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ខលៃរឹមសារសំខាន់ៗ
2016 ោឆ្ជាំបន្វឌជាឍនភាពរបស់ធនាគារABA បោយសបបមចបាននូវបោគជ័យសំខាន់ៗោបបចើន
តែលក្ខុងបនាះមានការបបងកើនភាគហុ៊នរបស់ធនាគារោតិមនកាណោនិងការអបអរសាទរខួប
20 ឆ្ជាំរបស់ខលៃលួន។ធនាគារបានពបងរឹងកិតជាយានុភាពយ៉ជាងរន្ទឺក្ខុងបរិបទបបកួតបបតជងខ្ស់និងបាន
សាងមូលោ្ជានែ៏រឹងមាំបែើមជាបីនំាមកនូវភាពកាន់តតរីកចបបមើនក្ខុងឆ្ជាំបន្បន្ាជាប់មកបទៀត។លទ្ធផល
បនះមិនមានអី្គួរឲជាយភ្ាជាក់បផអើលប�ើយពីបបរះABA បានក្ាជាយោធនាគារមួយក្ខុងចំបណមធនាគារ
ធំៗទំាង5  បបចាំបបបទសកម្ខុោបបកាយពីទទួលបានកំបណើនគួរឲជាយកត់សម្ាជាល់បលើបគប់បគាលបៅ
សំខាន់ៗ។បបាក់ចំបណញសុទ្ធរបស់បយើងបកើនបានបបមាណ82%តែលបតរូវនរឹង29 លានែុល្ាជារ
អាបមរិកសបមាប់ឆ្ជាំបនះខណៈបពលតែលបទពជាយសកម្មបកើនបលើស1រន់លានែុល្ាជារអាបមរិក
តែលបស្មើនរឹង1.099 រន់លានែុលា្ជារអាបមរិកបតរឹមែំណច់ឆ្ជាំ2016 ។

បោយបប្ោ្ជាបធ្ើោធនាគារតែលបបោជនកម្ខុោបជឿទុកចិត្ABA ទទួលបានកិតិ្នាមោធនាគារ
តែលមានតារាងតុលជាយការរឹងមាំនិងសិ្រភាពក្ខុងការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ខុ។បតង់បនះបធ្ើឲជាយបយើងមាន
សមត្ភាពបគប់បគាន់ក្ខុងការផ្ល់នូវបណ្ជាបសវាកម្មហិរញ្ញវត្ខុែ៏សមជាបូរតបបនិងឈានមុខែល់
អាជីវកម្មខា្ជាតតូចនិងមធជាយម,មីបករូអាជីវកម្ម,និងបុគ្គលខណៈបពលតែលបយើងតបមង់បឆពជាះបៅ
រកបគាលបៅយ៉ជាងរឹងមាំគទឺតបបក្ាជាយខលៃលួនបៅោអ្កផ្គត់ផ្គង់បសវាហិរញ្ញវត្ខុលំោប់បលខ1  បៅកម្ខុោ
តែលអាចពរឹងរក់បាន,ងាយបសួលបបបើបបាស់,មានបបចចេកវិទជាយាទំបនើបឈានមុខនិងងាយបសួល
ក្ខុងការបៅទទួលយក។

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ
ក្ខុងឆ្ជាំ តែលសបបមចបានសមិទ្ធិែ៏បលចប្្ជាបនះធនាគារោតិមនកាណោបានក្ាជាយោមែគូ
យុទ្ធសាសស្កាន់តតរឹងមំាប�ើងៗ។បៅក្ខុងតខឧសភាបយើងបានបបកាសពីកំបណើនភាគហុ៊ន
របស់ធនាគារោតិមនកាណោបៅក្ខុងធនាគារABA តែលបកើនពី42  ែល់90 ភាគរយ។

បនះោបលើកទី1សបមាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ខុក្ខុងបសុកតែលបគរឹះស្ាជានហិរញ្ញវត្ខុអាបមរិកខាងបជើងទទួល
បានភាគហ៊ុនបលើសលប់បៅក្ខុងធនាគារបបបទសកម្ខុោ។ធនាគារABAោសមាជិកបពញសិទ្ធិ
មនធនាគារោតិមនកាណោបគុបបពមទាំងមានតផនការអនាគតចជាបាស់លាស់តែលគាំបទយ៉ជាង
បពញទំហរឹងពីធនាគារោតិមនកាណោ។

បណ្ជាញសាខារបស់បយើងបានរីករាយនរឹងតផលៃផ្ជារីកចបបមើនោបន្បទៀត។ បៅែំណច់ឆ្ជាំ
2016បយើងពបងីកបាន42 សាខាទូទាំងបបបទសតែលតួបលខបនះបងា្ជាញថាបយើងពបងីកបាន
27 ភាគរយបបបៀបបធៀបបៅនរឹងរយៈកាលចុងបបកាយមនរបាយការណ៍។ឥ�ូវបនះបបោពលរែ្ឋ
បៅក្ខុងបសុកកណ្ជាលស្រឹង,បាទី,បមមត់,រមរក៍,ថ្មបគាល,តជាបូងឃ្មខុំ,បនា្ជាយមានជ័យ,ផជាសារ
បលើបសៀមរាបនិងតសនសុខភំ្បពញអាចទទួលបានបសវាបពញបលញនិងអាចរីករាយោមួយ
បសវាកម្មឈានមុខរបស់បយើង។ការបបតិបតិ្បបកបបោយសង្គតិភាពមនយទុ្ធសាសស្រយៈបពល
តវងបធ្ើឲជាយធនាគារABA កា្ជាយោធនាគារធំទី3  តផ្កបណ្ជាញសាខា។

តផ្កធនាគារស័្យបសវាក៏ទទួលបានភាពរីកចបបមើនគួរឲជាយកត់សមា្ជាល់ផងតែរបៅក្ខុងឆ្ជាំ2016
កនលៃងបៅបនះ។ែូចខ្ខុំបានបញ្ជាក់កាលពីបែើមឆ្ជាំ2017  អី៊ចរឹងថាចំនួនអ្កបបបើបបាស់កម្មវិធីទូរស័ព្
បានហក់ប�ើងហួស50,000  រួចបៅបហើយ។បតង់បនះបានបញ្ជាក់ឲជាយបឃើញពីភាពបជឿោក់ពី
អតិថិជនរបស់បយើងក្ខុងការបបបើបបាស់កម្មវិធីនិងការបបតៀមខលៃលួនរបស់ពួកគាត់ក្ខុងការបសវាយក
បបចចេកវិទជាយាតែលបធ្ើឲជាយជីវិតកាន់តតសីុវិល័យនិងងាយបសួល។មិនតតបុ៉បណណជាះកម្មវិធីទូរស័ព្របស់
បយើងគាបំទមុខងារសុវតិ្ភាពឈានមុខបហើយបតរូវបានបបបើបបាស់សបមាប់បបតិបតិ្ការបសវាធនាគារ
បបចាំមថងៃ។បយើងបៅតតបន្ពបងរឹងឲជាយបបបសើរប�ើងនូវកម្មវិធីបនះបោយចាត់ទុកោកតនលៃងសំខាន់
សបមាប់អតិថិជនទទួលបសវានាបពលអនាគត។

កម្មវិធីទូរស័ព្បគាន់តតោតផ្កមួយមនទបមង់កម្មវិធីពហុបមឌាតែលបយើងបៅថាបសវាធនាគារ
ឆ្ជាតមវ(SMART  Banking)។បយើងបានោក់ទបមង់កម្មវិធីបនះឲជាយបបបើបបាស់ក្ខុងឆ្ជាំ2015បែើមជាបី

សាររ្រស់នាយកប្រតិ្រត្ិ
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ផ្ល់ែល់អតិថិជននូវបសវាកម្មធនាគារបបកបបោយភាពមច្បបឌិតនិងបពញបោយភាពបត់តបន
តែលអតិថិជនអាចបធ្ើបបតិបត្ិការហិរញ្ញវត្ខុខលៃលួនឯង24 បមា៉ជាងោបរៀងរាល់មថងៃបោយមិនចាំបាច់
អបញជើញមកកាន់ធនាគារឬសាខាណមួយប�ើយ។បៅក្ខុងឆ្ជាំ2016 ទបមង់កម្មវិធីបនះបតរូវ
បានពបងរឹងកាន់តតបបបសើរបោយបណ្ជាញមា៉ជាសុីនATMបតរូវបានពបងកី30% បហើយបានោប់
ចំណត់ថ្ាជាក់បលខ2  ធំោងបគបៅក្ខុងបបបទស(167 ម៉ាជាសីុន)ខណៈតែលចំនួនម៉ាជាសីុនោក់បបាក់
kiosksបកើនែល់62 មា៉ជាសុីនបៅទូទាំងបបបទស។

ោតផ្កមួយមនការអភិវឌជាឍបសវាធនាគារសបមាប់អតិថិជនោបុគ្គលបយើងបានចាប់បផ្ើមបចញកាត
ឥណពន្ធនិងឥណទានផ្ជាទីបនៀមោមួយវីសានិងម៉ាជាស្័រកាត។បយើងក៏បានក្ាជាយោធនាគារ
តែលបចញកាតUnionPay  របស់បបបទសចិនបានបបចើនោងបគផងតែរបៅបបបទសកម្ខុោបោយ
មានចំនួនបបចើនោង60,000 កាត។បយើងបានពបងីកចបងា្ជាមបសវាកម្មរបស់បយើងបហើយបាន
បតន្មបសវាកម្ម្ នារ៉ាជាប់រងបោយចាប់មែគូោមួយបកុមហុ៊ន្ នារ៉ាជាប់រងបមនូឡាយហ៍្តែលោ
បកុមហ៊ុនមួយក្ខុងចំបណមបកុមហ៊ុន្ នារ៉ាជាប់រងអាយុជីវិតឈានមុខរបស់ពិភពបលាក។ឥ�ូវ
បនះអតិថិជនរបស់ធនាគារABA អាចបស្ើសំុបសវា្ នារ៉ាជាប់រងអាយុជីវិតពីបកុមហុ៊នបមនូឡាយ
ហ្៍បហើយបធ្ើការបង់បុព្លាភតាមរយៈធនាគារ។

បៅក្ខុងតខកកកោឆ្ជាំ2016បយើងបានោក់ឲជាយបបបើបបាស់បបកបបោយភាពបោគជ័យនូវបសវាទូទាត់
រហ័សបបកាមកិចចេសហបបតិបតិ្ការោមួយធនាគាររណិជជនិងមីបករូហិរញ្ញវត្ខុចំនួន13 ។កម្មវិធី
បនះបតរូវបានផ្លួចបផ្ើមនិងបគប់បគងបោយធនាគារោតិមនកម្ខុោតែលអនុញ្ជាតឲជាយអតិថិជនបផ្ើ
បបាក់បានភ្ាជាមៗក្ខុងចំបណមបគរឹះស្ាជានហិរញ្ញវត្ខុតែលបានចូលរួមក្ខុងកម្មវិធីបនះ។បលើសពីបនះ
បទៀតកម្មវិធីបនះបានពបងរឹងភាពបជឿទុកចិត្របស់អតិថិជនមកបលើបបព័ន្ធធនាគារនិងជួយែល់
ពួកគាត់ក្ខុងការសបមបខលៃលួនបៅតាមបបចចេកបទសធនាគារទំបនើប។

ឆ្ជាំ2016 ោយុគសម័យែ៏បតចះបតចង់សបមាប់ធនាគារABA ជំុវិញការទទួលស្ាជាល់ពីអន្រោតិ។
បយើងបានបញ្ជាក់ឲជាយបឃើញពីការបប្ោ្ជាចិត្របស់បយើងចំបរះអតិថិជននិងបលើភាពឥតបខាចជាះក្ខុង
ទីផជាសារបោយទទួលបានរនរង្ាជាន់អន្រោតិធំៗចំនួន3។ធនាគារABAបតរូវបានផ្ល់រនរង្ាជាន់
ោធនាគារប្្ើមបំផុតបៅបបបទសកម្ខុោបោយទសជាសនាវែី្Global  Finance,Euromoney,និង
The  Banker។ការទទួលសា្ជាល់បនះ្ លៃខុះបញចជាំងពីការអនុវត្ការងារបបបមើបសវាអតិថិជននិងការ
សបបមចបានសមិទ្ធផលរបស់បយើងក្ខុងការផ្គត់ផ្គង់នូវែំបណះបសាយហិរញ្ញវត្ខុ។

ោក់តស្ងសមិទ្ធិទាងំបនះោលទ្ធផលមនកិចចេខិតខំបបរឹងតបបងរបស់បកុមការងាររបស់បយើងបហើយ
ខ្ខុំគិតថាបយើងមា្ជាក់ៗបានរួមចំតណកក្ខុងវិភាគទានតែលនាំមកនូវកំបណើនែល់ធនាគារABA។

សមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុ
សបមាប់ភាគហុ៊និករបស់បយើងបយើងបាននាំមកនូវលទ្ធផលគួរឲជាយកត់សម្ាជាល់ក្ខុងតផ្កសមិទ្ធផល
ហិរញ្ញវត្ខុទាំងតផ្កមានការបបាក់និងគា្ជានការបបាក់៖

បទពជាយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារហក់ប�ើងហួស1 រន់លានែុលា្ជារអាបមរិកបោយសបបមចបាន
រហូតែល់1.099 រន់លានែុលា្ជារនាែំណច់ឆ្ជាំ2016  បោយបកើនពី805 លានែុលា្ជារអាបមរិក
តាំងពីែំណច់ឆ្ជាំ2015។

Q ផលបបតបបាក់បបញ្ញើបកើនប�ើងែល់856 លានែុលា្ជារអាបមរិកបធៀបបៅឆ្ជាំ2015 
មានបតរឹម654 លានែុលា្ជារអាបមរិកបោយបកើនបាន31% ។

Q ផលបបតបបាក់កមចេីបកើនប�ើងែល់789 លានែុលា្ជារអាបមរិកបបើបធៀបនរឹងមួយឆ្ជាំ
មុនបតរឹម484 លានែុលា្ជារអាបមរិកបោយបកើនបាន63%។

អរគុណែល់វិធីសាសស្ផ្ល់កមចេីបបកបបោយលក្ណៈបតរឹមបតរូវតែលមានការវិភាគតាមករណី
យ៉ជាងហ្មត់ចត់និងការបចៀសវាងនូវកមចេីហានិភ័យែល់វិស័យនានាតែលជួយែល់បញ្ជាបំបបា៉ជាង

បសែ្ឋកិចចេបនាះបយើងអាចរកជាសាបាននូវឥណទានអវិជជមានឲជាយសិ្តបៅកបមិតទាបបំផុត។ក្ខុងឆ្ជាំ
2016 អបតាNPL  របស់បយើងបាន្ ្ជាក់មកបៅបតរឹម0.2% ប៉ុបណណជាះ។

ោលទ្ធផលបយើងសបបមចបានកំបណើន82% ក្ខុងបបាក់ចំបណញសុទ្ធតែលមានតមមលៃ29 លាន
ែុល្ាជារអាបមរិកសបមាប់ឆ្ជាំ2016តែលបង្ាជាញពីការចំបណញមូលធន25%ខ្ស់ោងកបមិតមធជាយម
ក្ខុងវិស័យធនាគារបៅកម្ខុោ។

បគាលបៅឆ្ជាំ2017
ក្ខុងឆ្ជាំ2017 បនះធនាគារABA បប្ោ្ជាពបងីកចំតណកទីផជាសាររបស់ខលៃលួនបហើយនរឹងបន្ពបងីក
សាខាបតន្មបៅក្ខុងបបបទសកម្ខុោ។ធនាគារABAនរឹងបន្ផ្ល់នូវបទពិបសាធធនាគារែ៏លអ
បំផុតនិងនាំមកនូវែំបណះបសាយហិរញ្ញវត្ខុតាមឌីជីថលទំបនើបែល់អតិថិជន។ការបប្ោ្ជាចិត្
របស់និបយជិតជួយបយើងឲជាយផ្ល់បសវាកម្មោទីបពញចិត្ែល់អតិថិជនតាមរយៈផលិតផលនិង
បសវាកម្មរបស់បយើង។បយើងនរឹងបន្យកចិត្ទុកោក់បលើការពបងីកបតន្មមូលោ្ជានអតិថិជន
របស់បយើងបែើមជាបី្ នាពីកំបណើនបបកបបោយសិ្រភាពនិងបពញបោយអត្បបបយជន៍សបមាប់
អនាគត។ទាំងបនះអាចសបបមចបៅបានតាមរយៈវិធីសាសស្និងែំបណះបសាយបបកបបោយ
ភាពមច្បបឌិត។អី្ៗបគប់យ៉ជាងតែលបយើងនរឹងអនុវត្ក្ខុងឆ្ជាំ2017 នរឹងបតរូវតផអកបលើយុទ្ធសាសស្“ 

ទូរស័ព្មែោអាទិភាព”ោមូលោ្ជាន។បបបទសកម្ខុោោបបបទសមានវិបសសភាពោមួយបបោជន
វ័យបក្មងតែលឆប់សបមបខលៃលួនបៅតាមបបចចេកវិទជាយាថ្មីៗ។បយើងក៏បបគាងនរឹងោក់ឲជាយបបបើបបាស់នូវ
គបបមាងថ្មីៗ មួយចំនួនតែលនរឹងបធ្ើឲជាយអតិថិជនកំពុងបបបើបបាស់បសាប់មានភាពកាន់តតងាយបសួល
និងបលឿនរហ័សបោយបបបើបបាស់បបចចេកវិទជាយាទូរស័ព្មែ។តផ្កកមចេីបយើងនរឹងបន្អនុវត្យុទ្ធសាសស្
បោយយកចិត្ទុកោក់ខ្ស់បលើការគាបំទមីបករូអាជីវកម្មនិងអាជីវកម្មខ្ាជាតតូចនិងមធជាយមនានា។

ខ្ខុំមានបសចកី្បសាមនសជាសរីករាយោមួយការផ្ល់ឱកាសសបមាប់ធនាគារក្ខុងឆ្ជាំ2017 បហើយខ្ខុំ
សូមតថលៃងអំណរគុណចំបរះភាគីរក់ព័ន្ធ,ភាគហ៊ុនិក,អតិថិជន,ថា្ជាក់បគប់បគងនិងនិបយជិត
ទាំងអស់សបមាប់ការបន្គាំបទក្ខុងឆ្ជាំ2016  កនលៃងមកបនះ។

Askhat Azhikhanov
នាយកបបតិបត្ិ
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អំពីធនាគារABA

ធនាគារABA គទឺោធនាគារមួយក្ខុងចំបណមបគរឹះសា្ជានផ្គត់ផ្គង់បសវាធនាគារោន់ខ្ស់បៅក្ខុង
បបបទសកម្ខុោតែលបានបបងកើតប�ើងបៅឆ្ជាំ1996មានបឈ្ាជាះថាធនាគារវឌជាឍនៈអាសីុចំកាត់
(Advanced Bank of Asia Limited)។

ក្ខុងរយៈបពលោង20 ឆ្ជាំមនការអភិវឌជាឍនិងវឌជាឍនភាពធនាគារ ABAបានពបងរឹងកិត្ិនាមរបស់
ខលៃលួនបៅក្ខុងទីផជាសារបហើយោប់ោធនាគារមួយក្ខុងចំបណមធនាគាររណិជជលំោប់កំពូលបៅ
ក្ខុងបបបទស។សព្មថងៃបនះបយើងមានផ្គត់ផ្គង់បណ្ជាបសវាកម្មសមជាបូរតបបែល់អតិថិជននានា
តែលរួមមានអតិថិជនោបុគ្គល,មីបករូអាជីវកម្ម,អាជីវកម្មខ្ាជាតតូចនិងមធជាយម,និងសាជីវកម្ម
បផជាសងៗ។ោមួយបណ្ជាញសាខា42 , ម៉ាជាសីុនោក់បបាក់Kiosks  62,និងម៉ាជាសីុនATM  167 
ទូទាំងបបបទស(បតរឹមមថងៃ31តខធ្ូឆ្ជាំ2016)បយើងបានពបងីកវិសាលភាពបែើមជាបីបបបមើអតិថិជន
ឲជាយកាន់តតទូលំទូលាយោមួយនរឹងបណ្ជាបសវាហិរញ្ញវត្ខុឈានមុខរបស់ខលៃលួន។

ធនាគារABA មានជំនាញវិោ្ជាជីវៈបបកបបោយបបសិទ្ធភាពតែលបប្ោ្ជាចិត្ខ្ស់ក្ខុងការតថរកជាសា
និងបលើកកម្ស់សមិទ្ធផលរបស់បយើង។គណៈបគប់បគងចបមុះោតិសាសន៍នំាមកនូវជំនាញ

តែលមានគុណភាពខ្ស់និងបធ្ើឲជាយធនាគារ ABA អាចអនុវត្បសបតាមស្ង់ោរអន្រោតិទាំង
តផ្កបសវានិងសុវត្ិភាព។

បៅតខកកកោឆ្ជាំ2014ធនាគារោតិមនកាណោតែលោធនាគារលំោប់“A+”បានចូលរួម
ក្ខុងរចនាសម្័ន្ធភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារABA។គិតបតរឹមមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016ធនាគារោតិ
មនកាណោបានក្ាជាយោភាគហុ៊និកែ៏ធំរបស់ធនាគារABA បោយមានភាគហុ៊ន90% មន
ភាគហ៊ុនសរុបរបស់ធនាគារABA។

កិតិ្នាមហរិញ្ញវត្ខុែ៏បលចប្្ជាបំផុតទទួលសា្ជាល់ោសកលបលើកិចចេខិតខំបបរឹងតបបងរបស់ធនាគារ
ABAគទឺនាំមកនូវផលិតផលនិងបសវាកម្មលអបំផុតជូនែល់អតិថិជនៈ

Q ទសជាសនាវែ្ីThe Bankerបានបបសិទ្ធនាមឲជាយធនាគារABA ថាោធនាគារប្្ើមបបចាំ
ឆ្ជាំ2014 និង2016។រនរង្ាជាន់បនះទទួលស្ាជាល់ពីភាពរឹងមំាតផ្កហិរញ្ញវត្ខុរបស់
ធនាគារABA ការនាំមកនូវផលិតផលបបកបបោយភាពមច្បបឌិតនិងគំរូអាជីវកម្ម។

Q ទសជាសនាវែី្Euromoneyបានផ្ល់កិតិ្នាមែល់ធនាគារABA ថាោធនាគារែ៏លអ
ផ្ជាច់បគបបចាំបបបទសកម្ខុោសបមាប់ឆ្ជាំ2014,  2015, និង2016 ចំបរះគុណភាព,
បសវា,ភាពមច្បបឌិតនិងកិចចេខិតខំជំរុញឲជាយវិស័យធនាគារកម្ខុោឈានែល់កបមិត
ខ្ស់ថ្មីមួយបទៀត។

Q ទសជាសនាវែី្Global  Finance ផ្ល់រនរង្ាជាន់ែល់ធនាគារABA ថាោ” ធនាគារ
តែលមានទីផជាសារបលចប្្ជាោងបគបៅក្ខុងបបបទសកម្ខុោបបចំាឆ្ជាំ2015”ផងតែរ។
រនរង្ាជាន់បនះទទួលស្ាជាល់ពីការបប្ោ្ជាចិត្របស់បកុមការងារក្ខុងការផ្ល់ជូនអតិថិជន
នូវផលិតផលតាមតបមរូវការនិងែំបណះបសាយហិរញ្ញវត្ខុបបកបបោយភាពមច្បបឌិត។
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ចក្ខុវិស័យប្រសកកម្មនិងគុណតមមលៃរ្រស់បយើង

សុចរិតភាពនិងបសចក្ីបគារព

បៅធនាគារABAបយើងចាត់ទុកចំណុចបនះោការទទួលខុសបតរូវខ្ស់របស់ធនាគារតែល
បតរូវបបបមើបសវាជូនអតិថិជនទាំងអស់បបកបបោយភាពសុចរិតនិងបសចក្ីបគារព។

ការចូលរួមចំតណក

បៅធនាគារABAបយើងមានបំណងចូលរួមចំតណកបធ្ើឲជាយកាន់តតបបបសើរសបមាប់បបបទស
កម្ខុោ។បយើងចង់បែើរតួនាទីតែលផ្ល់សារបបបយជន៍សបមាប់ការរស់បៅរបស់អតិថិជន
និងសបមាប់អនាគតរបស់បបបទសទាំងមូល។

ទំនុកចិត្និងភាពោមែគូ

បៅធនាគារABAបយើងបៅទីបនះបែើមជាបីជួយសបមរួលនិងោជំនួយការរបស់បលាកអ្ក។
បយើងខិតខំបធ្ើខលៃលួនឲជាយកា្ជាយោមែគូែ៏លអតែលអតិថិជនរបស់បយើងអាចបជឿទុកចិត្បាន។

និរន្រភាពនិងការរីកចបបមើន

បៅធនាគារABA បយើងតតងតតគិតគូរអំពីអនាគតរបស់ធនាគារនិងបបោពលរែ្ឋកម្ខុោ
បពមទាំងបបបទសកម្ខុោផងតែរ។បយើងសូមបងា្ជាញនូវការបប្ោ្ជាចិត្ែ៏បមាះមុតែូចគា្
ចំបរះបុគ្គលិកក៏ែូចោអតិថិជនរបស់បយើងផងតែរ។បនះគទឺោវិធីសាសស្មួយតែល
អាចឲជាយបយើង្ នាបាននូវការរីកចបបមើនបបកបបោយនិរន្រភាពរបស់ធនាគារ។

គុណភាពមនបសវាកម្ម

បៅធនាគារABAបយើងខិតខំតស្ងរកែំបណះបសាយបែើមជាបីប្លៃើយតបចំបរះរាល់តបមរូវ
ការបសវាធនាគារទាងំអស់។បយើងមានបំណងផ្ល់បសវាកម្មធនាគារបបកបបោយទំនុក
ចិត្និងមានបបចចេកវិទជាយាទំបនើបបំផុតសបមាប់អតិថិជនកម្ខុោទាងំអស់ទាងំមាចជាស់គណនី
ផ្ជាល់ខលៃលួននិងមាចជាស់គណនីអាជីវកម្ម។

បកមសីលធម៌និងសុជីវធម៌

បៅធនាគារABAបយើងមានការយកចិត្ទុកោក់ចំបរះការទទួលខុសបតរូវតផ្កសង្គម។
បយើងនរឹងអនុវត្ស្ង់ោរបកមសីលធម៌ខ្ស់និងមានសុជីវធម៌រវាងគ្ាជានិងគ្ាជាបពមទាងំអី្
បគប់យ៉ជាងតែលបយើងកំពុងបធ្ើទាងំបៅក្ខុងនិងបបរៅធនាគារ។ទាងំបនះគទឺោបគាលការណ៍
តែលបបងកើតប�ើងោមូលោ្ជានបគរឹះសបមាប់ទំនាក់ទំនងបបចំាមថងៃោមួយអតិថិជននិង
សហគមន៍តែលបយើងកំពុងផ្ល់បសវាជូនក៏ែូចោោមួយបុគ្គលិករបស់បយើងផងតែរ។

ចក្ខុវិស័យរបស់ធនាគារគទឺបែើមជាបីក្ាជាយោធនាគារលំោប់បលខមួយបបចាំបបបទស
បលើតផ្កផ្គត់ផ្គង់បសវាធនាគារតែលអាចពរឹងរក់បាន,ងាយបសួលបបបើបបាស់,
មានបបចចេកវទិជាយាទំបនើបឈានមុខនិងងាយបសួលក្ខុងការបៅទទួលយក។បយើង
មានបំណងក្ាជាយោធនាគារមួយតែលបបោពលរែ្ឋកម្ខុោបជឿទុកចិត្ក្ខុងការ
បំបពញតបមរូវការបសវាធនាគារផ្ជាល់ខលៃលួននិងបសវាធនាគារសបមាប់អាជីវកម្ម
របស់ពួកគាត់ផងតែរ។

បបសកកម្មរបស់បយើងគទឺបែើមជាបីជួយែល់បបបទសកម្ខុោ,អាជីវកម្មកម្ខុោនិង
ពលរែ្ឋកម្ខុោបៅក្ខុងការកសាងអនាគតកាន់តតទូលំទូលាយនិងបតចះបតចង់
សបមាប់ខលៃលួននិងបបបទសោតិតាមរយៈការផ្ល់បសវាធនាគារបបកបបោយជំនាញ
វិោ្ជាជីវៈខ្ស់និងបបចចេកវិទជាយាទំបនើបបំផុតក្ខុងវិស័យធនាគារសបមាប់ទាងំអស់គ្ាជា។

បយើងចាត់ទុកខលៃលួនឯងថាោមែគូែ៏លអមួយសបមាប់សហគមន៍កម្ខុោក៏ែូចោ
អាជីវកម្មនិងបុគ្គលឯកជនផងតែរ។បយើងបៅទីបនះបែើមជាបីបបបមើបសវាកម្ម
ជូនបបបទសកម្ខុោ។

ចក្ខុវិស័យរបស់បយើង

គុណតមមលៃរបស់បយើង

បបសកកម្មរបស់បយើង
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ការគូស្រញ្នាក់អំពីសា្នានភាពហិរញ្ញវត្ខុ
ឆ្ជាំសារបពើពន្ធគិតបតរឹមមថងៃទ3ី1តខធ្ូ 2013 2014 2015 2016

តារាងតុលជាយការ(គិតោលានែុលា្ជារអាបមរិក)

បបាក់បបញ្ញើសរុប 276.9 433.4 654.4 855.8

ឥណទានែុលសរុប 179.3 271.5 483.7 789.1

មូលធន 41.5 64.0 100.0 129.0

បទពជាយសកម្មសរុប 322.7 505.0 805.6 1,098.5

គណនីលទ្ធផល(គិតោលានែុលា្ជារអាបមរិក)

ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ 11.4 17.8 32.0 54.2

ចំណូលមថលៃបសវានិងកមបមបជើងសាសុទ្ធ 4.5 6.8 8.29 13.4

ចំបណញសុទ្ធ 4.0 7.5 16.0 29.0

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគនលៃរឹះ(%)

ROAE 10.2 14.2 19.5 25.3

ROAA 1.4 1.8 2.4 3.1

មថលៃបែើម/ចំណូល 57.1 57.5 46.4  39.4 

អនុបាតសាច់បបាក់ងាយបសួល 50.6 54.6 54.1 73.2

បបាក់បបញ្ញើបធៀបនរឹងឥណទានសរុប 64.7 62.6 73.9 92.2

អនុបាតបសាធនភាព 16.2 16.7 15.8 17.4

ឥណទានបិទែំបណើរការបធៀបនរឹងឥណទានសរុប 3.7 0.3 0.1 0.2

ព័ត៌មានទូបៅ

សាខា 17 25 33 42

បុគ្គលិក 444 702 1,017 1,678

មា៉ជាសុីនATM 57 88 128 167

មា៉ជាសុីន្ូតកាត 163 237 338 416

អ្កោក់បបាក់បបញ្ញើ 41,885 55,531 85,607 141,734

អ្កខចេីបបាក់ 4,650 7,966 14,700 26,226

អ្កបបបើបសវាធនាគារតាមអុីនបធើតណត 15,384 27,003 42,939 65,273

អ្កបបបើបសវាធនាគារតាមទូរស័ព្មែ – – 11,488 43,918
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ទនាពនាយសកម្ម
គិតោលានែុលា្ជារអាបមរិក

856

ភាគហ៊ុនរ្រស់មា្ចនាស់ភាគទុន
គិតោលានែុលា្ជារអាបមរិក

129

បនានាក់ចំណនាញសុទ្ធ
គិតោលានែុលា្ជារអាបមរិក

29

បនានាក់កម្ចី
គិតោលានែុលា្ជារអាបមរិក

789

ចំនួនគណនី
គិតោរន់

142

1,099

ទនាពនាយសកម្ម
គិតោលានែុលា្ជារអាបមរិក

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុ
 2013  2014  2015  2016

បកើនប�ើង81%

បធៀបនរឹងឆ្ជា2ំ015

បកើនប�ើង36%

បធៀបនរឹងឆ្ជា2ំ015

បកើនប�ើង 31%

បធៀបនរឹងឆ្ជា2ំ015

បកើនប�ើង63%

បធៀបនរឹងឆ្ជា2ំ015

បកើនប�ើង66%

បធៀបនរឹងឆ្ជា2ំ015

បកើនប�ើង29%

បធៀបនរឹងឆ្ជា2ំ015
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ព័ត៌មានទូបៅ



កាតបានចនាញសរុ្រ
គិតោរន់

អ្នកបនាើបនានាស់iBanking
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រនរងា្ជាន់ធនាគារលអបំផុតពីEUROMONEY

ធនាគារABA  បតរូវបានផ្ល់រនរងា្ជាន់ោ“ ធនាគារលអបំផុតបៅកម្ខុោក្ខុងឆ្ជាំ2016”
បោយទសជាសនាវែី្ហិរញ្ញវត្ខុែ៏លជាបីEuromoney។កិតិ្យសែ៏ឧត្ខុង្គឧត្មបនះបតរូវបានផ្ល់
ជូនោបលើកទី3 បហើយចាប់តាំងពីឆ្ជាំ2014  មក។គណៈវិនិច័្យសាទរែល់វឌជាឍនភាព
បលចប្្ជារបស់ធនាគារABA សបមាប់ឆ្ជាំបនះនិងមែគូយុទ្ធសាសស្ោមួយធនាគារោតិ
មនកាណោក៏ែូចោការផ្ល់ជូនបបកបបោយសង្គតិភាពមនបសវាកម្មពិបសសនិង
ទំបនើបឈានមុខ។

រនរងា្ជាន់ពី GLOBAL FINANCE

ធនាគារABA បតរូវបានបបសិទ្ធនាមោ“ ធនាគារលអបំផុតបៅកម្ខុោ”បោយទសជាសនាវែី្
ហិរញ្ញវត្ខុអន្រោតិGlobal  Finance។ការទទួលស្ាជាល់បនះសបញ្ជាក់ពីភាពបោគជ័យ
មនអំពីគំរូអាជីវកម្មតែលធនាគារABA បានបបងកើតប�ើង។ក្ខុងការបបជើសបរីសធនាគារលអ
បំផុតបបចាំកម្ខុោបនះGlobal Financeពិនិតជាយបលើកតា្ជាោបបចើនតែលរមួមានកំបណើន
បលើបទពជាយសកម្ម,ចំណូល,ទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាសស្,បសវាអតិថិជន,តមមលៃបបកួតបបតជង
និងផលិតផលមានភាពមច្បបឌិត។

ធនាគារោតិមនកាណោកា្ជាយោភាគហ៊ុនិកែ៏ធំ

កិចចេបពមបបពៀងថ្មីតែលបានបធ្ើប�ើងកាលពីតខឧសភាអនុញ្ជាតឲជាយធនាគារោតិមន
កាណោបបងកើនភាគហ៊ុនក្ខុងធនាគារABA ពី42 ែល់90 ភាគរយ។

បនះោបលើកទីមួយក្ខុងបបវតិ្សាសស្តែលបគរឹះស្ាជានហិរញ្ញវត្ខុអាបមរិកខាងបជើងកាន់កាប់
ភាគហុ៊នែ៏ធំក្ខុងធនាគារកម្ខុោបហើយបធ្ើឲជាយធនាគារABA ពបងរឹងកាន់តតបបបសើរប�ើង
បតន្មបទៀតបលើបសវាកម្មតែលឈានមុខបសាប់បៅបហើយបនាះ។

ការពបងីកបណ្ជាញសាខា

សាខាថ្មីចំនួន9 បតរូវបានបបើកែំបណើរការក្ខុងឆ្ជាំ2016បធ្ើឲជាយបយើងទទួលបានសន្ខុះ
រីកចបបមើនែ៏ខា្ជាំងកា្ជាោបន្បទៀត។ចាប់ពីបពលបនះបៅបបោពលរែ្ឋបៅក្ខុងបសុក
កណ្ជាលស្រឹង,បាទី,បមមត់,រមរក៍,ថ្មបគាល,តជាបូងឃ្មខុំ,បនា្ជាយមានជ័យ,ផជាសារបលើ
បសៀមរាបនិងតសនសុខភ្ំបពញអាចទទួលបានបសវាបពញបលញនិងអាចរីករាយ
ោមួយបសវាកម្មឈានមុខរបស់បយើង។លទ្ធផលបនះជួយឲជាយបយើងបំបពញតបមរូវការ
អាជីវកម្មបៅតាមតំបន់ទំាងបនាះតថមទំាងបបងកើនមូលោ្ជានសបមាប់អតិថិជនរបស់
បយើងផងតែរ។

សមិទ្ធផលក្នខុងឆ្នាំ2016
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កិចចេសហបបតិបត្ិការAGODA.COM

ធនាគារABA  និងAgoda.com តែលោបគហទំព័រកក់សណ្ជាគារឈានមុខបៅ
អាសីុបានចុះហត្បលខាបលើកិចចេបពមបបពៀងផ្ល់តមមលៃកក់ពិបសសែល់អ្កកាន់កាតABA  
ទាំងអស់។បៅបបកាមកិចចេបពមបបពៀងបនះរាល់អ្កកាន់កាតវីសានិងមា៉ជាស័្រកាតABA  
អាចទទួលបានការបញចេខុះតមមលៃរហូតែល់7%បលើកការកក់បន្ប់បៅតាមសណ្ជាគារ
ោង700,000 ទូទាំងសកលបលាក។កិចចេបពមបបពៀងបនះក៏នរឹងមានផ្ល់បបរូម៉ូសិន
តាមរែូវកាលតែលមានតមមលៃកាន់តតពិបសសបតន្មបទៀតសបមាប់អ្កកាន់កាតABA ។

រនរងា្ជាន់កំពូលពីTHE  BANKER

កិតិ្នាមទទួលស្ាជាល់ពីអន្រោតិបធ្ើឲជាយធនាគារABAក្ាជាយោមាចជាស់រន“ ធនាគារ
ប្្ើមបបចាំឆ្ជា2ំ016” ផ្ល់ជូនបោយThe Bankerទសជាសនាវែី្ែ៏លជាបីទូទាំងពិភពបលាក
មានមូលោ្ជានបៅទីបកុង�ខុង(UK)។ការសបបមចចិត្របស់គណៈវិនិច័្យតផអកបលើ
ភាពរងឹមាំតផ្កហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារABAការបន្នាំមកនូវផលិតផលបបកបបោយ
ភាពមច្បបឌិតនិងគំរូអាជីវកម្មែ៏លអបំផុត។The  Banker  បធ្ើកំណត់សម្ាជាល់បោយត�ក
បលើភាពបោគជ័យមនទបមង់បសវាធនាគារឆ្ជាតមវតែលជួយឲជាយអតិថិជនABA ងាយ
បសួលក្ខុងការបបបើបបាស់បសវាធនាគារបោយមិនចាំបាច់អបញជើញមកធនាគារោមួយ
បសវាបបបមើអតិថិជន24 បមា៉ជាង។

កិចចេសហការោមែគូោមួយបមនូឡាយហ្៍

ធនាគារABA  និងបមនូឡាយហ៍្បខមបូឌាបានចាប់មែគ្ាជាោផលៃូវការក្ខុងការផ្គត់ផ្គង់
ផលិតផល្ នារ៉ាជាប់រងអាយុជីវិតបៅតាមសាខាABA។ការបពមបបពៀងលក់បសវា្ នា
រ៉ាជាប់រងអាយុជីវិតតាមធនាគារបនះនរឹងអនុញ្ជាតឲជាយបមនូឡាយហ៍្បខមបូឌាបសញ្ជាបចូល
បៅែល់អតិថិជនកម្ខុោកាន់តតបបចើននិងទូលំទូលាយបហើយផ្ល់ជូននូវបបរឹកជាសានិង
ែំបណះបសាយហិរញ្ញវត្ខុបែើមជាបីជួយែល់បបោជនកម្ខុោក្ខុងការការររែល់ចំណូល
អនាគតសិកជាសារបស់កូនៗនិងការសនជាសំសបមាប់បគរួសារបៅកម្ខុោ។

ការបចញឲជាយបបបើបបាស់កាតផ្ជាតទីបនៀម

ធនាគារABA ចាប់បផ្ើមបចញកាតផ្ជាទីបនៀមសបមាប់វីសានិងម៉ាជាស័្រកាតជូនអតិថិជន
តែលបធ្ើែំបណើរញរឹកញាប់និងអ្កនិយមទិញអីវា៉ជាន់តែលោតផ្កមួយមនការអភិវឌជាឍ
បសវាធនាគារសបមាប់បុគ្គល។បោយមានការទទួលសា្ជាល់ោសកលកាតផ្ជាទីបនៀម
ABA បធ្ើឲជាយអតិថិជនរីករាយោមួយការែកបបាក់និងទិញអីវា៉ជាន់បានបបចើន,អាចចូល
បៅកតនលៃងVIP  បៅអាកាសយនោ្ជាននិងបសវាកម្មពិបសសៗោបបចើនបទៀត។បលើសពី
បនះបទៀតអ្កកាន់កាតផ្ជាទីបនៀមABAមិនចាបំាច់បង់មថលៃបបតិបតិ្ការនិងបសវាពិនិតជាយ
សមតុលជាយបៅតាមម៉ាជាសីុនATMឬម៉ាជាសីុន្ តូកាតតែលមិនតមនោរបស់ABA ប�ើយ។
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ធនាគារVietcom Bank(បវៀតណម)បានបតន្មបៅ
ក្ខុងបណ្ជាញធនាគារទំនាក់ទំនង។

ទសជាសនាវែី្ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ខុអាសីុបៅបបបទសសិង្ហបុរី
បានផ្ល់រងា្ជាន់ែល់ធនាគារABA ោ“ធនាគារលក់រាយ
បបចាំឆ្ជាំបៅកម្ខុោ”។

វត្មានATMបានពបងកីបសវាកម្មចំនួន30%តែលនាំ
ឲជាយមានមា៉ជាសុីនATMសរុបចំនួន41កតនលៃង។

បផ្ជាតការយកចិត្ទុកោក់ខ្ស់បលើការចំណយជួសជុល
សាខាការិយល័យកណ្ជាលរបស់ធនាគារបោយបបងកើន
វត្មានបៅក្ខុងបខត្បសៀមរាបតាមរយៈការផ្ជាស់បូ្រទីតំាង
បៅកាន់ការិយល័យតែលធំោងមុន។

បយងតាមតផនការពបងីកសាខានិងបណ្ជាញATM 
របស់ខលៃលួនធនាគារABA បានបបើកសាខាមួយបទៀតបៅ
ស្រឹងមានជ័យក្ខុងរាជ្នីភ្ំបពញ។

ជំហានបោគជ័យ

ធនាគារABAគទឺោធនាគារកម្ខុោទីមួយតែលការររ
មាចជាស់ប័ណ្ណVISAនិងMasterCard បោយបបបើបបាស់
បសវា3D-SECURE។

ធនាគារ ABAបានបបើកែំបណើរការសាខា តែលមាន
ផ្ល់បសវាបពញបលញចំនួនបបាំមួយបៅក្ខុងបកុងតាប្្ជា,
បខត្តាតកវ,បកុងបពះសីហនុ,សងា្ជាត់បចាមបៅ,សងា្ជាត់
ចជាបារអំបៅនិងបខត្កំពង់ស្ទឺ។

ធនាគារABAបានោក់ឲជាយែំបណើរការមា៉ជាសុីនោក់សាច់
បបាក់បបបមើបសវាខលៃលួនឯងតែលរួមបញចេូលទំាងលក្ណៈ
ពិបសសមនការោក់បបាក់បបញ្ញើនិងការទូទាត់បាន24បម៉ាជាង
ក្ខុងមួយមថងៃនិង7មថងៃក្ខុងមួយសបា្ជាហ៍។

ធនាគារABAបានោក់ឲជាយែំបណើរការោផលៃូវការនូវកម្មវធីិ
បញចេខុះតមមលៃABA Pointសបមាប់មាចជាស់កាតែ៏មានតមមលៃ
ទាំងអស់។

ធនាគារABAបានឈ្ះរនរងា្ជាន់ “តផ្កបបចចេកវិទជាយានិង
បបតិបតិ្ការធនាគារក្ខុងបសុកបបចំាឆ្ជាំបៅកម្ខុោ” ពីទសជាសនាវ
ែ្ីធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ខុអាសុី(បបបទសសិង្ហបុរី)។

ធនាគារABAបានោក់ឲជាយែំបណើរការបសវាអាទិភាពABA 
Priorityលំោប់ខ្ស់ថ្មីមួយសបមាប់អតិថិជនមានតមមលៃ
ខ្ស់របស់ខលៃលួន។

ធនាគារ China Construction Bank (បបបទសចិន)
និងStandard Chartered Bank (បបបទសមថ)បាន
កា្ជាយោមែគូសហបបតិបត្ិការរបស់ធនាគារABA។

ក្ខុងការអភិវឌជាឍយុទ្ធសាសស្បគប់បគងហានិភ័យរបស់ខលៃលួន
ធនាគារABA បានបបងកើតនាយកោ្ជានបគប់បគងហានិភ័យ
បែើមជាបីអាចវាយតមមលៃផលប៉ះរល់តែលអាចរក់ព័ន្ធនរឹង
ហានិភ័យ,ឥណទាន,ទីផជាសារ,សន្នីយនិងបបតិបតិ្ការ។

បោយមានការផ្ជាស់ បូ្ រ យុទ្ធសាសស្ថ្មមួីយ និងបៅក្ខុង
វិធីសាសស្សង្គមនិងបសែ្ឋកិចចេបនាះធនាគារABAបានតក
សបមរួលកម្មវិធីមីបករូអាជីវកម្មពិបសសតែលផ្ល់ជូនអតិថិជន
នូវលក្ខណ្ឌកាន់តតលអបបបសើរោបបចើនបបើបបបៀបបធៀប
បៅនរឹងបគរឹះស្ាជានមីបករូហិរញ្ញវត្ខុនិងធនាគារបផជាសងបទៀត។

ធនាគារបនះបានបបងកើតវត្មានរបស់ខលៃលួនបៅបណ្ជាបខត្
នានាបោយបានបបងកើតសាខាថ្មីមួយបៅក្ខុងបខត្កំពង់ចាម។

បបើកសាខាកណ្ជាលតែលោមជជាឈមណ្ឌលធនាគារែ៏សំខាន់
បំផុតសបមាប់សាជីវកម្មនិងអតិថិជនសំខាន់បំផុតរបស់
ធនាគារបៅចំកណ្ជាលរាជ្នីភ្ំបពញ។

ធនាគារABAបានកា្ជាយោបគរឹះសា្ជានហិរញ្ញវត្ខុែំបូងបគ
បៅកម្ខុោតែលោប់បឈា្ជាះោធនាគារលក់រាយបបចាំឆ្ជាំ
ពីទសជាសនាវែី្ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ខុអាសីុបៅបបបទសសិង្ហបុរី។

201320122011
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ធនាគារោតិមនកាណោបបងកើនភាគហុ៊នក្ខុងធនាគារ
ABA ែល់90%។

ចាប់បផ្ើមបចញកាតផ្ជាទីបនៀមABA។

បបើកសាខាថ្មីចំនួន9 តែល5 ក្ខុងចំបណមបនាះសិ្តបៅ
មូលោ្ជានបសុកមនតំបន់ជនបទ។

ធនាគារA B A ទទួលរនរង្ាជាន់ធំៗោ“ ធនាគារលអ
បំផុតបៅកម្ខុោ”បោយទសជាសនាវែី្ហិរញ្ញវត្ខុឈានមុខ
របស់ពិភពបលាក–  The  Banker,  Euromoney និង
Global  Finance។

ធនាគារABA ទទួលរនរង្ាជាន់“ ធនាគារតែលរីកចបបមើន
បលឿនោងបគបំផុតតផ្កហិរញ្ញបជាបទានរណិជជកម្មបៅកម្ខុោ
” ពីទសជាសនាវែ្ីGlobal Banking  និង Finance Review។

ធនាគារABA ក្ាជាយោបគរឹះស្ាជានហិរញ្ញវត្ខុមួយក្ខុងចំបណម
បគរឹះស្ាជានោបបចើនបទៀតតែលអនុវត្បបព័ន្ធទូទាត់រហ័ស
បោយអនុញ្ជាតឲជាយអតិថិជនបផ្ើ/ទទួលបបាក់ភា្ជាមៗក្ខុង
ចំបណមធនាគារតែលបបតិបត្ិបបព័ន្ធបនះ។

កិចចេសហបបតិបតិ្ការោមួយបមនូឡាយហ៍្បែើមជាបីផ្គត់ផ្គង់
ផលិតផល្ នារ៉ាជាប់រងអាយុជីវិតបៅតាមសាខាធនាគារ។

កិចចេសហបបតិបតិ្ការោមួយAgoda.com បែើមជាបីផ្ល់តមមលៃ
ពិបសសក្ខុងការកក់សណ្ជាគារែល់អ្កកាន់កាតABA  ។

ធនាគារABAបានចូលរួមោមួយ Easy Cash តែលោ
បណ្ជាញម៉ាជាសីុនATMធំោងបគបំផុតបៅក្ខុងបបបទស
កម្ខុោ។គំនិតផ្លួចបផ្ើមបនះអនុញ្ជាតឲជាយអ្កកាន់ប័ណ្ណ
VISAរបស់ធនាគារABAចូលបៅបបបើបបាស់គណនី
ធនាគារABAរបស់ខលៃលួនតាមរយៈម៉ាជាសីុនATM របស់
ធនាគារោមែគូ។

ធនាគារABAបានោក់ឲជាយបបបើបបាស់បោយបោគជ័យនូវ
កម្មវិធីABA Mobileតែលោកម្មវិធីធនាគារតាមទូរស័ព្
ចល័តបពញបលញែំបូងបគមួយបៅក្ខុងបបបទសកម្ខុោ។

ធនាគារABAចាប់បផ្ើមបចញកាតUnionPay 
International (UPI)និងកា្ជាយោអ្កបចញកាត UPI 
ធំោងបគបំផុតបៅកម្ខុោ។

ទសជាសនាវែី្Euromoneyផ្ល់រនរង្ាជាន់ជូនធនាគារ
ABAថាោ “ធនាគារលអបបបសើរបំផុតបៅកម្ខុោបបចាំ
ឆ្ជា2ំ015”។

ទសជាសនាវែី្Global Financeបបសិទ្ធនាមធនាគារABA 
ថាោ“ធនាគារតែលមានទីផជាសារបលចប្្ជាោងបគបៅក្ខុង
បបបទសកម្ខុោបបចាំឆ្ជាំ2015”។

កិចចេសហបបតិបត្ិការោមួយបគហទំព័រ
Booking.com ផ្ល់ជូនការបញចេខុះតមមលៃពិបសសចំនួន
6% ែល់អ្កកាន់កាតរបស់ធនាគារABA។

សាខាថ្មីចំនួនបបាំបីបតរូវបានបបើកឲជាយែំបណើរការតែលក្ខុង
បនាះសាខាចំនួនបបាំបៅកបមិតបសុកក្ខុងតំបន់ជនបទ។

ធនាគារោតិមនកាណោបបងកើនភាគហុ៊នរបស់ខលៃលួនបៅ
ក្ខុងធនាគារABAរហូតែល់42%។

ធនាគារABAបានចាប់បផ្ើមមានបបតិបតិ្ការរបស់ខលៃលួនោ
មួយIMEតែលោបកុមហុ៊នផ្ល់បសវាបផ្របបាក់អន្រោតិ
ពីបបបទសម៉ាជាប�សីុក្ខុងបគាលបំណងផ្ល់ឲជាយអតិថិជននូវ
បណ្ជាញបតន្មសបមាប់បផ្ើនិងទទួលបបាក់បបរៅបបបទស។

ធនាគារABAបានចុះកិចចេបពមបបពៀងោមួយបកុមហុ៊ន
ចិនបឈ្ាជាះ UnionPay International។កិចចេសហ
បបតិបតិ្ការបនះអនុញ្ជាតឲជាយធនាគារABA អាចបចញ
និងទទួលយកកាតChina UnionPay បបកាមអាោ្ជាប័ណ្ណ
បកុមហ៊ុនUnionPay International។

ធនាគារABAបតរូវបានបបសិទ្ធនាមោ“ធនាគារប្្ើម
បបចាំឆ្ជា”ំបោយទសជាសនាវែ្ីThe Banker។

ធនាគារ ABAបតរូវបានបបសិទ្ធនាមោ“ធនាគារលអបបបសើរ
បំផុតបៅក្ខុងបបបទសកម្ខុោឆ្ជា2ំ014” បោយទសជាសនាវែី្
ហិរញ្ញវត្ខុ Euromoney។

ធនាគារABA មានកំបណើន56%បៅក្ខុងកបមិតបទពជាយសកម្ម
តែលបកើនែល់កបមិតខ្ស់បំផុតគួរឲជាយកត់សម្ាជាល់គទឺកនលៃះ
លានែុលា្ជារអាបមរិក។

ធនាគារោតិមនកាណោបានកា្ជាយោភាគហ៊ុនិករបស់
ធនាគារABAបៅក្ខុងតខកកកោឆ្ជាំ2014។ការចូលរួម
បនះនំាមកនូវអត្បបបយជន៍និងឱកាសោបបចើនែល់
ធនាគារABA។

ធនាគារABAបានបបើកែំបណើរការសាខាថ្មីចំនួនបបាបីំ។
បនះគទឺោការពបងីកបណ្ជាញែ៏ធំបំផុតរបស់ធនាគារABA 
បៅក្ខុងរយៈបពលមួយឆ្ជាំ។

2014 2015 2016
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ផលតផលៃផ្ជាោទីគាប់ចិត្មនការពបងីកបណ្ជាញសាខារបស់បយើងបាននាំមកនូវការបបងកើន
ធន្នមនុសជាសបតន្ម។កំបណើនបុគ្គលិករបស់ធនាគារោប់កំណត់បតាខ្ស់បំផុត។គិត
បតរឹមតខធ្ូឆ្ជាំ2016 បយើងមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន1645 នាក់បោយបកើនែល់82% បធៀប
បៅនរឹងឆ្ជាំមុន។

បែើមជាបីបធ្ើឲជាយបបបសើរប�ើងនូវការែំប�ើងតំតណងនិងផ្ជាស់បូ្រតួនាទីមផ្ក្ខុងបយើងផ្លួចបផ្ើមបបងកើត
ប�ើងនូវកម្មវិធី“ABA Bright Future”ោបពរឹតិ្ការណ៍អាជីពការងារតែលបបើកឱកាស
បបក្ជនមផ្ក្ខុងប�ើងបៅកាន់តួនាទីខ្ស់ថ្មីមួយបទៀត។ោមួយគា្ជាបនះបយើងក៏បានបរៀបចំ
សិក្ាជាសាលា” កិចចេពិភាកជាសាពីអាជីព”  តែលែរឹកនាំបោយបកុមជំនាញវិោ្ជាជីវៈរបស់បយើងបែើមជាបី
បបើកឱកាសែល់បបក្ជនបទើបបញចេប់ការសិកជាសាបៅភ្ំបពញនិងតាមបណ្ជាបខត្មួយចំនួន
បទៀតែូចោកំពង់ចាម,បកបចះ,បពះសីហនុនិងកំពត។

បោយមិនបមើលរលំងពីបបក្ជនមានសកា្ជានុពលតែលមិនទាន់មានបទពិបសាធបយើងបាន
បបងកើតកម្មវិធីតែលមានបឈ្ាជាះថា“ កមចេីមីបករូអាជីវកម្ម” និង“ អ្កហាត់ការតផ្កបបបមើអតិថិជន
”  បែើមជាបីជួយឲជាយពួកបគបបតៀមខលៃលួនបានរួចរាល់សបមាប់ការងារកមចេីមីបករូអាជីវកម្មនិងតផ្កលក់
និងបែើមជាបី្ នាពីការប្លៃើយតបតាមតបមរូវការអាជីវកម្ម។

បបកាយពីធនាគារោតិមនកាណោបានក្ាជាយោភាគហុ៊និកែ៏ធំបៅធនាគារABA បកុម
បបតិបតិ្របស់បយើងរាប់តាងំពីតផ្កអភិវឌជាឍអាជីវកម្ម,តផ្កទំនាក់ទងអន្រោតិ,តផ្កទីផជាសារ,
តផ្កសវនកម្មមផ្ក្ខុង,តផ្កអនុបលាមចជាបាប់និងតផ្កធន្នមនុសជាសមានឱកាសទទួលបាន
បទពិបសាធថ្មីពីកម្មវិធីផ្ជាស់ប្ូរបទពិបសាធោមួយសហបសវិកកាណោ។

បកុមបណ្ដះបណ្ជាលបបចំាធនាគារបបកបបោយវិោ្ជាជីវៈបានបបើកវគ្គបណ្ដះបណ្ជាលោ
បបចើនក្ខុងបគាលបំណងបបងកើននិងពបងរឹងចំបណះែរឹងនិងសមត្ភាពបបកួតបបតជងមន
បុគ្គលិកធនាគារABA។បោយបបកាន់ភា្ជាប់នូវការបបើកចំហគំនិតនិងការអនុវត្ថ្មីៗបយើង
ក៏ផ្ល់នូវការអប់រំខាងបបរៅ,សិកា្ជាសាលាលក្ណៈអន្រោតិនិងសិកា្ជាសាលាក្ខុងបសុកនិង
បបរៅបសុកផងតែរ។

ោរួមបយើងបបងកើតនិងរកជាសានូវបរិយកាសការងាររីកចបបមើនតែលបគប់គ្ាជាអាចរីកលូតលាស់
បៅមុខនិងមានសមត្ភាពអនុវត្ការងារបបកបបោយស្ិរភាព។ោមួយនរឹងចំបណះែរឹង
សា្ជារតីយកចិត្ទុកោក់ចំបរះអតិថិជននិងជំនាញវិោ្ជាជីវៈមនបុគ្គលិកធនាគារបយើងសិ្ត
បៅបលើជំហររួមបែើមជាបី្ នានូវកំបណើនធនាគារទាំងមូលតាមរយៈការបបបមើែល់អតិថិជន
និងចូលរួមផ្ល់វិភាគទានសង្គម។

ការ្រន្ពបងឹងឲនាយកាន់តតប្របសើរ
ការបគប់បគងធន្នមនុសជាស
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បយើងចាត់ទុកការបគប់បគងហានិភ័យោសូ្លមនការបបកួតបបតជងបហើយ្ នាបានថា
ហានិភ័យបតរូវបានកំណត់អត្សញ្ជាណ,វាយតមមលៃនិងបគប់បគងក្ខុងស្ាជារតីទទួលយក
បាន។បយើងមាននាយកោ្ជានបគប់បគងហានិភ័យឯករាជជាយោមួយបប្ននាយកោ្ជាន
ហានិភ័យទទួលខុសបតរូវបលើអាជីវកម្ម។បកុមជំនាញការខាងហានិភ័យរបស់បយើង
បបបើបបាស់កម្មវិធីទំបនើបៗបែើមជាបីផ្ល់រូបមន្និងែំបណើរការការងារក្ខុងការបគប់បគង
គនលៃរឹះហានិភ័យ។

បសបបពលធនាគារោតិមនកាណោក្ាជាយោភាគហុ៊និកែ៏ធំរបស់ធនាគារABA
បយើងបន្អភិវឌជាឍបបព័ន្ធបគប់បគងតុលជាយការហានិភ័យតាមបទោ្ជានរបស់ធនាគារោតិ
មនកាណោ,តបមរូវការមូលោ្ជានចជាបាប់កម្ខុោនិងអនុសាសន៍របស់គណៈកមា្ជាធិការ
បាតសល។

សកម្មភាពតែលបតរូវបានអនុវត្ក្ខុងតផ្កបគប់បគងហានិភ័យអំ�ខុងឆ្ជាំបនះមានគូស
បញ្ជាក់ែូចខាងបបកាម៖

Q បយើងបធ្ើបចចេខុបជាបន្ភាពបគាលនបយបាយហានិភ័យគនលៃរឹះនិងែំបណើរការ
អនុបលាមតាមធនាគារោតិមនកាណោនិងការផ្ជាស់បូ្របបព័ន្ធហិរញ្ញវត្ខុ
និងបសែ្ឋកិចចេកម្ខុោនិងពិភពបលាក

Q បយើងបានអភិវឌជាឍនិងបានោក់ឲជាយបបបើបបាស់នូវបបព័ន្ធតាមោនហានិភ័យោ
មួយការកំណត់កាតព្កិចចេបបងកើតបោយបកុមបបរឹកជាសាភិបាល។កម្មវិធីតាមោន
ហានិភ័យបបងកើតបគាលការណ៍គនលៃរឹះមនបែើមទុនរឹងមំានិងពបងរឹងតារាង
តុលជាយការនិងចំណូលសុភវិនិច្័យ

Q បយើងតកសបមរួលវិធីការងារមនហានិភ័យសន្នីយភាពបោយមានមូ៉តែល
ទំបនើបនិងឧបករណ៍ថ្មីសបមាប់បគប់បគងហានិភ័យសន្នីយភាពតែលបតរូវ
បានអភិវឌជាឍនិងអនុម័តបោយបកុមបបរឹកជាសាភិបាល

Q ក្ខុងបបតិបតិ្ការបគប់បគងហានិភ័យបយើងអភិវឌជាឍនិងបបបើបបាស់ឧបករណ៍
និងកម្មវិធីថ្មីៗ

Q ការអនុវត្បលើឧបករណ៍ទាងំបនះបង្ាជាញពីការបប្ោ្ជាចិត្ែ៏មុតមំារបស់បយើង
ក្ខុងការរកជាសាសិ្រភាពហិរញ្ញវត្ខុតែលោសមាសភាគសូ្លមនអភិបាលកិចចេ
អាជីវកម្មបបកបបោយការទទួលខុសបតរូវ។

ធនាគារABA  បានបញចេប់ឆ្ជាំ2016 ោមួយបបតិបតិ្ការបចញចូលសរុប300 បបតិបតិ្ការ
តែលមានតមមលៃោង66 លានែុលា្ជារអាបមរិកោមួយមែគូពីបណ្ជាបបបទសោបបចើនបៅ
អាសីុអាបគ្យ៍,អទឺរុ៉ប,និងអាបមរិកខាងបជើង។បោយមានបទពិបសាធបបកបបោយ
វិបសសភាពក្ខុងទីផជាសារ,ការគាបំទពីធនាគារោតិមនកាណោនិងកិចចេសហបបតិបតិ្ការ
ោមួយបគរឹះស្ាជានហិរញ្ញវត្ខុបរបទសនិងក្ខុងបសុកធនាគារABA  មានសមត្ភាពក្ខុងការ
ផ្ល់ជូនែំបណះបសាយបតរឹមបតរូវែល់អតិថិជន។បលើសពីបនះបទៀតក្ខុងរយៈបពល3 
ឆ្ជាធំនាគារABA  បានពបងីកតផ្កហិរញ្ញបជាបទានរបស់ខលៃលួនបោយពបងីកបកុមជំនាញការ
តែលមានបទពិបសាធខ្ស់។

ការលះបង់ និងកិចចេខិតខំបបរឹងតបបងមនតផ្កហិរញ្ញបជាបទាន ទទួលបានផលតផលៃផ្ជា
គាប់បបបសើរបោយក្ខុងឆ្ជាំ2016 ធនាគារABA ទទួលរនរងា្ជាន់“ធនាគារតែលរីក
ចបបមើនបលឿនោងបគបំផុតតផ្កហិរញ្ញបជាបទានរណិជជកម្មបៅកម្ខុោ”  ពីទសជាសនាវែី្
Global  Banking  និង Finance  Review តែលមានមូលោ្ជានបៅទីបកុង�ខុងែ៍។

ការបគប់បគងហានិភ័យ ហិរញ្ញបជាបទានរណិជជកម្ម
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បោយបបកាន់ភ្ាជាប់នូវគុណតមមលៃសូ្លរបស់បយើងបយើងបន្អនុវត្បគាលនបយបាយទំនួលខុសបតរូវសង្គមោមួយការបផ្ជាតការយកចិត្ទុកោក់សំខាន់បៅបលើសកម្មភាពសង្គមតែលជម្ះ
បញ្ជាការយល់ែរឹងតផ្កហិរញ្ញវត្ខុបបចចេកវិទជាយាមច្បបឌិតរក់ព័ន្ធនរឹងអាជីវកម្មខ្ាជាតតូចនិងមធជាយម,ការផ្លួចបផ្ើមការអភិវឌជាឍបោយសិ្រភាពរក់ព័ន្ធនរឹងបរិស្ាជាន,ការអប់រំ,និងកាត់បន្យភាព
បកីបកនិងវិស័យកីឡា។

ទំនួលខុសបតរូវសង្គមរបស់ធនាគារ

បែើមជាបីនាំមកនូវការចលូរួមោវិភាគទានែ៏ពិតបបាកែមួយនិងនាំមកនូវអនាគតែ៏ភលៃទឺសា្ជាង
សបមាប់បបបទសោតិតាមរយៈការអប់រំបតរឹមបតរូវមនយុវជនធនាគារAB A  គំាបទែល់
ការបបកួតបបតជងបសាវបោវរបស់និសជាសិត  បរៀបចំបោយសាកលវិទជាយាល័យោតិបគបប់គង។
ការបបកួតបបតជងបបកាមបប្នបទ“ ទីបកុងសា្ជាតនិងមបតង”បធ្ើប�ើងក្ខុងបគាលបៅជំរុញ
សកម្មភាពបសាវបោវក្ខុងចំបណមនិសជាសិតកំពុងសិកជាសាកបមិតបរិញ្ជាបបតការពបងរឹងគុណភាព
មូលោ្ជានមនការអប់រំនិងបបងកើនការយល់ែរឹងពីកិចចេការសា្រណៈនិងការចូលរួមកិចចេការ
សា្រណៈបលើបប្នបទោក់លាក់នានា។

បោយរកជាសាការបប្ោ្ជាចិត្រយៈបពលតវងបយើងមានបមាទនភាពបធ្ើការឧបត្ម្ភែល់សហព័ន្ធ
យូែូកម្ខុោក្ខុងបកបខណ្ឌការងារមនការបបកួតបបជើសបរីសបជើងឯកយូែូថា្ជាក់ោតិ2016។
ឆ្ជាំ2016 បនះោឆ្ជាំទី3 មនសកម្មភាពគាំបទោវិជជមាន3 ឆ្ជាំោប់ៗគា្ជាែល់យុវជនក្ខុងវិស័យ
កីឡា។តំណងមនធនាគារABAបានចូលរួមក្ខុងកម្មវិធីបបកួតបៅពហុកីឡាោ្ជានោតិ
អូឡាំពិកនិងបានបបគល់រនរងា្ជាន់ែល់មាចជាស់ជ័យលាភី។ោមួយគា្ជាបនះតែរក្ខុងតខតុលា
ឆ្ជាំ2016 ធនាគារបានឧបត្ម្ភែល់ការបបកួតកីឡាបតនីសយុវជនបលើកែំបូងបៅកម្ខុោនិង
ចារោកំណត់បតាក្ខុងយុគសម័យថ្មីមនការអភិវឌជាឍបៅមុខមនកីឡាបតនីសបៅក្ខុងបបបទស។

បយើងបជឿោក់យ៉ជាងមុតមំាថាការគំាបទយុវជនក្ខុងវិស័យកីឡានរឹងនំាមកនូវលទ្ធផលោ
វិជជមានែល់ការអប់រំនិងសុខភាពរូបកាយរបស់យុវជនក៏ែូចោសង្គមទាំងមូល។
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បោយបមើលបឃើញពីសារៈសំខាន់មនការអភិរកជាសវបជាបធម៌ោតិបយើងមានបមាទនភាពឧបត្ម្ភ
ពិព័រណ៍វបជាបធម៌"We  are  one"  បធ្ើប�ើងបៅវិទជាយាសា្ជានបបចចេកវិទជាយាភ្ំបពញ។

ពិព័រណ៍បនះបតរូវបានបធ្ើប�ើងបបកាមរកជាយបស្ាជាក“ វបជាបធម៌ោែួងបពលរឹងោតិ”។បគាលបំណង
មនកម្មវិធីបនះគទឺបធ្ើប�ើងបែើមជាបីបលើកកមស្់ការយល់ែរឹងពីវបជាបធម៌,បបមពណីកម្ខុោ,ក៏ែូច
ោជំរុញឲជាយយុវជនចូលរួមនិងបបងកើនតួនាទីក្ខុងការអភិវឌជាឍសង្គមោតិ។

បពរឹតិ្ការណ៍បនះបានកត់បតាពីភាពបោគជ័យែ៏សំខាន់មួយ។កម្មវិធីបានទាក់ទាញឲជាយ
មានអ្កចូលរួមបបមាណ1,500 នាក់ពីសាកលវិទជាយាល័យ,អង្គការ,និងវិស័យឯកជន
តែលចូលរមួពិភាកជាសានិងតចករតំលកពីទសជាសនៈជំុវញិកិចចេអភិរកជាសវបជាបធម៌។បពរឹតិ្ការណ៍បនះ
ក៏មានសុនរ្កថាបបើកកម្មវិធីពីសំណក់ឯកឧត្មបខៀវកាញា៉ជារិទ្ធរែ្ឋមសន្ីបកសួងព័ត៌មាន,
ឯកឧត្មហ៊ុនមា៉ជានីបប្នសហព័ន្ធយុវជនកម្ខុោនិងឯកឧត្មបបាក់សុខុនរែ្ឋមសន្ី
បកសួងបទសចរណ៍។

បៅក្ខុងឆ្ជាំ2016 ធនាគារABA បានឧបត្ម្ភែល់បពរឹតិ្ការណ៍មនកម្មវិធីStart  up  Weekend  
សបមាប់សហបគនិរបស់Google។កម្មវិធីោបបចើនមនបពរឹត្ិការណ៍បនះបានបកៀងគរបកុម
មនុសជាសពីបបចើនវិស័យតែលចាប់អារម្មណ៍បលើមុខជំនាញបផជាសងៗរួមមានការអប់រំតផ្កអភិវឌជាឍ
កម្មវិធីសូហ្តវ,សហបគិនភាពនារី,បបចចេកវិទជាយាហិរញ្ញវត្ខុនិងបផជាសងៗ។បបរៅពីការឧបត្ម្ភ
ែល់កម្មវិធីទាំងមូលសមាជិកមនធនាគារABA  បានចូលរួមោអ្កបណ្ដះបណ្ជាលបោយ
ជួយែល់អ្កចូលរួមសិកជាសានិងបបបើបបាស់គំនិតផ្ល់នូវមូលោ្ជានមគ្គខុបទ្សក៍អាជីវកម្មនិង
ការអភិវឌជាឍអាជីវកម្មគំរូរបស់ពួកបគ។



នាយកោ្ជានហិរញ្ញវត្ខុ ផ្ជាកគជាប់គជាងអជាធីអរឹមនិងមា៉ជាសុីន
្ូតកាត

នាយកោ្ជានរតនាគារ ផ្ជាកសជាវាកម្មអតិថិជននាយកោ្ជានព័ត៌មានវិទជាយា

នាយកបជាតិបត្ិ

ផ្ជាកបៀវតជាសនិងពន្ធអាករ ផ្ជាកទូទាត់

ផ្ជាករបាយការណ៍និងសមជាបសមជារួល ផ្ជាកជំនួយព័ត៌មានវិទជាយា

ផ្ជាកទូទាត់និង
ទជាពជាយសកម្មមានកាលកំណត់ ផ្ជាកែំណោះសជាជាយបញ្ជាកាត

ផ្ជាកវិភាគថវិកានិងសូចនាករ ផ្ជាកលទ្ធកម្មនិងគាំទជារណិជជករ

ផ្ជាកអភិវឌជាឍរបាយការណ៍និងកម្មវិធី
សជាវាធនាគារព័ត៌មានវិទជាយា

នាយកោ្ជានរែ្ឋបាល

អភិបាលោន់ខ្ស់

នាយករងបជាតិបត្ិ គណៈកមា្ជាធិការគជាប់គជាងទជាពជាយសកម្ម
និងបំណុល

នាយកហិរញ្ញវត្ខុ នាយកគជាប់គជាងកាត
និងសជាវាកម្មធនាគារអុីនធើណជាត

នាយកោ្ជានសន្ិសុខ

នាយកអភិវឌជាឍន៍ហជាោ្ជារចនាសម្័ន្ធ
និងបចចេជាកវិទជាយា

នាយកោ្ជានបជាតិបត្ិការផ្ជារបជាជាក់
និងរនិជជកម្មកជាជាបជាទជាស

នាយកោ្ជានហិរញ្ញបជាបទានរណិជជកម្ម

បជា្នសាខាខជាត្ បជា្នសាខា

នាយកោ្ជានបណ្ជាញបចចេជាកវិទជាយា

ផ្ជាកUX/UI

នាយកបចចេជាកវិទជាយាឌីជីថល

បជា្នសាខាសជាុក

នាយកទំនាក់ទំនងអន្រោតិ នាយកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

សាខាសង់តជាជាល់

សជាវាធនាគារអាទិភាព

នាយកោ្ជានឥណទានសាជីវកម្ម
ខា្ជាតតូចនិងមធជាយម ផ្ជាកគជាប់គជាងអចលនទជាពជាយ

គណៈកមា្ជាធិការឥណទាន

នាយកោ្ជានឥណទានខា្ជាតតូច ផ្ជាកបណ្ដះបណ្ជាលឥណទាន

ផ្ជាករបាយការណ៍ឥណទាន ផ្ជាកគជាប់គជាងគុណភាពឥណទាន

នាយកោ្ជានតជារួតពិនិតជាយឥណទាន
និងសា្ជារបំណុល ផ្ជាកបជាតិបត្ិការឥណទាន

នាយកឥណទាន

គណៈកមា្ជាធិការឥណទាន

កជាុមបជារឹកជាសាភិបាល
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រចនាសម្័ន្ធ



ផ្ជាកគជាប់គជាងហានិភ័យឥណទាន ផ្ជាកសវនកម្មឥណទាន

គណៈកមា្ជាធិការគជាប់គជាងហានិភ័យ គណៈកមា្ជាធិការបជាតិបត្ិតាម

ផ្ជាកគជាប់គជាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ខុ ផ្ជាកសវនកម្មបជាតិបត្ិការសាច់បជាជាក់

ផ្ជាកគជាប់គជាងហានិភ័យបជាតិបត្ិការ ផ្ជាកសវនកម្មសជាវាកម្មនិងការលក់

គណៈកមា្ជាធិការសវនកម្ម

បជា្ននាយកោ្ជានបជាតិបត្ិតាម

ផ្ជាកនិយតកម្ម

ផ្ជាកបជាឆំងការសំអាតបជាជាក់និង
ហិរញ្ញបជាបទានភជារវកម្ម

គណៈកមា្ជាធិការអភិបាលកិចចេ

នាយកោ្ជានសជាវាកម្មនិងការលក់

នាយកោ្ជានពងជាីកែំណើរការអាជីវកម្ម

ផ្ជាកសជាវាបមជាើអតិថិជន

នាយកអភិវឌជាឍន៍អាជីវកម្ម

គណៈកមា្ជាធិការពងជាីកែំណើរការ
អាជីវកម្មនិងសជាវាកម្ម គណៈកមា្ជាធិការធន្នមនុសជាស

ផ្ជាកដោះសជាជាយវិវាទនាយកោ្ជានទំនាក់ទំនងទីផជាសារ

នាយកអង្គភាពទីផជាសារ នាយកអង្គភាពបជាតិបត្ិការសាច់បជាជាក់

នាយកោ្ជានគជាប់គជាងសាច់បជាជាក់នាយកោ្ជានបជាកាសព័ត៌មាន នាយកោ្ជានសភាផត់ទាត់

បជា្ននាយកោ្ជាននីតិកម្ម

ផ្ជាករែ្ឋបាលនីតិកម្មនាយកោ្ជានទីផជាសារឌីជីថល នាយកោ្ជានគាំទជាបជាតិបត្ិការផ្ជាករចនាកជាជាហ្ិក

បជា្ននាយកោ្ជាន
គជាប់គជាងហានិភ័យ បជា្ននាយកោ្ជានសវនកម្មផ្ជាក្ខុង

ផ្ជាកជំនាញការធន្នមនុសជាស

ផ្ជាកបណ្ដះបណ្ជាលនិងអភិវឌជាឍ
បុគ្គលិក

នាយកោ្ជានបជាតិបត្ិការធន្ន
មនុសជាស

ផ្ជាករែ្ឋបាលធន្នមនុសជាស

ផ្ជាកទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក

ផ្ជាកលទ្ធកម្មទជាពកោសលជាយនិង
ជជាើសរីសបុគ្គលិក

នាយកអង្គភាពធន្នមនុសជាស
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បកុមប្រឹកនាសាភិបាល

អភិបាល

បលាកDamir Karassayevចូលមក
ធនាគារABAោមួយបទពិបសាធ
បោកោំតផ្ករណិជជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ខុ។
បោយចាប់អាជីពបៅបកុមហ៊ុន
Kazakhstan Stock Exchange
ខណៈខលៃលួនោនិសជាសិតមនKazakh State 
Academy of Managementបលាក
Damirបានវិវឌជាឍខលៃលួនពីជំនួយការបបរៅ
បមា៉ជាងរហូតកា្ជាយោនាយកបបតិបត្ិ
KASE។បលាកក៏បានកាន់តួនាទី
ោន់ខ្ស់បៅKar-Telតែលោបកុមហ៊ុន
ទូរគមនាគមន៍ែ៏ធំមួយក្ខុងចំបណម
បកុមហ៊ុនធំៗបៅកាហជាសាសា្ជាននិង
បកុមហ៊ុនKazTransGasតែលោ
បកុមហ៊ុនរែ្ឋែរឹកជញជូនហា្ជាស។សបមាប់
បទពិបសាធបបរៅបសុកបលាក្ ្ជាប់ោ
នាយកបបតិបត្ិSpice Nepalតែលោ
បបតិបត្ិករទូរស័ព្ចល័តឈានមុខរបស់
បនបា៉ជាល់។

បលាកDamir្្ជាប់បគប់បគងធុរកិចចេបៅ
អាសុីអាបគ្យ៍តាំងពីឆ្ជា2ំ005។ក្ខុងឆ្ជាំ
2007បលាកែរឹកនាំបកុមទទួលខុសបតរូវ
បលើកិចចេបបតិបត្ិការទិញភាគហ៊ុន
ធនាគារABA។

អភិបាល

បលាកDominic Jacquesបញចេប់
ការសិកជាសាពីHEC បៅកាណោ
មានសញ្ជាប័បតChartered 
Accountant (CPA, CA)និងCF A 
Charterholder។

បលាកJacquesមានតួនាទីោ
អគ្គនាយករងតផ្កអភិវឌជាឍអន្រោតិបៅ
ធនាគារោតិមនកាណោ។បលាកទទួល
ខុសបតរូវក្ខុងការបគប់បគងតផ្កផលប័បត
អន្រោតិរបស់ធនាគារក៏ែូចោអភិវឌជាឍ
ឱកាសធុរកិចចេ។

បលាកJacquesបផ្ើមអាជីពបៅបកុម
ហ៊ុនPriceWaterhouseCoopers។
ឆ្ជាំ2010បលាកចូលរួមោមួយធនាគារ
ោតិមនកាណោតផ្កយុទ្ធសាសស្និង
អភិវឌជាឍអាជីវកម្ម។បលាកបានផ្ល់
បបរឹកជាសាែល់ថា្ជាក់ែរឹកនាំោន់ខ្ស់ធនាគារ
ស្ីពីការផ្លួចបផ្ើមោយុទ្ធសាសស្,ភាពោ
មែគូនិងសកម្មភាពM&A។

បលាកJacquesយល់ែរឹងបបរៅបជះក្ខុង
វិស័យធនាគារបហើយតផអកតាមបទោ្ជាន
ម៉ុងបបតៀល,បកុង�ខុង,បា៉ជារីសនិង
សហរែ្ឋអាបមរិក។

ក្ខុងតខបមសា2016បលាកបតរូវបាន
បបជើសតាំងចូលក្ខុងបកុមបបរឹកជាសាភិបាល
ធនាគារABA។

អភិបាល

បលាកAndré Bérardោអភិបាលមន
អាជីវកម្មនិងោធនាគារិកអាជីព។
បលាកBérardបានលះបង់បពញមួយ
វិោ្ជាជីវៈរបស់បលាកជូនធនាគារោតិ
មនកាណោបោយប�ើងពីតួនាទីោ
បបចើនរហូតែល់អគ្គនាយកនិង
ោនាយកបបតិបត្ិមនធនាគារពីឆ្ជាំ
1989 ែល់2002 និងោបប្ន
បកុមបបរឹកជាសាភិបាលពីឆ្ជាំ1990ែល់
2003។មុនកា្ជាយោថា្ជាក់ែរឹកនាំ
ធនាគារគាត់បានកាន់តួនាទីោ
ថា្ជាក់ែរឹកនាំោន់ខ្ស់ោបបចើនរួម
មានអគ្គនាយករងោន់ខ្ស់និង
នាយកបគប់បគងទូបៅថា្ជាក់អន្រោតិ,
អគ្គនាយករងបបតិបត្ិគណបនយជាយោតិ
និងអគ្គនាយករងបបតិបត្ិោន់ខ្ស់តផ្ក
បសវាធនាគារ។

បលាកBérardទទួលបានរនរងា្ជាន់
និងកិត្ិយសោបបចើន។ក្ខុងឆ្ជាំ2015
បលាកបតរូវបានសា្ជាប័ន The Canadian 
Business Hall of Fameផ្ល់
ឥសជាសរយសោថា្ជាក់ែរឹកនាំធុរកិចចេែ៏ប្្ើម
របស់កាណោសបមាប់វិភាគទានរបស់
បលាកចំបរះបបបទសនិងសង្គម។

ក្ខុងតខបមសា2016បលាកបតរូវបាន
បបជើសតាំងចូលក្ខុងបកុមបបរឹកជាសាភិបាល
ធនាគារABA។

បប្នបកុមបបរឹកជាសាភិបាល

បលាកYves Jacquotបានបញជប់ការ
សិកជាសាពីសាលាESSECបបបទសបារាំង។
ពីឆ្ជា1ំ980 ែល់1993 បលាកបានកាន់
មុខតំតណងោបបចើនរួមមានតំតណងោ
នាយកបបតិបត្ិធនាគារនិងបគរឹះសា្ជាន
ហិរញ្ញវត្ខុមួយចំនួនបៅបារាំងក៏ែូចោ
ធនាគារបបបមើបសវាបុគ្គល,វិស័យវិនិបយគ,
ហិរញ្ញវត្ខុនិងបគប់បគងបទពជាយសកម្ម។

បលាកបបបមើការបៅBRED Banque 
Populaireក្ខុងឆ្ជាំ1993និងកា្ជាយោ
នាយករងបបតិបត្ិធនាគារបនះនិងោ
នាយកបបតិបត្ិមនCOFIBREDតែលោ
បកុមហ៊ុនកាន់កាប់បកុមហ៊ុនបុបតសម្័ន្ធ
របស់បកុមហ៊ុនបម។

បលាកJacquotបចចេខុបជាបន្បនះកំពុងកាន់
តួនាទីោនាយកអភិវឌជាឍន៍អន្រោតិមន
ធនាគារោតិមនកាណោបគុប។

មថងៃទី20ឧសភា2014បលាកJacquot
បតរូវបានបបជើសតាំងចូលក្ខុងបកុម
បបរឹកជាសាភិបាលធនាគារABA។

Damir Karassayev Dominic JacquesAndré BérardYves Jacquot
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អភិបាល
បលាកDavid Furlongបានបញចេប់
ការសិកជាសាកបមិតMBAពីQueen’s
School of Businessនិងមាន
បរិញ្ជាប័បតCSពីMemorial
University ofNewfoundland  
(កាណោ)។

បលាក Furlongចូលរួមោមួយ
ធនាគារោតិមនកាណោក្ខុងឆ្ជាំ2012
បហើយមានតួនាទីោន់ខ្ស់ោបបចើន
ក្ខុងបនាះមានតួនាទីោអគ្គនាយករង
ោន់ខ្ស់ទទួលខុសបតរូវតផ្កផ្ល់
បទពិបសាធទីផជាសារនិងការផ្ជាស់ប្ូរ,
អគ្គនាយករងោន់ខ្ស់ទទួលខុសបតរូវ
តផ្កអភិវឌជាឍអន្រោតិ,ការរួមបញចេូលនិង
ទិញលក់ភាគហ៊ុន។ក្ខុងតខមិថុនា2016 
បលាកបតរូវបានបបជើសតាំងឲជាយចូលក្ខុង
ការិយល័យផ្ជាស់ប្ូរមនធនាគារោតិមន
កាណោ។

បលាកបានែរឹកនំាគបបមាងោបបចើនបែើមជាបី
គាំបទយុទ្ធសាសស្ពហុបណ្ជាញរបស់
ធនាគារ,យុទ្ធសាសស្ពបងីកនិងរបបៀប
វារៈមនការផ្ជាស់ប្ូរ។តាមរយៈតួនាទី
ទាំងបនះបលាកសបបមចបោគជ័យ
ក្ខុងគបបមាងោបបចើនបលើការបបងកើនការ
បបបើបបាស់បណ្ជាញe-channels,ការ
វិភាគនិងការតកតបបែំបណើរការ។

ក្ខុងតខបមសា2016បលាកបតរូវបាន
បបជើសតាំងចូលក្ខុងបកុមបបរឹកជាសាភិបាល
ធនាគារABA។

អភិបាលបបតិបត្ិ

បលាកMadi Akmambet មាន
សញ្ជាប័បតកបមិតMBAចំណត់ថា្ជាក់
ខ្ស់ពីសាលាCass Business School
សាកលវិទជាយាល័យCity University 
Londonនិងសញ្ជាប័បតបសែ្ឋកិចចេ
ពីKazakh State Academy of 
Management។

បលាកបានចាប់បផ្ើមអាជីពការងារបៅ
ឆ្ជាំ1997 ក្ខុងនាយកោ្ជានរតនាគារមន
បកសួងហិរញ្ញវត្ខុរបស់សា្រណរែ្ឋ
កាហជាសាក់សា្ជានបហើយបនា្ជាប់មក
បទៀតបលាកែូរបៅនាយកោ្ជានបតរួត
ពិនិតជាយធនាគារក្ខុងធនាគារោតិមន
កាហជាសាក់សា្ជាន។

ចបនា្ជាះពីឆ្ជាំ2000ែល់ឆ្ជាំ2007បលាក
បានកាន់តួនាទីោថា្ជាក់ែរឹកនាំោន់ខ្ស់
បៅតាមបណ្ជាបកុមហ៊ុនោតិនិង
ធនាគារJSC "Tsesnabank"បៅ
កាហជាសាក់សា្ជាន។

បទពិបសាធការងារអន្រោតិរបស់
បលាកចាប់បផ្ើមក្ខុងឆ្ជាំ2007ោមួយ
គបបមាងមូលធនឯកជនក្ខុងបបបទស
អ៊ុយបបគីសា្ជាន។

បៅតខមីនាឆ្ជាំ2009បលាកបតរូវបានតតង
តាំងោនាយកបបតិបត្ិធនាគារABA
បៅកម្ខុោតែលបលាកបាននាំមកនូវការ
ផ្ជាស់ប្ូរែ៏សំខាន់។តាំងពីឆ្ជា2ំ012 មក
បលាកបានកាន់តួនាទីោនាយកបបតិបត្ិ
មនបកុមបបរឹកជាសាភិបាលមនធនាគារABA។

អភិបាលឯករាជជាយ

កបមិតអប់រំៈបញចេប់ការសិកជាសាពី
Ecole Normale Supérieure de 
Cachanនិងកបមិតសាកលវិទជាយាល័យ 
(Economics, Paris-I Panthéon- 
Sorbonne)។

បលាក Calvetគទឺោសា្ជាបនិកមនH2C 
CONSEILតែលោបកុមហ៊ុនផ្ល់បបរឹកជាសា
និងបណ្ដះបណ្ជាលែល់បគរឹះសា្ជាន
ឥណទាននិងបកុមហ៊ុនមូលបបតបោយ
បផ្ជាតសំខាន់បលើគណបនយជាយធនាគារ,
ចជាបាប់prudential rules,និងការ
បគប់បគងមផ្ក្ខុង(រួមមានការបគប់បគង
ហានិភ័យនិងការបគប់បគងការអនុបលាម
ចជាបាប់)។

មុនបបងកើតបកុមហ៊ុនខលៃលួនឯងបលាក
Calvetបានចំណយបពល10 ឆ្ជាំ
បធ្ើការោមួយFrench Banking 
Commissionបហើយបបកាយមក
បបបមើការឲជាយធនាគារោបបចើនបទៀតមាន
ែូចោ Compagnie Financière 
Edmond de Rothschild Banque 
និងCompagnie Parisienne de 
Reescompte ។ល។

អភិបាលឯករាជជាយ

បោយបញចេប់ការសិកជាសាពីEcole 
PolytechniqueនិងEcole des 
Ponts et Chausséesបបបទសបារាំង
បលាកEtienne បានបផ្ើមការងារបៅ
បកសួងឧសជាសាហកម្មបារាំង។បបកាយ
មកបលាកចូលរួមក្ខុងបកុមហ៊ុនហា្ជាស
Air Liquide Groupតែលបលាក
បបងកើតបបតិបត្ិការបលើទរឹកែីបបបទសចិន
បលើកែំបូងក្ខុងឆ្ជាំ1993 មុនបតរូវបានបគ
បបជើសតាំងឲជាយទទួលបន្ខុកកិចចេបពមបបពៀង
ផ្គត់ផ្គង់ែ៏ធំមនឧសជាសាហកម្មហា្ជាសែល់
វិស័យតែកអ៊ីណុកបៅអាសុី។បបកាយ
មកបទៀតបលាកEtienneចូលបបបមើការ
បៅបកុមហ៊ុនRio Tinto តែលបលាក
បានអភិវឌជាឍនិងបគប់បគងបលើបបតិបត្ិការ
មួយចំនួនបៅសិង្ហបុរី,អូសសា្ជាលី,ចិន
និងជប៉ុន។

បពលបនាះបលាកបានចាប់មែគូោ
មួយបកុមហ៊ុនមូលធនឯកជនបារាំង
CityStarបែើមជាបីបបងកើតAsian Division
ក្ខុងឆ្ជាំ2005តែលគាត់ោមែគូផងនិង
ោអភិបាលផង។

មថងៃទី20ឧសភា2014បលាកEtienne
បតរូវបានបបជើសតាំងោសមាជិកមន
បកុមបបរឹកជាសាភិបាលធនាគារABA។

David Furlong Madi Akmambet Henri Calvet Etienne Chenevier
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ទីសា្ជាក់ការកណ្ជាល

អគារបលខ148មហាវិថីបពះសីហនុសងា្ជាត់បរឹងបកងកង1ខណ្ឌចំការមន
រាជ្នីភ្ំបពញបពះរាោណចបកកម្ខុោ

ទូរស័ព:្ (855) 23 225 333 (24/7) 
ទូរសារ: (855) 23 216 333

info@ababank.com 
www.ababank.com

P.O Box 2277 
បលខកូែSWIFT: ABAAKHPP

្រណ្នាញសាខា

សាខាបខត្កំពង់ចាម
098 203 879

សាខាបខត្កំពង់ឆ្ជាំង
098 203 039

សាខាបខត្កំពង់ធំ
098 203 429

សាខាបខត្កំពង់ស្ទឺ
098 203 949

សាខាបខត្បកបចះ
098 203 049

សាខាបសុកកណ្ជាលស្រឹង
098 203 619

សាខាបខត្កំពត
098 203 959

សាខាចជាបារអំបៅ
098 203 929

សាខាបចាមបៅ
098 203 939

សាខាបសុកបជើងមបព
098 203 749

សាខាបសុកឈូក
098 203 729

សាខាបខត្តាតកវ
098 203 909

សាខាបខត្តជាបូងឃ្មខុំ
098 203 769

សាខាបកុងតាប្្ជា
098 203 919

សាខាបសុកបតាំកក់
098 203 709

សាខាបសុកថ្មបគាល
098 203 789

សាខាទរឹកថា្ជា
098 203 849

សាខាទួលបគាក
098 203 859

សាខាបខត្បាត់ែំបង
098 203 839

សាខាបសុកបាទី
098 203 649

សាខាបសុកបារាយណ៍
098 203 739

សាខាបូរីកីឡា
098 203 869

សាខាបកុងបបា៉ជាយតប៉ត
098 203 319

សាខាបខត្បនា្ជាយមានជ័យ
098 203 759

សាខាផជាសារថ្មី
098 203 979

សាខាប�៉ជាបសទុង
023 216 135

សាខាវិមានឯករាជជាយ
098 203 001

សាខាសង់បតាល់
098 203 199

សាខាសុ្រស
098 203 983

សាខាតសនសុខ
098 203 779

សាខាបកុងបសៀមរាប-ផជាសារបលើ
098 630 679

សាខាបសុករមរក៍
098 203 629

សាខាបខត្បរធិ៍សាត់
098 203 969

សាខាបខត្មបពតវង
098 203 059

សាខាបខត្បពះសីហនុ
098 203 899

សាខាបសុកបមមត់
098 203 639

សាខាបខត្បសៀមរាប
098 203 829

សាខាសា្ជាតចាស់
098 203 819

សាខាស្រឹងមានជ័យ
098 203 889

សាខាបខត្សា្ជាយបរៀង
098 203 029

សាខាបសុកសំបរាងទង
098 203 719

សាខាអូរតបកកអម
098 203 799
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ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
ធនាគារ ធនាគារវឌជាឍនៈអាសុីចំកាត់

ចុះបញជីរណិជជកម្មបលខ 00010593

ទីសា្ជាក់ការចុះបញជី អគារបលខ148មហាវិថីបពះសីហនុ

  សងា្ជាត់បរឹងបកងកងខណ្ឌចំការមន

  រាជ្នីភ្ំបពញបពះរាោណចបកកម្ខុោ

ភាគហ៊ុនិក ធនាគារោតិមនកាណោ

  បលាកDamir  Karassayev

បកុមបបរឹកជាសាភិបាល បលាកYves  Jacquot  បប្នបកុមបបរឹកជាសាភិបាល

  បលាកAndre  Berard  អភិបាល

  បលាកDamir  Karassayev  អភិបាល

  បលាកDominic  Jacques  អភិបាល

  បលាកDavid  Furlong  អភិបាល

  បលាកEtienne  Chennevier  អភិបាលឯករាជជាយ

  បលាកHenri  Calvet  អភិបាលឯករាជជាយ

  បលាកMadi  Akmambet  អភិបាលបបតិបត្ិ

អ្កបគប់បគងសំខាន់ៗ បលាកAskhat  Azhikhanov   នាយកបបតិបត្ិ

  បលាកMadi  Akmambet  អភិបាលបបតិបត្ិ

  បលាកLee  Young  Ho  នាយករងបបតិបត្ិ

  បលាកBabu  Ram  Gyawali   នាយកហិរញ្ញវត្ខុនិងបលខាធិការធនាគារ

  បលាកBibhu  Pandey   នាយកឥណទាន

  បលាកRasulov  Zokhir  នាយកបបចចេកវិទជាយាឌីជីថល

  បលាកGalymzhan  Temirov  នាយកអភិវឌជាឍន៍បហោ្ជារចនាសម្័ន្ធនិងបបចចេកវិទជាយា

  បលាកSanzhar  Abdullayev  នាយកបគប់បគងកាតនិងបសវាកម្មធនាគារអុីនបធើតណត

  បលាកមុីប៉ូលីន នាយកអភិវឌជាឍន៍អាជីវកម្ម

  បលាកZhiger  Atchabarov  នាយកទំនាក់ទំនងអន្រោតិ

សវនករ ឌី�័យធ៍(បខមបូឌា)ខូអិលធីឌី
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របាយការណ៍បកុមប្រឹកនាសាភិបាល
បកុមបបរឹកជាសាភិបាលមានបសចកី្បសាមនសជាសរីករាយសូមបងា្ជាញជូននូវរបាយការណ៍របស់បកុមបបរឹកជាសាភិបាលនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារវឌជាឍនៈអាសីុចំកាត់បៅកាត់ថា(“ ធនាគារ”)
តែលបានបធ្ើសវនកម្មរួចសបមាប់ែំណច់ឆ្ជាំមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016។

សកម្មភាពចមជាបង
សកម្មភាពចមជាបងរបស់ធនាគាររួមមានការបធ្ើបបតិបត្ិការបលើរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារនិងការផ្ល់នូវបសវាកម្មវិស័យហិរញ្ញវត្ខុតែលរក់ព័ន្ធបផជាសងៗបទៀតបៅក្ខុងបពះរាោណចបកកម្ខុោ។

ពុំមានការផ្ជាស់ប្ូរោសារវន្បលើសកម្មភាពចមជាបងរបស់ធនាគារបៅក្ខុងការិយបរិបច្ទហិរញ្ញវត្ខុបនះបទ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារសបមាប់ការិយបរិបច្ទមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016មានែូចខាងបបកាម៖

សបមាប់ការិយបរិបច្ទមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 សបមាប់ការិយបរិបច្ទមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

បបាក់ចំបណញមុនកាត់ពន្ធ 36,221,225 146,225,085 19,671,315 79,668,826

ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ (7,208,986) (29,102,676) (3,683,264) (14,917,219)

បបាក់ចំបណញសុទ្ធក្ខុងបគា 29,012,239 117,122,409 15,988,051 64,751,607

ទុនបបមុងនិងសំវិ្នធន
ពុំមានការតបបបបរួលោសារវន្បៅបលើទុនបបមុងនិងសំវិ្នធនបៅក្ខុងបគាបនះបទបបរៅពីការបងា្ជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។

ភាគលាភ
ពុំមានការបបកាសឬការតបងតចកភាគលាភសបមាប់ការិយបរិបច្ទបនះបទបហើយបកុមបបរឹកជាសាភិបាលក៏មិនបានបស្ើឲជាយមានការបង់ភាគលាភសបមាប់ការិយបរិបច្ទបនះតែរ។

បែើមទុន
ធនាគារោតិមនកាណោបានទិញភាគហ៊ុនបតន្មពីបលាកDamir  Karassayev តែលោមាចជាស់ភាគហ៊ុនបែើមចំនួន3,720ភាគហ៊ុនបៅមថងៃទី3តខមីនាឆ្ជាំ2016និង21,584ភាគហ៊ុនបៅមថងៃទី15
តខមីនាឆ្ជាំ2016តែលមានតមមលៃចារឹក1,000ែុលា្ជារអាបមរិកក្ខុងមួយហ៊ុននិងបបងកើនការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរហូតែល់90%មនភាគហ៊ុនសរុបរបស់ធនាគារ។

ធនាគារោតិមនកម្ខុោបានបចញបបកាសបលខធ7-016-117-បប.កបៅមថងៃទី22តខមីនាឆ្ជាំ2016តបមរូវឲជាយធនាគាររណិជជបបកាមរូបភាពក្ខុងបសុកនិងោបុបតសម័្ន្ធធនាគារបរបទសបតរូវមានបែើមទុន
ចុះបញជីអបជាបបរមាចំនួន300រន់លានបរៀល(បបតហល75លានែុលា្ជាអាបមរិក)តែលបតរូវអនុវត្ឲជាយបានទាំងបសុងក្ខុងរយៈបពលពីរឆ្ជាំបនា្ជាប់ពីបបសិទ្ធភាពមនបបកាសបនះ។

បយងតាមបបកាសខាងបលើនិងសារាចរតណនាំបលខធ7-016-001បនះចុះមថងៃទី16តខមិថុនាឆ្ជាំ2016ស្ីពីការអនុវត្បបកាសបៅមថងៃទី3តខវិច្ិកាឆ្ជាំ2016ធនាគារបានបបាះផជាសាយភាគហ៊ុនបតនម្
16,521ហ៊ុនឲជាយបៅធនាគារោតិមនកាណោនិងភាគហ៊ុនបតន្ម1,836ឲជាយបៅបលាកDamir  Karassayev ក្ខុង1ហ៊ុនមានតមមលៃ1,000ែុលា្ជារអាបមរិក។

ការបបងកើនបែើមទុនខាងបលើបនះទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារោតិមនកម្ខុោបៅមថងៃទី30តខធូ្ឆ្ជាំ2016និងពីបកសួងរណិជជកម្មបៅមថងៃទី18តខមករាឆ្ជាំ2017តែលអនុញ្ជាតឲជាយធនាគារបបងកើន
បែើមទុនពី52,643,000ែុលា្ជារអាបមរិកបៅ71,000,000ែុលា្ជារអាបមរិកបោយបំតបលៃងបចញពីបុព្លាភភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ។

ឥណទានអាបកក់និងោប់សងជាស័យ
មុនបពលតែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារបតរូវបានបរៀបចំប�ើងបកុមបបរឹកជាសាភិបាលបានចាត់វិ្នការតែលមានមូលោ្ជានសមរមជាយបែើមជាបីបញ្ជាក់ថាវិ្នការទាក់ទងបៅនរឹងការលុបបំបាត់
បចាលឥណទានអាបកក់និងសំវិ្នធនបលើឥណទានោប់សងជាស័យបតរូវបានបធ្ើប�ើងយ៉ជាងបតរឹមបតរូវបោយគណៈបគប់បគងបហើយបកុមបបរឹកជាសាភិបាលមានការបជឿោក់ថារាល់ឥណទានតែលបានែរឹង
ថាមិនអាចទារបានបតរូវបានលុបបំបាត់បចាលបហើយសំវិ្នធនបគប់បគាន់បតរូវបានកំណត់ប�ើងសបមាប់ឥណទានអាបកក់និងោប់សងជាស័យ។

គិតបតរឹមកាលបរិបច្ទមនរបាយការណ៍បនះបកុមបបរឹកជាសាភិបាលពំុបានែរឹងពីកាលៈបទសៈណមួយតែលនរឹងបណ្ជាលឲជាយចំនួនមនការលុបបំបាត់បចាលឥណទានអាបកក់ឬចំនួនមនការបធ្ើសំវិ្នធន
បលើឥណទានោប់សងជាស័យបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះមានលក្ណៈមិនបគប់បគាន់រហូតែល់កបមិតោសារវន្បនាះបទ។

បទពជាយសកម្ម
បៅមុនបពលតែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារបតរូវបានបរៀបចំប�ើងបកុមបបរឹកជាសាភិបាលបានចាត់វិ្នការតែលមានមូលោ្ជានសមរមជាយបែើមជាបីបញ្ជាក់ថាគណៈបគប់បគងបានបបតិបតិ្យ៉ជាងបតរឹមបតរូវ
បែើមជាបីបបាកែថាបណ្ជាបទពជាយសកម្មទាំងអស់តែលបានកត់បតាបៅក្ខុងបញជីគណបនយជាយរបស់បកុមហ៊ុនបហើយតែលទំនងោមិនអាចបបមូលបានបៅក្ខុងបបតិបតិ្ការអាជីវកម្មធម្មតាបតរូវបានកាត់បន្យ
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ឲជាយបៅបស្មើនរឹងតមមលៃតែលគិតថានរឹងអាចបបមូលបានោក់តស្ង។

គិតបតរឹមកាលបរិបច្ទមនរបាយការណ៍បនះបកុមបបរឹកជាសាភិបាលពំុបានែរឹងពីបហតុការណ៍ណមួយតែលនរឹងបធ្ើឲជាយប៉ះរល់ែល់ការកំណត់តមមលៃបទពជាយសកម្មបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ
ថាមានភាពមិនបតរឹមបតរូវបនាះបទ។

វិធីសាសស្វាយតមមលៃ
គិតបតរឹមកាលបរបិចទ្មនរបាយការណ៍បនះបកមុបបរឹកជាសាភិបាលពុំបានែរឹងពីបហតុការណ៍ណមួយតែលនរឹងបធ្ើឲជាយប៉ះរល់ែល់ការអនុវត្វិធីសាសស្តែលមានកនលៃងមកក្ខុងការវាយតមមលៃបទពជាយសកម្មនិង
បំណុលបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារថាមានភាពមិនបតរឹមបតរូវបនាះបទ។

បំណុលយថាបហតុនិងបំណុលបផជាសងៗបទៀត
គិតបតរឹមកាលបរិបច្ទមនរបាយការណ៍បនះបកុមបបរឹកជាសាភិបាលពុំបានែរឹង៖

(ក)ការោក់បញចជាំ នូ វ បទពជាយសកម្មណមួយរបស់ធនាគារ បតរូវបានបធ្ើប�ើងចាប់តំាងពីមថងៃចុងកាលបរិបច្ទក្ខុងការ្ នាចំបរះបំណុលរបស់បុគ្គលណមួយបបរៅពីបានបង្ាជាញក្ខុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ខុបនះប�ើយ។

(ខ)បំណុលយថាបហតុណមួយតែលបកើតមានប�ើងចំបរះធនាគារចាប់តាំងពីមថងៃចុងកាលបរិបច្ទមកបបរៅអំពីបបតិបត្ិការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ធនាគារ។

គិតបតរឹមកាលបរិបច្ទមនរបាយការណ៍បនះបកុមបបរឹកជាសាភិបាលពំុបានែរឹងពីបំណុលយថាបហតុឬបំណុលបផជាសងៗបទៀតរបស់ធនាគារតែលបតរូវបំបពញឬអាចនរឹងបតរូវបំបពញក្ខុងអំ�ខុងបពល12តខបនា្ជាប់
ពីចុងបគាបនះតែលនរឹងបធ្ើឲជាយមានផលប៉ះរល់ឬអាចនរឹងប៉ះរល់ោសារវន្ែល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្ខុងការបំបពញកាតព្កិចចេរបស់ខលៃលួនែូចតែលបានកំណត់និងបៅបពលតែលែល់មថងៃកណំត់។

ការផ្ជាស់ប្ូរមនបហតុការណ៍
គិតបតរឹមកាលបរិបច្ទមនរបាយការណ៍បនះបកុមបបរឹកជាសាភិបាលពុំបានែរឹងពីបហតុការណ៍ណមួយតែលមិនបានតវកតញកបៅក្ខុងរបាយការណ៍បនះឬក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារតែលនរឹង
បណ្ជាលឲជាយមានតួបលខមនចំនួនណមួយតែលបានបងា្ជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុមានភាពមិនបតរឹមបតរូវបនាះបទ។

បបតិបត្ិការមិនបបបកតី
តាមអ្ីតែលបកុមបបរឹកជាសាភិបាលបានបោប៖

Q លទ្ធផលមនបបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារក្ខុងការិយបរិបច្ទហិរញ្ញវត្ខុបនះមិនមានផលប៉ះរល់ោសារវន្បោយសកម្មភាពបបតិបតិ្ការឬបពរឹតិ្ការណ៍ណមួយតែលមានលក្ណៈោសារវន្
និងមិនបបបកតីបនាះបទ។

Q បៅក្ខុងចបនា្ជាះបពលចាប់ពីមថងៃចុងកាលបរិបច្ទែល់កាលបរិបច្ទមនរបាយការណ៍បនះពុំមានចំណត់ថា្ជាក់សកម្មភាពបបតិបត្ិការឬបពរឹត្ិការណ៍ណមួយតែលមានលក្ណៈោសារវន្និង
មិនបបបកតីបកើតមានបទជាបើងតែលអាចនាំឲជាយប៉ះរល់ែល់លទ្ធផលមនបបតិបត្ិការរបស់ធនាគារក្ខុងការិយបរិបច្ទតែលរបាយការណ៍បនះបានបរៀបចំប�ើងបនាះបទ។

បពរឹត្ិការណ៍បបកាយកាលបរិបច្ទមនរបាយការណ៍
នាកាលបរិបច្ទមនរបាយការណ៍បនះតាមអី្តែលបកុមបបរឹកជាសាភិបាលបានបោបមិនមានបពរឹតិ្ការណ៍ោសារវន្ណមួយតែលបកើតប�ើងបបកាយកាលបរិបច្ទមនតារាងតុលជាយការតែលតបមរូវឲជាយមានការ
តកសបមរួលឬលាតបតោងក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុប�ើយ។

បកុមបបរឹកជាសាភិបាល
បកុមបបរឹកជាសាភិបាលតែលបានបបបមើការនាកាលបរិបច្ទបចញរបាយការណ៍បនះរួមមាន៖

Q បលាកYves  Jacquot បប្នបកុមបបរឹកជាសាភិបាល Q បលាកDavid  Furlong អភិបាល

Q បលាកAndre  Berar អភិបាល Q បលាកEtienne  Chenevier អភិបាលឯករាជជាយ

Q បលាកDamir  Karassaye អភិបាល Q បលាកHenri  Calvet អភិបាលឯករាជជាយ

Q បលាកDominic  Jacques អភិបាល Q បលាក Madi  Akmambet អភិបាលបបតិបត្ិ

ភាគហ៊ុនរបស់អភិបាល
អភិបាលតែលបៅបបបមើការនាចុងកាលបរិបច្ទនិងមានភាគហ៊ុនបៅក្ខុងធនាគារមានែូចខាងបបកាម៖

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

កាន់កាប់% ចំនួនភាគហ៊ុន1,000ែុលា្ជារអាបមរិកក្ខុងមួយហ៊ុន កាន់កាប់% ចំនួនភាគហ៊ុន1,000ែុលា្ជារអាបមរិកក្ខុងមួយហ៊ុន

បលាកDamir Karassayev 10% 5,264 58.07% 30,568
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អត្បបបយជន៍របស់អភិបាល
បៅក្ខុងនិងនាចុងកាលបរិបច្ទហិរញ្ញវត្ខុបនះពំុមានការបរៀបចំណមួយតែលធនាគារបែើរតួោគូភាគីក្ខុងបគាលបំណងអនុញ្ជាតឲជាយសមាជិកបកុមបបរឹកជាសាភិបាលអាចទទួលបាននូវអត្បបបយជន៍បោយ
មបធជាយាបាយទិញយកភាគហ៊ុនណមួយបនាះបទ។

ចាប់តំាងពីចុងកាលបរបិច្ទហិរញ្ញវត្ខុមុនពំុមានសមាជិកបកុមបបរឹកជាសាភិបាលណម្ាជាក់បានទទួលឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្បបបយជន៍ណមួយតាមរយៈការចុះកិចចេសនជាយាបធ្ើប�ើងបោយធនាគារ
បលើកតលងតតការបងា្ជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។

ការទទួលខុសបតរូវរបស់បកុមបបរឹកជាសាភិបាលបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
បកុមបបរឹកជាសាភិបាលមានភារៈកិចចេទទួលខុសបតរូវក្ខុងការអះអាងបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះបានបង្ាជាញនូវភាពបតរឹមបតរូវមនស្ាជានភាពហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារនាមថងៃទី31តខធូ្ឆ្ជាំ2016និង
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុនិងរំហូរសាច់បបាក់សបមាប់ការិយបរិបច្ទមថងៃទី31តខធូ្ឆ្ជាំ2016។បកុមបបរឹកជាសាភិបាលបតរូវពិនិតជាយបមើលការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះបោយគណៈបគប់បគងតែលចាំបាច់បតរូវ៖

Q អនុម័តនូវបគាលនបយបាយគណបនយជាយតែលសមបសបបោយតផអកបលើការវិនិច័្យនិងការបា៉ជាន់បបមាណយ៉ជាងសមបហតុផលនិងបបុងបបយ័ត្បហើយបធ្ើការអនុវត្បបកបបោយសង្គតិភាព។

Q អនុបលាមបៅតាមស្ង់គណបនយជាយកម្ខុោនិងបទបញ្ញតិនិងបគាលការណ៍តណនាំទាក់ទងបៅនរឹងគណបនយជាយរបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោរក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀបចំនិងការកំណត់បង្ាជាញបៅក្ខុង

Q របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុឬបបើមានការបបាសចាកពីបនះបែើមជាបីបងា្ជាញនូវភាពពិតនិងបតរឹមបតរូវគទឺបតរូវបងា្ជាញពនជាយល់និងកំណត់បរិមាណឲជាយបានចជាបាស់លាស់បៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ។

Q រកជាសាទុកនូវបញជីគណបនយជាយឲជាយបានបគប់បគាន់និងបបព័ន្ធបគប់បគងមផ្ក្ខុងឲជាយមានបបសិទ្ធភាព។

Q បរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបោយតផអកបលើមូលោ្ជាននិរន្ភាពមនែំបណើរការអាជីវកម្មបលើកតលងតតមានករណីមិនសមបសបក្ខុងការសន្មតថាធនាគារនរឹងមិនបន្បធ្ើបបតិបតិ្ការអាជីវកម្ម
នាបពលអនាគត។

Q បតរួតពិនិតជាយនិងែរឹកនាំធនាគារឲជាយមានបបសិទ្ធភាពបលើរាល់បសចកី្សបបមចសំខាន់ៗទាំងឡាយតែលប៉ះរល់ែល់សកម្មភាពបបតិបតិ្ការនិងែំបណើរការរបស់ធនាគារបហើយបតរូវបបាកែថា
កិចចេការបនះបតរូវបាន្ លៃខុះបញចជាំងយ៉ជាងបតរឹមបតរូវបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ។

គណៈបគប់បគងមានភារកិចចេទទួលខុសបតរូវបែើមជាបី្ នាអះអាងថារាល់តបមរូវការខាងបលើបតរូវបានអនុវត្និងទទួលខុសបតរូវក្ខុងការការរររាល់បទពជាយសកម្មទំាងអស់របស់ធនាគារនិងចាត់វិ្នការ
សមបសបបែើមជាបីបបញចេៀសនិងរកឲជាយបឃើញនូវការលួចបនលៃំនិងភាពមិនបបបកតីបផជាសងៗ។

បកុមបបរឹកជាសាភិបាល្ នាអះអាងថាធនាគារបានអនុវត្នូវរាល់តបមរូវការែូចបានរាយការណ៍ខាងបលើក្ខុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ។

បសចក្ីតថលៃងការណ៍របស់បកុមបបរឹកជាសាភិបាល
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតែលបានបងា្ជាញបៅទំព័រទី10ែល់ទី68បានបងា្ជាញយ៉ជាងបតរឹមបតរូវនូវសា្ជានភាពហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារវឌជាឍនៈអាសីុចំកាត់នាមថងៃទី31តខធូ្ឆ្ជាំ2016បពមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុ
និងរំហូរសាច់បបាក់របស់ធនាគារសបមាប់ការិយបរិបច្ទមថងៃទី31តខធូ្ឆ្ជាំ2016បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយជាយកម្ខុោនិងបទបញ្ញតិ្និងបគាលការណ៍តណនំាទាក់ទងនរឹងគណបនយជាយ
របស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោ។គិតបតរឹមកាលបរិបច្ទបចញផជាសាយរបាយការណ៍បនះបកុមបបរឹកជាសាភិបាលបជឿោក់ថាធនាគារមានលទ្ធភាពបគប់បគាន់ក្ខុងការទូទាត់បំណុលបៅបពលែល់កំណត់សង។

ចុះហត្បលខាក្ខុងនាមបកុមបបរឹកជាសាភិបាល

Askhat  Azhikhanov  
នាយកបបតិបត្ិ

រាជ្នីភ្ំបពញបពះរាោណចបកកម្ខុោ
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របាយការណ៍សវនករឯករាជនាយ
ជូនចំបរះភាគទុនិកមនធនាគារវឌជាឍនៈអាសុីចំកាត់

មតិបយបល់
បយើងខ្ខុំបានបធ្ើសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារវឌជាឍនៈអាសីុចំកាត់(បៅកាត់ថា“ ធនាគារ”)តែលរួមមានតារាងតុលជាយការនាមថងៃទី31តខធូ្ឆ្ជាំ2016និងរបាយការណ៍លទ្ធផល
របាយការណ៍បតបមបបមរួលមូលធននិងរបាយការណ៍រំហូរសាច់បបាក់សបមាប់ការិយបរិបច្ទមថងៃទី31តខធូ្ឆ្ជាំ2016និងកំណត់សម្ាជាល់តែលរួមមានបសចកី្សបង្បបគាលនបយបាយគណបនយជាយ
សំខាន់ៗតែលមានបងា្ជាញបៅទំព័រទី10ែល់ទី68។

ោមតិរបស់បយើងខ្ខុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបានបងា្ជាញនូវភាពបតរឹមបតរូវោសារវន្មនសា្ជានភាពហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារវឌជាឍនៈអាសីុចំកាត់នាមថងៃទី31តខធូ្ឆ្ជាំ2016បពមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុនិងរំហូរ
សាច់បបាក់សបមាប់ការយិបរបិច្ទតែលបានបញចេប់បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយជាយកម្ខុោនិងបទបជាបញ្ញតិ្និងបគាលការណ៍តណនាំទាក់ទងបៅនរឹងគណបនយជាយរបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោ។

មូលោ្ជានសបមាប់មតិសវនកម្ម
បយើងខ្ខុំបានបធ្ើសវនកម្មបោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រោតិមនកម្ខុោ។ការទទួលខុសបតរូវរបស់បយើងខ្ខុំបោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរទំាងបនះគទឺបតរូវបានបរៀបរាប់បៅក្ខុងតផ្ក
ការទទួលខុសបតរូវរបស់សវនករចំបរះការបធ្ើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុមនរបាយការណ៍បនះ។បយើងខ្ខុំឯករាជជាយពីធនាគារបោយអនុបលាមបៅតាមការតបមរូវបកមសីលធម៌តែលរក់ព័ន្ធនរឹង
ការបធ្ើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបៅបបបទសកម្ខុោបពមទំាងបានបំបពញនូវការទទួលខុសបតរូវបលើបកមសីលធម៌បផជាសងៗបទៀតបោយអនុបលាមបៅតាមការតបមរូវទំាងបនះ។បយើងខ្ខុំបជឿោក់ថា
ភស្ខុតាងសវនកម្មតែលបយើងបានទទួលគទឺបគប់បគាន់និងសមរមជាយបែើមជាបីផ្ល់ោមូលោ្ជានសបមាប់ការផ្ល់មតិរបស់បយើងខ្ខុំ។

បញ្ជាបផជាសងៗ
សវនករបផជាសងបានបធ្ើសវនកម្មបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារសបមាប់កាលបរិបច្ទបញចេប់នាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015បោយបានបងា្ជាញនូវមតិសវនកម្មតែលមិនមានការតកតបមរូវបលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនាះបទនាមថងៃទី21តខមីនាឆ្ជាំ2016។

ព័ត៌មានបផជាសងៗបបរៅពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុនិងរបាយការណ៍សវនករ
គណៈបគបប់គងទទួលខុសបតរូវបលើព័ត៌មានបផជាសងៗ។ព័ត៌មានបផជាសងៗរបស់ធនាគាររួមមានរបាយការណ៍របស់បកមុបបរឹកជាសាភិបាលពីទំព័រទី1បៅទំព័រទី6ប៉ុតន្មិនរួមបញចេូលនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
និងរបាយការណ៍របស់សវនករបនាះបទ។

មតិបយបល់របស់បយើងខ្ខុំបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុមិនបគបែណ្ប់ព័ត៌មានបផជាសងៗបហើយបយើងខ្ខុំមិនបានបធ្ើការសន្ិោ្ជានអះអាងបលើព័ត៌មានបផជាសងៗប�ើយ។

ទាក់ទងបៅនរឹងការបធ្ើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុការទទួលខុសបតរូវរបស់បយើងខ្ខុំគទឺអានព័ត៌មានបផជាសងៗនិងពិចារណថាបតើព័ត៌មានបផជាសងៗមិនបសបគា្ជាោមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុោសារវន្
ឬោមួយចំបណះែរឹងរបស់បយើងខ្ខុំតែលទទួលបានពីការបធ្ើសវនកម្មឬមានកំហុស្្គងោសារវន្។បបសិនបបើតផអកបៅបលើការងាររបស់បយើងខ្ខុំតែលបានអនុវត្បហើយសន្ិោ្ជានថាមានកំហុស្្គងោ
សារវន្បលើព័ត៌មានបផជាសងៗបយើងខ្ខុំនរឹងបធ្ើការរាយការណ៍បៅបលើភាពោក់តស្ងបនាះ។បយើងខ្ខុំមិនមានអ្ីបតរូវរាយការណ៍ប�ើយ។

ការទទួលខុសបតរូវរបស់គណៈបគប់បគងនិងបកុមបបរឹកជាសាភិបាលបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
គណៈបគបប់គងទទួលខុសបតរូវបលើការបរៀបចំនិងបងា្ជាញភាពបតរឹមបតរូវបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបោយអនុបលាមបៅតាមសង្ោ់រគណបនយជាយកម្ខុោនិងបទបជាបញ្ញត្ិនិងបគាលការណ៍តណនាំទាក់ទង
បៅនរឹងគណបនយជាយរបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោនិងទទួលខុសបតរូវបលើបបព័ន្ធបតរួតពិនិតជាយមផ្ក្ខុងតែលគណៈបគប់បគងកំណត់ថាមានភាពចាំបាច់សបមាប់ការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុឲជាយបជៀសផុត
ពីការបងា្ជាញខុសោសារវន្បោយសារតតការតកលៃងបនលៃំឬកំហុស្្គង។

ក្ខុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុគណៈបគប់បគងទទួលខុសបតរូវក្ខុងការបា៉ជាន់បបមាណពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្ខុងការបន្និរន្រភាពអាជីវកម្មការបងា្ជាញបញ្ជាតែលរក់ព័ន្ធនរឹងការបន្និរន្រភាព
បបសិនបបើមាននិងការបបបើបបាស់មូលោ្ជាននិរន្រភាពគណបនយជាយបលើកតលងតតគណៈបគប់បគងមានបំណងរំលាយធនាគារឬបរជាឈប់អាជីវកម្មឬមិនមានជបបមើសោក់តស្ងណមួយបបរៅពីអនុវត្ែូបច្ះ។

បកុមបបរឹកជាសាភិបាលទទួលខុសបតរូវបលើការបតរួតពិនិតជាយែំបណើរការមនការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសបតរូវរបស់សវនករចំបរះការបធ្ើសវនកម្មបៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
បគាលបំណងរបស់បយើងខ្ខុំគទឺបែើមជាបីទទួលបានអំណះអំណងតែលសមបហតុផលថាបតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុោរួមគទឺមិនមានកំហុស ្្គងោសារវន្តែលបណ្ជាលមកពីការតកលៃងបនលៃំឬកំហុស ្្គងនិង
បែើមជាបីបងា្ជាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតែលរួមបញចេូលមតិបយបល់របស់បយើងខ្ខុំ។អំណះអំណងតែលសមបហតុផលគទឺោអំណះអំណងកំរិតខ្ស់បុ៉តន្មិនតមនោការ្ នាថាការបធ្ើសវនកម្មអនុបលាម
តាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រោតិមនកម្ខុោនរឹងតតងតតរកបឃើញកំហុស ្្គងោសារវន្បៅបពលតែលវាមានបនាះបទកំហុសបនះអាចបកើតប�ើងពីការតកលៃងបនលៃំឬកំហុស ្្គងបហើយបតរូវបានពិចារណោ
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កំហុស្្គងោសារវន្បបសិនបបើកំហុសនីមួយៗឬកំហុសសរុបមានឥទ្ធិពលែល់ការសបមចចិត្បសែ្ឋកិចចេរបស់អ្កបបបើបបាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុោមូលោ្ជាន។

ោតផ្កមួយមនការបធ្ើសវនកម្មបោយអនុបលាមតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រោតិមនកម្ខុោបយើងបានបធ្ើការវិនិច្័យនិងការបា៉ជាន់បបមាណតាមវិោ្ជាជីវៈ។បយើងខ្ខុំក៏បាន៖

Q កំណត់និងវាយតមមលៃហានិភ័យមនកំហុស្្គងោសារវន្មនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបទាះោបណ្ជាលមកពីការតកលៃងបនលៃំឬកំហុស្្គងក៏បោយកំណត់និងអនុវត្នីតិវិធីសវនកម្មតែលប្លៃើយ
តបបៅនរឹងហានិភ័យទាំងបនាះបែើមជាបីទទួលបានភស្ខុតាងពីការបធ្ើសវនកម្មតែលបគប់បគាន់និងសមរមជាយបែើមជាបីផ្ល់ោមូលោ្ជានក្ខុងការផ្ល់មតិបយបល់។ហានិភ័យតែលមិនបានរកបឃើញ
កំហុស ្្គងោសារវន្ពីការតកលៃងបនលៃំគទឺធងៃន់ធងៃរោងកំហុស ្្គងធម្មតាខណៈតែលការតកលៃងបនលៃំអាចបណ្ជាលមកពីការឃុបឃិតការតកលៃងការលុបបចាលបោយបចតនាការរាយការណ៍ខុសពី
ការពិតឬការបំរនបលើការបគប់បគងមផ្ក្ខុង។

Q ទទួលបានការយល់ែរឹងពីការបគប់បគងមផ្ក្ខុងតែលរក់ព័ន្ធនរឹងការបធ្ើសវនកម្មបែើមជាបីបរៀបចំនីតិវិធីសវនកម្មតែលសមរមជាយបៅតាមកាលៈបទសៈបុ៉តន្មិនតមនសបមាប់បគាលបំណងបបញចេញមតិ
បៅបលើបបសិទ្ធភាពមនការបគប់បគងមផ្ក្ខុងរបស់ធនាគារប�ើយ។

Q វាយតមមលៃភាពបតរឹមបតរូវមនបគាលការណ៍គណបនយជាយតែលបានបបបើបបាស់ភាពសមបហតុផលមនការបា៉ជាន់សា្ជានគណបនយជាយនិងការបងា្ជាញតែលរក់ព័ន្ធនានាបោយគណៈបគប់បគង។

Q សនិ្ោ្ជានភាពសមបហតុផល មូលោ្ជានមនការបបបើបបាស់បគាលការណ៍គណបនយជាយនិរន្រភាពមនែំបណើរការអាជីវកម្មរបស់គណៈបគប់បគង និងតផអកបៅបលើភស្ខុតាងសវនកម្មតែលបាន
ទទួលថាបតើភាពមិនបបាកែោសារវន្បកើតមានប�ើងតែលរក់ព័ន្ធនរឹងបពរឹតិ្ការណ៍ឬលក្ខណ្ឌតែលអាចមានភាពមិនចជាបាស់លាស់បៅបលើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារបែើមជាបីបន្និរន្រភាព
មនែំបណើការអាជីវកម្មឬបទ។បបសិនបបើបយើងខ្ខុំសនិ្ោ្ជានថាមានភាពមិនបបាកែបបោោសារវន្បយើងខ្ខុំតបមរូវឲជាយមានការទាញចំណប់អារម្មណ៍បៅក្ខុងរបាយការណ៍របស់សវនករបៅ
បលើការបង្ាជាញតែលរក់ព័ន្ធបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុឬបបសិនបបើការបង្ាជាញមិនបគប់បគាន់បយើងខ្ខុំបតរូវបញ្ជាក់បៅក្ខុងមតិបយបល់របស់បយើងខ្ខុំ។ការសនិ្ោ្ជានរបស់បយើងខ្ខុំតផអក
បៅបលើភស្ខុតាងសវនកម្មតែលទទួលបានរហូតែល់មថងៃមនរបាយការណ៍សវនកម្ម។បទាះោយ៉ជាងណបពរឹតិ្ការណ៍ឬលក្ខណ្ឌនាបពលអនាគតអាចបណ្ជាលឲជាយធនាគារបញជាឈប់ការបន្
និរន្រភាពមនែំបណើរការអាជីវកម្ម។

Q វាយតមមលៃការបង្ាជាញោរួមរចនាសម័្ន្ធនិងខលៃរឹមសារមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរួមទំាងការបង្ាជាញថាបតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបង្ាជាញបបតិបតិ្ការោមូលោ្ជាននិងបពរឹតិ្ការណ៍បៅក្ខុងការ
ទទួលបានការបងា្ជាញតែលបតរឹមបតរូវ។

បយើងខ្ខុំទាក់ទងោមួយគណៈបគប់បគងរក់ព័ន្ធបៅនរឹងបញ្ជាបផជាសងៗែូចោវិសាលភាពនិងបពលបវលាមនការបធ្ើសវនកម្មនិងការរកបឃើញពីសវនកម្មសំខាន់ៗរួមទំាងកង្ះខាតសំខាន់ៗមនការ
បតរួតពិនិតជាយមផ្ក្ខុងតែលបានរកបឃើញបៅក្ខុងអំ�ខុងបពលបធ្ើសវនកម្មរបស់បយើងខ្ខុំ។

តំណងបកុមហ៊ុនឌី�័យធ៍(បខមបូឌា)ខូអិលធីឌី

ខូយគីមបលង
នាយក

រាជ្នីភ្ំបពញបពះរាោណចបកកម្ខុោ

មថងៃទី24តខមីនាឆ្ជាំ2017
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តារាងតុលនាយការ
នាមថងៃទ3ី1តខធ្ូឆ្ជា2ំ016

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

កំណត់សមា្ជាល់ ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

បទពជាយសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ខុងមែ 4 41,622,955 168,031,869 29,676,827 120,191,149

បបាក់បបញ្ញើបៅធនាគារោតិមនកម្ខុោ 5 146,050,847 589,607,269 113,061,044 457,897,228

បបាក់បបញ្ញើបៅធនាគារនានា 6 77,566,867 313,137,442 108,058,279 437,636,031

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន-សុទ្ធ 7 784,561,827 3,167,276,096 481,628,685 1,950,596,174

បទពជាយរឹបអូសបាន 8 1,847,062 7,456,589 4,070,145 16,484,088

មូលបបតវិនិបយគ 9 25,373,046 102,430,987 53,756,371 217,713,303

បទពជាយសកម្មបផជាសងៗ 10 8,218,024 33,176,163 6,479,328 26,241,278

បទពជាយសកម្មពន្ធពនជាយារ 17(ខ) 1,343,202 5,422,507 – –

បទពជាយសកម្មអរូបិយ 11 1,891,319 7,635,255 2,009,741 8,139,451

បទពជាយនិងបរិកា្ជារ 12 10,031,522 40,497,254 6,897,192 27,933,627

បទពជាយសកម្មសរុប 1,098,506,671 4,434,671,431 805,637,612 3,262,832,329

បំណុលនិងមូលធន

បំណុល

បបាក់បបញ្ញើពីអតិថិជន 13 855,821,249 3,454,950,383 654,411,278 2,650,365,676

បបាក់កមចេី 14 68,000,000 274,516,000 29,000,000 117,450,000

អនុបំណុលបនា្ជាប់បនជាសំ 15 25,000,000 100,925,000 10,000,000 40,500,000

បំណុលបផជាសងៗ 16 12,851,061 51,879,733 8,705,518 35,257,348

បំណុលពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ 17(ក) 7,819,758 31,568,363 3,424,617 13,869,699

បំណុលពន្ធពនជាយារ 17(ខ) – – 93,835 380,032

បំណុលសរុប 969,492,068 3,913,839,479 705,635,248 2,857,822,755

មូលធន

បែើមទុន 18 52,643,000 212,519,791 52,643,000 213,204,150

បុព្លាភភាគហ៊ុន 18,357,000 74,107,209 18,357,000 74,345,850

បបាក់ចំបណញរកជាសាទុក 58,014,603 234,204,952 29,002,364 117,459,574

មូលធនសរុប 129,014,603 520,831,952 100,002,364 405,009,574

បំណុលនិងមូលធនសរុប 1,098,506,671 4,434,671,431 805,637,612 3,262,832,329

កំណត់សមា្ជាល់ែូចមានភា្ជាប់ោមួយពីទំព័រទី35បៅ64គទឺោតផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។
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របាយការណ៍លទ្ធផល
សបមាប់ការិយបរិបច្ទតែលបានបញចេប់មថងៃទ3ី1តខធ្ូឆ្ជា2ំ016

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

កំណត់សមា្ជាល់ ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ចំណូលពីការបបាក់ 19 85,204,333 343,969,892 51,862,586 210,043,473

ចំណយបលើការបបាក់ 20 (30,991,115) (125,111,131) (19,853,091) (80,405,018)

ចំណូលសុទ្ធពីការបបាក់ 54,213,218 218,858,761 32,009,495 129,638,455

ចំណូលកមបមនិងបជើងសា 21 12,556,278 50,689,694 8,086,670 32,751,014

ចំណយកមបមនិងបជើងសា 22 (274,737) (1,109,113) (206,450) (836,123)

ចំណូលកមបមនិងបជើងសាសុទ្ធ 12,281,541 49,580,581 7,880,220 31,914,891

ចំណូលបបតិបត្ិការបផជាសងៗ 23 1,154,865 4,662,190 414,806 1,679,964

ចំណយបុគ្គលិក 24 (14,169,080) (57,200,576) (9,685,881) (39,227,818)

ចំណយទូបៅនិងរែ្ឋបាល 25 (10,001,647) (40,376,649) (7,114,106) (28,812,129)

ចំណយរំលស់ 26 (2,452,164) (9,899,386) (1,890,899) (7,658,141)

បបាក់ចំបណញពីបបតិបត្ិការ 41,026,733 165,624,921 21,613,635 87,535,222

សំវិ្នធនបលើឥណទានអាបកក់និងោប់សងជាស័យ 7 (4,805,508) (19,399,836) (1,942,320) (7,866,396)

បបាក់ចំបណញមុនបង់ពន្ធ 36,221,225 146,225,085 19,671,315 79,668,826

ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ 17(គ) (7,208,986) (29,102,676) (3,683,264) (14,917,219)

បបាក់ចំបណញសុទ្ធក្ខុងបគា 29,012,239 117,122,409 15,988,051 64,751,607

កំណត់សមា្ជាល់ែូចមានភា្ជាប់ោមួយពីទំព័រទី35បៅ64គទឺោតផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។
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របាយការណ៍ស្ីពី្រតបម្របមរួលមូលធន
សបមាប់ការិយបរិបច្ទតែលបានបញចេប់មថងៃទ3ី1តខធ្ូឆ្ជា2ំ016

បែើមទុន បុព្លាភភាគហ៊ុន បបាក់ចំបណញរកជាសាទុក សរុប

ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក

សបមាប់ការិយបរិបច្ទមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016

នាមថងៃទី01តខមករាឆ្ជាំ2016 52,643,000 18,357,000 29,002,364 100,002,364

បបាក់ចំបណញសុទ្ធមនបគា – – 29,012,239 29,012,239

នាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 52,643,000 18,357,000 58,014,603 129,014,603

សមតុលជាយោរន់បរៀលនាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 212,519,791 74,107,209 234,204,952 520,831,952

សបមាប់ការិយបរិបច្ទមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

នាមថងៃទី01តខមករាឆ្ជាំ2015 44,668,000 6,332,000 13,014,313 64,014,313

ការបតន្មបែើមទុន 7,975,000 12,025,000 – 20,000,000

បបាក់ចំបណញសុទ្ធមនបគា – – 15,988,051 15,988,051

នាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015 52,643,000 18,357,000 29,002,364 100,002,364

សមតុលជាយោរន់បរៀលនាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015 213,204,150 74,345,850 117,459,574 405,009,574

កំណត់សមា្ជាល់ែូចមានភា្ជាប់ោមួយពីទំព័រទី35បៅ64គទឺោតផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។
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របាយការណ៍រំហូរទឹកបបាក់
សបមាប់ការិយបរិបច្ទតែលបានបញចេប់មថងៃទ3ី1តខធ្ូឆ្ជា2ំ016

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

កំណត់សមា្ជាល់ ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

រំហូរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពបបតិបត្ិការ

បបាក់ចំបណញមុនបង់ពន្ធ 36,221,225 146,225,085 19,671,315 79,668,826

កំតណតបមរូវ៖

រំលស់ 26 2,452,164 9,899,386 1,890,899 7,658,141

សំវិ្នធនបលើឥណទានអាបកក់និងោប់សងជាស័យ 7 4,805,508 19,399,836 1,942,320 7,866,396

ចំបណញពីការលក់បចញមនបទពជាយនិងបរិកា្ជារ (3,527) (14,238) – –

ចំបណញពីការលក់បចញមនបទពជាយរឹបអូសបាន (825,945) (3,334,340) – –

ផលប៉ះរល់មនការផ្ជាស់ប្ូររូបិយប័ណ្ណពីតខ្មរបរៀល
បៅែុលា្ជារអាបមរិក

(39,375) (158,957) – –

ចំណូលសុទ្ធពីការបបាក់ (54,213,218) (218,858,761) (32,009,495) (129,638,455)

(11,603,168) (46,841,989) (8,504,961) (34,445,092)

បតបមបបមរួលមន៖

បបាក់បបញ្ញើបៅធនាគារោតិមនកម្ខុោ (26,432,803) (106,709,226) (27,970,184) (113,279,245)

បបាក់បបញ្ញើបៅធនាគារនានា 16,319,059 65,880,041 (23,591,405) (95,545,190)

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន (305,397,777) (1,232,890,826) (212,300,880) (859,818,564)

បទពជាយរឹបអូសបាន (466,357) (1,882,683) (1,627,632) (6,591,910)

បទពជាយសកម្មបផជាសងបទៀត (1,738,696) (7,019,116) (50,301) (203,719)

បបាក់បបញ្ញើពីអតិថិជន 198,794,949 802,535,209 218,918,580 886,620,249

បំណុលបផជាសងៗ 4,145,543 16,735,557 3,002,473 12,160,016

សាច់បបាក់បបបើក្ខុងបបតិបត្ិការ (126,379,250) (510,193,033) (52,124,310) (211,103,455)

ការបបាក់ទទួលបាន 82,863,460 334,519,788 50,479,699 204,442,781

ការបបាក់បានបង់ (28,376,093) (114,554,287) (17,784,473) (72,027,116)

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបានបង់ 17(ក) (4,250,882) (17,160,811) (1,982,809) (8,030,376)

សាច់បបាក់សុទ្ធបបបើក្ខុងបបតិបត្ិការ (76,142,765) (307,388,343) (21,411,893) (86,718,166)
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របាយការណ៍រំហូរទឹកបបាក់(បន្)
សបមាប់ការិយបរិបច្ទតែលបានបញចេប់មថងៃទ3ី1តខធ្ូឆ្ជា2ំ016

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

កំណត់សមា្ជាល់ ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

រំហូរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពវិនិបយគ

មូលបបតវិនិបយគ 28,383,325 114,583,483 (3,456,250) (13,997,813)

ការទិញបទពជាយសកម្មអរូបិយ 11 (199,035) (803,504) (395,747) (1,602,775)

ការទិញបទពជាយនិងបរិកា្ជារ 12 (5,324,260) (21,494,038) (3,246,457) (13,148,151)

សាច់បបាក់បានពីការលក់បទពជាយនិងបរិកា្ជារ 98,125 396,131 – –

សាច់បបាក់បានពីការលក់បទពជាយរឹបអូសបាន 3,515,385 14,191,609 2,173,277 8,801,771

ទរឹកបបាក់សុទ្ធទទួលបានពី/(បបបើក្ខុង)ការវិនិបយគ 26,473,540 106,873,681 (4,925,177) (19,946,968)

រំហូរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបជាបទាន

សាច់បបាក់បានពីការោក់ទុនបតន្ម – – 20,000,000 81,000,000

សាច់បបាក់ទទួលបានពីបបាក់កមចេី 98,000,000 395,626,000 29,000,000 117,450,000

ការទូទាត់សងបបាក់កមចេី (59,000,000) (238,183,000) – –

សាច់បបាក់ទទួលបានពីសម្័ន្ធញាតិ 15,000,000 60,555,000 10,000,000 40,500,000

ទរឹកបបាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញបជាបទាន 54,000,000 217,998,000 59,000,000 238,950,000

ការបកើនប�ើង/(ថយចុះ)សុទ្ធមនសាច់បបាក់
និងសាច់បបាក់សមមូល 4,330,775 17,483,339 32,662,930 132,284,866

សាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូលនាបែើមបគា 102,826,432 416,447,049 70,163,502 285,916,271

លំបអៀងពីការប្ូររូបិយប័ណ្ណ – (1,336,743) – (1,754,088)

សាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូលនាចុងបគា 27 107,157,207 432,593,645 102,826,432 416,447,049

កំណត់សមា្ជាល់ែូចមានភា្ជាប់ោមួយពីទំព័រទី35បៅ64គទឺោតផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។
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កំណត់សមា្នាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
សបមាប់ការិយបរិបច្ទតែលបានបញចេប់មថងៃទ3ី1តខធ្ូឆ្ជា2ំ016

1. ព័ត៌មានទូបៅ
ធនាគារវឌជាឍនៈអាសុីចំកាត់បៅកាត់ថា(“ ធនាគារ”)បានចុះបញជីបៅកម្ខុោបៅមថងៃទី25តខតុលាឆ្ជាំ1996ោមួយបកសួងរណិជជកម្មបបកាមការចុះបញជីបលខ Co.322/97E  និងបានចាប់បផ្ើមបធ្ើ
បបតិបត្ិការអាជីវកម្មបៅមថងៃទី25តខតុលាឆ្ជាំ1996។បៅមថងៃទី28តខវិច្ិកាឆ្ជាំ2006ធនាគារោតិមនកម្ខុោបានផ្ល់អាោ្ជាប័ណ្ណអចិមសន្យ៍បលខ14ែល់ធនាគារ។

សកម្មភាពចមជាបងរបស់ធនាគារគទឺផ្ល់បសវាកម្មធនាគារនិងបសវាកម្មហិរញ្ញវត្ខុតែលរក់ព័ន្ធបៅក្ខុងបពះរាោណចបកកម្ខុោ។ពំុមានការផ្ជាស់បូ្រោសារវន្បៅបលើសកម្មភាពចមជាបងរបស់ធនាគារ
បៅក្ខុងការិយបរិបច្ទបនះបទ។

ការិយល័យចុះបញជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស្ិតបៅអគារបលខ148មហាវិថីបពះសីហនុសងា្ជាត់បរឹងបកងកង1ខណ្ឌចំការមនរាជ្នីភ្ំបពញបពះរាោណចបកកម្ខុោ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបតរូវបានអនុម័តឲជាយបចញផជាសាយបោយបកុមបបរឹកជាសាភិបាលបៅមថងៃទី24តខមីនាឆ្ជាំ2017។

2. បគាលនបយបាយគណបនយជាយសំខាន់ៗ
បគាលនបយបាយគណបនយជាយសំខាន់ៗតែលបានបបបើបបាស់ក្ខុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះមានតចងែូចខាងបបកាម។បគាលនបយបាយទាំងអស់បនះបតរូវបានបបបើបបាស់ោសង្គតិភាពបៅ
រាល់ការិយបរិបច្ទទាំងអស់បលើកតលងតតមានការបញ្ជាក់បផជាសងពីបនះ។

(ក) មូលោ្ជានមនការបរៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបតរូវបានបរៀបចំប�ើងបោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយជាយកម្ខុោនិងបទបញ្ញតិ្និងបគាលការណ៍តណនាំទាក់ទងបៅនរឹងគណបនយជាយរបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោ។

(ខ) មូលោ្ជានមនការវាស់តវង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារបតរូវបានបរៀបចំប�ើងបៅតាមមូលោ្ជានតមមលៃបែើមែំបូង។

(គ) រូបិយប័ណ្ណបគាលនិងរូបិយប័ណ្ណសបមាប់កំណត់បងា្ជាញ

រូបិយប័ណ្ណោតិមនបពះរាោណចបកកម្ខុោគទឺបបាក់បរៀល។បោយសារធនាគារបធ្ើបបតិបតិ្ការនិងកត់បតារាល់បញជីគណបនយជាយរបស់ខលៃលួនតផអកបលើមូលោ្ជានបបាក់ែុលា្ជារអាបមរិកអ្កបគប់បគងបាន
កំណត់បបាក់ែុលា្ជារអាបមរិកោរូបិយប័ណ្ណបគាលនិងរូបិយប័ណ្ណសបមាប់កំណត់បងា្ជាញបបរះវា្ លៃខុះបញចជាំងពីខលៃរឹមសារបសែ្ឋកិចចេមនបបភពបពរឹត្ិការណ៍និងកាលៈបទសៈរបស់ធនាគារ។

សកម្មភាពបបតិបត្ិការោរូបិយប័ណ្ណបផជាសងៗបទៀតបបរៅពីបបាក់ែុលា្ជារអាបមរិកបតរូវបានប្ូរបៅោបបាក់ែុលា្ជារអាបមរិកបោយបបបើអបតាប្ូរបបាក់បៅមថងៃបបតិបត្ិការបនាះ។សមតុលជាយមនបទពជាយសកម្ម
រូបិយវត្ខុនិងបំណុលរូបិយវត្ខុនាកាលបរិបច្ទរាយការណ៍តែលោរូបិយប័ណ្ណបផជាសងបទៀតបបរៅពីបបាក់ែុលា្ជារអាបមរិកបតរូវបានបូ្របៅោបបាក់ែុលា្ជារអាបមរិកបោយបបបើអបតាបូ្របបាក់នាកាលបរិបច្ទ
បនាះ។ភាពលំបអៀងពីការប្ូររូបិយប័ណ្ណតែលបកើតមកពីការប្ូរបនាះបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(ឃ) ការបងា្ជាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុោបបាក់បរៀល

បោយបគារពតាមចជាបាប់ស្ីពីគណបនយជាយនិងសវនកម្មចុះមថងៃទ1ី1 តខបមសាឆ្ជាំ2016 តបមរូវឲជាយមានការបកតបបរូបិយប័ណ្ណពីែុលា្ជារអាបមរិកបៅោបបាក់បរៀលក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ។

ការបកតបបរូបិយប័ណ្ណពីែុល្ាជារអាបមរិកបៅោបបាក់បរៀលតែលបានបង្ាជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុគទឺបែើមជាបីអនុបលាមបៅតាមបបកាសបលខB7-07-164 ចុះមថងៃទី13 តខធូ្ឆ្ជាំ2007 មន
ធនាគារោតិមនកម្ខុោទាក់ទិននរឹងការបរៀបចំនិងការកំណត់បង្ាជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុនិងបានបបបើនូវអបតាបូ្របបាក់ផលៃូវការបោយ1 ែុល្ាជារអាបមរិកបស្មើនរឹង4,037 បរៀលនាមថងៃទី31 
តខធ្ូឆ្ជាំ2016 (នាមថងៃទី31 តខធ្ូឆ្ជាំ2015៖1 ែុលា្ជារអាបមរិកបស្មើនរឹង4,050 បរៀល)តែលបានបចញផជាសាយបោយធនាគារោតិមនកម្ខុោ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតែលបងា្ជាញោរូបិយប័ណ្ណបបាក់បរៀលមិនបតរូវបានបធ្ើសវនកម្មនិងមិនបតរូវបានយកមកបកបសាយថាតួបលខបបាក់ែុលា្ជារអាបមរិកបតរូវបានប្ូរបៅោបបាក់បរៀលឬនរឹងបតរូវ
ប្ូរោបបាក់បរៀលនាបពលអនាគតតាមអបតាប្ូរបបាក់បនះឬអបតាប្ូរបបាក់បផជាសងបទៀតបនាះប�ើយ។

(ង) ការបា៉ជាន់សា្ជាននិងការវិនិច្័យ

ការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតបមរូវឲជាយអ្កបគប់បគងបធ្ើការវិនិច័្យប៉ាជាន់ស្ាជាននិងសន្មតតែលមានផលប៉ះរល់ែល់ការអនុវត្នូវបគាលនបយបាយគណបនយជាយនិងចំនួនមនបទពជាយសកម្ម
បំណុលចំណូលនិងចំណយតែលបានរាយការណ៍។លទ្ធផលោក់តស្ងអាចខុសពីការបា៉ជាន់សា្ជានទាំងបនាះ។

ការបា៉ជាន់សា្ជាននិងការសន្មតតែលរក់ព័ន្ធបតរូវបានបតរួតពិនិតជាយោបបចាំ។ការតកតបបបលើការបា៉ជាន់សា្ជានគណបនយជាយបតរូវបានទទួលសា្ជាល់និងកត់បតាបៅក្ខុងការិយបរិបច្ទតែលការបា៉ជាន់សា្ជានបនាះ
បតរូវបានតកតបបនិងការិយបរិបច្ទអនាគតតែលប៉ះរល់បោយការតកតបបបនាះ។

សបមាប់ការបា៉ជាន់សា្ជាននិងការវិនិច្័យគណបនយជាយសំខាន់ៗសូមបយងបៅកំណត់សមា្ជាល់ទី3។
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(ច) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ

បទពជាយសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគាររួមមានសាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូលឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនមូលបបតវិនិបយគគណនីបតរូវទទួលបផជាសងៗបបាក់បបញ្ញើពីអតិថិជន
បបាក់កមចេីនិងគណនីបតរូវទូទាត់បផជាសងៗ។បគាលនបយបាយគណបនយជាយបលើការទទួលស្ាជាល់និងការវាយតមមលៃនូវសមាស្តុទំាងបនះបតរូវបានបង្ាជាញបៅក្ខុងបគាលនបយបាយគណបនយជាយ
បោយត�កពីគា្ជា។

(្) មួលោ្ជានមនការសរុបរួម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគាររួមមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ការិយល័យកណ្ជាលនិងសាខានានា។សមតុលជាយនិងបបតិបត្ិការអន្រការិយល័យទាំងអស់បតរូវបានលុបបចាល។

(ជ) សាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូល

សាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូលរួមមានសាច់បបាក់និងសមតុលជាយធនាគារបបាក់បបញ្ញើគ្ាជានកាលកំណត់និងការវិនិបយគរយៈបពលខលៃីតែលអាចបូ្រោសាច់បបាក់បានក្ខុងរយៈបពល3តខឬ
តិចោងបនះចាប់ពីបពលបានទិញនិងអាចប្ូរោសាច់បបាក់បានបហើយមានហានិភ័យតិចតួចចំបរះការផ្ជាស់ប្ូរតមមលៃ។

(ឈ) ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនបតរូវបានរាយការណ៍ក្ខុងតារាងតុលជាយការតាមបរិមាណបែើមបៅសល់ែកបរិមាណទាំងឡាយណតែលបានលុបបចាលនិងសំវិ្នធនោក់លាក់និងទូបៅសបមាប់
ឥណទានអាបកក់និងោប់សងជាស័យ។

(ញ) សំវិ្នធនសបមាប់ឥណទានអាបកក់និងោប់សងជាស័យ

បែើមជាបីបគារពតាមបសចកី្តណនាំរបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនទាងំអស់បតរូវបានបធ្ើចំណត់ថ្ាជាក់តាមសមត្ភាពសងមនភាគីកូនបំណុល។សមត្ភាពសងបនះបតរូវបាន
កំណត់បោយបទពិបសាធបង់បបាក់នាអតីតកាលសា្ជានភាពហិរញ្ញវត្ខុរបស់កូនបំណុលសា្ជានភាពសាជីវកម្មនិងការពជាយាកររំហូរសាច់បបាក់សមត្ភាពកូនបំណុលនិង្ ន្ៈមនការសងបរិយកាស
ហិរញ្ញវត្ខុនិងគុណភាពមនការបរៀបចំឯកសារទាំងឡាយ។

បតន្មបលើព័ត៌មានគុណភាពខាងបលើចំនួនមថងៃហួសកាលកំណត់បង់បបាក់ក៏បតរូវបានរាប់បញចេូលែូចខាងបបកាម៖

ចំណត់ថា្ជាក់ ចំនួនមថងៃហួសកាលកំណត់សង អបតាសំវិ្នធន

ទូបៅ

ឥណទានធម្មតា/ស្ង់ោរ តិចោង30មថងៃ 1%

ោក់លាក់

ឥណទានឃ្ជាំបមើល 30មថងៃប�ើងបៅ 3%

ឥណទានបបកាមស្ង់ោរ 90មថងៃប�ើងបៅ 20%

ឥណទានោប់សងជាស័យ 180មថងៃប�ើងបៅ 50%

ឥណទានបាត់បង់ 360មថងៃប�ើងបៅ 100%

ភាគរយអបជាបបរមាមនសំវិ្នធនបលើឥណទាននិងបុបរបបទានោប់សងជាស័យបតរូវបានកំណត់បោយតផអកបៅតាមចំណត់ថ្ាជាក់តែលបានចាត់។បៅបពលមានព័ត៌មានតែលអាចទុកចិត្បានថា
បំណុលបាត់បង់បកើតមានប�ើងបបចើនោងតបមរូវការអបជាបបរមាបនាះសំវិ្នធនបតន្មនរឹងបតរូវបានបធ្ើប�ើង។

សំវិ្នធនខាងបលើបតរូវបានបធ្ើប�ើងបោយមិនគិតពីតមមលៃមនបទពជាយបញចជាំបទបលើកតលងតតបទពជាយបញចជាំបនាះោសាច់បបាក់តែលបានតមកល់បៅធនាគារ។បៅក្ខុងករណីតែលឥណទាននិងបុបរបបទាន
ចំណត់ោឥណទាន“ បាត់បង់” បនាះបទពជាយបញចជាំនរឹងអាចបតរូវបានពិចារណ។

ឥណទានតែលមិនអាចទារបានឬចំតណកមនឥណទានតែលចាត់ោឥណទានអាបកក់បតរូវបានកាត់បចញបនា្ជាប់ពីមានការគិតគូរបៅបលើតមមលៃលក់បានមនបទពជាយបញចជាំបហើយបបសិនបបើបៅបពល
តែលអ្កបគប់បគងវិនិច្័យបឃើញថាពុំមានសងជាឃរឹមនរឹងទារបាននូវឥណទានទាំងបនាះមកវិញបទ។

ការបបមូលមកវិញនូវឥណទាននិងបុបរបបទានតែលបានលុបបំបាត់បចាលនិងការបញចេូលមកវិញនូវសំវិ្នធនពីមុនបតរូវបានបងា្ជាញោច់បោយត�ករួមោមួយនរឹងការតបបបបរួលសុទ្ធមនសំវិ្ន
ធនសបមាប់ឥណទានអាបកក់និងោប់សងជាស័យក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(ែ) ការបបាក់ពជាយលួរទុក

ការបបាក់ពជាយលួរទុកបង្ាជាញនូវការបបាក់បលើឥណទានមិនែំបណើរការតែលបានកត់បតាោការបបាក់ពជាយលួរទុកបហើយវាមិនបតរូវបានកត់បតាោចំណូលបនាះបទលុះបតាតតវាទទួលបានបបកាមមូលោ្ជាន
សាច់បបាក់សុទ្ធ។

ការបបាក់ពជាយលួរទុកបតរូវបានបងា្ជាញបោយែកបចញពីការបបាក់តែលបតរូវទទួលបាន។
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(ឋ) បទពជាយរឹបអូសបាន

បទពជាយរឹបអូសបានរួមមានអចលនបទពជាយតែលបតរូវបានកត់បតាតាមតមមលៃឥណទានរក់ព័ន្ធតែលបៅសល់ឬការប៉ាជាន់បបមាណតមមលៃសមបសបរបស់បទពជាយបនាះបៅមថងៃរឹបអូសបោយយកមួយណ
តែលតូចោង។

(ឌ) មូលបបតវិនិបយគ

ការវិនិបយគរកជាសាទុករហូតែល់កាលកំណត់គទឺបតរូវបានកត់បតាតាមវិធីសាសស្រំលស់មថលៃបែើមបោយបបបើអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពែកការខាតបង់បលើឱនភាពមនតមមលៃ។

(ឍ) បទពជាយសកម្មបផជាសងៗ

បទពជាយសកម្មបផជាសងៗបតរូវបានកត់បតាបៅតាមតមមលៃបែើម។ការប៉ាជាន់ស្ាជានតមមលៃបទពជាយបតរូវបានបធ្ើប�ើងបលើគណបនយជាយបតរូវទទួលោប់សងជាស័យបយងតាមការពិនិតជាយបលើសមតុលជាយបៅសល់នាកាល
បរិបច្ទមនរបាយការណ៍។

(ណ) បទពជាយសកម្មអរូបិយ

បទពជាយសកម្មអរូបិយរួមមានកម្មវិធីកំុពជាយូទ័រតែលរាប់បញចេូលមថលៃបែើមបៅបពលទិញនិងមថលៃបែើមក្ខុងការបបងកើតតែលមិនតមនោតផ្កភ្ាជាប់បបតិបតិ្ការរបស់បបគឿងម៉ាជាសីុនកំុពជាយូទ័របហើយវាបតរូវបាន
កំណត់តមមលៃបោយយកមថលៃបែើមែករំលស់បង្គរនិងឱនភាពមនតមមលៃបបសិនបបើមាន។តមមលៃកម្មវិធីកុំពជាយូទ័រគទឺបតរូវបធ្ើរំលស់តាមអាយុកាលបបបើបបាស់បា៉ជាន់សា្ជានចាប់ពី3បៅ20ឆ្ជាំ។

ចំណយតែលបកើតប�ើងក្ខុងការបធ្ើគបបមាងឬការវាយតមមលៃនូវសំបណើរកម្មវិធីកុំពជាយូទ័រឬការតថទាំបបកាយបពលោក់ឲជាយបបបើបបាស់មិនបតរូវបានចាត់ចូលោមថលៃបែើមបនាះបទ។

(ត) បទពជាយនិងបរិកា្ជារ

(i) បទពជាយនិងបរិកា្ជារបានកត់បតាតាមតមមលៃបែើមែករំលស់បង្គរនិងការខាតបង់មនឱនភាពតមមលៃបង្គរបបសិនបបើមាន។បៅបពលតែល្ តុមនបទពជាយនិងបរិកា្ជាររួមបញចេូលនូវសមាស្តុសំខាន់ៗ
តែលមានអាយុកាលកំណត់បបបើបបាស់ខុសៗគា្ជាបទពជាយទាំងបនាះបតរូវបានចាត់ទុកោ្ តុបផជាសងគា្ជាមនបទពជាយនិងបរិកា្ជារ។

(ii) រំលស់បលើបទពជាយនិងបរិកា្ជារបតរូវបានទទួលសា្ជាល់ោចំណយក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផលបោយតផអកបលើមូលោ្ជានរំលស់បថរតាមអាយុកាលបបបើបបាស់បា៉ជាន់សា្ជានរបស់បទពជាយនិងបរិកា្ជារនីមួយៗ
តាមអបតាែូចខាងបបកាមៈ

អាយុកាលបបបើបបាស់

ការជុសជុលតកលមអអគារជួល 1–10ឆ្ជាំ

បរិកា្ជារការិយល័យបបគឿងសងា្ជារិមនិងបរិកា្ជារ 5ឆ្ជាំ

យនយន្ 5ឆ្ជាំ

កុំពជាយូទ័រនិងសមា្ជារៈព័ត៌មានវិទជាយា 3–6ឆ្ជាំ

បទពជាយកំពុងសាងសង់មិនបតរូវបានរំលស់រហូតែល់បពលតែលបទពជាយបនាះបតរូវបានសង់រួចនិងោក់ឲជាយបបបើបបាស់។

(iii) ការចំណយបន្ាជាប់តែលរក់ព័ន្ធបៅនរឹងតផ្កមួយមនបទពជាយ និងបរិក្ាជារតែលបានទទួលស្ាជាល់រួចមក បតរូវបានបូកបញចេូលបៅក្ខុងតមមលៃបយងមនតផ្កបនាះ បៅបពលតែលអត្បបបយជន៍
បសែ្ឋកិចចេនាបពលអនាគតអាចបកើតមានប�ើងសបមាប់ធនាគារបៅក្ខុងលក្ខណ្ឌតែលបលើសពីស្ង់ោរបែើមមនបទពជាយសកម្មតែលមានបសាប់។រាល់ការចំណយបន្ាជាប់បផជាសងបទៀតបតរូវបាន
ទទួលសា្ជាល់ោបន្ខុកចំណយបៅក្ខុងការិយបរិបច្ទតែលបានបកើតប�ើង។

(iv) ចំបណញឬខាតពីការបបាះបចាលឬការលក់បចញមនបទពជាយនិងបរិកា្ជារណមួយបតរូវបានកំណត់បោយភាពខុសគា្ជារវាងសាច់បបាក់ចំណូលសុទ្ធពីការលក់និងតមមលៃបយងមនបទពជាយនិងបរិកា្ជារ
បនាះបហើយបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផលបៅមថងៃបបាះបចាលឬលក់បចញ។

(v) បទពជាយនិងបរិកា្ជារតែលបានែករំលស់អស់បហើយបតរូវបានរកជាសាទុកក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរហូតែល់មថងៃតែលបទពជាយនិងបរិកា្ជារទាំងបនាះបតរូវបានលក់ឬលុបបចាល។

(ថ) ឱនភាពមនតមមលៃ

(i) បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុ

បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុបតរូវបានវាយតមមលៃនាកាលបរបិច្ទរបាយការណ៍នីមួយៗបែើមជាបីកំណត់ថាបតើមានភស្ខុតាងណមួយតែលបង្ាជាញថាបទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុទាងំបនាះមានឱនភាពមនតមមលៃ។
បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុបតរូវបានចាត់ទុកថាមានឱនភាពមនតមមលៃបបសិនបបើមានបហតុការណ៍មួយឬបបចើនជះឥទ្ធពិលោអវិជជមានបៅបលើរំហូរសាច់បបាក់ប៉ាជាន់ស្ាជាននាបពលអនាគតរបស់
បទពជាយសកម្មបនាះ។ករណីបនះមិនបតរូវបានបបបើសបមាប់ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនបនាះបទបោយវាបតរូវបានបងា្ជាញបៅក្ខុងបគាលនបយបាយគណបនយជាយបោយត�កបៅក្ខុងកំណត់សមា្ជាល់
2(ញ)។

ការខាតបង់បលើឱនភាពមនបទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុបតរូវបានគណនាបលើភាពខុសគា្ជារវាងតមមលៃបយងនិងរំហូរសាច់បបាក់រំពរឹងនរឹងទទួលបាននាបពលអនាគតបោយបធ្ើការបញចេខុះតមមលៃតាមអបតា
ការបបាក់បបសិទ្ធភាពែំបូង។

រាល់បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុបទាលសារវន្បតរូវបានបតរួតពិនិតជាយឱនភាពមនតមមលៃតាមមូលោ្ជានបទាល។បទពជាយសកម្មបៅសល់បតរូវបានវាយតមមលៃោកញចេប់ក្ខុងបកុមបទពជាយសកម្មតែលមានហានិភ័យ
ឥណទានបសបែៀងគា្ជា។
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រាល់ការខាតបង់បលើឱនភាពមនតមមលៃបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

រាល់ការខាតបង់បលើឱនភាពមនតមមលៃបតរូវែកបចញបបសិនបបើមានបពរឹត្ិការណ៍បកើតប�ើងបបកាយពីការទទួលសា្ជាល់ការខាតបង់បលើឱនភាពមនតមមលៃតបមរូវឲជាយែកបចញ។

(ii) បទពជាយសកម្មមិនតមនហិរញ្ញវត្ខុ

តមមលៃបយងមនបទពជាយសកម្មមិនតមនហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារបតរូវបានបតរួតពិនិតជាយប�ើងវិញបៅរាល់កាលបរិបច្ទរបាយការណ៍នីមួយៗបែើមជាបីកំណត់ថាបតើមានសញ្ជាណណមួយតែលបងា្ជាញ
ថាបទពជាយសកម្មទាំងបនាះមានឱនភាពមនតមមលៃ។បបសិនបបើមានសញ្ជាណបនាះបកើតប�ើងការបា៉ជាន់សា្ជានបលើតមមលៃតែលអាចបបមូលបានវិញរបស់បទពជាយសកម្មបតរូវបានបធ្ើប�ើង។

តមមលៃតែលអាចបបមូលមកវិញបានមនបទពជាយសកម្មឬឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់គទឺោតមមលៃតែលធំោងរវាងតមមលៃបបបើបបាស់និងតមមលៃសមបសបែកចំណយបែើមជាបីលក់បចញ។ក្ខុងការបា៉ជាន់
បបមាណតមមលៃបបបើបបាស់សាច់បបាក់រំពរឹងថានរឹងទទួលបាននាបពលអនាគតបតរូវបានបធ្ើអបជាបហារបៅតមមលៃបចចេខុបជាបន្បោយបបបើអបតាការបបាក់មុនបង់ពន្ធតែល្ លៃខុះបញចជាំងការប៉ាជាន់បបមាណ
មនតមមលៃបពលបវលាក្ខុងលក្ខណ្ឌទីផជាសារបចចេខុបជាបន្និងហានិភ័យោក់លាក់សបមាប់បទពជាយសកម្មទំាងបនាះ។សបមាប់បគាលបំណងមនការបតរួតពិនិតជាយបលើឱនភាពមនតមមលៃបទពជាយសកម្មបតរូវបាន
ោក់បញចេូលគា្ជាោបកុមតូចៗតែលអាចបបងកើតសាច់បបាក់បានពីការបន្ការបបបើបបាស់បោយមិនពរឹងតផអកខា្ជាំងបលើរំហូរសាច់បបាក់មនបទពជាយសកម្មែមទបទៀតឬបកុមបទពជាយសកម្មែមទបទៀតបៅ
កាត់ថា(“ឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់”)។

ការខាតបង់បលើឱនភាពមនតមមលៃបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បបសិនបបើតមមលៃបយងមនបទពជាយសកម្មមួយឬឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់មានចំនួនបលើសពីតមមលៃតែលអាចបបមូលមកបានវិញ។ការខាតបង់
បលើឱនភាពមនតមមលៃបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(ទ) បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន

បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជនបតរូវបានកត់បតាតាមតមមលៃបែើម។

(ធ) បបាក់កមចេី

បបាក់កមចេីបតរូវបានកត់បតាតាមចំនួនបបាក់បែើមតែលមិនទាន់បានទូទាត់សង។

(ន) អនុបំណុល

អនុបំណុលបតរូវបានចាត់ទុកោបំណុលហិរញ្ញវត្ខុបៅបពលតែលធនាគារមានកាតព្កិចចេក្ខុងការផ្ល់សាច់បបាក់ឬបទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុបៅឲជាយអង្គភាពមួយបផជាសងបទៀតឬបតរូវបោះែូរបទពជាយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ខុនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ខុោមួយអង្គភាពមួយបផជាសងបទៀតបបកាមលក្ខណ្ឌអវិជជមានចំបរះអង្គភាពបហើយបបើមិនែូបច្ះបទវាបតរូវបានចាត់ទុកោមូលធន។

អនុបំណុលតែលបតរូវបានអនុម័តបោយធនាគារោតិមនកម្ខុោបតរូវបានបញចេូលបៅក្ខុងខ្ង់គណនីថ្ាជាក់ទីពីរបៅក្ខុងការគណនាមូលនិធិផ្ជាល់របស់ធនាគារបោយអុនបលាមតាមបគាលការណ៍
តណនាំរបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោ។អនុបំណុលបតរូវបានកត់បតាក្ខុងមថលៃបែើម។

(ប) សំវិ្នធន

សំវិ្ នធនបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅបពលតែលធនាគារមានកាតព្កិចចេតាមផលៃូវចជាបាប់ឬកាតព្កិចចេបបបយលនាបពលបចចេខុបជាបន្តែលោលទ្ធផលមនបពរឹត្ិការណ៍កនលៃងផុតបៅបហើយមានលទ្ធភាព
តែលតបមរូវឲជាយមានរំហូរបចញនូវអត្បបបយជន៍បសែ្ឋកិចចេក្ខុងការបំបពញនូវកាតព្កិចចេបនាះ។បបសិនបបើផលប៉ះរល់មានលក្ណៈសារវន្សំវិ្នធនបតរូវបានកំណត់បោយការបធ្ើអបជាបហាររំហូរ
សាច់បបាក់តែលរំពរឹងថានរឹងទទួលបាននាបពលអនាគតបោយបបបើអបតាមុនបង់ពន្ធតែល្ លៃខុះបញចជាំងពីការបា៉ជាន់បបមាណមនតមមលៃបពលបវលាក្ខុងលក្ខណ្ឌទីផជាសារបចចេខុបជាបន្និងហានិភ័យោក់លាក់
ចំបរះបំណុលទាំងបនាះ។

(ផ) ការទទួលសា្ជាល់បបាក់ចំណូលនិងចំណយ

ចំណូលពីការបបាក់បតរូវបានទទួលសា្ជាល់បោយតផអកបលើមូលោ្ជានបង្គរ។បៅបពលតែលគណនីបតរូវបានចាត់ថា្ជាក់ោឥណទានមិនែំបណើរការការបបាក់នរឹងបតរូវពជាយលួរទុកលុះបតាតតវាទទួលបានោ
សាច់បបាក់សុទ្ធ។

ចំណូលពីសកម្មភាពបផជាសងៗរបស់ធនាគារបតរូវបានបង្គរបោយបបបើបបាស់មូលោ្ជានែូចខាងបបកាម៖

(i) កមបមបលើការចាត់តចងផ្ល់ឥណទាននិងកមបមបជើងសារបលើបសវាកម្មឥណទានតែលបានផ្ល់បៅឲជាយអតិថិជនបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅបពលតែលបសវាកម្មបផជាសងៗនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
បានផ្ល់។

(ii) កមបមបលើកិចចេសនជាយានិងកមបម្ នាបលើបសវាកម្មបផជាសងៗនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុនានាតែលផ្ល់ឲជាយអតិថិជនបតរូវបានទទួលសា្ជាល់ោចំណូលបៅបពលបបតិបត្ិការបកើតប�ើងនិង

(iii) កមបមបសវាកម្មនិងកមបមរត់ការបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅបពលតែលបសវាកម្មបតរូវបានបំបពញ។

ចំណយការបបាក់បលើបបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជនបតរូវបានទទួលសា្ជាល់តាមមូលោ្ជានបង្គរ។

(ព) ភតិសនជាយាបបតិបត្ិការ

ភតិសនជាយាតែលហានិភ័យនិងផលបបបយជន៍ោសារវន្របសប់ទពជាយសកម្មស្ិតបៅោមួយមាចជាស់បទពជាយជួលបនាះភតិសនជាយាបនាះនរឹងបតរូវរាប់បញចេូលោភតិសនជាយាបបតិបត្ិការ។មថលៃឈ្លួលតែលបតរូវ
ទូទាត់បលើភតិសនជាយាបបតិបត្ិការបតរូវបានទទួលសា្ជាល់ក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមវិធីសាសស្រំលស់បថរបៅតាមបថរបវលាមនភតិសនជាយា។

(ភ) ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញនិងពន្ធពនជាយារ

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញឬខាតក្ខុងការិយបរិបច្ទរួមមានពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបបចាំឆ្ជាំនិងពន្ធពនជាយារ។ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
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ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបបចាំឆ្ជាំគទឺោពន្ធតែលរំពរឹងទុកថានរឹងបតរូវបង់បៅបលើបបាក់ចំបណញោប់ពន្ធក្ខុងការិយបរិបច្ទបោយបបបើអបតាពន្ធតែលបានអនុម័តឬបានអនុម័តោអាទិ៍បៅកាលបរិបច្ទ
តារាងតុលជាយការោមួយនរឹងនិយ័តភាពណមួយបៅបលើពន្ធបតរូវបង់ពីឆ្ជាំមុនៗ។

ពន្ធពនជាយារបតរូវបានកត់បតាតាមវិធីសាសស្តារាងតុលជាយការបៅបលើភាពលំបអៀងោបបណ្ជាះអាសន្រវាងតមមលៃបយងមនបទពជាយសកម្មនិងបំណុលក្ខុងបគាលបំណងមនការបធ្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
និងតមមលៃបយងបបបើសបមាប់ការគិតពន្ធ។តមមលៃមនបបាក់ពន្ធពនជាយារតែលបានកំណត់បនាះគទឺតផអកបលើលក្ណៈតែលអាចបបបើបបាស់បានឬអាចកាត់កងបាននូវតមមលៃបយងរបស់បទពជាយសកម្មនិង
បំណុលបោយបបបើអបតាពន្ធកំណត់បៅកាលបរិបច្ទតារាងតុលជាយការ។

ពន្ធពនជាយារោបទពជាយសកម្មបតរូវបានទទួលសា្ជាល់តតក្ខុងករណីអាចនរឹងបកើតមានប�ើងបៅបលើបបាក់ចំបណញោប់ពន្ធនាបពលអនាគតតែលអាចបបបើបបាស់ោមួយភាពលំបអៀងោបបណ្ជាះអាសន្
តែលអាចបបបើបបាស់បាន។ពន្ធពនជាយារោបទពជាយសកម្មបតរូវពិនិតជាយវិនិច័្យរាល់ការិយបរិបច្ទរបាយការណ៍និងបតរូវកាត់បន្យក្ខុងករណីតែលវាមិនអាចបកើតប�ើងនូវអត្បបបយជន៍ពន្ធរក់ព័ន្ធ
តែលអាចនរឹងបបបើបបាស់បាន។

(ម) ស្ង់ោរគណបនយជាយថ្មីនិងការបរិយយតែលមិនទាន់បានអនុវត្

ែូចមានតចងក្ខុងបបកាសបលខ068 សហវ-បបកចុះមថងៃទី8 តខមករាឆ្ជាំ2009 បចញបោយបកសួងបសែ្ឋកិចចេនិងហិរញ្ញវត្ខុសី្ពីការអនុវត្ស្ង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុកម្ខុោបកុមបបរឹកជាសាោតិ
គណបនយជាយមនកម្ខុោបានអនុម័តឲជាយបបបើស្ង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុអន្រោតិបចញផជាសាយបោយបកុមបបរឹកជាសាស្ង់ោរគណបនយជាយអន្រោតិតែលមានបបសិទ្ធភាពអនុវត្ចំបរះរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ខុសបមាប់ការិយបរិបច្ទចាប់បផ្ើមបៅឬបនា្ជាប់ពីមថងៃទី1 តខមករាឆ្ជាំ2012។ស្ង់ោរថ្មីបនះនរឹងបតរូវបានកំណត់ោ“ ស្ង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុអន្រោតិមនកម្ខុោ(CIFRS)”។

បៅមថងៃទី30 តខកកកោឆ្ជាំ2012 បកសួងបសែ្ឋកិចចេនិងហិរញ្ញវត្ខុបានបចញបសចក្ីជូនែំណរឹងស្ីពីការពនជាយារបពលមនការអនុវត្ន៍CIFRS រហូតែល់មថងៃទី1 តខមករាឆ្ជាំ2016។

បៅមថងៃទី16 តខវិច្ិកាឆ្ជាំ2015 ធនាគារោតិមនកម្ខុោបានោក់សំបណើរបៅបកុមបបរឹកជាសាោតិគណបនយជាយសុំពនជាយារបពលមនការអនុវត្ន៍CIFRS សបមាប់បគរឹះសា្ជានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ខុរហូតែល់
ឆ្ជាំ2019។បៅមថងៃទី24 តខមីនាឆ្ជាំ2016 បកុមបបរឹកជាសាោតិគណបនយជាយបានអនុម័តបលើការពនជាយារបពលមនការអនុវត្ន៍ CIFRS រហូតែល់ចុងឆ្ជាំ2018។បគរឹះសា្ជានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ខុបតរូវអនុវត្
CIFRS បនះចាប់ពីមថងៃទី1 តខមករាឆ្ជាំ2019។

ធនាគារកំពុងបធ្ើការវាយតមមលៃផលប៉ះរល់ចមជាបងបៅបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ខលៃលួនតែលោលទ្ធផលមនការអនុវត្ន៍CIFRS សបមាប់ការិយបរិបច្ទហិរញ្ញវត្ខុបបចំាឆ្ជាំបុ៉តន្ធនាគារគិតថា
វាមិនតមនោការអនុវត្ន៍ោទូបៅបនាះបទក្ខុងការវាយតមមលៃផលប៉ះរល់សបមាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបបចាំការិយបរិបច្ទបនះ។

3. ការវិនិច្័យការសន្មតនិងការបា៉ជាន់សា្ជានគណបនយជាយសំខាន់ៗ
ការវិនិច្័យការសន្មតនិងការបា៉ជាន់សា្ជានបតរូវបានវាយតមមលៃោបបចាំបោយតផអកបលើបទពិបសាធនិងកតា្ជាបផជាសងៗរួមទាំងការរំពរឹងទុកនូវបពរឹត្ិការណ៍នាបពលអនាគតតែលអាចបជឿោក់ថាមានលក្ណៈ
សមបសបតាមកាលៈបទសៈ។ធនាគារបធ្ើការវិនិច័្យសន្មតនិងបា៉ជាន់សា្ជានរក់ព័ន្ធនរឹងអនាគត។បបើគិតតាមនិយមន័យលទ្ធផលបានពីការបា៉ជាន់សា្ជានគណបនយជាយគទឺកបមបស្មើបៅនរឹងលទ្ធផលោក់តស្ង
ណស់។ការវិនិច្័យការសន្មតនិងការបា៉ជាន់សា្ជានតែលមានហានិភ័យខ្ស់ក្ខុងការបងកឲជាយមាននូវការតកតបមរូវោសារវន្នូវតមមលៃបយងរបស់បទពជាយសកមុ្មនិងបំណុលមានបងា្ជាញែូចខាងបបកាម។

(ក) សំវិ្នធនសបមាប់ឥណទានអាបកក់និងោប់សងជាស័យ

ធនាគារចាំបាច់បតរូវអនុវត្តាមបបកាសបលខB7-09-074ចុះមថងៃទី25តខកុម្ភៈឆ្ជាំ2009សី្ពីការបធ្ើសំវិ្នធននិងចំណត់ថា្ជាក់ឥណទានតែលបចញបោយធនាគារោតិមនកម្ខុោ។ធនាគារោតិ
មនកម្ខុោតបមរូវឲជាយស្ាជាប័នធនាគាររណិជជកម្មបធ្ើការចាត់ថ្ាជាក់ឥណទានរបស់ខលៃលួនោបបាំថ្ាជាក់និងចាបំាច់បតរូវបធ្ើសំវិ្ នធនក្ខុងកបមិតអបជាបរមាបៅតាមចំណត់ថ្ាជាក់របស់ឥណទានបនាះបោយមិន
គិតបញចេូលបទពជាយបញចជាំបនាះបទ។ក្ខុងបគាលបំណងបធ្ើចំណត់ថា្ជាក់ឥណទានធនាគាររាប់បញចេូលកតា្ជារក់ព័ទ្ធទាំងអស់តែលអាចមានផលប៉ះរល់ែល់សមត្ភាពសងបបាក់របស់កូនបំណុល។

(ខ) ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ

បបព័ន្ធពន្ធោរបៅក្ខុងបពះរាោណចបកកម្ខុោមានលក្ណៈបបចើនបបបភទនិងោបញ្ញត្ិមានការផ្ជាស់បូ្រញរឹកញាប់តែលមានភាពស្មខុបគស្ាជាញនិងអាបស័យបៅបលើការបកបសាយ។ោទូបៅ
យុតា្ជាធិការនិងអាោ្ជាធរពន្ធភាគបបចើនតតងតតមានការបកបសាយបផជាសងពីគា្ជា។ពន្ធគទឺបតរូវសិ្តបបកាមការបតរួតពិនិតជាយនិងការអបងកតបោយអាោ្ជាធរតែលបានផ្ល់សិទ្ធិបោយចជាបាប់ក្ខុងការោក់ពិន័យ
ោក់ទណ្ឌកម្មនិងបង់ការបបាក់។

បញ្ជាទាងំបនះអាចបបងកើតឲជាយមានហានិភ័យពន្ធយ៉ជាងខ្ាជាងំសបមាប់ធនាគារ។គណៈបគប់បគងបជឿោក់ថាមានការយល់ែរឹងពីបទបញ្ញត្ិពន្ធតែលរក់ព័ន្ធនិងបានបធ្ើសំវិ្នធនតែលមានលក្ណៈ
បគប់បគាន់បោយតផអកបៅបលើការបកបសាយមននីតិកម្មពន្ធបចចេខុបជាបន្។ក៏ប៉ុតន្អាោ្ជាធរោប់រក់ព័ន្ធអាចនរឹងមានបំណកបសាយខុសគា្ជាបហើយផលប៉ះរល់អាចមានទំហំធំសបមាប់ធនាគារ។

4. សាច់បបាក់ក្ខុងមែ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

សាច់បបាក់សុទ្ធក្ខុងមែ 39,295,836 158,637,290 28,002,115 113,408,566

សាច់បបាក់កំពុងបបមូល 2,327,119 9,394,579 1,674,712 6,782,583

41,622,955 168,031,869 29,676,827 120,191,149
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5. បបាក់បបញ្ញើបៅធនាគារោតិមនកម្ខុោ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015
ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

បបាក់បបញ្ញើតាមចជាបាប់៖
បបាក់តមកល់្នាបលើបែើមទុន 5,264,300 21,251,979 5,264,300 21,320,415
ទុនបបមុងកាតព្កិចចេ 103,460,876 417,671,556 77,028,074 311,963,700

108,725,176 438,923,535 82,292,374 333,284,115
គណនីចរន្បផជាសងៗ 34,831,566 140,615,032 27,668,670 112,058,113
បបាក់បបញ្ញើមានកាលកំណត់ 2,494,105 10,068,702 3,100,000 12,555,000

146,050,847 589,607,269 113,061,044 457,897,228

បបាក់តមកល់្ នាបលើបែើមទុន

បោយអនុបលាមបៅតាមបបកាសរបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោបលខB7-01-136ចុះមថងៃទី15តខតុលាឆ្ជាំ2001បគរឹះសា្ជានធនាគារចាំបាច់បតរូវរកជាសាបបាក់បបញ្ញើតាមចជាបាប់ឲជាយបាន10%មនបែើមទុនសរុប
របស់ខលៃលួន។បបាក់តមកល់បនះមិនអាចបបបើបបាស់បានក្ខុងបបតិបត្ិការបបចាំមថងៃបនាះបទនិងបតរូវបង្ិលឲជាយធនាគារវិញបៅបពលតែលធនាគារស្ម័បគចិត្បញចេប់អាជីវកម្មរបស់ខលៃលួន។

ក្ខុងការិយបរិបច្ទបនះធនាគារទទួលបានការបបាក់អបតាពី0.20%បៅ0.22%ក្ខុងមួយឆ្ជាំ(2015:0.08%បៅ0.17%ក្ខុងមួយឆ្ជាំ)។

បបាក់បបមុងកាតព្កិចចេ

បបាក់បបមុងកាតព្កិចចេគទឺោបបាក់បបមុងតែលតបបបបរួលតាមកបមិតមនបបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន។វាបតរូវបានរកជាសាទុកបោយបគារពតាមបបកាសរបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោបលខB7-012-140ចុះមថងៃ
ទី27តខកញ្ជាឆ្ជាំ2012តែលបតរូវបានគណនាតាមអបតា8%មនបបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជនោបបាក់បរៀលនិង12.50%សបមាប់រូបិយវត្ខុបបរៅពីបបាក់បរៀល។

1/3មនបបាក់បបមុងកាតព្កិចចេោរូបិយវត្ខុបបរៅពីបបាក់បរៀលទទួលបានការបបាក់1/2មនការបបាក់LIBOR មួយតខរីឯបបាក់បបមុងកាតព្កិចចេបផជាសងបទៀតមិនទទួលបានការបបាក់បទ។
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6. បបាក់បបញ្ញើបៅធនាគារនានា

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

គណនីចរន្ 14,030,028 56,639,223 25,245,877 102,245,803

គណនីសនជាសំ 1,393,372 5,625,043 9,998,183 40,492,641

គណនីបបាក់បបញ្ញើមានកាលកំណត់ 62,143,467 250,873,176 72,814,219 294,897,587

77,566,867 313,137,442 108,058,279 437,636,031

សមតុលជាយបៅធនាគារនានាបតរូវបានបធ្ើការវិភាគែូចខាងបបកាម៖

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

(ក)តាមរូបិយប័ណ្ណ៖

បបាក់ែុលា្ជារអាបមរិក 76,808,332 310,075,236 107,362,093 434,816,478

បបាក់បរៀល 441,461 1,782,178 338,929 1,372,662

បបាក់អទឺរ៉ូ 55,864 225,523 192,483 779,556

បបាក់បាតមថ 58,433 235,894 31,939 129,353

បបាក់បផន 12,421 50,144 38,899 157,541

បបាក់ែុលា្ជារសិង្ហបុរី 190,356 768,467 93,936 380,441

77,566,867 313,137,442 108,058,279 437,636,031

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

(ខ)តាមកាលកំណត់៖

ក្ខុងរយៈបពល1តខ 35,190,091 142,062,397 48,666,979 197,101,266

ពី1តខបៅ3តខ 8,453,182 34,125,496 6,878,821 27,859,225

ពី3តខបៅ12តខ 30,557,093 123,358,984 51,512,479 208,625,540

បលើសពី12តខ 3,366,501 13,590,565 1,000,000 4,050,000

77,566,867 313,137,442 108,058,279 437,636,031

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

(គ)តាមអបតាការបបាក់(បបចាំឆ្ជាំ)៖

គណនីចរន្ 0% 0.00%– 0.5%

គណនីសនជាសំ 0.05%–0.75% 0.75%– 1.75%

គណនីបបាក់បបញ្ញើមានកាលកំណត់ 3.20%–8.50% 4.00%– 8.15%
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7. ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ឥណទានរណិជជកម្ម៖

ឥណទានរយៈបពលតវង 727,692,237 2,937,693,561 423,149,348 1,713,754,859

ឥណទានរយៈបពលខលៃី 11,422,154 46,111,236 11,197,249 45,348,858

ឥណទានវិបារូបន៍ 30,743,700 124,112,317 33,662,300 136,332,315

ឥណទានអ្កបបបើបបាស់៖

ឥណទានបគហោ្ជាន 12,978,668 52,394,882 10,610,510 42,972,566

ឥណទានយនយន្ 136,271 550,126 353,707 1,432,513

ឥណទានផ្ល់ែល់បុគ្គលិក 5,579,095 22,522,807 4,217,430 17,080,592

ប័ណ្ណឥណទាន 503,457 2,032,456 525,024 2,126,347

ឥណទានែុលសរុប 789,055,582 3,185,417,385 483,715,568 1,959,048,050

ការបបាក់បតរូវទទួលសុទ្ធ

ការបបាក់បតរូវទទួល 5,576,562 22,512,581 3,265,710 13,226,126

ការបបាក់ពជាយលួរទុក (140,408) (566,827) (170,429) (690,237)

ឥណទានែុលនិងការបបាក់បតរូវទទួលសុទ្ធសរុប 794,491,736 3,207,363,139 486,810,849 1,971,583,939

សំវិ្នធនបលើឥណទានអាបកក់និងោប់សងជាស័យ

សំវិ្នធនទូបៅ (9,253,587) (37,356,731) (4,771,450) (19,324,373)

សំវិ្នធនោក់លាក់ (676,322) (2,730,312) (410,714) (1,663,392)

(9,929,909) (40,087,043) (5,182,164) (20,987,765)

784,561,827 3,167,276,096 481,628,685 1,950,596,174

បតបមបបមរួលមនសំវិ្នធនបលើឥណទាននិងបុបរបបទានអាបកក់និងោប់សងជាស័យមានែូចខាងបបកាម៖

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

នាបែើមកាលបរិបច្ទ 5,182,164 20,987,765 3,362,337 13,701,523

ការបតន្មក្ខុងឆ្ជាំ 4,805,508 19,399,836 1,962,657 7,948,761

បបមូលបានវិញក្ខុងឆ្ជាំ – – (20,337) (82,365)

ការលុបបចាលក្ខុងឆ្ជាំ (57,763) (233,189) (122,493) (496,096)

លំបអៀងពីការប្ូររូបិយប័ណ្ណ – (67,369) – (84,058)

នាកាលបរិបច្ទបញចេប់ 9,929,909 40,087,043 5,182,164 20,987,765
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ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនបតរូវបានវិភាគមានែូចខាងបបកាម៖

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

(ក)តាមកាលកំណត់៖

រយៈបពល1តខ 2,317,953 9,357,576 7,265,012 29,423,295

ពី1តខបៅ3តខ 11,272,901 45,508,701 10,024,558 40,599,460

ពី3តខបៅ12តខ 35,327,627 142,617,630 33,985,764 137,642,345

បលើសពី12តខ 740,137,101 2,987,933,478 432,440,234 1,751,382,950

789,055,582 3,185,417,385 483,715,568 1,959,048,050

(ខ)តាមរូបិយប័ណ្ណ៖

ែុលា្ជារអាបមរិក 789,055,582 3,185,417,385 483,715,568 1,959,048,050

(គ)តាមចំណត់ថា្ជាក់ឥណទាន៖

ឥណទានស្ង់ោរ

មានវត្ខុបញចជាំ* 765,610,182 3,090,768,307 460,022,057 1,863,089,331

ពុំមានវត្ខុបញចជាំ** 19,748,608 79,725,130 22,530,172 91,247,196

ឥណទានឃ្ជាំបមើល

មានវត្ខុបញចជាំ* 1,969,600 7,951,275 680,271 2,755,098

ពុំមានវត្ខុបញចជាំ** – – – –

ឥណទានបបកាមស្ង់ោរ

មានវត្ខុបញចជាំ* 876,378 3,537,938 18,718 75,808

ពុំមានវត្ខុបញចជាំ** – – 39,228 158,873

ឥណទានោប់សងជាស័យ

មានវត្ខុបញចជាំ* 817,713 3,301,107 92,809 375,876

ពុំមានវត្ខុបញចជាំ** – – – –

ឥណទានខាតបង់

មានវត្ខុបញចជាំ* 15,575 62,876 332,313 1,345,868

ពុំមានវត្ខុបញចជាំ** 17,526 70,752 – –

សរុប 789,055,582 3,185,417,385 483,715,568 1,959,048,050

* ោឥណទានផ្ល់បៅឲជាយអតិថិជនតែលធនាគាររកជាសាទុកបទពជាយបញចជាំបបកាមរូបភាពបញចជាំ្ នាបំណុល។

** ោឥណទានផ្ល់បៅឲជាយបគរឹះសា្ជានហិរញ្ញវត្ខុនិងអតិថិជនែមទបទៀតតែល្ នាបោយរូបវន្បុគ្គលឬនីតិបុគ្គល។
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មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

(ឃ)តាមនិវាសនោ្ជាន៖

និវាសនជន 788,460,830 3,183,016,371 483,362,225 1,957,617,011

អនិវាសនជន 594,752 2,401,014 353,343 1,431,039

789,055,582 3,185,417,385 483,715,568 1,959,048,050

(ង)តាមបបបភទអាជីវកម្ម៖

បគរឹះសា្ជានហិរញ្ញវត្ខុ 15,616,667 63,044,485 17,216,667 69,727,501

កសិកម្ម 33,478,293 135,151,869 20,370,874 82,502,040

បរាងចបក 36,794,225 148,538,286 20,744,624 84,015,727

សមា្ជារបបបើបបាស់ 9,034,961 36,474,138 6,446,495 26,108,305

សំណង់ 24,091,367 97,256,849 14,891,606 60,311,004

លក់ែុំ 50,937,528 205,634,801 36,763,383 148,891,701

លក់រាយ 236,080,915 953,058,653 135,294,875 547,944,244

សណ្ជាគារនិងបភាជនីយោ្ជាន 51,210,851 206,738,205 27,844,121 112,768,690

ែរឹកជញជូន 45,661,716 184,336,347 15,915,726 64,458,690

បណ្ជាញព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ 851,985 3,439,463 966,908 3,915,977

បសវាកម្មជួលបលើកតលងអចលនបទពជាយ 17,544,368 70,826,614 5,946,863 24,084,795

បបតិបត្ិការអចលនបទពជាយ(សបមាប់ការរស់បៅ) 71,276,025 287,741,313 42,825,880 173,444,814

អចលនបទពជាយនិងសមា្ជារបបបើបបាស់សា្រណៈ 15,133,665 61,094,606 17,524,897 70,975,833

បសវាកម្មមិនតមនហិរញ្ញវត្ខុបផជាសងៗ 115,370,970 465,752,606 103,755,210 420,208,601

ការបបបើបបាស់ផ្ជាល់ខលៃលួន 65,468,589 264,296,694 16,682,415 67,563,781

ប័ណ្ណឥណទាន 503,457 2,032,456 525,024 2,126,347

789,055,582 3,185,417,385 483,715,568 1,959,048,050

(ច)តាមទំនាក់ទំនង៖

មិនតមនសម្័ន្ធញាតិ 783,476,487 3,162,894,578 479,498,138 1,941,967,459

ឥណទានផ្ល់ែល់បុគ្គលិក 5,579,095 22,522,807 4,217,430 17,080,591

789,055,582 3,185,417,385 483,715,568 1,959,048,050

(្)តាមហានិភ័យ៖

មិនតមនោហានិភ័យធំ 789,055,582 3,185,417,385 483,715,568 1,959,048,050

ហានិភ័យធំបតរូវបានផ្ល់និយមន័យបៅក្ខុងបគាលការណ៍តណនាំរបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោថាោសមតុលជាយសរុបមនឥណទាននិងបុបរបបទានតែលផ្ល់ែល់អតិថិជនមា្ជាក់បលើសពី10%មនមូលធន
ផ្ជាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ហានិភ័យសំបៅបលើចំនួនបបាក់ខ្ស់បំផុតរវាងសមតុលជាយមនឥណទានឬទាយជជទានតែលបៅសល់និងឥណទានឬការសនជាយាតែលបានអនុម័ត។
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មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

(ជ)តាមអបតាការបបាក់(ក្ខុងមួយឆ្ជាំ)៖

ឥណទានវិបារូបន៍ 6.25%–18.00% 5.75%– 18.00%

ឥណទាន 6.75%–24.00% 4.00%– 24.00%

ហិរញ្ញបជាបទានរណិជជកម្ម 8.00%–9.50% 9.50%– 25.00%

ឥណទានផ្ល់ែល់បុគ្គលិក 5.00%–12.00% 5.00%– 15.00%

8. បទពជាយរឹបអូសបាន
បទពជាយរឹបអូសរក់ព័ន្ធនរឹងបទពជាយសមជាបតិ្តែលរឹបអូសពីអតិថិជនតែលពំុមានលទ្ធលភាពសងបំណុល។ការតណនំារបស់ធនាគារោតិទាមទារឲជាយបទពជាយសមជាបតិ្តែលរឹបអូសបានបតរូវលក់បចញក្ខុងរយៈបពល
12តខបនា្ជាប់ពីរឹបអូសបាន។ធនាគារបតរូវទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារោតិមនកម្ខុោបបសិនបបើបទពជាយទាំងបនាះមិនបានលក់បចញក្ខុងអំ�ខុងបពល12តខ។

9. មូលបបតវិនិបយគ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

មូលបបតរកជាសាែល់កាលកំណត់ 25,373,046 102,430,987 53,756,371 217,713,303

បោយសារតតសាច់បបាក់ងាយបសូលមានចំនួនបលើសធនាគារបានសបបមចវិនិបយគនូវសាច់បបាក់តែលបលើសក្ខុងប័ណ្ណបំណុលរបស់បកុមហុ៊នបផជាសងៗតែលបតរូវបានចាត់ោមូលបបតរកជាសាទុករហូត
ែល់កាលកំណត់។

10. បទពជាយសកម្មបផជាសងៗ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ការបបាក់បតរូវទទួលពីបបាក់បបញ្ញើនិងតមកល់បៅ
ធនាគារោតិនិងធនាគារនានានិងមូលបបតវិនិបយគ



1,916,361 7,736,351



2,612,403



10,580,232
បបាក់បបញ្ញើនិងបបាក់បង់មុន 2,407,362 9,718,520 1,533,263 6,209,715

ការចំណយបុបរបបទាន 1,194,148 4,820,775 724,223 2,933,103

គណនីបតរូវទទួលពីMoneyGram និងMasterCard 1,233,145 4,978,206 756,129 3,062,322

គណនីបតរូវទទួលពីPay&Go 467,597 1,887,689 109,799 444,687

ការវិនិបយគCredit Bureau 25,588 103,299 25,588 103,631

បផជាសងៗ 973,823 3,931,323 717,923 2,907,588

8,218,024 33,176,163 6,479,328 26,241,278
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11. បទពជាយសកម្មអរូបិយ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

មថលៃបែើម

នាមថងៃទី1តខមករា 2,878,852 11,621,926 2,483,105 10,056,575

ការទិញបតន្ម 199,035 803,504 395,747 1,602,775

លំបអៀងពីការប្ូររូបិយប័ណ្ណ 21,011 84,821 – –

នាមថងៃទី31តខធ្ូ 3,098,898 12,510,251 2,878,852 11,659,350

រំលស់បង្គរ

នាមថងៃទី1តខមករា 869,111 3,508,601 595,191 2,410,524

ការទិញបតន្ម 334,842 1,351,757 273,920 1,109,376

លំបអៀងពីការប្ូររូបិយប័ណ្ណ 3,626 14,638 – –

នាមថងៃទី31តខធ្ូ 1,207,579 4,874,996 869,111 3,519,899

តមមលៃបយង

នាមថងៃទី31តខធ្ូ 1,891,319 7,635,255 2,009,741 8,139,451
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12. បទពជាយនិងបរិកា្ជារ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016
ការជួសជុលតកលមអ

អគារជួល

បរិកា្ជារការិយល័យ
បបគឿងសងា្ជារិមនិង

បបគឿងបំរក់ យនយន្
កុំពជាយូទ័រនិងសមា្ជារៈ

ព័ត៌មានវិទជាយា
សំណង់កំពុង
ែំបណើរការ សរុប

ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

តមមលៃបែើម

នាមថងៃទី1តខមករាឆ្ជាំ2016 4,025,319 2,341,170 874,794 3,638,045 16,613 10,895,941 43,986,914

ការទិញបតន្ម 353,904 1,169,183 193,868 1,697,529 1,909,776 5,324,260 21,494,038

ការបង្ិល 1,445,502 121,562 – – (1,567,064) – –

ការលក់បចញ – (37,426) (164,593) – – (202,019) (815,551)

លំបអៀងពីការប្ូររូបិយប័ណ្ណ (100) 6,117 2,649 25,352 – 34,018 137,331

នាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 5,824,625 3,600,606 906,718 5,360,926 359,325 16,052,200 64,802,732

រំលស់បង្គរ

នាមថងៃទី1តខមករាឆ្ជាំ2016 1,456,635 851,228 290,918 1,399,968 – 3,998,749 16,142,950

រំលស់ក្ខុងការិយបរិបច្ទ 561,838 530,209 189,710 835,565 – 2,117,322 8,547,629

ការលក់បចញ – (37,253) (70,168) – – (107,421) (433,658)

លំបអៀងពីការប្ូររូបិយប័ណ្ណ 425 (869) 1,000 11,472 – 12,028 48,557

នាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 2,018,898 1,343,315 411,460 2,247,005 – 6,020,678 24,305,478

តមមលៃបយង

នាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 3,805,727 2,257,291 495,258 3,113,921 359,325 10,031,522 40,497,254

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016
ការជួសជុលតកលមអ

អគារជួល

បរិកា្ជារការិយល័យ
បបគឿងសងា្ជារិមនិង

បបគឿងបំរក់ យនយន្
កុំពជាយូទ័រនិងសមា្ជារៈ

ព័ត៌មានវិទជាយា
សំណង់កំពុង
ែំបណើរការ សរុប

ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

តមមលៃបែើម

នាមថងៃទី1តខមករាឆ្ជាំ2015 2,997,015 1,590,161 811,985 2,427,347 – 7,826,508 31,697,357

ការទិញបតន្ម 1,055,790 842,447 62,809 1,268,798 16,613 3,246,457 13,148,151

ការលក់បចញ (27,486) (91,438) – (58,100) – (177,024) (716,947)

នាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015 4,025,319 2,341,170 874,794 3,638,045 16,613 10,895,941 44,128,561

រំលស់បង្គរ

នាមថងៃទី1តខមករាឆ្ជាំ2015 964,763 625,984 121,315 846,732 – 2,558,794 10,363,116

រំលស់ក្ខុងការិយបរិបច្ទ 519,358 316,682 169,603 611,336 – 1,616,979 6,548,765

ការលក់បចញ (27,486) (91,438) – (58,100) – (177,024) (716,947)

នាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015 1,456,635 851,228 290,918 1,399,968 – 3,998,749 16,194,934

តមមលៃបយង

នាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015 2,568,684 1,489,942 583,876 2,238,077 16,613 6,897,192 27,933,627
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13. បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

គណនីចរន្ 87,003,298 351,232,315 44,300,145 179,415,587

គណនីសនជាសំ 375,112,155 1,514,327,770 289,766,834 1,173,555,678

បបាក់បបញ្ញើមានកាលកំណត់ 392,210,871 1,583,355,286 318,798,124 1,291,132,402

បបាក់បបញ្ញើកបមិតទុក 1,494,925 6,035,012 1,546,175 6,262,009

855,821,249 3,454,950,383 654,411,278 2,650,365,676

បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជនបតរូវបានវិភាគែូចខាងបបកាម៖

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

(ក)តាមរូបិយប័ណ្ណ

បបាក់ែុលា្ជារអាបមរិក 853,855,753 3,447,015,676 653,426,746 2,646,378,321

បបាក់បរៀល 1,674,246 6,758,931 818,997 3,316,938

បបាក់អទឺរ៉ូ 291,210 1,175,615 165,486 670,219

បបាក់បាតមថ 40 161 49 198

855,821,249 3,454,950,383 654,411,278 2,650,365,676

(ខ)តាមកាលកំណត់

រយៈបពល1តខ 355,096,927 1,433,526,295 399,442,779 1,617,743,255

ពី1តខបៅ3តខ 130,227,226 525,727,311 50,296,251 203,699,817

ពី3តខបៅ12តខ 331,775,768 1,339,378,776 188,404,945 763,040,027

បលើសពី12តខ 38,721,328 156,318,001 16,267,303 65,882,577

855,821,249 3,454,950,383 654,411,278 2,650,365,676

(គ)តាមទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខាងបបរៅ 851,273,346 3,436,590,499 653,791,971 2,647,857,481

បបាក់បបញ្ញើបុគ្គលិក 4,547,903 18,359,884 619,307 2,508,195

855,821,249 3,454,950,383 654,411,278 2,650,365,676

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

(ឃ)តាមអបតាការបបាក់(ក្ខុងមួយឆ្ជាំ)

គណនីចរន្ – –

គណនីសនជាសំ 0.75% 0.75%

បបាក់បបញ្ញើមានកាលកំណត់ 1.75%– 7.00% 1.50%– 7.25%

បបាក់បបញ្ញើកបមិតទុក – –
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14. បបាក់កមចេី

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល
AfrAsia Bank Limited (i) 30,000,000 121,110,000 10,000,000 40,500,000
Shanghai Commercial & Savings Bank 
Limited (ii) 3,000,000 12,111,000 6,000,000 24,300,000

DEG (iii) 15,000,000 60,555,000 10,000,000 40,500,000
Industrial and Commercial Bank of China 
Limited (iv) 20,000,000 80,740,000 – –

Commerzbank AG – – 3,000,000 12,150,000

68,000,000 274,516,000 29,000,000 117,450,000

(i) តំណងឲជាយបបាក់កមចេីបីបផជាសងគា្ជាតែលទទួលបានAfrAsia  Bank  Limited។បបាក់កមចេីទីមួយនិងទីពីរមានរយៈបពល 3 តខតែលបបាក់កមចេីទីមួយមានចំនួន10,000,000 ែុលា្ជារអាបមរិកទទួល
បានបៅមថងៃទី5 តខតុលាឆ្ជាំ2016 បបាក់កមចេីទីពីរមានចំនូន5,000,000 ែុល្ាជារអាបមរិកទទួលបានបៅមថងៃទី12  តខធូ្ឆ្ជាំ2016។បបាក់កមចេីទីបីមានរយៈបពល1 តខនរឹងបតរូវបានយល់បពម
ឲជាយបន្រយៈបពលកមចេី12 តខបន្បទៀត។

(ii) តំណងឲជាយសមជាបទានពីរបផជាសងគ្ាជាបានពីធនាគារShanghai  Commercial  &  Savings  Bank Limited  សាខាទីបកុងហុងកុងចំនួន3,000,000ែុល្ាជារអាបមរិកបានផ្ល់ឲជាយនាមថងៃទី24  
តខមីនាឆ្ជាំ2016។

(iii) តំណងឲជាយឥណទានរយៈបពលតវងពីរបផជាសងគា្ជាតែលទទួលបានពីDEG-Deutcsche  Investitions  und  Entwicklungsgesellschaft  Mbh តែលោបគរឹះសា្ជានហិរញ្ញវត្ខុមួយបានចុះបញជី
បបកាមចជាបាប់មនសា្រណរែ្ឋសហព័ន្ធអាលលៃទឺម៉ង់។ឥណទានទីមួយមានចំនួន10,000,000 ែុលា្ជារអាបមរិកតែលទទួលបានបៅមថងៃទី23 តខមិថុនាឆ្ជាំ2015 និងឥណទានមួយបទៀតចំនួន
5,000,000 ែុល្ាជារអាបមរិកតែលទទួលបានបៅមថងៃទី03 តខកុម្ភៈឆ្ជាំ2016។បបាក់បែើមគទឺបតរូវបង់រំលស់ោ6 ្ មាសចាប់បផ្ើមពីមថងៃទី15 តខធូ្ឆ្ជាំ2017 ។ការបបាក់គទឺបតរូវបង់បបចំា្មាស
គិតចាប់បផ្ើមពីកាលបរិបច្ទផ្ល់បបាក់កមចេីនីមួយៗ។

(iv) តណំងឲជាយឥណទានបីបផជាសងគា្ជាទទួលបានពីIndustrial  and  Commercial  Bank  of  China  Limited តែលឥណទានទីមួយមានចនំួន6,000,000 ែុលា្ជារអាបមរិកទទួលបានបៅមថងៃទី
29 តខកកកោឆ្ជាំ2016ឥណទានទីពីរមានចំនួន5,000,000 ែុលា្ជារអាបមរិកទទួលបានបៅមថងៃទី29 តខសីហាឆ្ជាំ2016 និងឥណទានទីបីមានចំនួន9,000,000ែុលា្ជារអាបមរិក ទទួលបាន
បៅមថងៃទី29 តខវិចិ្កាឆ្ជាំ2016។ការបបាក់គទឺបតរូវបង់បបចាំបតីមាសនិងបបាក់បែើមបតរូវទូទាត់បៅបពលែល់កាលកំណត់មនបបាក់កមចេីតែលមានរយៈបពល3 ឆ្ជាំពីកាលបរិបច្ទមនការចំណយ។

បបាក់កមចេីខាងបលើពុំមានបទពជាយ្ នានិងមានអបតាការបបាក់បបចាំឆ្ជាំចាប់ពី1.50% បៅ6.99%។

15. អនុបំណុល

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ធនាគារោតិមនកាណោ 25,000,000 100,925,000 10,000,000 40,500,000

តំណងឲជាយអនុបំណុលពីរបផជាសងគ្ាជាតែលទទួលបានពីធនាគារោតិមនកាណោ។កមចេីទីមួយមានចំនួន10,000,000 ែុល្ាជារអាបមរិកបតរូវទូទាត់បៅកាលកំណត់មថងៃទី31 តខធូ្ឆ្ជាំ2022 និងកមចេីទីពីរ
មានចំនួន15,000,000ែុល្ាជារអាបមរិកបតរូវទូទាត់បៅកាលកំណត់មថងៃទី30 តខមិថុនាឆ្ជាំ2023 តែលបតរូវបានទទួលការអនុម័តពីធនាគារោតិមនកម្ខុោបៅមថងៃទី30 តខមិថុនាឆ្ជាំ2016។ការបបាក់
បតរូវបង់ោ្ មាសនិងបបាក់បែើមបតរូវបង់រំលស់បបាំែង។

អនុបំណុលបនះមានអបតាការបបាក់សុទ្ធបបចាំឆ្ជា6ំ.50%។
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16. បំណុលបផជាសងៗ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ការបបាក់បតរូវទូទាត់ 8,883,662 35,863,343 6,268,640 25,387,992

ចំណយបង្គរ 2,584,700 10,434,434 1,905,102 7,715,663

ពន្ធបផជាសងៗបតរូវទូទាត់ 787,539 3,179,295 212,797 861,828

បផជាសងៗ 595,160 2,402,661 318,979 1,291,865

12,851,061 51,879,733 8,705,518 35,257,348

17. ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ
(ក) ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបចចេខុបជាបន្តែលបតរូវទូទាត់

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

សមតុលជាយនាបែើមកាលបរិបច្ទ 3,424,617 13,869,699 1,451,084 5,913,167

ចំណយពន្ធបបាក់ចំបណញបបចាំឆ្ជាំ 7,972,520 32,185,063 3,956,342 16,023,185

ការតកតបមរូវសបមាប់ឆ្ជាំមុន 673,503 2,718,932 – –

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបានបង់ (4,250,882) (17,160,811) (1,982,809) (8,030,376)

លំបអៀងពីការប្ូររូបិយប័ណ្ណ – (44,520) – (36,277)

7,819,758 31,568,363 3,424,617 13,869,699

(ខ) បំណុលពន្ធពនជាយារ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

បទពជាយសកម្មពន្ធពនជាយារ 1,577,667 6,369,042 8,575 34,730

បំណុលពន្ធពនជាយារ (234,465) (946,535) (102,410) (414,762)

1,343,202 5,422,507 (93,835) (380,032)

បតបមបបមរួលមនបំណុលពន្ធពនជាយារសុទ្ធក្ខុងការិយបរិបច្ទមានែូចខាងបបកាម៖

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី30តខមិថុនាឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

សមតុលជាយនាបែើមកាលបរិបច្ទ 93,835 380,032 366,913 1,495,170

ការែកបចញពីរបាយការណ៍លទ្ធផល (763,534) (3,082,387) (273,078) (1,105,966)

ការតកតបមរូវសបមាប់ឆ្ជាំមុន (673,503) (2,718,932) – –

លំបអៀងពីការប្ូររូបិយប័ណ្ណ – (1,220) – (9,172)

(1,343,202) (5,422,507) 93,835 380,032
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សំវិ្នធនបលើឥណទានអាបកក់
និងោប់សងជាស័យ

ចំបណញពីការប្ូរបបាក់
មិនទាន់ទទួលសា្ជាល់

សរុប

ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក

បទពជាយសកម្មពន្ធពនជាយារ

នាមថងៃទី31តខមករាឆ្ជាំ2016 – 8,575 8,575

ការោក់បញចេូល/(ែកបចញពី)ក្ខុងរបាយការណ៍
លទ្ធផល

904,164 (8,575) 895,589

ការតកតបមរូវសបមាប់ឆ្ជាំមុន 673,503 – 673,503

នាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 1,577,667 – 1,577,667

សមតុលជាយោរន់បរៀល 6,369,042 – 6,369,042

រំលស់ពន្ធពបនលៃឿន ចំបណញពីការប្ូរបបាក់
មិនទាន់ទទួលសា្ជាល់

សរុប

ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក

បំណុលពន្ធពនជាយារ

នាមថងៃទី01តខមករាឆ្ជាំ2016 102,410 - 102,410

ការោក់បញចេូលក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល 73,254 58,801 132,055

នាមថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 175,664 58,801 234,465

សមតុលជាយោរន់បរៀល 709,156 237,379 946,535

(គ) ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបបចាំឆ្ជាំ 7,972,520 32,185,063 3,956,342 16,023,185

ពន្ធពនជាយារ (763,534) (3,082,387) (273,078) (1,105,966)

7,208,986 29,102,676 3,683,264 14,917,219

ការបផ្ៀងផ្ជាត់ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញតែលគណនាតាមអបតាពន្ធផលៃូវការ20% បធៀបបៅនរឹងពន្ធបលើបបាក់ចំបណញសបមាប់ឆ្ជាំបចចេខុបជាបន្តែលបងា្ជាញក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផលមានែូចខាងបបកាម៖

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

បបាក់ចំបណញមុនបង់ពន្ធ 36,221,225 146,225,085 19,671,315 79,668,826

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញតាមអបតាពន្ធផលៃូវការ 7,244,245 29,245,017 3,934,263 15,933,765

ចំណយមិនអាចកាត់កងបាន 28,518 115,127 (242,478) (982,036)

សំវិ្នធនបលើសពីបគាមុន (63,777) (257,468) (8,521) (34,510)

ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ 7,208,986 29,102,676 3,683,264 14,917,219
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18. បែើមទុន

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

1ហ៊ុនមានតមមលៃ1,000ែុលា្ជារអាបមរិក៖

តែលបានចុះបញជីនិងបានបង់52,643ភាគហ៊ុន 52,643,000 212,519,791 52,643,000 213,204,150

ព័ត៌មានលមអិតមនការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានែូចខាងបបកាម៖

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

%មនការកាន់កាប់ហ៊ុន ចំនួនហ៊ុន ែុលា្ជារអាបមរិក %មនការកាន់កាប់ហ៊ុន ចំនួនហ៊ុន ែុលា្ជារអាបមរិក

ធនាគារោតិមនកាណោ 90% 47,379 47,379,000 41.93% 22,075 22,075,000

បលាកDamir Karassayev 10% 5,264 5,264,000 58.07% 30,568 30,568,000

100% 52,643 52,643,000 100% 52,643 52,643,000

ធនាគារោតិមនកម្ខុោបានបចញបបកាសបលខធ7-016-117- បប.កបៅមថងៃទី22 តខមីនាឆ្ជាំ2016  តបមរូវឲជាយធនាគាររណិជជក្ខុងបសុកឬោបុបតសម័្ន្ធធនាគារបរបទសបតរូវមានបែើមទុនចុះបញជីអបជាបបរមា
ចំនួន300 រន់លានបរៀល(បស្មើនរឹង75 លានែុលា្ជាអាបមរិក)តែលបតរូវអនុវត្ឲជាយបានទាំងបសុងក្ខុងរយៈបពលពីរឆ្ជាំបនា្ជាប់ពីបបសិទ្ធភាពមនបបកាសបនះ។

បយងតាមបបកាសខាងបលើនិងសារាចរតណនាំបលខធ7-016-001 បនះចុះមថងៃទី16 តខមិថុនាឆ្ជាំ2016 ស្ីពីការអនុវត្បបកាសបៅមថងៃទី3 តខវិច្ិកាឆ្ជាំ2016 ធនាគារបានបបាះផជាសាយភាគហ៊ុនបតនម្
16,521 ហ៊ុនឲជាយបៅធនាគារោតិមនកាណោនិងភាគហ៊ុនបតន្ម1,836 ឲជាយបៅបលាកDamir  Karassayev ក្ខុង1 ហ៊ុនមានតមមលៃ1,000 ែុលា្ជារអាបមរិក។

ការបបងកើនបែើមទុនខាងបលើបនះទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារោតិមនកម្ខុោបៅមថងៃទី30 តខធូ្ឆ្ជាំ2016  និងពីបកសួងរណិជជកម្មបៅមថងៃទី18 តខមករាឆ្ជាំ2017 តែលអនុញ្ជាតឲជាយធនាគារបបងកើន
បែើមទុនពី52,643,000 ែុលា្ជារអាបមរិកបៅ71,000,000 ែុលា្ជារអាបមរិកបោយបំតបលៃងបចញពីបុព្លាភភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ។

19. ចំណូលពីការបបាក់

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ចំណូលការបបាក់ពី៖

ឥណទានបៅអតិថិជន 78,145,043 315,471,538 44,208,827 179,045,749

បបាក់បបញ្ញើបៅធនាគារនានា 3,779,234 15,256,768 2,998,363 12,143,370

មូលបបតវិនិបយគ 3,280,056 13,241,586 4,655,396 18,854,354

85,204,333 343,969,892 51,862,586 210,043,473

20. ចំណយបលើការបបាក់

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

បបាក់បបញ្ញើពីអតិថិជន 27,522,447 111,108,118 19,194,049 77,735,899

បបាក់កមចេី 3,468,668 14,003,013 659,042 2,669,119

30,991,115 125,111,131 19,853,091 80,405,018
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21. ចំណូលកមបមនិងបជើងសា

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ការសនជាយាឥណទាន 6,249,594 25,229,610 4,108,388 16,638,971

បផ្របបាក់និងបវរបបាក់ 1,598,593 6,453,520 1,179,034 4,775,088

ប័ណ្ណវីសានិងប័ណ្ណឥណទាន 2,641,397 10,663,320 2,109,548 8,543,669

ទូរស័ព្និងទូរសារ 103,532 417,959 91,572 370,867

កមបមបផជាសងៗ 1,963,162 7,925,285 598,128 2,422,419

12,556,278 50,689,694 8,086,670 32,751,014

22. ចំណយកមបមនិងបជើងសា

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ចំណយកមបមនិងបជើងសា 274,737 1,109,113 206,450 836,123

23. ចំណូលពីបបតិបត្ិការបផជាសងៗ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ចំបណញពីការលក់មនមូលបបតវិនិបយគ 600,341 2,423,576 99,612 403,429

ចំបណញពីអបតាប្ូរបបាក់សុទ្ធ 412,643 1,665,840 218,948 886,739

ចំណូលបផជាសងៗ 141,881 572,774 96,246 389,796

1,154,865 4,662,190 414,806 1,679,964

24. ចំណយបលើបុគ្គលិក

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

បបាក់បបៀវតជាសរ៍និងបបាក់ឈ្ូល 13,901,741 56,121,328 9,568,534 38,752,563

ចំណយបលើបុគ្គលិកបផជាសងៗ 267,339 1,079,248 117,347 475,255

14,169,080 57,200,576 9,685,881 39,227,818
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25. ចំណយបបតិបត្ិការ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ការជួលអគារ 2,609,655 10,535,177 1,790,622 7,252,019

តផ្កទីផជាសារនិងការផជាសាយរណិជជកម្ម 1,191,958 4,811,934 1,297,146 5,253,441

ការជួសជុលនិងតថទាំ 642,450 2,593,571 468,082 1,895,732

មថលៃទរឹកនិងបភលៃើង 652,139 2,632,685 530,901 2,150,149

សមា្ជារៈការិយល័យ 816,025 3,294,293 532,116 2,155,070

អាោ្ជាប័ណ្ណ 502,581 2,028,919 421,307 1,706,293

ទំនាក់ទំនងបផជាសងៗ 450,906 1,820,308 310,160 1,256,148

យនយន្ក្ខុងបបតិបត្ិការ 231,419 934,239 201,396 815,654

ការបធ្ើែំបណើរ 509,640 2,057,417 255,704 1,035,601

អាហារនិងការកមជាសាន្ 60,604 244,658 55,977 226,707

ជំនាញវិោ្ជាជីវៈ 280,511 1,132,423 186,434 755,058

ការ្នារា៉ជាប់រង 191,511 773,130 129,235 523,402

បសវាសន្ិសុខ 577,165 2,330,015 352,129 1,426,122

មថលៃសមាជិកភាព 145,493 587,355 71,199 288,356

កមបមពិនិតជាយឥណទាន 146,485 591,360 74,070 299,984

កមបមជួលយនយន្ 535,878 2,163,339 259,707 1,051,813

កមបមបកុមបបរឹកជាសាភិបាល 85,793 346,346 17,442 70,640

ចំណយបផជាសងៗ 371,434 1,499,480 160,479 649,940

10,001,647 40,376,649 7,114,106 28,812,129

26. ចំណយរំលស់

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

រំលស់បលើបទពជាយសកម្មរូបិយ 2,117,322 8,547,629 1,616,979 6,548,765

រំលស់បលើបទពជាយសកម្មអរូបិយ 334,842 1,351,757 273,920 1,109,376

2,452,164 9,899,386 1,890,899 7,658,141
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27. សាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូល

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

សាច់បបាក់ក្ខុងមែ 41,622,955 168,031,869 29,676,827 120,191,149

បបាក់បបញ្ញើបៅធនាគារោតិមនកម្ខុោ 37,325,670 150,683,730 30,768,670 124,613,113

បបាក់បបញ្ញើបៅធនាគារនានា 28,208,582 113,878,046 42,380,935 171,642,787

107,157,207 432,593,645 102,826,432 416,447,049

28. ការសនជាយានិងយថាភាព
(ក) ភតិសនជាយាបបតិបត្ិការ

ធនាគារមានភតិសនជាយាបលើការជួលការិយល័យកណ្ជាលនិងការិយល័យតាមបខត្ែូចខាងបបកាម៖

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ក្ខុងរយៈបពល1ឆ្ជាំ 2,388,914 9,644,046 1,557,057 6,306,081

ពី1ែល់5ឆ្ជាំ 6,073,614 24,519,178 3,666,408 14,848,952

បលើសពី5ឆ្ជាំ 2,869,558 11,584,405 2,407,726 9,751,289

11,332,086 45,747,629 7,631,191 30,906,322

(ខ) ការសនជាយាបផជាសងៗ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ឥណទានវិបារូបន៍តែលមិនបបបើ 14,319,977 57,809,747 18,663,000 75,585,150

លិខិតឥណទាន 37,461,866 151,233,553 4,912,376 19,895,123

មូលបបតបំណុល 5,512,706 22,254,794 2,102,768 8,516,210

មូលបបតបំណុលបលើការបែញមថលៃ 157,514 635,884 86,048 348,494

ការ្នាបផជាសងៗ 2,792,872 11,274,824 400,000 1,620,000

60,244,935 243,208,802 26,164,192 105,964,977
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29. សមតុលជាយនិងបបតិបត្ិការោមួយនរឹងសម្័ន្ធញាតិ
តាមចជាបាប់សី្ពីបគរឹះស្ាជានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ខុសម័្ន្ធញាតិរួមបញចេូលនូវរូបវ័ន្បុគ្គលតែលមានភាគហុ៊នយ៉ជាងតិចចំនួន10% មនបែើមទុនរបស់បកុមហុ៊នឬមនសិទ្ធិបបាះបឆ្ជាតបទាះោកាន់កាប់បោយ
ផ្ជាល់ក្ីឬបោយបបបយលក្ីឬរូបវ័ន្បុគ្គលណតែលរួមចំតណកក្ខុងអភិបាលកិចចេការែរឹកនាំការបគប់បគងឬការបរៀបចំនិងការអនុវត្នូវការបតរួតពិនិតជាយមផ្ក្ខុងរបស់ធនាគារ។

(ក) សមតុលជាយសម្័ន្ធញាតិ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

កមចេីពីធនាគារោតិមនកាណោ 25,000,000 100,925,000 10,000,000 40,500,000

បបាក់បបញ្ញើនិងបបាក់តមកល់បោយអ្កបគប់បគងសំខាន់ៗ 4,547,903 18,359,884 619,307 2,508,195

(ខ) បបតិបត្ិការោមួយសម្័ន្ធញាតិនានា

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ចំណយបលើការបបាក់ឲជាយធនាគារោតិមនកាណោ 1,318,520 5,322,865 6,212 25,159

ចំណយបលើការបបាក់ឲជាយអ្កបគប់បគងសំខាន់ៗ 211,497 853,814 43,604 176,596

(គ) បបាក់បបៀវតជាយរ៍របស់គណៈបគប់បគងសំខាន់ៗ

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

បបាក់បបៀវតជាសរ៍និងអត្បបបយជន៍* 4,088,618 16,505,751 1,438,272 5,825,002

*រាប់បញចេូលបបាក់បបៀវតជាសរ៍របស់គណៈបគប់បគងសំខាន់ៗនិងកមបមរបស់បកុមបបរឹកជាសាភិបាលសបមាប់ការបបជុំបកុមបបរឹកជាសាភិបាល។
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30. ការបគប់បគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ខុ
ការតណនាំនិងបសចក្ីសជាង្ប

ធនាគារមានហានិភ័យពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុែូចខាងបបកាម៖

Q ហានិភ័យបបតិបត្ិការ

Q ហានិភ័យឥណទាន

Q ហានិភ័យទីផជាសារ

Q ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល

កំណត់សម្ាជាល់បនះបង្ាជាញពីព័ត៌មានសី្ពីហានិភ័យនីមួយៗខាងបលើរបស់ធនាគារតែលមានបគាលបៅបគាលការណ៍តណនំានិងវិ្នការរបស់ធនាគារបែើមជាបីប៉ាជាន់ស្ាជាននិងចាត់តចងនូវហានិភ័យ
តែលបកើតប�ើងនិងការបគប់បគងនូវធន្នរបស់ធនាគារ។

បបព័ន្ធបគប់ជាគងហានិភ័យ

បកុមបបរឹកជាសាភិបាលមានការទទួលខុសបតរូវទូបៅក្ខុងការបបងកើតនិងបតរួតពិនិតជាយបបព័ន្ធបគប់បគងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។បកុមបបរឹកជាសាភិបាលបានបបងកើតនូវគណៈកម្មការបទពជាយសកម្មនិងបំណុល
គណៈកម្មការបគប់បគងហានិភ័យនិងគណៈកម្មការសវនកម្មនិងហានិភ័យបែើមជាបីទទួលខុសបតរូវក្ខុងការបបងកើតនិងបតរួតពិនិតជាយនូវបគាលនបយបាយបគប់បគងហានិភ័យតាមតផ្កនីមួយៗ។គណៈកម្មការ
បនះមានសមាជិកោនាយកបបតិបត្ិនិងមិនបបតិបត្ិបហើយបធ្ើការរាយការណ៍ោបបចាំបៅបកុមបបរឹកជាសាភិបាលអំពីសកម្មភាពរបស់បគ។

បគាលនបយបាយក្ខុងការបគប់បគងហានិភ័យគទឺបតរូវបានបបងកើតប�ើងបែើមជាបីបង្ាជាញនិងវិភាគបៅបលើហានិភ័យតែលធនាគារបតរូវបបឈមមុខកំណត់ហានិភ័យសមបសបនិងបធ្ើការបតរួតពិនិតជាយបៅបលើ
ហានិភ័យទាំងបនាះឲជាយស្ិតក្ខុងកបមិតអាចទទួលយកបាន។គណៈកម្មការសវនកម្មនិងហានិភ័យមានភារៈទទួលខុសបតរូវតាមោនការអនុវត្ន៍របស់ធនាគារបៅតាមបគាលនបយបាយនិងនីតិវិធី
បគប់បគងហានិភ័យក៏ែូចោបតរួតពិនិតជាយប�ើងវិញនូវភាពបគប់បគាន់មនបបព័ន្ធបគប់បគងហានិភ័យតែលធនាគារបតរូវបបឈមមុខ។

សវនករមផ្ក្ខុងោអ្កជួយែល់គណៈកម្មការសវនកម្មនិងហានិភ័យក្ខុងការបំបពញភារកិចចេបនះ។សវនករមផ្ក្ខុងបធ្ើការបតរួតពិនិតជាយោបបចំាឬម្ងម្ាជាលបលើបគាលនបយបាយនិងនីតិវិធីបគប់បគង
ហានិភ័យបហើយបធ្ើការរាយការណ៍លទ្ធផលបៅគណៈកម្មការសវនកម្មនិងហានិភ័យ។

(ក) ហានិភ័យបបតិបត្ិការ

ហានិភ័យបបតិបតិ្ការគទឺោហានិភ័យមនការបាត់បង់ផ្ជាល់ឬបបបយលតែលបកើតមានប�ើងពីការខ្ះខាតនូវនីតិវិធីបុគ្គលិកបបចចេកវិទជាយានិងបហោ្ជារចនាសម័្ន្ធមផ្ក្ខុងនិងបកើតប�ើងពីកតា្ជាខាងបបរៅ
មួយចំនួនបទៀតតែលមិនតមនោហានិភ័យឥណទានហានិភ័យទីផជាសារនិងហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួលែូចោកតា្ជាតែលបកើតមានប�ើងពីតបមរូវការចជាបាប់និងបទបញ្ញតិ្បផជាសងៗនិងស្ង់ោរ
តែលទទួលសា្ជាល់ោទូបៅបៅក្ខុងសហបគាសអាជីវកម្ម។

ការខាតបង់ពីហានិភ័យបបតិបតិ្ការបតរូវបានបគប់បគងតាមរយៈនីតិវធីិបគប់បគងហានិភ័យបបតិបតិ្ការរបាយការណ៍និងបតរួតពិនិតជាយបតរឹមបតរូវបលើសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈអង្គភាពបតរួតពិនិតជាយ
និងគាំបទតែលឯករាជជាយពីសាជីវកម្មធម្មតានិងមានការបតរួតពិនិតជាយពីអ្កបគប់បគងោន់ខ្ស់របស់ធនាគារ។

ការបគប់បគងបលើហានិភ័យបបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារតបមរូវឲជាយបបងកើតនូវរចនាសម័្ន្ធតួនាទីនិងវិធីសាសស្មនការបគប់បគងរបស់អង្គភាពឲជាយបានចជាបាស់លាស់។បគាលការណ៍និងវិ្នការបតរួតពិនិតជាយ
មផ្ក្ខុងោបបចើនបតរូវបានអនុវត្រួមមានការបបងកើតអ្កមានសិទ្ធិចុះហត្បលខាបបព័ន្ធបតរួតពិនិតជាយយ៉ជាងហ្មត់ចត់ការបរៀបចំនូវនីតិវិធីនិងឯកសារសំអាងនានាបពមទំាងការអនុវត្តាមបទបញ្ញតិ្
និងតបមរូវការតាមចជាបាប់នានា។

(ខ) ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យឥណទានគទឺោការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារបបសិនបបើអ្កខចេីឬមែគូរណិជជកម្មខកខានមិនបានបំបពញកាតព្កិចចេបលើការបង់បបាក់បែើមចំបរះឥណទាននិងបុបរបបទាន។

(i) ការបគប់បគងហានិភ័យឥណទាន

សកម្មភាពឥណទានបតរូវបានតណនាំបោយបគាលការណ៍ឥណទានរបស់ធនាគារបែើមជាបី្ នាអះអាងថាបគាលបំណងមនបបាក់កមចេីទាំងអស់ទទួលបានបោគជ័យ។ឧទាហរណ៍អតិថិជន
ឥណទានមានលទ្ធភាពនិងបទពជាយសមជាបតិ្សងបហើយហានិភ័យឥណទានបតរូវបានតបងតចកយ៉ជាងលអ។បគាលការណ៍ឥណទានកត់បតានូវបគាលការណ៍បបាក់កមចេីបទពជាយបញចជាំនិងែំបណើរការ
អនុម័តឥណទានបោយរួមបញចេូលទាំងបបព័ន្ធចំណត់ថា្ជាក់មផ្ក្ខុងនិងនីតិវិធីតែលអនុវត្បែើមជាបី្ នាអះអាងក្ខុងការបគារពបៅតាមការតណនាំរបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោ។

ធនាគារបានបបងកើតបគាលការណ៍ហានិភ័យឥណទានសូ្ល(Core  Credit  Risk  Policy)  តែលបតរូវបានបរៀបចំប�ើងបែើមជាបីបគប់បគងនូវសកម្មភាពក្ខុងការ្ នាបលើហានិភ័យរបស់ធនាគារ។
ការបន្ឥណទានបតរូវបានបគប់បគងបោយកម្មវិធីឥណទានតែលបានបរៀបចំគបបមាងសបមាប់ផលិតផលឬសំបពៀតឥណទានពិបសសរាប់ទំាងទីផជាសារបគាលបៅការកំណត់និងលក្ខណ្ឌ
ឯកសារសំអាងនិងនីតិវិធីបៅបបកាមផលិតផលឥណទានតែលនរឹងបតរូវវាស់តវងនិងផ្ល់ឲជាយ។

អបតាហានិភ័យបតរូវបានបតរួតពិនិតជាយនិងបធ្ើបចចេខុបជាបន្កម្មតាមមូលោ្ជានបបចំា្មាសសបមាប់ឥណទានតែលមានសមតុលជាយបបាក់បែើមបបចើនោង200,000 ែុល្ាជារអាបមរិកប�ើងបៅនិងក្ខុង
បហតុការណ៍បផជាសងៗែូចោ (i) ការផ្ជាស់ប្ូររយៈបពលនិងលក្ខណ្ឌឥណទានរួមទាំងការពនជាយារឥណទាន(ii) ភាពមិនបទៀងទាត់ក្ខុងការសងបបាក់ឬការហសួកាលកណំត់សងបបាក់និង
(iii)  ព័ត៌មានមិនលអរក់ព័ន្ធនរឹងអ្កខចេីបបាក់ឬបបតិបត្ិការ។
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(ii) ការបបឈមនរឹងហានិភ័យឥណទាន

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016 មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល ែុលា្ជារអាបមរិក រន់បរៀល

ឥណទានបៅអតិថិជន

មិនហួសកាលកំណត់និងមិនខាតបង់ 785,358,790 3,170,493,435 482,552,229 1,954,336,527

ហួសកាលកំណត់តតមិនទាន់ខាតបង់ 1,969,600 7,951,275 680,271 2,755,098

ខាតបង់ 1,727,192 6,972,674 483,068 1,956,425

789,055,582 3,185,417,384 483,715,568 1,959,048,050

តាមការអនុវត្ោទូបៅតមមលៃទីផជាសាររបស់បទពជាយបញចជាំមិនអាចរកបានបនាះបទបោយសារតតកមបមបែើមជាបីទទួលបានព័ត៌មានទាងំបនាះខ្ស់ោងផលបបបយជន៍តែលទទួលបាន។បគាលនបយបាយ
របស់ធនាគារគទឺផ្ល់ឥណទានរហូតែល់50% មនតមមលៃបទពជាយបញចជាំបលើកតលងតតបបាក់បបញ្ញើកបមិតឬបបាក់បបញ្ញើមានកាលកំណត់មានកបមិត។តាមចជាបាប់របស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោតមមលៃ
បទពជាយបញចជាំមិនបតរូវបានរាប់បញចេូលបពលគណនាសំវិ្នធនសបមាប់ឥណទានអាបកក់និងោប់សងជាស័យបនាះបទ។

ឥណទានមិនហួសកាលកំណត់និងមិនខាតបង់

ឥណទានតែលមិនហួសកាលកំណត់ឬហួសកាលកំណត់តិចោង30 មថងៃមិនរាប់បញចេូលថាខាតបង់បទលុះបតាតតមានព័ត៌មានបផជាសងៗបញ្ជាក់ថាផ្ខុយពីបនះ។

ឥណទានហួសកាលកំណត់តតមិនទាន់ខាតបង់

ឥណទានហួសកាលកំណត់តតមិនទាន់ខាតបង់ោឥណទានទំាងឡាយណតែលោប់ចំណត់ថ្ាជាក់ោឥណទានឃ្ជាំបមើលតាមបសចកី្តណនំាពីធនាគារោតិមនកម្ខុោតែលបតរូវបធ្ើសំ
វិ្នធនតាមអបតា3%។សបមាប់ឥណទានទំាងបនះការបង់ការបបាក់ឬបបាក់បែើមតាមកិចចេសនជាយាទូទាត់សងបតរូវបានហួសកាលកំណត់ចាប់ពី30 មថងៃតតតិចោង90មថងៃលុះបតាតតមាន
ព័ត៌មានបផជាសងៗបញ្ជាក់ថាផ្ខុយពីបនះ។

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនតែលខាតបង់

ឥណទានខាតបង់គទឺោឥណទានតែលធនាគារមានភស្ខុតាងោក់លាក់តែលបញ្ជាក់ពីការខាតបង់និងមិនរំពរឹងថាអាចបបមូលបបាក់បែើមនិងការបបាក់តែលបៅសល់ទាំងអស់មកវិញក្ខុង
លក្ខណ្ឌកិចចេសនជាយាែំបូង។អនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍តណនាំរបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោសំវិ្នធនសបមាប់ឥណទានសងជាស័យបតរូវបានបធ្ើប�ើងសបមាប់ឥណទានហួសកាលកំណត់
ចាប់ពី90 មថងៃ។សំវិ្នធនោក់លាក់អបជាបបរមាបតរូវបានបធ្ើប�ើងបៅតាមការបធ្ើចណំតថ់ា្ជាក់របស់ឥណទាននីមួយៗបលើកតលងតតមានព័ត៌មានបផជាសងបទៀតអាចបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពមនការ
ទូទាត់សងរបស់អ្កខចេី។

ឥណទានបានចរចាលក្ខណ្ឌប�ើងវិញឬបរៀបចំប�ើងវិញ

ឥណទានបានចរចាលក្ខណ្ឌប�ើងវិញឬបរៀបចំប�ើងវិញគទឺោឥណទានតែលមានការផ្ជាស់បូ្រកាលវិភាគសងបបាក់ឬបធ្ើហិរញ្ញបជាបទានប�ើងវិញតាមកិចចេសនជាយាទូទាត់សងថ្មីបោយសារ
តតអ្កខចេីជួបផលលំបាកតផ្កហិរញ្ញវត្ខុនិងមិនមានលទ្ធភាពទូទាត់សងតាមកិចចេសនជាយាបែើម។ឥណទានតែលនរឹងបតរូវបរៀបចំប�ើងវិញបតរូវវិភាគបលើមូលោ្ជានទិសបៅអាជីវកម្មនិងសមត្ភាព
សងបបាក់របស់អ្កខចេីបោយតផអកតាមការពជាយាកររំហូរសាច់បបាក់ថ្មីតែលបសបតាមសា្ជានភាពទីផជាសារនិងបចចេខុបជាបន្កម្មមនទសជាសនៈវិស័យអាជីវកម្មបោយតផអកបលើសម្មតិកម្មោក់តស្ងនិងបបុង
បបយ័ត្។នាមថងៃទី31 តខធ្ូឆ្ជាំ2016  ធនាគារមានឥណទានបរៀបចំប�ើងវិញចំនួន15,557,190 ែុលា្ជារអាបមរិក(នាមថងៃទី31  តខធ្ូឆ្ជាំ2015 មានចំនួន7,381,335 ែុលា្ជារអាបមរិក)។

បន្ាជាប់ពីឥណទានបតរូវបានបរៀបចំប�ើងវិញឥណទានបនាះបតរូវរកជាសាចំណត់ថ្ាជាក់ែូចបែើមបោយមិនគិតពីែំបណើរការលអបន្ាជាប់ពីការបរៀបចំោថ្មីប�ើយ។ការចាត់ថ្ាជាក់បនះមិនបតរូវឲជាយលអោង
មុនប�ើយលុះបតាតតការសងការបបាក់និងបបាក់បែើមគា្ជានលក្ណៈយទឺតក្ខុងអំ�ខុងបីបគាសងរំលស់និងក្ខុងរយៈបពលមិនតិចោង3 តខ។

បគាលនបយបាយលុបបចាលនូវឥណទាន

អនុបលាមតាមបគាលការណ៍តណនំារបស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោធនាគារបតរូវតតលុបឥណទានឬមួយតផ្កមនឥណទានបចញពីតារាងតុលជាយការរបស់ខលៃលួនបៅបពលតែលធនាគារបាត់សិទ្ធិ
តាមកិចចេសនជាយាក្ខុងការបគប់បគងបលើឥណទានឬបៅបពលតែលបឃើញថាឥណទានមួយតផ្កឬទាំងមូលមិនអាចបបមូលវិញបានឬគា្ជានសងជាឃរឹមថាឥណទានបនះអាចបបមូលបានមកវិញ។

បទពជាយបញចជាំ

ធនាគាររកជាសានូវបទពជាយបញចជាំោបទពជាយសមជាបតិ្និងោការ្ នាឥណទាន។ការបា៉ជាន់សា្ជាននូវតមមលៃទីផជាសារគទឺតផអកតាមការវាយតមមលៃមនបទពជាយបញចជាំមួយឆ្ជាំម្ងសបមាប់ឥណទានបលើសពី200,000  
ែុលា្ជារអាបមរិកនិងក្ខុងបពរឹត្ិការណ៍(i) ការផ្ជាស់ប្ូររយៈបពលនិងលក្ខណ្ឌឥណទានរួមទាំងការពនជាយារឥណទាន(ii)  ភាពមិនបទៀងទាត់ក្ខុងការសងបបាក់ឬការហួសកាលកំណត់សង
បបាក់និង(iii) ព័ត៌មានមិនលអរក់ព័ន្ធនរឹងអ្កខចេីបបាក់ឬបបតិបត្ិការ។
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ការបបមូលផ្ខុំហានិភ័យឥណទាន

ការវិភាគបលើការបបមូលផ្ខុំហានិភ័យឥណទាននាកាលបរិបច្ទរាយការណ៍បតរូវបានបងា្ជាញបៅកំណត់សមា្ជាល់7 មនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ។

(គ) ហានិភ័យទីផជាសារ

ហានិភ័យទីផជាសារគទឺោហានិភ័យមនការខាតបង់បកើតពីការតបបបបរួលមិនអំបណយផលបៅក្ខុងកបមិតតមមលៃឬអបតាទីផជាសារតែលមានសមាស្តុសំខាន់ពីរគទឺហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរបទសនិង
ហានិភ័យអបតាការបបាក់។

ហានិភ័យទីផជាសារបកើតបចញពីសកម្មភាពរណិជជកម្មបតរូវបានបគប់បគងបោយការកំណត់តាមទីផជាសារនូវសា្ជានភាពបោះែូរោមួយនរឹងការកំណត់ហានិភ័យទីផជាសារទុកោមុន។

(i) ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរបទស

ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរបទសគទឺសំបៅបៅបលើការតបបបបរួលអបតាបូ្របបាក់តែលមិនអំបណយផលបលើស្ាជានភាពការបោះែូររូបិយប័ណ្ណបរបទសតែលបកើតប�ើងពីបពលមួយបៅបពលមួយ។
ធនាគារបានរកជាសានូវបគាលនបយបាយមួយបោយមិនបងកឲជាយមាននូវហានិភ័យបលើសា្ជានភាពការបូ្ររូបិយប័ណ្ណបរបទសបបចើនបនាះបទ។ការបូ្ររូបិយប័ណ្ណបរបទសតែលបបើកចំហរបគប់បបបភទ
បតរូវបានបតរួតពិនិតជាយោមួយនរឹងតបមរូវការបបតិបត្ិការកបមិតមនសា្ជានភាពកំណត់ទុកមុននិងការកំណត់នូវការកាត់បន្យភាពខាតបង់។

បៅមថងៃទី31 តខធ្ូឆ្ជាំ2016 សមតុលជាយបទពជាយសកម្មនិងបំណុលតែលោរូបិយប័ណ្ណបផជាសងបទៀតបបរៅពីែុលា្ជារអាបមរិកមិនមានបរិមាណធំបនាះបទ។ែូចបនះការវិភាគរូបិយប័ណ្ណបរបទសមិន
បតរូវបានបងា្ជាញប�ើយ។

(ii) ហានិភ័យអបតាការបបាក់

ហានិភ័យអបតាការបបាក់គទឺសំបៅបៅបលើការតបបបបរួលនូវបបាក់ចំណូលការបបាក់សុទ្ធបោយសារតតការតបបបបរួលមនកបមិតអបតាការបបាក់និងការផ្ជាស់ប្ូរបៅក្ខុងសមាសភាពមនបទពជាយសកម្ម
និងបំណុល។ហានិភ័យអបតាការបបាក់បតរូវបានចាត់តចងតាមរយៈការបតរួតពិនិតជាយយ៉ជាងហ្មត់ចត់បៅបលើចំណូលបលើការបណ្ជាក់ទុនតមមលៃទីផជាសារតមមលៃបែើមមនមូលនិធិនិងតាមរយៈការវិភាគ
ចបន្ាជាះតបបបបរួលតាមអបតាការបបាក់។សក្ាជានុពលមនការ្ ្ជាក់ចុះនូវចំណូលការបបាក់សុទ្ធបណ្ជាលមកពីការតបបបបរួលអបតាការបបាក់តែលមិនអំបណយផលគទឺបតរូវបានបតរួតពិនិតជាយបោយ
បធៀបបៅនរឹងកបមិតអាចទទួលយកបានមនហានិភ័យ។

ការវិភាគមនទំនាក់ទំនងអបតាការបបាក់បៅនរឹងបទពជាយសកម្មនិងបំណុលរបស់ធនាគារបតរូវបានបងា្ជាញែូចខាងបបកាម៖
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រហូតែល់1តខ ពី1តខបៅ3តខ ពី3តខបៅ12តខ ពី1ឆ្ជាំបៅ5ឆ្ជាំ បលើស5ឆ្ជាំ
មិនរក់ព័ន្ធ
នរឹងការបបាក់ សរុប

ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016

បទពជាយសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ខុងមែ – – – – – 41,622,955 41,622,955

សមតុលជាយបៅធនាគារោតិមនកម្ខុោ – 2,494,105 – – – 143,556,742 146,050,847

សមតុលជាយបៅធនាគារនានា 21,160,062 8,453,182 30,557,093 3,366,501 – 14,030,029 77,566,867

ឥណទានបៅអតិថិជន

-ឥណទានែំបណើរការ 2,153,314 11,272,901 35,325,429 252,779,600 485,797,146 – 787,328,390

-ឥណទានមិនែំបណើរការ 164,639 – 2,198 802,659 757,696 – 1,727,192

-សំវិ្នោក់លាក់ – – – – – (676,322) (676,322)

-សំវិ្នទូបៅ – – – – – (9,253,587) (9,253,587)

-ការបបាក់បតរូវទទួល – – – – – 5,576,562 5,576,562

-ការបបាក់ពជាយលួរទុក – – – – – (140,408) (140,408)

មូលបបតវិនិបយគ – – – 21,994,638 3,378,408 – 25,373,046

បទពជាយសកម្មបផជាសងៗ – – – – – 6,728,846 6,728,846

បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុសរុប 23,478,015 22,220,188 65,884,720 278,943,398 489,933,250 201,444,817 1,081,904,388

បំណុល

បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន 266,598,704 130,227,226 331,775,768 38,721,328 – 88,498,223 855,821,249

បបាក់កមចេី 25,000,000 8,000,000 – 35,000,000 – – 68,000,000

អនុបំណុល – – – – 25,000,000 – 25,000,000

បំណុលបផជាសងៗ – – – – – 12,851,061 12,851,061

291,598,704 138,227,226 331,775,768 73,721,328 25,000,000 101,349,284 961,672,310

បតបមបបមរួលគមា្ជាតភាពអបតាការបបាក់ (268,120,689) (116,007,038) (265,891,048) 205,222,070 464,933,250 100,095,533 120,232,078
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រហូតែល់1តខ ពី1តខបៅ3តខ ពី3តខបៅ12តខ ពី1ឆ្ជាំបៅ5ឆ្ជាំ បលើស5ឆ្ជាំ
មិនរក់ព័ន្ធ
នរឹងការបបាក់ សរុប

ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

បទពជាយសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ខុងមែ – – – – – 29,676,827 29,676,827

សមតុលជាយបៅធនាគារោតិមនកម្ខុោ – 3,100,000 – – 82,292,374 27,668,670 113,061,044

សមតុលជាយបៅធនាគារនានា 42,767,584 6,878,821 51,512,479 1,000,000 – 5,899,395 108,058,279

ឥណទានបៅអតិថិជន

-ឥណទានែំបណើរការ 7,168,569 10,007,908 33,880,609 182,738,212 249,437,202 – 483,232,500

-ឥណទានមិនែំបណើរការ 96,443 16,650 105,155 91,041 173,779 – 483,068

-សំវិ្នោក់លាក់ – – – – – (410,714) (410,714)

-សំវិ្នទូបៅ – – – – – (4,771,450) (4,771,450)

-ការបបាក់បតរូវទទួល – – – – – 3,265,710 3,265,710

-ការបបាក់ពជាយលួរទុក – – – – – (170,429) (170,429)

មូលបបតវិនិបយគ – – 11,946,523 37,308,855 4,500,993 – 53,756,371

បទពជាយសកម្មបផជាសងៗ – – – – – 5,755,105 5,755,105

បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុសរុប 50,032,596 20,003,379 97,444,766 221,138,108 336,404,348 66,913,114 791,936,311

បំណុល

បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន 353,477,292 49,821,154 187,781,209 17,485,303 – 45,846,320 654,411,278

បបាក់កមចេី – 16,000,000 13,000,000 – – – 29,000,000

អនុបំណុល – – – – 10,000,000 – 10,000,000

បំណុលបផជាសងៗ – – – – – 8,705,518 8,705,518

353,477,292 65,821,154 200,781,209 17,485,303 10,000,000 54,551,838 702,116,796

បតបមបបមរួលគមា្ជាតភាពអបតាការបបាក់ (303,444,696) (45,817,775) (103,336,443) 203,652,805 326,404,348 12,361,276 89,819,515

ការវិភាគរំបញាចតមមលៃសមបសបសបមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតែលមានអបតាការបបាក់បថរ

ធនាគារមិនបានកត់បតាបំណុលហិរញ្ញវត្ខុតែលមានអបតាការបបាក់បថរតាមតមមលៃសមបសបបោយភាពលំបអៀងបតរូវបានបញចេលូបៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផលសរុបបនាះបទបហើយធនាគារក៏គ្ាជានឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ខុនិទសជាសន៍បនាះតែរបៅមថងៃបចញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។ែូបច្ះការផ្ជាស់ប្ូរអបតាការបបាក់នាចុងកាលបរិបច្ទពុំមានផលប៉ះរល់ែល់បបាក់ចំបណញឬខាតបនាះបទ។

ការវិភាគរំបញាចបលើរំហូរសាច់បបាក់សបមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតែលមានអបតាការបបាក់អបថរ

ធនាគារពំុមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតែលមានអបតាការបបាក់អបថរោសារវន្បបចើនបនាះបទ។ែូបច្ះការវិភាគរំបញាចបលើរំហូរទរឹកបបាក់សបមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតែលមានអបតាការបបាក់អបថរមិន
បតរូវបានបងា្ជាញប�ើយ។

(ឃ) ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល

ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួលទាក់ទងនរឹងលទ្ធភាពរកជាសាសាច់បបាក់ងាយបសួលឲជាយបានបគប់បគាន់បែើមជាបីបំបពញការសនជាយានិងកាតព្កិចចេហិរញ្ញវត្ខុបៅបពលែល់កាលកំណត់សងនូវតមមលៃសម
បហតុផលមួយ។

បតន្មពីបលើការអនុវត្យ៉ជាងបពញបលញតាមតបមរូវការមនសាច់បបាក់ងាយបសួលអ្កបគប់បគងធនាគារបានបតរួតពិនិតជាយយ៉ជាងហ្មត់ចត់បៅបលើរំហូរទរឹកបបាក់ចូលនិងរំហូរទរឹកបបាក់បចញបហើយនិង
ភាពចបនា្ជាះមនអាយុកាលតាមរយៈរបាយការណ៍តាមបពលកំណត់។ការតបបបបរួលមនឥណទាននិងបបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជនបតរូវបានបតរួតពិនិតជាយតាមោនបហើយតបមរូវការសាច់បបាក់ងាយបសួល
បតរូវបានបធ្ើការតកតបមរូវបែើមជាបីកំណត់ឲជាយចជាបាស់នូវបទពជាយសកម្មោសាច់បបាក់ងាយបសួលឲជាយបានបគប់បគាន់បែើមជាបីបំបពញការសនជាយានិងកាតព្កិចចេហិរញ្ញវត្ខុនិងបៅបពលតែលែល់កំណត់សង។

តារាងខាងបបកាមបនះផ្ល់ជូននូវការវិភាគមួយបៅបលើបំណុលហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារទាក់ទងនរឹងការតបងតចកកាលកំណត់បោយតផអកបលើរយៈបពលបៅសល់បៅនរឹងការបង់សង។
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រហូតែល់1តខ ពី1តខបៅ3តខ ពី3តខបៅ12តខ ពី1ឆ្ជាំបៅ5ឆ្ជាំ បលើស5ឆ្ជាំ
គា្ជានកាល
កំណត់បថរ សរុប

ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2016

បទពជាយសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ខុងមែ 41,622,955 – – – – – 41,622,955

សមតុលជាយបៅធនាគារោតិមនកម្ខុោ 34,831,566 2,494,105 – – – 108,725,176 146,050,847

សមតុលជាយបៅធនាគារនានា 35,190,091 8,453,182 30,557,093 3,366,501 – – 77,566,867

ឥណទានបៅអតិថិជន

-ឥណទានែំបណើរការ 12,528,394 33,113,135 129,444,332 458,026,276 154,216,253 – 787,328,390

-ឥណទានមិនែំបណើរការ 312,546 35,341 175,731 956,218 247,356 – 1,727,192

-សំវិ្នោក់លាក់ – – – – – (676,322) (676,322)

-សំវិ្នទូបៅ – – – – – (9,253,587) (9,253,587)

-ការបបាក់បតរូវទទួល – – – – – 5,576,562 5,576,562

-ការបបាក់ពជាយលួរទុក – – – – – (140,408) (140,408)

មូលបបតវិនិបយគ – – – 21,994,638 3,378,408 – 25,373,046

បទពជាយសកម្មបផជាសងៗ 2,547,737 1,000 1,925,770 500,191 911,840 842,308 6,728,846

បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុសរុប 127,033,289 44,096,763 162,102,926 484,843,824 158,753,857 105,073,729 1,081,904,388

បំណុល

បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន 355,096,927 130,227,226 331,775,768 38,721,328 – – 855,821,249

បបាក់កមចេី 25,000,000 8,000,000 2,499,999 32,500,001 – – 68,000,000

អនុបំណុល – – – – 25,000,000 – 25,000,000

បំណុលបផជាសងៗ 12,851,061 – – – – – 12,851,061

392,947,988 138,227,226 334,275,767 71,221,329 25,000,000 – 961,672,310

គមា្ជាតមនកាលកំណត់ (265,914,699) (94,130,463) (172,172,841) 413,622,495 133,753,857 105,073,729 120,232,078
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រហូតែល់1តខ ពី1តខបៅ3តខ ពី3តខបៅ12តខ ពី1ឆ្ជាំបៅ5ឆ្ជាំ បលើស5ឆ្ជាំ
គា្ជានកាល
កំណត់បថរ សរុប

ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក ែុលា្ជារអាបមរិក

មថងៃទី31តខធ្ូឆ្ជាំ2015

បទពជាយសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ខុងមែ 29,676,827 – – – – – 29,676,827

សមតុលជាយបៅធនាគារោតិមនកម្ខុោ 27,668,670 3,100,000 – – – 82,292,374 113,061,044

សមតុលជាយបៅធនាគារនានា 48,666,979 6,878,821 51,512,479 1,000,000 – – 108,058,279

ឥណទានបៅអតិថិជន

-ឥណទានែំបណើរការ 14,559,121 22,474,099 93,185,742 267,008,172 86,005,367 – 483,232,501

-ឥណទានមិនែំបណើរការ 231,435 21,735 54,340 119,599 55,958 – 483,067

-សំវិ្នោក់លាក់ – – – – – (410,714) (410,714)

-សំវិ្នទូបៅ – – – – – (4,771,450) (4,771,450)

-ការបបាក់បតរូវទទួល – – – – – 3,265,710 3,265,710

-ការបបាក់ពជាយលួរទុក – – – – – (170,429) (170,429)

មូលបបតវិនិបយគ – – 11,946,523 37,308,855 4,500,993 – 53,756,371

បទពជាយសកម្មបផជាសងៗ 1,837,842 81,628 2,684,679 303,234 558,235 289,487 5,755,105

បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុសរុប 122,640,874 32,556,283 159,383,763 305,739,860 91,120,553 80,494,978 791,936,311

បំណុល

បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន 353,477,292 49,821,154 187,781,209 17,485,303 – 45,846,320 654,411,278

បបាក់កមចេី – 13,000,000 6,000,000 10,000,000 – – 29,000,000

អនុបំណុល – – – – 10,000,000 – 10,000,000

បំណុលបផជាសងៗ 8,705,518 – – – – – 8,705,518

362,182,810 62,821,154 193,781,209 27,485,303 10,000,000 45,846,320 702,116,796

គមា្ជាតមនកាលកំណត់ (239,541,936) (30,264,871) (34,397,446) 278,254,557 81,120,553 34,648,658 89,819,515
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(ង) ការបគប់បគងបែើមទុន

(i) បទបញ្ញត្ិបែើមទុន

ធនាគារោតិមនកម្ខុោក្ខុងនាមោអាោ្ជាធរបានបបងកើតនិងបតរួតពិនិតជាយនូវបទបញ្ញត្ិនានានិងតបមរូវការបែើមទុនរបស់ធនាគារោរួម។

បគាលនបយបាយរបស់ធនាគារគទឺ្ នាឲជាយបាននូវមូលោ្ជានបែើមទុនរឹងមំាបែើមជាបីរកជាសានូវទំនុកចិត្ទីផជាសារនិងបែើមជាបី្ នាសិ្រភាពមនការអភិវឌជាឍយូរអតង្ងរបស់អាជីវកម្ម។ផលប៉ះរល់មន
កបមិតបែើមទុនបៅបលើភាគលាភភាគទុនិកក៏បតរូវបានទទួលស្ាជាល់បហើយធនាគារបានទទួលស្ាជាល់នូវតបមរូវការបែើមជាបី្ នាឲជាយបាននូវតុលជាយភាពរវាងភាគលាភខ្ស់តែលអាចនរឹងបកើតមាន
ប�ើងោមួយនរឹងបបាក់បបមុងកបមិតខ្ស់និងអត្បបបយជន៍និងការ្ នាតែលផ្ល់បោយសា្ជានភាពបែើមទុនលអ។

ធនាគារនិងរាល់បបតិបត្ិការមួយៗទាំងអស់បានអនុបលាមបៅតាមតបមរូវការបែើមទុនតែលបានកំណត់បោយចជាបាប់បៅក្ខុងការិយបរិបច្ទ។

ធនាគារោតិមនកម្ខុោបានបចញបបកាសបលខធ7-016-117-បប.កបៅមថងៃទី22 តខមីនាឆ្ជាំ2016 តបមរូវឲជាយធនាគាររណិជជក្ខុងបសុកនិងោបុបតសម័្ន្ធធនាគារបរបទសបតរូវមានបែើមទុន
ចុះបញជីអបជាបបរមាចំនួន300 រន់លានបរៀល(បស្មើនរឹង75 លានែុលា្ជាអាបមរិក)តែលបតរូវអនុវត្ឲជាយបានទាំងបសុងក្ខុងរយៈបពលពីរឆ្ជាំបនា្ជាប់ពីបបសិទ្ធភាពមនបបកាសបនះ។

បយងតាមបបកាសខាងបលើនិងសារាចរតណនំាបលខធ7-016-001 បនះចុះមថងៃទី16 តខមិថុនាឆ្ជាំ2016 សី្ពីការអនុវត្បបកាសបៅមថងៃទី3 តខវិចិ្កាឆ្ជាំ2016 ធនាគារបានបបាះផជាសាយ
ភាគហ៊ុនបតន្ម16,521 ហ៊ុនឲជាយបៅធនាគារោតិមនកាណោនិងភាគហ៊ុនបតន្ម1,836 ឲជាយបៅបលាក Damir  Karassayev  ក្ខុង1 ហ៊ុនមានតមមលៃ1,000 ែុលា្ជារអាបមរិក។

ការបបងកើនបែើមទុនខាងបលើបនះទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារោតិមនកម្ខុោបៅមថងៃទី30 តខធ្ូឆ្ជាំ2016 និងពីបកសួងរណិជជកម្មបៅមថងៃទី18  តខមករាឆ្ជាំ2017 តែលអនុញ្ជាតឲជាយធនាគារ
បបងកើនបែើមទុនពី52,643,000 ែុលា្ជារអាបមរិកបៅ71,000,000 ែុលា្ជារអាបមរិកបោយបំតបលៃងបចញពីបុព្លាភភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ។

(ii) ការតបងតចកបែើមទុន

ការតបងតចកបែើមទុនរវាងបបតិបតិ្ការនិងសកម្មភាពោក់លាក់គទឺបតរូវបានជំរុញមួយភាគធំបោយបបសិទ្ធភាពចំណូលបលើមូលធនតែលទទួលបានពីការតបងតចកបនាះ។បែើមទុនតែល
បានតបងតចកបៅតាមបបតិបត្ិការឬសកម្មភាពនីមួយៗបតរូវតផអកតាមបែើមទុនតែលកំណត់បោយចជាបាប់ោចំបង។

31. តមមលៃសមបសបមនបទពជាយសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ខុ
ធនាគារមិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតែលបានវាស់តវងតាមតមមលៃសមបសបបទ។

តមមលៃសមបសបគទឺោតមមលៃតែលបទពជាយសកម្មអាចបូ្របានឬោបំណុលបតរូវទូទាត់តាមរយៈបបតិបតិ្ការក្ខុងលក្ខណ្ឌមិនតមនសម័្ន្ធញាតិ(arms-length  basis)។បោយសារតមមលៃសមបសបពំុអាច
វាយតមមលៃបានែូបច្ះតមមលៃសមបសបមិនមានសបមាប់កត្ាជាសារវន្បលើការវាយតមមលៃសមបសបរបស់បទពជាយសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារប�ើយ។ែូចបនះតមមលៃសមបសបមិនបតរូវបានបង្ាជាញ
បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុប�ើយ។

32. ចរន្និងអចរន្
គណៈបគប់បគងបានបធើ្ការបង្ាជាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុតផអកបលើសាច់បបាក់ងាយបសួល។ព័ត៌មានអំពីបទពជាយសកម្មនិងបំណុលរយៈបពលខលៃីនិងរយៈបពលតវងបតរូវបានបង្ាជាញក្ខុងតផ្កបគប់បគង
ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ខុ។បទពជាយនិងបរិកា្ជារបទពជាយសកម្មអរូបិយនិងបទពជាយសកម្មពន្ធពនជាយារគទឺោបទពជាយសកម្មរយៈបពលតវង។បំណុលពន្ធបលើបបាក់ចំបណញគទឺោបំណុលរយៈបពលតវង។

33. ព័ត៌មានបបបៀបបធៀប
ព័ត៌មានមួយចំនួនពីការិយបរិបច្ទមុនបតរូវបានចាត់ថា្ជាក់ប�ើងវិញបែើមជាបី្ នានូវសង្គតិភាពោមួយនរឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុសបមាប់ការិយបរិបច្ទបចចេខុបជាបន្តែលបានបងា្ជាញ។
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