របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩
គិិតត្រឹ�ឹម ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីីចំំ
� កាត់់
(ធនាគារ ABA)

ទស្្សនៈៈវិិស្្ស័័យ
ចក្ខុុ�វិិស័័យរបស់់ធនាគារ គឺឺដើ�ើម្្បីីក្លាា�យជាធនាគារលំំដាប់់លេ�ខ១ប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សលើ�ើផ្នែ�ែកផ្គគត់់ផ្គគង់់សេ�វាធនាគារដែ�លអាចពឹឹងពាក់់
បាន, ងាយស្រួ�ួលប្រើ��ើប្រា�ស់់, មាន បច្ចេ�េកវិិទ្្យាទំំនើ�ើប ឈានមុុខ, និិងងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការទៅ�ទទួួលយក។ យើ�ើងមានបំំណង
ក្លាាយ
� ជាធនាគារមួួយដែ�លប្រ�ជាពលរដ្ឋឋកម្ពុជា
ុ� ជឿ�ឿទុុកចិត្ត
ិ ក្នុុ
ត ងកា
�
របំំពេ�ញតម្រូ�ូវការសេ�វាធនាគារសម្រា�ប់់រូប
ូ វន្តតបុគ្គ
ុ ល
គ និិងសម្រា�ប់់
អាជីីវកម្មម។

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

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

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

នៅ�ធនាគារ ABA យើ�ើងតែ�ងតែ�គិិតគូូរអំំពីី អនាគត របស់់
ធនាគារយើ�ើង និិងប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា ព្រ�មទាំំងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
ផងដែ�រ។ យើ�ើងសូូមបង្ហាា�ញនូូវការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតដ៏៏មោះ�ះមុុតដូូច
គា្ននចំំពោះ�ះបុុគ្គលិ
គ ក
ិ របស់់យើ�ង
ើ ក៏៏ដូច
ូ ជាអតិិថិជ
ិ នរបស់់យើ�ងផង
ើ
ដែ�រ។ នេះ�ះ គឺឺជាវិិធីសា
ី ស្រ្ត�មួ
ត យ
ួ ដែ�លអាចឲ្្យយើ�ើងធានាបាននូូវ
កំំណើ�ើនប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពរបស់់ធនាគារ។
ក្រ�មសីីលធម៌៌ និិងសុុជីីវធម៌៌

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

ទំំនុុកចិិត្តត និិងភាពជាដៃ�គូូ

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

នៅ�ធនាគារ ABA យើ�ើងមានគោ�លបំំណងផ្ដដល់វិិ់ ភាគទានជា
វិិជ្ជជមានដល់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។ យើ�ើងចង់់ដើ�ើរតួួនាទីីមួួយដែ�ល
ផ្តតល់សារប្រ�យោ�ជន៍៍
់
សម្រា�ប់់ការរស់់នៅ�របស់់អតិិថិិជនយើ�ើង
ក៏៏ដូច
ូ ជាសកម្មមភាពនានាដែ�លរួួមចំំណែ�កនាំំមកនូូវអនាគត
ដ៏៏ល្អអប្រ�សើ�ើរដល់់ប្រ�ទេ�សជាតិិទាំំងមូូលផងដែ�រ។
គុុណភាពនៃ�សេ�វាកម្មម

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

ព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប
បរិយាយ

២០១៩

២០១៨

ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប

១៧.៩០៩.១៧០

១១.០២០.៥០៣

បំំណុុលសរុុប

១៥.៨៨៦.៤២១

៩.៧៣៨.៨៨៧

មូូលធនសរុុប

២.០២២.៧៤៩

១.២៨១.៦១៧

១.២៤៣.៥៣៧

៨៥៩.៧៨៣

ចំំណេ�ញ/(ខាត)មុុនបង់់ពន្ធធ

៥៧៦.៩៩៧

៣៧៦.៧២៥

ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ/(ខាត)មុុនបង់់ពន្ធធ

៥១៦.៦៥៣

៣០០.០២៩

ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ/(ខាត)ក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

៥២៦.៧៦៧

២៩៦.៨៦០

១៩,៩៤

១៩,៩៥

អនុុបាតបំំណុុលធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធន

៧៨៥,៣៩

៧៥៩,៨៩

អនុុបាតសន្ទទនីីយភាព

១៦២,៣២

១៣២,៥១

០,៧០

០,៧៨

៨១,៤២

៨៣,៩១

៣,៥៧

៣,៣៧

៣១,២៧

២៨,៣៣

៣៧៩,០៨

២៩៣,១៥

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

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

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

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

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

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)
ចំំណូូលសរុុប

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុ (%)
អនុុបាតសោ�ធនភាព[១]

អនុុបាតឥណទានមិិនដំំណើ�ើរការ
អនុុបាតបញ្ញើ�ើ�ឥណទាន
អនុបាតផលចំណេញ (%)
អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងទ្រ�ព្្យសកម្មមមធ្្យម
អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធនមធ្្យម
អនុុបាតលទ្ធធភាពបង់់ការប្រា�ក់់

[១]

នាថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២១ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ២
� ០១៩ ធនាគារវឌ្ឍ្ នៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ បានធ្វើ�ើ�ការស្នើ�ើ�រសុំំ�ទៅ�ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុជា
ុ� ដើ�ើម្្បីីបញ្ចូល
ូ� ដើ�ើមទុុនបន្ថែ�ែមចំំនួួន ១២០ លានដុុល្លារា� អាមេ�រិិក ស្មើ�ើ�នឹឹង ៤៨០ ពាន់់លានរៀ�ៀល និិង
បានទទួួលលិិខិិតយល់់ព្រ�ម ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ពីីធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជានៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០។ បន្ទាា�ប់់ពីីទទួួលបានលិិខិិតយល់់ព្រ�ម ធនាគារជាតិិនៃ�កាណាដាបានបញ្ចូូ�លដើ�ើមទុុន
	នៅ�ថ្ងៃ�ៃតែ�មួួយ ដែ�លជំំរុុញឱ្្យអនុុបាតសោ�ធនភាពរបស់់ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ កើ�ើនឡើ�ើងដល់់ ២១,១១% នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០។
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III

ក្រា�ហ្វិិ�កអំំពីីព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប

ទ្រព្យសកម្មសរុប

បំណុលសរុប

គិិតជាលានរៀ�ៀល

គិិតជាលានរៀ�ៀល

កើ�ើនឡើ�ើងពីីឆ្នាំំ� ២០១៨

កើ�ើនឡើ�ើងពីីឆ្នាំំ� ២០១៨

៦២,៥

៦៣,១

១៧..៩០៩
១៧
៩០៩..១៧០

១៥..៨៨៦
១៥
៨៨៦..៤២១

១១..០២០
១១
០២០..៥០៣

៩.៧៣៨
៧៣៨..៨៨៧

ឆ្នាំ២០១៩

ឆ្នាំ ២០១៨

ឆ្នាំ២០១៩

ឆ្នាំ ២០១៨

មូលធនសរុប

លទ្ធផលលម្អិតក្នុង ការិយបរិច្ឆេទ

គិិតជាលានរៀ�ៀល

គិិតជាលានរៀ�ៀល

កើ�ើនឡើ�ើងពីីឆ្នាំំ� ២០១៨

កើ�ើនឡើ�ើងពីីឆ្នាំំ� ២០១៨

៥៧,៨

៧៧,៤

២.០២២
០២២..៧៤៩

៥២៦..៧៦៧
៥២៦

១.២៨១
២៨១..៦១៧

២៩៦..៨៦០
២៩៦

ឆ្នាំ២០១៩

ឆ្នាំ ២០១៨

ឆ្នាំ២០១៩

ឆ្នាំ ២០១៨

អនុបាតចំំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មមធ្យម

អនុបាតចំំណេញធៀបនឹងមូលធនមធ្យម

គិិតជាភាគរយ

គិតជាភាគរយ

កើ�ើនឡើ�ើងពីីឆ្នាំំ� ២០១៨

កើ�ើនឡើ�ើងពីីឆ្នាំំ� ២០១៨

៥,៩

១០,៤

៣,៥៧

៣១,,២៧
៣១

៣,៣៧

២៨,,៣៣
២៨

ឆ្នាំ២០១៩

ឆ្នាំ ២០១៨

IV
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ឆ្នាំ២០១៩

ឆ្នាំ ២០១៨

សមាសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

Yves Jacquot
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

Dominic Jacques

Madi Akmambet

Martin Ouellet

Lionel Pimpin

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

Christian St-Arnaud

Guy Quaden

Henri Calvet

Etienne Chenevier

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ
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V

សាររបស់់ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ខ្ញុំំ�បាទមានសេ�ចក្ដីី�សោ�មនស្្សរីីករាយសូូមជម្រា�បជូូន អំំពីីលទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩
ស្រ�បទៅ�តាមលក្ខខខណ្ឌឌកំំណត់់របស់់គណៈៈកម្មមការមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (គ.ម.ក)។
ធនាគារ ABA ជាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត បង្ហាា�ញពីីកំំណើ�ើនដ៏៏រឹឹងមាំំលើ�ើគ្រ�ប់់ប៉ាា�រ៉ាា�ម៉ែ�ែត្រ�ទាំំងអស់់ ដែ�លរួួមមានទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�

និិងឥណទាន ក៏៏ដូច
ូ ជា មូូលដ្ឋាន
ា� អតិិថិជ
ិ នផងដែ�រ។ គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៩ ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុប
ុ កើ�ើនបាន ៦០% ស្មើ�ើ�
នឹឹង ៤,៣៩ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារា� អាមេ�រិិក ធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងដំំណាច់ឆ្នាំំ
់ ២
� ០១៨ ខណៈៈពេ�លដែ�លផលបត្រ�បញ្ញើ�ើ� កើ�ើនបាន ៥៥% មានតម្លៃ�ៃ
ស្មើ�ើ�នឹឹង ៣,៤០ ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ហើ�ើយផលបត្រ�ឥណទាន កើ�ើនដល់់ ២,៧៦ ប៊ីី�លានដុុល្លាា�អាមេ�រិិក ដែ�លគិិតជាភាគរយ
គឺឺ ៥០% ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨។
មូូលធនរបស់់ភាគហ៊ុុ�និិកនៃ�ធនាគារ ក៏៏កើ�ើនឡើ�ើងផងដែ�រ ដោ�យសម្រេ��ចបាន ៤៩៦លានដុុល្លា�ារអាមេ�រិិក ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�
របាយការណ៍៍នេះ�ះ។ ធនាគារជាតិិកាណាដា ដែ�លជាភាគហ៊ុុ�និិក បានបង្ហាាញ
� ពីីការប្ដេ�េជ្ញាាចិ
� ត្ត
ិ ដោ�
ត យដាក់់បន្ថែ�ែមទុុនចំំនួួន ១២០លាន
ដុុល្លារា� អាមេ�រិិក ដែ�លដំំណើ�ើរការនឹឹងត្រូ�វ
ូ បញ្ចចប់់រួច
ួ រាល់់ក្នុុង
� ខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០២០។ ការដាក់់ទុន
ុ បន្ថែ�ែមនេះ�ះ ទទួួលបានការអនុុម័ត
័ ពីី
ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុជា
ុ� នៅ�ក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៩។ ចំំណែ�កទុុនបន្ថែ�ែមនេះ�ះ នឹឹងជួយ
ួ គាំំទ្រ�ដល់់កំំណើ�ន
ើ បន្ថែ�ែមរបស់់ធនាគារ ដោ�យ
រក្្សាបានអនុុបាតសាធនភាព ជាមួួយកិិច្ចចប្រ�តិប
ិ ត្តិ្តតតាមពេ�ញលេ�ញដែ�ល
��
តបតាមលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវផ្នែ�ែកនិិយ័ត
័ កម្មម ឬបញ្ញញត្តិិ�ច្្បាប់់។
ABA ធានាបានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធដ៏រឹ៏ ងមាំំចំំនួ
ឹ
ន
ួ ១២៧,៤១លានដុុល្លារ�ា អាមេ�រិិក សម្រា�ប់់មួយ
ួ ឆ្នាំំពេ�
� ញ នៃ�ឆ្នាំំហិ
� រិ ញ្ញញវត្ថុុ� ២០១៩។
ធនាគារយើ�ើងខ្ញុំ�ំ នៅ�តែ�នាំំមុុខគេ�ផ្នែ�ែកផលចំំណេ�ញ ដោ�យមានអនុុបាត ROAE (អនុុបាតចំំំ�ណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធនមធ្្យម)
៣១,៣% គិិតត្រឹ�ឹមដំំណាច់់ត្រី�ីមាសទីី៤ ឆ្នាំំ�២០១៩។
ក្នុុ�ងទិដ្ឋ
ិ ភា
ឋ ពទូូទៅ� ធនាគារ ABA នៅ�តែ�បន្តតដោ�យជោ�គជ័័យក្នុុ�ងការអនុុវត្តយុ
ត ទ្ធធ
ុ សាស្ត្រ�រធុុរកិិច្ចចរបស់់ខ្លួន
ួ� ដោ�យផ្ដោ�ោត
� លើ�ើផលិត
ិ ផល
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឌីីជីីថល ក៏៏ដូូចជាឥណទានប្រ�កបដោ�យផលិិតភាពដល់់អាជីីវកម្មមដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យពិិតនៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។ ធនាគារ
ABA កំំពុុងអនុុវត្តវប្្បធម៌
ត
គ្រ�ប់
៌
គ្រ�ង
់
ហានិិភ័យ
័ ដ៏៏រឹងមាំំ
ឹ
ដែ�លត្រូ�ូវបានពង្រឹ�ឹងដោ�យសវនកម្មម និិងកិច្ចចកា
ិ
រប្រ�តិិបត្តិិ�តាមពេ�ញលេ�ញ
លើ�ើគ្រ�ប់់សកម្មមភាពធុុរកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន។
ក្នុុ�ងអំំឡុុងរបាយការណ៍៍ ធនាគារ ABA សម្រេ��ចបានជំំហានជោ�គជ័័យគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ជាច្រើ��ើន ដែ�លបើ�ើកទំំព័័រប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ
ថ្មីី�របស់់ខ្លួួ�ន។ នៅ�ក្នុុ�ងខែ�តុុលា ធនាគារជាតិិកាណាដាបានទិិញយកភាគហ៊ុុ�នចុុងក្រោ��យរបស់់ ABA ដោ�យឥឡូូវនេះ�ះកាន់់កាប់់
ភាគហ៊ុុ�នសរុុប ៩៩,៩៩%។ ជាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត តាមរយៈៈលទ្ធធកម្មមនេះ�ះ ធនាគារជាតិិកាណាដាបង្ហាា�ញពីីជំំនឿ�ឿចិិត្តរបស់់
ត
ខ្លួួ�នមកលើ�ើ
ធនាគារ ABA និិងវិិស័័យធនាគារទាំំងមូូលនៅ�កម្ពុុ�ជាផងដែ�រ។
កំំណើ�ើនដ៏៏រឹងមាំំទូ
ឹ
ទាំ
ូ ំងប្រ�តិិបត្តិិ�ការធុុរកិិច្ចចរបស់់ខ្លួន
ួ� ធ្វើ�ើឲ្
� យ្ ចំំណាត់់ថ្នាាក់
� លទ្ធធ
់
ភាពសងរបស់់ ABA ត្រូ�ូវបានដំំឡើ�ើង ដោ�យភ្នាា�ក់ងា
់ រ
វាយតម្លៃ�ៃ S&P Global Ratings ដល់់កម្រិ�ត
ិ ‘B+’ រយៈៈពេ�លវែែង ជាមួួយទស្្សនវិិស័យ
័ “ស្ថិិ�រភាព” នៅ�ក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៩។ ស្រ�ប
ពេ�លជាមួួយគ្នាា�នោះ�ះដែ�រ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរបាយការណ៍៍ធនាគារ ABA ទទួួលបានពានរង្វាាន់
� កម្រិ�
់
ត
ិ ខ្ពពស់់មួយ
ួ ចំំនួួនបីីពីទស្្ស
ី
នាវដ្ដីី�
នៃ�វិិស័័យនេះ�ះ ដែ�លរួួមមានពានរង្វាា�ន់់ “ធនាគារឆ្នើ�ើ�មជាងគេ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩ នៅ�កម្ពុុ�ជា” និិង “ធនាគារឌីីជីីថលឆ្នើ�ើ�មជាងគេ�ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�២០១៩ នៅ�កម្ពុុ�ជា”។
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ពិិតជាមានសេ�ចក្ដីី�សោ�មនស្្សជាមួួយលទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការដ៏៏រឹងមាំំ
ឹ
របស់់ធនាគារនៅ�ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សចុុងក្រោ��យ
នៃ�ឆ្នាំំ�២០១៩ និិងបន្តតដើ�ើរតួួនាទីីយ៉ា�ាងសកម្មមក្នុុ�ងការពិិនិិត្្យតាមដានការអនុុវត្តតយុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររបស់់ធនាគារ ផ្អែ�ែកលើ�ើវិិធីីសាស្ត្រ�រ
អនុុវត្តតល្អអប្រ�សើ�ើរ និិងស្រ�បតាមបទដ្ឋាា�ន។ ត្រ�ង់់នេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល មានសមត្ថថភាពពេ�ញលេ�ញជាមួួយសមាជិិករបស់់ខ្លួួ�ន
ដែ�លយកបទពិិសោ�ធ និិងជំំនាញឯកទេ�សនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ និិងអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមក
ម អនុុវត្តត
សម្រា�ប់់ធនាគារ។
តាងនាមឲ្យ្ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ខ្ញុំំសូ
� ម
ូ ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់ក្រុ�ម
ុ ការងារប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ធនាគារ ABA សម្រា�ប់់ការប្ដេ�េជ្ញាាចិ
� ត្ត
ិ យ៉ា
ត ង
ា�
មុុតមាំំ និិងភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំដ៏លេ�
៏ ចធ្លោ�ោ�របស់់ខ្លួន
ួ� ។ ខ្ញុំំបា
� ទក៏៏សូម
ូ អនុុញ្ញាត
ា� សំំដែ�ងកិិច្ចចថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុជា
ុ�
និិងគណៈៈកម្មមការមូូលបត្រ�កម្ពុុជា
� សម្រា�ប់់ការបន្តតផ្ដល់
ដ មគ្គុុ�
់ ទ្ទេ�េសក៍៍ និិងការគាំំទ្រ�។ ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារពាណិិជ្ជទីី
ជ មួយ
ួ ដែ�លបោះ�ះផ្្សាយ
សញ្ញាា�បណ្ណណសាជីីវកម្មមក្នុុ�ងទឹឹកប្រា�ក់់សរុុប ៨៤,៨២១ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ធនាគារ ABA សូូមបង្ហាា�ញការប្ដេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតយ៉ាា�ងមុុតមាំំចំំពោះ�ះ
កិិច្ចចការអភិិវឌ្្ឍបន្តតនៃ�ទីីផ្្សារមូូលបត្រ� និិងការលើ�ើកកម្ពពស់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ប្រា�ក់់រៀ�ៀល។
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ជាចុុងក្រោ��យ ខ្ញុំំសូ
� ម
ូ ថ្លែ�ែងអរគុុណយ៉ាាងជ្រា�លជ្រៅ�
�
�ដល់់អតិិថិជ
ិ ន និិងភាគីីពាក់់ព័ន្ធធសម្រា�ប់
័
កា
់ រជឿ�ឿទុុកចិត្ត
ិ ម
ត កលើ�ើធនាគារ ABA។

ថ្ងៃ�ៃទីី ២៧ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២០

Yves Jacquot

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
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សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងរបស់់នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�
មានក្តីី�សោ�មនស្្សរីីករាយសូូមផ្តតល់ជូ
់ ន
ូ អ្ននកទាំំងអស់់នូវសមិ
ូ
ទ្ធធផល
ិ
របស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩។ នេះ�ះគឺឺជាឆ្នាំំរឹ� ងមាំំមួ
ឹ
យ
ួ ទៀ�ៀត
ដែ�លមានជំំហានជោ�គជ័័យ និិងសមិទ្ធធផលសំំ
ិ
ខាន់់ៗដែ�លផ្លាាស់
� ប្តូូ
់ រ� វិិជ្ជមា
ជ ននូូវវិិស័យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កម្ពុជា
ុ� ។ ធនាគារ ABA មានកំំណើ�ើន
រឹឹងមាំំគ្រ�ប់់ប៉ាា�រ៉ាា�ម៉ែ�ែត្រ�ចម្្បងៗទាំំងអស់់ រួួមមាន ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប បញ្ញើ�ើ� និិងកម្ចីី� ព្រ�មទាំំងចំំនួួនអតិិថិិជន។
ខ្ញុំំ�សូូមអនុុញ្ញាា�តបង្ហាា�ញពីីសមិិទ្ធធផលសំំខាន់់ៗបំំផុុតដែ�លធនាគារ ABA ទទួួលបានក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩។
ដំំបូូង ខ្ញុំំសូ
� ម
ូ ចាប់់ផ្តើ�ម
ើ� ដោ�យជម្រា�បជូូនអំំពីីការទិិញយករបស់់ធនាគារជាតិិកាណាដានូូវភាគហ៊ុុ�នចុុងក្រោ��យ ១០% ក្នុុ�ងធនាគារ
ABA ។ ជាលទ្ធធផលបានមកពីីការវិិនិយោិ �គនេះ�ះ ធនាគារជាតិិកាណាដាបានក្លាាយ
� ជាភាគហ៊ុុ�និិក ១០០% របស់់ធនាគារ ABA។
ការទិិញយកភាគហ៊ុុ�នេះ�ះបង្ហាាញ
� ពីីកម្រិ�ត
ិ ទំំនុុកចិត្ត
ិ ខ្ពពស់
ត
បំំផុ
់ ត
ុ លើ�ើធនាគារ ABA និិងវិិស័យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កម្ពុជា
ុ� ។ ការចាក់់បញ្ចូលមូ
ូ�
លធ
ូ
ន
នេះ�ះជួួយជំំរុុញឲ្្យធនាគារពង្រី�ីកភូូមិិសាស្ត្រ�រប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងដាក់់ឲ្្យអតិិថិិជនកាន់់តែ�ច្រើ��ើនអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់ផលិិតផលកម្រិ�ិតល្អអ
បំំផុុតរបស់់យើ�ើង។
យើ�ើងបានពង្រី�ីកបណ្តាាញ
� សាខាថ្មីី�របស់់យើ�ង
ើ បានចំំនួួន ១១ បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះសាខាចំំនួួន ៩ នៅ�តាមខេ�ត្តត។ ប្រា�កដ
ណាស់់ យើ�ើងបន្តតកែ�លម្អអ និិងពង្រី�ក
ី សាខាដែ�លមានស្រា�ប់់របស់់យើ�ងដែ
ើ �លមានប្រ�តិិបត្តិិ�ការកើ�ើនឡើ�ើង និិងត្រូ�វកា
ូ រទីីកន្លែ�ែង និិង
គ្រឿ��ឿងបរិិក្ខារា� ធនាគារស្វ័័�យសេ�វាដើ�ើម្្បីីបន្តតបម្រើ��ើអតិិថិជ
ិ នដ៏៏មានតម្លៃ�ៃរបស់់យើ�ង
ើ ជាមួួយសេ�វាកម្មមកម្រិ�ត
ិ ខ្ពពស់់បំំផុត
ុ ។ នេះ�ះជាសាខា
ដែ�លមានស្រា�ប់់ចំំនួួន ៦ ដែ�លពង្រី�ីកម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�ការ និិងចូូលក្នុុ�ងបញ្ជីី�ការិិយាល័័យធ្វើ�ើ�ការ ១២ ម៉ោ�ោ�ងក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ និិង ៧ ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ង
មួួយសប្តាា�ហ៍៍។
ក្នុុ�ងពេ�លជាមួួយគ្នាា� ការពង្រី�ីករបស់់យើ�ងមិ
ើ ន
ិ កម្រិ�ិតចំំពោះ�ះតែ�សាខាឡើ�ើយ ដោ�យសារយើ�ើងបានបង្កើ�ើន
� បណ្តាាញ
� សេ�វាកម្មមរបស់់
យើ�ើងកាន់់តែ�ទំំលំំទូូលាយដោ�យចាប់់ដៃ�គូូជាមួួយ TrueMoney ដែ�លជាភាគីីផ្គគត់់ផ្គគង់់សេ�វាទូូទាត់់នាំំមុុខគេ�ដែ�លមានបណ្តាា�ញ
ភ្នាា�ក់់ងារច្រើ��ើនបំំផុុតនៅ�កម្ពុុជា
� ។ នៅ�ក្នុុ�ងភាពជាដៃ�គូូនេះ�ះ ការបង់់សងកម្ចីី�កាន់តែ�
់ ងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់អតិិថិជ
ិ នរបស់់យើ�ើងដែ�ល
រស់់នៅ� ឬធ្វើ�ើ�ការនៅ�ជិិតភ្នាា�ក់់ងារ TrueMoney ជាងនៅ�ជិិតសាខា ABA នោះ�ះ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ អតិិថិិជនរបស់់យើ�ើងអាចធ្វើ�ើ�ការ
ផ្ទេ�េរប្រា�ក់់រវាង TrueMoney និិង ABA ដោ�យប្រើ��ើកម្មមវិិធីីទូូរស័័ព្ទទគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា និិងគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងបាន។
សម្រា�ប់់ឌីជី
ី ថលុ
ី
ប
ុ នីីយកម្មមនៃ�សេ�វារបស់់យើ�ង
ើ បានបន្តតដំំណើ�រើ ជោ�គជ័័យដោ�យនាំំមកនូូវដំំណោះ�ះស្រា�យនវានុុវត្តន៍
ត ៍ និិងឧបករណ៍៍
ស្វ័័�យសេ�វាដែ�លអាចទុុកចិិត្តតបានដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឲ្្យជីីវិិតរស់់នៅ�របស់់ពួួកគាត់់កាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ។
បណ្ដាាផលិ
�
ិតផលនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែករូូបវន្តតបុុគ្គគល គឺឺកម្មមវិិធីី ABA Mobile មានការរីីកចម្រើ��ើនគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ បើ�ើនិិយាយអំំពីីអ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ដែ�លកើ�ើនឡើ�ើងពីី ២៤១.០០០ កាលពីីឆ្នាំមុ
ំ� ន
ុ ដល់់ ៥៥០.០០០ នៅ�ដំំណាច់់ឆ្នាំំ� ២០១៩ ។ យើ�ើងក៏សង្កេ�េ
៏
តឃើ�ើញផងដែ�រ
ថា អតិិថិជ
ិ នរបស់់យើ�ងកំំពុ
ើ
ុងប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
កម្ម
់ វិម ិធីីសេ�វាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទនេះ�ះយ៉ាា�ងសកម្មមបំំផុុត ដោ�យក្នុុ�ងមួយ
ួ ឆ្នាំំ�ចំំនួួនអ្ននកបើ�ើក
ចូូលមានការកើ�ើនឡើ�ើងបីដង
ី ! ដើ�ើម្្បីីសម្រេ��ចបានភាគជោ�គជ័័យនេះ�ះ ABA Mobile ត្រូ�ូវបានពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែម ហើ�ើយមុុខងារចាំបា
ំ ច់់
មួួយចំំនួួនក៏៏ត្រូ�វូ ដាក់់ឲ្យ្ ប្រើ��ើប្រា�ស់ផងដែ
់
�រ។ ជាក់់ស្ដែ�ែង យើ�ើងបានដាក់់ឲ្យ្ ប្រើ��ើប្រា�ស់មុ
់ ខ
ុ ងារផ្ទេ�រេ ប្រា�ក់់អន្តតរជាតិិ SWIFT និិង DBP
នៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីនេះ�ះ, មុុខងារបើ�ើកគណនីីសន្្សំំតាមទូូរស័័ព្ទទ, គណនីីបញ្ញើ�ើ�កាលកំំណត់់តាមទូូរស័័ព្ទទ, និិងសេ�វា E-Cash ជាប្រា�ក់់
រៀ�ៀល ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�រូបិ
ូ យ
ិ ប័័ណ្ណជា
ណ តិិ។ យើ�ើងក៏បា
៏ នចូូលរួម
ួ ជំំរុុញប្រ�ព័័ន្ធធទូទាត់
ូ
បែ�
់ បឌីីជីថល
ី
តាមកូូដ QR របស់់ ABA PAY ដោ�យធ្វើ�ើ�
ការបើ�ើកមុុខងារទូូទាត់់ QR ថេ�រ, បន្ថែ�ែមបញ្ជីី�ពាណិិជ្ជជករនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទូូទាត់់ ដែ�លជួួយឲ្្យអតិិថិិជនទទួួលបានភាពបត់់បែ�នខ្ពពស់់
និិងងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�នបានដោ�យផ្ទាា�ល់់ពីី ABA Mobile។
PayWay ដែ�លជាប្រ�ព័័ន្ធធទូូទាត់់ពាណិិជ្ជជកម្មមអេ�ឡិិកត្រូ�ូនិិកដ៏៏ជោ�គជ័័យរបស់់យើ�ើង ទទួួលបានការពេ�ញនិិយមនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ

ដោ�យសារភាពងាយស្រួ�ួលប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
,់ ងាយស្រួ�ួលភ្ជាប់
ា� ់ ឬដំំឡើ�ើង, និិងការបន្តតគាំំទ្រ�ពីក្រុ�
ី ម
ុ ការងាររបស់់យើ�ង
ើ ។ PayWay ឥឡូូវនេះ�ះ
កំំពុុងជួយ
ួ ដល់់អាជីីវកម្មរា
ម ប់់រយក្នុុ�ងការបង្កើ�ើន
� ការលក់់អនឡាញ និិងចំំណូល
ូ របស់់ពួកគេ�
ួ
។ លើ�ើសពីនេះ�
ី ះទៀ�ៀត ស្ថាា�ប័ន
័ រដ្ឋាាភិ
� បា
ិ ល
និិងភ្នាា�ក់់ងារផ្ដដល់់សេ�វាសាធារណៈៈ ក៏៏មានការជឿ�ឿជាក់់លើ�ើសេ�វានេះ�ះផងដែ�រ ដោ�យបច្ចុុ�ប្្បន្នន PayWay ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យ
Cambodian eVisa ដើ�ើម្្បីីទិិញសំំបុុត្រ�អនឡាញចូូលទស្្សនាអង្គគរវត្តត ហើ�ើយរំំពឹឹងថា នឹឹងត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យគណៈៈកម្មាា�
ការមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា និិងក្រ�សួួងរៀ�ៀបចំំដែ�នដីី នគរូូបនីីយកម្មម និិងសំំណង់់ផងដែ�រ។ នេះ�ះ គឺឺជាវិិភាគទានជាក់់ស្ដែ�ែងរបស់់យើ�ើង
ក្នុុ�ងការជំំរុុញកម្ពុុជា
� ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�រកសង្គគមទូូទាត់បែ�
់ បឌីីជីថល
ី
។ កិិច្ចចខិត
ិ ខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ង និិងសមិទ្ធធផល
ិ
របស់់ PayWay ត្រូ�ូវបានសាទរ
ដោ�យទស្្សនាវដ្ដីី� Asia Marketing ដែ�លបានប្រ�សិិទ្ធធនាម PayWay ជាមួួយពាន “Best eCommerce brand” និិង “Best
eCommerce platform in Cambodia” ក្នុុ�ងខែ�វិិច្ឆិិ�កា។
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ទន្ទឹឹ�មនេះ�ះដែ�រ អតិិថិជ
ិ នរបស់់យើ�ង
ើ នៅ�តែ�ត្រូ�ូវការសាច់់ប្រា�ក់់ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ដែ�លមានន័័យថា យើ�ើងត្រូ�វូ រក្្សាឧបករណ៍៍
ស្វ័័�យសេ�វារបស់់យើ�ង
ើ ឲ្្យស្ថិិ�តនៅ�ទំំនើ�ើបឈានមុុខ និិងមានបច្ចុុ�ប្្បន្ននភាព។ ឆ្នាំំនេះ�
� ះ យើ�ើងបានពង្រឹ�ឹងសាខារបស់់យើ�ង
ើ ជាមួួយការ
បន្ថែ�ែមម៉ាា�ស៊ីី�ន ATM និិងម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់ប្រា�ក់់។ យើ�ើងក៏៏បានដាក់់ឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍ថ្មីី�ផងដែ�រ គឺឺម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់/ដកប្រា�ក់់ ដែ�ល
អនុុញ្ញាា�តឲ្្យអតិិថិិជនដាក់់ប្រា�ក់់ផង និិងដកប្រា�ក់់ផង។ ចំំនួួនឧបករណ៍៍ស្វ័័�យសេ�វាកើ�ើនឡើ�ើងស្រ�បជាមួួយនឹឹងផែ�នការបង្កើ�ើ�ត
ទីីតាំំងស្វ័័�យសេ�វាទំំនើ�ើបនៅ�តាមតំំបន់់មានប្រ�តិិបត្តិិ�ការខ្ពពស់់។
ធនាគារ ABA សម្រេ��ចឈានដល់់ជំំហានជោ�គជ័័យសំំខាន់់ៗ ក្នុុ�ងការពង្រឹ�ឹងកិច្ចចកា
ិ
រប្រ�ឆាំំងការសម្អាាត
� ប្រា�ក់់ និិង កម្មមវិធី
ិ ទណ្ឌ
ី
កម្ម
ឌ ម
តាមរយៈៈការអនុុវត្តតកម្មមវិិធីី Coral និិង Temenos។ ត្រ�ង់់នេះ�ះ ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិិទ្្យាព័័ត៌៌មាន បានបង្ហាា�ញការ
បេ្ត�តជ្ញាា�ចិិត្តតខ្ពពស់់ កិិច្ចចសហការ និិងសមត្ថថភាពក្នុុ�ងការនាំំមកនូូវគុុណតម្លៃ�ៃដ៏៏ប្រ�សើ�ើរសម្រា�ប់់ធនាគារ។
ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកសាជីីវកម្មម ធនាគារ ABA ជាធនាគារនាំំមុុខដោ�យដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការមជ្្ឈមណ្ឌឌលសេ�វាធនាគារអាជីីវកម្មម ដើ�ើម្្បីីផ្ដដល់់
សេ�វាធនាគារប្រ�កបដោ�យគុុណភាពខ្ពពស់់ដល់វិ់ ស័
ិ យ
័ SME ដែ�លកំំពុុងរីក
ី ចម្រើ��ើន, ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធំំៗ, ក៏៏ដូច
ូ ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអន្តតរជាតិិ និិង
សាជីីវកម្មកំំពុ
ម ង
ុ អភិិវឌ្ឍ្ ក្នុុ�ងស្រុ�ក
ុ ។ ជាមួួយការគាំំទ្រ�ពីីទីប្រឹ�
ី ក្្
ឹ សាធុុរកិិច្ចចវិិជ្ជាជី
ា� វៈ�
ី ក៏៏ដូច
ូ ជាដំំណោះ�ះស្រា�យនិិងសេ�វាធនាគារសម្រា�ប់់
អាជីីវកម្មមដ៏ងា
៏ យស្រួ�ួលដែ�លយើ�ើងមានផ្ដដល់់ជូន
ូ ធ្វើ�ើ�ឲ្្យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធំំៗដូូចជា កូូកា-កូូឡា កម្ពុុជា
� និិងហុុងដាកម្ពុុ�ជា សម្រេ��ចជ្រើ��ើស
យកធនាគារ ABA ធ្វើ�ើ�ជាដៃ�គូូផ្ដដល់់សេ�វាធនាគារបង្គោ�ោ�លសម្រា�ប់់ពួួកគេ�។

នៅ�ក្នុុ�ងខែ�សីីហាកន្លលងទៅ� ធនាគារ ABA សម្រេ��ចបានជោ�គជ័័យក្នុុ�ងការបោះ�ះផ្្សាយសញ្ញាា�បណ្ណណសាជីីវកម្មម មានទឹឹកប្រា�ក់់
២១លានដុុល្លា�ារ និិងបានចុះះ�បញ្ជីី�នៅ�ផ្្សារមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា។ ត្រ�ង់់នេះ�ះ ជាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀត ធនាគារ ABA បានបង្ហាា�ញស្មាា�រតីីជាអ្ននក
ត្រួ�ួសត្រា�យ ពីីព្រោះ��ះសញ្ញាា�បណ្ណណ ABA ក្លាា�យជាសញ្ញាា�បណ្ណណសាជីីវកម្មមដំំបូូងដែ�លលក់់ជូូនវិិនិិយោ�គិិនរូូបវន្តតបុុគ្គគលបន្ថែ�ែមពីីលើ�ើ
វិិនិិយោ�គិិន សាជីីវកម្មម។ សញ្ញាា�បណ្ណណនេះ�ះ ក៏៏ជាមូូលបត្រ�បំំណុុលដំំបូូងគេ�នៅ�កម្ពុុ�ជាដែ�លផ្ដដល់់ជូូនដោ�យធនាគារពាណិិជ្ជជ និិង
ជាសញ្ញាា�បណ្ណណទីីមួួយនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លទទួួលបានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទានអន្តតរជាតិិពីី S&P។
ការទទួួលស្គា�ាល់់ជាអន្តតរជាតិិរបស់់យើ�ើងនៅ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះ លើ�ើសពីីពានរង្វាា�ន់់ពីីរដែ�លខ្ញុំំ�បានលើ�ើកឡើ�ើងនៅ�មុុននេះ�ះ ទស្្សនាវដ្តីី� The
Banker, Euromoney, និិង Global Finance សុុទ្ធធតែ�ប្រ�សិទ្ធធ
ិ នាមធនាគារ ABA ថាជា “ធនាគារដ៏៏ឆ្នើ�ម
ើ� បំំផុុតនៅ�កម្ពុុជា
� ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�
២០១៩”! ការទទួួលស្គាល់
ា� យ៉ា
់ ងទូ
ា� លំ
ូ ំទូូលាយលើ�ើឧត្តតមភាពរបស់់យើ�ង
ើ គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើយុទ្ធធ
ុ សាស្ត្រ�រនៃ�ការផ្ដោ�ោត
� ជាសំំខាន់់ទៅ�លើ�ើ
បច្ចេ�េកវិិទ្្យា, កំំណើ�ើនរឹឹងមាំំ និិងនវានុុវត្តតនៃ�សេ�វាធនាគារឌីីជីីថល និិងពាណិិជ្ជជកម្មមអេ�ឡិិកត្រូ�ូនិិក។
នៅ�មានសមិិទ្ធធផលជោ�គជ័យ
័ ដ៏៏ធំំមួយ
ួ ទៀ�ៀត ដែ�លធនាគារ ABA សម្រេ��ចបានលើ�ើឆាកអន្តតរជាតិិ។ ក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ� ទីីភ្នាាក់
� ងា
់ រ S&P Global
Ratings Agency បានដំំឡើ�ើងកម្រិ�ត
ិ ឥណទានរយៈៈពេ�លវែែងពីី “B” ដល់់ “B+”។ ក្រុ�ុមអ្ននកស្រា�វជ្រា�វ បានធ្វើ�ើ�ការកត់់សម្គាល់
ា� ពី
់ ី
ទម្រ�ង់់ឌីីជីីថល និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ ABA ថាជាសមត្ថថភាពប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងខ្ពពស់់ ដោ�យមានគាំំទ្រ�ពីីធនាគារជាតិិកាណាដា។
សមិិទ្ធធផលហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�របស់់យើ�ងក្នុុ
ើ ង
� ឆ្នាំំ� ២០១៩ គួួរឲ្្យកត់់សម្គាល់
ា� ់ ដោ�យសារយើ�ើងបន្តតទទួល
ួ បានកំំណើ�ើនរឹឹងមាំំលើ�គ្រ�ប់
ើ
ប៉ា
់ រ៉ា
ា� ម៉ែ�
ា� ត្រ�
ែ
ចម្្បងៗ៖
■

ទ្រព្យសកម្មសរុបក�ើនឡ�ើង ៦០% ធ�ៀបទៅដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៨ ហ�ើយសម្រេចឈានដល់ ៤,៣៩ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក។

■

យ�ើងបង្កើនបញ្ញើបាន ៥៥ % ហ�ើយនៅដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៩ ទឹកប្រាក់បញ្ញើស្នើនឹង ៣,៤០ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក។

■

■
■

■

ផលបត្រឥណទានរបស់យ�ើងបានឈានដល់ ២,៧៦ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ដែលសម្រេចកំណ�ើនបាន ៤៤% ពី
ឆ្នាំ២០១៨។
ប្រាក់ច
 ំណេញសុទ្ធសម្រាប់ឆ្នាំនេះ សម្រេចបាន ១២៧,៤១ លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៧២% ខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន។
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចំនួនអតិថិជនបានក�ើនឡ�ើងជិតទ្វេរដងដល់ ៧៧៩.០០០ ធ�ៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៨ មានត្រឹម
៤២៦.០០០។
កំណ�ើនដ៏ល�ឿននេះដោយសារតែមូលធនក�ើនឡ�ើងបាន ៥៥% សរុបដល់ ៤៩៦ លានដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹមដំណាច់
ឆ្នាំ ២០១៩ ។ ទន្ទឹមនេះដែរ ABA នៅតែទទួលផលចំណេញប្រស�ើរបំផុតពីអនុបាតមូលធនដែលមានអត្រា៣១,៣%។
លទ្ធធផលនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឲ្្យយើ�ើងក្លាា�យជាធនាគារដែ�លអនុុវត្តតការងារប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្ពពស់់បំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យនេះ�ះ។

ធនាគារទទួួលបានលទ្ធធផលទាំំងនេះ�ះដោ�យសារកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់បុុគ្គគលិិកយើ�ើង គួួបផ្្សំំនឹឹងវិិធីីសាស្ត្រ�រប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នននឹឹង
ហានិិភ័័យ និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រល្អិិ�តល្អអន់់។
ដោ�យសារយើ�ើងឈានចូូលឆ្នាំំ២០២០
�
ធនាគារ ABA មានជំំហរសុុវត្ថិិ�ភាពដើ�ើម្្បីីបន្តតដំំណើ�រើ ជោ�គជ័័យរបស់់ខ្លួន
ួ� ។ ធនាគារទទួួល
បានកំំណើ�ើនល្អអជាមួួយឥណទានមានគុុណភាព ព្រ�មទាំំងអនុុបាតមូូលធនរឹឹងមាំំ។
ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០១៩

IX

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០ យើ�ើងនឹងពង្រឹ�
ឹ
ងកា
ឹ
រងាររបស់់យើ�ងក្នុុ
ើ ងកា
�
រផ្តតល់នូ
់ វដំំណោះ
ូ �ះស្រា�យឌីីជីថល
ី
ជាទីីទុកចិ
ុ ត្ត
ិ ត និិងមានលក្ខខណៈៈដោ�យ
ឡែ�កតែ�មួួយគត់់។ ធនាគារ ABA ត្រូ�ូវបានគេ�ទទួួលស្គាា�ល់់ថាជាអ្ននកនាំំមុុខទីីផ្្សារក្នុុ�ងដាក់់ឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់់ផលិិតផលទំំនើ�ើបផ្តោ�ោ�ត
លើ�ើអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ហើ�ើយយើ�ើងនឹឹងបន្តតពង្រឹ�ឹងការងារជាមួួយកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងពេ�ញលេ�ញរបស់់យើ�ើង។
សម្រា�ប់់ផ្នែ�ែកកម្ចីី�វិិញ យើ�ើងប្រ�កាន់ភ្ជា
់ ប់
ា� យុ
់ ទ្ធធ
ុ សាស្ត្រ�ររបស់់យើ�ងក្នុុ
ើ ងកា
�
រផ្ដដល់ឥ
់ ណទានប្រ�កបដោ�យផលិិតភាព ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្ដោ�ោត
� ជាសំំខាន់់
លើ�ើកម្ចីី�ប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�ការដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើនិយា
ិ មអាជីីវកម្មឆ្លា
ម ត
ា� វៃៃ និិងការវិិភាគទំំនើ�ើបឈានមុុខ។ ទន្ទឹឹ�មគ្នាា�នេះ�ះ ភាពមិិនច្្បាស់់លាស់់នៃ�
កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង “អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងលើ�ើកលែ�ងតែ�សព្វាា�វុុធ” (EBA) គួួបផ្្សំំនឹឹងការផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនូូវមេ�រោ�គកូូរ៉ូូ�ណា សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចថយចុះះ�ជារួួម
និិងលក្ខខខណ្ឌឌអាកាសធាតុុមិិនអំំណោ�យផលមួួយចំំនួួន អាចបង្កកផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សកម្មមភាពអាជីីវកម្មមរបស់់អតិិថិិជនផងដែ�រ។
ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ងនឹ
ើ ងខិ
ឹ ត
ិ ខំំបន្ថែ�ែម ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�តុល្្
ុ យកម្មមកំំណើ�ន
ើ នៃ�មូូលបត្រ�ឥណទានឲ្យ្ ស្រ�បតាមគោ�លការណ៍៍ទទួល
ួ អតិិថិជ
ិ នក្នុុ�ងកម្រិ�ត
ិ
ហានិិភ័័យកំំណត់់ ខណៈៈដែ�លយើ�ើងបន្តតគាំំទ្រ� MSME និិងសហគ្រិ�ិនក្នុុ�ងស្រុ�ុក ដោ�យនាំំមកនូូវការអភិិវឌ្្ឍអាជីីវកម្មមពួួកគេ�។
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ជាអក្្សរឡាតាំំង

Advanced Bank of Asia Limited

លេ�ខកូូដស្តតង់់ដារ
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B១៤ ចេ�ញដោ�យធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ចុះះ�ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២២ តុុលា ២០១៨
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ឈ្មោះ�ះ��បុគ្គ
ុ លតំំណាងបុ
គ
គ្គ
ុ លចុះះ�
គ
បញ្ជីី�លក់់មូល
ូ បត្រ�

លោ�ក Askhat Azhikhanov

b. លក្ខណៈនៃធុរកិច្ច
ធនាគារ ABAគឺឺជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឯកជនឈានមុុខមួួយរបស់់កម្ពុុ�ជា (សហគ្រា�សឯកជន)ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�១៩៩៦ មានឈ្មោះ�ះ��ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈ អាស៊ីី� ចំំកាត់់។
ឆ្លលងកាត់់ការអភិិវឌ្្ឍនិិងកំំណើ�ើនជាង ២០ឆ្នាំំ�កន្លលងមកនេះ�ះ ABAបានពង្រឹ�ឹងជំំហររបស់់ខ្លួួ�នយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំក្នុុ�ងទីីផ្្សារ និិងក្លាា�យជា
ធនាគារមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មធនាគារពាណិិជ្ជជកំំពូូលទាំំងបីី នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ABA មានបម្រើ��ើសេ�វាជូូនដល់់បណ្ដាា�
អតិិថិិជនជាច្រើ��ើនដូូចជា សហគ្រា�សធុុនតូូចនិិងមធ្្យម,អាជីីវកម្មមខ្នាា�តតូូច,និិងរូូបវន្តតបុុគ្គគល។
សាខាមាន ៧៧,ម៉ាា�ស៊ីី�នស្វ័័�យសេ�វា និិងម៉ាា�ស៊ីី�ន ATMជាង ៥៥០ ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស,សេ�វាធនាគារអនឡាញ និិងធនាគារតាម
ទូូរស័័ព្ទដ៏
ទ ទំំនើ�
៏
ប
ើ ធ្វើ�ើឲ្
� យ្ ធនាគារ ABAអាចបម្រើ��ើអតិិថិជ
ិ នបានកាន់់តែ�ច្រើ��ន
ើ ឡើ�ើងៗជាមួួយសេ�វាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏ទំំនើ�
៏
ប
ើ សម្្បូូរបែ�បនេះ�ះ។

ធនាគារ ABA គឺឺជាបុុត្រ�សម្ពពន្ធធរបស់់ធនាគារជាតិិកាណាដា (www.nbc.ca) ដែ�លជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួយ
ួ មានទ្រ�ព្្យសកម្មម
ជាង ២១៤,២ ប៊ីីលានដុុ
�
ល្លាា�រអាមេ�រិិក គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៣១ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៩ និិងមានបណ្តាា�ញធនាគារសម្ពពន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ទូូ
ទាំំងពិិភពលោ�ក។ ដោ�យមានស្នាា�ក់កា
់ រកណ្តាាលស្ថិិ�
�
តនៅ�ទីីក្រុ�ងម៉ុុ�ងរ៉េេ�
ុ
អាល់់ ធនាគារជាតិិកាណាដាបានពង្រី�ីកសាខានៅ�ស្ទើ�ើ�រតែ�
គ្រ�ប់់ខេ�ត្តត នៃ�ប្រ�ទេ�សជាមួួយនឹឹងអតិិថិិជនក្នុុ�ងដៃ� ២,៥លាននាក់់។ នាមគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ធំំជាងគេ�លំំដាប់់ទីី៦ ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
កាណាដា និិងនាំំមុុខគេ�នៅ�កេ�បិិច ធនាគារជាតិិកាណាដា ជាជម្រើ��ើសនៃ�បណ្ដាា�សហគ្រា�សធុុនតុុច និិងមធ្្យមនានានៅ�ទីីនោះ�ះ
។ ក្នុុ�ងនាមជាភាគហ៊ុុ�និិកមួយ
ួ របស់់ធនាគារ ABAតាំំងពីីឆ្នាំំ២០១៤
�
មក ធនាគារជាតិិកាណាដាបានក្លាាយ
� ជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
អាមេ�រិិកខាងជើ�ើងទីីមួួយ ដែ�លឈានជើ�ើងចូូលវិិស័័យធនាគារនៅ�កម្ពុុ�ជា។ 
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c. ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ
ចាប់់តាំំងពីីចុះះ�បញ្ជីី�ពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ១៩៩៦ ធនាគារ ABA បានអភិិវឌ្្ឍជាច្រើ��ើនដំំណាក់់កាលចាប់់ពីីឆ្នាំំ� ២០១៩៖
■

■

■
■

■
■

■

■

ធនាគារ ABA បានជោគជ័យចុះបញ្ជីសញ្ញាបណ្ណរបស់ខ្លួនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៨៤,៨ ប៊ីលានរ�ៀលនៅក្នុង
ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។
ធនាគារជាតិកាណាដាបានទិញយកភាគហ៊ុន ១០% ចុងក្រោយនៅធនាគារ ABA និងបង្កើនភាគហ៊ុនកាន់កាប់របស់
ខ្លួនដល់ ៩៩,៩៩%។
ធនាគារ ABA បានប�ើកសាខាថ្មីចំនួន ១១ ដែលធ្វើឲ្យចំនួនសាខាសរុបមានចំនួន ៧៧។
ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃឥណទាន Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings បានដំឡ�ើងកម្រិតឥណទានរបស់ធនាគារ
ABA ពីកម្រិត 'B' ដល់'B+' ។

ធនាគារ ABA ត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមជាធនាគារដ៏ឆ្នើមនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៩ ពីទស្សនាវដ្តី The Banker។
ទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុ Euromoney បានប្រសិទ្ធនាមធនាគារ ABA ជា "ធនាគារដ៏ឆ្នើមនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៩"
ប្រាំមួយឆ្នាំជាប់គ្នា។
ផលិតផលថ្មីៗជាប្រាក់រ�ៀលចំនួនបីត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណ�ើរការដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណជាតិ៖ គណនី
សន្សំតាមទូរស័ព្ទ គណនីបញ្ញើបត់បែនជាប្រាក់រ�ៀលតាមទូរស័ព្ទ និងសេវា E-Cash ។
ធនាគារបានប�ើកដំណ�ើរការមជ្ឍមណ្ឌលធនាគារអាជីវកម្មនៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ខ្លួនដ�ើម្បីផ្តល់សេវាធនាគារ
គុណភាពខ្ពស់ដល់ផ្នែក SME សាជីវកម្មអន្តរជាតិ និងក្នុងស្រុក។

■

ធនាគារ ABA ទទួលបានពានរង្វាន់ "ធនាគារឆ្នើមនៅកម្ពុជា" ពីទស្សនាវដ្តី Global Finance រយៈពេលប្រាំឆ្នាំជាប់គ្នា។

■

ធនាគារបានពង្រីកការបង់សងកម្ចីតាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយ TrueMoney ។

d.ស្ថានភាពទីផ្សារ
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រជាពេ�លបច្ចុុ�ប្្បន្ននរបស់់ធនាគារ យើ�ើងមានបំំណងក្លាា�យជាធនាគារជម្រើ��ើសរបស់់អតិិថិិជននៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ និិងរក្្សា
អតិិថិជ
ិ នសម្រា�ប់់ទំំនាក់់ទំំនងរយៈៈពេ�លវែែង។ ត្រ�ង់់នេះ�ះ ធនាគារបាននឹឹងកំំពុងផ្តោ�ោ
ុ
ត
� លើ�ើការអភិិវឌ្្ឍផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថ្មីី�ៗ
ដូូចខាងក្រោ��ម៖
■
■

■

■

■

■

ផលិតផលកម្ចីងាយស្រួលសម្រាប់សហគ្រាសមីក្រូ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដែលជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។
ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ និងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនូវសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំន�ើប ជាពិសេសកម្មវិធីធនាគារតាមទូរស័ព្ទពេញ
លេញ សេវាកម្មប�ើកគណនី (សេវាកម្មប�ើកគណនីអនឡាញ សេវាកម្មប�ើកគណនីដល់ទីតាំងអតិថិជនផ្ទាល់) សេវា
Gateway ដែលជាដំណោះស្រាយអនឡាញ PayWay និងសេវាកម្មផ្សេងៗទ�ៀត។
ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមនូវផលិតផលកាត និងវិធីសាស្ត្រទូទាត់មិនប្រើប្រាក់ផ្ទាល់ដ៏ទំន�ើប
ប្រព័ន្ធទូទាត់នាំមុខរបស់ពិភពលោកដ�ើម្បីពង្រីកឱកាសនានាសម្រាប់អតិថិជន។

កិច្ចសហការកាន់តែខ្លាំងជាមួយ

ការពង្រីកសាខា (ភាគច្រើននៅខេត្ត និងស្រុក) ព្រមទាំងការពង្រីកបណ្តាញ ATM ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ និងម៉ាស៊ីន POS
នៅទីផ្សារ
ការកែលម្អបន្ថែមនូវគុណភាពសេវាដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវបទពិសោធល្អឥតខ្ចោះ
ជាមួយធនាគារ ABA។
ការអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗនូវសេវាធនាគារសម្រាប់អតិថិជនអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រាសដែលមានចំនួនក�ើនឡ�ើង ក្រុមហ៊ុន
ធំៗ និងសាជីវកម្មអន្តរជាតិដែលបង្ហាញពីកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

ធនាគារបានកំំណត់់សកម្មមភាពទីីផ្្សារសំំខាន់់ៗទាំំងអស់់ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�នការយល់់ដឹឹងរបស់់ប្រ�ជាជនពីីធនាគារ ABA ជាពិិសេ�ស
នៅ�តាមខេ�ត្តត និិងតំំបន់់ជនបទ ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តនីីមិិត្តតសញ្ញាា�កាន់់តែ�រឹឹងមាំំ កែ�លម្អអគុុណភាពសេ�វាកម្មមរបស់់ខ្លួួ�នស្រ�បនឹឹងការអភិិវឌ្្ឍ
ផលិិតផល និិងការលក់់ថ្មីី�ៗ។
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e. ស្ថានភាពប្រកួតប្រជែង
ទីីផ្្សារកម្ពុុ�ជានៅ�តែ�មានសក្តាា�នុុពលខ្ពពស់់សម្រា�ប់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់កំំណើ�ើន មិិនត្រឹ�ឹមតែ�នៅ�ភ្នំំ�ពេ�ញ ថែ�មទាំំងនៅ�តាម
ខេ�ត្តតផងដែ�រ។
ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័យ
័ ធនាគារ និិងហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�មានភាពខ្ពពស់់ ដោ�យសារតែ�មានគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�ៗ។ គិិតត្រឹ�ម
ឹ ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�
២០១៩ កម្ពុុជា
� មានធនាគារពាណិិជ្ជជ ៤៦ ធនាគារឯកទេ�ស ១៥ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� មីីក្រូ�ហិ
ូ រិ ញ្ញញវត្ថុុ� ៨២ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកម្រិ�ិតការដាក់់បញ្ចូូល
�
សេ�វាធនាគារនៅ�ទាប ហើ�ើយធនាគារតែ�ងតែ�ស្វែ�ែងរកលទ្ធធភាពនានាដើ�ើម្្បីីពង្រី�ីកបរិិយាប័័ន្ននហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់សាធារណៈៈ។
ដោ�យប្តេ�េជ្ញាាចិ
� ត្ត
ិ ក្លា
ត យ
ា� ជាធនាគារដែ�លប្រ�ជាជនកម្ពូូ�ជាទុុកចិត្ត
ិ ត ធនាគារ ABA ទទួួលបានកេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ�ះ
�
��ជាធនាគារអាចទុុកចិត្ត
ិ បា
ត ន
ដែ�លមានសមតុុល្្យរឹឹងមាំំ និិងស្ថាា�នភាពថវិិការឹឹងមាំំ។ ជាមួួយចំំណុុចនេះ�ះ យើ�ើងមានសមត្ថថភាពផ្តតល់់វិិសាលគមន៍៍ទាំំងស្រុ�ុងនូូវ
សេ�វាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទំំនើ�ប
ើ ដល់់សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម អាជីីវកម្មមី
ម ក្រូ�
ី ូ និិងរូប
ូ វន្តតបុគ្គ
ុ ល
គ ខណៈៈធ្វើ�ើ�ដំំណើ�រើ ជាប្រ�ចាំំដើ�ើម្្បីីសម្រេ��ច
គោ�លដៅ�របស់់យើ�ងក្នុុ
ើ ងកា
�
រក្លាាយ
� ជាធនាគារទីីមួយ
ួ របស់់កម្ពុជា
ុ� ដែ�លផ្តតល់សេ�
់ វាធនាគារដែ�លអាចទុុកចិត្ត
ិ បា
ត ន ងាយស្រួ�ួលប្រើ��ប្រា�ស់
ើ
់
បច្ចេ�េកវិិទ្្យាទំំនើ�ើប និិងចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់បានយ៉ាា�ងងាយស្រួ�ួល។

f. ផែនការអនាគត
ដោ�យសារសកម្មមភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កាន់តែ�ស្មុុ
់
គស្មា
�
ញ
ា� ហើ�ើយអតិិថិជ
ិ នត្រូ�ូវការភាពអាចបត់់បែ�ន និិងប្រ�សិទ្ធធ
ិ ភាពកាន់់តែ�ខ្ពពស់់ ធនាគារ
ត្រូ�ូវតែ�មានសេ�វា និិងផលិត
ិ ផលនវានុុវត្តន៍
ត ជា
៍ ច្រើ��ើនដើ�ើម្្បីីអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្យ្ អតិិថិជ
ិ នទទួួលបានឱកាសផ្សេ�េ�ងៗ។ នេះ�ះជាមូូលហេ�តុដែុ �ល
ធនាគារ ABA នឹឹងផ្តោ�ោត
� ការយកចិិត្តទុ
ត ក
ុ ដាក់់លើ�កា
ើ រអភិិវឌ្ឍ្ បន្ថែ�ែមនូូវអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សំំខាន់់ៗ ដូូចជាសេ�វាធនាគារឌីីជីថលទំំនើ�
ី
ប
ើ
(ពីីចម្ងាា�យ) និិងគាំំទ្រ�អតិិថិិជន ២៤/៧។

ចំំណែ�កការផ្តតល់កម្ចីី�
់
ធនាគារប្រ�កាន់់ខ្ជាប់
ា� នូ
់ វយុ
ូ ទ្ធធ
ុ សាស្ត្រ�ររបស់់ខ្លួន
ួ� ក្នុុ�ងការផ្តតល់កម្ចីី�ផលិ
់
ត
ិ ភាព ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្តោ�ោ�តលើ�ើកម្ចីី�ប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�ការផ្អែ�ែក
លើ�ើការវិិភាគទំំនើ�ើប និិងគំំរូូអាជីីវកម្មមឆ្លាា�តវៃៃ។

g. កត្តាហានិភ័យ
1. ការវិភាគ
យើ�ើងសង្កេ�េតឃើ�ើញថា មានកត្តាា�ហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗចំំនួួន២ ចំំពោះ�ះសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជានិិង ធនាគារ (ABA):
1. ហានិភ័យនៃកំណ�ើនកម្តៅសេដ្ឋកិច្ច ការបំប�៉ោងតម្លៃអចលនទ្រព្យ វិស័យសំណង់និង ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាច
ធ្វើឲ្យ តម្លៃដីធ្លាក់ចុះជាគំហុក ការខាតបង់ធំធេង ស្ទះដំណ�ើរការនិងក្ស័យធននៅក្នុងវិស័យទាំងនោះ។
2. ហានិភ័យនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិច ការលុបចោលការគាំទ្របច្ចុប្បន្នល�ើការនាំចូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ទៅ កាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក។ កត្តានេះធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មនិងកាត់ដេរ (រោងចក្រសំល�ៀកបំពាក់)
រងការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរនិងក្ស័យធន។ ហ�ើយកំណ�ើនខ្ពស់នៃនិកម្មភាពអាចបង្កឲ្យមានកត្តាសង្គមនានា។
2. ទស្សនៈអ្នកគ្រប់គ្រង និងវិធានការទប់ស្កាត់
យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់ថាហានិិភ័យ
័ ទាំំងអស់់ដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់ខាងលើ�ើ គឺឺអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិងកាត់
ិ
ប
់ ន្ថថយបានតាមរយៈៈវិិធីសា
ី ស្រ្ត�វា
ត ស់់វែែង
គ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��យនានាដែ�លបានដាក់់អនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារអេ�ប៊ីី�អេ� (ABA) របស់់យើ�ើង។

វិិធីីសាស្រ្ត�តគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យឥណទាន:
1. យ�ើងមានគោលនយោបាយឥណទានតឹងតែង ដែលតម្រូវឲ្យអតិថិជនមានចំណូលជាក់លាក់និងគ្រប់គ្រាន់។
2. យ�ើងមានតម្រូវការទ្រព្យធានាតឹងតែង គឺគ្រប់កម្ចីទាំងអស់ត្រូវបានធានាដោយទ្រព្យបញ្ចាំជាទ្រព្យសកម្មដែលងាយ
បង្វិល ជាសាច់ប្រាក់។
3. យ�ើងមិនផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រថុយប្រថានល�ើដីធ្លី
ហានិភ័យខ្ពស់នោះទេ។
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គម្រោងទ�ើបចាប់ផ្តើម

ឬក៏វិស័យណាដែលមាន

4. យ�ើងមិនផ្តោតសំខាន់ខ្លាំងទៅល�ើឧស្សាហកម្មប្រថុយប្រថានដូចជាសំណង់ ឬក៏អចលនទ្រព្យ។
5. យ�ើងមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ផ្សេងៗគ្នាចំពោះអ្នកខ្ចី គឺទំហំកម្ចីជាមធ្យមសំរាប់ប្រាក់កម្ចីតែមួយចាប់ពី៥០.០០០ដុល្លារ
ដោយផ្តោតយុទ្ធសាស្រ្តកម្ចីល�ើអាជីវកម្មខ្នាតតូច។
6. គុណភាពខ្ពស់នៃទំហំកម្ចីគឺអនុបាតកម្ចីខូចមានត្រឹមតែ០,៧% ដែលទាបជាងកម្រិត មធ្យមនៅល�ើទីផ្សារដល់ទៅ
៣ដង បង្ហាញឲ្យឃ�ើញពីប្រសិទ្ធិភាពនៃវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងខាងល�ើ។

វិិធីីសាស្រ្ត�តគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព:
យើ�ើងដឹងច្្
ឹ បាស់់ថាបញ្ហាាសេ�ដ្ឋ
�
កិ
ឋ ច្ចចធ្ងងន់
ិ
ធ្ងង
់ របណ្តាាល
� ឲ្យ្ មានចលាចលក្នុុ�ងសង្គម
គ និិងភាពភ័័យខ្លាាច
� ដល់់អ្ននកដាក់់ប្រា�ក់ប
់ ញ្ញើ�ើ�។ ធនាគារ
បានបង្កើ�ើត
� និិងត្រៀ��ៀមសន្ទទនីយ
ី ភាពបំំរុុងទុកសំំ
ុ
រាប់់កាត់បន្ថថយ
់
ហានិិភ័យ
័ នៅ�ពេ�លមានការដកប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�ជាគំំហុុក។ ធនាគារក៏៏
មានផែ�នការទុុនយថាភាពយ៉ាា�ងលម្អិិ�តនិិងផែ�នការសកម្មមភាពសំំរាប់់វិិបត្តិិ�សន្ទទនីីយភាព ដើ�ើម្្បីីដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា� សន្ទទនីីយភាព
ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរណាមួួយ។

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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្នែកទី 2
ព័័ត៌៌មានអំំពីីលទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការធុុរកិិច្ចច
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a. លទ្ធផលប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្នែក
លទ្ធផលសម្រេចបា
 នសំខាន់ៗ

ផែនការ

លទ្ធផលសម្រេចបា
 ន

ផ្នែកសេវាឥណទាន
គណនីីកម្ចីី�
ឥណទានដុុលសរុុប (លានរៀ�ៀល)

៦៦.៥១៣

៤៩.២៩៥

១១.២៦៥.០៣៧

៧.៣៧៣.៨០៦

៨២៨.៦៥១

៤២៦.០៨៩

១៣.៨៣៦.០២៥

៨.៧៨៧.២៩៦

៧៧

៦៦

៦.៤១០

៤.២១៣

៤១៨

២៧៤

១.២១៤

៧៧៧

ផ្នែកសេវាប្រាក់ប
 ញ្ញើ
គណនីីបញ្ញើ�ើ�
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�សរុុប (លានរៀ�ៀល)
ព័ត៌មានទូទៅ
ចំំនួួនសាខាបើ�ើកដំំណើ�ើការ
ចំំនួួនបុុគ្គគលិិកសរុុប
ចំំនួួនម៉ាា�ស៊ីី�ន អេ�ធីីអឹម
ឹ
ចំំនួួនម៉ាា�ស៊ីី�នទូូទាត់់

b. រចនាសម្ព័នច
្ធ ំណូល
ល.រ

ប្រភពចំណូល

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

ចំំណូូលសរុុប

ឆ្នាំ២០១៩
ចំនួន (លានរៀល)

ឆ្នាំ២០១៨
% ចំនួន (លានរៀល)

%

១.០៦៧.៩០៤

៨៥,៨៨

៧៤៤.៩២៤

៨៦,៦៤

១៦៨.៧២៨

១៣,៥៧

១០៨.៩១០

១២,៦៧

៦.៩០៥

០,៥៦

៥.៩៤៩

០,៦៩

១.២៤៣
២៤៣..៥៣៧

១០០

៨៥៩..៧៨៣
៨៥៩

១០០
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្នែកទី 3
ព័័ត៌៌មានអំំពីីអភិិបាលកិិច្ចចសារជីីវកម្មម
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នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណបរទេស
និងការដោះដូររតនវត្ថុ

ផ្នែកគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ជារូបវន្ត

ផ្នែកគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក

ផ្នែកបៀវត្ស និងពន្ធអាករ

ផ្នែករបាយការណ៍ 
និងសម្របសម្រួល

ផ្នែករបាយការណ៍ 
និងសម្របសម្រួល

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

នាយកដ្ឋានរតនាគារ

អភិបាលប្រតិបត្តិ

នាយកប្រតិបត្តិ

នាយករងប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាធិការអភិបាលកិច្ច

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ម្ចាស់ភាគហ៊ុន

a. រចនាសម្ពន្ធ

ផ្នែកគ្រប់គ្រងគុណភាព
ឥណទាន

នាយកដ្ឋានឥណទាន
ពាណិជ្ជកម្ម

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង និង
ប្រតិបត្តិការឥណទាន

នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ និង
ដោះស្រាយបំណុល

នាយកដ្ឋានឥណទានរូបវន្ត
បុគ្គល និង SME

គណៈកម្មាធិការឥណទាន

នាយកដ្ឋានឥណទាន
អាជីវកម្មខ្នាតតូច

ផ្នែកគ្រប់គ្រងទ្រព្យតម្កល់

នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃ
ហានិភ័យឥណទាន

នាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល និង
អភិវឌ្ឍន៍ឥណទាន

នាយកឥណទាន

ប្រធាននាយកដ្ឋាន
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ

ប្រធាននាយកដ្ឋាន
សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

នាយកដ្ឋានបោះប័ណ្ណ

នាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធកាត

នាយកដ្ឋានសេវាពាណិជ្ជករ

នាយកដ្ឋានគាំទ្រពាណិជ្ជករ

នាយកដ្ឋានសេវាអតិថិជន

ផ្នែកទំនាក់ទំនងភាគី
ផ្គត់ផ្គង់សេវាទូទាត់

នាយកដ្ឋានសេវាទូទាត់
អេឡិកត្រូនិក

នាយកដ្ឋានដំណោះ
ស្រាយបញ្ហាកាត

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន
ទូទាត់ពាណិជ្ជករ

នាយកគ្រប់គ្រងកាត និងសេវាទូទាត់អេឡិកត្រូនិក

ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិតាម
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ផ្នែកប្រតិបត្តិការរដ្ឋបាល

ផ្នែកលទ្ធកម្ម

ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សាខា

នាយកដ្ឋានជំនាញការ
ធនធានមនុស្ស

ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល និង
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

ផ្នែករដ្ឋបាលធនធានមនុស្ស

ផ្នែកទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក

ប្រធានតំបន់

នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្ម
ទេពកោសល្យ
និងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ប្រធានអង្គភាពធនធានមនុស្ស

ប្រធានសាខាខេត្ត

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ
ធនធានមនុស្ស

ប្រធានសាខា

ផ្នែកជួសជុល និងថែទាំ

នាយកដ្ឋានគាំទ្រប្រតិបត្តិការ

ផ្នែករដ្ឋបាលនីតិកម្ម

អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតំបន់

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

ប្រធានអង្គភាព
ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់

នាយកដ្ឋានសេវា
ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់

នាយកដ្ឋានសភាផាត់
ទាត់មូលប្បទានបត្រ

ផ្នែកបកប្រែ

ផ្នែករចនាក្រាហ្វិក

នាយកប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនង
សាធារណៈ

នាយកដ្ឋានទីផ្សារឌីជីថល

នាយកដ្ឋានទីផ្សាររូបវន្ត

ប្រធានអង្គភាពទីផ្សារ

នាយកទីផ្សារ និងលេខាធិការសាជីវកម្ម

ផ្នែកដោះស្រាយវិវាទ

នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម

អង្គភាពស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ
ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋានសន្តិសុខ

នាយកដ្ឋានសេវាធនាគារ
សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម

អង្គភាពឌីជីថល និងនវានុវត្តន៍

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍
ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍
ដំណើរការអាជីវកម្ម

ផ្នែកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
និងបណ្ដាញ

អង្គភាពបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

នាយកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

នាយកប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

អង្គភាពសេវាធនាគារ
រូបវន្តបុគ្គល

នាយកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

នាយកបច្ចេកវិទ្យា និងអភិវឌ្ឍន៍
ហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ

b. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ល.រ

ឈ្មោះអភិបាល

តំណែង

កាលបរិច្ឆេទកា្លយជា
អភិបាល

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
អាណត្ត[១
ិ ១]

១

លោ�ក Yves Jacquot

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

២

លោ�ក Dominic Jacques

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

៣

លោ�ក Madi Akmambet

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

២៦ កក្កកដា ២០១២

២៦ កក្កកដា ២០២១

៤

លោ�ក Martin Ouellet

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

០៤ វិិច្ឆឆកា ២០១៩

០៤ វិិច្ឆឆកា ២០២២

៥

លោ�ក Lionel Pimpin

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
(លាលែ�ង)

៧ ឧសភា ២០១៩

៨ មករា ២០២០

៦

លោ�ក Christian St-Arnaud

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
(តែ�ងតាំំងថ្មីី�)

៣១ ធ្នូូ� ២០១៩

៣១ ធ្នូូ� ២០២២

៧

លោ�ក Etienne Chenevier

អភិិបាលឯករាជ្្យ

២៦ មិិថុុនា ២០១៤

២៦ មិិថុុនា ២០២០

៨

លោ�ក Henri Calvet

អភិិបាលឯករាជ្្យ

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

៩

លោ�ក Guy Quaden

អភិិបាលឯករាជ្្យ

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

១៩ មិិថុុនា ២០២២

[១]

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

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

c. បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
សមាសភាពបុុគ្គគលិិកជាន់់ខ្ពពស់់
ល.រ

ឈ្មោះ

ភេទ

តំណែង

១

លោ�ក Askhat Azhikhanov

ប្រុ�ុស

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�

២

លោ�ក Lee Young Ho

ប្រុ�ុស

នាយករងប្រ�តិិបត្តិិ�

៣

លោ�ក Babu Ram Gyawali

ប្រុ�ុស

នាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៤

លោ�ក Galymzhan Temirov

ប្រុ�ុស

នាយកបច្ចេ�េកវិិទ្្យា និិងអភិិវឌ្្ឍហេ�ដ្ឋឋរចនាសម្ព័័�ន្ធធ

៥

លោ�ក Bibhu Pandey

ប្រុ�ុស

នាយកឥណទាន

៦

លោ�ក Sanzhar Abdullayev

ប្រុ�ុស

នាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាត និិងសេ�វាកម្មមទូូទាត់់តាមអុីី�នធឺឺណិិត

៧

លោ�ក Zokhir Rasulov

ប្រុ�ុស

នាយកបច្ចេ�េកវិិទ្្យាឌីីជីីថល

៨

លោ�ក Zhiger Atchabarov

ប្រុ�ុស

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ

៩

លោ�ក ម៉ីី� ប៉ូូ�លីីន

ប្រុ�ុស

នាយកផ្នែ�ែកអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាជីីវកម្មម

១០

លោ�ក Gibeault Roy Jonathan

ប្រុ�ុស

នាយកទីីប្រឹ�ឹក្្សាប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

១១

លោ�ក Igor Zimarev

ប្រុ�ុស

នាយកទីីផ្្សារ និិងលេ�ខាធិិការក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

សម្គាា�ល់់៖ ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តពាក់់ព័័ន្ធធអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមមានភ្ជាា�ប់់ឧបសម្ព័័�ន្ធធ។
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្នែកទី 4
ព័័ត៌៌មានអំំពីីការជួួញដូូរមូូលបត្រ� និិងភាគហ៊ុុ�និិក
របស់់បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�

13
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a. ព័ត៌មានអំពីមូលបត្រ
1. ព័ត៌មានអំពីមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ
■

ឈ្មោះមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ	

មិនមាន

■

និមិត្តសញ្ញាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ	

មិនមាន

■

ចំណាត់ថ្នាក់នៃមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ	

មិនមាន

■

តម្លៃចារឹកក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ	

មិនមាន

■

ថ្លៃលក់ក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (IPO Price)

មិនមាន

■

បរិមាណមូលបត្រកម្មសិទ្ធិសរុបទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើចរាចរល�ើទីផ្សារ

មិនមាន

■

មូលធនូបនីយកម្មទីផ្សារ

មិនមាន

■

ឈ្មោះទីផ្សារមូលបត្រប្រតិស្រុត

មិនមាន

■

កាលបរិច្ឆេទនៃការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ	

មិនមាន

2. ព័ត៌មានអំពីមូលបត្របំណុល
ប្រភេទមូលបត្របំណុល

សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម

ប្រ�ភេ�ទមូូលបត្រ�បំំណុុល

សញ្ញាា�បណ្ណណសាជីីវកម្មម

សញ្ញាា�

ABAA២២A

កាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ការបោះ�ះផ្្សាយ

១៤ សីីហា ២០១៩

តម្លៃ�ៃសរុុបនៃ�មូូលបត្រ�បំំណុុល

៨៤.៨២១.០០០.០០០ រៀ�ៀល

តម្លៃ�ៃសរុុបនៃ�មូូលបត្រ�បំំណុុលដែ�លកំំពុុងចរចារ

មិិនមាន

ឥណប្រ�តិិទាន

១៤ សីីហា ២០២២

ការវិិភាគទូូទាត់់គូូប៉ុុ�ង

ប្រ�ចាំំឆមាស

អត្រា�គូូប៉ុុ�ង (%)

៧,៧៥% ក្នុុ�ង១ឆ្នាំំ�

តម្លៃ�ៃសរុុបនៃ�ការទូូទាត់់គូូប៉ុុ�ង

មិិនមាន

ចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់លទ្ធធភាពសង (ប្រ�សិិនមាន)

B+

b. ថ្លៃ និងបរិមាណជួញដូរមូលបត្រ
មូលបត្រ
បំណុល
ថ្លៃ�ៃជួួញដូូរ

(គិិតជាប្រា�ក់់
រៀ�ៀល)

មករា កុម្ភៈ មីនា មេសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា

ធ្នូ

អតិិបរមា

មិិនមាន

១០០.២០០

មធ្្យម

មិិនមាន

១០០.០៥០

អប្្បបរមា

មិិនមាន

១០០.០០០
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មូលបត្រ
បំណុល
បរិិមាណ
ជួួញដូូរ

(ឯកតា)

មករា កុម្ភៈ មីនា មេសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា

ធ្នូ

អតិិបរមា

មិិនមាន

៨០

មធ្្យម

មិិនមាន

៤៥

អប្្បបរមា

មិិនមាន

២៣

c. ភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់ ((ចាប់
ចាប់ពី ៣០
៣០%
%ឡើងទៅ)
ទៅ)
ល.រ
១

ឈ្មោះ

សញ្ជាតិ

ចំនួនមូលបត្រ

ភាគរយ

ធនាគារជាតិិនៃ�កាណាដា

បរទេ�ស

២១៤.៩៩៩

៩៩,៩៩

២១៤..៩៩៩
២១៤

៩៩,,៩៩
៩៩

សរុុប

d.ភាគហ៊ុនដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើន ((ចាប់
ចាប់ពី៥% ដល់តិចជាង៣០%)
ជាង៣០%)
ល.រ

ឈ្មោះ�ះ��

សញ្ជាា�តិិ

ចំំនួួនមូូលបត្រ�

ភាគរយ

១

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

មិិនមាន

e. ព័ត៌មានអំពីការបែងចែកភាគលាភក្នុងរយៈពេល៣(
របែងចែកភាគលាភក្នុងរយៈពេល៣(បី)ឆ្នាំចុងក្រោយ
ពិពណ៌នាលម្អិតអំពីការបែងចែងភាគលាភ

២០១៩

២០១៨

ចំំណេ�ញសុុទ្ធធ
ភាគលាភជាសាច់់ប្រា�ក់់សរុុប
ភាគលាភជាមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�សរុុប
ភាគលាភផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត
អនុុបាតនៃ�ការបែ�ងចែ�កភាគលាភ(%)
ទិិន្ននផលភាគលាភ (%)
ភាគលាភក្នុុ�ងឯកតាមូូលបត្រ�កម្មមសិិទ្ធិិ�
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មិិនមាន

២០១៧

្នែកទី 5
របាយការណ៍៍សវនកម្មមរបស់់សវនកម្មម
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងលើ�ើការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
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របាយការណ៍
របា
យការណ៍ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៩ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
I. សេចក្ដីផ្ដើម
សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ គឺឺជា មុុខងារវាយតម្លៃ�ៃឯករាជ្្យពីីប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើត
� ឡើ�ើងដើ�ើម្្បីីត្រួ�ត
ួ ពិិនិត្្
ិ យ
និិងវាយតម្លៃ�ៃសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារចាប់់ពីទស្្ស
ី
នវិិស័យ
័ គ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័យ
័ និិងអភិិបាលកិិច្ចច
សាជីីវកម្មម។
សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង នឹឹងជួួយគាំំទ្រ�គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ ក្នុុ�ងការបំំពេ�ញការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួ�ួនប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព
តាមរយះះការផ្ដដល់់ នូូវការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ ការវាយតម្លៃ�ៃ និិងការផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍ គ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��យ ទាក់់ទង់់ទៅ�នឹឹងសកម្មមភាព និិង
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារ ។ 

II. វិសាលភាពនៃមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
វិិសាលភាពចម្្បងនៃ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង គឺឺដើ�ើម្្បីីត្រួ�ត
ួ ពិិនិត្្
ិ យ និិងវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើប្រ�សិទ្ធធ
ិ ភាព និិងប្រ�សិទ្ធធផលនៃ�ប្រ�ព័
ិ
ន្ធធគ្រ�ប់
័
គ្រ�ងផ្ទៃ
់
�ៃក្នុុ�ង
និិងគុណ
ុ ភាពនៃ�ការបំំពេ�ញការងារនៃ�ផ្នែ�ែកធុុរកិិច្ចចរបស់់ធនាគារABA ក្នុុ�ងការអនុុវត្តគោ�លដៅ
ត
�ធុុរកិិច្ចច និិងយុទ្ធធ
ុ សាស្ត្រ�ររបស់់ខ្លួន
ួ� ។
អំំឡុុងឆ្នាំំ�នេះ�ះ នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង អនុុវត្តតការវាស់់ស្ទទង់់លើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធផលលើ�ើផ្នែ�ែកខាងក្រោ��ម៖
■

នីតិវិធី និងបរិយាកាសរបស់កាគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង;

■

ភាពគួរទុកចិត្ត និងសុក្រឹតភាពនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ;

■

គុណភាពទ្រព្យសកម្ម និងកិច្ចការពារទ្រព្យសកម្ម;

■

ការប្រើប្រាស់ធនធាន;

■

ប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ គោលនយោបាយ នីតិវិធី និងកិច្ចព្រមព្រៀងនានា;

■

■

■
■

■

ការស�៊ើបអង្កេតពិសេស រួមមានការក្លែងបន្លំខាងក្នុង/ខាងក្រៅ ឬការរំលោភសេចក្ដីទុកចិត្តផ្សេងៗទ�ៀតដែលបង្កឡ�ើង
ដោយបុគ្គលិកផ្ទៃក្នុង;
ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធតាមដានផ្ទៃក្នុង ដូចជានីតិវិធី និងដំណ�ើរការនៃការបែកចែកតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ច ការគ្រប់គ្រង ទ្វេមុខ
ការអនុញ្ញាត ការអនុម័ត ដានសវនកម្ម ការរាយការណ៍ សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន និងផ្សេងៗ;
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ រួមមានឧបករណ៍កំណត់ ការវាស់វែង ការត្រួតពិនិត្យ និងការកាត់បន្ថយ សញ្ញាហានិភ័យ;
អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម និងមុខងារតាមដានការប្រតិបត្តិតាម រួមមានការគោរពតាម ក្រមវិជ្ជាជីវៈ ឯកសារផ្ទៃក្នុង និង
បទប្បញ្ញត្តិនានា;
មុខងារប្រតិបត្តិតាម AML/CFT រួមមានឧបករណ៍កំណត់សញ្ញាប្រតិបត្តិការសង្ស័យ និងប្រតិបត្តិការមានហានិភ័យ
ខ្ពស់ ការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន សកម្មភាពកែប្រែ ឬបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដែលមានហានិភ័យ
រាយការណ៍ទៅនិយតករ និងគណៈគ្រប់គ្រង់ជាន់ខ្ពស់។

III. សេចក្ដីសង្ខេបនៃសកម្មភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ឆ្នាំ២០១៩
■

■

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងអនុវត្តមុខងាររបស់ខ្លួនតាមផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ ដែលអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការ
សវនកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវបានបង្ហាញជូនគណៈកម្មាធិការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរ�ៀង
រាល់ត្រីមាស។
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង បានធ្វើសវនកម្មល�ើ ២៦ សាខា និង ១៣សវនកម្ម នៅការិយាល័យ
កណ្ដាល តាមគម្រោងសវនកម្ម។ បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត ក្រុមការងារក៏បានធ្វើសវនកម្មមិនគ្រោងទុកចំនួន ៧២សាខាផង
ដែរ។ កាលវិភាគសវនកម្មប្រចាំខែ និងចំនួននៃសវនកម្មតាមគម្រោងមានដូចខាងក្រោម៖
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■

■

# នៃសវនកម្មសាខា
(សវនកម្មតាមផែនការ)

# នៃសវនកម្មការិយាល័យ
កណ្ដាល(សវនកម្មតាមផែនការ)

# នៃសាខា
(សវនកម្មមិនគ្រោងទុក)

៣

២

៩

មីីនា-២០១៩

៣

១

៩

៤

មេ�សា-២០១៩

៣

៥

ឧសភា-២០១៩

១

១៣

៦

មិិថុុនា-២០១៩

៤

៧

កក្កកដា-២០១៩

៣

៨

សីីហា-២០១៩

៩

កញ្ញាា�-២០១៩

២

១០

តុុលា-២០១៩

៣

១១

វិិច្ឆិិ�កា-២០១៩

ល.រ

ខែ

១

មករា-២០១៩

៣

២

កុុម្ភៈៈ�-២០១៩

៣

៣
១៤
១០

៣

១១

៣

៦

របាយការណ៍សម្រេចនៃសវនកម្មនីមួយៗ មានព័ត៌មានលម្អិតអំពី លទ្ធផលសវនកម្ម ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ និងអនុសាសន៍
សវនកម្ម ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ ដោយភ្ជាប់ជាមួយផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ និងកាលបរិច្ឆេទកំណត់ជាក់
ស្ដែងដែលបានដាក់ជូនដោយដៃគូសវនកម្មនានា។
នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងកំពុងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរហូតដល់គ្រប់សកម្មភាពទាំង
អស់ត្រូវបានអនុវត្ត។ សកម្មភាពតាមដានស្ថានភាពនៃការអនុវត្ត នឹងត្រូវធ្វើឡ�ើងជារ�ៀងរាល់ខែ ជាមួយបច្ចេកទេសវាស់
ស្ទង់សមស្របមុនពេលបិទផែនការសកម្មភាពនីមួយៗ។

IV. សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន
■

■

■

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង អនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់តាមនីតិវិធីសវនកម្មអាស្រ័យល�ើហានិភ័យសម្រាប់រា
 ល់សកម្មភាព
ទាំងអស់ពេញមួយឆ្នាំ។ មានប្រភេទហានិភ័យជាច្រើនដែលនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង បានធ្វើសវនកម្ម និងបានជូន
ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដូចជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ហានិភ័យមិនប្រតិបត្តិតាម ហានិភ័យកេរ្តិ៍
ឈ្មោះ ហានិភ័យសន្តិសុខ IT និងហានិភ័យផ្សេងៗទ�ៀត។
តាមលទ្ធផលសកម្មភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ឆ្នាំ២០១៩ ទាំងនៅសាខា និងនៅការិយាល័យកណ្ដាល លទ្ធផលសវនកម្មនិង
អនុសាសន៍ម
 ួយចំនួន ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ។ រាល់ផែនសកម្មភាពកែប្រែ ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយប្រធានសាខា និង
ប្រធាននាយកដ្ឋាននៅការិយាល័យកណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់។
ជាទូទៅ យ�ើងសន្និដ្ឋានថា ប្រព័ន្ធតាមដានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង អភិបាលកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ត្រូវបានបង្កើត

ឡ�ើងគ្រប់គ្រាន់ និងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅធនាគារ ABA ផ្អែកល�ើវិសាលភាពនៃសកម្មភាព និងកម្មវត្ថុ
សវនកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។
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បានឃើ�ើញ ឯកភាព
១៧ មីីនា ២០២០

១៧ មីីនា ២០២០

Etienne Chenevier
ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម
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ប្រ�ធានអង្គគភាពសវនកម្មម

្នែកទី 6
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លធ្វើ�ើ�សវនកម្មម
ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ

សូូមមើ�ើលឧបសម្ពពន្ធធសម្រា�ប់់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួួចរាល់់ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ
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្នែកទី 7
ព័័ត៌៌មានអំំពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយភាគីីជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ និិងទំំនាស់់
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍
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បុុគ្គលចុះះ�
គ
បញ្ជីី�លក់់មូល
ូ បត្រ�ត្រូ�ូវបង្ហាាញ
� ពីីព័ត៌
័ មា
៌ នប្រ�តិិបត្តិិ�ការសំំខាន់់ៗជាមួួយភាគីីជាប់់ពាក់់ព័ន្ធធនៅ
័ � ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ២ (ពីីរ) ឆ្នាំំ�
ចុុងក្រោ��យ ដោ�យបញ្ជាាក់
� ពី
់ ឈ្មោះ�ះ
ី
�� ទំំនាក់់ទំំនងរវាងបុុគ្គលចុះះ�
គ
បញ្ជីី�លក់់មូល
ូ បត្រ� និិងភាគីីជាប់់ពាក់់ព័ន្ធធ
័ ទំំហំំនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិង
ប្រ�ភេ�ទនៃ�ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីទំំនាក់់ទំំនងនោះ�ះ ដូូចខាងក្រោ��ម៖

a. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយភាគហ៊ុនិកដែលមានភាគហ៊ុនចាប់ពី
៥ ((ប្រាំ
ប្រាំ)ភាគរយឡើងទៅ នៃមូលបត្រកម្មសិទ្ធិកំពុងធ្វើចរាចរលើទីផ្សារ
គ្មាា�ន

b. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយអភិបាល និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
សូូមពិិនិិត្្យមើ�ើលឧបសម្ព័័�ន្ធធដែ�លបានភ្ជាា�ប់់ជាមួួយ ចំំពោះ�ះរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួួចរាល់់ដូូចដែ�លបាន
បង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ង កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣២ សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ។

c. ប្រតិបត្តិការជាមួយអភិបាល និងភាគហ៊ុនិកពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញ- លក់ទ្រព្យសកម្ម និងសេវាកម្ម
គ្មាា�ន

d.ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយសមាជិកគ្រួសារផ្ទាល់របស់អភិបាល បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
និងភាគហ៊ុនិកដែលមានភាគហ៊ុនចាប់ពី៥(ប្រាំ) ភាគរយឡើងទៅ
គ្មាា�ន

e. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអភិបាលរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់ មូលបត្រ
ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ឬក្រុមហ៊ុនហូលឌីងរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ដែលទំនាក់ទំនង របស់បុគ្គល
ទាំងនោះកើតមាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬការចាត់ចែងណាមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់
មូលបត្រ
គ្មាា�ន

f. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយបុគ្គលធ្លាប់ជាអភិបាល ឬបុគ្គលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបុគ្គលធ្លាប់ជាអភិបាល
គ្មាា�ន

g. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយអភិបាលដែលកាន់មុខតំណែងណាមួយនៅក្នុងសមាគម ឬអង្គភាពមិន ស្វែងរក
ប្រាក់ចំណេញ ឬនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ
គ្មាា�ន

h. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយអភិបាលដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ ទោះជា
ហិរញ្ញវត្ថុ ឬមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
សូូមពិិនិិត្្យមើ�ើលឧបសម្ព័័�ន្ធធដែ�លបានភ្ជាា�ប់់ជាមួួយ ចំំពោះ�ះរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួួចរាល់់ដូូចដែ�លបាន
បង្ហាា�ញនៅ�ក្នុុ�ង កំំណត់់សម្គាា�ល់់ ៣២ សម្ព័័�ន្ធធញាតិិ។
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្នែកទី 8
ការពិិភាក្្សា និិងការវិិភាគរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
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ការពិិភាក្្សា និិងវិិភាគខាងក្រោ��មនេះ�ះ ផ្តោ�ោ�តសំំខាន់់លើ�ើ លទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ផ្អែ�ែកលើ�ើរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�គិត
ិ ត្រឹ�ម
ឹ កាលបរិិច្ឆេ�េទថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២
� ០១៩ ដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួច
ួ រាល់់ ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ។ របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�វូ បានរៀ�ៀបចំំស្រ�បតាមស្តតង់ដា
់ ររបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុជា
ុ� (“CIFRS”) និិងអនុុលោ�មទៅ�តាមបទបញ្ញញត្តិិ�
គណនេ�យ្្យពាក់់ព័ន្ធធនិ
័ ងគោ�លកា
ិ
រណ៍៍ណែ�នាំំនានាដែ�លចេ�ញដោ�យ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុជា
ុ� ។ ធនាគារធ្វើ�ើ�ការពិិភាក្្សានិិងវិិភាគ
ទៅ�លើ�ើ សមាសធាតុុសំំខាន់់ៗនៃ�របាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� និិង កត្តាាសំំ
� ខាន់់ៗដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់ប្រា�ក់
់
ចំំណេ�
់
ញរបស់់ធនាគារវឌ្ឍ្ នៈៈ
អាស៊ីី�ចំំកាត់់។

a. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រតិបត្តិការ
1. ការវិភាគចំណូល
ធនគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មានប្រ�ភពចំំណូូលធំំៗចំំនួួន៣ គឺឺ ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់, ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ និិងចំំណូល
ូ
ផ្សេ�េ�ងៗ។
ចំណូលមកពីការប្រាក់ រួមមាន ចំណូលការប្រាក់ពីការផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារ និង ចំណូលមកពីមូលប័ត្រវិនិយោគនានា។

■

ចំណូលការប្រាក់ពីការដាក់

■

ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសារ រួមមាន ការសន្យាឥណទាន ចំណូលពីការផ្ទេរប្រាក់និងវេរប្រាក់ ចំណូលពីប័ណ្ណផ្សេងៗ។

■

ចំណូលផ្សេងៗ រួមមាន ចំណូលពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ និង ចំណូលផ្សេងៗទ�ៀត។

2. ការវិភាគចំណូលតាមផ្នែក
២០១៩
ល.រ

ប្រភពចំណូល

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

ចំំណូូលសរុុប

២០១៨

ចំនួន
(លានរៀល)

%

ចំនួន
(លានរៀល)

%

១.០៦៧.៩០៤

៨៥,៨៨

៧៤៤.៩២៤

៨៦,៦៤

១៦៨.៧២៨

១៣,៥៧

១០៨.៩១០

១២,៦៧

៦.៩០៥

០,៥៦

៥.៩៤៩

០,៦៩

១.២៤៣
២៤៣..៥៣៧

១០០

៨៥៩..៧៨៣
៨៥៩

១០០

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ ទទួួលបានចំំណូូលដ៏៏ធំំមកពីីការប្រា�ក់់ ដែ�លមានចំំនួួន ៨៥,៨៨% នៃ�ប្រា�ក់់ចំំណូូលសរុុបក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�២០១៩ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ ៩៦%បានមកពីីចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីការផ្តតល់់ឥណទានដល់់អតិិថិិជន។
3. ការវិភាគគម្លាតចំណេញដុល
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ បានរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍លទ្ធធផលរបស់់ខ្លួន
ួ� ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជារបាយការណ៏៏ដែ�លមិិនបង្ហាាញ
� ពីីប្រា�ក់ចំំណេ�
់
ញ
ដុុល។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទម្រ�ង់់របាយការណ៍៍នេះ�ះអាចបង្ហាាញ
� លើ�ើប្រា�ក់ចំំណេ�
់
ញពីីប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�ការ ដែ�លទទួួលបានមកពីីចំំណូលសរុ
ូ
ប
ុ ដកនឹឹង
ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ដែ�លនឺឺងត្រូ�ូវយកមកពិិភាក្្សានៅ�ក្នុុ�ងចំំណុុច ការវិិភាគចំំណេ�ញ/(ខាត) មុុនបង់់ពន្ធធ។
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4. ការវិភាគចំនេញ/(ខាត) មុនបង់ពន្ធ
២០១៩
(លានរៀល)

២០១៨
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

១.០៦៧.៩០៤

៧៤៤.៩២៤

៣២២.៩៨០

៤៣,៣៦

ចំំណាយលើ�ើការប្រា�ក់់

(២០៦.៧៥០)

(១៩៥.០៤៥)

(១១.៧០៥)

៦,០០

ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់សុុទ្ធធ

៨៦១..១៥៤
៨៦១

៥៤៩..៨៧៩
៥៤៩

៣១១..២៧៥
៣១១

៥៦,,៦១
៥៦

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

១៦៨.៧២៨

១០៨.៩១០

៥៩.៨១៨

៥៤,៩២

ចំំណាយកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

(៥៦.៣៨៦)

(៣៣.៧៩៣)

(២២.៥៩៣)

៦៦,៨៦

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារសុុទ្ធធ

១១២..៣៤២
១១២

៧៥..១១៧
៧៥

៣៧..២២៥
៣៧

៤៩,,៥៦
៤៩

៦.៩០៥

៥.៩៤៩

៩៥៦

១៦,០៧

ចំំណាយបុុគ្គគលិិក

(២៣៤.៥៧១)

(១៤២.៧៦២)

(៩១.៨០៩)

៦៤,៣១

ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

(១០០.៥៧០)

(៦៤.៧១៣)

(៣៥.៨៥៧)

៥៥,៤១

ចំំណាយរំំលស់់

(៥៩.៦៦៦)

(៣៦.៧១៥)

(២២.៩៥១)

៦២,៥១

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

៥៨៥..៥៩៤
៥៨៥

៣៨៦..៧៥៥
៣៨៦

១៩៨..៨៣៩
១៩៨

៥១,,៤១
៥១

(៨.៥៩៧)

(១០.០៣០)

១.៤៣៣

-១៤,២៩

៥៧៦..៩៩៧
៥៧៦

៣៧៦..៧២៥
៣៧៦

២០០..២៧២
២០០

៥៣,,១៦
៥៣

សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ចំណេញខាត

ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

ការខាតបង់់លើ�ើឱនភាពនែ�តម្លែ�ែលើ�ើ
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធមានចំំនួួន ៥៧៦.៩៩៧ លានរៀ�ៀល ដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើង ៥៣,១៦% ស្មើ�ើ�នឹឹង
២០០.២៧២ លានរៀ�ៀល ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹង ឆ្នាំំ� ២០១៨ ។ ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ប្រា�ក់ចំំណេ�
់
ញនេះ�ះ គឺឺបណ្តាាល
� មកពីីការកើ�ើនឡើ�ើង
៤៣,៣៦% នៃ�ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ និិង ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ ៥៤,៩២% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹង ឆ្នាំំ�២០១៨។
5. ការវិភាគចំនេញ/(ខាត) ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ចំណេញខាត

២០១៩
(លានរៀល)

២០១៨
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

៥៧៦.៩៩៧

៣៧៦.៧២៥

២០០.២៧២

៥៣,១៦

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

(៦០.៣៣៤)

(៧៦.៦៩៦)

(១៦.៣៥២)

-២១,៣២

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រា�

៥១៦..៦៥៣
៥១៦

៣០០..០២៩
៣០០

២១៦..៦២៤
២១៦

៧២,,២០
៧២

ក្នុុ�ង ឆ្នាំំ�២០១៩ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ បានទទួួលប្រា�ក់់ចំំណេ�ញបន្ទាា�ប់់ពីីបង់់ពន្ធធ ចំំនួួន ៥១៦.៦៥៣ លានរៀ�ៀលដែ�ល
បានកើ�ើនឡើ�ើងចំំនួន
ួ ៧២,២០% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹង ឆ្នាំំ២
� ០១៨ បង្ហាាញ
� អំំពីីការលូូតលាស់់យ៉ាា�ងខ្លាំំង
� របស់់ធនាគារ។ កត្តាា�
មួួយទៀ�ៀតដែ�លចូូលរួម
ួ ចំំណែ�កក្នុុ�ងការកើ�ើនឡើ�ើងដ៏កត់
៏ សម្គា
់
ល់
ា� នេះ�
់ ះ គឺឺការលើ�ើកទឹកចិ
ឹ ត្ត
ិ ពន្ធធ
ត ដារ ដែ�លបានអនុុញ្ញាត
ា� ពីីអគ្គគនាយកដ្ឋាាន
�
ពន្ធធដារកម្ពុុជា
� នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ១១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ២
� ០២០ ដោ�យអនុុញ្ញាត
ា� ឲ្យ្ ធនាគារបន្ថថយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់ចំំណូ
់
លចំំនួ
ូ
ន
ួ ៥០% (ហាសិិប
ភាគរយ) នៃ�ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់ចំំណូ
់
លត្រូ�
ូ
វូ បង់់សម្រា�ប់ឆ្នាំ
់ ២
ំ� ០១៩ ដោ�យសារធនាគារបានចុះះ�បញ្ជីី�នៅ�លើ�ើផ្្សារមូូលបត្រ�កម្ពុុជា
� សម្រា�ប់់
ការបោះ�ះផ្្សាយលក់់សញ្ញាាប
� ណ្ណណសាជីីវកម្មនៅម �ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ១៤ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ២
� ០១៩ ។ ជាលទ្ធធផល ធនាគារវឌ្ឍ្ នៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ ទទួួល
បានអនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូលធ
ូ
នចំំនួួន ៣១,២៥% និិង អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងទ្រ�ព្្យសកម្មមចំំនួន
ួ ៣,៥៧% គិិតត្រឹ�ម
ឹ
ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩។
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6. ការវិភាគលទ្ធផលលម្អិតក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ចំណេញខាត

២០១៩
(លានរៀល)

២០១៨
(លានរៀល)

គម្លាត
(លានរៀល)

គម្លាត
(%)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រា�

៥១៦.៦៥៣

៣០០.០២៩

២១៦.៦២៤

៧២,២០

១០.១១៤

(៣.១៦៩)

១៣.២៨៣

-៤១៩,១៥

៥២៦..៧៦៧
៥២៦

២៩៦..៨៦០
២៩៦

២២៩..៩០៧
២២៩

៧៧,,៤៥
៧៧

ការចំំណេ�ញ/ខាតលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ
ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញលម្អិិ�តសរុុប

7. ការវិភាគកត្តា និងនិន្នាការដែលប៉ះពាល់ស្ថានភាព និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៩ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលស្គា�ាល់់ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មិិនមានកត្តាា�សំំខាន់់ៗ និិង
និិន្នាាកា
� រសំំខាន់់ៗណា ដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់ស្ថាា
់ ន
� ភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងលទ្ធធផលហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ឡើ�ើយ។

b. កត្តាសំខាន់ៗដែលប៉ះពាល់លើផលចំណេញ
1. ការវិភាគពីលក្ខខណ្ឌនៃតម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ គឺឺជាស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឯកជនដែ�លឈានមុុខគេ� ជាមួួយនឹឹងចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទានរយៈៈពេ�លវែែង
និិងរយៈៈពេ�លខ្លីី� B+ ដែ�លមានចក្ខុុ�វិិស័័យក្លាា�យជាអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់លេ�ខមួួយនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដែ�លផ្តតល់់ទំំនុុកចិិត្តត និិងផ្តតល់់ឱ្្យ
អតិិថិិជនទទួួលយកនូូវបទពិិសោ�ធន៍៍ បច្ចេ�េកវិិទ្្យាទំំនើ�ើបនៅ�ក្នុុ�ងសេ�វាកម្មមធនាគាររបស់់យើ�ើង។
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាាន
� ឆ្នាំំនេះ�
� ះ ធនាគារវឌ្ឍ្ នៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ បានទទួួលការគាំំទ្រ�គួួរឱ្្យកត់់សម្គាល់
ា� ពី
់ អ
ី តិិថិជ
ិ នរបស់់យើ�ង
ើ ដោ�យសារតែ�
ការដាក់់បញ្ចូលប្រ�ព័
ូ�
ន្ធធឌី
័ ជី
ី ថល
ី
ប្រ�កបដោ�យភាពច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតល្អអបំំផុត
ុ ដល់់អតិិថិជ
ិ នរបស់់យើ�ង
ើ ។ យើ�ើងបានពង្រឹ�ឹង និិង ធ្វើ�ើឱ្
� យ្ ប្រ�សើ�ើរ
ឡើ�ើងនូវប្រ�ព័
ូ
ន្ធធធ
័ នាគាររបស់់យើ�ង
ើ ដែ�លអាចឱ្យ្ យើ�ើងបម្រើ��ើដល់អ
់ តិិថិជ
ិ ន និិង ជំំរុុញកម្ពុុជា
� ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�រកសង្គគមឌីីជីថល
ី
ដែ�លអាច
ឱ្យ្ អតិិថិជ
ិ នបង់់ប្រា�ក់សម្រា�ប់
់
ទំំនិ
់ ញ
ិ និិងសេ�វាកម្មមដោ�យប្រើ��ើទូរូ ស័័ព្ទស្កេ�េ
ទ នលេ�ខកូូដQR ដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិងរហ័័សទាន់ចិ
់ ត្ត
ិ ។
ត
2. ការវិភាគពីការឡ�ើងចុះនៃថ្លៃវត្ថុធាតុដ�ើម
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ គឺឺជាស្ថាា�ប័ន
័ ដែ�លផ្តតល់សេ�
់ វាកម្មមជូន
ូ អតិិថិជ
ិ ន ដូូចនេះ�ះហើ�ើយ ធនាគារមិិនត្រូ�ូវបានទទួួលផលប៉ះះ�ពាល់់
ចំំពោះ�ះការប្រែ��ប្រួ�ួលនៃ�តម្លៃ�ៃរបស់់វត្ថុុ�ធាត់់ដើ�ើមនោះ�ះទេ�។
3. ការវិភាគល�ើពន្ធ
ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មច្្បាប់់នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងវិិស័័យពន្ធធដារនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដូូច្នេះ�ះ� ធនាគារ
មានកាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងការបង់់ពន្ធធ ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមច្្បាប់់ និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំពាក់់ព័័ន្ធធនានា ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យ
អគ្គគនាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដារនៃ�កម្ពុុ�ជា។ ការបង់់ពន្ធធរបស់់ធនាគារ គឺឺជាការរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍន៏៏ក៏៏ដូូចជាធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានកំំណើ�ើន
សេ�ដ្ឋឋកិច្ចចនូ
ិ វក្នុុ
ូ ងប្រ�ទេ�សកម្ពុ
�
ជា
ុ� ផងដែ�រ។ សម្រា�ប់់អនុុលោ�មភាពល្អអលើ�កា
ើ តព្វវកិិច្ចចពន្ធធដារ ធនាគារ ABA ទទួួលបានវិិញ្ញាប
ា� នបត្រ�
អនុុលោ�មភាពសារពើ�ើពន្ធធប្រ�ភេ�ទ “មាស” ពីីអគ្គគនាយកដ្ឋាាន
� ពន្ធធដារ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ២
� ០១៩ ដែ�លមានសុុពលភាព ២ឆ្នាំំ�
សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�ជាប់់ពន្ធធ ២០១៩ និិង ២០២០។
4. ការវិភាគល�ើធាតុដែលខុសពីធម្មតា និងធាតុវិសាមញ្ញ
គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០១៩ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួលស្គា
ួ
ល់
ា� ថា
់ ធនាគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តត
ដោ�យសកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ណាមួួយ ដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិង មិិនប្រ�ក្រ�តីីនោះ�ះទេ�។

c. ការប្រែប្រួលសំខាន់ៗលើការលក់ និងចំណូល
នាថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០១៩ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានទទួួលស្គាា�ល់់ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់ មិិនមានការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រគួួរឱ្្យ
កត់់សម្គាា�ល់់ណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ងការលក់់និិងប្រា�ក់់ចំំណូូលទេ�។
ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០១៩
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d.ផលប៉ះពាល់នៃការប្តូររូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃទំនិញ
ធនាគារមានគោ�លនយោ�បាយមួួយ ដោ�យមិិនបង្កកឲ្្យមានហានិិភ័័យលើ�ើស្ថាា�នភាពរូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�សចំំហច្រើ��ើននោះ�ះទេ�។
ស្ថាា�នភាពចំំហនៃ�រូូបិយ
ិ បណ្ណណបរទេ�ស ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិត្្
ិ យ និិងចាត់ចែ�ង
់
ជាប្រ�ចាំំ ជាមួួយនឹឹងតម្រូ�ូវការប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្តូូ�ររូូបិយ
ិ បណ្ណណ
របស់់អតិិថិជ
ិ ន និិងតម្រូ�ូវការគ្រ�ប់់គ្រ�ងចាត់ចែ�ងទ្រ�ព្្
់
យសកម្មម និិងអកម្មមរបស់់ធនាគារ ដោ�យលៃ�យ៉ាាងណា
�
ធានាបាននូូវនិរិ ន្តតភាព
នៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជូូនដល់់ធនាគារ។

e. ផលប៉ះពាល់នៃអតិផរណា
អត្រា�អតិិផរណានៅ�កម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩ មានកម្រិ�ិតត្រឹ�ឹម ១,៩% យោ�ងតាមសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា
នៅ�ក្នុុ�ងពិិធីីបើ�ើកកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ�មករា ឆ្នាំំ� ២០២០ ។ ទោះ�ះជាយ៉ាា�ងណាក៏៏ដោ�យអត្រា�អតិិផរណានេះ�ះ
មិិនបានជះះឥទ្ធិិ�ពល ដល់់ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារនោះ�ះទេ� ដោ�យសារតែ�ធនាគារមិិនបានកែ�ប្រែ��អត្រា�ការប្រា�ក់់
ផ្អែ�ែកលើ�ើអតិិផរណា។ យើ�ើងធ្វើ�ើ�ការកែ�តម្រូ�ូវអត្រា�ការប្រា�ក់់ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើបរិិយាកាសប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ ដោ�យរក្្សា
តម្លៃ�ៃរយៈៈពេ�លយូូរជូូនភាគហ៊ុុ�និិក។

f. គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច សារពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលបានមានគោ�លនយោ�បាយរូូបិិយវត្ថុុ� ដែ�លសំំដៅ�រក្្សាស្ថិិ�រភាពថ្លៃ�ៃ ដើ�ើម្្បីីរួួមចំំណែ�កជំំរុុញការអភិិវឌ្្ឍន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌន
ឌ យោ�បាយសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ និិងហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុជា
� ។ បច្ចុុ�ប្្បន្នន ឧបករណ៍៍គោ�លនយោ�បាយ រូូបិយ
ិ វត្ថុុ�
ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់ដើ់ �ើម្្បីីរក្្សាស្ថិិ�រភាពថ្លៃ�ៃ គឺឺការដាក់់អត្រា�ប្រា�ក់់បម្រុ�ុងកាតព្វវកិិច្ចច និិង ការធ្វើ�ើអ
� ន្តតរាគមន៍៍លើ�ទី
ើ ផ្្
ី សារប្តូូ�រប្រា�ក់់។
ជាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាកំំពុុងអភិិវឌ្្ឍ ឧបករណ៍៍គោ�លនយោ�បាយរូូបិិយវត្ថុុ�បន្ថែ�ែម ដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធធភាពគោ�ល
នយោ�បាយរូូបិិយវត្ថុុ� តាមរយៈៈការចេ�ញផ្្សាយមូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន ការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ទីីផ្្សារអន្តតរធនាគារនិិងទីីផ្្សារ រូូបិិយវត្ថុុ�
និិងការពង្រឹ�ឹងការប្រើ��ើប្រា�ស់ប្រា�ក់
់
រៀ�
់ ៀល ។ល។ ដែ�លនឹឹងជួយ
ួ ធ្វើ�ើឲ្
� យ្ ធនាគារកាន់់តែ�មានជម្រើ��ើសច្រើ��ន
ើ ថែ�មទៀ�ៀតក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរក
ប្រ�ភពទុុន សម្រា�ប់់គាំំទ្រ�កំំណើ�ើនឥណទានជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល និិងជួួយធ្វើ�ើ�ឲ្្យធនាគារអាចខ្ចីី� ឬវិិនិិយោ�គសាច់់ប្រា�ក់់ជាមួួយគ្នាា�បាន
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារអន្តតរធនាគារ។
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ហត្ថថលេ�ខាអភិិបាលរបស់់បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�

បានអាន និិងឯកភាព

ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០

ជ. លោ�ក Yves Jacquot

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

លោ�ក Madi Akmambet

លោ�ក Madi Akmambet

ជ. លោ�ក Dominic Jacques

ជ. លោ�ក Martin Ouellet

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

លោ�ក Madi Akmambet

លោ�ក Madi Akmambet

ជ. លោ�ក Christian St-Arnaud

ជ. លោ�ក Guy Quaden

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលឯករាជ្្យ

លោ�ក Madi Akmambet

លោ�ក Madi Akmambet

ជ. លោ�ក Henri Calvet

ជ. លោ�ក Etienne Chenevier

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ

លោ�ក Madi Akmambet

លោ�ក Madi Akmambet

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

ធនាគារ ABA | របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០១៩

28

លេ�ខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និិង១៤៨ ABCD វិិថីីព្រះ�ះសីីហនុុ សង្កាា�ត់់បឹឹងកេ�ងកង១
ខណ្ឌឌបឹឹងកេ�ងកង រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា
(+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣ | ទូូរសារ: (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

info@ababank.com | www.ababank.com

