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មានចំនួនច្រ
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 ំផុតន ៅប្រទេសកម្ពុជាដ ោយទស្សនាវដ្ដីGlobal Finance,Euromoney,និង

The Banker។ ការទទួលស្គាលនេ
់ ះ ឆ្លុះប
 ញ្ចាំងព
 កា
ី រអនុវត្តកា
 រងារបម្រើសេវាអតិថិជននិងកា
 រ
សម្រេចបានសមិទ្ធផលរបស់យ�
 ើងក្នុងកា
 រផ្គត់ផ្គងន
់ ូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុ។

ជា
 ក់ស្ដែងសមិទទា
្ធិ ង
ំ នេះជាល
 ទ្ធផលនៃក
ច
ិ ខ
្ច ត
ិ ខំប ្រឹងប្រែងរបស់ក្រុ
 មការងាររបស់យ�
 ង
ើ  ហ�យ
ើ 
ខ្គ
ញុំ ិតថា
 យ�
 ើងម
 ្នាក់ៗបា
 នរួមចំណែកក្នុងវ ិភាគទានដែលនាម
ំ កនូវក
 ំណ�ើនដ
 ល់ធ
 នាគារABA។

សមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
ស
 ម្រាប់ភា
 គហន
ុ៊ ក
ិ របស់យ�
 ង
ើ  យ�
 ង
ើ បា
 ននាម
ំ កនវូ ល
 ទ្ធផលគរួ ឲ
 យ្ ក
 ត់សម្ល
គា ក
់ ង
នុ្ ផ្នែ
 កសមិទផ
្ធ ល

Askhat Azhikhanov
នាយកប្រតិបត្តិ
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 ល់789លានដុល្លារអា
 មេរិកប�ើធ�ៀបនឹងម
 ួយឆ
 ្នាំ
មុនត្
 រឹម484លានដុល្លារអា
 មេរិក ដោយក�ើនបាន63%។

អរគុណដ
 ល់វ ិធីសាស្ត្រផ្ដលក
់ ម្ចីប ្រកបដោយលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ ដែលមានការវិភាគតាមករណី

យ៉ាងហ្មត់ចត់និងការច�ៀសវាងនូវកម្ចីហានិភ័យដល់វ ិស័យនា
 នាដែលជួយដល់ប
 ញ្ហាបំប�៉ោង
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អំពីធនាគារABA

ដែលមានគុណភា
 ពខ្ពស់និងធ្វ
 ើឲ្យធនាគារABA អាចអនុវត្តស្រ
 បតាមស្ដង់ដារអន្តរជាតិទា
 ំង
ផ្នែកសេវា និងស
 ុវត្ថិភាព។
ន ៅខែកក្កដា ឆ្នាំ2014 ធនាគារជាតិនៃកាណាដាដែលជាធនាគារលំដាប់“A+” បានចូលរួម
ក្នុងរ ចនាសម្ព័នភា
្ធ គហ៊ុនិករបស់ធនាគារ ABA។ គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ2016 ធនាគារជាតិ
នៃកាណាដា បានក្លាយជាភាគហ៊ុនិកដ
 ៏ធ
 ំរបស់ធនាគារABA ដោយមានភាគហ៊ុន90% នៃ
ភាគហ៊ុនស
 រុបរ បស់ធ
 នាគារABA។

ធ
 នាគារABAគឺជាធនាគារមួយក
 ្នុងច
 ំណោមគ្រឹះស្ថានផ
 ្គត់ផ្គងសេ
់ វាធនាគារជាន់ខ្ពសន់ ៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡ�ើងនៅឆនាំ្1996 មានឈ្មោះថាធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់
(Advanced Bank of Asia Limited)។
 ្នុងរយៈពេលជាង20ឆនាំនៃ
ក
្ ការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពធនាគារABA បានពង្រឹងកិតតិនា
្ មរបស់
ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារ ហ�ើយជាប់ជា
 ធនាគារមួយកនុ្ងចំណោមធនាគារពាណិជ្ជលំដាប់កំពូលន ៅ
ក្នុ ង ប្រទេស។ សព្វ ថ្ងៃ នេះ យ�ើ ងមា
 នផ្គត់ ផ្គង់ បណ្ដា សេ វាកម្ម សម្បូ រ បែ
 បដ ល់អតិថិជននានា
ដែលរួមមានអតិថិជនជាបុគល
្គ , មីក្រូអាជីវកម្ម, អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម,និងសាជីវកម្ម

ផ្សេងៗ។ ជាមួយបណ្ដាញសាខា42, ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ Kiosks 62, និងម៉ាស៊ីនATM 167
ទូទាំងប ្រទេស(ត្រឹមថ្3
ងៃ 1 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 016) យ�ើងបានពង្រីកវិសាលភាព ដ�ើម្បីបម្រើអតិថិជន
ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ជាមួយនឹងប
 ណ្សេ
ដា វាហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខរ បស់ខ
 ្លួន។
ធ
 នាគារABA មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលប្ដេជ្ច
ញា ិតខ
្ត ្ពសក
់ ្នុងកា
 រថែរក្សា
និងល�ើកកម្ពស់សមិទ្ធផលរបស់យ�ើង។ គណៈគ្រប់គ្រងចម្រុះជាតិសាសន៍នាំមកនូវជំនាញ
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ក
 ិតនា
្តិ មហរិ ញ្ញវត្ដ
ថុ លេ
៏ ចធ្ប
លោ ំផុតទទួលស្ល
គា ជា
់ សកលល�ក
ើ ច
ិ ខ
្ច ត
ិ ខំប ្រឹងប្រែងរបស់ធ
 នាគារ
ABA គឺនា
 ំមកនូវផលិតផលនិងសេ
 វាកម្មលប
្អ ំផុតជូនដ
 ល់អ
 តិថិជនៈ
QQ

QQ

ទស្សនាវដ្ដី The Banker បានប្រសិទ្ធនាមឲ្យធ
 នាគារ ABA ថាជាធនាគារឆ្នើមប ្រចាំ
ឆ្នាំ2014 និង2016។ ពានរង្វាន់នេះទទួលស្គាល់ពីភាពរឹងមាំផ្នែ
 កហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ធនាគារ ABA ការនាម
ំ កនូវផ
 លិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតន
 ិងគ
 ំរអា
ូ ជីវកម្ម។
ទស្សនាវដ្ដីEuromoney បានផល
្ដ ់កិតតិនា
្ មដល់ធនាគារABA ថាជាធនាគារដ៏ល្អ
ផ្ដាច់គេប្រចាំប ្រទេសកម្ពុជាស
 ម្រាប់ឆ
 2
្នាំ 014, 2015, និង2016ចំពោះគុណភាព,
សេវា,ភាពច្នៃប្រឌិត និងកិច្ចខិតខំជំរុញឲយ្ វិស័យធនាគារកម្ពុជាឈានដល់កម្រិត
ខ្ពសថ
់ ម
្មី ួយទ�ៀត។

QQ

ទស្សនាវដ្ដី Global Finance ផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់ធនាគារ ABA ថាជា ”ធនាគារ
ដែលមានទីផសា
្ រលេចធ្លោជាងគេនៅកនុង
្ ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆនាំ្2015” ផងដែរ។
ពានរង្ន
វា នេ
់ ះ ទទួលស្ល
គា ព
់ កា
ី រប្ដេជ្ច
ញា ត
ិ រ្ត បស់ក្រុ
 មការងារកង
នុ្ កា
 រផ្ដលជ
់ ន
ូ អ
 តិថជ
ិ ន
នូវផ
 លិតផលតាមតម្រូវការនិងដ
 ណោ
ំ
ះស្រាយហរិ ញ្ញវត្បថុ ្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃរបស់យ�ើង

ចក្ខុវិស័យរបស់យ�ើង

បេសកកម្មរបស់យ�ើង

ចក្វខុ ស
ិ យ
័ រ បស់ធ
 នាគារ គឺដ�
 ម
ើ ប្ ក
ី យ
លា្ ជាធ
 នាគារលដា
ំ ប់លេខមយ
ួ ប ្រចាំប ្រទេស

បេសកកម្មរបស់យ�ើង គឺដ�ើមប្ ីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា, អាជីវកម្មកម្ពុជា និង

មានបច្ចេកវិទ្យាទ
 ំន�ប
ើ ឈា
 នមុខ និងងា
 យស្រួលកនុង
្ កា
 រទៅទទួលយក។ យ�ើង

សម្រាប់ខ
ន
លួ្ និងប ្រទេសជាតិតាមរយៈការផល
្ត សេ
់ វាធនាគារប្រកបដោយជនា
ំ ញ

ល�ើផ្នែកផ្គតផ
់ ្គងសេ
់ វាធនាគារ ដែលអាចពឹងពាក់បា
 ន, ងាយស្រួលប្រើប្រាស់,

មានបំណងក្លាយជាធនាគារមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជ�ឿទុកចិត្តកនុង
្ ការ

បំ ពេ ញត ម្រូ វ កា រសេ វាធនាគារផទា្ ល់ ខលួ្ ន និង សេ វាធនាគារសម្រាប់អា
 ជីវកម្ម
របស់ព
 ួកគា
 ត់ផ
 ងដែរ។

ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងការកសាងអនាគតកាន់ត ែទូលំទូលាយនិងត្រ
 ចះត្រចង់
វិជជ
ជា្ វី ៈខស
្ព ់ និងប
 ច្ចេកវិទយា
្ ទ
 ន�
ំ ប
ើ ប
ផ
ំ ត
ុ ក
ង
នុ្ វ ស
ិ យ
័ ធ
 នាគារសម្រាប់ទា
 ង
ំ អស់គ
 ។
នា្

យ�ើងចាត់ទុកខលួ្នឯងថាជាដៃគូដ
 ៏ល្អមួយសម្រាប់សហគមន៍កម្ពុជា ក៏ដូចជា
អាជីវ កម្ម និ ង បុ គ្គ ល ឯ កជនផ ងដែរ។ យ�ើ ង នៅទី នេះ ដ�ើ មប្ ី បម្រើសេ វាកម្ម
ជូនប ្រទេសកម្ពុជា។

គុណតម្លៃរបស់យ�ើង
សុចរិតភាព និងសេចក្តីគោរព

ការចូលរួមចំណែក

នៅធនាគារABA យ�ើងចា
 ត់ទ
ក
ុ ច
ណ
ំ ច
ុ នេ
 ះជាកា
 រទទួលខ
ស
ុ ត្
 វរូ ខ
ស
្ព រ់ បស់ធ
 នាគារដែល

នៅធនាគារABA យ�ើងមា
 នបណ
ំ ងចល
ូ រួមច
 ណែ
ំ
កធ្វឲ
ើ យ្ កា
 ន់ត ែប្រស�ើរស
 ម្រាប់ប ្រទេស

ត្រូវបម្រើសេ
 វាជូនអ
 តិថិជនទាំងអ
 ស់ប ្រកបដោយភាពសុចរិត និងសេ
 ចក្គោ
តី រព។

កម្ពុជា។ យ�ើងច
 ង់ដ�
 រើ ត
 នា
ួ ទីដ ែលផល
្ត សា
់ រប្រយោជន៍ស
 ម្រាប់កា
 ររស់ន ៅរបស់អ
 តិថជ
ិ ន
និងស
 ម្រាប់អ
 នាគតរបស់ប ្រទេសទាំងមូល។

ទំនុកចិត្ត និងភាពជាដៃគូ

និរន្តរភាព និងការរីកចម្រើន

នៅធនាគារ ABA យ�ើងន ៅទីនេះដ�ើម្បជ
ី ួយស
 ម្រួល និងជា
 ជ
 ំនួយកា
 ររបស់លោ
 កអ្នក។

នៅធនាគារABA យ�ើងត ែងតែគត
ិ គូរអ
ព
ំ អ
ី នាគតរបស់ធ
 នាគារ និងប ្រជាពលរដ្ឋក
 ម្ពុជា 

យ�ើងខ
ត
ិ ខ
 ធ្វ
ំ ខ
ើ ន
្លួ ឲ
 ្យក
 យ
្លា ជា
 ដៃគ
ដ
ូ ល
៏ ដ្អ ែលអតិថិជនរបស់យ�
 ង
ើ អា
 ចជ�ឿទុកច
 ិតបា
្ត ន។

ព្រមទាំងប ្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ យ�ើងស
 ូមប
 ង្ហាញន
 ូវកា
 រប្តេជ្ច
ញា ិត្តដ៏មោះមុតដ
 ូចគា្ន 
ចំពោះបុគ្គលិក ក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់យ�
 ើងផងដែរ។ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែល
អាចឲ្យយ�ើងធានាបាននូវការរីកចម្រើនប ្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ធ
 នាគារ។

គុណភាពនៃសេវាកម្ម
នៅធនាគារ ABA យ�ើងខ
 ិតខំស្វែ
 ងរកដំណោះស្រាយ ដ�ើម្បីឆ្លើយត
 បចំពោះរាល់ត
 ម្រូវ

ក្រមសីលធម៌ និងសុជីវធម៌
នៅធនាគារ ABA យ�ើងមា
 នការយកចត
ិ ទ
្ត ក
ុ ដា
 ក់ច
 ពោ
ំ ះការទទួលខ
ស
ុ ត្
 វរូ ផ្នែកសង្គម។

ការសេវាធនាគារទាង
ំ អស់។ យ�ើងមា
 នបណ
ំ ងផល
្ត សេ
់ វាកម្មធ
 នាគារប្រកបដោយទន
ំ ក
ុ 

យ�ើងន
ង
ឹ អ
 នុវតស
្ត ង
្ត ដា
់ រក្រមសីលធម៌ខ
ស
្ព ់ និងមា
 នសជ
ុ វី ធម៌រ វាងគន
នា្ ង
ិ គនា ព្រ
្ មទាង
ំ អ
 វី្

ផ្ទាលខ
់ ្លួន និងម្ចា
 ស់គ
 ណនីអា
 ជីវកម្ម។

ដែលបង្កើតឡ�ើងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃជាមួយអតិថិជន និង

ចិត្ត នង
ិ មា
 នបច្ចេកវិទយា
្ ទ
 ន�
ំ ប
ើ ប
ផ
ំ ត
ុ ស
 ម្រាប់អ
 តិថជ
ិ នកម្ពុជាទា
 ង
ំ អ
 ស់ ទាំងម្ចា
 ស់គ
 ណនី

គ្រប់យ
 ង
ា៉ ដ ែលយ�ង
ើ ក
ព
ំ ង
ុ ធ្វ
 ទា
ើ ង
ំ ន ៅកង
នុ្ និងក្
 រៅធនាគារ។ ទាំងនេ
 ះគឺជា
 គោ
 លការណ៍
សហគមន៍ដ ែលយ�ង
ើ ក
ព
ំ ង
ុ ផ
ល
្ត សេ
់ វាជន
ូ ក៏ដ
ច
ូ ជា
 ជា
 ម
យ
ួ ប
គ
ុ ល
្គ ក
ិ រ បស់យ�
 ង
ើ ផ
 ងដែរ។
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ការគូសបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
2013

2014

2015

2016

ប្រាក់បញ្ញើសរុប

276.9

433.4

654.4

855.8

ឥណទានដុលស
 រុប

179.3

271.5

483.7

789.1

មូលធន

41.5

64.0

100.0

129.0

322.7

505.0

805.6

1,098.5

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ

11.4

17.8

32.0

54.2

ចំណូលថ្លៃសេវា និងកម្រៃជ�ើងសាសុទ្ធ

4.5

6.8

8.29

13.4

ចំណេញសុទ្ធ

4.0

7.5

16.0

29.0

ROAE

10.2

14.2

19.5

25.3

ROAA

1.4

1.8

2.4

3.1

ថ្លៃដ�ើម / ចំណូល

57.1

57.5

46.4

39.4

អនុបាតសាច់ប្រា
 ក់ងាយស្រួល

50.6

54.6

54.1

73.2

ប្រាក់បញ្ញើធ�ៀបនឹងឥ
 ណទានសរុប

64.7

62.6

73.9

92.2

អនុបាតសោធនភាព

16.2

16.7

15.8

17.4

ឥណទានបិទដ
 ំណ�ើរការធ�ៀបនឹងឥ
 ណទានសរុប

3.7

0.3

0.1

0.2

17

25

33

42

444

702

1,017

1,678

ម៉ាស៊ីន ATM

57

88

128

167

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត

163

237

338

416

អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ

41,885

55,531

85,607

141,734

អ្នកខ្ចីប្រាក់

4,650

7,966

14,700

26,226

អ្នកប្រើសេវាធនាគារតាមអុីនធ�ើណែត

15,384

27,003

42,939

65,273

–

–

11,488

43,918

ឆ្នាំសារព�ើពន្ធគិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ
តារាងតុល្យការ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

ទ្រព្យសកម្មសរុប
គណនីលទ្ធផល (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ (%)

ព័ត៌មានទូទៅ
សាខា
បុគ្គលិក

អ្នកប្រើសេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ
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លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
2013

2014

2015

2016

1,099

29

806

16

505
323

ទ្រព្យសកម្ម

គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក

7.5
4

29

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

856
433
277

ក�ើនឡ�ើង 81%

789

ទ្រព្យសកម្ម

គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក

484
272
179

41.5

គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក

789

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

129
64

ប្រាក់កម្ចី

856

ក�ើនឡ�ើង 31%

100

គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក

1,099

ក�ើនឡ�ើង 36%

654

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

ក�ើនឡ�ើង 63%

142

ភាគហ៊ុនរបស់ម្ចាស់ភាគទុន
គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក

86
56
42

ចំនួនគណនី
គិតជាពាន់

129

142

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

ក�ើនឡ�ើង 29%

ក�ើនឡ�ើង 66%

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

|7

ព័ត៌មានទូទៅ
អ្នកដា
 ក់ប
 ្រាក់បញ្ញើសរុប

អ្នកខ
ស
្ចី រុប

ក�ើនឡ�ើង 78% ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

26.2

4.7

8.0

41.9

14.7

ក�ើនឡ�ើង 66% ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

141.7

គិតជាពាន់

55.5

85.6

គិតជាពាន់

2015

2016

2013
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2014

2015

2016

2016

2013

2014

2015

2016

ក�ើនឡ�ើង 65% ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

1,678
1,017

ក�ើនឡ�ើង 27% ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

33
25
17
2013

2015

បុគ្គលិកសរុប

42

សាខាសរុប

2014

702

2014

444

2013

2015

2016

2014

2015

ក�ើនឡ�ើង 23% ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

416
2013

2016

អ្នកប
 ្រើប្រាស់ iBanking

15

ក�ើនឡ�ើង 51% ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

43

65

ក�ើនឡ�ើង 49% ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

26.1

39.2

110.7

គិតជាពាន់

74.2

គិតជាពាន់

27

2014

កាតបានចេញសរុប

2013

338
163

57
2013

237

128
88

ក�ើនឡ�ើង 30% ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 015

ម៉ាស៊ីនឆ
 ូតកាតសរុប
167

ម៉ាស៊ីនអ
 េធីអឹមសរុប

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016
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សមិទ្ធផលក្នុងឆ
 2
្នាំ 016

ធនាគារជាតិនៃ
 កាណាដា
  ក្លាយជាភាគហ៊ុនិកដ
 ធ
៏ ំ

ការពង្រីកបណ្ដាញសា
 ខា

ក
 ិ ច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលបានធ្វើឡ�ើ ងកាលពីខែឧសភា អនុញ្ញាតឲ
 ្យធនាគារជាតិនៃ
 
កាណាដាបង្កើនភា
 គហ៊ុនក
 ្នុងធ
 នាគារ ABA ពី4
 2ដល់9
 0ភាគរយ។

សាខាថ្មីចំនួន9 ត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការក្នុងឆ្នាំ2016 ធ្វើឲ្យយ�
 ើងទទួលបានសន្ទុះ
រី ក ច ម្រើ ន ដ៏ ខ្លាំ ងក្លា ជាបន្តទ�
 ៀត។ ចាប់ ពី ពេ
 លនេះទៅ ប្រជាពលរដ្ឋន ៅក្នុងស្រុក
កណ្ដាលស្ទឹង, បាទី, មេមត់, ពាមរក៍, ថ្មគោល, ត្បូងឃ្មុំ, បន្ទាយមា
 នជ័យ, ផ្សារ ល�ើ
ស�ៀមរាបនិងសែ
 នសុខភ្នំពេញអាចទទួលបា
 នសេវាពេញលេញនិងអា
 ចរីករាយ
ជាមួយសេ
 វាកម្មឈានមុខរបស់យ�
 ើង។ លទ្ធផលនេះជួយឲ្យយ�ើងបំពេញតម្រូវការ
អាជីវកម្មនៅតាមតំបន់ទាំងនោះ ថែមទាំងបង្កើនមូលដ្ឋានសម្រាប់អតិថិជនរបស់
យ�ើងផងដែរ។

នេះជាល�
 ក
ើ ទ
ម
ី យ
ួ ក
ង
នុ្ ប ្រវត្សា
តិ ស្ត្រ ដែលគ្រឹះសន
ថា្ ហ
 រិ ញ្ញវត្អា
ថុ មេរិកខា
 ងជ�ើងកាន់កាប់
ភាគហ៊ន
ុ ដ
ធ
៏ ក
ំ ង
នុ្ ធ
 នាគារកម្ពុជា ហ�យ
ើ ធ្វឲ
ើ យ្ ធ
 នាគារ ABA ពង្រឹងកា
 ន់តែប្រស�ើរឡ �ើង
បន្ថែមទ�ៀតល�ើសេវាកម្មដ ែលឈានមុខស្រា
 ប់ទៅហ�ើយនោះ។

ពានរង្វាន់ធនាគារលប
្អ ំផុតព
 ីEUROMONEY

ពានរង្វានព
់ ីGLOBAL FINANCE

 នាគារ ABA ត្រូវបានផ្ដលពា
ធ
់ នរង្វាន់ជា “ធនាគារលប
្អ ំផុតន ៅកម្ពុជាក
 ្នុងឆ
 ្នាំ2016”
ដោយទស្សនាវដ្ហ
ដី រិ ញ្ញវត្ដ
ថុ ល
៏ ប្ ី Euromoney។ កិតយ
តិ្ សដឧ
៏ ត្ង
តុ ឧ
្គ ត្តមនេ
 ះត្វរូ បា
 នផល
្ដ ់
ជូនជា
 ល�
 ើកទ
3
ី ហ�
 ើយចាប់តាំងពីឆ
 2
្នាំ 014 មក។ គណៈវិនិច្ឆ័យសា
 ទរដល់វ ឌ្ឍនភាព
លេចធ្រលោ បស់ធ
 នាគារABAសម្រាប់ឆ
 នេ
នាំ្ ះ និងដៃ
 គូយ
 ទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រជាមួយធ
 នាគារជាតិ
នៃកាណាដាក៏ដូចជាការផ្ដល់ជូនប្រកបដោយសង្គតិភាពនៃសេវាកម្មព
 ិសេសនិង
ទំន�ើបឈា
 នមុខ។

ធ
 នាគារ ABA ត្វរូ បា
 នប្រសិទនា
្ធ មជា “ធនាគារលប
្អ ផ
ំ ត
ុ ន ៅកម្ពុជា” ដោយទស្សនាវដ្ដី
ហិរញ្ញវត្អ
ថុ នរ្ត ជាតិGlobal Finance។ ការទទួលស្ល
គា នេ
់ ះសបញ្ក
ជា ព
់ ភា
ី ពជោគជ័យ
នៃអព
ំ គ
ី រំ អា
ូ ជីវកម្មដ ែលធនាគារ ABA បានបង្កត
ើ ឡ �ើង។ ក្ង
នុ កា
 រជ្រស
ើ រ�ើសធនាគារល្អ
បំផុតប ្រចាំក
 ម្ពុជានេះGlobal Finance ពិនិត្យល�
 ក
ើ ត្ជា
តា ច្រើនដ ែលរម
ួ មា
 នកំណ�ើន
ល�ើទ្រ
 ពយ្ សកម្ម, ចំណល
ូ ,ទំនាក់ទន
ំ ងយទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រ, សេវាអតិថជ
ិ ន,តម្លៃប ្រកួតប្រជែង
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និងផ
 លិតផលមានភាពច្នៃប្រឌិត។

ពានរង្វានក
់ ំពូលព
 ីTHE BANKER

ការចេញឲ្យប ្រើប្រាស់កាតផ្ត
លា ទីន�
 ៀម

កិតតិនា
្ មទទួលស្គាល់ពីអនរ្ត ជាតិ ធ្វើឲ្យធនាគារ ABA ក្លាយជាម្ចាស់ពាន“ធនាគារ
ឆ្នើមប ្រចាំឆ2
្នាំ 016”ផ្ដលជ
់ ូនដ ោយThe Banker ទស្សនាវដ្ដ
ដី ល
៏ ្បទ
ី ទា
ូ ំងព
 ិភពលោក
មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុង(UK)។ ការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យ ផ្អែកល�ើ
ភាពរឹងមាំផ្នែ
 កហរិ ញ្ញវត្រថុ បស់ធ
 នាគារ ABA ការបន្តនា
 ម
ំ កនវូ ផ
 លិតផលប្រកបដោយ
ភាពច្នៃប្រឌិតន
ង
ិ គ
 រំ អា
ូ ជីវកម្មដ
ល
៏ ប
្អ ផ
ំ ត
ុ ។ The Banker ធ្វើក
ណ
ំ ត់សម្ល
គា ដ់ ោយឡែក
ល�ើភា
 ពជោគជ័យនៃទម្រង់សេ
 វាធនាគារឆ្លាតវៃ ដ
 ែលជួយឲ
 ្យអតិថិជនABAងាយ
ស្រួលក្នុងកា
 រប្រើប្រាស់សេ
 វាធនាគារ ដោយមិនចា
 ំបាច់អ
 ញ្ជើញម
 កធនាគារ ជាមួយ
សេវាបម្រើអតិថិជន24ម�៉ោង។

ធនាគារ ABAចាប់ផ្ដម
ើ ចេញកាតផទ
លា្ ន�
ី ៀមសម្រាប់វ សា
ី និងម
 ស
ា៉ រទ័្ កាតជ
ន
ូ អ
 តិថជ
ិ ន
ដែលធ្វើដំណ�ើរញឹកញាប់និងអ
 ្នកន
 ិយមទិញអ
 ីវ៉ាន់ ដែលជាផ្នែកមួយនៃ
 ការអភិវឌ្ឍ
សេវាធនាគារសម្រាប់ប
 ុគ្គល។ ដោយមានការទទួលស្គាលជា
់ សកលកា
 តផទ
្លា ន�
ី ៀម
ABA ធ្វឲ
ើ ្យអ
 តិថិជនរីករាយជាមួយកា
 រដកប្រាក់និងទ
 ិញអ
 ីវ៉ានបា
់ នច្រើន, អា
 ចចូល
ទៅកន្លែង V
 IP នៅអាកាសយានដ្ន
ឋា និងសេវាកម្មព
 សេ
ិ សៗជាច្រ
 ន
ើ ទ�ៀត។ ល�ើសព
 ី
នេះទ�ៀតអ្នកកាន់កាត
ផ
 ទ
លា្ ន�
ី ៀមABA មិនចា
 បា
ំ ច់ប
 ង់ថ្បលៃ ្រតិបត្កា
តិ រនិងសេ
 វាពន
ិ ត
ិ យ្ 
សមតុលយ្ ន ៅតាមមស
ា៉ ន
ី៊ A
 TM ឬ មស
ា៉ ន
ី៊ ឆ
ត
ូ កា
 តដែលមន
ិ មែនជារ បស់ABA ឡ�ើយ។

កិចស
្ច ហប្រតិបត្តិការ AGODA.COM

កិច្ចសហការជាដៃគូជាមួយមេនឡា
ូ យហ្វ៍

ធនាគារ ABA និងAgoda.com ដែលជាគេហទំព័រកក់សណ្ឋាគារឈានមុខន ៅ
អាសី៊ បានចះុ ហត្ថលេខាល�ក
ើ ច
ិ ្ចព្រមព្រៀងផល
្ដ ត
់ ម្លៃក
 ក់ព
 សេ
ិ សដល់អ
ក
្ន កា
 ន់កា
 តABA
ទាំងអស់។ នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរាល់អ
 ្នកកាន់កាត
 វ ីសានិងម៉ាស្ទ័រកាតABA
អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់7% ល�ើកការកក់បន្ទប់ន ៅតាមសណ្ឋាគារ
ជាង700,000 ទូទាំងសកលលោក។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នឹងមានផ្ដលប់ ្រូមស
៉ូ ិន

ធនាគារABA និងមេនូឡាយហវ៍្ខេមបូឌាបានចាប់ដៃគ
 ្នាជាផ្លូវការកនុង
្ ការផ្គត់ផ្គង់
ផលិតផលធានារប
ា៉ រ់ ងអាយុជវី ត
ិ ន ៅតាមសាខាABA។ ការព្រមព្រៀងលក់សេ
 វាធានា
រ៉ប
ា រ់ ងអាយុជវី ត
ិ តា
 មធនាគារនេះនឹងអ
 នុញត
ញា្ ឲ
 យ្ មេ
 ន
 ឡា
ូ យហខេ
វ៍្ ម
ប
 ឌា
ូ បញ្ជ្ប
រា ច
ល
ូ 
ទៅដល់អតិថិជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើន និងទូលំទូលាយ ហ�ើយផ្ដល់ជូននូវប្រឹក្សានិង
ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ ដ�
ថុ ើម្បជ
ី ួយដ
 ល់ប ្រជាជនកម្ពុជាក
 ្នុងកា
 រការពារដល់ច
 ំណូល

តាមរដូវកា
 លដែលមានតម្លៃកា
 ន់តែពសេ
ិ សបន្ថែមទ�ៀតសម្រាប់អ
ក
្ន កាន់កាត
 ABA។

អនាគតសិក្សារ បស់ក
 ូនៗនិងកា
 រសន្សស
ំ ម្រាប់គ្
 រួសារនៅកម្ពុជា។
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ជំហានជោគជ័យ
2011
ធនាគារ China Construction Bank (ប្រទេសចិន)
និង Standard Chartered Bank (ប្រទេសថៃ) បាន
ក្លាយជាដៃគូស
 ហប្រតិបត្តិការរបស់ធ
 នាគារ ABA។
ក្នុងកា
 រអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យរ បស់ខ
 ្លួន
ធនាគារ ABA បានបង្កត
ើ នា
 យកដ្ន
ឋា គ្រ
 ប់គ្រងហានិភយ
័
ដ�ើម្បីអាចវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ដ ែលអាចពាក់ព័នន
្ធ ឹង
ហានិភយ
័ , ឥណទាន, ទីផសា
្ រ, សនន
្ទ យ
ី និងប ្រតិបត្កា
ដិ រ។
ដោយមា នកា រផលា្ ស់ ប្តូ រ យុ ទ្ធ សាស្រ្តថម
្មី យ
ួ និងន ៅកង
នុ្ 
វិធសា
ី ស្ត្រសង្គមនិងសេដ

ក
្ឋ ច
ិ នោ
្ច ះ ធ
 នាគារ ABA បានកែ
សម្រួលក
 ម្មវធ
ិ ម
ី ក្
ី អា
រូ ជីវកម្មព
 សេ
ិ សដែលផល
្ត ជ
់ ន
ូ អ
 តិថជ
ិ ន
នូវលក្ខខណ្ឌកាន់តែល្អប្រស�ើរជាច្រើន ប�ើប្រៀបធ�ៀប
ទៅនង
ឹ គ្រឹះស

ន
ថា្ មីក្ហ
រូ រិ ញ្ញវត្ថុ និងធ
 នាគារផ្សេងទ�ៀត។
ធនាគារនេះបានបង្កើតវ ត្តមានរបស់ខ
 ្លួនន ៅបណ្ខេ
តា ត្ត
នានា ដោយបានបង្កត
ើ សា
 ខាថម
្មី យ
ួ នៅកង
នុ្ ខេ
 តក
្ត ព
ំ ង់ចា
 ម។
ប�ើកសា
 ខាកណ្ល
តា ដ ែលជាម
 ជឈ្ មណ្ឌលធ
 នាគារដស
៏ ខា
ំ ន់
បំផត
ុ ស
 ម្រាប់សា
 ជីវកម្ម និងអ
 តិថជ
ិ នសខា
ំ ន់ប
ផ
ំ ត
ុ រ បស់
ធនាគារនៅចក
ំ ណ្តាលរា
 ជធានីភ
 ្នំពេញ។
ធនាគារ ABA បានក្លាយជា
 គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ដ
ថុ ំបូងគេ
 
នៅកម្ពុជាដ ែលជាប់ឈ្មោ

ះជាធ
 នាគារលក់រា
 យប្រចាំឆ
 ្នាំ
ពីទស្សនាវដ្ធ
តី នាគារនិងហ
 រិ ញ្ញវត្អា
ថុ ស នី៊ ៅប្រទេសសង
ិ ប
្ហ រុ ។
ី
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2012
ធនាគារ Vietcom Bank (វ�ៀតណាម) បានបន្ថែមទៅ
ក្នុងប
 ណ្តាញធ
 នាគារទំនាក់ទ
 ំនង។
ទសស្ នាវដ្ធ
តី នាគារនិងហ
 រិ ញ្ញវត្អា
ថុ សនី៊ ៅប្រទេសសង
ិ ប
្ហ រុ ី
បានផ្តលរ់ ង្វានដ
់ ល់ធ
 នាគារ ABA ជា “ធនាគារលក់រា
 យ
ប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជា”។
វត្តមាន ATM បានពង្រីកសេវាកម្មចំនួន 30% ដែលនាំ
ឲ្យមានម៉ាស៊ីន ATM សរុបច
 ំនួន 41កន្លែង។
ផ្តោតការយកចត
ិ ទ
្ត ក
ុ ដាក់ខ
ស
្ព ់ល�កា
ើ រចណា
ំ
យជស
ួ ជ
ល
ុ 
សាខាការិយាល័យក
 ណ្តាលរ បស់ធ
 នាគារដោយបង្កើន
វត្តមាននៅកង
នុ្ ខេ
 ត្តស�
 ៀមរាបតាមរយៈការផស
លា្ ប
់ រតូ្ ទ
 តា
ី ង
ំ 
ទៅកាន់កា
 រិយាល័យដែលធជា
ំ ងមុន។

យោងតា មផែនការព ង្រីកសា ខា និ ងបណ្ញ
តា ATM
របស់ខ្លួន ធនាគារ ABA បានប�ើកសាខាមួយទ�ៀតនៅ
ស្ទឹងមា
 នជ័យក្នុងរា
 ជធានីភ
 ្នំពេញ។

2013
ធនាគារ ABA គឺជាធនាគារកម្ពុជាទ
 ីមួយដែលការពារ
ម្ចាស់ប័ណ្ណ VISA និង MasterCard ដោយប្រើប្រាស់
សេវា 3D-SECURE។
ធនាគារ ABA បានប�ើកដំណ�ើរការសាខា ដែលមាន
ផ្តលសេ
់ វាពេញលេញចំនួនប្រា
 ំមួយនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅ,
ខេត្តតាកែវ, ក្រុងព្រះសីហនុ, សង្កាតចោ
់ មចៅ, សង្កាត់
ច្បារអំពៅ និងខេ
 ត្តកំពង់ស្ពឺ។
ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ្យដ
 ំណ�ើរកា
 រម៉ាស៊ីនដា
 ក់សាច់
ប្រាក់បម្រើសេវាខលួ្នឯង ដែលរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខណៈ
ពិសេសនៃកា
 រដាក់ប្រា
 ក់ប
 ញ្ញើ និងកា
 រទទា
ូ ត់បា
 ន 24ម�៉ង
ោ 
ក្នុងម
 ួយថ្
 ងៃ និង7
 ថ្ងៃក្នុងម
 ួយសប្តាហ៍។
ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ
 ្យដ
 ំណ�រើ កា
 រជាផ
 ្លូវកា
 រនវូ ក
 ម្មវធ
ិ ី
បញ្ចុះតម្លៃ ABA Point សម្រាប់ម្ចាស់កាតដ៏មានតម្លៃ
ទាំងអស់។
ធនាគារ ABA បានឈ្នះពា
 នរង្វាន់ “ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិង
ប្រតិបត្កា
តិ រធនាគារកង
នុ្ ស្រុ
 កប ្រចាំឆ
 ននាំ្ ៅកម្ពុជា” ពីទ
 សស្ នាវ
ដ្ធ
តី នាគារ និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុអាស៊ី (ប្រទេសសិង្ហបុរី)។
ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ
 យ្ ដ
 ណ�
ំ
រើ កា
 រសេវាអាទិភាព ABA
Priority លំដាប់ខ្ពស់ថ្មីមួយសម្រាប់អតិថិជនមានតម្លៃ
ខ្ពសរ់ បស់ខ
 ្លួន។

2014
ធនាគារ ABA បានចាប់ផ្ដ
 ម
ើ មា
 នប្រតិបត្កា
តិ ររបស់ខ
ន
លួ្ ជា
 
មួយ IME ដែលជាក្រុមហ៊ន
ុ ផ
 ្ដលសេ
់ វាផ្ទេរប្រាក់អ
 ន្តរជាតិ
ពីប ្រទេសមាឡេ
៉ សី៊ ក្ង
នុ គោ
 លបណ
ំ ងផល
្ដ ឲ
់ យ្ អ
 តិថជ
ិ ននវូ 
បណ្ញ
ដា ប
 ន្ថែមសម្រាប់ផ្ញ
 ើ និងទ
 ទួលប្រា
 ក់ក្
 រៅប្រទេស។
ធនាគារ ABA បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុ
 មហ៊ុន
ចិនឈ្មោះ UnionPay International ។ កិច្ចសហ
ប្រតិបត្តិការនេះ អនុញញា្តឲ្យធនាគារ ABA អាចចេញ
និងទ
 ទួលយ
 កកាត China UnionPay ក្រោមអាជ្ប
ញា ណ
័ ្ណ
ក្រុមហ៊ុន UnionPay International។
ធនាគារ ABA  ត្រូ វ បា នប្រសិ ទ្ធ នា មជា “ ធនាគារឆ្នើម
ប្រចាំឆ”្នាំ  ដោយទស្សនាវដ្តី The Banker។
ធនាគារ ABA ត្រូវបា
 នប្រសិទនា
្ធ មជា“ធនាគារលប្អ ្រស�ើរ
បំផត
ុ ន ៅកង
្នុ ប ្រទេសកម្ពុជាឆ្2
នាំ 014” ដោយទស្សនាវដ្តី
ហិរញ្ញវត្ថុ Euromoney។
ធនាគារ ABA មានកណ�
ំ
ន
ើ 56% នៅកង
នុ្ ក
 ម្រិតទ្រព្យសកម្ម
ដែលក�ន
ើ ដ
 ល់ក
 ម្រិតខស
្ព ប
់ ផ
ំ ត
ុ គ
 រួ ឲ
 យ្ ក
 ត់ស
 ម្ល
គា គ
់ ក
ឺ ន្លះ
លានដុល្លារអា
 មេរិក។
ធនាគារជាតិនៃ
 កា
 ណាដាបានក្លាយជា
 ភា
 គហ៊ុនិករ បស់
ធនាគារ ABA នៅក្នុងខែ
 កក្កដា ឆ្នាំ2014។ ការចូលរ ួម
នេះ នាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ និងឱកាសជាច្រើនដល់
ធនាគារ ABA។
ធនាគារ ABA បានប�ើកដណ�
ំ
រើ កា
 រសាខាថច
្មី ន
ំ ន
ួ ប្រាប
ំ ។
ី
នេះគជា
ឺ កា
 រពង្រីកបណ្ញ
ដា ដ
ធ
៏ ប
ំ ផ
ំ ត
ុ រ បស់ធ
 នាគារ ABA
នៅក្នុងរ យៈពេលមួយឆ
 ្នាំ។

2015
ធនាគារ ABA បានចូលរួមជាមួយ Easy Cash ដែលជា
បណ្ដាញម៉ាស៊ីន ATM ធំជាងគេបំផុតន ៅក្នុងប្រទេស
កម្ពុជា។ គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ អនុញញា្តឲយ្ អក
្ន កាន់ប័ណ្ណ
VISA របស់ ធ នាគារ ABA ចូ ល ទ ៅប្រើ ប្រា ស់ គណនី
ធនាគារ ABA របស់ខ្លួនតាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM របស់
ធនាគារជាដៃគូ។
ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ
 ្យប ្រើប្រាស់ដ ោយជោគជ័យន
 ូវ
កម្មវធ
ិ ី ABA Mobile ដែលជាក
 ម្មវធ
ិ ធ
ី នាគារតាមទរូ ស័ព្ទ
ចល័តពេ
 ញលេញដំបូងគេ
 ម
 ួយន ៅកនុង
្ ប ្រទេសកម្ពុជា។

ធនាគារ ABA ចាប់ផ្ដ
 ើមចេញកាត UnionPay
International (UPI) និងក
 ្លាយជាអ្នកចេ
 ញកាត UPI
ធំជាងគេបំផុតន ៅកម្ពុជា។
ទស្សនាវដ្ដី Euromoney ផ្ដល់ពានរង្វាន់ជូនធនាគារ
ABA ថាជា “ ធនាគារល្អ ប ្រស�ើរប
 ំផុត ន ៅកម្ពុជាប ្រចាំ
ឆ្2
នាំ 015”។
ទស្សនាវដ្ដី Global Finance ប្រសិទ្ធនាមធនាគារ ABA
ថាជា “ធនាគារដែលមានទផ
ី ្សារលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជាប ្រចាំឆ
 ្នាំ2015”។
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគេហទំព័រ 
Booking.com ផ្ដលជ
់ ូនកា
 របញ្ចុះតម្លៃព
 ិសេសចំនួន
6% ដល់អ
 ្នកកា
 ន់កា
 តរបស់ធ
 នាគារ ABA។
សាខាថច
្មី ំនួនប្រា
 ំបត្
ី រូវបា
 នប�ើកឲ
 ្យដំណ�ើរការដែលក្នុង
នោះសាខាចន
ំ ួនប្រា
 នំ ៅកម្រិតស្រុក ក្ង
នុ ត
 ំបន់ជ
 នបទ។

2016
ធនាគារជាតិនៃកាណាដាបង្កើនភាគហ៊ុនក្នុងធនាគារ
ABA ដល់90%។
ចាប់ផ្ដើមចេ
 ញកាតផ្លាទន�
ី ៀមABA។
ប�ើកសាខាថ្មីចំនួន9 ដែល5ក្នុងចំណោមនោះស្ថិតនៅ
មូលដ្ឋានស្រុ
 កនៃតំបន់ជ
 នបទ។
ធនាគារ A B A ទទួ លពា នរង្វា ន់ ធ
ៗ
ំ ជា
  “ធនាគារល្អ
បំផុតនៅកម្ពុជា” ដោយទស្សនាវដ្ដីហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខ
របស់ពិភពលោក – The Banker, Euromoney និង
Global Finance។
ធនាគារABAទទួលពា
 នរង្ន
វា ់ “ធនាគារដែលរក
ី ច
 ម្រើន
ល�ឿនជាងគេបផ
ំ ត
ុ ផ្នែ
 កហរិ ញ្ញបប្ ទានពាណិជក
្ជ ម្មន ៅកម្ពុជា
” ពីទ
 ស្សនាវដ្ដីGlobal Banking និង Finance Review។
ធនាគារABA កយ
លា្ ជាគ្រឹះសន
ថា្ ហ
 រិ ញ្ញវ ត្ម
ថុ យ
ួ ក
ង
នុ្ ច
 ណោ
ំ
ម
គ្រឹះស្ថានជាច្រើនទ�ៀតដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធទូទាត់រហ័ស
ដោយអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនផ្ញើ/ ទទួលប្រាក់ភ្លាមៗក្នុង
ចំណោមធនាគារដែលប្រតិបត្បតិ ្រព័ននេ
្ធ ះ។
កិចស
្ច ហប្រតិបត្កា
តិ រជាមួយមេន
 ឡា
ូ យហវ៍ ដ�
្ ម
ើ ប្ ផ
ី ត
្គ ផ
់ ង
្គ ់
ផលិតផលធានារប
ា៉ រ់ ងអាយុជវី ត
ិ នៅតាមសាខាធនាគារ។
កិចស
្ច ហប្រតិបត្កា
តិ រជាមួយAgoda.com ដ�ម
ើ ប្ ផ
ី ល
្ដ ត
់ ម្លៃ
ពិសេសក្នុងកា
 រកក់ស
 ណ្ឋាគារដល់អ
 ្នកកាន់កាត
A
 BA ។

ធនាគារជាតិនៃកាណាដាបង្កើនភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅ
ក្នុងធ
 នាគារ ABA រហូតដល់ 42%។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016
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ការបន្តព
 ង្រឹងឲ្យកា
 ន់តែប្រស�ើរ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

ផលផ្លែផ្កាជាទីគា
 ប់ចិតនៃ
្ត ការពង្រីកបណ្ដាញសា
 ខារបស់យ�
 ើងបាននាំមកនូវការបង្កើន
ធនធានមនុស្សប
 ន្ថែម។ កំណ�ើនប
 ុគ្គលិករ បស់ធ
 នាគារ ជាប់ក
 ំណត់ត្រា
 ខ
 ្ពសប
់ ំផុត។ គិត
ត្រឹមខែ
 ធ្នូឆ្2
នាំ 016 យ�ើងមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន1645នាក់ ដោយក�ើនដល់82% ធ�ៀប
ទៅនឹងឆ
 ម
្នាំ ុន។

ក្រោយពីធនាគារជាតិនៃកាណាដាបានក្លាយជាភាគហ៊ុនិកដ
 ៏ធំនៅធនាគារABA ក្រុម
ប្រតិបត្រតិ បស់យ�ង
ើ រាប់តា
 ង
ំ ពីផ្នែ
 កអភិវឌឍ្ អា
 ជីវកម្ម, ផ្នែកទនា
ំ ក់ទ
 ងអនរ្ត ជាតិ, ផ្នែកទផ
ី សា
្ រ,
ផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្ង
នុ , ផ្នែកអនុលោមចបា
្ ប់និងផ្នែ
 កធនធានមនុសស្ មានឱកាសទទួលបា
 ន
បទពិសោធថព
្មី ក
ី ម្មវិធផ
ី ្លាសប
់ ្ដូរបទពិសោធជាមួយស
 ហសេវិកកា
 ណាដា។

ដ�
 ម
ើ ប្ ធ្វ
ី ឲ
ើ យ្ ប ្រស�ើរឡ �ើងន
 វូ កា
 រដឡំ �ើងត
 ណែ
ំ
ងនិងផ
 ស
ដា្ ប
់ រដូ្ ត
 នា
ួ ទីផ្ទៃ
 ក្ង
នុ  យ�
 ង
ើ ផ
ច
ដួ្ ផ្ដើមប
 ង្កត
ើ 
ឡ�ើងនូវកម្មវិធី“ABA Bright Future” ជាព្រឹតតិកា
្ រណ៍អាជីពការងារដែលប�ើកឱកាស
បេក្ខជនផ្ទៃក្នុងឡ �ើងទៅកាន់តួនាទីខ្ពស់ថ្មីមួយទ�
 ៀត។ ជាមួយគ
 ្នានេះ យ�ើងក៏បានរ�ៀបចំ
សិកសា
ខា្ លា”កច
ិ ព
្ច ភា
ិ ក្សាព
 អា
ី ជីព”  ដែលដឹកនាំដ ោយក្រុមជនា
ំ ញវជ
ិ ជ
ជា្ វី ៈរបស់យ�
 ង
ើ  ដ�
 ម
ើ ប្ ី
ប�ើកឱកាសដល់បេក្ខជនទ�ើបបញ្ចប់ការសិក្សានៅភនំពេ
្ ញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន
ទ�ៀតដូចជា
 កំពង់ចាម, ក្រចេះ, ព្រះសីហន
 ុនិងក
 ំពត។

ក្រុមបណ្ដុះបណ្ដាលប្រចាំធនាគារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបានប�ើកវគ្គបណ្ុះដ បណ្ដាលជា
ច្រើ ន  ក្នុ ង គោ លបំ ណ ងប ង្កើ ន និ ង ព ង្រឹ ង ចំ ណេះដឹង និ ង ស មត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៃ
បុគ្គលិកធនាគារ ABA។ ដោយប្រកាន់ភ
 ្ជាបន
់ ូវកា
 រប�ើកចំហគ
 ំនិតនិងកា
 រអនុវត្តថ
 ្មីៗ យ�
 ើង
ក៏ផ
 ្ដលន
់ ូវកា
 រអប់រខា
ំ ងក្រៅ,សិកសា
្ខា លាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងស
 ិកខាសា
្ លាកង
្នុ ស្រុកនិង
ក្រៅស្រុកផងដែរ។

ដ ោយមន
ិ ម�
 ល
ើ រ ល
ំ ងពបី េក្ខជនមានសក្តានព
ុ លដែលមិនទា
 ន់មានបទពិសោធ យ�ង
ើ បា
 ន
បង្កត
ើ ក
 ម្មវធ
ិ ដី ែលមានឈ្មោះថា“កមម
្ចី ក្
ី អា
រូ ជីវកម្ម” និង“អក
្ន ហា
 ត់កា
 រផ្នែកបម្រើអ
 តិថជ
ិ ន
” ដ�ើម្បជ
ី យ
ួ ឲ
 ្យព
ក
ួ គេ
 ត្រៀមខ្ន
លួ បា
 នរួចរាល់ស
 ម្រាប់កា
 រងារកមម
្ចី ក្
ី អា
រូ ជីវកម្មន
 ិងផ្នែ
 កលក់
និងដ�
 ើម្បីធានាពកា
ី រឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអាជីវកម្ម។
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ជា
 រ ម
ួ  យ�
 ង
ើ ប
 ង្កត
ើ និងរ ក្សាន
 វូ ប
 រិយាកាសការងាររក
ី ច
 ម្រើន ដែលគ្រប់គ
 អា
នា្ ចរក
ី ល
 ត
ូ លាស់
ទៅមុខនិងមានសមត្ថភាពអនុវត្តការងារប្រកបដោយស្ថិរភាព។ ជាមួយនឹងចំណេះដឹង
ស្មារតីយ
 កចិត្តទុកដាក់ច
 ំពោះអតិថិជននិងជ
 ំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃប
 ុគ្គលិកធ
 នាគារ យ�ើងស
 ្ថិត
នៅល�ជ
ើ ំហររួមដ�ើម្បីធានានូវកំណ�ើនធនាគារទាំងមូលតា
 មរយៈការបម្រើដល់អ
 តិថិជន
និងច
 ូលរួមផ
 ្ដលវ់ ិភាគទានសង្គម។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

យ�
 ង
ើ ចា
 ត់ទ
ក
ុ កា
 រគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ជា
 ស
 ល
នូ្ នៃ
 កា
 រប្រកួតប្រជែងហ�យ
ើ ធានាបានថា
ហានិភយ
័  ត្
 វរូ បា
 នកណ
ំ ត់អ
 តស
្ត ញ្ណ
ញា , វាយតម្លៃនិងគ្រ
 ប់គ្រងកង
នុ្ ស
 រមា្ តីទ
 ទួលយក
បាន។ យ�ើងមា
 ននាយកដ្ន
ឋា គ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ឯ
 ករាជ្យ ជា
 មួយប ្រធាននាយកដ្ន
ឋា 
ហានិភ័យទទួលខុសត្រូវល�ើអាជីវកម្ម។ ក្រុមជំនាញការខាងហានិភ័យរបស់យ�
 ើង
ប្រើប្រាស់កម្មវិធីទំន�ើបៗដ�ើម្បីផ្ដល់រូបមន្តនិងដំណ�ើរការការងារក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រង
គន្លឹះហានិភ័យ។
 បពេលធនាគារជាតិនៃកាណាដា ក្លាយជាភាគហន
ស្រ
៊ុ ិកដ៏ធំរបស់ធនាគារ ABA
យ�ើងបន្តអភិវឌ្ឍប ្រព័នគ្រ
្ធ ប់គ្រងតុល្យការហានិភ័យតា
 មបទដ្ឋានរ បស់ធ
 នាគារជាតិ
នៃកាណា
 ដា,តម្រូវការមូលដ្ឋានច
 ្បាប់ក
 ម្ពុជានិងអ
 នុសាសន៍រ បស់គ
 ណៈកម្មាធិការ
បាសែល
 ។
សកម្មភាពដែលត្រូវបា
 នអនុវត្តកនុង
្ ផ្នែ
 កគ្រប់គ្រងហានិភ័យអឡុ
ំ ងឆនាំនេ
្ ះមានគស
ូ 
បញ្ជាក់ដូចខា
 ងក្រោម៖
QQ

QQ

យ�ើងបា
 នអភិវឌ្ឍនិងបា
 នដាក់ឲ
 យ្ ប ្រើប្រាស់ន
 វូ ប ្រព័នតា
្ធ មដានហានិភយ
័  ជា
 

ធ
 នាគារABA បានបញ្ចបឆ
់ 2
ំនា្ 016 ជាមួយប ្រតិបត្កា
តិ រចេញចូលស
 រុប300ប្រតិបត្កា
តិ រ
ដែលមានតម្លៃជា
 ង66លានដុល្លារអា
 មេរិកជា
 មួយដៃ
 គូព
ប
ី ណ្បដា ្រទេសជាច្រ
 ើនន ៅ
អាស៊ីអាគ្នេយ៍, អឺរ៉ុប, និងអាមេរិកខាងជ�ើង។ ដោយមានបទពសោ
ិ
ធប្រកបដោយ
វិសេសភាពកង
នុ្ ទ
ផ
ី សា
្ រ,ការគាទ្រ
ំ ព
ធ
ី នាគារជាតិនៃ
 កា
 ណា
 ដា 
 និងក
ច
ិ ស
្ច ហប្រតិបត្កា
តិ រ
ជាមួយគ្រឹះស

ន
ថា្ ហ
 រិ ញ្ញវត្ប
ថុ រទេសនង
ិ ក
ង
នុ្ ស្រុកធនាគារABA មានសមត្ថភាពកង
នុ្ កា
 រ
ផ្ដលជ
់ ូនដ
 ំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវដល់អ
 តិថិជន។ ល�ើសព
 នេ
ី ះទ�ៀតក្នុងរ យៈពេល3

យ�ើងកែ
 សម្រួលវ ិធកា
ី រងារនៃហា
 និភ័យស
 ន
 ន
្ទ ីយភា
 ព ដោយមានម៉ូដែល
ទំន�ប
ើ និងឧ
 បករណ៍ថ
ស
្មី ម្រាប់គ្រ
 ប់គ្រងហានិភយ
័ ស
 ន
ន
្ទ យ
ី ភា
 ពដែលត្វរូ 
បានអភិវឌ្ឍន
 ិងអ
 នុម័តដ ោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

កា
 រ លះ ប ង់  និ ង កិ ច្ចខ
ត
ិ ខំប ្រឹងប្រែងនៃផ្នែកហរិ ញ្ញប្បទាន ទទួលបា
 នផលផ្លែផ្កា
គាប់ប្រស�ើរ ដោយក្នុងឆ្នាំ2016 ធនាគារ ABA ទទួលពា
 នរង្វាន់ “ធនាគារដែលរីក
ចម្រើនល�ឿនជាងគេបំផុតផ្នែ
 កហិរញ្ញបប្ ទានពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា” ពីទស្សនាវដ្ដី
Global Banking និង Finance Review ដែលមានមូលដ្ឋានន ៅទីក្រុងឡុងដ៍។

យ�ើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយហានិភ័យគន្លឹះ និងដ
 ំណ�ើរការ
អនុលោមតាមធនាគារជាតិនៃ
 កា
 ណា
 ដានិងកា
 រផ្លាសប
់ ្ដូរប ្រព័នហ
្ធ ិរញ្ញវត្ថុ
និងសេដ

្ឋកិចក
្ច ម្ពុជាន
 ិងព
 ិភពលោក

មួយកា
 រកណ
ំ ត់កា
 តពក
្វ ច
ិ ប
្ច ង្កត
ើ ដោយក្រុមប្រឹកសា
្ ភ
 បា
ិ ល។ កម្មវធ
ិ តា
ី មដាន
ហានិភ័យ បង្កើតគោ
 លការណ៍គន្លឹះនៃដ�ើមទុនរឹងមាំ និងពង្រឹងតារាង
តុល្យការនិងច
 ំណូលស
 ុភវ ិនិច្ឆ័យ
QQ

QQ

QQ

ឆ្ធ
នាំ នាគារABA បានពង្រីកផ្នែកហរិ ញ្ញបប្ ទានរបស់ខ
ន
លួ្ ដោយពង្រីកក្រុមជនា
ំ ញការ
ដែលមានបទពិសោធខ្ពស់។

ក្ង
នុ ប ្រតិបត្កា
តិ រគ្រប់គ្រងហានិភយ
័  យ�ង
ើ អ
 ភិវឌឍ្ និងប ្រើប្រាស់ឧ
 បករណ៍
និងក
 ម្មវិធថ
ី ្មីៗ
ការអនុវត្តល�
 ឧ
ើ បករណ៍ទា
 ង
ំ នេះបង្ញ
ហា ព
 កា
ី រប្ដេជ្ច
ញា ត
ិ ដ
្ត ម
៏ ត
ុ មាំរ បស់យ�
 ង
ើ 
ក្នុងការរក្សាស
 ្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ ដថុ ែលជាសមាសភាគស្នូលនៃ
 អ
 ភិបាលកិច្ច
អាជីវកម្មប ្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។
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ទំនួលខ
 ុសត្
 រូវសង្គមរ បស់ធ
 នាគារ
ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគុណតម្លៃស្នូលរបស់យ�ើង យ�ើងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយទំនួលខុសត្រូវសង្គមជាមួយការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សខា
ំ ន់ទ ៅល�ើសកម្មភាពសង្គម ដែលជម្នះ
បញ្ហាការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម,ការផ្ដួចផ្ដើមការអភិវឌ្ឍដ ោយស្ថិរភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាន, ការអប់រំ, និងកាត់បន្ថយភា
 ព
ក្រីក្រនិងវ ិស័យក
 ីឡា។

ដ ោយរក្សាកា
 រប្ដេជ្ច
ញា ិតរ្ត យៈពេលវែង យ�ើងមា
 នមោទនភាពធ្វើការឧបត្ថមដ
្ភ ល់ស
 ហព័ន្ធ
យូដូកម្ពុជាក្នុងក្របខណ្ឌការងារនៃការប្រកួតជ្រើសរ�ើសជ�ើងឯកយដ
ូ ូថ្នាកជា
់ តិ2016។
ឆ្2
នាំ 016 នេះជាឆទ
្នាំ 3
ី នៃ
 សកម្មភាពគាំទ្រជា
 វិជ្ជមាន3ឆ
 ្នាំជាប់ៗគ្នាដល់យុវជនក្នុងវិស័យ
កីឡា។ តំណាងនៃធនាគារ ABA បានចូលរួមកនុង
្ កម្មវិធីប្រកួតន ៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ
អូឡាំពិកនិងបា
 នប្រគល់ពា
 នរង្វានដ
់ ល់ម្ចា
 ស់ជ
 ័យលា
 ភ
 ី។ ជាមួយគ
 នេ
្នា ះដែរក្នុងខែ
 តុលា
ឆ្2
នាំ 016ធនាគារបានឧបតម
្ថ ដ
្ភ ល់កា
 រប្រកួតក
 ឡា
ី តេ
 ន
ស
ី យ
 វុ ជនល�ក
ើ ដ
ប
ំ ង
ូ ន ៅកម្ពុជានិង
ចារជាក
ណ
ំ ត់ត្រា
 ក
ង
នុ្ យ
 គ
ុ សម័យថ
 ្មីនៃកា
 រអភិវឌ្ឍទ ៅមខ
ុ នៃ
 ក
 ឡា
ី តេ
 ន
ស
ី ន ៅកង
នុ្ ប ្រទេស។
យ�ើងជ�ឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាការគាំទ្រយុវជនក្នុងវិស័យកីឡានឹងនាំមកនូវលទ្ធផលជា
វិជ្ជមានដល់កា
 រអប់រំនិងស
 ុខភាពរូបកាយរបស់យ
 ុវជនក៏ដ
 ូចជា
 សង្គមទា
 ំងមូល។

 ើមប្ ីនាំមកនូវការចល
ដ�
ូ រួមជា
 វិភាគទានដ៏ពិតប្រាកដមួយនិងនាំមកនូវអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង
សម្រាប់ ប្រទេសជា តិ តា
 មរ យៈការអប់រំ ត្រឹ មត្រូវនៃយវុ ជន ធនាគារ AB A  គាំ ទ្រ ដល់
ការប្រកួតប្រជែងស្រាវជ្រាវរបស់និសស្ ិត រ�ៀបចំដ ោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។
ការប្រកួតប្រជែងក្រោមប្រធានបទ“ទីក្រុងស្អាតនិងបៃ
 តង” ធ្វើឡ �ើងក
 ្នុងគោ
 លដៅជំរុញ
សកម្មភាពស្រាវជ្រាវកង
នុ្ ច
 ណោ
ំ
មនស
ិ ស្ ត
ិ ក
ព
ំ ង
ុ ស
 ក
ិ សា
្ ក
 ម្រិតបរិញប
ញា្ ត្រការពង្រឹងគុណភាព
មូលដ្ឋាននៃ
 កា
 រអប់រំនិងបង្កើនការយល់ដឹងពក
ី ិច្ចការសាធារណៈនិងការចូលរួមកិច្ចការ
សាធារណៈល�បើ ្រធានបទជាក់លាក់នា
 នា។
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ន ៅកង
នុ្ ឆ
 2
នាំ្ 016ធនាគារABAបានឧបតម
្ថ ដ
្ភ ល់ព្
 ត
រឹ កា
តិ្ រណ៍នៃក
 ម្មវធ
ិ ី Start up Weekend
សម្រាប់សហគ្រិនរបស់Google។ កម្មវិធីជាច្រើននៃ
 ព្រឹតតិកា
្ រណ៍នេះបានក�ៀងគរក្រុម
មនុសស្ ព
 ច្រ
ី ន
ើ វ ស
ិ យ
័ ដ ែលចាប់អារម្មណល�
៍ ម
ើ ខ
ុ ជ
 នា
ំ ញផ្សេងៗរួមមា
 នការអប់រ ផ្នែ
ំ កអភិវឌ្ឍ
កម្មវិធស
ី ហ
ូ ្វវែ, សហគ្រិនភាពនារី, បច្ចេកវិទ្យាហ
 ិរញ្ញវត្ថុនិងផ្សេ
 ងៗ។ ក្រៅពីការឧបត្ថម្ភ
ដល់ក
 ម្មវិធទា
ី ំងមូលសមាជិកនៃ
 ធ
 នាគារ ABA បានចូលរួមជា
 អ
 ្នកប
 ណ្ដុះបណ្ដាលដ ោយ
ជួយដ
 ល់អ
 ្នកចូលរួមស
 ិក្សាន
 ិងប្រើប្រាស់គ
 ំនិតផ្ដលន
់ ូវម
 ូលដ្ឋានមគ្គុទ្ទេសក៍អា
 ជីវកម្មនិង
ការអភិវឌ្ឍអា
 ជីវកម្មគ
 ំរូរបស់ព
 ួកគេ
 ។

ដ ោយម�ល
ើ ឃ�ើញព
 សា
ី រៈសំខាន់នៃ
 កា
 រអភិរក្សវ ប្បធម៌ជា
 តិ យ�
 ង
ើ មា
 នមោទនភាពឧបត្ថម្ភ
ពិព័រណ៍វ ប្បធម៌" We are one"ធ្វើឡ�ើងនៅវិទ្យាស្ថានប
 ច្ចេកវិទ្យាភ
 ្នំពេញ។
ពិពរ័ ណ៍នេ
 ះ ត្វរូ បា
 នធ្វឡើ �ើងក្រោ
 មពាក្យស្លោក“វបប្ ធម៌ជា
 ដ
ង
ួ ព្រ
 លង
ឹ ជា
 តិ” ។ គោលបំណង
នៃកម្មវិធនេ
ី ះគឺធ្វើឡ�ើងដ�ើមប្ ល�
ី ើកកមស
្ព ់ការយល់ដឹងពីវបប្ ធម៌, ប្រពៃណីកម្ពុជា, ក៏ដូច
ជាជំរុញឲ
 ្យយុវជនចូលរួមនិងប
 ង្កើនត
 ួនាទីក
 ្នុងកា
 រអភិវឌ្ឍស
 ង្គមជា
 តិ។
ព្រឹតតិ្ការណ៍នេះបានកត់ត្រាពីភាពជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយ។ កម្មវិធីបានទាក់ទាញឲយ្ 
មានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,500នាក់ ពីសាកលវិទយា
្ ល័យ, អង្គការ, និងវិស័យឯកជន
ដែលចល
ូ រួមព
 ភា
ិ ក្សានិងចែ
 ករំលែកពទ
ី ស្សនៈជវំុ ញ
ិ ក
ច
ិ អ
្ច ភិរក្សវ ប្បធម៌។ ព្រឹតកា
តិ្ រណ៍នេ
 ះ
ក៏មានសុន្ទរកថាប�ើកកម្មវិធីពស
ី ំណាក់ឯ
 កឧត្តម ខ�ៀវកាញ៉ារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន,
ឯកឧត្តមហ៊ុន មន
៉ា ីប្រធានសហព័នយ
្ធ ុវជនកម្ពុជានិងឯកឧត្តម ប្រា
 ក់សុខ
 ុនរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងទេសចរណ៍។
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រចនាសម្ព័ន្ធ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គណៈកម្មាធិការឥណទាន

នាយកប្រតិបត្តិ

អភិបាលជាន់ខ្ពស់

នាយករងប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្យស
 កម្ម
និងបំណុល

នាយកអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
និងបច្ចេកវិទ្យា

នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

នាយកគ្រប់គ្រងកាត
និងសេវាកម្មធនាគារអុីនធើណែត

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

នាយកដ្ឋានរតនាគារ

ផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន

នាយកដ្ឋានឥណទានសាជីវកម្ម
ខ្នាតតូច និងមធ្យម

ផ្នែកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ផ្នែកអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ និងកម្មវិធី
សេវាធនាគារព័ត៌មានវិទ្យា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកគ្រប់គ្រងអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីន
ឆូតកាត

នាយកដ្ឋានឥណទានខ្នាតតូច

ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលឥណទាន

នាយកដ្ឋានសន្តិសុខ

ផ្នែកបៀវត្ស និងពន្ធអាករ

ផ្នែកទូទាត់

នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យឥណទាន
និងស្តារបំណុល

ផ្នែកប្រតិបត្តិការឥណទាន

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

ផ្នែករបាយការណ៍ និងសម្របសម្រួល

ផ្នែកជំនួយព័ត៌មានវិទ្យា

ផ្នែករបាយការណ៍ឥណទាន

ផ្នែកគ្រប់គ្រងគុណភាពឥណទាន

ផ្នែកទូទាត់ និង
ទ្រព្យសកម្មមានកាលកំណត់

ផ្នែកដំណោះស្រាយបញ្ហាកាត

ផ្នែកវិភាគថវិកា និងសូចនាករ

ផ្នែកលទ្ធកម្ម និងគាំទ្រពាណិជ្ជករ

នាយកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

នាយកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

នាយកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

ប្រធានសាខាខេត្ត

ប្រធានសាខា

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់
និងពានិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស

នាយកដ្ឋានបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យា

សាខាសង់ត្រាល់

ប្រធានសាខាស្រុក

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

ផ្នែក UX/UI

សេវាធនាគារអាទិភាព
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គណៈកម្មាធិការឥណទាន

នាយកឥណទាន

គណៈកម្មាធិការអភិបាលកិច្ច

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិតាម

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

គណៈកម្មាធិការពង្រីកដំណើរការ
អាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម

គណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស

នាយកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

នាយកអង្គភាពធនធានមនុស្ស

ប្រធាននាយកដ្ឋាន
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

នាយកដ្ឋានសេវាកម្ម និងការលក់

ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍ
បុគ្គលិក

ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

ផ្នែកនិយតកម្ម

ផ្នែកសវនកម្មឥណទាន

នាយកដ្ឋានពង្រីកដំណើរការអាជីវកម្ម

ផ្នែកជំនាញការធនធានមនុស្ស

ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង
ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

ផ្នែកសវនកម្មប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់

ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការធនធាន
មនុស្ស

ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ផ្នែកសវនកម្មសេវាកម្ម និងការលក់

ផ្នែករដ្ឋបាលធនធានមនុស្ស

ផ្នែកទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក
ផ្នែកលទ្ធកម្មទេពកោសល្យ និង
ជ្រើសរើសបុគ្គលិក

នាយកអង្គភាពប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់

នាយកអង្គភាពទីផ្សារ

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងទីផ្សារ

នាយកដ្ឋានប្រកាសព័ត៌មាន

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់

នាយកដ្ឋានទីផ្សារឌីជីថល

ផ្នែករចនាក្រាហ្វិក

នាយកដ្ឋានគាំទ្រប្រតិបត្តិការ

នាយកដ្ឋានសភាផាត់ទាត់

ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម

ផ្នែកដោះស្រាយវិវាទ

ផ្នែករដ្ឋបាលនីតិកម្ម
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ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Yves Jacquot

André Bérard

Damir Karassayev

Dominic Jacques

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អភិបាល

អភិបាល

អភិបាល

លោក Yves Jacquot បានបញ្ជបកា
់ រ
សិក្សាព
 សា
ី លា ESSEC ប្រទេសបារាំង។
ពីឆ
 1
្នាំ 980 ដល់1
 993 លោកបានកាន់
មុខត
 ំណែងជាច្រើនរួមមា
 ន តំណែងជា
នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ និងគ្រឹះស

្ថាន
ហិរញ្ញវត្ថុមួយច
 ំនួនន ៅបារាំង ក៏ដ
 ូចជា
 
ធនាគារបម្រើសេវាបុគ្គល, វិស័យវិនិយោគ,
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម។

លោក André Bérard ជាអភិបាលនៃ
អាជីវកម្ម និងជា
 ធនាគារិកអា
 ជីព។
លោក Bérard បានលះបង់ពេ
 ញមួយ
វិជ្ជាជីវៈរបស់លោ
 កជូនធ
 នាគារជាតិ
នៃកាណាដា ដោយឡ�ើងពត
ី ួនាទីជា
 
ច្រើន រហូតដ
 ល់អ
 គ្គនាយក និង
ជានាយកប្រតិបត្នៃ
តិ ធនាគារពឆ
ី ្នាំ
1989 ដល់ 2002 និងជា
 ប្រធាន
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពឆ
ី ្នាំ1990 ដល់
2003។ មុនក្លាយជា
 ថ្នាក់ដឹកនាំ
ធនាគារ គាត់បា
 នកាន់ត
 ួនាទីជា
 
ថ្នាកដឹ
់ កនាំជា
 ន់ខ
 ្ពសជា
់ ច្រើន រួម
មានអគ្គនាយករងជា
 ន់ខ
 ្ពស់ និង
នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ ថ្នាកអ
់ ន្តរជាតិ,
អគ្គនាយករងប្រតិបត្តិ គណនេយ្យជាតិ
និងអគ្គនាយករងប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពសផ្នែ
់ ក
សេវាធនាគារ។

លោក Damir Karassayev ចូលម
 ក
 ទពិសោធ
ធនាគារ ABA ជាមួយប
ជោកជាំផ្នែកពាណិជ្ជកម្មន
 ិងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ។
ដោយចាប់អា
 ជីពន ៅក្រុមហ៊ុន

លោក Dominic Jacques បញ្ចប់
ការសិក្សាព
 ី HEC នៅកាណាដា
មានសញ្ញាប័ត្រ Chartered
Accountant (CPA, CA) និង CFA
Charterholder។

លោកបម្រើការនៅ BRED Banque
 ្នាំ1993 និងក
 ្លាយជា
 
Populaire ក្នុងឆ

នាយករងប្រតិបត្តិធនាគារនេះនិងជា
 
នាយកប្រតិបត្តិនៃ COFIBRED ដែលជា
ក្រុមហ៊ុនកា
 ន់កាប់ក្រុ
 មហ៊ុនប
 ុត្រស
 ម្ព័ន្ធ
របស់ក្រុមហ៊ុនមេ
 ។
 ន់
លោក Jacquot បច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងកា
តួនាទីជា
 នាយកអភិវឌ្ឍន៍អ
 ន្តរជាតិនៃ
 
ធនាគារជាតិនៃ
 កាណាដាគ្រុប។
ថ្ងៃទ2
ី 0 ឧសភា 2014 លោក Jacquot
ត្រូវបានជ្រើសតា
 ំងច
 ូលក
 ្នុងក្រុ
 ម
ប្រឹក្សាភិបាលធនាគារ ABA។

លោក Bérard ទទួលបានពានរង្វាន់
និងក
 ិត្តិយសជាច្រ
 ើន។ ក្នុងឆ
 ្នាំ2015
លោកត្រូវបានស្ថាប័ន The Canadian
Business Hall of Fame ផ្ដល់
ឥស្សរយសជាថ
 ្នាក់ដឹកនាំធុរកិចដ
្ច ៏ឆ្នើម
របស់កា
 ណាដាសម្រាប់វ ិភាគទានរបស់
លោកចំពោះប្រទេសនិងស
 ង្គម។
ក្នុងខែ
 មេ
 សា 2016 លោកត្រូវបាន
ជ្រើសតា
 ំងច
 ូលក
 ្នុងក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាល
ធនាគារ ABA។
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Kazakhstan Stock Exchange

ខណៈខ្លួនជា
 និស្សិតនៃ 
 Kazakh State
Academy of Management លោក
Damir បានវិវឌ្ឍខ្លួនព
 ជ
ី ំនួយការក្រៅ
ម�៉ោង រហូតក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិ 
KASE។ លោកកបា
៏ នកាន់ត
 ួនាទី
ជាន់ខ្ពសន់ ៅ Kar-Tel ដែលជាក្រុមហ៊ុន
ទូរគមនាគមន៍ដធ
៏ ម
ំ ួយក
 ្នុងច
 ំណោម
ក្រុមហ៊ុនធ
 ំៗនៅកាហ្សាស្ថាន និង
ក្រុមហ៊ុន KazTransGas ដែលជា
ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋដឹ
 កជញ្ជូនហ
 ្គាស។ សម្រាប់
បទពិសោធក្រៅស្រុក លោកធ្លាប់ជា
នាយកប្រតិបត្តិ Spice Nepal ដែលជា
ប្រតិបត្តិករទូរស័ពច
្ទ ល័តឈា
 នមុខរ បស់
នេប៉ាល់។
់ ប់គ្រងធុរកិចន្ច ៅ
លោក Damir ធ្លាបគ្រ
អាស៊អា
ី គ្នេយ៍តាំងព
 ឆ
ី 2
្នាំ 005។ ក្នុងឆ
 ្នាំ
2007 លោកដឹកនាក្រុ
ំ ម ទទួលខ
 ុសត្
 រូវ
ល�ើក
 ិចប្ច ្រតិបត្តិការទិញភា
 គហ៊ុន
ធនាគារ ABA។

 
លោក Jacques មានតួនាទីជា
អគ្គនាយករងផ្នែកអភិវឌ្ឍអ
 ន្តរជាតិ នៅ
ធនាគារជាតិនៃ
 កាណាដា។ លោកទទួល
ខុសត្
 រូវក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងផ្នែកផលប័ត្រ
អន្តរជាតិរ បស់ធ
 នាគារ ក៏ដ
 ូចជា
 អភិវឌ្ឍ
ឱកាសធុរកិច្ច។
លោក Jacques ផ្ដើមអា
 ជីពន ៅក្រុម
ហ៊ុនPriceWaterhouseCoopers។
ឆ្នាំ2010 លោកចូលរ ួមជាមួយធ
 នាគារ
ជាតិនៃកាណាដា ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិង
អភិវឌ្ឍអា
 ជីវកម្ម។ លោកបានផ្ដល់
ប្រឹក្សាដ
 ល់ថ
 ្នាក់ដឹកនាជា
ំ ន់ខ
 ្ពសធ
់ នាគារ
ស្ព
ដី ីការផ្ដួចផ្ដ
 ើមជាយុទ្ធសាស្ត្រ, ភាពជា
ដៃគូ និងស
 កម្មភាព M&A។
 ងជ្រៅជ្រះក
 ្នុង
លោក Jacques យល់ដឹ
វិស័យធ
 នាគារ ហ�ើយផ្អែកតាមបទដ្ឋាន
ម៉ុងត្រៀល, ក្រុងឡុង, ប៉ារីស និង
សហរដ្ឋអា
 មេរិក។
ក្នុងខែ
 មេសា 2016 លោកត្រូវបាន
ជ្រើសតា
 ំងច
 ូលក
 ្នុងក្រុ
 មប្រឹក្សាភ
 ិបាល
ធនាគារ ABA។

David Furlong

Madi Akmambet

Henri Calvet

Etienne Chenevier

អភិបាល

អភិបាលប្រតិបត្តិ

អភិបាលឯករាជ្យ

អភិបាលឯករាជ្យ

លោក David Furlong បានបញ្ចប់
ការសិក្សាកម្រិត MBA ពី Queen’s
School of Business និងមា
 ន
បរិញ្ញាប័ត្រ CS ពី Memorial

លោក Madi Akmambet មាន
 ្នាក់
សញ្ញាប័ត្រក
 ម្រិត MBA ចំណាត់ថ
ខ្ពស់ពសា
ី លា Cass Business School
សាកលវិទ្យាល័យ City University
 ញ្ញាប័ត្រសេដ្ឋកិច្ច
London និងស
ពី Kazakh State Academy of
Management។

កម្រិតអប់រំៈ បញ្ចបកា
់ រសិក្សាព
 ី

ដោយបញ្ចបកា
់ រសិក្សាព
 ី Ecole
Polytechnique និង Ecole des
Ponts et Chaussées ប្រទេសបារាំង
 រងារនៅ
លោក Etienne បានផ្ដើមកា
ក្រសួងឧ
 ស្សាហកម្មបា
 រាំង។ ក្រោយ
មក លោកចូលរ ួមក្នុងក្រុ
 មហ៊ុនហ
 ្គាស
Air Liquide Group ដែលលោក
បង្កើតប ្រតិបត្តិការល�ទ
ើ ឹកដ
 បី ្រទេសចិន
ល�ើកដំបូងក
 ្នុងឆ
 1
្នាំ 993 មុនត្
 រូវបានគេ
ជ្រើសតា
 ំងឲ
 ្យទទួលប
 ន្ទុកក
 ិចព្រ
្ច មព្រៀង
ផ្គត់ផ្គងដ
់ ធ
៏ នៃ
ំ ឧស្សាហកម្មហ
 ្គាសដល់
វិស័យដែកអ៊ីណុកន ៅអាស៊ី។ ក្រោយ
មកទ�ៀតលោក Etienne ចូលប
 ម្រើការ
នៅក្រុមហ៊ុន Rio Tinto ដែលលោក
បានអភិវឌ្ឍន
 ិងគ្រ
 ប់គ្រងល�បើ ្រតិបត្តិការ
មួយច
 ំនួនន ៅសិង្ហបុរី, អូស្ត្រាលី, ចិន
និងជប៉ុន។

University of Newfoundland
(កាណាដា)។

 មួយ
លោក Furlong ចូលរួមជា
ធនាគារជាតិនៃ
 កា
 ណាដា
 ក្នុងឆ2
្នាំ 012
ហ�ើយមានតួនាទីជា
 ន់ខ្ពស់ជាច្រើន
ក្នុងនោ
 ះមានតួនាទីជា
 អគ្គនាយករង
ជាន់ខ្ពស់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្ដល់
បទពិសោធទីផ្សារនិងការផ្លាស់ប្ដូរ,
អគ្គនាយករងជាន់ខ
 ្ពស់ទទួលខុសត្រូវ
ផ្នែកអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ, ការរួមប
 ញ្ចូលនិង
ទិញល
 ក់ភា
 គហ៊ុន។ ក្នុងខែមិថុនា 2016 
លោកត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ
 ្យចូលក្នុង
ការិយាល័យផ្លាសប
់ ្ដូរនៃធនាគារជាតិនៃ
 
កាណាដា។
 កបានដឹកនាំគម្រោងជាច្រ
លោ
 ើនដ�ើម្បី
គាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រពហុបណ្ដាញរបស់
ធនាគារ, យុទ្ធសាស្ត្រពង្រីក និងរ ប�ៀប
វារៈនៃការផ្លាស់ប្ដូរ។ តាមរយៈតួនាទី
ទាំងនេះ លោកសម្រេចជោគជ័យ
ក្នុងគ
 ម្រោងជាច្រើនល�ើការបង្កើនការ
ប្រើប្រាស់បណ្ដាញe-channels, ការ
វិភាគ និងកា
 រកែប្រែដំណ�ើរការ។
ក្នុងខែមេ

សា 2016 លោកត្រូវបាន
ជ្រើសតាំងច
 ូលក្នុងក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាល
ធនាគារ ABA។

លោកបានចាប់ផ្ត
 ើមអា
 ជីពកា
 រងារនៅ
 យកដ្ឋានរ តនាគារនៃ
ឆ្នាំ1997 ក្នុងនា
ក្រសួងហិរញ្ញវត្រថុ បស់សា
 ធារណរដ្ឋ
កាហ្សាក់ស្ថាន ហ�ើយប
 ន្ទាបម
់ ក
ទ�ៀត លោកដូរទៅនាយកដ្ឋានត្
 រួត
ពិនិត្យធ
 នាគារក្នុងធ
 នាគារជាតិនៃ
 
កាហ្សាក់ស្ថាន។

Ecole Normale Supérieure de
Cachan និងកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ
(Economics, Paris-I PanthéonSorbonne)។
លោក Calvet គឺជា
 ស្ថាបនិកនៃ 
 H2C
 ្ដល់ប្រឹក្សា
CONSEIL ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ
និងប
 ណ្ដុះប
 ណ្ដាលដ
 ល់គ្រឹះស

្ថាន
ឥណទាន និងក្រុ
 មហ៊ុនម
 ូលបត្រ ដោយ
ផ្តោតសំខាន់ល�
 គ
ើ ណនេយ្យធ
 នាគារ,
ច្បាប់ prudential rules, និងកា
 រ
គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង (រួមមា
 នការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ និងកា
 រគ្រប់គ្រងការអនុលោម
ច្បាប់)។
មុនប
 ង្កើតក្រុ
 មហ៊ុនខ
 ្លួនឯ
 ង លោក

 2
្នាំ 007 លោក
ចន្លោះពឆ
ី 2
្នាំ 000 ដល់ឆ
បានកាន់ត
 ួនាទីជា
 ថ្នាក់ដឹកនាំជា
 ន់ខ្ពស់
នៅតាមបណ្ក្រុ
ដា មហ៊ុនជាតិ និង
ធនាគារ JSC "Tsesnabank" នៅ
កាហ្សាក់ស្ថាន។

Calvet បានចំណាយពេល10ឆ្នាំ
ធ្វើការជាមួយFrench Banking
Commission ហ�ើយក្រោយមក

បទពិសោធការងារអន្តរជាតិរ បស់
លោក ចាប់ផ្ដ
 ើមក
 ្នុងឆ
 ្នាំ2007 ជាមួយ
គម្រោងមូលធនឯកជនក្នុងប ្រទេស
អ៊ុយបេគីស្ថាន។

Edmond de Rothschild Banque
និង Compagnie Parisienne de
Reescompte ។ល។

នៅខែមីនា ឆ្2
នាំ 009 លោកត្រូវបានតែង
តាំងជានាយកប្រតិបត្ធ
តិ នាគារ ABA
នៅកម្ពុជា ដែលលោកបាននាំមកនូវកា
 រ
ផ្លាសប
់ ្ដូរដស
៏ ំខាន់។ តាំងព
 ឆ
ី 2
្នាំ 012មក
លោកបានកាន់ត
 ួនាទីជា
 នាយកប្រតិបត្តិ
នៃក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាលនៃធនាគារ ABA។

បម្រើការឲ្យធនាគារជាច្រើនទ�ៀតមាន
ដូចជា
 Compagnie Financière

ពេលនោះ លោកបានចាប់ដៃ
 គូជា
មួយក្រុមហ៊ុនម
 ូលធនឯកជនបារាំង
CityStar ដ�ើម្បប
ី ង្កើត Asian Division
ក្នុងឆ
 2
្នាំ 005 ដែលគាត់ជា
 ដៃគផ
ូ ង និង
ជាអភិបាលផង។
ថ្ងៃទ2
ី 0 ឧសភា 2014 លោក Etienne
ត្រូវបានជ្រើសតា
 ំងជា
 សមាជិកនៃ
 
ក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាលធនាគារ ABA។
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បណ្តាញសាខា
ទីស្នាក់ការកណ្ដាល
អគារលេខ148 មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងកេងកង1 ខណ្ឌចំការមន

ទូរស័ព:្ទ (855) 23 225 333 (24/7)

info@ababank.com
www.ababank.com

P.O Box 2277
លេខកូដ SWIFT: ABAAKHPP

រាជធានីភ
 ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសារ: (855) 23 216 333

សាខាខេត្តកំពង់ចាម

សាខាស្រុកត្រាំកក់

សាខាសុធារស

098 203 879

098 203 709

098 203 983

សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

សាខាស្រុកថ្មគោល

សាខាសែនសុខ

098 203 039

098 203 789

សាខាខេត្តកំពង់ធំ

សាខាទឹកថ្លា

សាខាក្រុងស�ៀមរាប-ផ្សារល�ើ

098 203 429

098 203 849

098 630 679

សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សាខាទួលគោក

សាខាស្រុកពាមរក៍

098 203 949

098 203 859

098 203 629

សាខាខេត្តក្រចេះ

សាខាខេត្តបាត់ដំបង

សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់

098 203 049

098 203 839

098 203 969

សាខាស្រុកកណ្តាលស្ទឹង

សាខាស្រុកបាទី

សាខាខេត្តព្រៃវែង

098 203 619

098 203 649

098 203 059

សាខាខេត្តកំពត

សាខាស្រុកបារាយណ៍

សាខាខេត្តព្រះសីហនុ

098 203 959

098 203 739

098 203 899

សាខាច្បារអំពៅ

សាខាបូរីកីឡា

098 203 929

098 203 869

សាខាស្រុកមេមត់

សាខាចោមចៅ

សាខាក្រុងប�៉ោយប៉ែត

098 203 939

098 203 319

សាខាស្រុកជ�ើងព្រៃ

សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សាខាស្តាតចាស់

098 203 749

098 203 759

098 203 819

សាខាស្រុកឈូក

សាខាផ្សារថ្មី

សាខាស្ទឹងមានជ័យ

098 203 729

098 203 979

098 203 889

សាខាខេត្តតាកែវ

សាខាម�៉ៅសេទុង

សាខាខេត្តស្វាយរ�ៀង

098 203 909

023 216 135

098 203 029

សាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ

សាខាវិមានឯករាជ្យ

សាខាស្រុកសំរោងទង

098 203 769

098 203 001

098 203 719

សាខាក្រុងតាខ្មៅ

សាខាសង់ត្រាល់

សាខាអូរបែកក្អម

098 203 919

098 203 199

098 203 799
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098 203 779

098 203 639
សាខាខេត្តស�ៀមរាប

098 203 829

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែល
បានបញ្ចប់

រ បាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ
តារាងតុល្យការ
របាយការណ៍លទ្ធផល
របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រែបម្រួលមូលធន
របាយការណ៍រំហូរទឹកប្រាក់
កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

25
28
30
31
32
33
35

ព័ត៌មានអំពធ
ី នាគារ
ធនាគារ

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់

ចុះបញ្ជីពា
 ណិជ្ជកម្មលេ
 ខ

0
 0010593

ទីស្នាក់ការចុះបញ្ជី

អគារលេខ148មហាវិថព្រះ
ី ស
 ីហន
 ុ

		

សង្កាតប
់ ឹងកេ
 ងកងខណ្ឌចំការមន

		

រាជធានីភ
 ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ភាគហ៊ុនិក

ធនាគារជាតិនៃ
 កាណាដា

		លោកDamir Karassayev
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកYves Jacquot

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

		លោកAndre Berard

អភិបាល

		លោកDamir Karassayev

អភិបាល

		លោកDominic Jacques

អភិបាល

		លោកDavid Furlong

អភិបាល

		លោកEtienne Chennevier

អភិបាលឯករាជ្យ

		លោកHenri Calvet

អភិបាលឯករាជ្យ

		លោកMadi Akmambet

អភិបាលប្រតិបត្តិ

អ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

លោកAskhat Azhikhanov	នាយកប្រតិបត្តិ

		លោកMadi Akmambet

អភិបាលប្រតិបត្តិ

		លោកLee Young Ho

នាយករងប្រតិបត្តិ

		លោកBabu Ram Gyawali

នាយកហិរញ្ញវត្ថុនិងលេ
 ខាធិការធនាគារ

		លោកBibhu Pandey

នាយកឥណទាន

		លោកRasulov Zokhir

នាយកបច្ចេកវិទ្យាឌ
 ជ
ី ថ
ី ល
 

		លោកGalymzhan Temirov

នាយកអភិវឌ្ឍន
 ហេដ
៍
្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប
 ច្ចេកវិទ្យា

		លោកSanzhar Abdullayev

នាយកគ្រប់គ្រងកាតនិងសេ
 វាកម្មធនាគារអុីនធ�ើណែត

		លោកម៉ីប៉ល
ូ ន
ី 

នាយកអភិវឌ្ឍន៍អា
 ជីវកម្ម

		លោកZhiger Atchabarov

នាយកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សវនករ
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ឌឡ
ី ័យធ៍(ខេមប
 ឌា
ូ )
 ខូអ
 ល
ិ ធ
 ឌ
ី ី

របាយការណ៍ក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយសូមបង្ហាញជូននូវរបាយការណ៍របស់ក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាលនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ ហៅកាត់ថា(“ធនាគារ”)
ដែលបានធ្វើសវនកម្មរ ួចសម្រាប់ដ
 ំណាច់ឆថ្
្នាំ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ2016។

សកម្មភាពចម្បង

សកម្មភាពចម្បងរបស់ធ
 នាគាររួមមានការធ្វើប្រតិបត្តិការល�រា
ើ ល់ស
 កម្មភាពអាជីវកម្មធ
 នាគារនិងកា
 រផ្ដលន
់ ូវសេវាកម្មវ ិស័យហ
 ិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័នផ្សេ
្ធ ងៗទ�ៀតនៅក្នុងព្រះ
 រាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ពមា
ុំ នការផ្លាសប
់ ្តូរជា
 សារវន្តល�
 ស
ើ កម្មភាពចម្បងរបស់ធ
 នាគារនៅក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះទេ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារសម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទ ថ្ទ
ងៃ ី31 ខែធ្នូឆ្នាំ2016មានដូចខា
 ងក្រោម៖
សម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ2016
ប្រាក់ចំណេញមុនកា
 ត់ព
 ន្ធ
ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ប្រាក់ចំណេញសុទក
្ធ ្នុងគ្រា
 

សម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទថ្
 ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 015

ដុល្លារអា
 មេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអា
 មេរិក

ពាន់រ�ៀល

36,221,225

146,225,085

19,671,315

79,668,826

(7,208,986)

(29,102,676)

(3,683,264)

(14,917,219)

29,012,239

117,122,409

15,988,051

64,751,607

ទុនបម្រុងនិងស
 វំ ិធានធន

ពមា
ុំ នការប្រែប្រួលជាសារវន្តទ ៅល�ទ
ើ ុនបម្រុងនិងស
 វំ ិធានធននៅក្នុងគ្រានេ

ះទេ ក្រៅពីការបង្ហាញន ៅក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ភាគលាភ

ពមា
ុំ នការប្រកាសឬការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទនេះទេ ហ�ើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកម
៏ ិនបា
 នស្នើឲ្យមា
 នការបង់ភា
 គលាភសម្រាប់កា
 រ ិយបរិចេ្ឆទនេះដែរ។

ដ�ើមទុន

 នាគារជាតិនៃកាណាដាបានទិញភា
ធ
 គហ៊ុនប
 ន្ថែមពលោ
ី កDamir Karassayev ដែលជាម្ចាស់ភា
 គហ៊ុនដ�
 ើមច
 ំនួន3,720ភាគហ៊ុននៅថៃ្ងទី3 ខែមីនាឆ្2
នាំ 016និង21,584ភាគហ៊ុនន ៅថ្ងៃទី15
 រឹក1,000ដុល្លារអា
 មេរិកក្នុងម
 ួយហ
 ៊ុននិងប
 ង្កើនកា
 រកាន់កាប់ភា
 គហ៊ុនរ ហូតដល់90% នៃភា
 គហ៊ុនស
 រុបរ បស់ធ
 នាគារ។
ខែមីនាឆ្2
នាំ 016 ដែលមានតម្លៃចា
ធ
 នាគារជាតិនៃក
 ម្ពុជាបា
 នចេញប្រកាសលេខធ7-016-117-ប្រ.ក
  ន ៅថ្ទ
ងៃ 2
ី 2 ខែមីនាឆ្នាំ2016តម្រូវឲ
 ្យធ
 នាគារពាណិជក្រោ
្ជ មរូបភាពក្នុងស្រុកនិងជាប
 ុត្រស
 ម្ព័នធ
្ធ នាគារបរទេស ត្រូវមា
 នដ�ើមទុន
ចុះបញ្ជីអ
 ប្បបរមាចំនួន300 ពាន់លា
 នរ�ៀល(ប្រហែល75លាន ដុលអា
្លា មេរិក)
  ដ
 ែលត្រូវអនុវត្តឲ
 ្យបានទាំងស្រុងក្នុងរ យៈពេលពីរឆប
្នាំ ន្ទាបព
់ បី ្រសិទ្ធភាពនៃប្រកាសនេះ។
យោងតាមប្រកាសខាងល�ើនិងសារាចរណែនាំលេ
 ខធ7-016-001 នេះចុះថៃ្ងទី16 ខែមិថុនាឆ្2
នាំ 016ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសនៅថៃ្ងទ3
ី  ខែវិច្ឆិកាឆ្2
នាំ 016  ធនាគារបានបោះផ្សាយភាគហ៊ុនបនែ្ថម
16,521ហ៊ុនឲ
 ្យទៅធនាគារជាតិនៃ
 កាណាដានិងភា
 គហ៊ុនប
 នែ្ថ
 ម1,836ឲ្យទៅលោកDamir Karassayev ក្នុង1ហ៊ុនមា
 នតម្លៃ1,000ដុល្លារអា
 មេរិក។
ការបង្កើនដ�ើមទុនខាងល�ើនេះទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី30 ខែធ្នូឆ្នាំ2016និងពីក្រ
 សួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី18 ខែមករាឆ្នាំ2017 ដែលអនុញញាត
្ ឲ្យធនាគារបង្កើន
ដ�ើមទុនព
 ី52,643,000ដុល្លារអា
 មេរិក ទៅ71,000,000ដុល្លារអា
 មេរិកដោយបប្លែ
ំ ងចេញពីប
 ុព្វលាភភាគហ៊ុនរ បស់ធ
 នាគារ។

ឥណទានអាក្រក់និងជា
 ប់ស
 ង្ស័យ

 ុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរ�ៀបចំឡ �ើង ក្រុមប្រឹកសា
ម
្ ភិបាលបានចាត់វធា
ិ នការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យ ដ�ើមប្ ីបញ្ជាក់ថាវធា
ិ នការទាក់ទងទៅនង
ឹ ការលុបបំបាត់
ចោលឥណទានអាក្រក់និងសំវធា
ិ នធនល�ើឥណទានជាប់សង្ស័យត្រូវបានធ្វើឡ�ើងយ៉ាងត្
 រឹមត្រូវដោយគណៈគ្រប់គ្រង ហ�ើយក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាលមានការជ�ឿជាក់ថារាល់ឥណទានដែលបានដឹង
ថាមិនអា
 ចទារបានត្រូវបានលុបប
 ំបាត់ចោ
 ល ហ�ើយសវំ ិធានធនគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានកំណត់ឡ �ើងសម្រាប់ឥ
 ណទានអាក្រក់និងជា
 ប់ស
 ង្ស័យ។
គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាលពុំបានដឹងពីកាលៈទេសៈណាមួយដ ែលនឹងបណ្ដាលឲ្យចំនួននៃការលុបបំបាត់ចោ
 លឥណទានអាក្រក់ឬចំនួននៃ
 ការធ្វើសំវធា
ិ នធន
ល�ើឥ
 ណទានជាប់ស
 ង្ស័យន ៅក្នុងរ បាយការណហ
៍ ិរញ្ញវត្នេ
ថុ ះមានលក្ខណៈមិនគ្រ
 ប់គ្រាន់រ ហូតដ
 ល់ក
 ម្រិតជាសារវន្តនោះទេ។

ទ្រព្យសកម្ម

ន ៅមន
ុ ពេ
 លដែលរបាយការណ៍ហ
 រិ ញ្ញវត្រថុ បស់ធ
 នាគារត្វរូ បា
 នរ�ៀបចំឡ �ើង ក្រុ
 មប្រឹកសា
្ ភិបាលបានចាត់វ ិធានការដែលមានមល
ូ ដ្ឋានស
 មរម្យ ដ�
 ម
ើ ្បប
ី ញ្ក
ជា ថា
់ គ
 ណៈគ្រប់គ្រងបានប្រតិបត្យ
តិ ាង
៉ ត្
 ម
រឹ ត្រូវ
ដ�ើម្បីប្រាកដថាប
 ណ្ទ្រ
តា ព្យសកម្មទា
 ំងអស់ដ ែលបានកត់ត្រានៅក្នុងប
 ញ្ជីគ
 ណនេយ្យរ បស់ក្រុមហ៊ុន ហ�
 ើយដែលទំនងជាមិនអា
 ចប្រមូលបា
 ននៅក្នុងប ្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធ
 ម្មតា ត្
 រូវបា
 នកាត់ប
 ន្ថយ
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ឲ្យនៅស្មើនឹងត
 ម្លៃដ ែលគិតថា
 នឹងអា
 ចប្រមូលបា
 នជាក់ស្តែង។
 ិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលនឹងធ្វ
គ
 ើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់តម្លៃទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ
ថាមានភាពមិនត្
 រឹមត្រូវនោះទេ។

វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ

 ិតត្
គ
 រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណនេ
៍ ះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពហេ
ី តុការណ៍ណា
 មួយដ ែលនឹងធ្វ
 ើឲ្យប៉ះពាល់ដ
 ល់ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដែលមានកន្លងមកក្នុងការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្មនិង
បំណុលន ៅក្នុងរ បាយការណហ
៍ ិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារថាមានភាពមិនត្
 រឹមត្រូវនោះទេ។

បំណុលយ
 ថាហេតុនិងប
 ំណុលផ្សេ
 ងៗទ�ៀត

គិតត្
 រឹមកា
 លបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពបា
ុំ នដឹង៖
(ក) ការដា ក់ បញ្ចាំ នូ វទ្រព្យ សកម្មណា
 មួយរបស់ធនាគារ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងចាប់តាំងពីថ្
 ងៃចុងកាលបរិច្ឆេទកនុង
្ ការធានាចពោ
ំ ះបំណុលរបស់បុគ្គលណា
 មួយក្
 រៅពីបានបង្ហាញកនុង
្ របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុនេះឡ�ើយ។
(ខ)
  បំណុលយ
 ថាហេតុណាមួយដ ែលក�ើតមា
 នឡ�ើងចំពោះធនាគារចាប់តាំងពីថ្
 ងៃចុងកា
 លបរិច្ឆេទមក ក្រៅអំពបី ្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធ
 ម្មតារ បស់ធ
 នាគារ។
គ
 ិតត្រឹមកា
 លបរិច្ឆេទនៃរ បាយការណ៍នេ
 ះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពបា
ុំ នដឹងពប
ី ំណុលយ
 ថាហេតុឬបំណុលផ្សេ
 ងៗទ�ៀតរបស់ធ
 នាគារដែលត្រូវប
 ំពេញឬអាចនឹងត្
 រូវប
 ំពេញក្នុងអំឡុងពេល12ខែបន្ទាប់
ពីច
 ុងគ្រានេ

ះដែលនឹងធ្វ
 ើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ដ
 ូចដែលបានកំណត់និងនៅពេលដែលដល់ថ្
 ងៃកណ
ំ ត់។

ការផ្លាសប
់ ្ដូរនៃហេតុការណ៍

 ិតត្
គ
 រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពហេ
ី តុការណ៍ណា
 មួយដ ែលមិនបានវែកញែក នៅក្នុងរបាយការណ៍នេ
 ះឬក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារដែលនឹង
បណ្តាលឲ
 ្យមានតួលេខនៃចំនួនណា
 មួយដ ែលបានបង្ហាញន ៅក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពមិនត្
 រឹមត្រូវនោះទេ។

ប្រតិបត្តិការមិនប ្រក្រតី

តាមអដ្វី ែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានជ្រាប៖
QQ

QQ

លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារក្នុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្តដោយសកម្មភាពប្រតិបត្តិការឬព្រឹតតិកា
្ រណ៍ណា
 មួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្ត
និងម
 ិនប ្រក្រតីនោ
 ះទេ។
នៅក្នុងច
 ន្លោះពេលចាប់ពថ្
ី ងៃចុងកា
 លបរិច្ឆេទដល់កា
 លបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះពុមា
ំ នចំណាត់ថ្នាកស
់ កម្មភាពប្រតិបត្តិការឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដ ែលមានលក្ខណៈជាសារវន្តនិង
មិនប ្រក្រតីក�
 ើតមា
 នទ�្បើងដ ែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដ
 ល់ល
 ទ្ធផលនៃប្រតិបត្កា
តិ ររបស់ធ
 នាគារក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទដែលរបាយការណ៍នេះបានរ�ៀបចំឡ�ើងនោះទេ។

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍

នាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះតាមអ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានជ្រាបមិនមានព្រឹតតិកា
្ រណ៍ជា
 សារវន្តណាមួយដ ែលក�ើតឡ�ើងក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការដែលតម្រូវឲ្យមានការ
កែសម្រួលឬលាតត្រដាងក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ឡថុ �ើយ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានបម្រើការនាកាលបរិច្ឆេទចេញរបាយការណ៍នេ
 ះរួមមាន៖
QQ

លោកYves Jacquot

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

QQ

លោកDavid Furlong

អភិបាល

QQ

លោកAndre Berar

អភិបាល

QQ

លោកEtienne Chenevier

អភិបាលឯករាជ្យ

QQ

លោកDamir Karassaye

អភិបាល

QQ

លោកHenri Calvet

អភិបាលឯករាជ្យ

QQ

លោកDominic Jacques

អភិបាល

QQ

លោកMadiAkmambet

អភិបាលប្រតិបត្តិ

ភាគហ៊ុនរ បស់អ
 ភិបាល

អភិបាលដែលនៅបម្រើការនាច
 ុងកា
 លបរិច្ឆេទនិងមា
 នភាគហ៊ុនន ៅក្នុងធ
 នាគារមានដូចខា
 ងក្រោម៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 016
លោក Damir Karassayev
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ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 015

កាន់កាប់%

ចំនួនភា
 គហ៊ុន1 ,000 ដុល្លារអា
 មេរិកក្នុងម
 ួយហ
 ៊ុន

កាន់កាប់%


ចំនួនភា
 គហ៊ុន1 ,000 ដុល្លារអា
 មេរិកក្នុងម
 ួយហ
 ៊ុន

10%

5,264

58.07%

30,568

អត្ថប្រយោជន៍រ បស់អ
 ភិបាល

ន ៅក្នុងនិងនា
 ច
 ុងកា
 លបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្នេ
ថុ ះពុមា
ំ នការរ�ៀបចំណាមួយដ ែលធនាគារដ�ើរតួជា
 គ
 ូភាគីក
 ្នុងគោ
 លបំណងអនុញ្ញាតឲ្យស
 មាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាចទទួលបា
 ននូវអ
 ត្ថប្រយោជន៍ដោយ
មធ្យោបាយទិញយ
 កភាគហ៊ុនណា
 មួយនោ
 ះទេ។
ចាប់តាំងពីចុងកាលបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុមុនពុំមានសមាជិកក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាលណាម្នាក់បានទទួលឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណា
 មួយតាមរយៈការចុះកិចស
្ច ន្យាធ្វើឡ�ើងដ ោយធនាគារ
ល�ើកលែងតែការបង្ហាញន ៅក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នេ
ថុ ះ។

ការទទួលខុសត្រូវរ បស់ក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាលល�រើ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាលមានភារៈកិច្ចទទួលខុសត្រូវកនុង
្ ការអះអាងបញ្ជាកថា
់ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះបានបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃ
 ស
 ្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនាថ្
 ងៃទី31 ខែធ្នូឆ្នាំ2016និង
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនិងរ ំហូរសា
 ច់ប្រាក់ស
 ម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទថ្ទ
ងៃ 3
ី 1 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 016។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវព
 ិនិត្យម�ើលកា
 ររ�ៀបចំរ បាយការណហ
៍ ិរញ្ញវត្នេ
ថុ ះ ដោយគណៈគ្រប់គ្រងដែលចាំបាច់ត្
 រូវ៖
QQ

អនុម័តន
 ូវគោ
 លនយោបាយគណនេយ្យដ ែលសមស្រប ដោយផ្អែកល�កា
ើ រវិនិច្ឆ័យនិងកា
 រប៉ានប់ ្រមាណយ៉ាងស
 មហេតុផលនិងប ្រុងប្រយ័ត្ន ហ�ើយធ្វ
 ើការអនុវត្តប ្រកបដោយសង្គតិភាព។

QQ

អនុលោមទៅតាមសង
្ត គ
់ ណនេយយ្ ក
 ម្ពុជានិងប
 ទបញ្ញតន
ិ ង
ិ គោលការណ៍ណែនាំទា
 ក់ទងទៅនង
ឹ គ
 ណនេយ្យរ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជាពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ កា
 ររ�ៀបចំនិងកា
 រកណ
ំ ត់ប
 ង្ញ
ហា នៅកង
នុ្ 

QQ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬប�ើមានការប្រាសចាកពនេ
ី ះ ដ�ើម្បីបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្
 រឹមត្រូវគឺត្រូវបង្ហាញពន្យល់និងកំណត់បរិមាណឲ្យបានច្បាស់លាស់ន ៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

QQ

រក្សាទ
 ុកន
 ូវបញ្ជីគ
 ណនេយ្យឲ
 ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងប ្រព័នគ្រ
្ធ ប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឲ
 ្យមា
 នប្រសិទ្ធភាព។

QQ

QQ

រ�ៀបចំរបាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋាននិរន្តភាពនៃដំណ�ើរការអាជីវកម្ម ល�
 ើកលែងតែមានករណីមិនសមស្របក្នុងការសន្មតថាធនាគារនឹងមិនប
 ន្តធ្វ
 ើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
នាពេលអនាគត។
ត្រួតពិនិត្យនិងដឹ
 កនាំធនាគារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល�រា
ើ ល់សេ
 ចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 កម្មភាពប្រតិបត្តិការនិងដ
 ំណ�ើរការរបស់ធនាគារ ហ�ើយត្រូវប្រាកដថា
កិច្ចការនេះត្រូវបានឆ្លុះប
 ញ្ចាំងយ
 ៉ាងត្រឹមត្រូវន ៅក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារ។

គណៈគ្រប់គ្រងមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ ដ�ើមប្ ីធានាអះអាងថារាល់តម្រូវការខាងល�ើត្រូវបានអនុវត្តនិងទទួលខុសត្រូវកនុង
្ ការការពាររាល់ទ្រព្យសកម្មទាំងអស់របស់ធនាគារនិងចាត់វធា
ិ នការ
សមស្របដ�ើម្បីបញ្ចៀសនិងរ កឲ្យឃ�
 ើញនូវការលួចប
 ន្លំនិងភា
 ពមិនប ្រក្រតីផ្សេ
 ងៗ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថាធនាគារបានអនុវត្តន
 ូវរាល់ត
 ម្រូវការ ដូចបា
 នរាយការណ៍ខា
 ងល�ើក
 ្នុងកា
 ររ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រ បស់ក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាល

រ បាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ដថុ ែលបានបង្ហាញន ៅទំព័រទ
1
ី 0 ដល់ទ6
ី 8បានបង្ហាញយ
 ៉ាងត្
 រឹមត្រូវន
 ូវស
 ្ថានភាពហិរញ្ញវត្រថុ បស់ធ
 នាគារវឌ្ឍន
 ៈអាស៊ីចំកាត់នាថ្ទ
ងៃ 3
ី 1 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 016 ព្រមទាំងល
 ទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
និងរំហូរសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី31 ខែធ្នូឆ្នាំ2016 ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជានិងបទបញ្ញតតិន
្ ិងគោ
 លការណ៍ណែនាំទាក់ទងនឹងគណនេយ្យ
របស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា។ គិតត្
 រឹមកា
 លបរិច្ឆេទចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជ�ឿជាក់ថា
 ធនាគារមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក
 ្នុងកា
 រទូទាត់ប
 ំណុល ន
 ៅពេលដល់កំណត់ស
 ង។

ចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Askhat Azhikhanov
នាយកប្រតិបត្តិ
រាជធានីភ
 ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 នា
ី ឆ្នាំ2017
ថ្ងៃទ2
ី 4 ខែម
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របាយការណ៍ស
 វនករឯករាជ្យ

ជូនច
 ំពោះភាគទន
ុ ិកនៃ
 ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់

មតិយោបល់

យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់(ហៅកាត់ថា“ធនាគារ”) ដែលរួមមា
 នតារាងតល
ុ ្យការនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូឆ្នាំ2016និងរបាយការណ៍លទ្ធផល
របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន និងរបាយការណ៍រំហូរសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016 និងកំណត់សម្គាល់ដែលរួមមានសេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យ
សំខាន់ៗដ ែលមានបង្ហាញន ៅទំព័រទ
 1
ី 0 ដល់ទ6
ី 8។
 ម
ជា
 តិរ បស់យ�
 ើងខ្ញុំរបាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្បា
ថុ នបង្ហាញន
 ូវភា
 ពត្រឹមត្
 រូវជាសារវន្តនៃ
 ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្រថុ បស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់នាថ្ទ
ងៃ ី31 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 016 ព្រមទាំងល
 ទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនិងរ ំហូរ
សាច់ប្រាក់ស
 ម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបដ់ ោយអនុលោមទៅតាមសង
្ត ដា
់ រគណនេយ្យក
 ម្ពុជានិងប
 ទបប្ ញ្ញតតិ្ និងគោ
 លការណ៍ណែ
 នាំទា
 ក់ទងទៅនង
ឹ គ
 ណនេយ្យរ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជា។

មូលដ្ឋានស
 ម្រាប់ម
 តិស
 វនកម្ម

យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដ ោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា។ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�
 ើងខ្ញុំ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារទាំងនេះគឺត្រូវបានរ�ៀបរាប់ន ៅកនុង
្ ផ្នែក
ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃរបាយការណ៍នេះ។ យ�ើងខ្ញុំ ឯករាជ្យពីធនាគារដោយអនុលោមទៅតាមការតម្រូវក្រមសីលធម៌ដែលពាក់ព័ន្ធនង
ឹ 
ការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងបានបំពេញនូវការទទួលខុសត្រូវល�ើក្រមសីលធម៌ផ្សេងៗទ�ៀតដោយអនុលោមទៅតាមការតម្រូវទាំងនេះ។ យ�ើងខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា
ភស្តុតាងសវនកម្មដ ែលយ�ើងបានទទួលគ
 គ្រ
ឺ ប់គ្រាន់និងស
 មរម្យដ�
 ើម្បីផ្តលជា
់ មូលដ្ឋានស
 ម្រាប់កា
 រផ្តលម
់ តិរ បស់យ�
 ើងខ្ញុំ។

បញ្ផ្សេ
ហា ងៗ

 វនករផ្សេងបានធ្វើសវនកម្មល�
ស
 រើ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារសម្រាប់កា
 លបរិច្ឆេទបញ្ចបនា
់ ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ2015 ដោយបានបង្ហាញន
 ូវមតិស
 វនកម្ម ដ
 ែលមិនមា
 នការកែតម្រូវល�រើ បាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្នោ
ថុ ះទេនាថ្ងៃទ2
ី 1 ខែមីនាឆ្នាំ2016។

ព័ត៌មានផ្សេងៗក្រៅពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរ បាយការណ៍សវនករ

 ណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវល�ើព័ត៌មានផ្សេងៗ។ ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ធនាគាររួមមានរបាយការណ៍របស់ក្រុ
គ
 មប្រឹក្សាភិបាលពីទំព័រទី1 ទៅទំព័រទី6ប៉ុន្តែមិនរួមបញ្ចូលនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
និងរ បាយការណ៍របស់ស
 វនករនោះទេ។
មតិយោបល់រ បស់យ�
 ើងខ្ញុំល�រើ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនគ្រ
 បដណ្តបព
់ ័ត៌មានផ្សេងៗ ហ�ើយយ�ើងខ្ម
ញុំ ិនបា
 នធ្វើការសន្និដ្ឋានអ
 ះអាងល�ព
ើ ័ត៌មានផ្សេងៗឡ�ើយ។
ទា
 ក់ទងទៅនឹងកា
 រធ្វស
ើ វនកម្មរ បាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុការទទួលខុសត្រូវរ បស់យ�
 ើងខ្គ
ញុំ អា
ឺ នព័ត៌មានផ្សេងៗនិងព
 ិចារណាថាត�
 ព
ើ ័ត៌មានផ្សេងៗមិនស្រ
 បគ្ជា
នា មួយរ បាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ជា
ថុ សា
 រវន្ត
ឬជាមួយចំណេះដឹងរបស់យ�ើងខ្ញុំដែលទទួលបានពកា
ី រធ្វើសវនកម្មឬមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ត។ ប្រសិនប�ើផ្អែកទៅល�ើការងាររបស់យ�ើងខ្ដញុំ ែលបានអនុវត្ត ហ�ើយសន្និដ្ឋានថា
 មានកំហុសឆ្គងជា
 
សារវន្តល�ព
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 ើងខ្ញុំ។

តំណាងក្រុមហ៊ុនឌីឡ
 ័យធ៍(ខេមបូឌា)ខូអិលធីឌី

ខយ
ូ គីម
 លេ
 ង
នាយក

រាជធានីភ
 ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទ2
ី 4 ខែម
 ីនាឆ្នាំ2017
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តារាងតុល្យការ

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 016

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 015

កំណត់ស
 ម្គាល់

ដុល្លារអា
 មេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអា
 មេរិក

ពាន់រ�ៀល

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

4

41,622,955

168,031,869

29,676,827

120,191,149

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

5

146,050,847

589,607,269

113,061,044

457,897,228

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

6

77,566,867

313,137,442

108,058,279

437,636,031

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន - សុទ្ធ

7

784,561,827

3,167,276,096

481,628,685

1,950,596,174

ទ្រព្យរឹបអូសបាន

8

1,847,062

7,456,589

4,070,145

16,484,088

មូលបត្រវិនិយោគ

9

25,373,046

102,430,987

53,756,371

217,713,303

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

10

8,218,024

33,176,163

6,479,328

26,241,278

–

ទ្រព្យសកម្ម

17(ខ)

1,343,202

5,422,507

–

ទ្រព្យសកម្មអរូបិយ

11

1,891,319

7,635,255

2,009,741

8,139,451

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

12

10,031,522

40,497,254

6,897,192

27,933,627

1,098,506,671

4,434,671,431

805,637,612

3,262,832,329

ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ

ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុលនិងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

13

855,821,249

3,454,950,383

654,411,278

2,650,365,676

ប្រាក់កម្ចី

14

68,000,000

274,516,000

29,000,000

117,450,000

អនុបំណុលប
 ន្ទាបប
់ ន្សំ

15

25,000,000

100,925,000

10,000,000

40,500,000

បំណុលផ្សេងៗ

16

12,851,061

51,879,733

8,705,518

35,257,348

បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

17(ក)

7,819,758

31,568,363

3,424,617

13,869,699

បំណុលពន្ធពន្យារ

17(ខ)

–

–

93,835

380,032

969,492,068

3,913,839,479

705,635,248

2,857,822,755

52,643,000

212,519,791

52,643,000

213,204,150

បុព្វលាភភាគហ៊ុន

18,357,000

74,107,209

18,357,000

74,345,850

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

58,014,603

234,204,952

29,002,364

117,459,574

129,014,603

520,831,952

100,002,364

405,009,574

1,098,506,671

4,434,671,431

805,637,612

3,262,832,329

បំណុលសរុប
មូលធន
ដ�ើមទុន

មូលធនសរុប
បំណុលនិងមូលធនសរុប

18

កំណត់សម្គាលដ
់ ូចមា
 នភ្ជាប់ជាមួយ ព
 ទ
ី ំព័រទ
 3
ី 5 ទៅ64 គឺជាផ្នែកមួយនៃ
 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 016
កំណត់ស
 ម្គាល់

ដុល្លារអា
 មេរិក

ពាន់រ�ៀល

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 015
ដុល្លារអា
 មេរិក

ពាន់រ�ៀល

ចំណូលពីការប្រាក់

19

85,204,333

343,969,892

51,862,586

210,043,473

ចំណាយល�ើការប្រាក់

20

(30,991,115)

(125,111,131)

(19,853,091)

(80,405,018)

54,213,218

218,858,761

32,009,495

129,638,455

ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់
ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសា

21

12,556,278

50,689,694

8,086,670

32,751,014

ចំណាយកម្រៃនិងជ�ើងសា

22

(274,737)

(1,109,113)

(206,450)

(836,123)

12,281,541

49,580,581

7,880,220

31,914,891

ចំណូលកម្រៃនិងជ�ើងសាសុទ្ធ
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

23

1,154,865

4,662,190

414,806

1,679,964

ចំណាយបុគ្គលិក

24

(14,169,080)

(57,200,576)

(9,685,881)

(39,227,818)

ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល

25

(10,001,647)

(40,376,649)

(7,114,106)

(28,812,129)

ចំណាយរំលស់

26

(2,452,164)

(9,899,386)

(1,890,899)

(7,658,141)

41,026,733

165,624,921

21,613,635

87,535,222

7

(4,805,508)

(19,399,836)

(1,942,320)

(7,866,396)

36,221,225

146,225,085

19,671,315

79,668,826

(7,208,986)

(29,102,676)

(3,683,264)

(14,917,219)

29,012,239

117,122,409

15,988,051

64,751,607

ប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ
សំវិធានធនល�ើឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងគ្រា

17(គ)

កំណត់សម្គាលដ
់ ូចមា
 នភ្ជាប់ជាមួយ ព
 ទ
ី ំព័រទ
 3
ី 5 ទៅ64គឺជាផ្នែកមួយនៃ
 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រែបម្រួលមូលធន
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016
ដ�ើមទុន

បុព្វលាភភាគហ៊ុន

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

52,643,000

18,357,000

29,002,364

100,002,364

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធនៃគ្រា

–

–

29,012,239

29,012,239

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

52,643,000

18,357,000

58,014,603

129,014,603

សមតុល្យជាពាន់រ�ៀលនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

212,519,791

74,107,209

234,204,952

520,831,952

44,668,000

6,332,000

13,014,313

64,014,313

7,975,000

12,025,000

–

20,000,000

–

–

15,988,051

15,988,051

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2016

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015
នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2015
ការបនែ្ថមដ�ើមទុន
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធនៃគ្រា
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015
សមតុល្យជាពាន់រ�ៀលនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

52,643,000

18,357,000

29,002,364

100,002,364

213,204,150

74,345,850

117,459,574

405,009,574

កំណត់សម្គាលដ
់ ូចមា
 នភ្ជាបជា
់ មួយ ព
 ទ
ី ំព័រទ
 3
ី 5 ទៅ64  គឺជាផ្នែកមួយនៃ
 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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របាយការណ៍រំហូរទឹកប្រាក់

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
កំណត់សម្គាល់

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

36,221,225

146,225,085

19,671,315

79,668,826

រំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
កំណែតម្រូវ៖
រំលស់

26

2,452,164

9,899,386

1,890,899

7,658,141

សំវិធានធនល�ើឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

7

4,805,508

19,399,836

1,942,320

7,866,396

(3,527)

(14,238)

–

–

(825,945)

(3,334,340)

–

–

(39,375)

(158,957)

–

–

(54,213,218)

(218,858,761)

(32,009,495)

(129,638,455)

(11,603,168)

(46,841,989)

(8,504,961)

(34,445,092)

ចំណេញពីការលក់ចេញនៃទ្រព្យនិងបរិក្ខារ
ចំណេញពីការលក់ចេញនៃទ្រព្យរឹបអូសបាន
ផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណពីខ្មែររ�ៀល
ទៅដុល្លារអាមេរិក
ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់
បម្រែបម្រួលនៃ៖
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

(26,432,803)

(106,709,226)

(27,970,184)

(113,279,245)

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

16,319,059

65,880,041

(23,591,405)

(95,545,190)

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

(305,397,777)

(1,232,890,826)

(212,300,880)

(859,818,564)

(466,357)

(1,882,683)

(1,627,632)

(6,591,910)

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទ�ៀត

(1,738,696)

(7,019,116)

(50,301)

(203,719)

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

198,794,949

802,535,209

218,918,580

886,620,249

4,145,543

16,735,557

3,002,473

12,160,016

(126,379,250)

(510,193,033)

(52,124,310)

(211,103,455)

ទ្រព្យរឹបអូសបាន

បំណុលផ្សេងៗ
សាច់ប្រាក់ប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ
ការប្រាក់ទទួលបាន
ការប្រាក់បានបង់
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញបានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ

17(ក)

82,863,460

334,519,788

50,479,699

204,442,781

(28,376,093)

(114,554,287)

(17,784,473)

(72,027,116)

(4,250,882)

(17,160,811)

(1,982,809)

(8,030,376)

(76,142,765)

(307,388,343)

(21,411,893)

(86,718,166)
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របាយការណ៍រំហូរទឹកប្រាក់ (បន្ត)

្នាំ 016
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
កំណត់សម្គាល់

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

28,383,325

114,583,483

(3,456,250)

(13,997,813)

រំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
មូលបត្រវិនិយោគ
ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបិយ

11

(199,035)

(803,504)

(395,747)

(1,602,775)

ការទិញទ្រព្យន
 ិងបរិក្ខារ

12

(5,324,260)

(21,494,038)

(3,246,457)

(13,148,151)

98,125

396,131

–

–

3,515,385

14,191,609

2,173,277

8,801,771

26,473,540

106,873,681

(4,925,177)

(19,946,968)

–

–

20,000,000

81,000,000

សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យ ន
 ិងបរិក្ខារ
សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យរឹបអូសបាន
ទឹកប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពី / (ប្រើក្នុង) ការវិនិយោគ
រំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
សាច់ប្រាក់បានពីការដាក់ទុនបន្ថែម
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី

98,000,000

395,626,000

29,000,000

117,450,000

(59,000,000)

(238,183,000)

–

–

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីសម្ព័ន្ធញាតិ

15,000,000

60,555,000

10,000,000

40,500,000

ទឹកប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

54,000,000

217,998,000

59,000,000

238,950,000

4,330,775

17,483,339

32,662,930

132,284,866

102,826,432

416,447,049

70,163,502

285,916,271

–

(1,336,743)

–

(1,754,088)

107,157,207

432,593,645

102,826,432

416,447,049

ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី

ការក�ើនឡ�ើង / (ថយចុះ)សុទ្ធនៃសាច់ប្រាក់
និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាដ�ើមគ្រា
លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាចុងគ្រា

27

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ ពីទំព័រទី35 ទៅ64 គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016
1. ព័ត៌មានទូទៅ
 នាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ ហ
ធ
 ៅកាត់ថា
 (“ធនាគារ”)បានចុះបញ្ជីន ៅកម្ពុជាន ៅថ្ងៃទ2
ី 5 ខែតុលាឆ្នាំ1996 ជាមួយក្រ
 សួងពាណិជ្ជកម្មក្រោ
 មការចុះបញ្ជីលេ
 ខCo.322/97E និងបា
 នចាប់ផ្តើមធ្វ
 ើ
ី 8 ខែវិច្ឆិកាឆ្2
នាំ 006ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាបានផ្តលអា
់ ជ្ញាប័ណអ
្ណ ចិន្ត្រៃយ៍លេ
 ខ14 ដល់ធ
 នាគារ។
ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មន ៅថ្ងៃទ2
ី 5 ខែតុលាឆ្នាំ1996។ នៅថ្ងៃទ2
សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារគឺផ្តល់សេវាកម្មធនាគារនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធនៅកនុង
្ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ពុំមានការផលា្ស់ប្តូរជាសារវនទ្ត ៅល�ើសកម្មភាពចមប្ ងរបស់ធនាគារ
នៅក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទនេះទេ។
 ីហនុសង្កាតប
់ ឹងកេ
 ងកង1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ
 ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ការិយាល័យចុះបញ្ជីរ បស់ធ
 នាគារមានទីតាំងស
 ្ថិតន ៅអគារលេខ148មហាវិថីព្រះស
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានអនុម័តឲ
 ្យចេ
 ញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃទី24 ខែមីនាឆ្នាំ2017។

2. គោលនយោបាយគណនេយ្យស
 ំខាន់ៗ
 លនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ ដ
គោ
 ែលបានប្រើប្រាស់កនុង
្ ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះមានចែងដូចខាងក្រោម។ គោលនយោបាយទាំងអស់នេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជា
 សង្គតិភាពនៅ
រាល់កា
 រិយបរិច្ឆេទទាំងអស់ ល�
 ើកលែងតែមានការបញ្ជាកផ្សេ
់ ងពីនេះ។
(ក) មូលដ្ឋាននៃ
 ការរ�ៀបចំ
រ បាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ត្
ថុ រូវបា
 នរ�ៀបចំឡ �ើងដ ោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យក
 ម្ពុជានិងប
 ទបញ្ញតន
្តិ ិងគោ
 លការណ៍ណែ
 នាំទា
 ក់ទងទៅនឹងគ
 ណនេយ្យរ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជា។
(ខ) មូលដ្ឋាននៃ
 ការវាស់វែង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ �ើងទៅតាមមូលដ្ឋានត
 ម្លៃដ�
 ើមដំបូង។
(គ) រូបិយប័ណគោ
្ណ លនិងរ ូបិយប័ណស
្ណ ម្រាប់ក
 ំណត់ប
 ង្ហាញ
រ ូបិយប័ណជា
្ណ តិនៃ
 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺប្រាក់រ�
 ៀល។ ដោយសារធនាគារធ្វបើ ្រតិបត្តិការនិងក
 ត់ត្រារា
 ល់ប
 ញ្ជីគ
 ណនេយ្យរ បស់ខ
 ្លួនផ្អែ
 កល�ម
ើ ូលដ្ឋានប្រា
 ក់ដ
 ុល្លារអា
 មេរិកអ្នកគ្រប់គ្រងបាន
កំណត់ប្រា
 ក់ដ
 ុល្លារអា
 មេរិកជារូបិយប័ណគោ
្ណ លនិងរ ូបិយប័ណស
្ណ ម្រាប់ក
 ំណត់ប
 ង្ហាញ ព្
 រោះវាឆ្លុះ
 ប
 ញ្ចាំងព
 ខ
ី ្លឹមសារសេដ្ឋកិចនៃ
្ច ប្រភពព្រឹត្តិការណ៍និងកា
 លៈទេសៈរបស់ធ
 នាគារ។
 កម្មភាពប្រតិបត្តិការជារ ូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទ�ៀតក្រៅពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ត្
ស
 រូវបានប្តូរទ ៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដ ោយប្រើអត្រាប្តូរប្រា
 ក់នៅថ្ងៃប្រតិបត្តិការនោះ។ សមតុលយ្ នៃ
 ទ្រព្យសកម្ម
រូបិយវ ត្ថុនិងប
 ំណុលរ ូបិយវ ត្នា
ថុ កាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ដ ែលជារ ូបិយប័ណផ្សេ
្ណ ងទ�ៀតក្រៅពីប្រា
 ក់ដ
 ុល្លារអា
 មេរិក ត្
 រូវបា
 នប្តូរទ ៅជាប្រា
 ក់ដ
 ុល្លារអា
 មេ
 រ ក
ិ ដោយប្រើអ
 ត្រាប្តូរប្រា
 ក់នា
 កាលបរិច្ឆេទ
នោះ។ ភាពលំអ�ៀងពកា
ី រប្តូររូបិយប័ណដ្ណ ែលក�ើតមកពកា
ី រប្តូរនោះត្រូវបានទទួលស្គាលន់ ៅក្នុងរ បាយការណ៍លទ្ធផល។
(ឃ) ការបង្ហាញរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាប្រាក់រ�
 ៀល
នាំ 016 តម្រូវឲ
 ្យមានការបកប្រែរូបិយប័ណព
្ណ ដ
ី ុល្លារអា
 មេរិកទៅជាប្រាក់រ�ៀលក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
ដោយគោរពតាមច្បាប់ស
 ព
្តី គ
ី ណនេយ្យនិងស
 វនកម្មច
 ុះថ្
 ងៃទ1
ី 1 ខែមេសាឆ្2
ការបកប្រែរូបិយប័ណ្ណពីដុល្លារអាមេរិកទៅជាប្រាក់រ�ៀលដែលបានបង្ហាញន ៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគឺដ�ើម្បីអនុលោមទៅតាមប្រកាសលេខB7-07-164 ចុះថ្
 ងៃទី13 ខែធ្នូឆ្នាំ2007 នៃ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាទាក់ទិននឹងការរ�ៀបចំនិងការកំណត់បង្ហាញនៅកនុ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងបានប្រើនូវអត្រាបតូរ្ ប្រា
 ក់ផវ្លូ ការដោយ1ដុល្លារអាមេរិកស្ម
 ើនឹង4,037រ�ៀលនាថ្ងៃទី31
ខែធ្នូឆ្2
នាំ 016 (នាថ្
 ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ2015៖1ដុល្លារអា
 មេរិកស្មើនឹង4,050រ�ៀល) ដែលបានចេញផ្សាយដោយធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា។
រ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្ហាញជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់រ�
 ៀលមិនត្
 រូវបា
 នធ្វើសវនកម្មនិងមិនត្រូវបានយកមកបកស្រាយថាតួលេខប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានបតូរ្ ទ ៅជាប្រាក់រ�ៀលឬនឹងត្រូវ
ប្តូរជាប្រាក់រ�
 ៀលនាពេលអនាគតតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នេ
 ះឬអត្រាប្តូរប្រា
 ក់ផ្សេងទ�ៀតនោះឡ�ើយ។
(ង) ការប៉ាន់ស្មាននិងកា
 រវិនិច្ឆ័យ
 ររ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តម្រូវឲយ្ អក
កា
្ន គ្រប់គ្រងធ្វើការវិនិចឆ័យ
្  ប៉ាន់ស្មាន និងសន្មតដ ែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តនូវគោ
 លនយោបាយគណនេយ្យ និងចំនួននៃ
 ទ្រ
 ព្យសកម្ម
បំណុលចំណូលនិងច
 ំណាយដែលបានរាយការណ៍។ លទ្ធផលជាក់ស្តែងអាចខុសព
 កា
ី រប៉ាន់ស្មានទា
 ំងនោះ។
កា
 រប៉ាន់ស្មាននិងកា
 រសន្មតដ ែលពាក់ព័ន ត្
្ធ រូវបា
 នត្រួតពិនិត្យជាប ្រចាំ។ ការកែប្រែល�កា
ើ រប៉ាន់ស្មានគ
 ណនេយ្យ ត្
 រូវបា
 នទទួលស្គាល់និងក
 ត់ត្រានៅក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទដែលការប៉ាន់ស្មាននោ
 ះ
ត្រូវបានកែប្រែនិងកា
 រិយបរិច្ឆេទអនាគតដែលប៉ះពាល់ដ ោយការកែប្រែនោះ។
សម្រាប់កា
 រប៉ាន់ស្មាននិងកា
 រវិនិច្ឆ័យគ
 ណនេយ្យស
 ំខាន់ៗសូមយោ
 ងទៅកំណត់សម្គាលទ
់ 3
ី ។
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(ច) ឧបករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុ
 ព្យសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគាររួមមានសាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលឥណទានផល
ទ្រ
្ត ់ដល់អតិថិជនមូលបត្រ
 វិនិយោគគណនីត្
 រូវទទួលផ្សេ
 ងៗ ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
ប្រាក់កម្ចីនិងគណនីត្
 រូវទូទាត់ផ្សេងៗ។ គោលនយោបាយគណនេយ្យល�ើការទទួលស្គាល់និងការវាយតម្លៃនូវសមាសធាតុទាំងនេះ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងគោ
 លនយោបាយគណនេយ្យ
ដោយឡែកពគ
ី ្នា។
(ឆ) មួលដ
 ្ឋាននៃការសរុបរ ួម
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគាររួមមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កា
 រិយាល័យកណ្តាលន
 ិងសា
 ខានានា។ សមតុល្យនិងប ្រតិបត្តិការអន្តរការិយាល័យទាំងអស់ត្
 រូវបានលុបចោ
 ល។
(ជ) សាច់ប្រាក់និងសា
 ច់ប្រាក់ស
 មមូល
 ច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមានសាច់ប្រាក់និងសមតុល្យធនាគារ ប្រាក់បញ្ញើគ្មានកាលកំណត់និងការវិនយោ
សា
ិ
គរយៈពេលខ្លីដែលអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានក្នុងរយៈពេល3ខែឬ
តិចជា
 ងនេះចាប់ពពេ
ី លបានទិញនិងអា
 ចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បា
 ន ហ�ើយមានហានិភ័យត
 ិចតួចច
 ំពោះការផ្លាសប
់ ្តូរត
 ម្លៃ។
(ឈ)ឥណទានផ្តលដ
់ ល់អ
 តិថិជន
ឥ
 ណទានផ្តលដ
់ ល់អ
 តិថិជន ត្រូវបា
 នរាយការណ៍ក
 ្នុងតា
 រាងតុល្យការតាមបរិមាណដ�ើមន ៅសល់ ដ
 កបរិមាណទាំងឡាយណាដែលបានលុបចោលនិងស
 វំ ិធានធនជាក់លាក់និងទ
 ូទៅសម្រាប់     
ឥណទានអាក្រក់និងជា
 ប់ស
 ង្ស័យ។
(ញ) សំវ ិធានធនសម្រាប់ឥ
 ណទានអាក្រក់និងជា
 ប់ស
 ង្ស័យ
ដ�ើម្បគោ
ី រពតាមសេចក្តីណែនាំរ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជាឥណទានផ្តលដ
់ ល់អ
 តិថិជនទាង
ំ អស់ ត្
 វរូ បា
 នធ្វច
ើ ំណាត់ថ្នាកតា
់ មសមត្ថភាពសងនៃភា
 គីក
ន
ូ បំណល
ុ ។ សមត្ថភាពស
 ងនេះ ត្វរូ បា
 ន
កំណត់ដ ោយបទពិសោធបង់ប្រាក់នា
 អ
 តីតកាល ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្រថុ បស់ក
 ូនបំណុលស
 ្ថានភាពសាជីវកម្មនិងកា
 រព្យាកររំហូរសា
 ច់ប្រាក់សមត្ថភាពកូនបំណុលនិងឆ
 ន្ទៈនៃកា
 រសងបរិយាកាស
ហិរញ្ញវត្ថុនិងគ
 ុណភាពនៃការរ�ៀបចំឯកសារទាំងឡាយ។
បន្ថែមល�ព
ើ ័ត៌មានគុណភាពខាងល�ើចំនួនថ្
 ងៃហួសកា
 លកំណត់ប
 ង់ប្រាក់ក
 ត្
៏ រូវបានរាប់ប
 ញ្ចូលដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖
ចំណាត់ថ្នាក់

ចំនួនថ្ងៃហួសកាលកំណត់សង

អត្រាសំវិធានធន

តិចជាង 30ថ្ងៃ

1%

ឥណទានឃ្លាំម�ើល

30ថ្ងៃឡ�ើងទៅ

3%

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

90ថ្ងៃឡ�ើងទៅ

20%

ឥណទានជាប់សង្ស័យ

180ថ្ងៃឡ�ើងទៅ

50%

ឥណទានបាត់បង់

360ថ្ងៃឡ�ើងទៅ

100%

ទូទៅ
ឥណទានធម្មតា/ស្តង់ដារ
ជាក់លាក់

ភា
 គរយអប្បបរមានៃសំវធា
ិ នធនល�ើឥណទាននិងបរេ
ុ ប្រទានជាប់សង្ស័យត្
 រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកទៅតាមចំណាត់ថ្នាកដ់ ែលបានចាត់។ នៅពេលមានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានថា
បំណុលបា
 ត់បង់ក�
 ើតមា
 នឡ�ើងច្រ
 ើនជាងតម្រូវការអប្បបរមា នោះសវំ ិធានធនបន្ថែមនឹងត្
 រូវបានធ្វើឡ�ើង។
ស
 វំ ធា
ិ នធនខាងល�ើ ត្វរូ បា
 នធ្វឡើ �ើងដោយមន
ិ គ
ត
ិ ព
ត
ី ម្លៃនៃទ្រ
 ព្យប
 ញទេ
ំ្ចា  ល�
 ក
ើ លែងតែទ្រព្យប
 ញនោ
្ចាំ ះជាសា
 ច់ប្រាក់ដែលបានតម្កលន់ ៅធនាគារ។ នៅកង
នុ្ ក
 រណីដែលឥណទាននិងប
 រេ
ុ ប្រទាន
ចំណាត់ជា
 ឥណទាន“បាត់បង់”  នោ
 ះទ្រព្យបញ្ចាន
ំ ឹងអា
 ចត្រូវបានពិចារណា។
ឥណទានដែលមិនអា
 ចទារបានឬចំណែកនៃឥណទានដែលចាត់ជាឥ
 ណទានអាក្រក់ត្រូវបានកាត់ចេ
 ញបន្ទាបព
់ មា
ី នការគិតគូរទ ៅល�ត
ើ ម្លៃល
 ក់បា
 ននៃទ្រ
 ព្យបញ្ចាំ ហ�ើយប្រសិនប�ើន ៅពេល
ដែលអ្នកគ្រ
 ប់គ្រងវិនិច្ឆ័យឃ�
 ើញថាពមា
ុំ នសង្ឃឹមន
 ឹងទា
 របាននូវឥណទានទាំងនោះមកវិញទេ។
កា
 រប្រមូលម
 កវិញន
 ូវឥ
 ណទាននិងប
 ុរេប្រទានដែលបានលុបប
 ំបាត់ចោ
 លនិងកា
 របញ្ចូលម
 កវិញន
 ូវស
 វំ ិធានធនពម
ី ុន ត្
 រូវបា
 នបង្ហាញដា
 ច់ដ ោយឡែករួមជា
 មួយនឹងកា
 រប្រែប្រួលស
 ុទនៃ
្ធ ស
 ំវិធាន
ធនសម្រាប់ឥ
 ណទានអាក្រក់និងជា
 ប់ស
 ង្ស័យក
 ្នុងរ បាយការណ៍លទ្ធផល។
(ដ) ការប្រាក់ព្យួរទុក
ការប្រាក់ពយ្ ួរទុកបង្ហាញនូវការប្រាក់ល�ើឥណទានមិនដ
 ំណ�ើរការដែលបានកត់ត្រាជាការប្រាក់ព្យួរទុក ហ�ើយវាមិនត្
 រូវបានកត់ត្រាជាចំណូលនោ
 ះទេលុះត្រាតែវាទទួលបានក្រោមមូលដ្ឋាន
សាច់ប្រាក់ស
 ុទ្ធ។
ការប្រាក់ព្យួរទុក ត្
 រូវបានបង្ហាញដ ោយដកចេញពីកា
 រប្រាក់ដ ែលត្រូវទទួលបា
 ន។
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(ឋ) ទ្រព្យរឹបអូសបា
 ន
ទ្រពយ្ រឹបអូសបានរួមមានអចលនទ្រព្យដ ែលត្រូវបានកត់ត្រា
 តាមតម្លៃឥណទានពាក់ព័នដ្ធ ែលនៅសល់ ឬការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃសមស្របរបស់ទ្រព្យនោ
 ះនៅថ្ងៃរឹបអូសដ ោយយកមយ
ួ ណា
 
ដែលតូចជា
 ង។
(ឌ) មូលប
 ត្រ
 វិនិយោគ
ការវិនិយោគរក្សាទ
 ុករ ហូតដល់កា
 លកំណត់គឺត្
 រូវបានកត់ត្រាតា
 មវិធីសាស្ត្ររំលស់ថៃ្ល
 ដ�ើមដោយប្រើអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព ដកការខាតបង់ល�
 ឱ
ើ នភាពនៃតម្លៃ។
(ឍ) ទ្រព្យសកម្មផ្សេ
 ងៗ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាទៅតាមតម្លៃដ�ើម។ ការប៉ាន់ស្មានតម្លៃទ្រព្យត្
 រូវបានធ្វើឡ�ើងល�ើគណនេយ្យត្
 រូវទទួលជា
 ប់សង្ស័យ យោងតាមការពិនិតយ្ ល�
 ើសមតុល្យន ៅសល់នាកាល
បរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍។
(ណ) ទ្រព្យសកម្មអ
 រ ូបិយ
ទ្រពយ្ សកម្មអរូបិយរួមមាន កម្មវិធីកុំពយ្ ូទ័រដ ែលរាប់បញ្ចូលថ្ដ�
លៃ ើមន ៅពេលទិញ និងថ្
 ដ�
លៃ ើមកនុង
្ ការបង្កើតដ ែលមិនមែនជាផ្នែកភ្ជាប់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឿងម៉ាស៊ីនកុំពយ្ ូទ័រ ហ�ើយវាត្រូវបាន
កំណត់ត
 ម្លៃដ ោយយកថ្លៃដ�ើមដ
 ករំលស់ប
 ង្គរនិងឱ
 នភាពនៃតម្លៃប ្រសិនប�ើមា
 ន។ តម្លៃក
 ម្មវិធក
ី ុំព្យូទ័រគឺត្
 រូវធ្វើរំលស់តា
 មអាយុកាលប្រើប្រាស់ប៉ាន់ស្មានចា
 ប់ពី3 ទៅ20ឆ្នាំ។
ចំណាយដែលក�ើតឡ�ើងក
 ្នុងកា
 រធ្វើគម្រោងឬការវាយតម្លៃន
 ូវសំណ�ើរកម្មវិធក
ី ុំព្យូទ័រឬការថែទាំក្រោយពេលដាក់ឲ
 ្យប្រើប្រាស់មិនត្
 រូវបានចាត់ច
 ូលជា
 ថ្
 លៃដ�ើមនោះទេ។
(ត) ទ្រព្យនិងប
 រិក្ខារ

(i)

 ព្យនិងប
ទ្រ
 រិក្ខារបានកត់ត្រាតា
 មតម្លៃដ�
 ើមដករំលស់ប
 ង្គរនិងកា
 រខាតបង់នៃ
 ឱនភាពតម្លៃប
 ង្គរប ្រសិនប�ើមា
 ន។ នៅពេលដែលធាតុនៃទ្រព្យនិងប
 រិក្ខាររួមបញ្ចូលន
 ូវសមាសធាតុស
 ំខាន់ៗ
ដែលមានអាយុកាលកំណត់ប ្រើប្រាស់ខុសៗគ្នា ទ្រព្យទា
 ំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកជាធាតុផ្សេងគ្នានៃទ្រព្យនិងប
 រិក្ខារ។

(ii) រំលស់ល�ើទ្រព្យនិងបរិក្ខារត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចំណាយក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានរំលស់ថេ
 រតាមអាយុកាលប្រើប្រាស់ប៉ាន់ស្មានរបស់ទ្រព្យនិងបរិក្ខារនីមួយៗ
តាមអត្រាដូចខា
 ងក្រោមៈ

អាយុកាលប្រើប្រាស់

1–10ឆ្នាំ

ការជុសជ
 ុលកែ
 លម្អអ
 គារជួល
បរិក្ខារការិយាល័យ គ្រឿងសង្រហា ិមនិងប
 រិក្ខារ

5ឆ្នាំ

យានយន្ត

5ឆ្នាំ
3–6ឆ្នាំ

កុំព្យូទ័រនិងស
 ម្ភារៈព័ត៌មានវិទ្យា
ទ្រព្យកំពុងសា
 ងសង់មិនត្
 រូវបានរំលស់រ ហូតដ
 ល់ពេ
 លដែលទ្រព្យនោះត្រូវបានសង់រ ួចនិងដា
 ក់ឲ
 ្យប្រើប្រាស់។

(iii) ការចណា
ំ
យបន្ទា ប់ ដ ែលពា ក់ព័ នទ្ធ ៅនង
ឹ ផ្នែ កមួ យ នៃទ្រ ព្យ  និ ងបរិ ក្ខារដ ែលបានទ ទួ ល ស្គាល់រួចមក ត្រូវបានបូកបញ្ចូលទៅកនុង
្ តម្លៃយោងនៃផែ្ន
 កនោ
 ះ នៅពេលដែលអត្ថប្រយោជន៍

សេដ
្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតអាចក�ើតមានឡ�ើងសម្រាប់ធនាគារនៅកនុ្ងលក្ខខណ្ឌដែលល�ើសពីស្តង់ដារដ�ើមនៃ
 ទ្រព្យសកម្មដែលមានស្រាប់។ រាល់ការចំណាយបន្ទាប់ផ្សេងទ�ៀតត្រូវបាន
ទទួលស្គាលជា
់ បន្ទុកច
 ំណាយនៅក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទដែលបានក�ើតឡ�ើង។

(iv) ចំណេញឬខាតពីការបោះចោលឬការលក់ចេញនៃទ្រព្យនិងបរិក្ខារណាមួយត្រូវបានកំណត់ដោយភាពខុសគ្នារវាងសាច់ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធពកា
ី រលក់និងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យនិងបរិក្ខារ
នោះ ហ�ើយត្
 រូវបានទទួលស្គាលន់ ៅក្នុងរ បាយការណ៍លទ្ធផលនៅថ្ងៃបោះចោលឬលក់ចេ
 ញ។

(v) ទ្រព្យនិងប
 រិក្ខារដ ែលបានដករំលស់អស់ហ�ើយត្
 រូវបានរក្សាទ
 ុកក
 ្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្រថុ ហូតដល់ថ្
 ងៃដែលទ្រព្យនិងប
 រិក្ខារទាំងនោះត្រូវបានលក់ឬលុបចោ
 ល។
(ថ) ឱនភាពនៃតម្លៃ

(i)

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
 ព្យសកម្មហ
ទ្រ
 រិ ញ្ញវត្ ត្
ថុ វរូ បា
 នវាយតម្លៃនា
 កាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍ន
ម
ី យ
ួ ៗ ដ�ម
ើ ្បក
ី ណ
ំ ត់ថា
 ត�
 មា
ើ នភស្តា
តុ ងណាមួយដ ែលបង្ហាញថា
 ទ្រ
 ព្យសកម្មហ
 រិ ញ្ញវត្ទា
ថុ ង
ំ នោះមានឱនភាពនៃត
 ម្លៃ។
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានចាត់ទុកថាមានឱនភាពនៃតម្លៃប្រសិនប�ើមានហេតុការណ៍មួយឬច្រើនជះឥទ្ធិពលជាអវិជមា
្ជ ន ទៅល�ើរំហូរសាច់ប្រាក់ប៉ាន់ស្មាននាពេលអនាគតរបស់
ទ្រព្យសកម្មនោ
 ះ។ ករណីនេ
 ះមិនត្
 រូវបា
 នប្រើស
 ម្រាប់ឥ
 ណទានផ្តលដ
់ ល់អ
 តិថិជននោះទេ ដោយវាត្
 រូវបា
 នបង្ហាញន ៅក្នុងគោ
 លនយោបាយគណនេយ្យដ ោយឡែកនៅក្នុងក
 ំណត់សម្គាល់
2(ញ)។
កា
 រខាតបង់ល�
 ឱ
ើ នភាពនៃទ្រព្យសកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ត្
ថុ រូវបា
 នគណនាល�ភា
ើ ពខុសគ
 រ្នា វាងតម្លៃយោងនិងរ ំហូរសា
 ច់ប្រាក់រ ំពឹងន
 ឹងទ
 ទួលបា
 ននាពេ
 លអនាគត ដោយធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃតា
 មអត្រា
ការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាពដំបូង។
រា
 ល់ទ្រ
 ព្យសកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ទោ
ថុ លសារវន្តត្
 រូវបា
 នត្រួតពិនិត្យឱ
 នភាពនៃត
 ម្លៃតា
 មមូលដ្ឋានទោ
 ល។ ទ្រព្យសកម្មន ៅសល់ ត្
 រូវបា
 នវាយតម្លៃជា
 ក
 ញ្ចបក
់ ្នុងក្រុ
 មទ្រព្យសកម្ម ដ ែលមានហានិភ័យ
ឥណទានស្រដ�ៀងគ្នា។
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រាល់កា
 រខាតបង់ល�
 ឱ
ើ នភាពនៃតម្លៃ ត្
 រូវបានទទួលស្គាលន់ ៅក្នុងរ បាយការណ៍លទ្ធផល។
រាល់កា
 រខាតបង់ល�
 ឱ
ើ នភាពនៃតម្លៃ ត្
 រូវដកចេញប្រសិនប�ើមា
 នព្រឹត្តិការណ៍ក�ើតឡ�ើងក្រោយពកា
ី រទទួលស្គាលកា
់ រខាតបង់ល�
 ឱ
ើ នភាពនៃតម្លៃត
 ម្រូវឲ្យដ
 កចេញ។

(ii) ទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
ត
 ម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្រថុ បស់ធ
 នាគារ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនៅរាល់កា
 លបរិច្ឆេទរបាយការណ៍ន
 ីមួយៗ ដ�ើម្បីកំណត់ថា
 ត�
 ើមានសញ្ញាណណាមួយដ ែលបង្ហាញ
ថាទ្រព្យសកម្មទា
 ំងនោះមានឱនភាពនៃតម្លៃ។ ប្រសិនប�ើមា
 នសញ្ញាណនោះក�ើតឡ�ើងការប៉ាន់ស្មានល�
 ត
ើ ម្លៃដែលអាចប្រមូលបា
 នវិញរបស់ទ្រ
 ព្យសកម្មត្
 រូវបានធ្វើឡ�ើង។
ត ម្លៃ ដែលអា ចប្រមូ លមកវិ ញ បាននៃទ្រព្យសកម្ម ឬឯ កតា បង្កើតសា ច់ ប្រា ក់ គឺជាត ម្លៃដែលធំជា ងរវាងត ម្លៃប្រើ ប្រា ស់  និងតម្លៃស មស្រ បដ កចំណាយដ�ើម្បីលក់ចេ
 ញ។ ក្នុងកា
 រប៉ាន់
ប្រមាណតម្លៃប្រើប្រាស់ សាច់ប្រាក់រំពង
ឹ ថានឹងទទួលបាននាពេលអនាគតត្រូវបានធ្វើអប្បហារទៅតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ដោយប្រើអត្រាការប្រាក់មុនបង់ពន្ធដ ែលឆ្លុះបញ្ចាំងការប៉ាន់ប្រមាណ
នៃតម្លៃពេលវេលាកនុង
្ លក្ខខណ្ឌទីផសា
្ របច្ចុប្បន្ននិងហានិភ័យជាក់លាក់សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មទាំងនោះ។ សម្រាប់គោ
 លបំណងនៃការត្រួតពិនិតយ្ ល�
 ើឱនភាពនៃតម្លៃទ្រពយ្ សកម្ម ត្រូវបាន
ដាក់ប
 ញ្ចូលគ
 ជា
្នា ក្រុមតូចៗដែលអាចបង្កើតសា
 ច់ប្រាក់បា
 នពកា
ី របន្តកា
 រប្រើប្រាស់ ដោយមិនព
 ឹងផ្អែកខ្លាំងល�រើ ំហូរសាច់ប្រាក់នៃ
 ទ្រព្យសកម្មដទៃ
 ទ�ៀតឬក្រុមទ្រព្យសកម្មដទៃ
 ទ�ៀតហៅ
 ច់ប្រាក់” )។
កាត់ថា
 (“ឯកតាបង្កើតសា
កា
 រខាតបង់ល�
 ឱ
ើ នភាពនៃត
 ម្លៃ ត្
 រូវបា
 នទទួលស្គាលប់ ្រសិនប�ើត
 ម្លៃយោ
 ងនៃទ្រព្យសកម្មម
 ួយឬឯកតាប
 ង្កើតសា
 ច់ប្រាក់មា
 នចំនួនល�
 ើសព
ត
ី ម្លៃដ ែលអាចប្រមូលម
 កបានវិញ។ ការខាតបង់
ល�ើឱ
 នភាពនៃតម្លៃត្
 រូវបានទទួលស្គាលន់ ៅក្នុងរ បាយការណ៍លទ្ធផល។
(ទ) ប្រាក់បញ្ញើរ បស់អ
 តិថិជន
ប្រាក់បញ្ញើរ បស់អ
 តិថិជនត្រូវបានកត់ត្រាតា
 មតម្លៃដ�
 ើម។
(ធ) ប្រាក់កម្ចី
ប្រាក់កម្ចីត្
 រូវបានកត់ត្រាតា
 មចំនួនប្រា
 ក់ដ�
 ើមដែលមិនទា
 ន់បា
 នទូទាត់ស
 ង។
(ន) អនុប
 ំណុល
 នុបំណុល ត្
អ
 រូវបានចាត់ទុកជាបំណុលហិរញ្ញវត្នថុ ៅពេលដែលធនាគារមានកាតព្វកិចក
្ច ្នុងការផ្តល់សាច់ប្រាក់ឬទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ទថុ ៅឲ្យអង្គភាពមួយផ្សេ
 ងទ�ៀតឬត្រូវដ ោះដូរទ្រ
 ព្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុនិងប
 ំណុលហ
 ិរញ្ញវត្ជា
ថុ មួយអ
 ង្គភាពមួយផ្សេ
 ងទ�ៀតក្រោមលក្ខខណ្ឌអ
 វិជ្ជមានចំពោះអង្គភាពហ�ើយប�ើមិនដ
 ូច្នេះទេ
 វាត្រូវបានចាត់ទុកជាមូលធន។
អនុបំណុលដែលត្រូវបានអនុម័តដ ោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្
 រូវបានបញ្ចូលទ ៅកនុ្ងខង
្ទ ់គណនីថ្នាក់ទីពីរនៅក្នុងការគណនាមូលនិធិផទាល
្ ់របស់ធនាគារ ដោយអុនលោ
 មតាមគោលការណ៍
ណែនាំរបស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា។ អនុប
 ំណុលត្
 រូវបានកត់ត្រាក
 ្នុងថៃ្ល
 ដ�ើម។
(ប) សំវ ិធានធន
 ំវធា
ស
ិ នធន ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលដែលធនាគារមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ឬកាតព្វកិច្ចប្រយោលនាពេ
 លបច្ចុប្បន្នដែលជាលទ្ធផលនៃព្រឹតតិកា
្ រណ៍ក
 ន្លងផុតទៅហ�ើយមានលទ្ធភាព
ដែលតម្រូវឲ្យមានរំហូរចេញនូវអ
 ត្ថប្រយោជន៍សេដ

្ឋកិច្ចក្នុងកា
 របំពេញនូវកា
 តព្វកិចនោ
្ច ះ។ ប្រសិនប�ើផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈសារវន្តសំវិធានធនត្រូវបា
 នកំណត់ដ ោយការធ្វើអប្បហាររំហូរ
សាច់ប្រាក់ ដ ែលរំពឹងថា
 ន
 ឹងទ
 ទួលបាននាពេ
 លអនាគត ដោយប្រើអត្រាមុនបង់ពន្ធដែលឆ្លុះបញ្ចាំងព
 កា
ី រប៉ានប់ ្រមាណនៃត
 ម្លៃពេលវេលាក្នុងល
 ក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននិងហានិភ័យជា
 ក់លាក់
ចំពោះបំណុលទា
 ំងនោះ។
(ផ) ការទទួលស្គាលប្រា
់ ក់ចំណូលនិងច
 ំណាយ
 ំណូលពីការប្រាក់ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានបង្គរ។ នៅពេលដែលគណនីត្
ច
 រូវបានចាត់ថនាក
្ ជា
់ ឥ
 ណទានមិនដំណ�ើរការការប្រាក់នឹងត្
 រូវព្យួរទុកលុះត្រាតែវាទទួលបានជា
សាច់ប្រាក់ស
 ុទ្ធ។
ចំណូលព
 ស
ី កម្មភាពផ្សេងៗរបស់ធ
 នាគារ ត្រូវបានបង្គរដ ោយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖

(i)

 ម្រៃល�ើការចាត់ចែងផ្តល់ឥណទាននិងកម្រៃជ�ើងសារល�ើសេវាកម្មឥណទានដែលបានផ្តល់ទៅឲ្យអតិថិជន ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលដែលសេវាកម្មផ្សេ
ក
 ងៗនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បានផ្ដល់។

(ii) កម្រៃល�ក
ើ ិច្ចសន្យានិងក
 ម្រៃធា
 នាល�ើសេវាកម្មផ្សេ
 ងៗនិងឧ
 បករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុនានាដែលផ្តលឲ
់ ្យអតិថិជន ត្រូវបានទទួលស្គាលជា
់ ចំណូលន ៅពេលប្រតិបត្តិការក�ើតឡ�ើងនិង
(iii) កម្រៃសេវាកម្មនិងក
 ម្រៃរត់ការត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលដែលសេវាកម្មត្រូវបានបំពេញ។
ចំណាយការប្រាក់ល�ើប្រាក់បញ្ញើរ បស់អ
 តិថិជនត្រូវបានទទួលស្គាលតា
់ មមូលដ្ឋានប
 ង្គរ។
(ព) ភតិសន្យាប ្រតិបត្តិការ
 តិសន្យាដែលហានិភ័យនិងផលប្រយោជន៍ជា
ភ
 សារវន្តរបស់ទ្រពយ្ សកម្មស្ថិតនៅជាមួយម្ចា
 ស់ទ្រពយ្ ជួលនោ
 ះភតិសនយា
្ នោ
 ះនង
ឹ ត្
 រូវរាប់បញ្ចូលជាភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ។ ថ្លៃឈនួល
្  ដែលត្រូវ
ទូទាត់ល�
 ភ
ើ តិសន្យាប ្រតិបត្តិការ ត្រូវបានទទួលស្គាលក
់ ្នុងរ បាយការណ៍លទ្ធផលតាមវិធីសាស្ត្ររំលស់ថេ
 រទៅតាមថេរវេលានៃភតិសន្យា។
(ភ) ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញនិងព
 ន្ធព
 ន្យារ
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញឬខាតក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទរួមមា
 នពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំនិងព
 ន្ធព
 ន្យារ។ ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ ត្រូវបានទទួលស្គាលន់ ៅក្នុងរ បាយការណ៍លទ្ធផល។
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ព
 ន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំគឺជាពន្ធដ ែលរំពឹងទ
 ុកថា
 ន
 ឹងត្
 រូវប
 ង់ទៅល�ើប្រាក់ច
 ំណេញជាប់ពន្ធក
 ្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទ ដោយប្រើអ
 ត្រាពន្ធដែលបានអនុម័តឬបានអនុម័តជា
 អា
 ទិ៍ន ៅកាលបរិច្ឆេទ
តារាងតុល្យការជាមួយនឹងន
 ិយ័តភា
 ពណាមួយទ ៅល�ព
ើ ន្ធត្
 រូវបង់ព
 ឆ
ី ្នាំមុនៗ។
ពន្ធពន្យារ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមវិធីសាស្ត្រតារាងតុល្យការទៅល�ើភាពលអ�
ំ ៀងជាបណ្តោះអាសន្នរវាងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលកនុង
្ គោ
 លបំណងនៃការធ្វើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
និងតម្លៃយោងប្រើសម្រាប់ការគិតពន្ធ។ តម្លៃនៃប្រាក់ពន្ធពន្យារដែលបានកំណត់នោ
 ះគឺផ្អែកល�ើលក្ខណៈដែលអាចប្រើប្រាស់បានឬអាចកាត់កងបាននូវតម្លៃយោងរបស់ទ្រ
 ព្យសកម្មនិង
បំណុលដ ោយប្រើអត្រាពន្ធក
 ំណត់ន ៅកាលបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការ។
 ន្ធព
ព
 ន្យារជាទ្រព្យសកម្ម ត្
 រូវបានទទួលស្គាលត់ ែក្នុងក
 រណីអា
 ចនឹងក�
 ើតមា
 នឡ�ើងទៅល�ើប្រាក់ចំណេញ ជាប់ពន្ធនា
 ពេលអនាគតដែលអាចប្រើប្រាស់ជា
 មួយភា
 ពលំអ�ៀងជាបណ្តោះអាសន្ន
ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។ ពន្ធពន្យារ ជាទ្រព្យសកម្មត្រូវពិនិត្យវិនិចឆ័យ
្ រាល់ការិយបរិច្ឆេទរបាយការណ៍និងត្រូវកាត់បន្ថយក្នុងករណីដ ែលវាមិនអាចក�ើតឡ�ើងនូវអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធពា
 ក់ព័ន្ធ
ដែលអាចនឹងប ្រើប្រាស់បាន។
(ម) ស្តង់ដារគណនេយ្យថ
 ្មីនិងកា
 របរិយាយដែលមិនទា
 ន់បា
 នអនុវត្ត
ដូចមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ068 សហវ-ប្រកចុះថ្
 ងៃទី8 ខែមករាឆ្នាំ2009 ចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីការអនុវត្តស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ
គណនេយ្យនៃកម្ពុជាបានអនុម័តឲ
 ្យប្រើស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ចេ
 ញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាស
 ្តង់ដារគណនេយ្យអ
 ន្តរជាតិដ ែលមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តច
 ំពោះរបាយការណ៍
 មករាឆ្2
នាំ 012។ ស្តង់ដារថនេ
្មី ះនឹងត្
 រូវបានកំណត់ជា
 “ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃ
 កម្ពុជា(CIFRS)”។
ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមន ៅឬបន្ទាបព
់ ថ្
ី ងៃទ1
ី  ខែ
នាំ 012 ក្រសួងសេដ

្ឋកិច្ចនិងហ
 ិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស
 ព
្តី កា
ី រពន្យារពេលនៃការអនុវត្តន៍CIFRS រហូតដល់ថ្
 ងៃទ1
ី  ខែ
 មករាឆ្2
នាំ 016។
នៅថ្ងៃទី30 ខែកក្កដាឆ្2
នៅថ្ងៃទ1
ី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្2
នាំ 015ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាបានដាក់ស
 ំណ�ើរទៅក្រុមប្រឹក្សាជា
 តិគ
 ណនេយ្យសុព
ំ ន្យារពេលនៃការអនុវត្តន៍CIFRSសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហ
 ិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់
ឆ្នាំ2019។ នៅថ្ងៃទី24 ខែមីនាឆ្នាំ2016 ក្រុមប្រឹក្សាជា
 តិគណនេយ្យបានអនុម័តល�
 ើការពន្យារពេលនៃការអនុវត្តន៍CIFRS រហូតដ
 ល់ចុងឆ្នាំ2018។ គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវអនុវត្ត
CIFRS នេះចាប់ពថ្
ី ងៃទ1
ី  ខែ
 មករាឆ្2
នាំ 019។
ធនាគារកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ចម្បង ទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដែលជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តន៍CIFRS សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែធនាគារគិតថា
វាមិនមែនជាការអនុវត្តនជា
៍ ទូទៅនោះទេក្នុងកា
 រវាយតម្លៃផ
 លប៉ះពាល់ស
 ម្រាប់រ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំការ ិយបរិចេ្ឆទនេះ។

3. ការវិនិច្ឆ័យការសន្មតនិងកា
 រប៉ាន់ស្មានគ
 ណនេយ្យស
 ំខាន់ៗ
 រវិនិច្ឆ័យការសន្មតនិងការប៉ាន់ស្មាន ត្
កា
 រូវបា
 នវាយតម្លៃជា
 ប ្រចាំ ដោយផ្អែកល�ើបទពិសោធ និងកត្ផ្សេ
តា ងៗរួមទាំងការរំពឹងទុកនូវព្
 រឹត្តិការណ៍នាពេ
 លអនាគតដែលអាចជ�ឿជាក់ថាមានលក្ខណៈ
សមស្របតាមកាលៈទេសៈ។ ធនាគារធ្វើការវិនិច្ឆ័យសន្មតនិងប
 ៉ាន់ស្មានពា
 ក់ព័នន
្ធ ឹងអ
 នាគត។ ប�ើគ
 ិតតា
 មនិយមន័យល
 ទ្ធផលបានពកា
ី រប៉ាន់ស្មានគ
 ណនេយ្យគឺក
 ម្រស្មទើ ៅនឹងល
 ទ្ធផលជាក់ស្តែង
ណាស់។ ការវិនិច្ឆ័យការសន្មតនិងកា
 រប៉ាន់ស្មាន ដ
 ែលមានហានិភ័យខ
 ្ពសក
់ ្នុងកា
 របង្កឲ
 ្យមាននូវកា
 រកែតម្រូវជាសារវន្តនូវតម្លៃយោ
 ងរបស់ទ្រព្យស
 កមុ្មនិងប
 ំណុលមា
 នបង្ហាញដ
 ូចខា
 ងក្រោម។
(ក) សំវ ិធានធនសម្រាប់ឥ
 ណទានអាក្រក់និងជា
 ប់ស
 ង្ស័យ
ធ
 នាគារចាំបាច់ត្
 រូវអ
 នុវត្តតា
 មប្រកាសលេខB7-09-074ចុះថ្
 ទ
ងៃ 2
ី 5 ខែកុម្ភៈឆ្2
នាំ 009ស្ព
តី កា
ី រធ្វស
ើ វំ ិធានធននិងច
 ំណាត់ថ្នាកឥ
់ ណទានដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជា។ ធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជាតម្រូវឲ
 យ្ ស
 ប
ថា្ ន
័ ធ
 នាគារពាណិជក
្ជ ម្មធ្វ
 កា
ើ រចាត់ថ
 ក
នា្ ឥ
់ ណទានរបស់ខ
ន
លួ្ ជា
 ប្រា
 ថ
ំ ក
នា្ ់ និងចា
 បា
ំ ច់ត្
 វរូ ធ្វើស
 វំ ធា
ិ នធនកង
នុ្ ក
 ម្រិតអប្បរមាទ ៅតាមចណា
ំ
ត់ថក
នា្ រ់ បស់ឥ
 ណទាននោះ ដោយមន
ិ 
គិតប
 ញ្ចូលទ្រ
 ព្យប
 ញ្ចានោ
ំ ះទេ។ ក្នុងគោ
 លបំណងធ្វើចំណាត់ថ្នាកឥ
់ ណទានធនាគាររាប់ប
 ញ្ចូលក
 ត្ពា
តា ក់ព
 ័ទទា
្ធ ំងអស់ដ ែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មត្ថភាពសងប្រាក់រ បស់ក
 ូនបំណុល។
(ខ) ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានលក្ខណៈច្រើនប្រភេទ និងជា
 បញ្ញត្តមា
ិ នការផលាស
្ ់ប្តូរញឹកញាប់ដ ែលមានភាពស្មុគ្រស
 ្មាញ និងអាស្រ័យទៅល�ើការបកស្រាយ។ ជាទូទៅ
យុត្តាធិការនិងអា
 ជ្ញាធរពន្ធភា
 គច្រើនត ែងតែមានការបកស្រាយផ្សេងពគ
ី ្នា។ ពន្ធគ
 ឺត្រូវស
 ្ថិតក្រោ
 មការត្រួតពិនិត្យនិងកា
 រអង្កេតដោយអាជ្ញាធរដែលបានផ្តលស
់ ិទដ្ធិ ោយច្បាប់ក
 ្នុងកា
 រដាក់ព
 ិន័យ
ដាក់ទ
 ណ្ឌកម្មនិងប
 ង់ការប្រាក់។
ប
 ញ្ទា
ហា ង
ំ នេះអាចបង្កត
ើ ឲ
 យ្ មា
 នហានិភយ
័ ព
 ន្ធយ
 ង
ា៉ ខង
លាំ្ ស
 ម្រាប់ធ
 នាគារ។ គណៈគ្រប់គ្រង ជ�
 ឿជាក់ថា
 មា
 នការយល់ដឹងពប
ី ទបញ
 ត
្ញ ព
ិ្ត ន្ធដ ែលពាក់ពន
័ ្ធ និងបា
 នធ្វស
ើ វំ ធា
ិ នធនដែលមានលក្ខណៈ     
គ្រប់គ្រាន់ដោយផ្អែកទៅល�កា
ើ របកស្រាយនៃនីតិកម្មព
 ន្ធប
 ច្ចុប្បន្ន។ ក៏ប
 ៉ុន្តែអា
 ជ្ញាធរជាប់ពាក់ព័ន្ធអាចនឹងមា
 នបំណកស្រាយខុសគ
 ្នា ហ�ើយផលប៉ះពាល់អា
 ចមានទំហធ
ំ ស
ំ ម្រាប់ធ
 នាគារ។

4. សាច់ប្រាក់ក
 ្នុងដៃ
 
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
សាច់ប្រាក់សុទ្ធក្នុងដៃ
សាច់ប្រាក់កំពុងប្រមូល

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

39,295,836

158,637,290

28,002,115

113,408,566

2,327,119

9,394,579

1,674,712

6,782,583

41,622,955

168,031,869

29,676,827

120,191,149

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016
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5. ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់៖

ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន
ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច

គណនីចរន្តផ្សេងៗ

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ដុល្លារអាមេរិក
5,264,300

103,460,876

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

21,251,979

5,264,300

21,320,415

77,028,074

311,963,700

140,615,032

27,668,670

112,058,113

438,923,535

2,494,105

10,068,702

146,050,847

ពាន់រ�ៀល

417,671,556

108,725,176
34,831,566

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

589,607,269

82,292,374

3,100,000

113,061,044

333,284,115

12,555,000

457,897,228

ប្រាក់តម្កលធា
់ នាល�ើដ�ើមទុន
ដោយអនុលោមទៅតាមប្រកាសរបស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាលេ
 ខB7-01-136ចុះថ្
 ងៃទី15 ខែតុលាឆ្នាំ2001 គ្រឹះស្ថានធ
 នាគារចាំបាច់ត្
 រូវរក្សាប្រា
 ក់បញ្ញើតា
 មច្បាប់ឲ
 ្យបាន10% នៃដ�
 ើមទុនស
 រុប
របស់ខ
 ្លួន។ ប្រាក់ត
 ម្កលនេ
់ ះមិនអា
 ចប្រើប្រាស់បានក្នុងប ្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃនោះទេនិងត្
 រូវបង្វិលឲ
 ្យធនាគារវិញនៅពេលដែលធនាគារស្ម័គ្រចិតប
្ត ញ្ចបអា
់ ជីវកម្មរ បស់ខ
 ្លួន។
 ួយឆ
 ្នាំ(2015:0.08% ទៅ0.17%ក្នុងម
 ួយឆ
 ្នាំ)។
ក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទនេះធនាគារទទួលបា
 នការប្រាក់អត្រាពី0.20% ទៅ0.22%ក្នុងម
ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច
ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចគឺជាប្រាក់បម្រុងដែលប្រែប្រួលតា
 មកម្រិតនៃប្រាក់បញ្ញើរ បស់អ
 តិថិជន។ វាត្រូវបានរក្សាទ
 ុកដ ោយគោរពតាមប្រកាសរបស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាលេ
 ខB7-012-140ចុះថ្
 ងៃ
ទី2
 7 ខែកញ្ញាឆ្2
នាំ 012 ដែលត្រូវបានគណនាតាមអត្រា8% នៃប្រាក់បញ្ញើរ បស់អ
 តិថិជនជាប្រាក់រ�ៀលនិង12.50%សម្រាប់រ ូបិយវត្ក្
ថុ រៅពីប្រាក់រ�ៀល។

1/3 នៃប្រាក់ប
 ម្រុងកាតព្វកិចជា
្ច រូបិយវ ត្ថុក្រៅពីប្រាក់រ�
 ៀលទទួលបា
 នការប្រាក់1/2 នៃកា
 រប្រាក់LIBOR មួយខែ 
 រីឯប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិចផ្សេ
្ច ងទ�ៀតមិនទ
 ទួលបា
 នការប្រាក់ទេ។
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6. ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គណនីចរន្ត

14,030,028

56,639,223

25,245,877

102,245,803

គណនីសន្សំ

1,393,372

5,625,043

9,998,183

40,492,641

62,143,467

250,873,176

72,814,219

294,897,587

77,566,867

313,137,442

108,058,279

437,636,031

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

សមតុល្យនៅធនាគារនានាត្រូវបានធ្វើការវិភាគដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

76,808,332

310,075,236

107,362,093

434,816,478

441,461

1,782,178

338,929

1,372,662

ប្រាក់អឺរ៉ូ

55,864

225,523

192,483

779,556

ប្រាក់បាតថៃ

58,433

235,894

31,939

129,353

ប្រាក់ផោន

12,421

50,144

38,899

157,541

190,356

768,467

93,936

380,441

77,566,867

313,137,442

108,058,279

437,636,031

(ក) តាមរូបិយប័ណ្ណ៖
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់រ�ៀល

ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

35,190,091

142,062,397

48,666,979

197,101,266

8,453,182

34,125,496

6,878,821

27,859,225

30,557,093

123,358,984

51,512,479

208,625,540

3,366,501

13,590,565

1,000,000

4,050,000

77,566,867

313,137,442

108,058,279

437,636,031

(ខ) តាមកាលកំណត់៖
ក្នុងរយៈពេល 1ខែ
ពី 1ខែទៅ 3ខែ
ពី 3ខែទៅ 12ខែ
ល�ើសពី 12ខែ

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

គណនីចរន្ត

0%

0.00% – 0.5%

គណនីសន្សំ

0.05% – 0.75%

0.75% – 1.75%

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

3.20% – 8.50%

4.00% – 8.15%

(គ) តាមអត្រាការប្រាក់ (ប្រចាំឆ្នាំ)៖
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7. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

727,692,237

2,937,693,561

423,149,348

1,713,754,859

11,422,154

46,111,236

11,197,249

45,348,858

30,743,700

124,112,317

33,662,300

136,332,315

ឥណទានគេហដ្ឋាន

12,978,668

52,394,882

10,610,510

42,972,566

ឥណទានយានយន្ត

136,271

550,126

353,707

1,432,513

5,579,095

22,522,807

4,217,430

17,080,592

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម៖
ឥណទានរយៈពេលវែង
ឥណទានរយៈពេលខ្លី
ឥណទានវិបារូបន៍
ឥណទានអ្នកប្រើប្រាស់៖

ឥណទានផ្តល់ដល់បុគ្គលិក
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

ការប្រាក់ត្រូវទទួល

5,576,562

22,512,581

3,265,710

13,226,126

ការប្រាក់ព្យួរទុក

(140,408)

(566,827)

(170,429)

(690,237)

794,491,736

3,207,363,139

486,810,849

1,971,583,939

(9,253,587)

(37,356,731)

(4,771,450)

(19,324,373)

(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

ឥណទានដុលសរុប
ការប្រាក់ត្រូវទទួលសុទ្ធ

ឥណទានដុល និងការប្រាក់ត្រូវទទួលសុទ្ធសរុប
សំវិធានធនល�ើឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
សំវិធានធនទូទៅ
សំវិធានធនជាក់លាក់

បម្រែបម្រួលនៃ
 សវំ ិធានធនល�ឥ
ើ ណទាននិងប
 ុរេប្រទានអាក្រក់និងជា
 ប់ស
 ង្ស័យមា
 នដូចខា
 ងក្រោម៖
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

នាដ�ើមកាលបរិច្ឆេទ

5,182,164

20,987,765

3,362,337

13,701,523

ការបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ

4,805,508

19,399,836

1,962,657

7,948,761

–

–

(20,337)

(82,365)

(57,763)

(233,189)

(122,493)

(496,096)

–

(67,369)

–

(84,058)

9,929,909

40,087,043

5,182,164

20,987,765

ប្រមូលបានវិញក្នុងឆ្នាំ
ការលុបចោលក្នុងឆ្នាំ
លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
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ឥណទានផ្តលដ
់ ល់អ
 តិថិជន ត្រូវបានវិភាគមានដូចខា
 ងក្រោម៖
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

រយៈពេល 1ខែ

2,317,953

9,357,576

7,265,012

29,423,295

ពី 1ខែទៅ 3ខែ

11,272,901

45,508,701

10,024,558

40,599,460

ពី 3ខែទៅ 12ខែ

35,327,627

142,617,630

33,985,764

137,642,345

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

789,055,582

3,185,417,385

483,715,568

1,959,048,050

765,610,182

3,090,768,307

460,022,057

1,863,089,331

19,748,608

79,725,130

22,530,172

91,247,196

1,969,600

7,951,275

680,271

2,755,098

–

–

–

–

876,378

3,537,938

18,718

75,808

–

–

39,228

158,873

817,713

3,301,107

92,809

375,876

–

–

–

–

15,575

62,876

332,313

1,345,868

17,526

70,752

–

–

789,055,582

3,185,417,385

483,715,568

1,959,048,050

(ក) តាមកាលកំណត់៖

ល�ើសពី 12ខែ

(ខ) តាមរូបិយប័ណ្ណ៖
ដុល្លារអាមេរិក
(គ) តាមចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន៖
ឥណទានស្តង់ដារ
មានវត្ថុបញ្ចាំ*
ពុំមានវត្ថុបញ្ចាំ**
ឥណទានឃ្លាំម�ើល
មានវត្ថុបញ្ចាំ*
ពុំមានវត្ថុបញ្ចាំ**
ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ
មានវត្ថុបញ្ចាំ*
ពុំមានវត្ថុបញ្ចាំ**
ឥណទានជាប់សង្ស័យ
មានវត្ថុបញ្ចាំ*
ពុំមានវត្ថុបញ្ចាំ**
ឥណទានខាតបង់
មានវត្ថុបញ្ចាំ*
ពុំមានវត្ថុបញ្ចាំ**
សរុប
*

ជាឥណទានផ្តលទ់ ៅឲ្យអ
 តិថិជន ដែលធនាគាររក្សាទ
 ុកទ្រព្យប
 ញ្ចាក្រោ
ំ មរូបភាពបញ្ចាំធានាបំណុល។

** ជាឥណទានផ្តលទ់ ៅឲ្យគ្រឹះស

្ថានហ
 ិរញ្ញវត្ថុនិងអ
 តិថិជនដទៃទ�ៀត ដែលធានាដោយរូបវន្តបុគ្គលឬនីតប
ិ ុគ្គល។
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ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

788,460,830

3,183,016,371

483,362,225

1,957,617,011

594,752

2,401,014

353,343

1,431,039

789,055,582

3,185,417,385

483,715,568

1,959,048,050

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ

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

រោងចក្រ

36,794,225

148,538,286

20,744,624

84,015,727

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

លក់ដុំ

50,937,528

205,634,801

36,763,383

148,891,701

236,080,915

953,058,653

135,294,875

547,944,244

សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន

51,210,851

206,738,205

27,844,121

112,768,690

ដឹកជញ្ជូន

45,661,716

184,336,347

15,915,726

64,458,690

851,985

3,439,463

966,908

3,915,977

(ឃ) តាមនិវាសនដ្ឋាន៖
និវាសនជន
អនិវាសនជន

(ង) តាមប្រភេទអាជីវកម្ម៖

សម្ភារប្រើប្រាស់

លក់រាយ

បណ្ដាញព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍
សេវាកម្មជួលល�ើកលែងអចលនទ្រព្យ

17,544,368

70,826,614

5,946,863

24,084,795

ប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យ(សម្រាប់ការរស់នៅ)

71,276,025

287,741,313

42,825,880

173,444,814

អចលនទ្រព្យ និងសម្ភារប្រើប្រាស់សាធារណៈ

15,133,665

61,094,606

17,524,897

70,975,833

115,370,970

465,752,606

103,755,210

420,208,601

65,468,589

264,296,694

16,682,415

67,563,781

503,457

2,032,456

525,024

2,126,347

789,055,582

3,185,417,385

483,715,568

1,959,048,050

783,476,487

3,162,894,578

479,498,138

1,941,967,459

សេវាកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
ប័ណ្ណឥណទាន

(ច) តាមទំនាក់ទំនង៖
មិនមែនសម្ព័ន្ធញាតិ
ឥណទានផ្តល់ដល់បុគ្គលិក

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

789,055,582

3,185,417,385

483,715,568

1,959,048,050

(ឆ) តាមហានិភ័យ៖
មិនមែនជាហានិភ័យធំ

ហានិភ័យធ
 ត្
ំ រូវបា
 នផ្តលន
់ ិយមន័យន ៅក្នុងគោលការណ៍ណែ
 នាំរ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជាថាជាស
 មតុល្យស
 រុបនៃឥ
 ណទាននិងប
 ុរេប្រទានដែលផ្តលដ
់ ល់អ
 តិថិជនម្នាកល�
់ ើសព
 ី10% នៃម
 ូលធន
ផ្ទាលស
់ ុទរ្ធ បស់ធ
 នាគារ។ ហានិភ័យស
 ំដៅល�ើច
 ំនួនប្រា
 ក់ខ្ពសប
់ ំផុតរ វាងសមតុល្យនៃ
 ឥណទានឬទាយជទា
្ជ នដែលនៅសល់និងឥ
 ណទានឬការសន្យាដ ែលបានអនុម័ត។
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ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ឥណទានវិបារូបន៍

6.25% – 18.00%

5.75% – 18.00%

ឥណទាន

6.75% – 24.00%

4.00% – 24.00%

8.00% – 9.50%

9.50% – 25.00%

5.00% – 12.00%

5.00% – 15.00%

(ជ) តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)៖

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម
ឥណទានផ្ដល់ដល់បុគ្គលិក

8. ទ្រព្យរឹបអូសបា
 ន
ទ្រព្យរ ប
ឹ អូស ពា
 ក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ទ្រ
 ពយ្ សមប្ ត្ដតិ ែលរប
ឹ អូសព
អ
ី តិថជ
ិ នដែលពមា
ំុ នលទ្ធល
 ភា
 ពសងបណ
ំ ល
ុ ។ ការណែនាំរ បស់ធ
 នាគារជាតិទាមទារឲយ្ ទ្រ
 ព្យសម្បត្ដតិ ែលរប
ឹ អូសបា
 នត្វរូ ល
 ក់ចេ
 ញកង
នុ្ រ យៈពេល
12ខែបន្ទាបព
់ រី ឹបអូសបាន។ ធនាគារត្រូវទទួលបា
 នការអនុម័តព
 ធ
ី នាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រសិនប�ើទ្រ
 ព្យទាំងនោះមិនបា
 នលក់ចេ
 ញក្នុងអំឡុងពេល12ខែ។

9. មូលប
 ត្រ
 វិនិយោគ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
មូលបត្ររក្សាដល់កាលកំណត់

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

25,373,046

102,430,987

53,756,371

217,713,303

ដោយសារតែសាច់ប្រាក់ងាយស្រូលមានចំនន
ួ ល�
 ើសធនាគារបានសម្រេចវិនិយោគនូវសាច់ប្រាក់ដែលល�ើសកនុង
្ ប័ណ្ណបណ
ំ ុលរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេ
 ងៗដែលត្រូវបានចាត់ជាមូលបត្ររក្សាទុករហូត
ដល់កា
 លកំណត់។

10. ទ្រព្យសកម្មផ្សេ
 ងៗ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,916,361

7,736,351
9,718,520

2,612,403

1,533,263

10,580,232

ការចំណាយបុរេប្រទាន

1,194,148

4,820,775

724,223

2,933,103

គណនីត្
 រូវទទួលព
 ី MoneyGram និង MasterCard

1,233,145

4,978,206

756,129

3,062,322

គណនីត្
 រូវទទួលព
 ី Pay&Go

467,597

1,887,689

109,799

444,687

ការវិនិយោគ Credit Bureau

25,588

103,299

25,588

103,631

973,823

3,931,323

717,923

2,907,588

8,218,024

33,176,163

6,479,328

26,241,278

 រប្រាក់ត្រូវទទួលព
កា
 ប្រា
ី ក់បញ្ញើនិងតម្កលន់ ៅ
ធនាគារជាតិនិងធ
 នាគារនានានិងម
 ូលប
 ត្រ
 វិនិយោគ
ប្រាក់បញ្ញើនិងប្រា
 ក់បង់ម
 ុន

ផ្សេងៗ

2,407,362

6,209,715
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11. ទ្រព្យសកម្មអ
 រ ូបិយ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

2,878,852

11,621,926

2,483,105

10,056,575

199,035

803,504

395,747

1,602,775

21,011

84,821

–

–

3,098,898

12,510,251

2,878,852

11,659,350

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា

869,111

3,508,601

595,191

2,410,524

ការទិញប
 ន្ថែម

334,842

1,351,757

273,920

1,109,376

3,626

14,638

–

–

1,207,579

4,874,996

869,111

3,519,899

1,891,319

7,635,255

2,009,741

8,139,451

ថ្លៃដ�ើម
នាថ្ងៃទី1 ខែមករា
ការទិញបន្ថែម
លំអ�ៀងពកា
ី រប្តូររ ូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ
រំលស់បង្គរ

លំអ�ៀងពកា
ី រប្តូររ ូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ
តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ
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12. ទ្រព្យនិងប
 រិក្ខារ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

បរិក្ខារការិយាល័យ

ការជួសជុលកែ
 លម្អ

គ្រឿងសង្រហា ិម និង
គ្រឿងបំពាក់

យានយន្ត

កុំព្យូទ័រនិងស
 ម្ភារៈ

សំណង់ក
 ំពុង

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

4,025,319

2,341,170

874,794

3,638,045

16,613

10,895,941

43,986,914

353,904

1,169,183

193,868

1,697,529

1,909,776

5,324,260

21,494,038

1,445,502

121,562

–

–

(1,567,064)

–

–

–

(37,426)

(164,593)

–

–

(202,019)

(815,551)

34,018

137,331

អគារជួល

ព័ត៌មានវិទ្យា

ដំណ�ើរការ

សរុប

តម្លៃដ�ើម
នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2016
ការទិញប
 ន្ថែម
ការបង្វិល
ការលក់ចេ
 ញ

(100)

6,117

2,649

25,352

–

5,824,625

3,600,606

906,718

5,360,926

359,325

16,052,200

64,802,732

1,456,635

851,228

290,918

1,399,968

–

3,998,749

16,142,950

561,838

530,209

189,710

835,565

–

2,117,322

8,547,629

–

(37,253)

(70,168)

–

–

(107,421)

(433,658)

425

(869)

1,000

11,472

–

12,028

48,557

2,018,898

1,343,315

411,460

2,247,005

–

6,020,678

24,305,478

3,805,727

2,257,291

495,258

3,113,921

359,325

10,031,522

40,497,254

ការជួសជុលកែ
 លម្អ

គ្រឿងសង្រហា ិមនិង
គ្រឿងបំពាក់

យានយន្ត

កុំព្យូទ័រនិងស
 ម្ភារៈ

សំណង់ក
 ំពុង

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2015

2,997,015

1,590,161

811,985

2,427,347

–

7,826,508

31,697,357

ការទិញប
 ន្ថែម

1,055,790

842,447

62,809

1,268,798

16,613

3,246,457

13,148,151

(58,100)

–

(177,024)

(716,947)

លំអ�ៀងពកា
ី រប្តូររ ូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
រំលស់ប
 ង្គរ
នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2016
រំលស់ក
 ្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទ
ការលក់ចេ
 ញ
លំអ�ៀងពកា
ី រប្តូររ ូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

អគារជួល

បរិក្ខារការិយាល័យ

ព័ត៌មានវិទ្យា

ដំណ�ើរការ

សរុប

តម្លៃដ�ើម

ការលក់ចេ
 ញ

(27,486)

(91,438)

–

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

4,025,319

2,341,170

874,794

3,638,045

16,613

10,895,941

44,128,561

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2015

964,763

625,984

121,315

846,732

–

2,558,794

10,363,116

រំលស់ក
 ្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទ

519,358

316,682

169,603

611,336

–

1,616,979

6,548,765

ការលក់ចេ
 ញ

(27,486)

(91,438)

–

(58,100)

–

(177,024)

(716,947)

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

1,456,635

851,228

290,918

1,399,968

–

3,998,749

16,194,934

2,568,684

1,489,942

583,876

2,238,077

16,613

6,897,192

27,933,627

រំលស់ប
 ង្គរ

តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015
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13. ប្រាក់បញ្ញើរ បស់អ
 តិថិជន
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គណនីចរន្ត

87,003,298

351,232,315

44,300,145

179,415,587

គណនីស
 ន្សំ

375,112,155

1,514,327,770

289,766,834

1,173,555,678

ប្រាក់បញ្ញើមា
 នកាលកំណត់

392,210,871

1,583,355,286

318,798,124

1,291,132,402

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

ប្រាក់បញ្ញើក
 ម្រិតទុក

ប្រាក់បញ្ញើរ បស់អ
 តិថិជនត្រូវបានវិភាគដូចខា
 ងក្រោម៖
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

853,855,753

3,447,015,676

653,426,746

2,646,378,321

1,674,246

6,758,931

818,997

3,316,938

291,210

1,175,615

165,486

670,219

(ក) តា
 មរូបិយប័ណ្ណ
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់រ�ៀល
ប្រាក់អឺរ៉ូ
ប្រាក់បាតថៃ

40

161

49

198

855,821,249

3,454,950,383

654,411,278

2,650,365,676

(ខ) តាមកាលកំណត់
រយៈពេល 1ខែ

355,096,927

1,433,526,295

399,442,779

1,617,743,255

ពី 1ខែទៅ 3ខែ

130,227,226

525,727,311

50,296,251

203,699,817

ពី 3ខែទៅ 12ខែ

331,775,768

1,339,378,776

188,404,945

763,040,027

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

អតិថិជនខាងក្រៅ

851,273,346

3,436,590,499

653,791,971

2,647,857,481

ប្រាក់បញ្ញើបុគ្គលិក

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

ល�ើសពី 12ខែ

(គ) តាមទំនាក់ទំនង

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

គណនីច
 រន្ត

–

–

គណនីស
 ន្សំ

0.75%

0.75%

1.75% – 7.00%

1.50% – 7.25%

–

–

(ឃ) តាមអត្រាការប្រាក់(ក្នុងម
 ួយឆ
 )
្នាំ

ប្រាក់បញ្ញើមា
 នកាលកំណត់
ប្រាក់បញ្ញើក
 ម្រិតទុក
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14. ប្រាក់កម្ចី
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

AfrAsia Bank Limited

(i)

Shanghai Commercial & Savings Bank
Limited

30,000,000

121,110,000

10,000,000

40,500,000

(ii)

3,000,000

12,111,000

6,000,000

24,300,000

DEG

(iii)

Industrial and Commercial Bank of China
Limited

15,000,000

60,555,000

10,000,000

40,500,000

(iv)

20,000,000

80,740,000

–

–

–

–

3,000,000

12,150,000

68,000,000

274,516,000

29,000,000

117,450,000

Commerzbank AG

(i)

ត
 ំណាងឲ្យប្រាក់ក
 ម្ចីប
 ផ្សេ
ី ងគដ្នា ែលទទួលបា
 នAfrAsia Bank Limited។ ប្រាក់ក
 ម្ចីទ
 ម
ី ួយនិងទ
 ព
ី ីរមានរយៈពេល3ខែដែលប្រាក់ក
 ម្ចីទ
 ម
ី ួយមា
 នចំនួន10,000,000ដុល្លារអា
 មេរិកទទួល
បាននៅថៃ្ងទី5 ខែតុលាឆ្នាំ2016 ប្រាក់កម្ចីទីពីរមានចំនូន5,000,000ដុល្លារអាមេរិកទទួលបាននៅថៃ្ងទី12 ខែធ្នូឆ្នាំ2016។ ប្រាក់កម្ចីទីបីមានរយៈពេល1ខែនឹងត្រូវបានយល់ព្រម
ឲ្យបន្តរ យៈពេលកម្ចី12ខែបន្តទ�
 ៀត។

(ii) តំណាងឲ្យសម្បទានពីរផ្សេងគ្នាបានពីធនាគារShanghai Commercial & Savings BankLimited សាខាទីក្រុងហុងកុងចំនួន3,000,000ដុល្លារអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យនាថ្
 ងៃទី24
ខែមីនាឆ្2
នាំ 016។
(iii) ត
 ំណាងឲ្យឥ
 ណទានរយៈពេលវែងពីរផ្សេងគ្នាដែលទទួលបា
 នពីDEG-Deutcsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft Mbh ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ម
ថុ ួយបា
 នចុះបញ្ជី
ក្រោមច្បាប់នៃ
 សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់។ ឥណទានទីមួយមានចំនួន10,000,000ដុល្លារអាមេរិក ដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី23 ខែមិថុនាឆ្2
នាំ 015និងឥណទានមួយទ�ៀតចំនួន
5,000,000ដុល្លារអាមេរិក ដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី03 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016។ ប្រាក់ដ�ើមគត្
ឺ រូវបង់រំលស់ជា6ឆមាស ចាប់ផ្តើមពថ្
ី ងៃទី15 ខែធ្នូឆ្នាំ2017។ ការប្រាក់គត្
ឺ រូវបង់ប្រចាំឆមាស
គិតចា
 ប់ផ្តើមព
 កា
ី លបរិច្ឆេទផ្តលប្រា
់ ក់កម្ចីន
 ីមួយៗ។

(iv) ត
 ណា
ំ
ងឲ្យឥណទានបផ្សេ
ី ងគ្នាទទួលបានពីIndustrial and Commercial Bank of China Limited ដែលឥណទានទម
ី ួយមានចន
ំ ួន6,000,000ដុល្លារអាមេរិកទទួលបាននៅថៃ្ងទី
29 ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ឥណទានទីពីរមានចំនួន5,000,000ដុល្លារអាមេរិកទទួលបាននៅថៃ្ងទី29 ខែសីហាឆ្2
នាំ 016និងឥណទានទីបីមានចំនួន9,000,000ដុល្លារអាមេរិកទទួលបាន
នៅ ថៃ្ងទ
 2
ី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្2
នាំ 016។ ការប្រាក់គ
 ឺត្រូវប
 ង់ប ្រចាំត្រីមាសនិងប្រា
 ក់ដ�
 ើម ត្
 រូវទ
 ូទាត់ន ៅពេលដល់កា
 លកំណត់នៃ
 ប្រាក់ក
 ម្ចីដែលមានរយៈពេល3ឆព
្នាំ កា
ី លបរិច្ឆេទនៃកា
 រចំណាយ។
ប្រាក់កម្ចីខា
 ងល�ើព
 មា
ុំ នទ្រព្យធា
 នានិងមា
 នអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី1.50% ទៅ6.99%។

15. អនុប
 ំណុល
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ធនាគារជាតិនៃកាណាដា

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

25,000,000

100,925,000

10,000,000

40,500,000

 ំណាងឲយ្ អនុបំណុលពីរផ្សេ
ត
 ងគ្នាដែលទទួលបានពីធនាគារជាតិនៃ
 កាណា
 ដា។ កម្ចីទីមួយមានចន
ំ ួន10,000,000ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវទូទាត់ន ៅកាលកំណត់ថ្
 ងៃទី31 ខែធ្នូឆ្នាំ2022 និងកម្ចីទីពីរ
មានចំនួន15,000,000ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវទូទាត់នៅកាលកំណត់ថ្ងៃទី30 ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 ដែលត្រូវបានទទួលការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថៃ្ងទី30 ខែមិថុនាឆ្នាំ2016។ ការប្រាក់
ត្រូវបង់ជា
 ឆមាសនិងប្រា
 ក់ដ�
 ើមត្
 រូវបង់រ ំលស់ប្រា
 ំដង។
អនុប
 ំណុលនេ
 ះមានអត្រាការប្រាក់សទ
ុ ប្ធ ្រចាំឆ6
្នាំ .50%។
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16. បំណុលផ្សេ
 ងៗ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ការប្រាក់ត្រូវទូទាត់

8,883,662

35,863,343

6,268,640

25,387,992

ចំណាយបង្គរ

2,584,700

10,434,434

1,905,102

7,715,663

ពន្ធផ្សេ
 ងៗត្រូវទូទាត់

787,539

3,179,295

212,797

861,828

ផ្សេងៗ

595,160

2,402,661

318,979

1,291,865

12,851,061

51,879,733

8,705,518

35,257,348

17. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
(ក) ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញបច្ចុប្បន្នដ ែលត្រូវទូទាត់
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សមតុល្យនា
 ដ�ើមកា
 លបរិច្ឆេទ

3,424,617

13,869,699

1,451,084

5,913,167

ចំណាយពន្ធប្រា
 ក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

7,972,520

32,185,063

3,956,342

16,023,185

673,503

2,718,932

–

–

(4,250,882)

(17,160,811)

(1,982,809)

(8,030,376)

–

(44,520)

–

(36,277)

7,819,758

31,568,363

3,424,617

13,869,699

ការកែតម្រូវស
 ម្រាប់ឆ
 ្នាំមុន
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញបានបង់
លំអ�ៀងពកា
ី រប្តូររ ូបិយប័ណ្ណ

(ខ) បំណុលព
 ន្ធព
 ន្យារ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,577,667

6,369,042

8,575

34,730

(234,465)

(946,535)

(102,410)

(414,762)

1,343,202

5,422,507

(93,835)

(380,032)

ទ្រព្យសកម្មព
 ន្ធព
 ន្យារ
បំណុលព
 ន្ធព
 ន្យារ

បម្រែបម្រួលនៃ
 បំណុលព
 ន្ធព
 ន្យារសុទក
្ធ ្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទមានដូចខា
 ងក្រោម៖
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

93,835

380,032

366,913

1,495,170

ការដកចេញពីរ បាយការណ៍លទ្ធផល

(763,534)

(3,082,387)

(273,078)

(1,105,966)

ការកែតម្រូវស
 ម្រាប់ឆ
 ្នាំមុន

(673,503)

(2,718,932)

–

–

–

(1,220)

–

(9,172)

(1,343,202)

(5,422,507)

93,835

380,032

សមតុល្យនា
 ដ�ើមកា
 លបរិច្ឆេទ

លំអ�ៀងពកា
ី រប្តូររ ូបិយប័ណ្ណ
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សវំ ិធានធនល�ឥ
ើ ណទានអាក្រក់
និងជា
 ប់ស
 ង្ស័យ

ចំណេញពកា
ី រប្តូរប្រាក់
មិនទា
 ន់ទ
 ទួលស្គាល់
ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

–

8,575

8,575

ការដាក់ប
 ញ្ចូល/(ដកចេញពី)
ក
 ្នុងរ បាយការណ៍
លទ្ធផល

904,164

(8,575)

895,589

ការកែតម្រូវស
 ម្រាប់ឆ
 ្នាំមុន

673,503

–

673,503

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

1,577,667

–

1,577,667

សមតុល្យជាពាន់រ�ៀល

6,369,042

–

6,369,042

រំលស់ពន្ធពន្លឿន

ចំណេញពកា
ី រប្តូរប្រាក់
មិនទា
 ន់ទ
 ទួលស្គាល់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ទ្រព្យសកម្មពនព
្ធ ន្យារ
នាថ្ងៃទី31 ខែមករា ឆ្2
នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

102,410

-

102,410

បំណុលពន្ធពន្យារ
នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្2
នាំ 016

73,254

58,801

132,055

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ការដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

175,664

58,801

234,465

សមតុល្យជាពាន់រ�ៀល

709,156

237,379

946,535

(គ) ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

7,972,520

32,185,063

3,956,342

16,023,185

ពន្ធពន្យារ

(763,534)

(3,082,387)

(273,078)

(1,105,966)

7,208,986

29,102,676

3,683,264

14,917,219

ការផ្ទៀងផ្ទាតព
់ ន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ ដែលគណនាតាមអត្រាពន្ធផ
 ្លូវការ20% ធ�ៀបទៅនឹងព
 ន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ឆ
 ប
្នាំ ច្ចុប្បន្នដ ែលបង្ហាញក
 ្នុងរ បាយការណ៍លទ្ធផលមានដូចខា
 ងក្រោម៖
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

36,221,225

146,225,085

19,671,315

79,668,826

7,244,245

29,245,017

3,934,263

15,933,765

28,518

115,127

(242,478)

(982,036)

សំវិធានធនល�ើសពីគ្រាមុន

(63,777)

(257,468)

(8,521)

(34,510)

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

7,208,986

29,102,676

3,683,264

14,917,219

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញតាមអត្រាពន្ធផ្លូវការ
ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន
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18. ដ�ើមទុន
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

52,643,000

212,519,791

52,643,000

213,204,150

1 ហ៊ុនមានតម្លៃ 1,000ដុល្លារអាមេរិក៖
ដែលបានចុះបញ្ជីនិងបា
 នបង់52,643ភាគហ៊ុន

ព័ត៌មានលម្អិតនៃ
 ការកាន់កាប់ភា
 គហ៊ុនមា
 នដូចខា
 ងក្រោម៖
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

% នៃការកាន់កាប់ហ៊ុន

ចំនួនហ៊ុន

ដុល្លារអាមេរិក

% នៃការកាន់កាប់ហ៊ុន

ចំនួនហ៊ុន

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារជាតិនៃ
 កាណាដា

90%

47,379

47,379,000

41.93%

22,075

22,075,000

លោក Damir 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

ធ
 នាគារជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជាបានចេញប្រកាសលេខធ7-016-117-ប្រ.ក
  ន ៅថ្ទ
ងៃ 2
ី 2 ខែមីនាឆ្2
នាំ 016 តម្រូវឲ
 ្យធ
 នាគារពាណិជក
្ជ ្នុងស្រុកឬជាប
 ុត្រស
 ម្ព័នធ
្ធ នាគារបរទេសត្រូវមា
 នដ�ើមទុនច
 ុះបញ្ជីអ
 ប្បបរមា
ចំនួន300ពាន់លា
 នរ�ៀល(ស្មើនឹង75លានដុលអា
្លា មេរិក) ដ
 ែលត្រូវអនុវត្តឲ
 ្យបានទាំងស្រុងក្នុងរ យៈពេលពីរឆប
្នាំ ន្ទាបព
់ បី ្រសិទ្ធភាពនៃប្រកាសនេះ។
យោងតាមប្រកាសខាងល�ើនិងសារាចរណែនាំលេ
 ខធ7-016-001 នេះចុះថៃ្ងទី16 ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសនៅថៃ្ងទ3
ី  ខែ
 វិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ធនាគារបានបោះផ្សាយភាគហ៊ុនបនែ្ថម
16,521ហ៊ុនឲ្យទៅធនាគារជាតិនៃ
 កាណា
 ដានិងភា
 គហ៊ុនប
 នែ្ថ
 ម1,836 ឲ្យទៅលោកDamir Karassayev ក្នុង1ហ៊ុនមា
 នតម្លៃ1,000ដុល្លារអា
 មេរិក។
ការបង្កើនដ�ើមទុនខាងល�ើនេះទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30 ខែធ្នូឆ្នាំ2016 និងពីក្រ
 សួងពាណិជក
្ជ ម្ម នៅថ្ងៃទី18 ខែមករាឆ្នាំ2017 ដែលអនុញញាត
្ ឲយ្ ធនាគារបង្កើន
ដ�ើមទុនព
 ី52,643,000ដុល្លារអា
 មេរិក ទៅ71,000,000ដុល្លារអា
 មេរិកដោយបប្លែ
ំ ងចេញពីប
 ុព្វលាភភាគហ៊ុនរ បស់ធ
 នាគារ។

19. ចំណូលព
 កា
ី រប្រាក់
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

78,145,043

315,471,538

44,208,827

179,045,749

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

3,779,234

15,256,768

2,998,363

12,143,370

មូលបត្រវិនិយោគ

3,280,056

13,241,586

4,655,396

18,854,354

85,204,333

343,969,892

51,862,586

210,043,473

ចំណូលកា
 រប្រាក់ព៖
ី
ឥណទានទៅអតិថិជន

20. ចំណាយល�កា
ើ រប្រាក់
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី
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ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

27,522,447

111,108,118

19,194,049

77,735,899

3,468,668

14,003,013

659,042

2,669,119

30,991,115

125,111,131

19,853,091

80,405,018

21. ចំណូលក
 ម្រៃនិងជ�
 ើងសា
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ការសន្យាឥណទាន

6,249,594

25,229,610

4,108,388

16,638,971

ផ្ទេរប្រាក់ និងវេរប្រាក់

1,598,593

6,453,520

1,179,034

4,775,088

ប័ណ្ណវីសា និងប័ណ្ណឥណទាន

2,641,397

10,663,320

2,109,548

8,543,669

103,532

417,959

91,572

370,867

1,963,162

7,925,285

598,128

2,422,419

12,556,278

50,689,694

8,086,670

32,751,014

ទូរស័ព្ទ និងទូរសារ
កម្រៃផ្សេងៗ

22. ចំណាយកម្រៃនិងជ�
 ើងសា
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ចំណាយកម្រៃ និងជ�ើងសា

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

274,737

1,109,113

206,450

836,123

23. ចំណូលព
 បី ្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ចំណេញពីការលក់នៃមូលបត្រវិនិយោគ

600,341

2,423,576

99,612

403,429

ចំណេញពីអត្រាប្ដូរប្រាក់សុទ្ធ

412,643

1,665,840

218,948

886,739

ចំណូលផ្សេងៗ

141,881

572,774

96,246

389,796

1,154,865

4,662,190

414,806

1,679,964

24. ចំណាយល�ប
ើ ុគ្គលិក
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ និងប្រាក់ឈ្នូល
ចំណាយល�ើបុគ្គលិកផ្សេងៗ

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

13,901,741

56,121,328

9,568,534

38,752,563

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. ចំណាយប្រតិបត្តិការ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ការជួលអគារ

2,609,655

10,535,177

1,790,622

7,252,019

ផ្នែកទីផ្សារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

1,191,958

4,811,934

1,297,146

5,253,441

ការជួសជុល និងថែទាំ

642,450

2,593,571

468,082

1,895,732

ថ្លៃទឹក និងភ្លើង

652,139

2,632,685

530,901

2,150,149

សម្ភារៈការិយាល័យ

816,025

3,294,293

532,116

2,155,070

អាជ្ញាប័ណ្ណ

502,581

2,028,919

421,307

1,706,293

ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ

450,906

1,820,308

310,160

1,256,148

យានយន្តក្នុងប្រតិបត្តិការ

231,419

934,239

201,396

815,654

ការធ្វើដំណ�ើរ

509,640

2,057,417

255,704

1,035,601

60,604

244,658

55,977

226,707

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

280,511

1,132,423

186,434

755,058

ការធានារ៉ាប់រង

191,511

773,130

129,235

523,402

សេវាសន្តិសុខ

577,165

2,330,015

352,129

1,426,122

ថ្លៃសមាជិកភាព

145,493

587,355

71,199

288,356

កម្រៃពិនិត្យឥណទាន

146,485

591,360

74,070

299,984

កម្រៃជួលយានយន្ត

535,878

2,163,339

259,707

1,051,813

85,793

346,346

17,442

70,640

371,434

1,499,480

160,479

649,940

10,001,647

40,376,649

7,114,106

28,812,129

អាហារ និងការកម្សាន្ត

កម្រៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ចំណាយផ្សេងៗ

26. ចំណាយរំលស់
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
រំលស់ល�ើទ្រព្យសកម្មរូបិយ
រំលស់ល�ើទ្រព្យសកម្មអរូបិយ
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ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

2,117,322

8,547,629

1,616,979

6,548,765

334,842

1,351,757

273,920

1,109,376

2,452,164

9,899,386

1,890,899

7,658,141

27. សាច់ប្រាក់និងសា
 ច់ប្រាក់ស
 មមូល
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

41,622,955

168,031,869

29,676,827

120,191,149

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

37,325,670

150,683,730

30,768,670

124,613,113

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

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. ការសន្យានិងយ
 ថាភាព
(ក) ភតិសន្យាប ្រតិបត្តិការ
ធនាគារមានភតិសន្យាល�
 កា
ើ រជួលកា
 រិយាល័យកណ្តាលនិងកា
 រិយាល័យតាមខេត្តដូចខា
 ងក្រោម៖
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

2,388,914

9,644,046

1,557,057

6,306,081

ពី 1ដល់ 5ឆ្នាំ

6,073,614

24,519,178

3,666,408

14,848,952

2,869,558

11,584,405

2,407,726

9,751,289

11,332,086

45,747,629

7,631,191

30,906,322

ល�ើសពី 5ឆ្នាំ

(ខ) ការសន្យាផ្សេ
 ងៗ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ឥណទានវិបារូបន៍ដែលមិនប្រើ

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

មូលបត្របំណុល

5,512,706

22,254,794

2,102,768

8,516,210

157,514

635,884

86,048

348,494

2,792,872

11,274,824

400,000

1,620,000

60,244,935

243,208,802

26,164,192

105,964,977

មូលបត្របំណុលល�ើការដេញថ្លៃ
ការធានាផ្សេងៗ
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29. សមតុល្យនិងប ្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស
 ម្ព័នញា
្ធ តិ
 មច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័ន្ធញាតិរួមបញ្ចូលនូវរូបវ័ន្តបុគ្គលដ ែលមានភាគហ៊ុនយ៉ាងតិចចំនួន10% នៃដ�ើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនឬនៃសិទ្ធិបោះឆ្នោតទោះជាកាន់កាប់ដ ោយ
តា
ផ្ទាលក
់ ្តីឬដោយប្រយោលក្តីឬរូបវ ័នប
្ត ុគ្គលណា
 ដែលរួមចំណែកក្នុងអ
 ភិបាលកិច្ចការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងឬការរ�ៀបចំនិងកា
 រអនុវត្តនូវកា
 រត្រួតពិនិត្យផ្ទៃ
 ក្នុងរ បស់ធ
 នាគារ។
(ក) សមតុល្យស
 ម្ព័នញា
្ធ តិ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកាណាដា
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រា
 ក់តម្កលដ់ ោយអ្នកគ្រ
 ប់គ្រងសំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

25,000,000

100,925,000

10,000,000

40,500,000

4,547,903

18,359,884

619,307

2,508,195

(ខ) ប្រតិបត្តិការជាមួយស
 ម្ព័នញា
្ធ តិនា
 នា
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ចំណាយល�ើការប្រាក់ឲ្យធនាគារជាតិនៃកាណាដា
ចំណាយល�ើការប្រាក់ឲ្យអ
 ្នកគ្រ
 ប់គ្រងសំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,318,520

5,322,865

6,212

25,159

211,497

853,814

43,604

176,596

(គ) ប្រាក់ប�ៀវត្យរ៍របស់គ
 ណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍*

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

4,088,618

16,505,751

1,438,272

5,825,002

*រាប់ប
 ញ្ចូលប្រា
 ក់ប�ៀវត្សរ៍របស់គ
 ណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗនិងក
 ម្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់កា
 រប្រជុក្រុ
ំ មប្រឹក្សាភិបាល។
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ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

30. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហ
 ិរញ្ញវត្ថុ
ការណែនាំ និងសេ
 ចក្ស
តី ង្ខេប
ធនាគារមានហានិភ័យព
 ឧ
ី បករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុដូចខា
 ងក្រោម៖
QQ

ហានិភ័យប ្រតិបត្តិការ

QQ

ហានិភ័យឥ
 ណទាន

QQ

ហានិភ័យទ
 ីផ្សារ

QQ

ហានិភ័យសា
 ច់ប្រាក់ងា
 យស្រួល

 ំណត់សម្គាល់នេះបង្ហាញពីព័ត៌មានសតីព
ក
្ ីហានិភ័យនីមួយៗខាងល�ើរបស់ធនាគារដែលមានគោលដៅ គោលការណ៍ណែ
 នាំនិងវធា
ិ នការរបស់ធនាគារដ�ើម្បីប៉ានស
់ ្មាននិងចាត់ចែងនូវហានិភ័យ
ដែលក�ើតឡ�ើងនិងកា
 រគ្រប់គ្រងនូវធនធានរបស់ធ
 នាគារ។
ប្រព័នគ្រ
្ធ ប់គ្រងហានិភ័យ
ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាល មានការទទួលខុសត្រូវទទូ ៅកនុង
្ ការបង្កើត និងត្
 រួតពិនិតយ្ ប្រព័នគ្រ
្ធ ប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។ ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាល បានបង្កើតនូវគណៈកម្មការទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និងគ
 ណៈកម្មការសវនកម្មនិងហា
 និភយ
័  ដ�ម
ើ ប្ ទ
ី ទួលខុសត្រូវក
ង
នុ្ កា
 របង្កត
ើ និងត្
 ត
រួ ពិនត
ិ យ្ ន
 វូ គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ តា
 មផ្នែកនម
ី យ
ួ ៗ។ គណៈកម្មការ
នេះមានសមាជិកជា
 នាយកប្រតិបត្តិនិងម
 ិនប ្រតិបត្ ហ�
តិ ើយធ្វើការរាយការណ៍ជា
 ប្រចាំទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអំពស
ី កម្មភាពរបស់គេ
 ។
 លនយោបាយកនុង
គោ
្ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�
 ើមប្ ីបង្ហាញនិងវិភាគទៅល�ើហានិភ័យដ ែលធនាគារត្រូវប្រឈមមុខកំណត់ហានិភ័យសមស្របនិងធ្វើការត្រួតពិនិតយ្ ទៅល�ើ
ហានិភ័យទាំងនោះឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអាចទទួលយកបាន។ គណៈកម្មការសវនកម្មនិងហានិភ័យមា
 នភារៈទទួលខុសត្រូវតាមដានការអនុវត្តន៍របស់ធនាគារទៅតាមគោលនយោបាយនិងនីតិវិធី
គ្រប់គ្រងហានិភ័យក៏ដ
 ូចជា
 ត្
 រួតពិនិត្យឡ �ើងវិញនូវភាពគ្រប់គ្រាន់នៃប្រព័នគ្រ
្ធ ប់គ្រងហានិភ័យដ ែលធនាគារត្រូវប្រឈមមុខ។
សវនករផ្ទៃក្នុង ជាអ្នកជួយដល់គណៈកម្មការសវនកម្មនិងហានិភ័យកនុ្ងការបពេ
ំ ញភារកិច្ចនេះ។ សវនករផ្ទៃក្នុងធ្វើការត្រួតពិនិតយ្ ជា
 ប្រចាំឬម្តងម្កាលល�ើគោលនយោបាយនិងនីតិវិធគ្រ
ី ប់គ្រង
ហានិភ័យ ហ�ើយធ្វ
 ើការរាយការណ៍ល
 ទ្ធផលទៅគណៈកម្មការសវនកម្មនិងហា
 និភ័យ។
(ក) ហានិភ័យប ្រតិបត្តិការ
ហា
 និភ័យប ្រតិបត្តិការគឺជាហានិភ័យនៃ
 កា
 របាត់បង់ផ
 ទាល
្ ់ឬប្រយោលដែលក�ើតមា
 នឡ�ើងព
 កា
ី រខ្វះខាតនូវន
ត
ី ិវិធី បុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យានិងហេដ

្ឋារចនាសម្ព័នផ្ទៃ
្ធ ក្នុងនិងក�
 ើតឡ�ើងព
ក
ី ត្ខា
តា ងក្រៅ
មួយចំនួនទ�
 ៀតដែលមិនមែនជាហានិភ័យឥ
 ណទានហានិភ័យទីផ្សារនិងហានិភ័យសា
 ច់ប្រាក់ងា
 យស្រួល ដូចជា
 កត្ដតា ែលក�ើតមា
 នឡ�ើងពត
ី ម្រូវការច្បាប់និងបទបញ្ញតផ្សេ
្តិ ងៗនិងស្តង់ដារ
ដែលទទួលស្គាលជា
់ ទូទៅនៅក្នុងស
 ហគ្រាសអាជីវកម្ម។
កា
 រខាតបង់ព
 ហា
ី និភយ
័ ប ្រតិបត្កា
តិ រ ត្វរូ បា
 នគ្រប់គ្រងតាមរយៈនត
ី វិ ធ
ិ គ្រ
ី ប់គ្រងហានិភយ
័    ប្រតិបត្កា
តិ ររបាយការណ៍និងត្
 ត
រួ ពិនត
ិ យ្ ត្
 ម
រឹ ត្រូវល�
 ស
ើ កម្មភាពអាជីវកម្មតា
 មរយៈអង្គភាពត្ត
រួ ពិនត
ិ យ្ 
និងគា
 ំទ្រដ ែលឯករាជ្យព
 សា
ី ជីវកម្មធ
 ម្មតានិងមា
 នការត្រួតពិនិត្យព
 អ
ី ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពសរ់ បស់ធ
 នាគារ។
កា
 រគ្រប់គ្រងល�ហា
ើ និភយ
័ ប ្រតិបត្កា
តិ ររបស់ធ
 នាគារតម្រូវឲ
 យ្ ប
 ង្កត
ើ ន
 វូ រ ចនាសម្ន
ព័ ្ធ តួនាទីនង
ិ វ ធ
ិ សា
ី ស្ត្រនៃកា
 រគ្រប់គ្រងរបស់អ
 ង្គភាពឲយ្ បា
 នចបា
្ ស់លាស់។ គោលការណ៍និងវ ធា
ិ នការត្រួតពិនត
ិ យ្ 
ផ្ទៃក្នុងជាច្រើន ត្រូវបានអនុវត្តរួមមាន ការបង្កើតអក
្ន មានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាប្រព័នត្
្ធ រួតពិនិតយ្ យាង
៉ ហ្មត់ចត់ការរ�ៀបចំនូវនីតិវិធីនិងឯកសារសំអាងនានា ព្រមទាំងការអនុវតតា
្ត មបទបញ្ញតតិ្
និងត
 ម្រូវការតាមច្បាប់នា
 នា។
(ខ) ហានិភ័យឥ
 ណទាន
ហានិភ័យឥ
 ណទានគឺជាការខាតបង់ហ
 ិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារប្រសិនប�ើអ
 ្នកខ
 ្ចីឬដៃគូពាណិជ្ជកម្មខ
 កខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិចល�
្ច កា
ើ របង់ប្រាក់ដ�
 ើមច
 ំពោះឥណទាននិងប
 ុរេប្រទាន។

(i)

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥ
 ណទាន
 កម្មភាពឥណទាន ត្រូវបានណែនាំដ ោយគោលការណ៍ឥណទានរបស់ធនាគារ ដ�ើម្បីធានាអះអាងថា គោ
ស
 លបំណងនៃប្រាក់កម្ចីទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យ។ ឧទាហរណ៍អតិថិជន     
ឥណទានមានលទ្ធភាពនិងទ្រព្យសម្បត្ស
តិ ង ហ�ើយហា
 និភ័យឥ
 ណទានត្រូវបា
 នបែងចែកយ៉ាងល
 ្អ។ គោលការណ៍ឥ
 ណទានកត់ត្រាន
 ូវគោ
 លការណ៍ប្រា
 ក់ក
 ម្ចី ទ្រព្យប
 ញ្ចាំនិងដំណ�ើរការ
អនុម័តឥ
 ណទាន ដោយរួមបញ្ចូលទា
 ំងប ្រព័នច
្ធ ំណាត់ថ្នាកផ្ទៃ
់ ក្នុងនិងន
 ីតវិ ិធដី ែលអនុវត្តដ�
 ើម្បីធានាអះអាងក្នុងកា
 រគោរពទៅតាមការណែនាំរបស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា។
ធ
 នាគារបានបង្កើតគោ
 លការណ៍ហានិភ័យឥណទានស្នូល(Core Credit Risk Policy) ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងនូវស
 កម្មភាពក្នុងកា
 រធានាល�ើហានិភ័យរបស់ធ
 នាគារ។
ការបន្ដឥណទានត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកម្មវិធីឥណទានដែលបានរ�ៀបចំគម្រោងសម្រាប់ផលិតផលឬសព�
ំ ៀតឥណទានពសេ
ិ សរាប់ទាំងទីផសា
្ រគោលដៅ ការកំណត់និងលកខ
្ខ ណ្ឌ
ឯកសារសំអាងនិងន
 ីតិវិធនី ៅក្រោមផលិតផលឥណទានដែលនឹងត្
 រូវវាស់វែងនិងផ
 ្ដលឲ
់ ្យ។
អត្រាហានិភ័យត្រូវបានត្រួតពិនិតយ្ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មតាមមូលដ្ឋានប្រចាំឆមាសសម្រាប់ឥណទានដែលមានសមតុល្យប្រាក់ដ�ើមច្រើនជាង200,000ដុល្លារអាមេរិកឡ �ើងទៅនិងកនុង
្ 
ហេតុការណ៍ផ្សេ
 ងៗដូចជា
 (i) ការផលាស
្ ់បដូរ្ រយៈពេលនិងលក្ខខណ្ឌឥណទានរួមទាំងការពន្យារឥណទាន(ii)ភាពមិនទ�
 ៀងទាត់កនុង
្ ការសងប្រាក់ឬការហស
ួ កាលកំណត់សងប្រាក់និង
(iii) ព័ត៌មានមិនល្អពា
 ក់ព័ន្ធនឹងអ
 ្នកខ
 ្ចីប្រាក់ឬប្រតិបត្ដិការ។
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(ii) ការប្រឈមនឹងហា
 និភ័យឥ
 ណទាន
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់

785,358,790

3,170,493,435

482,552,229

1,954,336,527

ហួសកាលកំណត់ តែមិនទាន់ខាតបង់

1,969,600

7,951,275

680,271

2,755,098

ឥណទានទៅអតិថិជន

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

តាមការអនុវតជា
្ត ទ
 ទូ ៅតម្លៃទ
ផ
ី សា
្ ររបស់ទ្រពយ្ ប
 ញម
ំ្ចា ន
ិ អា
 ចរកបាននោះទេ ដ ោយសារតែកម្រៃដ�ម
ើ ប្ ទ
ី ទួលបា
 នពត
័ មា
៌ នទាង
ំ នោះខស
្ព ជា
់ ងផលប្រយោជន៍ដ ែលទទួលបា
 ន។ គោលនយោបាយ
របស់ធ
 នាគារ គផ
ឺ ្តលឥ
់ ណទានរហូតដ
 ល់50% នៃត
 ម្លៃទ្រ
 ព្យប
 ញ្ចាំ ល�ើកលែងតែប្រាក់ប
 ញ្ញើក
 ម្រិតឬប្រាក់ប
 ញ្ញើមា
 នកាលកំណត់មានកម្រិត។ តាមច្បាប់រ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជាតម្លៃ
ទ្រព្យបញ្ចាម
ំ ិនត្
 រូវបានរាប់ប
 ញ្ចូលពេ
 លគណនាសវំ ិធានធនសម្រាប់ឥ
 ណទានអាក្រក់និងជា
 ប់ស
 ង្ស័យនោ
 ះទេ។

ឥណទានមិនហួសកាលកំណត់និងមិនខាតបង់
ឥណទានដែលមិនហ
 ួសកា
 លកំណត់ឬហួសកា
 លកំណត់ត
 ិចជា
 ង30ថ្ងៃមិនរា
 ប់ប
 ញ្ចូលថា
 ខាតបង់ទេ
 លុះត្រាតែមានព័ត៌មានផ្សេងៗបញ្ជាកថា
់ ផ្ទុយព
 នេ
ី ះ។

ឥណទានហួសកាលកំណត់តែមិនទាន់ខាតបង់
ឥណទានហួសកាលកំណត់តែមិនទាន់ខាតបង់ជា
 ឥណទានទាំងឡាយណាដែលជាប់ចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ជាឥណទានឃលាំម�
្ ើលតាមសេចក្តីណែនាំពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលត្រូវធ្វើសំ
វិធានធនតាមអត្រា3%។ សម្រាប់ឥណទានទាំងនេះការបង់ការប្រាក់ឬប្រាក់ដ�ើមតាមកិច្ចសន្យាទូទាត់សងត្រូវបានហួសកាលកំណត់ចាប់ពី30ថ្ងៃតែតិចជាង90ថ្ងៃលុះត្រាតែមាន
ព័ត៌មានផ្សេងៗបញ្ជាកថា
់ ផ្ទុយព
 ីនេះ។

ឥណទានផ្តលដ
់ ល់អតិថិជនដែលខាតបង់
 ណទានខាតបង់គឺជាឥណទានដែលធនាគារមានភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលបញ្ជាក់ពីការខាតបង់និងមិនរំពឹងថាអាចប្រមូលប្រាក់ដ�ើមនិងការប្រាក់ដែលនៅសល់ទាំងអស់មកវិញក្នុង
ឥ
លកខ
្ខ ណ្ឌក
ច
ិ ស
្ច ន្យាដប
ំ ង
ូ ។ អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃក
 ម្ពុជាសំវ ធា
ិ នធនសម្រាប់ឥ
 ណទានសងស្ យ
័  ត្វរូ បា
 នធ្វឡើ �ើងស
 ម្រាប់ឥ
 ណទានហស
ួ កា
 លកំណត់
ចាប់ពី90ថ្ងៃ។ សំវធា
ិ នធនជាក់លាក់អប្បបរមា ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងទៅតាមការធ្វើចណា
ំ
ត់ថនាក
្ ់របស់ឥណទាននីមួយៗ ល�ើកលែងតែមានព័ត៌មានផ្សេងទ�ៀតអាចបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពនៃការ
ទូទាត់ស
 ងរបស់អ
 ្នកខ
 ្ចី។

ឥណទានបានចរចាលក្ខខណ្ឌឡ �ើងវិញឬរ�ៀបចំឡ�ើងវិញ
ឥណទានបានចរចាលក្ខខណ្ឌឡ�ើងវិញឬរ�ៀបចំឡ �ើងវិញគឺជាឥណទានដែលមានការផលាស
្ ់បតូរ្ កាលវិភាគសងប្រាក់ឬធ្វើហិរញ្ញបប្ ទានឡ�ើងវិញតាមកិចស
្ច នយា
្ ទូទាត់សងថ្មី ដោយសារ
តែអ្នកខ
 ជ
្ចី ួបផ
 លលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងម
 ិនមា
 នលទ្ធភាពទូទាត់ស
 ងតាមកិច្ចសន្យាដ�
 ើម។ ឥណទានដែលនឹងត្
 រូវរ�ៀបចំឡ�ើងវ ិញត្
 រូវវ ិភាគល�ម
ើ ូលដ្ឋានទ
 ិសដ ៅអាជីវកម្មនិងស
 មត្ថភាព
សងប្រាក់របស់អ
 ្នកខ
 ដ្ចី ោយផ្អែកតាមការព្យាកររំហូរសាច់ប្រាក់ថ
 ដ្មី ែលស្របតាមស្ថានភាពទីផ្សារនិងប
 ច្ចុប្បន្នក
 ម្មនៃ
 ទស្សនៈវិស័យអា
 ជីវកម្ម ដ
 ោយផ្អែកល�ស
ើ ម្មតិកម្មជា
 ក់ស្តែងនិងប ្រុង
ប្រយ័ត្ន។ នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ2016 ធនាគារមានឥណទានរ�ៀបចំឡ�ើងវិញចំនួន15,557,190 ដុល្លារអា
 មេរិក(នាថ្
 ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 015 មានចំនួន7,381,335ដុល្លារអា
 មេរិក)។
បន្ទាប់ពីឥណទានត្រូវបានរ�ៀបចំឡ �ើងវិញឥណទាននោះត្រូវរកសា
្ ចំណាត់ថ្នាក់ដូចដ�ើមដោយមិនគិតពីដំណ�ើរការល្អបន្ទាប់ពីការរ�ៀបចំជាថ្មីឡ�ើយ។ ការចាត់ថ្នាកនេ
់ ះមិនត្រូវឲយ្ លជា
្អ ង
មុនឡ �ើយលុះត្រាតែការសងការប្រាក់និងប្រា
 ក់ដ�
 ើម គ
 ្មានល
 ក្ខណៈយឺតក
 ្នុងអ
 ំឡុងបគ្រា
ី សងរំលស់និងក
 ្នុងរ យៈពេលមិនត
 ិចជា
 ង3ខែ។

គោលនយោបាយលុបចោ
 លនូវឥណទាន
អនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាធនាគារត្រូវតែលុបឥណទានឬមួយផ្នែ
 កនៃឥណទានចេញពីតារាងតុល្យការរបស់ខលួន
្ ន ៅពេលដែលធនាគារបាត់សិទ្ធិ
តាមកិច្ចសន្យាក
 ្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងល�ឥ
ើ ណទានឬនៅពេលដែលឃ�ើញថាឥណទានមួយផ្នែ
 កឬទាំងមូលម
 ិនអា
 ចប្រមូលវ ិញបានឬគ្មានស
 ង្ឃឹមថាឥណទាននេះអាចប្រមូលបា
 នមកវិញ។

ទ្រព្យបញ្ចាំ
ធ
 នាគាររក្សាន
 ូវទ្រ
 ព្យប
 ញ្ចាំជាទ្រ
 ព្យសម្បត្តិនិងជាកា
 រធានាឥណទាន។ ការប៉ាន់ស្មានន
 ូវត
 ម្លៃទ
 ីផ្សារ គ
 ឺផ្អែកតាមការវាយតម្លៃនៃទ្រព្យប
 ញ្ចាម
ំ ួយឆ
 ្នាំម្តងសម្រាប់ឥណទានល�ើសព
 ី200,000
ដុល្លារអា
 មេរិកនិងក
 ្នុងព្
 រឹត្តិការណ៍(i) ការផ្លាសប
់ ្ដូររយៈពេលនិងល
 ក្ខខណ្ឌឥ
 ណទានរួមទាំងកា
 រពន្យារឥណទាន  (ii) ភាពមិនទ�
 ៀងទាត់ក
 ្នុងកា
 រសងប្រាក់ឬការហួសកា
 លកំណត់ស
 ង
ប្រាក់និង(iii) ព័ត៌មានមិនល្អពា
 ក់ព័នន
្ធ ឹងអ
 ្នកខ
 ្ចីប្រាក់ឬប្រតិបត្ដិការ។
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ការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាន
ការវិភាគល�កា
ើ រប្រមូលផ្ហា
តុំ និភ័យឥ
 ណទាននាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ត្
 រូវបានបង្ហាញន ៅកំណត់សម្គាល់7 នៃរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
(គ) ហានិភ័យទ
 ីផ្សារ
ហានិភ័យទីផសា
្ រគឺជាហានិភ័យនៃ
 ការខាតបង់ក�
 ើតពីការប្រែប្រួលមិនអណោ
ំ
យផលនៅកនុង
្ កម្រិតតម្លៃឬអត្រាទីផសា
្ រដែលមានសមាសធាតុសំខាន់ពីរគឺ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេសនិង
ហានិភ័យអ
 ត្រាការប្រាក់។
ហានិភ័យទ
 ីផ្សារក�ើតចេ
 ញពីស
 កម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ត្
 រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការកំណត់តា
 មទីផ្សារនូវស្ថានភាពដោះដូរជាមួយនឹងកា
 រកំណត់ហា
 និភ័យទ
 ីផ្សារទុកជាមុន។

(i)

ហានិភ័យរ ូបិយប័ណប
្ណ រទេស
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេសគឺសំដៅទៅល�ើការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រា
 ក់ដែលមិនអណោ
ំ
យផលល�ើស្ថានភាពការដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលក�ើតឡ�ើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។
ធនាគារបានរក្សាន
 ូវគោ
 លនយោបាយមួយ ដ ោយមិនប
 ង្កឲ
 ្យមា
 ននូវហា
 និភ័យល�
 ស
ើ ្ថានភាពការប្តូររ ូបិយប័ណប
្ណ រទេសច្រើននោ
 ះទេ។ ការប្តូររ ូបិយប័ណប
្ណ រទេសដែលប�ើកចំហរគ្រប់ប ្រភេទ
ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជា
 មួយនឹងត
 ម្រូវការប្រតិបត្តិការកម្រិតនៃស្ថានភាពកំណត់ទ
 ុកម
 ុននិងកា
 រកំណត់ន
 ូវការកាត់ប
 ន្ថយភា
 ពខាតបង់។
នៅថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ2016 សមតុល្យទ្រ
 ព្យសកម្មនិងប
 ំណុលដ ែលជារូបិយប័ណផ្សេ
្ណ ងទ�ៀតក្រៅពីដុល្លារអា
 មេរិកមិនមា
 នបរិមាណធនោ
ំ ះទេ។ ដូចនេះការវិភាគរូបិយប័ណប
្ណ រទេសមិន
ត្រូវបានបង្ហាញឡ �ើយ។

(ii) ហានិភ័យអ
 ត្រាការប្រាក់
ហានិភ័យអ
 ត្រាការប្រាក់គឺសំដៅទៅល�កា
ើ រប្រែប្រួលនូវប្រា
 ក់ចំណូលការប្រាក់សុទដ្ធ ោយសារតែការប្រែប្រួលនៃ
 ក
 ម្រិតអត្រាការប្រាក់និងការផ្លាសប
់ ្តូរន ៅក្នុងស
 មាសភាពនៃទ្រព្យសកម្ម
និងប
 ំណុល។ ហានិភ័យអ
 ត្រាការប្រាក់ ត្
 រូវបា
 នចាត់ចែងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យយ
 ៉ាងហ
 ្មត់ចត់ទ ៅល�ច
ើ ំណូលល�
 កា
ើ របណ្តាក់ទុនតម្លៃទ
 ីផ្សារតម្លៃដ�ើមនៃ
 ម
 ូលនិធិនិងតា
 មរយៈការវិភាគ
ចន្លោះប្រែប្រួលតាមអត្រាការប្រាក់។ សក្តានុពលនៃការធ្លាក់ចុះនូវចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ដែលមិនអំណោយផលគឺត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយ
ធ�ៀបទៅនឹងក
 ម្រិតអាចទទួលយកបាននៃហានិភ័យ។
ការវិភាគនៃទំនាក់ទំនងអត្រាការប្រាក់ទៅនឹងទ្រ
 ព្យសកម្មនិងប
 ំណុលរ បស់ធ
 នាគារត្រូវបានបង្ហាញដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖
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រហូតដល់ 1ខែ

ពី 1ខែ ទៅ 3ខែ

ពី 3ខែ ទៅ 12ខែ

ពី 1ឆ្នាំទៅ 5ឆ្នាំ

ល�ើស 5ឆ្នាំ

មិនពា
 ក់ព
 ័ន្ធ
នឹងកា
 រប្រាក់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

–

–

–

–

–

41,622,955

41,622,955

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

–

2,494,105

–

–

–

143,556,742

146,050,847

21,160,062

8,453,182

30,557,093

3,366,501

–

14,030,029

77,566,867

2,153,314

11,272,901

35,325,429

252,779,600

485,797,146

–

787,328,390

164,639

–

2,198

802,659

757,696

–

1,727,192

- សំវិធានជាក់លាក់

–

–

–

–

–

(676,322)

(676,322)

- សំវិធានទូទៅ

–

–

–

–

–

(9,253,587)

(9,253,587)

- ការប្រាក់ត្រូវទទួល

–

–

–

–

–

5,576,562

5,576,562

- ការប្រាក់ព្យួរទុក

–

–

–

–

–

(140,408)

(140,408)

មូលបត្រវិនិយោគ

–

–

–

21,994,638

3,378,408   

–

25,373,046

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

–

–

–

–

–

6,728,846

6,728,846

23,478,015

22,220,188

65,884,720

278,943,398

489,933,250

201,444,817

1,081,904,388

266,598,704

130,227,226

331,775,768

38,721,328

–

88,498,223

855,821,249

25,000,000

8,000,000

–

35,000,000

–

–

68,000,000

អនុបំណុល

–

–

–

–

25,000,000

–

25,000,000

បំណុលផ្សេងៗ

–

–

–

–

–

12,851,061

12,851,061

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ទ្រព្យសកម្ម

សមតុល្យនៅធនាគារនានា
ឥណទានទៅអតិថិជន
- ឥណទានដំណ�ើរការ
- ឥណទានមិនដំណ�ើរការ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី

បម្រែបម្រួលគម្លាតភាពអត្រាការប្រាក់
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291,598,704

138,227,226

331,775,768

73,721,328

25,000,000   

101,349,284

961,672,310

(268,120,689)

(116,007,038)

(265,891,048)

205,222,070

464,933,250

100,095,533

120,232,078

រហូតដល់ 1ខែ

ពី 1ខែ ទៅ 3ខែ

ពី 3ខែ ទៅ 12ខែ

ពី 1ឆ្នាំ ទៅ 5ឆ្នាំ

ល�ើស 5ឆ្នាំ

មិនពា
 ក់ព
 ័ន្ធ
នឹងកា
 រប្រាក់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

–

–

–

–

–

29,676,827

29,676,827

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

–

3,100,000

–

–

82,292,374

27,668,670

113,061,044

42,767,584

6,878,821

51,512,479

1,000,000

–

5,899,395

108,058,279

7,168,569

10,007,908

33,880,609

182,738,212

249,437,202

–

483,232,500
483,068

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015
ទ្រព្យសកម្ម

សមតុល្យនៅធនាគារនានា
ឥណទានទៅអតិថិជន
- ឥណទានដំណ�ើរការ

96,443

16,650

105,155

91,041

173,779

–

- សំវិធានជាក់លាក់

–

–

–

–

–

(410,714)

(410,714)

- សំវិធានទូទៅ

–

–

–

–

–

(4,771,450)

(4,771,450)

- ការប្រាក់ត្រូវទទួល

–

–

–

–

–

3,265,710

3,265,710

- ការប្រាក់ព្យួរទុក

–

–

–

–

–

(170,429)

(170,429)

មូលបត្រវិនិយោគ

–

–

11,946,523

37,308,855

4,500,993

–

53,756,371

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

–

–

–

–

–

5,755,105

5,755,105

50,032,596

20,003,379

97,444,766

221,138,108

336,404,348

66,913,114

791,936,311

353,477,292

49,821,154

187,781,209

17,485,303

–

45,846,320

654,411,278

–

–

29,000,000
10,000,000

- ឥណទានមិនដំណ�ើរការ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី

–

16,000,000

13,000,000

–

អនុបំណុល

–

–

–

–

10,000,000

–

បំណុលផ្សេងៗ

–

–

–

–

–

8,705,518

8,705,518

បម្រែបម្រួលគម្លាតភាពអត្រាការប្រាក់

353,477,292

65,821,154

200,781,209

17,485,303

10,000,000

54,551,838

702,116,796

(303,444,696)

(45,817,775)

(103,336,443)

203,652,805

326,404,348

12,361,276

89,819,515

ការវិភាគរំញោចតម្លៃសមស្របសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ដថុ ែលមានអត្រាការប្រាក់ថេរ
ធ
 នាគារមន
ិ បា
 នកត់ត្រាប
ណ
ំ ល
ុ ហ
 រិ ញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់ថេរតាមតម្លៃស
 មស្របដោយភាពលអ�
ំ ៀងត្វរូ បា
 នបញល
្ចូ ទៅកង
នុ្ រ បាយការណ៍ល
 ទ្ធផលសរុបនោះទេ ហ�
 យ
ើ ធ
 នាគារក៏គន
មា្ ឧ
 បករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុនិទស្សន៍នោ
 ះដែរនៅថ្ចេ
ងៃ ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។ ដូច្នេះកា
 រផ្លាសប
់ ្តូរអត្រាការប្រាក់នាច
 ុងកា
 លបរិច្ឆេទពុមា
ំ នផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ប្រា
 ក់ចំណេញឬខាតនោះទេ។

ការវិភាគរំញោចល�ើរំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ដថុ ែលមានអត្រាការប្រាក់អថេរ
ធនាគារពុំមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់អថេរជាសារវន្តច្រើននោ
 ះទេ។ ដូច្នេះការវិភាគរញោ
ំ
ចល�ើរំហរូ ទឹកប្រាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់អថេរមិន
ត្រូវបានបង្ហាញឡ �ើយ។
(ឃ) ហានិភ័យសា
 ច់ប្រាក់ងា
 យស្រួល
ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពរក្សាសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីបំពេញការសន្យានិងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដល់កាលកំណត់សងនូវតម្លៃសម
ហេតុផលមួយ។
ប
 ន្ថែមពីល�កា
ើ រអនុវត្តយ៉ាងពេ
 ញលេញតាមតម្រូវការនៃសា
 ច់ប្រាក់ងា
 យស្រួលអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារបានត្រួតពិនិត្យយ
 ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅល�រើ ំហូរទ
 ឹកប្រាក់ច
 ូលនិងរំហូរទឹកប្រាក់ចេញ ហ�ើយនិង
ភាពចន្លោះនៃអា
 យុកាលតាមរយៈរបាយការណ៍តា
 មពេលកំណត់។ ការប្រែប្រួលនៃ
 ឥ
 ណទាននិងប្រា
 ក់ប
 ញ្ញើរ បស់អ
 តិថិជន ត្រូវបា
 នត្រួតពិនិត្យតា
 មដាន ហ�ើយត
 ម្រូវការសាច់ប្រាក់ងា
 យស្រួល
ត្រូវបានធ្វើការកែតម្រូវ ដ�
 ើម្បក
ី ំណត់ឲ
 ្យច្បាស់ន
 ូវទ្រព្យសកម្មជា
 សាច់ប្រាក់ងា
 យស្រួលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដ�
 ើម្បីបំពេញការសន្យានិងកា
 តព្វកិចហ
្ច ិរញ្ញវត្ថុនិងន ៅពេលដែលដល់កំណត់ស
 ង។
តារាងខាងក្រោមនេះផ្តលជ
់ ូនន
 ូវកា
 រវិភាគមួយន ៅល�ប
ើ ំណុលហ
 ិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារទាក់ទងនឹងកា
 របែងចែកកាលកំណត់ដ ោយផ្អែកល�រើ យៈពេលនៅសល់ទ ៅនឹងកា
 របង់ស
 ង។
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រហូតដល់ 1ខែ

ពី 1ខែ ទៅ 3ខែ

ពី 3ខែ ទៅ 12ខែ

ពី 1ឆ្នាំ ទៅ 5ឆ្នាំ

ល�ើស 5ឆ្នាំ

គ្មានកា
 ល
កំណត់ថេ
 រ

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

41,622,955

–

–

–

–

–

41,622,955

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

34,831,566

2,494,105

–

–

–

108,725,176

146,050,847

សមតុល្យនៅធនាគារនានា

35,190,091

8,453,182

30,557,093

3,366,501

–

–

77,566,867

12,528,394

33,113,135

129,444,332

458,026,276

154,216,253

–

787,328,390
1,727,192

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ទ្រព្យសកម្ម

ឥណទានទៅអតិថិជន
- ឥណទានដំណ�ើរការ

312,546

35,341   

175,731

956,218

247,356

–

- សំវិធានជាក់លាក់

–

–

–

–

–

(676,322)

(676,322)

- សំវិធានទូទៅ

–

–

–

–

–

(9,253,587)

(9,253,587)

- ការប្រាក់ត្រូវទទួល

–

–

–

–

–

5,576,562

5,576,562

- ការប្រាក់ព្យួរទុក

–

–

–

–

–

(140,408)

(140,408)

–

–

–

21,994,638

3,378,408    

–

25,373,046

2,547,737

1,000

1,925,770

500,191

911,840

842,308

6,728,846

127,033,289

44,096,763

162,102,926

484,843,824

158,753,857

105,073,729

1,081,904,388

355,096,927

130,227,226

331,775,768

38,721,328

–

–

855,821,249

–

–

68,000,000
25,000,000
12,851,061

- ឥណទានមិនដំណ�ើរការ

មូលបត្រវិនិយោគ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី
អនុបំណុល
បំណុលផ្សេងៗ
គម្លាតនៃកាលកំណត់
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25,000,000

8,000,000

2,499,999   

32,500,001

–

–

–

–

25,000,000

–

12,851,061

–

–

–

–

–

961,672,310
120,232,078

392,947,988

138,227,226

334,275,767

71,221,329

25,000,000   

–

(265,914,699)

(94,130,463)

(172,172,841)

413,622,495

133,753,857

105,073,729

រហូតដល់ 1ខែ

ពី 1ខែ ទៅ 3ខែ

ពី 3ខែ ទៅ 12ខែ

ពី 1ឆ្នាំ ទៅ 5ឆ្នាំ

ល�ើស 5ឆ្នាំ

គ្មានកា
 ល
កំណត់ថេ
 រ

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

29,676,827

–

–

–

–

–

29,676,827

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

27,668,670

3,100,000

–

–

–

82,292,374

113,061,044

សមតុល្យនៅធនាគារនានា

48,666,979

6,878,821

51,512,479

1,000,000

–

–

108,058,279

14,559,121

22,474,099

93,185,742

267,008,172

86,005,367

–

483,232,501
483,067

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015
ទ្រព្យសកម្ម

ឥណទានទៅអតិថិជន
- ឥណទានដំណ�ើរការ

231,435

21,735

54,340

119,599

55,958

–

- សំវិធានជាក់លាក់

–

–

–

–

–

(410,714)

(410,714)

- សំវិធានទូទៅ

–

–

–

–

–

(4,771,450)

(4,771,450)

- ការប្រាក់ត្រូវទទួល

–

–

–

–

–

3,265,710

3,265,710

- ការប្រាក់ព្យួរទុក

–

–

–

–

–

(170,429)

(170,429)

–

–

11,946,523

37,308,855

4,500,993

–

53,756,371

1,837,842

81,628

2,684,679

303,234

558,235

289,487

5,755,105

122,640,874

32,556,283

159,383,763

305,739,860

91,120,553

80,494,978

791,936,311

353,477,292

49,821,154

187,781,209

17,485,303

–

45,846,320

654,411,278

–

–

29,000,000
10,000,000

- ឥណទានមិនដំណ�ើរការ

មូលបត្រវិនិយោគ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី

–

13,000,000

6,000,000

10,000,000

អនុបំណុល

–

–

–

–

10,000,000

–

8,705,518

–

–

–

–

–

8,705,518

បំណុលផ្សេងៗ
គម្លាតនៃកាលកំណត់

362,182,810

62,821,154

193,781,209

27,485,303

10,000,000

45,846,320

702,116,796

(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) ការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន

(i)

បទបញ្ញតដ�
្តិ ើមទុន
ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាក
 ្នុងនា
 មជាអាជ្ញាធរបានបង្កើតនិងត្
 រួតពិនិត្យន
 ូវបទបញ្ញតនា
្តិ នានិងត
 ម្រូវការដ�ើមទុនរ បស់ធ
 នាគារជារួម។
គោលនយោបាយរបស់ធនាគារគឺធានាឲ្យបាននូវមូលដ្ឋានដ�ើមទុនរឹងមាំដ�
 ើម្បីរក្សានូវទំនុកចិត្តទីផ្សារនិងដ�ើម្បធា
ី នាសថិរ្ ភាពនៃការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងរបស់អាជីវកម្ម។ ផលប៉ះពាល់នៃ
 
កម្រិតដ�ើមទុនទៅល�ើភាគលាភភាគទុនិកក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ហ�
 ើយធនាគារបានទទួលស្គាល់នូវតម្រូវការដ�ើមប្ ីធានាឲយ្ បាននូវតុល្យភាពរវាងភាគលាភខស
្ព ់ដែលអាចនឹងក�ើតមាន
ឡ�ើងជាមួយនឹងប្រា
 ក់បម្រុងកម្រិតខ្ពស់និងអ
 ត្ថប្រយោជន៍និងកា
 រធានាដែលផ្តលដ់ ោយស្ថានភាពដ�ើមទុនល
 ្អ។
ធនាគារនិងរា
 ល់ប ្រតិបត្តិការមួយៗទាំងអស់បា
 នអនុលោមទៅតាមតម្រូវការដ�ើមទុនដ ែលបានកំណត់ដ ោយច្បាប់ន ៅក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទ។
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញប្រកាសលេខធ7-016-117-ប្រ.ក នៅថ្ងៃទី22 ខែមីនាឆ្នាំ2016 តម្រូវឲយ្ ធនាគារពាណិជក
្ជ ្នុងស្រុកនិងជាបុត្រសម្ព័ន្ធធនាគារបរទេសត្រូវមា
 នដ�ើមទុន
ចុះបញ្ជីអ
 ប្បបរមាចំនួន300 ពាន់លា
 នរ�ៀល(ស្មើនឹង75 លានដុលអា
្លា មេរិក) ដ
 ែលត្រូវអនុវត្តឲ
 ្យបានទាំងស្រុងក្នុងរ យៈពេលពីរឆប
្នាំ ន្ទាបព
់ បី ្រសិទ្ធភាពនៃប្រកាសនេះ។
យោងតាមប្រកាសខាងល�ើនិងសារាចរណែនាំលេខធ7-016-001 នេះចុះថៃ្ងទី16 ខែមិថុនាឆ្នាំ2016 ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសនៅថៃ្ងទី3 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016 ធនាគារបានបោះផ្សាយ
ភាគហ៊ុនប
 នែ្ថ
 ម16,521ហ៊ុនឲ្យទៅធនាគារជាតិនៃកាណាដានិងភា
 គហ៊ុនប
 នែ្ថ
 ម1,836 ឲ្យទៅលោកDamir Karassayev ក្នុង1ហ៊ុនមា
 នតម្លៃ1,000ដុល្លារអាមេ
 រិក។
 របង្កើនដ�
កា
 ើមទុនខាងល�ើនេះទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទ3
ី 0 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 016និងពក្រ
ី សួងពាណិជក
្ជ ម្មនៅថ្ងៃទ1
ី 8 ខែមករាឆ្2
នាំ 017 ដែលអនុញញាត
្ ឲ្យធនាគារ
បង្កើនដ�
 ើមទុនព
 ី52,643,000ដុល្លារអា
 មេរិក ទៅ71,000,000ដុល្លារអា
 មេរិកដោយបំប្លែងចេញពីប
 ុព្វលាភភាគហ៊ុនរ បស់ធ
 នាគារ។

(ii) ការបែងចែកដ�ើមទុន
ការបែងចែកដ�ើមទុនរវាងប្រតិបត្តិការនិងសកម្មភាពជាក់លាក់គឺត្រូវបានជំរុញមយ
ួ ភាគធដំ ោយប្រសិទ្ធភាពចំណល
ូ ល�
 ើមូលធនដែលទទួលបានពីការបែងចែកនោះ។ ដ�ើមទុនដែល
បានបែងចែកទៅតាមប្រតិបត្តិការឬសកម្មភាពនីមួយៗត្រូវផ្អែកតាមដ�ើមទុនដ ែលកំណត់ដ ោយច្បាប់ជា
 ចំបង។

31. តម្លៃស
 មស្របនៃទ្រព្យសកម្មនិងប
 ំណុលហ
 ិរញ្ញវត្ថុ
ធ
 នាគារមិនមា
 នឧបករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុដែលបានវាស់វែងតាមតម្លៃស
 មស្របទេ។
តម្លៃសមស្របគឺជាតមៃ្លដែលទ្រព្យសកម្មអាចបតូរ្ បានឬជាបំណុលត្
 រូវទូទាត់តាមរយៈប្រតិបត្តិការកនុង
្ លក្ខខណ្ឌមិនមែនសម្ព័ន្ធញាតិ(arms-length basis)។ ដោយសារតម្លៃសមស្របពុំអាច
វាយតមៃ្លបាន ដច្នេះ
ូ តមៃ្លសមស្របមិនមានសម្រាប់កត្តាសារវន្តល�ើការវាយតម្លៃសមស្របរបស់ទ្រ
 ពយ្ សកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារឡ�ើយ។ ដូចនេះតម្លៃសមស្របមិនត្
 រូវបានបង្ហាញ
ល�ើរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡ�ើយ។

32. ចរន្តនិងអ
 ច
 រន្ត
គណៈគ្រប់គ្រង បានធ�្វកា
ើ របង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផែ្អកល�ើសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ ព័ត៌មានអំពទ្រ
ី ព្យសកម្ម និងបំណុលរយៈពេលខន
្លី ិងរយៈពេលវែង ត្រូវបានបង្ហាញកនុង
្ ផែ្នកគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យហ
 ិរញ្ញវត្ថុ។ ទ្រព្យនិងប
 រិក្ខារ ទ្រ
 ព្យសកម្មអ
 រ ូបិយនិងទ្រ
 ព្យសកម្មព
 ន្ធព
 ន្យារគឺជាទ្រព្យសកម្មរ យៈពេលវែង។ បំណុលព
 ន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញគឺជាបំណុលរ យៈពេលវែង។

33. ព័ត៌មានប្រៀបធ�ៀប
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 ង
 ត
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 ទប
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