របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសទីី១
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី�ចំំកាត់់
(ធនាគារ ABA)

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

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប

១៨.៩២៥.០១៥

១៧.៩០៩.១៧០

បំំណុុលសរុុប

១៦.២៧៩.៨២៩

១៥.៨៨៦.៤២១

មូូលធនសរុុប

២.៦៤៥.១៨៦

២.០២២.៧៤៩

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំណូូលសរុុប

៣៧៧.៤៣០

២៦២.៦៣៧

ចំំណេ�ញ (ខាត)មុុនបង់់ពន្ធធ

១៧៤.៧៦៧

១២៣.០២៣

ចំំណេ�ញ (ខាត) សុុទ្ធធក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

១៣៦.៣១៧

៩៩.០៩៥

លទ្ធធផលលម្អិិ�តក្នុុ�ងការិិយបរិិច្ឆេ�េទ

១៣៥.២៨០

៩៨.៩២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (លានរៀ�ៀល)

អនុុបាតហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (%)

២២,២២

១៩,៩៤

អនុុបាតបំំណុុលធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធន

៦១៥,៤៥

៧៨៥,៣៩

អនុុបាតសន្ទទនីីយភាព

១៤៤,៥៣

១៦២,៣២

អនុុបាតឥណទានមិិនដំំណើ�ើរការ

០,៧០

០,៧០

អនុុបាតបញ្ញើ�ើ�ធៀ�ៀបនឹឹងឥណទាន

៨៦,៧៨

៨១,៤២

អនុុបាតសោ�ធនភាព 

អនុុបាតផលចំំណេ�ញ (%)

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

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

០,៧៣

០,៨៤

អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធនមធ្្យម (ROAE) [១]

៥,៨០

៧,៤៣

៤១៦,៤៨

៣៤០,៤០

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

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

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

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

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

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

អនុុបាតលទ្ធធភាពបង់់ការប្រា�ក់់ [១]

[១] អនុុបាតទាំំងនេះ�ះមិិនមែ�នជាអនុុបាតប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�នោះ�ះទេ� ហើ�ើយត្រូ�ូវបានគណនាដោ�យប្រើ��ើតួួលេ�ខចំំណេ�ញ ឬខាត រយៈៈពេ�ល ៣ខែ� ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ�មករា ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�មីីនា នៃ�ឆ្នាំំ�នីីមួួយៗ។

II
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ក្រា�ហ្វិិ�កអំំពីីព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សង្ខេ�េប

ទ្រព្យសកម្មសរុប

បំណុលស
 រុប

+៥,៧

+២,៥

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

១៨..៩២៥
១៨
៩២៥..០១៥

១៦..២៧៩
១៦
២៧៩..៨២៩

១៧..៩០៩
១៧
៩០៩..១៧០

១៥..៨៨៦
១៥
៨៨៦..៤២១

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

មូលធនសរុប

លទ្ធផលលម្អិតក
 ្នុងការិយបរិច្ឆេទ

+៣០,៨

+៣៦,៨

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីឆ្នាំំ�២០១៩

គិិតជាលានរៀ�ៀល

ពីីត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

២.៦៤៥
៦៤៥..១៨៦

១៣៥..២៨០
១៣៥

២.០២២
០២២..៧៤៩

៩៨..៩២០
៩៨

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

អនុបាតចំណេញធ
 ៀបនឹងទ្រព្យសកម្មមធ្យម

អនុបាតចំណេញធ
 ៀបនឹងមូលធនមធ្យម

-១១

-១៦៣

គិិតជាភាគរយ

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

ពីីត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

គិិតជាភាគរយ

ពីីត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

០,៧៣

៥,៨០

០,៨៤

៧,,៤៣
៧

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

BPS

(ឯកតាមូូលដ្ឋាា�ន)

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩
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III

សមាសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

Yves Jacquot
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

Dominic Jacques

Madi Akmambet

Martin Ouellet

Christian St-Arnaud

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

IV

Guy Quaden

Henri Calvet

Etienne Chenevier

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ

អភិិបាលឯករាជ្្យ
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សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងរបស់់ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
វិិនិិយោ�គិិនជាទីីគោ�រព ខ្ញុំំ�បាទសូូមអនុុញ្ញាា�តអធិិប្្បាយក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍នេះ�ះ អំំពីីលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីមួួយ
ឆ្នាំំ�២០២០ ដោ�យអនុុវត្តតតាមលក្ខខខណ្ឌតម្រូ�ូ
ឌ
វនានារបស់់គណៈៈកម្មមការមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (SECC)។
ដូូចអ្ននកបានដឹឹងហើ�យ
ើ ថា ដើ�ើមឆ្នាំំនេះ�ះ
� បាននាំំមកនូូវការផ្លាាស់
� ប្តូូ
់ រ� ជាច្រើ��ើននៅ�ក្នុុងបរិ
�
ស្ថា
ិ ន
�ា អាជីីវកម្មមដោ�យសារតែ�ការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុស
ុ កូូវីដ
ី -១៩
ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។ ដោ�យជាផ្នែ�ែកដ៏៏សំំខាន់់មួួយនៃ�ទីីផ្្សារពិិភពលោ�ក កម្ពុុ�ជាក៏៏ទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់គួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ផងដែ�រ ដោ�យជួួប
ប្រ�ទះះនូូវការលំំបាកនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យដូូចជា ឧស្្សាហកម្មមកាត់់ដេ�រ វិិស័័យសេ�វាកម្មម វិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ និិងវិិស័័យមួួយចំំនួួនទៀ�ៀត។
រដ្ឋាា�ភិិបាលបាននឹឹងកំំពុុងអនុុវត្តតសកម្មមភាព និិងគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មជាច្រើ��ើនដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ដល់់វិិស័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាពិិសេ�ស។ ជាក់់ស្ដែ�ែង
កាលពីីខែ�មីីនា ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាបានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំអំំពីីការផ្តតល់់រយៈៈពេ�លអនុុគ្រោះ��ះ និិងការរៀ�ៀបចំំកម្ចីី�ឡើ�ើងវិិញសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មម
ដែ�លទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារវីីរុុសកូូវីីដ-១៩។ ដោ�យយល់់ច្្បាស់់ពីីតួួនាទីីរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�ដល់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ធនាគារ
ABA បានអនុុវត្តតតាមសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំនេះ�ះដោ�យជួួយអតិិថិជ
ិ នរបស់់ខ្លួន
�ួ ដែ�លភាគច្រើ��ើននៅ�ក្នុុងមី
� ក្រូ�
ី អាជីី
ូ
វកម្មម និិងសហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្្យម
ដើ�ើម្្បីីឲ្្យឆ្លលងផុុតវិិបត្តិិ�មួួយនេះ�ះ។
ទោះ�ះបីីជាស្ថិិ�តក្នុុងពេ�
�
លវេេលាមិិនប្រា�កដប្រ�ជានេះ�ះ ធនាគារ ABA បានបន្តតរីីកចម្រើ��ើននៅ�គ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកសំំខាន់់ៗទាំំងអស់់ រួួមមាន ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប
បញ្ញើ�ើ� និិងកម្ចីី� ព្រ�មទាំំងប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ។
គិិតត្រឹ�ម
ឹ ដំំណាច់់ត្រី�មា
ី សទីីមួយ
ួ ឆ្នាំំ២
� ០២០ ទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុបបានកើ�ើនឡើ�ើង ៥,៧% ធៀ�ៀបនឹឹងត្រី�មា
ី សទីីបួន
ួ ឆ្នាំំ២
� ០១៩ ហើ�ើយមានតម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�
នឹឹង ៤,៦ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារ�ា ។ ផលបត្រ�បញ្ញើ�ើ�បានកើ�ើនឡើ�ើងដល់់ ៣,៥ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារ�ា ដែ�លកើ�ើន ១,៧% និិងផលបត្រ�កម្ចីី�ដុុលបានកើ�ើនឡើ�ើងដល់់
៣,០ ប៊ីី�លានដុុល្លាា�រ ដែ�លកើ�ើន ៨,៤% ធៀ�ៀបនឹឹងដំំណាច់់ឆ្នាំំ�២០១៩។ បើ�ើនិិយាយអំំពីីផលចំំណេ�ញ ធនាគារអាចទទួួលបានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ
សុុទ្ធធ ៣៣,៥ លានដុុល្លាា�រ នៅ�ត្រី�ីមាសទីីមួួយ ឆ្នាំំ�២០២០ នេះ�ះ។
មូូលធនភាគទុុនិក
ិ របស់់ធនាគារ ក៏៏បានកើ�ើនឡើ�ើង និិងឈានដល់់ ៦៥០ លានដុុល្លារ�ា នៅ�ក្នុុង
� រយៈៈពេ�លរាយការណ៍៍នេះ�ះ។ ធនាគារជាតិិកាណាដា
ដែ�លជាភាគហ៊ុុ�និិក បានសម្រេ��ចចិិត្តតដាក់បញ្ចូូ
់
ល
� ដើ�ើមទុុនបន្ថែ�ែម ១២០ លានដុុល្លារ�ា ដែ�លធនាគារ ABA បានទទួួលក្នុុង
� ខែ�មករា។ ចំំនួួនទឹឹក
ប្រា�ក់់នេះ�ះបានគាំំទ្រ�ដល់់កំំណើ�ើនបន្ថែ�ែមរបស់់ធនាគារ ដោ�យរក្្សាឲ្្យអនុុបាតសោ�ធនភាពរបស់់ខ្លួួ�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាមលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវបទប្្បញ្ញញត្តិិ�
បានពេ�ញលេ�ញ។
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លរាយការណ៍៍នេះ�ះ ធនាគារ ABA បានពង្រី�ីកវត្តតមានជាភូូមិិសាស្ត្រ�ររបស់់ខ្លួួ�នតាមរយៈៈភាពជាដៃ�គូូជាមួួយធនាគារឯកទេ�ស វីីង
(ខេ�មបូូឌា) លីីមីីធីីត បានចាប់់ដៃ�គូូជាមួួយគណៈៈកម្មមការមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (SECC) ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់ដំំណោះ�ះស្រា�យការទូូទាត់់តាមអនឡាញដល់់
វិិនិិយោ�គិិន និិងពង្រឹ�ឹងបន្ថែ�ែមនូូវប្រ�ព័័ន្ធឌីី
ធ ជីីថល និិងកម្មមវិិធីធនាគារ
ី
តាមទូូរស័័ព្ទរបស់់
ទ
ខ្លួួ�ន ដោ�យនាំំមកនូូវភាពងាយស្រួ�ួលបន្ថែ�ែមជូូនអតិិថិិជន
ដ៏៏មានតម្លៃ�ៃរបស់់ខ្លួួ�ន។
ក្នុុង
� ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ធនាគារបានបំំពេ�ញកាតព្វវកិច្ច
ិ របស់់
ច
ខ្លួន
�ួ និិងធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់់ការប្រា�ក់់ពេ�ញលេ�ញលើ�ើកដំំបូូងរបស់់ខ្លួន
�ួ ជូូនម្ចាាស់
� កម្មម
់ សិទ្ធិិ�
ិ សញ្ញាាបណ្ណ
�
ណ
សាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន។ សរុុប វិិនិិយោ�គិិនចំំនួួន ៦៨ បានទទួួលការប្រា�ក់់ជាង ៣,៣ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល។
ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីមួួយ ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារក៏៏ត្រូ�ូវបានប្រ�សិិទ្ធធនាមជា "ធនាគារដ៏៏ឆ្នើ�ើ�មនៅ�កម្ពុុ�ជា ឆ្នាំំ�២០២០" ពីីទស្្សនាវដ្តីី�អន្តតរជាតិិ Global
Finance ។
ជាទូូទៅ� ធនាគារ ABA បន្តតអនុុវត្តតយុុទ្ធសាស្រ្ត�តធុ
ធ
រុ កិិច្ចរបស់់
ច
ខ្លួន
�ួ ដោ�យផ្តោ�ោត
� លើ�ើផលិិតផលហិិរញ្ញញវត្ថុុឌីី
� ជីថ
ី ល ព្រ�មទាំំងផ្តតល់់កម្ចីី�ផលិិតភាពដល់់
អាជីីវកម្មមនៅ�ក្នុុងវិ
� ស័
ិ យ
័ ជាក់់ស្តែ�ែងនៃ�សេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ ។
ច ធនាគារបានអនុុវត្តតវប្្បធម៌៌គ្រ�ប់គ្រ�ង
់
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័ ដ៏៏រឹងមាំំដែ�
ឹ
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ិ� មនៅ�ទូូទាំំងធុុរកិិច្ចនានា
ច
របស់់ខ្លួួ�ន។
ដោ�យយើ�ើងមើ�ល
ើ ឃើ�ើញថា ឱនភាពសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ នៅច �តែ�បន្តត តម្រូ�ូវការកាន់់តែ�ទាប ការកាត់់បន្ថថយការងារ និិងការធ្លាាក់
� ចុះះ
់ �សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច វានឹឹងបង្កផល
ក
ប៉ះះ�ពាល់់បន្ថែ�ែមមកលើ�ើប្រ�តិិបត្តិកា
�ិ ររបស់់ធនាគារ ABA ក្នុុង
� រយៈៈពេ�លបន្តតសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ២
� ០២០ នេះ�ះ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងមានទំំនុុកចិិត្តតថា ធនាគារមាន
ស្ថាា�នភាពល្អអប្រ�សើ�ើរក្នុុ�ងការជម្នះះ�ការធ្លាា�ក់់ចុះះ�នេះ�ះ ដោ�យសារតែ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រធុុរកិិច្ចចដ៏មានសុុ
៏
វត្ថិិ�ភាព និិងភាពធន់់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុរបស់់
�
ខ្លួួ�ន។
ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលនឹឹងបន្តតមានតួួនាទីីសកម្មមក្នុង
�ុ ការពិិនិត្្
ិ យមើ�ើលការប្រ�តិិបត្តិ�នូ
ិ វូ យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�ររបស់់ធនាគារដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការអនុុវត្តតល្អអបំំផុុត និិង
ស្តតង់់ដារនានា។ សម្រា�ប់់ហេ�តុផ
ុ លនេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលមានសមត្ថថភាពពេ�ញលេ�ញដែ�ល សមាជិិករបស់់ខ្លួន
�ួ ដែ�លមានសាវតារ និិងជំំនាញ
រឹឹងមាំំខាងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងអភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម។
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ឹ សាភិិបាល ខ្ញុំំសូ
� ម
ូ អរគុុណចំំពោះ�ះគណៈៈប្រ�តិិបត្តិ�នៃ�
ិ ធនាគារ ABA សម្រា�ប់់ភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ និិងការប្តេ�េជ្ញាាចិ
� ត្តត
ិ របស់់ពួក
ួ គេ�។
ខ្ញុំំ�ក៏៏សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងគណៈៈកម្មមការមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (SECC) សម្រា�ប់់មគ្គគទេ�សក៍៍ និិងការគាំំទ្រ�។ ក្នុុ�ង
នាមជាធនាគារពាណិិជ្ជជកម្ពុុ�ជាដំំបូូងដែ�លបោះ�ះផ្្សាយសញ្ញាា�បណ្ណណសាជីីវកម្មមដែ�លមានចំំនួួនសរុុប ៨៤,៨២១ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ធនាគារ ABA
មានការប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតខ្ពពស់ចំំពោះ�ះ
់
ការអភិិវឌ្្ឍបន្ថែ�ែមនូូវទីីផ្្សារមូូលបត្រ� និិងការលើ�ើកកម្ពពស់់ប្រា�ក់់រៀ�ៀលខ្មែ�ែរ។
ជាចុុងក្រោ��យ ខ្ញុំំ�សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះអតិិថិិជនទាំំងអស់់ និិងភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធនានាសម្រា�ប់់ទំំនុុកចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�មកលើ�ើធនាគារ ABA
គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា។
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a. អត្តសញ្ញាណបុគ្គលចុះបញ្ជីលក់ម
 ូលបត្រ
ឈ្មោះ�ះ��ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នជាអក្្សរខ្មែ�ែរ

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់

ជាអក្្សរឡាតាំំង

Advanced Bank of Asia Limited

លេ�ខកូូដស្តតង់់ដារ

KH ២០០០០៩១៩៨៦

ទីីស្នាា�ក់់ការ

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

លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ

(+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣

លេ�ខទូូរសារ

(+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

គេ�ហទំំព័័រ

www.ababank.com

អុីី�មែ�ល

info@ababank.com

លេ�ខវិិញ្ញាា�បនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីីពា
� ណិិជ្ជជកម្មម

០០០១០៥៩៣ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៩ ធ្នូូ� ២០១០

លេ�ខអាជ្ញាា�បណ្ណអាជីី
ណ
វកម្មម

B១៤ ចេ�ញដោ�យធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា ចុះះ�ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២២ តុុលា ២០១៨

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

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

ឈ្មោះ�ះ��បុុគ្គគលតំំណាងបុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីីល
� ក់់មូូលបត្រ�

លោ�ក Askhat Azhikhanov

b. លក្ខណៈនៃធុរកិច្ច
ធនាគារ ABA គឺឺជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុឯកជន
�
ឈានមុុខមួយ
ួ របស់់កម្ពុុជា
� (សហគ្រា�សឯកជន) ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្នុង
�ុ ឆ្នាំំ១៩៩៦
�
មាន
ឈ្មោះ�ះ��ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈ អាស៊ីី� ចំកា
ំ ត់់។ ឆ្លលងកាត់់ការអភិិវឌ្្ឍនិិងកំំណើ�ន
ើ ជាង ២០ឆ្នាំំកន្លលង
�
មកនេះ�ះ ABA បានពង្រឹ�ឹងជំំហររបស់់ខ្លួន
�ួ យ៉ាាងរឹ
� ង
ឹ
មាំំក្នុុ�ងទីីផ្្សារ និិងក្លាា�យជាធនាគារមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មធនាគារពាណិិជ្ជជកំំពូូលទាំំងបីី នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ABA មានបម្រើ��ើសេ�វាជូូន
ដល់់បណ្ដាអតិិ
ា� ថិិជនជាច្រើ��ើនដូូចជា សហគ្រា�សធុុនតូូចនិិងមធ្្យម, អាជីីវកម្មមខ្នាា�តតូូច, និិងរូូបវន្តតបុុគ្គគល។
ធនាគារ ABA គឺឺជាបុុត្រ�សម្ពពន្ធធរបស់់ធនាគារជាតិិកាណាដា (www.nbc.ca) ដែ�លជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួួយ មានទ្រ�ព្្យសកម្មមជាង ២១៩
ប៊ីីលា
� នដុុល្លារ�ា អាមេ�រិិក គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៣១ ខែ�មករា ឆ្នាំំ២០២០
�
និិងមានបណ្តាាញ
� ធនាគារសម្ព័័�ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុនៅ� �ទូូទាំំងពិភ
ិ ពលោ�ក។ ក្នុុង
� នាមជា
ភាគហ៊ុុ�និិកមួួយរបស់់ធនាគារ ABA តាំំងពីីឆ្នាំំ២០១៤
�
មក ធនាគារជាតិិកាណាដាបានក្លាា�យជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អាមេ�រិិកខាងជើ�ើងទីីមួួយ
ដែ�លឈានជើ�ើងចូូលវិិស័័យធនាគារនៅ�កម្ពុុ�ជា។ ដោ�យមានស្នាា�ក់ការ
់ កណ្តាា�លស្ថិិ�តនៅ�ទីីក្រុ�ុងម៉ុុ�ងរ៉េេ�អាល់់ ធនាគារជាតិិកាណាដាបានពង្រី�ីក
សាខានៅ�ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ខេ�ត្តត នៃ�ប្រ�ទេ�សជាមួួយនឹឹងអតិិថិជ
ិ នក្នុុងដៃ�
�
២,៥លាននាក់់។ នាមគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុធំំ
� ជាងគេ�លំំដាប់់ទីី៦ ក្នុុងប្រ
� �ទេ�ស
កាណាដា និិងនាំំមុុខគេ�នៅ�កេ�បិិច ធនាគារជាតិិកាណាដា ជាជម្រើ��ើសនៃ�បណ្ដាាសហគ្រា�សធុុ
�
នតុុច និិងមធ្្យមនានានៅ�ទីីនោះ�ះ។
គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ២០២០
�
ធនាគារ ABA គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មមសរុុប ៤,៦ ប៊ីីលា
� នដុុល្លារ�ា អាមេ�រិិក និិងបម្រើ��អតិិ
ើ ថិជ
ិ នជាង ៩៣០.០០០
ជាមួួយបណ្តាា�ញទូូលំំទូូលាយ មានសាខា ៧៧ ម៉ាា�ស៊ីី�នស្វ័័�យសេ�វាជាង ៦០០+ និិងធនាគារអនឡាញ និិងធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទដ៏៏ទំំនើ�ើប។
ធនាគារ ABA ទទួួលបានចំណា
ំ
ត់់ថ្នាាក់
� លទ្ធធ
់
ភាពសង ‘B+’ រយៈៈពេ�លវែែង ពីីភ្នាាក់
� ងារ
់ វាយតម្លៃ�ៃឥណទាន Standard & Poor’s (S&P) Global
Ratings។ កម្រិ�ិតឥណទានត្រូ�ូវបានដំំឡើ�ើងពីកម្រិ�ិ
ី
ត 'B' ក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២០១៩។
�
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c. ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំត្រីមាសរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់ម
 ូលបត្រ
ក្នុុ�ងត្រី�មា
ី សទីីមួួយ ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារ ABA ត្រូ�ូវបានប្រ�សិិទ្ធធនាមជា "ធនាគារឆ្នើ�ើ�មនៅ�កម្ពុុ�ជា ឆ្នាំំ�២០២០" ពីីទស្្សនាវដ្តីី�អន្តតរជាតិិ Global
Finance ។
ក្នុុងត្រី�
�
មា
ី សដដែ�លនេះ�ះ ធនាគារបន្តតពង្រី�ីកវិិសាលភាពសេ�វាកម្មម និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យ្ ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូវូ បទពិិសោ�ធសេ�វាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទរបស់់
ទ
ខ្លួន
�ួ ។ ជា
ពិិសេ�ស ធនាគារបានដាក់់ដំំណើ�ើរការនូូវការប្តូូ�រយកកាតចរន្តតជិិត Mastercard និិង Visa ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ដោ�យផ្តតល់់ជូន
ូ អតិិថិជ
ិ នរបស់់ខ្លួន
�ួ
នូូវលទ្ធធភាពក្នុុ�ងការទូូទាត់់ថ្លៃ�ៃទំំនិិញ ឬសេ�វាកម្មម ដោ�យគ្រា�ន់់តែ�ប៉ះះ�កាតរបស់់ពួួកគេ�លើ�ើម៉ាា�ស៊ីី�នឆូូតកាត។
ជាមួួយនឹឹងកិច្ច
ិ ប្រឹច �ងប្រែ�
ឹ �ងជាបន្តតបន្ទាាប់
� ដើ�
់ ម្្
ើ បីីធ្វើ�ើ�ឲ្យ្ ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូវូ បទពិិសោ�ធសេ�វាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទរបស់់
ទ
អតិិថិជ
ិ ន ធនាគារ ABA បានដាក់់
ឲ្យ្ ដំំណើ�ើរការនូូវមុុខងារទទួួលប្រា�ក់់ផ្ទេ�េរតាមសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ Ria ដែ�លអនុុញ្ញាត
�ា ឲ្យ្ អតិិថិជ
ិ នដាក់់ប្រា�ក់ផ្ទេ�េ
់ រនោះ�ះចូូលទៅ�ក្នុុងគណនី
�
ី ABA បាន
ដោ�យផ្ទាាល់
� ់ ២៤ ម៉ោ�ោ�ងក្នុងមួ
�ុ យ
ួ ថ្ងៃ�ៃ និិង ៧ថ្ងៃ�ក្នុ
ៃ ងមួ
�ុ យ
ួ សប្តាា�ហ៍៍ ដោ�យប្រើ��ើកម្មមវិធី
ិ ី ABA Mobile ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ធនាគារ ABA បានដាក់់បញ្ចូូល
�
រូូបិិយប័័ណ្ណណដុុល្លាា�រកាណាដា (CAD) និិងដុុល្លាា�រអូូស្ត្រា�ា�លីី (AUD) ចូូលក្នុុ�ងបញ្ជីី�រូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់ខ្លួួ�នសម្រា�ប់់ការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់តាម SWIFT ។
នៅ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីីមួួយ ឆ្នាំំ�២០២០ កម្មមវិិធីី ABA Mobile ក៏៏ទទួួលបានមុុខងារដ៏៏សំំខាន់់មួួយ គឺឺកម្ចីី�ភ្លាា�មៗតាមរយៈៈបញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់។
មុុខងារនេះ�ះជួួយឲ្្យអ្ននកប្រើ��ើកម្មមវិធី
ិ នេះ�ះទទួ
ី
ល
ួ បានកម្ចីី�មីីក្រូ�សម្រា�ប់់
ូ
គ្រា�អាសន្ននដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវការសាច់់ប្រា�ក់់ ដោ�យមិិនចាំំបាច់់បិទគណនី
ិ
បញ្ញើ�ើ�
ី
មានកាលកំំណត់់របស់់ពួក
ួ គេ� ធ្វើ�ើ�ឲ្យ្ បាត់់បង់់ការប្រា�ក់់នោះ�ះឡើ�ើយ។ ធនាគារ ABA បានក្លាាយ
� ជាធនាគារដំំបូូងនៅ�កម្ពុុជា
� ដែ�លអនុុញ្ញាត
�ា ឲ្យ្ អ្ននក
ប្រើ��ើកម្មមវិិធីីសេ�វាធនាគាររបស់់ខ្លួួ�នទទួួលបានកម្ចីី�ភ្លាា�មៗ។ មុុខងារថ្មីី�នេះ�ះអនុុញ្ញាា�តឲ្្យអតិិថិិជនទទួួលបានកម្ចីី�តាមរយៈៈបញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់
ធនាគារ ABA ជាប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រ ឬប្រា�ក់់រៀ�ៀល ដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃសេ�វាដំំណើ�ើរការស្នើ�ើ�សុំំ�កម្ចីី�ឡើ�ើយ។ អ្ននកខ្ចីី�អាចបង់់សងកម្ចីី�បានគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា
ដោ�យមិិនមានការពិិន័័យសម្រា�ប់់ការបង់់សងមុុនកាលកំំណត់់ និិងបង់់ការប្រា�ក់់តាមចំំនួួនថ្ងៃ�ៃជាក់់ស្ដែ�ែងដែ�លពួួកគេ�បានខ្ចីី�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ដើ�ើម្្បីីផ្តតល់ភាព
់
ងាយស្រួ�ួលបន្ថែ�ែមជូូនអតិិថិជ
ិ នកម្ចីី�របស់់ខ្លួន
�ួ ក្នុុង
� ការដាក់់ប្រា�ក់ចូ
់ ល
ូ គណនីីរបស់់ពួក
ួ គេ�ជាមួួយធនាគារ ABA ធនាគារក៏៏បានចាប់់
ដៃ�គូូជាផ្លូូ�វការជាមួួយធនាគារឯកទេ�សវីីង (ខេ�មបូូឌា) លីីមីីតធីីត។ ក្នុុ�ងភាពជាដៃ�គូូនេះ�ះ អតិិថិិជនរបស់់ធនាគារ ABA និិងធនាគារឯកទេ�ស
វីីង អាចផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ពីីគណនីី ABA ទៅ�កាន់់គណនីី Wing និិងពីីគណនីី Wing ទៅ�កាន់់គណនីី ABA។
ក្នុុ�ងខែ�មករា កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងស្ដីី�ពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�វាទូូទាត់់ប្រា�ក់់តាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិកត្រូ�ូនិិកសម្រា�ប់់ការបង់់ថ្លៃ�ៃសេ�វាស្នើ�ើ�សុំំ�លេ�ខអត្តតសញ្ញាា�ណ
វិិនិិយោ�គិិនតាមអនឡាញ ត្រូ�ូវបានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារវាងឯកឧត្តតម ស៊ូូ� សុុជាតិិ អគ្គគនាយកគណៈៈកម្មមការមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (គ.ម.ក) និិងលោ�ក
Askhat Azhikhanov នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ធនាគារ ABA ។ ផ្អែ�ែកលើ�ើកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង និិងការភ្ជាា�ប់់ប្រ�ព័័ន្ធធទូូទាត់់ប្រ�កបដោ�យភាពជោ�គជ័័យ
វិិនិយោិ �គិិនដែ�លមានបំំណងចាប់់ផ្ដើ�ើ�មការវិិនិយោិ �គនៅ�ក្នុុងផ្្
� សារមូូលបត្រ�កម្ពុុជា
� នឹឹងអាចបង់់ថ្លៃ�ៃសេ�វាស្នើ�ើ�សុំំ�លេ�ខអត្តតសញ្ញាាណវិ
�
និ
ិ យោិ �គិិនតាម
អនឡាញជាប្រា�ក់់រៀ�ៀល ដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់ ABA PAY ដែ�លជាមុុខងារទូូទាត់់បែ�បឌីីជីីថលរបស់់ធនាគារ ABA ឬអាចទូូទាត់់តាមកាត Visa,
Mastercard ឬ កាត UnionPay របស់់ពួួកគេ�។ វិិនិិយោ�គិិនអាចធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់់បានដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិងគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលានៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ
របស់់គណៈៈកម្មមការមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (គ.ម.ក)។
ក្នុុង
� ការបំំពេ�ញកាតព្វវកិច្ច
ិ រច បស់់ខ្លួន
�ួ ជូូនវិិនិយោិ �គិិនសញ្ញាាបណ្ណ
�
ណ ABA នៅ�ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ធនាគារ ABA បានធ្វើ�ើ�ការទូូទាត់់ការប្រា�ក់់សរុុបលើ�សញ្ញាា
ើ
បណ្ណ
�
ណ
សាជីីវកម្មមលើ�ក
ើ ទីីមួយ
ួ របស់់ធនាគារ ABA ជូូនវិិនិយោិ �គិិន តាមរយៈៈភ្នាា�ក់ងា
់ រទូូទាត់់សាច់ប្រា�ក់
់
់ ធនាគារអេ�ស៊ីី�លីីដា ភីីអិល
ិ ស៊ីី�។ សរុុបវិនិ
ិ យោិ �គិិន
៦៨ បានទទួួលការទូូទាត់់ការប្រា�ក់់ចំំនួួន ៣.២៨៦.៨១៣.៧៥០ រៀ�ៀល។
ធនាគារ ABA បានបោះ�ះផ្្សាយសញ្ញាា�បណ្ណណសាជីីវកម្មមដែ�លមានតម្លៃ�ៃ ៨៤,៨២១ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ដែ�លមានតម្លៃ�ៃ ១០០.០០០ រៀ�ៀលក្នុុ�ងមួួយ
សញ្ញាា�បណ្ណណ និិងមានកាលកំំណត់់បីីឆ្នាំំ�។ អត្រា�ការប្រា�ក់់គឺឺ ៧,៧៥% ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� ដោ�យទូូទាត់់ការប្រា�ក់់រាល់់ពាក់់កណ្តាា�លឆ្នាំំ�ម្តតង។
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្នែកទី 2
ព័័ត៌៌មានអំំពីលទ្ធធ
ី ផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការធុុរកិិច្ចច
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a. លទ្ធផលប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចដោយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានតាមផ្នែក
លទ្ធធផលសម្រេ��ចបានសំំខាន់់ៗ

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ឆ្នាំំ�២០១៩

៧១.០០២

៦៦.៥១៣

១២.១៩៥.០៧៧

១១.២៦៥.០៣៧

៩៣៩.២៣១

៨២៨.៦៥១

១៤.០៥២.០៥៩

១៣.៨៣៦.០២៥

៧៧

៧៧

៦.៧៥៨

៦.៤១០

៤៣០

៤១៨

១.៣១៧

១.២១៤

ផក
ផ្នែ
្នែ សេវាឥណទាន
ចំំនួួនគណនីីឥណទាន
ឥណទានដុុលសរុុប (លានរៀ�ៀល)

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

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

b. រចនាសម្ព័ន្ធចំណូល
ល.រ

ប្រ�ភពចំំណូូល

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃ��
និិងជើ�ើងសារ

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

ចំណូលសរុប
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ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ(%)

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ(%)

៣២៥.១៦៨

៨៦,១៥

២២៦.០៦១

៨៦,០៧

៤៩.១៣៧

១៣,០២

៣៤.៣៤៧

១៣,០៨

៣.១២៥

០,៨៣

២.២២៩

០,៨៥

៣៧៧.៤៣០

១០០

២៦២.៦៣៧

១០០
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្នែកទី 3
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ
ឡើ�ើងវិិញដោ�យសវនករឯករាជ្្យ
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្នែកទី 4
ការពិិភាក្្សា និិងការវិិភាគរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
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ការពិិភាក្្សា និិងវិិភាគខាងក្រោ��មនេះ�ះផ្តោ�ោ�តសំំខាន់់លើ�ើលទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្អែ�ែកលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�គិិតត្រឹ�ឹម
កាលបរិិច្ឆេ�េទថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០ ដែ�លត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរួួចរាល់់ ដោ�យសវនករឯករាជ្្យ។ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀប
ចំំស្រ�បតាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា (“CIFRS”) និិងអនុុលោ�មទៅ�តាមបទបញ្ញញត្តិ�គណនេ�យ្្
ិ
យពាក់់ព័័ន្ធធនិិងគោ�ល
ការណ៍៍ណែ�នាំំនានាដែ�លចេ�ញដោ�យ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� ។ ធនាគារធ្វើ�ើ�ការពិិភាក្្សានិិងវិភា
ិ គទៅ�លើ�ើ សមាសធាតុុសំំខាន់់ៗនៃ�របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង កត្តាា�សំំខាន់់ៗដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញរបស់់ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់។

a. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រតិបត្តិការ
1. ការវិភាគចំណូល
ធនគារ វឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ មានប្រ�ភពចំំណូូលធំំៗចំំនួួន៣ គឺឺ ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ និិងចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ។
ចំណូលមកពីការប្រាក់ រួមមាន ចំណូលការប្រាក់ពកា
ី រផ្តលឥ
់ ណទានដល់អតិថជ
ិ ន ចំណូលការប្រាក់ពកា
ី រដាក់ប្រាក់បញ្រើញ នៅធនាគារ
និង ចំណូលម
 កពីមូលប័ត្រវិនិយោគនានា

■

■

ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសារ រួមមាន ការសន្យាឥណទាន ចំណូលពីការផ្ទេរប្រាក់និងវេរប្រាក់ ចំណូលពីប័ណ្ណផ្សេងៗ

■

ចំណូលផ្សេងៗ រួមមាន ចំណូលពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ និង ចំណូលផ្សេងៗទ�ៀត។

2. ការវិភាគចំណូលតា
 មផ្នែក

ល.រ

ប្រ�ភពចំំណូូល

១

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

២

ចំំណូូលកម្រៃ��
និិងជើ�ើងសារ

៣

ចំំណូូលផ្សេ�េ�ងៗ

ចំណូលស
 រុប

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០

ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ (%)

ចំំនួួន (លានរៀ�ៀល)

ភាគរយ (%)

៣២៥.១៦៨

៨៦,១៥

២២៦.៦០១

៨៦,០៧

៤៩.១៣៧

១៣,០២

៣៤.៣៤៧

១៣,០៨

៣.១២៥

០,៨៣

២.២២៩

០,៨៥

៣៧៧.៤៣០

១០០

២៦២.៦៣៧

១០០

ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានចំំណូូលដ៏៏ធំំមកពីីការប្រា�ក់់ ដែ�លមានចំំនួួន ៨៦% នៃ�ប្រា�ក់់ចំំណូូលសរុុបក្នុង
�ុ ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ២
� ០២០
ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ ៩៦%បានមកពីីចំំណូូលការប្រា�ក់់ពីីការផ្តតល់់ឥណទានដល់់អតិិថិិជន។

3. ការវិភាគគម្លាតចំណេញដុល
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ បានរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍លទ្ធធផលរបស់់ខ្លួន
�ួ ក្នុុងទម្រ�
�
ង់់ជារបាយការណ៍៍ដែ�លមិិនបង្ហាាញ
� ពីីប្រា�ក់ចំ
់ ំណេ�ញដុុល។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ទម្រ�ង់់របាយការណ៍៍នេះ�ះអាចបង្ហាាញ
� លើ�ើចំំណេ�ញការប្រា�ក់់សុទ្ធ
ុ ធ ដែ�លទទួួលបានមកពីីចំំណូូលការប្រា�ក់់សរុុប ដកនឹឹងចំណា
ំ
យការប្រា�ក់់ដែ�ល
នឹឹងត្រូ�ូវយកមកពិិភាក្្សានៅ�ក្នុុ�ងចំំណុុច ការវិិភាគចំំណេ�ញ(ខាត) មុុនបង់់ពន្ធធ។
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4. ការវិភាគចំនេញ(ខាត)មុនបង់ពន្ធ
ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

ចំំណូូលពីីការប្រា�ក់់

៣២៥.១៦៧

២២៦.០៦១

៩៩.១០៦

៤៣,៨៤

ចំំណាយលើ�ើការប្រា�ក់់

(៥៥.២២២)

(៥១.១៧៤)

(៤.០៤៨)

៧,៩១

២៦៩.៩៤៥

១៧៤.៨៨៧

៩៥.០៥៨

៥៤,៣៥

ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

៤៩.១៣៧

៣៤.៣៤៧

១៤.៧៩០

៤៣,០៦

ចំំណាយកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ

(១៨.០៤២)

(១២.០២៣)

(៦.០១៩)

៥០,០៦

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

៣១.០៩៥

២២.៣២៤

៨.៧៧១

៣៩,២៩

៣.១២៥

២.២២៩

៨៩៦

៤០,២០

ចំំណាយបុុគ្គគលិិក

(៧៣.៣១៥)

(៤០.៩០១)

(៣២.៤១៤)

៧៩,២៥

ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

(៣១.៧៩៩)

(១៩.២១៧)

(១២.៥៨២)

៦៥,៤៧

ចំំណាយរំំលស់់

(១៦.៣០៣)

(១២.៩៦៣)

(៣.៣៤០)

២៥,៧៧

១៨២.៧៤៨

១២៦.៣៥៩

៥៦.៣៨៩

៤៤,៦៣

(៧.៩៨១)

(៣.៣៣៦)

(៤.៦៤៥)

១៣៩,២៤

១៧៤.៧៦៧

១២៣.០២៣

៥១.៧៤៤

៤២,០៦

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញខាត

ចំណូលមកពីការប្រាក់សុទ្ធ

ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�ការផ្សេ�េ�ងៗ

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

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០ ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធមានចំំនួួន ១៧៤.៧៦៧លានរៀ�ៀល ដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើង៤២,០៦% ស្មើ�ើ�នឹឹង
៥១.៧៤៤លានរៀ�ៀល ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩ ។ ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញនេះ�ះ គឺឺបណ្តាា�លមកពីីការកើ�ើនឡើ�ើង
៤៣,៨៤%នៃ�ចំំណូូលមកពីីការប្រា�ក់់ និិង ចំំណូូលកម្រៃ�� និិងជើ�ើងសារ ៤៣,០៦% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩។
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5. ការវិភាគចំនេញ(ខាត)ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

១៧៤.៧៦៧

១២៣.០២៣

៥១.៧៤៤

៤២,០៦

ចំំណាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

(៣៨.៤៥០)

(២៣.៩២៨)

(១៤.៥២២)

៦០,៦៩

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងគ្រា

១៣៦.៣១៧

៩៩.០៩៥

៣៧.២២២

៣៧,៥៦

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញខាត

ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ បានទទួួលប្រា�ក់់ចំំណេ�ញបន្ទាា�ប់់ពីីបង់់ពន្ធធ ចំំនួួន ១៣៦.៣១៧លានរៀ�ៀល
ដែ�លបានកើ�ើនឡើ�ើងចំំនួួន ៣៧,៥៦% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩ បង្ហាា�ញអំំពីីការលូូតលាស់់យ៉ាា�ងខ្លាំំ�ងរបស់់ធនាគារ។
ជាលទ្ធធផល ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានអនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹងមូូលធនចំំនួួន ៥,80% និិង អនុុបាតចំំណេ�ញធៀ�ៀបនឹឹង
ទ្រ�ព្្យសកម្មមចំំនួួន ០,៧៣% គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០។

6. ការវិភាគលទ្ធផលលម្អិតក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

សង្ខេ�េបនៃ�របាយការណ៍៍ចំំណេ�ញខាត

ប្រា�ក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធក្នុុ�ងគ្រា�
ការខាតលម្អិិ�តផ្សេ�េ�ងៗ

ប្រាក់ចំណេញលម្អិតសរុប

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០២០
(លានរៀ�ៀល)

ត្រី�ីមាសទីី១
ឆ្នាំំ�២០១៩
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(លានរៀ�ៀល)

គម្លាា�ត
(ភាគរយ)

១៣៦.៣១៧

៩៩.០៩៥

៣៧.២២២

៣៧,៥៦

(១.០៣៧)

(១៧៥)

(៨៦២)

៤៩២,៥៧

១៣៥.២៨០

៩៨.៩២០

៣៦.៣៦០

៣៦,៧៦

7. ការវិភាគកត្តា និងនិន្នាការដែលប៉ះពាល់ស្ថានភាព និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលស្គាា�ល់់ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ មិិនមានកត្តាា�សំំខាន់់ៗ និិងនិិន្នាា�ការ
សំំខាន់់ៗណាដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ឡើ�ើយ។

b. កត្តាសំខាន់ៗដែលប៉ះពាល់ល�ើផលចំណេញ
1. ការវិភាគពីល
 ក្ខខណ្ឌនៃតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់
ធនាគារ ABA ចាត់់ទុុកចំំណុុចខាងក្រោ��ម ជាកត្តាា�ជោ�គជ័័យដែ�លនាំំមកនូូវផលចំំណេ�ញ៖
■

កំណ�ើនមូលនិធិ ដោយសារតម្រូវការបញ្ញើសម្រាប់ធនាគារ រួមជាមួយផលិតផល និងសេវាកម្មប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទ�ៀត

■

កំណ�ើនផលបត្រឥណទាន ដោយសារតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារ មកល�ើផលិតផលកម្ចីរបស់ធនាគារ ជាពិសេសវិស័យ MSME។

កត្តាា�ទាំំងពីីរនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ចូូ�លជាមួួយការបន្តតអភិិវឌ្្ឍលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថលរបស់់ធនាគារ ដែ�លផ្ដដល់់ជូូនអតិិថិិជននូូវផលិិតផល និិងសេ�វា
កម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏៏ទំំនើ�ើប និិងប្រ�កបដោ�យនវានុុវត្តត។
នៅ�ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០ កម្មមវិិធីី ABA Mobile ដែ�លជាប្រ�ព័័ន្ធធបម្រើ��ើសេ�វារូូបវន្តតរបស់់ធនាគារ ទទួួលបានមុុខងារថ្មីី�មួួយ គឺឺកម្ចីី�ភ្លាា�មៗ
តាមរយៈៈបញ្ញើ�ើ�មានកាលកំំណត់់។ មុុខងារនេះ�ះជួួយឲ្្យអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់កម្មមវិិធីី អាចទទួួលបានកម្ចីី�ខ្នាា�តតូូច សម្រា�ប់់តម្រូ�ូវការសាច់់ប្រា�ក់់បន្ទាា�ន់់
ដោ�យមិិនចាំបា
ំ ច់់បិទគណនី
ិ
បញ្ញើ�ើ�
ី
មានកាលកំំណត់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យ្ បាត់់បង់់ការប្រា�ក់់ឡើ�ើយ។ ABA ជាធនាគារដំំបូូងគេ�នៅ�កម្ពុុជា
� ដែ�លអនុុញ្ញា�ា
តឲ្្យអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់សេ�វាធនាគារតាមទូូរស័័ព្ទទ ទទួួលបានកម្ចីី�ភ្លាា�មៗ។
ធនាគារក៏៏បានវិិនិយោិ �គដ៏៏សំំខាន់់នៅ�ក្នុុង
� ការពង្រឹ�ឹងឧបករណ៍៍ស្វ័័�យសេ�វាធនាគារ ដោ�យធ្វើ�ើ�ការដំំណើ�ើងបន្ថែ�ែមនូូវម៉ាាស៊ីី�
� នដាក់់ ATM ម៉ាាស៊ីី�
� នដាក់់/
ដកប្រា�ក់់ ម៉ាា�ស៊ីី�នដាក់់ប្រា�ក់់ ម៉ាា�ស៊ីី�នទូូទាត់់ POS និិងការពង្រី�ីកបណ្ដាា�ញទូូទាត់់តាមកូូដ QR របស់់ខ្លួួ�ន។
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2. ការវិភាគពីការឡ�ើងចុះនៃថ្លៃវត្ថុធាតុដ�ើម
ធនាគារ ABA ប្រ�តិិបត្តិិ�ការនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យសេ�វាកម្មម ដូូច្នេះ�ះ� ការឡើ�ើងចុះះ�នៃ�តម្លៃ�ៃវត្ថុុ�ធាតុុដើ�ើម មិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ធនាគារឡើ�ើយ។

3. ការវិភាគល�ើពន្ធ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំកា
ំ ត់់ ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មច្្បាប់់នៃ�ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុងវិ
�ុ ស័
ិ យ
័ ពន្ធធដារនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ដូូច្នេះ�ះ� ធនាគារ មានកាតព្វវកិច្ច
ិ ក្នុ
ច ង
�ុ
ការបង់់ពន្ធធ ដោ�យអនុុលោ�មទៅ�តាមច្្បាប់់ និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំពាក់់ព័័ន្ធធនានា ដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យអគ្គគនាយដ្ឋាា�នពន្ធធដារនៃ�កម្ពុុ�ជា។
ការបង់់ពន្ធធពាក់់ព័ន្ធ
័ នា
ធ នារបស់់ធនាគារ ជូូនទៅ�អគ្គគនាយដ្ឋាាន
� ពន្ធធដារ គឺឺជាការរួួមចំំណែ�កក្នុុង
� ការអភិិវឌ្្ឍ ក៏៏ដូច
ូ ជាធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ នៅច �
ក្នុុងប្រ
� �ទេ�សកម្ពុុជា
� ងផងដែ�រ។ សម្រា�ប់់អនុុលោ�មភាពល្អអលើ�ើកាតព្វវកិច្ច
ិ ព
ច ន្ធធដារ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានវិិញ្ញាប
�ា នបត្រ�អនុុលោ�ម
ភាពសារពើ�ើពន្ធធប្រ�ភេ�ទ "មាស" ពីីអគ្គគនាយដ្ឋាា�នពន្ធធដារ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�២០១៩ ដែ�លមានសុុពលភាព ២ឆ្នាំំ� សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�ជាប់់ពន្ធធ
២០១៩ និិង២០២០។

4. ការវិភាគល�ើធាតុដែលខុសពីធម្មតានិងធាតុវិសាមញ្ញ
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងទទួួលស្គាា�ល់់ថា ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតដោ�យ
សកម្មមភាពប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ណាមួួយ ដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាសារវន្តត និិងមិិនប្រ�ក្រ�តីីនោះ�ះទេ�។
ទន្ទឹឹ�មនឹឹងការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុស
ុ កូូវីដ
ី -១៩ (COVID-19) សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ពិ
ច ភ
ិ ពលោ�ក មានការធ្លាាក់
� ចុះះ
់ �គួួរឲ្យ្ កត់់សម្គាាល់
� ។
់ ស្រ�បពេ�លជាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងបានវាយតម្លៃ�ៃពីីផលប៉ះះ�ពាល់់របស់់វីរុី ស
ុ កូូវីដ
ី -១៩ មកលើ�ើធនាគារ ហើ�ើយសន្និិ�ដ្ឋាាន
� ថា មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតមកលើ�ើ
របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារទេ�។

c. ការប្រែប្រួលសំខាន់ៗល�ើកា
 រលក់និងចំណូល
ក្នុុ�ងត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ទទួួលបានកំំណត់់ត្រា�កំំណើ�ើននៃ�ចំំណូូលគួួរឲ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ ដោ�យធានាបាននូូវ
ចំំណូូលការប្រា�ក់់សុុទ្ធធសរុុប ២៦៩,៩ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹងកំំណើ�ើន ៥៤,៣៥% ធៀ�ៀបនឹឹងរយៈៈពេ�លដូូចគ្នាា�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩។ ចំំណេ�ញ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការមានចំំនួួនសរុុប ១៨២,៧ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ដែ�លខ្ពពស់់ជាង ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០១៩ ប្រ�មាណ ៤៤,៦៣%។

d. ផលប៉ះពាល់នៃការប្តូររូបិយប័ណ្ណអត្រាការប្រាក់និងថ្លៃទំនិញ
ធនាគារវឌ្្ឍនៈៈអាស៊ីី� ចំំកាត់់ ប្រ�កាន់់ភ្ជាប់
�ា នូ
់ វូ យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រមិន
ិ បណ្ដោ�ោ�យឲ្យ្ ទទួួលរងហានិិភ័យ
័ ពីីស្ថាន
�ា ភាពរូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណប
ណ រទេ�សចំំហច្រើ��ើន។ ស្ថាាន
�
ភាពចំំហនៃ�រូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងចាត់់ចែ�ងជាប្រ�ចាំំ ដោ�យធៀ�ៀបនឹឹងតម្រូ�ូវការប្រ�តិិបត្តិិ�ការរូូបិិយប័័ណ្ណណរបស់់អតិិថិិជន
និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យសកម្មម ទ្រ�ព្្យអសកម្មម និិងមូូលធនភាគហ៊ុុ�និិករបស់់ធនាគារ ដោ�យលៃ�យ៉ាា�ងណាធានាបាននូូវនិិរន្តតរភាពនៃ�ប្រា�ក់់
ចំំណេ�ញជូូនធនាគារ។
ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ អត្រា�ការប្រា�ក់់ ធនាគាររក្្សាបាននូូវគោ�លនយោ�បាយអត្រា�ការប្រា�ក់់ថេ�រស្រា�ប់់ប្រា�ក់បញ្ញើ�ើ�
់
និិងកម្ចីី�របស់់ខ្លួន
�ួ ។ ដូូច្នេះ�ះ� ធនាគារមិិន
មានការប្រែ��ប្រួ�ួលជាសារវន្តតណាមួួយពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអត្រា�ការប្រា�ក់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរបាយការណ៍៍នេះ�ះឡើ�ើយ។
ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�តម្លៃ�ៃទំំនិិញ មិិនបង្កកផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ធនាគារឡើ�ើយ។

e. ផលប៉ះពាល់នៃអតិផរណា
អត្រា�អតិិផរណានៅ�កម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ ត្រូ�ូវបានព្្យាករណ៍៍ដោ�យធនាគារអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាស៊ីី� (ADB) ថាមានកម្រិ�ិតត្រឹ�ឹម ២,១%។ នៅ�ក្នុុ�ង
ត្រី�ីមាសទីី១ ឆ្នាំំ�២០២០ មិិនមានផលប៉ះះ�ពាល់់ជាសារវន្តតនៃ�អតិិផរណាមកលើ�ើចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារឡើ�ើយ។

f. គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសារព�ើពន្ធនិងរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដើ�ើមឆ្នាំំ�២០២០ កម្ពុុ�ជាជួួបប្រ�ទះះនឹឹងបញ្ហាា�ប្រ�ឈមសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដោ�យសារការដកចេ�ញនូូវកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងជាមួួយអឺឺរ៉ុុ�ប ''អនុុគ្រោះ��ះពន្ធធលើ�ើ
គ្រ�ប់់មុុខទំំនិិញ លើ�ើកលែ�ងតែ�អាវុុធ'' (EBA) និិងការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុុសកូូវីីដ-១៩។ វិិស័័យកាត់់ដេ�រ វិិស័័យសេ�វាកម្មម វិិស័័យទេ�សចរណ៍៍
និិងវិិស័័យសំំខាន់់ៗសម្រា�ប់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចជាច្រើ��ើ
ច
នទៀ�ៀត ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មជួួបបញ្ហាា�លំំបាក។
ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាបានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសព័័ត៌៌មាន លេ�ខធ១៣-០២០-០០២ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០ ស្តីី�ពីីវិិធានការបន្ថែ�ែម
ដើ�ើម្្បីីសម្រួ�ួល និិងជំំរុញ
ុ ដល់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុឲ្
� យ្ មានសន្ទទនីយ
ី ភាពរឹឹងមាំំ។ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុជា
� បានពន្្យាពេ�លឲ្្យរក្្សាកម្រិ�ិតទ្រ�នាប់់ដើ�ម
ើ
ទុុនខនស៊ើ�ើ�វេេសិិន (CCB) មកត្រឹ�ម
ឹ ៥០% កាត់់បន្ថថយអត្រា�ការប្រា�ក់់អប្្បបរមានៃ�ប្រ�តិិបត្តិកា
�ិ រផ្តតល់់សន្ទទនីយ
ី ភាពដោ�យមានការធានា (LPCO)
ចំំនួួន០,៥% កាត់់បន្ថថយអត្រា�ការប្រា�ក់់លើ�ើមូូលបត្រ�អាចជួួញដូូរបាន (NCD) ចារឹឹកជារៀ�ៀលនិិងជាដុុល្លាា�រអាមេ�រិិកក្នុុ�ងកម្រិ�ិតសមស្រ�ប និិង
កាត់់បន្ថថយអត្រា�ប្រា�ក់់បម្រុ�ង
ុ កាតព្វវកិច្ច
ិ (ច RRR) ពីី៨% ចំំពោះ�ះប្រា�ក់់រៀ�ៀល និិង ១២,៥%ចំំពោះ�ះរូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណ មកត្រឹ�ម
ឹ ៧%ចំំពោះ�ះប្រា�ក់់រៀ�ៀលនិិង
រូូបិិយប័័ណ្ណណ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៦ខែ� ចាប់់ពីីខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២០។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាបានកាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិតអនុុបាតក្រ�ប
ខ័័ណ្ឌសន្ទទ
ឌ
នីីយភាព (LCR) ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតសមស្រ�បតាមការចាំំបាច់់។
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ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០ ធនាគារជាតិិ នៃ�កម្ពុុ�ជា បានចេ�ញសារាចរណែ�នាំំគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឲ្្យរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិិញ ដើ�ើម្្បីីរក្្សា
ស្ថិិ�រភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គាំំទ្រ�សកម្មមភាពសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច និិងសម្រា�លបន្ទុុ�កដល់់អ្ននកជាប់់កម្ចីី�ដែ�លជួួបប្រ�ទះះបញ្ហាាលំំ
� បាក់់ក្នុងប
�ុ ង់់កម្ចីី�អំំឡុុងពេ�លនៃ�ការរីីករាល
ដាលនៃ�វីីរុស
ុ កូូវីដ
ី -១៩។ សារាចរណែ�នាំំនេះ�ះតម្រូ�ូវឲ្្យគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ហិិរញ្ញញវត្ថុុបង្កើ�ើ�
�
តគោ�លនយោ�បាយ និិងនីតិ
ី វិិ ធី
ិ ក្នុ
ី ង
�ុ ការរៀ�ៀបចំំឥណទានឡើ�ើងវិញ
ិ
និិងយកចិិត្តតទុក
ុ ដាក់់បន្ថែ�ែមដល់់អតិិថិជ
ិ ន ជាពិិសេ�សអតិិថិជ
ិ នស្ថិិ�តក្នុុងវិ
� ស័
ិ យ
័ ទេ�សចរណ៍៍ វិិស័យ
័ កាត់់ដេ�រ វិិស័យ
័ សំំណង់់ និិងវិស័
ិ យ
័ ដឹឹកជញ្ជូូ�ន។
វិិធានការនេះ�ះរួួមជាមួួយការផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មពីីរាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា មានគោ�លបំំណងគាំំទ្រ�ជាពិិសេ�សចំំពោះ�ះវិិស័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
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