសាខា
សៀមរាប
ផ្ទះលែខ 39-41 វិថីសុីវុតា្ថា ភូមិមណ្ឌល 2
សង្កាត់សា្វាយដង្គុំ កែុងសៀមរាប
ខែត្តសៀមរាប ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 63 964 777 / 964 889
ទូរសារលែខ ៖ (855) 63 963 899
អុីម៉ែល

៖ campusrp@campubank.com.kh

សួង
ផ្ទះលែខ 263 ផ្លូវជាតិលែខ 7 ភូមិជើងឡង
សង្កាត់សួង កែុងសួង
ខែត្តតែបូងឃ្មុំ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 42 218 380 / 218 381 / 218 382 / 218 383
ទូរសារលែខ ៖ (855) 42 218 384
អុីម៉ែល

៖ campusug@campubank.com.kh

តាខ្មៅ
ផ្លូវលែខ 203 កែងផ្លូវលែខ 106
សង្កាត់តាខ្មៅ កែុងតាខ្មៅ
ខែត្តកណា្តាល ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលែខ ៖ (855) 24 985 001 / 985 002 / 985 003
ទូរសារលែខ ៖ (855) 24 985 011
អុីម៉ែល

10

៖ camputakhmao@campubank.com.kh

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ប្រវត្តិធនាគារ
ជីវប្រវត្តិរបស់ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ (ហៅកាត់ថ "ធនាគារ" ឬ "ធនាគារកម្ពុ") តែូវបានបង្កើតឡើងនាថ្ងែទី20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ1992 និងចាប់
ផ្តើមបែតិបត្តិការអាជីវកម្មដំបូងនៅក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជានាថ្ងែទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ1992។ ធនាគារមែរបស់ធនាគារកម្ពុ
គឺធនាគារសាធារណៈ (Public Bank Berhad) ដែលតែូវបានបង្កើត និងមានអាជា្ញាប័ណ្ណធនាគារនៅក្នុងបែទែសមា៉ោឡែសុី។
ធនាគារសាធារណៈ ជាធនាគារកំពូលមួយ និងមានកិត្តិស័ព្ទលែបីលែបាញក្នុងការគែប់គែងដ៏បែុងបែយ័ត្ន សែវាកម្មគួរឱែយស្ញប់ស្ញែង
និងការផ្តល់សែវាកម្មអតិថិជនដែលគា្មៅនភាពលម្អៀង ភាពរឹងមាំនែអភិបាលកិច្ច និងវបែបធម៌អាជីវកម្ម។
សកម្មភាពចមែបងរបស់ធនាគារ
ពាក់ព័ននឹ
្ធ ងសែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

គឺធ្វើបែតិបត្តិការលើរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារ

និងផ្តល់សែវាទាំងឡាយដែល

ធនាគារកម្ពុបានរីកចមែើនធំធាត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

បណា្តាញសាខារបស់ធនាគារបាន

កើនឡើងដល់ 31 សាខា។
ទស្រសនវិស័យរួម
ធនាគារកម្ពុយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួន
► .

ដោយផ្តល់ជូននូវសែវាបែកបដោយបែសិទ្ធភាព និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់គែប់បែភែទអាជីវកម្ម។

► .

ដោយបង្កើតផលិតផល និងសែវាកម្មធនាគារថ្មីៗ។

ធនាគារកម្ពុយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួន
► .

ដោយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកធនាគារតាមរយៈបែក់បំណាច់គួរឲែយទាក់ទាញ

និងផ្តល់ជូននូវ

អត្ថបែយោជន៍បន្ថែមផែសែងៗទៀត ។
► .

ដោយពងែឹងផ្នែកសា្មៅរតីតាមរយៈការបណ្តុះបណា្តាល

និងការអភិវឌែឍន៍បុគ្គលិក

និងផ្តល់ជូននូវឱកាសសមែប់

ការតំឡើងឋានៈ និងតួនាទី ។
ធនាគារកម្ពុយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ដែលខ្លួនផ្តល់សែវាជូន
► .

ដោយកំណត់តួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសតែូវក្នុងសង្គមជាលក្ខណៈរូបិយមួយ ។

► .

ដោយផែសារភា្ជាប់យ៉ោងជិតស្និទ្ធទៅនឹងគោលនយោបាយ

និងគោលបំណងរបស់បែទែសជាតិដើមែបីរួមចំណែកក្នុង

ដំណើរការអភិវឌែឍន៍បែទែសជាតិទាំងមូល ។
....ជាមួយនឹងបូរណភាព ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ការគូសបញ្ជាក់អំពីសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ការិយបរិច្ឆែទបញ្ចប់ថ្ងែទី 31 ខែធ្នូ

2020

2019

បែក់ចំណែញមុនដកពន្ធ

60,379

82,266

បែក់ចំណែញកែយដកពន្ធ

47,596

65,698

ទែពែយសកម្មសរុប

2,705,878

2,676,670

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធ

1,137,556

1,141,550

ទែពែយអកម្មសរុប

2,074,947

2,093,334

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

1,907,199

1,927,748

90,000

90,000

មូលធនភាគទុនិក

630,932

583,336

ការសនែយា និងភាពជាយថភាព

383,630

443,718

ឥណទានមិនដំណើរការ ធៀបនឹងឥណទាន និងបុរែបែទានសរុប

0.63

0.81

ផលចំណូលសុទ្ធពីទែពែយសកម្ម

1.76

2.45

ផលចំណូលសុទ្ធពីមូលធនសុទ្ធ

7.54

11.26

កមែិតការបែក់ធៀបនឹងចំណូលដុល

64.63

64.16

ចំណាយកែពីការបែក់ធៀបនឹងចំណូលដុល

22.55

21.05

197.68

171.97

19.81

19.28

លទ្ធផលបែតិបត្តិការ (ពាន់ដុល្លារអាមែរិក)

ទិន្នន័យតារាងតុលែយការសំខាន់ៗ (ពាន់ដុល្លារអាមែរិក)

ដើមទុនបានបង់

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុ (%)

អនុបាតកែមខណ្ឌសន្ទនីយភាព
អនុបាតសោធនភាព

(រាយការណ៍ឡើងវិញ)
58.58

58.25

ឥណទានដុលធៀបនឹងចំនួនបុគ្គលិក

1,203

1,277

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនធៀបនឹងចំនួនបុគ្គលិក

2,001

2,144

បែក់ចំណែញមុនកាត់ពន្ធធៀបនឹងចំនួនបុគ្គលិក

63.36

91.51

953

899

អនុបាតឥណទានដុលធៀបនឹងបែក់បញ្ញើ
អនុបាតលើផលសមែច (ពាន់ដុល្លារអាមែរិក)

ចំនួនបុគ្គលិក
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ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

តារាងតុល្រយការបំព្រួញរបស់ធនាគារ
��ព��សកម�
9.5%

��ព��អកម� និងមូលធនភាគទុនិក
1.4%
1.8%
3.0%

1.2%
42.0%

0.6%

3.3%

0.7%

70.5%

5.2%

5.4%
41.2%
14.2%

2020

2020

1.3%
9.9%

3.0%

42.6%

1.5%
1.6%

0.8%

3.4%

72.0%

0.7%
4.5%

10.3%

13.2%

2019

35.2%

2019

2020 2019
%
%

2020 2019
%
%

ឥណទាន និងបុ����ទានសុទ�

42.0

42.6

��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន

70.5

72.0

��ក់ប��ើ និង��ក់តម�ល់�ធនាគារនានា

41.2

35.2

��ក់ចំ��ញរក��ាទុក

14.2

13.2

��ក់ប��ើកំណត់�យច��ាប់

5.4

10.3

ទុនប��ុងមិនអាច��ង��ក�ន

5.2

4.5

��ព�� និងបរ�ក�ារ

0.7

0.7

�ើមទុន

3.3

3.4

សាច់��ក់ និងសមតុល��ធនាគារ

9.5

9.9

កម�ីពីធនាគារជាតិ��កម��ជា

3.0

3.0

��ព��សកម����ងៗ

1.2

1.3

��ក់ប��ើធនាគារនានា

1.8

1.6

បំណ�ល����ងៗ

1.4

1.5

ទុនប��ុងតាមច��ាប់

0.6

0.8

-

0.0

ទុនប��ុង����ងៗ
សរុប

100.0 100.0
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សរុប

100.0 100.0
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ការសង្ខ្របទៅលើកំណើនប្រំឆ្នាំរបស់ធនាគារ
��ក់ចំ��ញមុនដកពន�

82.3

60.4

2019 2020

មូលធនភាគទុនិក

��ព��សកម�

1,617.0

ឥណទាន និងបុ����ទាន

2018

2018

2,705.9

2019 2020

លានដុល�ារអា��រ�ក

1,184.6

1,039.4

2017

2017

��ក់ប��ីរបស់អតិថិជន

1,137.6

1,013.0

2016

1,141.6

986.7

លានដុល�ារអា��រ�ក

2016

1,907.2

2019 2020

2,676.7

630.9

583.3

517.6

2018

1,927.7

2017

លានដុល�ារអា��រ�ក

1,631.1

2016

452.7

405.9

លានដុល�ារអា��រ�ក

2,457.5

2018

1,890.3

2017

2,112.7

2016

58.8

60.0

78.6

លានដុល�ារអា��រ�ក
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2019 2020

2016

2017

2018

2019 2020

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

Tan Sri Dato’ Sri Dr.
Teh Hong Piow

Dato’ Mohammed Najeeb bin
Abdullah

បែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលមិនបែតិបត្តិុ

អនុបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលមិនបែតិបត្តិ

Mr. Quah Poh Keat

បណ្ឌិត ឃង្ទី សំអបឌុ
័ លឡា

មិនឯករាជែយ

អភិបាលមិនបែតិបត្តមិ
ិុ នឯករាជែយ

Dato’ Chang Kat Kiam
អភិបាលមិនបែតិបត្តមិ
ិុ នឯករាជែយ

ឯករាជែយ

អភិបាលមិនបែតិបត្តឯករាជែ
ិុ
យ

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

Mr. Ong Ming Teck
អភិបាលបែតិបត្តិ

(តែងតាំងនៅថ្ងែទី26 ខែមែសា ឆ្នាំ2021)
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលគិតត្រឹមថ្ង្រទី30ខ្រមិថុនាឆ្នាំ2021
Tan Sri Dato' Sri Dr. Teh Hong Piow
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្រយ
Tan Sri Dato' Sri Dr. Teh Hong Piow មានអាយុ 91 ឆ្នាំ ភែទបែុស បានចាប់ផ្តើមអាជីពផ្នែកធនាគារនៅឆ្នាំ 1950 និង
មានបទពិសោធន៍ជាង 71 ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានបង្កើតធនាគារសាធារណៈនៅក្នុងឆ្នាំ1965 នៅពែល
ដែលលោកមានអាយុ 35 ឆ្នាំ។ លោកតែូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរបស់ធនាគារសាធារណៈនៅថ្ងែទី30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ1965 និង
ជានាយកបែតិបត្តិនែធនាគារសាធារណៈចាប់តាំងពីថ្ងែចាប់ដំណែីរការអាជីវកម្មនៅខែសីហា
តែងតាំងម្តងទៀតជាបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលនែធនាគារសាធារណៈ

ឆ្នាំ1966។

លោកតែូវបាន

និងជាបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលនែសម្ព័ន្ធធនាគារ

សាធារណៈចាប់តាំងពីថ្ងែទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2002។ លោកបានចូលនិវត្តន៍ក្នុងតួូនាទីជាបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលរបស់ធនាគារ
សាធារណៈនៅថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018។ លោកតែូវបានតែងតាំងជាបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលកិត្ដិយស និងទីបែឹកែសាធនាគារ
សាធារណៈចាប់ពីថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019។
Tan Sri Teh ធា្លាប់ទទួលបានការកោតសរសើរទាំងនៅក្នុងបែទែសមា៉ោឡែសុី និងលើឆកអន្តរជាតិចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ឆ្នើម
ក្នុងនាមជាធនាគារិក និងជានាយកបែតិបត្តិរបស់កែុមហ៊ុនផ្តល់សែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថដែ
ុ លឈានមុខគែ។ រង្វាន់ និងប័ណ្ណសរសើរ
ដែលលោកទទួលបានរួមមាន៖
●

ធនាគារិកពាណិជ្ជអាសុី ឆ្នាំ 1991។

●

ពាណិជ្ជករអាសា៊ាន ឆ្នាំ 1994។

●

ពាណិជ្ជករជោគជ័យរបស់មា៉ោឡែសុី ឆ្នាំ 1997។

●

នាយកបែតិបត្តិមា៉ោឡែសុី ឆ្នាំ 1998។

●

នាយកបែតិបត្តិឆ្នើមបំផុតបែចាំបែទែសមា៉ោឡែសុី ឆ្នាំ 2004។

●

នាយកបែតិបត្តិ Most PR Savvy ឆ្នាំ 2004។

●

រង្វាន់ជោគជ័យជាអ្នកដឹកនាំធនាគារិកអាសុី ឆ្នាំ 2005 សមែប់បែទែសមា៉ោឡែសុី។

●

រង្វាន់សមែប់វិភាគទានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមចំពោះការអភិវឌែឍន៍សែវាហិរញ្ញវត្ថុនៅអាសុី ឆ្នាំ 2006 ។

●

រង្វាន់ជោគជ័យក្នុងឆកជីវិត ឆ្នាំ 2006 ។

●

រង្វាន់ជោគជ័យក្នុងឆកជីវិតនែភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
សមែប់ឆ្នាំ 2006 ។

●

រង្វាន់ធនាគារិកឆ្នើមបំផុតរបស់អាសុី ឆ្នាំ 2006 ។

●

រង្វាន់បុគ្គលិកលក្ខណៈមា៉ោក BrandLaureate ឆ្នាំ 2007។

●

រង្វាន់ធនាគារិកវែឆ្លាតបំផុតរបស់អាសា៊ាន ឆ្នាំ 2007 ។

●

រង្វាន់ជោគជ័យមួយជីវិតក្នុងភាពជាសហគែិនឆ្នាំ 2007។

●

ប័ណ្ណទទួលសា្គាល់ Pila ឆ្នាំ 2007។

●

រង្វាន់ធនាគារិកឆ្នើមរបស់អាសុី ឆ្នាំ 2008។

●

រង្វាន់នាយកបែតិបត្តិឆ្នើមបំផុតបែចាំបែទែសមា៉ោឡែសុី ឆ្នាំ 2009 ។

●

រង្វាន់ឆ្នើមផ្នែកធនាគាររបស់អាសុី ឆ្នាំ 2010 ។

●

រង្វាន់ទទួលសា្គាល់ជានាយកកែុមហ៊ុនអាសុី ឆ្នាំ 2010 បែចាំបែទែសមា៉ោឡែសុី។

●

អ្នកបង្កើតតម្លែនាយកបែតិបត្តិដ៏ឆ្នើមរបស់មា៉ោឡែសុី ឆ្នាំ 2010 ។
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រួមទាំងការលះបង់កមា្លាំងកាយចិត្ត

និងភាពឧសែសាហ៍ពែយាយម

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលគិតត្រឹមថ្ង្រទី30ខ្រមិថុនាឆ្នាំ2021
●

រង្វាន់បុរសឆ្នើម Tun Dr. Mahathir Mohamad ពី BrandLaureate សមែប់ឆ្នាំ 2010 ដល់ឆ្នាំ 2011 ។

●

រង្វាន់នាយកបែតិបត្តិដ៏ឆ្នើម(ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ឆ្នាំ 2011 សមែប់បែទែសមា៉ោឡែសុី ។

●

រង្វាន់ទទួលសា្គាល់ជានាយកកែុមហ៊ុនអាសុី ឆ្នាំ 2011 សមែប់បែទែសមា៉ោឡែសុី។

●

រង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំឈានមុខគែផ្ដល់ដោយ BrandLaureate Premier Brand Icon ឆ្នា ំ2011 ។

●

រង្វាន់នាយកបែតិបត្តិដ៏ឆ្នើម(ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ឆ្នាំ 2012 សមែប់បែទែសមា៉ោឡែសុី ។

●

រង្វាន់ទទួលសា្គាល់ជានាយកកែុមហ៊ុនបែចាំអាសុី ឆ្នាំ 2012 ។

●

រង្វាន់នាយកបែតិបត្តិដ៏ឆ្នើម(ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ឆ្នាំ 2013 សមែប់បែទែសមា៉ោឡែសុី ។

●

រង្វាន់ទទួលសា្គាល់ជានាយកកែុមហ៊ុនអាសុី ឆ្នាំ 2013 បែចាំបែទែសមា៉ោឡែសុី។

●

រង្វាន់ធនាគារិកផ្ដល់ដោយ BrandLaureate ឆ្នាំ 2012 ដល់ឆ្នាំ 2013 ។

●

រង្វាន់នាយកបែតិបត្តិដ៏ឆ្នើម(ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ឆ្នាំ 2014 សមែប់បែទែសមា៉ោឡែសុី ។

●

រង្វាន់ទទួលសា្គាល់ជានាយកកែុមហ៊ុនអាសុី ឆ្នាំ 2014 បែចាំបែទែសមា៉ោឡែសុី។

●

ធនាគាររិកវិសាមញ្ញឆ្នាំ 2015។

●

រង្វាន់ជោគជ័យមួយជីវិតក្នុងភាពជាសហគែិនចិននៅទូទាំងសាកលលោកឆ្នាំ 2015។

●

រង្វាន់ " Icon of Icons- អធិរាជធនាគារិក" ពី BrandLaureate។

●

នាយកបែតិបត្តិដ៏ឆ្នើមបែចាំតំបន់អាសុីឆ្នាំ 2015 របស់មា៉ោឡែសុី។

●

រង្វាន់ជោគជ័យមួយជីវិតពី William "Bills" Seidman ក្្នុងវិស័យសែវាហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2015។

●

រង្វាន់ទទួលសា្គាល់អភិបាលកែុមហ៊ុនឆ្នើមបែចាំតំបន់អាសុីបែចាំឆ្នាំ 2015 របស់មា៉ោឡែសុី។

●

នាយកបែតិបត្តិឆ្នើមជាងគែរបស់អាសុី (ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) បែចាំឆ្នាំ 2016 របស់មា៉ោឡែសុី។

●

រង្វាន់ទទួលសា្គាល់អភិបាលកែុមហ៊ុនឆ្នើមបែចាំតំបន់អាសុីឆ្នាំ 2016 របស់មា៉ោឡែសុី។

●

នាយកបែតិបត្តិឆ្នើមរបស់អាសុី (ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) បែចាំឆ្នាំ 2017 របស់មា៉ោឡែសុី។

●

រង្វាន់ទទួលសា្គាល់អភិបាលកែុមហ៊ុនឆ្នើមបែចាំតំបន់អាសុីបែចាំឆ្នាំ 2017 របស់មា៉ោឡែសុី។

●

ធនាគារិកមា៉ោឡែសុីឆ្នើមគែប់ពែល

●

នាយកបែតិបត្តិឆ្នើមជាងគែរបស់អាសុី (ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) បែចាំឆ្នាំ 2018 របស់មា៉ោឡែសុី។

●

រង្វាន់ BrandLaureate Hall of Fame-Lifetime Achievement Award 2018-Man of the Year

●

រង្វាន់ Grand Prix D'Excellence Brand Leadership Award in Banking

●

រង្វាន់ The Best of Best in Brand Leadership Award 2018 - Overall Championship

●

រង្វាន់ទទួលសា្គាល់អភិបាលកែុមហ៊ុនអាសា៊ានបែចាំឆ្នាំ 2018 របស់មា៉ោឡែសុី។

●

រង្វាន់ទទួលសា្គាល់អភិបាលកែុមហ៊ុនអាសា៊ានបែចាំឆ្នាំ 2019 របស់មា៉ោឡែសុី។

●

រង្វាន់ BrandLaureate Hall of Fame-Lifetime Achievement Award as the Greatest Banking Icon of the
Decade។

Tan

Sri Teh បានទទួលមែដាយ "សមែប់វគ្គបណ្តុះបណា្តាលស្តីពីវិស័យធនាគារវៀតណាម" ពីធនាគាររដ្ឋវៀតណាមក្នុង

ឆ្នាំ

2002

ក្នុងការចូលរួមចំណែកយ៉ោងចែើនរបស់លោកក្នុងវិស័យធនាគារវៀតណាមក្នុងរយៈពែលជាចែើនឆ្នាំកន្លងមក។

Tan Sri Teh ក៏បានទទួលនូវប័ណ្ណទទួលសា្គាល់ឆ្នាំ 2007 ពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជា ដែលជាសក្ខីភាពនែភាពជោគជ័យយ៉ោងល្អ
ឥតខ្ចោះ និងការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធែងរបស់លោកលើវិស័យធនាគារនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលគិតត្រឹមថ្ង្រទី30ខ្រមិថុនាឆ្នាំ2021
Tan Sri Teh តែូវបានបំពាក់មែដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌថ្នាក់ធិបឌិន្ទដោយរាជរដា្ឋាភិបាលនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016
ចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អ និងការចូលរួមចំណែកសែដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចមែើន និងការអភិវឌែឍន៍បែទែសកម្ពុជាក្នុង
រយៈពែល 24 ឆ្នាំកន្លងទៅ។ លោកជាធនាគាររិកមា៉ោឡែសុីដំបូងគែបំផុតដែលបានទទួលពានរង្វាន់ និងមែដាយនែះ។
Tan Sri Teh បានទទួលមែដាយអភិវឌែឍន៍វិស័យធនាគារវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ 2017 ពីធនាគាររដ្ឋវៀតណាម ជាការទទួល
សា្គាល់ទៅនឹងការចូលរួមចំណែកយ៉ោងចែើនចំពោះការកសាង និងអភិវឌែឍវិស័យធនាគារវៀតណាម។ Tan Sri Teh គឺជា
ធនាគាររិកបរទែសដំបូងគែបំផុតនៅក្នុងបែទែសវៀតណាមដែលបានទទួលពានរង្វាន់ និងមែដាយនែះ។
Tan Sri Teh បានទទួលពានរង្វាន់ "ការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធែងក្នុងការលើកកម្ពស់ "ឧត្តមភាពការងរ" និងការពងែឹង
សហជីពពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ 2019" ពីសហជីពពាណិជ្ជកម្មធនាគារវៀតណាម ជាការទទួលសា្គាល់លើការចូលរួមចំណែកដ៏មាន
សារសំខាន់ចំពោះការបង្កើត

និងទែទែង់វបែបធម៌សាជីវកម្មរឹងមាំ

និងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពបុគ្គលិកទាំងអស់របស់

Public Bank Vietnam Ltd។
ជាការទទួលសា្គាល់អំពីការចូលរួមចំណែករបស់លោកចំពោះសង្គម និងសែដ្ឋកិច្ច

លោកបានទទួលសញ្ញាបតែបណ្ឌិតផ្នែក

ចែបាប់ (សញ្ញាបតែកិត្តិយស) ពីសាកលវិទែយាល័យមា៉ោឡែសុីក្នុងឆ្នាំ 1989។
Tan Sri Teh ទទួលបានសញ្ញាបតែបណ្ឌិតកិត្ដិុយសពី The University ពីកែុមបែឹកែសាភិបាល និងពី Academic Senate
នែសាកលវិទែយាល័យ

Sunway

នៅថ្ងែទី28

ខែមករា

ឆ្នាំ2019

ជាការទទួលសា្គាល់ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកក្នុងនាម

ជាធនាគារិកឈានមុខមួយរូបក្នុងចំណោមធនាគាររិកមា៉ោឡែសុី ដែលបានបង្កើត និងតែួតពិនិតែយវាយតម្លែធនាគារសាធារណៈ
កា្លាយជាគែឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុទំនើប និងជាគែឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើសមាហរណកម្ម ពែមទាំងទទួលសា្គាល់ចំពោះការចូលរួម
ចំណែកដ៏មហិមារបស់លោកក្នុងកំណើនវិស័យសែវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់បែទែសមា៉ោឡែសុី។
Tan Sri Teh បានបមែើការងរនៅតាមបណា្តាអង្គភាពផ្ដល់សែវាសាធារណៈជាចែើននៅក្នុងបែទែសសមា៉ោឡែសុី។ លោកធា្លាប់
ជាសមាជិកកែុមបែឹកែសាផ្នែកធុរកិច្ចមា៉ោឡែសុីចាប់ពីឆ្នាំ 1991 ដល់ឆ្្នាំ 1993 ជាសមាជិកបរិធនភិបាលកិច្ចជាតិចាប់ពឆ្នា
ី ំ 1988
ដល់ឆ្នាំ 2001 សមាជិកសា្ថាបនិកនែកែុមបែឹកែសាធុរកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2003 ហើយក៏ជាសមាជិកនែ IPRM Accreditation Privy
Council។
លោកគឺជាសមាជិកកិត្តិយសមួយរូបនៅវិទែយាសា្ថានគែប់គែងមា៉ោឡែសុី

និងវិទែយាសា្ថានឯកទែសធនាគារិកអាសុី

វិទែយាសា្ថាន

ឯកទែសធនាគារិកចកែភពអង់គ្លែស វិទែយាសា្ថានគែប់គែងរដ្ឋបាលចកែភពអង់គ្លែស និងវិទែយាសា្ថានអភិបាលកិចអូ
្ច ស្តែលី ។
ភាពជាអភិបាលរបស់លោក ក្នុងកែុមហ៊ុនមហាជនផែសែងៗស្ថិតកែមសម្ព័ន្ធធនាគារសាធារណៈដែលមានដូចជា បែធានកែុម
បែឹកែសាភិបាល Public Mutual Bhd, Public Financial Holdings Ltd (កែុមហ៊ុនមហាជនចុះបញ្ជីក្នុងផែសារភាគហ៊ុន ហុង
កុង), Public Bank (Hong Kong) Ltd និងបុតែសម្ព័នជាចែ
្ធ
ើនផែសែងទៀតរបស់ធនាគារសាធារណៈ និងជាអភិបាលរបស់
Public Investment Bank Bhd និង Public Islamic Bank Bhd។ ភាពជាអភិបាលក្នុងកែុមហ៊ុនមហាជនផែសែងៗទៀត
មានដូចជាបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលកែុមហ៊ុន

LPI

Capital

Bhd

(កែុមហ៊ុនមហាជនចុះបញ្ជីនៅទីផែសារមូលបតែធំរបស់

កែុមហ៊ុនផែសារមូលបតែ Bursa Malaysia Securities Bhd)។

18

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលគិតត្រឹមថ្ង្រទី30ខ្រមិថុនាឆ្នាំ2021
Dato’ Mohammed Najeeb bin Abdullah
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្រយ
Dato’ Mohammed Najeeb bin Abdullah

អាយុ 67 ឆ្នាំ ភែទបែុស តែូវបានតែងតាំងជាអនុបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាល

មិនបែតិបត្តឯក
ិ រាជែយរបស់ធនាគារកម្ពុនាថ្ងែទី4 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018។
លោកមានបទពិសោធន៍ខាងវិស័យធនាគារនៅក្នុងបែទែសមា៉ោឡែសុីសរុបចំនួន 42 ឆ្នាំ។
ផ្នែកបែតិបត្តការធនាគារ
ិ

នៅតាមសាខាធនាគារធំៗនៅក្នុងបែទែសមា៉ោឡែសុី

លោកមានបទពិសោធន៍ 9 ឆ្នាំ

មុនពែលលោកចូលបមែើការងរនៅធនាគារ

សាធារណៈក្នុងឆ្នាំ 1983 ក្នុងមុខតំណែងជាមនែ្តីជាន់ខ្ពស់ ហើយបនា្ទាប់មកលោកតែូវបានតំឡើងមុខតំណែងទៅជានាយក
សាខានៅក្នុងឆ្នាំ 1985 ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 1995 លោកតែូវបានតែងតាំងជានាយកជាន់ខ្ពស់ដែលមុខតំណែងនះតមែូវឱែយលោក
ទទួលខុសតែូវផ្នែកអភិវឌែឍធុរកិច្ចនៅតាមសាខា។
លោកធា្លាប់ជាបែធានផ្នែកបែតិបត្តិការធនាគារ Islamic របស់ធនាគារសាធារណៈ មុនពែលលោកតែូវបានផ្ទែរ និងតែងតាំងជា
អគ្គនាយកនែ Public Islamic Bank ដែលជាបុតែសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារសាធារណៈក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2008។
លោកបានលឈប់ពី Public Islamic Bank នៅពែលលោកតែូវបានតែងតាំងជាសមាជិកពែឹទ្ធសភាមា៉ោឡែសុីនៅក្នុងខែមែសា
ឆ្នាំ 2010។
លោកបានបញ្ចប់សញ្ញាបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្ម (គណនែយែយ និងហិរញ្ញវត្ថុ) ពីសាកលវិទែយាល័យ Charles
Darwin

បែទែសអូសែ្តាលី។

លោកក៏បានបញ្ចប់សញ្ញាប័តែផ្នែកទីផែសារពី

Chartered

Institute

of

Marketing

នែចកែភពអង់គ្លែសផងដែរ។
Dato' Chang Kat Kiam
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្រយ
Dato' Chang Kat Kiam អាយុ 66 ឆ្នាំ ភែទបែុស ទទួលបានសញ្ញាបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្ម និងតែូវបានតែង
តាំងជាអភិបាលនែធនាគារកម្ពុនៅថ្ងែទី10 ខែមីនា ឆ្នាំ2004។
លោកបានបមែការងរ
ើ
នៅធនាគារសាធារណៈចាប់តាំងពីឆ្នាំ

1975

ហើយលោកមានបទពិសោធន៍លើការធ្វើបែតិបត្តិការ

ធនាគារជាចែើន រួមមានការគែប់គែងសាខា និងសម្ពៀតអាជីវកម្មធនាគារនៅទីសា្នាក់ការកណា្តាល។
លោកតែូវបានតែងតាំងជានាយកបែតិបត្តិបែតិបត្តិការនែធនាគារសាធារណៈ នៅក្នុងឆ្នាំ 2006 ហើយបានផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែង
ជានាយកបែតិបត្តបែ
ិ តិបត្តការ
ិ ជាន់ខ្ពស់នៅខែតុល ឆ្នាំ2013។ លោកតែូវបានតែងតាំងជាមួយមុខតំណែងបច្ចុបែបន្នជានាយករង
បែតិបត្តិនែធនាគារសាធារណៈក្នុងខែមករា ឆ្នាំ2016។
ភាពជាអភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងកែុមហ៊ុនមហាជនផែសែងៗក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារសាធារណៈ
Public Financial Holdings Ltd,

Public Bank (Hong Kong) Ltd,

មានដូចជាអភិបាលកែុមហ៊ុន

Public Finance Ltd, កែុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រង

កម្ពុ ឡុនបា៉ោក ភីអិលសុី កែុមហ៊ុន កម្ពុ សុីឃែយួរឹធី ភីអិលសុី Public Bank Vietnam Ltd និងកែុមហ៊ុន AIA PUBLIC Takaful
Bhd។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលគិតត្រឹមថ្ង្រទី30ខ្រមិថុនាឆ្នាំ2021
លោក Quah Poh Keat
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្រយ
លោក Quah Poh Keat អាយុ 68 ឆ្នាំ ភែទបែុស តែូវបានតែងតាំងជាអភិបាលធនាគារកម្ពុនៅថ្ងែទី11 ខែសីហា ឆ្នាំ2009។
លោកជាអភិបាលមិនបែតិបត្តិឯករាជែយនែធនាគារសាធារណៈដែលជាកែុមហ៊ុនមែ ចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ2008 រហូតដល់
លោកតែូវបានតែងតាំងជានាយករងបែតិបត្តិទី 2 នៅថ្ងែទី1 ខែតុល ឆ្នាំ2013។
លោកតែូវបានផ្លាស់ប្តូរតួនាទីមកជានាយករងបែតិបត្តន
ិ ែធនាគារសាធារណៈនៅថ្ងែទី28 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2013។ លោកបានចូល
និវត្តជានាយករងបែតិបត្តិនែធនាគារសាធារណៈនាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015។ លោកជាសមាជិកមួយរូបនែវិទែយាសា្ថានពន្ធដារ
មា៉ោេឡសីុ

និងសមាគមគណនែយែយករជំនាញជាន់ខ្ពស់

(ACCA)

េហីយក៏ជាសមាជិកមួយរូបនែវិទែយាសា្ថានគណនែយែយករ

មា៉ោេឡសុី វិទែយាសា្ថានគណនែយែយករជំនាញសាធារណៈមា៉េឡសីុ និងវិទែយាសា្ថានគែប់គែងគណនែយែយករជាន់ខ្ពស់ផងដែរ។ លោក
ធា្លាប់ជាដែគូសវនកម្មរបស់កែុមហ៊ុន KPMG ក្នុងបែទែសមា៉ោឡែសីុចាប់តាំងពីខែតុល ឆ្នាំ1982 និងតែូវបានតែងតាំងជាដែគូ
សវនកម្មជាន់ខ្ពស់ (ឬក៏អាចហៅម៉ែយាងទៀតថដែគូសវនកម្មបែតិបត្តិ) ចាប់ពីខែតល
ុ
ឆ្នា2
ំ 000 រហូតដល់ថទ
ែ្ង 3
ី 0 ខែកញ្ញា
ឆំ2
្នា 007។
លោកបានចូលនិវត្តពក
ី ម
ុែ ហ៊ន
ុ នៅថ្ងទ
ែ 3
ី 1 ខែធូ្ន ឆ្នា2
ំ 007។ លោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកសនវកម្ម ពន្ធដារ និងការអនុវត្ត
សោធនភាព និងធា្លាប់បមែើការងរនៅក្នុងបែទែសមា៉ោឡែសុី និងចកែភពអង់គ្លែស បទពិសោធន៍របស់លោក រួមមានការ
ផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធកែុមហ៊ុន បំបែកកែុមហ៊ុន និងឯកជនភាវូបនីយកម្មកែុមហ៊ុន។
ភាពជាអភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងកែុមហ៊ុនមហាជនផែសែងៗក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារសាធារណៈ

មានដូចជា

អភិបាលកែុមហ៊ុន

Public Mutual Bhd, Public Financial Holdings Ltd, Public Bank (Hong Kong) Ltd, Public Bank Vietnam Ltd
កែុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រងកម្ពុ ឡុនបា៉ោក ភីអិលសុី កែុមហ៊ុន កម្ពុ សុីឃែយួរឹធី ភីអិលសុី និងកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធផែសែងទៀតរបស់ធនាគារ
សាធារណៈ។

ភាពជាអភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងកែុមហ៊ុនមហាជនផែសែងៗ

មា៉ោឡែសុីដែលក្នុងនះរួមមានកែុមហ៊ុន

Kuala

Lumpur

Kepong

Berhad,

ដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើទីផែសារមូលបតែ
Paramount

Corporation

Berhad

និង Malayan Flour Mills Berhad។

បណ្ឌិតឃង្ទីសំអ័ប
 ឌុលឡា
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្រយ
បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័បឌុលឡា អាយុ 80 ឆ្នាំ ភែទបែុស តែូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរបស់ធនាគារកម្ពុនៅថ្ងែទី27 ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2014។ បណ្ឌិត ឃង្ទី មានបទពិសោធន៍ 17 ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបតែថ្នាក់បណ្ឌិតរដ្ឋបាលអាជីវកម្ម

(អាជីវកម្ម

និងហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិ)

ពីសាកលវិទែយាល័យ

Wisconsin-Madison (សហរដ្ឋអាមែរិក)។ លោកក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្មលើមុខជំនាញ
ហិរញ្ញវត្ថុ វិនិយោគ និងបែតិបត្តការធនាគារ
ិ
ហើយលោកក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបតែជាន់ខ្ពសផ្ន
់ ែកវិទែយាសាសែ្តអាជីវកម្ម និង
ហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិពីសាកលវិទែយាល័យ Wisconsin-Madison (សហរដ្ឋអាមែរិក) ផងដែរ។
បច្ចុបែបន្ន លោកគឺជាសមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាលរបស់នីយ័តករមូលបតែកម្ពុជា (ន.ម.ក) និងជាសមាជិកវិទែយាសា្ថានសភាកម្ពុជា
(the Parliamentary Institute of Cambodia) ហើយជាទីបែឹកែសារបស់កែុមបែឹកែសាគណនែយែយជាតិ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលគិតត្រឹមថ្ង្រទី30ខ្រមិថុនាឆ្នាំ2021
Ong Ming Teck
អភិបាលប្រតិបត្តិ
លោក Ong Ming Teck អាយុ 58 ឆ្នាំ ភែទបែុស តែូវបានតែងតាំងជាអភិបាលបែតិបត្តិនែធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ
នៅថ្ងែទី26 ខែមែសា ឆ្នាំ2021។
លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបតែផ្នែកអាជីវកម្ម (រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម) ពី Royal Melbourne Institute of Technology, AMIM,
DBFS និង CCP។ លោកបានចូលបមែើការងរនៅសម្ព័ន្ធធនាគារសាធារណៈរយៈពែល 38 ឆ្នាំ។ លោកកាន់មុខតំណែង
សំខាន់ៗជាចែើននៅធនាគារសាធារណៈ

មុនពែលលោកតែូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករងនែធនាគារកម្ពុនៅ

ថ្ងែទី10 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2008។ លោកតែូវបានតែងតាំងជានាយកបែតិបត្តិនែធនាគារកម្ពុចាប់ពីថ្ងែទី11 ខែមករា ឆ្នាំ2021។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

របាយការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

TAN SRI DATO' SRI DR. TEH HONG PIOW
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្រយ
ឆ្នាំ 2020 គឺជាឆ្នាំដ៏គួរឱែយចងចាំបំផុតមួយក្នុងចំណោមឆ្នាំនានាជាចែើនទសវតែសរ៍កន្លងមកនែះសមែប់បែជាជននៅក្នុងបែទែស
កម្ពុជា ដោយសារការអូសបនា្លាយដ៏យូរនែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19 នៅទូទាំងសាកលលោក។ សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុង
ឆ្នាំ2020 មានកំណើនអវិជ្ជមានចំនួន 3.1 ភាគរយ ដែលជាការធា្លាក់ចុះយ៉ោងចែើនបំផុតមិនធា្លាប់មាននៅក្នុងបែវត្តិសាសែ្ដ
កម្ពុជា។
ជាទូទៅ

តមែូវការឥណទានបានថយចុះ

ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ

កូវីដ

19។

ដោយឡែក

ហិរញ្ញបែបទានលំនៅដា្ឋាន និងអាជីវកម្ម ក្នុងកមែិតទាបទៅមធែយមនៅតែមានតមែូវការសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និងមធែយម។
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈសមែចបានបែក់ចំណែញមុនបង់ពន្ធចំនួន 60.38 លនដុល្លារអាមែរិក ធា្លាក់ចុះចំនួន 21.89
លនដុល្លារអាមែរិក ឬស្មើនឹង 26.61% សមែប់ការិយបរិច្ឆែទគិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 បើបែៀបធៀបទៅនឹងរយៈពែល
ដូចគា្នានៅឆ្នាំមុន។ ការធា្លាក់ចុះចំនួនបែក់ចំណែញយ៉ោងចែើននែះ គឺដោយសារតែការថយចុះចំណូលការបែក់ និងសោហ៊ុយ
និងកមែជើងសារសុទ្ធ និងវិធានការបែុងបែយ័ត្នដែលបានអនុវត្តដើមែបីផ្ដល់សំវិធានធនលើឥណទានខាតបង់រំពឹងទុក។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

របាយការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
លទ្ធផលអាជីវកម្ម
បើទោះបីបរិយកាសបែតិបត្តិការមានបញ្ហាបែឈមខា្លាំងដែលបណា្តាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19 ឥណទាន និង
បុរែបែទានដុលរបស់ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈបានធា្លាក់ចុះកមែិតតិចបំផុតចំនួន 1.60 លន ដុល្លារអាមែរិក ឬស្មើនឹង 0.14%
មកតែឹម 1,146.58 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
សកម្មភាពហិរញ្ញបែបទានរបស់ធនាគារបានផ្ដល់ជូនឧសែសាហកម្ម និងវិស័យសែដ្ឋកិច្ចជាចែើនផែសែងគា្នា ដោយផ្តតជាសំខាន់
ទៅលើវិស័យលក់ដុំ និងលក់រាយ (23.37%) សំណង់ (13.95%) សែវាកម្ម (11.56%) ទំនិញបែើបែស់ (11.90%)
អចលនទែពែយ (12.13%) លំនៅដា្ឋាន (9.35%) និងកម្មន្ដសាល (5.05%)។
ធនាគារកម្ពុសមែចបានសម្ពៀតឥណទានជាបែក់រៀលចំនួន 764.70 ពាន់លនរៀល ឬស្មើនឹង 189.0 លនដុល្លារអាមែរិក
គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ឬស្មើនឹង 16.48% ធៀបទៅនឹងសម្ពៀតឥណទានសុរប ដោយចំនួនឥណទានជាបែក់រៀល
ដែលបានផ្ដល់នែះលើសពីចំនួនឥណទានអបែបរមា 10% ដែលកំណត់ដោយធនាគារជាតិនែកម្ពុជាសមែប់ធនាគារពាណិជ្ជ
ទាំងអស់តែឹមដំណាច់ឆ្នាំ 2019។
ចំពោះអាជីវកម្មបែក់បញ្ញើ

ធនាគារកម្ពុបន្ដបែឈមនឹងការបែកួតបែជែងកាន់តែខា្លាំងជាបន្ដបនា្ទាប់នៅក្នុងទីផែសារនែះ។

បែក់បញ្ញើអតិថិជនរបស់ធនាគារកម្ពុបានធា្លាក់ចុះ 20.55 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិក
គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ដោយបែក់បញ្ញើភាគចែើនទទួលបានពីគណនីចរន្ដ និងគណនីសនែសំដែលមានថ្លែដើមទាប។
យុទ្ធសាសែ្ដអាជីវកម្ម
ដើមែបីអតិថិជនរបស់ខ្លួន ធនាគារកម្ពុបាននឹងកំពុងបន្ដអភិវឌែឍឆ្ពោះទៅរកវិស័យឌីជីថល និងផ្ដល់ជូនសែវាកម្មល្អបំផុត ហើយខិត
ខំបែឹងបែងផ្ដល់តម្លែសែវាកាន់តែបែសើរ យកចិត្តទុកដាក់លើមតិយោបល់របស់អតិថិជន និងពែយាយមឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវ
ការរបស់អតិថិជនភា្លាមៗ។

ធនាគារកម្ពុបន្ដកែលម្អលក្ខណពិសែសនែផលិតផល

និងសែវាកម្មរបស់ខ្លួនដើមែបីសែបទៅតាម

តមែូវការគែប់បែភែទរបស់អតិថិជន និងជមែុញនវានុវត្ដន៍ដើមែបីផ្ដល់ភាពងយសែួល និងបែសិទ្ធភាពកាន់តែបែសើរសមែប់
តមែូវការបែតិបត្តិការធនាគាររបស់អតិថិជន។ សមត្ថភាពក្នុងការពែយាករណ៍តមែូវការអតិថិជន និងការឆ្លើយតបតាមតមែូវការ
លើសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនបាននឹងបន្ដសមែួចទមែង់ស្ដង់ដារសែវាកម្មរបស់ធនាគារកម្ពុ

ឈានដល់កមែិតខ្ពស់មួយ

កមែិតទៀតនាពែលបច្ចុបែបន្ន។
ដើមែបីបមែើដល់សហគមឱែយកាន់តែទូលំទូលយ

ធនាគារកម្ពុតែងតែដើរតួនាទីយ៉ោងសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពមនុសែសធម៌

និង

សង្គម។ ក្នុងឆ្នាំ 2020 បរិយកាសបែតិបត្តិការបែឈមនឹងបញ្ហាបែឈមដ៏ធំដែលបណា្តាលមកពីការឆ្លងរាលដាលជាសាកល
នែជំងឺកូវីដ 19។ ការឆ្លងរាលដាលជាសាកលដោយមិនបានរំពឹងទុកនែះ បានបង្ខំផ្អាកសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោក
ដោយបែទែសជាចែើន ក្នុងនះរួមមានបែទែសកម្ពុជាបានចាត់វិធានការចាំបាច់នានា ដើមែបីទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ
ដ៏កាចសាហាវនែះ។
ការគាំទែអតិថិជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់
ធនាគារកម្ពុបានដាក់ចែញនូវសកម្មភាពជាមុន

ដើមែបីផ្ដល់ការពនែយាពែលទូទាត់សងឥណទានដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន

តាមរយៈការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ និងពនែយារពែលទូទាត់សងជូនអតិថិជនជាឯកត្តបុគ្គល និងអតិថិជនជាមា្ចោស់អាជីវកម្ម
ដែលមានសិទិ្ធទទួលបានការអនុគែះ។ ក្នុងចំណោមការអនុគែះដែលបានផ្ដល់ជូន គឺការផ្ដល់ការពនែយារពែលទូទាត់សង
ឥណទាន ការបង់តែការបែក់ ឬការបែក់មួយចំនួន និងការពនែយារឥណបែតិទាន។
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនាពែលថ្មីៗរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាក្នុងការគាំទែដល់វិស័យធនាគារ គឺធ្វើឡើងទាន់ពែលវែល និងមាន
ភាពរឹងមាំដែលជាជំនួយចាំបាច់បំផុតសមែប់គែប់វិស័យនែសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ជាពិសែស

សហគែសខា្នាតតូច និងមធែយម

និងឯកត្តបុគ្គលដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

របាយការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
ដោយសារការឆ្លងរាលដាលជំងឺ កូវីដ ១៩ កាន់តែខា្លាំងឡើងនៅលើសាកលលោក ធនាគារមានការពែួយបារម្ភយ៉ោងខា្លាំង
អំពីផលប៉ះពាល់នែជំងឺនែះមកលើបែជាជាតិ

ហើយសងែឃឹមថការជួយសមែួលនែះនឹងជួយសមែលបន្ទុកអតិថិជនរបស់

ខ្លួន។ ធនាគារកម្ពុនឹងបន្ដតែៀមផ្ដល់ការពនែយារពែលទូទាត់សងឥណទាន ដើមែបីជួយសមែលដល់អតិថិជនទាំងអស់របស់
ខ្លួនលើសា្ថានភាពលំហូរសាច់បែក់

និងជួយសមែលផលវិបាកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងរយៈពែលដ៏លំបាក

និងពោរពែញទៅ

ដោយបញ្ហាបែឈមយ៉ោងចែើន។
បណា្តាញសាខា
នៅក្នុងឆ្នាំ

2020

ធនាគារមានបណា្តាញសាខាចំនួន

31

សាខា។

ការប្តែជា្ញារបស់ធនាគារកម្ពុក្នុងការផ្តល់នូវសែវាកម្ម

បែកបដោយបែសិទ្ធភាព និងភាពងយសែួលក្នុងការធ្វើបែតិបត្តិការធនាគារជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន បានស្តែងឱែយឃើញតាម
រយៈការតំឡើងមា៉ោសុីនដកដាក់សាច់បែក់ (Cash Recycling Machines) ចំនួន 2 គែឿងបន្ថែមនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលធ្វើឱែយ
បណា្តាញមា៉ោសុីនអែធីអឹម និងមា៉ោសុីនដកដាក់សាច់បែកសរុ
់ បមានចំនួន 74 គែឿង។
ការយកចិត្តទុកដាក់ និងការប្តែជា្ញា
បើទោះបីជាលក្ខខណ្ឌបែតិបត្តិការមានភាពលំបាក ជាថ្មីម្ដងទៀត ធនាគារកម្ពុបានស្ដែងឱែយឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការ
ឆ្លងកាត់ពែលវែលដែលពោរពែញដោយបញ្ហាបែឈមខា្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនែះ។
ស្ថិតក្នុងអំឡុងពែលមិនបែកដបែជា វាជារឿងដែលពិបាកកំណត់ថតើការឆ្លងរាលដាលជាសាកលនែជំងឺកូវីដ 19 អាចតែូវ
បានបញ្ចប់នៅពែលណា និងរបៀបណានះ របៀបគែប់គែងតាមបែបសាមញ្ញនឹងមិនមានលក្ខណៈគែប់គែន់ដើមែបីរកែសា
អាជីវកម្មបានទែ។

ដើមែបីតែៀមខ្លួនទៅនឹងភាពមិនបែកដបែជាខាងមុខ

ដើមែបីធានាថអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
បរិយកាសអាជីវកម្ម

ធនាគារកម្ពុបានបន្ដបង្កើនកិច្ចខិតខំបែឹងបែង

និងការអនុវត្តការគែប់គែងហានិភ័យនៅតែដើរសែបជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ

ហើយទមែង់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅតែរកែសាបានស្ថែរភាព

និងភាពបត់បែន

បើទោះបីជាពែលនែះ

ធនាគារកម្ពុកំពុងតមែង់ទិសរបស់ខ្លួនដើមែបីភាពរីកចមែើនទៅមុខ។
ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ
ដោយទទួលបានការគាំទែ និងទំនក
ុ ចិតព
្ត អ
ី តិថជ
ិ ន ធនាគារកម្ពអា
ុ ចរកែសាផលចំណញ
ែ និងឆ្លងកាត់ឆដ
ំ្នា ល
ែ ពោរពែញដោយបញ្ហា
បែឈម។ យើងខ្ញស
ំុ ម
ូ ថ្លង
ែ អំណរគុណដល់គណៈគែបគ
់ ង
ែ និងបុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់ចំពោះការខិតខំបង
ឹែ បែង និងការលះបងរ់ បស់
ពួកគែ។ យើងខ្ញស
ំុ ម
ូ ថ្លង
ែ អំណរគុណយ៉ោងជែលជែដល់ធនាគារជាតិនក
ែ ម្ពជា
ុ
និងគែបអា
់ ជា្ញាធរពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ អស់ចំពោះការ
ណែនាំ និងគាំទែ ជាពិសស
ែ អំឡង
ុ ពែលវិបត្តស
ិ ខ
ុ ភាពនាពែលបច្ចប
ុ បែ ន្ន។
TAN SRI DATO' SRI DR. TEH HONG PIOW
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្រយ
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
កែុមបែឹកែសាភិបាលរៀបចំ

និងពិនិតែយឡើងវិញទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្តែរបស់ធនាគារជារៀងរាល់ឆ្នាំដើមែបីឱែយសែបទៅ

នឹងទិសដៅ និងគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ធនាគារអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទីផែសារ និងសែដ្ឋកិច្ច។ កែុមបែឹកែសាភិបាលអនុម័ត
គមែងថវិកាបែចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារ

ហើយធ្វើការតែួតពិនិតែយឡើងវិញទៅលើដំណើរការលូតលស់ជាដំណាក់កាលដែល

អនុវត្តដោយផ្នែកនានាជាមួយនឹងគមែងថវិកា។

កែុមបែឹកែសាភិបាលក៏ពិនិតែយឡើងវិញផងដែរលើផែនការសកម្មភាពដែលបាន

អនុវត្តដោយគណៈគែប់គែងក្នុងការសមែចគោលដៅអាជីវកម្ម។
កែុមបែឹកែសាភិបាលបែកាន់យកស្តង់ដារអបែបបរមា និងបង្កើតគោលនយោបាយស្តីអំពីការគែប់គែងហានិភ័យឥណទាន និងគន្លឹះ
សំខាន់ផែសែងៗទៀតនែកិច្ចបែតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។
ភារកិច្ចចមែបងផែសែងទៀតរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាល
របស់ធនាគារ

រួមមានការតែួតពិនិតែយជាបែចាំទៅលើបែតិបត្តិការអាជីវកម្ម

ហើយធានាថរាល់ហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុង

និងការអនុវត្ត

និងដំណើរការគែប់គែងហានិភ័យមាន

បែសិទ្ធភាពក្នុងការបា៉ោន់បែមាណ និងគែប់គែងហានិភ័យអាជីវកម្ម ហានិភ័យបែតិបត្តិការ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផែសារ
និងហានិភ័យសន្ទនីយភាពដែលតែូវបានអនុវត្តជាបែចាំ។
ទៀតអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំ

កែុមបែឹកែសាភិបាលអនុវត្តមុខងរ

និងការទទួលខុសតែូវផែសែងៗ

និងទិសដៅដែលបានដាក់ចែញដោយធនាគារជាតិនែកម្ពុជាពីពែលមួយទៅ

ពែលមួយ ។
គណៈកម្មការឯកទ្រស
កែុមបែឹកែសាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការកមែិតអភិបាលដែលមានដូចខាងកែម

សែបតាមបែកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចរបស់

គែឹះសា្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ៖
●

គណៈកម្មការសវនកម្ម

●

គណៈកម្មការគែប់គែងហានិភ័យ

●

គណៈកម្មការតែងតាំង និងផ្ដល់តម្លែការ

សមាសភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

គណៈកម្មការគែប់គែងហានិភ័យ

និងគណៈកម្មការតែងតាំង

និងផ្ដល់តម្លែការ

រួមមាន Dato' Mohammed Najeeb bin Abdullah បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័បឌុលឡា និងលោក Quah Poh Keat។
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងការទទួលបានព័ត៌មាន
កិច្ចបែជុំកែុមបែឹកែសាភិបាលតែូវបានរៀបចំយ៉ោងតិច 4 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ របាយការណ៍លើដំណើរការរីកចមែើននែបែតិបត្តិការ
អាជីវកម្មតែូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈគែប់គែងរបស់ធនាគារ ហើយដាក់ជូនសមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាលដើមែបធ្វ
ី ើការពិនិតែយ
ឡើងវិញ។

ក្នុងកិច្ចបែជុំកែុមបែឹកែសាភិបាល

សមាជិកនែកែុមបែឹកែសាភិបាលក៏ធ្វើការវាយតម្លែលើសំណើអាជីវកម្មដែលតមែូវ

ុ ធនាគារ។
ឱែយមានការយល់ពែមពីកែុមបែឹកែសាភិបាល ដោយយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌតមែូវនែចែបាប់ ឬឥទ្ធិពលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថលើ
របៀបវារៈសមែប់រាល់កិច្ចបែជុំកែុមបែឹកែសាភិបាល ពែមទាំងរបាយការណ៍គណៈគែប់គែងលម្អិត លិខិតស្នើសុំ និងឯកសារ
ពាក់ព័នផែ
្ធ សែងៗទៀតតែូវបានផ្តល់ជូនដល់អភិបាលទាំងអស់ពិនិតែយមុនពែលបែជុំកែុមបែឹកែសាភិបាល ដើមែបីឱែយអភិបាលមានពែល
គែប់គែនក្ន
់ ុងការតែួតពិនិតែយសារឡើងវិញ និងអាចពិភាកែសានៅក្នុងកិច្ចបែជុំ និងជាជំនួយដល់ការសមែចចិតរបស់
្ត
អភិបាល
ទាំងអស់ផងដែរ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
រាល់កំណត់ហែតុនែកិច្ចបែជុំកែុមបែឹកែសាភិបាលតែូវបានចែកជូនដល់គែប់អភិបាលទាំងអស់

ដើមែបីធ្វើការតែួតពិនិតែយមុននឹង

បញ្ជាក់ថតែឹមតែូវទៅលើកំណត់ហែតុក្នុងកិច្ចបែជុំកែុមបែឹកែសាភិបាលលើកកែយ។
អភិបាលទាំងអស់តែូវបានជូនដំណឹងជាទៀងទាត់តាមរយៈលែខាធិការកែុមបែឹកែសាភិបាលស្តីពីចែបាប់ថ្មីៗ

ពែមទាំងលិខិត

បទដា្ឋាននានាដែលទាក់ទងទៅនឹងតួនាទី និងការទទួលខុសតែូវរបស់អភិបាល រួមបញ្ចូលទាំងគោលការណ៍ណែនាំដែលចែញ
ដោយធនាគារជាតិនែកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ។ សមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាលទាំងអស់បានតែៀមជាសែច
ក្នុងការទទួលយកការជូនដំណឹងពីលែខាធិការ

ហើយអភិបាលទាំងអស់មានសែរីភាពក្នុងការស្វែងរកការបែឹកែសាពីខាងកែ

បែសិនបើអភិបាលមានតមែូវការ។
ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង
ការទទួលខុសតែូវ
កែុមបែឹកែសាភិបាលនែធនាគារកម្ពុទទួលខុសតែូវចំពោះតមែូវការ
កែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ ភិបាលធានាឱែយបានបែកដថ

និងបែសិទ្ធភាពនែបព
ែ ន
័ ត
្ធ ត
ួែ ពិនត
ិ យែ ផ្ទក
ែ ង
ុ្ន របស់ធនាគារ។

បែពន
័ ន
្ធ ះែ នឹងគែបគ
់ ង
ែ ផ្នក
ែ សំខាន់ៗនែហានិភ័យរបស់ធនាគារក្នុងកមែិតមួយដើមែបី

បង្កើនឱកាសដែលអាចសមែចបាននូវគោលនយោបាយ និងគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ កែុមបែឹកែសាភិបាលនៅបន្ត
តែួតពិនិតែយឡើងវិញលើបែព័ន្ធនែះដើមែបីធានាឱែយបែកដថ

បែព័នតែ
្ធ ត
ួ ពិនត
ិ យែ ផ្ទក
ែ ង
ុ្ន នែះផ្តលន
់ វូ ការធានាដ៏សមរមែយមួយ

ប៉ន
ុ ែ្ត

ពុបាន
ំ
ធានាទាំងសែង
ុ ចំពោះកំហស
ុ ខុសឆ្គងជាសារវ័នរបស់
្ត
គណៈគែប់គែង និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងការកត់តែ ឬចំពោះការ
ខូចខាត ឬកែងបន្លំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនះទែ។
កែុមបែឹកែសាភិបាលបានបង្កើតឡើងនូវដំណើរការបន្តបនា្ទាប់ដើមែបីកំណត់អត្តសញ្ញាណ វាយតម្លែ និងគែប់គែងហានិភ័យសំខាន់ៗ
ដែលធនាគារបានជួបបែទះ

ហើយដំណើរការនែះរួមមានការពងែឹងបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងនៅពែលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរ

បរិយកាសអាជីវកម្ម ឬការផ្លាស់ប្តូរបទបែបញ្ញត្តិ។ ដំណើរការនែះតែូវបានតែួតពិនិតែយយ៉ោងទៀងទាត់ដោយកែុមបែឹកែសាភិបាល។
គណៈគែបគ
់ ង
ែ ជួយដល់កម
ុែ បែក
ឹ សា
ែ ភិបាលក្នង
ុ ការអនុវត្តនវូ គោលនយោបាយ

និងនីតវិ ធ
ិ រី បស់កម
ុែ បែក
ឹ សា
ែ ភិបាលទៅលើ

ហានិភយ
័
និងការតែត
ួ ពិនត
ិ យែ ដោយការកំណត់ និងវាយតម្លល
ែ ហា
ើ និភយ
័ ដែលបានជួបបែទះ និងជួយក្នង
ុ ការរៀបចំ ការធ្វើ
បែតប
ិ ត្តកា
ិ រ និងការតាមដាននូវការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងដើមែបីសមែល និងគែប់គែងហានិភ័យទាំងនែះ។
កែុមបែឹកែសាភិបាលពិនិតែយឃើញថ

បែព័ន្ធតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងកំពុងតែូវបានអនុវត្តសមែប់ឆ្នាំនែះ

ដែលស្ថិតនៅកែមការតែត
ួ

ពិនត
ិ យែ និងការធ្វប
ើ ច្ចប
ុ បែ ន្នកម្មនកា
ែ រចែញផែសាយរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថមា
ុ នលក្ខណៈគែបគ
់ ន
ែ ់ និងបែសទ
ិ ភា
្ធ ពក្នុងការការពារការ
វិនិយោគរបស់មា្ចោស់ភាគហ៊ុន ផលបែយោជន៍របស់អតិថិជន និយ័តករ និងនិយោជិត និងទែពែយសកម្មរបស់ធនាគារ ។
ដំណើរការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងសំខាន់ៗ
ដំណើរការសំខាន់ៗដែលតែូវបានបង្កើតឡើងដើមែបីពិនិតែយមើលភាពគែប់គែន់

និងបែសិទ្ធភាពនែបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយផ្ទក្ន
ែ ុង

មានដូចខាងកែម៖
(i)

គណៈកម្មការកែុមបែឹកែសាភិបាលបែតិបត្តិរបស់ធនាគារ

តែូវបានបង្កើតឡើងដោយកែុមបែឹកែសាភិបាល

ដើមែបគែ
ី ប់គែង

អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងដើមែបីធានាឱែយបែកដថ បែតិបត្តិការរបស់ធនាគារគឺអនុលោមតាមគោលដៅយុទ្ធសាសែ្ត និង
ថវិកាបែចាំឆ្នាំរបស់សាជីវកម្ម

ក៏ដូចជាគោលនយោបាយ

និងទិសដៅអាជីវកម្មដែលបានអនុម័តដោយកែុមបែឹកែសា

ភិបាល។ គណៈកមា្មៅធិការកែុមបែឹកែសាភិបាលបែតិបត្តិអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តដែលបានអនុម័តដោយកែុមបែឹកែសាភិបាល និង
ដោះសែយបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារការផ្លាស់ប្តូរបរិយកាសអាជីវកម្មខាងកែ

និងលក្ខខណ្ឌបែតិបត្តិការ

ផ្ទែក្នុង។ គណៈកម្មការថ្នាក់គែប់គែងតែូវបានបង្កើតដើមែបីបំពែញមុខងរដែលបានចែងខាងលើ ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
(ii)

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ធនាគារតែួតពិនិតែយឡើងវិញនូវបញ្ហាតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុង ដែលបានកំណត់ដោយនាយកដា្ឋាន
សវនកម្មផ្ទែក្នុង សវនករឯករាជែយ និយ័តកម្មសិទ្ធិអំណាច និងគណៈគែប់គែង និងវាយតម្លែលើភាពគែប់គែន់

និង

បែសិទ្ធភាពគែប់គែងហានិភ័យ និងបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុង។ កំណត់ហែតុនែកិច្ចបែជុំគណៈកម្មការសវនកម្មតែូវបាន
កំណត់ជារបៀបវារៈសមែបដាក់
់
ជូនកែុមបែឹកែសាភិបាលនែធនាគារជារៀងរាល់តែីមាស។
(iii) គណៈកម្មការគែប់គែងហានិភ័យរបស់ធនាគារតែូវបានបង្កើតឡើងដោយកែុមបែឹកែសាភិបាល
គែងទាំងសែុងនែផ្នែកសំខាន់ៗនែហានិភ័យរបស់ធនាគារ

ដើមែបីជួយពិនិតែយការគែប់

និងតែួតពិនិតែយការគែប់គែងផ្ទែក្នុងដែលបានកំណត់ដោយ

នាយកដា្ឋានគែប់គែងហានិភ័យ។
(iv) នាយកដា្ឋានសវនកម្មផ្ទែក្នុងធ្វើសវនកម្មបែចាំគែដើមែបីវាយតម្លែសមត្ថភាព

បែសិទ្ធភាព

និងភាពតែឹមតែូវលើបែព័ន្ធ

តែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុង និងលើកឡើងនូវរបកគំហើញជាសារវ័ន្តពាក់ព័ន្ធនឹងភាពខ្វះចន្លាះ ឬភាពមិនតែឹមតែូវ ។ សវនកម្មតែូវ
បានអនុវត្តតាមសាខា និងនាយកដា្ឋាននៅទីសា្នាក់ការកណា្តាល ដែលចំនួនដងនែការធ្វើសវនកម្មតែូវបានកំណត់ដោយ
កមែិតនែហានិភ័យដែលបានវាយតម្លែ ដើមែបីផ្តល់របាយការណ៍ដែលមានភាពឯករាជែយ និងគោលបំណងស្តីពីបែតិបត្តិការ
និងសកម្មភាពគែប់គែងនៅនាយកដា្ឋាននៅទីសា្នាក់ការកណា្តាល និងគែប់សាខាទាំងអស់។ ផែនការសវនកម្មបែចាំឆ្នាំតែូវ
បានតែួតពិនិតែយ

និងអនុម័តដោយគណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ធនាគារ ហើយលទ្ធផលនែការធ្វើសវនកម្មតែូវដាក់ជូន

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ធនាគារដើមែបីពិនិតែយនៅក្នុងកិច្ចបែជុំបែចាំគែ។
(v)

នាយកដា្ឋានមុខងរបែតិបត្តិតាម

និងបែឆំងការសមា្អាតបែក់របស់ធនាគារធ្វើការពិនិតែយលើការអនុវត្តសែបតាមចែបាប់

បទបែបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ទែក្នុង ហើយលើកឡើងពីរបកគំហើញពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនអនុវត្តតាម ដាក់ជូន
គណៈកម្មការគែប់គែងហានិភ័យរបស់ធនាគារសមែប់ពិនិតែយក្នុងកិច្ចបែជុំបែចាំគែ។
(vi) គណៈកម្មការបែតិបត្តិការរបស់ធនាគារក៏តែូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងការផ្តល់សិទ្ធិសមសែប ដើមែបីធានាបែសិទ្ធភាព
គែប់គែង និងតែួតពិនិតែយបែតិបត្តិការអាជីវកម្មស្នូលរបស់ធនាគារ។ គណៈកម្មការទាំងនែះរួមមាន

គណៈកម្មការ

ឥណទាន និងគណៈកមា្មៅការធនធានមនុសែសនែសម្ព័ន្ធធនាគារសាធារណៈ គណៈកម្មការគែប់គែងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម
និងគណៈកម្មការដឹកនាំព័ត៌មានវិទែយា។
(vii) ផែនការអាជីវកម្មបែចាំឆ្នាំ

និងថវិកាបែចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារតែូវបានតែួតពិនិតែយ

លទ្ធផលបែតបត្ត
ិ ិការរបស់ធនាគារតែូវបានវាយតម្លែ

និងអនុម័តដោយកែុមបែឹកែសាភិបាល។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងថវិកាដែលបានអនុម័ត

និងសែចក្តពនែ
ី យល់

ចំពោះភាពខុសគា្នាជាសារវ័ន្តតែូវបានផ្តល់ជូនកែុមបែឹកែសាភិបាលរៀងរាល់តែីមាស។
(viii) សែចក្តីណែនាំរបស់ធនាគារសមែប់ការជួល

និងបញែឈប់បុគ្គលិក

កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលជាផ្លូវការ

សមែបបុ
់ គ្គលិក

និងការវាយតម្លែបែចាំឆមាស ឬបែចាំឆ្នាំ ដើមែបីលើកកម្ពស់កមែិតសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច និង
ការទទួលខុសតែូវ។
(ix) កែុមបែឹកែសាភិបាលទទួល និងតែួតពិនិតែយរបាយការណ៍ពីគណៈគែប់គែងយ៉ោងទៀងទាត់ ។ របាយការណ៍ព័ត៌មានទាំង
នែះរួមមាន របាយការណ៍គណនែយែយនិងហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ស្តីពីការតែួតពិនិតែយដែលអនុវត្តសែបតាមចែបាប់

ធនាគារ និងសែចក្តីណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា ស្តីពីការផ្តល់កម្ចី ភាពគែប់គែន់នែដើមទុន និងលក្ខខណ្ឌតមែូវនែ
បទបែបញ្ញត្តិផែសែងៗទៀត របាយការណ៍បែចាំគែស្តីពីបែតិបត្តិការអាជីវកម្មដែលតែូវបានកំណត់ជារបៀបវារៈនៅកិចបែ
្ច ជុំ
កែុមបែឹកែសាភិបាលបែចាំតែីមាស។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
(x)

គោលនយោបាយ

និងការកមែិតសិទ្ធិអំណាចដែលតែូវបានដាក់ទៅលើគណៈគែប់គែងនៅក្នុងធនាគារដែលទាក់ទង

នឹងបែតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងសែវាកម្មធនាគារបែចាំថ្ងែ ការបន្ថែមកមែិតឥណទាន ការវិនិយោគ ការទិញ និងការលក់
ទែពែយសកម្ម។
(xi)

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីដើមែបីធានាការអនុវត្តសែបតាមការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងនិងចែបាប់ និងបទបញ្ញតដែ
្តិ លពាក់ព័ន្ធ
តែូវបានចែងនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំអំពីបែតិបត្តិការ សែចក្តីណែនាំ និងបង្គាបការ
់ ចែញផែសាយដោយធនាគារដែលតែូវ
បានធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពពីពែលមួយទៅពែលមួយ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
សែចក្តីផ្តើម
កែុមបែឹកែសាភិបាលមានទំនួលខុសតែូវរួមចំពោះការគែប់គែងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។ ធនាគារនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការ
ពងែឹងការគែប់គែងហានិភ័យ ហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសមត្ថភាពគែប់គែងរបស់ខ្លួន ក្នុងកែបខណ្ឌគែប់គែងហានិភ័យសហគែស
ពែញលែញ ដោយមិនតែឹមតែអនុលោមទៅតាមចែបាប់ប៉ុណោ្ណោះទែ ប៉ុន្តែថែមទាំងកែលម្អសកម្មភាពបែតិបត្តិការ និងសកម្មភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ និងធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវបែសិទ្ធភាពដើមទុនផងដែរ។
គណៈកម្មការគែប់គែងហានិភ័យ
ធនាគារកម្ពុបានបង្កើតគណៈកម្មការគែប់គែងហានិភ័យ ដើមែបីជួយសមែួលកែុមបែឹកែសាភិបាលក្នុងការបំពែញតួនាទី និងទំនួល
ខុសតែូវរបស់ខ្លួនចំពោះការគែប់គែងហានិភ័យ

ដោយក្នុងនះរួមមានការធានាហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

និងការគែប់គែងលើ

ការតែួតពិនិតែយហានិភ័យបែកបដោយបែសិទ្ធភាព។
គណៈកម្មការគែប់គែងទែពែយសកម្ម និងបំណុល
ធនាគារកម្ពុបានបង្កើតគណៈកម្មការគែប់គែងទែពែយសកម្ម

និងបំណុលដើមែបីបង្កើតកែបខណ្ឌ

និងកំណត់គោលដៅសមែប់

មុខងរគែប់គែងទែពែយសកម្ម និងបំណុល។
គណៈកម្មការនែះក៏បង្កើតផងដែរនូវដំណើរការ

នីតិវិធី

និងវិធានការគែប់គែងផ្ទែក្នុងដើមែបីគែប់គែងហានិភ័យទីផែសារ

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងហានិភ័យមូលនិធិ។
កែុមការងរគែប់គែងហានិភ័យបែតិបត្តិការ
ធនាគារកម្ពុបានបង្កើតកែុមការងរគែប់គែងហានិភ័យបែតិបត្តិការ ដើមែបីជួយគណៈកម្មការគែប់គែងហានិភ័យក្នុងការគែប់គែង
ហានិភ័យបែតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។

កែុមការងរនែះតែូវបានបង្កើតដើមែបីផ្ដល់ជាវែទិការមួយសមែប់ការពិភាកែសាលម្អិតអំពីការ

បែឈមទៅនឹងហានិភ័យបែតិបត្តិការ និងកំណត់បញ្ហាជាក់លក់ឱែយផ្នែកអាជីវកម្ម និងជំនួយការរបស់ធនាគារកម្ពុ និងបញ្ជូន
បញ្ហាហានិភ័យបែតិបត្តិការសំខាន់ៗ

និងយុទ្ធសាសែ្តគែប់គែងជូនគណៈកម្មការគែប់គែងហានិភ័យ

ដល់ការវាយតម្លែការបែឈមទៅនឹងហានិភ័យបែតិបត្តិការទូទៅរបស់ធនាគារ

ដើមែបីសមែបសមែួល

ដោយក្នុងនះរួមមានការវាយតម្លែពី

បែសិទ្ធភាពនែការតែួតពិនិតែយ ដើមែបីគែប់គែងហានិភ័យបែតិបត្តិការដែលបានកំណត់។ កែុមការងរនែះក៏តែូវពិនិតែយទៅលើការ
អនុវត្តកែបខណ្ឌគែប់គែងហានិភ័យបែតិបត្តិការ
ធនាគារ

និងគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ននឹ
្ធ ងហានិភ័យបែតិបត្តិការផែសែងៗរបស់

ពែមទាំងការគែប់គែងការបែឈមទៅនឹងហានិភ័យបែតិបត្តិការ

និងការកំណត់បញ្ហាជាក់លក់តែឹមកមែិតផ្នែក

អាជីវកម្ម/ជំនួយការ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
កែុមការងរពិនិតែយហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង
ធនាគារកម្ពុបានបង្កើតកែុមការងរពិនិតែយហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង
អាចកើតមានឡើងជាបន្ដបនា្ទាប់

ដើមែបីអនុវត្តវិធាននែការកំណត់ហានិភ័យដែល

ដែលអាចកើតចែញពីការវិវឌែឍន៍នែសា្ថានភាពសែដ្ឋកិច្ចក្នុងសែុក

ពែមទាំងចំណុចខែសាយក្នុងដំណើរការ

និងសាកលលោក

និង/ឬការអនុវត្តផ្ទែក្នុងដែលបណា្តាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការ/ការអនុវត្ត។

កែុមការងរនែះតែូវធានាការឆ្លើយតបសមសែបនានាទៅនឹងហានិភ័យ ហើយរាល់ផែនការសកម្មភាពតែូវបានអនុវត្តដើមែបីកាត់
បន្ថយហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង។ ហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងដែលបានកំណត់ និងផែនការសកម្មភាពដែល
បានអនុវត្ត/និងតែូវអនុវត្តតែូវបានដាក់ជូនទៅគណៈគែប់គែង គណៈកម្មការ/កែុមការងរដែលពាក់ព័ន្ធ គណៈកម្មការគែប់គែង
ហានិភ័យ និងកែុមបែឹកែសាភិបាល។
កែមសីលធម៌ កិតែយានុភាព និងទំនុកចិត្ដ
ធនាគារកម្ពុស្ថិតនៅក្នុងវិស័យមួយដែលការជឿទុកចិត្ត

គឺជាកតា្តដ៏សំខាន់បំផុតដោយសារសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកថែរកែសា

មូលនិធិសាធារណៈ។ ជំនឿទុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់របស់អតិថិជន និងសាធារណជន ចំពោះធនាគារគឺមានសារៈសំខាន់ខា្លាំង
ណាស់ចំពោះភាពរីកចមែើនជាបន្តបនា្ទាប់ និងភាពជោគជ័យរបស់ធនាគារ។ ធនាគារបានស្វះស្វែង និងសមែបខ្លួនយ៉ោងសកម្ម
បែកបដោយភាពសោ្មៅះស្ម័គែ និងភាពគួរឱែយជឿទុកចិត្ត ដើមែបីនាំមកនូវភាពជឿជាក់របស់អតិថិជនមកលើធនាគារ។
កតា្តចមែបងដែលធ្វើឱែយសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយមានកែរ្តិ៍ឈ្មៅះលែបីលែបាញ បែកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត គឺអាសែ័យទៅលើបុគ្គលិក
ទាំងអស់របស់សា្ថាប័នដែលបំពែញនូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ោងល្អក្នុងការផ្តល់សែវាកម្មជូនដល់អតិថិជន

និងសាធារណជន។

ធនាគារបានអនុវត្ត និងកំពុងបន្តតួនាទីជាអ្នកតែៀមខ្លួនសមែប់ដោះសែយគែប់សា្ថានការណ៍ ដោយធានាថបុគ្គលិកទាំងអស់
មានគុណតម្លែ

និងមានគោលការណ៍

និងបានបែតិបត្តិខ្លួនទៅតាមបទដា្ឋានមួយដែលជាក្តីរំពឹងទុករបស់អតិថិជន

និង

សាធារណជនចំពោះសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលគួរជាទីទុកចិត្ត។
ការបង្កើតឡើងជា ផ្លូវការ នូវអ្វីដែលជាការអនុវត្តអាចទទួលយកបានដែលធនាគារបានរំពឹងទុកពីបុគ្គលិករបស់ខ្លួនក្នុង ទមែង់
ជាចែបាប់ និងគោលនយោលបាយចែបាស់លស់ គឺជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងទំនុកចិត្ត និងភាពសោ្មៅះតែង់ក្នុងការ
បែតិបត្តិ និងចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលិក។ គោលការណ៍ និងគោលនយោបាយទាំងនះរួមមានកែមសីលធម៌ គោលនយោបាយ
បែឆំងការក្លែងបន្លំ

គោលនយោបាយ

និងនីតិវិធវីី សែសលប៉្លូវីង

គោលនយោបាយបណា្តាញសង្គម

គោលនយោបាយ

សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន និងគោលនយោបាយបែឆំងការសមា្អាតបែក់និងហិរញ្ញបែបទានភែរវកម្ម និងទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។
កែមសីលធម៌
កែមសីលធម៌របស់ធនាគារកម្ពុ

គឺសែបទៅតាមកែមវិជា្ជាជីវៈសមែប់ឧសែសាហកម្មសែវាហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលចែញដោយ

កែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ ភិបាលវិជាជ
្ជា វី ៈសែវាហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Services Professional Board)។ កែមសីលធម៌របស់ធនាគារកម្ពក
ុ ណ
ំ ត់
អាកបែបកិរិយស្ដង់ដារទាំងសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន

និងវិជា្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិកនីមួយៗ។

កែមសីលធម៌របស់ធនាគារកម្ពុតែូវបាន

បង្ហាញយ៉ោងចែបាស់ក្នុងមូលដា្ឋានចំនួន 5 ដូចខាងកែម៖
(i)

សមត្ថភាព
បង្កើត និងរកែសាចំណែះដឹង ជំនាញ និងអាកបែបកិរិយពាក់ព័ន្ធដើមែបីធានាថសកម្មភាពនានាតែូវធ្វើឡើងបែកបដោយ
វិជា្ជាជីវៈ និងបែសិទ្ធភាព។

(ii)

កិតែយានុភាព

សោ្មៅះតែង់
និងបើកចំហចំពោះការជួញដូរ
និងមានទំនុកចិត្ត។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

និងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មបែកបដោយឥរិយបទទទួលខុសតែូវ
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
(iii)

ស្មើភាព

(iv)

ការកែសាការសមា្ងាត់

(v)

គោលបំណង

មានការទទួលខុសតែូវ និងចាត់វិធានការស្មើភាពគា្នា និងតមា្លាភាពចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធ។
រកែសាការសមា្ងាត់ និងព័ត៌មានសំខាន់ ក្នុងនះរួមមានទំនាក់ទំនងជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនជាមួយធនាគារ។
មិនអនុញ្ញាតឱែយមានភាពលម្អៀង ទំនាស់ផលបែយោជន៍ ឬទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកដទែដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុម័ត
បែតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងការវិនិច្ឆ័យបែកដោយវិជា្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។

គោលនយោបាយបែឆំងការក្លែងបន្លំ
ធនាគារកម្ពុអនុវត្តវិធីសាសែ្ដមិនអនុគែះចំពោះការក្លែងបន្លំគែប់ទមែង់

និងប្ដែជា្ញាចិត្តបន្ដធ្វើបែតិបត្តិការអាជីវកម្មបែកបដោយ

កែមសីលធម៌ និងកិតែយានុភាពខ្ពស់។ ដើមែបីពងែឹងការប្ដែជា្ញានែះ គោលនយោបាយបែឆំងការក្លែងបន្លំតែូវបានបង្កើតឡើង ដើមែបី
ពងែឹងនីតិវិធីសមែប់ជាជំនួយដល់ការបង្ការ ការវិភាគ និងតាមដានការក្លែងបន្លំ។
គោលបំណងនែគោលនយោបាយបែឆំងការក្លែងបន្លំមានដូចខាងកែម៖
(ក)

ធានាបែតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារកម្ពុសែបតាមចែបាប់។

(ខ)

បង្កើតបរិយកាសមួយដែលពោរពែញដោយភាពសោ្មៅះតែង់ និងកិតែយានុភាព។

(គ)

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគោលជំហររបស់ធនាគារកម្ពុលើរាល់ទង្វើដែលមិនសមរមែយ
ភាពមិនសោ្មៅះតែង់ និងផលវិបាកដែលកើតចែញពីទង្វើទាំងនែះ។

ផ្ទុយទៅនឹងចែបាប់

និង

(ឃ) បង្កើតការយល់ដឹងរបស់បុគ្គលិកអំពីតួនាទី សិទ្ធិ និងការទទួលខុសតែូវពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើដែលមិនសមរមែយផ្ទុយទៅនឹង
ចែបាប់ និងភាពមិនសោ្មៅះតែង់។

និយមន័យ/វិសាលភាពនែ "ការក្លែងបន្លំ" ក្នុងគោលនយោបាយបែឆំងការក្លែងបន្លំមានដូចខាងកែម៖
(1)

ការគែបន្លំទែពែយសកម្ម

(2)

ការក្លែងបន្លំរបាយការណ៍/ការបកសែយ

(3)

ពុករលួយ

(4)

ទង្វើក្លែងបន្លំ (រាប់បញ្ចូលទាំងការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពែញលែញ) ឬពែយាយមបែពែឹត្តអំពើក្លែងបន្លំទៅលើទែពែយសកម្ម

ទិន្នន័យ កំណត់តែ ឯកសារ ឬព័ត៌មានផែសែងៗ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ភាគទុនិក អតិថិជន បុគ្គលិក អ្នកផ្គត់ផ្គង់
អ្នកលក់ដូរ ភា្នាក់ងរ ឬបុគ្គលណាមា្នាក់ដែលមានអាជីវកម្មជាមួយធនាគារ។

គោលនយោបាយបែឆំងការសុីសំណូក និងអំពើែពុករលួយ
ធនាគារកម្ពុទទួលសា្គាល់សារសំខាន់នែការបង្កើត និងការរកែសាអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មល្អ និងការប្ដែជា្ញាធ្វើអាជីវកម្មសែបតាម
បទដា្ឋានកែមសីលធម៌ខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តពែញលែញតាមចែបាប់ បទបែបញ្ញត្តិ និងបទដា្ឋាននៅក្នុងភូមិសាសែ្ដ និងបែទែសដែល

ធនាគារធ្វើបែតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

គោលនយោបាយបែឆំងការសុីសំណូក និងអំពើពុករលួយរបស់ធនាគារតែូវបានបង្កើតដើមែបីធានាថ បុគ្គលិក និងតតិយភាគី
ដែលបានធ្វើការដើមែបី ឬជំនួសមុខឱែយធនាគារ យល់យ៉ោងចែបាស់អំពីការទទួលខុសតែូវរបស់ពួកគែ សែបតាមគោលនយោបាយ

បែឆំងការសុីសំណូក និងអំពើពុករលួយ។ ពួកគែក៏តែូវលើកកម្ពស់កិតែយានុភាព និងការទទួលខុសតែូវក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ច
របស់ខ្លួនបែកបដោយបទដា្ឋានខ្ពស់។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
គោលនយោបាយបែឆំងការសុីសំណូក និងអំពើែពុករលួយតែូវបានបង្កើតដោយមានគោលបំណងដូចខាងកែម៖
- បង្កើត និងពងែឹងបរិយកាសអាជីវកម្មមួយដែលមិនមានការសុីសំណូក និងអំពើពុករលួយ លើកកម្ពស់កិតែយានុភាព តមា្លាភាព
និងភាពទទួលខុសតែូវ។

- បណ្តុះផ្នត់គំនិតដល់សមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាល

និងបុគ្គលិកទាំងអស់អំពីតម្លែសាជីវកម្ម

បែឆំងទៅនឹងអំពើពុករលួយគែប់ទមែង់រូបភាព ក្នុងនះរួមមានការសុីសំណូក។

និងការប្ដែជា្ញាចិត្តរបស់ធនាគារ

- កំណត់កតា្តដែលធ្វើឱែយមានការសុីសំណូក និងអំពើពុករលួយ និងការបែពែឹត្តដែលតែូវហាមបែម។
រាល់ការរំលោភបំពានគោលនយោបាយបែឆំងការសុីសំណូក និងអំពើពុករលួយនឹងទទួលរងចំណាត់ការខាងវិន័យ ដូចជាការ
បញែឈប់ពីការងរ និងសិទ្ធិបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយតតិយភាគី។

កែុមការងរគែប់គែងហានិភ័យបែតិបត្តិការ ទទួលខុសតែូវតែួតពិនិតែយការអនុវត្តកម្មវិធីបែឆំងការសុីសំណូក និងអំពើពុករលួយ

និងលើកកម្ពស់វបែបធម៌កិតែយានុភាព ដែលជាផ្នែកមួយនែការគែប់គែងហានិភ័យនែការសុីសំណូក និងអំពើពុករលួយ។
គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីវីសែសលប៉្លូវីង

ធនាគារកម្ពុមិនមានភាពអត់ឱនចំពោះការបែពែឹត្តមិនតែឹមតែូវតាមចែបាប់ ការបែតិបត្តិមិនតែឹមតែូវ ការមិនអនុវត្តតាមចែបាប់ ឬការ

បែពែឹត្តបទល្មើសដែលបែពែឹត្តដោយបុគ្គលិករបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពែលធ្វើការ។ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីវីសែសលប៉្លូវីងមាន
គោលបំណងផ្ដល់កែបខណ្ឌមួយដើមែបីលើកកម្ពស់ការទទួលខុសតែូវ និងធានាការផ្ដល់ព័ត៌មានដោយមិនមានភាពភ័យខា្លាច។

គោលនយោបាយនែះមានគោលបំណងបង្កើតបរិយកាសនៅកន្លែងមួយដែលបុគ្គលិក អ្នកលក់ដូរ អ្នកផ្ដល់សែវាកម្ម អតិថិជន
និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផែសែងៗអាចសម្ដែងក្ដីបារម្ភអំពីការបែពែឹត្តមិនគបែបី ភាពខុសបែកែតី ឬការបែពែឹត្តមិនតែឹមតែូវតាមចែបាប់ដោយ

មិនមានភាពភ័យខា្លាច ឬការរំខាន និង/ឬការកា្លាយទៅជាជនរងគែះ ជាមួយនឹងការធានាថ ក្ដីបារម្ភរបស់ពួកគែតែូវបាន
ចាត់វិធានាការយ៉ោងមុឺងមា៉ោត់។
គោលបំណងនែគោលនយោបាយនែះរួមមាន៖
(i)

ផ្ដល់ទីកន្លែង និងបណា្តាញបញ្ជូនបណ្តឹងសមែប់បុគ្គលិក និងភាគីទីបី (មានដូចជាបុគ្គលិកហាត់ការ អ្នកម៉ោការ
អ្នកបែឹកែសាយោបល់ អ្នកលក់ដូរ អ្នកផ្គង់ផ្គង់ និង/ឬអតិថិជន) ដើមែបីរាយការណ៍ផ្ទាល់ទៅគណៈគែប់គែងដើមុែបីទទួល
បានការចាត់វិធានការឱែយបានទាន់ពែលវែល។

(ii)

ដាក់ចែញនូវការការពារអ្នកដាក់ពាកែយបណ្តឹងដើមែបីឱែយពួកគែអាចបង្ហាញភាពមិនបែកែតីដោយភាពជឿជាក់ថនឹងមិន
មានហានិភ័យចំពោះពួកគែ។

គោលនយោបាយស្ដីពីបណា្តាញសង្គម
បណា្តាញសង្គមគឺជាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងដ៏មានបែសិទ្ធភាព

ដែលបានបង្កើតភាពចាំបាច់មួយផ្នែកសមែប់ជីវិតបែចាំថ្ងែរបស់

យើង។ មធែយាបាយ និងលក្ខណៈនែបែព័ន្ធទំនាក់ទំនងនែះអាចបណា្តាលឱែយធនាគារកម្ពុទទួលរងការគមែមកំហែងដោយសារ
បណា្តាញសង្គម។

គោលនយោបាយស្ដីពីបណា្តាញសង្គមរបស់ធនាគារកម្ពុផ្ដល់សែចក្ដីណែនាំ

និងការបែឹពែឹត្តតែឹមតែូវដែលបុុគ្គលិកទាំងអស់តែូវអនុវត្តតាម

បទដា្ឋានអាកបែបកិរិយ

ខណៈពែលពួកគែកំពុងបែើបែស់បណា្តាញសង្គមទាំងសមែប់

សកម្មភាពបុគ្គល និងវិជា្ជាជីវៈ។
គោលនយោបាយស្ដីពីបណា្តាញសង្គមរបស់ធនាគារកម្ពុតែូវបានអនុវត្តតាមគោលបំណងដូចខាងកែម៖
- ដាក់ចែញនូវសែចក្ដីណែនាំស្ដីពីការបែើបែស់បណា្តាញសង្គមបែកបដោយការទទួលខុសតែូវ និងកែមសីលធម៌របស់បុគ្គលិក
ទាំងអស់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។
- ដាក់ចែញនូវផលវិបាកដោយសារការបំពានជាយថហែតុរបស់បុគ្គលិកមកលើគោលនយោបាយ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
គោលនយោបាយស្ដីពីសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន
ការវិវត្ដបច្ចែកវិទែយាហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលរូបនីយកម្មនាំមកនូវទមែង់គមែមកំហែងជាចែើន។ ចំណុចស្នូលនែសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន
គឺជាការធានាដែលពងែឹងការរកែសា

និងការពារការសមា្ងាត់

សុចរិត

និងភាពរកបាននែទិន្នន័យ។

គោលនយោបាយស្ដីពី

សុវត្ថិភាពព័ត៌មានជួយធានាថ ព័ត៌មានរបស់ធនាគារសែបទៅនឹងគោលការណ៍សមា្ងាត់ កិតែយានុភាព និងភាពបែើបែស់បាន។
គោលបំណងនែគោលនយោបាយនែះមានដូចខាងកែម៖
- ការពារព័ត៌មានធនាគារពីការគមែមកំហែងជាយថហែតុ មិនថមានបែភពពីខាងកែ ឬផ្ទែក្នុង ដោយចែតនា និងអចែតនា
- ធានាសុវត្ថិភាពចែករំលែកព័ត៌មាន
- ធានាថបុគ្គលិកទាំងអស់យល់ដឹងអំពីតួនាទី

និងការទទួលខុសតែូវរបស់ពួកគែក្នុងការគែប់គែង

និងការពារការសមា្ងាត់

និងសុចរិតព័ត៌មានដែលពួកគែគែប់គែង
- ការពារធនាគារពីការទទួលខុសតែូវតាមផ្លូវចែបាប់ដោយសារតែការបែើបែស់ព័ត៌មានមិនសមសែប
- អនុលោមតាមចែបាប់ និងបទបែបញ្ញត្តិដែលមានជាធរមាន
គោលនយោបាយបែឆំងការសមា្អាតបែក់ និងហិរញ្ញបែបទានភែរវកម្ម និងគោលនយោបាយទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
ការបែឆំងការសមា្អាតបែក់ និងហិរញ្ញបែបទានភែរវកម្មដែលមានបែសិទ្ធភាពគឺមានភាពចាំបាច់ដើមែបីការពារកិតែយានុភាពទីផែសារ
និងកែបខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាកល

ដោយសារវាអាចជួយកាត់បន្ថយកតា្តដែលជួយសមែួលដល់ការរំលោភបំពានហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្នុងន័យនែះ ធនាគារកម្ពុបានបង្កើតកែបខណ្ឌបែឆំងការសមា្អាតបែក់ និងហិរញ្ញបែបទានភែរវកម្ម និងគោលនយោបាយទណ្ឌកម្ម
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (AML/CFT & TFS) យ៉ោងទូលំទូលយ ដែលគែបដណ្តប់លើបទដា្ឋានគតិយុត្តិ និងលក្ខខណ្ឌតមែូវតាម
បទបែបញ្ញតិ្ត

ពែមទាំងហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

និងបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងលើគែប់វិស័យសមែប់បែតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់

ធនាគារកម្ពុ ដើមែបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចទាក់ទងនឹងបទឧកែិដ្ឋ និងលើកកម្ពស់កិតែយានុភាព និង
សែ្ថរភាពក្នុងឧសែសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុបែកបដោយបែសិទ្ធភាព។
គោលនយោបាយ AML/CFT & TFS របស់ធនាគារកម្ពុមានគោលបំណងដូចខាងកែម៖
(ក)

កំណត់គោលដៅនែការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតមែូវនែ AML/CFT & TFS សមែប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងធនាគារកម្ពុ។

(ខ)

បង្កើតកែបខណ្ឌដើមែបីធានាថរាល់បុគ្គលិកទាំងអស់បានយល់ និងអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតមែូវនែ AML/CFT &
TFS ដើមែបីបែយុទ្ធបែឆំងការសមា្អាតបែក់ ឬហិរញ្ញបែបទានភែរវកម្ម។

កែបខណ្ឌបែុងបែយ័ត្នទៅនឹងការបែពែឹត្តដោយមិនមានកែមសីលធម៌
ធនាគារកម្ពុបែកាន់គោលជំហរតឹងរឹងចំពោះការរំលោភបំពានលើកែមសីលធម៌របស់ធនាគារកម្ពុ

ឬចែបាប់

បទបែបញ្ញត្តិ

ឬ

គោលនយោបាយដែលមានជាធរមាន។ វិធានការខាងវិន័យដ៏តឹងរឹងនឹងតែូវអនុវត្តចំពោះអាកបែបកិរិយ ឬការបែពែឹត្តដែលមិន
មានកែមសីលធម៌។
គែប់ទមែង់នែការរំលោភបំពានលើកែមសីលធម៌របស់ធនាគារកម្ពុនឹងតែូវបានរាយការណ៍ទៅកែុមបែឹកែសាភិបាល ដើមែបីអាចឱែយ
កែុមបែឹកែសាភិបាលអាចពិនិតែយតួនាទីរបស់ខ្លួនបែកបដោយបែសិទ្ធភាព។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ទស្រសនទានហិរញ្ញវត្ថុ
បើទោះបី បែតិបត្តិការក្នុងឆ្នាំ 2020 ស្ថិតក្នុងបរិយកាសដែលពោរពែញដោយបញ្ហាបែឈម បែតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងបែក់
ចំណែញរបស់ធនាគារកម្ពុរកែសាបាននូវស្ថែរភាពដដែល។
ធនាគារកម្ពុសមែចបានបែក់ចំណែញមុនបង់ពន្ធចំនួន 60.38 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ឥណទាន និងបុរែបែទានដុលបានធា្លាក់ចុះចំនួន 1.60 លនដុល្លារអាមែរិក ឬស្មើនឹង 0.14% មកតែឹម 1,146.58 លន
ដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ខណៈដែលបែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនបានថយចុះចំនួន 20.55 លនដុល្លារ
អាមែរិក ឬស្មើនឹង 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ធនាគារនឹងបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

ដោយផ្តតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការផ្នែក

ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន និងអាជីវកម្មលើពាណិជ្ជកម្មទីផែសារខា្នាតមធែយម ជាពិសែសសហគែសខា្នាតតូច និងមធែយម
ពែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសា្ថាបនាមូលដា្ឋាននែការផ្តល់មូលធនបែក់បញ្ញើ

ដែលមានរយៈពែលវែងដល់អ្នកដាក់បែក់

បញ្ញើទាំងឡាយដើមែបីពងែីកតារាងតុលែយការថែមទៀត និងរកែសាបែវត្តនែ
ិ ការកើនឡើងនូវបែក់ចំណែញ។
ទស្រសនទានអតិថិជន
កតា្តប្តែជា្ញាចិត្តឆ្ពោះទៅរកភាពល្អឥតខ្ចោះនែសែវាកម្មអតិថិជន
សារៈសំខាន់នកា
ែ រផ្តលស
់ វា
ែ ដែលល្អឥតខ្ចោះជូនអតិថជ
ិ ននៅក្នង
ុ វិសយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារដែលមានភាពបែកត
ួ បែជង
ែ យ៉ោង
ខា្លាំងនះ

គឺជាគន្លឹះរបស់ធនាគារក្នុងជំហរមួយឈានមុខគែក្នុងការបែកួតបែជែង។

ធនាគារនៅតែបន្តផ្តលជូ
់ ននូវធនធាន

ដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សែវាជូនអតិថិជនតាមបទដា្ឋានអន្តរជាតិ។ ការផ្តល់សែវាជូនអតិថិជនដ៏ល្អឥតខ្ចោះគឺជាវបែបធម៌
មួយដែលបុគ្គលិកគែប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់របស់ធនាគារបានដឹង។ ពាកែយសោ្លាករបស់ធនាគារកម្ពុ "ឧត្តមភាពគឺជាការប្ដែជា្ញាចិត្ត
របស់យើងខ្ញុំ" គឺជាមាគា៌ជីវិតរបស់ធនាគារ។
ជាការទទួលសា្គាល់ចំពោះការប្ដែជា្ញាចិត្តផ្ដល់សែវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះក្នុងបែតិបត្តិការធនាគារ

ធនាគារកម្ពុបានទទួលពានរង្វាន់

"Bank of the Year Cambodia" សមែប់រយៈពែលបែំឆ្នាំជាប់ៗគា្នាចាប់ពីឆ្នាំ 2001 ដល់ ឆ្នាំ 2005 ឆ្នាំ 2008 ឆ្នាំ 2009

ឆ្នាំ 2012 ឆ្នាំ 2015 ឆ្នាំ 2017 ឆ្នាំ 2018 និងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ 2020 ដែលផ្ដល់ជូនដោយ The Banker បែចាំទីកែុងឡុងដ៍
ពានរង្វាន់ "Domestic

Retail Bank of the Year-Cambodia" ផ្ដល់ជូនដោយទសែសនាវដ្ដីធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអាសុី

ក្នុងរយៈពែល 9 ឆ្នាំជាប់ៗគា្នា (ឆ្នាំ 2012 ដល់ ឆ្នាំ 2020) ពានរង្វាន់ " USD Straight-Through-Processing Excellence

Award" សមែប់រយៈពែលបីឆ្នាំជាប់ៗគា្នា (ឆ្នាំ 2017 ដល់ ឆ្នាំ 2019) ដែលផ្ដល់ជូនដោយ Bank of America Merrill Lynch

បែចាំទីកែុង ញ៉ូវយក ពានរង្វាន់ "Best Bank for SMEs" សមែប់រយៈពែលពីរឆ្នាំជាប់ៗគា្នាដែលផ្ដល់ជូនដោយ Asiamoney
និងពានរង្វាន់ "Champion Security Award", "Top Leadership in Credit Payment Volume Growth",
"Top 3 Leadership in Credit Payment Volume", "Top 3 Leadership in Merchant Sales Volume" និង
"Top 3 Leadership in Payment Volume" សមែប់ឆ្នាំ 2019 ដែលផ្ដល់ជូនដោយកែុមហ៊ុន VISA។
ភាពពែញចិត្តរបស់អតិថិជនជាអាទិភាពចមែបងរបស់យើងខ្ញុំ
ធនាគារគោរពតាមវបែបធម៌នែភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងការបមែើសែវាដល់អតិថិជនរបស់ធនាគារសាធារណៈដែលជា ធនាគារ មែ។
គោលការណ៍ចមែបងរបស់ធនាគារដែលថ "ធ្វើតមែូវចិត្តអតិថិជន" និង "តមែូវការរបស់អតិថិជនគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់
យើងខ្ញុំ"

មានបំណងអប់រំ

និងជួយពងែឹងបន្ថែមលើឥរិយបថក្នុងការផ្តល់សែវាកម្មអតិថិជនដោយបុគ្គលិកធនាគារជួរមុខ

ពែមទាំងស្វែងយល់ពីគំនិតរបស់អតិថិជនចំពោះកមែិតគុណភាពសែវាកម្មរបស់ធនាគារ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ភាពទូលំទូលយនែបណា្តាញផ្តល់សែវាកម្មអតិថិជន
ជាមួយនឹងកំណើនអតិថិជនដែលស្វែងរកភាពងយសែួលក្នុងការធ្វើបែតិបត្តិការធនាគារ
ផលិតផល

និងសែវាកម្ម

និងការទទួលបានព័ត៌មានស្តីអពី
ំ

បណា្តាញផ្តល់សែវាចមែុះរបស់ធនាគារបានផ្តល់ភាពងយសែួលដល់អតិថិជនដែលកំពុងស្វែងរក

សែវាកម្មទាំងនែះ។ ធនាគារកម្ពុបានដំឡើងមា៉ោសុីនដកដាក់បែក់ចំនួន 2 បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020 ដោយធ្វើឱែយចំនួនមា៉ោសុីន
ដកដាក់បែក់ និងមា៉ោសុីនអែធីអឹមកើនឡើងចំនួន 74 គែឿង។
កាលពីថ្ងែទី1 ខែសីហា ឆ្នាំ2016 ធនាគារកម្ពុបានដាក់ដំណើរការ "CPB engage" គឺជាកម្មវិធីធ្វើបែតិបត្តិការតាមទូរស័ព្ទចល័ត
ដែលជាជមែើសមែប់សែវាធនាគារតាមបែព័ន្ធអុីនធើណិតដើមែបីអនុញ្ញាតឱែយអតិថជនឯកត្តបុគ្គល

និងកែុមហ៊ុនអាចពិនិតែយ

សមតុលែយគណនី និងធ្វើបែតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយធនាគារកម្ពុ។ កាលពីថ្ងែទី26 ខែសីហា ឆ្នាំ2020 ធនាគារបានពងែឹង
កម្មវិធីបែតិបត្តិការធនាគារតាមទូរស័ព្ទដែ

គឺ

PB

egnage

KH

ជាមួយមុខងរថ្មីៗ

និងមានភាពងយសែួលសមែប់

អ្នកបែបែ
ើ ស់ដើមែបីរកែសាការបែកួតបែជែង។
បែតិបត្តិការតាមបែព័ន្ធអីុនធើណិតតែូវបានពងែឹងជាបន្ដបនា្ទាប់ ដើមែបីអនុញ្ញាតឱែយអតិថិជនទាំងអស់ធ្វើការផ្ទែរបែក់ទៅធនាគារ
ផែសែងនៅក្នុងសែុកតាមបែព័ន្ធបញ្ជាផ្ទែរបែក់របស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា និងសែវាបញ្ចូលទឹកបែក់សមែប់អតិថិជនបែើបែស់
សែវាទូរស័ព្ទ។

បន្ថែមជាងនែះទៅទៀត

ធនាគារកម្ពុកាលពីថ្ងែទី26

ខែឧសភា

ឆ្នាំ2017

បានដាក់ឱែយបែើបែស់សែវា

"ទូទាត់ផ្ទាល់ពីគណនី" (Direct Debiting of Account) ជាជមែើសបន្ថែមសមែប់សែវាពាណិជ្ជកម្មអែឡិចតែូនិច។
ធនាគារក៏គែងពងែឹងសែវាបែតិបត្តិការធនាគារតាមបែព័ន្ធអុីនធើណិតសមែប់ឯកត្តបុគ្គល និងកែុមហ៊ុនដើមែបីផ្ទែរបែក់ទៅវិញ
ទៅមករវាង/ពីគណនីបែក់ដុល្លារអាមែរិក

និងគណនីបែក់រៀលខ្មែរ

និងចូលរួមបែព័ន្ធទូទាត់ពន្ធតាមអនឡាញរបស់

អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារសមែប់ការបង់ពន្ធលើអាជីវកម្ម នៅក្នុងតែីមាសទី2 ឆ្នាំ 2021។
ទស្រសនៈទានព័ត៌មានវិទ្រយា
គំនិតផ្តួចផ្តើមខាងព័ត៌មានវិទែយារបស់ធនាគារកម្ពុនៅក្នុងឆ្នាំ

2020

បានបន្តសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការផ្តល់ជូននូវឧត្តមភាពខាង

ផលិតផល និងសែវាកម្មធនាគារដែលល្អបែសើរ។ បច្ចែកវិទែយា និងកម្មវិធីថ្មីៗតែូវបានបំពាក់ និងដាក់ឱែយបែើបែស់ ដើមែបីពងែឹង
មូលដា្ឋានគែឹះនែបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មានវិទែយាដែលមានសែប់របស់ធនាគារ។
ដើមែបីពងែីកវិសាលភាពនែផលិតផល
បែតិបត្តការ
ិ ធនាគារកែម៉ោងធ្វើការ
សែវាកម្មប័ណឥណទាន
្ណ
របស់ខ្លួន

និងសែវាកម្មរបស់ធនាគារ

និងដើមែបីផ្តល់ភាពងយសែួលដល់អតិថិជនក្នុងការធ្វើ

ធនាគារបានដាក់ឱែយដំណើរការសែវាកម្មមា៉ោសីុនអែធីអឹម/មា៉ោសុីនដកដាក់បែក់

និង

ដោយដាក់ឱែយដំណើរការបែភែទប័ណ្ណឥណទានផែសែងៗមានដូចជាប័ណ្ណឥណទាន

ប័ណ្ណឥណពន្ធ VISA និង MasterCard ហើយធនាគារក៏បានចូលរួមក្នុងបណា្តាញដកសាច់បែក់ងយសែួល និងបណា្តាញ
Cambodian Shared Switch ផងដែរ។ សែវាធនាគារតាមបែព័ន្ធអុីនធើណិត និងបែតិបត្តិការធនាគារតាមទូរស័ព្ទដែជា
សែវាកម្មបន្ថែមពីររបស់ធនាគារសមែប់ផ្ដល់ជូនអតិថិជនដែលធ្វើបែតិបត្តិការធនាគារនៅកែម៉ោងធ្វើការ។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2016 ធនាគារបានពងែឹងការអនុវត្តបែព័ន្ធសន្ដិសុខតាមរយៈការពងែឹងសុវត្ថិភាពនែមា៉ោសុីនអែធីអឹម និងមា៉ោសុីន
ដកដាក់បែក់ដែលជាវិធានការការពារ

និងមានបែសិទ្ធភាពក្នុងការទប់សា្កាត់ពីការចូលបំផ្លាញរបស់មនុសែសក្លែងបន្លំដែលអាច

បណា្តាលឱែយខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារការលួចដកបែក់ពីមា៉ោសុីនអែធីអឹមដោយគា្មៅនការអនុញ្ញាត។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ក្នុងនាមជាធនាគារដែគូអភិវឌែឍមួយក្នុងចំណោមធនាគារ/មីកែូហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌែឍទាំងបំែដំបូងនែបែព័ន្ធ

FAST

(ផ្ទែរមូលនិធិ

ជាបែក់រៀល) នៅថ្ងែទី15 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2016 ធនាគារកម្ពុបានចូលរួមជាសមាជិកក្នុងបែព័ន្ធទូទាត់ថ្មី (Banking and Retail
Payment

System) ស្ថិតកែមគមែង KOICA នៅថ្ងែទី20 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020 ខណៈដែលបែព័ន្ធទូទាត់ បាគង

សមែប់ការផ្ទែរបែក់អន្ដរធនាគារ

ឆប់រហ័សដែលបានអនុវត្តដំណាក់កាលទី

1

សមែប់

"

Back-Bone"

Feature

នៅថ្ងែទី10 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021។
ធនាគារកម្ពុក៏ជាសមាជិកបែព័ន្ធ Cambodian Shared Switch (CSS) ដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយធនាគារជាតិនកម្ព
ែ ុជា ដោយសារ
បែព័ន្ធនែះតែូវបានរចនាឡើងដើមែបីផ្ដល់ការតភា្ជាប់

និងបែតិបត្តិការអន្ដរធនាគារក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់

សម្ព័ន្ធដែលបានធ្វើសមាហរណកម្មសមែប់ការទូទាត់ប័ណ្ណឥណពន្ធ
ទូទាំងបែទែស

តាមរយៈមា៉ោសុីនអែធីអឹម

ហែដា្ឋារចនា

និងមា៉ោសុីនឆូតកាតនៅ

និងដើមែបីផ្ដល់ចែកទូទាត់អន្ដរជាតិសមែប់ការធ្វើសមាហរណកម្មបែព័ន្ធទូទាត់ក្នុងតំបន់ដែលតែូវបានដាក់ឱែយ

ដំណើរការនៅថ្ងែទី4 ខែឧសភា ឆ្នាំ2020។
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមន្រផលិតផលនិងទីផ្រសារ
ចាប់ពីឆ្នាំ 2017 ធនាគារបានដាក់ឱែយដំណើរការយុទ្ធនាការ "អ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ អតិថិជនរបស់ខ្ញុំ" ដើមែបីបង្កើនការយល់ដឹងដល់
សាធារណជន ជាពិសែសអ្នកជិតខាងរបស់ធនាគារអំពីសារៈសំខាន់នែការបែើបែសផលិ
់
តផល និងសែវាកម្មរបស់ធនាគារ
ដើមែបីបំពែញតមែូវការផ្ទាល់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស់ពួកគែ ពែមទាំងនាំមកនូវបែតិបត្តិការធនាគារមួយដែលនៅជិតពួកគែបំផុត។
ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី
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ធនាគារកម្ពុកាលពីថ្ងែទី1

ខែមករា

ឆ្នាំ2019

បានពងែីកគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ

ពីចមា្ងាយ 1 គីឡម៉
ូ ែតែទៅ 2 គីឡូម៉ែតែពីទីតាំងសាខា។ ការប្ដែជា្ញាចិត្តរយៈពែលវែងដែលបានបន្ដធ្វើនាំមកនូវឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាន
ក្នុងសហគមន៍ដែលជាផ្នែកមួយនែការទទួលខុសតែូវក្នុងសង្គម

និងការផែសព្វផែសាយផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ

និងសែវាកម្មរបស់

ធនាគារ។
ធនាគារកម្ពុឈានដល់ឆ្នាំទីបួននែភាពជាដែគូយុទ្ធសាស្តែជាមួយកែុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រង

េអអាយអែ

(ខែមបូឌា)

ឡាយហ្វ៍

អុិនសួរែន (អែអាយអែ ខែមបូឌា) ក្នុងនាមជាអ្នកណែនាំអតិថិជនផ្ដាច់មុខសមែប់ផលិតផលធានារា៉ោប់រងក្នុងបែទែសកម្ពុជា។
អាជីវកម្មប៊ែងការសួរែនបានបន្ដជាផលិតផលបង្កើតកមែដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមផលិតផលរបស់ធនាគារ

និងផ្ដល់ជូន

អតិថិជននូវផលិតផលប៊ែងការសួរែនដ៏សំបូរបែប និងទូលំទូលយ។ ធនាគារកម្ពុនឹងបន្ដសហការជាមួយកែុមហ៊ុន អែអាយអែ
(ខែមបូឌា) ឡាយហ្វ៍ អុិនសួរែន ដើមែបីដាក់ចែញនូវយុទ្ធនាការ និងសកម្មភាពលក់ និងទីផែសារកាន់តែខា្លាំងកា្លាដើមែបីបង្កើន
កំណើនអាជីវកម្មប៊ែងការសួរែនក្នុងបែទែសកម្ពុជា។
នៅក្នុងខែមែសា ឆ្នាំ2020 ធនាគារបានផ្ដល់ការពនែយារពែលទូទាត់សងឥណទានដល់អតិថិជន ដើមែបីជួយសមែលផលលំបាក
ជាបណោ្តាះអាសន្ន ដោយសារសែដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងបែទែសធា្លាក់ចុះ អំឡុងឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19 ដែលសែបតាម
សារាចរណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាលែខ ធ7-020-001 សរណន ស្ដីពីឥណទានរៀបចំឡើងវិញ ក្នុងអំឡុងពែលរង
ផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនែជំងឺកូវីដ 19។
ធនាគារបានចូលរួមគមែងរដា្ឋាភិបាលជាចែើន ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2020 ដោយមានគមែងដូចជា ការដាក់ឱែយដំណើរការដែញថ្លែ
សា្លាកលែខពិសែសផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយកែសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នៅថ្ងែទី17 ខែមករា ឆ្នាំ2020 និងការពងែីកសែវា
ទូទាត់វិក្កយបតែអគ្គិសនីទៅកាន់ខែត្តតែបូងឃ្មុំ

បន្ថែមទៅនឹងទីតាំងបច្ចុបែបន្នគឺ

រាជធានីភ្នំពែញ

និងកែុងតាខ្មៅ

នៅថ្ងែទី24 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ធនាគារបានពងែឹងបែតិបត្តិការធនាគារតាមបែព័ន្ធអុីនធើណិតដើមែបីផ្ដល់លក្ខណៈពិសែសកាន់តែទាក់ទាញដូចខាងកែម៖
- កាលពីថ្ងែទី9 ខែមែសា ឆ្នាំ2020 ធនាគារបានពងែឹងបែព័ន្ធទូទាត់អែឡិចតែូនិច ដើមែបីអនុញ្ញាតឱែយអតិថិជនចាស់ និងថ្មី
ធ្វើការទូទាត់ផែសែងៗជាបែក់រៀល។
- កាលពីថ្ងែទី7 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 ធនាគារបានសមែួលការទូទាត់វិក្កយបតែអគ្គិសនីកម្ពុជា 24 ម៉ោង ក្នុងមួយសបា្ដាហ៍។
- កាលពីថ្ងែទី25

ខែវិច្ឆិកា

ឆ្នាំ2020

ធនាគារបន្ថែមសែវាបញ្ចូលទឹកបែក់ក្នុងទូរស័ព្ទដែសមែប់កែុមហ៊ុនបណា្តាញទូរស័ព្ទ

Metfone, Seatel និង Cooltel ដែលអតិថិជនអាចបញ្ចូលទឹកបែក់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនដោយបែើបែស់លែខកូដ ឬមិនមានលែខ
កូដសមែប់ការបញ្ចូលទឹកបែក់។
ធនាគារកាលពីថ្ងែទី22 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019 បានដាក់ដំណើរការសែវា WeChat pay និងថ្ងែទី2 ខែមករា ឆ្នាំ2020 ដាក់ដំណើរ
ការសែវា Alipay នៅតាមមា៉ោសុីនឆូតកាតរបស់ធនាគារតាមរយៈការបែើបែស់បច្ចែកវិទែយាបាកូដ និង QR Code។
នៅថ្ងែទី26 ខែសីហា ឆ្នាំ2020 ធនាគារបានដាក់ឱែយបែើបែស់កម្មវិធីបែតិបត្តិការធនាគារតាមទូរស័ព្ទដែ-PB engage KH ដើមែបី
ផ្ដល់បទពិសោធន៍បែតិបត្តិការធនាគារតាមទូរស័ព្ទដែកាន់តែរឹងមាំដល់អតិថិជន។

កម្មវិធីថ្មីនែះអាចទាញយកតាមរយៈ

App Store (iOS) និង Play Store (Android)។
នៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ធនាគារសមែចបានឥណទានបែក់រៀល 16.5% គឺចំនួន 764.7 ពាន់លនរៀល ស្មើនឹង 189.04 លនដុល្លារ
អាមែរិក ធៀបនឹងសម្ពៀតឥណទានសរុប សែបតាមសារចរណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាដែលតមែូវឱែយមានឥណទាន
បែក់រៀលអបែបរមាចំនួន 10% នែឥណទានសរុប។
បច្ចុបែបន្ន ធនាគារមានបណា្តាញសាខាសរុបចំនួន 31 សាខា ហើយមានគោលដៅបើកសាខាបន្ថែមថ្មីយ៉ោងតិចពីរក្នុងឆ្នាំ 2021។
ការអភិវឌ្រឍន៍ធនធានមនុស្រស
គន្លឹះដើមែបីឈានទៅរកភាពជោគជ័យ និងលទ្ធផលដ៏គួរឱែយស្ញប់ស្ញែងរបស់ធនាគារកម្ពុ គឺបានមកពីការរួមចំណែករបស់បុគ្គលិក
ដែលមានការប្តែជា្ញាចិត្ត មានឆន្ទៈ និងបែកបដោយចំណែះដឹងខ្ពសក្ន
់ ុងការសមែចបាននូវឧត្តមភាពការងរជាបន្ដបនា្ទាប់ ។
ធនាគារឱែយតម្លែខ្ពស់លើការអភិវឌែឍន៍ធនធានមនុសែស ហើយបន្តជំរុញភាពខា្លាំងរបស់បុគ្គលិកតាមរយៈការផ្តល់ជូននូវការបណ្តុះ
បណា្តាលដែលទូលំទូលយ

និងមានបែសិទ្ធភាព

ដើមែបីអភិវឌែឍជំនាញដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។

បណា្តាលធនធានមនុសែសរបស់ខ្លួនតាមរយៈបែព័ន្ធផ្តល់រង្វាន់លើការបំពែញកិច្ចការងរ

ធនាគារកម្ពបន្ត
ុ បណ្តុះ

ដែលជាលទ្ធផលបានបង្កើតនូវវបែបធម៌

បំពែញការងរមានភាពខា្លាំងកា្លាដើមែបីសមែចបាននូវលទ្ធផលសមែប់តមែូវការអាជីវកម្មនាពែលបច្ចុបែបន្ន និងអនាគត។
ការអភិវឌ្រឍន៍ធនធានមនុស្រសសម្រប់និរន្តភាពន្រឧត្តមភាព
ចំណែះធ្វើ ជំនាញ និងឯកទែសរបស់បុគ្គលិកបន្តធ្វើជាផ្នែកមួយនែមូលធនបញ្ញារបស់ធនាគារ។ តាមរយៈការគាំទែការសិកែសា
និងការអភិវឌែឍន៍រយៈពែលវែង ធនាគារបានបង្ហាញពីការទទួលសា្គាល់របស់ខ្លួនលើការបណ្តុះបណា្តាលជាចលករគន្លឹះមួយដែល
បានជួយដល់ធនាគារក្នុងការសមែចនូវលទ្ធផលល្អលើសពីគបែ
ូ កួតបែជែង។
ធនាគារបានប្តែជា្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់ការអប់រំ

និងការអភិវឌែឍន៍ជាបន្តបនា្ទាប់លើជំនាញបែតិបត្តិ

កមែិតបំពែញការងររបស់បុគ្គលិកបន្ថែមទៀត។

ដោយឡែក

និងគែប់គែងដើមែបីលើកកម្ពស់

បុគ្គលិកដែលទើបនឹងជែើសរីសថ្មីតែូវបានបង្ហាត់បង្ហាញ

្ធ
ដំណើរការ និងនីតិវិធបែ
ី តិបត្តិការ
តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាល ដែលមានរួមបញ្ចូលនូវគុណតម្លែសាជីវកម្ម បែព័នធនាគារ
និងកម្មវិធីបែឆំងការសមា្អាតបែក់ និងហិរញ្ញបែបទានភែរវកម្ម និងទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើមែបីធានាថបុគ្គលិកទាំងអស់តែូវបាន
បំពាក់បំប៉នបានយ៉ោងល្អ ដើមែបីបំពែញតមែូវការអតិថិជន។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ធនាគារក៏បានផ្ដល់ឱកាសហាត់ការដល់និសែសិតដើមែបីទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យធនាគារ។ ស្ថិតក្នុងកម្មវិធីហាត់ការនែះ
ធនាគារផ្ដល់បទពិសោធន៍រៀនសូតែ ដែលសមសែបទៅទែពកោសលែយរបស់បុគ្គលិកហាត់ការ ដោយជួយជំរុញពួកគែទទួល
បាននូវបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លែសមែប់បែតិបត្តិការធនាគារបែចាំថ្ងែ។ ក្នុងន័យនែះ បុគ្គលិកហាត់ការដែលមានសមត្ថភាពអាច
ទទួលបានឱកាសបមែើការងរនៅធនាគារ ដែលនឹងចូលរួមចំណែកអភិវឌែឍធនធានមនុសែសបន្ថែមទៀត។
ការនែះបានជំរុញភាពខិតខំរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងធនាគារ និងបងែ្កីតកែុមបុគ្គលិកដែលមានភាពសោ្មៅះតែង់ ជំនាញ និងចំណែះ
ដឹង។
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើទោះបីជាមានឧបសគ្គដោយសារការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19 ធនាគារបានខិតខំបែឹងបែងអភិវឌែឍបុគ្គលិក
តាមរយៈការពងែឹងការបណ្តុះបណា្តាលដ៏ឆ្លាតវែ និងបណ្តុះផ្នត់គំនិតអំពីវិស័យឌីជីថលក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងអស់។ ដើមែបី
ពងែឹងការយល់ដឹង និងសមត្ថភាពបន្ថែមអំពីវិស័យឌីជីថល ធនាគារបានអនុម័ត "មូឌែលសិកែសាហាយបែ៊ីជ" ដែលផ្ដល់ជូន
សិកា្ខាកាមនូវបទពិសោធន៍សិកែសារៀនសូតែលើសពីការសិកែសាក្នុងថ្នាក់

ដែលគាំទែដោយគែូបង្គាល

និងការសិកែសាតាម

បែបបាយថ៍សែ (Bite-size e-learning) ពែមទាំងការសិកែសាដែលផ្អែកលើកុំពែយូរទ័រ។
បន្ថែមជាងនែះទៅទៀត

ឱកាសសមែប់ពងែីកជំនាញ

និងចំណែះដឹងបន្ថែមរបស់បុគ្គលិកក៏បានផ្តល់ជូនផងដែរតាមរយៈ

មែរៀន និងមុខវិជា្ជាជាចែើនមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិកែសាតាមបណា្តាញអុីនធើណិត(e-learning) របស់ធនាគារ 24 ម៉ោង។
ការបណ្តុះបណា្តាល

និងការអភិវឌែឍន៍ក៏តែូវបានធ្វើឡើងនៅកែបែទែសផងដែរ។

ឧបត្ថម្ភសិកែសាដើមែបីទទួលវិញ្ញាបនបតែ

និងកម្មវិធីសិកែសាវិជា្ជាជីវៈបន្ថែម។

ខណៈពែលដែលបុគ្គលិកទទួលបានការ

ធនាគារជឿជាក់ថធនធានមនុសែសដែលមាន

សមត្ថភាពពែញលែញគឺជាកមា្លាំងចលករ ដ៏សំខាន់មួយដែលជួយរុញចែនធនាគារឈានដល់ចំណុចល្អបែសើរជាងនែះ និង
ឈានដល់កមែិតជោគជ័យថ្មីមួយទៀត។
បង្កើនការព្រញចិត្តទៅលើស្រវាកម្ម
សែបជាមួយនឹងពាកែយសោ្លាក "ឧត្តមភាពគឺជាការប្ដជា
ែ ច
្ញា ត
ិ រ្ត បស់យង
ើ " បុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់តវូែ បានជំរញ
ុ និងលើកទឹកចិតឱ
្ត យែ បំពញ
ែ
កាតព្វកច
ិ ល
្ច ស
ើ ពីអដ
ី្វ ល
ែ មានក្នង
ុ កិចស
្ច នែយាដើមបែ ផ
ី ល
្ត ស
់ វា
ែ កម្មដល
ែ ចែញពីទក
ឹ ចិតស
្ត ឡា
ែ ញ់។

ធនាគាររកែសាការសង្កតធ្ង
់ ន់

លើការផ្តលស
់ វា
ែ កម្មអតិថជ
ិ នរបស់ខន
ួ្ល ដែលជាកតា្តជះឥទ្ធព
ិ លដោយផ្ទាលទៅ
់ លើលទ្ធភាពរកបែកចំ
់ ណញ
ែ ។ ការពែញចិតលើ
្ត
ឧត្តមភាពនែសវា
ែ កម្មរបស់ធនាគារបានបង្ហាញយ៉ោងចែបាស់តាមរយៈការធ្វឱ
ើ យែ បែសរើ ឡើងក្នង
ុ ជំនាញ

និងចំណះែ ដឹងជាបន្ដ

បនា្ទាប។
់
យុទសា
្ធ ស្តធ
ែ នធានមនុសសែ របស់ធនាគារតែងតែតវូែ បានតមែតមែង់

ដើមបែ ធ
ី ឱ
ើ្វ យែ មានបែសទ
ិ ភា
្ធ ពលើគោលដៅអាជីវកម្មនានា

ដូចជាកំណើនបែក់ចំណូល កំណើនបែក់បញ្ញើ ផលិតភាពបុគ្គលិក ការបំពែញតមែូវការអតិថិជន ការទប់សា្កាតចំ
់ ណាយ និង
ការកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកលឈប់ ដើមែបីទទួលបានអត្ថបែយោជន៍បែកួតបែជែងសមែប់ធនាគារ ។
ធនាគារនឹងបន្តកិច្ចខិតខំបែឹងបែងដើមែបីធ្វើឱែយមានធនធានមនុសែសល្អលើសគ េដាយធនាគារមានជំនឿថ តាមរយៈបុគ្គលិក
របស់ខ្លួន ធនាគារនឹងកំណត់បាននូវកម្ពស់ថ្មីនែឧត្តមភាព និងទទួលបាននូវកំណើនយ៉ោងឆប់រហ័ស។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
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ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
ទែពែយសកម្មសរុប
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
វិស័យធនាគារ
កែុមបែឹកែសាភិបាលរបស់ ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលសុី ("ធនាគារ") សូមបង្ហាញរបាយការណ៍ និងរបាយការណ៍

តមែ
ូវការឥណទានបានធា្លា
ដោយសារផលប៉
ះពាល់
រឆ្លងរាលដាល
ជំងឺកូវីដ និ
19។
តែទោះជាយ៉ោ
នៅយឡែ
តែមាន
ហិ
រញ្ញ
វត្ថុរួម របស់ធនាគារ កនិ់ចងុះកែ
ុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន
្ធ (ជារួន
មែកា
ហៅថា
"សម្ព័ន្ធធនាគារ")
ងរបាយការណ៍
ហិរង
ញ្ញណា
វត្ថុដាច់ដោ
ក
តមែូវធ
ការសមែ
បម់ហ
បែបថា
ទាន
កមែិតទាបទៅមធែ
មសមែ
បែទ
់ទី3ិញ
និងនិកម្ច
ជីវកម្ម
សច
មែ
់សហគែ
របស់
នាគារ (រួ
គា្នាិរញ្ញ
ហៅ
"របាយការណ៍
ហិរញ្ញវយត្ថ
ុ") នាថ្ង
1 គែ
ខែហ
ធ្នូ ដា្ឋា
ឆ្នាំ2ន020
ងក្នីអា
ុងការិ
យបរិ
្ឆែទប
បញ្ច
ប់។ សខា្នាតតូច និង
មធែយម។

ព័ត៌មានអំពីសម្ព័ន្ធធនាគារ
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារ
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
ធនាគារគឺជាធនាគារពាណិជ្ជដែលធ្វើបែតិបត្ដិការអាជីវកម្មតាមចែបាប់ស្ដីពីសហគែសពាណិជ្ជកម្មនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
និងស្ថិតកែមការតែួតពិនិតែយរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា សែបតាមចែបាប់ស្ដីពីគែឹះសា្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថនែ
ុ កម្ពុជា និង
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
អាជា្ញាប័ណ្ណធនាគារលែខ 08 ដែលចែញដោយធនាគារជាតិនែកម្ពុជា។ អាជា្ញាប័ណ្ណរបស់ធនាគារតែូវបានធ្វើជាថ្មីនៅថ្ងែទី28
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2006 សមែប់ពែលវែលាអចិន្តែយ៍អនុលោមតាមបែកាសរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាលែខ ធ7-06-207 ចុះថ្ងែទី13
ខែ
កញ្ញាភា
ឆ្នាគរបាយការណ៍
ំ 2006។
ការវិ
ប្រក់ចំណូល
សកម្ម
ភាការបែ
ពចមែបក
ងរបស់
ុ ល
ចំណូល
់សុទ្ធ ធនាគារ រួមមានការធ្វើបែតិបត្តិការលើរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារ និងការផ្តល់សែវាហិរញ្ញវត្ថដែ
ពាក់ព័ន្ធក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាតាមរយៈការិយាល័យកណា្ដាលរបស់ធនាគារនៅរាជធានីភ្នំពែញ

និងសាខានៅតាម

ចំណូល
បណា្ដា
ខការបែ
ែត្តសំខាកន់់ស
ៗុទ
។្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

ធនាគារផែ
សែងះបញ្ជ
និងកមែ
ិតធ
ទាបនែ
ការបែតា
ក់។
ទី
សា្នាក់ការចុ
ីរបស់
នាគារមានទី
ំងស្ថិតនៅអគារធនាគារកម្ពុលែខ 23 រុក្ខវិថីកែមួនស (ផ្លូវលែខ 114) សង្កាត់ផែសារថ្មី 2
ខណ្ឌដូនពែញ រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ក្រ
ុមូល
ហ៊សុ
ុនទបុ្ធល
តើក្រស
ម្ពជ
័នើង
្ធ សារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ចំណ
មែ
ចំនួនភាគរយដែលមាន
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ចំណះូល
ូបិយ
ិ និងសកម្ម
ការផ្ទភា
ែរបែ
ក់ ដោយសារផលប៉
ះបែ
ពាល់
នបង្ក
ែការឆ្ល
ងរាលដាល
ឺកូវស
ីដ ិទ
19្ធភាដែ
លធ្វស
ើឱែយ់ក
ប៉ម្ម
ះពាល់
ឈ្មោ
កែទាបពី
ុមហ៊ុនកបុមែ
តរែស
ម្ព័នណត្ត
្ធ
ពចមែ
បង
ទែស
ើតកែ
ុមហ៊ុន ជំងបែ
ពជាមា្ចា
សិទ្ធិ
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
កែុមហ៊ុនធានារា៉ាប់រងកម្ពុ
ធានារា៉ាប់រងទូទៅ
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ឡុនបា៉ាក ភីអិលសុី

ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា

51%

ចំ
ណា
ួនបតែ
26.83 លនដុល្លារអាមែរិកពែក្នះុង
ឆ្នាំ 2020 ដែ
លុជា
ទាបជាងចំនួន 0.56%
ធៀបនឹងការ
កម្ព
ុសយផែ
ុីឃែយួរឹធសីែងភីៗរបស់
អិលសុធី នាគារមានចំមូនល
រាជាណាចកែ
កម្ព
100%
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
ការធានាទិញ
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ការជួញដូរ
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
និងកមែជើងសារមូលបតែ
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

38
40

1

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
លទ្ធផលអាជីវកម្ម និងភាគលាភ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថរុ បស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារមានដូចខាងកែម៖
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
សម្ព័ន្ធធនាគារ
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
ទែពែយសកម្មសរុប
បែក់ចំណែញមុនដកពន្ធ

ធនាគារ

2020

2019

2020

2019

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

62,133,288

83,786,540

60,378,895

82,265,508

ទែ
ពែយសកម្ម
រុបើប
របស់
នាគារកម្ព
ុមានចំនួន 2,705.88
លនដុល្លារអាមែ
រិក គិតតែឹមថ្ងែទី3(12,783,129)
1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺ
កើនឡើង
ចំណា
យពន្ធស
ល
ែក់ចធំណ
ូល
(12,896,368)
(16,692,289)
(16,567,854)
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
បែក់ចំណែញសុទ្ធសមែប់ការិយបរិច្ឆែទ
49,236,920
67,094,251
47,595,766
65,697,654
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សមមូលពាន់រៀល
200,738,924
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
តែូវបែងចែកដូចខាងកែម៖

271,865,906

194,047,934

266,206,894

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
ភាគទុនិករបស់ធនាគារ
48,415,058
66,397,267
47,595,766
65,697,654
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ភាគកម្មអបែបភាគ

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

821,862

696,984

-

-

49,236,920

67,094,251

47,595,766

65,697,654

ឥណទាន
និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
ដើមទុនបានបង់
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
ពុំមានការបែបែួលទៅលើដើមទុនបានបង់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារក្នុងអំឡុងឆ្នាំនែះទែ។
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
ពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរជាសារវ័ន្តទៅកាន់ ឬពីគណនីទុនបមែុង និងសំវិធានធនក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆែទនែះកែពីអ្វីដែលបាន
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនែះទែ។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
សំវិធានធនសម្រប់ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុកលើឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
មុនពែលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងរបស់ធនាគារ កែុមបែឹកែសាភិបាលបានចាត់វិធានការសមសែប
នានាដើ
មែបើរីបបស់
ញ្ជាអ
កតិ
់ថាថិជនក្ន
ចំណា
ត់ការដែលពាក់
ពុះ័ន្ធទៅ
នឹងការលុ
បឹម
ឥណទានអាកែ
ក់ ដុល
ឬការ
ធ្វើសំ
ធន
សមែប់ការខាតបង់
ំ 2020។
បែ
ក់បញ្ញ
ុងធនាគារបានធា្លា
ក់ច
1.07%
មកតែ
1,907.20 លន
្លារអាមែ
រិកវិធា
ក្នុងនឆ្នា

ឥណទានរំពឹងទុកលើឥណទាន និងបុរបែ
ែ ទាន ហើយកែុមបែឹកែសាភិបាលជឿជាក់ថា រាល់ឥណទាន និងបុរែបែទានដែលបានដឹង
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
ថាមិនអាចបែមូលបានតែូវបានលុបចោល ហើយថាសំវិធានធនមានគែប់គែន់សមែបឥ
់ ណទាន និងបុរែបែទានអាកែក់ និង
ជាប់កសងែ
ស័យ
។ ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
បែ
់បញ្ញ
ើរបស់
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
នាថ្ងែចែញរបាយការណ៍នែះ

កែុមបែឹកែសាភិបាលពុំបានដឹងពីហែតុការណ៍ណាមួយដែលអាចបណា្ដាលឱែយចំនួនទឹកបែក់នែ

ឥណទានអាកែក់ដែលបានលុបចោល

ឬចំនួនទឹកបែក់សំវិធានធនចំពោះការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុកលើឥណទាន និង

បុរែបែទានអាកែក់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារមិនគែប់គែន់ក្នុងកមែិតណាមួយនោះទែ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
វិស័យធនាគារ
ទ្រព្រយសកម្ម
តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
មុនពែលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ កែុមបែឹកែសាភិបាលបានចាត់វិធានការសមសែបដើមែបី
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
ធានាថា
ទែពែយសកម្មចរន្ដដែលមិនអាចលក់បាននៅក្នុងបែតិបត្ដិការអាជីវកម្មធម្មតាតាមតម្លែទីផែសារដូចបានបង្ហាញក្នុងបញ្ជី
មធែយម។
គណនែយែយរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារតែូវបានកាត់បន្ថយឱែយស្មើទៅនឹងតម្លែដែលគិតថានឹងអាចលក់បានលើទីផែសារ។
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង

ធនាគារផែច
សែង្ឆែទ
ទៀតកំ
ពុងអនុវត្តយុ
រដែ
ណ
ៈបែ
កហ
ួតបែែតជ
ខា្លាំងណា
ដើមួមយ
ែបីបដែ
ង្កល
ើននឹ
ចំង
ណ
ែកែយទីប៉ផះែសា
ររបស់
ខ្លួន
នាកាលបរិ
នែរបាយការណ៍
នទែះ្ធសាសែ្តទី
កែផុមែសាបែ
ឹកល
ែសាភិមានលក្ខ
បាលពុំបា
នដឹ
ងពី
ុកាែងរណ៍
ធ្វើឱ
ពាល់
ដល់
កា។រ
ប៉ណ
ុន្តែ ត់
បើតម្ល
ទោែទ
ះជា
ការចបែ
ួតបែ
ែងដែលមានលក្ខ
ំងកា្លាស
នៅ
ស័យធនាគារក្ន
ុងពែះរាជាណាចកែ
កម្ពុជា ធនាគារកម្ព
កំ
ែពមាន
ែយសកម្ម
រន្ដកនៅ
ក្នជ
ុងរបាយការណ៍
ហិរណ
ញ្ញវៈខា្លា
ត្ថុរបស់
ម្ពក្ន
័នុង
្ធធវិនាគារ
និងធនាគារដែ
លនាំឱែយមានភាពមិ
នតែឹមតែូវ ុ
បាននដាក់
ឱែយដំប
ណ
ើរការយ
នូនោះឡើ
វយុទ្ធសាយ
ស្ត
ី
វិស័យ
ឬមិ
សមសែ
ណាមួ
។ែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

វិ
ធីសា
្រ ុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
បទដា្ឋា
ន ស្ដ
និង្រន
ការ្រកា
អនុរវាយតម្ល
វត្តឥណទានបែ

ការវិភាគរបាយការណ៍
ប
់ចុម
ំណ
នាកាលបរិ
ច្ឆែទនែរបាយការណ៍
ន្រក
ែះ កែ
បែូល
ឹកែសាភិបាលពុំបានដឹងពីហែតុការណ៍ណាមួយដែលកើតឡើង និងធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់
ការអនុ
វិធីសាកស្ដ
ចំណូលវត្ដ
ការបែ
់សែដ
ុទ្ធ ែលមានកន្លងមកក្នុងការវាយតម្លែទែពែយសកម្ម
ធនាគារ និងធនាគារមានភាពមិនតែឹមតែូវ ឬមិនសមសែបឡើយ។

និងទែពែយអកម្មនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ពន
័ ្ធ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

2019
មានចំយ
នួនថាភាព
84.88និង
លនដុ
អាមែ
ទ្រ
ព្រយអកម្ម
បំណល
ុល្លារផ្រ
ស្រងរិក
ៗ។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

នាកាលបរិច្ឆែទនែរបាយការណ៍នែះ
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
•

ពុំមានការដាក់បញ្ចាំទែពែយសកម្មណាមួយរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ

និងធនាគារដែលកើតមានឡើងនៅដំណាច់ការិយបរិច្ឆែទ

ចំណសមែ
ូលសុប
ទ់ធា
្ធលនាចំ
ើកមែ
ជះបំ
ើងសារ
ងថ្លបែឈ
្នួលណាមួ
របស់ធ
ក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ពោ
ណុលនិ
របស់
ុគ្គល
យនាគារបានធា្លា
និង

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
• ពុំមានទែពែយអកម្មយថាភាពណាមួយកើតមានឡើងចំពោះសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារចាប់តាំងពីដំណាច់ការិយបរិច្ឆែទកែ
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
ពីបែតិបត្ដិការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ធនាគារឡើយ។
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
តាមមតិរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាលពុំមានទែពែយអកម្មយថាភាព ឬទែពែយអកម្មផែសែងៗទៀតរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងរបស់ធនាគារ
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ដែលអាច ឬទំនងកា្លាយជាកាតព្វកិច្ចក្នុរយៈពែលដប់ពីរខែ បនា្ទាប់ពីចុងការិយបរិច្ឆែទនែះ ដែលនឹងមាន ឬអាចមានឥទ្ធិពលជា

សារវ័
្ដដល់ល
ភាពរបស់
សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារក្ន
ុងការបំ
កិច្ចរបស់
្លួននៅពែ
លបំណ
ទាំងនោះដល់
ចំណានយផែ
សែងទ្ធ
ៗរបស់
ធនាគារមានចំ
នួន 26.83
លនដុល
្លារអាមែព
រិកែញក្នកាតព្វ
ុងឆ្នាំ 2020
ដែខល
ទាបជាងចំ
នួនុល
0.56%
ធៀបនឹកាល
ងការ
កំ
សនៅក្ន
ងនោះទែ
ចំណ
ណាត់យ
ុងឆ្នា។
ំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

អតែ
ំណា
យទៅលើ
ចកាលបរិ
ំណូលរបស់
ធ្ឆ្រទ
នាគារបានកើ
នឡើ
ពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ព្រ
ឹតច
្ដិកា
រណ៍
ក្រយ
ច
ន្រតារាងតុ
ល្រយងការ
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ពុំមានពែឹត្ដិការណ៍សំខាន់ៗណាមួយបានកើតឡើងកែយកាលបរិច្ឆែទតារាងតុលែយការដែលតែូវបង្ហាញ

ឬការធ្វនិ
ើ យ័តកម្ម

ចំ
ញ្ញវត្ថុនែះឥទែ
។
សំពោ
វិធាះរបាយការណ៍
នធនសមែបហ
់កាិររខាតបង់
ណទាន
និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
ពន្ធ
លើប
ំណ
សមែ
បានថយចុ
ះចំនួន 3.79
ល្លារអាមែនែ
រិកះមានដូ
ឬ 22.87%
មកតែ
សមាជិ
កកែែកម
ុ ់ចបែ
ក
ឹ សា
ែ ែញ
ភិបា
លក្នប
ង
ុ ់ឆ
ការិ្នាំន
យែះបរិ
ចទ
ែ្ឆ និងនាកាលបរិ
ចទ
ែ្ឆ លនដុ
នែរបាយការណ៍
ចខាងកែ
ម៖ ឹម 12.78 លនដុល្លារ
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
Tan Sri Dato’ Sri Dr. Teh Hong Piow

បែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលមិនបែតិបត្តម
ិ ិនឯករាជែយ

Dato‘ Mohammed
binនៅអតែ
Abdullah
អនុែញ
បជាប់
ែធានកែ
ធនាគារបង់
ពន្ធលើបNajeeb
ែក់ចំណែញ
20% នែបែក់ចំណ
ពន្ធុម
។បែឹកែសាភិបាលមិនបែតិបត្តិឯករាជែយ
Datuk Phan Ying Tong
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
លោក Quah Poh Keat

អភិបាលបែតិបត្តិ (បានលាឈប់នៅថ្ងែទី9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020)
អភិបាលមិនបែតិបត្តិមិនឯករាជែយ

Dato’
Chang
Kat Kiam
ទែ
ពែយសកម្ម
សរុប

អភិបាលមិនបែតិបត្តិមិនឯករាជែយ

បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័បឌុលឡា
អភិបាលមិនបែតិបត្តឯករាជែ
ិ
យ
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
សវនករ
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ដោយសារកំ
ណើនឯការដាក់
បែក់ប&ញ្ញ
ើនៅធនាគារផែ
សែង និងLtd.
ទែពែយគឺសកម្ម
ពន្ធពនែយារ។សម្ពន
កែម
ុ ហ៊ន
ុ សវនកម្ម
ករាជែយ Ernst
Young
(Cambodia)
ជាសវនកររបស់
័ ធ
្ធ នាគារ។
ភាគហ៊
កាន់កាប់យ
របស់
ក្រុមប្រ
ភិបាល នែកម្ពុជា
សមតុ
លែយុន
មាននៅជាមួ
ធនាគារផែ
សែង ឹក
និ្រសា
ងធនាគារជាតិ
ពុមា
ំ នសមាជិកកែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ ភិបាលណាមា្នាកមា
់ នផលបែយោជន៍ពភា
ី គហ៊ន
ុ ក្នង
ុ សម្ពនធ
័ នាគារ និងធនាគារឡើយ។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
អត្ថ
បែទ្រយោ
របស់
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
តែ
ឹមថ្ង
ី31 ខែជន៍
ធ្នូ ឆ្នា
ំ2020។
ក្នង
ុ អំឡង
ុ និនិងងបុចុរងែប
ការិ
ែ្ឆ ថ្ងទ
ែ 3
ី 1 ខែធូ្ន
ឥណទាន
ែទាយ
នបរិចទ

ឆ្នា2
ំ 020 ពុមា
ំ នការពែមពែៀងណាមួយដែលមានសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ

ចូលរួមជាភាគីមាង
្ខា ទៀតដើមបែ ជ
ី យ
ួ ដល់កម
ុែ បែក
ឹ សា
ែ ភិបាលរបស់ធនាគារទទួលបានអត្ថបយោ
ែ
ជន៍ តាមរយៈការទិញយកភាគហ៊ន
ុ
ឥណទាន
និ
ង
បុ
រ
ប
ែ
ទា
ែ
នសុ
ទ
រ
្ធ
បស់
ធ
នាគារបានធា្លា
ក
ច
់
ះ
ុ
0.35%
ឬស្ម
ន
ើ
ង
ឹ
3.99
លនដុ
ល
រ
្លា
អាមែ
រ
ក
ិ
មកតែ
ម
ឹ
1,137.56
ឬលិខត
ិ ទែពយែ អកម្មពសា
ី មីសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ឬពីកម
ុែ ហ៊ន
ុ ដទែទៀតទែ។
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

ពុមា
ំ នសមាជិកកែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ ភិបាលណាមួយរបស់ធនាគារបានទទួល ឬមានសិទទ
ិ្ធ ទួលបានអត្ថបយោ
ែ
ជន៍ណាមួយតាមរយៈការ
បំ
ណ
ល
ុ
សរុ
ប
និ
ង
មូ
ល
និ
ធ
មា
ិ
ស
្ចោ
ហ
់
ន
ុ
៊
ចុះកិចស
្ច នែយាដែលបានធ្វឡ
ើ ង
ើ រវាងសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ និងកែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ ភិបាល ឬរវាងធនាគារ និងកែម
ុ ហ៊ន
ុ ពាក់ពន
័ ្ធ
ជាមួយនឹងកែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ ភិបាល ឬជាមួយនឹងកែម
ុ ហ៊ន
ុ ដែលកែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ ភិបាលនោះជាសមាជិក ឬជាមួយកែម
ុ ហ៊ន
ុ ដែលកែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ
បំ
ណ
ល
ុ
សរុ
ប
របស់
ធ
នាគារបានធា្លា
ក
ច
់
ះ
ុ
ចំ
ន
ន
ួ
0.88%
ឬស្ម
ន
ើ
ង
ឹ
18.38
លនដុ
ល
រ
្លា
អាមែ
រ
ក
ិ
មកតែ
ម
ឹ
2,074.95
លន
ដុ
ល
្លារ
ភិបាលនោះមានផលបែយោជន៍ផក
ែ្ន ហិរញ្ញវត្ថជា
ុ សារវ័ន្ដ កែពប
ី ត
ែ ប
ិ ត្ដកា
ិ រដូចបានបង្ហាញក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថន
ុ ះែ ។
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
របាយការណ៍ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
កែុមបែឹកែសាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសតែូវក្នុងការបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានរៀបចំឡើងយា៉ាងតែឹមតែូវដើមែបីបង្ហាញ
បែ
ញ្ញតើរបស់
តិថិជ
ន ្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ពន
ទិដក
្ឋភា់បពពិ
បែកអដនែ
សា
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារនាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និង
សា្ថានភាពលំហូរសាច់បែក់សមែប់ការិយបរិច្ឆែទដែលបានបញ្ចប់។ កែុមបែឹកែសាភិបាលតែួតពិនិតយែ លើការរៀបចំរបាយការណ៍
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈគែប់គែងដែលតែូវបានតមែូវឱែយ៖
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
(ក) អនុមត
័ គោលនយោបាយគណនែយយែ ដែលសមសែប ដោយផ្អក
ែ លើការវិនច
ិ យ
័ ្ឆ និងការបា៉ានប
់ មា
ែ ណយា៉ាងសមហែតផ
ុ ល
បែកធបដោយភាពបែ
ង
ុ បែយ
ត
័ ្ន ហើ
តែវូ អនុវគឺ
ត្ដក
គោើនលនយោបាយទាំ
ងនែះល
ជាអចិ
នយ
្តរែ ិក។
៍ នៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
បែក់បញ្ញនិើរង
បស់
នាគារផែសែងបានកើ
នឡើ
ងយ
15.09%
ឡើង 43.46 លនដុ
្លារអាមែ
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
(ខ) អនុលោមតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទង
អត្ថបែយោជន៍នែការបង្ហាញ

និងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនែកម្ពុជា

ការបែបែួលទាំងនែះតែូវបានបង្ហាញ

ពនែយល់

បែសិនបើមានការបែបែួលលើ
និងវាស់វែងយា៉ាងតែឹមតែូវនៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

4

43
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
វិស័យធនាគារ
របាយការណ៍ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

តមែ
ប់ហ
ិរញ្ញបែបយ
ទាន
ិតទាបទៅមធែ
ប់ទ
ហែកដា្ឋា
និបដោយបែ
ងកម្ចីអាជីវស
កម្មិទស
ប់សហគែសខា្នាតតូច និង
(គ)ូវការសមែ
រកែសាបញ្ជ
ីគណនែ
ែយឱែកមែ
យបានគែ
ប់គែន់ និយងមសមែ
បែព័ន្ធគ
ែបិញ
់គគែ
ែងផ្ទ
្នុងន
បែក
្ធភាមែ
ព។
មធែយម។

(ឃ) រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកលើមូលដា្ឋាននិរន្តរភាពនែដំណើរការអាជីវកម្ម

លើកលែងតែមានករណីមិន

កមែិតនែសមរមែ
ការបែកយក្ន
ួតុង
បែការសន្ម
ជែងនៅក្ន
ុងវិស័យ
ធនាគារតែ
ពឹងថនឹ
្លាំងឡើ
ងរបស់
ដោយសារ
ធនាគារ
មកថ្មី និនិងង
តថាសម្ព
័ន្ធធ
នាគារ និងូវបានរំ
ធនាគារនឹ
ងមិង
នមានសន្ទ
បន្តធ្វើបុះែតកាន់
ិបត្តត
ិកាែខា
រអាជី
វកម្ម
ខ្លួននាពែ
លអនាគត

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
(ង) គែប់គែង
និងដឹកនាំសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ
និងធនាគារបែកបដោយបែសិទ្ធភាពលើការសមែចចិត្ដដែលអាចមាន
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បែសិទ្ធភាពជាសារវ័ន្តដល់បែតិបត្ដិការ និងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ហើយតែូវបែកដថាកិច្ចការទាំងនែះតែូវ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
បានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
គណៈគែបគ
់ ង
ែ ជាអ្នកទទួលខុសតែវូ ចំពោះការធានាថាបញ្ជគ
ី ណនែយយែ តែម
ឹ តែវូ

និងតែវូ បានរកែសាទុក

និងបង្ហាញអំពសា
ី ន
្ថា

ភាពហិ
ញវ្ញ គរបាយការណ៍
ត្ថរុ បស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ
ង់ច
ធនាគារឱែ
ឹ តែវូ គែបព
់ ល
ែ និងធានាថាបញ្ជគ
ី ណនែយយែ សែបតាមបែពន
័ គណនែ
្ធ
យយែ
ការវិរភា
បនិ្រក
ំណូល យបានតែម

ដែលបានចុះបញ្ជ។
ី គណៈគែបគ
់ ង
ែ ក៏ជាអ្នកទទួលខុសតែវូ ក្នង
ុ ការថែរកែសាទែពយែ សកម្មរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ពែមទាំង
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
ចាត់វធា
ិ នការសមសែបដើមបែ ទ
ី ប់សាត
្កា ់ និងស្វង
ែ រកកំហស
ុ ចែតនា និងភាពមិនបែកត
ែ ផ
ី សែ ង
ែ ៗផងដែរ។
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
កែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ ភិបាលបញ្ជាកថា
់ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារបានអនុវត្ដតាមលក្ខខណ្ឌតមែវូ ចាំបាច់នានា ដូចបានបញ្ជាកខា
់ ងលើកង
ុ្ន
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ការរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ។
ុ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
យើងខ្ញុំជាកែុមបែឹកែសាភិបាលបានអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូចមានភា្ជាប់ជាមួយនែះថាបានបង្ហាញទិដ្ឋភាពពិតបែកដ
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
និងតែឹមតែូវទៅលើសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារនាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 និងលទ្ធផលនែបែតិបត្ដិការ
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងសា្ថានភាពលំហូរសាច់បែក់សមែប់ការិយបរិច្ឆែទបញ្ចប់ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទង
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
និងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនែកម្ពុជា។
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

តំណាងកែុមបែឹកែសាភិបាល៖
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
អតែចMohammed
ំណាយទៅលើNajeeb
ចំណូលBin
របស់
ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39%
ក្នុងឆ្នា
ំ 2019Poh
ដល់Keat
27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
លោក
Quah
Dato’
Abdullah

អនុបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលមិនបែតិបត្តិ្តឯករាជែយ
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

អភិបាលមិនបែតិបត្តិមិនឯករាជែយ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពជា
ុ
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
ថ្ងទ
ែ 2
ី 9 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 021
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
ជូនចំពោះភាគទុនិកន្រធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលសុី
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
មតិយោបល់
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមរបស់

ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ

ភីអិលសុី

ហៅកាត់ថា

ធនាគារបង់
ពន្ធលនិើប
ែក់ច
ំណ
នែប
ែក់ចំណ
ែញនាគារ")
ជាប់ពន្ធ។ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែករបស់
("ធនាគារ")
ងបុ
ត
្រសែញ
ម្ពនៅអតែ
័ន្ធ រួមគា្នា20%
ហៅថា
("សម្ព
័ន្ធធ
ធនាគារដែលរួមមានរបាយការណ៍សា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម និងដាច់ដោយឡែកគិតតែឹមថ្ងទី
ែ 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 និងរបាយការណ៍
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
លទ្ធផលរួម និងដាច់ដោយឡែក របាយការណ៍ស្តីពីបមែបមែួលមូលធនរួម និងដាច់ដោយឡែក ពែមទាំងរបាយការណ៍លំហូរ
សាច់
បែកសមែ
់ សរុប ប់ការិយបរិច្ឆែទបញ្ចប់
ទែ
ពែយសកម្ម

និងកំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមមានសែចក្តីសង្ខែបនែ

គោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (រួមគា្នាហៅថា "របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ")។
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង

តាមមតិលើ
យោស
បល់
របស់
យស
ើងខ្ញរុប
ុំ របាយការណ៍
វត្ថ
ដាច់ដោ
យឡែ
កនែងះទែ
បង្ហា
នូវទិស
ដ្ឋភា
តបែ
និងតែ
ឹមតែូវលើ
1.09%
ទែព
ែយសកម្ម
គិតតែឹមថ្ងែទហ
ី31ិរញ្ញ
ខែ
ធុរ្នូ ួមឆ្នានិំ2ង
019។
ការកើ
នឡើ
ពែយញ
សកម្ម
រុបពពិ
នៅក្ន
ុងឆ្នាកំ ដ
2020
ភាគចែ
ើន

សា្ថានភាពហិណ
រញ្ញវើន
ត្ថការដាក់
ុរបស់សប
ម្ព័នែក
្ធធ់ប
នាគារ
ងធនាគារ សែង
គិតនិតែ
ឹមថែ
ី31 ខែ
ដោយសារកំ
ញ្ញើនៅនិធនាគារផែ
ងទែ
ពែយ្ងទសកម្ម
ពធ
ន្ធ្នូ ពឆ្នា
នែំ2
យា020
រ។ ពែមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរួម និងដាច់
ដោយឡែក
និងលំហូរសាច់បែក់រួម
និងដាច់ដោយឡែកសមែប់ការិយបរិច្ឆែទបញ្ចប់
សមតុ
ល
យ
ែ
មាននៅជាមួ
យ
ធនាគារផែ
ស
ង
ែ
និ
ង
ធនាគារជាតិ
នែកម្ពុជា
របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនែកម្ពុជា (CIFRSs)។

ដោយអនុលោមតាមស្ដង់ដារ

សមតុ
លែយន
មាននៅជាមួ
មូលដ្ឋា
ក្នុងការផ្ដយ
លធនាគារផែ
់យោបល់សែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីសវនកម្មនែកម្ពុជា (CISAs)។ ការទទួលខុសតែូវរបស់
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
យើងខ្ញុំតាមស្តង់ដារទាំងនែះតែូវបានបរិយាយបន្ថែមនៅក្នុងផ្នែកនែការទទួលខុសតែូវរបស់សវនករចំពោះ ការធ្វើសវនកម្មល ើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនែរបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំមានភាពឯករាជែយពីសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ យោងតាម
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
អនុកែឹតែយស្ដីពីកែមសីលធម៌សមែប់វិជា្ជាជីវៈរបស់គណនែយែយករជំនាញ និងសវនករជំនាញដែលចែញដោយរាជរដា្ឋាភិបាលនែ
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ហើយយើងខ្ញុំក៏បានបំពែញទំនួលខុសតែូវដទែទៀត
សែបតាមលក្ខខណ្ឌតមែូវបែកបដោយ
កែណ
មសី
ធម៌
ុំ ិមា្ចោស់ហថា
បំ
ុលល
សរុ
ប។
និងមូយើ
លង
និខ្ញ
ធជឿជាក់
៊ុន ភស្ដុតាងសវនកម្មដែលយើងខ្ញុំទទួលបានមានលក្ខណៈគែប់គែន់ និងសមសែបធ្វើជា
មូលដា្ឋានក្នុងការបញ្ចែញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញ។
ុំ
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
ព័ត៌មានដ៏ទ្រផ្រស្រងទៀតក្រពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍របស់សវនករ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ព័ត៌មានផែសែងៗទៀតដែលទទួលបាននាកាលបរិច្ឆែទរបាយការណ៍សវនករ
រួមមានរបាយការណ៍របស់កែុមបែឹកែសាភិបាល
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងទំព័រទី 1 ដល់ទី 6។ គណៈគែប់គែងមានទំនួលខុសតែូវ ចំពោះព័ត៌មានផែសែងៗនែះ។ មតិយោបល់របស់
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
យើងខ្ញុំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំគែបដណ្តបលើ
់ ព័ត៌មានផែសែងៗនែះទែ ហើយយើងខ្ញុំក៏មិនបង្ហាញសែចក្តីសន្និដា្ឋានធានាក្នុង
ទមែង់ណាមួយទៅលើព័ត៌មានផែសែងៗនែះដែរ។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ទាក់កទ់បិនញ្ញ
នឹងើរបស់
ការធ្វ
ើសវនកម្មសរែង
បស់យើងខ្ញុំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បែ
ធនាគារផែ

ទំនួលខុសតែូវរបស់យើងខ្ញុំគឺការស្វែងយល់ព័ត៌មាន

ផែសែងៗនែះ និងធ្វើការពិចារណាថាតើព័ត៌មានផែសែងៗនែះមានសង្គតិភាពជាសារវ័ន្តជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬចំណែះ
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដឹងរបស់យើងខ្ញុំដែលទទួលបាននៅក្នុងការងរសវនកម្ម
បើមិនដូចោះ្នា ទែអាចមានកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្ដ។
បែសិនបើ
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
យើងខ្ញុំសន្និដា្ឋានថាមានកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្តលើព័ត៌មានផែសែងៗនែះដោយផ្អែកលើការងរដែលបានអនុវត្ត យើងខ្ញុំនឹងធ្វការ
ើ
រាយការណ៍តាមភាពជាក់ស្ដែង។ យើងខ្ញុំពុំមានអ្វីតែូវរាយការណ៍ចំពោះព័ត៌មានផែសែងៗនែះទែ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ
វិស័យធនាគារ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រង

និងអ្នកទទួលបន្ទុកលើអភិបាលកិច្ចចំពោះរបាយការណ៍

តមែ
ូវការឥណទានបានធា្លា
ក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា
ហិ
រញ្ញ
វត្ថុ

នៅតែមាន

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
គណៈគែបគ
់ ង
ែ ជាអ្នកទទួលខុសតែវូ ចំពោះការរៀបចំ
និងការបង្ហាញទិដភា
្ឋ ពពិតបែកដ និងតែម
ឹ តែវូ នែរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
មធែយម។
ដោយអនុលោមតាមស្ដង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនែកម្ពុជា (CIFRSs) និងទទួលខុសតែវូ ដូចគា្នាផងដែរ
ចំកមែ
ពោិត
ះការតែ
ួ ពិន
ិ ួតយែ បែ
ផ្ទក
ែជង
ុ ្ន ែងនៅក្ន
ពែះុងគណៈគែ
បគ
់ ង
ែ យល់
ថាមានភាពចាំ
ច់ក្នង
ុ ការរៀប
របាយការណ៍
រញ្ញវត្ថុ ដោយពុ
ំ មក
នកំ
ុ ង
នែកាត
របែ
កត
វិស័យធនាគារតែ
ូវបានរំ
ពឹងថនឹងបា
មានសន្ទ
ុះកាន់ចំត
ែខា្លាំងឡើង ហិ
ដោយសារ
ធនាគារមា
ថ្មហ
ី និស
ឆ្គធនាគារផែ
ងជាសារវ័ន
ដែ
្ត ទៀតកំ
លបណា្ដា
មកពី
កាទ
រក្ល
ង
ែ បន្ល
ឬការ
ចមានលក្ខ
ឡ
ែ ។
ំ
សែង
ពុងល
អនុ
វត្តយុ
្ធសា
សែំ ្តទី
ផែសាភាន់
រដែល
ណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
ក្នង
ុ ការរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
គណៈគែបគ
់ ង
ែ ទទួលខុសតែវូ ក្នង
ុ ការវាយតម្លល
ែ ទ្ធភាព
និងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ និងលាតតែដាង (បែសិនបើមាន) បញ្ហាទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
និងការបែប
ើ ស
ែ ម
់ ល
ូ ដា្ឋាននិរន្តរភាពអាជីវកម្មនៅក្នង
ុ បែពន
័ គ
្ធ ណនែយយែ របស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ លើកលែងតែកង
ុ ្ន ករណី
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
គណៈគែបគ
់ ង
ែ មានបំណងរំលាយ ឬបញែឈប់ដំណរើ ការបែតប
ិ ត្តកា
ិ រសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ឬគា្មោនមធែយាបាយជាក់លាក់ណាមួយ
ទៀត
កែ
ន
ី ះែ ។ កែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ ភិ
បាលមានទំ
ល
ួ ខុសតែវូ ក្នង
ុ ការតែត
ួ ពិនត
ិ យែ មើលលើដណ
ំ
រើ នែការរាយការណ៍អព
ំ ហិ
ី រញ្ញវត្ថរបស់
ុ
សម្ពន
័ ្ធ
ការវិ
ភាពគរបាយការណ៍
ប
្រក់ចំណនូល
ធនាគារ និងធនាគារ។
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
គោលបំ
ងរបស់
ង
ើ ខ្ញំុ គឺដលនដុ
ម
ើ បែ ទ
ី ទួល
លបាននូ
លះសមហែ
តផ
ុ លថាការបាយការណ៍
ហូល
រិ ញ្ញ
វត្ថទា
ុ ង
ំ កមូ
2019 ណ
មានចំ
នួន យ
84.88
្លារអាមែវការធានាអះអាងដែ
រិក។ ការធា្លាក់ចុះនែ
គឺដោយសារតែ
រធា្លាក់ចុះចំណ
ការបែ
់ពល
ីបមិែកន់បមាន
ញ្ញើ
កំ
ហស
ុ ឆ្គងជាសារវ័
ន្ដ ិត
ដែទាបនែ
លបណា្ដា
លមកពី
ែ បន្លំ ឬការភាន់ចឡ
ែ ំ ហើយធ្វកា
ើ រចែញផែសាយរបាយការណ៍របស់សវនករ
ធនាគារផែ
សែង និងកមែ
ការបែ
ក់។ការក្លង
ដែលរួមមានមតិយោបល់របស់យង
ើ ខ្ញ។
ំុ
ការធានាអះអាងដែលសមហែតផ
ុ ល គជា
ឺ ការធានាអះអាងកមែត
ិ ខ្ពសម
់ យ
ួ
ប៉ន
ុ ែ្ត
ចំន
ណ
សុការ
ទ្ធល
ើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ
មិ
មែូល
នជា
ធានាថាការងរសវនកម្ម
ដល
ែ ្នួលបានធ្វនោ
ើ ះអនុលោមតាម CISAs ដែលតែងតែរកឃើញកំហស
ុ ឆ្គងជាសារវ័នដ
្ត ល
ែ

មាននោះទែ។ កំហស
ុ ឆ្គងអាចកើតចែញពីការក្លង
ែ បន្លំ ឬការភាន់ចឡ
ែ ំ នឹងតែវូ បានចាត់ទុកថាជាសារវ័ន្ត បែសន
ិ បើកំហស
ុ ឆ្គង
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ទាំងអស់នោះ (តែមយ
ួ ឬបញ្ចល
ូ គា្នាជារួម) អាចមានឥទ្ធព
ិ លលើការសមែចចិតផ
្ត ក
ែ្ន សែដក
្ឋ ច
ិ របស់
្ច
អក
្ន បែប
ើ ស
ែ ដោ
់ យផ្អក
ែ លើ
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
មូលដា្ឋានរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថទា
ុ ង
ំ នែះ។
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើកា
ញនែ
ដូរកា
នៅកែ
បែទែសដ
។ល
ជាផ្ន
ក
ែ រជួ
មួយ
រងរសវនកម្ម
ែ អនុលោមតាម CISAs យើងខ្ញបា
ំុ នធ្វកា
ើ រវិនច
ិ យ
័្ឆ និងរកែសានូវចម្ងលប
់ ក
ែ បដោយវិជាជ
្ជា វី ៈក្នង
ុ
ដំណរើ ការសវនកម្ម។ យើងខ្ញក
ំុ បា
៏ ន៖
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

កំណត់ និងវាយតម្លហា
ែ និភយ
័ នែកហ
ំ ស
ុ ឆ្គងជាសារវ័នន
្ត រែ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ បណា្ដាលមកពីការក្លង
ែ បន្លំ ឬការភាន់ចែឡំ
ចំណា
យផែ
ែងអនុ
ៗរបស់
26.83
លនដុ
ល្លារអាមែ
រិកងនោះ
ក្នុងឆ្នាហើ
ំ 2020
ទាបជាងចំ
នួន ឱ
0.56%
បង្ក
ត
ើ និសង
វត្តនត
ីធវិ នាគារមានចំ
ធ
ិ ស
ី វនកម្មដនល
ែ ួនឆ្ល
យ
ើ តបទៅនឹ
ងហានិ
ភយ
័ ទាំ
យបែមដែ
ល
ូ ល
ភស្ត
តា
ុ ងសវនកម្ម
យែ បានគែធៀបនឹ
បគ
់ ន
ែ ង់ និការ
ង

•

ចំណា
យសែ
នៅក្ន
ុងឆ្នាំ 2019
លដា្ឋា
មានចំ
ួន 26.98
លនដុ
រិក។ង
សម
បសមែ
បផ
់ ល
្ត ជា
់ ដែ
មូល
នក្នង
ុ នការបញ្ច
ញ
ែ មតិ
យោល
បល់្លារអាមែ
របស់យ
ើ ខ្ញ។
ំុ

ហានិភយ
័ ដែលមិនអាចរកឃើញកំហុសឆ្គងជា

សារវ័ន្ត ដែលបណា្ដាលមកពីការក្លង
ែ បន្លមា
ំ នកមែត
ិ ខ្ពសជា
់ ងហានិភយ
័ ដែលមិនអាចរកឃើញកំហស
ុ ឆ្គងដែលបណា្ដាលមកពីការ
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ិ តែម
ឹ តែវូ
ភានច
់ ឡ
ែ ំ ពែះថាការក្លង
ែ បន្លអា
ំ ចពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការឃុបឃិត ការបន្លំ ការលុបចែញដោយចែតនា ការរាយការណ៍មន
ឬមិ
នគោរពតាមបែ
ន
័ ត
្ធ ត
ួែ ពិន
ិ ណទាន
យែ ផ្ទក
ែ ង
ុ្ន ។និងបុរែបែទាន
សំវិធា
នធនសមែ
ប់កាព
រខាតបង់
ឥត
ស្វែងយល់អំពីបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងរសវនកម្មដើមែបីបង្កើតជានីតិវិធីសវនកម្មសមសែបទៅតាម
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
កាលៈទែសៈ ប៉ុន្ដែមិនមែនសមែប់គោលបំណងដើមែបីបញ្ចែញមតិយោបល់លើបែសិទ្ធភាពនែការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងរបស់
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារឡើយ។
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

•

•

វាយតម្លែភាពសមសែបនែគោលនយោបាយគណនែយែយដែលបានបែើបែស់

និងភាពសមហែតុផលនែការបា៉ាន់សា្មោន

គណនែយែយ និងការបង្ហាញដែលជាប់ទាក់ទងផែសែងទៀតដែលធ្វើឡើងដោយគណៈគែប់គែង។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
• សន្នដា
ិ ន
្ឋា លើភាពសមសែបនែការបែប
ើ ស
ែ ម
់ ល
ូ ដា្ឋានបែពន
័ គ
្ធ ណនែយយែ របស់គណៈគែបគ
់ ង
ែ
ផ្អក
ែ លើភស្តតា
ុ ងសវនកម្ម
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
ដែលទទួលបានថាតើមានភាពមិនបែកដបែជាទាក់ទងនឹងពែត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍ ឬកាលៈទែសៈទាំងឡាយណាដែលនាំឱយែ មានការ
សងែសយ
័ ពជាសារវ័
នែក
ល
្ត ់ចំណ
ន
ើ រិ ន្តរែញ
ភាពនែ
ដណ
ំ 20%
រើ ការអាជី
វកម្ម
ន
័ ធ
្ធ ពនាគារ
ិ បើ យើងខ្ញស
ំុ ន្នដា
ិ ន
្ឋា ថាមាន
ធនាគារបង់
ន្ធលើប
នៅអតែ
នែប
ែក់ចរបស់
ំណស
ែញម្ព
ជាប់
ន្ធ។ និងធនាគារ។ បែសន
វត្តមាននែភាពមិនបែកដបែជាជាសារវ័ន្ត យើងខ្ញន
ំុ ង
ឹ ទាញចំណាប់អារម្មណក
៍ ង
ុ្ន របាយការណ៍សវនករលើការបង្ហាញដែល
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
ពាក់ពន
័ ដ
្ធ ល
ែ មាននៅក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ឬបែសន
ិ បើការបង្ហាញនែះពុមា
ំ នលក្ខណៈគែបគ
់ ន
ែ ទ
់ នោ
ែ ះ យើងខ្ញន
ំុ ង
ឹ ធ្វើ
ការកែបម
ែ តិយោបល់របស់យង
ើ ខ្ញ។
ំុ ការសន្នដា
ិ ន
្ឋា របស់យង
ើ ខ្ញំុ គឺពង
ឹ ផ្អក
ែ លើភស្តតា
ុ ងសវនកម្មដល
ែ ទទួលបានរហូតដល់
ទែពែយសកម្មសរុប
ថ្ងច
ែ ញ
ែ របាយការណ៍សវនករ។ ប៉ន
ុ ែ្ដ ពែត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍ ឬកាលៈទែសៈនាពែលអនាគតអាចបង្កឱយែ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ
ទែពែយមិ
សកម្ម
សរុបនរបស់
ធនាគារកម្ព
ុមាវកម្ម
នចំ។
នួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
នអាចបន្ត
រិ ន្តរភាពរបស់
អាជី
1.09%
លើសល
សកម្មញ
សរុរចនាសម្ព
ប គិតតែន
ែទមាតិ
ី31 ខែ
ឆ្នាំ2
ការកើនហ
ឡើ
ងវទែ
រុបងនៅក្ន
ុងឆ្នាញ
ំ 2020
ើន
ែ ទែព
ប
ើ ែយទបង្ហា
័ ឹម្ធ ថ្ង
និង
កាធ
ទូ្នូ ទៅ
នែ019។
របាយការណ៍
រិ ញ្ញ
ត្ថុ ពរួែយមសកម្ម
បញ្ចល
ូ សទាំ
ការបង្ហា
ផែសង
ែ ៗភាគចែ
និងវាយ
• វាយតម្ល
ដោយសារកំ
ើនការដាក់ប
់បវញ្ញ
ធនាគារផែ
សែងតប
និ
ងកា
ពពែ
ន្ធពត
រ។ ដល
តម្លថាតើ
ែ ណ
របាយការណ៍
ហែក
រិ ញ្ញ
ត្ថនោ
ុ ើនៅះបង្ហា
ញឱែយបែ
ិ ត្ត
ិ ទែរពែយសកម្ម
និង
ឹ នែ
កា
ិ្ត យារណ៍
ែ ជាមូលដា្ឋានដើមបែ ស
ី មែចបាននូវការ

បង្ហាញដ៏តម
ឹែ តែវូ ។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
• ទទួលបានភស្តុតាងសវនកម្មដែលសមសែប និងគែប់គែន់អំពីព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គភាព ឬសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់
សម្ព
្ធធនាគារ ដើយ
មែបធនាគារផែ
ីបញ្ចែញមតិ
បល់
លើរបាយការណ៍
ិរញ្ញ
ុរួម។ យើ
ងខ្ញុំទឹមទួល
ខុសតែូវចំលន
ពោះការដឹ
នាំការរតែ
សមតុ
លែយ័ន
មាននៅជាមួ
សែងយោ
របស់
ធនាគារកម្ព
ុបានកើនហ
ឡើ
ងវត្ថ3.71%
មកតែ
1,448.22
ដុលក
្លារអាមែ
ិកគិួត
ត
ពិន
វត្តន៍នែកែុមសវនកម្ម។ យើងខ្ញុំទទួលខុសតែូវទាំងសែុងចំពោះមតិយោបល់សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។
តែឹមថ្ង
ែទិត
ី3ែយ1 និ
ខែងធការអនុ
្នូ ឆ្នាំ2020។

ក្នង
ុ ចំណោមបញ្ហាដទែទៀត
យើងខ្ញបា
ំុ នទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយអ្នកទទួលបន្ទក
ុ លើអភិបាលកិចដ
្ច ល
ែ ពាក់ពន
័ វ្ធ សា
ិ លភាពដែល
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
បានគែងទុក និងពែលវែលានែការងរសវនកម្ម និងរបកគំហញ
ើ សំខាន់ៗដែលក្នង
ុ នោះរួមមានកង្វះខាតសំខាន់ៗលើបព
ែ ន
័ ្ធ
ែងង
ុ្ន បុដែ
លែទា
យើនសុ
ងខ្ញរំុ ទ
កឃើ
ញធក្ននាគារបានធា្លា
ង
ុ ពែលធ្វស
ើ វនកម្ម
តែត
ួ ពិនត
ិ យែ ផ្ទ
ឥណទាន
និក
រែប
្ធរបស់
ក់ចុះ។0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

Emmanuel A. Guelas

បំ
ណស
ុលវនកម្ម
សរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
ៃដគូ

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
កែុមហ៊ុនគណនែយែយករជំនាញ និងសវនករបែតិសែុត
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ថ្ងែទី29 ខែមករា ឆ្នាំ2021
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍សា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម
វិស័យធនាគារ

កំណត់

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉
ះពាល់ថ្ង
នែទែកា
សមា្គាល់
ី31រឆ្ល
ខែងធរាលដាល
្នូ ឆ្នាំ2020 ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោ
ថ្ងះជាយ៉ោ
ែទី31 ខែងធណា
្នូ ឆ្នាំ2019នៅតែមាន
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

សមមូលពាន់រៀល

(កំណត់សមា្គាល់

ដុលា្លារអាមែរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់

2.5)

2.5)

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង

ទែ
ពែយសកម្មសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ធនាគារផែ
សាច់
់ក្នុង
ដែមានការបែកួតបែជែងដែ3លមានលក្ខ
69,256,106
84,043,710
342,478,118
ប៉ុនប
្តែ បើែក
ទោ
ះជា
ណៈខា្លាំងកា្លានៅក្ន280,140,949
ុងវិស័យធនាគារក្នុងពែ
ះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ធនាគារកម្ពុ

បានដាក់
ឱែយដំណើរការនូន
វយុ
មែបីពងែីកសកម្មភា2,574,784,059
ពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិ615,028,510
សែសគឺការផ្តល់បែក
់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
សមតុ
លែយនៅធនាគារជាតិ
ែកទ
ម្ព្ធសា
ុជា ស្តែអា4ជីវកម្ម ដើ
636,534,996
2,506,241,178

លក់ដល
ុំនែយិងជាមួ
រាយ
វិស័យសែសវាែងកម្ម
ជ្ជកម្ម ជាពិស
ែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូ
ច និងមធែយម ដោយ
បែកាន់ភា្ជាប់នូវ
សមតុ
យធនាគារផែ
ៗ និងសហ
5 គែសពាណិ
814,888,451
3,296,223,784
785,313,370
3,200,151,983

បទដា្ឋាន និង
វត្តនសុ
ឥណ
បែុងបែ6យ័ត្នរបស់
ខ្លួន។
ឥណទាននិ
ងការ
បុរអនុ
ែបែទា
ទទាន
្ធ
1,137,556,338
ការវិនិយោគក្នុងកែុមហ៊ុនញាតិ

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
8

សម្ព័ន

ចំព
ណ
ូល
ទែ
ែយ និ
ងការបែ
បរិកា្ខារ ក់សុទ្ធ
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4,601,415,387

1,141,549,593

4,651,814,591

3,920

15,856

3,920

15,974

16,892,355

68,329,576

18,701,425

76,208,307

សិទ្ធិក្នុងការបែើបែស់ទែពែយសកម្ម
10
8,045,534
32,544,185
8,107,307
33,037,276
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
កម្មវិធីកុំពែយូទ័រ
11
676,817
2,737,725
849,703
3,462,540
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ពន្ធលើទែពែយសកម្មដែលបានពនែយា
15.2
3,016,525
12,201,844
2,281,510
9,297,153
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ទែពែយសកម្មផែសែងៗ
12
16,802,567
67,966,384
15,729,531
64,097,839
ចំណ
ូលសុទ
ទែ
ពែយសកម្ម
ស្ធល
រុបើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល 2,703,673,609

10,936,359,749

2,671,608,579

10,886,804,959

បំណុល និងមូលធន
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
បំណុល
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
បែ
ក់បូល
ញ្ញ
ើរបស់កធមែ
នាគារផែ
សែងៗ ិ និងការផ្ទ
13 ែរបែក់ 50,015,500
202,312,698
43,459,411
ចំណ
ទាបពី
រូបិយណត្ត
ដោយសារផលប៉ះពាល់
នែការឆ្លងរាលដាល
ជំងឺកូវីដ 19 ដែល177,097,100
ធ្វើឱែយប៉ះពាល់
បែ
់បរជួ
ញ្ញញ
ើពដូ
ីអរតិនៅកែ
ថិជន បែទែស។
លើកកា
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បែក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
15.1
ពន្ធលើបែក់ចំណូលតែូវបង់

1,879,314,752

7,601,828,172

1,901,799,070

7,749,831,210

80,593,720

326,001,597

80,982,000

330,001,650

11,178,755

45,218,064

14,934,021

60,856,136

បំចំណ
ុលយផែ
ភតិស
យា
1726.83 លនដុ
9,704,887
9,269,640
ណា
សែងនែៗរបស់
ធនាគារមានចំនួន
ល្លារអាមែរិក ក្ន39,256,268
ុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំ
នួន 0.56% 37,773,783
ធៀបនឹងការ

27,480,000
ទែ
ពែយអកម្ម
ផែសែងុងៗឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំ16
ចំណា
យនៅក្ន
នួន 26.98
លនដុល្លារអាមែរ111,156,600
ិក។

25,015,362

101,937,600

បំណុលសរុប
2,058,287,614
8,325,773,399 2,075,459,504
8,457,497,479
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នា
2020
ដែ់ដ
លូចភាគចែ
ើន់ជា
ដោយសារតែ
ុងសំែខវិធា
បរ់កា
រកើនឡើងហ
នែិរកា
កំំ ណ
ត់សមា្គាល
មានភា្ជាប
មួយពីលែខកា1របមែ
ដល់ល
33នធនសមែ
គឺជាផ្នែកនែ
បាយការណ៍
ញ្ញរបាត់
វត្ថុ បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍សា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

កំណត់

សមា្គាល់ ះចំនួន 3.79
ថ្ងែទី3លនដុ
1 ខែធ្នូ ឆ្នា
ែទី31ឹមខែ12.78
ធ្នូ ឆ្នាំ2019
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុ
លំ2្លារ020
អាមែរិក ឬ 22.87% ថ្ង
មកតែ
លនដុល្លារ

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។ ដុលា្លារអាមែរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

ដុលា្លារអាមែរិក

សមមូលពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់

2.5)

2.5)

មូលធន
ការវិ
ភាគតារាងតុល្រយការ
ដើមទុនបានបង់
ទែពែយសកម្មសរុប
ទុនបមែុងមិនអាចបែងចែកបាន

18

90,000,000

360,000,000

90,000,000

360,000,000

18

140,000,000

568,240,000

120,000,000

486,700,000

ទុន
ុងតាមបទបែ
បញ្ញ
្តិ
16,724,440
83,021,697
ទែ
ពបមែ
ែយសកម្ម
សរុបរបស់
ធត
នាគារកម្ព
ុមានចំ18
នួន 2,705.88
លនដុល្លារអាមែ67,650,360
រិក គិតតែឹមថ្ងែទី3120,525,137
ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺ
កើនឡើង

បែក់ចំណ
ែញទែ
រកែព
សាែយទុសកម្ម
ក សរុប គិតតែឹម
18ថ្ងែទី31 ខែ
389,148,541
1,579,574,607
356,932,786
1,448,230,974
1.09%
លើស
ធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើ
នឡើងទែពែយសកម្ម
សរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020
ភាគចែើន
ដោយសារកំ
ណ
ើនការដាក់
ប
ន្ធពនែយារ។
បង្គរលម្អៀងពី
អតែ
ប្តូរបែក
់ ែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែព-ែយសកម្មព(3,358,759)
មូលធនរបស់ពីមា្ចាស់ភាគហ៊ុន
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
ធនាគារ
635,872,981

2,572,106,208

-

15,938,365

587,457,923

2,393,891,036

ភាគកម្ម
បែបភាគ
9,513,014
38,563,426
8,691,152
សមតុ
លអ
ែយមាននៅជាមួ
យធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ព
ុបានកើនឡើង 3.71%
មកតែម
ឹ 1,448.22
លនដុល35,212,695
្លារអាមែរិកគិត
បង្គ
លម្អ
្តូរបែក់
តែ
ឹមរថ្ង
ែទី3ៀ1ងពី
ខែអ
ធតែ
្នូ ឆ្នាប
ំ2020។
សរុបមូលធន
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
បំណុល និងមូលធនសរុប

-

(83,284)

-

203,749

645,385,995

2,610,586,350

596,149,075

2,429,307,480

2,703,673,609

10,936,359,749

2,671,608,579

10,886,804,959

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
បំណុលសរុប និងកំមូណ
លត់
និស
ធិមា
៊ុនមានភា្ជាប់ជាមួយពីលែខ 1 ដល់លែខ 33 គឺជាផ្នែកនែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
មា្គា្ចោស
ល់ហ
់ដូច
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍លទ្ធផលព្រញល្រញរួម
វិស័យធនាគារ

កំណត់

2020

2019

សមា្គាល់
តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉
ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

សមមូ
ៀលីអាជីវកម្មដុស
លត
ពាន់
ដុលា្លារអាមែ
រិកគែ
លា
្លារអាមែ
ិក សមមូ
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែ
ប់ទិញ
ហដា្ឋាល
នពាន់
និងរកម្ច
មែ
ប់សរហគែ
សខា្នា
តូចរៀល
និង
(កំណត់សមា្គាល់

មធែយម។

(កំណត់សមា្គាល់

2.5)

2.5)

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។

101,114,475
105,744,729
428,477,642
ចំ
កមាន
់
ប៉ណ
ុន្តែ ូល
បើការបែ
ទោះជា
ការបែកួតបែជែងដែ19
លមានលក្ខ
ណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុង412,243,715
វិស័យធនាគារក្នុងពែ
ះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ធនាគារកម្ពុ
(22,039,277)
(89,854,132)
(80,809,615)
ចំ
ណាដាក់
យការបែ
ក់ ើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអា20
បាន
ឱែយដំណ
ជីវកម្ម ដើ
មែបីពងែីកសកម្មភាពអាជី
វកម្មស្នូល ជាពិ(19,943,143)
សែសគឺការផ្តល់បែក
់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

លក់
ុំនការបែ
ិងរាយ កវិ់ សុទ
័យ្ធ សែវាកម្ម និងសហគែសពាណិ
ជ្ជកម្ម ជាពិស322,389,583
ែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច85,801,586
និងមធែយម ដោយ347,668,027
បែកាន់ភា្ជាប់នូវ
79,075,198
ចំ
ណដូល
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

ចំណូលពីថ្លែឈ្នួល និងកមែជើង
សារ

21

12,731,439

51,906,077

16,700,282

67,669,543

21

(431,026)

(1,757,293)

(869,804)

(3,524,446)

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

ចំណាយលើថ្លែឈ្នួល និងកមែជើង
សារ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

ចំណូលសុទ្ធពីថ្លែឈ្នួល និងកមែ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
ជើងសារ
21
12,300,413
50,148,784
15,830,478
64,145,097
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ចំណូលសុទ្ធពីការធានារា៉ាប់រង

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

សំវិធានធនលើការបាត់បង់នែ

ចំណូលសុទល
្ធល
្នួល
6, 16
ឥណទានដែ
រំពើក
ឹងមែ
ទុកជើងសារ និងថ្លែឈ
ចំណូលបែតិបត្តិការផែសែងៗ

22

1,394,500

5,685,377

1,584,014

6,418,425

(10,310,545)

(42,036,092)

(1,380,389)

(5,593,336)

6,830,846

27,849,359

9,562,097

38,745,617

89,290,412

364,037,011

111,397,786

451,383,830

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

ចំណូលពីបែតិបត្តិការសរុប

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

(27,611,246)
ចំ
យទូ
ទៅ និ
រដ្ឋរបា
ល ណត្តិ និងការផ្ទ
23 ែរបែក(27,157,124)
ចំណា
ណូល
ទាបពី
កងមែ
ូបិយ
់ ដោយសារផលប៉ះ(110,719,595)
ពាល់នែការឆ្លងរាលដាល
ជំងឺកូវីដ 19 ដែ(111,880,769)
លធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ចំ
ណ
ពន្ធ បែទែស។
លើ
កាែញ
រជួមុ
ញនដូបង់
រនៅកែ
ចំណាយពន្ធលើបែក់ចំណែញ

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

ចំណូលសុទ្ធសមែប់ការិយបរិច្ឆែទ

15

62,133,288

253,317,416

83,786,540

339,503,061

(12,896,368)

(52,578,492)

(16,692,289)

(67,637,155)

49,236,920

200,738,924

67,094,251

271,865,906

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

ចំណូល(ខាត) លម្អិតដែលទទួល

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

សា្គាល់ដោយផ្ទាល់ក្នុងមូលធន

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
19,584,157
2,505,553

លម្អៀងពីអតែប្តូរបែក់

ចំ
ណ
សុទ្ធ
49,236,920
សំ
វិធាែញ
នធនសមែ
ប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែប
ែទាន

220,323,081

67,094,251

274,371,459

ចំណែញសុទ្ធបែងចែកទៅឱែយ៖

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
មា្ចាស់មូលធនរបស់ធនាគារ
48,415,058
217,259,383
66,397,267
271,075,581
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
821,862
3,063,698
696,984
3,295,878
អបែបភាគភាគកម្ម
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
49,236,920
220,323,081
67,094,251
274,371,459
កំណត់សមា្គាល់ដូចមានភា្ជាប់មកជាមួយពីលែខ 1 ដល់ 33 គឺជាផ្នែកនែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនែះ។

38
50

11

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2,429,307,480

596,149,075

-

-

67,094,251

529,054,824

2,610,586,350

645,385,995

-

49,236,920

596,149,075

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

ដុលា្លារអាមែរិក

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

-

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

203,749

-

-

696,984

-

7,994,168

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

(83,284)

-

-

-

-

-

ដុលា្លារអាមែរិក

ពីអតែប្តូរបែក់

បង្គរលម្អៀង

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

35,212,695
2,393,891,036

8,691,152
587,457,923

-

-

66,397,267

521,060,656

38,563,426
2,572,106,208

9,513,014
635,872,981

-

821,862

-

587,457,923

សរុប

ទែពែយសកម្មសរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

48,415,058

8,691,152

ដុលា្លារអាមែរិក

អបែបភាគ

ភាគកម្ម

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

កំណត់សមា្គាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយពីលែខ 1 ដល់លែខ 33 គឺជាផ្នែកនែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង

15,938,365

-

-

-

-

(3,358,759)

-

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

-

-

-

-

លែខ 18)

(កំណត់សមា្គាល់ (កំណត់សមា្គាល់

ដុលា្លារអាមែរិក

ពីអតែប្តូរបែក់

បង្គរលម្អៀង

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

-

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

1,448,230,974

356,932,786

354,587

(20,000,000)

66,397,267

310,180,932

1,579,574,607

389,148,541

3,800,697

(20,000,000)

48,415,058

356,932,786

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

លែខ 18)

រកែសាទុក

បែក់ចំណែញ

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

83,021,697
486,700,000

20,525,137
120,000,000

(354,587)
-

20,000,000
-

-

20,879,724
100,000,000

67,650,360
568,240,000

16,724,440
140,000,000

(3,800,697)
-

-

20,525,137

20,000,000

លែខ 18)

លែខ 18)

-

(កំណត់សមា្គាល់

(កំណត់សមា្គាល់

ដុលា្លារអាមែរិក

របាយការណ៍ស្តីពីបម្របម្រួលមូលធនរួម

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

120,000,000

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

លែខ 18)

(កំណត់សមា្គាល់

បទបែបញ្ញត្តិ

បង់ អាចបែងចែកបាន

ដុលា្លារអាមែរិក

ទុនបមែុងតាម

ទុនបមែុងមិន

ផ្ដល់ជូនភាគទុនិករបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

90,000,000

360,000,000
ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

ចំណែញសុទ្ធសមែប់ការិយបរិច្ឆែទ

360,000,000
ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

90,000,000

90,000,000
សមតុលែយនាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020

-

-

-

90,000,000

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ដុលា្លារអាមែរិក

ដើមទុនបាន

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

សមតុលែយនាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

សមតុលែយនាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

ផ្ទែរទៅទុនបមែុងតាមបទបែបញ្ញតិ្ដ

ផ្ទែរទៅទុនបមែុងតាមបទបែបញ្ញត្តិ

ចំណែញសុទ្ធសមែប់ការិយបរិច្ឆែទ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

សមតុលែយនាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2020

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
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អភិកែម

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

អភិកែម

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

51
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រក់រួម
វិស័យធនាគារ

កំណត់
2020
2019
តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉
សមា្គាល់ ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
មធែយម។
(កំណត់សមា្គាល់
កំណត់សមា្គាល់
លែខ 2.5)
លែខ 2.5)
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង

សាច់បែក់សុទ្ធទទួលបាន

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។

ពីប៉ស
ពបែ
តិប
ត្តិកា
រ បែកួតបែជែងដែល
24
66,188,969
310,906,920
ុនកម្ម
្តែ បើភា
ទោ
ះជា
មាន
ការ
មានលក្ខណ
ៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុង270,222,622
វិស័យធនាគារក្នុងពែ76,807,649
ះរាជាណាចកែកម្ពុជា
ធនាគារកម្ពុ
លំ
ហូរដាក់
ទឹកបែ
កណ
់ពីសកម្ម
នទ
ិយោ
បាន
ឱែយដំ
ើរការភា
នូពវិ
វយុ
្ធសាគស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

ការទិ
លក់ញ
ដុំន៖ិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
ទែពនែយ និ
កាអនុ
្ខារ វត្តឥណទានបែុងបែយ9័ត្នរបស់ខ្លួន
(1,901,894)
បទដា្ឋា
និងងបរិ
ការ
។

(7,693,161)

(3,837,304)

(15,637,014)

(73,386)

(296,846)

(289,056)

(1,177,903)

205,556

831,474

103,135

420,275

កម្មវិធីកុំពែយូទ័រ
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ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

ចំណូលទទួលបានពីការលក់

ចំព
ណ
ូល
ទែ
ែយ និ
ងការបែ
បរិកា្ខារ ក់សុទ្ធ
សាច់បែក់សុទ្ធបែើបែស់ក្នុង

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
សកម្មភាពវិនិយោគ
(1,769,724)
(7,158,533)
(4,023,225)
(16,394,642)
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
លំ
ហរូ សាច់ប
់ ងស
ី កមែ
កម្មិតភា
ពហិរញ្ញ
ត្ថុ ក់។
ធនាគារផែ
សែង ែកនិព
ទាបនែ
កាវរបែ

បែក់ទូទាត់លើបំណុលភតិសនែយា
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
បែក់ទូទាត់លើកម្ចី

(1,009,945)

(4,085,228)

(1,359,749)

(5,540,977)

(388,280)

(1,570,593)

-

-

- មកតែ
80,982,000
សាច់
ែក់ទទទួ្ធល
លើក
បានពី
កើង
ម្ចសារ
ី
ចំណប
ូលសុ
មែជ
និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លា- ក់ចុះចំនួន 22.17%
ឹម 12.46 លន330,001,650
ដុល្លារអាមែរិក
សាច់
ប
់សុទ្ធបាបើ
នពីធ
(ៀបនឹ
បែើកង្នុងឆ្នា
) ំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ក្នុងឆ្នា
ំ ែក
2020

សកម្ម
ភាទាបពី
ពហិរញ្ញ
វត្ថុ រូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉
(1,398,225) ះពាល់
(5,655,821)
ចំណូល
កមែ
នែការឆ្លងរាលដាល79,622,251
ជំងឺកូវីដ 19 ដែល324,460,673
ធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើកានរជួ
ញ
បបែ
ែទកែស
ការកើ
ឡើ
ងដូ
សុរនៅកែ
ទ្ធនែសាច់
់ និ។ង
សាច់បែក់សមមូល

63,021,020

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

257,408,268

152,406,675

618,972,951

សាច់បែក់ និងសាច់បែក់

ចំណាល
យផែ
ធច
នាគារមានចំ
នួន 26.83 លនដុ
ល្លារអាមែរិក ក្ន2,467,976,364
ុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំ
នួន 0.56%
ធៀបនឹងការ
សមមូ
នាដើសែង
មៗរបស់
ការិយបរិ
្ឆែទ
605,638,372
453,231,697
1,821,084,959

ចំណា
យអនៅក្ន
ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែ
។
- រិក(20,657,391)
លម្អ
ៀងពី
តែបុង្ដូរឆ្នា
បែំ 2019
ក់

-

27,918,454

សាច់
ែក់ និយទៅលើ
ងសាច់បច
ែកំណ
់សមមូ
ល ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
អតែប
ចំណា
ូលរបស់
នាចុងការិយបរិច្ឆែទ
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668,659,392

វិធានបន្ថ
នធនសមែ
់កាូសា
រខាតបង់
ព័សំ
ត៌មា
ែមអំពីលបំហ
ច់បែកឥ
ពី
់ ណទាន និងបុរែបែទាន

2,704,727,241

605,638,372

2,467,976,364

ការបែក់

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
117,122,969

473,762,410

105,095,847

428,265,577

ការបែ
ក់បា
នទទួលដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំង21,898,467
នាពែល
អនាគត
ឺ កូវីដ 19។

88,579,299

16,503,543

67,251,938

ការបែក់បានបង់

អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

កំណត់សមា្គាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយពីលែខ 1 ដល់លែខ 33 គឺជាផ្នែកនែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

38
52
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ស្តីពីសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដច់ដោយឡ្រក
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

កំណត់

ថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

សមា្គាលះ់ ចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុ

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

ដុលា្លារអាមែរិក

ពាន់រៀល

ដុលា្លារអាមែរិក

(កំណត់សមា្គាល់
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។ លែខ 2.5)

ពាន់រៀល
កំណត់សមា្គាល់

លែខ 2.5)

ទែពែយសកម្ម
ការវិ
ភាគតារាងតុល្រយការ
សាច់បែក់ក្នុងដែ
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69,255,831

280,139,836

84,043,577

342,477,576

សមតុលែយជាមួយធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

4

634,834,996

2,567,907,559

613,328,510

2,499,313,678

ទែពែយសកម្មសរុប

ទែ
ពែយសកម្ម
សយ
រុបធនាគារផែ
របស់ធនាគារកម្ព
លនដុល្លារអាមែ3,290,158,946
រិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែ
ធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺ
កើនឡើង
សមតុ
លែយជាមួ
សែងៗ ុមានចំនួន52,705.88813,389,109
783,113,777
3,191,188,641

1.09%
លើ
ពែយែទា
សកម្ម
ែទី31 ខែ1,137,556,338
ធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើ4,601,415,387
នឡើងទែពែយសកម្ម1,141,549,593
សរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020
ភាគចែើន
ឥណទាន
និស
ងបុទែ
រែប
នសុស
ទ្ធ រុប គិតតែឹមថ្ង6
4,651,814,591
ដោយសារកំ
ណ
ើនការដាក់
សែង15,570,000
និងទែពែយសកម្មពន្ធព62,980,650
នែយារ។
វិនិយោគក្នុងកែ
ុមហ៊
ុនបុតែសប
ម្ព័នែក
្ធ ់បញ្ញើនៅធនាគារផែ
7
វិនិយោគក្នុងកែុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ
8
3,920
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
ទែពែយ និងបរិកា្ខារ

15,570,000

63,447,750

15,856

3,920

15,974

9

16,833,176

68,090,197

18,541,683

75,557,358

15.2

3,016,525

12,201,844

2,281,510

9,297,153

សមតុ
លែើប
ែយមាននៅជាមួ
យធនាគារផែសែងរបស់10
ធនាគារកម្ពុបា
នកើនឡើង 3.71%
មកតែឹម 1,448.22
លនដុល្លារ32,033,567
អាមែរិកគិត
សិទ្ធិប
ែស់ទែពែយសកម្ម
7,987,086
32,307,763
7,860,998
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
កម្មវិធីកុំពែយូទ័រ
11
676,817
2,737,725
849,703
3,462,540
ទែពែយសកម្មនិពងន្ធបុពរ
នែែប
យារែទាន
ឥណទាន

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ
12
6,754,664
27,322,616
9,526,329
38,819,791
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
ទែពែយសកម្មសរុប

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
បំណុល និងមូលធន

2,705,878,462

10,945,278,379

2,676,669,600

10,907,428,619

50,015,500

202,312,698

43,459,411

177,097,100

បំ
បំណ
ណុល
ុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងៗ

13

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

បែករ់បិកញ្ញ
ើពីអតិ
ថិជន ភាគចែើនដោយសារការថយចុ
14
7,714,621,286
អាមែ
នៅឆ្នា
ំ 2020
ះ1,907,199,329
នែការដាក់បែក់បញ្ញ
ើរបស់អតិថិជន។ 1,927,747,748 7,855,572,073
បែក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

80,593,720

326,001,597

80,982,000

330,001,650

15.1

11,115,466

44,962,060

14,917,968

60,790,720

បំណុលភតិសនែយា

17

9,616,654

38,899,365

8,960,305

36,513,243

ទែពែយអកម្មផែសែងៗ

16

16,406,015

66,362,331

17,266,156

70,359,584

2,074,946,684

8,393,159,337

2,093,333,588

8,530,334,370

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
ពន្ធលើបែក់ចំណូលតែូវបង់

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
បំណុលសរុប

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
កំណត់សមា្គាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយពីលែខ 1 ដល់លែខ 33 គឺជាផ្នែកនែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

14

53
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ស្តីពីសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដច់ដោយឡ្រក
វិស័យធនាគារ

កំណត់
ថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020
ថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉
សមា្គាល់ ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
មធែយម។
(កំណត់សមា្គាល់
កំណត់សមា្គាល់
លែខ 2.5)
លែខ 2.5)
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែ
មូ
លធន សែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។

ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
90,000,000
360,000,000
90,000,000
360,000,000
ដើមទុនបានបង់
18
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
លក់
ដុំនុង
ិងមិ
រាយ
វិស័យ
សែកវាបាន
កម្ម និងសហ18
គែសពាណិ
ជ្ជកម្ម ជាពិសែស568,240,000
គឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច120,000,000
និងមធែយម ដោយបែ
កាន់ភា្ជាប់នូវ
ទុ
នបមែ
នអាចបែ
ងចែ
140,000,000
486,700,000
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
ទុនបមែុងតាមបទបែបញ្ញត្តិ
18
16,724,440
67,650,360
20,525,137
83,021,697

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
បែក់ចំណែញរកែសាទុក
18

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
បង្គរលម្អៀងពីអតែប្តូរបែក់

384,207,338

1,557,507,114

352,810,875

1,429,503,742

-

(1,278,432)

-

17,868,810

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

2,552,119,042
សរុ
បមូល
ធន នួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ 630,931,778
2019
មានចំ
ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោ
យសារតែការធា្លាក583,336,012
់ចុះចំណូលការបែ2,377,094,249
ក់ពីបែក់បញ្ញើ

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ទែពែយអកម្ម និងមូលធនសរុប

2,705,878,462

10,945,278,379

2,676,669,600

10,907,428,619

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ណធ
ត់ៀបនឹ
សមា្គាងល
មានភា្ជាមានចំ
ប់ជាមួន
យួនពីល
ែខ 1 ដល់
លែខល
33្លារអាមែ
គឺជារផ្ន
ែកនែការធា្លា
របាយការណ៍
ិរញ្ញចែ
វត្ថុ ើនដោយសារតែ
ក្នុងឆ្នាំ 2020 កំបើ
ឆ្នា់ដំ ូច2019
16.01
លនដុ
ិក។
ក់ចុះនែហ
ះភាគ
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍លទ្ធផលព្រញល្រញដច់ដោយឡ្រក
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

កំណត់

2020

សមា្គាល់

2019

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ពាន់រៀល

ដុលា្លារអាមែរិក

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

(កំណត់សមា្គាល់

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

ដុលា្លារអាមែរិក

2.5)

ពាន់រៀល

(កំណត់សមា្គាល់

2.5)

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
ចំណូលការបែក់

19

101,056,496

412,007,334

105,696,970

428,284,122

ចំណាយការបែក់

20

(22,914,303)

(93,421,613)

(20,811,989)

(84,330,179)

ទែពែយសកម្មសរុប

78,142,193
318,585,721
343,953,943
ចំណ
ូលការបែ
ករបស់
់សុទ្ធ ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88
ទែ
ពែយសកម្ម
សរុប
លនដុល្លារអាមែ
រិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 84,884,981
ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺ
កើនឡើង

1.09%
លើ
ែយសកម្ម
ចំណូលពី
ថស
្លែឈទែ
្នួលពនិ
ងកមស
ែជើរុប
ង គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
សារ
21ធនាគារផែ
12,890,587
ដោយសារកំ
ណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅ
សែង និងទែពែយសកម្ម52,554,923
ពន្ធពនែយារ។
ចំណាយលើថ្លែឈ្នួល និងកមែជើង

សមតុ
នែកម្ពុជា
(431,026)
សារ លែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និ
21ងធនាគារជាតិ

(1,757,293)

16,883,063

68,410,172

(869,804)

(3,524,446)

ចំណូលសុទ្ធពីថ្លែឈ្នួល និងកមែ
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
ជើងសារ
21
12,459,561
50,797,630
16,013,259
64,885,726
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
សំវធា
ិ នធនលើការខាតបង់ឥណទាន

ឥណទាន
រំពឹងទុក និងបុរែបែទាន

6, 16

ចំណូលបែតិបត្តិការផែសែងៗ

22

(10,351,563)

(42,203,322)

(1,366,080)

(5,535,356)

6,956,556

28,361,879

9,713,724

39,360,011

87,206,747

355,541,908

109,245,884

442,664,324

(26,827,852)

(109,377,153)

(26,980,377)

(109,324,486)

60,378,895

246,164,755

82,265,508

333,339,838

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
ចំណូលល
ពីប
ែតិបត្តរិកា
ប ំ 2020។
លនដុ
្លារអាមែ
ិក រសរុ
ក្នុងឆ្នា
ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
ចំណែញមុនបង់ពន្ធ

23

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
ចំណាយពន្ធលើបែក់ចំណែញ
15
(12,783,129)
(52,116,821)
(16,567,854)
(67,132,944)
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ចំណែញសុទ្ធសមែប់ការិយបរិច្ឆែទ

47,595,766

194,047,934

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

65,697,654

266,206,894

លទ្ធផលរួមផែសែងៗទទួលសា្គាល់

ផ្ទាល
ក្នុង
មូល
ធនអតិថិជន
បែ
ក់ប
ញ្ញ
ើរបស់

19,147,242
31,016,433
លម្អៀងពីអតែប្តូរបែក់
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
លទ្ធផលរួមសរុប

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

47,595,766

213,195,176

65,697,654

297,223,327

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
កំណត់សមា្គាល់ដូចមានភា្ជាប់មកជាមួយពីលែខ 1 ដល់ 33 គឺជាផ្នែកនែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនែះ។

16
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2,377,094,249

583,336,012

-

-

65,697,654

517,638,358

2,552,119,042

-

-

47,595,766

វិស័យធនាគារ

583,336,012

ដុលា្លារអាមែរិក

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

630,931,778

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

17,868,810

-

-

-

-

-

(1,278,432)

-

-

-

-

-

(កំណត់សមា្គាល់ 18)

ដុលា្លារអាមែរិក

ពីអតែប្តូរបែក់

បង្គរលម្អៀង

មធែយម។
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
កំណត់សមា្គាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយពីលែខ 1 ដល់លែខ 33 គឺជាផ្នែកនែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

1,429,503,742

352,810,875

354,587

(20,000,000)

65,697,654

306,758,634

1,557,507,114

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

384,207,338

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

3,800,697

(20,000,000)

47,595,766

352,810,875

(កំណត់សមា្គាល់ 18)

ដុលា្លារអាមែរិក

រកែសាទុក

បែក់ចំណែញ

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

83,021,697

20,525,137

(354,587)

-

-

20,879,724

67,650,360

16,724,440

(3,800,697)

-

-

20,525,137

(កំណត់សមា្គាល់ 18)

ដុលា្លារអាមែរិក

បទបែបញ្ញាត្តិ

ទុនបមែុងតាម

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

របាយការណ៍ស្តីពីបម្របម្រួលមូលធនដច់ដោយឡ្រក

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

486,700,000

120,000,000

-

-

-

100,000,000
90,000,000

20,000,000

568,240,000

360,000,000

-

140,000,000

90,000,000

-

-

-

20,000,000

120,000,000
90,000,000

-

(កំណត់សមា្គាល់ 18)

(កំណត់សមា្គាល់ 18)

ដុលា្លារអាមែរិក

អាចបែងចែកបាន

ទុនបមែុងមិន

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

360,000,000

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

90,000,000

ដុលា្លារអាមែរិក

ដើមទុនបានបង់

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

សមតុលែយនាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ផ្ទែរទៅទុនបមែុងតាមបទបែបញា្ញាត្តិ

ចំណែញសុទ្ធសមែប់ការិយបរិច្ឆែទ

សមតុលែយនាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

សមតុលែយនាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ផ្ទែរទៅទុនបមែុងតាមបទបែបញា្ញាត្តិ

ចំណែញសុទ្ធសមែប់ការិយបរិច្ឆែទ

សមតុលែយនាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2020

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

38
56

អភិកែម

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

អភិកែម

អាមែរិក

17

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រក់ដច់ដោយឡ្រក
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
កំណត់
2020
2019
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុ
សមា្គាលះ់ ចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

ដុលា្លារអាមែរិក

ពាន់រៀល

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ព(កំ
ន្ធណ
។ ត់សមា្គាល់
2.5)
សាច់ប
ែកគតារាងតុ
់សុទ្ធផ្ដល់ដោយសកម្ម
ការវិ
ភា
ល្រយការភាព
បែតិបត្តិការ

ទែពែយសកម្មសរុប

24

66,901,221

273,044,359

ពាន់រៀល
កំណត់សមា្គាល់

2.5)

76,326,156

308,985,167

លំហូរទឹកបែក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិ
ញ៖ សរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
ទែ
ពែយសកម្ម
ទែពែយលើ
និងស
បរិទែ
កាព្ខារ ែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ង9ែទី31 ខែធ
(1,885,575)
(15,461,186)
1.09%
្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើ(7,627,151)
នឡើងទែពែយសកម្ម(3,794,156)
សរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020
ភាគចែើន
កម្មវិធីកុំពណ
ែយូទ័រ ើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែ
11
ដោយសារកំ
សែង (73,386)
និងទែពែយសកម្មពន្ធ(296,846)
ពនែយារ។

(289,056)

(1,177,903)

103,135

420,275

ចំណូលទទួលបានពីការលក់

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
ទែពែយ និងឧបករណ៍
205,554

831,466

សាច់ប
់សុទ្ធបែើបែស
្នុង
សមតុ
លែក
ែយមាននៅជាមួ
យ់កធនាគារផែ
សែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
សកម្ម
ិយោ
តែ
ឹមថ្ងភា
ែទពវិ
ី31នខែ
ធ្នូ គ
ឆ្នាំ2020។

(1,753,407)

(7,092,531)

(3,980,077)

(16,218,814)

(953,242)

(3,855,864)

(1,200,148)

(4,890,603)

លំហរូ សាច់បែកព
់ ស
ី កម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ការទូទាត់លើបំណុលភតិសនែយា

ឥណទាន
និងែកបុ់ករម្ចែប
ុះ 0.35% ឬស្ម(1,570,593)
ើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក - មកតែឹម 1,137.56
ការទូទាត់ប
ី ែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ច(388,280)
លនដុ
ល
ិក ក្នុងក
ឆ្នាម្ចំ ី 2020។
សាច់ប
ែក្លារ់ទអាមែ
ទួលរបានពី

-

-

80,982,000

330,001,650

សាច់បែក់សុទ្ធបានពី(បែើក្នុង)
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

(1,341,522)

(5,426,457)

79,781,852

325,111,047

ការកើ
នឡើ
ទ្ធនធែសាច់
បែក់
បំ
ណុល
សរុង
បសុ
របស់
នាគារបានធា្លា
ក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
និងសាច់
បែក់ស
មមូលភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែ
63,806,292
260,525,371
អាមែ
រិកនៅឆ្នា
ំ 2020
ការដាក់បែក់បញ្ញ
ើរបស់អតិថិជន។ 152,127,931

617,877,396

សាច់បែក់ និងសាច់បែក់សមមូល

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
នាដើមការិយបរិច្ឆែទ

បែ
ក់ប
ញ្ញអើរតែ
បស់
តិថកិជ់ ន
លម្អ
ៀងពី
បអ
្ដូរបែ

603,353,483

2,458,665,443

451,225,552

1,813,024,268

-

(20,529,525)

-

27,763,779

សាច់បែក់ និងសាច់បែក់សមមូល

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
នាចុងការិយបរិច្ឆែទ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

3

667,159,775

2,698,661,289

603,353,483

2,458,665,443

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីលំហូសាច់បែកពី
់
ការបែក់

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ការបែ
ក់បានបង់
ដុ
ល្លារអាមែ
រិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ការបែក់បានទទួល

117,315,888

474,542,767

105,048,088

428,070,959

(22,756,134)

(92,048,562)

(17,977,710)

(73,259,168)

កំណត់សមា្គាល់ដូចមានភា្ជាប់មកជាមួយពីលែខ 1 ដល់ 33 គឺជាផ្នែកនែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនែះ។

18

57
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
1. ព័ត៌មានអំពីសាជីវកម្ម

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលសុី ("ធនាគារ") និងកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ (រួមគា្នាហៅថា "សម្ព័ន្ធធនាគារ")
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
តែូវបានបង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីនៅក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។
មធែយម។
ព័នែ
ត៌មា
ិតបែ
អំពជ
ីកែងែុមនៅក្ន
ហ៊ុនុង
បុវិត
័ន្ធរបស់ធនាគារនៅក្ន
ុងកាលបរិ
ច្ឆែទុះនែ
តារាងតុ
ែយការមានដូ
ចខាងកែ
ម៖ មកថ្មី និង
កមែិត
កានលម្អ
របែកួត
សែស
័យម្ពធនាគារតែ
ូវបានរំពឹងថនឹ
ងមានសន្ទ
កាន់
តែខាល
្លាំងឡើ
ង ដោយសារ
ធនាគារ

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ចំនួនភាគរយដែលមាន
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់
ដំម
ណ
ែអាជីវកម្ម
ដើមបង
ែបីពងែីកសកម្មភាពអាជី
សត
រផ្តស
ល
ែក់កម្ចដល់
ី សក
ឈ្មោឱែះយកែ
ុ ហ៊ន
ុ ើរការ
បុតនូស
ែ វយុ
ម្ពន
័ទ្ធ សាស្តសកម្ម
ភាពចមែ
បែទស
ែ វកម្ម
បង្ក
ើ ្នូល
កែម
ុ ជាពិ
ហ៊ន
ុ សែសគឺកាបែ
ទ
ិ ់ប
ភា
្ធ ពជាមា្ចា
់ វិម្មស
ស័យ
ទ
ិ ្ធិ

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
2020
2019
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
កែុមហ៊ុនធានារា៉ាប់រងកម្ពុ
ធានារា៉ាប់រងទូទៅ
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
51%
51%
ឡុនបា៉ាក ភីអិលសុី
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
ុសុីឃែយួរក
ឹធ់ស
ី ភីអ
ចំណកម្ព
ូលការបែ
ុទិល
្ធ សុី

មូលបតែ

ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា

100%

100%

ការធានាទិញ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
ការជួញដូរ
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
និងកមែជង
ើ សារមូលបតែ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ការបង្កើត និងបែតិបត្តិការ
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

ធនាគារតែូវបានបង្កើតនៅក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជានៅថ្ងែទី20
ខែកុម្ភៈ
ឆ្នាំ1992
កែមការចុះបញ្ជីលែខ
ចំណCo-2083/96M
ូលសុទ្ធលើកមែជនិ
ើងង
សារ
និ
ង
ថ្ល
ឈ
ែ
ល
ួ
្ន
របស់
ធ
នាគារបានធា្លា
ក
ច
់
ះ
ុ
ចំ
ន
ន
ួ
22.17%
មកតែ
ម
ឹ
12.46
ដុល
្លារអាមែនិរិក
បានចាប់ផ្ដើមបែតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅថ្ងែទី25
ខែឧសភា
ឆ្នាំ1992។ លន
កែុមហ៊
ុនមែ
ង

ក្នុងឆ្នា
2020
បើស
ធរបស់
ំ 2019 មានចំ
នួន 16.01
ល្លារអាមែ("PBB")
រិក។ ការធា្លាកជាធនាគារដែ
់ចុះនែះភាគចែ
ដោយសារតែ
ចុំ ងកែ
យបង្អ
់ ៀបនឹងធឆ្នា
នាគារគឺ
Public
Bank លនដុ
Berhad
លើន
មានអាជា្ញា
ប័ណ្ណ
ចំណនិូល
ទាបពី
ក
មែ
រ
ប
ូ
យ
ិ
ណត្ត
ិ
និ
ង
ការផ្ទ
រ
ែ
បែ
ក
់
ដោយសារផលប៉
ះ
ពាល់
ន
កា
ែ
រឆ្ល
ង
រាលដាល
ជំ
ង
ក
ឺ
វ
ូ
ដ
ី
19
ដែ
ល
ធ្វ
ឱ
ើ
យ
ែ
ប៉
ះ
ពាល់
ងធ្វើសាជីវកម្មក្នុងបែទែសមា៉ាឡែសុី។
នៅថ្ងែទី28
ខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ2006
ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាបានបែកាស
លើកា
រជួញ
រនៅកែ
បែទែស។ីដល់ធនាគារសមែបអាយុ
អាជា្ញា
ប័ដូ
ណ
្ណធនាគារសាជាថ្ម
់
កាលគា្មោនកាលកំណត់។

ចំណា
យទូទៅ
និងចំ
ណាយរដ្ឋ
បាល គឺការផ្តល់សែវាកម្មបែតិបត្តិការធនាគារ និងសែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធជាចែើនផែសែងទៀត
សកម្ម
ភាពចមែ
បងរបស់
ធនាគារ
ក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
របាយការណ៍
ិរញ្ញវត្ថុត
បានអនុ
យចែញផែលនដុ
សាយដោយកែ
ុមបែ
ចំណា
យនៅក្នុងឆ្នាហ
ំ 2019
ដែែូវល
មានចំម
ន័ត
ួនឱែ26.98
ល្លារអាមែ
រិកឹក។ែសាភិបាលនាថ្ងែទី29 ខែមករា ឆ្នាំ2021។

ទីសា្នាក់ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងនៅអគារធនាគារកម្ពុលែខ 23 រុក្ខវិថីកែមួនស (ផ្លូវលែខ 114)សង្កាត់ផែសារថ្មី 2
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ខណ្ឌដូនពែញ រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ធនាគារមានសាខាសរុបចំនួន 31 សាខានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពែញ និងតាមបណា្ដាខែត្តសំខាន់ៗក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
(2019៖
31 សាខា)។
សំវិធា
នធនសមែ
ប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
ដើមទុនបានបង់
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ដើមទុនរបស់ធនាគារដែលបានបង់មានចំនួន 90,000,000 ដុលា្លារអាមែរិក
(ឆ្នាំ 2019៖ 90,000,000 ដុលា្លារអាមែរិក)។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
1. ព័ត៌មានអំពីសាជីវកម្ម (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធល
ែកឹក
់ចែសា
ំណ
ែញល
សមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
កែើប
ុមបែ
ភិបា
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
សមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាលនៅក្នុងការិយបរិច្ឆែទមកទល់នឹងកាលបរិច្ឆែទនែរបាយការណ៍នែះមាននាមដូចខាងកែម៖
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
Tan Sri Dato’ Sri Dr. Teh Hong Piow
បែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលមិនបែតិបត្តម
ិ ិនឯករាជែយ
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
Dato‘ Mohammed Najeeb bin Abdullah

អនុបែធានកែុមបែឹកែសាភិបាលមិនបែតិបត្តិឯករាជែយ

ទែពែយDatuk
សកម្មស
រុប Ying Tong
Phan

អភិបាលបែតិបត្តិ (លាលែងពីតំណែងនៅថ្ងែទី9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020)

Quah
Poh
Keat ុមានចំនួន 2,705.88 លនដុ
អភិល
បាលមិ
នបែ
ិមឹម
ិនថ្ង
ឯករាជែ
ទែពែយលោក
សកម្មស
រុបរបស់
ធនាគារកម្ព
្លារអាមែ
រិកតគិិបតត្តតែ
ែទី31 យខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09%
លើស
ទែពែយសកម្ម
សរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។
សកម្មស
Dato’
Chang
Kat Kiam
អភិបាការកើ
លមិនន
បែឡើ
តិបងត្តទែ
ិមព
ិនែយឯករាជែ
យ រុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័បឌុលឡា
អភិបាលមិនបែតិបត្តឯករាជែ
ិ
យ
សមតុនិល
ែយមាននៅជាមួ
យធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
យោ
ជិក
គិល
តតែ
ឹមថ្ងែទី31 ខែយ
ធធនាគារផែ
្នូ ឆ្នាំ2020 សម័
្ពន្ធធនាគារមាននិ
យោ
ជិក
ួន 1,010
នាក់ឹម
(ឆ្នា1,448.22
ំ 2019៖ 961
នាក់
)។្លារអាមែរិកគិត
សមតុ
ែយមាននៅជាមួ
សែងរបស់
ធនាគារកម្ពុបា
នកើ
នសរុ
ឡើប
ងចំន
3.71%
មកតែ
លន
ដុល
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
2. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ
គោលនយោបាយគណនែ
យែយសំខាន់ៗដែលបែើក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម និងដាច់ដោយឡែកមានកំណត់
ឥណទាន
និងបុរែបែទាន
ដូចខាងកែម។
គោលនយោបាយទាំងនែះតែូវបានលើកមកអនុវត្តបែកបដោយសង្គតិភាពនៅគែប់ការិយបរិច្ឆែទ
លើកលែ
ក់បន្ថ
ែម។
ឥណទាន
និងងបុតែ
រមា
ែបនការបញ្ជា
ែទានសុទ្ធរបស់
ធនាគារបានធា្លា
ក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
2.1 មូលដា្ឋាននែការរៀបចំ
បំណរបាយការណ៍
ុលសរុប និងមូ
និវធត្ថិមា
៊ុនងដាច់ដោយឡែកតែូវបានរៀបចំតាមវិធីសាសែ្តថ្លែដើមបែវត្ដិសាស្ដែដែលបានបង្ហាញក្នុងកំណត់
ហល
ិរញ្ញ
ុរួម្ចោស់ហនិ
សមា្គាល់នែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់បន្ថែម។

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
ឆ្នាំសារពើពន្ធ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ឆ្នាំសារពើពន្ធរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារគឺចាប់ផ្ដើមពីថែ្ងទី1 ខែមករា និងបញ្ចប់នៅថែ្ងទី31 ខែធ្នូ។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
2.2 របាយការណ៍អំពីការអនុវត្តតាម
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ ម
ួ និងដាច់ដោយឡែក (ហៅថា "របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ"ុ ) តែវូ បានរៀបចំតាមស្តងដា
់ ររបាយការណ៍
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថអ
ុ ន្តរជាតិនក
ែ ម្ពជា
ុ ("CIFRSs") ចែញដោយកែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ ស្ដងដា
់ រគណនែយយែ អន្ដរជាតិ (IASB) និងបាន

មត
័ ើរបស់
ពែញ
ញដោយកែ
ុ បែក
ឹ សា
ែ ស្តងដា
់ រគណនែយយែ កម្ពជា
ុ នែកម
ុែ បែក
ឹ សា
ែ គណនែយយែ ជាតិ (NAC)។
បែកអនុ
់បញ្ញ
ធលែ
នាគារផែ
សែង ម

2.3 ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម និងដាច់ដោយឡែក
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

អព
ំ សា
ី ន
្ថា ភាពហិរញ្ញវត្ថរុ ម
ួ និងដាច់ដោយឡែករបស់ខន
ួ្ល តាមលំដាប់នស
ែ ន្ទនយ
ី ភាពដោយផ្អក
ែ
ដុលធនាគារបង្ហា
្លារអាមែរិកក្នុងញ
ឆ្នារបាយការណ៍
ំ 2020។

លើគោលបំណង និងទសែសនៈរបស់ធនាគារក្នង
ុ ការទទួលបែមល
ូ តែឡប់/ការទូទាត់នទ
ែ ព
ែ យែ សកម្ម/ទែពយែ អកម្មភាគចែន
ើ របស់
ធាតុរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ។
ុ

ការវិភាគលើការបែមល
ូ តែឡប់

ឬការទូទាត់កង
ុ្ន រយៈពែល

12

ខែបនា្ទាបព
់ កា
ី លបរិចទ
ែ្ឆ

រាយការណ៍ (ចរន្ត) និងចែន
ើ ជាង 12 ខែបនា្ទាបព
់ កា
ី លបរិចទ
ែ្ឆ របាយការណ៍ (អចរន្ត) តែវូ បានបង្ហាញនៅក្នង
ុ កំណតស
់ មា្គាល់
លែខ 33 ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.4 មូលដា្ឋាននែការរួមបញ្ចូល
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។
របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់កម
ុែ ហ៊ន
ុ បុតស
ែ ម្ពន
័ ត
្ធ វូែ បានរៀបចំសមែបកា
់ លបរិចទ
ែ្ឆ រាយការណ៍ដច
ូ គា្នានង
ឹ ធនាគារ។
កែកា
ុមហ៊
្ធនានាតែ
ូវបានរួ
មបញ្ចូលចាប់
ពីកា
ែទ
្ឆ នែការទិ
ញយកជាកាលបរិ
ចែទ
្ឆ ដែលធនាគារទទួ
កមែិតនែ
របែុនកបុួតត
បែែស
ជម្ពែង័ននៅក្ន
ុងវិស
័យធនាគារតែ
ូវបានរំ
ពឹងលបរិ
ថនឹច
ងមានសន្ទ
ុះកាន់
តែខា្លាំងឡើង ដោយសារ
ធនាគារមកល
ថ្មី បាន
និង
ការគែបគ
់ ង
ែ
ហើយបន្តរម
ួ បញ្ចល
ូ
រហូតដល់កាលបរិចទ
ែ្ឆ ដែលការគែបគ
់ ង
ែ បែបនោះតែវូ បញែឈប់។ ក្នង
ុ ការរៀបចំ
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ ម
ួ សមតុលយែ ក្នង
ុ កែម
ុ បែតប
ិ ត្តកា
ិ រ និងចំណញ
ែ
ឬខាតមិនជាក់សង
ែ្ដ ក្នង
ុ កែម
ុ តែវូ បានលុបចោល
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
ទាំងសែង
ុ ។ គោលនយោបាយគណនែយយែ ឯកភាព តែវូ បានអនុមត
័ នៅក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ ម
ួ សមែបប
់ ត
ែ ប
ិ ត្តកា
ិ រ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
និងពែត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍ផសែ ង
ែ ៗដែលសែដៀងគា្នា។
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
ការទិញយកកែម
ុ ហ៊ន
ុ បុតស
ែ ម្ពន
័ ត
្ធ វូែ បានរាប់បញ្ចល
ូ ដោយបែវើ ធ
ិ សា
ី ស្តទ
ែ ញ
ិ គណនែយយែ ។

ចំនន
ួ ទឹកបែកផ
់ រែ្ទ សមែប់

ការទិញយកកែម
ុ ហ៊ន
ុ បុតស
ែ ម្ពន
័ ត
្ធ វូែ បានវាស់វង
ែ តាមតម្លស
ែ មសែបនែទព
ែ យែ សកម្មដល
ែ បានទទួល ឧបករណមូ
៍ លធន
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
ដែលចែញ និងទែពយែ អកម្មដល
ែ កើតឡើង ឬសន្មតនៅកាលបរិចទ
ែ្ឆ នែការដោះដូរក៏ដច
ូ ជាចំនន
ួ ទឹកបែកដ
់ ល
ែ បានផ្តល់
ចំណូលជូការបែ
ក់សណា
ុទ្ធ យទាក់ទងនឹងការទិញយកតែវូ កត់ជាចំណាយនៅរបាយការណ៍លទ្ធផលពែញលែញរួម តាមពែលដែល
ន។ ការចំ

បានកើតឡើង។ ទែពយែ សកម្មទញ
ិ ដែលអាចកំណត់ និងទែពយែ អកម្ម និងបំណល
ុ ជាយថាហែតដ
ុ ល
ែ បានសន្មតតែវូ បាន
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
វាស់ដំបង
ូ តាមតម្លស
ែ មសែបដូចកាលបរិចទ
ែ្ឆ ទិញ។
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
2.5 រូបិយប័ណ្ណមុខងរ និងរូបិយប័ណ្ណបង្ហាញ
ចំណូលរូប
សុ
មែ
ជែប
ើងសារ
ងថ្ល
្នួលបែក់រៀល
ិយទប័្ធល
ណើក្ណជា
តិន
ែទែសនិ
កម្ព
ុជាែឈគឺ

ហើយសម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារមានបែតិបតិ្តការជាបែក់រៀល

អឺរ៉ូ

ដុលា្លារសិង្ហបុរី ថែបាត យ៉ែនជប៉ុន និងដុលា្លារអាមែរិក។ ប៉ុន្តែ ធនាគារធ្វើអាជីវកម្ម និងរកែសាកំណត់តែគណនែយែយរបស់ខ្លួនជា
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ចមែបងជាបែក់ដុលា្លារអាមែរិក គឺជារូបិយប័ណ្ណគោលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លឹមសារសែដ្ឋកិច្ចនែ
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ពែឹត្តិការណ៍ និងហែតុការណ៍សំខាន់ៗរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួ
ញដូរនៅកែ
របាយការណ៍
ហិរប
ញ្ញែទ
វត្ថែស
ុតែ។
ូវបានបង្ហាញជាបែក់ដុលា្លារអាមែរិក។ ទែពែយសកម្ម និងបំណុលសមែប់របាយការណ៍ស្ដីពីសា្ថានភាព
ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗដែលបានបង្ហាញតែូវបានបែសមែួលតាមអតែចុងគែនៅការិយបរិចែ្ឆទបញ្ចប់នីមួយៗ ចំណែកឯចំណូល
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
និងចំណាយសមែប់របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិតតែូវបានបែសមែួលតាមអតែមធែយមសមែប់ការិយបរិចែ្ឆទបញ្ចប់។ រាល់

ភាពខុសែង
សៗរបស់
គា្នាដែល
តឡើងចែញ
ពីកា
របែសលនដុ
មែួលតាមអតែ
ល់ជាសមាសធាតុ
ដាច់ដោយ
ឡែងកការ
នែ
ចំណាយផែ
ធកើ
នាគារមានចំ
នួន
26.83
ល្លារអាមែបរ្តូរិកបែ
ក្នកុង់ត
ឆ្នាែូវំ បានទទួ
2020 ល
ដែសា្គា
លទាបជាងចំ
នួន 0.56%
ធៀបនឹ
មូលធនរបស់ធនាគារ។ តួលែខទាំងអស់តែូវបានគិតជាបែក់រៀល ហើយបង្គត់ខ្ទង់ពាន់រៀល លើកលែងតែមានការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
បញ្ជាក់បន្ថែម។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានបង្ហាញតួលែខជាបែក់រៀលផ្អែកលើអតែប្តូរបែក់ គិតក្នុង 1 ដុលា្លារអាមែរិក ដូចខាងកែម៖
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

2020

2019

សំវិធានធនសមែ
ប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន
10.35 លនដុ
ល្លារ
អតែចុងគែ
4,045
4,075
អាមែរិកអតែ
ក្នុង
ឆ្នាយម
ំ 2020
មធែ

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែកា
របាត់បង់ឥណទាន
4,077
4,052

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

38
60

21

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
2.6 ការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ាន់សា្មោនគណនែយែយសំខាន់ៗ
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសែបតាម CIFRSs តមែូវឱែយសម្ព័ន្ធធនាគារធ្វើការវិនិច្ឆ័យ និងបា៉ាន់សា្មោន ផលប៉ះពាល់លើ
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ធនធាន បំណុល ចំណូលនិងចំណាយ និងការបង្ហាញនែធនធាន និងបំណុលយថាហែតុ។ ពែត
ឹ ្តិការណ៍នាពែលអនាគតអាច
បណា្ដាលឱែយមានការបែបែួលលើការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ាន់សា្មោន។ ផលប៉ះពាល់នែការបែបែួលលើការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ាន់សា្មោន
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
តែូវបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពែះការបែបែួលនោះអាចតែូវបានកំណត់ដោយសមហែតុផល។

ទែពែយសកម្មសរុប
ការវិនិច្ឆ័យ និងការសន្មតលើចំណុចសំខាន់ៗដែលមានហានិភ័យខ្ពស់លើនិយ័តកម្មជាសារវន្ដទៅនឹងចំនួនទឹកបែក់លើទែពែយ
សកម្ម
បំណធ
ុលនាគារកម្ព
ក្នុងឆ្នាំហិរុមា
ញ្ញនចំ
វត្ថុបននា្ទា
់មានដូចជា៖
ទែពែយសកម្ម
សនិ
រុបងរបស់
ួនប2,705.88
លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ក. ចំណាត់ថា្នាក់ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សម្ព័ន្ធធនាគារចាត់ចំណាត់ថា្នាក់ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន
ដោយផ្អែកលើគំរូអាជីវកម្មសមែប់គែប់គែងទែពែយ
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះ ហើយថាតើលក្ខខណ្ឌកិច្ចសនែយានែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាការទូទាត់បែក់ដើម និងការបែក់
"SPPI" លើចំនួនទឹកបែក់ដើមដែលនៅសល់។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ក្នុងការធ្វើតែស្ត SPPI

សម្ព័ន្ធធនាគារវិនិច្ឆ័យ

និងពិចារណាលើកតា្តាពាក់ព័ន្ធ

ដូចជារូបិយប័ណ្ណដែលទែពែយសកម្ម

ហិបុររ
ញ្ញែប
វត្ថែទា
ុតនែូវបានកំណត់ រយៈពែលដែលអតែការបែក់តែូវបាន កំណត់ពែឹត្តិការណ៍បន្តដែលអាចផ្លាស់ប្តូរចំនួនទឹកបែក់
ឥណទាន និង
និងពែលវែលានែលំហូរសាច់បែក់ អានុភាពលក្ខណៈពិសែស លក្ខខណ្ឌនែការបង់បែក់ជាមុន និងការពនែយាពែល
ឥណទាន និនិងងបុលក្ខ
រែបណ
ែទាៈនសុ
ទែស
្ធរបស់
ក់ចុះ ប
0.35%
ើនឹង 3.99
អាមែ
រិក់។ មកតែឹម 1,137.56
ពិស
ផែសធ
ែងនាគារបានធា្លា
ៗទៀតដែលអាចកែ
ែការពិចាឬស្ម
រណាសមែ
ប់តម្លលនដុ
ែពែលវែល
លា្លារនែ
បែក
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
ខ. តម្លែជាក់ស្ដែងនែឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
ក្នុងករណីតម្លែសមសែបនែទែពែយសកម្ម

និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានកត់តែក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីសា្ថានភាព

ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបង្ហាញក្នុងកំណត់សមា្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចទទួលបានពីទីផែសារទែពែយសកម្ម និងបំណុល
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
ទាំងនោះតែូវបានកំណត់ដោយបែើបច្ចែកទែសវាយតម្លែផ្ទែក្នុងដែលបែើគំរូវាយតម្លែទីផែសារ
ដែលមានការទទួល
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
សា្គាល់ជាទូទៅ។ ធាតុចូលនែគំរូវាយតម្លែទាំងនែះតែូវបានដកសែង់ពីទីផែសារដែលអាចអង្កែតបាន និងអាចបែើបាន
ន
ុ ៊ុនប
ែ្ត របស់
ស
ែ ន
ិ ធបើ
មន
ិ អាចបែនបា
ើ ួនន630.93
តមែវូ ឱែយលនដុ
បង្កត
ើ តម្ល
ែ អាមែ
ស
ែ្ដ ។ផ្អក
ែ លើកមែត
ិ វិនច
ិ យ
័្ឆ ។
មូលនិធិមា្ចោសប៉់ហ
នាគារមានចំ
ល្លារជាក់
រិកង
បែក់បញ្ញ
អតិ
ិជន ក់បែសិទ្ធភាព (EIR)
គ. ើរបស់
អតែ
កាថរបែ
វិធីសា
EIRុងធនាគារបានធា្លា
របស់សម្ព័ន្ធធនាគារតែ
ូវបានបែ
ើដើមឹម
ែបីទ1,907.20
ទួលសា្គាលលន
់ចំណដុូល
ការបែ
ងឱែយការបា៉ាន់សា្មោន
ឆ្នាណា
ំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់
អតិសែ
ថិជ្ត នក្ន
ក់ចុះ 1.07%
មកតែ
ល
្លារអាមែករ់ដ
ិកក្នែល
ុងតំ
ល្អបំផុតរបស់អតែថែរតាមអាយុកាលរំពឹងទុកនែឥណទាន និងបែក់បញ្ញើ ពែមទាំងទទួលសា្គាល់ការប៉ះពាល់នែ
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
អតែការបែក់ខុសៗគា្នាដែលតែូវបានគិតនៅដំណាក់កាលផែសែងៗគា្នា និងលក្ខណៈផែសែងទៀតនែវដ្តរបស់ឧបករណ៍
ហិរធ
ញ្ញនាគារផែ
វត្ថុ (រួមសទាំ
ងការទូន
ទាឡើ
ត់ជា
ន ការបែ
័យងនិ43.46
ងការគិលនដុ
តថ្លែ)។លតាមការបា៉ា
ន់សា
នែះតមែ
យមាននែ
ការ
បែក់បញ្ញើរបស់
ែងបានកើ
ង មុ15.09%
គឺក
ក់ពើនិនឡើ
្លារអាមែរិកនៅ
ឆ្នាំ ្មោន
2019
មកូវឱែ
50.02
លន
វិនក្និចុង្ឆ័យ
់ទងនឹងអាកបែបកិរិយាដែលរំពឹងទុក និងវដ្តរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរដែលរំពឹង
ដុល្លារអាមែរិក
ឆ្នាទាក
ំ 2020។
ទុកទៅនឹងមូលដា្ឋាននែអតែការបែក់ និងចំណូល/ចំណាយ ពែមទាំងថ្លែដើមផែសែងទៀតដែលជាផ្នែកសំខាន់នែ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.6 ការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ាន់សា្មោនគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។
ឃ. ភតិសនែយា
សម្ព
ត់រ័យ
យៈពែ
លនែកូវិបានរំ
ច្ចសនែពយាឹងជួថនឹ
លនែ
ះថាជារយៈពែ
នែ្លាំង
កាឡើ
រជួង
លដែ
លមិនអាចលុ
បចោលបាន
កមែិតនែកា
របែ័នក្ធធួតនាគារបានកំ
បែជែងនៅក្នណ
ុងវិស
ធនាគារតែ
ងមានសន្ទ
ុះកាន់ល
តែខា
ដោយសារ
ធនាគារ
មកថ្មី និង

យនឹពងុងរយៈពែ
យដែ
មបញ្ច
ូលជមែើស
ជួល
ក្នុងមករណី
មាចំនហែ
តទី
ុផល
តែ។ូវ
ធនាគារផែរួម
សែងជាមួ
ទៀតកំ
អនុវត្តល
យុណាមួ
ទ្ធសាសែ
្តទីផល
ែសារួរដែ
លមានលក្ខ
ណពនែ
ៈបែយាករកិ
ួតច
បែ្ចស
ជនែែងយាខា្លា
ំង ដើ
ែបីបង្កើន
ណែក
ផែសាណាមួ
ររបស់យ
ខ្លួន

អនុ
វត្តមានឬរយៈពែ
ណាមួ
មានជមែ
់កិចក្ន្ចស
យាជួ
ក្នុងករណី
នហែតុផលសមសែ
បដែលមិន ុ
ប៉ុន្តែ បើទោ
ះជា
ការបែកល
ួតបែ
ជែងយ
ដែដែ
លល
មានលក្ខ
ណើស
ៈខា្លាបញ្ច
ំងកា្លាបនៅ
ុងនែ
វិស
័យល
ធនាគារក្ន
ុងពែះមា
រាជាណាចកែ
កម្ពុជា ធនាគារកម្ព
។ នូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
បានដាក់ឱែតែ
យដំូវអនុ
ណវត្ត
ើរការ
ី
វិស័យ

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
ជមែើសនែការបន្ត និងបញ្ចប់កិច្ចសនែយា
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
សម្ព័ន្ធធនាគារមានកិច្ចសនែយាជួលជាចែើនដែលរួមមានជមែើសបន្ត និងបញ្ចប់កិច្ចសនែយា។
សម្ព័ន្ធធនាគារវាយ
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
តម្លែថាតើមានហែតុផលសមសែបដែលបង្ហាញថាជមែើសបន្ត ឬបញ្ចប់កិច្ចសនែយាជួលតែូវអនុវត្ត។ ភាពសមហែតុ
ផលទាំ
្ច មែបី
ចំណូលការបែ
កង
់សនោះ
ុទ្ធ រួមមានកតា្តាពាក់ព័ន្ធដូចជាការកែលម្អអគារ និងទីតាំងដែលផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសែដ្ឋកិចដើ

អាចឱែយសម្ព័ន្ធធនាគារវាយតម្លែថាតើគួរបន្ត ឬបញ្ចប់កិច្ចសនែយាជួល។ បនា្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆែទចាប់ផ្តើម សម្ព័នធនាគារ
្ធ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
វាយតម្លែរយៈពែលជួលឡើងវិញថាតើមានពែឹត្តិការណ៍
ឬការផ្លាស់ប្តូរសា្ថានភាពសំខាន់ៗដែលស្ថិតកែម
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ការគែប់គែងរបស់ខ្លួន និងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពបែើបែស់សិទ្ធិបន្ត ឬបញ្ចប់កិច្ចសនែយាជួល។
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ការបា៉ាន់បែមាណអតែបែក់កម្ចីបន្ថែម (IBR) សមែប់បំណុលភតិសនែយា

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
សម្ព័ន្ធធនាគារមិនអាចកំណត់អតែការបែក់ដែលមាននៅក្នុងភតិសនែយាឡើយ ហែតុដូច្នែះ សម្ព័ន្ធធនាគារបែើបែស់

ចំណូលសុIBR
ទ្ធល
ងថ្ល
ធនាគារបានធា្លា
កុល
់ចុះភតិ
ចំនស
ួន នែ22.17%
មកតែ
12.46
លន
្លារអាមែរិកូវ
ដើើកមមែ
ែបីវាជ
ស់ើង
វសារ
ែងបំណនិុល
ភតិែឈ
ស្នួល
នែយារបស់
។ IBR
សមែប់បំណ
យា គឺជាអតែ
កាឹមរបែ
ក់ដែល
សម្ពដុ័នល
្ធធនាគារតែ

ក្នុងឆ្នាំ 2020
ៀបនឹ
ងឆ្នាំ ល2019
មានចំរួម
នជាមួ
ួន 16.01
លនដុល
អាមែ
រិកែល
។ គា្នាការធា្លា
ុះនែ
ភាគ
ើនើម
ដោយសារតែ
បង់ដើមបើ
ែបីខធ
្ចីក្នុង
រយៈពែ
សែដៀងគា្នា
យទែពែយធានាបែ
ហា្លារក់
បែហ
គឺក
ម់ច
ូល
និធះិចា
ំបាចែ
ច់ដ
ែបទទួ
ី លបាន

ចំណូលទាបពី
មែរូបដ
ិយ
ិ និល
ងការផ្ទ
ែរបែ
ក្ធិប
់ ដោយសារផលប៉
ះពាល់
ែកាបរិ
រឆ្លសា
ងរាលដាល
ងឺកែដ
ូវីដៀងគា្នា
19 ដែ
ធ្វើឱ័នែយប៉
ះពាល់
ទែពែយកសកម្ម
ែលណត្ត
មានតំ
ែស្មើនឹង
សិទ
ែើបែស់ទែពែយសកម្ម
នៅន
ក្នុង
្ថានសែដ្ឋកិចជំ្ចស
។ លសម្ព
្ធធនាគារ
លើការជួញ
នៅកែ
ែទសមែ
ែស។ ប់បំណុលភតិសនែយាដោយបែើធាតុចូលដែលអាចអង្កែតបាន(ដោយយោងទៅលើអតែគា្មោន
បា៉ាដូនរ់ប
ែមាណប
IBR

ហានិភ័យទូទៅ) ដែលតែូវបានកែតមែូវដើមែបីពិចារណាលើហានិភ័យឥណទានរបស់អង្គភាព (ឧទាហរណ៍ ការផែសព្វ
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ផែសាយឥណទាន)។
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ង. ការខាតបង់លើឥណទាន បុរែបែទាន និងហិរញ្ញបែបទាន
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
ការវាស់វែងនែការខាតបង់លើឱនភាពនែបែក់កម្ចីបុរែបែទាន និងហិរញ្ញបែបទានតមែូវឱែយមានការវិនិច្ឆ័យ។ ជាពិសែស
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ការបា៉ាន់បែមាណចំនួន និងពែលវែលានែលំហូរសាច់បែក់នាពែលអនាគត ការបា៉ាន់បែមាណនែការកើនឡើងគួរឱែយ

កត់សមា្គាល់នែហានិភ័យឥណទាន និងការបញ្ចូលព័ត៌មានដែលមើលទៅអនាគតក្នុងការវាស់វែងនែការខាតបង់លើ
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ឱនភាពនែតម្លែ។ ការបា៉ាន់បែមាណទាំងនែះ តែូវបានជំរុញដោយកតា្តាមួយចំនួន ការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចបណា្ដាលឱែយ
មានការថយចុ
ះដំណាឥ
ក់ណទាន
កាលខុសនិៗគា្នា
។ែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
សំវិធានធនសមែ
ប់ការខាតបង់
ងបុរ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

38
62

23

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2. គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
2.6 ការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ាន់សា្មោនគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
ង. ការខាតបង់លើឥណទាន បុរែបែទាន និងហិរញ្ញបែបទាន (តពីទំព័រមុន)

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ការខាតបង់តែូវបានគណនាដោយផ្អក
ែ លើគំរូនែការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក (ECL) គឺជាលទ្ធផលនែគរំ ស្ម
ូ គ
ុ សាញ
្មោ
ដែលមានការសន្ម
តមូលដា្ឋានទាក់ទងនឹងជមែើសនែធាតុចូលអថែរ និងភាពអាសែ័យគា្នា។ ការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗមួយ
ការវិភាគតារាងតុ
ល្រយការ
ចំនួនតែូវបានតមែូវផងដែរក្នុងការអនុវត្តតមែូវការគណនែយែយសមែប់វាស់វែងការខាតបង់ដូចជាការកំណត់លក្ខណៈ
ទែពែយសកម្ម
ស
ប សមែប់ការកើនឡើងគួរឱែយកត់សមា្គាលល
វិន
ិចរុ្ឆ័យ
់ ហា
ើ និភយ
័ ឥណទាន ការជែស
ើ រីសម៉ដ
ូ ល
ែ សមសែប និងការសន្មត

សមែបកា
់ រវាស់វង
ែ នែការខាតបង់
ការតម្លង
ើ ការបែងចែកឥណទានក្នង
ុ គោលបំណងវាស់វង
ែ ការខាតបង់ជា
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
សមូហភាព ផ្អែកលើចំនួនសមាហរណកម្មសែដ្ឋកិច្ច (ឧទាហរណ៍អតែកំណើនផលិតផលក្នុងសែុកសរុប សន្ទសែសន៍
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
តម្លែទំនិញ សន្ទសែសន៍តម្លែផ្ទះ។ល។ ពែមទាំងផលប៉ះពាល់លើអតែខកខានការទូទាត់សង និងអតែបែមូលតែឡប់
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
និងការជែើសរីសមា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចឆ្ពោះទៅមុខ និងកំណត់បែូបាប៊ីលីតែ-ទម្ងន់របស់វា។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
ចំពោះឥណទានអុីមភែរមិន កម្ចី បុរែបែទាន និងហិរញ្ញបែបទាន ("ឥណទាន") ដែលតែូវបានវាយតម្លែជាលក្ខណៈ
បុគ្គល ការវិនយ
ិចធនាគារផែ
្ឆ័យដោយការគែ
ប់គធែងនាគារកម្ព
ឱែយមានការបា៉ា
ន់ប
ែមាណចំ
នួន និមកតែ
ងពែល
នែលំហលន
ូរសាច់ដុប
់អនាគតក្ន
ុង
សមតុលែយមាននៅជាមួ
សែងរបស់
ុបានកើ
នឡើ
ង 3.71%
ឹមវែលា
1,448.22
លែក្លារអាមែ
រិកគិត
ែការខាតបង់លើអុីមភែរមិន។
ក្នុងការបា៉ាន់បែមាណលំហូរសាច់បែក់ទាំងនែះការវិនិច្ឆ័យតែូវបានធ្វើ
តែឹមថ្ងែទី3ការកំ
1 ខែធណ
្នូ ឆ្នាត់ំ2ន
020។
ឡើងអំពីតម្លែដែលអាចសមែចបាននែទែពែយបញ្ចាំដែលបានសនែយា

និងសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកខ្ចី។ ការបា៉ាន់

ឥណទាន សា្មោ
និងន
បុទាំ
រែប
ែទាះនផ្អែកលើការសន្មត ហើយលទ្ធផលជាក់ស្តែងអាចខុសគា្នា ហែតុដូច្នែះជាលទ្ធផលបណា្ដាលឱែយមានការ
ងនែ
ផ្លាស់ប្តូរការខាតបង់លើឱនភាពតមា្លាភាព។
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
លនដុ
្លារអាមែរល
ិក សា្គា
ក្នុងល
ឆ្នា់ទ
ំ 2020។
ច.លការទទួ
ែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ
ទែ
យារតែ
បំណុលសរុ
បពនិែយសកម្ម
ងមូលព
និន្ធ
ធព
ិមានែ្ចោស
់ហ៊ុនូវបានទទួលសា្គាល់ចំពោះរាល់ការខាតបង់ពន្ធ

ដែលមិនបានបែើបែស់និងភាពខុសគា្នា

បណោ្ដាះអាសន្នក្នុងទំហំដែលអាចនឹងទទួលបានបែក់ចំណញជាប់ពន្ធនាពែលអនាគតបើធៀបនឹងការខាតបង់ដែល

អាចបែ
ងធ
ចែ
កបាន។ ការវិ
្ឆ័យនការគែ
ប់គែងឬស្ម
មានសារៈសំ
ខាន់លនដុ
តែូវបានកំ
ត់ដរិក
ើមែបមកតែ
ីកំណត់ឹមចំន
ួននែពន្ធពលន
នែយាជាទែ
ព្លារែយ
បំណុលសរុ
បរបស់
នាគារបានធា្លា
កន
់ចិច
ុះចំ
ួន 0.88%
ើនឹង 18.38
លណ
្លារអាមែ
2,074.95
ដុល
សកម្ម
ដែលភាគចែ
អាចតែូវើនបានទទួ
លសា្គាល់ដោយផ្អ
ែកលើ
ពប
ែលវែ
និង
កំរិតអនែ
់ចំណូលជាប់ពន្ធនាពែលអនាគតរួម
អាមែរិកនៅឆ្នា
ំ 2020
ដោយសារការថយចុ
ះនែកា
រដាក់
ែកលា
់បញ្ញ
ើរបស់
តិប
ថិជែក
ន។
ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្តែផែនការពន្ធនាពែលអនាគត។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
ឆ. រូបិយប័ណ្ណមុខងរ
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ស្តង់ដារគណនែយែយកម្ពុជា 21 តមែូវឱែយគណៈគែប់គែងបែើបែស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន ដើមែបីកំណត់រូបិយប័ណ្ណ
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
មុខងរដែលបង្ហាញយា៉ាងចែបាស់លាស់ពឥ
ី ទ្ធព
ិ លសែដក
្ឋ ច
ិ ន
្ច ប
ែ ត
ែ ប
ិ ត្តកា
ិ រ ពែត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍ និងលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែល
បែក់បញ្ញពាក់
ើរបស់
សែង
ពធ
័ននាគារផែ
្ធនឹងសម្ព័ន
្ធធនាគារ។ ដើមែបីធ្វើការវិនិច្ឆ័យ សម្ព័ន្ធធនាគារតែូវពិនិតែយដូចខាងកែម៖
(1) រូបិយប័ណ្ណដែលជះឥទ្ធិពលតម្លែខា្លាំងទៅលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងសែវាកម្ម (ជារឿយៗកើតមានឡើងទៅលើ
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
រូបិយប័ណ្ណដែលតម្លែសមែប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងសែវានោះតែូវបានកំណត់ និងទូទាត់)
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
(2) រូបិយប័ណ្ណដែលមូលនិធិបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានបង្កើតឡើង និង
(3) រូបិយប័ណ្ណដែលចំណូលទទួលបានពីសកម្មភាពបែតិបត្តិការតែងតែតែូវបានរកែសាទុក។

24

63
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.6 ការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ាន់សា្មោនគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។
ឈ. ការបា៉ាន់បែមាណអាយុកាលនែការបែើបែស់ទែពែយនិងបរិកា្ខារ និងចំណាយកម្មវិធីកុំពែយូទ័រ
សម្ព
នាគារធ្វ
ើកាុង
របា៉ា
ន័យ
់បធនាគារតែ
ែមាណអាយុូវបានរំ
កាលនែ
របែ
ើបែស់ទុះែពកាន់
ែយ តនិែខា
ង្លាំង
បរិឡើ
កាង
្ខារ ដោយសារ
និងចំណា
យកម្មមក
វិធីកថ្មុំពី ែយនិ
ូទង
័រ
កមែិតនែការបែ
ក័ន
ួត្ធធ
បែ
ជែងនៅក្ន
វិស
ពឹងកា
ថនឹ
ងមានសន្ទ
ធនាគារ

របស់
ខ្លួនព
។ុងការបា៉ា
់បទែមា
ណនែ
តែែសាូវរដែ
បានតែ
ួតពិនិតែយណ
ជារឿយៗ
ការធ្វ
លើទ
ែយ
ធនាគារផែសែង
ទៀតកំ
អនុវត្តនយុ
្ធសា
សែ្តទីះផ
លមានលក្ខ
ៈបែកួតដើ
បែម
ជែបីប
ែងញ្ជា
ខា្លាំងក់ថា
ដើរយៈពែ
មែបីបង្កល
ើនចំនែ
ណ
ែកទីើរផំល
ែសាស់
ររបស់
ខ្លួនែព។

និង
ែពែយល
អរូមានលក្ខ
បិយបានសមសែ
អា័យ
ននែ
ការរំពឹងុងទុពែ
កនែ
អត្ថបែយោជន៍
ស
្ឋកិច្ចពីទែពែយ ុ
ប៉ុន្តែ បើទោះរូប
ជាិយ
មានការ
បែរំល
កួតស់
បែលើ
ជទ
ែងដែ
ណៈខា្លាំងប
កា្លាទៅនឹ
នៅក្នងុងលំ
វិស
ធនាគារក្ន
ះរាជាណាចកែ
កម្ព
ុជាែដធនាគារកម្ព
និណ
ងបរិើរកា
្ខារ និ
កម្ម
ិធីកុស្ត
ំពែយូទ
បានដាក់ឱែយដំ
ការ
នូង
វយុ
ទវ្ធសា
ែអា័រ។
ជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
2.7 សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
គោលនយោបាយគណនែយែយដែលបានដាក់ចែញខាងកែមតែូវបានអនុវត្តយា៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួននៅគែប់ពែលវែលាដែលបាន

ការវិភា
គរបាយការណ៍
ប្រកហ
់ចិរំណ
ូល
បង្ហា
ញនៅក្នុងរបាយការណ៍
ញ្ញវត្ថ
ុទាំងនែះ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់បន្ថែម។
ចំណូលទែ
ការបែ
ក់សហ
ុទិរ្ធ ញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
2.7.1
ពែយសកម្ម

ការទទួ
លធនាគារបានធា្លា
់និងការវាស់វក
ែង់ច
ដំុះបូង7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
ចំណូល(i)
ការបែ
ក់សល
ុទ្ធរសា្គា
បស់
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារទទួលសា្គាល់ឥណទាន និងបុរែបែទាន បែក់កម្ចី និងបំណុលបនា្ទាប់បនែសំនៅ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
កាលបរិច្ឆែទដែលកើតមាន។
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផែសែងទៀតតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅពែលដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារកា្លាយជាភាគីតាមលក្ខខណ្ឌកិច្ចសនែយារបស់ឧបករណ៍។
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
នៅក្នុងការទទួលសា្គាល់ដំបូង ទែពែយសកម្ម ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានវាស់វែងតាមតម្លែជាក់ស្ដែង បូក ឬដក
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
សមែប់ធាតុចូលដែលមិនវាស់វែងតាមតម្លែជាក់ស្ដែងតាមរយៈចំណែញ-ខាត (FVTPL) ចំណាយបែតិបត្តិការ
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ពីការទិញ ឬបោះផែសាយទែពែយសកម្ម ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
(ii) ចំណាត់ថា្នាក់
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
នៅពែលទទួលសា្គាល់ដំបូង ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានចាត់ថា្នាក់តាមវិធីសាសែ្តវាស់វែង ដូចជាតម្លែរំលស់តាម
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
តម្លែជាក់ស្ដែងតាមលទ្ធផលលម្អិតផែសែងៗ (FVOCI) ឬតម្លែជាក់ស្ដែងតាមចំណែញ-ខាត (FVTPL)។
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
តម្លែរំលស់

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានវាស់តាមតម្លែរំលស់ បែសិនបើទែពែយនោះឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដូចខាងកែម
និងមិន
បានកំណ
ជា FVTPL៖
សំវិធានធនសមែ
បតែ
់កាូវរខាតបង់
ឥត់
ណទាន
និងបុរែបែទាន

- ទែពែយសកម្មតែូវបានអនុវត្តតាមម៉ូដែលអាជីវកម្មដែលមានគោលបំណងកាន់កាប់ទែពែយសកម្ម
ដើមែបីបែមូល
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
លំហូរសាច់បែក់តាមកិច្ចសនែយា និង
អាមែរិក ក្ន-ុងឆ្នា
ំ ខ2020
ដែនែ
លយាភាគចែ
ដោយសារតែ
របមែ
ុងសំវិធានធនសមែ
រកើនឡើងនែ
របាត់
បង់
លក្ខ
ណ្ឌកិច្ចស
នែទែពែយើនសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថកា
ុផ្តល
់ឱែយមានការកើ
នឡើង ប់កា
តាមកាលបរិ
ចកា
្ឆែទជាក់
លា
ក់ឥ
នណទាន
ែលំហូរ
នាពែលអនាគត
ដោយសារតែ
ងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
សាច់
បែក់ដែលកា
ជារឆ្ល
SPPI។

38
64

25

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
2.7 សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2.7.1 ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
(ii) ចំណាត់ថា្នាក់ (តពីទំព័រមុន)
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

តម្លែជាក់ស្ដែងតាមលទ្ធផលលម្អិតផែសែងៗ (FVOCI)

ទែពែយសកម្មសរុប
នៅពែលទទួលសា្គាល់ការវិនិយោគភាគហ៊ុនដំបូង ដែលមិនតែូវបានកាន់កាប់សមែប់ការជួញដូរ សម្ព័ន្ធធនាគារ
ទែពែយសកម្មស
រុបធនាគារ
របស់ធអាចជែ
នាគារកម្ព
នចំយកការបង្ហា
នួន 2,705.88
តតែឹម
1 ែតខែ
្នូ ឆ្នាក់ំ2ស
020
ឡើង
និង
ើសុមា
រីស
ញ លនដុ
អំល
ពីកា្លារអាមែ
រផ្លាសរិក
់ប្តូរគិ
ជាបន្ត
បថ្ង
នា្ទាែទ
បី3់ន
ម្លធែជា
្ដែងក្នពោលគឺ
ុងលទ្ធផក
លើនលម្អ
ិត
ផែទែ
សែងពៗែយ។
ការជែ
នែឹមះតែ
ើងដោយផ្អ
លើមនូល
ដា្ឋាងនទែ
នែពកា
រវិនិយោ
1.09% លើស
សកម្ម
សរុើស
ប រី
គិស
តតែ
ថ្ងូវែទបានធ្វ
ី31 ខែើឡ
ធ្នូ ឆ្នា
ំ2019។ ែក
ការកើ
ឡើ
ែយសកម្ម
សគ។
រុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
តម្លែជាក់ស្ដែងតាមចំណែញ-ខាត (FVTPL)
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
នៅកមែិតទទួលសា្គាល់ដំបូង សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារអាចបង្កើតទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹង
លក្ខខណ្ឌតមែូវដែលតែូវវាស់វែងតាមតម្លែរំលស់ ឬ FVOCI ដែលតែូវវាស់វែងតាម FVTPL បែសិនបើការធ្វើដូច្នែះ
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
ជួយលុបបំបាត់ ឬកាត់បន្ថយភាពមិនសុីគា្នានែគណនែយែយដែលអាចនឹងកើតមានឡើង។
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ការវាយតម្លែម៉ូដែលអាជីវកម្ម
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារធ្វើការវាយតម្លែអំពីគោលបំណងនែគំរូអាជីវកម្មដែលក្នុងនោះទែពែយសកម្មតែូវបានកាន់
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
កាប់នៅដំណាក់កាលសម្ពៀតមួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយា៉ាងចែបាស់ពីទិដ្ឋភាពគែប់គែងអាជីវកម្ម និងការផ្ដល់ព័ត៌មាន
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
ជូនគណៈគែប់គែង។ ព័ត៌មានដែលតែូវលើកយកមកពិនិតែយរួមមាន៖
- គោលនយោបាយ
និងគោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់សមែប់សម្ពៀត
និងការអនុវត្តគោល
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
នយោបាយទាំងនោះតាមភាពជាក់ស្តែង។
ជាពិសែស
មិនថាយុទ្ធសាសែ្ដរបស់គណៈគែប់គែងផ្ដោតលើ
ចំណូលការបែក់ជាប់កិច្ចសនែយា ដោយរកែសានូវអតែការបែក់ជាក់លាក់មួយដែលតែូវគា្នានឹងរយៈពែលនែទែពែយ
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុធៀបទៅនឹងរយៈពែល នែបំណុលដែលកំពុងផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានដល់ទែពែយសកម្មទាំងនោះ
ឬ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ធ្វើឱែយមានលំហូរសាច់បែក់តាមរយៈការលក់ទែពែយសកម្មនោះ។
លទ្ធផលនែនស
ៀតតែវូ បានវាយតម្ល
ែ
័ ្ធធនាគារ
មូលនិធិមា្ចោស-់ហរបៀបដែ
៊ុនរបស់ធល
នាគារមានចំ
ួនម្ព
630.93
លនដុល្លារអាមែ
រនិិកង។រាយការណ៍ទៅសម្ពន
របស់ធនាគារ។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
- ហានិភ័យដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការអនុវត្តម៉ូដែលអាជីវកម្ម

និងគណៈគែប់គែង

(និងទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមាននៅក្នុងម៉ូដែល

វកម្ម
នោះ)
និងយុទ្ធសាស្ត
់គែងហានិ
ភ័យឹមនានា។
បែក់បញ្ញើរបស់អាជី
អតិថ
ិជនក្ន
ុងធនាគារបានធា្លា
ក់ចែគ
ុះ ែប1.07%
មកតែ
1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
- របៀបដែលអ្នកគែប់គែងអាជីវកម្មទទួលបានការទូទាត់ (ថាតើការទូទាត់ផក
ែ្អ លើតម្លជា
ែ ក់សង
ែ្ដ នែទែពែយសកម្ម
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
ដែលបានគែប់គែង ឬលំហូរសាច់បែក់តាមកិច្ចសនែយាដែលបានបែមូល) និង
- ភាពញឹកញាប់ បរិមាណ និងពែលវែលានែការលក់ក្នុងរយៈពែលមុនៗ មូលហែតុសមែប់ការលក់ និងការរំពឹង
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ទុករបស់ខ្លួនអំពីសកម្មភាពលក់នាពែលអនាគត ប៉ុន្ដែព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពលក់មិនតែូវបានពិចារណា និងជា
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ផ្នែកមួយនែការវាយតម្លែរួមមួយថាតើគោលបំណងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារសមែប់ការគែប់គែង
ទែពែយសកម្មសមែចបានដោយវិធីណា និងថាតើលំហូរសាច់បែក់តែូវបានទទួលសា្គាល់របៀបណា។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.7
សែចក្ដីស
គោលនយោបាយគណនែ
ែយសំខាន់បៗ់ទ(តពី
ំពដា្ឋា
័រមុន
ន)និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
តមែូវការសមែ
បង្ខ
់ហែប
ិរញ្ញ
បែបទានកមែិតទាបទៅមធែយ
យមសមែ
ិញគែទ
ហ
មធែយម។
2.7.1 ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
កមែិតនែ
ការបែ
កួតត់បែ
នៅក្នទុងំពវិ័រស
័យ)ធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
(ii)
ចំណា
ថាជ
្នាកែង
់ (តពី
មុន

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ការវាយតម្លែម៉ូដែលអាជីវកម្ម (តពីទំព័រមុន)
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំ
ើរការនូហ
វយុ
ទ្ធសា
ែអាតែ
ជីវូវកម្ម
ដើមែបកា
ីពងែ
ីកសកម្ម
ភារជួ
ពអាជី
្នូល ជាពិសែដោ
ែសគឺយផ្អ
ការផ្តែកល
់ប
ែក់កដា្ឋា
ម្ចន
ដល់
ី តម្ល
វិស
ទែណ
ពែយសកម្ម
ិរញ្ញ
វត្ថុ ស្ត
ដែល
បានកាន់
ប់ស
មែប់កា
ញដូវរកម្ម
តែូវស
បានវាយតម្ល
លើ
មូល
ែជា័យ
ក់

លក់ដុំនិងរាយ
កម្ម និងវសហ
គែ
សពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
ស្ដែងវិស
ដែ័យ
លសែ
តែូវវា
បានវាស់
ែងតាម
FVTPL។
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
ការវាយតម្លែថាតើលំហូរសាច់បែក់តាមកិច្ចសនែយាគឺជាការទូទាត់បែក់ដើម និងការបែក់ដែរឬទែ
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
សមែប់គោលបំណងនែការវាយតម្លែ

"បែក់ដើម"

គឺជាតម្លែជាក់ស្ដែងនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅពែលទទួល

ចំណូលការបែ
សា្គាក
ល់ស
់ដុទ
ំប្ធ ូង។ "ការបែក់" គឺជាតម្លែតបស្នងមួយសមែប់ពែលវែលានែការបែើបែស់ទឹកបែក់សមែប់រយៈពែល

ណាមួយក្នុងអំឡុងពែលជាក់លាក់ណាមួយ
និងសមែប់ចំណាយ
រួមទាំងហានិភ័យក្នុងការផ្តល់បែក់កម្ចជា
ី
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
មូលដា្ឋានផែសែងទៀត (ឧ. ហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងចំណាយរដ្ឋបាល) ពែមទាំងកមែិតបែក់ចំណែញ។
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
្ធធនាគារ
ងធនាគារ
ធនាគារផែសែងសម្ព
និង័នកមែ
ិតទាបនែកានិ
របែ
ក់។ ពិនិតែយលើលក្ខខណ្ឌនែកិច្ចសនែយារបស់ឧបករណ៍ែហិរញ្ញវត្ថុ ដើមែបីវាយតម្លែថាតើ
សាច់បែក់តាមកិច្ចសនែយា គឺសមែប់តែទូទាត់បែក់ដើម និងការបែក់ដែរឬទែ។ ការពិនិតែយនែះរួមបញ្ចូលទាំងការ

ចំណូលសុទវាយតម្ល
្ធលើកមែែថា
ជតើ
ើងសារ
ងថ្លែឈ
ទែពែយនិសកម្ម
ហិរ្នួល
ញ្ញវត្ថុមានរយៈពែលកិច្ចសនែយាដែលអាចផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ពែលវែលា

ឬលំហូរ

សាច់បែក់តាមកិច្ចសនែយាដែលនឹងមិនបំពែញតាមលក្ខខណ្ឌ។
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

ក្នុងការធ្វ
រវាយតំ
ែ សម្ព័នមានចំ
្ធធនាគារ
ធនាគារពិ
និតែយលើ
ក្នុងឆ្នាំ 2020
បើធើកា
ៀបនឹ
ងឆ្នាំ ល
2019
នួននិង16.01
លនដុ
ល៖្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

- ពែ
ឹត្តិកា
យថាហែ
ុតដែល
អាចផ្លា
ស់ប្តូរចំនួន និងះពែ
លវែ
ំហូរសាច់ប
ចំណូលទាបពី
កមែ
រូបរណ៍
ិយជា
ណត្ត
ិ និងការផ្ទ
ែរបែ
ក់ ដោយសារផលប៉
ពាល់
នលា
ែកានែ
រឆ្លល
ងរាលដាល
ជំងែកឺក់ ូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
- រលក្ខ
ណៈពិ
ែស។អានុភាព
លើការជួញដូ
នៅកែ
បស
ែទែស

- លក្ខខណ្ឌសងតែឡប់មុនកាលកំណត់ និងការពនែយារពែលសងតែឡប់

ចំណាយទូទៅ
និងចំ
យរដ្ឋ
បាល
- លក្ខ
ខណា
ណ្ឌដ
ែលកមែ
ិតសម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារក្នុងការទាមទារមកវិញនូវសាច់បែក់ពីទែពែយសកម្មជាក់លាក់

(ឧទាហរណ៍ ឥណទានមានទែពែយបញ្ចាំជាក់លាក់) និង
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
- លក្ខណៈពិសែសដែលកែបែតម្លែតបស្នងអំពីពែលវែលានែការបែើបែស់ទឹកបែក់ (ឧ. ការកំណត់អតែការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
បែក់តាមកាលកំណត់)។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ឥណទានដែលមានទែពែយបញ្ចាំជាក់លាក់
សំវិធានធនសមែ
ប់កាខរខាតបង់
និង
បុរ
ែបែទាន
ក្នុងករណី
្លះ បែក់កឥម្ចណទាន
ីដែលផ្ដល
់ដោ
យសម្ព
័ន្ធធនាគារ និងធនាគារដែលតែូវបានធានាដោយទែពែយបញ្ចាំរបស់អ្នកខ្ចី
កំណត់សិទ្ធិលើបំណុលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារលើលំហូរសាច់បែក់នែវត្ថុបញ្ចាំមូលដា្ឋាន (ឥណទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ដែលមានទែពែយបញ្ចាំ)។ ក្នុងករណីនែះ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារវិនិច្ឆ័យ និងវាយតម្លែថាតើឥណទាននោះ
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
បំពែញតាមលក្ខខណ្ឌទូទាត់តែបែក់ដើម និងការបែក់ដែរឬទែ។ ជាទូទៅ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារពិនិតែយលើ
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
ព័ត៌មានដូចខាងកែមនៅពែលធ្វើការវិនិច្ឆ័យ និងវាយតម្លែ៖
- ថាតើការរៀបចំកិច្ចសនែយាជាក់លាក់កំណត់ចំនួន និងកាលបរិច្ឆែទនែការទូទាត់ជាសាច់បែក់នែបែក់កម្ចី ឬអត់
- តម្លែជាក់ស្ដែងនែទែពែយបញ្ចាំពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធានា
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិ
កំណត់
ភា
ស
គរបាយការណ៍
មា្គាល់លើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវហ
ត្ថុ ិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធ
2. លើប
គោលនយោបាយគណន្រ
ែក់ចំណែញ
យ្រយ (តពីទំព័រមុន)
2.7លើប
សែែកច់ចក្ដំណ
ីសង្ខ
គោលនយោបាយគណនែ
ន់ៗ លនដុ
(តពីទល
ំព័រមុ្លារអាមែ
ន) រិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ពន្ធ
ែញែបសមែ
ប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះយ
ចំនែយសំ
ួន ខា
3.79
អាមែ
ដោយសារការថយចុ
់ចំណ
ែញវ។
2.7.1រិកទែ
ពែយសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និះនែ
ងបំប
ណែកុល
ហិរញ្ញ
ត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(ii)ពចំន្ធណា
ត់ថាែក្នាក់ច់ (តពី
ទំពនៅអតែ
័រមុន) 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ធនាគារបង់
លើប
ំណែញ
ឥណទានដែលមានទែពែយបញ្ចាំជាក់លាក់ (តពីទំព័រមុន)
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

- សមត្ថភាព និងឆន្ទៈរបស់អ្នកខ្ចីក្នុងការទូទាត់តាមកិច្ចសនែយា ទោះបីតម្លែទែពែយបញ្ចាំថយចុះ
ទែពែយសកម្មសរុប
- ថាតើអតិថិជនជារូបវន្ដបុគ្គល ឬបុគ្គលធ្វើបែតិបត្តិការសំខាន់ ឬជាបុគ្គលមានគោលបំណងពិសែស
- ហានិភយ
័ របស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ
និងធនាគារនែការបាត់បង់ទែពែយសកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានដែលមានទែពែយ
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
បញ្ចាំពែញលែញ
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
- វិសាលភាពដែលទែពែយបញ្ចាំបង្ហាញពីទែពែយសកម្មរបស់អតិថិជនទាំងអស់ ឬជាផ្នែកណាមួយ និង
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
- ថាតើសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារនឹងទទួលបានអត្ថបែយោជន៍ពីការកើនឡើងតម្លែទែពែយបញ្ចាំដែរឬទែ។
សមតុលែយមាននៅជាមួ
ធនាគារផែ
សែង និ
ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
ការកំណត់យ
ចំណា
ត់ថា្នាក់ឡ
ើងង
វិញ
ទែពែយសកម្ម
ិរញ្ញវត្ថុតសែូវែង
បានកំ
ត់ចំណាត់ុបា
ថានកើ
្នាក់ឡ
ើងវិញ
នៅពែល
ដែលឹមសម្ព
័ន្ធធនាគារលន
និដុ
ងល
ធនាគារផ្លា
សគិ់បត្ដូរ
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យហ
ធនាគារផែ
របស់ណ
ធនាគារកម្ព
នឡើ
ង តែ
3.71%
មកតែ
1,448.22
្លារអាមែរិក
ម៉ូដ
វកម្មរបស់ខ្លួនសមែប់ការគែប់គែងទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
តែឹមថ្ងែទី31 ខែ
ធ្នូ ែល
ឆ្នាអាជី
ំ2020។
(iii) ការឈប់ទទួលសា្គាល់
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារឈប់ទទួលសា្គាល់ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៅពែលសិទ្ធិតាមកិច្ចសនែយាក្នុងការទទួល
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
លំហូរសាច់បែក់ពីទែពែយសកម្មហិញ្ញវត្ថុផុតកំណត់
ឬការផ្ទែរសិទ្ធិទទួលលំហូរសាច់បែក់តាមកិច្ចសនែយាក្នុង
ិកានិរដែ
ល្ចោស
រាល់
ហានិភ័យ
បំណុលសរុបបែនិតងិបមូត្តល
ធិមា
់ហ៊ុន

និងផលចំណែញស្ទើរតែទាំងអស់នែភាពជាកម្មសិទ្ធិនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតែូវ

បានផ្ទែរ ឬក្នុងករណីសម្ព័ន្ធធនាគារ ឬធនាគារមិនផ្ទែរ ឬមិនរកែសាទុកនូវហានិភ័យ និងផលចំណែញស្ទើរតែទាំង

់នធែភាពជាកម្ម
សិទក្ធិ និ
មិន
នួន
រកែ0.88%
សាការគែប
់គែងើនលើ
ែពែយសកម្ម
ហិរល
ញ្ញវ្លារត្ថអាមែ
ុ។ រិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
បំណុលសរុបអស
របស់
នាគារបានធា្លា
់ចង
ុះចំ
ឬស្ម
ឹង ទ
18.38
លនដុ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
នៅពែលទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុលែងតែូវបានទទួលសា្គាល់ លម្អៀងរវាងតម្លែយោងនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ(ឬតម្ល
ុ
ែ
យោងដែលជាចំណែកនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលលែងទទួូលសា្គាល់) និងផលបូកនែ (i) តម្លែតបស្នងដែល
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
ទទួលបាន (រាប់បញ្ចូលទាំងទែពែយសកម្មថ្មីដែលទទួលបាន ដកបំណុលថ្មដែ
ី លបានទទួលយក) និង (ii) ចំណែញ
បែក់បញ្ញើរបស់
អ
តិ
ថ
ជ
ិ
ន
ឬខាតសរុបដែលបានទទួលសា្គាល់ក្នុងលទ្ធផលលម្អិតផែសែងៗ (OCI) តែូវបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុងបែកចំ
់ ណែញ
និងខាត។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារមិនទទួលសា្គាល់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ ក្នុងករណីកាតព្វកិច្ចតាមកចិ្ចសនែយា
បែក់បញ្ញើរបស់
ធ
នាគារផែ
ស
ង
ែ
បានកើ
នឡើ
15.09%
របស់ខ្លួនតែូវបានរំលត់ ឬលុ
បង
ចោល
ឬផុតគឺ
កំក
ណើនត់ឡើ
។ ង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
(iv) ការកែបែឥណទាន

នៅពែលឥណទានបង្ហាញភស្តុតាងនែភាពទន់ខែសាយគួរឱែយកត់សមា្គាល់ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារចួនកាលធ្វើ
ការចរចាឡើងវិញ ឬកែបល
ែ ហ
ំ រូ សាច់បក
ែ តា
់ មកិចស
្ច នែយានែឥណទានជាជាងការកាន់កាប់ទព
ែ យែ បញ្ចា។
ំ

28

67
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

កំ
ការវិ
ណត់
ភា
សគរបាយការណ៍
មា្គាល់លើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវហ
ត្ថុ ិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យ
ធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រ
យ្រយ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការឥណទានបានធា្លា
ក់ចុះដោយសារផលប៉យ
ះពាល់
នន់ែកា
ងរាលដាល
2.7
សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែ
ែយសំខា
ៗរឆ្ល
(តពី
ទំព័រមុន)ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
2.7.1 ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
មធែយម។
(iv) ការកែបែឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ក្នុងករណីនែះកើតឡើង សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារវាយតម្លែថាតើលក្ខខណ្ឌថ្មីមានលក្ខណៈខុសគា្នាចែើនពី
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
លក្ខខណ្ឌដើមដែរឬទែ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារពិចារណាលើកតា្តាដូចខាងកែម៖
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណ
ើរការ
យុអទ្នក្ធសា
ស្តនផលវិ
ែអាជីវកម្ម
ដើមែកែបីព
ីកសកម្ម
វកម្ម
សន្ថ្នូល
ជាពិ
ែសគឺប
ការផ្ត
លមកិ
់បច
ែក្ចស
់កម្ចនែដល់
ី យាទៅតាម
វិស័យ
1. បែ
សនូ
ិនវបើ
ខ្ចីមា
បាកផ្ន
ហិងែ
រញ្ញ
វត្ថុ ភា
គែពអាជី
ន់តែកា
ត់ប
យលំ
ហស
ូរសាច់
ែក់តា

លក់ដុំនិងរាយ វិស
វាកម្ម
ងនលទ្ធ
សហគែ
សពាណិ
ជង
្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
ចំន័យ
ួនសែ
ដែល
អ្នកខ្ចនិីមា
ភាពទូ
ទាត់ស
បទដា្ឋាន និងការ
វត្តឥ
ុងបែ
្នរបស់
។ សិទ្ធភាពលើហានិភ័យនែបែក់ចំណែញពីឥណទានដែរឬទែ
2.អនុ
ថាតើ
លណ
ក្ខខទាន
ណ្ឌបែ
ថ្មីដ
ែលយ
តែ័ត
ូវអនុ
វត្តខ្ល
មាួននបែ
3. ការពនែយារយៈពែលខ្លី
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
4. ការកែបែអតែការបែក់ចែើនគួរឱែយកត់សមា្គាល់ និង
ការបញ្ច
ចំណូលការបែ5.
ក់ស
ុទ្ធ ូលទែពែយបញ្ចាំ ឬវត្ថុធានា ឬការកែលម្អឥណទានផែសែងៗ

ដែលប៉ះពាល់យា៉ាងខា្លាំងដល់ហានិភ័យ

ឥណទានដែលទាក់ទងនឹងឥណទាន។
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារឈប់ទទួលសា្គាល់ឥណទាន នៅពែលខ និងលក្ខខណ្ឌឥណទានតែូវបានពិភាកែសា
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ឡើងវិញ រហូតដល់កមែិតមួយដែលធ្វើឱែយឥណទាននោះកា្លាយទៅជាបែក់ឥណទានថ្មី ហើយតមែវូ ឱែយគណនា
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ការបែកសា
់ រជាថ្ម។
ី
កាលបរិច្ឆែទនែការចរចាឡើងវិញែតែូវចាត់ទុកថាជាកាលបរិច្ឆែទនែការទទួលសា្គាល់
ដំើក
បមែ
ូងសមែ
បការគណនាអុ
់ និងថ្លែឈ្នួល
ីមភែរមិន
ចំណូលសុទ្ធល
ជើងសារ

ដោយក្នុងនោះរួមមានការកំណត់ថាតើមានការកើនឡើងហានិភ័យ

ឥណទានដែរឬទែ។ ប៉ុន្ដែ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារក៏វាយតម្លែថាតើបែក់កម្ចីថ្មី ដែលបានទទួលសា្គាល់នោះជា

ចំណូលសុទ្ធល
ើកមែជើងសារ ីមនិ
ងរថ្ល
ែឈ
្នួលរបស់
ធនាគារបានធា្លា
ក់ចជាពិ
ុះចំន
ួន ែស
22.17%
មកតែ
ឹម 12.46
ដុលឡើ
្លារអាមែ
រិក
ឥណទានមានអុ
ភែ
មិន
នៅពែ
លទទួ
លសា្គាល់ដំបូង
ស
នៅក្នុងសា្ថា
នភាពមួ
យដែលលន
ការចរចារ
ងវិញ

ក្នុងឆ្នាំ 2020ស្ន
បើ
ធ
ៀបនឹ
ងឆ្នា
ំ ្ចីដែ
2019
នួនភាពទូ
16.01
លនដុ
ល
អាមែ
រិក។មពែ
ការធា្លា
ក់ចុះនែ
ភាគ
ចែ
ើនប
ដោយសារតែ
ើស
ុំដោ
យអ្ន
កខ
លមិនមានចំ
មានលទ្ធ
ទាត់ស
ងតែឡ
ប់្លារតា
មការពែ
ៀងនៅក្ន
ុងកិះច
្ចសនែ
យាដំ
ូង។

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
បែសិនបើ លក្ខខណ្ឌមិនមានលក្ខណៈខុសគា្នាចែើន ការពិភាកែសាឡើងវិញ ឬការកែបែមិនបណា្ដាលឱែយមានការ
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ទទួលសា្គាល់ទែ
ហើយនៅតែបន្ដវាយតម្លែអុីមភែរមិនសមែប់ការកើនឡើងគួរឱែយកត់សមា្គាល់នែហានិភ័យ
បបា
ែៀបធៀបទៅនឹ
ងហានិភ័យឥណទានដំបូង។
ចំណាយទូទៅឥណទាន
និងចំណាបើ
យរដ្ឋ
ល
(v) ការកាត់កង
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ទែឆ្នា
ពំ ែយ2019
សកម្មហ
ត្ថុ នួននិ26.98
ងបំណលនដុ
ុលហិរញ្ញ
វត្ថ្លារអាមែ
ុអាចកាត់
ចំណាយនៅក្នុង
ដែិរញ្ញ
លវមានចំ
ល
រិក។កងគា្នាបាន

និងតែូវបង្ហាញជាចំនួនសុទ្ធនៅក្នុង

របាយការណ៍សា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ តែនៅពែលដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានសិទ្ធិសែបចែបាប់ក្នុងការ
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
កាត់កង និងមានបំណងទូទាត់ដោយផ្អែកលើមូលដា្ឋានចំនួននៅសល់សុទ្ធ ឬលក់ទែពែយសកម្ម និងទូទាត់បំណុល
ក្នុងពែលដំណាលគា្នា។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

(vi) អុីមភែរមិន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ក) និយមន័យឥណទានអុីមភែរមិន និងការខកខានមិនបានទូទាត់សង
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
នាពែលអនាគត ដោយសារតែ
ងរាលដាលនែនជីមំងួយ
ឺ កូៗវីដ 19។
នៅកាលបរិកា
ចរឆ្ល
្ឆែទរបាយការណ៍
សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារវាយតម្លែថាតើទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

មានអុីមភែរមិនដែរឬទែ។ ជាទូទៅ ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមានអុីមភែរមិននៅពែលពែឹត្តិការណ៍មួយ ឬចែើន
ជះឥទ្ធិពលអាកែក់លើលំហូរសាច់បែក់នាពែលអនាគតពាក់ព័ន្ធទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធ
ែញែបសមែ
ប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះយ
ចំនែយសំ
ួន ខា
3.79
2.7លើប
សែែកច់ចក្ដំណ
ីសង្ខ
គោលនយោបាយគណនែ
ន់ៗ លនដុ
(តពីទល
ំព័រមុ្លារអាមែ
ន) រិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2.7.1 ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

ធនាគារបង់
ំណទែញ
(vi)ពអុន្ធីមល
ភែើប
រមិនែក់ច
(តពី
ំព័រនៅអតែ
មុន) 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ក) និយមន័
ឥណទានអុីមភែរមិន និងការខកខានមិនបានទូទាត់សង (តពីទំព័រមុន)
ការវិភាគតារាងតុ
លយ
្រយការ
ទែពែយសកម្មសរុប

ឥណទាន បុរែបែទាន និងហិរញ្ញបែបទាន ("បែក់កម្ចី") របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារតែូវបានចាត់ថា្នាក់ជា
ឥណទានអុីមភែរមិននៅពែលបែក់កម្ចីនោះមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យណាមួយដូចខាងកែម៖

1. បែ
់ដើម ឬការបែ
បែ2,705.88
ក់ចំណែញលនដុ
ឬទាំល
ងពី្លាររអាមែ
ហួសរកាលកំ
ណ
ប ធ(90)
ថ្ងែ ពោលគឺ
ឬពីលើស
ះ ឬង
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់
ធក
នាគារកម្ព
ុមានចំកន់/ួន
ិក គិតតែ
ឹមត់
ថ្ងកៅ
ែទី3សិ
1 ខែ
្នូ ឆ្នាំ2020
កនែ
ើនឡើ
1.09% លើសទែ2.
ពែយសកម្ម
សល
រុបនៅសល់
គិតតែឹមល
ថ្ងែទ
ធណ
្នូ ឆ្នាត់
ំ2ដ
019។
ការកើម
ន័ត
ឡើ
ងរយៈពែ
ទែពែយសកម្ម
សរុបបនៅក្ន
ុងឆ្នាថ្ង
ំ 2020
ភាគចែ
ចំនួនដែ
ើសី3ចំ1នខែ
ួនកំ
ែលបានអនុ
ក្នុង
លកៅសិ
(90)
ែ ឬចែើន
ជាងនែើនះ
ដោយសារកំណើនការដាក់
បជា
ែក់បឥណទានបង្វ
ញ្ញើនៅធនាគារផែ
ក្នុងករណី
ិល ឬ សែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

3. នៅពែ
លដែលបែ
ីមានបំណុលន
ហួែកស
ណត់ ឬចំនួនទឹកបែកដែ
់ លនៅសល់លើសចំនួនកំណត់
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យធនាគារផែ
សែងកនិ់កងម្ចធនាគារជាតិ
ម្ពកាលកំ
ុជា
ដែលបានអនុម័តក្នុងរយៈពែលតិចជាងកៅសិប (90) ថ្ងែ ការបង្ហាញបែក់កម្ចីបង្ហាញពីភាពខែសាយនែ
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យធនាគារផែ
សែងៗរបស់
ឥណទានសំ
ខាន់
ឬ ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
4. នៅពែលឥណទានអុីមភែរមិនតែូវបានកំណត់ពែលវែលា និងរៀបចំឡើងវិញ ("R&R") ឥណទាននែះ
នឹងនៅតែជាឥណទានខែសាយរហូតដល់ការសងតែឡប់វិញ ផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌដែលបានកែបែ និង/ឬ
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
រៀបចំឡើងវិញជាបន្តបនា្ទាប់ក្នុងរយៈពែលយា៉ាងតិចបែមួ
ំ យ (6) ខែ ហើយគណនីមានអាយុតិចជាង
ប ទ(90)
ែដោយសារការអនុ
មតាមរយៈពែ
ទាំដ
ែលតែូវល
ការ្លារអាមែ
ឬ រិក មកតែឹម 1,137.56
ឥណទាន និងបុរែបកៅសិ
ែទានសុ
្ធរបស់ថ្ង
ធនាគារបានធា្លា
ក់ចុះ លោ
0.35%
ឬស្មើនឹងលថែ
3.99
លនដុ
លនដុល្លារអាមែរ5.
ិក សមែ
ក្នុងឆ្នាប
ំ 2020។
់ការសងបែក់ដែលបានកំណត់នៅចនោ្លាះពែលកៅសិប (90) ថ្ងែ
ការសងនូវបែក់ដើម និងការបែក់នៅពែលមានបញ្ហាកើតឡើងភា្លាមៗ។
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
ក្នុងការធ្វើការវាយតម្លែថាតើការវិនិយោគលើបំណុល

ឬលើសពីនែះរាប់បញ្ចូលទាំង

ឬបំណុលរដ្ឋមានអុីមភែរមិន

សម្ព័ន្ធធនាគារ

និង

ធនាគារពិ
និតែយលើ
នួន ដូចឬស្ម
ជាការវាយតម្ល
ើទីផែសារដូ
លបានឆ្ល
ុះបញ្ចា
ពីទិន្នផលសញ្ញា
័ណ្លារ ្ណ
បំណុលសរុបរបស់
ធនាគារបានធា្លា
កក
់ចតា្តា
ុះចំមនួយ
ួន ចំ0.88%
ើនឹង 18.38ែល
លនដុ
លច្លារដែ
អាមែ
រិក មកតែ
ឹម ំង
2,074.95
លនដុបល
ការវាយតម្ល
ែរបស់
ភា្នាក់ងរវាយតមែះ្លល
រឱែប
យទុក
្ត ើរបស់
និងសមត្ថ
ភាន។
ពរបស់បែទែស
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020
ភាគចែើន
ដោយសារការថយចុ
នែើែភា
កាពគួ
រដាក់
ែកចិ
់បត
ញ្ញ
អតិថិជ

ដើមែបីចូលទៅកាន់

ទីផែសារមូលធនសមែប់ការចែញបំណុលថ្មី។

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
ជាផ្នែកមួយនែការវាយតម្លែអុីមភែរមិនលើទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ អនុលោមតាមគំរូខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក
បែក់បញ្ញើរបស់អនិ
តិយ
ថិជ
ន យការខកខានទូទាត់សងតែូវបានអនុវត្តចំពោះគំរូបែូបាប៊ីលីតែនែការខកខានទូទាត់សង ទំហំនកា
មន័
ែ រ

ខកខានទូទាត់សង
និងការខាតបង់ដោយសារការខកខានទូទាត់សង។ និយមន័យខកខានទូទាត់សង
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
គឺសែបទៅនឹងនិយមន័យអុីមភែរមិនតាមបទបែបញ្ញត្តិ
លើកលែងតែហានិភ័យដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ

បែក់បញ្ញើរបស់ធខកខានទូ
នាគារផែសទា
ែង ត់សង ហែតុដូច្នែះ ការខកខានទូទាត់សងមិនមែនកើតឡើងដោយសារហានិភ័យទែ ហើយ
ហានិភ័យនែះតែូវបានពិនិតែយនៅពែលមានការខកខានទូទាត់សង ផ្អែកលើការវាយតម្លែគុណភាពឥណទាន។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិក
ក្នុងការវាស់
ឆ្នាំ 2020។
ខ)
វែងអុីមភែរមិន-ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក
សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារវាយតម្លែដោយផ្អែកលើការពែយាករណ៍ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក

("ECL")

ជាមួយនឹងឧបករណ៍បំណុលរបស់ខ្លួនដែលតែូវបានគិតតាមតម្លែរំលស់ និង FVOCI ហើយជាមួយនឹងទំហំ
ដែលកើតឡើងដោយសារកិច្ចសនែយាឥណទាន និងកិច្ចសនែយាធានាហិរញ្ញវត្ថុ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ
ទទួលនូវសំវិធានធនលើការខាតបង់នៅកាលបរិច្ឆែទរបាយការណ៍នីមួយៗ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.7 សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
2.7.1
ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
មធែយម។
(vi) អុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង

ខ)
ការវាស់
វែងវអុ
មិនសែ
-ការខាតបង់
ឥណទានរំ
ឹងទុ
កក
(តពី
ំព័រែងមុខា្លា
ន)
ធនាគារផែសែង
ទៀតកំ
ពុងអនុ
ត្តីម
យុភែ
ទរ្ធសា
្តទីផែសារដែល
មានលក្ខព
ណ
ៈបែ
ួតបែទជ
ំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមាន
ការបែ
ជែងឆ្លដែ
លមានលក្ខ
ំងកា្លា
នៅ
័យធនាគារក្ន
ពែប៊ះីល
រាជាណាចកែ
ម្ពុជា ណ
ធនាគារកម្ព
ការវាស់
វក
ែងួតបែ
ECL
ុះបញ្ចា
ំងពីចំនណ
ួនទឹៈខា្លា
កបែ
ក់ដ
ែលក្នមិុងនវិស
លម្អ
ៀង និងបែុងូបា
ីតែដែលតែូវក
បានកំ
ត់ដោយ ុ
បានដាក់ឱែយដំណការ
ើរការ
នូវយុទែល
្ធសាទ្ធស្ត
ែអាជីល
វកម្ម
ដើមែបល
ីពងែ
ីកសកម្ម
ពអាជី
្នូលតុផ
ជាពិ
គឺកា
រផ្តតល
ែកល
់កម្ចអាចរកបាន
ដល់
ី
វិស័យ
វាយតម្ល
ផលដែ
អាចទទួ
បាន
តម្លភា
ែតបស្ន
ង វកម្ម
និងស
ហែ
លស
ពែែស
មទាំ
ងព័
៌មា់ប
នដែ

លក់ដុំនិងរាយ វិដោយមិ
ស័យសែនវាមានការចំ
កម្ម និងសហ
គែសើនពាណិ
ជ្ជកម្មតខំជាពិ
អាជីវកម្មខា
ច និងមធែយអមំពីព
ដោយ
កាក
ន់ន្ល
ភា្ជាងបផុ់នូតវ
ណាយចែ
ឬការខិ
បែឹងស
បែែស
ងគឺ
នៅកាលបរិ
ច្នាត្ឆែទតូរាយការណ៍
ែឹត្តិកាបែ
រណ៍
បទដា្ឋាន និងការអនុ
វត្តខឥណ្ឌ
ណបទាន
័ត្នរបស់
ខ្លួន។
លក្ខ
ច្ចុបែបបែ
ន្ន ុងនិបែ
ងយ
ការពែ
យាករណ៍
អំពីសា្ថានភាពសែដ្ឋកិចនាពែ
្ច
លអនាគត។ ការខាតបង់លើអុីមភែរមិនតែូវ
បានទទួលសា្គាល់លើការវិនិយោគមូលធន។
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារវាយតម្លែថាតើហានិភ័យឥណទានមានការកើនឡើងគួរឱែយកត់សមា្គាល់លើបុគ្គល
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
ឬសមូហភាពដែរឬទែ។ ដំបូង សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារវាយតម្លែថាតើភស្តុតាងគោលដៅអំពីអុីមភែរមិន
ទែពធែយនាគារបានធា្លា
សកម្មហិរញ្ញវក
ត្ថ់ច
ុដុះែល7.94%
មានលក្ខ
ណៈបុ
្គលដែរឬទែ
។ លបែ
សិនបើ
នាគារបើនិ
ធនាគារ
ចំណូលការបែកចំ
់សពោ
ុទ្ធរះបស់
មកតែ
ឹមគ78.14
លនដុ
្លារអាមែ
រិក ក្នសម្ព
ុងឆ្នា័នំ ្ធធ2020
ធងៀប
នឹងឆ្នាំ
ត់ថា ភស្ត
តា
ុ ងអំ
ព្លារអ
ី អាមែ
ម
ីុ ភែររិក
មិ។
ន គឺការធា្លា
ឥណទានអុ
ម
ី ភែ
មិនយសារតែ
សមែបទ
់ កា
ព
ែ រធា្លា
យែ សកម្ម
ែ ណបានវាយតម្ល
ជា
ែ ីប
លក្ខ
ណ
ៈើ
2019 មានចំនួនកំណ
84.88
លនដុ
ល
ក់ចុះនែ
ះគឺរដោ
ក់ចុះដ
ចំល
ូលការបែក់ព
ែក់ប
ញ្ញ
គ្គលិតទាបនែ
រយៈពែកា
លរបែ
ខាតបង់
ធនាគារផែសែង និងបុកមែ
ក់។ ឥណទានរំពឹងទុក (Lifetime ECL) នឹងតែូវបានទទួលសា្គាល់ចំពោះការខាតបង់
ឥណទានលើអុីមភែរមិនដែលបានកើតឡើង។
ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលតែូវបានវាយតម្លែរួមគា្នាតែូវបាន
ចំណូលសុទ្ធលើកដាក់
មែជាកែ
ជើងសារ
និងថ្លែក
ែឈ
្នួលលក្ខណៈហានិភ័យឥណទានបែហាក់បែហែល
ុមដោយផ្អ
លើ

ដូចជា

បែភែទអតែហានិភ័យ

ឥណទាន ការបែើបែស់ឥណទាននែដំណាក់កាលវត្ថុបញ្ចាំ បែភែទទែពែយបញ្ចាំ រយៈពែលនៅសល់ធៀបនឹង
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ឥណបែតិទាន និងកតា្តាពាក់ព័ន្ធផែសែងទៀត។ ជារួម ការវាយតម្លែសំវិធានធន និងសមូហភាពបង្កើតជា
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
សំវិធានធនសរុបសមែប់អុីមភែរមិនលើឥណទាន បុរែបែទាន និងហិរញ្ញបែបទាន។
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
សំវិធាប
នធនលើ
លើការជួញដូរនៅកែ
ែទែស។អុីមភែរមិននឹងតែូវធ្វើឡើង ផ្អែកលើវិធីសាសែ្តបីដំណាក់កាលដូចខាងកែម ដែលឆ្លុះបញ្ចាំង
ពីបមែបមែួលគុណភាពឥណទាននែឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីមានការទទួលសា្គាល់ដំបូង៖
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
1. ដំណាក់កាលទី 1៖ ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក (ECL) 12 ខែ - មិនមែនឥណទានមានអុីមភែរមិន

ចំណាយផែសែងៗរបស់
ធនាគារមានចំ
នួនល26.83
លនដុល
្លារអាមែ
ិកយក្ន
ុងឆ្នា
2020
ដែតា
លំង
ទាបជាងចំ
នួនសា្គា
0.56%
ធៀបនឹ
ងមិ
ការ
ចំពោ
ះហានិភ័យដែ
មិនមានការកើ
នឡើ
ងគួរឱែ
កត់
សំមា្គា
ល់ ចាប់
ពីការទទួល
ល់ដំបូង
ហើយ
ន
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ មែ
2019
ដែលមានចំនួន ីម26.98
ល
អាមែ
ិកពដើ
។ ម ECL ទាក់ទងនឹងបែូបាប៊ីលីតែនែពែឹត្តិការណ៍
នជាឥណទានមានអុ
ភែរមិនលនដុ
អាសែ
័យ្លារលើ
បរែភ
ដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពែល 12 ខែបនា្ទាប់នឹងតែូវបានទទួលសា្គាល់។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
2. ដំណាក់កាលទី2៖ រយៈពែលខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក (Lifetime ECL) - មិនមែនឥណទានអុីមភែរមិន
ចំពោះហានិភ័យដែលមានការកើនឡើងគួរឱែយកត់សមា្គាល់ ប៉ុន្តែមិនមែនជាឥណទានមានអុីមភែរមិនចាប់
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
តាំងពីការទទួលសា្គាល់ដំបូង ហើយ Lifetime ECL នឹងតែូវបានទទួលសា្គាល់។

សំវិធានធនសមែ3.បដំ
់កាណា
រខាតបង់
ឥណទាន
និងបុល
រែប
ែទានបានកើ
នឡើព
ងឹង
ចែ
ើនជាង
100%ECL)ដែលមានចំ
នួន 10.35ីមលនដុ
ក់កាលទី
3៖ រយៈពែ
ខាតបង់
ឥណទានរំ
ទុក
(Lifetime
ឥណទានមានអុ
ភែរមិនល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ ទែ
2020
ដែល
ុងសំវិធានធនសមែ
់ការកើល
នឡើ
ងនែឹតកា
ពែយសកម្ម
ហភាគចែ
ិរញ្ញវត្ថុតើនែូវដោយសារតែ
បានវាយតម្លកា
ែជារបមែ
ឥណទានមានអុ
ីមភែរមិនបនៅពែ
មានពែ
្តិការបាត់
រណ៍ប
មង់
ួយឥណទាន
ឬចែើន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែ
ការឆ្លងរាលដាលនែ
កូវីដល
19។
ដែលធ្វើឱែយមានផលប៉
ះពាល់ធ្ងនជ់ធំង្ងរឺ ដល់
ំហូរសាច់បែក់

នាពែលអនាគតរបស់ទែពែយសកម្មនោះ។

ចំពោះទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនមែនឥណទានមានអុីមភែរមិន

Lifetime

ECL

នឹងតែូវបាន

ទទួលសា្គាល់។

38
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធ
ែញែបសមែ
ប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះយ
ចំនែយសំ
ួន ខា
3.79
2.7លើប
សែែកច់ចក្ដំណ
ីសង្ខ
គោលនយោបាយគណនែ
ន់ៗ លនដុ
(តពីទល
ំព័រមុ្លារអាមែ
ន) រិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2.7.1 ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
(vi) អុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
ការវិភាគតារាងតុ
លវ
្រយការ
ខ) ការវាស់
ែងអុីមភែរមិន-ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក (តពីទំព័រមុន)
ទែពែយសកម្មសរុប ការកើនឡើងហានិភ័យឥណទានគួរឱែយកត់សមា្គាល់
នៅកាលបរិច្ឆែទនែការរាយការណ៍នីមួយៗ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារវាយតម្លែថាតើមានការកើនឡើងគួរ
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
ឱែយកត់សមា្គាល់នែទំហំហានិភ័យឥណទាន ចាប់តាំងពីការទទួលសា្គាល់ដំបូង ដើមែបីកំណត់ថាតើទំហំនោះ
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
គឺអាសែ័យលើ ECL រយៈពែល 12 ខែ ឬ ECL ពែញអាយុកាល។ ការកំណត់នែះតែូវបានអនុវត្ត
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
ដោយបែៀបធៀបហានិភ័យនែការខកខានការទូទាត់សង
ដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពែលនៅសល់រំពឹងទុក
ចាប់ព
ច្ឆែទសរបាយការណ៍
និងកាលបរិ
ច្ឆែទនែការទទួលសា្គាល់ដំបូង។ នៅពែលកំណត់ថាតើហានិភ័យ
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យីកាលបរិ
ធនាគារផែ
ែង និងធនាគារជាតិ
នែកម្ពុជា

នែការខកខានទូទាត់សងបានកើនឡើងគួរឱែយកត់សមា្គាល់ ចាប់តាំងពីការទទួលសា្គាល់ដំបូង សម្ព័ន្ធធនាគារ
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យធនាគារផែ
សែងង
របស់
ធណ
នាគារកម្ព
ុបានកើ
ឡើ
ងតមានផ្អ
1,448.22
លន
ដុលធន៍
្លារអាមែ
ិកគិវត្ត
តិ
និងធនាគារពិ
និតែយទាំ
បរិមា
និងគុណ
ភាពននិ
ងព័
៌3.71%ែកមកតែ
លើកាឹម
រវិភា
គផ្អែកលើប
ទពិសោ
និងរបែ
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា
020។
និងំ2ការវាយតម្ល
ែហានិភ័យឥណទានរបស់កែុមអ្នកជំនាញ

រួមទាំងព័ត៌មានមើលទៅអនាគតរបស់សម្ព័ន្ធ

ធនាគារ និងធនាគារ។
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើមែបីកំណត់ថាតើហានិភ័យឥណទាន
បានកើនឡើងជាសារវន្ដតាមសម្ពៀតហា្វាសុីលីធី
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
ផែសែងៗគា្នា និងរួមបញ្ចូលកតា្តាបរិមាណ ដូចជាការខកខានសងតែឡប់ បែវត្តិនិនា្នាការខកខានសងតែឡប់
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
ការផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ថា្នាក់ឥណទាន និងកតា្តាគុណភាព
ពែមទាំងសំវិធានធនផ្អែកលើលការខកខានសង
តែឡប់។ សមែប់សម្ពៀតហា្វាសុីលីធីរាយរង ការគួបផែសំនែការខកខានសងតែឡប់ បែវត្តិនិនា្នាការខកខានសង
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
តែឡប់ពីមុន
និងកតា្តាគុណភាពតែូវបានបែើដើមែបីកំណត់ការកើនឡើងនែហានិភ័យឥណទានជាសារវន្ដ។
ចំពោះសម្ពៀតមិនមែនហា្វាសុីលីធីរាយរង ចំណាត់ថា្នាក់ឥណទានផ្ទែក្នុងចាត់ទុកជាចំណាត់ថាក
្នា ដ
់ ល
ែ អាចរក
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
បានល្អបផ
ំ ត
ុ សមែបហា
់ និភយ
័ ឥណទាន ខណៈដែលចំណាត់ថា្នាក់សមែប់បំណុលមូលបតែតែូវបានកំណត់
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ដោយភា្នាក់ងរឯករាជែយ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារចាត់តាំងសមភាគី មូលបតែបំណុល និងឧបករណ៍
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនហិ
របស់
នាគារមានចំ
លនដុល្លារល
អាមែ
ិក។
រញ្ញធវត្ថ
ុ ចំណាត់ថា្នានកួន់ឥ630.93
ណទានតាមការទទួ
សា្គារល
់ដំបូង ផ្អែកលើព័ត៌មានអំពីសមភាគី បំណុលមូលបតែ
និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមាន។ ហានិភ័យឥណទានចាត់ទុកថាបានកើនឡើងជាសារវន្ដ ក្នុងករណី
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ចំណាត់ថា្នាក់ឥណទានដែលបានធា្លាក់ចុះជាសារវន្តនៅកាលបរិច្ឆែទរាយការណ៍
ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ថា្នាក់
បែក់បញ្ញើរបស់អឥណទាន
តិថិជនក្នុងនៅកាលបរិ
ធនាគារបានធា្លា
ក់ចកា
ុះ រទទួ
1.07%
មកតែ
ឹមូង1,907.20
លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ច្ឆែទនែ
លសា្គា
ល់ដំប
។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
ប៉ុន្ដែ ដោយមិនគិតពីការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថា្នាក់ឥណទាន សំវិធានធនតែូវបានបែើបែស់ ហើយទែពែយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថចាត់
ុ
ទុកថាមានហានិភ័យឥណទានកើនឡើង
បែសិនបើទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុហួសកាលកំណត់
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
សង 30 ថ្ងែ តាមការទូទាត់តាមកិច្ចសនែយា។ លើសពីនែះទៀត សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារអាចកំណត់ថា
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ទំហំហានិភ័យអាចបង្ហាញពីការកើនឡើងហានិភ័យឥណទាន ផ្អែកលើកតា្តាគុណភាពមួយចំនួន តាមរយៈ
ការបែើការវិនិច្ឆ័យឥណទានជំនាញ បើចាំបាច់ ឬផ្អែកលើបែវត្តិផែសែងៗដែលបង្ហាញពីការកើនឡើងហានិភ័យ
និងដែលផលប៉ះពាល់អាចមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងកតា្តាបរិមាណជាក់លាក់។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.7 សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
2.7.1
មធែយម។ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(vi)អុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ខ) ការវាស់វែងអុីមភែរមិន-ការខាតបង់ឥណទានដែលរំពឹងទុក (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ការកើ
ឡើ
ងបែ
ហានិ
ភដែ
័យល
ឥណទានគួ
រឱែយៈខា្លា
កត់ំង
សកា្លា
មា្គានៅ
លក្ន
់ (តពី
ំព័រធនាគារក្ន
មុន)
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមាន
ការនបែ
កួត
ជែង
មានលក្ខណ
ុងវិសទ័យ
ុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារមិនបានបែើបែស់ការលើកលែងហានិភ័យឥណទានទាបសមែប់ទែពែយសកម្ម
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
ហិរញ្ញវត្ថណាមួ
ុ
យនៅក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុដែលបញ្ចប់នៅថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
ការវាស់វែងការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុកតែូវបានវាស់វែងដោយបែើបែស់សមាសធាតុបី គឺបែូបាប៊ីលីតែនែការខកខាន
ចំណូលការបែកទូ
់សទា
ុទត
្ធ ់សង ការខាតបង់ដោយសារការខកខានទូទាត់សង និងទំហំនែការខកខានការទូទាត់សង។ បា៉ារា៉ាម៉ែតែ
ទាំងនែះដកសែង់ចែញពីគំរូស្ថិតិដែលបានង្កើតឡើងផ្ទែក្នុង និងកែតមែូវដើមែបីឆ្លុះបញ្ចាំងពីព័ត៌មានពែយាករណ៍
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
អនាគត ដូចដែលបានពិពណ៌នាខាងកែម។
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ូបាប៊
ីតែនកា
ែការបែ
រខកខានទូ
ធនាគារផែសែង និងបែ
កមែ
ិតីល
ទាបនែ
ក់។ ទាត់សងរយៈពែល 12 ខែ និងរយៈពែលនែការខកខានទូទាត់សងតំណាងឱែយ
បែូបាប៊ីលីតែនែការខកខានទូទាត់សងរំពឹងទុកក្នុងរយៈពែល 12 ខែ និងអាយុកាលហិរញ្ញវត្ថុដែលនៅសល់នែ

ចំណូលសុទ្ធលើកឧបករណ៍
មែជើងសារ
និ្ញវងត្ថថ្ល
ែឈ្នួល
ហិរញ
ុរៀងៗគា្នា

ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌដែលមានសែប់នៅកាលបរិច្ឆែទរបាយការណ៍

និង

លក្ខខណ្ឌសែដ្ឋកិច្ចនាពែលអនាគតដែលប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យឥណទាន។ ការខាតបង់ដោយសារការខក
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ខានទូទាត់សង តំណាងឱែយការខាតបង់ដែលរំពឹងទុក បែសិនបើពែឹត្តិការណ៍ខកខានទូទាត់សងកើតឡើងក្នុង
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ពែលវែលាដែលបានកំណត់ ដោយពិនិតែយលើផលប៉ះពាល់នែទែពែយបញ្ចាំដែលជាតម្លែរំពឹងទុកនៅពែលទទួល
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
សា្គាល់ និងតម្លែពែលវែលាជាបែក់។ ហានិភ័យនៅពែលខកខានការទូទាត់សងតំណាងហានិភ័យនៅពែល
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ខកខានទូទាត់សងរំពឹងទុក ដោយពិនត
ិ ែយពីការសងបែកដ
់ ើមមុនកាលកំណត់ និងការបែក់ ចាប់ពកា
ី លបរិច្ឆែទ
ររាយការណ៍
ចំណាយទូទៅ និនែ
ងចំកា
ណា
យរដ្ឋបាលទៅពែឹត្តិការណ៍ខកខានទូទាត់សង
ឥណទានរំពឹងទុករយៈពែល

12

ខែ

រួមជាមួយការផ្ដល់ឥណទានរំពឹងទុក។

ស្មើនឹងការបូកបន្ថែមការបញ្ចុះក្នុងរយៈពែល

ការខាតបង់

12

ខែបនា្ទាប់

ចំណាយផែសែងៗរបស់
នួន 26.83
ល
រិក នឹក្នងុងការខាតបង់
ឆ្នាំ 2020 ដែ
លទាបជាងចំ
0.56%
ងការ
បែូបាធ
ប៊នាគារមានចំ
ីលីតែនែការខកខានទូ
ទាលនដុ
ត់សងបែ
ចា្លារអាមែ
ំខែគុណ
ឥណទាន
រំពឹងទុន
កួននិង
ហានិភធៀបនឹ
័យនៅពែ
ល
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នា
ំ 2019
ដែត់ល
ួន 26.98
លនដុ
ល្លារអាមែ
រិក។ ពឹងទុកតែូវបានគណនាដោយបែើការបូកសរុបនែ
ខក
ខានទូទា
សមានចំ
ង។ នរយៈពែ
លនែ
ការខាតបង់
ឥណទានរំ

បែូបាប៊ីលីតែនែការខកខានទូទាត់សងបែចាំខែ លើអាយុកាលនៅសល់គុណនឹងការខាតបង់ដោយសារការ
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ខកខានទូទាត់សង និងហានិភ័យនៅពែលខកខានទូទាត់សង។ អតែបញ្ចុះតម្លែដែលតែូវបានបែើក្នុងការ
ែងការខាតបង់
ឥណទានរំ
ក នគឺអតែការបែក់មានបែសិទ្ធភាពដើម ឬបែហាក់បែហែល។
សំវិធានធនសមែវាស់
ប់កាវរខាតបង់
ឥណទាន
និងបុព
រឹង
ែបទុែទា
ព័ត៌មានពែយាករណ៍អនាគត
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ សម្ព
2020
ដែលនិភាគចែ
ើនដោយសារតែ
របមែ
វិធា
ការបាត់បឆ្ពោ
ង់ឥះណទាន
័ន្ធធនាគារ
ងធនាគារបានបង្ក
ើតវិធកា
ីសា
សែុង
្តសសំ
មែ
បនធនសមែ
់អនុវត្តអថែរប
មា៉ា់កា
ករកើ
ែូសនែដឡើ
្ឋកិចង្ច នែ
(MEVs)
ទៅមុខ

នាពែលអនាគត ដែ
ដោយសារតែ
រឆ្លងរាលដាលនែ
ំងិត
ឺ កូិឧវីដ
លមានសូចកា
នាករសែ
ដ្ឋកិច្ច និងជស្ថ
សែ19។
សាហកម្មក្នុងការវាស់វែងការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក។ ការណ៍
នែះពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលអថែរមា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងការបា៉ាន់សា្មោនបែូបាប៊ីលីតែនែការខានទូទាត់សង

និង

ការខាតបង់ដោយសារការខកខានទូទាត់សងតាមរយៈការអនុវត្តខា្នាត។

38
72

33

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិ
ភា
គរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវហ
ត្ថុ ិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់
ស
មា្គាល់លើរបាយការណ៍
ពន្ធ
2. លើប
គោលនយោបាយគណន្រ
ែក់ចំណែញ
យ្រយ (តពីទំព័រមុន)
2.7លើប
សែែកច់ចក្ដំណ
ីសង្ខ
គោលនយោបាយគណនែ
ន់ៗ លនដុ
(តពីទល
ំព័រមុ្លារអាមែ
ន) រិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ពន្ធ
ែញែបសមែ
ប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះយ
ចំនែយសំ
ួន ខា
3.79
អាមែ
ដោយសារការថយចុ
់ចំណ
ែញវ។
2.7.1រិកទែ
ពែយសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និះនែ
ងបំប
ណែកុល
ហិរញ្ញ
ត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(vi)ពអុន្ធីមល
ភែើប
រមិនែក់ច
(តពី
ំព័រនៅអតែ
មុន)
ធនាគារបង់
ំណទែញ
20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ខ) ការវាស់វែងអុីមភែរមិន-ការខាតបង់ឥណទានដែលរំពឹងទុក (តពីទំព័រមុន)
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
ទែពែយសកម្មសរុប

ព័ត៌មានពែយាករណ៍អនាគត (តពីទំព័រមុន)
ដំណើរការនែការបង្កើតខា្នាតទាក់ទង

នឹងការអភិវឌែឍការជាប់ទាក់ទងគា្នានអ
ែ ថែរមា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចទៅនឹងអតែ

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់
ធនាគារកម្ព
ួន 2,705.88
លនដុ
្លារអាមែ
តតែសឹមែងថ្ង
ែទី3ទ
1 ែព
ខែែយសកម្ម
ធ្នូ ឆ្នាំ2ហ
020
កើនឡើ
ង
ខកខានទូ
ទាត់សុមា
ង នចំ
និងន
អតែ
ការងើបឡើ
ងវិញល
សមែ
ប់សរិក
ម្ពគិៀតផែ
ៗនែ
ិរញ្ញពោលគឺ
វត្ថុ ដោយផ្អ
ែកលើ

1.09% លើសទែពការវិ
ែយសកម្ម
សរុវបត្តិទគិិនត្ននតែ
ថ្ងែទី31 ខែការឆ្ល
ធ្នូ ឆ្នាើយ
ំ2019។
ការកើ
ឡើងទែើដ
ពែយើមសកម្ម
រុបស
នៅក្ន
ឆ្នាំ ល
2020
ភាគចែ
ើន
ភាគបែ
័យឹម។
ឆ្លងគា្នាន
ែះតែន
ូវបានបែ
ែបីបង្កស
ើតបែ
ិទ្ធភាុងពដែ
បានពែ
យាករណ៍

ដោយសារកំណើន(ឆ្ល
ការដាក់
ែក់បញ្ញើនៅscalar)
ធនាគារផែរវាងអថែ
សែង និងទែ
ពែយក
សកម្ម
យាង
រ។
ុះបញ្ចាប
ំងតាមរយៈ
រមា៉ា
ែូសែដព្ឋកន្ធិចព្ច នែនិ
បែូបាប៊ីលីតែនែការខកខានទូទាត់សង និង
ការខាតបង់ដោយសារការខកខានទូទាត់សង ដោយពិនិតែយពីការពែយាករណ៍អថែរមា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ច។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

អថែរមា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ចដែលតែូវពិនិតែយ រួមមានអតែកំណើនផលិតផលក្នុងសែុកសរុប សន្ទសែសន៍ថ្លែទំនិញ និង
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យែសធនាគារផែ
របស់
ុបានកើន
3.71%ដ្ឋក
មកតែ
ឹម បច្ច
1,448.22
្លារអាមែ
ិកខ
គិ។
ត
សន្ទស
ន៍ថ្លែផ្ទះ និសងែងតមែ
ូវឱែធយនាគារកម្ព
មានការវាយតម្ល
ប
ែ ឡើ
រិយាងកាសសែ
ិច្ចពែល
ុបែបន្ន និងលន
ការពែដុយាល
ករណ៍
ទៅរមុ
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ការពែ
ឆ្នាំ2020។
យាករណ៍អថែរមា៉ាកែូសែដ្ឋកិចត
្ច ែូវបានធ្វើឡើង

ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលដែលទំនងកើតឡើងបំផុត

(សែណារីយ៉ូសែដ្ឋកិច្ចមូលដា្ឋាន) និងមានអំណោយផល ("ឡើងខ្ពស់") ក៏ដូចជាលទ្ធផលមិនអំណោយផល
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
("ធា្លាក់ចុះ") បើបែៀបធៀបទៅនឹងសែណារីយ៉ូសែដ្ឋកិច្ចមូលដា្ឋាន។ សែណារីយ៉ូសែដ្ឋកិច្ចមូលដា្ឋានតំណាងឱែយ
ផលទំ
ផុត
យតែូវបានតមែ
ជាមួយឬស្ម
ព័ត៌មា
លបែលនដុ
ើដោយសម្ព
្ធធនាគារនិ
ងធនាគារសមែ
ប់
ឥណទាន និងបុរលទ្ធ
ែបែទា
នសុន
ទងបំ
្ធរបស់
ធហើ
នាគារបានធា្លា
ក់ចុះ ឹម0.35%
ើននដែ
ឹង 3.99
ល្លារ័ន
អាមែ
រិក មកតែ
ឹម 1,137.56
ងផែសែងទៀត
លនដុល្លារអាមែរគោលបំ
ិក ក្នុងឆ្នាណ
ំ 2020។

ដូចជាការរៀបចំថវិកា។

ការពែយាករណ៍ផ្អែកលើសែណារីយ៉ូសែដ្ឋកិច្ចនីមួយៗតែូវ

បានអនុម័តដោយគណៈកមា្មោធិការគែប់គែងទែពែយសមែបត្តិ និងបំណុលរបស់ធនាគារហើយតែូវបានផ្តល់ជូន
បំណុលសរុប និងម្ត
មូង
លក្ននិុងធមួិមា
យ្ចោស
ឆ្នា់ហ
ំ។ ៊ុនប៉ុន្ដែ ការពែយាករណ៍នឹងតែូវបានពិនិតែយឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុបែបន្នភាព បែសិនបើសា្ថានភាព
សែដ្ឋកិច្ចមានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱែយកត់សមា្គាល់។ ការថ្លឹងទម្ងន់សែណារីយ៉ូសមែប់សែណារីយ៉ូសែដ្ឋកិច្ចនីមួយៗ
បំណុលសរុបរបស់
នាគារបានធា្លា
នួន 0.88% ភា
ឬស្ម
ើនិត
ឹងិដោ
18.38
លនដុល្លារកា
អាមែ
មកតែ
ឹម 2,074.95
លនឹងដុទម្ង
លន្លារ ់
ក៏ធ
ត
ែូវបានកំណត់ក់ចុះចំតាមរយៈការវិ
គស្ថ
យយោងទៅលើ
រពែយារិក
ករណ៍
ខាងកែ
។
ការថ្ល
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020
ភាគចែ
ះនែ
រដាក់ប
ែក់បល
ញ្ញ
ើរបស់អនតិ់បែ
ថហា
ិជន។
សែណា
រីយ៉ូនើនឹងដោយសារការថយចុ
តែូវបានបែើដើមែបីទទួ
លកា
បានជញ្ជ
ីងដែ
មានទម្ង
ក់បែហែលសមែប់សម្ពៀតនីមួយៗ
ដែលនឹងតែូវបានបែើដើមែបីកែតមែូវបែូបាប៊ីលីតែនែការខានទូទាត់សង
និងការខាតបង់ដោយសារការខាន
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
ទូទាត់សងនែសម្ពៀតនីមួយៗ។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
តម្លែយោងនែទែពែយសកម្ម (កែពីឧបករណ៍បំណុលដែលវាស់តាម FVOCI) តែូវបានកាត់បន្ថយតាមរយៈ
ំ 2020។បែសិនបើក្នុង
បែក់បញ្ញើរបស់អការបែ
តិថិជនក្ន
ុងធនាគារបានធា្លា
់ចុះយ1.07%
មកតែ
1,907.20
លន
រិកក្ន
ែញុងឆ្នា
ឬខាត។
ើគណនី
សំវិធានធន កហើ
ការខាតបង់
តឹមែូវបានទទួ
លសា្គា
លដុ
់ជាល
បែ្លារអាមែ
ក់ចំណ
ឆ្នាំបន្តបនា្ទាប់ ចំនួនការខាតបង់លើអុីមភែរមិនដែលបានបា៉ាន់សា្មោនកើនឡើង ឬថយចុះដោយសារពែឹត្តិការណ៍
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
កើតឡើងបនា្ទាប់ពីមានអុីមភែរមិនតែូវបានទទួលសា្គាល់ ការខាតបង់លើអុីមភែរមិនដែលបានទទួលសា្គាល់ពី
បែក់បញ្ញើរបស់ធមុ
នាគារផែ
សែងើន
បានកើឬបន្ថ
នឡើយ
ង តាមរយៈការកែ
15.09% គឺកើនតឡើ
43.46សលនដុ
ល្លារអាមែការខាតបង់
រិកនៅឆ្នាំ 2019
លន
នតែូវបង្ក
មែង
ូវគណនី
ំវិធានធន។
លើអមក
ុីមភែ50.02
រមិនសមែ
ប់
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឧបករណ៍
ឆ្នាំ 2020។
បំណុលដែលតែូវបានវាស់វែងតាម
ដែលស្ថិតក្នុងតម្លែជាក់ស្ដែង។

FVOCI

ផ្ទុយទៅវិញ

បែសិនបើទែពែយសកម្មវាស់វែងតាមចំណាយរំលស់

ដោយមិនបន្ថយតម្លែយោងនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ចំនួនទឹកបែក់ស្មើនឹងសំវិធានធនដែលនឹងកើតឡើង

តែូវបានទទួលសា្គាល់ក្នុងបែក់ចំណូលលម្អិតផែសែងទៀត

ជាចំនួនអុីមភែរមិនបង្គរដោយគិតជាបែក់ចំណែញ ឬខាត។ ការខាតបង់បង្គរដែលតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅ
ក្នុងបែក់ចំណូលលម្អិតផែសែងទៀតតែូវបានកែច្នែទៅជាបែក់ចំណែញ

ឬខាតផ្អែកលើការឈប់ទទួលសា្គាល់

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិ
ភា
ហិរញ្ញវហ
ត្ថុិរញ្ញវត្ថុ
កំ
ណត់
សគរបាយការណ៍
មា្គាល់លើរបាយការណ៍
វិស័យ
ធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រ
យ្រយ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការឥណទានបានធា្លា
ក់ចុះដោយសារផលប៉យ
ះពាល់
នន់ែកា
ងរាលដាល
2.7
សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែ
ែយសំខា
ៗរឆ្ល
(តពី
ទំព័រមុន)ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
2.7.1
ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
មធែយម។
(vi) អុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ការវាស់
វែងវអុ
មិនសែ
-ការខាតបង់
ឥណទានដែ
លៈបែ
រំពឹង
ទំពំង័រមុន
ធនាគារផែសខ)
ែងទៀតកំ
ពុងអនុ
ត្តីម
យុភែ
ទរ្ធសា
្តទីផែសារដែល
មានលក្ខណ
កទុ
ួតក
បែ(តពី
ជែងខា្លា
ដើ)មែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
ព័ត៌មានពែយាករណ៍អនាគត (តពីទំព័រមុន)
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

នែយានិបែ
ក់កម្ចគែ
ី និង
ច្ចសនែជយា្ជកធានារា៉ា
ប់រស
ងហិ
វត្ថជីុ វសំ
វិធា
បមធែ
ង់តយម
ែូវបានទទួ
លក់ដុំនិងរាយ វិចំ
សពោ
័យះកិ
សែចវា្ចស
កម្ម
ងសហ
សកិពាណិ
ម្ម ជាពិ
ែសរញ្ញ
គឺអា
កម្ម
ខានធនបាត់
្នាតតូច និង
ដោយល
បែសា្គា
កាន់ល
ភា្ជា់ថា
បជា
់នូវ
សំវវិធា
បទដា្ឋាន និងការអនុ
ត្តឥនធនលើ
ណទានអ
បែុីមុងភែ
បែរមិ
យន័តសមែ
្នរបស់ប
ខ្ល់ក
ួនិច
។្ចសនែយាបែក់កម្ចី និងការធានាហិរញ្ញវត្ថុដែលតែូវបានរាយការណ៍កែម
"បំណុលផែសែងទៀត" នៅក្នុងរបាយការណ៍សា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
គ) ការលុបចែញ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

ក្នុងករណីឥណទានមិនអាចបែមូលបាន

ឥណទាននែះនឹងតែូវបានលុបចោលពីបែក់ទាយជ្ជទានដែលពាក់

ចំណូលការបែកព័
់សនុទ្ធសមែ
្ធរបស់ប
ធ់ឥ
នាគារបានធា្លា
ក់ចរមិ
ុះ ន7.94%
មកតែ
ឹម 78.14
ល្លារអាមែ
រិក ក្នុងឆ្នា
2020
បើំបា
ធច់ៀប
ងឆ្នាំ
ណទានអុីមភែ
។
ឥណទានបែ
បនែលនដុ
ះតែូវបានលុ
បចោលបនា្ទា
ប់ពំ ីន
ីតិវិធីចា
តនឹែូវបាន

2019 មានចំនួនបញ្ច84.88
លនដុ
្លារអាមែ
រិក។ បង់
ការធា្លា
ក់ចុះនែ
ះគឺ
កាមកវិ
រធា្លាញ
ក់ចនូុះវចំចំណ
ការបែ
ក់ពែល
ីប
ែក់បញ្ញ
ប់ ហើយ
បរិមាល
ណនែ
ការបាត់
តែូវបានកំ
ណ
ត់ដោ
។ យសារតែ
ការបែមូល
នួនូល
ទឹក
បែក់ដ
បានលុ
បើ
ធនាគារផែសែង និងចោលពី
កមែិតទាបនែ
របែកល
់។ សា្គាល់នៅក្នុងបែក់ចំណែញ ឬខាត។
មុនតែូវកា
បានទទួ

ចំណូលសាច់
សុទប
្ធលែក
ើ ់មែ
ើងសារ
និងថ្លប
ែឈែក្នួល
់
2.7.2
និងជ
សមមូ
លសាច់
បគោ
់ ើកមែ
លបំជ
ណ
ងនែរបាយការណ៍
ហ
ំ រូ សាច់
បក
ែ ់ សាច់កប
ែ ចំ់ និ
លសាច់
បក
ែ ឹម់ រួម12.46
មានសាច់
បដុក
ែ ល
់ បែ
កបញ្ញ
់ រិកើ
ចំណូលសមែ
សុទ្ធល
ើងសារ
និងថ្លែឈ្នួលល
របស់
ធនាគារបានធា្លា
់ចុះក
នង
ួនសមមូ
22.17%
មកតែ
លន
្លារអាមែ

និង
ិយោគរយៈពែ
ល
នសន្ទន
ីយភាពខ្ព
់ រួម
កាលកំ
ើមតិចែ
ចជាងកៅសិ
បថ្ងែ
ក្នុងឆ្នាំ នៅធនាគារផែ
2020 បើធសែង
ៀបនឹ
ងការវិ
ឆ្នាំ ន2019
មានចំន
ួនខ្លីមា
16.01
លនដុ
លស
្លារអាមែ
រិកជាមួ
។ យ
ការធា្លា
ក់ចណ
ុះនែត់ះដ
ភាគ
ើនដោយសារតែ

លអាចបំ
ទៅជាបរិ
ប
់ដែលមានការទទួះល
សា្គាន
លែកា
់។ រឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
ចំណូលដែ
ទាបពី
កមែល
រូបែង
ិយ
ណត្តិ និមា
ងណសាច់
ការផ្ទែរបែ
កែក
់ ដោយសារផលប៉
ពាល់
លើការជួ
ញធន
ដូរនៅកែបែទែស។
2.7.3
មូល
ភាគហ៊
តែូវយរដ្ឋ
បានចាត់
ចំណាយទូ
ទៅុននិធម្ម
ងចំតា
ណា
បាលថា្នាក់ជាមូលធន។ ការចំណាយកើនឡើង ដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបញ្ហាភាគហ៊ុន

ធម្មតាតែូវបានគែទទួលសា្គាល់ថាជាការកាត់ចែញពីចំណូល។ ការបែងចែកទៅអ្នកកាន់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតែូវចាត់ថា្នាក់
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ជាឧបករណ៍មូលធនដែលតែូវបានគិតថ្លែដោយផ្ទាល់ចំពោះមូលធន។
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
2.7.4 ទុនបមែុងទូទៅ និងទុនបមែុងតាមបទបែបញ្ញត្តិ
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ទុនបមែុងទូទៅតែូវបានបង្កើតដើមែបីពងែឹងសា្ថានភាពដើមទុនដើមែបីទែទែង់កំណើនអាជីវកម្មជាបន្ដបនា្ទាប់។ កែម
ុ បែក
ឹ សា
ែ

ភិបាលអនុវប
ត្ត់កា
ឆនា្ទា
នុសិទ្ធិរឥ
បស់
ខ្លួនដើនិមងែបីប
ែសន់ និងរកែសាទុនបមែុងទូទៅ។
ការផ្ទែរពីបែក់ចំណែញរកែសាទុកទៅទុន
សំវិធានធនសមែ
រខាតបង់
ណទាន
បុរែើប
ែបែទា
បមែុងទូទៅតែូវទទួលបានអនុម័តពីកែុមបែឹកែសាភិបាលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ។

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ទុនបមែុងតាមបទបែបញ្ញត្តិតែូវបានបង្កើតឡើងសមែប់ភាពខុសគា្នានែការផ្តល់រវាងឥណទានអុីមភែរមិន អនុលោមតាម
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
CIFRS និងបទបែបញ្ញត្ដិនែបែកាសលែខធ7-017-344 ចុះថ្ងែទី1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017 និងសារាចរលែខធ7-018-001
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
ស.រ.ច.ណ ចុះថ្ងែទី16 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2018 ស្តីពីចំណាត់ថា្នាក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិធានធនលើអុីមភែរមិនរបស់
ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា។ អនុលោមតាមបែការ 73 ធនាគារតែូវបែៀបធៀបសំវធា
ិ នធនដែលបានគណនាសែបតាម បែការ
49 ដល់ 71 និងសំវធា
ិ នធនដែលបានគណនាសែបតាមបែការ 72 និងតែវូ កត់ត៖
ែ

38
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធ
ែញែបសមែ
ប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះយ
ចំនែយសំ
ួន ខា
3.79
2.7លើប
សែែកច់ចក្ដំណ
ីសង្ខ
គោលនយោបាយគណនែ
ន់ៗ លនដុ
(តពីទល
ំព័រមុ្លារអាមែ
ន) រិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2.7.4 ទុនបមែុងទូទៅនិងទុនបមែុងតាមបទបែបញ្ញត្តិ (តពីទំព័រមុន)

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
(i) ក្នុងករណី សំវិធានធនតាមបទបែបញ្ញាត្តិ ដែលបានគណនាសែបតាមបែការ 72 ទាបជាងសំវិធានធនដែលបាន
គណនាសែល
ប្រយតាមបែ
ការវិភាគតារាងតុ
ការ ការ 49 ដល់ 71 ធនាគារតែូវកត់តែសំវិធានធនដែលបានគណនាតាម CIFRS និង
(ii) ក្នុងករណី សំវិធានធនដែលបានគណនាសែបតាមបែការ 72 ខ្ពស់ជាងសំវិធានធនដែលបានគណនាសែបតាម
ទែពែយសកម្មសរុប
មាតែ 49 ដល់ 71 ធនាគារតែូវកត់តែសំវិធានធន ដែលបានគណនាតាម CIFRS និងផ្ទែរទឹកបែក់លម្អៀងពី
បែ
់ចំណ
រកែសាទុកុមាឬគណនី
តបង្គរទៅបែ
ក់ប
មែ្លារុង
តាមបទបែ
ញ្ញាឹមតថ្ង
្តិ។ែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
ទែពែយសកម្មស
រុបករបស់
ធែញ
នាគារកម្ព
នចំនួន ខា
2,705.88
លនដុ
ល
អាមែ
រិក គិតបតែ
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
បែកាសថ្មីនែះតមែូវឱែយគែឹះសា្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថចាត់
ុ
ថា្នាក់សម្ពៀតឥណទានជា 5 ថា្នាក់ ហើយផ្ដល់សំវិធានធន
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
ទូទៅ និងជាក់លាក់ផ្អែកលើចំណាត់ថា្នាក់ឥណទានដូចខាងកែម៖
ចំណាត់ថា្នាក់
ចំនួនថ្ងែហួសកាលកំណត់
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
ធម្មតា
0 ទៅ 14 ថ្ងែ(រយៈពែលខ្លី)

អតែសំវិធានធន

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង0របស់
ធនាគារកម្ព
ុបានកើ
គិត
ទៅ 29
ថ្ងែ(រយៈពែ
លវែនងឡើ
) ង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិក1%
តែឹមថ្ងែទ
ី31ំម
ខែើល
ធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ឃ្លា
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
កែមស្ដង់ដារ

15 ថ្ងែ ទៅ 30 ថ្ងែ(រយៈពែលខ្លី)
30 ថ្ងែ ទៅ 89 ថ្ងែ(រយៈពែលវែង)

3%

31 ថ្ងែ ទៅ 60 ថ្ងែ(រយៈពែលខ្លី)

90 ថ្ងែ ទៅ 179
រយៈពែល
វែង)ើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
20%
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លា
ក់ចថ្ង
ុះ ែ(0.35%
ឬស្ម
លនដុល
សងែ្លារអាមែ
ស័យ រិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។ 61 ថ្ងែ ទៅ 90 ថ្ងែ(រយៈពែលខ្លី)
180 ថ្ងែ ទៅ 359 ថ្ងែ(រយៈពែលវែង)
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
បាត់បង់
ចាប់ពី 91 ថ្ងែ(រយៈពែលខ្លី)

50%

360 ថ្ងែ ឬលើសពីនែះ(រយៈពែលវែង)
100%
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
2.7.5 បែក់បញ្ញើ និងបែក់តម្កល់នៅធនាគារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ការដាក់បែក់បញ្ញើ និងបែក់តម្កល់នៅធនាគារនានាតែូវបានកត់តែតាមតម្លែដើម ដកអុីមភែរមិន សមែប់ចំនួនបែក់
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
ដែលមិនអាចបែមូលបាន។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
2.7.6 ឥណទាន និងបុរែបែទាន

2020។
បែក់បញ្ញ
ើរបស់អតិថ
ក់ច
1.07% មកតែ
1,907.20
ល្លារអាមែ
រិកយថ្ល
ក្នុងឆ្នា
ឥណទាន
និិជ
ងនក្ន
បុរុង
ែបធនាគារបានធា្លា
ែទានដែលមានក្ន
ុងុះរបាយការណ៍
សាឹម
្ថានភាពហិ
រញ្ញវលន
ត្ថុតែូវដុបានវាស់
ដោ
ែដំ ើម
រំលស់។ ជាដំបូង
ឥណទាន
និងបុរែបសែង
ែទានតែូវបានវាស់វែងតាមតម្លែជាក់ស្ដែង បូកចំណាយបែតិបត្តិការផ្ទាល់ ហើយកែយមកវាស់វែង
បែក់បញ្ញ
ើរបស់ធនាគារផែ
តាមថ្លែដើមរំលស់ដែលបែើបែស់វិធីសាសែ្ដការបែក់មានបែសិទ្ធភាព។

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
2.7.7 កែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធ
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
កែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធ គឺជាកែុមហ៊ុនដែលធនាគារមានសមត្ថភាពគែប់គែងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ
ដើមែបីទទួលបានអត្ថបែយោជន៍ពីសកម្មភាពរបស់កែុមហ៊ុន។
សកា្តានុពលដែលបច្ចុបែបន្នអាចអនុវត្តបាន

និងបែតិបត្តិការ

អទិភាព និងបែសិទ្ធភាពនែសិទ្ធិបោះឆ្នាតដែលមាន

ឬផ្លាស់ប្តូរតែូវបានពិនិតែយនៅពែលវាយតម្លែថាតើធនាគារមានអំណាចបែប

នែះលើកែុមហ៊ុនផែសែងទៀតដែរឬទែ។

36

75
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.7
សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
2.7.7
មធែយម។ កែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធ (តពីទំព័រមុន)
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ការវិនិយោគក្នុងកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធតែូវបានបញ្ជាកដោយការខាត
់
បង់
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
លើឱនភាពនែតម្លែ។
នៅពែលលក់ការវិនិយោគ ភាពខុសគា្នារវាងចំណូលនែការលក់ដុល និងតម្លែយោងមាន
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែការរួ
យដំណ
ើរការ
វយុវទកម្ម
្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
2.7.8
មបញ្ច
ូលនូអាជី

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
ការរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មតែូវបានរាប់បញ្ចូលដោយបែើវិធីសាសែ្តទិញ។ ថ្លែដើមនែការទិញយកតែូវបានវាស់វែងជាការ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
បូកសរុបនែការពិចារណាដែលបានផ្ទែរវាស់វែងតាមតម្លែជាក់ស្ដែងក្នុងកាលបរិច្ឆែទនែការទិញ និងចំនួនទឹកបែក់នែ
អបែបភាគក្នុងប
កែុម្រកហ៊
បតែ
សម្ព័ន។
្ធ សមែប់ការរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មនីមួយៗ
ការវិភាភាគកម្ម
គរបាយការណ៍
់ចុនំណ
ូល

សម្ព័ន្ធធនាគារតែូវជែើសរីស

ថាតើតវូែ វាសវ
់ ង
ែ ភាគកម្មអបែបភាគក្នង
ុ កែម
ុ ហ៊ន
ុ បុតស
ែ ម្ពន
័ ្ធ ទាំងតាមតម្លជា
ែ ក់សង
ែ្ដ ឬតាមចំណក
ែ សមាមាតែនទ
ែ ព
ែ យែ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
សកម្មសុទ្ធដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។ ថ្លដ
ែ ម
ើ លើការទិញយកតែវូ បានចំណាយ ហើយតែូវបានបញ្ចូលទៅ
ក្នុងចំណាយរដ្ឋបាល។ នៅពែលសម្ព័ន្ធធនាគារទិញអាជីវកម្ម ខ្លួនតែូវវាយតម្លែទែពែយសកម្ម និងទែពែយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
ដែលតែូវបានសន្មតសមែប់ការធ្វើចំណាត់ថា្នាក់ និងការរចនាសមសែបតាមលក្ខខណ្ឌកិច្ចសនែយាសា្ថានភាពសែដ្ឋកិច្ច
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
និងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធដូចកាលបរិច្ឆែទទិញ។ ការនែះរួមបញ្ចូលទាំងការបំបែកឧបករណ៍និសែសន្ទដែលមានចែងក្នុង
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
កិច្ចសនែយាដើមរបស់កែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធ។

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
2.7.9
ទែពែយសកម្មផែសែងទៀត

ចំណូលសុទែ
ទព
្ធល
ើកមែផ
ជែសើងែងសារ
ងថ្លែឈ
្នួលែតា
របស់
នាគារបានធា្លា
ក់ចុះចំែ នបែ
ួនស22.17%
មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ែយសកម្ម
ៗតែូវនិ
បានកត់
ត
មថ្លធែដ
ើមដកឱនភាពតម្ល
ិនបើមាន។

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
2.7.10 ទែពែយ និងបរិកា្ខារ
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួញ
នៅកែល
បសា្គា
ែទល
ែស់ ។
(i)ដូរការទទួ
និងការវាស់វែង
ិញ យរដ្ឋ
និងបរិបា
កាល
្ខារតែូវបានវាស់វែងតាមតម្លែដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់បង្គរលើអុីមភែរមិន។
ចំណាយទូទៅ មុនិខងទំចំនណា

ថ្លែដើមរួមបញ្ចូលទាំងការចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការទិញទែពែយសកម្ម
និងថ្លែដើមផែសែងៗ
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ទៀតដែលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ក្នុងការនាំយកទែពែយសកម្មសមែបកា
់ របែប
ើ ស
ែ តា
់ មលក្ខខណ្ឌនែដំណរើ ការ។
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
ថ្លែដើមនែការបង្កើតទែពែយសកម្មរួមមានថ្លែដើមលើសមា្ភារៈ និងកមា្លាំងពលកម្មផ្ទាល់។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ការទិញកម្មវិធីដែលមានសារសំខាន់ចំពោះមុខងររបស់ឧបករណ៍ ដែលទាក់ទងតែូវបានដាក់ទុនជាផ្នែកមួយ
នែឧបករណ៍នោះ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
នៅពែលផ្នែកសំខាន់ៗនែធាតុនែទែពែយ និងបរិកា្ខារមានអាយុកាលបែើបែស់ខុសគា្នា ធាតុនែទែពែយ និងបរិកា្ខារ
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
នឹងតែូវញែ៉កដាច់ដោយឡែកពីគា្នា (សមាសធាតុសំខាន់)។
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
បែដោយសារតែ
ក់ចំណែញ កា
ឬខាតលើ
ការលក់ទ
ែពឺែយកូនិវីដ
ងបរិ
កា្ខារតែូវបានកំណត់ តាមរយៈការបែៀបធៀបចំណូលពីការលក់
នាពែលអនាគត
រឆ្លងរាលដាលនែ
ជំង
19។
ទែពែយ

និងបរិកា្ខារទៅនឹងតម្លែយោងរបស់ទែពែយ

និងបរិកា្ខារ ហើយតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍

លទ្ធផលពែញលែញ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
2.7
សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2.7.10 ទែពែយ និងបរិកា្ខារ (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
(ii) ការចំណាយបន្តបនា្ទាប់

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
ថ្លែដើមនែការជំនួសធាតុនែទែពែយ និងបរិកា្ខារតែូវបានទទួលសា្គាល់តាមតំរូវការនែទំនិញ បើអាចថាផលចំណែញ

សែដ្ឋកិច្ចនាពែលអនាគតដែលមាននៅក្នុងសមាសធាតុនឹងហូរចូលក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ហើយថ្លែ
ទែពែយសកម្មសរុប
ដើមអាចតែូវបានវាស់វែងដោយជឿទុកចិត្តបាន។ ចំនួនយោងរបស់សមាសធាតុដែលតែូវបានជំនួសមិនតែូវ

បាន
គែធ
ទនាគារកម្ព
ទួលសា្គាលុមា
់ថានចំ
ចំណ
ឬខាត។លនដុ
ថ្លែដល
ើមនែ្លារអាមែ
ការបែ
និថ្ង
ងបរិ
បែធ
ចា្នូ ឆ្នា
ំថំ2្ងែត
ែូវបាន
ទទួលក
សា្គាើនល
់ក្នង
ុង
ទែពែយសកម្មសរុប
របស់
នួនែញ
2,705.88
រិកើទគិែពតែយតែឹម
ែទី3កា
1 ្ខារខែ
020
ពោលគឺ
ឡើ
របាយការណ៍
ផត
លពែ
ដែធ
ល្នូ បានកើ
តឡើការកើ
ង។ នឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
1.09% លើសទែ
ពែយសកម្មសលទ្ធ
រុប គិ
តែឹមញ
ថ្ងលែ
ែទី3ញ
1 ខែ
ឆ្នាំ2019។
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
(iii) ការរំលស់
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យត
ធនាគារផែ
ងធនាគារជាតិ
ែកម្ពយក្ន
ុជា ុងចំណែញ ឬខាតលើអាយុកាលមានបែយោជន៍ដែលបាន
ការរំលស់
ែូវបានទទួសែង
លនិ
សា្គា
ល់ថាជាការចំន
ណា
បា៉ានបែ
់ មាណនែសមាសធាតុនីមួយៗនែធាតុនែទែពែយ និងបរិកា្ខារ។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
ការរំ
ស់តែូវបានទទួលសា្គាល់ចាប់ពីកាលបរិច្ឆែទដែលទែពែយ
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ
្នូ ឆ្នាល
ំ2020។

និងបរិកា្ខារតែូវបានតំឡើង

និងអាចបែើបែស់

ឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទែពែយដែលបានបង្កើតផ្ទែក្នុងគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆែទដែលទែពែយសាងសង់រួូចរាល់ និងអាចបែើ
ឥណទាន និងបុបែ
រែប
សែទា
់បានន។
ឥណទាន និងបុ
រែបែទានសុទ
ុះ 0.35%
3.99
លនដុ
អាមែ
រិកូបមកតែ
1,137.56
ការសាងសង់
ដ្ធរបស់
ែលកំធ
ពនាគារបានធា្លា
ុងដំណើរការមិកន់ចអាចរំ
លស់បាឬស្ម
នទែើន
។ឹងការរំ
លស់
លើទល
ែពែយ ្លារនិ
ងហត្ថ
ករណ៍ឹម លើ
កលែង
តរិក
ែអគារតែ
តថ្លែលើ របាយការណ៍នែបែក់ចំណែញ
លនដុល្លារអាមែ
ក្នុងឆ្នាូវំ បានគិ
2020។

ឬខាតដោយផ្អែកលើសមតុលែយថយចុះក្នុង

អតែដូចខាងកែម៖
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

អតែ

ការកែលម្អអគារ
20%
បំណុលសរុបរបស់
ធ
នាគារបានធា្លា
ក
ច
់
ះ
ុ
ចំ
ន
ន
ួ
0.88%
ឬស្ម
ន
ើ
ង
ឹ
18.38
លនដុ
ល
រ
្លា
អាមែ
រ
ក
ិ
មកតែ
ម
ឹ
2,074.95
លន
ដុ
ល្លារ
គែឿងសង្ហារឹម គែឿងបំពាក់ និងហត្ថូបករណ៍
25%
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020
ភាគចែ
ើននវិ
ដោយសារការថយចុ
ះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ឧបករណ៍
ព័ត៌មា
ទែយា
50%
យានយន្ដ
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

25%

អគារតែូវបានធ្វើរំលស់តាមវិធីសាសែ្ដរំលស់ថែរតាមអតែ 5% ក្នុងមួយឆ្នាំ។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
វិធីសាសែ្តរំលស់ អាយុកាលបែើបែស់ និងតម្លែតែូវបានវាយតម្លែនៅដំណាច់រយៈពែលរាយការណ៍ ហើយ
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
និយ័តកម្មនឹងតែូវធ្វើឡើង ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្ដូរការបា៉ាន់សា្មោនមុនៗ និងលំនាំនែការសន្មតអត្ថបែយោជន៍
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
សែដ្ឋកិច្ចដែលបានរំពឹងទុក ដោយក្នុងនោះរួមមានធាតុនែទែពែយ និងហត្ថូបករណ៍។
បែ
ក់បញ្ញទែ
ើរបស់
ធនាគារផែ
2.7.11
ពែយសកម្ម
អរូបី សែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ទែពែយសកម្មអរូបី រួមមានអាជា្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកុំពែយូទ័រដែលបានទិញ
ដើមដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់លើអុីមភែរមិន។

និងថ្លែដើមដែលពាក់ព័ន្ធតែូវបានបញ្ជាក់ដោយថ្លែ

ថ្លែដើមលើអាជា្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកុំពែយូទ័រដែលបានទិញតែូវបានធ្វើ

មូលធនកម្ម ដោយសារថ្លែដើមនែះតែូវបានទូទាត់ដើមែបីនាំយកកំុពែយូទ័រដែលមានសមត្ថភាពធ្វើបែតិបត្តិការតាមគោល
បំណងរបស់គណៈគែប់គែង។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.7
សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។ ទែពែយសកម្មអរូបី (តពីទំព័រមុន)
2.7.11
ទែរបែ
ពែយសកម្ម
ែូវបានធ្វ
ំលធនាគារតែ
ស់តាមវិធីសា
សែព្ដរំល
ស់ថ
តាមអតែ
រំលស់
10%
ក្នុង
ឆ្នាំ។ ធនាគារមកថ្មី និង
កមែិតនែកា
កួតបែអ
ជរូប
ែងីត
នៅក្ន
ុងវិសើរ័យ
ូវបានរំ
ឹងថនឹ
ងែរមានសន្ទ
ុះកាន់
តែខា
្លាំងឡើ
ងមួយ
ដោយសារ
ធនាគារផែថ្ល
សែងែដ
ទៀតកំ
អនុងវការថែ
ត្តយុទរ្ធសា
ផីក
ែសាុំព
រដែ
មានលក្ខ
ណ
ួត់ថា
បែជាការចំ
ជែងខា្លាំង
មែបីបង្កើន
ទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ើមទាក់ពទុងងនឹ
កែសាសែ
កម្ម្តទីវិធ
ែយូទល
័រតែ
ូវបានទទួ
លៈបែ
សា្គាក
ល
ណាដើ
យនៅពែ
លចំទូណ
ទាត់ែក។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
2.7.12 ភតិសនែយា
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
ផ្តើម
ច្ចសនិនែងយាសហសម្ព
័ន្ធធ
នាគារ
ធនាគារវាយតម្ល
ែថាតើ
នមានភតិ
សភា្ជា
នែប
យា់នូ
។វ
លក់ដុំនិងនៅពែ
រាយ ល
វិសចាប់
័យសែ
វាកិ
កម្ម
គែស
ពាណិ
ជ្ជកម្មនិងជាពិ
សែសគឺអាជីវកម្ម
ខាក្នាតិចតូ្ចស
ច នែនិយាងមាន
មធែយម ឬមិ
ដោយ
បែកាន់
្ចសនែ
យាមានភតិ
នែយា
គឺយ
ជា័ត
កិ្នរចបស់
្ចសនែខ្លយាួនដែ
បទដា្ឋាន និកិងចការ
អនុ
វត្តឥណស
ទាន
បែុងបែ
។ លផ្ទែរសិទ្ធិគែប់គែងលើការបែើបែស់ទែពែយសកម្មដែលបានកំណត់ក្នុង
រយៈពែលកំណត់ជាថ្នូរនឹងការទូទាត់។
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
ដើមែបីវាយតម្លែថាតើកិច្ចសនែយាមានសិទ្ធិគែប់គែងការបែើបែស់ទែពែយដែលបានកំណត់ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
វាយតម្លែថាតើ៖
ចំណូលការបែ
ក់ស
ុទបញ្ច
្ធរបស់ូល
ធការបែ
នាគារបានធា្លា
ក់ចែពុះែយដែ
7.94%
មកតែ
លនដុល
2020
បើញ
ធហើ
ៀបនឹយ
ងគួ
ឆ្នារ ំ
1.កិច្ចស
នែយា
ើបែស់ទ
លបានកំ
ណត់ឹមអា78.14
ចតែូវបានបញ្ជា
ក់ច្លារអាមែ
ែបាស់ រិក ក្នុងឆ្នាំឬពែ
ញលែ
2019 មានចំ
ួននភាពខុ
84.88សគា្នា
លនដុ
ល្លារអាមែ
រិកណា
។ ងឱែ
ការធា្លា
ក់ចភា
ុះនែ
ះគឺងដោ
យសារតែ
ការធា្លាដ
កល
ចំណូលណ
ការបែ
ែក់បិនញ្ញ
តែន
មា
ខាងរាងកាយ
ឬតំ
យសមត្ថ
ពទាំ
អស់
នទ
ែ ព
ែ យែ សកម្ម
ែ ់ចុះមានលក្ខ
ៈរូបវ័ក
ន់ព
។
្ត ីប
បែស
បើ ើ
ធនាគារផែសែង
និផ្គ
ងត
កមែ
ទាបនែ
របែ
កុង
់។រយៈពែលនែការបែើបែស់បនា្ទាប់មកទែពែយមិនតែូវបានកំណត់ទែ។
អ្នក
់ផ្គងិត់មា
នសិទកា
្ធិជំន
ួសក្ន
2. សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថបែយោជន៍សែដ្ឋកិច្ចយា៉ាងចែើនពីការបែើបែស់ទែពែយក្នុងកំឡុង
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ពែលបែើបែស់ និង

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
3. សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានសិទ្ធិក្នុងការបែើទែពែយសកម្មដោយផ្ទាល់។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានសិទ្ធិនែះ
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
នៅពែលដែលខ្លួនមានសិទ្ធិធ្វើការសមែចចិត្តដែលពាក់ព័ន្ធបំផុតក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបៀប និងគោលបំណងសមែប់
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
ទែពែយដែលតែូវបានបែើបែស់។
ក្នុងករណីដែលការសមែចចិត្តទាំងអស់អំពីរបៀប និងសមែប់គោលបំណងអ្វី
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ដែលទែពែយតែូវបានបែើបែស់តែូវបានកំណត់ទុកជាមុន សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារមានសិទ្ធិដឹកនាំការបែើបែស់
ទែព
សិនយរដ្ឋ
បើ៖ បាល
ចំណាយទូទៅ
និែយងបែ
ចំណា
សម្ព័ន
នាគារ និងធនាគារមានសិ
ទ្ធិធល
្វើបែត
ិបត្តិកា
សកម្ម ដែ
ឬ លទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយផែសក)
ែងៗរបស់
ធ្ធធ
នាគារមានចំ
នួន 26.83 លនដុ
្លារអាមែ
រិករលើ
ក្នុងទ
ឆ្នាែពំ ែយ2020
ខ)ុងឆ្នា
សម្ព
័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារមានសិ
ទ្ធិរចនាប្ល
ទ
់ ព
ែ រយែ ិក
តាមរបៀបដែ
លកំណត់ទុកជាមុននូវរបៀប និងគោល
ចំណាយនៅក្ន
ំ 2019
ដែលមានចំ
នួន 26.98 លនដុ
ល្លារងអាមែ
។
បំណងអ្វីដែលនឹងតែូវបែើបែស់។

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សមែប់ការជួលដី និងអគារដែលខ្លួនជាអ្នកជួល សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានជែើសរីសមិនបំបែកសមាសធាតុ
ដែលមិនបជួ់កា
លរខាតបង់
ហើយតែ
ូវរាប់បញ្ចនិ
ូល
សំវិធានធនសមែ
ឥណទាន
ងសមាសធាតុ
បុរែបែទាន ជួល និងមិនជួលជាសមាសធាតុនែការជួលតែមួយ។
ភតិសនែយាដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារជាអ្នកជួល
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ធនាគារទទួ
លស
់ ទ
ិ ប
ិ្ធ កា
ែើបរបមែ
ែស់ទុងែពសំ
ែយសកម្ម
និងបំណ
ុ ់កាភតិ
នែយាងនៅកាលបរិ
ផ្ដើម
អាមែរិក សម្ព
ក្នុង័ន
ឆ្នា្ធធំ នាគារ
2020និងដែ
លភាគចែល
ើនសា្គា
ដោយសារតែ
វិធានធនសមែ
បល
រកើស
នឡើ
នែការបាត់ច
បង់្ឆែទឥចាប់
ណទាន
ជួល។ សិ
ទប
ិ្ធ ែើបែសកា
់ទរឆ្ល
ែពែយងសកម្ម
តែូវបានវាស់
ដោយថ្លែដើម ដែលរួមមានចំនួនទឹកបែក់ដំបូងនែបំណុលដែល
នាពែលអនាគត
ដោយសារតែ
រាលដាលនែ
ជំងឺ កូដវំប
ីដូង19។
តែូវបានកែតមែូវសមែប់ការទូទាត់ភតិសនែយាដែលបានធ្វើឡើងនៅ

ឬមុនកាលបរិច្ឆែទចាប់ផ្តើមបូករួមនឹងថ្លែដើម

ដំបូងដែលបានកើតឡើង និងការបា៉ាន់បែមាណនែចំណាយដើមែបីរុះរី និងដកចែញ ទែពែយមូលដា្ឋាន ឬដើមែបីសា្តារឡើង
វិញនូវទែពែយសមែបត្តិមូលដា្ឋាន ឬទីតាំងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតិចជាងការជួលដែលទទួលបាន។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
2.7
សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2.7.12 ភតិសនែយា (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

ភតិសនែយាដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារជាអ្នកជួល (តពីទំព័រមុន)
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

សិទ្ធិនែការបែើបែស់ទែពែយសកម្ម តែូវបានរំលស់ជាបន្តបនា្ទាប់ដោយបែើវិធីសាសែ្តរំលស់ថែរចាប់ពីកាលបរិច្ឆែទចាប់

ទែពែយសកម្ម
ស
ប តដល់ចុងបញ្ចប់នែរយៈពែលជួល។
ផ្ត
ើមរុរហូ

លើសពីនែះទៀតទែពែយសមែបត្តិនែការបែើបែស់តែូវបានកាត់បន្ថយជា

ទៀងទាត់ដោយការខាតបង់លើឱនភាពនែតម្លែ បើមាន ហើយតែូវបានកែតមែូវសមែប់ការវាស់វែងជាក់លាក់នែ
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
បំណុលភតិសនែយា។
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ដោយសារកំ
ណ
ើនភតិ
ការដាក់
ប
់បញ្ញើនៅដ
ធនាគារផែ
សែង ែប
និច្ច
ងុប
ទែែបន្ន
ពន
ែយសកម្ម
ន្ធពនែយាដែ
រ។លមិនតែូវបានបង់នៅកាលបរិច្ឆែទចាប់ផ្តើម
បំណ
ុល
សនែយា
តែែក
ូវបានវាស់
ំបូងតាមតម្ល
ែការជួពល
ដោយបានបញ្ចុះតម្លែដោយបែើអតែបែក់កម្ចីកើនឡើងរបស់ខ្លួន។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
ការទូទាត់ភតិសនែយាដែលមាននៅក្នុងការវាស់វែងនែបំណុលភតិសនែយារួមមាន៖
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
- ការទូទាត់ថែររួមទាំងការទូទាត់ជារូបធាតុ
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
- តម្លែដែលស្ថិតនៅកែមជមែើសនែការបន្តដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានភាពបែកដបែជាដើមែបីអនុវត្តការ
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ជួលក្នុងរយៈពែលបន្តជាថ្មី បែសិនបើ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារជឿជាក់ថាអាចអនុវត្តជមែើសបន្ថែមបាន។
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
បំណុលភតិសនែយាតែូវបានវាស់វែងដោយចំណាយរំលស់
ដោយបែើវិធីសាស្តែការបែក់បែសិទ្ធភាព។
បំណុល
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
ភតិសនែយាតែូវបានវាស់វែងឡើងវិញនៅពែលមានការផ្លាស់ប្តូររយៈពែលជួល ឬការផ្លាស់ប្តូរការទូទាត់ជួលនាពែល
អនាគត។
បំណុលសរុ
ប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
នៅពែលដែលការទទួលខុសតែូវភតិសនែយាតែូវបានកែបែតាមវិធីនែះការកែតមែូវដែលតែូវគា្នាតែូវបានធ្វើឡើងចំពោះ
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
ចំនួនទឹកបែក់ដែលបានដាក់នែសិទ្ធិបែើបែស់ ឬតែូវបានកត់ក្នុងបែក់ចំណែញ និងខាតបែសិនបើចំនួនទឹកបែក់
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ដែលបានកាន់កាប់នែទែពែយសមែបត្តិបែើបែស់តែឹមតែូវ តែូវបានកាត់បន្ថយសូនែយ។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
ការជួលរយៈពែលខ្លី និងការជួលទែពែយសកម្មមានតំលែទាប
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានជែើសរីសយកការមិនទទួលសា្គាល់សិទ្ធិបែើបែស់ទែពែយសកម្ម និងភតិសនែយាទែពែយ
អកម្មសមែប់ការជួលមា៉ាសុីនរយៈពែលខ្លីដែលមានរយៈពែល 12 ខែ ឬតិចជាងនែះ និងការជួលទែពែយសកម្មមាន
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
តម្លែទាបដែលក្នុងនោះរួមមានឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទែយា។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារទទួលសា្គាល់ការទូទាត់ភតិសនែយា
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
ដែលទាក់ទងនឹងការជួលទាំងនែះជាការចំណាយផ្អែកលើមូលដា្ឋានតែង់ក្នុងរយៈពែលជួល។
បែ
ក់បញ្ញសំ
ើរបស់
នាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
2.7.13
វិធាធនធន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
សំវិធានធនតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅពែលដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារមាន
កាតព្វកិច្ចផ្លូវចែបាប់ដែលជាលទ្ធផលនែពត
ឹែ កា
ិ្ត រណ៍កន្លងមក

ហើយអាចសន្មតថាលំហរូ ចែញនែអត្ថបែយោជន៍

សែដ្ឋកិចនឹ
្ច ងតែូវបានទាមទារដើមែបីដោះសែយកាតព្វកិច្ច។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.7
សែចក្ដបីស
ែបប
គោលនយោបាយគណនែ
យែយសំខាបន់់ទៗ
ំព័រនមុននិ)ងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
តមែូវការសមែ
់ហង្ខ
ិរញ្ញ
ែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែ
ិញ(តពី
គែហទដា្ឋា
មធែយម។
2.7.13 សំវិធានធន (តពីទំព័រមុន)
កមែិតនែកា
កបើ
ួតបែ
ជែងះនៅក្ន
វិស
័យធនាគារតែូវបានរំ
ឹងនធន
ថនឹង
មានសន្ទ
ុះកាន់
តែខា
្លាំងឡើង ដោយសារ
ធនាគារ
ី និល
ង
បែរបែ
សិន
ផលប៉
ពាល់ុងមា
នភាពជាសារវន្ត
សំវព
ិធា
តែ
ូវបានកំណ
ត់ដោ
យការថយចុ
ះលំហូរសាច់
បែមក
ក់នាថ្មពែ

ធនាគារផែអនាគត
សែងទៀតកំ
ុងអនុ
សែព្តទីន្ធផដ
ែសារដែ
មានលក្ខ
ណៈបែកួតបែ
ខា្លាំងុបែបដើ
មែបែតីបម្ល
ង្កែព
ើនចំ
ែកទី
ែសាររបស់
ួនង
។
ដែពល
រំពឹងវត្ត
ទុយុ
កក្នទុង្ធសា
អតែ
ែលឆ្លល
ុះបញ្ចា
ំងពីការវាយតម្ល
ែទជ
ីផែសាែងរបច្ច
ន្នន
ែលណ
វែលា
នែផប
ែក់ ខ្លនិ

ប៉ុន្តែ បើទោ
ះជាមាន
ការ
កួតបែប
ជ
ែងដែភ
ល
មានលក្ខ
កា្លាននៅ
ក្នស
ុងវិតែ
សូវ័យ
ុងពែ
ះរាជាណាចកែ
ម្ពុជា
នៅពែ
លដែ
លបែ
សមសែ
ហានិ
័យ
ជាក់លាណ
ក់ចៈខា្លា
ំពោំង
ះទំ
ួលខុ
។ ធនាគារក្ន
ការមិនបញ្ច
ុះតម្ល
ែតែូវបានទទួកល
សា្គាធនាគារកម្ព
ល់ថាជាថ្លែ ុ
បានដាក់ឱែហិ
យដំរញ្ញ
ណ
ការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
វត្ថើរុ។

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
2.7.14 ចំណូល និងចំណាយការបែក់
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
អតែការបែក់មានបែសិទ្ធភាព (EIR)
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
កែម CIFRS 9 ចំណូលការបែក់តែូវបានកត់តែដោយបែើវិធីសាស្តែ EIR សមែប់ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់
ចំណូលការបែ
ក់ស
ុទ្ធ
ដែលតែ
ូវបានវាស់
ដោយថ្លែរំលស់់
និសែសន្ទអតែការបែក់ដែលគណនែយែយទប់សា្កាត់ហានិភ័យតែូវបានអនុវត្ត

និងរំលស់/ការកែច្នែផែសែងៗដែលប៉ះពាល់ដល់គណនែយែយទប់សា្កាត់ហានិភ័យ។ ចំណូលពីការបែក់លើទែពែយសកម្ម
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
ហិរញ្ញវត្ថុដែលតែូវបានវាស់តាម FVOCI កែម CIFRS 9 ក៏តែូវបានកត់តែដោយបែើវិធីសាស្តែ EIR ផងដែរ។
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ការចំណាយលើការបែក់តែូវបានគណនាដោយបែើវិធីសាស្តែ EIR សមែប់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលតែូវបាន
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
គិតតាមថ្លែរំលស់។ "អតែការបែក់បែសិទ្ធភាព " គឺជាអតែដែលបញ្ចុះតម្លែយា៉ាងជាក់លាក់ដែលបា៉ាន់សា្មោនការទូទាត់
ែក់នា
អនាគត
ឬវិក
្កយបតែតាមរយៈអាយុកាលរំពឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬនៅពែលសមសែប
ចំណូលសុសាច់
ទ្ធលប
ើកមែ
ជពែ
ើងល
សារ
និងថ្លែឈ
្នួល

ទៅនឹងចំនួនសរុបដុលនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

អតែកាបើ
របែ
់ដែល
មានបែ
សិទ្ធភា
ព (និ
ចការចំណា
យរំល
លស់
នែទរិក
ែព។
ែយសកម្ម
ហិរកញ្ញ
ុ) ះភាគ
តែូវបានគណនា
ដោយ
ក្នុងឆ្នាំ 2020
ធក
ៀបនឹ
ងឆ្នា
ំ 2019
មានចំ
នួនងដូ16.01
លនដុ
្លារអាមែ
ការធា្លា
់ចវុះត្ថនែ
ចែើនដោយសារតែ

គិតរួម
ថ្លែធ
្វើបែត
ិការ ែរការបញ្ច
ុះថ្លែផែសែងៗ និងះបុ
ព្វលា
ញទែពែយជំ
សកម្ម
ហ19
ិរញ្ញដែ
វត្ថល
ុ ក៏
ចំណូលទាបពី
កបញ្ច
មែរូល
ូបិយ
ណត្ត
ិ និិបងត្តការផ្ទ
បែក់ ដោយសារផលប៉
ពាល់
នភលើ
ែការឆ្លកា
ងរទិ
រាលដាល
ងឺកូវីដ
ធ្វដើឱូចែយជាកមែ
ប៉ះពាល់
និង
ណាយដែ
លើការជួញ
ដូចំ
រនៅកែ
បល
ែទជាផ្ន
ែស។ ែក់ដ៏សំខានមួយរបស់ EIR។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារទទួលសា្គាល់ចំណូលការបែក់ដោយ

បែើអតែបែក់ចំណូល
ដែលតំណាងឱែយការបា៉ាន់សា្មោនល្អបំផុតនែអតែបែក់ចំណូលថែរលើអាយុកាលរំពឹងទុកនែ
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
បែក់កម្ចី។ ហែតុដូច្នែះ ការគណនា EIR ក៏តែូវគិតរួមបញ្ចូលផលប៉ះពាល់នែអតែការបែក់ខុសៗគា្នាដែលអាចតែូវ
បានគិតនៅដំណាក់កាលផែសែងៗនែអាយុកាលរំពឹងទុកនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងលក្ខណៈផែសែងទៀតនែវដ្តជីវិត
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ផលិតផល (រាប់បញ្ចូលទាំងការទូទាត់ជាមុនការបែក់ពិន័យ និងថ្លែផែសែងៗទៀត)។
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
អតែចំណា
របស់
ធំហ
នាគារបានកើ
ឡើ
24.39%ឬបំ
ក្នណ
ុងឆ្នាុល
ំ 2019
ដល់ 27.50%
ំ 2020
បែយទៅលើ
សិនបើកាចររំំណ
ពឹងូល
ទុក
នែល
ូរសាច់បែកន់ន
ែទងែពពីែយសកម្ម
ដែលមានអតែ
ថែរតែនៅឆ្នា
ូវបានកែ
ឡើង។វិញសមែប់
ហែតុផលកែពីហានិភ័យឥណទាន នោះការផ្លាស់ប្តូរលំហូរសាច់បែក់តាមកិច្ចសនែយានាពែលអនាគតនឹងតែូវបាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
បញ្ចុះតម្លែនៅ EIR ដើមជាមួយនឹងការកែតមែូវជាយថាហែតុទៅលើចំនួនទឹកបែក់ដែលបានទទួល។ ភាពខុសគា្នាពី
ចំនួនឥវា៉ាន់លើកមុនតែូវបានគែកត់ទុកថាជាការកែតមែូវវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមានចំពោះតំរូវការនែទែពែយសកម្មឬបំណុល
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
នៅលើតារាងតុលែយការជាមួយនឹងការកើនឡើង ឬថយចុះនែការបែក់ចំណូល/ចំណាយដែលបានគណនាដោយបែើ
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
វិធីសាស្តែអតែការបែក់មានបែសិទ្ធភាព។
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធ
ែក់ចចំណ
ប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំន
3.79
2.7លើបសែ
ក្ដីសែញ
ង្ខសមែ
ែបគោលនយោបាយគណនែ
យួនែយសំ
ខាន់លនដុ
ៗ (តពីល
ទំព្លារ័រអាមែ
មុន)រិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2.7.14 ចំណូល និងចំណាយការបែក់ (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ការបង្ហាញ
ការវិភាគតារាងតុ
លណា
្រយការ
ចំណូល និងចំ
យការបែក់

ដែលតែូវបានគណនាដោយបែើវិធីសាសែ្តការបែក់ដែលមានបែសិទ្ធភាពសមែប់

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
និងទែពែយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលតែូវបានវាស់ដោយចំណាយរំលស់ និងទែពែយសកម្ម
ទែពែយសកម្មសរុប
ហិរញ្ញវត្ថដែ
ុ លមានការបែក់ដែលតែូវបានចាត់ថា្នាក់ជា FVTPL និង FVOCI តែូវបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុង
របាយការណ៍
ទ្ធផលរួម
ណ
ូល2,705.88
ការបែក់" លនដុ
ឬ "ចំណា
។តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
ទែពែយសកម្ម
សរុបរបស់ធល
នាគារកម្ព
ុមា"ចំ
នចំ
នួន
លយការបែ
្លារអាមែរិក កគិ់"ត
1.09%
សទែនិពងែយសកម្ម
សើងរុប
គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
2.7.15 លើ
កមែ
កមែជ
សារ
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
ធនាគាររកបែក់ចំណូលពីកមែ
និងកមែជើងសារពីសែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផែសែងៗដែលផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន។
ចំណូលកមែ
ងជើងសារតែ
លសា្គាល
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យនិ
ធនាគារផែ
សែង និូវបានទទួ
ងធនាគារជាតិ
ន់នៅ
ែកម្ពចំ
ុជានួនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងលើចំនួនទឹកបែក់ដែលធនាគាររំពឹងថានឹង
បានពីការផ្តល់សែវាកម្ម។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច ក៏ដូចជាពែលវែលាដែលសែវាកម្មបានបំពែញតែូវបានបង្ហាញ និងកំណត់នៅពែលចាប់ផ្តើម
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
នែកិច្ចសនែយា។ កិច្ចសនែយានែចំណូលរបស់ធនាគារមិនរាប់បញ្ចូលកាតព្វកិច្ចអនុវត្តចែើនដូចដែលបានពនែយល់បន្ថែម
ឥណទាន នៅក្ន
និងបុុង
រធាតុ
ែបែទា(i)
ន និង(ii) ខាងកែម។
ធនាគារផ្ត
់សែវា
ដល់អតិថិជ
ខ្លួនទឹកឬស្ម
បែកើន
់នឹង
ឹងតែ3.99
ូវបានទូ
ទាត់ ល
និង្លារជាទូ
ទៅ
កំណ
្លាមៗនៅ
ឥណទាន នៅពែ
និងបុល
រែប
ែទានសុទល
្ធរបស់
ធកម្ម
នាគារបានធា្លា
កនរបស់
់ចុះ 0.35%
លនដុ
អាមែ
រិកដល់
មកតែ
ឹមត់ភា
1,137.56
លដែ
លក្នសែ
វាកម្ម
បានបំពែញនៅចំណុចនែពែលវែលាមួយ ឬនៅចុងបញ្ចប់នែកិច្ចសនែយាសមែប់សែវាកម្មបំពែញ
លនដុលពែ
្លារអាមែ
រិក
ុងឆ្នា
ំ 2020។
ក្នុងរយៈពែលវែលាមួយ។

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
ជាទូទៅ ធនាគារបានសន្និដា្ឋានថា វាគឺជាការរៀបចំចំបងរបស់ចំណូលរបស់ខ្លួនពែះវាជាធម្មតាគែប់គែងសែវាកម្ម
មុនពែលផ្ទែរទៅអតិថិជន។
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
(i) ំ 2020
ការបំព
ែញកាតព្វ
កិច្ចក្នុងរយៈពែលមួយ
អាមែរិកនៅឆ្នា
ភាគចែ
ើនដោយសារការថយចុ
ះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

ការបំពែញកាតព្វកិច្ចក្នុងរយៈពែលមួយ រួមមានការគែប់គែងទែពែយសមែបត្តិ ការថែរកែសា និងសែវាកម្មផែសែងទៀត
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
ដែលអតិថិជនទទួលបាន និងបែើបែស់អត្ថបែយោជន៍ដែលបានមកពីការបំពែញកាតព្វកិច្ចរបស់ធនាគារ។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
កមែ និងកមែជើងសាររបស់ធនាគារបានពីសែវាកម្មនៅពែលបំពែញកាតព្វកិច្ចក្នុងរយៈពែលមួយរួមមាន៖
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ក. កមែសែវាបែក់កម្ចី
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
កមែសែវាទាំងនែះ

គឺជាកមែថែរបែចាំឆ្នាំដែលអតិថិជនបានបង់សមែប់បែក់កម្ចី

និងឥណទានផែសែង

ទៀតជាមួ
យធនាគារ
ប៉ុន្តែកមែគឺ
មាក
នការរៀបចំ
ការផ្ដលនដុ
ល់បែកល
់កម្ច្លារអាមែ
ីជាក់លា
ក់ដ
តែូវចុះមក
កិច្ចស
នែយាជាលន
មួយ
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែ
សែងបានកើ
នឡើង 15.09%
ើនឡើង 43.46
រិកនៅ
ឆ្នាែល
ំ 2019
50.02
ថិជន ហើយកិច្ចសនែយាឥណទានមិនតែូវបានវាស់តាមតម្លែជាក់ស្ដែងទែ។ ធនាគារសនែយាថានឹងផ្តល់
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាអតិ
ំ 2020។
បែក់កម្ចីសមែប់រយៈពែលជាក់លាក់ណាមួយ។

នៅពែលអត្ថបែយោជន៍នែសែវាកម្មតែូវបានផ្ទែរទៅ

ឱែយអតិថិជនស្មើៗគា្នាក្នុងរយៈពែលមួយនែកិច្ចសនែយា

កមែសែវាទាំងនែះតែូវបានទទួលសា្គាល់ថាជាបែក់

ចំណូលស្មើៗគា្នាក្នុងរយៈពែលដែលផ្អែកលើពែលវែលាកន្លងទៅ។

ការទូទាត់ថ្លែឈ្នួលទាំងនែះតែូវដល់

កំណត់ និងទទួលបានជាបែចាំខែ ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.7
សែចក្ដបីស
ែបប
គោលនយោបាយគណនែ
យែយសំខាបន់់ទៗ
ំព័រនមុននិ)ងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
តមែូវការសមែ
់ហង្ខ
ិរញ្ញ
ែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែ
ិញ(តពី
គែហទដា្ឋា
មធែយម។
2.7.15 កមែ និងកមែជើងសារ (តពីទំព័រមុន)
កមែិតនែកា
របែការបំ
កួតបែ
នៅក្នុង
ធនាគារតែ
បានរំ
ពឹងទថនឹ
ុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
(i)
ពជ
ែញែងកាតព្វ
កវិិចស
្ចក័យ
្នុងរយៈពែ
លមួូវយ
(តពី
ំព័រមុងនមានសន្ទ
)

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ណបែ
ូលកលើ
ស
ផមានលក្ខ
្ទែរទែពែយសកម្ម
ហិរំង
ញ្ញកា្លា
វត្ថនៅ
ុ ក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
ប៉ុន្តែ បើទោះជាខ.
មានចំការ
ួតបែ
ជែវាែងកម្ម
ដែល
ណៈខា្លា
បានដាក់ឱែយដំណើរការ
នូវយុទ្ធសា
ែអាជីវកម្ម
ដើំឆ
មែប្នាំថ
ីពងែ
ីកសកម្ម
ភារផ្ត
ពអាជី
វកម្ម
ស្នូល
ជាពិសលា
ែសក់
គឺការផ្តទាក់
ល់ប
ែក់កងម្ចទែ
ដល់
ី ពែយសកម្ម
វិស័យ
ធនាគារទទួ
លស្ត
បានកមែ
បែចា
ែរសមែ
ប់កា
ល់កិច
្ចការរដ្ឋ
បាលជាក់
ទងនឹ

លក់ដុំនិងរាយ វិសជាក
័យសែ
វាក់
កម្ម
និង
សហគែសពាណិ
ជឈប់
្ជកម្ម ទ
ជាពិ
ស
ែសល
គឺ់។
អាជីសែ
វកម្ម
ខា្នាតទា
តូំង
ចនែនិះង
យម ដោយ
បែលំ
កាហ
ន់ភា្ជា
ប់នូវ
់លា
ដែល
ធនាគារបានផ្ទ
ែរ និង
ទួល
សា្គា
វាកម្ម
រួមមធែ
មានការបែ
មូល
ូរសាច់
បទដា្ឋាន និងការអនុបែ
វត្តឥកណ
បែយ
យផ្ទ
័ត្នរែរបស់
ខ្លក
ួនកាន់
។ ការបែក់ ដោយតាមដានការសងតែឡប់យឺតយា៉ាវ និងការរឹបអូស។
់ពីអទាន
្នកខ្ចី បែ
រួចុងហើ
ទៅអ្ន
នៅពែលអត្ថបែយោជន៍នែសែវាកម្ម តែូវបានផ្ទែរទៅឱែយអតិថិជនដោយស្មើៗគា្នា ក្នុងរយៈពែលមួយនែ
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
កិច្ចសនែយា កមែសែវាទាំងនែះតែូវបានទទួលសា្គាល់ថាជាបែក់ចំណូលស្មើៗគា្នាក្នុងរយៈពែលដែលផ្អែកលើ
ចំណូលការបែក់សពែ
ុទ្ធ លវែលាកន្លងទៅ។ ការទូទាត់ថ្លែឈ្នួលទាំងនែះតែូវដល់កំណត់ និងទទួលបានមុនជាបែចាំខែ ។
ូលធ
លើ
សែវាផ្លាស់ប
ចំណូលការបែគ.
ក់សចំ
ុទណ
្ធរបស់
នាគារបានធា្លា
ក្តូរ់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ធនាគារផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវសែវាកម្មដំណើរការកាតឥណទាន (មានន័យថាការអនុញ្ញាត និងការ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ទូទាត់បែតិបត្តិការដែលបែតិបត្តិដោយកាតឥណទានរបស់ធនាគារ) ដែលជាកន្លែងមានសិទ្ធិទទួលបានថ្លែ
ឈ្នួលផ្លាស់ប្តូរគា្នាសមែប់បែតិបត្តិការនីមួយៗ (មានន័យថានៅពែលមា្ចាស់ប័ណ្ណឥណទានទិញទំនិញ និង
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
សែវាកម្មពីឈ្មួញដោយបែើកាតឥណទានរបស់ធនាគារ)។
ថ្លែឈ្នួលអាចខុសគា្នាអាសែ័យលើចំនួន
ចំណូលសុទ្ធលើកមែ
ើងត្ត
សារ
និល
ងថ្ល
ែឈ្នួល
របស់
ធនាគារបានធា្លា
ក់ចុះចំន
22.17%
12.46
លនដុណ
លើរ្លា ការ
អាមែរឬ
ិក
បែជ
តិប
ិការដែ
បានដំ
ណ
ើរការហើ
យតែូវបានរៀបចំ
ជាួនអតែ
ថែរក្នុងមកតែ
បែតិបឹម
ត្តិកា
រដែលបានដំ
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើគិ
ធតៀបនឹ
ងឆ្នាំ 2019
ិក។
ក់ច
ុះនែ
ះភាគចែុងើនទុដោយសារតែ
ជាភាគរយថែ
រនែបមានចំ
ែតិបត្តន
ិកាួនរមា្ចា16.01
ស់ប័ណលនដុ
្ណមូលដា្ឋាល
ន។្លារអាមែរថ្ល
ែផ្លាសការធា្លា
់ប្តូរអថែ
រតែ
ូវបានបមែ
កសមែប់ថ្ងែ
ចំណូលទាបពីកមែនី
រូប
ណត្ត
ិ និងការផ្ទ
ែរបែ
ពាល់
នល
ែកាបានដំ
រឆ្លងរាលដាល
ជំងឺកូវីដ
ដែយ
លបែ
ធ្វើឱកែយ់ច
ប៉ំណ
ះពាល់
មិយ
ួយៗ
ដោយផ្អ
ែកលើច
ំនួនក់ ដោយសារផលប៉
និងតម្លែនែបែតិបះត្ត
ិការដែ
ណើរការនៅថ្ង
ែនោ19
ះហើ
ូល
លើការជួញដូរនៅកែ
បបានបែ
ែទែស។ងចែកតែូវបានទទួលសា្គាល់ថាជាអង្គភាពអនុវត្ត។
ដែល
ែញយរដ្ឋ
កាតព្វបា
កល
ិច្ចនៅចំណុចនែពែលវែលាមួយ
ចំណាយទូ(ii)
ទៅការបំ
និងចំព
ណា
វាកម្ម
ែលបានផ្តល
បំពែញ
កាតព្វ
កិច
បានគែ
ទទួលសា្គា
នៅពែល
ដែលងមាន
ចំណាយផែសែងសែ
ៗរបស់
ធដ
នាគារមានចំ
ន់ឱ
ួនែយនៅពែ
26.83ល
លនដុ
ល
្លារអាមែ
រិក្ចរបស់
ក្នុងធ
ឆ្នានាគារតែ
ំ 2020 ូវដែ
លទាបជាងចំ
នល
ួន ់ 0.56%
ធៀបនឹ
ការ
ួតពិនិតដែ
ែយលើ
ែវាកម្ម
តែូវ26.98
បានផ្ទលនដុ
ែរទៅឱែយល
អតិ្លារអាមែ
ថិជន។
ចំណាយនៅក្នការតែ
ុងឆ្នាំ 2019
លស
មានចំ
នួន
រិក។ នែះជាធម្មតានៅលើការបញ្ចប់បែតិបត្តិការ

ឬ

សែវាកម្មមូលដា្ឋាន ឬសមែប់ថ្លែឈ្នួល ឬសមាសធាតុនែថ្លែសែវាដែលតែូវបានផែសារភា្ជាប់ទៅនឹងការសម្តែងជាក់
អតែចំណាយទៅលើ
ចំណូល
របស់
នណ
ឡើៈវិ
ងន
ពីិច24.39%
ក្នវុង
2019
ដល់
27.50%
ំ 2020
លាក់មួយ
បនា្ទា
ប់ពធីបនាគារបានកើ
ំពែញតាមលក្ខ
្ឆ័យការអនុ
ត្តឆ្នា
ដំ ែល
តែូវគា្នា
។ទាំ
ងនែះរួមនៅឆ្នា
មានថ្ល
ែឈ្នួល។ និងកមែ
ជើងសារដែលកើតឡើងពីការចរចារ ឬការចូលរួមក្នុងការចរចារបែតិបត្តិការសមែប់ភាគីទីបីដូចជាការរៀបចំ/
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ការចូលរួម ឬការចរចារការទិញយកភាគហ៊ុន ឬមូលបតែផែសែងទៀត ឬការទិញ ឬលក់អាជីវកម្មឈ្មួញជើងសារ
និងថ្ល
ែធារខាតបង់
នារា៉ាប់រង។
ិច្ចអងនុចែ
វត្តត
ែមួយ100%
ទាក់ទងនឹ
សែ
វាកម្មនទា
នែះគឺដ
ើមែបីបញ្ច
សំវិធានធនសមែ
ប់កា
ឥណទាន និងធនាគារមានកាតព្វ
បុរែបែទានបានកើនកឡើ
ើនជាង
ដែងល
មានចំ
ួន ំង10.35
លនដុ
លប្លារ់
អាមែរិក

យា។
ត្តិការដោយជោគជ័
យើន
ដែដោយសារតែ
លបានបញ្ជាកា
ក់នៅ
ក្នុងុងកិសំ
ចវ្ចស
ក្នុងបែ
ឆ្នាត
ំ ិប2020
ដែលភាគចែ
របមែ
ិធានែនធនសមែ
ប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
2.7.16 បែក់ចំណូលភាគលាភ
បែក់ចំណូលភាគលាភតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅពែលសិទ្ធិរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារតែូវទទួលបានការទូទាត់។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
2.7
សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2.7.17 សកម្មភាពធានារា៉ាប់រង
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
បែក់ចំណូលបុព្វលាភ
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

បែក់ចំណូលបុព្វលាភតែូវបានទទួលសា្គាល់ជាទូទៅនៅកាលបរិច្ឆែទនែការចាប់ផ្តើមនែហានិភ័យ។ ក្នុងពែឹត្តិការណ៍

ទែពែយសកម្ម
សរុលា
ប ក់ និង/ឬ ល័ក្ខខ័ណ្ឌមួយចំនួននៅតែតែូវបានបញ្ចប់មុនពែលកិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រងមួយអាចទទួលបានបែក់
ជាក់
ចំណូលបុព្វលាភរា៉ាប់រង តែូវបានទទួលសា្គាល់នៅថ្ងែចែញកិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រង។ ការសងបែក់បុព្វលាភ និងការកែ
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
សមែួលតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅពែលដែលចំនួនទឹកបែក់តែូវបានពែមពែៀងជាមួយមា្ចាស់គោលនយោបាយ និងការ
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
យល់ពែម និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីអ្នកធានារា៉ាប់រង។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ គណៈគែប់គែងវាយតម្លែពីតំរូវការ និងបែូបាប៊ីលីតែ
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
ក្នុងការទទួលសា្គាល់ទែពែយសមែបត្តិ ឬ បំណុលដែលទាក់ទងនឹងការសងបែក់វិញ និងការកែសំរួលដោយផ្អែកលើសា្ថាន
ភាពដូចកាលបរិ
ច្ឆែទរបាយការណ៍
។
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យធនាគារផែ
សែង និងធនាគារជាតិ
នែកម្ពុជា
បុព្វលាភធានារា៉ាប់រងបន្តដែលបានផ្ទែរចែញ
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
បុព្វលាភធានារា៉ាប់រងខាងកែតែូវបានទទួលសា្គាល់

សែបតាមកិច្ចពែមពែៀងធានារា៉ាប់រងបន្តលើការទទួលបាន

ការបញ្ជាក់ពីអ្នកធានារា៉ាប់រងផ្នែកហើយក្នុងលក្ខណៈមួយដែលសមសែបទៅនឹងការបែពែឹត្តគណនែយែយសមែប់បែក់
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ចំណូលបុព្វលាភ។ ការផ្តល់ជូនពិសែសសមែប់ការធានារា៉ាប់រងឡើងវិញដោយមិនសមាមាតែ តែូវបានចាត់ទុកជា
បតាមគំ
ែការធានារា៉ាប់រកងដែ
ទទួលបាន។
ឥណទាន ការចំ
និងបុណា
រែបយសែ
ែទានសុ
ទ្ធរបស់រូន
ធនាគារបានធា្លា
់ចុះ ល0.35%
ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
បំណុលកិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រង
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
បំណុលកិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រងតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅពែលកិច្ចសនែយាតែូវបានបញ្ចូល

ហើយបុព្វលាភតែូវបាន

គិតថ្លែ។ បំណុលទាំងនែះរួមមានសំវិធានធនសមែប់បុព្វលាភរា៉ាប់រងដែលមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ និងការផ្តល់
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
សមែប់ការទាមទារសំណងដែលមិនទាន់ទូទាត់។
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ទុនបមែុងសមែប់បុព្វលាភរា៉ាប់រងមិនទាន់ទទួលសា្គាល់ ("UPR")
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
បុព្វលាភមិនទាន់រកបានតំណាងសមាមាតែនែកិច្ចសនែយាធានាទិញបុពលា
្វ ភធានារា៉ាបរ់ ងសុទដ
្ធ ល
ែ មិនទាន់ហស
ូួ កាល
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ផុតកំណត់នែកិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រងនៅចុងការិយបរិច្ឆែទ។ នាកាលបរិច្ឆែទរាយការណ៍ វិធីសាសែ្ដខាងកែមតែូវបាន
បែើដើមែបីកំណត់បុព្វលាភមិនទាន់ទទួលសា្គាល់៖
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ក) វិធីសាសែ្ដ 25% សមែប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមសមុទែ ផ្លូវអាកាស និងអាជីវកម្មឆ្លងកាត់ និង
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
ខ) វិធីសាសែ្ដ 1/365 (វិធីសាសែ្តពនែយារ) សមែប់ថា្នាក់ជំនួញដទែទៀត។

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ថ្លែដើមលើការទិញយក និងថ្លែដើមធានារា៉ាប់រងពនែយារ ("DAC")
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ការចំណាយសរុបនែការទិញ និងបន្តប័ណ្ណធានារា៉ាប់រងនែបែក់ចំណូលសុទ្ធដែលទទួលបានពីបុព្វលាភធានារា៉ាប់រង
តែូវបានទទួលសា្គាល់ថាបានកើតឡើង

និងតែូវបែងចែកឱែយបានតែឹមតែូវក្នុងរយៈពែលដែលអាចបង្កើនបែក់

ចំណូល។

44

83
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.7
សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
2.7.17
មធែយម។ សកម្មភាពធានារា៉ាប់រង (តពីទំព័រមុន)
ថ្លែដើមលើការទិញយក និងថ្លែដើមធានារា៉ាប់រងពនែយារ ("DAC") (តពីទំព័រមុន)
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែថ្ល
សែងែដ
ទៀតកំ
ពុងរទិ
អនុ
ត្តយុទ
្ធសាសែ្តទីប
ផែសាក
ៈបែកួត
ែងខា្លា
ំងនតែ
ដើូវមបង់
ែបីបក
ង្ក្នុងើនករណី
ចំណមា
ែកនការបញ្ច
ទីផែសាររបស់
ខ្ល័ណ
ួន។្ណ
ើមលើកា
ញវយក
ឬការកាត់
ែ រដែ
ច
់ ណ
ំ លល
ូ មានលក្ខ
ដែលមិណ
នអាចបែ
មបែ
ូលជ
បាន
ឬមិ
ប់ប

ប៉ុន្តែ បើទោ
ះជាមាន
ការបែព
ក័ន
ួត្ធ បែ
លមានលក្ខ
ណ
ៈខា្លា
នៅ្តែត
ក្នែូវុងបានទទួ
វិស័យធនាគារក្ន
ុងពែក្នះុងរាជាណាចកែ
កម្ព
ធនាគារកម្ព
ធានារា៉ា
ប់រងពាក់
មិនជ
តែែងូវដែ
បានពនែ
យារពែល
ឡើ
យំងកា្លា
ប៉ុន
លសា្គាល់នៅ
កំឡុងពែលដែ
លុជា
វាកើ
តឡើង។ ុ
បានដាក់ឱែការចំ
យដំណ
ើរការ
នូវប
យុនែ
ទះ្ធសាតែ
ស្ត
ែអាជីវកម្ម
ដើល
មែបដល់
ីពងែដ
ីកំណា
សកម្ម
ភាលដែ
ពអាជីល
វកម្ម
សំង
្នូលនែជាពិ
សែសគឺការផ្តល
ម្ចដល់
ី ភនាពែ
វិសល
័យ
ណា
យបែ
ូវបានពនែ
យារពែ
ក់កា
ថ្លែទា
ះអាចរកបានមកវិ
ញ់ប
ពីបែក
ុព់ក
្វលា

លក់ដុំនិងអនាគត។
រាយ វិស័យ
សែកា
វាកម្ម
និង
សហកា
គែ
សពាណិ
ជ្ជកម្ម
ជាពិត
ស
ែសគឺអាល
ជីវសា្គា
កម្មល
ខា់ថា
្នាតតូជាការចំ
ច និងណា
មធែយយនៅពែ
ម ដោយល
បែកើ
កាតន់ឡើ
ភា្ជាប
រាល់
រចំណា
យលើ
រទទួ
លបានទាំ
ងអស់
ែូវបានទទួ
ង់នូ
។វ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
បនា្ទាប់ពីការទទួលសា្គាល់ដំបូង ការចំណាយទាំងនែះតែូវបានធ្វើរំលស់/បែងចែកទៅតាមពែលវែលាយោងតាមប័ណ្ណ
ប់រងដើមដែល
ផ្តល
។ រំលស់តែូវបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលពែញលែញរួម។
ការវិភាធានារា៉ា
គរបាយការណ៍
ប
្រក់ច
់ចំណ
ំណូល
ូល
ការពិន
ឬញឹកញាប់ជាងនែះនៅ
ចំណូលការបែ
កិត
់សែយឡើ
ុទ្ធ ងវិញលើការចុះខែសាយតែូវបានអនុវត្តនៅកាលបរិច្ឆែទរាយការណ៍នីមួយៗ
ពែលដែលការបង្ហាញពីការចុះខែសាយកើតឡើង។ នៅពែលដែលចំនួនដែលអាចបែមូលបានមកវិញគឺតិចជាងតម្លែ

ចំណូលការបែ
ក់សុទ្ធរបស់
ធនាគារបានធា្លា
ុះ 7.94%្ល មកតែ
78.14ល
លនដុ
អាមែរិក ក្នុងឆ្នា
ដែលបានបង់
នោះការខាតបង់
លកើឱ់ចនភាពតមែ
តែឹម
វូ បានទទួ
សា្គាលល
់ក្នុង្លាររបាយការណ៍
លំទ្ធ2020
ផលពែបើ
ញធ
លែៀប
ញនឹរួង
មឆ្នា
។ំ

2019 មានចំ
លរ្លារនៅក្ន
អាមែុង
រិក
។ ការធា្លា
ក់ច
ុះនែបះ់គ
គឺដោ
យសារតែ
កាខុ
រធា្លា
់ចូវុះសមែ
ចំណូល
ក់ពគណនែ
ីបែក់បយ
ញ្ញែយ ើ
DACនួន តែ84.88
ូវបានពិនលនដុ
ិតែយផងដែ
ការធ្វ
ើតែស្តភា
ពគែ
ែន់ន
ែការទទួល
សកតែ
ប់រការបែ
យៈពែល
ធនាគារផែនីសម
ែងួយ
និៗ។
ងកមែិតទាបនែការបែក់។

បានគែ
ទង
ទួថ្ល
លែឈ
សា្គា្នួល
ល់នៅពែលដែលកិច្ចសនែយាដែលពាក់ព័ន្ធតែូវបានបញ្ចប់ ឬលុបចោល។
ចំណូលសុDAC
ទ្ធលតែ
ើកូវមែ
ជើងឈ
សារប់និ
ទុនបមែុងហានិភ័យដែលមិនបានរំពឹងទុក
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
នៅកាលបរិ
្ឆែទរបាយការណ៍
ួយៗ នកែ
ហ៊ុនពិនិត
ែយមើលល
ហានិ
ភ័យរដែ
នបានរំ
ពុះឹងនែ
ទុក
និង
ធ្វើនើត
ែស្តភាពគែប់
ក្នុងឆ្នាំ 2020
បើធច
ៀបនឹ
ងឆ្នាំ 2019 នីម
មានចំ
ួន ុម16.01
លនដុ
្លារអាមែ
ិក។លមិការធា្លា
ក់ច
ះភាគ
ចែ
ដោយសារតែ
គែនក់ន
ែបំណ
ុលដើ
មែបីក
ត់ថាតើ
មានការទាមទារសំ
ណះងលើ
ការឆ្ល
ររំព
ទុក
និជំងងការចំ
យពនែ
លើ
ចំណូលទាបពី
មែ
រូបិយ
ណត្ត
ិ និំណ
ងការផ្ទ
ែរបែ
ក់ ដោយសារផលប៉
ពាល់ស
នពីែកា
ងឹង
រាលដាល
ឺកូវីដ ណា
19 ដែ
លធ្វយាើឱរពែ
ែយប៉ល
ះពាល់
បុព
ភរា៉ាប់រប
ងដែ
លើការជួញ
ដូ្វលា
រនៅកែ
ែទល
ែសមិ
។នទាន់ទទួលសា្គាល់ឬអត់។ ការគណនានែះតែូវបែើការបា៉ាន់សា្មោនបច្ចុបែបន្ននែលំហូរសាច់បែក់
កិច្ចសនែយានាពែលអនាគត
(គិតបញ្ចូលពីសមាមាតែនែការខាតបង់នាពែលបច្ចុបែបន្ន)
បនា្ទាប់ពីបានគិតពីផល
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ចំណែញនែការវិនិយោគដែលរំពឹងថា
នឹងកើតឡើងលើទែពែយសមែបត្តិទាក់ទងនឹងបទបែបញ្ញត្តិបច្ចែកទែសធានា
រា៉ាប់រងទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធ។ បែសិនបើការបា៉ាន់បែមាណទាំងនែះបង្ហាញថា ចំនួនទឹកបែក់យោងនែបុព្វលាភរា៉ាប់រង
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
មិនទាន់ទទួលសា្គាល់ ដកថ្លែដើមទាក់ទងនឹងចំណាយទិញពនែយារពែល មិនគែប់គែន់ ភាពមិនគែប់គែន់នែះតែូវបាន
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
ទទួលសា្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលពែញលែញ ដោយរៀបចំសំវិធានធនសមែប់ភាពគែប់គែន់នែបំណុល។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ការវាយតម្លែលើបំណុលកិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រង
សំវិធានធនសមែ
់ការខាតបង់
និងណ
បុរងគឺ
ែបែទា
ទុនបមែង
ុ បសមែ
បប
់ ណ្តឥង
ឹ ណទាន
ទាមទារសំ
ថដ
ែន
្ល ម
ើ បា៉ានសា
់ ន
្មោ នែរាល់ការទាមទារ

និងបណ្តឹងទាមទារសំណងដែល

បានកើតឡើង ប៉ុន្តែមិនទាន់តែូវបានរាយការណ៍ ("IBNR") នៅកាលបរិច្ឆែទនែរបាយការណ៍ បែកចំ
់ ណែញដែល
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
បានរំពឹងទុកពីអ្នកធានារា៉ាប់រង ដោយបែើបែស់ព័ត៌មានតែឹមតែូវបំផុត។ ការបា៉ាន់បែមាណការផ្តល់សមែប់បណ្តឹង
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
ទាមទារសំណងលែចធ្លាពាក់ព័ន្ធនឹងការពែយាករណ៍អំពីបទពិសោធន៍នែការអះអាង នាពែលអនាគតរបស់កែុមហ៊ុន
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍នែពាកែយបណ្តឹងកន្លងមក។
ហែតុដូច្នែះ បណ្តឹងទាមទារនាពែលអនាគតអាចខុសពី
បទពិសោធន៍នែការប្ដឹងទាមទារជាក់ស្តែង ដោយសារដំណាក់កាលនែភាពមិនបែកដបែជាដែលពាក់ព័នន
្ធ ង
ឹ គមែង
បទពិសោធន៍ការអះអាងនាពែលអនាគតផ្អែកលើបទពិសោធន៍នែពាកែយបណ្តឹងកន្លងមក។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
2.7
សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2.7.17 សកម្មភាពធានារា៉ាប់រង (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ការវាយតម្លែលើបំណុលកិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រង (តពីទំព័រមុន)

ការវិភាគតារាងតុ
្រយការ
ភាពមិនបែកល
ដបែ
ជាទាំងនែះកើតឡើងពីការផ្លាស់ប្តូរហានិភ័យមូលដា្ឋាន

ការផ្លាស់ប្តូរការរីករាលដាលនែហានិភ័យ

ពែលវែលា និងចំនួននែការដោះសែយបណ្តង
ឹ ក៏ដច
ូ ជាភាពមិនបែកដបែជានៅក្នុងគំរូនែការពែយាករណ៍ និងការសន្មត
ទែពែយសកម្មសរុប
មូលដា្ឋាន។
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
2.7.18 មូលបតែ និងឈ្មួញជើងសារមូលបតែ
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ចំណូលពីកមែជើងសារ និងកមែសែវាកម្ម
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សម្ព័ន្ធធនាគារទទួលសា្គាល់ចំណូលពីការផ្ដល់សែវាតាមដំណាក់កាលនែសែវាកម្ម
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
បរិច្ឆែទរាយការណ៍។
ដំណាក់កាលដែលបានបំពែញរួចនឹងតែូវបានវាយតម្លែ

ដែលបានបំពែញរួចនាកាល
ផ្អែកលើការអង្កែតការងរដែល

បានអនុវត្ត។យធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
សមតុលែយមាននៅជាមួ
តែឹមថ្ងែទី3បែ
1 ខែ
ឆ្នាំ2020។
សធិន្នូ បើ
សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារដើរតួនាទីជាភា្នាកង
់ រក្នុងបែតិបត្តិការមួយ ចំណូលតែូវបានទទួលសា្គាល់តាមចំនួននែកមែ
ជើងសារសុទ្ធដែលរកបានដោយសម្ព័ន្ធធនាគារ។
ឥណទាន និងបុរែបែទាន

2.7.19 ឱនភាពនែទែពែយសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
តម្លែយោងនែទែពែយសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារ
ដែលមិនមែនជាទែពែយសកម្មក្នុង
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
កិច្ចសនែយា និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ តែូវបានតែួតពិនិតែយនៅកាលបរិច្ឆែទរាយការណ៍នីមួយៗ ដើមែបីកំណត់ថាតើមាន
ការ
តម្ល
បំណុលសរុ
ប បង្ហា
និងមូញ
លឱន
និធភាពនែ
ិមា្ចោស់ហ
៊ុន ែ។ បែសិនបើមានការបញ្ជាក់ណាមួយ ចំនួនទឹកបែក់ដែលអាចបែមូលបានមកវិញពីទែពែយ
សកម្មនឹងតែូវបា៉ាន់បែមាណ។

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
ការខាតបង់លើឱនភាពតមែ្លតែូវបានទទួលសា្គាល់ បែសិនបើតម្លែយោងនែទែពែយសកម្ម ឬឯកតាបង្កើតសាច់បែក់
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
(CGU) លើសពីចំនួនដែលអាចបែមូលមកវិញបាន។
មូលនិធិមាចំ
្ចោស
៊ុនក
របស់
ធ់ដ
នាគារមានចំ
នូល
ួន បានមកវិ
630.93 លនដុ
អាមែរឬិកCGU
។ គឺជាតម្លធ
ន់ហ
ួនទឹ
បែក
ែលអាចបែម
ញនែទល
ែពែយ្លារសកម្ម
ែ ជា
ំ ងក្នង
ុ ការបែើបែស់ និងតម្លែជាក់ស្ដែង
តែូវចំណាយតិចក្នុងការលក់។
ក្នុងការវាយតម្លែក្នុងការបែើបែស់លំហូរសាច់បែក់នាពែលអនាគតដែលតែូវបាន
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បា៉ានបែ
់ មាណតែូវបានបញ្ចុះតម្លែបច្ចុបែបន្នដោយបែើអតែបញ្ចុះតម្លែពន្ធ
ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវាយតម្លែទីផែសារ
បែក់បញ្ញបច្ច
ើរបស់
ុងធនាគារបានធា្លា
1.07%
ឹម 1,907.20
ដុលឬ
្លារអាមែ
រិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ុបែបអ
នតិ
្នអំថ
ពិជ
តម្ល
ី នក្នែពែ
លវែលានែបែកក់ ់ច
និុះងហានិ
ភ័យមកតែ
ជាក់លា
ក់ចំពោះទែលន
ពែយសកម្ម
CGU។
បែក់បញ្ញសមែ
ើរបស់ធ
សែង ងនែការធ្វើតែស្តលើឱនភាពតម្លែ
បនាគារផែ
់គោលបំណ

ដែលមិនអាចតែូវបានធ្វើសាកលែបងលក្ខណៈបុគ្គលតែូវបាន

ដាក់ជាកែុមរួមគា្នាទៅជាកែុមតូចបំផុតនែទែពែយសកម្ម ដែលបង្កើតលំហូរសាច់បែក់ពីការបែើបែស់បន្តដែលភាគចែើន
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ឯករាជែយពីលំហូរសាច់បែក់នែទែពែយសកម្មផែសែងទៀត ឬ CGU ។
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ការខាតបង់លើឱនភាពតម្លែតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលពែញលែញ។

ការខាតបង់លឱន
ើ

ភាពនែតម្លែបានទទួលសា្គាល់លើ CGUs តែូវបានចាត់បញ្ចូលជាដំបូងដើមែបីកាត់បន្ថយចំនួនបានផ្តល់ជូនដល់ CGU
(កែុម CGUs) និងបនា្ទាប់មកកាត់បន្ថយចំនួនរបស់ទែពែយសកម្មផែសែងៗទៀតនៅក្នុង CGU (កែុម CGUs) លើ
មូលដា្ឋានសមាមាតែ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.7
សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។ ឱនភាពនែទែពែយសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
2.7.19
កមែិតនែកា
របែកួតបែល
ជែងើឱនៅក្ន
ុងវិសត័យ
បានរំ
ឹងស
ថនឹ
ងមានសន្ទ
ុះកាន់
ែខា្លាំងឡើ
ង ្មោន
ដោយសារ
ធនាគារ
ី និត់
ង
ការខាតបង់
នភាពនែ
ម្លធនាគារតែ
ែតែូវបានកែូវត
មែូវ ព
បែ
ិនបើ
មានការផ្លា
ស់បត
្តូរការបា៉ា
ន់សា
ដែលបានបែ
ើ ដើមក
មែបីកថ្មំណ
ធនាគារផែចំសន
ែងួន
ទៀតកំ
ពក
ុង់ដ
អនុែល
វត្តអាចបែ
យុទ្ធសា
សែបានមកវិ
្តទីផែសារដែញ
ល។មានលក្ខ
ណៈបែល
កួតើឱ
បែនភាពនែ
ជែងខា្លាំងតម្ល
ដើែត
មែូវបបានកែ
ីបង្កើនចំប
ណ
ែកត
ទីដល់
ផែសាររបស់
។
ទឹកបែ
មូល
ការខាតបង់
ែរហូ
កមែិតខ្លមួួនយ
ប៉ុន្តែ បើទោ
ជាតម្ល
មានែជា
ការ
ក្ដែង
ួតនែ
បែទ
ជែព
ែងែយដែ
លមានលក្ខ
ណ
កា្លាក់នៅ
វិស
ុងពែ
រាជាណាចកែ
កម្ពុជា
ដែះល
ក់បែ
ស
សកម្ម
មិនលើស
ពីៈខា្លា
តម្លំងែជា
សក្ន្ដែងុងដែ
ល័យ
នឹធនាគារក្ន
ងតែូវបានកំ
ណះត់
ដកការរំលស់
បែធនាគារកម្ព
សិនបើមិន ុ
បានដាក់ឱែមានការខាតបង់
យដំណើរការនូវយុ
ទើឱ
្ធសា
ស្តែអាជីវែណា
កម្ម មួ
ដើយ
ម។
ែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
ល
នភាពតម្ល
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
2.7.20 ពន្ធលើបែក់ចំណូល
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
ការចំណាយពន្ធលើបែក់ចំណូលរួមមានពន្ធបច្ចុបែបន្ន
និងពន្ធពនែយារ។
ពន្ធនែះតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុង
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
របាយការណ៍លទ្ធផលពែញលែញ
លើកលែងតែខ្ទង់ដែលតែូវបានទទួលសា្គាល់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមូលធន
ឬ
លទ្ធផកល
ចំណូលការបែ
់សពែ
ុទញ
្ធ លែញផែសែងទៀត។
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានកំណត់ថា ការបែក់ និងទោសទណ្ឌពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធលើបែក់ចំណូល រួមទាំងការ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
កំណត់ពន្ធមិនបែកដបែជា មិនតែូវនឹងនិយមន័យនែពន្ធលើបែក់ចំណូលទែ ហើយហែតុដូច្នែះ ពន្ធនែះតែូវបានរាប់
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
បញ្ចូលក្នុង IAS 37 សំវិធានធន បំណុលយថាហែតុ និងទែពែយសកម្មយថាហែតុបានទទួលសា្គាល់ការចំណាយដែល
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចំណាយផែសែងទៀត។
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
បនា្ទាប់ពីការអនុម័ត CIFRSs អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារ មិនបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរមូលដា្ឋានពន្ធសមែប់ការគណនា
សមែ
ប់ផ
ះពាល់
ពថ្ល
ន្ធន
ែកា្នួល
រផ្លា
ស់បធ្តូរនាគារបានធា្លា
ទៅ CIFRSsកទែ
សម្ព
្ធធនាគារ មកតែ
និងធនាគារបានធ្វ
ើកាដុរសន្ម
ថាការ
ចំណូលសុពន្ធ
ទ្ធល
ើកមែ
ជលប៉
ើងសារ
និង
ែឈ
របស់
់ចុះ។ចំន
ួន ័ន
22.17%
ឹម 12.46 លន
ល្លារត
អាមែ
រិក
គែប់គែង
និងបែង
ុ លនដុ
បែយត
័ល
ក
្ន ង
ុ្ន ្លារអាមែ
ការវាយតម្ល
ែពន្ធដក
ែល
ូវបង់
និចែ
ងពន្ធ
ពនែយារ។ ការ
ក្នុងឆ្នាំ 2020
បើវាយតម្ល
ធៀបនឹងែត
ឆ្នាែូវមានភាពសមហែ
ំ 2019 មានចំនតួនុផល16.01
រិក។ ការធា្លា
់ចតែ
ុះនែ
ះភាគ
ើនដោយសារតែ

បែើប
ែស់កា
ត់ខុស
អាចនាំ
ះពាល់ជា
សមា្ភាន
រៈទៅលើ
របាយការណ៍
វត្ថដែ
ុ។ ល
បំណ
ចុង
ចំណូលទាបពី
កមែ
រូបរសន្ម
ិយណត្ត
ិ និៗគា្នា
ងការផ្ទ
ែរបែឱកែយ់មានផលប៉
ដោយសារផលប៉
ះពាល់
ែការឆ្លងរាលដាល
ជំងហ
ឺកូវិរីដញ្ញ19
ធ្វើឱុល
ែយប៉ពន្ធ
ះពាល់
កែ
និប
ងពន្ធ
ពនែ។យាររបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារតែូវស្ថិតកែមការកំណត់
និងកិច្ចពែមពែៀងជាមួយ
លើការជួញ
ដូរយ
នៅកែ
ែទែស
អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារ។

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
(ក) ពន្ធបច្ចុបែបន្ន
ចំណាយផែសែងៗរបស់
នួន 26.83
លប
្លារអាមែ
រិកទក្នែពុងែយអកម្ម
ឆ្នាំ 2020
ការ
ពន្ធបច្ចធ
ុបនាគារមានចំ
ែបន្នជាទែពែយសកម្ម
ហិរញ្ញវលនដុ
ត្ថុ និងពន្ធ
ច្ចុបែបន្ន
ហិរញ្ញដែ
វត្ថល
ុសទាបជាងចំ
មែប់ឆ្នាំបច្ចនុបួនែបន្ន0.56%
និងឆ្នាធៀបនឹ
ំមុនតែូវងបាន
ចំណាយនៅក្នុង
ឆ្នាំ តា
2019
ដែទឹល
មានចំ
នែល
ួន រំ26.98
ល្លារអាមែ
។ញ
វាស់
មចំនួន
កបែ
ក់ដ
ពឹងថានឹលនដុ
ងតែូវបានបែ
មូលរិក
មកវិ

ឬបង់ទៅឱែយអាជា្ញាធរពន្ធដារ។

អតែពន្ធ

និងចែបាប់ពន្ធដែលតែូវបានបែើដើមែបីគណនាចំនួនទឹកបែក់ដែលតែូវបានអនុម័ត
ឬតែូវបានអនុម័តជាធរមាន
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
តាមកាលបរិច្ឆែទរាយការណ៍នៅក្នុងបណា្ដាបែទែសដែលធនាគារធ្វើបែតិបត្តិការ និងបង្កើតបែក់ចំណូលជាប់
ពន្ធប
។់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែ
ពន្ធលើបែក់ចំណូលបច្ចុបែបន្នទាក់ទងនឹងខ្ទង់ដែលតែូវបានទទួលសា្គាល់ដោយផ្ទាល់ក្នុងមូលធន
ឬលទ្ធផល
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ពែញលែញផែសែងទៀតតែូវបានទទួលសា្គាល់ក្នុងមូលធន ឬលទ្ធផលពែញលែញផែសែងទៀត ហើយមិនមាននៅ
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលពែញលែញទែ។
គណៈគែប់គែងបានវាយតម្លជា
ែ បែចាំលើសា្ថានភាពដែលមាន
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
នៅក្នុងលិខិតបែកាសពន្ធទាក់ទងនឹងសា្ថានភាពដែលបទបែបញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធដារតែូវអនុវត្តតាមការបកសែយ និង
បង្កើតបទបែបញ្ញត្តិនៅពែលសមសែប។ ការបកសែយលម្អិតមាននៅក្នុងកំណត់សមា្គាល់ 15 ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
2.7
សែចក្ដីសង្ខែបគោលនយោបាយគណនែយែយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2.7.20 ពន្ធលើបែក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
(ខ) ពន្ធពនែយារ
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ពន្ធពនែយារតែូវបានទទួលសា្គាល់លើលម្អៀងបែក់ពន្ធបណោ្ដាះអាសន្ននៅកាលបរិច្ឆែទនែការរាយការណ៍

ទែពែយសកម្មសរុប
មូលដា្ឋានពន្ធនែទែពែយសកម្ម និងទែពែយអកម្ម និងចំនួនទឹកបែក់យោងសមែប់ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

រវាង

ទែពែយសកម្មសរុប
របស់
ុមាហ
នចំ
នួន
្លារអាមែ
ឹមថ្ង
ធ្នូ ឆ្នា
ំ2020 ជា
ពោលគឺ
ពន្ធ
ពនែធ
យានាគារកម្ព
រទែពែយអកម្ម
ិរញ្ញ
វត្ថ2,705.88
ុតែូវបានទទួលនដុ
លសា្គាល
ល់ស
មែបរិក
់លគិ
ម្អតៀតែ
ងបែ
កែទ
់ពី3ន្ធ1បខែ
ណោ្ដា
ះអាសន្ន
ប់ពន្ធ កើនឡើ
លើង
ក
1.09% លើសទែ
ពង
ែយសកម្ម
លែ
តែ៖ សរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
- នៅពែលដែលបំណុលពន្ធពនែយារកើតឡើងពីការទទួលសា្គាល់ដំបូងនែសុឆន្ទៈ ឬទែពែយសមែបត្តិ ឬទែពែយអកម្មនៅ
ក្នុងបែ
តធនាគារផែ
ិបត្តិការដែល
នជាការរួមបញ្ច
អាជីវកម្ម
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យ
សែងមិនិនងមែ
ធនាគារជាតិ
នែកូល
ម្ពុជា

ហើយនៅពែលបែតិបត្តិការនឹងមិនមានការប៉ះពាល់

ដល់បែក់ចំណែញគណនែយែយ និងពន្ធនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលពែញលែញឡើយ។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
- ពាក់ព័ន្ធនឹងលម្អៀងបែក់ពន្ធបណោ្ដាះអាសន្នជាប់ពន្ធ
ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងកែុមហ៊ុន
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
បុតែសម្ព័ន្ធ ក្នុងករណីពែលវែលានែការបង្វែរលម្អៀងបែក់ពន្ធបណោ្ដាះអាសន្នអាចតែូវបានគែប់គែង ហើយ
អាចសន្មតថា លម្អៀងបែក់ពន្ធបណោ្ដាះអាសន្នមិនអាចបង្វែរនាពែលអនាគត។
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ចំនួនទឹកបែក់យោងនែពន្ធពនែយារលើទែពែយសកម្ម តែូវបានពិនិតែយឡើងវិញនៅកាលបរិច្ឆែទរាយការណ៍នីមួយៗ
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
និងកាត់បន្ថយនៅកមែិតណាដែលអាចនឹងមានបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធគែប់គែន់ដើមែបីអនុញ្ញាតឱែយបែើបែស់ពន្ធ
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
ពនែយារលើទែពែយសកម្មមានទាំងអស់ ឬផ្នែកខ្លះ។ ពន្ធពនែយារលើទែពែយសកម្មដែលមិនទាន់ទទួលសា្គាល់តវែូ បាន
បំណុលសរុប និវាយ
ងមូតម្ល
លនិែនៅ
ធិមាកាលបរិ
្ចោស់ហ៊ុនច្ឆែទរបាយការណ៍នីមួយៗ និងតែូវបានទទួលសា្គាល់ក្នុងកមែិតដែលអាចសន្មតថា បែក់
ចំណែញជាប់ពន្ធនាពែលអនាគតនឹងបែមូលពន្ធពនែយារលើទែពែយសកម្ម។

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
ពន្ធពនែយារលើទែពែយសកម្ម
និងបំណុល
តែូវបានវាស់តាមអតែពន្ធដែលរំពឹងថានឹងតែូវបានអនុវត្តនៅក្នុង
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ការិយបរិច្ឆែទ នៅពែលទែពែយសកម្មតែូវបានទទួលសា្គាល់ ឬបំណុលតែូវបានទូទាត់ ផ្អែកលើអតែបែក់ពន្ធ
(ចែបាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធ) ដែលតែូវបានអនុម័ត ឬកែយមកតែូវបានអនុម័តនៅកាលបរិច្ឆែទរាយការណ៍។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
បែក់បញ្ញើរបស់ពន្ធ
អតិបថច្ចិជុបនែបន្ន

និងពន្ធពនែយាតែូវបានទទួលសា្គាល់ថាជាអត្ថបែយោជន៍ពន្ធលើបែក់ចំណូល

ឬចំណាយនៅក្នុង

របាយការណ៍លទ្ធផលពែញលែញ លើកលែងតែពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាស់វែងឡើងវិញនែឧបករណ៍បំណុល
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
តាមតម្លែជាក់ស្ដែង តាមរយៈលទ្ធផលរួមពែញលែញ (OCI) លម្អៀងអតែប្តូរបែក់បរទែស និងការបែបែួល
ូរសាច់ប
បែក់បញ្ញើរបស់លំ
ធហ
នាគារផែ
សែង ែក់ដែលតែូវបានគិតថ្លែ ឬបញ្ចូលក្នុង OCI ។
ូវបានធ្វ
ើចំណាគឺត់ក
ថាើន្នាកឡើ
់ឡងើងវិ43.46
ញពី លនដុ
OCI លចំ្លារអាមែ
ពោះរបាយការណ៍
លទ្ធ
ផលពែ
ញលែ
ញ
កលែសែង
ងបានកើ
ទាំងនែន
ះតែ
បែក់បញ្ញើរបស់ការលើ
ធនាគារផែ
ឡើ
ង 15.09%
រិកនៅឆ្នាំ 2019
មក
50.02
លន

រួមំ 2020។
ទាំងបែក់ចំណែញ/ខាតពនែយារ។ ធនាគារក៏ទទួលសា្គាល់ផលវិបាកពន្ធនែការទូទាត់ និងការចែញថ្លែដើម
ដុល្លារអាមែរិកក្នបូុងកឆ្នា
ទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលតែូវបានចាត់ថា្នាក់ជាភាគហ៊ុនដោយផ្ទាល់ក្នុងមូលធន។
ធនាគារទូទាត់ពន្ធពែយារលើទែពែយសកម្មរបស់ខ្លួនធៀបនឹងបំណុល

នៅពែលមានសិទ្ធិសែបចែបាប់ក្នុងការទូទាត់

ពន្ធ និងបំណុលពន្ធបច្ចុបែបន្ន ហើយធនាគារមានគោលបំណងទូទាត់ដុល។
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87
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
2.7
សែចក្ដបីស
ែបប
គោលនយោបាយគណនែ
យែយសំខាបន់់ទៗ
ំព័រនមុននិ)ងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
តមែូវការសមែ
់ហង្ខ
ិរញ្ញ
ែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែ
ិញ(តពី
គែហទដា្ឋា
មធែយម។
2.7.21 បំណុលយថាហែតុ
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ក្នុងករណីដែលមិនមានលទ្ធភាពដែលថាលំហូរនែផលបែយោជន៍សែដ្ឋកិច្ច នឹងតែូវបានទាមទារ ឬចំនួនទឹកបែក់
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ដែលមិនអាចបា៉ាន់សា្មោនបាន នោះកាតព្វកិច្ចមិនតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍នែសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និង
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
តែូវបានបង្ហាញថា ជាបំណុលដែលមានទំនល
ួ ខុសតែូវលើកលែងតែបបា
ូែ ប៊ល
ី ត
ី ន
ែ ល
ែ ំហូរផលបែយោជន៍សដ
ែ ក
្ឋ ច
ិ ្ច
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
គឺនៅឆ្ងាយ។ កាតព្វកិច្ចដែលអាចមានដែលអត្ថិភាពនឹងតែូវបានបញ្ជាក់ដោយការកើតឡើង ឬការមិនកើតឡើងនែ
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
ពែឹត្តិការណ៍នាពែលអនាគតមួយ ឬចែើន ក៏តែូវបានបង្ហាញថាជាបំណុលជាប់លាប់ផងដែរដរាបណាបែូបាប៊ីលីតែនែ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
លំហូរផលបែយោជន៍សែដ្ឋកិច្ចនៅឆ្ងាយ។
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
2.7.22 ទែពែយសកម្មយថាហែតុ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
ក្នុងករណី មិនមានលទ្ធភាពលំហូរចូលនែផលបែយោជន៍សែដ្ឋកិច្ច ឬចំនួនទឹកបែក់ មិនអាចតែូវបានបា៉ាន់បែមាណ
ហើយទែពែយសកម្មមិនតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍នែសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងតែូវបានបង្ហាញជាទែពែយ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
សកម្មយថាហែតុ លើកលែងតែបែូបាប៊ីលីតែនែលំហូរផលបែយោជន៍សែដ្ឋកិច្ចនៅឆ្ងាយ។ ទែពែយសមែបត្តិដែលមាន
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
សែប់នឹងតែូវបានបញ្ជាក់ដោយការកើតឡើង ឬការមិនកើតឡើងនែពែឹត្តិការណ៍នាពែលអនាគតមួយ ឬចែើន។
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
2.8
ស្តង់ដារបានចែញផែសាយ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានបែសិទ្ធភាព
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ស្តង់ដារ និងការកែបែថ្មី ពែមទាំងការបកសែយតែូវបានចែញ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានបែសទ
ិ ភា
្ធ ព រហូតដល់កាលបរិច្ឆែទ
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ចែញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារតែវូ បានបង្ហាញខាងកែម។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
មានគោលបំណងបែើបែស់ស្តង់ដារនិងការកែបែ និងការបកសែយថ្មី បែសិនបើអាចអនុវត្តបាននៅពែលមាន
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
បែសិទ្ធភាព។
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
កិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រង CIFRS 17
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ2017 IASB បានចែញកិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រង CIFRS 17 ដែលជាស្តង់ដារគណនែយែយថ្មី
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
សមែប់កិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រងដែលផ្ដោតលើការទទួលសា្គាល់ និងវាស់វែង បទបង្ហាញ និងការបញ្ចែញព័ត៌មាន។
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
នៅពែលមានបែសិទ្ធភាព CIFRS 17 នឹងជំនួសកិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រង CIFRS 4 ដែលតែូវបានចែញនៅឆ្នាំ
2005។
CIFRS
17របស់
អនុធ
វត្តនាគារបានកើ
ចំពោះកិច្ចសន
នែឡើ
យាធានារា៉ា
ប់រងគែបក្ន់ប
ែភំ ែទ2019
(ពោលគឺ
ការធានារា៉ា
ប់រងជី
វិត ។
ការធានារា៉ាប់
អតែចំណា
យទៅលើ
ចំណូល
ងពី 24.39%
ុងឆ្នា
ដល់ 27.50%
នៅឆ្នា
ំ 2020
រងទូទៅ ការធានារា៉ាប់រងដោយផ្ទាល់ និងធានារា៉ាប់រងឡើងវិញ) ដោយមិនគិតពីបែភែទនែអង្គភាពដែលចែញ
សំវិធានធនសមែ
ប់កាបរខាតបង់
និងបុរយ
ែបចំ
ែទាននួន
ប័ណ្ណធានារា៉ា
់រង ក៏ឥដណទាន
ូចជាការធានាមួ

និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលក្ខណៈពិសែសនែការចូលរួម

ដែលចាំបាច់។ ការលើកលែងវិសាលភាពជាក់លាក់មួយចំនួន នឹងតែូវអនុវត្ត។ CIFRS 17 ណែនាំពីតមែូវការ
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
គណនែយែយថ្មីសមែប់ផលិតផលធនាគារ
ដែលមានលក្ខណៈធានារា៉ាប់រងដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការកំណត់
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
ថាតើឧបករណ៍មួយណា ឬ សមាសធាតុណាមួយដែលមាននៅក្នុងវិសាលភាពនែ CIFRS 9 ឬ CIFRS 17 ។
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

38
88

49

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
2.
គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
2.8
ស្តង់ដារបានចែញផែសាយ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានបែសិទ្ធភាព (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
កិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រង CIFRS 17 (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ប័ណ្ណឥណទាន និងផលិតផលសែដៀងគា្នាដែលផ្តល់ការធានារា៉ាប់រង៖ អ្នកចែញផលិតផលទាំងនែះភាគចែើននឹង
ការវិភាអាច
គតារាងតុ
ល្រយការ
បន្តដោយបែ
ើបែពែឹត្តកម្មគណនែយែយដែលមានសែប់ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអនុលោមតាម

CIFRS

9។

CIFRS 17 មិនរាប់បញ្ចូលវិសាលភាពនែកិច្ចសនែយាប័ណ្ណឥណទានរបស់ខ្លួន (និងកិច្ចសនែយាសែដៀងគា្នាផែសែងទៀត
ទែពែយសកម្មសរុប
ដែលផ្តល់ការរៀបចំឥណទាន ឬការទូទាត់) ដែលតែូវនឹងនិយមន័យនែកិច្ចសនែយាធានារា៉ាប់រង បែសិនបើមាន
ហើ
ភាធ
ពមិ
នបានបញ្ច
ូលការវាយតម្ល
ែនែហា
និភ័យ
ធានារា៉ា
់រងគិតតែឹមដែ
ពធ
័ន្នូ ្ធអ
ិជនឯកត្ត
បុគក
្គលើន
ក្នឡើ
ុងការ
ទែពែយសកម្ម
សយ
រុបអង្គ
របស់
នាគារកម្ព
ុមានចំ
នួន 2,705.88
លនដុ
ល
្លារអាមែបរិក
ថ្ងល
ែទី3ពាក់
1 ខែ
ឆ្នាតិំ2ថ020
ពោលគឺ
ង
កំណ
ត់ត
ែនែកិច
អតិ
នៅពែ
លន
ការធានារា៉ា
់រងតែូវស
បានផ្ត
ល់ជាុងផ្ន
យនែភាគចែ
លក្ខខណ្ឌ
1.09% លើ
សទែ
ពម្ល
ែយសកម្ម
ស្ចស
រុបនែយា
គិជាមួ
តតែយ
ឹមថ្ង
ែទថ
ី31ិជននោះ។
ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។
ការកើ
ឡើងទែពបែយសកម្ម
រុបនៅក្ន
ឆ្នាែកំ មួ
2020
ើន
កិចណ
្ចសនែើនយាការដាក់
ប័ណ្ណឥប
ណទាន
អ្នក
ចែធនាគារផែ
ញផែសាយប័សណ
ែូវ៖ ពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
ដោយសារកំ
ែក់បញ្ញ
ើនៅ
ែង និ្ណត
ងទែ

- ញ៉ែកសមាសភាគធានារា៉ាប់រង ហើយអនុវត្ត CIFRS 17 ទៅលើការធានារា៉ាប់រងនោះ
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
- អនុវត្តស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបានផែសែងទៀត (ដូចជា CIFRS 9, CIFRS 15 ចំណូលពីកិច្ចសនែយាជាមួយអតិថិជន
ឬ CIAS 37
សំវិធានធនសែងទែ
ពែយអកម្ម
យថាហែ
ុ និងនទែ
ពែយងសកម្ម
យថាហែ
តុ)ឹមចំពោ
ះសមាសធាតុ
ែសែង្លារទៀត
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យធនាគារផែ
របស់
ធនាគារកម្ព
ុបាតនកើ
ឡើ
3.71%
មកតែ
1,448.22
លនដុផ
ល
អាមែរិកគិត
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
កិច្ចសនែយាផ្តល់បែក់កម្ចីដែលតែូវនឹងនិយមន័យនែធានារា៉ាប់រង ប៉ុន្តែកំណត់សំណងសមែប់ពែឹត្តិការណ៍ធានារា៉ាប់រង
ទៅនឹងចំនួនទឹកបែក់ដែលតែូវការដើមែបីទូទាត់កាតព្វកិច្ចរបស់មា្ចាស់ប័ណ្ណធានារា៉ាប់រង
ដែលបង្កើតឡើងដោយ
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
កិច្ចសនែយា៖ អ្នកចែញបែក់កម្ចីបែបនែះ ឧទាហរណ៍៖ បែក់កម្ចីជាមួយការលើកលែងលើការទទួលមរណៈភាព
ឥណទាន មានជមែ
និងបុរែបើស
ែទាក្ននសុ
ទ្ធរបស់
នាគារបានធា្លា
ក់ចុះ 0.35%
ឬស្មើនឹង ត3.99
ល្លារុង
អាមែ
ិកផលប័
មកតែ
1,137.56
ុងការអនុ
វត្តធCIFRS
9 ឬ CIFRS
17។ ការបោះឆ្នា
នឹងធ្វលនដុ
ើឡើងនៅក្ន
កមែរិត
តឹមែ និង
មិនអាច
លនដុលដក
្លារអាមែ
រិក
ក្នុងឆ្នាយ
ំ 2020។
ហូត
បានឡើ
។
CIFRS
17និធមានបែ
បំណុលសរុ
ប និងមូល
ិមា្ចោស់ហស
៊ុនិទ្ធភាពសមែប់រយៈពែលរបាយការណ៍នៅដើមឆ្នាំ

ឬបនា្ទាប់ពីថ្ងែទី1

ខែមករា

ឆ្នាំ2023

ដោយមានតួលែខបែៀបធៀប។ ការដាក់ពាកែយមុនកាលកំណត់តែូវបានអនុញ្ញាត ដោយហែតុថាអង្គភាពតែូវអនុវត្ត

CIFRS
ងCIFRS 15កនៅ
្ឆែទអនុ
CIFRSលនដុ
17 ដំបល
ូង។្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
បំណុលសរុ
បរបស់9ធនិ
នាគារបានធា្លា
់ចុះចំឬមុ
នួននកាលបរិ
0.88% ច
ឬស្ម
ើនវឹងត្ត 18.38
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
បច្ចុបែបន្ន សម្ព័ន្ធធនាគារកំពុងស្ថិតក្នុងការវាយតម្លែផលប៉ះពាល់នែការអនុម័ត CIFRS 17 លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
។ ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
មូលនិធិមារបស
្ចោស់ហ់ខ
៊ុន្លួន
របស់
បែក់បញ្ញឧបករណ៍
ើរបស់អតិថ
ហិជិរន
ញ្ញវត្ថុ CIFRS 9 កមែ 10% លើតែសសា
្ដ កលែបងសមែប់ការមិនទទួលសា្គាល់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ំ 2020។
បែក់បញ្ញជាផ្ន
ើរបស់ែក
អមួ
តិយ
ថិជ
នក្ន
ុងធនាគារបានធា្លា
កែចា
់ចុះំឆ1.07%
1,907.20 លន
ដុល
ិកក្នណ
ុងឆ្នាើរការស្ត
នែ
ដំណ
ើរការកែលម្អប
្នាំក្នុងកំឡមកតែ
ុងឆ្នាំ ឹម2018-2020
របស់
ខ្លួន្លារអាមែ
ចំពោរះដំ
ង់ដារ CIFRS
ញសការធ្វ
ើវិសោធនកម្មលើ CIFRS 9។ ការធ្វើវិសោធនកម្មនែះបញ្ជាក់អំពីកមែដែលអង្គភាពមួយរួម
បែក់បញ្ញIASB
ើរបស់ធបានចែ
នាគារផែ
ែង
បញ្ចូលនៅពែលវាយតម្លែថាតើលក្ខខណ្ឌនែបំណុលហិរញ្ញវត្ថុថ្មី
ឬបានកែបែមានភាពខុសគា្នាខា្លាំងពីលក្ខខណ្ឌនែ
បែក់បញ្ញបំ
ើរបស់
ធ
នាគារផែ
ស
ង
ែ
បានកើ
ន
ឡើ
ង
15.09%
គឺ
ក
ន
ើ
ឡើ
ង
43.46
លនដុ
អាមែររវាងអ្ន
ិកនៅក
ឆ្នាខ្ចំ ី និ
2019
ណុលហិរញ្ញវត្ថុដើម។ កមែទាំងនែះរួមមានទាំងអ្នកដែលបានបង់ ឬទទួល
ល្លារកមែ
ងអ្នកមក
ឱែយខ្ច50.02
ីរួមទាំងលន
កមែ

ដុល្លារអាមែដែ
រិកល
ក្នបានបង់
ុងឆ្នាំ 2020។
ឬទទួលដោយអ្នកខ្ចី ឬអ្នកឱែយខ្ចីក្នុងនាមអ្នកផែសែង។ អង្គភាពអនុវត្តការធ្វើវិសោធនកម្មលើបំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុដែលតែូវបានកែបែ ឬផ្លាស់ប្តូរនៅ ឬបនា្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនែរយៈពែលរបាយការណ៍បែចាំឆ្នាំដែលអង្គភាព
ដំបូងអនុវត្តការធ្វើវិសោធនកម្ម។

50
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

342,477,576

6,886,652

31,100,661

304,490,263

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ឬបនា្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនែរយៈពែលបែចាំឆ្នាំដែលវានឹងអនុវត្តការធ្វើវិសោធនកម្មដំបូងហើយមិនរំពឹងថា

វិស័យធនាគារ

ការធ្វើវិសោធនកម្មនែះមានបែសិទ្ធភាព សមែប់របាយការណ៍ការិយបរិចែ្ឆទបញ្ចប់បែចាំឆ្នាំដែលចាប់ផ្តើមនៅ ឬបនា្ទាប់ពីថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2022 ដោយមានការអនុម័តមុន។ ធនាគារនឹង

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2.5)

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

នៅតែមាន

84,043,577

1,689,976

7,632,064

ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

74,721,537

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

ធនាគារ

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង

280,139,836

3,501,105

29,181,471

247,457,260

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

6,886,652

69,255,831
342,478,118

865,539

7,214,208
31,100,661

61,176,084
304,490,805

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

2.5)

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

(កំណត់សមា្គាល់

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ CIFRS 9 កមែ 10% លើតែសសា
្ដ កលែបងសមែប់ការមិនទទួលសា្គាល់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

ពាន់រៀល ដុលា្លារអាមែរិក

2020

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

84,043,710

1,689,976

7,632,064

ដុលា្លារអាមែរិក

សម្ព័ន្ធធនាគារ

វានឹងបណា្ដាលឱែយមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឡើយ។

ឬផ្លាស់ប្តូរនៅ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

2019

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

74,721,670

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
3,501,105

280,140,949

865,539

69,256,106

29,181,471

247,458,373

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

7,214,208

61,176,359

ដុលា្លារអាមែរិក

គោលនយោបាយគណន្រយ្រយ (តពីទំព័រមុន)

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

2020

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

អនុវត្តការធ្វើវិសោធនកម្មលើបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលតែូវបានកែបែ

2.8 ស្តង់ដារបានចែញផែសាយ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានបែសិទ្ធភាព (តពីទំព័រមុន)

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
សាច់បែក់ក្នុងដែមានដូចខាងកែម៖

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

សាច់បក
ែ ក
់ ង
ុ្ន ដែជារូបយ
ិ ប័ណ្ណ

សាច់បែក់ក្នុងដែជារៀល

សាច់ប្រក់ក្នុងដ្រ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សាច់បែក់ក្នុងដែជាដុលា្លារអាមែរិក

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

3.

2.

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
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បរទែសដទែទៀត

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

51

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
2,458,665,443

1,356,711,739

2.5)

759,476,128

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

342,477,576

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

332,935,396

603,353,483
2,698,661,289

1,457,363,107

280,139,836

ទែពែយសកម្មសរុប

2.5)

ពាន់រៀល

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

(កំណត់សមា្គាល់

ធនាគារ

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

961,158,346

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

186,374,510

84,043,577

ដុលា្លារអាមែរិក

2019

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

2020

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង

1,366,022,118

342,478,118

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

667,159,775

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

759,476,128

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

2,467,976,364

237,616,402

360,287,542

ដុលា្លារអាមែរិក

69,255,831

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

605,638,372

335,220,152

186,374,510

សមែប់គោលបំណងរបាយការណ៍លំហូរសាច់បែក់ សាច់បែក់ និងសាច់បែក់សមមូលរួមមាន៖

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ដុលា្លារអាមែរិក

2019

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

84,043,710

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

2,704,727,241

967,223,185

1,457,363,107

280,140,949

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

2.5)

ពាន់រៀល

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

(កំណត់សមា្គាល់

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

2020

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

3. សាច់ប្រក់ក្នុងដ្រ (តពីទំព័រមុន)

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

668,659,392

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

239,115,744

360,287,542

69,256,106

ដុលា្លារអាមែរិក

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

សមតុលែយជាមួយធនាគារផែសែងៗ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

សមតុលែយនៅធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

52

សាច់បែក់ក្នុងដែ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

91
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
យោងតាមបែកាសរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាលែខ ធ7-020-230 ចុះ ថ្ងែទី18 ខែមីនា ឆ្នាំ2020 ធនាគារតមែូវឱែយរកែសាចំនួនទឹកបែក់បំរុងកាតព្វកិច្ចនៅធនាគារជាតិនែកម្ពុជាក្នុងទមែង់ជាបែក់

2,499,313,678

937,250,000

36,675,000

93,925,502

347,700,626

វិស័យធនាគារ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

2.5)

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

1,083,762,550

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

613,328,510

230,000,000

9,000,000

265,954,000

23,049,203

ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

85,325,307

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

ធនាគារ

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
634,834,996 2,567,907,559

1,399,974,500

36,417,353

551,917,598

80,326,160

499,271,948

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

2.5)

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

បញ្ញើកាតព្វកិច្ច គណនាតាមអតែ 7.00% នែបែក់បញ្ញើអតិថិជនជារូបិយវត្ថុរៀល និងជារូបិយប័ណ្ណបរទែសកែពីរូបិយវត្ថុរៀល។

2,506,241,178

346,100,000
937,250,000

9,003,054
43,602,500

19,858,136

136,444,400
1,083,762,550

2.5)

ពាន់រៀល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

347,700,626

123,429,406

ដុលា្លារអាមែរិក

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

93,925,502

2020

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

615,028,510

230,000,000

10,700,000

265,954,000

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

23,049,203

ដុលា្លារអាមែរិក

2019

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

85,325,307

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
1,399,974,500

2,574,784,059

346,100,000

636,534,996

43,293,853

551,917,598

80,326,160

499,271,948

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

10,703,054

136,444,400

19,858,136

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

123,429,406

2020

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ដុលា្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

សមតុលែយជាមួយធនាគារជាតិនែកម្ពុជា រួមមាន៖

4. សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

បែក់បមែុងកាតព្វកិច្ច

មូលបតែអាចជួញដូរបាន

បែក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

បែក់បមែុងកាតព្វកិច្ច

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

គណនីចរន្ដជាបែក់រៀល

គណនីចរន្ដជាបែក់ដុលា្លារអាមែរិក

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
4. សមតុល្រយជាមួយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
បែក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

ធនាគារ
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
យោងតាមបែកាសរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាលែខធ7-01-136 ចុះថ្ងែទី15 ខែតុលា ឆ្នាំ2001 គែប់ធនាគារតមែូវឱែយតម្កល់
ការវិ
ភា
លដ
្រយការ
បែ
កគតារាងតុ
់ចំនួន 10% នែ
ើមទុនចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនែកម្ពុជា។ បែក់តម្កល់នែះ គឺមិនអាចបែើបែស់ក្នុងបែតិបត្ដិការបែចាំ
ថែ្ងរបស់ធនាគារបានឡើយ ប៉ុន្ដែធនាគារអាចដកយកវិញបាននៅពែលដែលធនាគារសមែចចិត្ដឈប់ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុង
ទែពែយសកម្មសរុប
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។
ទែពែយកែ
សកម្ម
រុបរបស់បធ់រងកម្ព
នាគារកម្ព
ុមាក
នចំ
លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
ុមហ៊ស
ុនធានារា៉ា
ុឡុនបា៉ា
ភីន
អួន
ិល2,705.88
សុី

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
អនុលោណ
មតាមអនុ
កែឹតប
ែយស្ដែកីព់បីកា
រធានារា៉ា
ប់រង ចុះសថ្ង
ុលា ឆ្នា
ំ2001
ងសារាចរលែខ 009 របស់កែសួងសែដ្ឋកិច្ច
ដោយសារកំ
ើនការដាក់
ញ្ញ
ើនៅធនាគារផែ
ែង ែទនិី2ង2ទែខែ
ពត
ែយសកម្ម
ពន្ធ
ពនែយានិ
រ។

និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងែទី9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2002 កែុមហ៊ុនធានារា៉ាប់រងតមែូវឱែយមានបែក់បញ្ញើតម្កល់តាមចែបាប់ ស្មើនឹង 10% នែដើម

សមតុទុល
ែយមាននៅជាមួ
ធនាគារផែន
សែងែកនិម្ពងុជា
ធនាគារជាតិ
នែកម្ពុជា
នចុ
ះបញ្ជីជាមួយយ
ធនាគារជាតិ
។

ុន កម្ពុ សុីឃ
ួរឹធី ភីអិលសុ
សមតុកែ
លុមែយហ៊
មាននៅជាមួ
យែយធនាគារផែ
សែងី របស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
បែក់បញ្ញើតម្កល់តាមចែបាប់តែូវបានរកែសាទុកជាមួយធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

អនុលោមតាមចែបាប់ស្ដីពីការបោះផែសាយ

និងការជួ
រមូែទា
លនបតែ ដូចបានបានកំណត់ក្នុងបែការ 17 នែបែកាស លែខ 009 គមក/09 ចុះថ្ងែទី 18 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2009
ឥណទាន
និងញ
បុរដូែប
ស្ដីពីការផ្ដល់អាជា្ញាប័ណ្ណកែុមហ៊ុនមូលបតែ និងភា្នាក់ងរមូលបតែរបស់គណៈកម្មការមូលបតែកម្ពុជា (គ.ម.ក)។
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
មូលបតែអាចជួញដូរបាន
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
មូលបតែអាចជួញដូរបានទទួលបានការបែក់ពី 0.02% ទៅ 1.08% ក្នុងមួយឆ្នាំ(2019៖ 0.19% ទៅ 1.08%)។
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
អតែការបែក់

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អតែការបែក់បែចាំឆ្នាំលើសមតុលែយនៅធនាគារជាតិនែកម្ពុជាមានដូចខាងកែម៖
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
2020
2019
រន្ដ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
មូលនិគណនី
ធិមា្ចោសច់ហ
បែក់បមែុងកាតព្វកិច្ច
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បែក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

គា្មោន

គា្មោន

គា្មោន

គា្មោន

0.09% - 0.47%

0.54%- 0.72%

អាអចជួ
របាន
0.02%
1.08%
0.19% - 1.08%
បែកមូ
់បល
ញ្ញបតែ
ើរបស់
តិថញ
ិជដូ
នក្ន
ុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លន
ដុល្លារ-អាមែ
រិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារទទួលបានចំណូលការបែក់ចំនួន 964,937 ដុលា្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 និង 3,280,777
ក្នុងឆ្នាំ ស2019
(កំន
ណ
ត់ង
ស15.09%
មា្គាល់ 19)។
បែកដុ
់បលា
ញ្ញ្លារើរអាមែ
បស់ធរិក
នាគារផែ
ែងបានកើ
ឡើ
គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

គណនីចរន្ត និងគណនីសនែសំមាននៅក្នុងធនាគារក្នុងសែុក និងកែសែុកទទួលបានការបែក់ក្នុងអតែចាប់ពី 0.08% ទៅ 0.52% ក្នុងមួយឆ្នាំ (2019៖ 0.08% ទៅ 0.52%)។

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅឆ្នាំ2020 សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានបង្វែរមកវិញនូវ ការផ្តល់សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់លើសមតុលែយជាមួយធនាគារផែសែងទៀតដែលមានចំនួន 51,378 និង 10,360 ដុលា្លារអាមែរិក

3,191,188,641

(968,435)

3,192,157,076

291,506,876

ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

វិស័យធនាគារ

-

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2,900,650,200

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

នៅតែមាន

783,113,777

(237,653)

783,351,430

711,816,000

71,535,430

ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

-

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

ធនាគារ

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
3,290,158,946

(919,400)

3,291,078,346

3,114,650,000

176,428,346

ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

-

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

3,200,151,983

(935,697)

3,201,087,680

2,900,650,200

291,474,139

8,963,341

ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

បញ្ញើទាក់ទងនឹងបញ្ញើមានកាលកំណត់ទទួលបានការបែក់ចាប់ពី 0.10% ដល់ 3.70%ក្នុងមួយឆ្នាំ (ឆ្នាំ2019៖ 1.55% - 3.70%)។

813,389,109

(227,293)

813,616,402

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

770,000,000

ដុលា្លារអាមែរិក

-

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

43,616,402

2020

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

785,313,370

(229,619)

785,542,989

2,199,593

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

711,816,000

2019

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

71,527,396

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

(ឆ្នាំ2019៖ 73,086 និង 58,777 ដុលា្លារអាមែរិក)។

(919,400)

3,297,143,184

3,114,650,000

3,296,223,784

2020

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

176,428,346

6,064,838

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

814,888,451

(227,293)

សមតុលែយជាមួយធនាគារផែសែងៗរួមមាន៖

5.សមតុល្រយជាមួយធនាគារផ្រស្រងៗ

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

815,115,744

770,000,000

43,616,402

ដុលា្លារអាមែរិក

1,499,342

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

ធនាគារកែសែុក

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សំវិធានធនសមែប់ឥណទាន

គណនីចរន្ដ និងសនែសំជាមួយ៖

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

38
94

ខាតបង់រំពឹងទុក

ក្នុងឆ្នាំ

បែក់បញ្ញើ

អាមែរិក

ធនាគារក្នុងសែុក

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

55

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
6. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ឥណទាន និងបុរែបែទានរបស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានដូចខាងកែម៖
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2020
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ពាន់រៀល
ដុលា្លារអាមែរិក
(កំណត់សមា្គាល់
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
2.5)

ដុលា្លារអាមែរិក

ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

ឥណទានមានការកំណត់
ទែពែយសកម្មសរុប

763,167,776

3,109,908,688

746,904,773

3,021,229,807

2019

ឥណទានវិបារូបន៍
268,780,047
1,087,215,290
289,591,199
1,180,084,136
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
ឥណទានគែហដា្ឋាន
106,743,800
431,778,671
77,934,749
317,584,100
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
សក្ខីបតែ
ជំន
កចិត្ត បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែ
17,218,276
69,647,926
8,339,331
33,982,772
ដោយសារកំ
ណ
ើនឿទុ
ការដាក់
សែង និងទែពែយសកម្ម
ពន្ធពនែយារ។
ប័ណ្ណឥណទាន
1,628,012
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
ឥណទានយានយន្ដ

6,585,309

3,022,582

12,317,022

198,684

803,677

185,708

756,760

5,109,520

20,668,008

5,418,907

22,082,047

-

-

520,000

2,119,000

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
ឥណទាន និងបុរែបែទានដុល
1,141,473,592
4,617,260,680
1,142,241,345
4,654,633,478
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ការបែក់ដែលតែូវទទួល
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
បែក់ផែសែងៗដែលតែូវទទួល

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
សរុប
1,146,583,112
4,637,928,688
1,148,180,252
4,678,834,525
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
សំវិធានធនសមែប់អុីមភែរមិន

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
លើឥណទាន និងបុរែបែទាន

(9,026,774)

(36,513,301)

(6,630,659)

(27,019,934)

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធ
1,137,556,338
4,601,415,387
1,141,549,593
4,651,814,591
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុលរ្លា អាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
6. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
ការវិភាគបន្ថែមលើឥណទាន និងបុរែបែទានចំពោះអតិថិជនមានដូចខាងកែម៖
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែក.
យម។បមែបមែួលនែសំវិធានធនសមែប់អុីមភែរមិនលើឥណទាន និងបុរែបែទាន

2020
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ដំណាក់កាល 1 ដំណាក់កាល 2
ដំណាក់កាល 3
សរុប
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។

ដុលា
្លារអាមែ
រិកកា្លានៅដុ
្លារអាមែ
រិក
្លារអាមែរិក កម្ពុជា
ដុលា
្លារអាមែរិក ុ
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខ
ណ
ៈខា្លាំង
ក្នលា
ុងវិស
័យធនាគារក្ន
ុងដុ
ពែលា
ះរាជាណាចកែ
ធនាគារកម្ព

បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
សមតុលែយនាដើមការិយបរិច្ឆែទ
3,474,372
374,688
2,781,599
6,630,659
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
ទែពែយសកម្មថ្មី ដំណាក់កាល 1
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020
422,510
422,510
ែយសកម្មថ្មី ដែលប
បានផ្ទ
ែរទៅ
ការវិទែ
ភាពគរបាយការណ៍
្រក់ច
ំណូល
ដំណាក់កាល 2 និងដំណាក់កាល
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
3 នាថ្ងទ
ែ 3
ី 1 ខែធូ្ន ឆ្នា2
ំ 020

-

297,804

167,411

465,215

សិទ្ធភាកពនែ
របែមធូល
និង
ចំណូលបែការបែ
់សុទកា
្ធរបស់
នាគារបានធា្លា
ក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

សែងៗនៅ
ក្នុងតារាង
2019 ចលនាផែ
មានចំនួន
84.88
លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
តុលសែយែង
ការដែ
លតែិតូវទទួ
ល ការបែក់។
ធនាគារផែ
និងកមែ
ទាបនែ

ផ្ទែរទៅដំណាក់កាល 1
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ផ្ទែរទៅ ដំណាក់កាល 2

(291,080)

(79,690)

(405,740)

(776,510)

142,696

(142,696)

-

-

(185,318)

208,313

(22,995)

-

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ផ្ទែរទៅដំណាក់កាល 3
(12,625)
(64,868)
77,493
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ចំណូលចំទាបពី
កបែ
មែក
រូប់ល
ិយ
ណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉
ះពាល់នែការឆ្ល-ងរាលដាល
ជំងឺកូវីដ 19 ដែល(7,825,247)
ធ្វើឱែយប៉ះពាល់
នួនទឹក
ុបចោល
(7,825,247)
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ផលប៉ះពាល់លើហានិភ័យ

ខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ដែលបានផ្ទែរនៅចនោ្លាះ
ចំណាយផែ
សែងក់ៗរបស់
ល្លារអាមែរិក ក្ន2,282,072
ុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំ
នួន 0.56% 10,110,147
ធៀបនឹងការ
583,907
7,244,168
ដំណា
កាល ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
សំវិធានធនសមែប់អុីមភែរមិន

លើឥណទាន និងបុរែបែទាន
4,134,462
2,875,623
2,016,689
9,026,774
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ពាន់រៀល(កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

16,723,899

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

11,631,895

8,157,507

36,513,301

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
6. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ក. បមែបមែួលនែសំវិធានធនសមែប់អុីមភែរមិនលើឥណទាន និងបុរែបែទាន (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2019
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ដំណាក់កាល 1
ដំណាក់កាល 2
ដំណាក់កាល 3
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
សមតុ
ទែពែយសកម្ម
សល
រុបែយនាដើមការិយបរិច្ឆែទ

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

2,056,308

858,737

4,792,954

7,707,999

ទែពែយសកម្មថ្មី ដំណាក់កាល 1
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
797,771
797,771
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ទែពែយសកម្មថ្មី ដែលបានផ្ទែរទៅ
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
ដំណាក់កាល 2 និងដំណាក់
កាល
3 នាថ្ងទ
ែ យ
3
ី 1ធនាគារផែ
ខែធូ្ន ឆ្នា2
ំ 019
សមតុល
ែយមាននៅជាមួ
សែង និងធនាគារជាតិនែកម្ព-ុជា
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130,520

130,848

បែសិទ្ធភាពនែការបែមូល និង

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
ចលនាផែសែងៗនៅក្នុងតារាង

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

តុលែយការដែលតែូវទទួល

(295,909)

(34,653)

(1,211,609)

(1,542,171)

ផ្ទែរនិទៅដំ
ក់កា
ឥណទាន
ងបុរណា
ែបែទា
នល 1

2,608,373

(552,166)

(2,056,207)

-

ផ្ទែរទៅដំណាក់កាល 2
(35,115)
35,115
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
ផ្ទែរ្លារទៅដំ
3
លនដុល
អាមែណា
រិក ក្នក់ុងកា
ឆ្នាល
ំ 2020។

(35,491)

(191,440)

226,931

-

នួនបទឹនិកងបែ
ក់ល
ចោល
បំណុលចំសរុ
មូល
និធុបិមា
្ចោស់ហ៊ុន

-

-

(2,524,861)

(2,524,861)

ផលប៉ះពាល់លើហានិភ័យ
ឥណទានរំ
ពឹងទុក ក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
បំណុលខាតបង់
សរុបរបស់
ធនាគារបានធា្លា
លបានផ្ទ
ះ ដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
អាមែរិកដែ
នៅឆ្នា
ំ 2020ែរនៅចនោ្លា
ភាគចែើន
(1,621,565)
258,767
ដំណាក់កាល
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
សំវិធានធនសមែប់អុីមភែរមិន
បែក់បញ្ញ
អតិថិជ
លើើរឥបស់
ណទាន
និន
ងបុរែបែទាន
3,474,372
374,688

3,423,871

2,061,073

2,781,599

6,630,659

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)
14,158,064
1,526,855
11,335,014
27,019,933
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែម
ឹ 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
6. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

ខ.ូវការសមែ
ការកំណបត់់ហ
ចំណា
្នាក់ស
ម្ពិតៀតឥណទាន
មបញ្ចូល
ងការបែ
់ ុទ
ែូវទទួ
តមែ
ិរញ្ញបត់ែបថា
ទាន
កមែ
ទាបទៅមធែយរួមសមែ
បទាំ
់ទិញ
គែហដា្ឋាកនស
និ្ធត
ងកម្ច
ីអាល
ជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។

2020
2019
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
(កំណត់សមា្គាល់
(កំណត់សមា្គាល់
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
2.5)
2.5)
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
ល័យ1 សែវាកម្ម និងសហគែ1,122,866,410
4,635,718,919
លក់ដុំនដំិងណា
រាយក់កា
វិស
សពាណិជ្ជកម្ម ជាពិ4,541,994,628
សែសគឺអាជីវកម្មខា្នាត1,137,599,735
តូច និងមធែយម ដោយ
បែកាន់ភា្ជាប់នូវ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
ដំណាក់កាល 2
16,548,646

66,939,273

1,231,234

5,017,278

7,168,056

28,994,787

9,349,283

38,098,328

1,146,583,112

4,637,928,688

1,148,180,252

4,678,834,525

ដំណា
ក់កាល 3
ការវិភា
គរបាយការណ៍
ប្រក់ចំណូល
សរុប
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

សូមមើលកំណត់សមា្គាល់ 27.2 ស្ដីពីហានិភ័យឥណទានដើមែបីវិភាគលើគុណភាពឥណទាន។
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
6. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
គ. ការវិភាគសម្ពៀតឥណទានតាមបែភែទអាជីវកម្ម
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2020
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

2019
ដុលា្លារអាមែរិក

ពាន់រៀល

(កំណត់សមា្គាល់

(កំណត់សមា្គាល់

2.5)

2.5)

ទែពែយសកម្មសរុប

លក់ដុំ និងរាយ
267,967,775
1,083,929,650
324,048,695
1,320,498,431
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
សំណង់
159,961,088
647,042,601
183,890,755
749,354,827
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
អចលទែពែយ
139,130,373
562,782,359
113,122,715
460,975,064
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
អ្នកបែើបែស់
136,417,032
551,806,894
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
សែវាកម្ម
132,530,878
536,087,402

123,731,890

504,207,452

149,865,838

610,703,290

ហដា្ឋាន
107,212,484
81,656,379
332,749,744
សមតុលគែ
ែយមាននៅជាមួ
យធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ព
ុបានកើនឡើ433,674,498
ង 3.71% មកតែឹម 1,448.22
លនដុល
្លារអាមែរិកគិត
តែឹមថ្ងែទកម្ម
ី31នខែ
ធល
្នូ ឆ្នាំ2020។
្ដសា

57,869,541

234,082,293

54,723,387

222,997,802

អាហរ័ណ
ឥណទាន និងបុរែបែទាន

56,847,740

229,949,108

31,243,635

127,317,813

ផ្នែកដឹកជញ្ជូន ស្តុកទុក

ឥណទាន
និនា
ងបុក់រទែប
ែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លា
ក់ចុះ 0.35% ឬស្ម
ើនឹង 3.99 លនដុ35,306,202
ល្លារអាមែរិក មកតែ
ឹម 1,137.56
និងទំ
ំនង
32,102,698
129,855,413
143,872,773
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
កសិកម្ម

22,263,150

90,054,442

22,014,052

89,707,262

ហបរ័ណ
បំណុលនី
សរុ
និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

318,773

1,289,437

323,328

1,317,562

33,961,580

137,374,591

28,253,376

115,132,505

ផែសែងៗ

បំណុលសរុ
សរុប
បរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 1,146,583,112
0.88% ឬស្មើនឹង 18.38
លនដុល្លារអាមែ
រិក មកតែឹម 2,074.95
លនដុល្លារ
4,637,928,688
1,148,180,252
4,678,834,525
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
6. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
ឃ. ការវិភាគសម្ពៀតឥណទានតាមឥណបែតិទាន
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។ សូមមើលកំណត់សមា្គាល់លែខ 28 ស្ដីពីហានិភ័យសន្ទនីយភាពសមែប់ព័ត៌មានឥណបែតិទាន។

ង. វិភាគសម្ពៀតឥណទានតាមនិវាសនភាព សម្ព័ន្ធញាតិ ហានិភ័យ និងអតែការបែក់៖
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខ
ណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
2020ណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំ2019

ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
(កំណត់សមា្គាល់
(កំណត់សមា្គាល់
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
2.5)
2.5)
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
និវាសនភាព
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
និវាសនជន
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
អនិវាសនជន

1,146,583,112

4,637,928,688

1,148,180,252

4,678,834,525

-

-

-

-

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ច
ុះ 7.94% មកតែឹម4,637,928,688
78.14 លនដុល្លារអាមែ
រិក ក្នុងឆ្នាំ 2020
បើធៀបនឹងឆ្នាំ
1,146,583,112
1,148,180,252
4,678,834,525

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ទំនាក់ទំនង
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ភាគីពាក់ព័ន្ធ
5,927,683
23,977,478
5,920,524
24,126,135
ចំណូលសុទភាគី
្ធលើក
ជើង
មមែ
ិនពាក់
ពសារ
័ន្ធ និងថ្លែឈ្នួល1,140,655,429

4,613,951,210

1,142,259,728

4,654,708,390

1,146,583,112
4,637,928,688
1,148,180,252
4,678,834,525
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ហានិភ័យ
ក្នុងឆ្នាំ 2020
បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ធំ កមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉
- ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
ចំណូលទាបពី
ះពាល់នែការឆ្ល-ងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19
លើការជួញដូ
បែទែស។
មិរននៅកែ
ធំ
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

1,146,583,112

4,637,928,688

1,148,180,252

4,678,834,525

1,146,583,112

4,637,928,688

1,148,180,252

4,678,834,525

អតែការបែក់បែចាំឆ្នាំ

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ឥណទានវិបារូបន៍
5.25% - 12.00%
4.50% - 12.00%
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
ឥណទានមានការកំណត់
3.00% - 15.00%
3.00% - 13.20%
អតែចំណាយទៅលើ
ំណ
ក្នុង- ឆ្នា
ំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020
។ - 8.00%
សក្ខីបតែជចំន
ឿទុូល
ករបស់
ចិត្ត ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39%
7.00%
8.00%
7.00%
ឥណទានគែហដា្ឋាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ឥណទានយានយន្ដ

3.00% - 12.00%

3.00% - 12.00%

6.50% - 14.00%

6.50% - 12.00%

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
100
61

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
7. ការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ការវិនិយោគលើកែុមហ៊ុនបុតែសម្ពន្ធ័មិនបញ្ជាក់ភាគហ៊ុនមានដូចខាងកែម៖
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
2020
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
ទែពែយសកម្មសរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

ពាន់រៀល

2019
ដុលា្លារអាមែរិក

ពាន់រៀល

(កំណត់សមា្គាល់

(កំណត់សមា្គាល់

2.5)

2.5)

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
កម្ពុ ឡុនបា៉ាក
3,570,000
14,440,650
3,570,000
14,547,750
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
12,000,000
48,540,000
កម្ពុ សុីឃ
ែយួរឹធើនី ការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែ
ដោយសារកំ
ណ
សែង និងទែពែយសកម្ម
ពន្ធពនែយារ។

12,000,000

48,900,000

15,570,000
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

15,570,000

63,447,750

62,980,650

ិយោគក្នុងកែ
ហ៊ុន ធានារា៉ា
់រង កម្ព
ុ ឡុនបា៉ាកុបាភីនកើ
អិលនសុ
ី ង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
សមតុការវិ
លែយន
មាននៅជាមួ
យុមធនាគារផែ
សែងបរបស់
ធនាគារកម្ព
ឡើ
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
នៅថ្ងែទី30 ខែ សីហា ឆ្នាំ2007 កែុមហ៊ុនធានារា៉ាប់រង កម្ពុឡុនបា៉ាក ភីអិលសុី តែូវបានបង្កើតឡើងជាកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធ
របស់ធនាគារ ដែលធនាគារកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 51% នែមូលធនរបស់កែុមហ៊ុន ។ សកម្មភាពចមែបងរបស់កែុមហ៊ុន
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
គឺផ្ដល់សែវាធានារា៉ាប់រងទូទៅនៅក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
ការវិនិយោគក្នុងកែុមហ៊ុន កម្ពុ សុីឃែយួរឹធី ភីអិលសុី
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
នៅថ្ងែទី15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2010 ធនាគារបានបញ្ចូល កែុមហ៊ុន កម្ពុ សុីឃែយួរឹធី ភីអិលសុី ជាកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធដែលមាន
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
កម្មសិទ្ធិទាំងសែុង។ សកម្មភាពចមែបងរបស់កម្ពុ សុីឃែយួរឹធី គឺផ្ដល់នូវសកម្មភាពអាជីវកម្មដែលទាក់ទងនឹងមូលបតែដោយ
មិនកំណត់តែទៅលើការធានាទិញមូលបតែ អាជីវកម្មជួញដូរមូលបតែ និងអាជីវកម្មឈ្មួញជើងសារមូលបតែ។
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
8. រការវិ
នំ ិយោ
ុងក្រើនុមដោយសារការថយចុ
ហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
អាមែ
ិកនៅឆ្នា
2020គក្ន
ភាគចែ

ការវិនិយោគនែះតំណាងឱែយចំនួន 49% នែអត្ថបែយោជន៍មូលធននៅក្នុងកែុមហ៊ុន CPB Properties Co., Ltd. ដែលជា
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
កែុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាដែលសកម្មភាពចមែបង គឺធ្វើការវិនិយោគនិងការជួលដី និងអគារ
បែកដើ
់បញ្ញ
ើរបស់
តិថិជណ
ន ូលពីការជួល។
មែបីទ
ទួលអបានចំ
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

68,329,576

16,892,355

32,704,163

(1,581,813)

3,617,341

30,668,635

(1,675,436)

1,901,894

វិស័យធនាគារ

49,370,060

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

49,596,518

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ដុលា្លារអាមែរិក

សំណង់

កំពុងសាងសង់

មធែយម។

-

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
2,588,994

640,048

1,315,717

(395,138)

287,701

1,423,154

1,955,765

(429,164)

-

2,384,929

យានយន្ដ

ដុលា្លារអាមែរិក

បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

1,883,886

465,732

5,701,819

(352,177)

748,208

5,305,788

6,167,551

(353,241)

381,258

6,139,534

ព័ត៌មានវិទែយា

ឧបករណ៍

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

ដុលា្លារអាមែរិក

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
5,443,801

1,345,810

5,380,337

(215,989)

486,780

5,109,546

6,726,147

(233,915)

348,759

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

6,611,303

ដុលា្លារអាមែរិក

អគារ និងការ សង្ហារឹម គែឿងបំពាក់

និងឧបករណ៍

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
58,412,894

14,440,765

20,306,290

(618,509)

2,094,652

18,830,147

34,747,055

(659,116)

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

1,171,877

34,234,294

ជួសជុលកែលម្អ

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ទែពែយ និងបរិកា្ខារមានដូចខាងកែម៖

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធនាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2020

ទ្រព្រយ និងបរិកា្ខារ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2020

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

ដករំលស់បង្គរ

9.

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

ការលក់

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
រំលស់

2020

ការលក់

ក្នុងឆ្នាំ

តម្លែដើម

អាមែរិក

ការទិញបន្ថែម

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
102
63

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
76,208,307

18,701,425

30,668,635

(549,722)

3,749,977

27,468,380

(632,918)

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

3,837,304

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

46,165,674

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

49,370,060

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
-

-

-

-

-

-

-

(63,393)

-

63,393

ដុលា្លារអាមែរិក

សំណង់

កំពុងសាងសង់

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

3,919,233

961,775

1,423,154

(208,669)

332,965

1,298,858

2,384,929

1,756,329

យានយន្ដ

ដុលា្លារអាមែរិក

ទែពែយសកម្មសរុប

(222,800)

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

851,400

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

3,397,515

833,746

5,305,788

(287,357)

4,778,754

6,139,534

(283,953)

807,427

5,616,060

ឧបករណ៍

ព័ត៌មានវិទែយា

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

814,391

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

6,119,660

1,501,757

5,109,546

(53,696)

517,979

4,645,263

6,611,303

(62,772)

634,668

6,039,407

ដុលា្លារអាមែរិក

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

អគារ និងការ សង្ហារឹម គែឿងបំពាក់

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

និងឧបករណ៍

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

15,404,147

62,771,899

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធនាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

18,830,147

-

2,084,642

16,745,505

34,234,294

-

1,543,809

ជួសជុលកែលម្អ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

32,690,485

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

ដុលា្លារអាមែរិក

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
ទ្រព្រយ និងបរិកា្ខារ (តពីទំព័រមុន)

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

64

ការលក់

រំលស់

ដករំលស់បង្គរ

ការលក់

ការទិញបន្ថែម

9.

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

តម្លែដើម

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

103
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

68,090,197

16,833,176

31,339,751

(1,537,885)

3,500,475

29,377,161

(1,631,492)

1,885,575

វិស័យធនាគារ

47,918,844

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

48,172,927

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ដុលា្លារអាមែរិក

សំណង់

កំពុងសាងសង់

មធែយម។

-

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
2,540,863

628,149

1,034,313

(395,138)

263,310

1,166,141

1,662,462

(429,164)

-

2,091,626

យានយន្ដ

ដុលា្លារអាមែរិក

បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

1,708,657

422,412

5,517,789

(308,249)

725,318

5,100,720

5,940,201

(309,297)

5,882,086

367,412

ដុលា្លារអាមែរិក

ព័ត៌មានវិទែយា

ឧបករណ៍

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

ធនាគារ

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
5,428,552

1,342,040

5,211,538

(215,989)

478,817

4,948,710

6,553,578

(233,915)

346,286

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

6,441,207

ដុលា្លារអាមែរិក

អគារ និងការ សង្ហារឹម គែឿងបំពាក់

និងឧបករណ៍

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
58,412,126

14,440,575

19,576,111

(618,509)

2,033,030

18,161,590

34,016,686

(659,116)

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

1,171,877

33,503,925

ជួសជុលកែលម្អ

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ទែពែយ និងបរិកា្ខារមានដូចខាងកែម៖

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ទ្រព្រយ និងបរិកា្ខារ (តពីទំព័រមុន)

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធនាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2020

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2020

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

ដករំលស់បង្គរ

9.

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

ការលក់

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
រំលស់

2020

ការលក់

ក្នុងឆ្នាំ

តម្លែដើម

អាមែរិក

ការទិញបន្ថែម

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
104
65

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
75,557,358

18,541,683

29,377,161

(502,943)

3,680,011

26,200,093

(585,898)

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

3,794,155

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

44,710,587

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

47,918,844

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
-

-

-

-

-

-

-

(63,393)

-

63,393

ដុលា្លារអាមែរិក

សំណង់

កំពុងសាងសង់

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

3,771,351

925,485

1,166,141

(208,669)

310,346

1,064,464

2,091,626

(222,800)

851,400

1,463,026

យានយន្ដ

ដុលា្លារអាមែរិក

ទែពែយសកម្មសរុប
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

3,184,066

781,366

5,100,720

(241,767)

4,547,523

5,882,086

(238,259)

765,248

5,355,097

ឧបករណ៍

ព័ត៌មានវិទែយា

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

794,964

ធនាគារ

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

6,081,925

1,492,497

4,948,710

(52,507)

512,790

4,488,427

6,441,207

(61,446)

633,698

5,868,955

ដុលា្លារអាមែរិក

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

អគារ និងការ សង្ហារឹម គែឿងបំពាក់

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

និងឧបករណ៍

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

15,342,335

62,520,015

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធនាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

18,161,590

-

2,061,911

16,099,679

33,503,925

-

1,543,809

31,960,116

ដុលា្លារអាមែរិក

ជួសជុលកែលម្អ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

ទ្រព្រយ និងបរិកា្ខារ (តពីទំព័រមុន)

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

66

ការលក់

រំលស់

ដករំលស់បង្គរ

ការលក់

ការទិញបន្ថែម

9.

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

តម្លែដើម

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

105
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

32,307,763

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

20,976,965

(158,655)

-

6,272,477

14,863,143

53,284,728

(345,253)

6,733,271

2.5)

វិស័យធនាគារ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

និងធនាគារជាអ្នកជួលតែវូ បានបង្ហាញ

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

46,896,710

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

នៅតែមាន

7,987,086

5,185,900

-

-

1,538,503

3,647,397

13,172,986

-

1,664,591

11,508,395

ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

សរុប

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារ

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
221,880

732,295

-

-

208,776

523,519

954,175

-

125,637

828,538

ដុលា្លារអាមែរិក

មា៉ាសុីន ATM

សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានជួលទែពែយសកម្មជាចែើន រួមមានការិយាល័យ និងទីតាំងមា៉ាសុីន ATM។ ព័ត៌មានអំពីការជួលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

7,765,207

4,453,604

-

-

1,329,727

3,123,877

12,218,811

-

1,538,954

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

10,679,857

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

ដុលា្លារអាមែរិក

ការិយាល័យ

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

32,544,185

25,001,105

(188,875)

670,259

6,368,127

18,151,594

57,545,290

(376,851)

6,733,271

51,188,870

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

8,045,534

6,180,743

-

164,400

1,561,964

4,454,379

14,226,277

-

12,561,686

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

ដុលា្លារអាមែរិក

សរុប

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

1,664,591

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

221,880

732,295

-

-

208,776

523,519

954,175

-

125,637

828,538

ដុលា្លារអាមែរិក

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

មា៉ាសុីន ATM

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

5,284,047

7,988,055

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធ

-

-

1,353,188

3,930,859

សិទិ្ធក្នុងការប្រើប្រស់ទ្រព្រយសកម្ម

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

13,272,102

-

1,538,954

11,733,148

ដុលា្លារអាមែរិក

ការិយាល័យ

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

លម្អៀងពីអតែប្តូរបែក់

ការវាស់វែងឡងវិញ

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2020

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020

លម្អៀងពីអតែប្តូរបែក់

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2020

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

ដករំលស់បង្គរ

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

10.

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

រំលស់

2020

ការទិញបន្ថែម

ក្នុងឆ្នាំ

តម្លែដើម

អាមែរិក

ដូចខាងកែម៖

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
106
67

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

32,033,567

14,863,144

162,415

5,421,159

9,279,570

46,896,710

10,153,690

36,229,067

2.5)

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

513,953

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

7,860,998
305,019

3,647,397
523,519

1,337,897

-

322,797

828,538

-

60,795

ដុលា្លារអាមែរិក

មា៉ាសុីន ATM

ទែពែយសកម្មសរុប

ធនាគារ

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

767,743

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

200,722

2,309,500

11,508,395

-

2,491,703

ដុលា្លារអាមែរិក

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

9,016,692

សរុប

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
7,555,980

3,123,877

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

-

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

1,137,175

1,986,702

10,679,857

-

2,430,908

8,248,949

ដុលា្លារអាមែរិក

ការិយាល័យ

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

33,037,276
8,107,307

18,151,594
4,454,379

6,019,191

203,392
-

2,968,893

1,485,486

11,929,011

51,188,870
12,561,686

10,153,690

573,989
-

10,069,983

2,491,703

40,461,191

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សរុប

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

ដុលា្លារអាមែរិក

ពាន់រៀល

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

305,019

523,519

-

200,722

322,797

828,538

767,743

ដុលា្លារអាមែរិក

មា៉ាសុីន ATM

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

-

សម្ព័ន្ធធនាគារ

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

60,795

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

សិទិ្ធក្នុងការប្រើប្រស់ទ្រព្រយសកម្ម (តពីទំព័រមុន)

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

7,802,289

3,930,859

-

2,646,095

11,733,148

-

2,430,908

9,302,240

ដុលា្លារអាមែរិក

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ការិយាល័យ

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

1,284,764

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

លម្អៀងពីអតែប្តូរបែក់

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

លម្អៀងពីអតែប្តូរបែក់

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

នាថ្ងែទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

68

តម្លែចុះបញ្ជីសុទ្ធ

រំលស់

ដករំលស់បង្គរ

ការទិញបន្ថែម

10.

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

តម្លែដើម

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

107
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
11. កម្មវិធីកុំព្រយូទ័រ

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
បមែបមែួលកម្មវិធីកុំពែយូទ័ររបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានដូចខាងកែម៖
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។

2020

2019

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែ
បានរំរពិកឹងថនឹងមានសន្ទ
ុះកាន់
ឡើ
ង្លារអាមែ
ដោយសារ
មកថ្ម
និង
ដុលា្លារូវអាមែ
ពាន់រ
ៀល តែខា្លាំងដុ
លា
រិក ធនាគារពាន់
រី ៀល

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
(កំណត់សមា្គាល់
(កំណត់សមា្គាល់
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
2.5)
2.5)
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
ើម វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
លក់តម្ល
ដុំនិងែដ
រាយ
បទដា្ឋា
ន និែទងី 1ការ
វត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់
ខ្លួន។
នាថ្ង
ខែអនុ
មករា
3,393,895
ការទិញបន្ថែម
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
លម្អៀងពីអតែប្តូរបែក់
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ

13,830,122

3,104,839

12,475,243

73,386

296,846

289,056

1,177,903

-

(101,816)

-

176,976

3,467,281

14,025,152

3,393,895

13,830,122

ចំណដករំ
ូលការបែ
លស់បកង្គ់ស
រ ុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
នាថ្ងែទី1 ខែមករា
2,544,192
10,367,582
2,307,302
9,270,739
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
រំលស់
246,272
1,004,051
236,890
965,326
ចំណលម្អ
ូលសុៀងពី
ទ្ធល
ើកមែ
ើងក
សារ
អតែ
ប្តូរជ
បែ
់ និងថ្លែឈ្នួល

-

(84,206)

-

131,517

នាថ្ងែទី31 ខែធ្នូ
2,790,464
11,287,427
2,544,192
10,367,582
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

តម្ល
ែចុះបញ្ជីស
្ធ ៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន676,817
2,737,725
3,462,540
ក្នុងឆ្នា
ំ 2020
បើុទ
ធ
16.01 លនដុល
្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក849,703
់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
108
69

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

បែក់បញ្ញើពីធនាគារផែសែងរួមមាន គណនីបញ្ញើមិនមានការបែក់ និងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់មានការបែក់ដែលនឹងទទួលបានអតែការបែក់បែចាំឆ្នាំ 2.91% សមែប់ឆ្នាំ2020 និង

និងគណនី

38,819,791

3,289,373

15,803,905

2.5)

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

19,726,513

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានទទួលសា្គាល់ចំណាយការបែក់ចំនួន 1,587,712 ដុលា្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ2020 និង 1,273,448 ដុលា្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ2019 ។

27,322,616

1,337,973

18,490,447

7,494,196

ទែពែយសកម្មសរុប

2.5)

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

(កំណត់សមា្គាល់

ធនាគារ

គណនីពែយួរទុក

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

គណនីដែលតែូវទទួលផែសែងៗ

9,526,329

807,208

3,878,259

ពាន់រៀល ដុលា្លារអាមែរិក

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

4,840,862

2019

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

2020

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

64,097,839

28,567,421

19,726,514

15,803,904

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

បុព្វលាភធានារា៉ាប់រងដែលតែូវទទួល

6,754,664

330,772

4,571,186

1,852,706

ពាន់រៀល ដុលា្លារអាមែរិក

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

15,729,531

7,010,410

4,840,862

3,878,259

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

2019

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

រួមមានគណនីដែលតែូវទទួលពីកែុមហ៊ុនប័ណ្ណឥណទាន

42,821,846

18,665,224

6,479,314

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

ពាន់រៀល

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

67,966,384

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

2020

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

ប្រក់បញ្ញើពីធនាគារផ្រស្រងៗ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ការបែក់តែូវទទួលពីបែក់បញ្ញើនៅ

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

16,802,567

10,586,365

4,614,394

1,601,808

ដុលា្លារអាមែរិក

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

5.23% សមែប់ឆ្នាំ2019។

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

ការបង់មុន និងបុរែបែទាន

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

70

13.

12.

អន្តរសាខា។

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

ធនាគារផែសែងៗ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

109
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

0.50% - 3.25%

0.15% - 0.50%

0.00% - 0.15%

2019

7,855,572,073

6,707,491

2,559,637,806

2,991,819,341

2.5)

វិស័យធនាគារ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2,297,407,435

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

1,927,747,748

1,646,010

563,780,966

628,131,977

ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

734,188,795

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារ

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
0.50% - 3.25%

0.15% - 0.20%

0.00% - 0.15%

2020

7,714,621,286

6,096,932

2,278,402,164

2,643,774,074

2,786,348,116

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

1,907,199,329

563,263,823

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

653,590,624

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

688,837,606

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

1,507,276

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

7,749,831,210

6,707,492

2,258,002,977

2,559,637,806

2,925,482,935

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

សូមមើលកំណត់សមា្គាល់ 26 "បែតិបត្ដិការ និងសមតុលែយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ" ។

7,601,828,172 1,901,799,070

1,646,010

554,111,160

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

628,131,977

2019

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

717,909,923

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
6,096,932

2,170,969,828

2,643,774,074

2,780,987,338

2020

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

2.5)

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

បែក់សនែសំមានកាលកំណត់

គណនីសនែសំ

ក) អតែការបែក់

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

បែក់បញ្ញើមានកាល

ប្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

ខ) បែក់បញ្ញើពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

1,879,314,752

1,507,276

536,704,531

653,590,624

687,512,321

ដុលា្លារអាមែរិក

បែក់បញ្ញើពីអតិថិជន មានដូចខាងកែម៖

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

គណនីចរន្ដ

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

14.

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

ផែសែងៗ

2020

កំណត់

ក្នុងឆ្នាំ

គណនីសនែសំ

អាមែរិក

គណនីចរន្ត

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
110
71

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
7,855,572,073

443,945,080

66,071,190

5,023,466,238

2,322,089,565

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2.5)

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

1,927,747,748

7,714,621,286

16,213,789

108,943,578
444,246,066

4,474,987,011

2,719,971,753

2.5)

ទែពែយសកម្មសរុប

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ពាន់រៀល

ធនាគារ

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

75,416,456

1,232,752,451

569,837,930

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

ដុលា្លារអាមែរិក

2019

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

2020

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
109,825,974

1,907,199,329
7,749,831,210

66,071,190

5,023,466,238

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

2,216,348,702

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

443,945,080

18,644,365

1,106,300,868

672,428,122

ដុលា្លារអាមែរិក

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

7,601,828,172 1,901,799,070

108,943,578

16,213,789

4,474,987,011 1,232,752,451

2019

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

543,889,252

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

444,246,065

75,416,456

2,607,178,640

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

ពាន់រៀល

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

109,825,974

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

18,644,365

14. ប្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន (តពីទំព័រមុន)

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

1,106,300,868

644,543,545

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

1,879,314,752

សូមមើលកំណត់សមា្គាល់ 28 "ហានិភ័យសន្ទនីយភាព"។

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

អង្គការមិនមែនរដា្ឋាភបា
ិ ល

ឃ) បែភែទអតិថិជន

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

សហគែសក្នុងសែុក

គ) ការវិភាគតាមឥណបែតិទាន

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

72

អនិវាសនជន

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

ឯកត្តបុគ្គល

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

111
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

67,132,944

67,837,649

2.5)

វិស័យធនាគារ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(704,705)

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

16,567,854

(173,915)

ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

16,741,769

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារ

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
52,116,821

(2,996,652)

55,113,473

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

12,783,129

13,518,144

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

(735,015)

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

67,637,155

(704,705)

68,341,860

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

16,692,289

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

16,866,204

2019

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

(173,915)

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

សមាសធាតុសំខាន់ៗនែចំណាយពន្ធលើបែក់ចំណូលមានដូចខាងកែម៖

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
សម្ព័ន្ធធនាគារ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

2020

52,578,492

(2,996,656)

2.5)

55,575,148

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

(កំណត់សមា្គាល់

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ពាន់រៀល

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

12,896,368

(735,015)

13,631,383

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

ពន្ធលើប្រក់ចំណូល

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
ពន្ធពនែយារ

ក្នុងឆ្នាំ

ពន្ធក្នុងគែ

អាមែរិក

15.

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
112
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

តែូវបានគណនាដោយយកចំនន
ួ ខ្ពស់ជាងនែបក
ែ ច
់ ណ
ំ
ញ
ែ ជាប់ពន្ធសមែបកា
់ រិយបរិចទ
្ឆែ

67,132,944

464,976

66,667,968

2.5)

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

333,339,838

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2019

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

2,883,870

49,232,951

246,164,755

2.5)

ទែពែយសកម្មសរុប

ពាន់រៀល

16,567,854

ធនាគារ

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

(កំណត់សមា្គាល់

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

52,116,821

114,752

16,453,102

ដុលា្លារអាមែរិក

82,265,508

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង

12,075,779

60,378,895

ដុលា្លារអាមែរិក

707,350

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

12,783,129

2020

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

67,637,155

(263,457)

67,900,612

339,503,061

ពន្ធលប
ើ ក
ែ ច
់ ណ
ំ ល
ូ ក្នង
ុ គែ

2019

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

2.5)

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

16,692,289
52,578,492

(65,019)
1,915,009

16,757,308
50,663,483

253,317,416

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

ដុលា្លារអាមែរិក

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ព័ត៌មានលម្អិតនែចំណាយពន្ធលើបែក់ចំណូលបា៉ាន់សា្មោនមានដូចខាងកែម៖

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

83,786,540

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

គុណនឹងអតែពន្ធ 20% និង 1% នែផលរបរ។

សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ

ពន្ធបែក់ចំណូលមាន

សកម្មភាពធានារា៉ាប់រង

លើបែក់ចំណូលចំពោះ

និងលម្អៀងនែអតែពន្ធ

ភាពខុសគា្នាអចិនែ្តយ៍

ចំណូលតាមអតែកំណត់

ចំណាយពន្ធលើបែក់

ចំណែញមុនបង់ពន្ធ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

តាមបញ្ជីគណនែយែយ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

យោងតាមបទបែបញ្ញតសា
្តិ រពើពន្ធនែពែះរាជាណាចកែកម្ពជា
ុ

469,710

62,133,288

ពន្ធលើបែក់ចំណូលបច្ចុបែបន្ន
15.1

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ដុលា្លារអាមែរិក

ពន្ធលើប្រក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)
15.

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

12,426,658

2020

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

12,896,368

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

74

បែសិទ្ធភាព

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

113
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2019

60,790,720

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

1,112,754

(59,455,673)

67,837,649

51,295,990

2.5)

ពាន់រៀល

ដូចនែះចំនួនបែក់ពន្ធដែលបានរាយការណ៍ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចបែបែួលនៅការិយបរិច្ឆទបនា្ទាប់ពែលដែលមានការកំណត់ពន្ធជាចុង

ពន្ធលើបែក់ចំណូលរបស់ធនាគារ គឺជាកម្មវត្ថុនែការតែួតពិនិតែយរបស់អាជា្ញាធរពន្ធដារ។ ពែះការអនុវត្តតាមចែបាប់ និងបទបែបញ្ញតិពន្ធដារ ចំពោះបែតិបត្តិការបែភែទ ផែសែងៗគា្នាមានភាពមិន

វិស័យធនាគារ

យោងតាមបទបែបញ្ញត្តិសារពើពន្ធនព
ែ ះែ រាជាណាចកែកម្ពជា
ុ ពន្ធលើបែក់ចំណូលក្នុងគែ តែូវបានគណនា 5% នែបុព្ធលាភធានារា៉ាប់រង និងនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណូលជាប់ពន្ធដែល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(កំណត់សមា្គាល់

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

នៅតែមាន

14,917,968

-

(14,590,349)

16,741,769

12,766,548

ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

កែយដោយអាជា្ញាធរពន្ធដារ។ បែក់ពន្ធរបស់ធនាគារក្នុងឆ្នាំ 2010 តែូវបានសមែចជាចុងកែយដោយពុំមានការកំណត់ពន្ធឡើងវិញជាសារវន្តពីអាជា្ញាធរពន្ធដារទែ។

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

ធនាគារ

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង

44,962,060

(325,859)

(70,616,274)

55,113,473

60,790,720

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

មិនមែនជាបែក់ចំណែញតាមសកម្មភាពធានារា៉ាប់រង និងសកម្មភាពធានារា៉ាប់រងបន្ត និងចំណូលការបែក់គែឹះសា្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសែុក។

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

11,115,466
60,856,136

(17,320,646)

1,116,164

68,341,860

(59,936,555)

13,518,144

14,917,968
51,334,667

2.5)

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

ពាន់រៀល

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

14,934,021

-

(14,708,357)

16,866,204

12,776,174

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

ព័ត៌មានលម្អិតពីបមែបមែួលនែពន្ធលើបែក់ចំណូលដែលតែូវបង់មានដូចខាងកែម៖

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

2019

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
(327,852)
-

45,218,064

(70,885,368)
(17,386,649)

55,575,148

60,856,136

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

11,178,755

13,631,383

14,934,021

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

ដុលា្លារអាមែរិក

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

2020

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ពន្ធលើបែក់ចំណូលបច្ចុបែបន្ន (តពីទំព័រមុន)
15.1

ចែបាស់លាស់ទៅតាមការបកសែយ

សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងធានារា៉ាប់រង

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

លម្អៀងអតែប្តូរបែក់

ពន្ធបានបង់ក្នុងការិយបរិច្ឆែទ

ចំណាយពន្ធលើបែក់ចំណូល

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សមតុលែយនាដើមការិយបរិច្ឆែទ

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

សមតុលែយនាចុងការិយបរិច្ឆែទ

ពន្ធលើប្រក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)
15.

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

បច្ចុបែបន្ន

អាមែរិក

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
75
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
9,297,153

895,933

3,850,667

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

ពន្ធពនែយារទែពែយសកម្ម តែូវបានទទួលសា្គាល់ចំពោះលម្អៀងបែក់ពន្ធបណោ្ដាះអាសន្នដែលផ្ដើមចែញពីភតិសនែយា និងសំវិធានធនសមែប់អុីមភែរមិនលើឥណទាន និងបុរែបែទាន និង

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

4,550,553

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

1,362,818

6,486,056

4,352,970

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ទែពែយសកម្មសរុប

ពាន់រៀល

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ធនាគារ

្ឆ កំណត់។
កិច្ចសនែយាឥណទាន/ហិរញ្ញបែបទាន និងការធានាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមិនអាចកាត់កងជាចំណាយតាមគោលបំណងពន្ធដារ និងមិនមានកាលបរិចែទ

2,281,510

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

12,201,844

219,861

1,116,700

ដុលា្លារអាមែរិក

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

944,949

2019

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

2020

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង

895,933

3,850,667

4,550,553

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

3,016,525

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

9,297,153

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

336,914

1,603,475

1,076,136

ដុលា្លារអាមែរិក

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

2,281,510

219,861

944,949

1,116,700

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ដុលា្លារអាមែរិក

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

2019

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

12,201,844

1,362,818

6,486,056

4,352,970

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

ពាន់រៀល

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
3,016,525

ពន្ធលើប្រក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

336,914

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

1,603,475

1,076,136

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

និងបំណុលភតិសនែយា

សិទ្ធបែើបែស់ទែពែយសកម្ម

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

15.2 ពន្ធពនែយារទែពែយសកម្ម

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

សំវិធានធនលើអ៊ីមភែរមិនលើ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

76

15.

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

ចំណូលកត់មុន

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

115
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
70,359,584

24,673,853

2,605,688

39,424,521

2.5)

វិស័យធនាគារ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

3,655,522

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

17,266,156

6,054,933

897,061

639,433

9,674,729

មធែយម។

ដុលា្លារអាមែរិក

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

ធនាគារ

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
66,362,331

22,117,142

1,316,041

3,155,076

39,774,072

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
ខ្ទង់ផែសែងៗរួមមានបែក់រង្វាន់បង្គរ បែក់បមែុងបុព្វលាភរា៉ាប់រងកត់មុន បែក់ធានារា៉ាប់រងបន្តតែូវសង និងការចំណាយបង្គរផែសែងទៀត។

16,406,015
101,937,600

5,467,773
56,251,869

325,350

779,994

9,832,898

2,605,688

2.5)

ពាន់រៀល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

39,424,521

ដុលា្លារអាមែរិក

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

3,655,522

2020

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

25,015,362

13,804,139

897,061

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

639,433

ដុលា្លារអាមែរិក

2019

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

9,674,729

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
1,316,041

66,911,411

111,156,600

325,350

16,541,758

27,480,000

3,155,076

39,774,072

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

779,994

9,832,898

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

មូលបែបទានបតែរបស់ធនាគារ

ឥណទាន/ហិរញ្ញបែបទាន

ការបែក់បង្គរតែូវបង់

ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

និងការធានាហិរញ្ញវត្ថុ

សំវិធានធនលើកិច្ចសនែយា

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

16.

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

ផែសែងៗ

អាមែរិក

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
116
77

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2,605,688

(571,401)

3,132,649

2.5)

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

44,440

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

639,433

-

(140,221)

ដុលា្លារអាមែរិក

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

779,654

2019

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

3,155,076

(23,679)

573,067

2,605,688

2.5)

ទែពែយសកម្មសរុប

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ពាន់រៀល

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

2020

បមែបមែួលនែសំវិធានធនទៅលើកិច្ចសនែយាឥណទាន និងការធានាហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានដូចខាងកែម៖

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
779,994

-

140,561

639,433

ដុលា្លារអាមែរិក

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ (តពីទំព័រមុន)

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

សំវិធានធន/(បង្វែរ) ក្នុងការិយបរិចែទ
្ឆ

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

សមតុលែយនាចុងការិយបរិច្ឆែទ

លម្អៀងអតែប្តូរបែក់

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

សមតុលែយនាដើមការិយបរិច្ឆែទ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

78

16.

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

117
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

36,513,243

31,515,194

4,998,049

46,483,276

13,684,857

2.5)

26,161,740

វិស័យធនាគារ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

6,636,679

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

8,960,305

7,733,790

1,226,515

11,406,939

3,358,247

6,420,059

1,628,633

មធែយម។

ដុលា្លារអាមែរិក

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

ធនាគារ

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
38,899,365

33,534,692

5,364,673

49,597,125

18,058,741

24,195,390

7,342,994

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

9,616,654
37,773,783

8,290,406
32,024,965

5,748,818

47,833,545

1,326,248

12,261,341

4,464,460
13,684,857

7,299,124

2.5)

ពាន់រៀល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

5,981,555

1,815,326

ដុលា្លារអាមែរិក

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

26,849,564

2020

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

9,269,640

7,858,887

1,410,753

11,738,293

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

3,358,247

1,791,196

ដុលា្លារអាមែរិក

2019

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

6,588,850

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
5,411,162

33,845,106

39,256,268

1,337,741

8,367,146

9,704,887

49,959,961

18,058,741

24,380,570

7,520,650

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

12,351,041

1,859,246

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

4,464,460

2020

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

6,027,335

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

តម្លែបច្ចុបែបន្ននែបំណុលភតិសនែយា

មិនទាន់ធ្វើអបែបហារ

ចែើនជាងបែំឆ្នាំ

មួយទៅបែំឆ្នាំ

តិចជាងមួយឆ្នាំ

17. បំណុលភតិសន្រយា

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

បំណុលភតិសនែយាសរុបដែល

លើលំហូរសាច់បែក់មិនទាន់

ការវិភាគតាមឥណបែតិទាន

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

2020

រយៈពែលវែង

ក្នុងឆ្នាំ

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
ធ្វើអបែបហារ

អាមែរិក

រយៈពែលខ្លី

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
79
118

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
17. បំណុលភតិសន្រយា (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ចំនួនទឹកបែក់ដែលតែូវបានទទួលសា្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលពែញលែញ
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
សម្ព័ន្ធធនាគារ
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
ទែពែយសកម្មសរុប
រំលស់សិទ្ធិបែើបែស់ទែពែយសកម្ម

ធនាគារ

2020

2019

2020

2019

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

1,561,964

1,485,486

1,538,503

1,337,897

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
531,000
451,951
508,704
427,927
ការបែក់លើបំណុលភតិសនែយា
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
សរុប
2,092,964
1,937,437
2,047,207
1,765,824
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

8,533,014

7,850,495

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

8,346,463

7,195,733

ចំនួនទឹកបែក់ដែលទទួលសា្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍លំហូរសាច់បែក់

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ធនាគារ

2020

2019

2020

2019

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ឥណទាន
និត់
ងន
បុរែបែប
ែទាុល
នសុ
្ធរបស់
ក់ចុះ 0.35% ឬស្មើន907,798
ឹង 3.99 លនដុល
្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
ការទូទា
ំណ
ភតិទស
នែយា ធនាគារបានធា្លា
1,540,945
1,461,946
772,221
លនដុ
លរ្លារៀល
អាមែ
រិកណ
ក្នុង
2020។
ពាន់
(កំ
ត់ឆ្នា
សំមា្គា
ល់ 2.5)

6,233,123

3,699,277

5,913,572

3,146,801

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
18. មូលធន
ច្ឆែទ
ែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា
ំ2ុះ020
ភាគហ៊
ុនដែឬស្ម
លបានអនុ
ម័តមានចំ
នួនល
90្លារអាមែ
លានភាគហ៊
ុន ជាមួ
យតម្លែចាលន
រឹក 1 ដុល
លា្លារ
បំណនាកាលបរិ
ុលសរុបរបស់
ធថ្ង
នាគារបានធា្លា
ក់ច
ចំនួន
0.88%
ើនឹង 18.38
លនដុ
រិក មកតែ
ឹម 2,074.95
រិកក្នំ ុង
មួយភាគហ៊
ុនើន
។ដោយសារការថយចុ
ភាគហ៊ុនទាំងអស់តែះូវនែ
បាន
សាយ
និញ្ញ
ងទូើរទា
ត់គ
ែបថ
់ចិជ
ំនន។
ួន។ មិនមានការបែបែួលទៅលើសិទ្ធិ
អាមែអាមែ
រិកនៅឆ្នា
2020
ភាគចែ
កាបោះ
រដាក់ផែប
ែក់ប
បស់
អតិ
របស់មា្ចាស់ភាគហ៊ុនក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆែទទែ។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

ភាគទុនិករបស់ធនាគារ គឺធនាគារសាធារណៈ ប៊ែហាដ ដែលជាធនាគារដែលមានសាជីវកម្មនៅក្នុងបែទែសមា៉ាឡែសុី។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ទុនបមែុងមិនបែងចែក
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

ការបែងចែកទៅទុនបមែុងក្នុងឆ្នាំមានចំនួន 20 លាន ដុលា្លារអាមែរិក តែូវបានអនុម័តដោយកែុមបែឹកែសាភិបាល នៅថ្ងែទី16
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
ខែមីនា ឆ្នាំ2020 និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជានៅថ្ងែទី7 ខែមែសា ឆ្នាំ2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

80

119
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
428,284,122

71,347,560

2.5)

343,642,853

វិស័យធនាគារ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

13,293,709

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

105,696,970

17,607,986

3,280,777

មធែយម។

84,808,207

ដុលា្លារអាមែរិក

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

ធនាគារ

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
412,007,334

49,921,870

3,934,048

358,151,416

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
101,056,496
428,477,642

12,244,756
71,541,079

964,937
13,293,710

2.5)

ពាន់រៀល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

87,846,803

ដុលា្លារអាមែរិក

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

343,642,853

2020

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

105,744,729

17,655,745

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

3,280,777

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

84,808,207

2019

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
50,158,251

412,243,715

12,302,735

101,114,475

3,934,048

358,151,416

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

964,937

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

87,846,803

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

សមតុលែយជាមួយធនាគារផែសែងទៀត

សមតុលយែ ជាមួយធនាគារជាតិនក
ែ ម្ពជា
ុ

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

19. ចំណូលការប្រក់

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ចំណូលការបែក់ទទួលបានពី៖

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
120
81

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2019

84,330,179

1,733,958

2,493,513

2.5)

73,207,665

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

6,895,043

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

427,927

20,811,989
93,421,613

1,802,181

6,407,686

83,137,760

ទែពែយសកម្មសរុប

2.5)

ពាន់រៀល

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

(កំណត់សមា្គាល់

ធនាគារ

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

2,073,986

615,378

1,701,639

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

18,067,045

ដុលា្លារអាមែរិក

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

2020

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

22,914,303

508,704

442,036

1,571,667

20,391,896

ដុលា្លារអាមែរិក

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

80,809,615

1,831,303

2,493,513

6,895,043

69,589,756

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

19,943,143

451,951

615,378

1,701,639

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ដុលា្លារអាមែរិក

2019

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

17,174,175

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

89,854,132

2,164,887

1,802,181

6,407,686

79,479,378

2.5)

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

(កំណត់សមា្គាល់

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

ពាន់រៀល

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

2020

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
22,039,277

531,000

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

442,036

1,571,667

19,494,574

ដុលា្លារអាមែរិក

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

20. ចំណាយការប្រក់

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

បែក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ចំណាយការបែក់ទទួលបានពី៖

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

82

បំណុលភតិសនែយា

គណនីចរន្ដ

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បែកប
់ ញ្ញស
ើ នែសំ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

121
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

64,885,726

(3,524,446)

68,410,172

3,088,354

7,018,109

9,275,753

8,769,630

9,293,355

2.5)

17,146,172

វិស័យធនាគារ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

13,818,799

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

នៅតែមាន
16,013,259

(869,804)

16,883,063

762,181

1,732,011

2,289,179

2,164,272

2,293,523

3,410,364

4,231,533

មធែយម។

ដុលា្លារអាមែរិក

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

ធនាគារ

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
50,797,630

(1,757,293)

52,554,923

2,420,188

4,065,507

7,844,058

9,921,106

6,156,527

9,371,038

12,776,499

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
12,459,561
64,145,097

(431,026)
(3,524,446)

12,890,587
67,669,543

593,620
2,347,725

997,181
7,018,109

1,923,978
9,275,753

2,433,433
8,769,630

2,298,513

1,510,063
9,293,355

17,146,172

2.5)

ពាន់រៀល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

13,818,799

ដុលា្លារអាមែរិក

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

3,133,799

2020

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

15,830,478

(869,804)

16,700,282

579,399

1,732,011

2,289,179

2,164,272

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

2,293,523

4,231,533

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

3,410,365

2019

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

50,148,784

51,906,077
12,731,439

(1,757,293)

1,771,342
434,472

4,065,507

7,844,058

9,921,106

6,156,527

9,371,038

12,776,499

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថ្លែឈ្នួល និងកមែជើងសារសុទ្ធមានដូចខាងកែម៖

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

(431,026)

12,300,413

ចំណាយថ្លែឈ្នួល និងកមែជើងសារ

ចំណល
ូ ថ្លឈ
ែ ល
ួ ្ន និងកមជ
ែ ង
ើ សារសុទ្ធ

997,181

1,923,978

2,433,433

1,510,063

3,133,799

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

2,298,513

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
21. ថ្ល្រឈ្នួល និងកម្រជើងសារសុទ្ធ

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

កមែពីកិច្ចសនែយាឥណទាន

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ហិរញ្ញបែបទានពាណិជ្ជកម្ម

ថ្លែឈ្នួល និងកមែជើងសារសុទ្ធ

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

ប័ណ្ណឥណទាន

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

ផែសែងៗ

2020

ចំណូលពីសែវាកម្ម

ក្នុងឆ្នាំ

ការផ្ទែរបែក់

អាមែរិក

កមែទមែង់ការ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
122
83

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2019

39,360,011

2,341,393

2.5)

35,845,430

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

1,173,188

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2020

2,236,145

6,138,568

2.5)

19,987,166

ទែពែយសកម្មសរុប

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ពាន់រៀល

ធនាគារ

9,713,724

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

28,361,879

577,836

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

289,533

8,846,355

ដុលា្លារអាមែរិក

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

6,956,556

548,478

1,505,658

4,902,420

ដុលា្លារអាមែរិក

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

38,745,617

1,726,999

35,845,430

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

1,173,188

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

9,562,097

426,209

289,533

8,846,355

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ដុលា្លារអាមែរិក

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

2019

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

27,849,359

1,723,625

6,138,568

2.5)

19,987,166

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

(កំណត់សមា្គាល់

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

ពាន់រៀល

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

6,830,846

422,768

1,505,658

4,902,420

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ចំណូលបែតិបត្ដិការផែសែងៗមានដូចខាងកែម៖

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

ចំណែញពីលម្អៀងអតែប្តូរបែក់សុទ្ធ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

ការបែមូលមកវិញនែឥណទាន

22. ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

84

ផែសែងៗ

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

លុបចោល

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

123
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

397,396

2,251,725

2,108,811

1,850,249

1,910,883

3,229,274

8,969,710

2.5)

57,819,718

វិស័យធនាគារ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

21,292,441

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2020

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

98,074

555,707

520,437

456,626

471,590

796,958

2,213,650

5,254,798

ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

14,269,427

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

ធនាគារ

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
590,982

874,207

2,190,193

1,828,999

1,534,273

3,116,952

6,837,529

21,547,964

59,997,589

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
144,955
614,624

214,424
2,251,725

537,207
2,108,811

448,614
1,951,796

376,324
2,414,927

764,521
3,328,284

5,285,250

1,677,098
9,041,637

62,161,935

2.5)

ពាន់រៀល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

22,173,974

ដុលា្លារអាមែរិក

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

14,716,112

2020

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

151,684

555,707

520,437

481,687

595,984

821,393

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

2,231,401

ដុលា្លារអាមែរិក

15,341,050

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

5,472,353

2019

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

730,386

933,486

2,207,818

1,928,947

1,980,146

3,214,788

6,919,876

22,120,082

64,714,180

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

179,148

228,964

541,530

473,129

485,687

788,518

1,697,296

15,872,990

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយទូទៅផែសែងៗមានដូចខាងកែម៖

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

5,425,578

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

23. ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយទូទៅ

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

សែវាជំនាញវិជា្ជាជីវៈ

ទាក់ទងផែសែងទៀត

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សមា្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ព

ចំណាយបុគ្គលិក និងចំណាយ

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

រំលស់

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

សន្តិសុខ

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
អាជា្ញាប័ណ្ណ

2020

ពន្ធផែសែងៗ

ក្នុងឆ្នាំ

ទឹកភ្លើង

អាមែរិក

ជួសជុល និងថែទាំ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
124
85

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2019

109,324,486

3,597,736

66,323

4,419,832

391,087

2.5)

617,930

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

401,371

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2020

3,507,972

36,693

5,952,991

217,863

365,768

2.5)

777,178

ទែពែយសកម្មសរុប

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ពាន់រៀល

ធនាគារ

26,980,377

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

109,377,153

887,892

16,368

1,090,778

99,055

96,517

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

152,500

ដុលា្លារអាមែរិក

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

26,827,852

860,430

9,000

1,460,140

53,437

89,715

190,625

ដុលា្លារអាមែរិក

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
ចំណាយផែសែងៗភាគចែើនទាក់ទងនឹងការសា្នាក់នៅ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ទែពែយមិនអាចធ្វើមូលធនកម្ម និងចំណាយបរិវិសកម្ម។

111,880,769

66,323

528,000

482,382

617,930

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

439,658

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

3,698,763

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

27,611,246

912,824

16,368

108,504

130,306

119,048

152,500

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ដុលា្លារអាមែរិក

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

2019

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

110,719,595

3,844,624

36,693

557,297

292,745

461,349

2.5)

777,178

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

(កំណត់សមា្គាល់

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

ពាន់រៀល

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

27,157,124

943,003

9,000

136,693

71,804

113,159

190,625

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

23. ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយទូទៅ (តពីទំព័រមុន)

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ការបែជុំមា្ចាស់ភាគហ៊ុន

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

ធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូន

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

86

ផែសែងៗ

ធានារា៉ាប់រង

ទូរគមនាគមន៍

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

លាភការអភិបាល

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

125
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

360,085,874

(81,765)

20,332,563

5,535,356

2.5)

333,339,838

វិស័យធនាគារ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

959,878

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

88,866,207

(20,179)

236,890

5,017,908

1,366,080

82,265,508

មធែយម។

ដុលា្លារអាមែរិក

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

ធនាគារ

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
309,459,633

(456,408)

1,004,051

20,543,913

42,203,322

246,164,755

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
75,903,761

(111,947)

367,189,578

(80,793)

246,272
959,878

5,038,978

10,351,563

339,503,061

2.5)

ពាន់រៀល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

5,593,336

60,378,895

ដុលា្លារអាមែរិក

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

21,214,096

2020

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

(19,939)

236,890

90,619,343

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

5,235,463

83,786,540

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

1,380,389

2019

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

(456,351)
(111,933)

317,017,239

1,004,051
246,272

21,116,031

42,036,092

253,317,416

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

77,757,478

5,179,306

62,133,288

24. សាច់បក
្រ ់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្ដិការ

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយទួទៅផែសែងៗមានដូចខាងកែម៖

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

10,310,545

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
បែតិបត្ដិការ មុនការបែបែួលទែពែយសកម្ម

រំលស់ទែពែយ និងបរិកា្ខារលើសិទិ្ធបែើបែស់

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
សាច់បែក់ទទួលបានពីសកម្មភាព

ចំណែញពីការលក់ទែពែយ និងបរិកា្ខារ

រំលស់លើទែពែយអរូបិយ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សំវិធានធនលើការខាតបង់ឥណទាន

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

និងបំណុល

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
ទែពែយសកម្ម

2020

រំពឹងទុក

ក្នុងឆ្នាំ

និយ័តកម្មលើ៖

អាមែរិក

ចំណែញមុនបង់ពន្ធ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
126
87

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
(306,460)

(421,971,564)

287,869,182

2.5)

(138,408,190)

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

360,085,874

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

(75,205)
11,211,385

70,642,744

(103,551,304)
(25,192,697)

616,484,479

309,459,633

2.5)

ទែពែយសកម្មសរុប

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ពាន់រៀល

ធនាគារ

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

(507,987,142)

88,866,207

ដុលា្លារអាមែរិក

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

(33,965,200)

2019

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

2020

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
2,771,665
(16,738,397)

(6,228,108)
(103,565,613) (422,029,873)

(138,408,190)

367,189,578

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

(125,583,966)

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

287,065,999

ដុលា្លារអាមែរិក

75,903,761

152,406,546

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

(4,107,582)

70,445,644

(33,965,200)

90,619,343

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

2019

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

(4,331,847)

(25,192,697)

(508,174,292)

616,484,479

317,017,238

2.5)

24. សាច់បក
្រ ់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្ដិការ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

(កំណត់សមា្គាល់

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

ពាន់រៀល

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

(1,070,914)

(125,630,233)

152,406,546

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

សមតុលែយជាមួយធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

ដុលា្លារអាមែរិក

77,757,478

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

(6,228,108)

2020

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

ទែពែយសកម្មផែសែងទៀត

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សមតុលែយជាមួយធនាគារផែសែងៗ

(កើនឡើង) ថយចុះនែទែពែយសកម្ម

ការ មុនការបែបែួលទែពែយសកម្ម និង

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

សាច់បែក់បានពីសកម្មភាពបែតិបត្ដិ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

88

បែតិបត្ដិការ៖

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បំណុល

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

127
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

308,985,163

(59,455,672)

368,440,835

(2,766,990)

2.5)

131,657,182

វិស័យធនាគារ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

152,281,801

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

76,326,156

(14,590,349)

90,916,505

(679,015)

37,369,767

មធែយម។

32,308,511

ដុលា្លារអាមែរិក

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

ធនាគារ

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
273,044,359

(70,062,013)

343,106,372

(4,270,311)

(83,118,355)

26,519,380

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

66,901,221

(17,320,646)

310,906,920

(59,936,555)

84,221,867
370,843,475

(1,055,701)
13,597,346

131,657,182

2.5)

ពាន់រៀល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

(20,548,419)

6,556,089

ដុលា្លារអាមែរិក

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

148,509,830

2020

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

76,807,649

(14,708,357)

91,516,006

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

3,336,773

32,308,511

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

36,444,130

2019

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

9,178,421

340,551,617

(70,328,995)

2,269,078

83,575,618

(17,386,649)

270,222,622

(90,949,066)
(22,484,318)

26,519,380

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
24. សាច់បក
្រ ់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្ដិការ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

6,556,089

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

66,188,969

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
(កើនឡើង) ថយចុះនប
ែ ណ
ំ ល
ុ បែតប
ិ ត្តកា
ិ រ៖

សាច់បែក់បានពីសកម្មភាពបែតិបត្ដិការ

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

សកម្មភាពបែតិបត្តិការ

សាច់បែក់សុទ្ធបានពី(បែើក្នុង)

ពន្ធលើបែក់ចំណូលបានបង់

ទែពែយអកម្មផែសែងទៀត

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងៗ

មុនការបែបែួលទែពែយសកម្ម និង

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
បំណុល

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
128
89

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
25. កិច្ចសន្រយា និងយថាភាព
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ក. កិច្ចសនែយាលើភតិសនែយា
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
2020
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
ទែពែយសកម្មសរុប
តិចជាង 1 ឆ្នាំ

1,815,326

2019
ដុលា្លារអាមែរិក

ពាន់រៀល

(កំណត់សមា្គាល់

(កំណត់សមា្គាល់

2.5)

2.5)

7,342,994

1,628,633

6,636,679

ទែពែយសកម្ម
សើនរុប
របស់
ុមានចំ
នួន
លនដុល្លារអាមែ24,195,390
រិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែ
ធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺ
កើនឡើង
ចែ
ជាង
1ធ
ឆ្នានាគារកម្ព
ំ តែតិចជាង
5 ឆ្នា
ំ 2,705.88
5,981,555
6,420,059
26,161,740

1.09% លើ
សន
ពែយសកម្ម
្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើ18,058,741
នឡើងទែពែយសកម្មស
រុបនៅក្នុងឆ្នាំ 202013,684,857
ភាគចែើន
3,358,247
ចែ
ើ ទែ
ជាង
5 ឆ្នាំ សរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ4,464,460
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សរុប
12,261,341
49,597,125
11,406,939
46,483,276
សមតុខ.
លែយមាននៅជាមួ
សែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
សនែយាលើកាយ
រផ្តធនាគារផែ
ល់ឥណទាន
2020
2019
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ឥណទាន និងបុរែបែទាន

(កំណត់សមា្គាល់

(កំណត់សមា្គាល់

2.5)

2.5)

ផ្នែកដែលមិនបែើឥណទានវិបារូបន៍
179,050,614
724,259,734
184,625,527
752,349,023
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
លិខិតឥណទាន
59,862,186
242,142,542
101,236,180
412,537,434
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
ផ្នែកដែលមិនបែើរូបិយាណត្ដិ
77,792,005
314,668,660
78,016,282
317,916,349
បំណុលសរុ
ប និងមូលនិធធិមា
្ចោស់ហ៊ុន
ការធានារបស់
នាគារ

27,497,310

111,226,619

28,544,015

116,316,861

ផ្នែកមិនបែើប័ណ្ណឥណទាន
23,385,133
94,592,863
24,513,041
99,890,642
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
កិច្ចសនែយាឥណទាន
14,267,005
57,710,035
21,855,232
89,060,070
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
1,776,110
7,184,365
4,928,060
20,081,845
ផែសែងៗ
ប ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93383,630,363
មូលនិធិមាសរុ
្ចោស់ហ
លនដុល្លារអាមែរ1,551,784,818
ិក។

443,718,337

1,808,152,224

គ. កិច្ចសនែយាដើមទុន
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
2020
2019
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល
ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

(កំណត់សមា្គាល់

(កំណត់សមា្គាល់

2.5)
2.5)
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
1,791,500
7,246,618
915,600
3,731,070
កិច្ចសនែយាដើមទុន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

90

129
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

220,285,466

-

លែខ 2.5)

ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់

2019

វិស័យធនាគារ

ក្នង
ុ អំឡង
ុ ការិយបរិចទ
ែ្ឆ ធនាគារបានប្ដង
ឹ ទាមទារតាមផ្លវូ ចែបាប់ពអ
ី តិថជ
ិ នដែលមិនបានទូទាត់សង។ ភាគចែន
ើ នែការទាមទារនែះកំពង
ុ ស្ថត
ិ នៅក្នង
ុ ការចរចា និង/ឬជំទាស់ពអ
ី តិថជ
ិ ន ហែតន
ុ ះែ លទ្ធផលចុង

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

1,391,244,177

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

54,057,783

341,409,614

-

ពាន់រៀល ដុលា្លារអាមែរិក

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

សមតុលែយសល់សុទ្ធ

មធែយម។

បែតិបត្ដិការសំខាន់ៗ ជាមួយញាត្តិសម្ព័ន្ធក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ឆែទដែលបានធ្វើឡើងតាម ខ និងលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មធម្មតា ហើយសមតុលែយនៅចុងការិយបរិច្ឆែទមានដូចខាងកែម៖

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

110,295,508

2,149,364,666

-

(កំណត់សមា្គាល់

2.5)

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
2020

បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
27,267,122

531,363,329

(141,606,030)

(243,645,823)

2.5)

ដុលា្លារអាមែរិក
ពាន់រៀល

47,045,827

កែយនែការប្ដង
ឹ ទាមទារ និងចំនន
ួ ទឹកបែកន
់ កា
ែ រទាមទារមកវិញមិនអាចកំណត់ឱយែ ចែបាស់នៅពែលនែះបានទែ។

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

កំណត់សមា្គាល់

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

-

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

2019

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
(34,749,946)
(108,368,224)

768,362,777 (59,790,386)

11,544,988
24,963,920

2.5)

ដុលា្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

ពាន់រៀល

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

បែតិបត្តិការសរុប

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

(26,790,661)

6,171,550

189,953,715

26. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្រយរវាងញាតិសម្ព័ន្ធ

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

ដុលា្លារអាមែរិក

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

2020

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ផែសែង-គណនីចរន្ដ

សមតុលែយជាមួយធនាគារ

ផែសែង-បែក់បញ្ញើ

សមតុលែយជាមួយធនាគារ

បែភែទបែតិបត្តិការ

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

ចំណូលពីការបែក់

25. កិច្ចសន្រយា និងយថាភាព (តពីទំព័រមុន)

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

ឃ. ការទាមទារតាមផ្នែកចែបាប់

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

Berhad

2020

Public Bank

ក្នុងឆ្នាំ

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

អាមែរិក

(មា្ចាស់ភាគហ៊ុន)

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2019

779,534

-

2.5)

162,958,085

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

-

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

75,368,115

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2020

ទែពែយសកម្មសរុប

-

-

-

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

74,813,258

191,297

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

1,991,447

39,989,714

សមតុលែយសល់សុទ្ធ

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

-

ពាន់រៀល ដុលា្លារអាមែរិក

-

18,495,243

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

492,323

-

-

ពាន់រៀល ដុលា្លារអាមែរិក

-

18,495,243

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង

162,958,085

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

2,806,611

2,010,424

(1,241,885)

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

(610,722)

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

(149,870)

39,989,714

688,739

493,356

បែតិបត្តិការសរុប

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ដុលា្លារអាមែរិក

2019

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

(304,757)

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

1,217,650

(39,989,714) (161,758,393)

2020

26. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្រយរវាងសម្ព័ន្ធញាតិ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

1,502,135

962,884

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

-

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

301,026

371,356

ដុលា្លារអាមែរិក

238,043

-

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

ចំណូលពីការបែក់

សមតុលែយជាមួយធនាគារ

ផែសែង-បែក់តម្កល់

ចំណូលពីការបែក់

ផែសែង-បែក់បញ្ញើ

សមតុលែយជាមួយធនាគារ

Berhad-Laos

branch

(សម្ព័ន្ធញាតិ)

Public Bank

Limited

(សម្ព័ន្ធញាតិ)

បែភែទបែតិបត្តិការ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

សមតុលែយជាមួយធនាគារ

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

ផែសែង-គណនីចរន្ដ

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

92

Vietnam

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

Public Bank

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

131
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

-

37,986,942

-

-

66,743,001

-

-

-

-

22,007,133

វិស័យធនាគារ

-

ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

-

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2019

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន
-

9,321,949

-

-

16,378,651

-

-

-

-

-

5,400,524

ពាន់រៀល ដុលា្លារអាមែរិក
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

សមតុលែយសល់សុទ្ធ

មធែយម។

-

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
-

39,275,935

-

-

73,443,961

-

-

-

-

23,960,974

-

-

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
2020

បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
7,784

9,709,749
133,623

1,256,848

235,608

18,156,727
3,934,790

-

4,002,767

775,839

2,381,597

-

386,754

1,014,008

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

659,661

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

5,923,603

ពាន់រៀល ដុលា្លារអាមែរិក
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

-

-

-

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
1,921

32,791

308,429

57,818

965,593

982,274

584,441

94,909

-

190,390

បែតិបត្តិការសរុប

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

248,836

ពាន់រៀល ដុលា្លារអាមែរិក
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

161,880

2019

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

7,693

1,568,651

1,222,297

235,724

7,192,317

5,408,776

2,346,747

680,705

383,907

2,115,855

1,042,392

656,601

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
26. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្រយរវាងសម្ព័ន្ធញាតិ (តពីទំព័រមុន)

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
1,887

387,800

299,803

57,818

1,778,076

1,337,151

580,160

168,283

94,909

523,079

257,699

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

162,324

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ចំណាយធានារា៉ាប់រង

បែក់បញ្ញើអតិថិជន

ចំណាយការបែក់

CSP (បុតែសម្ព័ន្ធ) ចំណូលការជួល

បែក់បញ្ញើពីអតិថិជន

ចំណាយធានារា៉ាប់រង

កមែជើងសារ

ចំណូលថ្លែឈ្នួល និង

ចំណូលការជួល

ចំណាយថ្លែជួល

ចំណូលពីការបែក់

បែភែទបែតិបត្តិការ

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

ចំណាយការបែក់

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ឥណទាន

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

(បុតែសម្ព័ន្ធ)

Campu Lonpac

2020

(សម្ព័ន្ធញាតិ)

ក្នុងឆ្នាំ

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

អាមែរិក

CPB Poperties

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
132
93

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2019

896,500

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

16,626

ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កំណត់សមា្គាល់នែះបង្ហាញព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់នហា
ែ និភ័យនីមួយៗខាងលើមកលើសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ និងបង្ហាញអំពីគោលបំណង គោលនយោបាយ និងដំណើរការរបស់ធនាគារសមែប់

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
220,000

4,080

ពាន់រៀល ដុលា្លារអាមែរិក
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

សមតុលែយសល់សុទ្ធ

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

2020

ទែពែយសកម្មសរុប

-

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

16,504

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

-

4,080

ដុលា្លារអាមែរិក

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
2,626,060

-

ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

ការវាស់វែង និងគែប់គែងហានិភ័យ រួមទាំងការគែប់គែងមូលធនរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ។

644,432

បែតិបត្តិការសរុប

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ដុលា្លារអាមែរិក

2019

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

-

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានហានិភ័យដូចខាងកែមពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖

2020

26. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្រយរវាងសម្ព័ន្ធញាតិ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

2,813,172

ពាន់រៀល
(កំណត់សមា្គាល់
2.5)

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

-

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

695,469

-

ដុលា្លារអាមែរិក

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

- ហានិភ័យសាច់បែក់ងយសែួល និង

លាភការ និងអត្ថបែយោជន៍

សំខាន់ៗ

បែភែទបែតិបត្តិការ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទាន

គណៈគែប់គែង

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

- ហានិភ័យបែតិបត្តិការ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

- ហានិភ័យឥណទាន

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

94

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

- ហានិភ័យទីផែសារ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
ក) មុខងរគែប់គែងហានិភ័យ និងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។

សកម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារបែឈមនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជាចែើនដូចជា ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យទីផែសារ

(រួមមាន ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ ហានិភ័យអតែការបែក់ និងហានិភ័យថ្លែ) និងហានិភ័យសន្ទីយភាព។ ការទទួលយក

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ហានិភ័យ គឺជាស្នូលចំពោះអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ហើយហានិភ័យបែតិបត្ដិការ គឺជាផលវិបាកមួយដែលមិនអាចជៀសវាង

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
បានក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។

ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំ
ណ
ើរការ
នូវយុនទបានបែ
្ធសាស្តើប
ែអាជីែស
វកម្ម
ដើមែបីព
ីកវសកម្ម
ភាសពអាជី
កម្មស
្នូលនែយា
ជាពិ
កា្ណបរផ្ត
លស
់បនិែកង់កអតែ
ម្ចដល់
ី កាវិរបែ
ស័យ
សម្ព
័ន្ធធ
នាគារមិ
់ឧបករណ៍
ហងែ
ិរញ្ញ
ត្ថុនិទសែ
ន៍ ដូចវជាកិ
ច្ចស
ប្តូររូស
បិយែស
ប័គឺ
ណ
រទែ
ក់

លក់ដុំនិងរាយ
វិស័យសែ
វាែប
កម្ម
ងសហ
សខ
ពាណិ
អនាគតដើ
មែបីគ
់គែងនិ
ហានិ
ភ័យគែ
របស់
្លួនឡើជ
យ្ជក។ម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

គោលបំណងសំខាន់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារក្នុងការគែប់គែងហានិភ័យ

ការវិភាគរបាយការណ៍
្រក៉ាង់ច
ំណ
ូល
ជាតិនែកម្ពុជា។ ប
មែយា
វិញ
ទៀត

គឺការអនុវត្ដតាមបទបែបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារ

ធនាគារក៏ទទួលសា្គាល់ពីសារៈសំខាន់នែភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្ដល្អបំផុតជា

លក្ខណៈអន្ដរជាតិលើការគែប់គែងហានិភ័យ។

កែុមបែឹកែសាភិបាល

និងទែពែយអកម្មដើមែបីបង្កើតដែនកំណត់សំខាន់ៗ

សមែប់ហានិភ័យដែលធនាគារអាចទទួលយកបាន

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

បានបង្កើតគណៈកមា្មោធិការគែប់គែងទែពែយសកម្ម
និងតែួតពិនិតែយ

សកម្ម
ភាុទ
ពនានាដែ
លផ្ទុយនឹងការកំ
ទាំងនោះ។
ចំណូលការបែ
ក់ស
្ធរបស់ធនាគារបានធា្លា
ក់ចណ
ុះ ត់
7.94%
មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
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បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស
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27.

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

សរុបបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលភតិសនែយា

ទែពែយអកម្មផែសែងៗ

បែកក
់ ម្ចនៅ
ី ធនាគារជាតិនក
ែ ម្ពជា
ុ

បែក់បញ្ញើពីអតិថិជន

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងៗ

2,047,108,859

9,704,887

27,480,000

80,593,720

1,879,314,752

50,015,500

2,679,678,131

8,280,555,335

39,256,268

111,156,600

326,001,597

7,601,828,172

202,312,698

10,839,298,040

49,301,160

4,637,928,688

2,051,769,698

9,269,640

16,259,577

80,982,000

1,901,799,070

43,459,411

2,643,693,857

10,898,396

1,148,180,252

785,542,989

615,028,510

8,360,961,519

37,773,783

66,257,776

330,001,650

7,749,831,210

177,097,100

10,773,052,467

44,410,964

4,678,834,527

3,201,087,680

2,506,241,178

342,478,118

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

សរុបទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

12,188,173

1,146,583,112

3,297,143,184

2,574,784,059

84,043,710

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
2,063,831,218

9,616,654

16,406,015

80,593,720

1,907,199,329

50,015,500

2,666,473,819

2,183,478

1,146,583,112

813,616,402

634,834,996

69,255,831

8,348,197,277

38,899,365

66,362,331

326,001,597

7,714,621,286

202,312,698

10,785,886,598

8,832,169

4,637,928,688

3,291,078,346

2,567,907,559

280,139,836

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

2,078,027,621

8,960,305

16,878,157

80,982,000

1,927,747,748

43,459,411

2,633,598,964

4,695,195

1,148,180,252

783,351,430

613,328,510

84,043,577

ពាន់រៀល

8,467,962,556

36,513,243

68,778,490

330,001,650

7,855,572,073

177,097,100

10,731,915,778

19,132,920

4,678,834,527

3,192,157,077

2,499,313,678

342,477,576

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

ឥណទាននិងបុរែបែទាន

815,115,744

636,534,996

280,140,949

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
2.5)

ពាន់រៀល

2019

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សមតុលែយនៅធនាគារផែសែងៗ

សមតុលយែ នៅធនាគារជាតិនកម្ព
ែ ជា
ុ

69,256,106

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

(កំណត់សមា្គាល់

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
ដុលា្លារអាមែរិក

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

សាច់បែក់ក្នុងដែ

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

2.5)

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

(កំណត់សមា្គាល់

ពាន់រៀល

ទែពែយសកម្មសរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ពាន់រៀល

2020

ធនាគារ

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

ដុលា្លារអាមែរិក

2019

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

2020

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
សម្ព័ន្ធធនាគារ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទែពែយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុមានដូចខាងកែម៖

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
27.1 ហានិភ័យបែតិបត្តិការ
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។ហានិភ័យបែតិបត្តិការ

គឺជាហានិភ័យនែការបាត់បង់ដោយផ្ទាល់

ឬបែយោលដែលផ្ដើមចែញពីភាពខ្វះខាត

ឬការ

មិនបានអនុវត្តជាប់លាប់នែនិតិវិធីផ្ទែក្នុង បុគ្គលិក បច្ចែកវិទែយា និងហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្ដើមចែញពីកតា្តាខាងកែដែល
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
មិនមែនជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផែសារ
និងហានិភ័យសន្ទនីយភាពដូចជាលក្ខខណ្ឌតមែូវនែចែបាប់ និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
បទបែបញ្ញតផែ
្តិ សែងៗ និងស្តង់ដារដែលទទួលសា្គាល់ជាទូទៅនៅក្នុងសហគែសអាជីវកម្ម។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់
ឱែយដំណើរព
ការ
នូនិ
វយុ
ទ្ធសា
ស្ត
ែអាិកា
ជីរវកម្មតែ
ដើូវបានគែ
មែបីពងែប
ីក់គ
សកម្ម
ភាពអាជីវណ
កម្មស
្នូល ជាពិ
ែសគឺកា
រផ្តបែ
លត់ប
់កម្ច
ី ការតែ
វិស័យ
ការខាតបង់
ីហា
ភ័យ
បែត
ិបត្ត
ែងតាមរយៈដំ
ើរការគែ
ប់គស
ែងហានិ
ភ័យ
ិបត្តែកិកា
រ ដល់
ួត

លក់ដុំនពិិងនរាយ
័យសែ
្ជកម្ម វជាពិ
ស
គឺអាបជីវដោយផ្អ
កម្មខា្នាតតូ
និងមធែ
យម ួតដោយ
កាងន់អង្គ
ភា្ជាភា
ប់នូពវ
ិតែយ និវិស
ងការ
ធ្វរបាយការណ៍
ើ វាកម្ម និងសហ
ទៅគែ
លើស
សពាណិ
កម្មភាជ
ពអាជី
កម្មដ
៏សែស
មសែ
ែកច
ទៅលើ
ការតែ
ពិនិតបែ
ែយ និ
បទដា្ឋានគាំនិទ
ងការ
អនុ
វត្តឥ
ណទានបែយុង
្នរបស់
ខ្លួននិ។ងការតែួតពិនិតែយពីគណៈគែប់គែងជាន់ខ្ពស់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។
ែដែល
មាន
ភាពឯករាជែ
នែបែ
ផយ
្នែក័ត
អាជី
វកម្ម

ការវិភា
គរបាយការណ៍
ប
្រកត
់ចិបំណ
ូល
ការគែ
ប់គែងលើហានិភ
័យបែ
ត្តិកា
ររបស់សម្ព័ន្ធធនាគារតមែូវឱែយបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងវិធីសាសែ្ដគែប់គែង
ចែបាស់លាស់។ គោលការណ៍ និងវិធានការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងផែសែងៗតែូវបានដាក់ឱែយអនុវត្ត រួមទាំងការបង្កើតកមែិតនែការ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
ចុះហត្ថលែខាអនុម័ត ការបង្កើតបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយ ការរៀបចំនីតិវិធី និងឯកសារសមា្អាងនានា រួមទាំងការអនុវត្តទៅ
ចំណូលតាមគោលការណ៍
ការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លា
់ចុះែសែង7.94%
មកតែឹមត
ល
្លារអាមែ
ក្នុងង
ឆ្នាវិញ
ំ 2020
បើំដើ
ធមៀប
ងឆ្នា
និងបទបែបញ្ញតក្តិផ
ៗ។
ការបង្ក
ើ 78.14
ទាំងនែះលនដុ
គឺបន្តកា
រតែ
ួតពិនរិក
តែយឡើ
ជាបែចា
ែបីកំនឹណ
ត់ំ

2019 ហានិ
មានចំ
នួនផ្នែក84.88
ល
។ ធការធា្លា
នែូចះជាកំ
គឺដោ
យសារតែ
ក់ច
ុះចំណ
ការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ភ័យ
បែតិបត្តលនដុ
ិការរបស់
ផ្លារអាមែ
្នែកអាជីរិក
វកម្ម
នាគារក់ចក៏ុះដ
ណ
ត់នូវកមែកា
ិតរធា្លា
នែកា
រអនុ
លោូល
មទៅតាមគោលការណ៍
ធនាគារផែ
សែងសម្ព
និង័នកមែ
ិតទាបនែ
ក់។ួតពិនិតែយជាបែចាំដោយអង្គភាពសវនកម្មផ្ទែក្នុង។
របស់
្ធធនាគារ
ដែលកា
ធ្វរបែ
ើការតែ

លទ្ធផលដែលបានមកពីការតែួត

ពិនិតែយរបស់សវនករផ្ទែក្នុងតែូវបានពិភាកែសាជាមួយគណៈគែប់គែងនែផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
គណៈកម្មការសវនកម្ម និងគណៈគែប់គែងជាន់ខ្ពស់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។

បនា្ទាបមកបញ្ជ
់
ូនទៅ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
27.2 ហានិភ័យឥណទាន
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ចំណូលសម្ព
ទាបពី
មែរូបិយវណត្ត
ិ និងការផ្ទ
ែរបែចកឡើ
់ ដោយសារផលប៉
ះពាល់នែការឆ្លដែ
ងល
រាលដាល
ជំ័យ
ងឺកដែ
ូវីដល19
ធ្វការ
ើឱែយប៉
ះពាល់់
័ន្ធធកនាគារចាត់
ិធានការលើ
ការលែ
ងហានិភ័យឥណទាន
ជាហានិភ
ធ្វដែ
ើឱែយល
មាន
ខាតបង
លើការជួ
ដូវរត្ថ
នៅកែ
បម្ពែទ
ែសនាគារ
។ ក្នុងករណីមិនបានអនុវត្ដកាតព្វកិច្ច។
ហិញ
រញ្ញ
ុរបស់ស
័ន្ធធ

ហានិភ័យឥណទានគឺជាហានិភ័យសំខាន់បំផុត

សមែប់អាជីវកម្មរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានកើតមានឡើងក្នុងសកម្មភាពផ្តល់កម្ចី ដូចជា ការផ្តល់
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ឥណទាន និងបុរែបែទាន។ ធនាគារមានហានិភ័យឥណទានសមែប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកែតារាងតុលែយការ ដូចជា
កិច្ចស
យាផ្ដល់ឥ
្មភាពផ្តលនដុ
ល់ឥណទាន
តែរូវិក
បានអនុ
តាមគោលការណ៍
ឥណទានរបស់
័ន្ធធនាគារ
ចំណាយផែ
សែងនែៗរបស់
ធណទាន។
នាគារមានចំសកម
នួន 26.83
ល្លារអាមែ
ក្នុងឆ្នាវំ ត្ត
2020
ដែលទាបជាងចំ
នួន 0.56%សម្ព
ធៀបនឹ
ងការ
ឥណទាន
តែ
វ
ូ
មានភាពរឹ
ងមាំ
ដើ
ម
ប
ែ
ធា
ី
នាថាគោលបំ
ណ
ងនែ
បែ
ក
ក
់
ម្ច
ទា
ី
ង
ំ
អស់
ទ
ទួ
ល
បានជោគជ័
យ
មានន័
យ
ថា
សំ
ណ
ំ
ុ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
ហើយហានិភ័យឥណទានតែូវបានបែងចែកយា៉ាងល្អ។

គោលការណ៍ឥណទានកត់តែនូវគោលការណ៍បែក់កម្ចីទែពែយ

អតែចបញ្ចា
ំណាយទៅលើ
ចើរំណ
របស់
ធនាគារបានកើ
នឡើ
ពី 24.39%
ក្នុង
27.50%
នៅឆ្នា
ំ 2020
។ និងនីតិវិធី
ំ និងដំណ
ការូល
អនុ
ម័តឥណទាន
ដោយក្ន
ុងង
នោះរួ
មមាន បែ
ពឆ្នា
័នចំ
្ធ ំ 2019
ណាត់ដល់
ថា្នាក់ផ
្ទែក្នុងរបស់
សម្ព័ន
្ធធនាគារ
ដែលអនុវត្តដើមែបីធានាក្នុងការគោរពតាមការណែនារបស់
ំ
ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
(ក) ការវាស់វែងហានិភ័យឥណទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
សម្ព័ន្ធធនាគារវាយតម្លែពីលទ្ធភាពនែការមិនបំពែញកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកសុំខ្ចី តាមរយៈការបែើបែស់ឧបករណ៍
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
កំណត់ផ្ទែក្នុង។
គណៈកមា្មោធិការឥណទានក្នុងសែុកទទួលខុសតែូវក្នុងការកំណត់កមែិតហានិភ័យអ្នកសុំខ្ចី
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
មា្នាក់ៗ។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
136
97

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
(ក)ពការវាស់
ឥណទាន
(តពី
ំព័រមុ
ធនាគារបង់
ន្ធលើបវែកែង់ចហានិ
ំណភ
ែញ័យ
នៅអតែ
20%
នែទប
ែកន
់ច)ំណែញជាប់ពន្ធ។
កមែិតហានិ
ភ្រយ័យ
តែូវបានពិនិតែយឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុបែបន្នកម្មរៀងរាល់ឆ្នាំ និងក្នុងករណីដែល៖
ការវិភាគតារាងតុ
ល
ការ
1- មានការផ្លាស់ប្ដូរខ និងលក្ខខណ្ឌឥណទាន រួមបញ្ចូលទាំងការពនែយារ
ទែពែយសកម្មសរុប
2-ការបង់មិនទៀងទាត់ ឬការគែចវែសដោយចែតនា និង
ទែពែយសកម្មស
រុបត
របស់
ធនាគារកម្ព
ុមាងនឹ
នចំងនអ្នួនក2,705.88
ល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
3-ព័
៌មានមិ
នល្អទាក់ទ
សុំខ្ចី ឬបែតលនដុ
ិបត្ដិការ។
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
(ខ) ណ
គោលនយោបាយតែ
ពិន
ិតែយធនាគារផែ
វិសាលភាពហានិ
ងការទប់
សា
្កាតរ។
់
ដោយសារកំ
ើនការដាក់បែក់បួត
ញ្ញ
ើនៅ
សែង និងភ
ទែ័យ
ពែយនិ
សកម្ម
ពន្ធព
នែយា

សមតុលែយមាននៅជាមួ
ធនាគារជាតិ
នែកម្ពុជា
ធនាគារធ្វយ
ើបធនាគារផែ
ែតិបត្តិការ សែង និងនិ
ងផ្ដល់ឥណទាននិ
ងបុរែបែទានដល់រូបវន្ដបុគ្គល

ឬសហគែសនានានៅក្នុង

ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។ ធនាគារគែប់គែងវិសាលភាព និងតែួតពិនិតែយរាល់ការបែមូលផ្ដុំហានិភ័យឥណទាននៅ
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
ពែលណាដែលហានិភ័យទាំងនោះតែូវបានកំណត់អត្ដសញ្ញាណ។ ហានិភ័យធំៗដែលកំណត់ដោយធនាគារជាតិ
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
នែកម្ពុជាគឺជាហានិភ័យដែលផ្ដល់ឲែយអត្ថគាហកតែមួយដែលមានអនុបាតលើសពី 10% នែមូលនិធផ្ទា
ិ ល់សុទ្ធរបស់
ធនាគារ។
ឥណទាន និង
បុរែបែទាន
ឥណទាន និសម្ព
ងបុរ
ែទានសុនិ
ទង
្ធរបស់
ធនាគារបានធា្លា
ក់ចុះ 0.35%
ើនឹង
3.99
្លារអាមែ
រិកនិភមកតែ
ឹម 1,137.56
័នែប
្ធធនាគារ
ធនាគារបែ
ើគោលនយោបាយ
និងឬស្ម
ការអនុ
វត្ដជា
ចែើនលនដុ
ដើមែបីទល
ប់សា
្កាត់ហា
័យឥណទាន។
ជា
លនដុល្លារអាមែ
ំ 2020។
ទមា្លារបិក់ ក្ន
ក្នុង
ុងឆ្នា
ចំណោ
មគោលនយោបាយ និងការអនុវត្ដទាំងនែះ គឺជាការទទួលយកនូវការធានាក្នុងទមែង់ជាទែពែយ
បញ្ចាំលើឥណទាន
និងបុរែបែទានចំពោះអតិថិជនដែលជាការអនុវត្ដជាទូទៅ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
អនុវត្ដគោលការណ៍ណែនាលើ
ំ ភាពដែលអាចទទួលយកបាននែបែភែទជាក់លាក់នែទែពែយបញ្ចាំ
ឬការទប់សា្កាត់
ហានិភ័យឥណទាន។ បែភែទទែពែយបញ្ចាំសំខាន់ៗដើមែបីធានាលើឥណទាន និងបុរែបែទានរបស់អតិថិជនរួមមាន៖
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នា- ំ 2020
ភាគចែ
ើនែព
ដោយសារការថយចុ
ះនែ
ការដាក់
់បញ្ញ
ើរបស់
អតិថិជន។
ការដាក់
បញ្ចាំទ
ែយសមែបត្ដិជាទីតាំងដូច
ជាដី
អគារប
និងែកទែ
ពែយផែ
សែងៗ។
- ការគែប់គែងលើទែពែយសកម្មអាជីវកម្មដូចជាដី និងអគារ និង
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
- សាច់បែក់ជាបែក់បញ្ញើកក់ទុក។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

(គ) ការគែប់គែងហានិភ័យឥណទាន
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
1. ការអភិវឌែឍ និងរកែសាដំណរើ ការរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ

និងធនាគារសមែបវា
់ ស់វង
ែ ឥណទានខាតបង់រព
ំ ង
ឹ ទុក

រួមមានដំណើរការដូចខាងកែម៖
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ម័តដំបូងការធ្វើឱែយមានសុពលភាពទៀងទាត់ និងការធ្វើតែស្តតែឡប់មកវិញនែម៉ូដែលដែលបានបែើ
ដុល្លារអាមែរិកក្ន-ុងការអនុ
ឆ្នាំ 2020។
- កំណត់និងតាមដានការកើនឡើងហានិភ័យឥណទាន និង
- ការរួមបញ្ចូលពត័មានរំពឹងទុកនាពែលអនាគត។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

27.2
ហានិភ័យ
(តពី
ទំពិត័រទាបទៅមធែ
មុន)
តមែូវការសមែ
បឥណទាន
់ហិរញ្ញបែបទាន
កមែ
យមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។
គ. ការគែប់គែងហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែង
ទៀតកំ
ពុងង
អនុ
វត្តលើ
យុកា
ទ្ធសា
សែ
្តទីផមភាពរបស់
ែសារដែលមានលក្ខ
ណៈបែវកម្ម
កួតបែជាមួ
ជែងយ
ខា្លានឹ
ំងងកមែ
ដើមិត
ែបីបហានិ
ង្កើនភ
ចំ័យ
ណ
ទីបាន
ផែសាររបស់
ខ្លួនៀង
។
2.ពិ
និតែយឡើ
វិញ
រអនុ
លោ
អង្គភាពអាជី
ដែែកល
ពែមពែ
ប៉ុន្តែ បើទោះជាដោយក្ន
មានការុងបែ
កួតបែ
ជែងដែលិតមានលក្ខ
ណ
ៈខា្លាំងបកា្លា
ក្នុងស
វិស័យហានិ
ធនាគារក្ន
រាជាណាចកែ
ម្ពុជា
ធនាគារកម្ព
នោះរួ
មមានកមែ
ហានិភ័យ
សមែ
់សនៅ
ហគែ
ភ័យក្នុងុងពែ
បែះទ
ែស និងបែកភ
ែទផលិ
តផល។ ុ
បានដាក់ឱែយដំណ
ើរការនូវយុទទ
្ធសា
ែអាស
ជី្តីព
វកម្ម
ដើភាពឥណទាននែ
មែបីពងែីកសកម្មភា
វកម្ម
ស្នូល
សែស
រផ្តល់បែក់កឌម្ចីតដល់
ី ដែល
វិស
័យ
របាយការណ៍
ៀងស្ត
ទាត់
ីគុណ
សពអាជី
ម្ពៀតក្ន
ុងសែ
ុកតែជាពិ
ូវបានផ្ត
លគឺ
់ជកា
ូនធនាគារកែ
អាច
លក់ដុំនិងរាយ តមែ
វិសូវ័យ
វាកម្ម
និងសហ
គែ
សពាណិ
ម្ម តែជាពិ
ជីវកម្មខា្នាតតូទា
ចំងនែ
និងះមធែ
យម ដោយន
បែ់ប
កាែមា
ន់ណអំ
ភា្ជាប់នូពវី
ឱែយសែ
មានវិ
ធានការកែ
តមែ
ូវសមសែ
បជ
ដែ្ជកល
ូវអនុស
វត្តែស
។ គឺអា
របាយការណ៍
រួមមានការបា៉ា
បទដា្ឋាន និងការសំ
អនុ
វត្តនធនលើ
ឥណទាន
បែុងបែយ័ត្នរបស់រំព
ខ្លឹង
ួនទុ
។ក។
វិធា
ឥណទានខាតបង់
ការវិភាគរបាយការណ៍
ំណ
ូល អង្គភាពអាជីវកម្មដើមែបីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អបំផុតនៅសម្ព័នធនាគារ
3. ផ្តល់ការណែនាប
ំ និ្រក
ង់ច
ជំនា
ញដល់
្ធ
និង
ចំណូលការបែធនាគារ
ក់សុទ្ធ ក្នុងការគែប់គែងហានិភ័យឥណទាន។ ធនាគារមានគោលការណ៍ និងការអនុវត្តជាចែើនដើមែបីកាត់
បន្ថយហានិភ័យឥណទាន។ ការអនុវត្តជាបែពែណីគឺការទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងទមែង់ជាវត្ថបញ្ចា
ុ
ំសមែប់

ចំណូលការបែបែ
ក់សកុទ់ក្ធរម្ច
បស់
7.94%
78.14
ល្លារអាមែរិកវត្តក្ន
ុងឆ្នា
ំ 2020 ណ
បើធ
ឆ្នារ ំ
ីនិងធបុនាគារបានធា្លា
រែបែទានដល់កអ់ចតិុះថិជ
នដែលមកតែ
ជាទមា្លាឹមប់ធ
ម្មតា។លនដុធនាគារអនុ
គោ
លការណ៍
ែនាៀប
ំសនឹ្តីពងីកា

2019 មានចំនទទួ
ួន ល84.88
លនដុ
លត់្លារអាមែ
រិកក់។លាការធា្លា
ុះនែំឬះការកាត់
គឺដោយសារតែ
ការធា្លា
ក់ច
ុះចំណូលការបែ
កែទ
់ពទែ
ីបពែកែយបញ្ចា
់បញ្ញំ ើ
យកបាននូ
វចំណា
ថា្នាក់ជា
ក់នែវត្ថកុប់ចញ្ចា
បន្ថយហានិ
ភ័យ
ឥណទាន។
បែភ
ធនាគារផែសែង និសំ
ងខា
កមែ
ិតទាបនែ
ការបែ
កម្ច
់។ី និងបុរែបែទានអតិថិជនគឺ៖
ន់ដ
ើមែបីធានាបែ
ក់ក

- បែក់កម្ចីហុីប៉ូតែកលើទែពែយសកម្មលំនៅដា្ឋាន (ដីធ្លី អគារ និងទែពែយផែសែងទៀត)។
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
- ចំណាយលើទែពែយសកម្មអាជីវកម្មដូចជាដីធ្លី និងអាគារ និង

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
- សាច់បែក់ជាទមែង់បែក់បញ្ញើមានកំណត់។
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ចំណូលឃ.
ទាបពី
កមែ
ូបិយ
ណត្ត
និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
ការបែ
មរូល
ផ្តុំហា
និភិ ័យ
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
បណ្តុំហានិភ័យកើតឡើងនៅពែលដែលកែុមអ្នកសុំខ្ចីមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសែដៀងគា្នា ឬសកម្មភាពនៅក្នុង
តំបនិន់ងភចំូមណា
ិសាស្ដ
ែដូច
ចំណាយទូទៅ
យរដ្ឋ
បាគា្នា
ល ឬក៏មានលក្ខណៈសែដ្ឋកិច្ចដូចគា្នាដែលអាចធ្វើឱែយសមត្ថភាពបំពែញកាតព្វកិច្ចសនែយារបស់

ពួកគែទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់សែដៀងគា្នាដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរនែសែដ្ឋកិច្ច នយោបាយ ឬកតា្ដោផែសែងៗទៀត។

ចំណាយផែសបណ្ត
ែងៗរបស់
ល្លារផអាមែ
រិក ក្ន
ដែុងល
ទាបជាងចំ
ធៀបនឹ
ងល
ការើ
ុំហានិធភនាគារមានចំ
័យបង្ហាញទំន
នាួនក់26.83
ទំនង លនដុ
រវាងលទ្ធ
លរបស់
សុងម្ពឆ្នា
័នំ ្ធធ2020
នាគារក្ន
ការអភិ
វឌែឍន៍ នួនដែ0.56%
លអាចប៉
ះពាល់
ឧសែ
សាហកម្ម
ភូមិសា
ែជាក់លាលនដុ
ក់មួយល
។ ្លារអាមែរិក។
ចំណាយនៅក្ន
ុងឆ្នា
ំ 2019 ឬទី
ដែតា
លំងមានចំ
នស្ដ
ួន 26.98

អតែចំណាយទៅលើ
ចំណូលួត
របស់
ធែយនាគារបានកើ
នណ
ឡើ៍ន
ងពី
24.39%
ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់
27.50% នៅឆ្នា
ំ 2020
។ភាគនែការ
សម្ព័ន្ធធនាគារតែ
ពិនិត
ការផ្តាតអារម្ម
ែហា
និភ័យឥណទានរបស់
ដែគូ ដោយឧសែ
សាហកម្ម
។ ការវិ
ផ្តាតអារម្មណ៍នែហានិភ័យឥណទានដូចនៅកាលបរិច្ឆែទតារាងតុលែយការតែូវបានបង្ហាញដូចខាងកែម៖
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ
ែ្លស
38
138
99

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

100

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

2,610,194,732

12,188,173
10,558,237,691

49,301,160

4,637,928,688

3,296,223,784

2,574,784,059

2,559,420,528

10,898,396

1,148,180,252

785,313,370

615,028,510

ពាន់រៀល

10,429,638,652

44,410,964

4,678,834,527

3,200,151,983

2,506,241,178

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

8,832,169

4,637,928,688

3,290,158,946

2,567,907,559

បង្ហាញទំនាក់ទំនងរវាងលទ្ធផលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារក្នុងការអភិវឌែឍន៍ដែលអាចប៉ះពាល់លើឧសែសាហកម្ម ឬទីតាំងភូមិសាស្ដែជាក់លាក់មួយ។

នយោបាយ

ឬសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ដែដូចគា្នា

ចធ្វើឱែយសមត្ថភាពបំពែញកាតព្វកិច្ចសនែយារបស់ពួកគែទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់សែដៀងគា្នាដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរនែសែដ្ឋកិច្ច

បណ្តុំហានិភ័យកើតឡើងនៅពែលដែលកែុមអ្នកសុំខ្ចីមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសែដៀងគា្នា

(ច) បណ្តុំហានិភ័យនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយហានិភ័យឥណទាន

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ឬកតា្ដោផែសែងៗទៀត។

2,549,317,734

4,695,195

1,148,180,252

783,113,777

613,328,510

ដុលា្លារអាមែរិក

ពាន់រៀល

បណ្តុំហានិភ័យ

10,388,469,766

19,132,920

4,678,834,527

3,191,188,641

2,499,313,678

2.5)

(កំណត់សមា្គាល់

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ឬក៏មានលក្ខណៈសែដ្ឋកិច្ចដូចគា្នាដែលអា

2,596,990,695 10,504,827,362

2,183,478

1,146,583,112

813,389,109

634,834,996

ដុលា្លារអាមែរិក

ហានិភ័យឥណទានដែលទាក់ទងនឹងខ្ទង់កែតារាងតុលែយការតែូវបានបង្ហាញក្នុងកំណត់សមា្គាល់លែខ 25 ស្តីពី "កិច្ចសនែយា និងយថាភាព"។

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

1,146,583,112

814,888,451

សមតុលែយជាមួយធនាគារផែសែងៗ

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

636,534,996

សមតុលយែ ជាមួយធនាគារជាតិនកម្ព
ែ ជា
ុ

ដុលា្លារអាមែរិក

2019

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2.5)

ពាន់រៀល

2020

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

(កំណត់សមា្គាល់

2019

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
ធនាគារ

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

ដុលា្លារអាមែរិក

2020

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ពាន់រៀល

ទែពែយសកម្មសរុប

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីហានិភ័យឥណទានអតិបរមាមុនពែលទែពែយបញ្ចាំតែូវបានកាន់កាប ់ឬការពងែីកឥណទានផែសែងៗមានដូចខាងកែម៖

(ង) ហានិភ័យឥណទានអតិបរមាមុនពែលទែពែយបញ្ចាំតែូវបានកាន់កាប់ ឬការពងែីកឥណទានផែសែងៗ

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

27.

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

139
39

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

10,521,724,390

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

2,601,167,958

(9,254,067)

2,610,422,025

385,237,303

267,967,775

159,961,088

136,417,032

វិស័យធនាគារ

139,130,373

សរុប
ដុលា្លារអាមែរិក

1,463,838,913

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

57,869,541

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

នៅតែមាន

49,301,160

12,188,173

-

12,188,173

-

-

-

-

-

-

12,188,173

ផែសែងៗ
ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

សម្ព័ន្ធធនាគារតែួតពិនិតែយលើបណ្តុំហានិភ័យឥណទានតាមឧសែសាហកម្ម។ ការវិភាគលើបណ្តុំហានិភ័យនាការិយបរិច្ឆែទនែតារាងតុលែយការមានបង្ហាញដូចខាងកែម៖

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

4,601,415,387

1,137,556,338

(9,026,774)

1,146,583,112

385,237,303

267,967,775

159,961,088

136,417,032

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

139,130,373

សម្ព័ន្ធធនាគារ

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

57,869,541

ឥណទាន
និងបុរែបែទាន
ដុលា្លារអាមែរិក

-

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

3,296,223,784

814,888,451

(227,293)

815,115,744

-

-

-

-

-

-

សមតុលែយជាមួយ
ធនាគារផែសែងៗ
ដុលា្លារអាមែរិក

815,115,744

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

(ច) បណ្តុំហានិភ័យនែទែពយែ សកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

2,574,784,059

636,534,996

-

636,534,996

-

-

-

-

-

-

636,534,996

សមតុលែយជាមួយ
ធនាគារជាតិ
ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ផែសែងៗ-សហគមន៍ សង្គម និងសកម្មភាពបុគ្គល

27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

ដកសំវិធានធនសមែប់អុីមភែរមិន

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

បោះដុំ និងរាយ

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
2020

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

សំណង់

2020

ទំនិញបែើបែស់

ក្នុងឆ្នាំ

អចលនទែពែយ

អាមែរិក

កម្មន្ដសាល

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
140
101

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

10,402,618,717

2,552,789,869

(6,860,278)

2,559,650,147

348,662,810

324,048,695

183,890,755

123,731,890

113,122,715

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

54,723,387

សរុប
ដុលា្លារអាមែរិក

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

1,411,469,895

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

44,410,965

10,898,396

-

-

-

-

-

10,898,396

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

-

ផែសែងៗ
ដុលា្លារអាមែរិក

10,898,396

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

-

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

ទែពែយសកម្មសរុប
4,651,814,591

1,141,549,593

(6,630,659)

1,148,180,252

348,662,810

324,048,695

183,890,755

123,731,890

113,122,715

54,723,387

ឥណទាន
និងបុរែបែទាន
ដុលា្លារអាមែរិក

-

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង

សម្ព័ន្ធធនាគារ

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

3,200,151,983

785,313,370

(229,619)

-

-

-

-

-

-

785,542,989

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

785,542,989

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

សមតុលែយជាមួយ
ធនាគារផែសែងៗ
ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

2,506,241,178

615,028,510

-

-

-

-

-

-

-

615,028,510

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

615,028,510

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

សមតុលែយជាមួយ
ធនាគារជាតិ
ដុលា្លារអាមែរិក

(ច) បណ្តុំហានិភ័យនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ដកសំវិធានធនសមែប់អុីមភែរមិន

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

ផែសែងៗ-សហគមន៍ សង្គម និងសកម្មភាពបុគ្គល

27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

102

បោះដុំ និងរាយ

សំណង់

ទំនិញបែើបែស់

អចលនទែពែយ

កម្មន្ដសាល

2019

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

10,468,314,060

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

2,587,963,921

(9,254,067)

2,597,217,988

385,237,303

267,967,775

159,961,088

136,417,032

139,130,373

វិស័យធនាគារ

57,869,541

សរុប
ដុលា្លារអាមែរិក

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

1,450,634,876

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

នៅតែមាន

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
8,832,169

2,183,478

-

2,183,478

-

-

-

-

-

-

ផែសែងៗ
ដុលា្លារអាមែរិក

2,183,478

មធែយម។
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

4,601,415,387

1,137,556,338

(9,026,774)

1,146,583,112

385,237,303

267,967,775

159,961,088

136,417,032

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

139,130,373

ធនាគារ

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

57,869,541

ឥណទាន
និងបុរែបែទាន
ដុលា្លារអាមែរិក

-

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

3,290,158,946

813,389,109

(227,293)

813,616,402

-

-

-

-

-

-

813,616,402

សមតុលែយជាមួយ
ធនាគារផែសែងៗ
ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

(ច) បណ្តុំហានិភ័យនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

2,567,907,559

634,834,996

-

634,834,996

-

-

-

-

-

-

634,834,996

សមតុលែយជាមួយ
ធនាគារជាតិ
ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ដកសំវិធានធនសមែប់អុីមភែរមិន

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

ផែសែងៗ-សហគមន៍ សង្គម និងសកម្មភាពបុគ្គល

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

បោះដុំ និងរាយ

ទំនិញបែើបែស់

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
2020

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

សំណង់

2020

អចលនទែពែយ

ក្នុងឆ្នាំ

កម្មន្ដសាល

អាមែរិក

អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

10,361,449,831

2,542,687,075

(6,868,312)

2,549,555,387

348,662,810

324,048,695

183,890,755

123,731,890

113,122,715

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

54,723,387

សរុប
ដុលា្លារអាមែរិក

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

1,401,375,135

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

ទែពែយសកម្មសរុប

19,132,921

4,695,195

-

-

-

-

-

4,695,195

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

-

ផែសែងៗ
ដុលា្លារអាមែរិក

4,695,195

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

-

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

4,651,814,591

1,141,549,593

(6,630,659)

1,148,180,252

348,662,810

324,048,695

183,890,755

123,731,890

113,122,715

54,723,387

ឥណទាន
និងបុរែបែទាន
ដុលា្លារអាមែរិក

-

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

ធនាគារ

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

3,191,188,641

783,113,777

(237,653)

-

-

-

-

-

-

783,351,430

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

783,351,430

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

សមតុលែយជាមួយ
ធនាគារផែសែងៗ
ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

2,499,313,678

613,328,510

-

-

-

-

-

-

-

613,328,510

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

613,328,510

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

សមតុលែយជាមួយ
ធនាគារជាតិ
ដុលា្លារអាមែរិក

(ច) បណ្តុំហានិភ័យនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ដកសំវិធានធនសមែប់អុីមភែរមិន

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

ផែសែងៗ-សហគមន៍ សង្គម និងសកម្មភាពបុគ្គល

27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

104

បោះដុំ និងរាយ

សំណង់

ទំនិញបែើបែស់

អចលនទែពែយ

កម្មន្ដសាល

2019

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
27.2
ហានិភ័យប
ឥណទាន
ទំព័រិត
មុទាបទៅមធែ
ន)
តមែូវការសមែ
់ហិរញ្ញបែប(តពី
ទានកមែ
យមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។
(ឆ) គុណភាពឥណទាន
កមែិតនែការបែ
កួត
បែជែងនៅក្នុងវិស
័យធនាគារតែ
ឹងថនឹ
ងមានសន្ទ
កាន់
តែខា្លាំងមឡើ
គុណ
ភាពឥណទាននែ
ឥណទាន
និងបុូវរបានរំ
ែបែទាពនតែ
ូវបានសង្ខ
ែបដូុះច
ខាងកែ
៖ ង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។

សម្ព័ន្ធធុង
នាគារ
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្ន
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ

បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
មិនហួសកាលកំណត់សង និង
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
គា្មោនអុីមភែរមិន
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
ចំណាត់ថា្នាក់
ចំណាត់ថា្នាក់ ហួសកាលកំណត់
ស្តង់ដារ

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

ដុលា្លារអាមែរិក

កែមស្តង់ដារ

ដុលា្លារអាមែរិក

សង ប៉ុន្ដែគា្មោន
អុីមភែរមិន

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

2020
ចំណូលការបែ
ក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
2019 មានចំ
នួន ល84.88
លនដុល្លារអាមែ
សមតុ
ែយជាមួយធនាគារជាតិ
នែ រិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ធនាគារផែសែង
ងកមែិតទាបនែការបែក់។
កម្ពនិុជា

636,534,996

-

-

636,534,996

សមតុលែយជាមួយធនាគារផែសែងៗ
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ឥណទាន និងបុរែបែទាន

815,115,744

-

-

815,115,744

1,122,866,410

16,548,646

7,168,056

1,146,583,112

12,188,173ក់ចុះចំនួន 22.17%
- មកតែឹម 12.46- លនដុល
12,188,173
ពើក
ែយសកម្ម
ែសែងៗ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លា
ចំណូលសុទទែ
្ធល
មែជផ
ើងសារ
្លារអាមែរិក
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន
16.01 លនដុល
្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក
់ចុះនែះភាគចែ
ើនដោយសារតែ
2,586,705,323
16,548,646
7,168,056
2,610,422,025

ចំណូលទាបពី
កមែ
រូបនធនលើ
ិយណត្តអិ និ
នែការឆ្លងរាលដាល
ជំងឺកូវីដ 19 ដែល(9,254,067)
ធ្វើឱែយប៉ះពាល់
(4,361,755)ះពាល់
(2,875,623)
(2,016,689)
ដកសំ
វិធា
ុីមង
ភែការផ្ទ
រមិន ែរបែក់ ដោយសារផលប៉
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

2,582,343,568

13,673,023

5,151,367

2,601,167,958

10,445,579,733

55,307,378

20,837,280

10,521,724,390

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
144
105

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
(ឆ) គុណភាពឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
គុណភាពឥណទាននែឥណទាន និងបុរែបែទានតែូវបានសង្ខែបដូចខាងកែម៖
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
ទែពែយសកម្មសរុប

សម្ព័ន្ធធនាគារ
មិនហួសកាលកំណត់សង និង

គា្មោនអុីមភែរមិន
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង

្នាក់ ការកើនឡើងទែពែយសកម្ម
ហួសស
កាលកំ
ណុងត់ឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែចំធណា
្នូ ឆ្នាត់
ំ2ថា
019។
រុបនៅក្ន
ចំណាត់កែម
សង ប៉ុន្ដែគា្មោន
ស្តនិ
ងង
់ដារ
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង
ទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សរុប
អុីមភែរមិន
ស្តង់ដារ
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

ដុលា្លារអាមែរិក ដុលា្លារអាមែរិក
ដុលា្លារអាមែរិក
ដុលា្លារអាមែរិក
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
2019
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
សមតុលែយជាមួយធនាគារជាតិនែ
ឥណទាន និង
បុរ
កម្ព
ុជាែបែទាន

615,028,510

-

-

615,028,510

សមតុលែយជាមួយធនាគារផែសែងៗ
785,542,989
785,542,989
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
1,137,599,735
1,231,234
9,349,283
1,148,180,252
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
10,898,396
10,898,396
ទែពែយសកម្មផែសែងៗ
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
ដកសំវិធានធនលើអុីមភែរមិន

2,549,069,630

1,231,234

9,349,283

2,559,650,147

(3,715,470)

(374,688)

(2,781,599)

(6,871,757)

10,372,318,202

3,490,425

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88%
ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុ
ល្លារអាមែរិក មកតែ
ឹម 2,074.95
លនដុល្លារ
2,545,354,160
856,546
6,567,684
2,552,778,390
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

26,763,312 10,402,571,939

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

106

145
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។
(ឆ) គុណភាពឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារ
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណ
ៈខា្លា
កា្លាកាលកំ
នៅក្នុងណ
វិសត់័យ
មិន
ហួំងស
សធនាគារក្ន
ង និង ុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជី
ី
វិស័យ
គា្មោនអុវកម្ម
ីមភែស
រមិ្នូល
ន ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិ
ជ្ជក
អាជីត់វថា
កម្ម្នាកខា
តូស
ច កាលកំ
និងមធែណ
យមត់ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
ចំណា
ត់ម្ម
ថា្នាកជាពិ
់ សែសចំគឺណា
់ ្នាតហួ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួនស្ត
។ង់ដារ
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
2020

ដុលា្លារអាមែរិក

កែមស្តង់ដារ

សង ប៉ុន្ដែគា្មោន
អុីមភែរមិន

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយជាមួយធនាគារជាតិនែ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
កម្ពុជា
634,834,996
634,834,996
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
សមតុ
លែយជាមួ
យធនាគារផែ
ែងៗ
ធនាគារផែសែង
និងកមែ
ិតទាបនែ
ការបែកស់។
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

813,616,402

-

-

813,616,402

1,122,866,410

16,548,646

7,168,056

1,146,583,112

2,183,478

-

-

2,183,478

2,573,501,286
2,597,217,988
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់
ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំ16,548,646
នួន 22.17% មកតែ7,168,056
ឹម 12.46 លន
ដុល្លារអាមែរិក

(2,016,689)
ដកសំ
ភែរមិនមានចំនួន(4,361,755)
ក្នុងឆ្នាំ 2020
បើវិធា
ធនធនលើ
ៀបនឹងឆ្នាអ
ំ ុីម2019
16.01 លនដុ(2,875,623)
ល្លារអាមែរិក។ ការធា្លា
ក់ចុះនែះភាគចែើន(9,254,067)
ដោយសារតែ

13,673,023
2,587,963,921
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ 2,569,139,531
ដោយសារផលប៉ះពាល់
នែការឆ្លងរាលដាល 5,151,367
ជំងឺកូវីដ 19 ដែល
ធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5) 10,392,169,403

55,307,378

20,837,280

10,468,314,060

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
146
107

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
(ឆ) គុណភាពឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

ធនាគារ

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

មិនហួសកាលកំណត់សង និង

ទែពែយសកម្មសរុប

គា្មោនអុីមភែរមិន

ចំណា
ត់ថាល
្នាក់ ្លារអាមែចំរិក
ណា
ត់តែ
ថាឹម
្នាកថ្ង
់ ែទ
ហួី3ស
កាលកំ
ត់ ពោលគឺកើនឡើង
ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88
លនដុ
គិត
1 ខែ
ធ្នូ ឆ្នាណ
ំ2020

ង់ដារ ការកើ
កែ
មស្តងងទែ
់ដាពរែយសកម្មសង
ុន្ដែគាុង្មោនឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាស្ត
ំ2019។
នឡើ
សរុបប៉នៅក្ន
សរុប
អុីមភែរមិន
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
ដុលា្លារអាមែរិក
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
2019

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយជាមួ
យធនាគារជាតិ
នធែ នាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យធនាគារផែ
សែងរបស់
កម្ពធុជា
តែឹមថ្ងែទី31 ខែ
្នូ ឆ្នាំ2020។

613,328,510

-

-

613,328,510

សមតុលែយជាមួយធនាគារផែសែងៗ
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ឥណទាន និងបុរែបែទាន

783,351,430

-

-

783,351,430

1,137,599,735

1,231,234

9,349,283

1,148,180,252

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
4,695,195
4,695,195
ទែពែយសកម្មផែសែងៗ
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
ដកសំវិធានធនលើអុីមភែរមិន

2,538,974,870

1,231,234

9,349,283

2,549,555,387

(3,712,025)

(374,688)

(2,781,599)

(6,868,312)

2,535,262,845
856,546
6,567,684 2,542,687,075
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
ពាន់
រៀលភាគចែ
(កំណើន
ត់ដោយសារការថយចុ
សមា្គាល់ 2.5) 10,331,196,093
3,490,425
អាមែរិកនៅឆ្នា
ំ 2020
ះនែការដាក់បែក់បញ្ញ
ើរបស់អតិថិជន។ 26,763,312

10,361,449,831

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារអនុវត្តវិធីសាសែ្តបីដំណាក់កាល ដោយផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពឥណទានចាប់
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
តាំងពីមានការទទួលសា្គាល់ដំបូង៖
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
សំវិធានធនសមែប់អុីមភែរមិន
នឹងតែូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើវិធីសាសែ្តបីដំណាក់កាលដូចខាងកែមដែលឆ្លុះ
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
បញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពឥណទាននែឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីមានការទទួលសា្គាល់ដំបូង៖
បែក់បញ្ញើរបស់
នាគារផែ
សែងល
បានកើ
នឡើង 15.09%
គឺកពើនឹងឡើ
43.46លលនដុ
អាមែ
ិកនៅឆ្នាំ 2019
(1)ធដំ
ណាក់កា
1៖ ការខាតបង់
ឥណទានរំ
ទុកងរយៈពែ
12 ខែល
-មិ្លារន
មែនរឥណទានអុ
ីមភែមក
រមិន50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

ចំពោះហានិភ័យ

ដែលមិនមានការកើនឡើងគួរឱែយកត់សមា្គាល់នែហានិភ័យឥណទានចាប់តាំងពីការទទួល

សា្គាល់ដំបូង ហើយមិនមែនឥណទានអុីមភែរមិន អាសែ័យលើបែភពដើម ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុកដែល
ទាក់ទងនឹងការខកខានទូទាត់សងដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពែល 12 ខែ បនា្ទាប់នឹងតែូវបានទទួលសា្គាល់។

108

147
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា នៅតែមាន
27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
(ឆ) គុណភាពឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
មធែយម។
ដំបែ
ណា
លទីុង2៖
ឥណទានរំ
ឹងទុក
លុះវែ
ង -ត
មិែខា
នមែ
នឥណទានអុ
ីមភែធនាគារ
រមិន មកថ្មី និង
កមែិតនែកា(2)
របែកួត
ជក់ែងកា
នៅក្ន
វិសការខាតបង់
័យធនាគារតែ
ូវបានរំពឹងពថនឹ
ងរយៈពែ
មានសន្ទ
កាន់
្លាំងឡើ
ង ដោយសារ
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ចំពោះហានិភ័យដែលមានការកើនឡើងគួរឱែយកត់សមា្គាល់នែហានិភ័យឥណទានចាប់តាំងពីការទទួលសា្គាល់
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
ដំបូង ប៉ុន្តែមិនមែនជាឥណទានអុីមភែរមិន ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពែលវែងនឹងតែូវបានទទួល
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
សា្គាល់។
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
(3) ដំណាក់កាលទី 3៖ ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពែលវែង - ឥណទានអុីមភែរមិន
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតែូវបានវាយតម្លែជាឥណទានអុីមភែរមិននៅពែលមានពែឹត្តិការណ៍មួយ
ចំណូលការបែកឱែ
់សយមាន
ុទ្ធ ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លំហូរសាច់បែក់នាពែលអនាគតរបស់ទែពែយសកម្មនោះ។

ឬចែើនដងធ្វើ
ចំពោះទែពែយ

សកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលជាឥណទានអុីមភែរមិន
ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពែលវែងនឹងតែូវបាន
ចំណូលការបែកទទួ
់សុទល
្ធរបស់
ធ
នាគារបានធា្លា
ក
ច
់
ះ
ុ
7.94%
មកតែ
ម
ឹ
78.14
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
សា្គាល់។

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ដំណាក់កាល
សា្ថានភាពនែហានិភ័យឥណទាន

សូចនាករនែការខកខានការទូទាត់សង

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជ1ើងសារ និងថ្លការខាតបង់
ែឈ្នួល
ឥណទានរំពឹងទុករយៈពែល

ហួសកាលកំណត់សងពី 0 ទៅ 29 ថ្ងែ

12 ខែ - មិនមែនឥណទានអុីមភែរមិន
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
2
ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពែល
ហួសកាលកំណត់សងពី 30 ទៅ 89 ថ្ងែ
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
វែង-មិនមែនឥណទានអុីមភែរមិន
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
3
ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពែល
ហួសកាលកំណត់សងលើសពី 90 ថ្ងែ
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
វែង-ឥណទានអុីមភែរមិន
រៀបចំ និងកំណត់រយៈពែលឡើងវិញ
កំណត់ជាបែភែទឥណទានមិនដំណើរការ

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥណទានមិនដំណើរការ
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នា
ំ 2019
នួន ទា
26.98
លនដុ
លូវបានបែ
្លារអាមែរិកើស
។មែប់គោលបំណងទាំងនែះ តែូវបានអនុវត្តជាប់លាប់
និយ
មន័យដែ
នែល
កាមានចំ
រខកខានទូ
ត់សងដែ
លតែ
ចំពោះទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់
លើកលែងតែមានព័ត៌មានដែលអាចបង្ហាញថានិយមន័យនែ
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
ការខកខានទូទាត់សងផែសែងដែលសមសែបបំផុតសមែប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ផ្អែកលើនិយមន័យការខកខានទូទាត់សងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ គណនីដែលតែូវបានចាត់ចូលជា
បែបភ
ខកខានឥ
ទូណទាន
ទាត់សងតែ
បានដាក់
សា្លាកថា នឡើ
"បាទ/ចាស"
ុងបែ
ប់ស
ូចនាករអុ
ីមភែរមិលនដុ
ននៅពែ
ល្លារ
សំវិធានធនសមែ
់កាែទរខាតបង់
និងូវបុ
រែបែទានបានកើ
ងចែើនជាង នៅក្ន
100%
ដែអល
មានចំ
នួន 10.35
ល
អាមែរិក

ហែតុន
ត់សង" បង្ហា
ពីមូល
ហែ
តុម
ួយក្នុងចំណោ
ខាងកែ
៖
ក្នុងឆ្នា"មូ
ំ ល
2020
ដែែការខកខានទូ
លភាគចែើនទា
ដោយសារតែ
កាញ
របមែ
ុងសំ
វិធា
នធនសមែ
ប់កាមមូ
រកើល
នហែ
ឡើត
ងុទា
នែំង
កា4របាត់
បង់ឥម
ណទាន

ធម្មតា៖ កាភាពមិ
នចែបាស់លាជ
ស់ំងរឺ បស់
ណនី
នាពែលអនាគត (ក)
ដោយសារតែ
រឆ្លងរាលដាលនែ
កូវីដគ19។
ចំពោះផលិតផលទាំងអស់

ដែលហួសកាលកំណត់សង

90

ថ្ងែ

និងអាចអនុវត្ត

លើកលែងតែផលិតផលហិរញ្ញបែបទានពាណិជ្ជកម្មដែលមាននិយមន័យនែ

ការខកខានទូទាត់សងថាហួសកាលកំណត់សង 31 ថ្ងែ ដោយសារបែភែទផលិតផលរយៈពែលខ្លី។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
148
109

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិ
កំណត់
ភា
ស
គរបាយការណ៍
មា្គាល់លើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវហ
ត្ថុ ិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធ
27.លើប
ការគ្រ
ែក់ចំណ
ប់គ
ែញ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
27.2
ហានិ
ភំណ
័យឥណទាន
(តពី
ទំព
័រមុន)
ពន្ធ
លើប
ែក់ច
ែញសមែប
់ឆ្នាំន
ែះបានថយចុ
ះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
អាមែរិក(ឆ)
ដោយសារការថយចុ
ះនែប(តពី
ែក់ចំណ
។)
គុណភាពឥណទាន
ទំព័រែញ
មុន
ធនាគារបង់ពន្ធ(3)
លើបែក
ំណ
20% នែបឥែកណទានរំ
់ចំណែញពជាប់
ពរយៈពែ
ន្ធ។ លវែង - ឥណទានអុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
ដំ់ច
ណា
ក់ែញ
កានៅអតែ
លទី 3៖ ការខាតបង់
ឹងទុក
ការវិភាគតារាងតុ(ខ)
ល្រយការ
ការរៀបចំ និងកំណត់រយៈពែលឡើងវិញ ("R&R")៖នៅពែលដែលគណនីឆ្លងកាត់ការរៀបចំ
ទែពែយសកម្មសរុប

បំណុល ឬកំណត់រយៈពែលឡើងវិញ
(គ)

បង្ខំ៖ នៅពែលគណនីបង្ហាញការទូទាត់មិនទៀងទាត់ក្នុងព័ត៌មានឥណទាន ប៉ុន្ដែមិនហួសកាល

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ព
កំណុមា
ត់នចំ
សងនួន
902,705.88
ថ្ងែ និង លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង

1.09% លើសទែពែយសកម្ម
សរុប
គិព
តន
ែទលើ
ី31 កា
ខែរខកខា
ធ្នូ ឆ្នាំ2នមិ
019។
ការកើ
ែយសកម្ម
បកនៅក្ន
ើន
(ឃ)
ពាក់
័ តែ៖
្ធ ឹម
សំថ្ង
ដៅ
នបានបំ
ពញ
ែ នឡើ
កាត្វងកទែ
ច
ិ ព
រ្ច បស់
បភ
ែ សទ
ែ រុអ្ន
ខ្ចប
ី ុងក
ែ ឆ្នា
ត
់ ំម
ែ 2020
យ
ួ ក្នង
ុ ភាគចែ
ឥណទាន
ដោយសារកំណើនការដាក់បដែ
ែក់ប
ើនៅធនាគារផែ
សែងែភនិពខ្ច
ងទែ
ពែក
ែយសកម្ម
ព។
ន្ធពនែយារ។
លញ្ញ
មាននៅក្ន
ុងបញ្ជីប
ីប
់តែមួយ
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
(4) ការបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនាពែលអនាគត
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត
សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនាពែលអនាគត
ទាំងការវាយតម្លែថាតើ
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ហនិភ័យឥណទានរបស់ឧបករណ៍បានកើនឡើងគួរឱែយកត់សមា្គាល់
ចាប់តាំងពីការទទួលសា្គាល់ដំបូង
និងការវាស់វែងការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក។
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ព័ត៌មានខាងកែដែលតែូវបានពិចារណារួមមានទិន្នន័យសែដ្ឋកិច្ច និងការពែយាករណ៍ដែលបោះពុម្ពផែសាយ
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
ដោយសា្ថាប័នរដា្ឋាភិបាល និងអាជា្ញាធររូបិយវត្ថុនៅក្នុងណា្ដាបែទែសដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែតិបត្តិការអង្គការឈានមុខដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ
និងវិស័យឯកជន
និងអ្នកពែយាករណ៍
បំណុលសរុប និងមូលការសិ
និធិមាក
្ចោសែសា់ហ
។៊ុន
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានកំណត់ និងចងកែងឯកសារសំខាន់នែហានិភ័យឥណទាន និង
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
ការខាតបង់ ឥណទានសមែប់សម្ពៀតហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗសែបតាមបែទែសនីមួយៗ
ហើយបែើការ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
វិភាគទិន្នន័យបែវត្តិសាសែ្ត បានបា៉ាន់សា្មោនទំនាក់ទំនងរវាងការបែបែួលមា៉ាកែូសែដ្ឋកិច្ច និងហានិភ័យ
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ឥណទាន
ធនាគារមានចំ
នួន 630.93
លនដុល្លារអាមែរិក។
និងការខាតបង់
ឥណទាន។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
(ជ) ការរឹបអូសទែពែយបញ្ចាំ
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំនែះ ធនាគារមិនបានរឹបអូសទែពែយបញ្ចាំណាមួយដែលបានដាក់ធានាឥណទានឡើយ។

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

27.3 ហានិភ័យទីផែសារ
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
សម្ព័ន្ធធនាគារបែឈមហានិភ័យទីផែសារដែលជាហានិភ័យធ្វើឱែយតម្លែទីផែសារ
ឬលំហូរសាច់បែក់អនាគតនែឧបករណ៍
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
ហិរញ្ញវត្ថុមានការបែបែួលដោយសារតែការបែបែួលក្នុងថ្លែទីផែសារ។ ហានិភ័យទីផែសារកើតឡើងពីសា្ថានភាពបើកចំហរ
ក្នុងអតែការបែក់ និងផលិតផលជាមូលធនដែលកតា្ដោទាំងនែះតែូវបែឈមនឹងការបែបែួលទីផែសារជាក់លាក់ និងទូទៅ
និងការបែបែួលក្នុងកមែិតអស្ថែរភាពនែអតែ ឬថ្លែទីផែសារដូចជាអតែការបែក់ ការពងែីកឥណទាន អតែប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
បរទែស និងថ្លែមូលធន។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

កំ
ការវិ
ណត់
ភា
សគរបាយការណ៍
មា្គាល់លើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវហ
ត្ថុិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យ
ធនាគារ
27.
ការគ្រ
ប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
តមែូវការឥណទានបានធា្លា
ក់ចទុះំព
ដោយសារផលប៉
ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា
27.3
ហានិភ័យទីផែសារ (តពី
័រមុន)

នៅតែមាន

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។សម្ព័ន្ធធនាគារមិនបែើបែស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទសែសន៍

ដូចជាកិច្ចសនែយាប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទែស

និងអតែការបែក់

អនាគតដើមែបីបញ្ចៀសហានិភ័យរបស់ខ្លួនទែ។
កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង

(1)សែងទៀតកំ
ហានិភព័យ
ប្ដូររូវបត្តិយ
រទែ្តទីស
ធនាគារផែ
ុងអនុ
យុប័ទណ
្ធសា្ណបសែ
ផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាហានិ
មានភ
ការ
ួតិយ
បែប័
ជណ
ែងដែ
លមានលក្ខ
ណងៈខា្លា
ំងែត
កា្លាិបនៅ
ក្នរអាជី
ុងវិសវ័យ
ធនាគារក្ន
រាជាណាចកែ
ុជាពែយធនាគារកម្ព
័យបែ
ប្ដូរករូប
្ណបរទែ
សកើតឡើ
ពីប
ត្ដិកា
កម្ម
អនាគត ុង
និពែ
ងពីះទ
ែពែយសកម្ម និកងម្ពទែ
អកម្មដែល ុ
បានដាក់ឱែយដំណ
ើរការនូវយុ
្ធសាល
ស្ត
វកម្ម
ដើ្ណ ម
ភាបពអាជី
វកម្ម
សលរបស់
្នូល ជាពិស
ស
គឺការផ្តល់ប
ែក័ន
់ក្ធធ
ម្ចនាគារ
ដល់
ី
វិស
័យ
តែូវបានទទួ
លទសា្គា
់ជាែអា
រូបជីិយ
ប័ណ
ដែែបីព
លងែ
មិីក
នសកម្ម
មែនជារូ
ិយប័ណ
្ណគោ
ម្ពែស
័ន្ធធនាគារ។
សម្ព
បាន

លក់ដុំនិងរាយរកែវិស
វាកម្ម
និងសហគែ
ពាណិ
្ជកម្ម សា
ជាពិ
សែសគឺអាិភ័ជីយ
វកម្ម
តូិយ
ច ប័និណ
ងមធែ
យមសដោយ
បែកា
ន់ភា្ជាបើ
ប់នូកវ
សាទុ័យ
កសែ
គោល
នយោបាយដែ
លស
បង្កា
រខ្លួនជ
ឯងពី
្ថានភាពហាន
ការខា
ប្ដូរ្នាតរូប
្ណបរទែ
។ សា្ថា
នភាព
បទដា្ឋាន និងការ
ណទាន
ខ្លួន។
ចំអនុ
ហរវក្នត្តុងឥអតែ
ការបែ
បែុងកបែ
់រូបយ
ិយ័តប័្នរបស់
ណ្ណណា
មួយតែូវបានតែួតពិនិតែយជាមួយនឹងតមែូវការបែតិបត្តិការ ដែនកំណត់នែ
សា្ថានភាពដែលបានកំណត់់ជាមុន និងដែនកំណត់កាត់បន្ថយការខាតបង់។
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

នាថែ្ងទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 សមតុលែយទែពែយសកម្ម និងទែពែយអកម្មរូបិយវត្ថុជារូបិយប័ណ្ណផែសែងពីដុលា្លារអាមែរិកមិន
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
មានទំហំសារវន្តទែ។ ហែតុដូច្នែះ ការវិភាគអំពីហានិភ័យប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទែសពុំតែូវបានបង្ហាញនោះទែ។
ចំណូល(2)
ការបែហានិ
ក់សភ
ុទ័យ
្ធរបស់
ធែ នាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
តម្ល

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
សម្ព័ន្ធធនាគារមិនមានហានិភ័យថ្លែមូលបតែទែ ពែះធនាគារមិនមានការវិនិយោគណាមួយដែលតែូវបានចាត់
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ថា្នាក់លើតារាងតុលែយការជាមូលបតែដែលអាចជួញដូរបាន។
ហានិ
ភជ
័យើង
អតែ
់ ្នួល
ចំណូល(3)
សុទ្ធល
ើកមែ
សារកា
និរបែ
ងថ្លក
ែឈ

ហានិភ័យអតែការបែក់
គឺជាហានិភ័យដែលលំហូរសាច់បែក់អនាគតនែឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងបែបែួល
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ដោយសារការបែបែួលអតែការបែក់ទីផែសារ។ កមែិតការបែក់អាចកើនឡើងដោយសារការបែបែួល ប៉ុន្ដែ
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
អាចកាត់បន្ថយការខាតបង់ក្នុងករណីមានការកើនឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុក។
គណៈគែប់គែងរបស់
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
សម្ព័ន្ធធនាគារនៅដំណាក់កាលនែះមិនមានគោលនយោបាយណាមួយ
ដើមែបកំ
ី ណត់កមែិតមិនសុីគា្នានែការ
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
កំណត់អតែការបែក់ឡើងវិញដែលអាចគែប់គែងបាននោះទែ។ ប៉ុន្ដែ គណៈគែប់គែងបានតែួតពិនិតែយជាបែចាំ
ពមិនយរដ្ឋ
សុីគាបា
្នានល
ែះ។
ចំណាយទូទៅ លើ
និងភា
ចំណា
សម្ព័ន្ធធធនាគារពុ
ំមានទែ
ពែយ26.83
សកម្ម លនដុ
និងទែ
អកម្មរដ
ែួលនោះទែ
សមតុ
លែយជាមួ
យ
ចំណាយផែសែងៗរបស់
នាគារមានចំ
នួន
លព្លារែយអាមែ
ិក ែល
ក្នុងមានការបែ
ឆ្នាំ 2020 ក
ដែ់ប
លែប
ទាបជាងចំ
ន។
ួន 0.56%
ធៀបនឹ
ងការ
ធនាគារ
ជាតិនែ
ុជា និង
សែងៗ បែ
ញ្ញើជា
ែ
ចំណាយនៅក្នុង
ឆ្នាំ 2019
ដែក
លម្ពមានចំ
នធនាគារផែ
ួន 26.98 លនដុ
លក្លារ់ប
អាមែ
រិកមួ
។យគែឹះសា្ថានមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទាន និងបុរែបទាន
ទទួលបានការបែក់ថែរ

ហើយបែក់បញ្ញើទទួលបានពីធនាគារ និងអតិថិជនក៏មានការបែក់ថែរផងដែរ។

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

27.4 ហានិភ័យសន្ទនីយភាព
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
ហានិភ័យសន្ទនីយភាព គឺជាហានិភ័យដែលសម្ព័ន្ធធនាគារមិនអាចបំពែញកាតព្វកិច្ចទូទាត់ទែពែយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ខ្លួនបាននៅពែ
ដល់កាឥ
លកំ
ណត់ស
ងបុនិរងែប
មិែទា
នអាចបំ
ពែញ
មូលងនិចែ
ធិនៅ
ពែល100%
មូលនិធដែ
ិទាល
ំងមានចំ
នោះតែ
ដក។លនដុ
ផលវិបា
សំវិធានធនសមែ
ប់កាល
រខាតបង់
ណទាន
និង
នបានកើ
នឡើ
ើនជាង
នូវួនបាន
10.35
លក្លារ
ទាំ ំង2020
នែះអាចជាការមិ
នបានបំ
ពែញកាតព្វកកា
ិចរបមែ
្ចសងតែ
លវប់ិធា
ទៅ
មា្ចាស់បែកប់ប់កា
ញ្ញ
ើ និនងឡើ
មិនងអាច
អនុ
វត្ដតា
្ចសនែយា
អាមែរិកនែបក្នញ្ហា
ុងឆ្នា
ដែលភាគចែ
ើនដោយសារតែ
ុងសំ
នធនសមែ
រកើ
នែកា
របាត់
បមកិ
ង់ឥច
ណទាន
ល់បែកដោយសារតែ
់កម្ចី។
នាពែលផ្ដអនាគត
ការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់111
គែ្លស
38
150

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
27.4 ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)
អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។
គណៈគែប់គែងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារតែួតពិនិតែយតារាងតុលែយការសន្ទនីយភាព
និងគែប់គែងការបែមូលផ្ដុំ
និង
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
របាយការណ៍នែកាលកំណត់សងបំណុល។
ការតែួតពិនិតែយ និងការរាយការណ៍តែូវបានធ្វើឡើងតាមសា្ថានភាព
សាច់
បែក់បែចា
ំថ្រយែ្ងការ
និងរៀបចំគមែងសមែប់ថ្ងែបនា្ទាប់ សបា្ដោហ៍បនា្ទាប់ និងខែបនា្ទាប់ ពែះការិយបរិច្ឆែទទាំងនែះ
ការវិភា
គតារាងតុ
ល
គឺជាការិយបរិច្ឆែទសំខាន់សមែប់ការគែប់គែងសន្ទនីយភាព។ គណៈគែប់គែងតែួតពិនិតែយចលនានែមា្ចាស់បែក់បញ្ញើ
ទែពែយសកម្ម
សន់រុប
សំខា
ៗ និងការពែយាករណ៍អំពីការដកបែក់របស់ពួកគែ។

ទែពែយសកម្ម
សត់រុប
នួន
លនដុនិល
គិតស
តែម្ព
ឹម័ន
ថ្ង
ី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020ណ
ពោលគឺ
កំណ
សរបស់
មា្គាលធ់ នាគារកម្ព
28 គឺុមា
ជានចំ
ការវិ
ភា2,705.88
គទែពែយសកម្ម
ងបំ្លារអាមែ
ណុលរិក
របស់
្ធធែទ
នាគារតាមកាលកំ
ត់ពាក់ក
ព័នើនដោយ
្ធ ឡើង
1.09% ផ្អ
លើែកស
ទែរយៈ
ពែយសកម្ម
សរុប គិតនា
តែការិ
ឹមថ្ង
ី31ចខែ
ធ្នូ ឆ្នាំ2019។
នឡើង
ពែយសកម្ម
បនៅក្ន
ភាគចែ
លើ
ពែលនៅសល់
យែទបរិ
្ឆែទតារាងតុ
លែយការការកើ
ធៀបនឹ
ងទែ
កាលកំ
ណត់ស
តារុមកិ
ច្ចសុងនែឆ្នា
យាំ 2020
ឬកាលបរិ
ចើន
្ឆែទ
ដោយសារកំ
ណ
ើនការដាក់
បែក់បនញ្ញ
កាលកំ
ណ
ត់ដែលបានបា៉ា
់សា្មោើនៅ
ន។ធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
27. 5 លតម្ល
ែជាក់ស្ដែងយ
នែធនាគារផែ
ទែពែយសកម្មសែងនិនិ
ងង
បំធនាគារជាតិ
ណុលហិរញ្ញវន
ត្ថែក
ុ ម្ពុជា
សមតុ
ែយមាននៅជាមួ
ែទីផែសារគឺជាយ
ទឹធនាគារផែ
កបែក់ដែល
ពែយសកម្ម
អាចតែុបា
ូវដោះដូ
ឬបំ
ុលតែូវបានទូ
រវាងភាគីដលន
ែលមាន
ឆន្ទ្លារអាមែ
ៈ និងរិក
យល់
សមតុលតម្ល
ែយមាននៅជាមួ
សែងទែ
របស់
ធនាគារកម្ព
នកើនរឡើ
ងណ
3.71%
មកតែទា
ឹម ត់1,448.22
ដុល
គិត

បែំ2ត
ិបត្ដិការបើកចំហ។ នៅពែលមិនមានតម្លែជាក់ស្ដែងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានតម្លែនៅទីផែសារនឹងមិនមាន
តែឹមថ្ងែទដឹី3ង1នៅក្ន
ខែធុង
្នូ ឆ្នា
020។

សមែប់ផ្នែកសំខាន់នែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងទែពែយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។ ហែតុដូច្នែះ តម្លែជាក់ស្ដែង
ឥណទាន និងបុរែបែទាន
តែូវបានផ្អែកលើការសន្មតរបស់គណៈគែប់គែង ដោយយោងតាមលក្ខណៈមូលដា្ឋានទែពែយសកម្ម និងទែពែយអកម្ម។
តាមទសែសនៈរបស់គណៈគែប់គែង តម្លែយោងនែទែពែយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានក្នុងតារាងតុលែយការគឺជា
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
ការបា៉ាន់សា្មោនសមហែតុនែតម្លែជាក់ស្ដែង។
ក្នុងការធ្វើការបា៉ាន់សា្មោននែះអ្នកគែបគែ
់ ងសន្មតថាឥណទាន
និង
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
បែក់បុរបែ
ែ ទានតែូវបានរកែសាទុកដល់កាលអវសាន្ដជាមួយនឹងតម្លែជាក់ស្ដែង ស្មើនឹងតម្លែយោងនែឥណទានដែលបាន
ិ និតងភាពសំ
បំណុលធ្វ
សរុើនបយ័
មូលនិវធិធា
ិមានធនសមែ
្ចោស់ហ៊ុន ប់ការបាត់បង់ឥណទាន បែសិនបើមាន។
27.6 ការគែប់គែងដើមទុន
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកគោលបំ
នៅឆ្នាំ 2020
ភាគចែ
ដោយសារការថយចុ
ះនែកា
ែក់បញ្ញើរបស់
ណងចមែ
បងនែើន
កា
រគែប់គែងដើមទុនរបស់
សរដាក់
ម្ព័ន្ធធប
នាគារ
គឺអ
ដតិើមថែបិជ
ីធាន។
នាថាដើមទុននែះសែបទៅនឹងកមែិត
ដើមទុនខាងកែ
និងតែូវបានរកែសាយា៉ាងរឹងមាំលើរបាយការណ៍លទ្ធផល
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
មុខជំនួញពាណិជ្ជកម្ម និងធ្វើអតិបរិមាកម្មលើតម្លែរបស់មា្ចាស់ភាគហ៊ុន។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
សម្ព័ន្ធធនាគារគែប់គែងរចនាសម្ព័ន្ធដើមទុន

និងអនុបាតដើមទុនរឹងមាំដើមែបីទែទែង់

និងធ្វើនិយ័តភាពទៅតាមលក្ខខណ្ឌនែការផ្លាស់ប្ដូរសែដ្ឋកិច្ច

និង

បែក់បញ្ញ
ើរបស់
អនែ
តិថសកម្ម
ិជនក្នភា
ុងធនាគារបានធា្លា
់ចុះ ើន1.07%
មកតែ
ឹម 1,907.20
លន
ដុល
រិក្ធធក្ននាគារអាចធ្វ
ុងឆ្នាំ 2020។ើនិយ័តកម្មលើ
ហានិ
ភ័យ
ព។ ដើមែបីរកែសាកឬធ្វ
ិយ័តកម្ម
លើរចនាសម្ព
័ន្ធដើម
ទុននែ
ះ ្លារអាមែ
សម្ព័ន
ចំនើរួន
ភាគលាភ
ដែល
បែក់បញ្ញ
បស់
ធនាគារផែ
សែងបានចែកទៅមា្ចាស់ភាគហ៊ុន បែគល់ជូនវិញរចនាសម្ព័ន្ធដើមទុន ឬបោះផែសាយដើមទុនមូលបតែ។
គោលបំណង គោលនយោបាយ និងដំណើរការពីបណា្ដាឆ្នាំមុនៗមិនមានការបែបែួលទែ។

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

112

151
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

3,402,354,101

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

12,188,173

1,867,411,695

816,855,941

69,256,106

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

វិស័យធនាគារ

កែុមកាលអវសាន្ដ គឺផ្អែកលើរយៈពែលដែលនៅសល់ចាប់ពីកាលបរិច្ឆែទរបាយការណ៍ដល់កាលអវសាន្ដនែកិច្ចសនែយា។ នៅពែលដែលដែគូរពាណិជ្ជកម្មមានជមែើសក្នុងការទូទាត់សង

ការវិភាគកែុម

កាលអវសាន្ដ គឺផ្អែកទៅលើពែលវែលាដែលនៅសល់ចាប់ពីថ្ងែចុងកែយនែរបាយការណ៍ដល់កាលអវសាន្ដនែកិច្ចសនែយា ឬក៏មុនថ្ងែនែការរំពឹងទុក បែសិនបើទែពែយសកម្មនែះអាចនឹង

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

636,642,186

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

នៅតែមាន
10,703,054

-

-

-

10,703,054

-

ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

គា្មោនកាលកំណត់

សមែប់ទែពែយសកម្មផែសែងទៀត

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
583,180,734

-

583,180,734

-

-

-

លើសពី 5 ឆ្នាំ

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

763,130,338
344,442,612

-

763,130,338
195,012,064

120,164,569

29,265,979

ដុលា្លារអាមែរិក

-

-

ដុលា្លារអាមែរិក

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

កាលកំណត់របស់ទែពែយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុផ្អែកលើរយៈពែលនៅសល់រហូតដល់ថ្ងែសងមានដូចខាងកែម៖

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

> 6 ទៅ 12 ខែ

គឺអាសែ័យទៅលើកាលបរិច្ឆែទរំពឹងថានឹងទទួលបានទទួលសា្គាល់។

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

បំណុលតែូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងរយៈពែលដែលឆប់បំផុតដែលសម្ព័ន្ធធនាគារអាចតមែូវឱែយទូទាត់សង។

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

473,458,462

-

98,473,122

309,159,545

65,825,795

ដុលា្លារអាមែរិក ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

> 3 ទៅ 6 ខែ

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

-

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
723,104,524

86,344

130,663,214

341,242,344

251,112,622

-

> 1 ទៅ 3 ខែ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

504,334,377

12,101,829

96,952,223

46,289,483

279,734,736

69,256,106

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

រហូតដល់ 1 ខែ

ការវិភាគលើទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមកែុមកាលអវសាន្ដ

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

សមតុលែយនៅធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សមតុលែយនៅធនាគារផែសែងៗ

សាច់បែក់ក្នុងដែ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទទួលសា្គាល់ជាក់លាក់បាន។

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

28.

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

2020

អាមែរិក

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
113
152

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
43,293,853 5,486,728,430

1,356,422,356

2,045,931,745

81,769,210

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

1,886,228,181

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

50,454,354

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

27,480,000

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

-

-

-

-

583,180,734

ទែពែយសកម្មសរុប

-

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

510,869,423 3,086,862,217 2,358,966,069

10,703,054

-

-

-

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

-

លើសពី 5 ឆ្នាំ គា្មោនកាលកំណត់

-

ដុលា្លារអាមែរិក

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

763,130,338

-

-

-

-

-

ដុលា្លារអាមែរិក

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

218,146,092

-

23,238,680

194,907,412

> 3 ទៅ 6 ខែ > 6 ទៅ 12 ខែ

-

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

126,296,520

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

1,814,022,148 1,091,414,627

269,818,202

203,640,260

-

25,255,872

136,543,779

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

41,840,609

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

448,460,358

274,644,166

3,918,000

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

33,044,604

> 1 ទៅ 3 ខែ

ដុលា្លារអាមែរិក

199,479

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

237,482,083

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

(3,418,699,908)

28. ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

(845,166,850)

1,349,501,227

23,562,000

230,054

1,317,294,907

8,414,266

រហូតដល់ 1 ខែ

ដុលា្លារអាមែរិក

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

លើស (កង្វះ) សន្ទនីយភាពសុទ្ធ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

កម្ចីពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

បែក់បញ្ញើអតិថិជន

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

សមតុលែយនៅធនាគារផែសែងៗ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

114

បំណុលផែសែងៗ

2020

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

153
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
3,355,842,530

10,898,396

1,856,459,682

788,956,269

វិស័យធនាគារ

84,043,710

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

615,484,473

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

-

-

-

10,700,000

មធែយម។

10,700,000

គា្មោនកាលកំណត់

-

ដុលា្លារអាមែរិក

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
547,483,437

-

547,483,437

-

-

-

លើសពី 5 ឆ្នាំ

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

773,860,928
561,328,488

773,860,928

-

243,049,094

75,131,345

-

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

> 6 ទៅ 12 ខែ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

243,148,049

-

-

ដុលា្លារអាមែរិក

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

-

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

493,083,667

-

93,327,891

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

346,524,390

> 3 ទៅ 6 ខែ

ដុលា្លារអាមែរិក ដុលា្លារអាមែរិក

-

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

53,231,386

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

320,229,823

432,146

122,925,360

124,808,959

72,063,358

> 1 ទៅ 3 ខែ

-

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

649,156,187

10,466,250

75,714,017

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

74,573,826

84,043,710

រហូតដល់ 1 ខែ

ដុលា្លារអាមែរិក

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

404,358,384

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
សមតុលែយនៅធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សាច់បែក់ក្នុងដែ

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សមតុលែយនៅធនាគារផែសែងៗ

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

28.

2019

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
154
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
5,351,870,573

1,313,342,472

2,042,500,058

80,982,000

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

1,901,799,070

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

43,459,411

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

16,259,577

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

-

-

-

-

43,602,500
2,230,995,006

ទែពែយសកម្មសរុប

-

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

10,700,000

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

547,483,437

-

-

-

-

លើសពី 5 ឆ្នាំ គា្មោនកាលកំណត់

ដុលា្លារអាមែរិក

-

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

1,184,121,732 3,153,483,282

773,860,928

-

-

-

-

ដុលា្លារអាមែរិក

-

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

290,582,020

270,746,468

81,052,589

189,693,879

> 6 ទៅ 12 ខែ

-

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

-

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

1,243,300,964

305,104,531

187,979,136

-

1,057,884

147,018,578

39,902,674

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

> 3 ទៅ 6 ខែ

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

ដុលា្លារអាមែរិក

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

694,239,009

170,365,401

149,864,422

4,108,300

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

429,418

> 1 ទៅ 3 ខែ

ដុលា្លារអាមែរិក

340,517

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

144,986,187

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

(793,767,447)

(3,234,602,347)

លើស (កង្វះ) សន្ទនីយភាពសុទ្ធ

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

1,442,923,634

12,151,277

214,709

1,426,535,539

4,022,109

រហូតដល់ 1 ខែ

ដុលា្លារអាមែរិក

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

កម្ចីពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

បែក់បញ្ញើអតិថិជន

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

សមតុលែយនៅធនាគារផែសែងៗ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

116

28.

2019

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បំណុលផែសែងៗ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
3,389,149,789

2,183,478

1,867,411,695

វិស័យធនាគារ

815,356,599

ដុលា្លារអាមែរិក

69,255,831

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

634,942,186

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

-

-

-

9,003,054

មធែយម។

9,003,054

ដុលា្លារអាមែរិក

គា្មោនកាលកំណត់

-

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
583,180,734

-

583,180,734

-

-

ដុលា្លារអាមែរិក

-

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។

លើសពី 5 ឆ្នាំ

ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

763,130,338
344,442,612

763,130,338

-

120,164,569

29,265,979

ដុលា្លារអាមែរិក

> 6 ទៅ 12 ខែ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

-

ធនាគារ

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

195,012,064

-

-

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

ដុលា្លារអាមែរិក

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

-

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

723,104,524 473,458,462

-

98,473,122

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

341,242,344 309,159,545

> 3 ទៅ 6 ខែ

ដុលា្លារអាមែរិក

-

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

65,825,795

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
86,344

130,663,214

251,112,622

-

ដុលា្លារអាមែរិក

> 1 ទៅ 3 ខែ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

492,830,065

2,097,134

96,952,223

រហូតដល់ 1 ខែ

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

44,790,141

69,255,831

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

279,734,736

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
សមតុលែយនៅធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សាច់បែក់ក្នុងដែ

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សមតុលែយនៅធនាគារផែសែងៗ

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

28.

2020

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
117
156

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
5,365,318,143

1,326,407,452

2,062,742,337

16,406,015

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

1,914,112,758

ដុលា្លារអាមែរិក

50,454,354

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

81,769,210

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ទែពែយសកម្មសរុប

36,417,353
2,358,966,069

-

-

-

-

ដុលា្លារអាមែរិក

លើសពី 5 ឆ្នាំ

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

-

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

9,003,054

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

583,180,734

-

-

-

-

ដុលា្លារអាមែរិក

គា្មោនកាលកំណត់

-

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

3,086,862,217

763,130,338

-

-

-

-

-

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង

510,869,423

218,146,092

23,238,680

194,907,412

ដុលា្លារអាមែរិក

> 6 ទៅ 12 ខែ

-

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

-

ធនាគារ

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

126,296,520

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

ដុលា្លារអាមែរិក

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

1,091,414,627

269,818,202

203,640,260

-

25,255,872

136,543,779

ដុលា្លារអាមែរិក

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

> 3 ទៅ 6 ខែ

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

41,840,609

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

1,814,022,148

448,460,358

274,644,166

3,918,000

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

33,044,604

> 1 ទៅ 3 ខែ

ដុលា្លារអាមែរិក

199,479

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

237,482,083

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

(873,481,754)

28. ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

1,366,311,819

12,488,015

230,054

1,345,179,484

ដុលា្លារអាមែរិក

រហូតដល់ 1 ខែ

8,414,266

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

(3,533,233,695)

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

លើស (កង្វះ) សន្ទនីយភាពសុទ្ធ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

កម្ចីពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

បែក់បញ្ញើពីអតិថិជន

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងៗ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

118

បំណុលផែសែងៗ

2020

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

157
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017
3,345,747,637

4,695,195

1,856,459,682

វិស័យធនាគារ

613,784,473

ដុលា្លារអាមែរិក

សរុប

84,043,577

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

786,764,710

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

-

-

-

9,000,000

មធែយម។

9,000,000

ដុលា្លារអាមែរិក

គា្មោនកាលកំណត់

-

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
547,483,437

-

547,483,437

-

-

លើសពី 5 ឆ្នាំ

ដុលា្លារអាមែរិក

-

ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
773,860,928
353,098,869

773,860,928

-

34,819,475

75,131,345

-

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

> 6 ទៅ 12 ខែ

ធនាគារ

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

243,148,049

-

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

ដុលា្លារអាមែរិក

-

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

-

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

493,083,667

-

93,327,891

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

346,524,390

> 3 ទៅ 6 ខែ

ដុលា្លារអាមែរិក

-

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

53,231,386

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

388,721,789

432,146

122,925,360

193,300,925

72,063,358

ដុលា្លារអាមែរិក

-

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

> 1 ទៅ 3 ខែ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

780,498,947

4,263,049

75,714,017

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

212,119,920

រហូតដល់ 1 ខែ

ដុលា្លារអាមែរិក

84,043,577

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

404,358,384

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

28. ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សមតុលែយនៅធនាគារផែសែងៗ

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សមតុលែយនៅធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

អាមែរិក

សាច់បែក់ក្នុងដែ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
2019

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
158
119

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ហិរញ្ញបែបទានជំនួញ និងថ្លែឈ្នួលសែវាកម្ម រួមមានការ

និង
ផលិតផល

ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាតែមួយគត់។ សម្ព័ន្ធ

5,165,741,880

1,267,666,719

2,078,080,918

82,754,600

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

1,934,182,861

ដុលា្លារអាមែរិក

44,265,300

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

16,878,157

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

36,675,000

សា្ថាប័នរដ្ឋរហូតដល់ឥណទានបុគ្គល។

ទែពែយសកម្មសរុប

547,483,437

-

-

-

លើសពី 5 ឆ្នាំ

ដុលា្លារអាមែរិក

-

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

-

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

335,586,034 3,153,483,282 2,230,995,006

9,000,000

-

-

-

ដុលា្លារអាមែរិក

គា្មោនកាលកំណត់

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

-

-

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
ដូចជាគមែងហិរញ្ញវត្ថុឥណទានរយៈពែលខ្លី ឥណទានវិបារូបន៍

មានតាំងពីអាជីវកម្មខា្នាតធំៗ

270,746,468

-

81,052,589

189,693,879

-

ដុលា្លារអាមែរិក

> 6 ទៅ 12 ខែ

ធនាគារ

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

82,352,401

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

ព័ត៌មានអំពីផ្នែកតែូវបានបង្ហាញពីអាជីវកម្មរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ ដោយសារតែធនាគារ និងកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធ

773,860,928

-

-

-

-

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

ដុលា្លារអាមែរិក

-

1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

973,343,771 1,243,300,964

305,104,531

187,979,136

-

1,057,884

147,018,578

> 3 ទៅ 6 ខែ

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ដុលា្លារអាមែរិក

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

39,902,674

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

វិស័យធនាគារបានផ្ដល់សែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយា៉ាងទូលំទូលាយទៅអតិថិជនជាចែើនបែភែទ

238,857,367

149,864,422

4,108,300

340,517

ដុលា្លារអាមែរិក

> 1 ទៅ 3 ខែ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

429,418

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

144,986,187

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

ធនាគារមានផ្នែកអាជីវកម្មដូចជា៖

29. របាយការណ៍ផ្ន្រក

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

លើស (កង្វះ) សន្ទនីយភាពសុទ្ធ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

កម្ចីពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

បែក់បញ្ញើពីអតិថិជន

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងៗ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

គែប់គែងសាច់បែក់ និងសែវាកម្មតែួតពិនិតែយ។

28. ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

(2,807,642,176)

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

(688,991,945)

1,469,490,892

12,769,857

214,709

1,452,484,217

ដុលា្លារអាមែរិក

រហូតដល់ 1 ខែ

4,022,109

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

សែវាកម្មដែលបានផ្ដល់ រួមមានឥណទានរយៈពែលវែង

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

120

ធនាគារពាណិជ្ជ

បំណុលផែសែងៗ

2019

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

159
39

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

497,684,528

122,071,260

8,225,346

12,731,439

វិស័យធនាគារ

ដុលា្លារអាមែរិក

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

101,114,475

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។
(9,568,629)

(2,346,978)

(1,298,732)

(168,283)

(879,963)

ការលុបបំបាត់

ដុលា្លារអាមែរិក

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

1,267,886

310,985

2,047

9,135

299,803

មូលបតែ និងជើងសារ

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

2020

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

ដុលា្លារអាមែរិក

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

13,061,134

3,203,614

2,565,475

638,139

-

ដុលា្លារអាមែរិក

ការធានារា៉ាប់រង

វិស័យមូលបតែរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មនែការធានាទិញមូលបតែ ការជួញដូរមូលបតែនិងជើងសារមូលបតែ។

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
វិស័យធានារា៉ាប់រងរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មនែការធានាគែប់បែភែទទៅលើសែវាធានារា៉ាប់រងទូទៅ។

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

492,924,136

120,903,639

6,956,556

12,890,587

ធនាគារពាណិជ្ជ

101,056,496

ដុលា្លារអាមែរិក

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
មូលបតែ និងឈ្មួញជើងសារមូលបតែ

របាយការណ៏ផ្ន្រក (តពីទំព័រមុន)

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ចំណូល និងកមែជើងសារ

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

29.

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

ផែសែងៗ

2020

ចំណូល

ក្នុងឆ្នាំ

ធានារា៉ាប់រង

អាមែរិក

ចំណូលការបែក់

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
160
121

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

220,323,081

48,415,058

821,862

49,236,920

(12,896,368)

62,133,288

(27,157,124)

99,600,957

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

ដុលា្លារអាមែរិក

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(10,310,545)

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

ទែពែយសកម្មសរុប

14,899

14,899

-

1,464,555

(1,449,656)

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

ដុលា្លារអាមែរិក

ការលុបបំបាត់

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

-

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

(51,014)

(3,110)

(47,904)

50,447

(399,461)

301,110

ដុលា្លារអាមែរិក

មូលបតែ និងជើងសារ

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
2020

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

1,677,269

(110,129)

1,787,398

(9,429)

3,191,193

(1,394,366)

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ដុលា្លារអាមែរិក

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

ការធានារា៉ាប់រង

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

47,595,766

(12,783,129)

60,378,895

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

(26,827,852)

97,558,310

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារពាណិជ្ជ

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

(10,351,563)

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ

បែក់ចំណែញ (ខាត) ក្នុងការិយបរិច្ឆែទ

បែក់ចំណែញ (ខាត) មុនបង់ពន្ធ

29. របាយការណ៏ផ្ន្រក (តពីទំព័រមុន)

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់លើឥណទន និង

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

បែក់ចំណែញសុទ្ធសមែប់មា្ចាស់មូលធននែធនាគារ

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

ចំណាយពន្ធលើបែក់ចំណែញ

ចំណូលពីបែតិបត្តិការ

លទ្ធផលតាមផ្នែក៖

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

ចំណាយទូទៅនិងរដ្ឋបាល

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

122

ភាគកម្មអបែបភាគ

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បុរែបែទាន

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

161
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

274,371,459

66,397,267

696,984

67,094,251

(16,692,289)

83,786,540

(1,380,389)

112,778,175

541,930,076

133,743,849

11,298,838

វិស័យធនាគារ

16,700,282

សរុប

ដុលា្លារអាមែរិក

105,744,729

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(27,611,246)

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

នៅតែមាន

-

-

-

-

1,136,922

(1,136,922)

(7,605,867)

(1,877,065)

(793,805)

(892,870)

ការលុបបំបាត់

ដុលា្លារអាមែរិក

មធែយម។

(190,390)

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
(25,818)

(3,180)

(22,638)

-

(336,561)

313,923

1,285,043

317,138

1,099

7,609

308,430

មូលបតែ និងជើងសារ

ដុលា្លារអាមែរិក

បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

2019

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

1,422,415

(121,255)

1,543,670

(14,309)

(1,431,230)

2,989,209

12,196,593

3,010,018

2,377,819

-

632,199

ការធានារា៉ាប់រង

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

ដុលា្លារអាមែរិក

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ
2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

65,697,654

(16,567,854)

82,265,508

(1,366,080)

(26,980,377)

110,611,965

536,054,307

132,293,758

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

9,713,725

16,883,063

105,696,970

ធនាគារពាណិជ្ជ

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

បែក់ចំណែញសុទ្ធសមែប់មា្ចាស់មូលធននែធនាគារ

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់លើឥណទាន និងបុរទាន

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

បែក់ចំណែញ (ខាត) ក្នុងការិយបរិច្ឆែទ

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

របាយការណ៏ផ្ន្រក (តពីទំព័រមុន)

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

បែក់ចំណែញ (ខាត) មុនបង់ពន្ធ

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

ភាគហ៊ុនអបែបភាគ

ចំណាយពន្ធលើបែក់ចំណែញ

ចំណាយទូទៅនិងរដ្ឋបាល

ចំណូលពីបែតិបត្តិការ

ចំណូលការបែក់

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

លទ្ធផលតាមផ្នែក៖

ថ្លែឈ្នួល និងកមែជើងសារ

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
ផែសែងៗ

ក្នុងឆ្នាំ

ចំណូល៖

អាមែរិក

29.

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
162
123

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

8,457,497,479

10,886,804,959

2,075,459,504

2,671,608,579

ដុលា្លារអាមែរិក

សរុប

8,325,773,399

2,058,287,614

2,703,673,609

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

ដុលា្លារអាមែរិក

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

10,936,359,749

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

(108,261,576)

(26,567,258)

(42,137,258)

ដុលា្លារអាមែរិក

(171,709,326)

ទែពែយសកម្មសរុប

(117,664,645)

(180,585,030)

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

(29,088,911)

(44,644,012)

ដុលា្លារអាមែរិក

ការលុបបំបាត់

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

ការលុបបំបាត់

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

1,622,335

45,004,858

398,119

11,044,137

ដុលា្លារអាមែរិក

មូលបតែ និងជើងសារ

2,620,124

45,476,915

647,744

11,242,748

ដុលា្លារអាមែរិក

មូលបតែ និងជើងសារ

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

33,802,349

106,080,808

8,295,055

26,032,100

ដុលា្លារអាមែរិក

ការធានារា៉ាប់រង

47,658,582

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

126,189,486

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

11,782,097

31,196,412

ដុលា្លារអាមែរិក

ការធានារា៉ាប់រង

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

8,530,334,370

10,907,428,619

2,093,333,588

2,676,669,600

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារពាណិជ្ជ

8,393,159,337

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

2,074,946,684

2,705,878,462

ដុលា្លារអាមែរិក

ធនាគារពាណិជ្ជ

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

10,945,278,379

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

របាយការណ៏ផ្ន្រក (តពីទំព័រមុន)

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

បំណុលតាមផ្នែក

ទែពែយសកម្មតាមផ្នែក

បំណុលតាមផ្នែក

ទែពែយសកម្មតាមផ្នែក

ទែពែយសកម្ម និងបំណុល

បំណុលតាមផ្នែក

ទែពែយសកម្មតាមផ្នែក

បំណុលតាមផ្នែក

ទែពែយសកម្មតាមផ្នែក

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

ទែពែយសកម្ម និងបំណុល

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
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2020

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

2019

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន

163
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
30. ព្រឹត្ដិការណ៍ក្រយតារាងតុល្រយការ

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

ដោយការវិ
វឌែិរឍញ្ញ
ន៍យា
៉ាងឆប់
រហ័
នែការផ្ទុះយឡើ
ងនែវប
ីរុស
កូរគែ
៉ូណា
ីៗនែះសខា្នាបែ
ទ
តមែូវការសមែ
ប់ហ
បែបទាន
កមែ
ិតស
ទាបទៅមធែ
មសមែ
់ទិញ
ហដា្ឋាន(Coronavirus)
និងកម្ចីអាជីវកម្មសនាពែ
មែបល
់សថ្មហគែ
តតូ
ចែសនិជា
ង
មធែយម។ចែើនបានតមែូវឱែយអង្គភាពនានាកំណត់

ឬផ្អាកបែតិបត្តិការអាជីវកម្ម

និងអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើ

ដំណើរ
និងចតា្តាឡីស័ក។
វិធានការ
និងគោលនយោបាយទាំងនែះរំខាន
(ឬរំពឹងថានឹងមានការរំខាន)
កមែិតនែ
កា
របែ
ក
ត
ួ
បែ
ជ
ង
ែ
នៅក្ន
ង
ុ
វិ
ស
យ
័
ធនាគារតែ
វ
ូ
បានរំ
ព
ង
ឹ
ថនឹ
ង
មានសន្ទ
ះ
ុ
កាន់
ត
ខា
ែ
ង
ំ
្លា
ឡើ
ង
ដោយសារ
ថ្មី ច
និ្ឆែទ
ង
សកម្មភាពរបស់អង្គភាពយា៉ាងខា្លាំង។ ការផ្ទុះឡើងនែវីរុសកូរ៉ូណានែះបានកើតឡើងក្នុងពែលវែលាជិតធនាគារ
ដល់កាមក
លបរិ

ធនាគារផែ
សែងររាយការណ៍
ទៀតកំពុងអនុ
ទ្ធសា
សែ្តទីផែសារដែ
ណៈបែពកីថ
ួតបែ
ែងខា្លា
ំង ំ2ដើ
មែបីបក្ន
ង្កុងើនអំចំឡ
ណ
ែកល
ទីផនែ
ែសាកា
ររបស់
ខ្លួនង
។
នែកា
ហើវត្ត
យយុ
សា្ថា
នភាពបានបន្ត
វិវល
ឌែឍមានលក្ខ
ន៍មួយរយៈចាប់
្ងែទី3ជ
1 ខែ
ធ្នូ ឆ្នា
020។
ុងពែ
រផ្ទុះឡើ
ប៉ុន្តែ បើបែ
ទោ
ជាកម្ព
មានុជា
ការ
បែ្ថិត
កក្ន
ួតុង
បែចំជ
ែងដែមបែ
លមានលក្ខ
ណរងផលប៉
ៈខា្លាំងកា្លាះនៅ
ក្នុងវិស
័យធនាគារក្ន
ះរាជាណាចកែ
កម្ពុជា ធនាគារកម្ព
ទះែស
ក៏ស
ណោ
ទែសដែល
ពាល់
ដោយសារតែ
វិបុងត្តពែ
ិស
ែដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។
នៅថ្ងែទី9 ុ
បានដាក់
ដំណ
នូវយុធនាគារជាតិ
ទ្ធសាស្តែអាជី
ដើបានណែ
មែបីពងែីកនា
សកម្ម
ភាពអាជី
កម្មស្នូល ជាពិ
ស
ែសវគឺ
ល់ប
់កម្ច
ី រពែល
វិស័យ
ខែឱែមយីនា
ឆ្នាើរការ
ំ2020
នវកម្ម
ែកម្ពុជា
ំដលគែ
ឹះសា្ថានវធនាគារ
និងហិ
រញ្ញ
ត្ថកា
ុទារផ្ត
ំងអស់
ឱែយែក
ពនែ
យាដល់
ឬ

លក់ដុំនផ្អា
ិងក
រាយ
សរទូ
័យទា
សែ
និងសហ
គែ
សពាណិ
្ជកជាផ្ន
ម្ម ជាពិ
អានការដើ
ជីវកម្មខា
យម ដោយ
បែិចកា
ប់នូតវ
រាល់វិកា
ត់វា
ឥកម្ម
ណទាន
និង
ការបែ
ក់ដជែល
ែកមួស
យែស
នែគឺ
វិធា
ម្នាត
ែបីបតូន្ទចន់ឥនិទ្ធងិពមធែ
លដល់
សែដ្ឋក
្ចនន់ែអភា្ជា
្នកកើ
បទដា្ឋានជំង
និឺក
ងការ
អនុ
វត្តអា
ឥជី
ណ
ទាននិបែ
ុងក
បែខ្ចយ
បស់ណ
ខ្លួនៈគែ
។ ួសារ។
ូរ៉ូណា
លើ
វកម្ម
ងអ្ន
ីប័តែប្នរលក្ខ
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
ផ្អែកលើការវាយតម្លែរបស់គណៈគែប់គែង

ផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាននែការផ្ទុះឡើងនែជំងឺអាចមានចំនួន

ចបំផុតកដោយសារមានវិ
ធានការការពារឥណទានក្នុងការគែប់គែងហានិភ័យឥណទាន។ គណៈគែប់គែងនឹងយកចិត្ត
ចំណូលតិការបែ
់សុទ្ធ
ទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះការវិវឌែឍន៍នែជំងឺកូវីដ 19 នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ផលប៉ះពាល់ទៅលើអតិថិជន ក៏ដូចជាសមត្ថភាព

ចំណូលរបស់
ការបែ
ុទ្ធរបស់
ធនាគារបានធា្លា
អតិកថ់ស
ិជនក្ន
ុងការសងបំ
ណុល។ក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
កែសព
ដាងព័ត
ននៅក្ន
ធនាគារផែ
ែងីកា
និរលាតតែ
ងកមែិតទាបនែ
កា៌មា
របែ
ក់។ ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនែះ

ពុំមានពែឹត្ដិការណ៍ដែលបាន

កើតឡើងកែយ

ថែ្ងទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ដែលមានឥទ្ធិពលជាសារវន្តលើសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនាថែ្ងទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020
ចំណូលឡើ
សុយ
ទ្ធល
។ ើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក
31.
យថាភាពលើពន្ធ
ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ចំណូលបែ
ទាបពី
ូបិយណត្ត
ិ និងការផ្ទក
ែរបែ
កបានឆ្ល
់ ដោយសារផលប៉
ពាល់
នែកាក
រឆ្លញាប់
ងរាលដាលនិជំ
ដែល
ព័ន្ធពកន្ធមែ
ដាររនៅពែ
ះរាជាណាចកែ
ម្ពុជា
ងកាត់ការផ្លាះស
់ប្តូរជាញឹ
ងង
មិឺក
នូវចែីដបា19
ស់លា
ស់ធ្វើឱែយប៉ះនិពាល់
ង/ឬ
លើការជួ
ដូរនៅកែ
បែទែស។ យខុសៗគា្នា
ស្ថញ
ិតនៅ
កែមការបកសែ

ដែលកើតមានឡើងក្នុងចំណោមអាជា្ញាធរពន្ធដារ

និងយុតា្តាធិការ។

ពន្ធតែូវ

បានតែួតពិនិតែយ
និងតាមដានអង្កែតដោយអាជា្ញាធរពន្ធដារជាចែើនដែលផ្តល់លទ្ធភាពតាមចែបាប់ក្នុងការដាក់
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ពិន័យដាក់ទណ្ឌកម្ម
និងបង់ការបែក់។
កតា្តាជាក់ស្តែងទាំងអស់នែះអាចនឹងបង្កើតឲែយមានហានិភ័យពន្ធបន្ថែម
តាមរយៈការតែួតពិនិតែយឡើងវិញ ការផកពិន័យ និងការពិន័យជាការបែក់ ដែលនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជាមានលក្ខណៈ
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ជាសារវន្តជាងបែទែសដទែទៀត។
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
ប់គែងចជឿជាក់
ថា ធនាគារបានកើ
ការធ្វើសំវិធានធនលើ
ន្ធ មានលក្ខ
ៈគែបដល់
់គែន27.50%
់ដោយយោងទៅតាមការបក
អតែចគណៈគែ
ំណាយទៅលើ
ំណូលរបស់
នឡើងពីព24.39%
ក្នុងឆ្នាណ
ំ 2019
នៅឆ្នាំ 2020 ។ សែយ
ចែបាប់សារពើពន្ធរបស់ខ្លួន។

ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ

អាជា្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធអាចមានការបកសែយផែសែងគា្នា

សំវិធានធនសមែ
បះ់កា
រខាតបង់
ណទាន
ងបុ
ន ែសម្ព័ន្ធអាចមានទំហំជាសារវន្ត ។
ហើយផលប៉
ពាល់
ដល់ធឥនាគារ
និងនិកែ
ុមរ
ហ៊ែប
ុនែទា
បុត

32.
តម្ល្រជាក់បស
្ដ្រងន្រទឥ
្រពណទាន
្រយសកម្មនិហ
ិរញ្ញ
ត្ថនបានកើ
ុ និងបំណ
ុលងហិ
ញ្ញ
វត្ថ100%
ុ
សំវិធានធនសមែ
់ការខាតបង់
ងបុ
រែបវែទា
នឡើ
ចែរើន
ជាង
ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមមានទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ បំណុលហិរញ្ញវត្ថុនិងឧបករណ៍នៅកែតារាងតុលែយការ។ តម្លែជាក់
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។
ស្ដែងគឺជាថ្លែដែលតែូវទទួលដើមែបីលក់ទែពែយ ឬបង់ដើមែបីផ្ទែរបំណុលក្នុងបែតិបត្តិការ នៅកាលបរិច្ឆែទនែការវាស់វែងដើម
ឬក្នុងករណីដែលមិនមានទីផែសារមានអត្ថបែយោជន៍ ចែើនបំផុតដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និង ធនាគារបានចូលបែើនៅកាល
បរិច្ឆែទនោះ។ ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនៅទីនែះ តំណាងឱែយការបា៉ាន់បែមាណនែតម្លែជាក់ស្ដែងគិតតែឹមកាលបរិច្ឆែទ
នែសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ។
របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
164
125

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ពន្ធលើបែក់ចំណែញ
32. តម្ល្រជាក់ស្ដ្រងន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ
ែជាក់ទីផែសារដែលអាចដកសែ
់ ែញនិ។
ងអាចអង្កែត
អាមែរិកតម្ល
ដោយសារការថយចុ
ះនែបែក់ចងំណ

ដែលអាចរកបានតែូវបានបែើដើមែបីវាស់វែងតម្លែជាក់ស្ដែងនែ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្នុងករណីតម្លែទីផែសារដែលតែូវបានដកសែង់ និងសង្កែត មិនអាចដឹងបាន តម្លែជាក់ស្ដែងតែូវ
ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។
បានគែបា៉ាន់បែមាណដោយផ្អែកលើវិធីសាសែ្ត
និងការសន្មតទាក់ទងនឹងលក្ខណៈហានិភ័យនែឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ផែសែងៗ អតែបញ្ចុះតំលែការបា៉ាន់សា្មោននែលំហូរសាច់បែក់នាពែលអនាគត និងកតា្តាផែសែងទៀត។
ការវិភាគតារាងតុល្រយការ
ព័ត៌មា
ទែពែយសកម្ម
សនតម្ល
រុប ែជាក់ស្ដែងសមែប់ទែពែយសកម្ម

និងបំណុលមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុមិនតែូវបានរាប់បញ្ចូលទែពីពែះវាមិនស្ថិត

ក្នុងវិសាលភាពនែ CIFRS 7៖ ការបង្ហាញឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលទាមទារឱែយបង្ហាញព័ត៌មានតម្លែជាក់ស្ដែង។ ទាំងនែះ
ទែពែយសកម្ម
សរុូល
បរបស់
ធនាគារកម្ព
ុមានចំុង
នកែ
ួន ុម
2,705.88
លនដុ
្លារអាមែ
រិក គិត
ឹមថ្ងែទី31 ។
ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
រួមបញ្ច
ទាំងការវិ
និយោគនៅក្ន
ហ៊ុនបុតែស
ម្ព័ន្ធ និល
ងទែ
ពែយសកម្ម
និតែ
ងឧបករណ៍
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន

វិធីសា
សែើន
្ត និការដាក់
ងការសន្ម
លបែ
ែស់ដោយសម្ព
័នទែ
្ធធនាគារ
ក្នុងពការបា៉ា
នរ។
់បែមាណតម្លែជាក់ស្ដែងនែឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដោយសារកំ
ណ
បតែកដែ
់បញ្ញ
ើនៅើប
ធនាគារផែ
សែង និង
ពែយសកម្ម
ន្ធពនែយា
គឺ៖
សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា
ក. សាច់បែក់ក្នុងដែ សមតុលែយជាមួយធនាគារជាតិនែកម្ពុជា និងធនាគារផែសែងៗទៀត
សមតុលែយមាននៅជាមួ
យធនាគារផែ
របស់
ុបាមសែ
នកើន
ង 3.71% មកតែ
តំរូវការមានតំ
លែបែហាសក់ែងប
ែហធ
ែលនាគារកម្ព
នឹងតម្លែស
បឡើ
ដោយសាររយៈពែ
លខ្លឹមីន1,448.22
ែគណនីទាំងលន
នែះ។ដុល្លារអាមែរិកគិត
តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ខ. បែក់កម្ចីនិងបុរែបែទាន
ឥណទាន និង
បុរែជា
ែបក់ែទា
ន ្ដែងតែូវបានបា៉ាន់បែមាណ
តម្ល
ស

ដោយការថយចុះលំហូរសាច់បែក់នាពែលអនាគត

ដែលបានបា៉ាន់សា្មោន

ដោយបែើអតែទីផែសារទូទៅនែហិរញ្ញបែបទានដែលមានហានិភ័យឥណទានសែដៀងគា្នា និងឥណបែតិទាន។
ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។
ឋានានុកែមនែតម្លែជាក់ស្ដែង
បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
CIFRS 17 បញ្ជាក់ពីឋានានុកែមនែបច្ចែកទែសវាយតម្លែដោយផ្អែកលើថាតើធាតុចូលនែបច្ចែកទែសវាយតម្លែទាំងនោះ
អាចតែូវបានគែសង្កែតឃើញ ឬមិនអាចគែប់គែងបាន។ ធាតុចូលដែលអាចអង្កែតបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទិន្នន័យទីផែសារដែល
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
ទទួលបានពីបែភពឯករាជែយនិងធាតុចូលដែលមិនអាចគែប់គែងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសន្មតទីផែសាររបស់សម្ព័ន្ធ ធនាគារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
និងធនាគារ។ ឋានានុកែមតម្លែជាក់ស្ដែងមានដូចខាងកែម៖
1 -ធតម្ល
ែដកសែងន់ ួន(មិ
នបានធ្វ
ើនិយ័ត
កម្ម
) នៅក្ន
មូលនិធ1.
ិមា្ចោសកមែ
់ហ៊ុនិតរបស់
នាគារមានចំ
630.93
លនដុ
ល
្លារអាមែ
រិក។ុងទីផែសារសកម្មសមែប់ទែពែយសកម្ម ឬបំណុលដូចគា្នា។
ដំណាក់កាលនែះរាប់បញ្ចូលទាំងមូលប័តែភាគហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងឧបករណ៍បំណុល។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
2. កមែិត 2 - ធាតុចូលកែពីតម្លែដែលបានដកសែង់រួមមានក្នុងដំណាក់កាលទី 1 ដែលអាចតែូវបានគែសង្កែតឃើញ

បែក់បញ្ញើរបស់
អតិបថ់ទ
ិជនក្ន
ុងធនាគារបានធា្លា
ក់ចុះ ល
1.07%
ឹម 1,907.20
លន
ដុល្លារអាមែ
រិកែ)
ក្នុងឆ្នាំ 2020។
សមែ
ែពែយសកម្ម
ឬការទទួ
ខុសតែមកតែ
ូវដោយផ្ទា
ល់
(ឧទាហរណ៍
តម្ល
ឬដោយបែយោល
(ឧទាហរណ៍ពីតម្លែ)។
បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង
3.

កមែិត 3 - ធាតុចូលសមែប់ទែពែយសកម្មឬការទទួលខុសតែូវដែលមិនផ្អែកលើទិន្នន័យទីផែសារដែលអាចអង្កែតបាន

បែក់បញ្ញើរបស់
ធនាគារផែ
សែងមិបានកើ
នឡើ
ង ែង15.09%
ឡើក់
ងកា
43.46
អាមែ
រិកនៅឆ្នាមំ 2019
50.02
លន
(ធាត
ុចូលដែល
នអាចគែ
ប់គ
បាន)។ គឺកដំើនណា
លនែះលនដុ
រួមបញ្ចល
ូល្លារទាំ
ងឧបករណ៍
ូលធនមក និ
ងឧបករណ៍
ដុល្លារអាមែរិក
ុងឆ្នា
2020។
បំក្ន
ណ
ុលំ ដែ
លមានសមាសធាតុមិនអាចគែប់គែងបាន។

126

165
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
32. តម្ល្រជាក់ស្ដ្រងន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

ឋានានុក
តម្ល
ក់ស
ទំព័រមុនយមសមែ
)
តមែូវការសមែ
បែម
់ហនែ
ិរញ្ញ
បែបែជា
ទាន
កមែ្ដែងិត(តពី
ទាបទៅមធែ
ប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង
មធែយម។
តារាងខាងកែមសង្ខែបពីតម្លែសមសែបនែទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលមិនតែូវបានវាស់វែងតាមតម្លែសមសែបនែ

កមែិតនែ
ការបែកួតបែ៍ហ
ជិរញ្ញ
ែងនៅក្ន
ុងកាលបរិ
វិស័យធនាគារតែ
ូវបានរំពឹងថនឹ
មានសន្ទ
កាន់តែខា្លាំងឡើ
ងសែងដោយសារ
និងែ
របាយការណ
វត្ថុនៅ
ច្ឆែទរបាយការណ៍
ដែងល
បានវិភាុះគដោយកមែ
ិតផែ
ៗគា្នានៅក្នធនាគារ
ុងឋានានុមក
កថ្ម
ែមី តម្ល

ធនាគារផែ
សែងទៀតកំ
សមរមែ
យ។ ពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។

ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ

បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ
2020
2019
លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ
តម្លែយោង
តម្លែជាក់ស្ដែង
តម្លែយោង
តម្លែជាក់ស្ដែង
បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។
កមែិត 3
កមែិត 3
ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល ដុលា្លារអាមែរិក
ឥណទាន និងបុរែបែទានទៅ
ចំណូលការបែក់សុទ្ធ
អតិថិជន

1,137,556,338

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

ដុលា្លារអាមែរិក

1,154,421,867

1,141,549,593

1,158,856,000

ចំណូលពាន់
ការបែ
ក់ស
ុទណ
្ធរបស់
ធនាគារបានធា្លា
ុះ 7.94% មកតែឹម 4,669,636,452
78.14 លនដុល្លារអាមែ
រិក ក្នុងឆ្នាំ 2020
បើធៀបនឹងឆ្នាំ
រៀល
(កំ
ត់ស
មា្គាល់ 2.5) ក់ច4,601,415,387
4,651,814,591
4,722,338,200

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ
ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល
ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់
លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន
សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2,643,693,857

10,898,396

1,148,180,252

615,028,510

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

84,043,710

សរុប

ឬការទូទាត់

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

785,542,989

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

10,898,396

460,485,029

785,542,989

604,328,510

84,043,710

ទែពែយសកម្មសរុប

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

698,395,223

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

2019

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

1,945,298,634

-

687,695,223

-

10,700,000

លើសពី 1ឆ្នាំ

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

-

តាមរយៈនែការរំពឹងទុកលើការបែមូលបានលើទែពែយសកម្ម

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
2,679,678,131

12,188,173

សម្ព័ន្ធធនាគារ

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

1,146,583,112

815,115,744

636,534,996

69,256,106

សរុប

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

710,227,695

-

699,524,641

-

10,703,054

និងបំណុលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

-

លើបំណុលក្នុងរយៈពែល 1 ឆ្នាំ ឬលើសពី 1 ឆ្នាំ គិតពីកាលបរិច្ឆែទនែរបាយការណ៍សា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ៖

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

លើសពី 1ឆ្នាំ

និងធនាគារ

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

2020

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56

1,969,450,436

12,188,173

447,058,471

815,115,744

625,831,942

69,256,106

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន

33. ព័ត៌មានន្រឥណប្រតិទានទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល

បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
តារាងខាងកែមបានបង្ហាញពីការវិភាគលើទែពែយសកម្ម

អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

សមតុលែយជាមួយធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

សមតុលែយជាមួយធនាគារផែសែងៗ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

128

សាច់បែក់ក្នុងដែ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

10,886,804,959

2,671,608,579

37,667,206

6,860,278

2,716,136,063

72,442,206

2,281,510

3,393,895

12,561,686

49,370,060

វិស័យធនាគារ

3,920

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

4,831,135

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

770,829,923

72,434,700

4,823,629

2,281,510

3,393,895

12,561,686

3,920

49,370,060

2019

មធែយម។

លើសពី 1ឆ្នាំ

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
1,945,306,140

7,506

7,506

-

-

-

-

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

-

ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

10,936,359,749

2,703,673,609

41,675,370

9,254,067

74,924,915

4,614,394

3,016,525

3,467,281

49,596,518

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

3,920

សម្ព័ន្ធធនាគារ

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

14,226,277

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

2,754,603,046

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

785,146,253

74,918,558

4,608,037

3,016,525

3,467,281

2020

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

14,226,277

3,920

លើសពី 1ឆ្នាំ

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

49,596,518

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

33. ព័ត៌មានន្រឥណប្រតិទានទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល (តពីទំព័រមុន)

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

1,969,456,793

6,357

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

6,357

-

-

-

-

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

-

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

ដក៖ សំវិធានធនលើឥណទានខាត់បង់

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

ពន្ធពនែយារទែពែយសកម្ម

សិទិ្ធបែើបែស់ទែពែយសកម្ម

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

វិនិយោគក្នុងកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធ

ទែពែយសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

ទែពែយសកម្មសរុប

2020

និងរំលស់បង្គរ

ក្នុងឆ្នាំ

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន
កម្មវិធីកុំពែយូទ័រ

អាមែរិក

ទែពែយ និងបរិកា្ខារ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
168
129

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

8,457,497,479

2,075,459,504

32,959,446

8,755,785

9,269,640

2,042,500,058

16,259,577

80,982,000

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

1,901,799,070

សរុប

43,459,411

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

14,934,021

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

2,067,430,591

24,930,533

8,585,759

1,410,753

14,934,021

2,042,500,058

16,259,577

80,982,000

1,901,799,070

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

ទែពែយសកម្មសរុប

43,459,411

32,717,821

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

8,424,779,658

8,028,913

8,028,913

170,026

2019

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

7,858,887

-

-

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

-

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

-

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
8,325,773,399

2,058,287,614

-

20,883,642

សម្ព័ន្ធធនាគារ

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

9,704,887

11,178,755

2,037,403,972

27,480,000

80,593,720

1,879,314,752

50,015,500

សរុប

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

33,845,106

8,367,146

8,367,146

-

8,367,146

-

-

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

-

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

-

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

2020

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
33. ព័ត៌មានន្រឥណប្រតិទានទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល (តពីទំព័រមុន)

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

8,291,928,293

2,049,920,468

12,516,496

-

1,337,741

11,178,755

2,037,403,972

27,480,000

80,593,720

1,879,314,752

50,015,500

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។
បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

បំណុលភតិសនែយាហិរញ្ញវត្ថុ

ពន្ធលើបែក់ចំណូលតែូវបង់

បំណុលមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

កម្ចីពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

បែក់បញ្ញើពីអតិថិជន

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

បែក់បញ្ញើពីធនាគារផែសែង

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

130

បំណុលសរុប

បំណុលផែសែងៗ

បំណុលផែសែងៗ

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

2,633,598,964

1,148,180,252

783,351,430

វិស័យធនាគារ

613,328,510

សរុប

84,043,577

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

4,695,195

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

696,695,223

-

687,695,223

-

9,000,000

-

មធែយម។

លើសពី 1ឆ្នាំ

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

2019

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
1,936,903,741

4,695,195

460,485,029

783,351,430

604,328,510

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

84,043,577

ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

2,666,473,819

2,183,478

813,616,402

ធនាគារ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

69,255,831

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

634,834,996

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

1,146,583,112

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

708,527,695

-

699,524,641

2020

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

9,003,054

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

33. ព័ត៌មានន្រឥណប្រតិទានទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល (តពីទំព័រមុន)

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
1,957,946,124

2,183,478

447,058,471

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

813,616,402

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

625,831,942

69,255,831

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
សមតុលែយជាមួយធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

ទែពែយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

សមតុលែយជាមួយធនាគារផែសែងៗ

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

អាមែរិក

ក្នុងឆ្នាំ

2020

សាច់បែក់ក្នុងដែ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ
ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
170
131

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

10,907,428,620

2,676,669,600

35,568,750

6,868,312

2,719,106,662

85,507,698

4,831,134

2,281,510

11,508,395

47,918,844

3,920

ពន្ធលើបែក់ចំណែញ

15,570,000

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

3,393,895

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

85,500,192

782,195,415
1,936,911,247

7,506

-

-

-

-

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

ទែពែយសកម្មសរុប

-

ការវិភាគតារាងតុល្រយការ

-

2019

ធនាគារបង់ពន្ធលើបែក់ចំណែញនៅអតែ 20% នែបែក់ចំណែញជាប់ពន្ធ។

7,506

4,823,628

2,281,510

3,393,895

11,508,395

3,920

15,570,000

លើសពី 1ឆ្នាំ

អាមែរិក ដោយសារការថយចុះនែបែក់ចំណែញ។

47,918,844

ពន្ធលើបែក់ចំណែញសមែប់ឆ្នាំនែះបានថយចុះចំនួន 3.79 លនដុល្លារអាមែរិក ឬ 22.87% មកតែឹម 12.78 លនដុល្លារ

ទែពែយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,705.88 លនដុល្លារអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ពោលគឺកើនឡើង
1.09% លើសទែពែយសកម្មសរុប គិតតែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។ ការកើនឡើងទែពែយសកម្មសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ភាគចែើន
10,945,278,379

2,705,878,462

39,316,115

9,254,067

2,754,448,644

87,974,825

4,571,186

ធនាគារ

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែង និងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

3,016,525

3,467,281

13,172,986

48,172,927

3,920

15,570,000

សរុប

ដោយសារកំណើនការដាក់បែក់បញ្ញើនៅធនាគារផែសែង និងទែពែយសកម្មពន្ធពនែយារ។

សមតុលែយមាននៅជាមួយធនាគារផែសែងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 3.71% មកតែឹម 1,448.22 លនដុល្លារអាមែរិកគិត

4,564,829

87,968,468

796,496,163

6,357

6,357

1,957,952,481

3,016,525

3,467,281

13,172,986

48,172,927

3,920

15,570,000

ឥណទាន និងបុរែបែទាន

លើសពី 1ឆ្នាំ

តែឹមថ្ងែទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020។

2020

ឥណទាន និងបុរែបែទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 0.35% ឬស្មើនឹង 3.99 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 1,137.56
33. ព័ត៌មានន្រឥណប្រតិទានទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល (តពីទំព័រមុន)

លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020។

-

-

-

-

-

-

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលសរុប និងមូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុន
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 0.88% ឬស្មើនឹង 18.38 លនដុល្លារអាមែរិក មកតែឹម 2,074.95 លនដុល្លារ
អាមែរិកនៅឆ្នាំ 2020 ភាគចែើនដោយសារការថយចុះនែការដាក់បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ដក៖ សំវិធានធនលើឥណទានខាតបង់

មូលនិធិមា្ចោស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 630.93 លនដុល្លារអាមែរិក។

ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ

ពន្ធពនែយារទែពែយសកម្ម

សិទិ្ធបែើបែស់ទែពែយសកម្ម

វិនិយោគក្នុងកែុមហ៊ុនញាតិសម្ព័ន្ធ

វិនិយោគក្នុងកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែង

ទែពែយសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

បែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 1.07% មកតែឹម 1,907.20 លនដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។
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ទែពែយសកម្មសរុប

និងរំលស់បង្គរ

កម្មវិធីកុំពែយូទ័រ

ដុល្លារអាមែរិកក្នុងឆ្នាំ 2020។

ទែពែយ និងបរិកា្ខារ

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងបានកើនឡើង 15.09% គឺកើនឡើង 43.46 លនដុល្លារអាមែរិកនៅឆ្នាំ 2019 មក 50.02 លន
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លស

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2020ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2017

8,530,334,371

2,093,333,588

24,266,272

387,999

14,917,968

2,069,067,316

16,878,157

80,982,000

វិស័យធនាគារ

1,927,747,748

សរុប

43,459,411

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

8,960,305

ជោគជ័យតាមគន្លងថ្មី

តមែូវការឥណទានបានធា្លាក់ចុះដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19។ តែទោះជាយ៉ោងណា

នៅតែមាន

31,613,275

7,757,859

7,757,859

24,069

7,733,790

-

-

-

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

មធែយម។

-

តមែូវការសមែប់ហិរញ្ញបែបទានកមែិតទាបទៅមធែយមសមែប់ទិញគែហដា្ឋាន និងកម្ចីអាជីវកម្មសមែប់សហគែសខា្នាតតូច និង

2019

កមែិតនែការបែកួតបែជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារតែូវបានរំពឹងថនឹងមានសន្ទុះកាន់តែខា្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផែសែងទៀតកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាសែ្តទីផែសារដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងខា្លាំង ដើមែបីបង្កើនចំណែកទីផែសាររបស់ខ្លួន។
8,498,721,096

2,085,575,729

16,508,413

363,930

1,226,515

14,917,968

2,069,067,316

16,878,157

80,982,000

1,927,747,748

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

43,459,411

ប៉ុន្តែ បើទោះជាមានការបែកួតបែជែងដែលមានលក្ខណៈខា្លាំងកា្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱែយដំណើរការនូវយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម ដើមែបីពងែីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសែសគឺការផ្តល់បែក់កម្ចដល់
ី
វិស័យ

8,393,159,337

2,074,946,684

20,732,120

-

9,616,654

11,115,466

2,054,214,564

1,907,199,329

ធនាគារ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធ

50,015,500

សរុប

ការវិភាគរបាយការណ៍ប្រក់ចំណូល

80,593,720

បទដា្ឋាន និងការអនុវត្តឥណទានបែុងបែយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

16,406,015

លក់ដុំនិងរាយ វិស័យសែវាកម្ម និងសហគែសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសែសគឺអាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធែយម ដោយបែកាន់ភា្ជាប់នូវ

ចំណូលការបែក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះ 7.94% មកតែឹម 78.14 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ

33,534,692

8,290,406

-

8,290,406

2020

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួល

8,290,406

-

-

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

-

ធនាគារផែសែង និងកមែិតទាបនែការបែក់។

-

2019 មានចំនួន 84.88 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះគឺដោយសារតែការធា្លាក់ចុះចំណូលការបែក់ពីបែក់បញ្ញើ

33. ព័ត៌មានន្រឥណប្រតិទានទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល (តពីទំព័រមុន)

ចំណូលសុទ្ធលើកមែជើងសារ និងថ្លែឈ្នួលរបស់ធនាគារបានធា្លាក់ចុះចំនួន 22.17% មកតែឹម 12.46 លនដុល្លារអាមែរិក

កំណត់សមា្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ 2020 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019 មានចំនួន 16.01 លនដុល្លារអាមែរិក។ ការធា្លាក់ចុះនែះភាគចែើនដោយសារតែ
8,359,624,645

2,066,656,278

12,441,714

-

1,326,248

11,115,466

2,054,214,564

16,406,015

80,593,720

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

1,907,199,329

លើការជួញដូរនៅកែបែទែស។

50,015,500

ក្នុងរយៈពែល 1ឆ្នាំ

ចំណូលទាបពីកមែរូបិយណត្តិ និងការផ្ទែរបែក់ ដោយសារផលប៉ះពាល់នែការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ 19 ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់

ចំណាយផែសែងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.83 លនដុល្លារអាមែរិក ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលទាបជាងចំនួន 0.56% ធៀបនឹងការ
ចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលមានចំនួន 26.98 លនដុល្លារអាមែរិក។
ពាន់រៀល (កំណត់សមា្គាល់ 2.5)

ពន្ធលើបែក់ចំណូលតែូវបង់

បែក់បញ្ញើពីអតិថិជន

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទាន

បំណុលមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

បែក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

បែក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផែសែងៗ

អតែចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងពី 24.39% ក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ 27.50% នៅឆ្នាំ 2020 ។

បំណុលផែសែងៗ

ដែលភាគចែើនដោយសារតែការបមែុងសំវិធានធនសមែប់ការកើនឡើងនែការបាត់បង់ឥណទាន

នាពែលអនាគត ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ កូវីដ 19។

បំណុលសរុប

2020

បំណុលភតិសនែយា

ក្នុងឆ្នាំ

បំណុលផែសែងៗ

អាមែរិក

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

សំវិធានធនសមែប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរែបែទានបានកើនឡើងចែើនជាង 100% ដែលមានចំនួន 10.35 លនដុល្លារ

របាយការណ៍
ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គែ្លសរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនែះ គឺជាការបែសមែួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់
គែ្លស
38
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