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សាររបស់នា
 យកប្រតិបត្តិ

យ�ើងយល់ច
 ្បាស់ព
 ឥ
ី ទ្ធិពលនៃដំណោះស្រា
 យ

បែបឌីជីថលក្នុងវ ិស័យហ
 ិរញ្ញវត្ថុ និងល�
 ើកត
 ម្កើង
ឱកាសនានានៃហិរញ្ញវត្ថុបែបឌីជីថលនេះ

ក្រឡេកម�ើលកិច្ចការរបស់យ�
 ើងនាឆ្នាំកន្លងផុតទៅ យ�ើងឃ �ើញយ៉ាងច្បាស់ថា ប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំ

និយាយពវី ឌ្ឍនភាពសេវាកម្មក
 ្នុងឆ
 2
នាំ្ 017 ខ្ស
ញុំ ូមហ ៅវាថា
 “ឌីជីថលជាអាទិភាព”។ យ�ើងយ
 ល់ច
 ្បាស់

កម្ពុជា នង
ិ ការប្រកាន់ភ
 ប
ជា្ រ់ បស់យ�
 ង
ើ ជា
 ម
យ
ួ យ
 ទ
ុ សា
្ធ ស្ត្ររយៈពេលវែងនៃកា
 របនអ
្ត ភិវឌឍ្ ប
 ណ្ញ
តា សា
 ខា

ហិរញ្ញវត្បែ
ថុ បឌីជីថលនេះ។ យ�ើងបា
 នផ្តួចផ្ដើមក
 ម្មវិធជា
ី ច្រើនដែ
 លបានជួយស
 ម្រួលអ
 តិថិជនរបស់

របស់ធនាគារ ABA ក្នុងឆនាំ្2017 បានឆុះ្ល បញ្ង
ចាំ នូវការរីកចម្រើនប្រកបដោយស្ថិរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ច
របស់យ�
 ង
ើ និងដ
 ណោះ
ំ
ស្រាយធនាគារបែបថ្មី។ ឆ្នេះ ប្រា
នាំ
ក់ច
 ណេ
ំ
ញរបស់យ�ើងក�
 ើនឡ�
 ង
ើ ប ្រមាណ

59% ឈានដល់ 46.19លានដុល្លារស
 ហរដ្ឋអាមេរិក ហ�ើយក
 ណ�
ំ
ើននេះ ជា

ស
 ក្ភា
ខី ពនៃការប្តេជ្ច
ញា ិត្ត
និងក
 ិចខ
្ច ិតខំប ្រឹងប្រែងពីបុគ្គលិករ បស់យ�
 ើងកនុង
្ កា
 របម្រើសអ
 តិថិជន។

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ
ខ្ស
ញុំ ូមអ
 នុញ្ញាតគ
 ូសប
 ញ្ជាកត្
់ រួសៗ
 ពីស
 មិទ្ធផលសំខាន់ៗ
 ដែ
 លយ�ើងសម្រេចបានក្នុងឆ
 2
នាំ្ 017។
ជាដប
ំ ង
ូ ខ្ស
ញុំ ម
ូ រ ល
ំ ក
ឹ ឡ�
 ង
ើ វិញព
 កា
ី រដាក់ឲ
 យ្ ប ្រើជា
 ផ
 វលូ្ កា
 រនវូ រ ប
ូ ឡូ
 ហថ
្គូ រ្មី បស់យ�
 ង
ើ កា
 លពខែ
ី ម
 ករា។ យ�ើង

បានប្រារព្ធព
 ិធនេះ
ី ជាម
យ
ួ លោ
 កLouis Vachon នាយកប្រតិបត្នៃ
តិ ធ
 នាគារជាតិកា
 ណាដា។ ឡូហ្គោ

ថ្មីនេះ បញ្ជាកព
់ ជ
ី ំហរដរ៏ ឹងមារំ បស់យ�
 ើង, ភាពច្នៃប្រឌិតខ
 ្ពស់, កិតនា
្តិ មកនុង
្ ទ
 ីផ្សារ និងប
 ង្អែកជា
 ទីទ
 ុក
ចិតស
្ត ម្រាប់អ
 តិថជ
ិ ន។ វាកស
៏ ប
 ញ្ក
ជា ឲ
់ យ្ ឃ �ើញថា
  ស្ប
ថា ន
័ ហ
 រិ ញ្ញវត្ដ
ថុ ធ
៏ ម
ំ យ
ួ ប ្រចាំទ
ប
វី្ អា
 មេ
 រ ច
ិ ខា
 ងជ�ង
ើ 
មួយនេះ គា
 ទ្រ
ំ យ
 ង
ា៉ ម
ត
ុ មាំច
 ពំ ោះធនាគារ ABA ហ�ើយនេះគ
អ
ឺ ដែ
វី្ លយ�ង
ើ មា
 នមោទនភាពជាទីប
ផ
ំ ត
ុ ។

បណ្តាញសា
 ខារបស់យ�
 ើងក
 នុង
្ ឆ
 2
្នាំ 017 បន្តព
 ង្រីកទូទាំងប ្រទេសកម្ពុជា។ យ�ើងបា
 នប�ើកសា
 ខាចំនួន

8 បន្ថែម ដោយមានសាខា5 ស្ថិតន ៅកនុង
្ ថ
 ្នាកស្រុ
់ ក។ ត្រង់នេះ 
 បង្ហាញពីការប្ដេជ្ញាចិតរ្ត បស់យ�
 ើងក
 ្នុង

ការរួមចណែ
ំ
កអភិវឌ្ឍប ្រទេស និងនាំយកសេវាហិរញ្ញវត្ទ
ថុ ំន�ើបៗឲ្យខ
 ិតទៅកាន់ត ែជិតប្រជាពលរដ្ឋ
នៅតាមខេត្ត។ មួយវិញទ�ៀត ក្នុងឆនាំ្2017 យ�ើងក៏ទទួលបានការិយាល័យសេ
 វាបតូ្រប្រាក់ Money

Exchange ជាកា
 រិយាល័យទ
1
ី ហ�ើយស
 ្ថិតន ៅជិតផ្សារដម
៏ មាញឹកប
 ំផុតរ បស់រា
 ជធានីភ
 ្នំពេញ។ យ�ើង

មានសុទិដ្ឋិនិយមចពំ ោះទិសដៅអាជីវកម្មរ បស់យ�
 ើង និងមា
 នគម្រោងពង្រីកបន្ថែមទ�ៀតផងដែរកនុង
្ 
ពេលអនាគត។
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ពីឥ
 ទព
្ធិ ល និងសា
 រៈសខា
ំ ន់នៃដ
 ណោះ
ំ
ស្រា
 យបែបឌជ
ី ថ
ី លកង
នុ្ វ ស
ិ យ
័ ហ
 រិ ញ្ញវត្ថុ នង
ិ ល�
 ក
ើ ក
 ម្ពសឱ
់ កាស

យ�ើងយ
 ង
ា៉ ខ
 ង
្លាំ ក
 នុង
្ កា
 រប្រើប្រាស់ធ
 នាគាររបស់ព
ក
ួ គេ
 ឲយ្ បា
 នល�ឿនជាងមន
ុ , មានសុវត្ភា
ថិ ពខស
្ព ,់ និង
ងាយស្រួលដោយមានជំនួយព
 ប
ី ច្ចេកវិទ្យា៖

ផលិតផលនាម
ំ ខ
ុ គេក
ង
នុ្ សេវាធនាគារបគ
ុ ល
្គ រ បស់យ�ង
ើ គ
 ឺ កម្មវធ
ិ ទ
ី រូ ស័ព្ទ ABA Mobile ត្រូវបា
 នអភិវឌ្ឍ

យ៉ាងច្រើន។ ក្នុងរយៈពេលត្ម
រឹ តែ1ឆ្នាំ ចំនួនអក
្ន ប្រើសកម្ម បានក�ើនឡ�ង
ើ ទ្វេ
 ដងពី 42,000នាក់

ទៅ100,000នាក់! ក្នុងខែសីហា យ�ើងបានដាក់ឲយ្ ប្រើនូវមុខងារថ្មីៗធំៗមួយចំនួន ដែលអនុញញាត
្ 
ឲ្យអតិថិជនប�ើកគណនីបញ្ញើក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងប �ើកកាតនិម្មិតដ�ើម្បីទិញអវ
ី ៉ានតា
់ មអនឡាញ
ដោយសុវត្ថិភាព និងអា
 ចទូទាត់ម
 ិនប ្រើសាច់ប្រាក់នៅតាមហាងនានា ឬអនឡាញថែមទ�ៀតផង។

ប៉ន្តែ
ុ ស
 ម
ូ ្បតី ែមុនពេ
 លមានមខ
ុ ងារថៗ
្មី ទា
 ង
ំ អ
 ស់នេះ 
 កម្មវិធទ
ី រូ ស័ពនេះ
្ទ មា
 នប្រជាប្រិយភាពខ្ពសរ់ ច
ួ ទ ៅ

ហ�ើយ ហ�ើយបានក្លាយជាកម្មវិធទ
ី ូរស័ពផ្នែ
្ទ កហិរញ្ញវត្ថុដពេ
៏ ញនិយមជាងគេនៅកម្ពុជា ប�ើយោងទៅ
តាមរបាយការណ៍ទិន្នន័យប ្រព័នដ
្ធ ំណ�ើរការ iOS របស់ក្រុ
 មហ៊ុន Apple។

ដ�ើមប្ ីងាយស្រួលកនុ្ងការទទួលអតិថិជនថ្មីៗ យ�ើងបានដាក់ឲយ្ ប្រើសេវាវិបសាយ ប�ើកគណនីតាម

អនឡាញ ដែលអាចស្នើស
 បំុ �ើកគ
 ណនីធ
 នាគារ ABA ពីទ
 ណា
ី
ក
 បា
៏ ន ពេ
 លណាក
 បា
៏ ន។ គំនត
ិ ផ
ច
តួ្ ផ្តើម

មួយនេះ ត្រូវបានសាទរនិងជ
 ួយកា
 ត់ប
 ន្ថយពេ
 លវេលាអញ្ជើញម
 កសាខាសម្រាប់អ
 តិថិជន។ យ�ើង
ថែមទាំងមានសេវាប�ើកគណនីដល់កន្លែង ដែលបុគ្គលិកត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាល និងផល
្ត ់សម្ភារៈ

ទំន�ើប ដ�ើម្បធ្វ
ី ដ
ើ ំណ�ើរទ ៅប�ើកគ
 ណនីដ
 ល់ក
 ន្លែងអតិថិជនផ្ទាល់។ សេវាមួយនេះ 
 ជួយស
 ម្រួលច្រើន
ដល់អ
 តិថជ
ិ នមានអាជីវកម្មផ
 ល
ទា្ ខ
់ ន
្លួ ឬធ្វកា
ើ រតាមការិយាល័យ ដែលមន
ិ មា
 នពេលអញ្ជញ
ើ ទៅសាខា។

សេវានេះជំរុញ ABA ឲ្យខិតទៅកាន់តែជិតអតិថិជនថែមទ�ៀត ដ�ើមប្ ីផ្តល់សេវារបស់ធនាគារយ�ើង
ដល់ទក
ី ន្លែងដែលងាយស្រួលសម្រាប់ព
 ួកគេថែមទ�ៀតផង។

ក្នុងខែកក្កដា យ�ើងបានណែនាំសេវាPayWay ជាសេវាទូទាត់អនឡាញ ដែលយ�ើងបានច្នៃបង្កើត

ឡ�ើងជា
 មួយន
ង
ឹ កា
 រស្វែងយល់ដ
ស
៏ ជ
ី៊ ម្រៅទៅល�ទ
ើ ផ
ី សា
្ រកង
នុ្ ស្រុ
 ក។ ដំណោះស្រា
 យដែលមានសវុ ត្ភា
ថិ ព
ខ្ពស់ និងងាយស្រួលមួយនេះ ជួយសហគ្រិនក្នុងស្រុកលក់ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ពួកគេតាម
អនឡាញ និង ទ ទួ ល កា រទូ ទា ត់ ប្រាក់ភលា្ ម ៗ។ PayWay បានកលា្ យ ជា ផ លិ ត ផលដ៏ លម
្អ ួ យទ�
 ៀត

នៅក្នុង ប ្រព័ ន្ធ អេ កូ ហិរ ញ្ញ វ ត្ថុ រ បស់ ABA  ដែលអាចផ្ត ល់ ដ
 ណោះ
ំ
ស្រា យហិ រញ្ញវត្បែ
ថុ បឌីជីថលទៅ
ដល់ប ្រជាជនខ្មែរកាន់ត ែច្រើន។

ជាមួយគ
 នោះ យ�
នា្
ង
ើ បា
 នយកចត
ិ ទ
្ត ក
ុ ដា
 ក់យ
 ង
ា៉ ខ
 ង
លាំ្ ក
ង
នុ្ កា
 រអភិវឌឍ្ កា
 របម្រើសេ
 វាអតិថជ
ិ នរបស់យ�
 ង
ើ ។

ក្ង
នុ ឆ
 2
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 នផល
្ត កា
់ តប្រមាណជត
ិ 100,000កា
 ត រួមមានកាត Visa Mastercard និង UPI។

បណ្តាញម
 ៉ាស៊ីនATM របស់យ�
 ើងន ៅតែជាប
 ណ្តាញដែ
 លធជា
ំ ងគេល
 ដា
ំ ប់លេ
 ខ2ក្នុងប ្រទេស ដោយ
មាននៅទីតាង
ំ ជា
 ង200កន្លែង។ ម្យ៉ាងវ ញ
ិ ទ�
 ៀត បណ្តាញម
 ៉ាសន
៊ី ដា
 ក់ប្រា
 ក់ក
 ត្
៏ វរូ បា
 នបន្ថែមគរួ ឲ
 ្យក
 ត់
សម្គាល ដែ
់ លអាចជួយឲ
 ្យយ�
 ើងប ្រមូលប្រា
 ក់ប
 ញ្ញើ និងកា
 រសងប្រាក់ព
 អ
ី តិថិជនដោយងាយស្រួល។

កិចស
្ច ហការដៃគ
 ជា
ូ ម
យ
ួ  មេនូឡាយហ្វ៍ ជា
 ក្រុ
 មហ៊ន
ុ ធា
 នារ៉ប
ា រ់ ងជវី ត
ិ ឈា
 នមខ
ុ បានបន្ថែមកច
ិ ស
្ច ហការ

គោលដៅឆ2
្នាំ 018
ឆ្នាំ2018 ជាឆ្ដែ
នាំ លពោរពេញទៅដោយឱកាស និងការប្រកួតប្រជែង។ វាគឺជាឱកាសដ៏ល្អកនុង
្ ការ
ចាប់យ
 កជ�ើងមេឃថ្មី ដ�ើម្បផ
ី ្ដលផ
់ លិតផលនិងសេ
 វាមានគុណភាពខ្ពសដ
់ ល់អ
 តិថិជន។

យ�ើងន
 ឹងន ៅតែបន្តពង្រីកវិសាលភាពរបស់យ�
 ើង ដោយបន្តប�ើកសា
 ខាថៗ
្មី ន ៅតាមខេត្តថ
ៗ
្មី និងត
 ំបន់

ដែលកំពុងមា
 នប្រតិបត្តិការស្រាប់។ យោងទៅតាមគម្រោងកែលម្អរបស់យ�
 ើងការិយាល័យក
 ណ្តាល

ដែលបានជួសជុលកែលម្អយ៉ាងទ
 ំន�ើបប្រណីត គ្រោងដាក់ឲ្យដំណ�ើរការជាផ្លូវកា
 រនៅកនុង
្ ត្រី
 មាស

ទ1
ី  នៃឆ្នាំ2018។ អគារនេះ នឹងក
 ្លាយជាអគារការិយាល័យដ៏ទន�
ំ ើបទាន់សម័យ ធំទូលាយនាំមកនូវ
សោភណភាពស្រស់ប ្រណីត ដែលរួមចណែ
ំ
កលម្អសោ
 ភណភាពទក្រុ
ី ងទាំងម
 ូល។

ក្នុងឆ
 2
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 ឹងប
 ន្តផ្
 តោតល�
 ើការផ្តលសេ
់ វាកម្មបែ
 បឌីជីថលបន្ថែមទ�ៀត។ យុទ្ធសាស្ត្រ “ទូរស័ព្ទ

ជាចំបង” របស់យ�
 ង
ើ នឹងបនច
្ត ម្រើនលូតលាស់ ហ�ើយផ្តល់ជូនអតិថិជននូវឱកាសកាន់តែច្រន
ើ ថែ
 ម
ទ�ៀតក្នុងកា
 រធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ ABA ដោយរលូន និងន ៅនឹងក
 ន្លែង។

រយៈពេល15ឆ្នាំបន្ថែមជាមួយគ្នានៅក្នុងខែមិថុនា។ កិច្ចសហការនេះ អាចឲយ្ អតិថិជនទទួលបាន

យ�ើងក៏បន្តវិនិយោគទៅល�ើសេវាទូទាត់អនឡាញ PayWay របស់យ�ើង។ អាជីវកម្មតាមអនឡាញ

អាចទទួលបា
 នមធ្យោបាយបន្ថែមដ�ម
ើ ប្ កា
ី រពារខន
្លួ និងម
 នុសស្ ជា
 ទីស្រ
 ឡាញ់កា
 ន់ត ែមានសវុ ត្ភា
ថិ ព។

ច្រើ ន ឡ�ើ ង បា នចូ ល រួម  ដែ លជា ឱ កាសដ៏ ល
 ្អ មួ យសម្រាប់យ�
 ើងក
 ្នុ ងកា
 រពង្រីកវត្ត មានរបស់ខ
ន
្លួ ក
ង
្នុ 

ក្នុងឆ
 2
នាំ្ 017 ទស្សនាវដ្ហ
ដី ិរញ្ញវត្អ
ថុ ន្តរជាតិកបា
៏ នសាទរនឹងស
 មិទផ
្ធ លរបស់យ�
 ង
ើ ដែ
 រ។ យ�ើងស្ដែ
 ងឲ្យ
ឃ�ើញពកា
ី រប្ដេជ្ច
ញា ិតក
្ត ្នុងកា
 របម្រើអ
 តិថិជន និងទ
 ីផ្សារបានយ៉ាងល្អ ហ�ើយជាលទ្ធផល យ�ើងទ
 ទួល

ធនាគាររបស់ព
 ួកគេ
 ។

ផលិតផលធានារ៉ប
ា ជ
់ វី ត
ិ ដ
 មា
៏ នគណ
ុ ភាពសម្រាប់ក
ច
ិ កា
្ច រពាររបស់ព
ក
ួ គេ។ នេះមាននយ
័ ថា
 អតិថជ
ិ ន

បានក្លាយជាវិស័យមួយដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ក
 ្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានអាជីវកម្មកា
 ន់តែ
អាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យម ធ្វើឲ្យABA ក្លាយជាធនាគារនៃជម្រើសសម្រាប់គ្រប់ប្រតិបត្តិការសេវា

បានពានរង្វាន់អន្តរជាតិ2។ Global Finance បានផ្តល់កិតតិ្នាមដល់ធនាគារ ABA ថាជាធនាគារ

ក្ង
នុ ឆ
 2
នាំ្ 018 ធនាគារនង
ឹ ស
 ម្រចប្រើប្រា
 ស់ក
 ម្មវធ
ិ ឌ
ី ជ
ី ថ
ី លថ្មីបែបពហុប ្រព័នដែ
្ធ លនង
ឹ អ
 នុញត
ញា្ ឲ
 យ្ យ�ង
ើ 

ខ្លួនជា
 ល�ើកទ
 4
ី ជា
 ប់ៗគ្នាដល់យ�ើងផងដែរ។

ធនាគារបុគ្គលតា
 មអ៊ីនធឺណិតសារជាថ្មី ជាមួយន
 ឹងរ ូបរាងកែប្រែថស
្មី ន្លាង។

ឆ្នើមបំផុតនៅកម្ពុជាកនុ្ងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា រីឯ Euromoney បានផ្តល់ពានរង្វាន់កំពូលរបស់

នាំសេវាថច
្មី ល
ូ ក
ង
នុ្ ទ
ផ
ី សា
្ រ គឺសេ
 វាធនាគារសាជីវកម្មតា
 មអន
ី៊ ធឺណត
ិ និងកា
 រសម្ពធ
ោ ដាក់ឲ
 យ្ ប ្រើន
 វូ សេ
 វា

ការទទួលស
 ល
គា្ ជា
់ អ
 នរ្ត ជាតិ ឥឡូវនេះល�
 ស
ើ ព
 ពា
ី នរង្ន
វា ព
់ ទ
ី ស្សនាវដ្អ
ដី នរ្ត ជាតិ។ ក្ង
នុ ឆ
 2
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ឥទ្ធិពលនៃឌីជីថលភាវូបនីយកម្មបានក្លាយជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់កនុង
្ ផ្នែ
 កហិរញ្ញវត្ថុ។ រួមជា
 មួយ

ល�ើកទ
 1
ី ក
 ្នុងប ្រវត្តិសាស្ត្រធនាគារ ABA មានភ្នាកងា
់ រអន្តរជាតិធ
 ំៗ2
 បានផ្តលច
់ ណា
ំ
ត់ថ
 ្នាកឥ
់ ណទាន
ដល់ធ
 នាគារ ABA។ ទីភ្នាក់ងារ Dagong Global នៅទក្រុ
ី ងហុងកុង បានផ្តលច
់ ណា
ំ
ត់ថ
 ្នាក់ “B+”

រយៈពេលវែងហ�ើយ Standard & Poor’s ជាភ្នាក់ងារអន្តរជាតិឈា
 នមុខល
 ដា
ំ ប់ព
 ិភពលោក បាន
ផ្តលច
់ ណា
ំ
ត់ថ
 ្នាកឥ
់ ណទាន “B” រយៈពេលខ្លី និងវែ
 ងដល់ ABA។ ត្រង់នេះ ធ្វ

ឲ
ើ ្យធ
 នាគារ ABA ក្លាយ
ជាធនាគារតែ1គត់ក
 នុង
្ ប ្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំណាត់ថ្នាកឥ
់ ណទានអន្តរជាតិច
 ំនួន2
 ។ ការទទួល
ស្ល
គា នេះ 
់
សបញ្ក
ជា ឲ
់ យ្ ឃ �ើញន
 វូ ទ
ន
ំ ក
ុ ច
ត
ិ ដ
្ត រ៏ ង
ឹ មា
 ព
ំ ស
ី ណា
ំ
ក់អ
 តិថជ
ិ ន តម្ភា
លា ពនៃរ ចនាសម្ពនអ
្ធ ភិបាល
កិចរ្ច បស់ ABA និងឆ
 ្លុះប
 ញ្ចាំងព
 ីស្ថានភា
 ពហិរញ្ញវត្ដ
ថុ រ៏ ឹងមា
 រំ បស់យ�
 ើងន ៅកនុង
្ ឧ
 ស្សាហកម្មធ
 នាគារ។

សមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
កិច្ច កា រងារហិរញ្ញវត្ថុរបស់យ�
 ើងនៅក្នុងឆ្នាំ2 017 គឺពិតជា
 គួរឲ្យស្ញបស្ញែ
់ ង ហ�ើយយ�
 ើងកន៏ ៅតែបន្ត
បង្ហាញវ ឌ្ឍនភាពដរ៏ ឹងមាំនៅគ្រប់ច
 ំណុចអា
 ជីវកម្មស
 ំខាន់ៗរ បស់យ�
 ើងទាំងអស់៖
QQ

ទ្រពយ្ សកម្មស
 រុបបា
 នក�ន
ើ 47% ដែលឈានទៅដល់1,640លានដល
ុ រលា្ ប�ើធ�
 ៀបនង
ឹ ឆ
 2
ំនា្ 016

QQ

ផលបត្របញ្ញើក�ើនឡ�ើងដល់ 1,260លានដុល្លារ ប�ើធ�ៀបនឹង 856លានដុល្លារកាលពឆ
ី ្នាំ
ទៅមិញ (កំណ�ើនជា
 ង40%ក្នុងរ យៈពេលត្រឹមត ែ1ឆ្នាំ)

QQ

គ្នេះ យ�
នា
ើងស
 ង្កេតឃ�ើញក
 ណ�
ំ
ើននៃ
 សារៈសំខាន់ខា
 ងផ្នែកហិរញ្ញវត្ប
ថុ ច្ចេកវិទ្យា ឬហៅថា FinTech
ដែលនាំមកនូវឱកាស និងការប្រកួតប្រជែងបន្ថែមទ�ៀតដល់ធនាគារ ខណៈពេលដែលយ�ើងកំពុង
តែប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងដ�ើមប្ ីឲយ្ មានកំណ�ន
ើ អតិថិជនរបស់យ�ើង។ ទោះបីជា
 យ
 ៉ាងនេះក៏ដោយ
ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា ការច្នៃប្រឌិតរបស់យ�ើង រួមជា
 មួយនង
ឹ របស់ FinTech នឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមនូវសេ
 វា

នានាដែលវិស័យមួយនេះផ្តល់ជូនអតិថិជន ហ�ើយន ៅABA យ�ើងរីករាយស្វាគមន៍ឱកាសទាំងអស់
នោះ ហ�ើយបន្តប
 ង្កើនវ ប្បធម៌ច្នៃ
 ប្រឌិតនេះ 
 និងចា
 ត់ទ
 ុកក
 ិចកា
្ច រនេះជាអាទិភាពកំពូលម
 ួយ។

ខាងផ្នែកកមវ្ចី ញ
ិ  យ�ើងន
ង
ឹ ប
 នប្ត ្រើប្រាស់យ
 ទ
ុ សា
្ធ ស្ត្ររបស់យ�
 ង
ើ និងន ៅតែផ្ត
ោត ទ ៅល�ក
ើ មម
្ចី ក្
ី អា
រូ ជីវកម្ម
និងស
 ហគ្រាសធុនត
 ូចនិងម
 ធ្យម។

ជារួម យ�ើងន
 ឹងព្យាយាមឆក់យកឱកាសទាំងអស់ ដែលបានមកពីការប�ើកផ្លូវពជី ោគជ័យបច្ចុប្បន្ន។

ហ�ើយយ�
 ើងជ�
 ឿជាក់ថា
 ABA ស្ថិតក
 ្នុងជ
 ំហរដ៏រ ឹងមា
 ក
ំ នុង
្ កា
 រផ្ដលគ
់ ុណត
 ម្លៃបន្ថែមទ�ៀតដល់ភា
 គហ៊ុនិក
របស់យ�ើង។

ខ្ស
ញុំ ូមថ្លែ
 ងអំណរគុណដល់អតិថិជន, ភាគហ៊ុនិក, និងបុគ្គលិករបស់យ�
 ើងទាំងអស់ចំពោះការគាំទ្រ 
និងរ ួមចំណែកដែលមិនអា
 ចកាត់ថ្
 លៃបានសម្រាប់វ ឌ្ឍនភាពរបស់យ�
 ើងក្នុងឆ
 2
នាំ្ 017កន្លងម
 កនេះ។

យ�ើងបានធ្វឲ
ើ យ្ ផលបត្រកម្ចីក�ើនដល់1 ,190 លានដល
ុ ្លារអាមេរិក ដោយក�ើន5 1% ក្នុង
រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទ ៅ។

ABA នៅតែបន្តលទ្ធកម្មអ
 តិថជ
ិ នថ្មី នង
ិ ព
 ង្រឹងទ
 នា
ំ ក់ទ
ន
ំ ងរបស់ខ
ន
្លួ ជា
 ម
យ
ួ អ
 តិថជ
ិ នដែលមានស្រាប់។

នៅចុងឆ2
្នាំ 017 អតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើជា
 ង 232,000នាក់និងអតិថិជនកម្ចីជា
 ង37,000នាក់ ជា

លោក Askhat Azhikhanov

ប្រាក់ចំណេញសរុបឈានដល់ 46.19លានដុល្លារអាមេរិក បង្ហាញពីការចំណេញមូលធន28.06%

នាយកប្រតិបត្តិ

មួយ ABA។ ជាលទ្ធផល ប្រាក់ចណេ
ំ
ញសុទ្ធរបស់យ�ើងក�ើនបាន59.17% ប�ើធ�ៀបនឹងឆ្នាំមុន ធ្វើឲ្យ
ខ្ពសជា
់ ងគេកនុង
្ ច
 ំណោមធនាគារពាណិជ្ជ។
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អំពីធនាគារABA

ធនាគារ ABA ជាធនាគារមួយកនុង
្ ចណោ
ំ
មគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើងនៅឆនាំ្1996 មានឈ្មោះថា ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ច
ី ំកាត់ (Advanced Bank of Asia

Limited)។

ក្នុងរ យៈពេលជាង2ទសវត្សនៃការអភិវឌ្ឍ និងវ ឌ្ឍនភាព ធនាគារ ABA បានពង្រឹងក
 ិត្តិនាមរបស់ខ
 ្លួន
នៅកង
នុ្ ទ
ផ
ី សា
្ រ ហ�ើយជាប់ជា
 ធ
 នាគារមយ
ួ ក
ង
នុ្ ច
 ណោ
ំ
មធនាគារពាណិជល
្ជ ដា
ំ ប់ក
ព
ំ ល
ូ ន ៅកង
នុ្ ប ្រទេស។

សព្វថ្ងៃនេះ
  យ�ើងមា
 នផ្គតផ
់ ង
្គ ប
់ ណ្សេ
តា វាកម្មស
 ម្បូរបែ
 បដល់អ
 តិថិជននានាដែលរម
ួ មា
 នអតិថិជនជា
សហគ្រាសខត
នា្ ត
ច
ូ ន
ង
ិ ម
 ធ្យម, មីក្អា
រូ ជីវកម្ម, សាជីវកម្ម, និងប
គ
ុ ល
្គ ។ ជាមយ
ួ ប
 ណ្ញ
តា សា
 ខាច្រន
ើ ជាង

នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ2014 ធនាគារជាតិនៃ
 កាណាដា
ដែលជាធ
 នាគារលដា
ំ ប់ “A+” បានចល
ូ រួមក
ង
នុ្ រ ចនា

សម្ពនភា
្ធ គហ៊ន
ុ ក
ិ រ បស់ធ
 នាគារ ABA។ គិតត្
 ម
រឹ ថ្
 ងៃ

ទី31 ខែធនូ ្ ឆ្នាំ2017 ធនាគារជាតិនៃ
 កាណាដា នៅតែជាភា
 គហ៊ុនិកដ៏ធំរបស់ធនាគារABA ដោយ

មានភាគហ៊ុន90% នៃភាគហ៊ុនសរុបរបស់ធនាគារABA។ ធនាគារជាតិនៃ
 កា
 ណាដា គឺជា
 ធនាគារ

ស្ថិតក
 ្នុងល
 ំដាប់ថ
 ្នាកធ
់ ទ
ំ ី 6 នៅកាណាដា, ជាធនាគារឈានមុខគេ
 ន ៅទីក្រុងគេប៊ិច, និងជាជម្រើស
ទី1ស
 ម្រាប់ស
 ហគ្រាសខ្នាតតូចន
 ិងម
 ធ្យមទាំងឡា
 យ។

55, ម៉ាសី៊នដាក់ប្រាក់ជាង100, ម៉ាស៊ីនATM ជាង210 ទូទាំងប្រទេស ធនាគារABA អា
 ចបម្រើ
អតិថិជនបានកាន់ត ែច្រើន ជាមួយន
 ឹងប
 ណ្តាញសេ
 វាហិរញ្ញវត្ថុទន�
ំ ើបឈា
 នមុខរ បស់ខ
 ្លួន។

ធនាគារ ABA មានក្រុមការងារប្រកបដោយជនា
ំ ញវជ
ិ ជ
ជា្ វី ៈ ដែលប្តេជ្ច
ញា ត
ិ ខ
្ត ស
្ព ក
់ ង
នុ្ កា
 រថែរកសា
្ និងល�
 ក
ើ 
កម្ពសប់ ្រសិទភា
្ធ ពការងារ។ គណៈគ្រប់គ្រ
 ងចម្រុះជាតិសា
 សន៍ នាំម
 កជន
ូ ន
 វូ ជំនាញដែលមានគណ
ុ ភាព
ខ្ពស់ និងធ្វ
 ើឲ្យធនាគារ ABA អាចអនុវត្តស្រ
 បតាមស្តងដា
់ អ
 ន្តរជាតិទា
 ំងផ្នែ
 កសេវា និងស
 ុវត្ថិភាព។

ទសស្ នាវដ្ហ
តី រិ ញ្ញវត្ថុដែលលេចធ្លោប
ផ
ំ ត
ុ ក
ង
នុ្ ព
ភ
ិ ពលោក បានទទួលសល
គា្ ល�
់ ក
ើ ច
ិ ខ
្ច ត
ិ ខំប ្រឹងប្រែ
 ង និង
ផ្តលក
់ ិត្តិនាមជូនធ
 នាគារ ABA ក្នុងកា
 រនាម
ំ កនូវផ
 លិតផ
 លនិងសេ
 វាកម្មល
 ប
្អ ំផុតជ
 ូនដ
 ល់អ
 តិថិជន៖
�

ទស្សនាវដ្តី Euromoney បានផ្តលក
់ ិត្តិនាមដល់ធនាគារABA ថាជាធនាគារដឆ្ន
៏ ម
ើ បំផុត

ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ
 ្នាំ2014 ដល់ 2017។
�

ទស្សនាវដ្តី Global Finance បានផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់ធនាគារABA ថាជាធនាគារដ៏ឆ្នម
ើ 
បំផុតប ្រចាំប ្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ
 ្នាំ2015 ដល់ 2018។

�

ទស្សនាវដ្តី The Banker បានប្រសិទ្ធនាមដល់ធ
 នាគារ ABA ថាជាធនាគារឆ្នើមប ្រចាំឆ្នាំ
2014 និង 2016 របស់ប្រទេសកម្ពុជា។
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នៅក្នុងឆ្នាំ2017 ធនាគារABA បានក្លាយជា
 ធនាគារកនុង
្ ប្រទេសកម្ពុជាដំបូង
គេដែលទទួលបា
 នចំណាត់ថ
 ្នាកឥ
់ ណទានចំនួន2
 ពីស
 ្ថាប័នអ
 ន្តរជាតិក
 ំពូល៖
‘B’ ចំណាត់ថ្នាក់រយៈពេលវែងនិងខ្លី
ពីទ
 ភ
ី ្នាក់ងារវាយតម្លៃ Standard & Poor’s
(S&P) Global Ratings
‘B+’ ចំណាត់ថ
 ្នាករ់ យៈពេលវែង
ពីទ
 ភ
ី ្នាក់ងារវាយតម្លៃ Dagong Global Credit
Rating (ហុងកុង)


ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃរបស់យ�ើង
ចក្ខុវិស័យរបស់យ�ើង
ចក្ខុវិស័យរ បស់ធ
 នាគារគឺដ�ើម្បីក្លាយជាធនាគារលំដាប់លេ
 ខ1ប្រចាំប្រទេសល�ើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់សេវាធនាគារដែលអាចពឹងពាក់បា
 ន, ងាយស្រួលប្រើប្រាស់, មានបច្ចេកវិទ្យាទ
 ំន�ើបឈា
 នមុខ, និង
ងាយស្រួលកង
នុ្ កា
 រទៅទទួលយ
 ក។ យ�ើងមា
 នបណ
ំ ងកយ
លា្ ជាធ
 នាគារមយ
ួ ដែលប្រជាពលរដ្ឋក
 ម្ពុជាជ�ឿទុកច
ត
ិ ក
្ត ង
នុ្ កា
 របពេ
ំ ញតម្រូវការសេវាធនាគារផល
ទា្ ខ
់ ន
្លួ និងសេវាធនាគារសម្រាប់អា
 ជីវកម្ម។

បេសកកម្មរ បស់យ�
 ើង
បេសកកម្មរបស់យ�ើង គឺដ�ម
ើ ្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា, អាជីវកម្មកម្ពុជា, និងពលរដ្ឋកម្ពុជាកនុង
្ ការកសាងអនាគតកាន់តែទូលំទូលាយ និងត្រចះត្រចង់សម្រាប់ខ្លួន និងប្រទេសជាតិតាមរយៈ
ការផ្តលសេ
់ វាធនាគារប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ និងប
 ច្ចេកវិទ្យាទ
 ំន�ើបប
 ំផុតក
 ្នុងវ ិស័យធ
 នាគារសម្រាប់ទា
 ំងអស់គ្នា។

យ�ើងចាត់ទ
 ុកខ
 ្លួនឯ
 ងថាជាដៃគដ
ូ ល
៏ ម
្អ ួយស
 ម្រាប់ស
 ហគមន៍ក
 ម្ពុជាក៏ដូចជា
 អាជីវកម្ម និងប
 ុគ្គលឯ
 កជនផងដែរ។ យ�ើងនៅទីនេះ ដ�ើម្បប
ី ម្រើសេវាកម្មជ
 ូនប ្រទេសកម្ពុជា។

គុណតម្លៃរ បស់យ�
 ើង
គុណត
 ម្លៃរ បស់យ�
 ើងបានបង្កើតជា
 គ្រឹះដ
 ស
៏ ំខាន់ស
 ម្រាប់អា
 ជីវកម្មរ បស់យ�
 ើង។ យ�ើងជ�ឿជាក់ល�សា
ើ រសំខាន់នៃ
 ៖

សុចរិតភា
 ព និងសេ
 ចក្គោ
តី រព

ទំនុកច
 ិត្ត និងភា
 ពជាដៃគូ

វិភាគទាន

នៅធនាគារ ABA យ�ើងចា
 ត់ទ
ក
ុ ច
ណ
ំ ច
ុ នេះជា
 កា
 រទទួលខ
ស
ុ 

នៅធនាគារ ABA យ�ើងនៅទនេះ
ី ដ�ើម្បីជួយស
 ម្រួល និងជា
 

នៅធនាគារ ABA យ�ើងមា
 នបណ
ំ ងផល
្ដ វ់ ភា
ិ គទានជាវជ
ិ មា
្ជ នដល់

ដ៏ល
 ដែ
្អ លអតិថិជនរបស់យ�
 ើងអាចជ�ឿទុកច
 ិតបា
្ត ន។

សម្រាប់កា
 ររស់នៅរបស់អ
 តិថជ
ិ នរបស់យ�
 ង
ើ ក៏ដ
ច
ូ ជា
 ស
 ម្រាប់

គុណភាពនៃសេវាកម្ម

និរន្តរភាព និងក
 ំណ�ើន

ក្រមសីលធម៌ និងស
 ុជីវធម៌

នៅធនាគារ ABA យ�ើងខ
 ិតខំស្វែ
 ងរកដំណោះស្រាយដ�ើម្បី

នៅធ នាគារ A B A  យ�ើ ង តែងតែគិតគូរអ
 ំពីអនាគតរបស់

ធនាគារ ABA យ�ើងមា
 នការយកចត
ិ ទ
្ត ក
ុ ដា
 ក់ច
 ពំ ោះការទទួល

ផងដែរ។ យ�ើងស
 ូមប
 ង្ហាញន
 ូវកា
 រប្តេជ្ញាចិត្តដមោះ
៏ ម
 ុតដ
ច
ូ គា
 ្ន

សីលធម៌ និងស
 ជ
ុ វី ធម៌រ វាងគន
នា្ ង
ឹ គ
 នា ព្ ោលគទា
ឺ ង
ំ ន ៅកង
នុ្ និង

ត្រូវខ
 ្ពសរ់ បស់ធ
 នាគារដែលត្រូវបម្រើសេវាជូនរា
 ល់អ
 តិថិជន
ប្រកបដោយភាពសុចរិត និងសេ
 ចក្គោ
តី រព។

ឆ្លើយតបចពំ ោះរាល់ត
 ម្រូវការសេវាធនាគារទាង
ំ អស់។ យ�ើង
មានបណ
ំ ងផល
្ត សេ
់ វាកម្មធ
 នាគារប្រកបដោយទន
ំ ក
ុ ច
ត
ិ ្ត នង
ិ 
មានបច្ចេកវិទយា
្ ទ
 ន�
ំ ប
ើ ប
ផ
ំ ត
ុ ស
 ម្រាប់អ
 តិថជ
ិ នកម្ពុជាទាង
ំ អស់

របស់យ�ើង ពោលគក
ឺ ្នុងត
 ួនាទីជា
 ជ
 ំនួយការគ្រប់គ្រងគណនី
ផ្ទាល់ខ្លួន ឬគណនីអា
 ជីវកម្មរ បស់លោ
 កអ្នក។

ជំនយ
ួ កា
 ររបស់លោ
 កអក
្ន ។ យ�ើងខ
ត
ិ ខំធ្វ
 ឲ
ើ យ្ ខ
ន
្លួ ក
 យ
លា្ ជា
 ដៃ
 គូ

ធនាគារយ�ើង និងប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជា

ចំពោះបុគ្គលិករបស់យ�
 ង
ើ ក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់យ�
 ង
ើ ផង
ដែរ។ នេះ គឺជា
 វ ធ
ិ សា
ី ស្រ្តមយ
ួ ដែ
 លអាចឲយ្ យ�
 ង
ើ ធា
 នាបាននវូ 
ការរីកចម្រើនប ្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ធ
 នាគារ។

ប្រទេសកម្ពុជា។ យ�ើងច
 ង់ដ�
 រើ ត
 នា
ួ ទីដែ
 លផល
្ត សា
់ រប្រយោជន៍
អនាគតរបស់ប ្រទេសទាំងម
 ូលផ
 ងដែរ។

ខុសត្រូវផ្នែ
 កសង្គមរ បស់យ�
 ង
ើ ។ យ�ើងន
ង
ឹ អ
 នុវតស
្ត ង
្ត ដា
់ រក្រម

ក្រៅធនាគារ។ ទាំងនេះ គឺជា
 គោលការណ៍ដែ
 លបង្កត
ើ ឡ�
 ង
ើ 
ជាមល
ូ ដ្ន
ឋា គ្រឹះ
 ស
 ម្រាប់ទ
 នា
ំ ក់ទ
ន
ំ ងប្រចាំថ្
  ជា
ងៃ មួយអ
 តិថជ
ិ ន

និងស
 ហគមន៍ដែ
 លយ�ង
ើ ក
ព
ំ ង
ុ ផ
ល
្ត សេ
់ វាជន
ូ ក៏ដ
ច
ូ ជា
 ជា
 ម
យ
ួ 
បុគ្គលិករ បស់យ�
 ើងផងដែរ។
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ការគូសប
 ញ្ជាកអ
់ ំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
2015

2016

2017

ប្រាក់បញ្ញើសរុប

654.4

855.8

1,264.5

ឥណទានដុលស
 រុប

483.7

789.1

1,235.7

មូលធន

100.0

129.0

200.2

ទ្រព្យសកម្មសរុប

805.6

1,098.5

1,639.4

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ

32.0

54.2

87.1

ចំណូលថ្លៃសេវា និងកម្រៃជ�ើងសាសុទ្ធ

8.29

13.4

16.1

ចំណេញសុទ្ធ

16.0

29.0

46.2

ROAE

19.5

25.3

28.1

ROAA

2.4

3.1

3.4

ថ្លៃដ�ើម / ចំណូល

46.4

39.4

37.3

អនុបាតសាច់ប្រា
 ក់ងាយស្រួល

54.1

73.2

91.7

ប្រាក់បញ្ញើធ�ៀបនឹងឥ
 ណទានសរុប

73.9

92.2

97.7

អនុបាតសោធនភាព

15.8

17.4

19.5

33

42

51

1,018

1,644

2,439

ម៉ាស៊ីន ATM

128

167

204

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត

338

416

482

អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ

85,607

141,734

232,418

អ្នកខ្ចីប្រាក់

14,700

26,226

92,640

អ្នកប្រើសេវាធនាគារតាមអុីនធឺណិត

42,939

65,273

76,680

អ្នកប ្រើសេវាធនាគារតាមទូរស័ពដៃ
្ទ 

11,488

43,918

102,103

ឆ្នាំសារព�ើពន្ធគិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ
តារាងតុល្យការ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

គណនីលទ្ធផល (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ (%)

ព័ត៌មានទូទៅ
សាខាប�ើកដំណ�ើរការ
បុគ្គលិក
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លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

ទ្រព្យសកម្ម

គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក

806

គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក

1,099

1,640
ក�ើនឡ�ើង 49%

16

29

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

2015

2016

2017

ប្រាកបញ្ញើ

2015

2016

គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក

856

1,265
ក�ើនឡ�ើង 48%

484

2017

2015

789

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

2015

2016

ភាគហ៊ុនរបស់ម្ចាស់ភាគទុន

129

2016

ក�ើនឡ�ើង 57%

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

2016

2017

142

ក�ើនឡ�ើង 64%

គិតជាពាន់

200

ក�ើនឡ�ើង 55%

86

2017

2015

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

2015

1,236

ចំនួនគណនី

គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក

100

2017

ប្រាក់កម្ចី

គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក

654

46

ក�ើនឡ�ើង 59%

232

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

2016

2017
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ព័តមា
៌ នទូទៅ

អ្នកដា
 ក់ប
 ្រាក់បញ្ញើសរុប

អ្នកខ
ស
្ចី រុប

កើនឡើង 64%

កើនឡើង 43.5%

គិតជាពាន់

គិតជាពាន់

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

2017

232.4

2017

37.6

2016

141.7

2016

26.2

2015

85.6

2015

14.7

កាតបានចេញសរុប

អ្នកប
 ្រើប្រាស់កម្មវិធី ABA Mobile សរុប

កើនឡើង 55%

កើនឡើង 132%

គិតជាពាន់

គិតជាពាន់

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

2017

171.6

2017

102.1

2016

110.7

2016

43.9

2015

74.2

2015

11.5
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សាខាបើកដំណើរការ

បុគ្គលិកសរុប

កើនឡើង 21.4%

កើនឡើង 48.3%

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

2017

51

2017

2,439

2016

42

2016

1,644

2015

33

2015

1,018

ម៉ាស៊ីនអ
 េធីអឹមសរុប

ម៉ាស៊ីនឆ
 ូតកាតសរុប

កើនឡើង 22.2%

កើនឡើង 15.9%

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

ធ�ៀបនឹងឆ្2
នាំ 016

2017

204

2017

482

2016

167

2016

416

2015

128

2015

338
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សមិទ្ធផលក្នុងឆ
 ្នាំ2017

ឡូហ្គោថរ្មី បស់ធ
 នាគារ ABA

ការពង្រីកបណ្តាញសា
 ខា

ដាក់ដ
 ំណ�ើរការសេវាទូទាត់ប្រា
 ក់

ការចាប់ផ្តើមនៃ
 សេវាប�ើកគ
 ណនី

អនឡាញPayWay

ធនាគារតាមអនឡាញ

ឡូហ្គោថរ្មី បស់ធ
 នាគារ ABA

ABA ឆ្លងកា
 ត់កា
 រពង្រីក

ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកា
 រផ្តល់

ដ�ើម្បីផ្ដលភា
់ ពងាយស្រួលដល់

ផ្លូវការ ដែលសប
 ញ្ជាកព
់ ភា
ី ព

អារម្មណ៍ ជាម
 ួយសា
 ខាថច
្មី ំនួន

ល្អប
 ំផុតដ
 ល់អ
 តិថិជន ABA

បានសម្រេចដាក់ឲ
 ្យដ
 ំណ�ើរការ

ត្រូវបានសម្ពោធដា
 ក់ឲ
 ្យប ្រើជា
ជាដៃគដ
ូ ៏រឹងមា
 ំ និងកា
 រគាំទ្រព
 ី

ម្ចាសភា
់ គហ៊ុនដ
 ធ
៏ រំ បស់យ�
 ើងគឺ
ធនាគារជាតិនៃកាណាដា។

ឡូហ្គោថរ្មី បស់ ABA នេះ ឆ្លុះ
បញ្ចាំងស
 មិទ្ធផលសំខាន់ៗ

ថ្មីៗរ បស់ធ
 នាគារ ដូចជា
 ទំនាក់
ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយ
ធនាគារជាតិនៃកាណាដា 

ដែលបានក្លាយជាភាគហ៊ុនិក

ធំជាងគេរបស់ABA នៅក្នុងឆ
 នាំ្

2016។ ដោយមានការគាំទ្រពី
ភាគហ៊ុនិកធ
 បែ
ំ បនេះ ធនាគារ

ABA កាន់ត ែមានឱកាស

ច្រើនថែមទ�ៀត ក្នុងកា
 រធ្វើ

ប្រតិបត្តិការនៅកនុង
្ ប
 រិយាកាស
ទីផ្សារមួយដែ
 លពោរពេញ

ដោយការប្រកួតប ្រជែងខ្ពស់

និងក
 ្នុងកា
 រទទួលបា
 នជំនាញ
ពិសេសពធ
ី នគារដែលមាន
ប្រវត្តិឈរជ�ើងក
 ្នុងវ ិស័យ
ធនាគារជាង150ឆ្នាំ។

10 | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

បណ្ដាញប
 ន្ថែម គួរឲ
 ្យចាប់

8 និងការិយាល័យប្តូរប្រា
 ក់

ដំបូងគេ
 របស់ធ
 នាគារ ABA
ត្រូវបានប�ើកដ
 ំណ�ើរការ។

ក្នុងរា
 ជធានីភ
 ្នំពេញ ធនាគារ

ABA បានបន្ថែមសាខាចំនួន
2ទ�ៀតនៅមឫ
តុំ្ ស្សីកែវ, ផ្សារ
ដ�ើមថ
 ្កូវ និងកា
 រិយាល័យប្តូរ

ប្រាក់របស់ ABA ដំបូងគេ
 នៅមតុំ្
ទួលទំពូង។

ដំណោះស្រា
 យហិរញ្ញវត្ថុដែល
បានប�ើកដ
 ំណ�ើរការសេវា

ទូទាត់ប្រា
 ក់ថរ្មី បស់ខ
 ្លួនដែ
 ល
មានឈ្មោះថា PayWay។

សេវានេះ ត្រូវបានបង្កើតឡ�
 ើង
សម្រាប់ផ
 ្តលភា
់ ពងាយស្រួល
ដល់អា
 ជីវកម្មក
 ្នុងស្រុ
 កដែល

មានបំណងចង់ល
 ក់ផ
 លិតផល
ឬសេវាកម្មរ បស់ខ
 ្លួនតា
 ម

អនឡាញ ហ�ើយអា
 ចទទួល
បានប្រាក់ភ្លាមៗក្នុងគ
 ណនី

នៅតាមខេត្ត ABA ក៏បា
 ន

របស់ព
 ួកគេ
 ។ សេវាPayWay

បាវិត, ស្រុកឧត្តុង្គ, មោងឫស្សី,

ដែលមានសុវត្ថិភាព, ងាយ

អង្គស្នួល។ បណ្តាញសា
 ខាទាំង

ងាយស្រួលដឡ�
ំ ើងជាមួយ

កាន់ត ែជិតអ
 តិថិជន និងជ
 ួយ

អាជីវកម្មតា
 មអនឡាញដែល

របស់ព
 ួកគេ
 មិនថា
 ជាលក្ខណៈ

លាស់និងពេ
 ញនិយមនៅកនុង
្ 

បន្ថែមសាខា6 ទ�ៀតក្នុងក្រុ
 ង

របស់ ABA ជាដំណោះស្រា
 យ

ស្អាង, ក�ៀនស្វាយ, និងស្រុ
 ក

ស្រួលក្នុងកា
 រប្រើប្រាស់, និង

អស់នេះ 
 នឹងជ
 ួយឲ
 ្យ ABA ខិត

វិបសាយ ដែលស័ក្តិសមនឹង

សម្រួលដ
 ល់ត
 ម្រូវសេ
 វាធនាគារ

ជាវិស័យម
 ួយក
 ំពុងត ែរីកលូត

បុគ្គល ឬអាជីវកម្មឡ�
 ើយ។

ប្រទេសកម្ពុជា។

អតិថិជនថ្មីៗរ បស់ខ
 ្លួនABA

សេវាប�ើកគ
 ណនីធ
 នាគារតាម
អនឡាញ ដែលសេវាទំន�ើប
មួយនេះអា
 ចឲ្យអតិថិជនថ្មី

ស្នើស
 កា
ុំ រប�ើកគ
 ណនីធ
 នាគារ

ABA ពីផ្ទះ ឬកន្លែងធ្វើការរបស់
ខ្លួន។ ខណៈពេលដែលពួក

គេធ្វើការស្នើសតា
ុំ មអនឡាញ
អតិថិជនអាចជ្រើសយ
 ក

ប្រភេទគណនីណា
 ម
 ួយដែ
 ល

ស័ក្តសមនឹងត
 ម្រូវកា
 រប្រើប្រាស់
សេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃ ឬកនុង
្ 

គោលបំណងសន្សរំ បស់ព
 ួកគេ 


ដោយពួកគេ
 អាចស្នស
ើ ព
ុំ ទ
ី ណា
ី 
ក៏បា
 ន ពេលណាក
 បា
៏ ន។ រឹត

តែពិសេសទៅទ�ៀត សេវានេះ
អាចប្រើបានទាំងព
 ីរភាសា គឺ
ភាសាអង់គ្លេស និងភា
 សាខ្មែរ

ហ�ើយមានទម្រង់បែ
 បបទដែល
ងាយស្រួលប្រើប្រាស់សម្រាប់
អតិថិជន។

ពានរង្វានអ
់ ន្តរជាតិ

ចំណាត់ថ
 ្នាកឥ
់ ណទានអន្តរជាតិ

វឌ្ឍនភាពនៃការទូទាត់ម
 ិនប ្រើ

ការពង្រីកកិច្ចសហការជាដៃ
 គូ

សាច់ប្រាក់

ជាមួយមេនូឡាយហ្វ៍

នៅក្នុងឆ
 2
នាំ្ 017  ធនាគារABA

ធនាគារ ABA បានក្លាយជា

ធនាគារ ABA បានសហការ

ធនាគារ ABA និងក្រុ
 មហ៊ុន

ឆ្នើមប
 ំផុតក
 ្នុងប ្រទេសកម្ពុជា”

ដែលបានទទួលច
 ំណាត់ថ
 ្នាក់

ក្នុងទ
 ីផ្សារ ដ�ើម្បព
ី ង្រីកបរិយាបន្ន

ខេមបូឌា បានចុះក
 ិចព្រ
្ច ម

ទទួលបា
 នពានរង្វាន់ “ធនាគារ
ពីទ
 ស្សនាវដ្ហ
តី ិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

ដ៏ល្បឈា
ី នមុខគេ
 គឺទ
 ស្សនាវដ្ដី 

Global Finance និង

ទស្សនាវដ្ដី Euromoney។
ទស្សនាវដ្អ
តី ន្តរជាតិទា
 ំងពីរ

នេះ បានទទួលស
 ្គាល់កិច្ចខិតខំ
ព្យាយាមខ្នះខ្នែ
 ងក្នុងកា
 រ

ប្រើបច្ចេកវិទ្យា ដ�
 ើម្បប
ី ង្កើត
ដំណោះស្រា
 យហិរញ្ញវត្ថុ,

វិវឌ្ឍនភាពចំបងៗនៃកិច្ច

ប្រតិបត្តិការ និងប
 ណ្តាញ

ធនាគារទម
ី ួយក
 ្នុងប ្រទេសកម្ពុជា
ឥណទានអន្តរជាតិច
 ំនួន2
។

ភ្នាក់ងារ Standard & Poor’s

(S&P) Global Ratings បាន
ផ្តលច
់ ំណាត់ថ
 ្នាក់ ‘B’ រយៈ

ពេលវែង និងខ
 ្លីដល់ធ
 នាគារ

ABA ដែលបញ្ជាកព
់ កា
ី រទទួល

ស្គាលស
់ ្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ កម្រិត
មូលធន និងប ្រវត្តិរឹងមាំនៃ

ទ្រព្យសកម្ម។ ក្នុងឆ
 ្នាំជាមួយ
គ្នានេះ ទីភ្នាក់ងារ Dagong

Global Credit Rating (ស្ថិត

សាខា, ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ, និង

ក្នុងទ
 ីក្រុងហុងកុង) បានផ្តល់

កម្ពសប
់ ទដ្ឋាននៃបទពិសោធ

ជាមួយក
 ម្រិតឥណទានដែល

ការបន្តកា
 រប្តេជ្ញាកនុង
្ កា
 រល�ើក

របស់អ
 តិថិជនជាម
 ួយ ផលិត

ផល និងសេ
 វានានា តាមរយៈ

យុទ្ធសាស្ត្រធនាគារឌីជីថល ក៏

ដូចជា
 បច្ចេកវិទ្យាទ
 ំន�ើបផ្សេ
 ងៗ
ទ�ៀតរបស់ធ
 នាគារ ABA។

ចំណាត់ថ
 ្នាក់ ‘B+’ រយៈពេលវែង
មានស្ថិរភាព។ សមិទ្ធផលទាំង
អស់នេះ 
 ឆ្លុះប
 ញ្ចាំងឲ
 ្យឃ�ើញពី

កិចខ
្ច ិតខ
 ំប្រឹងប្រែ
 ង និងកា
 រប្តេជ្ញា
ចិតរ្ត បស់ ABA ដែលស័ក្តិសមជា
ស្ថាប័នហ
 ិរញ្ញវត្ថុមួយ គួរជា
 ទីទ
 ុក
ចិតរ្ត បស់អ
 តិថិជន។

ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនធ
 ំៗ2
 ន ៅ

ហិរញ្ញវត្ថុ និងព
 ង្រឹងកា
 រទូទាត់

តាមឌីជីថលក្នុងប ្រទេសកម្ពុជា។
កិចស
្ច ហការជាមួយក្រុមហ៊ុន

Pi Pay ដែលជាក្រុមហ៊ុននា
 ំមុខ
ផ្នែកកម្មវិធទ
ី ូទាត់ម
 ិនប ្រើសាច់

ប្រាក់ក្នុងប ្រទេសកម្ពុជា អាចឲ្យ

អ្នកប ្រើប្រាស់ ABA Mobile និង

Pi Pay Wallet ផ្ទេរប្រាក់ទៅមក

រវាងកម្មវិធទា
ី ំងព
 ីរបា
 នយ៉ាងឆាប់
រហ័ស និងងា
 យស្រួល។ ការ

បន្ថែមដៃគរូ វាងធនាគារ ABA

និងក្រុ
 មហ៊ុនស្មាត Axiata ជា

ក្រុមហ៊ុនទ
 ូរស័ពច
្ទ ល័តឈា
 នមុខ
ក៏បា
 នផ្តលជ
់ ូនន
 ូវមធ្យោបាយ

ផ្ទេរប្រាក់ទៅមកដែលរលូនរ វាង

ABA Mobile និង SmartLuy

 ឹងប
 ណ្តាញភ
 ្នាក់
Wallet ជាមួយន
ងារ SmartLuy នានាដែលមាន
នៅទូទាំងប ្រទេស។

ធានារ៉ាបរ់ ងមេនូឡាយហ្វ៍

ព្រៀងសហការជាដៃគូផ
 ្ដាចម
់ ុខ
រយៈពេល15ឆ្នាំបន្ថែម ជាមួយ
គ្នា។ កិចព្រ
្ច មព្រៀងនេះបា
 ន

កំណត់ថា
  មេនូឡាយហ្វ៍គឺដៃ
 គូ
ផ្គត់ផ្គងផ
់ លិតផលធានារ៉ាប់រង
អាយុជីវិតត ែមួយគ
 ត់ស
 ម្រាប់
អតិថិជនរបស់ ABA។

កិចស
្ច ហប្រតិបត្តិការរវាង

ក្រុមហ៊ុនផ្នែ
 កហិរញ្ញវត្ថុ និង
ធានារ៉ាប់រងធទា
ំ ំងព
 ីរនេះ 


អាចជួយធា
 នាបានថា ក្រៅ

ពីផ
 លិតផលសន្សរំ យៈពេល

ខ្លីរ បស់ ABA អតិថិជនរបស់
យ�ើងក៏អាចទទួលបា
 ន

ផលិតផលសន្សរំ យៈពេលវែង
សម្រាប់កា
 រសិក្សារ�
 ៀនសូត្រ
របស់ក
 ូនៗរបស់ព
 ួកគេ 
 ឬ

ជាការសន្សស
ំ ម្រាប់កា
 រចូល

និវត្តនរ៍ បស់ខ
 ្លួនគេ
 ផ្ទាល់ជាមួយ
ក្រុមហ៊ុនធា
 នារ៉ាប់រងនេះ។
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ជំហានជោគជ័យ
2012

2013

2014

ធនាគារ Vietcom Bank (វ�ៀតណាម) បាន
បន្ថែមទៅកនុង
្ ប
 ណ្តាញធ
 នាគារទំនាក់ទ
 ំនង។

ធនាគារ ABA គឺជា
 ធនាគារកម្ពុជាទម
ី ួយដែ
 ល
ការពារម្ចាស់ប័ណ្ណ VISA និង Mastercard
ដោយប្រើប្រាស់សេវា 3D-SECURE។

ធនាគារ ABA បានចាប់ផ្ដ
 ើមមា
 នប្រតិបត្តិការ
របស់ខ
 ្លួនជា
 មួយ IME ដែលជាក្រុ
 មហ៊ុនផ
 ្ដល់
សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិព
 បី ្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ក្នុងគោ
 លបំណងផ្ដលឲ
់ ្យអតិថិជននូវបណ្ដាញ
បន្ថែមសម្រាប់ផ្ញ
 ើ និងទ
 ទួលប្រា
 ក់ក្
 រៅ
ប្រទេស។

ទស្សនាវដ្ធ
តី នាគារនិងហ
 ិរញ្ញវត្ថុអាស៊នី ៅ
ប្រទេសសិង្ហបុរបា
ី នផ្តលរ់ ង្វានដ
់ ល់ធ
 នាគារ
ABA ជា “ធនាគារលក់រា
 យប្រចាំឆ្នាំនៅ
កម្ពុជា”។
វត្តមាន ATM បានពង្រីកសេវាកម្មច
 ំនួន 30%
ដែលនាំឲ្យមានម៉ាស៊ីន ATM សរុបច
 ំនួន
41កន្លែង។
ផ្តោតការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ខ
 ្ពសល�
់ កា
ើ រ
ចំណាយជួសជ
 ុលសា
 ខាការិយាល័យ
កណ្តាលរ បស់ធ
 នាគារដោយបង្កើនវ ត្តមាន
នៅក្នុងខេ
 ត្តស�ៀមរាបតាមរយៈការផលាស
្ ់ប្តូរ
ទីតាំងទ ៅកាន់កា
 រិយាល័យដែ
 លធជា
ំ ងមុន។
យោងតាមផែនការពង្រីកសាខា និងប
 ណ្តាញ
ATM របស់ខ
 ្លួន ធនាគារ ABA បានប�ើកសា
 ខា
មួយទ�ៀតនៅស្ទឹងមា
 នជ័យក
 ្នុងរា
 ជធានី
ភ្នំពេញ។

ធនាគារ ABA បានប�ើកដ
 ំណ�ើរការសាខា
ដែលមានផ្តលសេ
់ វាពេញលេញចំនួន
ប្រាំមួយនៅកនុង
្ ក្រុងតាខ្មៅ, ខេត្តតា
 កែវ,
ក្រុងព្រះសីហនុ, សង្កាតចោ
់ មចៅ, សង្កាត់
ច្បារអំពៅ និងខេ
 ត្តកំពង់ស្ពឺ។
ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ
 ្យដំណ�ើរការម៉ាស៊ីន
ដាក់សា
 ច់ប្រា
 ក់បម្រើសេវាខ្លួនឯ
 ង ដែលរួម
បញ្ចូលទា
 ំងល
 ក្ខណៈពិសេសនៃការដាក់ប្រាក់
បញ្ញើ និងកា
 រទូទាត់បា
 ន 24ម�៉ោងក្នុងម
 ួយថ្
 ងៃ
និង7
 ថ្ងៃក្នុងម
 ួយសប្តាហ៍។
ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ
 ្យដំណ�ើរការជាផ្លូវ
ការនូវក
 ម្មវិធប
ី ញ្ចុះត
 ម្លៃ ABA Point សម្រាប់
ម្ចាសកា
់ តដមា
៏ នតម្លៃទា
 ំងអស។
ធនាគារ ABA បានឈ្នះពា
 នរង្វាន់ “ផ្នែក
បច្ចេកវិទ្យានិងប ្រតិបត្តិការធនាគារកនុង
្ ស្រុ
 ក
ប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជា” ពីទ
 ស្សនាវដធ
្តី នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ី (ប្រទេសសិង្ហបុរី)។
ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ
 ្យដំណ�ើរការសេវា
អាទិភាព ABA Priority លំដាប់ខ
 ្ពសថ
់ ម
្មី ួយ
សម្រាប់អ
 តិថិជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុង
តម្លៃខ្ពស់។

ធនាគារ ABA បានចុះក
 ិចព្រ
្ច មព្រៀងជាមួយ
ក្រុមហ៊ុនច
 ិនឈ្

មោះ UnionPay
International។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ 
អនុញ្ញាតឲ
 ្យធនាគារ ABA អាចចេញ និងទ
 ទួល
យកកាត China UnionPay ក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ
ក្រុមហ៊ុន UnionPay International។
ធនាគារ ABA ត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមជា “ធនាគារ
ឆ្នើមប ្រចាំឆ
 ្នាំ” ដោយទស្សនាវដ្តី The Banker។
ធនាគារ ABA ត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមជា“ធនាគារ
ល្អប្រស�ើរប
 ំផុតន ៅកនុង
្ ប ្រទេសកម្ពុជាឆ្2
នាំ 014”
ដោយទស្សនាវដ្ហ
តី ិរញ្ញវត្ថុ Euromoney។
ធនាគារ ABA មានកំណ�ើន 56% នៅក្នុងក
 ម្រិត
ទ្រព្យសកម្ម ដែលក�ើនដ
 ល់ក
 ម្រិតខ្ពសប
់ ំផុតគ
 ួរ
ឲ្យកត់ស
 ម្គាលគ
់ ក
ឺ ន្លះលានដុល្លារអា
 មេរិក។
ធនាគារជាតិកា
 ណាដាបានក្លាយជាភាគហ៊ុនិក
របស់ធ
 នាគារ ABA នៅកនុង
្ ខែ
 កក្កដា ឆ្2
នាំ 014។
ការចូលរ ួមនេះ 
 នាំម
 កនូវអត្ថប្រយោជន៍ និង
ឱកាសជាច្រ
 ើនដល់ធ
 នាគារ ABA។
ធនាគារ ABA បានប�ើកដ
 ំណ�ើរការសាខាថ្មី
ចំនួនប្រា
 ំបី។ នេះគជា
ឺ ការពង្រីកបណ្ដាញដ
 ៏
ធំប
 ំផុតរ បស់ធ
 នាគារ ABA នៅក្នុងរ យៈពេល
មួយឆ
 ្នាំ។
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ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ
 ្យប្រើប្រាស់ដោយ
ជោគជ័យន
 ូវកម្មវិធី ABA Mobile ដែលជា
កម្មវិធធ
ី នាគារតាមទូរស័ពច
្ទ ល័តពេ
 ញលេញ
ដំបូងគេ
 មួយនៅកនុង
្ ប ្រទេសកម្ពុជា។

ធនាគារជាតិនៃ
 កាណាដា បង្កើនភា
 គហ៊ុនក
 នុង
្ 
ធនាគារ ABA ដល់ 90%។

ឡូហ្គូរបស់ ABA ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដ�ើម្បី
បញ្ជាកព
់ ស
ី មាជិកភាពក្នុងស
 ម្ពនពា
្ធ ណិជ្ជកម្ម
របស់ធ
 នាគារជាតិកា
 ណា
 ដា


ធនាគារ ABA បានចូលរ ួមជាមួយ Easy Cash
ដែលជាបណ្ដាញម
 ៉ាស៊ីន ATM ធំជា
 ងគេបំផុត
នៅកម្ពុជា។ គំនិតផ
 ្ដួចផ្ដើមនេះ 
 អនុញញាត
្ ឲ
 ្យអ្នក
កាន់ប
 ័ណ្ណ VISA របស់ធ
 នាគារ ABA ចូលទ ៅ
ប្រើប្រាស់គ
 ណនីធ
 នាគារ ABA របស់ខ
 ្លួនតា
 ម
រយៈម៉ាស៊ីន ATM របស់ធ
 នាគារជាដៃ
 គូ។

ប�ើកសា
 ខាថច
្មី ំនួន9
 ដែល5ក
 ្នុងច
 ំណោម
នោះស្ថិតន ៅមូលដ្ឋានស្រុ
 កនៃតំបន់ជ
 នបទ។

ធនាគារ ABA ចាប់ផ្ដ
 ើមចេញកាត UnionPay
International (UPI) និងក
 ្លាយជា
 អ្នកចេ
 ញកាត
UPI ធំជាងគេបំផុតន ៅកម្ពុជា។
ទស្សនាវដ្ដី Euromoney ផ្ដលពា
់ នរង្វានជ
់ ូន
ធនាគារ ABA ថាជា “ធនាគារលប្អ ្រស�ើរបំផុត
នៅកម្ពុជាប្រចាំឆ2
នាំ្ 015”។
ទស្សនាវដ្ដី Global Finance ប្រសិទ្ធនាម
ធនាគារ ABA ថាជា “ធនាគារដែលមានទីផ្សារ
លេចធ្លោជាងគេនៅកនុង
្ ប ្រទេសកម្ពុជាប្រចាំ
ឆ្2
នាំ 015”។
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគេហទំព័រ 
Booking.com ផ្ដលជ
់ ូនកា
 របញ្ចុះត
 ម្លៃព
 ិសេស
ចំនួន 6% ដល់អ
 ្នកកា
 ន់កា
 តរបស់ធ
 នាគារ ABA។
សាខាថច
្មី ំនួនប្រា
 ំបីត្រូវបានប�ើកឲ
 ្យដណ�
ំ
ើរការ
ដែលក្នុងនោះ

សាខាចំនួនប្រា
 ំនៅកម្រិតស្រុក
ក្នុងត
 ំបន់ជ
 នបទ។
ធនាគារជាតិកា
 ណាដាបង្កើនភា
 គហ៊ុនរ បស់ខ
 ្លួន
នៅក្នុងធ
 នាគារ ABA រហូតដ
 ល់ 42%។

ចាប់ផ្ដើមចេ
 ញកាតផ្លាទន�
ី ៀម ABA។

ធនាគារ ABA ទទួលពា
 នរង្វានធ
់ ំៗជា
 “ធនាគារ
ល្អប
 ំផុតនៅកម្ពុជា” ដោយទស្សនាវដ្ហ
ដី ិរញ្ញវត្ថុ
ឈានមុខរ បស់ព
 ិភពលោក The Banker,
Euromoney និង Global Finance។
ធនាគារ ABA ទទួលពា
 នរង្វាន់ “ធនាគារដែល
រីកចម្រើនល�ឿនជាងគេបំផុតផ្នែ
 កហិរញ្ញប្បទាន
ពាណិជ្ជកម្មន ៅកម្ពុជា” ពីទ
 ស្សនាវដ្ដីGlobal
Banking និង Finance Review។
ធនាគារ ABA ក្លាយជាគ្រឹះស្ថានហ
 ិរញ្ញវត្ថុមួយ
ក្នុងច
 ំណោមគ្រឹះស្ថានជា
 ច្រ
 ើនទ�
 ៀតដែល
អនុវត្តប ្រព័នទ
្ធ ូទាត់រហ
 ័សដ ោយអនុញញាត
្ ឲ
 ្យ
អតិថិជនផ្ញើ/ទទួលប្រា
 ក់ភ្លាមៗក្នុងច
 ណោ
ំ
ម
ធនាគារដែលប្រតិបត្បតិ ្រព័ននេះ
្ធ ។
កិចស
្ច ហប្រតិបត្តិការជាមួយមេនឡា
ូ យហ្វ៍
ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គងផ
់ លិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត
នៅតាមសាខាធនាគារ។
កិចស
្ច ហប្រតិបត្តិការជាមួយ Agoda.com
ដ�ើម្បីផ្ដលត
់ ម្លៃព
 ិសេសក្នុងកា
 រកក់ស
 ណ្ឋាគារ
ដល់អ
 ្នកកាន់កាត
 A
 BA។

កម្មវិធី ABA Mobile ជាប់ជា
 កម្មវិធទ
ី ូរស័ព្ទ
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលេខរ�ៀងទ1
ី សម្រាប់ប ្រព័ន្ធ
ប្រតិបត្តិការ IOS
ទស្សនាវដ្តី Global Finance ទទួលស្គាល់ ABA
ថាជា “អ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មដឆ្ន
៏ ើម
បំផុតក
 ្នុងប ្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ
 នាំ្2017“
សាខាថ្មីច
 ំនួន9 ត្រូវបានបន្ថែមចូលក
 នុង
្ ប
 ណ្តាញ
សាខារបស់ ABA
សេវាទូទាត់អ
 នឡាញ PayWay ត្រូវបានដាក់
ឲ្យដំណ�ើរការដ�ើម្បីពង្រឹងអា
 ជីវកម្មអ
 នឡាញក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា
សេវាប�ើកគ
 ណនីធ
 នាគារអនឡាញត្រូវបានប�ើក
ដ�ើម្បីជួយស
 ម្រួលដ
 ល់អ
 តិថិជនថ្មីៗ

ABA ត្រូវបានទទួលស
 ្គាលថា
់ ជា 
 “ធនាគារដ៏ឆ្នើម
បំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆនាំ្ 2017“ ដោយ

ទស្សនាវដ្តី Euromoney និងទ
 ស្សនាវដ្តី Global
Finance

ABA ក្លាយជាធនាគារដំបូងគេ
 ក្នុងប ្រទេសកម្ពុជា
ដែលមានចំណាត់ថ
 ្នាកឥ
់ ណទានអន្តរជាតិច
 ំនួន2

ABA បានចូលរ ួមកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជ
កម្មពិភពលោកនៃ IFC ដ�ើម្បគា
ី ំទ្រធុរកិច្ចកម្ពុជា
កិចព្រ
្ច មព្រៀងរយៈពេលវែងនៃកិចស
្ច ហការ
ជាដៃគូផ
 ្ដាចម
់ ុខ ត្រូវបា
 នចុះព្រមព្រៀងជាមួយ
មេនូឡាយហ្ក
វ៍ ម្ពុជា
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ការបន្តព
 ង្រឹងឲ្យកា
 ន់តែប្រស�ើរ
វឌ្ឍនភាពអាជីវកម្ម

ការតម្រូវចិតតា
្ត មភាពងាយស្រួលរបស់អ
 តិថិជនគជា
ឺ អាទិភាពចំបងរបស់យ�
 ើង។ ហេតុដ
 ូច្នេះ 
យ�ើងចង់ឲ
 ្យអតិថិជនរបស់យ�
 ើងទទួលបា
 នបទពិសោធដែលលប
្អ ំផុត ជា
 មួយន
 ឹងសេវាកម្មនា
 នា
មិនថា
 ន ៅតាមសាខាណាមួយ តាមការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារដោយខ្លួនឯ
 ង ឬនៅទក
ី ន្លែងឆងាយ
្ 
ណាមួយឡ�
 ើយ។

អតិថិជនថ្មីៗជាច្រើន ហ�ើយថែមទាំងរ ួមចណែ
ំ
កបង្កើនកា
 រប្រើប្រាស់សេវាតាមឌីជីថល ក៏ដ
 ូច
ជាជួយស
 ម្រួលដ
 ំណ�ើរការលទ្ធកម្មអ
 តិថិជនថផ
្មី ងដែរ។ ចំពោះសេវាថនេះ 
្មី បុគ្គលិកប �ើកគ
 ណនី
ដល់ក
 ន្លែង ឬបុគ្គលិក CAO ទៅដល់ទ
 ីកន្លែងអតិថិជនដ�ើម្បីណែនាំពួកគេឲ្យស្គាលព
់ សេ
ី វាសន្សំ
របស់យ�ើង ហ�ើយអាចប�ើកគ
 ណនីជ
 ូនគេ
 ភ្លាមៗ
 នៅនឹងក
 ន្លែងផទាល
្ ត់ ែម្តង។

ដ�ើម្បីធានាឲ្យបានថាអតិថិជនទទួលសេ
 វាល្អន ៅពេលមកធ្វើប ្រតិបត្តិការធនាគារនៅតាមសាខា
យ�ើងតែងតែផ្តលគ
់ ុណត
 ម្លៃ និងប ្រតិបត្យ
តិ ាង
៉ ខ
 ្ជាបខ
់ ្ជួនតាមបទដ្ឋានរបស់យ�
 ើងដែលមានដូច
ជា ឋិរភាព, ការគោរព, ភាពស្មោះត្រង់ជាដ�ើមក្នុងកា
 រផ្តលសេ
់ វាជូនអ
 តិថិជន ដែលនេះហ�ើយ
ជាចំណុចធ្វ
 ើឲ្យយ�ើងលេចធ្លោជា
 ងគេនៅកនុង
្ ទីផ្សារដែលពោរពេញដោយការប្រកួតប ្រជែងមួយ
នេះ។ មិនត ែប៉ុណ្ណោះ យ�ើងក
 គ
៏ ិតគូរពីភា
 ពងាយស្រួលផ្នែករាងកាយរបស់អ
 តិថិជនរបស់យ�
 ើង
ផងដែរ នៅពេលដែលពួកគេ
 ស្ថិតក
 ង
នុ្ បរិវេណធនាគាររបស់យ�
 ើង។ ហេតុដ
 ូច្នេះ យ�ើងបា
 នធ្វើការ
ជួសជុលឡ�ើងវ ិញជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រា
 យធទំ ៅល�អ
ើ គារសាខារបស់យ�
 ើងជាច្រ
 ើនកន្លែង ដោយ
អមជាមួយទ
 ីតាំងអ
 ង្គុយធ
 ំទូលាយជាងមុន, បន្ថែមចំណតយានយន្ត, និងប
 ពា
ំ ក់ម៉ាស៊ីនស
 ម្រាប់ធ្វើ
ប្រតិបត្តិការធនាគារដោយខ្លួនឯ
 ងបន្ថែមទ�ៀតផងដែរ ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក
 ណ�
ំ
ើនអ
 តិថិជនជា
បន្តប
 ន្ទាបរ់ បស់យ�
 ើង។

បន្ថែមពល�
ី កា
ើ រពង្រឹងគ
 ុណភាពសេវាកម្មនៅ ABA យ�ើងត ែងតែធ្វើការទៅល�កា
ើ របង្កើតន
 ូវវ ិធាន
ការឆ្លើយតបចំពោះសំណួរ ឬសំណូមពរនានារបស់អ
 តិថិជន ក៏ដ
 ូចជា
 ដោះស្រាយបណ្តឹងរ បស់
ពួកគេផងដែរ។ ក្រុមការងារផ្នែកមជ្ឈមណ្ឌលព
 ័ត៌មានដែលធ្វើការ24ម�៉ោងល�2
ើ 4ម�៉ោង បាននិង
កំពុងត ែបន្តតាមដាន, ផ្តលកា
់ រគាំទ្រ, និងដោះស្រាយរាល់ស
 ំណូមព
 ររបស់អ
 តិថិជនទាំងអស់
ដែលទទួលបា
 នពីប្រព័ទ្ធទូរស័ព្ទ hotline, ការជជែកតាម Live Chat, តាមប្រព័នប
្ធ ណ្តាញ
សង្គម, និងតាមរយៈបុគ្គលិកជ
 ួរមុខទា
 ំងអស់។ យ�ើងក
 បា
៏ នធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅល�ន
ើ ីតិវិធគ្រ
ី ប់
គ្រងបណ្តឹង (CMP) ដ�ើម្បអ
ី នុលោមតាមបញ្ញតិ្តនានាទាំងក
 ្នុង និងក្
 រៅស្ថាប័ន ហ�ើយយ�
 ើងកបា
៏ ន
បង្កើតក្រុ
 មដោះស្រាយបណ្តឹង (CRU) ដែលទទួលខ
 ុសត្រូវល�
 កា
ើ រទទួល, ដោះស្រាយ, និងឆ្ល
 ើយ
តបទៅនឹងប
 ណ្តឹងអ
 តិថិជន។ ក្រុមការងារមួយនេះ 
 មានតួនាទីយ
 ាង
៉ សំខាន់ស
 ម្រាប់ស
 ្ថាប័នយ�
 ើង
ក្នុងកា
 រធានាឲ្យបាននូវតម្លាភាពនៃនីតិវិធី និងដ
 ណ�
ំ
ើរការដោះស្រាយ ក៏ដ
 ូចជា
 តម្លាភាពនៃវិធី
ដោះស្រាយបណ្តឹងអ
 តិថិជនរបស់ធ
 នាគារយ�ើងទាំងមូលផ
 ងដែរ។

ខណៈពេលដែលយ�ើងបានដឹងថា
 អតិថិជនរបស់យ�
 ើងកាន់ត ែមមាញឹកជាមួយន
 ឹងក
 ិច្ចការងាររបស់
ពួកគេនោះ យ�ើងកបា
៏ នជ្រើសយ
 កវិធីសាស្ត្រដែលគិតមុនមួយជ
 ំហាន គឺនា
 ំយកសេវាធនាគារទៅ
ជូនអ
 តិថិជនដល់ក
 ន្លែង។ ក្នុងនោះ សេ

វាប�ើកគ
 ណនីដ
 ល់ក
 ន្លែងកត្
៏ រូវបានដាក់ឲ
 ្យដ
 ណ�
ំ
ើរការកនុង
្ 
ទីផ្សារនៅខែកក្កដា ឆ្2
នាំ 017។ នេះ គឺជា
 យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលអនុញញាត
្ ឲ
 ្យABA ទទួលបា
 ន
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ប្រតប
ិ ត្តិការអន្តរជាតិនិងហ
 ិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

ដោយជាផ្នែកមួយនៃ
 យុទ្ធសាស្ត្រប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ យ�ើងតែងត ែបន្តធ្វ
 ើការដ�ើម្បីបង្កើនក
 ិច្ច
សហការជាដៃគូ និងវ ត្តមានរបស់យ�
 ើងនៅល�ើឆាកអន្តរជាតិ។ នៅកនុង
្ ឆ
 2
នាំ្ 017 យ�ើងបា
 នបង្កើន
កិចស
្ច ហការដៃគជា
ូ មួយធ
 នាគារភ្នាក់ងារចំនួន2
 ទ�ៀតគឺ ធនាគារ Woori ក្នុងប ្រទេសកូរ៉ខា
េ ងត្បូង
និងធនាគារ JP Morgan Chase នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ដ�ើម្បផ
ី ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ
 តិថិជន
របស់យ�ើងនៅពេលដែលពួកគេមានបំណងចង់ផ្ញ
 ើ ឬទទួលប្រា
 ក់ដ ោយសុវត្ថិភាព។
ឆ្2
នាំ 017 ក៏ជា
 សក្ខីភាពនៃការរីកចម្រើនដគ
៏ ួរឲ្យកត់ស
 ម្គាលច
់ ពំ ោះប្រតិបត្តិការគណនីជា
 
លក្ខណៈអន្តរជាតិរ បស់ ABA ផងដែរ ដោយការផ្ទេរប្រាក់ចូលក្នុងប ្រទេសក�ើន 81%, ការផ្ទេរ
ប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសក�ើន 25%, និងកា
 រផ្ទេរប្រាក់ប្រើសេវា MoneyGram ក�ើន3
 6% ធ�ៀប
នឹងឆ
 2
្នាំ 016។ ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកណ�
ំ
ើននេះ 
 និងធា
 នាឲ្យបាននូវដ
 ណ�
ំ
ើរការការងារដែល
មានគុណភាពនិងប ្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក៏ដូចជា
 ដ�ើម្បីពង្រឹងទ
 ំនាក់ទ
 ំនងជាមួយធ
 នាគារដៃគទា
ូ ំងចាស់
ទាំងថ្មីរ បស់យ�
 ើង នាយកដ្ឋានអ
 ភិវឌ្ឍន៍ប ្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្
 រូវបានបង្កើតឡ�
 ើង រួមជាមួយន
 ឹង
ក្រុមជំនួយការនិងក្រុ
 មផ្នែកលក់ផ
 ងដែរ។

កម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទ
 ំនងនឹងហ
 ិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។ការណ៍ដែលយ�ើងមានទំនាក់ទ
 ំនងជាមួយ
បណ្តាញជា
 សកលបែបនេះ រួមជាមួយក
 ិចគា
្ច ំទ្រពធ
ី នាគារជាតិកា
 ណាដា ABA មានសមត្ថភាព
និងជ
 ំហរយ៉ាងរឹងមាំក្នុងកា
 រជួយជ្រោ
 មជ្រែងសហគ្រិនកម្ពុជា ដ�ើម្បព
ី ង្រីក និងណែ
 នាំអាជីវកម្ម
របស់ព
 ួកគេទៅកាន់ទ
 ីផ្សារតំបន់ ក៏ដ
 ូចជា
 ពិភពលោកផងដែរ។
កិចខ
្ច ិតខំប្រឹងប្រែ
 ងទាំងអស់នេះ បាននាំមកនូវពា
 នរង្វាន់ “ធនាគារហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មឆ្ន
 ើម
បំផុត” ពីទ
 ស្សនាវដ្តីGlobal Finance ដល់ធនាគារABA។ លក្ខខណ្ឌជ្រ
 ើសរ�ើ
 សអ្នកឈ
 នះ្ រ ួមមាន
ទំហបំ ្រតិបត្តិការធនាគារ, វិសាលភាពនៃការគ្របដណ្តបជា
់ សកល, សេវាបម្រើអ
 តិថិជន, តម្លៃ
ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប ្រជែង និងកា
 រច្នៃប្រឌិតខ
 ្ពសខា
់ ងបច្ចេកវិទ្យា។

ចំពោះផ្នែកហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម យ�ើងបា
 នបន្តព
 ង្រឹងជ
 ំហររបស់យ�
 ើងក្នុងកា
 រផ្តលដ
់ ំណោះ
ស្រាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអា
 ចពឹងពា
 ក់បា
 ន ដល់អ
 តិថិជនរបស់យ�
 ើង។ ជាពិសេស
យ�ើងបានចូលរួមក
 ្នុងក
 ម្មវិធហ
ី ិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មព
 ិភពលោកនៃសាជីវកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

(GTFP) ដ�ើម្បីពង្រីកមធ្យោបាយទទួលបា
 នហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ស
 ហគ្រាសធុនត
 ូច និងម
 ធ្យម
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សេវាធនាគារឌីជីថល
ក្រៅពកា
ី រប្តេជ្ច
ញា ិតរ្ត បស់យ�
 ើងចពំ ោះការផ្តលសេ
់ វាដែលប្រកបដោយគុណភាពនៅ ABA យ�ើងត ែងតែខិតខ
 បំ ្រឹងប្រែងដ�ើម្បីឈានមុខគេ
 ក្នុងកា
 រផ្តល់សេវាធនាគារឌីជីថល។ ក្នុងឆ
 2
នាំ្ 017 យ�ើងបា
 នផ្តល់
សេវាធនាគារឌីជីថលមួយច
 ំនួន ដែលជួយស
 ម្រួលអ
 តិថិជនកនុង
្ កា
 រប្រើប្រាស់សេវាធនាគារបានល�ឿនជាងមុន, មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់, និងងា
 យស្រួលតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ
 ្មីៗ។

ចំពោះសេវាបុគ្គល យ�ើងបា
 នផលាស
្ ប
់ តូរ្ រ ូបរាងថនៃ
្មី កម្មវិធទ
ី ូរស័ពរ្ទ បស់យ�
 ើង ហ�ើយដាក់ឲ
 ្យប្រើ
កម្មវិធី ABA Mobile ជំនាន់ទ
 2
ី .0 អមជាមួយសោភណភាពប្លែកភ្នែក និងត
 ួនាទីពិសេសៗ
ជាច្រើន។ នេះគភ
ឺ ័ស្តុតាងថម
្មី ួយទ�
 ៀត ដែលបញ្ជាកថា
់ ABA ប្តេជ្យ
ញា ាង
៉ មោះមុតច
 ពំ ោះ
យុទ្ធសាស្ត្រ “ផ្តោតល�ទ
ើ ូរស័ពជា
្ទ ចំបង” ដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធទ
ី ូរស័ពក
្ទ ្លាយជាចំណុចចំបងនៃទំនាក់
ទំនងរវាងធនាគារ និងអ
 តិថិជន។
កម្មវធ
ិ ទ
ី រូ ស័ព្ទស៊េរីថ
 នេះ ត្
្មី
វរូ បា
 នបង្កត
ើ ឡ�ង
ើ ដោយមានការយកចត
ិ ទ
្ត ក
ុ ដាក់ខស
្ព ទ់ ៅល�ប
ើ ទពិសោធ
ប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន និងរូបរាងរបស់កម្មវិធ ដ�
ី ើម្បីធានាឲ្យបាននូវសេវាដែលរលូនងាយស្រួល
ប្រើ និងមានលក្ខណៈរស់រវ�ើកជូនដល់អតិថិជន។ ជាមួយនឹងតួនាទីថ្មីៗរបស់ ABA Mobile នេះ 
ឥឡូវអតិថិជនអាច
�

ប�ើកគ
 ណនីប
 ញ្ញើសន្សំ,

�

បង្កើតកា
 តនិម្មិត Mastercard ឬ Visa បានភ្លាមៗ,

�

រីករាយនឹងសេ
 វាទូទាត់ដ ោយមិនប ្រើសាច់ប្រា
 ក់នៅតាមហាង និងអ
 នឡាញ។

មុខងារថទា
្មី ង
ំ នេះ ជាមយ
ួ ន
ង
ឹ ម
ខ
ុ ងារដែលមានពម
ី ន
ុ ស្រា
 ប់ (សេវាផ្ទេរប្រាក់, សេវាបង់វ កយ
្ក បត្រ, ការ
ដកប្រាក់ដ ោយមិនប្រើកាត, បែបបទសម្រាប់ផ្ទេរប្រាក់ / ទូទាត់រ ហ័ស) អាចជួយសម្រួលអតិថិជន
ក្នុងការប្រើសេវាធនាគាបានកាន់តែល�ឿន, មានសុវត្ថិភាព, និងកាន់តែស្រួលជាងមុន ដោយមាន
ជំនួយព
 ប
ី ច្ចេកវិទ្យា។
ដ�ើមប្ ីពង្រីកបរិយាបន្នហ
 ិរញ្ញវត្ថុ និងពង្រឹងការទូទាត់តាមឌីជីថលកនុង
្ ប ្រទេសកម្ពុជា យ�ើងក៏បាន
សហការជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនធ
 ំៗផ្សេងទ�ៀតនៅកនុង
្ ទ
 ីផ្សារផងដែរ។
កិចស
្ច ហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនPi Pay អាចឲ្យអ្នកប ្រើប្រាស់ ABA Mobile និង Pi Pay
Wallet ផ្ទេរប្រាក់ទៅវិញទៅមករវាងកម្មវិធទា
ី ំងព
 ីរបានយ៉ាងឆា
 ប់រ ហ័ស និងងា
 យស្រួល។ ការ
ពង្រឹងភា
 ពជាដៃគរូ វាងធនាគារ ABA និងក្រុ
 មហ៊ុន ស្មាត Axiata ដែលជាក្រុមហ៊ុនទ
 ូរស័ព្ទ
ចល័តនា
 ំមុខគេ
 នោះ ក៏បា
 នផ្តលជ
់ ូនន
 ូវម
 ធ្យោបាយផ្ទេរប្រាក់ដែលរលូនមិនរ អាក់រ អួលរ វាង ABA
Mobile និង SmartLuy Wallet។ ល�ើសព
 ីនេះទ ៅទ�ៀត អ្នកប ្រើ ABA Mobile ឥឡូវអាចផ្ញើ
លុយទៅកាន់ម
 ិតភ
្ត ក្តិ ឬស
 មាជិកគ្
 រួសារដែលមិនប ្រើសេវាធនាគារ ឬកដា
៏ ក់ល
 ុយច
 ូលក
 នុង
្ គ
 ណនី
ABA របស់ពួកគេតាមភ្នាក់ងារ SmatLuy នានានៅទូទាំងប ្រទេស។
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ខណៈពេលដែ លស កម្ម ភា ពធុ រ កិ ច្ច នា នានៅកនុ្ ង ប ្រទេសកំ ពង
ុ តែបន្តរី កចម្រើន  ហ�ើ យ អ តិ ថិ ជ ន
របស់យ�
 ង
ើ ក
 កា
៏ ន់ត ែមានភាពមមាញឹកនោះ យ�

ើងត ែងតែស្វែងរកមធ្យោបាយដ�ើម្បធ្វ
ី ឲ
ើ ្យផ
 លិតផល
ហិរញ្ញវត្រថុ បស់យ�
 ង
ើ កា
 ន់ត ែមានភាពងាយស្រួល និងទ
 ទួលយ
 កបានដោយចណា
ំ
យពេលកាន់ត ែខ។
្លី
ដ�ើម្បីសម្រេចគោលដៅមួយនេះ យ�

ើងក
 បា
៏ នដាក់ឲ
 ្យដំណ�ើរការទំព័រវ ិបសាយការប�ើក
គណនីអនឡាញwww.join.ababank.com។ សេវាមួយនេះ 
 អនុញ្ញាតឲ
 ្យអតិថិជនថ្មី
របស់យ�ើងប�ើកគ
 ណនីស
 ន្សំ ឬបញ្ញើមា
 នកាលកំណត់ព
 ទ
ី ក
ី ន្លែងណាមួយដែ
 លងាយស្រួល
ចំពោះសម្រាប់ពួកគា
 ត់ ហ�ើយធ្វ
 ើនៅពេលណាក
 បា
៏ ន។

បេង�ន
ី សកា�នុពល
ផ្សោរអនឡាញ!

ចំពោះសេវាពាណិជ្ជវិញ យ�ើងបា
 នដាក់ឲ
 ្យដំណ�ើរការនូវសេ
 វាទូទាត់តា
 មអនឡាញ ដែលមាន
ឈ្មោះថា PayWay បានយ៉ាងជ ោគជ័យ ដែលសេវាមួយនេះត្

រូវបានបង្កើតឡ�
 ើងជាពិសេស
សម្រាប់អា
 ជីវកម្មអ
 នឡាញ និងស
 ហគ្រិននានាក្នុងប ្រទេសកម្ពុជា។ PayWay អនុញ្ញាតឲ
 ្យ
ពាណិជ្ជករដែលលក់សេ
 វាកម្ម ឬផលិតផលតាមអនឡាញ ទទួលកា
 រទូទាត់ព
 អ
ី តិថិជនដែល
ប្រើកាត Mastercard និង Visa ក៏ដ
 ូចជា
 ការទូទាត់ប ្រើកូដ QR បានដោយងាយស្រួល ខណៈ
ពេលដែលទឹកប្រាក់នឹងច
 ូលទ ៅកនុង
្ គ
 ណនីធ
 នាគារ ABA របស់ព
 ួកគេដោយផទាល
្ ់។ ក្នុងគោ
 ល
បំណងផ្តលកា
់ រតាមដានដែលងាយស្រួល សេវាទូទាត់អ
 នឡាញនេះ មានមុខងារតាមដានដែល
អាចបង្ហាញរា
 ល់ប ្រតិបត្តិការទាំងអ
 ស់ដែ
 លធ្វើឡ�ើងនៅល�វើ ិបសាយរបស់ពា
 ណិជ្ជករ ដ�ើម្បធា
ី នា
ថា រាល់កា
 រទូទាត់ទា
 ង
ំ អស់ធ្វ
 ើឡ�ើងដោយត្រឹមត្រូវនិងទា
 ន់ពេលវេលា។
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កិច្ចការប្រតិបត្តិតាម

កិច្ចការសវនកម្មផ
 ្ទៃក្នុង

ហានិភ័យនៃការល្មើសច
 ្បាប់ប
 ញ្ញតនា
តិ្ នា (រួមទា
 ំងច
 ្បាប់ស
 ព
្តី ី ការប្រឆាំងន
 ឹងកា
 រសម្អាតប្រា
 ក់ និង
ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម “AML/CFT”) អាចក�ើតមា
 នឡ�ើង តាមរយៈការណ៍ដែ
 ល ABA អាចនឹង
មិនគោ
 រពអនុវត្តទ ៅតាមតម្រូវការនីតិរដ្ឋនានា (ដូចជា
 ច្បាប់, ប្រកាស, ការអនុវត្តនា
 នា) ដែលត្រូវ
បានដាក់ឲ
 ្យប្រើ និងត
 ម្រូវឲ្យ ABA អនុវត្តតា
 ម។

បន្ថែមទៅល�កា
ើ រប្រតិបត្តា
តិ មបទប្បញ្ញត្តិនានា យ�ើងក
 ប៏ ្រតិបត្យ
តិ ាង
៉ ខ្ជាប់ខ្ជួនន
 ូវប
 ទដ្ឋានន
 ីតិវិធី
សវនកម្មផ្ទៃ
 ក្នុងរ បស់ធ
 នាគារជាតិកា
 ណាដាផងដែរ ដ�ើម្បីធានាសុចរិតភាពនៃកិចប្ច ្រតិបត្តិការ
របស់ធ
 នាគារទាំងមូល ក៏ដ
 ូចជា
 របស់ប
 ុគ្គលិកម
 ្នាក់ៗផ
 ងដែរ។

ការខកខានកនុង
្ កា
 រអនុវត្តទ ៅតាមតម្រូវការច្បាប់និងបទប្បញ្ញតទា
តិ្ ំងនេះ អាចនឹងជ
 ះឥទ្ធិពល
ជាអវិជ្ជមានមកល�ើកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ ABA ហ�ើយអាចបណ្តាលឲ
 ្យមា
 នការដាក់ទោសទណ្ឌ
និងផា
 កពិន័យ ឬការបង្កើនកា
 រត្រួតព
 ិនិត្យផ្នែ
 កច្បាប់។ ការប្រឆាំងន
 ឹងកា
 រសម្អាតប្រា
 ក់ និង
ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម នៅតែជាកត្តាគួរប ្រុងប្រយ័តប
្ន ំផុតរ បស់ ABA ដ�ើម្បប
ី ញ្ឈប់ល
 ទ្ធភាពរបស់
បុគ្គល និងអ
 ង្គភាពឧក្រិដ្ឋជន ក្នុងកា
 រប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេ
 វាក្នុងកា
 រលាងសម្អាតប្រា
 ក់។
ល�ើសព
 នេះ
ី ទៅទ�ៀត ហានិភ័យនៃ
 ផលបះពា
៉ ល់ទ ៅល�កេ
ើ រ្តិ៍ឈ្មោះ និងការដាក់ទោសទណ្ឌផ្នែ
 ក
រដ្ឋបាលដែលអាចបណ្តាលម
 កពកា
ី រមិនប ្រតិបត្តា
តិ មតម្រូវកា
 រទាំងអ
 ស់នោះ 

ការប្រឆាំងន
 ឹងកា
 រ
សម្អាតប្រា
 ក់ និងហ
 ិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ក៏អា
 ចប៉ះពាល់ធ
 ្ងន់ធ្ងរដ
 ល់ស
 ុវត្ថិភាព និងស
 ុខុមាលភាពនៃ
វិស័យហ
 ិរញ្ញវត្ថុទាំងក
 ្នុងប ្រទេសកម្ពុជា ទាំងន ៅទូទាំងព
 ិភពលោក។

ABA យ
 កចិតទ
្ត ុកដា
 ក់ខ្លាំងទៅល�ហា
ើ និភ័យទា
 ំងនេះ ហ�ើយបានចាត់អ
 នុវត្តវ ិធានការល្អៗ ដែល

អនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ជាព
 ិសេសគឲ
ឺ ្យស្រ
 បទៅនឹងវ ិធានការរបស់ភា
 គហ៊ុនិកធ
 រំ បស់
យ�ើងគឺ ធនាគារជាតិកា
 ណាដា។ នៅកនុង
្ ឆ
 នាំ្2017 គណៈគ្រប់គ្រងនៃធនាគារ បានប្រើកញ្ចប់ថវិកា
បន្ថែមទៅល�នា
ើ យកដ្ឋានប ្រតិបត្តិតាម ដោយវិនិយោគទៅល�ធ
ើ នធានមនុស្ស និងបច្ចេកវិទ្យា។
ការវិនិយោគទាំងនេះ 
 បានជួយព
 ង្រឹងយ
 ុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងក
 ម្មវិធក
ី ុំព្យូទ័រដែ
 លមាន
មុខងារតាមដានការប្រតិបត្តិតាម។
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នៅក្នុងឆ
 2
នាំ្ 017 នាយកដ្ឋានស
 វនកម្មផ្ទៃ
 ក្នុងបា
 នចុះធ្វ
 ស
ើ វនកម្មដែ
 លគ្រោងទុកច
 ំនួន36ដង នៅ
ការិយាល័យកណ្តាល និងន ៅតាមសាខានានា ហ�ើយបានចុះធ្វស
ើ វនកម្មន ៅតាមសាខាចំនួន49
ដោយមិនបា
 នប្រាប់ទុកម
 ុន។ ការធានាការប្រតិបត្តិតាម និងកា
 ររក្សាគ
 ុណភាពខ្ពសនៃ
់ ការធ្វើ
សវនកម្ម គឺជា
 អ្វីដែលយ�ើងតែងតែចង់ស
 ម្រេចឲ្យបាន។ ហេតុដ
 ូច្នេះហ�
 ើយ វគ្គបណ្តុះប
 ណ្តាល
ពង្រឹងស
 មត្ថភាពនានា ត្រូវបានរ�ៀបចផ
ំ ្តលជ
់ ូនដ
 ល់ស
 មាជិកក្រុ
 មសវនករជាទ�ៀងទាត់ មិនថា
 ជា
ការបណ្តុះប
 ណ្តាលផ
 ្ទាលមា
់ ត់ ឬតាមអនឡាញនោះទេ។
យ�ើងកបា
៏ នបង្កើតន
 ូវការប៉ាន់ស្មានលម្អិតនៃ
 លក្ខន្តិកៈដំណ�ើរការអាជីវកម្ម, រចនាសម្ពនដ
្ធ ំណ�ើរ
ការ, ការវិភាគហានិភ័យ, និងកា
 រវាយតម្លៃទ ៅល�រើ ប�ៀបត្រួតព
 ិនិត្យ ដ�ើម្បក
ី ំណត់ឲ
 ្យបានត្រឹមត្រូវ
នូវគោលបំណង និងវ ិសាលភាពសវនកម្មដ ោយអាស្រ័យល�ក
ើ ម្រិតហានិភ័យ។ បច្ចេកទេស
សវនកម្មនា
 នា, ការវិភាគរកលំអាន, និងកា
 ររុករកទិន្នន័យត្
 រូវបានប្រើប្រាស់កនុង
្ កា
 រត្រៀមរ�ៀបចំ
គម្រោងធ្វើសវនកម្មទ ៅតាមជំហាននីមួយៗ។
ល�ើសព
 នេះ
ី ទៅទ�ៀត នៅពេលដែលយ�ើងបន្តណែ
 នាំផលិតផលដែលមានលក្ខណៈបែបឌីជីថល
ខ្ពស់ និងក
 ្នុងពេ
 លជាមួយគ្នាធានាឲ្យបាននូវកា
 រប្រតិបត្តិតាម យ�ើងបា
 នបង្កើតក្រុ
 មសវនករទទួល
បន្ទុកល�
 ើផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងកា
 ត ដែលទទួលខ
 ុសត្
 រូវល�កា
ើ រធ្វើការសវនកម្មទា
 ំងឡាយណា
ដែលអាចបណ្តាលម
 កពហា
ី និភ័យផ្នែ
 កព័ត៌មានវិទ្យា។

កិច្ចការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

នៅធនាគារ ABA យ�ើងត ែងតែខិតខ
 យ
ំ ៉ាងខ
 ្នះខ្នែងក្នុងកា
 រផ្តលសេ
់ វានិងផ
 លិតផលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពសជ
់ ូនដ
 ល់អ
 តិថិជន។ ដ�ើម្បធា
ី នាឲ្យបា
 ននូវកា
 រផ្តលជ
់ ូនដែ
 លមាន
គុណភាពនេះ និងស្របពេលជាមួយគ្នានោះ តាមឲ្យទាន់ន
 ូវកា
 រអភិវឌ្ឍផ្នែ
 កបច្ចេកវិទ្យា យ�ើង
តែងតែប្តេជ្ញាប្រឹងប្រែង និងយ
 កចិតទ
្ត ុកដា
 ក់ល�
 កា
ើ រពង្រឹងស
 មត្ថភាពរបស់ប
 ុគ្គលិករ បស់យ�
 ើង។
នៅក្នុងឆ
 2
នាំ្ 017 យ�ើងបា
 នផ្តលវ់ គ្គបណ្តុះប
 ណ្តាល និងឱ
 កាសសិក្សារ�
 ៀនសូត្រដល់ប
 ុគ្គលិករ បស់
យ�ើងក្នុងទ
 ម្រង់ផ្សេ
 ងៗគ្នា រួមមា
 ន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដ ោយអ្នកជ
 ំនាញរបស់ធ
 នាគារយ�ើងផទាល
្ ់
និងតា
 មរយៈការចុះក
 ម្មសិក្សាផ
 ្លាសប
់ ្តូរបទពិសោធ។ ក្នុងឆ
 នាំ្នេះ យ�ើងបា
 នបញ្ជូនប
 ុគ្គលិកម
 កពី
នាយកដ្ឋាននា
 នា ដ�ើម្បីទទួលបា
 នការបណ្តុះប
 ណ្តាលន ៅប្រទេសថៃ, ម៉ាឡេស៊ី, និងវ�
 ៀតណាម
ខណៈពេលដែលគណៈគ្រប់គ្រងថ្នាកល�
់ ើ និងថ
 ្នាកក
់ ណ្តាលរ បស់យ�
 ើងបានអញ្ជើញទៅប្រទេស
កាណាដា ដ�ើម្បផ
ី ្លាសប
់ តូរ្ បទពិសោធជាមួយន
 ឹងស
 ហការីនៃភាគហ៊ុនិករ បស់យ�
 ើង នៅឯ
ការិយាល័យរបស់ធ
 នាគារជាតិកា
 ណាដា។

ដ�ើម្បីធានាថាដំណ�ើរការជ្រើសរ�ើសបុគ្គលិកថ
 មា
្មី នលក្ខណៈបរិយាបន្ន និងធ
 ំទូលាយទៅដល់
មនុស្សច្រ
 ើនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា យ�ើងបា
 នរ�ៀបចំកម្មវិធី“កិចព
្ច ិភាក្សាព
 អា
ី ជីព” នៅតាមបណ្តា
សាកលវិទ្យាល័យនា
 នាក្នុងប ្រទេសកម្ពុជារួមមានកង
្នុ រា
 ជធានីភ
 ្នំពេញ, ខេត្តស
 ្វាយរ�
 ៀង, បាត់ដំបង,
បន្ទាយមានជ័យ, ស�ៀមរាប, តាកែវ, កំពង់ចាម, ព្រៃវែង, ក្រចេះ, និងខេ
 ត្តរ តនគិរី។ ជាលទ្ធផល
អ្នកច
 ូលរួមប ្រមាណ60%ត្រូវបានជ្រើសរ�ើស និងប
 ង្ហាតប
់ ង្រៀនដោយជោគជ័យដ�
 ើម្បីក្លាយជា
 
សមាជិកនៃ
 ក្រុ
 មការងាររបស់ABA។
នៅចុងឆ
 ន
្នាំ ីមួយៗ យ�ើងត ែងតែទទួលស
 ្គាលក
់ ិចខ
្ច ិតខ
 ំប្រឹងប្រែង និងកា
 រប្តេជ្ច
ញា ិត្តធ្វើការរបស់
បុគ្គលិកយ�
 ើង ដែលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក
 ្នុងកា
 រធ្វើឲ្យធនាគារអាចដណ�
ំ
ើរការទៅបានដោយជោគ
ជ័យ និងរ ីកចម្រើន។ ឆ្2
នាំ 017 ក៏ម
 ិនខ
 ុសគ
 ្នាដែរ យ�ើងបានផ្តលពា
់ នរង្វាន់“បុគ្គលិកឆ្ន
 ើម” ជូនដ
 ល់
បុគ្គលិកច
 ំនួន3
 0រូប និង “ពានរង្វាន់ភក្ភា
តី ព” ដល់ប
 ុគ្គលិកច
 ំនួន2
 រ ូប ចំពោះកិចកា
្ច រងារដែលបាន
បំពេញអស់រ យៈពេល20ឆ្នាំនៅធនាគាររបស់យ�
 ើង។

ល�ើសព
 នេះ
ី ទៅទ�ៀត ខណៈដែលយ�ើងបានពង្រីកបណ្តាញសា
 ខា យ�ើងបា
 នធ្វើការយាង
៉ សកម្ម
ក្នុងកា
 រស្វែងរកអ្នកដែលមានទេពកោសល្យថ
  ដ�
្មី ើម្បច
ី ូលរួមជា
 សមាជិក ABA របស់យ�
 ើង។ គិត
ត្រឹមខែ
 ធឆ
្នូ 2
្នាំ 017 គ្រួសាររបស់ ABA ទាំងមូលមា
 នសមាជិកច
 ំនួន2
 ,439នាក់ ដែលនេះគ
 ជា
ឺ ការ
ក�ើនឡ�
 ើងប្រមាណ48% ប�ើធ�ៀបនឹងឆ
 នាំ2
្ 016។
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វិភាគទានសង្គមរបស់ធ
 នាគារ
នៅពេលដែលយ�ើងរីកចម្រើនល
 ូតលា
 ស់ យ�ើងក
 ច
៏ ង់ឲ
 ្យសហគមន៍រ បស់យ�
 ើងរីកចម្រើនល
 ូតលា
 ស់ជា
 មួយយ�ើងដែរ។ ដ�ើម្បីសម្រេចកិចកា
្ច រនេះ និងប ្រតិបត្ឲ
តិ ្យបាននូវគ
 ុណត
 ម្លៃរ បស់យ�
 ើង យ�ើងប
 ន្តអ
 នុវត្ត
គោលនយោបាយវិភាគទានសង្គមដែ
 លធ្វើឡ�ើងក្នុងគោ
 លបំណងពង្រឹងកា
 រយល់ដឹងផ្នែ
 កហិរញ្ញវត្ថុ និងល�
 ើកទ
 ឹកច
 ិតយ
្ត ុវជនជំនាន់ក្រោ
 យដែលចង់ធ្វ
 ើការទាក់ទ
 ងនឹងកា
 រច្នៃប្រឌិតដ ោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាក
 ្នុង
សហគ្រាសធុនត
 ូចនិងម
 ធ្យម ក៏ដ
 ូចជា
 ការផ្តួចផ្តើមក
 ម្មវិធអ
ី ភិវឌ្ឍប ្រកបដោយចីរភាពដែលទាក់ទ
 ងនឹងប
 រិស្ថាន, ការអប់រំ, និងកា
 រកាត់ប
 ន្ថយភា
 ពក្រីក្រ
 ។ ក្នុងឆ
 2
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 នជួយឧ
 បត្ថមដ
្ភ ល់ក
 ម្មវិធជា
ី 
ច្រើនប្រភេទដោយឡែកពីគ្នា ដ�ើម្បរី ួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ស
 ហគមន៍ក
 ្នុងស្រុ
 កក៏ដ
 ូចជា
 ប្រជាជនកម្ពុជា។

ដ�ើម្បីបង្កើនប
 រិយាបន្នហ
 ិរញ្ញវត្ថុ និងស្មា
 រតីអ
 ភិវឌ្ឍប
 ច្ចេកវិទ្យាហ
 ិរញ្ញវត្ថុ(FinTech) របស់យ
 ុវជន
កម្ពុជា ABA មានមោទនភាពកនុង
្ កា
 រជួយឧបត្ថមក
្ភ ម្មវិធីStartup Weekend ក្រោមប្រធានបទ
FinTech ជាល�ើកដំបូង ដែលរ�ៀបចំឡ�ើងដោយក្រុមហ៊ុន Google សម្រាប់សហគ្រិនកាលពី
ខែកុម្ភៈ។ មិនត្
 រឹមត ែជាអ្នកឧ
 បត្ថមក
្ភ ម្មវិធនោះ
ី
ទេ ក្រុមការងាររបស់ ABA បានចូលរួមធ្វ
 ើជាអ្នក
ជួយប ្រឹក្សាយោ
 បល់ដ
 ល់ស
 ក
ិ ្ខាកាម, ជួយផ
 ្តលជា
់ គំនិត, យោបល់, និងដ
 ំបន្មា
ូ នផ្សេងៗទាក់ទ
 ង
នឹងល
 ក្ខណៈមូលដ្ឋាននៃ
 ហិរញ្ញវត្ថុ និងព
 ័ត៌មានស៊ីជម្រៅខាងផ្នែកទផ
ី ្សារ ក៏ដ
 ូចជា
 បានចូលរួមជា
គណៈកម្មាការដាក់ព
 ិនផ
្ទុ ងដែរ។ ក្នុងខែ
 តែមួយ យ�ើងក
 បា
៏ នផ្តលកា
់ រគាំទ្រដ
 ល់ស
 ក
ិ ្ខាសាលាជា
ស៊េរីដែ
 លផ្តោតល�កា
ើ រអប់រ ំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានឈ្មោះថា “My Finance Fitness” ដែលត្រូវបាន
រ�ៀបចំឡ�ើងដោយសមាជិកក
 ្លឹបយ
 ុវជននៃសាកលវិទ្យាល័យ Zaman។

ដ�ើម្បីគាំទ្រវិស័យក
 ីឡាក្នុងប ្រទេសកម្ពុជា និងល�ើកទ
 ឹកច
 ិតដ
្ត ល់ជ
 នពិការឲ្យច
 ូលរួមក
 នុង
្ វ ិស័យ
មួយនេះ ABA បានជួយគាំទ្រដ
 ល់កា
 រប្រកួតក
 ីឡាបាល់ប ោះជនពិការនារី ដែលបានរ�ៀបចំ
ឡ�ើងដោយការិយាល័យនៃស្ថានទូតកា
 ណាដា។ ក្រុមកីឡាករបានទទួលកា
 របង្វឹកហាត់ព
 ី
សំណាក់គ្
 រូកីឡាជ
 នជាតិកា
 ណាដាមុនកា
 រប្រកួត ដែលការណ៍នេះ
 ក
 ត្
៏ រូវបានរ�ៀបចំនិងគា
 ទ្រ
ំ 
ដោយការិយាល័យនៃ
 ស្ថានទ
 កា
ូ ណាដាផងដែរ។តាមរយៈការគាំទ្ររបស់យ�ើងក្នុងព្
 រឹត្តិការណ៍
នេះ យ�ើងស
 ង្ឃឹមថា
 កីឡាករនឹងត្
 រូវបានជំរុញ និងល�
 ើកទ
 ឹកចិតក
្ត ្នុងកា
 រសវះស្វែ
្
ងសម្រេចក្តី
សុបិនរ បស់ខ
 ្លួន មិនថា
 ត្
 រូវជំនះផ្នែករាងកាយបែបណានោះទេ។ យ�ើងក
 ស
៏ ង្ឃឹមថា
  ព្រឹត្តិការណ៍
នេះនឹងជ
 ំរុញក៏ដ
 ូចជា
 បំផុសប
 ំផុលដ
 ល់ប ្រជាជនខ្មែរដទៃទ�ៀតឲ្យច
 ូលរួមក
 នុង
្ វ ិស័យកីឡាឲ
 ្យបាន
ច្រើនផងដែរ។
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ដូចគ្នេះ
នា ដែរ ABA ក៏បា
 នផ្តលកា
់ រគាំទ្រដល់កា
 រប្រកួតក
 ីឡាតេនីសយ
 ុវជនអន្តរជាតិប ្រចាំឆ
 នាំ្
2017 ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ ោយសហព័ន្ធកឡា
ី តេនីសក
 ម្ពុជា បន្ទាបព
់ ីកម្ពុជាបានជាប់
ឈ្មោះជាប្រទេសកនុង
្ ច
 ំណោមប្រទេសដែលមានការវិវឌ្ឍជ�ឿនល�ឿនផ្នែកតេនស
ី ន ៅអាស៊ី។
ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្

រូវបានឧបត្ថមដ្ភ ោយធនាគារ ABA ដ�ើម្បីជាការបន្តគា
 ំទ្រដល់កា
 រវិវឌ្ឍនៃវិស័យ
កីឡាតេនស
ី និងជា
 ការអនុវត្តគោ
 លការណ៍វិភាគទានសង្គម ក៏ដ
 ូចជា
 តម្លៃស
 ្នូលរ បស់ធ
 នាគារ
ABA។ យ�ើងស
 ង្ឃឹមយ
 ៉ាងម
 ុតមា
 ំថា តាមរយៈការឧបត្ថមរ្ភ បស់យ�
 ើង ការប្រកួតតេ
 នីសនេះ 
 នឹង
ជួយប
 ំពាក់ប
 ំប៉នដ
 ល់យ
 ុវជនខ្មែរដែលជាកីឡាករ-ការនី ដ�ើម្បបា
ី នជាបទពិសោធប្រកួតប្រជែង
ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ និងអា
 ចនាំយកប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតក
 ីឡាតេ
 នីសក្នុងឆា
 កអន្តរជាតិ។

យ�ើងយល់ព
 ត
ី ម្លៃនៃ
 ការអប់រ ំ, សិល្បៈ, និងវ ប្បធម៌ច
 ំពោះធនធានមនុស្សន ៅកនុង
្ ប ្រទេស ទ�ើប
ABA បានចូលរួមក្នុងព្
 រឹត្តិការណ៍ច
 ំនួន3
  ដែលជួយជ្រ
 ៀមជ្រែងដល់ក្រុ
 មមនុស្សគ្រ
 ប់វ ័យ។ ក្នុង
ខែតុលា យ�ើងបា
 នក្លាយជាអ្នកឧ
 បត្ថមផ
្ភ ្លាទីន�ៀមនៃការប្រកួតគ
 ំនូរថ
 ្នាក់ជាតិល�ើកទ
 5
ី  ដែលអ្នក
ចូលរួមប ្រកួតទា
 ំងអស់មា
 នអាយុចា
 ប់ព
 4
ី ដល់8
ឆ
 ្នាំ។ យ�ើងបា
 នផ្តលរ់ ង្វាន់ធជា
ំ សំបុត្រយន្តហោះ
ដល់អ
 ្នកឈ
 ្នះ ដែលបានទៅចូលរួមប ្រកួតជា
 លក្ខណៈអន្តរជាតិជា
 មួយប ្រទេសចំនួន1
 7ផ្សេងទ�ៀត
នៅក្នុងប ្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
ចុងប
 ញ្ចប់ យ�ើងក
 បា
៏ នជួយគាំទ្រសិក្ខាសាលាមួយដែ
 លរ�ៀបចឡ�
ំ ើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល
ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជ
 ប៉ុនហ ៅកាត់ថា
 JICA ដែលមានឈ្មោះថា “ការជ្រើសរ�ើសជំនាញនិង
អាជីព” ។ សិក្ខាសាលានេះធ្វើឡ�ើងក្នុងគោ
 លបំណងផ្តលឱ
់ កាសដល់ស
 ិស្សវ ិទ្យាល័យ និងន
 ិស្សិត

ទ�ើបប
 ញ្ចបកា
់ រសិក្សាថ
 ្មីទទួលបា
 នព័ត៌មានចាំបាច់ និងពេ
 ញលេញដ�ើម្បីសម្រេចចិតក
្ត នុង
្ កា
 រជ្រើស
រ�ើសមុខវិជ្ជា និងអា
 ជីពរ បស់ព
 ួកគេ។
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រចនាសម្ពន្ធ

(គិតត្រឹមថ្
 ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017)

ម្ចាស់ភា
 គហ៊ុន

ក្រុមប
 ្រឹក្សាភ
 ិបាល

គណៈកម្មាធិការអភិបាលកិច្ច

នាយកប្រតិបត្តិ

អភិបាលជាន់ខ្ពស់

នាយករងប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងទ
 ្រព្យសកម្ម
និងប
 ំណុល

គណៈកម្មាធិការពង្រីកដ
 ំណើរការ
អាជីវកម្ម និងស
 េវាកម្ម

គណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស

នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

នាយកអភិវឌ្ឍន៍អា
 ជីវកម្ម

នាយកធនធានមនុស្ស

នាយកដ្ឋានសេវាកម្ម និងកា
 រលក់

នាយកដ្ឋានជំនាញការធនធានមនុស្ស

នាយករដ្ឋបាល និងអ
 ភិវឌ្ឍន៍

ហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធនិងប
 ច្ចេកវិទ្យា
នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកគ
 ្រប់គ្រងទ
 ិន្នន័យ និងប
 ណ្ដាញ

ផ្នែកប
 ៀវត្ស និងព
 ន្ធអាករ

នាយកដ្ឋានសន្តិសុខ

ផ្នែករ បាយការណ៍ និងស
 ម្របស
 ម្រួល

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

ផ្នែកទ
 ្រព្យស
 កម្មមា
 នកាលកំណត់ 
និងស
 ូចនាករការងារ

នាយកដ្ឋានរតនាគារ
ផ្នែកគ
 ្របគ
់ ្រងរ ូបិយប័ណប
្ណ រទេស 
និងកា
 រដោះដូររ តនវត្ថុ

ផ្នែកប
 ណ្តុះបណ្តាល 

នាយកដ្ឋានពង្រីកដ
 ំណើរការអាជីវកម្ម

និងអ
 ភិវឌ្ឍធ
 នធានមនុស្ស
នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មទ
 េពកោសល្យ

ផ្នែកគ
 ្រប់គ្រងសា
 ច់ប
 ្រាកជា
់ រូបវន្ត

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទ
 ំនងអតិថិជន

ផ្នែកគ
 ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស
 ្រុក

នាយកដ្ឋានដំណោះស្រាយការទូទាត់

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការធនធានមនុស្ស

នាយកដ្ឋានសេវាកម្មពា
 ណិជ្ជករ

ផ្នែករ ដ្ឋបាលធនធានមនុស្ស

និងជ
 ្រើសរ
 ើសប
 ុគ្គលិក

នាយកដ្ឋានប្រមូល 

ផ្នែកទ
 ំនាក់ទំនងបុគ្គលិក

និងទ
 ូទាត់ពា
 ណិជ្ជកម្ម

នាយកទីផ្សារ

នាយកគ្របគ
់ ្រងកា
 ត និងស
 េវាកម្មទ
 ូទាត់តា
 មអុីនធឺណិត

នាយកដ្ឋានសេវាកម្មអ
 តិថិជន

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងម
 ៉ាស៊ីនឆ
 ូតកាត
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នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្ម 
និងគា
 ំទ្រពាណិជ្ជករ

នាយកដ្ឋានចេញកាត

នាយកដ្ឋានដំណោះស្រាយប
 ញ្ហាកាត
នាយកដ្ឋានគណនេយ្យស
 េវា
អេឡិចត្រូនិច

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទ
 ំនងទីផ្សារ

នាយកដ្ឋានប្រកាសព័ត៌មាន

នាយកដ្ឋានទីផ្សារឌីជីថល

ផ្នែករ ចនាក្រាហ្វិក

គណៈកម្មាធិការឥណទាន

គណៈកម្មាធិការគ្របគ
់ ្រងហា
 និភ័យ

គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តតា
ិ ម

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

គណៈកម្មាធិការឥណទាន

ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្របគ
់ ្រងហា
 និភ័យ

ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តតា
ិ ម

ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ
 ្ទៃក្នុង

នាយកឥណទាន

នាយកប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

នាយកបច្ចេកវិទ្យាឌ
 ីជីថល

នាយកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

នាយកដ្ឋានបណ្ដាញប
 ច្ចេកវិទ្យា

សាខាសង់ត្រាល់

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាឧ
 បករណ៍ច
 ល័ត

សេវាធ
 នាគារអាទិភាព

នាយកដ្ឋានឥណទានឯកត្តជន 
និងអា
 ជីវកម្ម

នាយកដ្ឋានឥណទានអាជីវកម្មខ្នា
 តតូច
នាយកដ្ឋានត្រួតព
 ិនិត្យ 

និងដោ
 ះស្រាយបំណុល

ផ្នែកគ
 ្របគ
់ ្រងទ
 ្រព្យតម្កល់

ផ្នែកប
 ណ្ដុះបណ្ដាលឥ
 ណទាន

ផ្នែកគ
 ្របគ
់ ្រងគ
 ុណភាពឥណទាន

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ប្រតិបត្តិការ
អន្តរជាតិ

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្បទាន
ពាណិជ្ជកម្ម

ផ្នែក UX/UI

នាយកដ្ឋានគ្របគ
់ ្រងឥ
 ណទាន 
និងរ ដ្ឋបាល

នាយកប្រតិបត្តិការសាច់ប
 ្រាក់

នាយកដ្ឋានគ្របគ
់ ្រងសា
 ច់ប
 ្រាក់

នាយកដ្ឋានគាំទ្រប្រតិបត្តិការ

នាយកដ្ឋានសភាផាត់ទា
 ត់

ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម

ប្រធានសាខាខេត្ត

ផ្នែកដោ
 ះស្រាយវិវាទ

ប្រធានសាខាស្រុក

ប្រធានសាខា

ផ្នែករ ដ្ឋបាលនីតិកម្ម
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ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Yves Jacquot

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាល
លោក Yves Jacquot បានបញ្ចប់
ការសិក្សាព
 សា
ី លា ESSEC នៅ
ប្រទេសបារាំង។ ពីឆ
 1
្នាំ 980 ដល់
ឆ្1
នាំ 993 លោកបានកានម
់ ុខត
 ំណែង
ជាច្រើនរួមមា
 ន តំណែងនាយក
ប្រតិបត្ធ
តិ នាគារ និងគ្រឹះស

្ថាន
ហិរញ្ញវត្ថុមួយច
 ំនួនន ៅប្រទេស
បារាំង ក៏ដ
 ូចជា
 ធនាគារបម្រើសេវា
បុគ្គល, វិស័យវ ិនយោ
ិ
គ, ផ្នែកទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ, និងផ្នែកគ្រប់គ្រងទ្រព្យ
សកម្ម។
លោកបម្រើការនៅ BRED Banque
Populaire ក្នុងឆ
 ្នាំ1993 និង
ក្លាយជានាយករងប្រតិបត្ធ
តិ នាគារ
នេះ និងជា
 នាយកប្រតិបត្នៃ 
តិ
COFIBRED ដែលជាក្រុមហ៊ុន
កាន់កាប់ក្រុ
 មហ៊ុនប
 ត្រ
ុ ស
 ម្ពនរ្ធ បស់
ក្រុមហ៊ុនមេ
 ។

បច្ចុប្បន្ន លោក Yves Jacquot កាន់
មុខត
 ំណែងជា នាយកនៃផ្នែកអភិវឌ្ឍ
អន្តរជាតិរ បស់ស
 ម្ពនធ
្ធ នាគារជាតិ
កាណាដា។
លោកបានចូលរ ួមក្នុងក្រុ
 ម
ប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ ABA
នៅថ្ងៃទ2
ី 0 ខែឧសភា ឆ្2
នាំ 014។

(គិតត្រឹមថ្
 ងៃទី 14 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 018)

André Bérard
អភិបាល

លោក André Bérard គឺជាអភិបាល
ផ្នែកសាជីវកម្ម និងធ
 នាគារិក
អាជីព។ លោក Bérard បានលះបង់
ពេញមួយជ
 ីវិតវ ិជ្ជាជីវៈរបស់លោក
ជូនធ
 នាគារជាតិកាណាដា ដោយ
ឡ�ើងពត
ី ួនាទីជាច្រ

ើនរ ហូតដល់ធ្វ
 ើ
ជាអគ្គនាយក និងជានាយកប្រតិបត្តិ
នៃធនាគារពឆ
ី 1
្នាំ 989 ដល់ 2002
និងជា
 ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពី
ឆ្1
នាំ 990 ដល់ 2003។ មុនក
 ្លាយ
ជាថ្នាកដ
់ ឹកនា
 ំធនាគារ លោកបាន
កាន់តួនាទីជាថ
 ្នាកដ
់ ឹកនា
 ជា
ំ ន់ខ
 ្ពស់
ជាច្រើន រួមមានអគ្គនាយករងជាន់
ខ្ពសម
់ ួយច
 ំនួន ដូចជា
 អគ្គនា
 យករង
ជាន់ខ
 ្ពស់ និងនា
 យកគ្រប់គ្រងទទូ ៅ
ថ្នាកអ
់ ន្តរជាតិ, អគ្គនាយករងប្រតិបត្តិ 
គណនេយ្យជា
 តិនិងអ
 គ្គនាយក
រងប្រតិបត្ជា
តិ ន់ខ
 ្ពសផ្នែ
់ កសេវា
ធនាគារ។
លោក Bérard ទទួលបានពាន
រង្វាន់ និងកិត្តិយសជាច្រើន។ ក្នុង
ឆ្នាំ2015 លោកត្រូវបានស្ថាប័ន

The Canadian Business Hall
of Fame ផ្ដល់ឥស្សរយសជាថ្នាក់

ដឹកនាំធុរកិច្ចដ៏ឆ្នើមរបស់កា
 ណាដា
សម្រាប់វិភាគទានរបស់លោ
 ក
ចំពោះប្រទេសនិងសង្គម។
នៅកនុង
្ ខែ
 មេ
 សា 2016 លោក
ត្រូវបានជ្រើសតា
 ំងច
 ូលក
 ្នុងក្រុ
 ម
ប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ ABA។
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Damir Karassayev
អភិបាល

លោក Damir Karasayev ចូលមក
ធនាគារ ABA ជាមួយប
 ទពិសោធ
យ៉ាងជោកជាំផ្នែ
 កពាណិជ្ជកម្ម និង
ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដោយបានចាប់អា
 ជីព
ក្រុមហ៊ុន Kazakhstan Stock
Exchange (KASE) ខណៈខ្លួន
ជានិស្សិតនៃ 
 Kazakh State

Academy of Management

លោក Damir បានវិវឌ្ឍខ្លួនព
 ជ
ី ំនួយ
ការក្រៅម�៉ោងរហូតក្លាយជា
 នាយក
ប្រតិបត្រតិ បស់ KASE។ លោកកបា
៏ ន
កាន់ត
 ួនាទីជាន់ខ
 ្ពសជា
់ ច្រើននៅកនុង
្ 
ក្រុមហ៊ុនទ
 ូរគមនាគមន៍ធ
 ំៗនា
 នាក្នុង
ប្រទេសកាហ្សាកស្ថាន ដូចជា
 ក្រុម
ហ៊ុន KarTel និងក្រុ
 មហ៊ុនដ
 ឹកជ
 ញ្ជូន
ហ្គាសរ បស់រ ដ្ឋឈ្

មោះ KazTransGas
ជាដ�ើម។ សម្រាប់ប
 ទពិសោធ
ក្រៅប្រទេសលោក Damir ធ្លាប់
កាន់តួនាទីជា
 នាយកប្រតិបត្តិ
ក្រុមហ៊ុន Spice Nepal ដែលជា
ប្រតិបត្តិករទូរស័ពច
្ទ ល័តឈា
 នមុខ
របស់នេប៉ាល់។
លោក Damir ធ្លាបគ្រ
់ ប់គ្រងធុរកិច្ច
នៅអាស៊អា
ី គ្នេយ៍តា
 ំងព
 ឆ
ី 2
្នាំ 005។
ក្នុងឆ
 2
្នាំ 007 លោកបានដឹកនា
 ក្រុ
ំ ម
ការងារដែលទទួលខ
 ុសត្
 រូវល�កា
ើ រធ្វើ
លទ្ធកម្មហ
 ៊ុននៃ
 ធនាគារ ABA។

Dominic Jacques
អភិបាល

លោក Dominic Jacques
បញ្ចបកា
់ រសិក្សាព
 សា
ី លា HEC
នៅកាណាដា មានសញ្ញាបត្រ

Chatered Accountant (CPA,
CA) និង CFA Charterholder។

លោក Jacques មានតួនាទីជា
 
អគ្គនាយករងផ្នែកអភិវឌ្ឍអ
 ន្តរជាតិ
នៅធនាគារជាតិកា
 ណាដា។ លោក
ទទួលខ
 ុសត្រូវក
 ្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងផ្នែក
ផលបត្រអន្តរជាតិរ បស់ធ
 នាគារ ក៏
ដូចជា
 អភិវឌ្ឍឱ
 កាសធុរកិច្ច។
លោក ផ្តើមអា
 ជីពន ៅក្រុមហ៊ុន

PriceWaterhouseCoopers។
ឆ្2
នាំ 010 លោក Jacques ចូល

រួមជាមួយធ
 នាគារជាតិកា
 ណាដា
ក្នុងនាយកដ្ឋានយ
 ុទ្ធសាស្ត្រនិង
អភិវឌ្ឍអា
 ជីវកម្ម។ លោកបាន

ផ្តលប់ ្រឹក្សាដ
 ល់ថ
 ្នាកដ
់ ឹកនា
 ជា
ំ ន់
ខ្ពសធ
់ នាគារសព
តី្ កា
ី រផ្តួចផ្ត
 ើមជា
យុទ្ធសាស្ត្រ ភាពជាដៃគូ និងកា
 រងារ
សហកម្មន
 ិងល
 ទ្ធកម្ម។

Jacques យល់ដ
 ឹងជ្
 រៅជ្រះក
 ្នុង

វិស័យធ
 នាគារ ជាមួយប
 ទពិសោធ
ការងារនៅក្រុងម៉ុងត្រ
 ៀល, ក្រុង
ឡុង, ប៉ារីស, និងស
 ហរដ្ឋអាមេរិក។
នៅក្នុងខែ
 មេសា ឆ្2
នាំ 016 លោក
Jacques ត្រូវបានតែងតាំងជា
 
សមាជិកក្រុ
 មប្រឹក្សាភ
 ិបាលនៃ
ធនាគារ ABA។

Jean François
Hanczakowski
អភិបាល

លោក Jean‐François
Hanczakowski គឺជាអ
 គ្គនាយករង
ជាន់ខ្ពស់ កាន់ផ្នែ
 កបទពិសោធ
អតិថិជន និងទ
 ិន្នន័យន ៅធនាគារ
ជាតិកា
 ណាដា។
 ក Hanczakowski ជាមួយ
លោ
ក្រុមការងារ ទទួលខុសត្រូវក
 ្នុង
ការស្វែងយល់អ
 ំពត
ី ម្រូវការរបស់
អតិថិជន និងកា
 រផ្លាសប
់ ្ដូរនៃតម្រូវការ
ព្រមទាំងគា
 ំទ្រខ្សែ
 បណ្ដាញធ
 ុរកិច្ច
ក្នុងកា
 របំពេញការចង់បានរបស់
អតិថិជនតាមទីផ្សារប្រពៃណី និង
ទីផ្សារឌជ
ី ថ
ី ល
 , ការគ្រប់គ្រង
អត្តសញ្ញាណ, ទំនាក់ទំនង
សហគមន៍, និងស
 កម្មភាព
សប្បុរសធម៌។
លោកបានធ្វើការជាមួយធ
 នាគារជាតិ
កាណាដា តាំងពីឆ
 2
្នាំ 004 និងមា
 ន
កាន់ត
 ួនាទីជា
 ច្រើនក្នុងស
 ្ថាប័នម
 ួយ
នេះ រួមមា
 នប្រធានផ្នែការិយាល័យ
ផ្លាសប
់ ្ដូរ, នាយកផ្នែកសាវ នកម្ម
ផ្ទៃក្នុង និងប ្រតិបត្តិការទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ VP។
លោក Hanczakowski បាន
ជំនួសត
 ំណែងលោក David
Furlong ដោយក្លាយជាសមាជិក
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ ABA
នៅថ្ងៃទ1
ី 4 ខែមីនា ឆ្2
នាំ 018។

Madi Akmambet
អភិបាលប្រតិបត្តិ

លោក Madi Akmambet
មានសញ្ញាបត្រកម្រិត MBA
ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពសព
់ ីសាលា

Cass Business School
សាកលវិទ្យាល័យ City University
London និងសញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចពី
Kazakh State Academy of
Management។

Henri Calvet
អភិបាលឯករាជ្យ

កម្រិតអប់រ៖
ំ បញ្ចប់ការសិក្សាពី

Ecole Normale Supérieure
de Cachan និងកម្រិត
សាកលវិទ្យាល័យ (Economics,
Paris-I Panthéon-Sorbonne)។

លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារ
នៅឆ្នាំ1997 ក្នុងនាយកដ្ឋាន
រតនាគារនៃក្រសួងហ
 ិរញ្ញវត្ថុរបស់
សាធារណរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាន ហ�ើយ
បន្ទាប់មកទ�ៀត លោកដូរទៅនាយក
ដ្ឋានត្រួតពិនិត្យធនាគារក្នុងធនាគារ
ជាតិនៃកាហ្សាក់ស្ថាន។

លោក Calvet គឺជាស្ថាបនិកនៃ
H2C CONSEIL ដែលជាក្រុម
ហ៊ុនផ
 ្ដលប់ ្រឹក្សាយោបល់ និង
បណ្ុះដ បណ្ល
ដា ដល់គ្រឹះសន
ថា្ ឥណទាន
និងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ដោយផ្តោត
សំខាន់ល�
 គ
ើ ណនេយ្យធ
 នាគារ
ច្បាប់prudential rules និង
ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង (រួមមា
 នការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការគ្រប់
គ្រងការអនុលោមច្បាប់)។

ពីឆ2
្នាំ 000 ដល់ឆ2
្នាំ 007 លោក
កាន់តួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់

មុនបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ
 ្លួនឯ
 ង លោក
Calvet បានចំណាយពេល 10

នៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាតិ និង
ធនាគារ JSC "Tsesnabank"
នៅកាហ្សាក់ស្ថាន។

បទពិសោធការងារអនរ្ត ជាតិរបស់លោក
ចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្2
នាំ 007 ជាមួយ
គម្រោងធុរកិច្ចមូលធនឯកជននៅ
អ៊ុយបេគីស្ថាន។
ខែមីនា ឆ្2
នាំ 009 លោកក្លាយជា
នាយកប្រតិបត្ធ
តិ នាគារ ABA។
តាំងពីឆ2
នាំ្ 012មក លោកបានកាន់
តួនាទីជាអភិបាលប្រតិបត្តិនៃក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ ABA។

ឆ្នាំធ្វើការជាមួយធ
 នាគារ French
Banking Commission ហ�ើយ

ក្រោយមកបម្រើការឲ្យធនាគារជា
ច្រើនទ�ៀតមានដូចជា 
 Compagnie

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

Etienne Chenevier
អភិបាលឯករាជ្យ

ដោយបញ្ចប់ការសិក្សាពី Ecole
Polytechnique និង Ecole

des Ponts et Chaussées
ប្រទេសបារាំង លោក Etienne

បានផ្តើមកា
 រងារនៅក្រសួងឧស្សា
ហកម្មបារាំង(កាន់ការជាប្រធាន
ការិយាល័យវិនិយោគបរទេស)។
ក្រោយមក លោកចូលរួមក្នុងក្រុម
ហ៊ុនហ្គាស Air Liquide Group
ដែលលោកបានបង្កើតប្រតិបត្តិការ
ល�ើទ
 ឹកដ
 បី ្រទេសចិនល�ើកដ
 ំបូងក
 ្នុង
ឆ្1
នាំ 993 មុនត្
 រូវបានគេជ្រើសតាំង
ឲ្យទទួលប
 ន្ទុកក
 ិច្ចព្រមព្រៀង
ផ្គត់ផ្គងដ
់ ធ
៏ ំនៃឧស្សាហកម្មហ
 ្គាស
ដល់វ ិស័យដែ
 កអ៊ីណុកន ៅអាស៊ី។
ក្រោយមកទ�ៀត លោក Etienne
ចូលបម្រើកា
 រនៅក្រុមហ៊ុនRio
Tinto ដែលលោកបានអភិវឌ្ឍ និង
គ្រប់គ្រ
 ងល�បើ ្រតិបត្តិការមួយច
 ំនួន
នៅប្រទេសសិង្ហបុរី, អូស្ត្រាលី, ចិន,
និងប្រទេសជប៉ុន។
 កបានចាប់ដៃ
លោ
 គូជាមួយក្រុមហ៊ុន
បារាំង CityStar ដ�ើម្បីបង្កើត Asian
Division ក្នុងឆ្នាំ 2005 ដែលលោក
ជាដៃគូផង និងជាអភិបាលផង។
ថ្ងៃទ2
ី 0 ខែឧសភា ឆ្2
នាំ 014
Etienne ក្លាយជាសមាជិកក្រុ
 ម
ប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ ABA។
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បណ្តាញសាខា
ទីស្នាក់ការកណ្ដាល
អគារលេខ148 មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងកេងកង1 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ
 ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

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

info@ababank.com
www.ababank.com

P.O. Box 2277

លេខកូដ SWIFT:ABAAKHPP

ខេត្តកំពង់ចាម

ស្រុកថ្មគោល

វិមានឯករាជ្យ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ទឹកថ្លា

ក្រុងស�ៀមរាប-ផ្សារល�ើ

ខេត្តកំពង់ធំ

ទួលគោក

ស្រុកស្អាង

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ខេត្តបាត់ដំបង

ស្រុកមេមត់

ខេត្តក្រចេះ 

ស្រុកបាទី

ស្រុកមោងឫស្សី

ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង

ស្រុកបារាយណ៍

ខេត្តស�ៀមរាប

ខេត្តកំពត

ក្រុងប�៉ោយប៉ែត

ខេត្តស្វាយរ�ៀង

ស្រុកក�ៀនស្វាយ

ក្រុងបាវិត

ស្រុកសំរោងទង

ច្បារអំពៅ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សង់ត្រាល់

ចោមចៅ

បុរីកីឡា

សម្តេចសុធារស

ស្រុកជ�ើងព្រៃ 

ផ្សារថ្មី 

សែនសុខ

ស្រុកឈូក

ផ្សារដ�ើមថ្កូវ

ស្តាតចាស់

ខេត្តតាកែវ

ស្រុកពាមរក៍

ស្ទឹងមានជ័យ

ស្រុកឧដុង្គ

ខេត្តពោធិ៍សាត់

ឫស្សីកែវ

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ 

ខេត្តព្រៃវែង

អូរបែកក្អម

ក្រុងតាខ្មៅ

ខេត្តព្រះសីហនុ

ស្រុកត្រាំកក់

ម�៉ៅសេទុង

098 203 879
098 203 039
098 203 429
098 203 949
098 203 049
098 203 619

098 203 959
098203 479

098 203 929
098 203 939
098 203 749
098 203 729
098 203 909
098 203 379
098 203 769
098 203 919
098 203 709
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098 203 789
098 203 849
098 203 859
098 203 839
098 203 649
098 203 739
098 203 019

098 203 389
098 203 759

098 203 869
098 203 979
098 203 689
098 203 629
098 203 969
098 203 059

098 203 001
098 203 679

098 203 369
098 203 639
098 203 459

098 203 829
098 203 029
098 203 719

098 203 199
098 203 983
098 203 779
098 203 819
098 203 889
098 203 659
098 203 799

098 203 899

023 203 809

ការិយាល័យប្តូរប្រាក់ “ទួលទំពូង”

098 203 229

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
ដែលបានបញ្ចប់

របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ
តារាងតុល្យការ

របាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន
របាយការណ៍រំហូរសាច់ប្រាក់

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

29
33
35
36
37
38
40
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ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
ធនាគារ

ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់

ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ

00010593

ទីស្នាក់ការចុះបញ្ជី

អគារលេខ148 មហាវិថីព្រះសីហនុ
សង្កាត់បឹងកេងកង ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភនំពេ
្ ញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ភាគទុនិក

ធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា
លោក Damir Karassayev

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

សវនករ
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លោក Yves Jacquot

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Andre Berard

អភិបាល

លោក Damir Karassayev

អភិបាល

លោកDominic Jacques

អភិបាល

លោក David Furlong

អភិបាល

លោក Etienne Chennevier

អភិបាលឯករាជ្យ

លោកHenri Calvet

អភិបាលឯករាជ្យ

លោក Madi Akmambet

អភិបាលប្រតិបត្តិ

លោក Askhat Azhikhanov

នាយកប្រតិបត្តិ 

លោក Madi Akmambet

អភិបាលប្រតិបត្តិ

លោក Lee Young Ho

នាយកប្រតិបត្តិរង

លោក Babu Ram Gyawali

នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងលេខាធិការធនាគារ

លោក Bibhu Pandey

នាយកផ្នែកឥណទាន

លោក Rasulov Zokhir

នាយកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

លោក Galymzhan Temirov

នាយកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងអភិវឌ្ឍន៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

លោក Sanzhar Abdullayev

នាយកផ្នែកប័ណ្ណ និង E-banking

លោក ម៉ី ប៉ូលីន

នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

លោក Zhiger Atchabarov

នាយកផ្នែកប្រតិបតិ្តការណ៏អន្តរជាតិ

លោកស្រី Adel Leilanie Legarta

នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

ឌីឡ័យធ៍ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី

របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាល មានសេចក្ដីសោមនស្សរ ីករាយ សូមប
 ង្ហាញជ
 ូនន
 ូវរបាយការណ៍របស់ក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាល និងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ ហៅកាត់ថា
 (“ធនាគារ”)
ដែលបានធ្វើសវនកម្មរ ួច សម្រាប់ដ
 ណា
ំ
ច់ឆ
 ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017។

សកម្មភាពចម្បង

សកម្មភាពចម្បងរបស់ធ
 នាគារ រួមមានការធ្វើប្រតិបត្តិការល�រា
ើ ល់ស
 កម្មភាពអាជីវកម្មធ
 នាគារ និងកា
 រផ្ដលន
់ ូវសេ
 វាកម្មវ ិស័យហ
 ិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័នផ្សេ
្ធ ងៗទ�ៀតនៅកនុង
្ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ពុមា
ំ នការផ្លាស់ប្តូរជា
 សារវន្តល�ស
ើ កម្មភាពចម្បងរបស់ធ
 នាគារនៅកនុង
្ កា
 រិយបរិច្ឆេទហ
 ិរញ្ញវត្ថុនេះទេ
 ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារសម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017 មានដូចខា
 ងក្រោម៖
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្2
នាំ 017

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ2016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

57,969,842

234,024,252

36,221,225

146,225,085

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញ

(11,780,679)

(47,558,601)

(7,208,986)

(29,102,676)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងគ្រា

46,189,163

186,465,651

29,012,239

117,122,409

ប្រាក់ចំណេញមុនកាត់ពន្ធ

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន

ពុមា
ំ នការប្រែប្រួលជាសារវន្តទៅល�ទ
ើ ុនប
 ម្រុង និងស
 ំវិធានធននៅកនុង
្ គ្រានេះទេ ក្រៅពកា
ី របង្ហាញន ៅកនុង
្ រ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ភាគលាភ

ពុមា
ំ នការប្រកាស ឬការបែងចែកភាគលាភទេ សម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ2017 (2016: គ្មាន)។

ដ�ើមទុន

ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា បានចេញប្រកាសលេខ ធ7-016-117-ប្រ.ក នៅថ្ទ
ងៃ 2
ី 2 ខែមីនា ឆ្2
នាំ 016 តម្រូវឲ
 ្យធ
 នាគារពាណិជ្ជកនុង
្ ស្រុ
 ក ឬធនាគារពាណិជ្ជជាប
 ត្រ
ុ សម្ពនធ
្ធ នាគារបរទេសត្រូវមានដ�ើមទុន
ចុះបញ្ជីអបប្ បរមាចំនួន 300ពាន់លានរ�ៀល (ស្មើនឹង 75លានដល
ុ ្លាអាមេរិក) ដែលត្រូវអនុវតឲ
្ត យ្ បានទាំងស្រុ
 ងក្នុងរយៈពេលពីរឆនាំ្បន្ទាប់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រកាសនេះ។ ដោយអនុលោមទៅតាម
ប្រកាស និងសារាចរណែនាំពីការអនុវត្តនៃប្រកាសនេះលេខ ធ7-016-001 ចុះថៃ្ងទី 16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2016 ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសខាងល�ើ ធនាគារបានបោះផ្សាយភាគហ៊ុនបនែ្ថម ដូចមានរ�ៀបរាប់
លម្អិតដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
សមតុល្យនា
 ដ�ើមគ្រា

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

52,643,000

212,519,791

52,643,000

213,204,150

18,357,000

74,107,209

–

–

បំលែងពប
ី ុព្វលាភភាគហ៊ុន

(i)

បំលែងពប្រា
ី ក់ចំណេញរក្សាទ
 ុក

(ii)

29,000,000

117,073,000

–

–

(iii)

25,000,000

100,925,000

–

–

–

–

–

(684,359)

125,000,000

504,625,000

52,643,000

212,519,791

ការបនែ្ថមដ�ើមទ
 ុន		
លំអ�ៀងពកា
ី របតូរ្ រ ូបិយប័ណ្ណ
សមតុល្យនា
 ច
 ុងគ្រា
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(i) នៅថ្ងៃទ4ី  ខែមករា ឆ្2នាំ 017 ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាបានចេញលិខិតអ
 នុម័ត អនុញ្ញាតិឲ្យធ
 នាគារបង្កើនដ�
 ើមទុនច
 ំនួន 18,357,000 ដុលអា
្លា មេរិក ដោយបំលែងចេញពប
ី ុព្វលាភ
ភាគហ៊ុនរ បស់ធ
 នាគារ ដោយបោះផ្សាយភាគហ៊ុនប
 ន្ថែមចំនួន 16,521 ហ៊ុនឲ
 ្យទ ៅធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា និងភា
 គហ៊ុនប
 នែ្ថម 1,836 ហ៊ុនឲ
 ្យទ ៅលោក Damir
្ 1 ហ៊ុនមា
 នតម្លៃ 1,000 ដុល្លារអា
 មេរិក។
Karassayev ដែលកនុង
(ii) នៅថ្ងៃទ2ី 8 ខែកញ្ញា ឆ2នាំ្ 017 ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាបានបានចេញលិខិតអ
 នុម័ត អនុញញាត
្ ឲ
ិ ្យធនាគារបង្កើនដ�
 ើមទុនច
 ំនួន 29,000,000 ដុលអា
្លា មេរិក ដោយបំលែងចេញពីប្រាក់
ចំណេញរក្សាទ
 ុករ បស់ធ
 នាគារ ដោយបោះផ្សាយភាគហ៊ុនប
 ន្ថែមចំនួន 26,100 ហ៊ុនឲ
 ្យទ ៅធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា និងភា
 គហ៊ុនប
 នែ្ថមចំនួន 2,900 ហ៊ុនឲ
 ្យទ ៅលោក
Damir Karassayev ដែលក្នុង 1 ហ៊ុនមា
 នតម្លៃ 1,000 ដុល្លារអា
 មេរិក។
(iii) នៅថ្ងៃទ3ី 1 ខែតុលា ឆ្2នាំ 017 ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាបានចេញលិខិតអ
 នុម័ត អនុញ្ញាតឲ
ិ ្យធ
 នាគារបង្កើនដ�
 ើមទុនច
 ំនួន 25,000,000 ដុលអា
្លា មេរិក ដោយបោះផ្សាយភាគហ៊ុន
បន្ថែមចំនួន 22,500 ហ៊ុនឲ
 ្យទ ៅធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា និងភា
 គហ៊ុនប
 នែ្ថមចំនួន 2,500 ហ៊ុនឲ
 ្យទ ៅលោក Damir Karassayev ដែលក្នុង 1 ហ៊ុនមា
 នតម្លៃ 1,000
ដុល្លារអាមេរិក។

ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

មុនពេ
 លដែលរបាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្រថុ បស់ធ
 នាគារត្រូវបា
 នរ�ៀបចំឡ�
 ង
ើ  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វ ធា
ិ នការដែលមានមល
ូ ដ្ន
ឋា ស
 មរម្យ ដ�ើម្បប
ី ញ្ជាកថា
់ វ ិធានការទាក់ទងទៅនឹងកា
 រលុបប
 ំបាត់ចោល
ឥណទានអាក្រក់ និងស
 ំវិធានធនល�ឥ
ើ ណទានជាប់ស
 ង្ស័យ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងយ៉ាងត្
 រឹមត្រូវដ ោយគណៈគ្រប់គ្រង ហ�ើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មានការជ�ឿជាក់ថា
 រាល់ឥ
 ណទានដែលបានដឹងថា
 មិន
អាចទារបាន ត្រូវបា
 នលុបបំបាត់ចោ
 ល ហ�ើយស
 ំវិធានធនគ្រប់គ្រាន់ត្
 រូវបានកំណត់ឡ�
 ើងសម្រាប់ឥណទានអាក្រក់ និងជា
 ប់សង្ស័យ។ គិតត្
 រឹមកា
 លបរិច្ឆេទនៃ
 រ បាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ពុំបានដឹងពីកាលៈទេសៈណាមួយដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យចំនួននៃការលុបបំបាត់ចោលឥណទានអាក្រក់ ឬចំនួននៃការធ្វើសំវិធានធន ល�ើឥណទាន ជាប់សង្ស័យន ៅកនុង
្ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ 
មានលក្ខណៈមិនគ្រ
 ប់គ្រាន់រ ហូតដល់ក
 ម្រិតជាសារវន្តនោះទេ
 ។

ទ្រព្យសកម្ម

នៅមន
ុ ពេ
 លដែលរបាយការណ៍ហ
 រិ ញ្ញវត្រថុ បស់ធ
 នាគារត្វរូ បា
 នរ�ៀបចំឡ�
 ង
ើ  ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាលបានចាត់វធា
ិ នការដែលមានមល
ូ ដ្ន
ឋា ស
 មរម្យ ដ�ើមប្ ប
ី ញ្ក
ជា ថា
់ គ
 ណៈគ្រប់គ្រងបានប្រតិបត្តិយង
ា៉ ត្ម
រឹ ត្រូវ
ដ�ើម្បីប្រាកដថាប
 ណ្ទ្រ
តា ព្យសកម្មទា
 ំងអស់ដែ
 លបានកត់ត្រានៅកនុង
្ ប
 ញ្ជីគ
 ណនេយ្យរ បស់ក្រុមហ៊ុន ហ�ើយដែលទំនងជាម
 ិនអា
 ចប្រមូលបា
 ននៅកនុង
្ ប ្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធ
 ម្មតា ត្រូវបានកាត់ប
 ន្ថយ
ឲ្យន ៅស្មន
ើ ឹងត
 ម្លៃដែ
 លគិតថា
 ន
 ឹងអា
 ចប្រមូលបា
 នជាក់ស្តែង។ គិតត្
 រឹមកា
 លបរិច្ឆេទនៃរ បាយការណ៍នេះ ក្រុ

មប្រឹក្សាភិបាលពបា
ុំ នដឹងព
 ហេ
ី តុការណ៍ណា
 ម
 ួយដែ
 លនឹងធ្វឲ
ើ ្យប
 ះពា
៉ ល់ដ
 ល់ ការកំណត់
តម្លៃទ្រព្យសកម្មន ៅកនុង
្ រ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារ ថាមានភាពមិនត្
 រឹមត្
 រូវនោះទេ
 ។

វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ

គិតត្រឹមកា
 លបរិច្ឆេទនៃ
 របាយការណ៍នេះ ក្រុ

មប្រឹក្សាភិបាលពបា
ុំ នដឹងព
 ហេ
ី តុការណ៍ណា
 មួយ ដែលនឹងធ្វ
 ឲ
ើ ្យបះពា
៉ ល់ដ
 ល់កា
 រអនុវត្តវ ិធីសាស្រ្តដែលមានកន្លងម
 ក ក្នុងកា
 រវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម និង
បំណុលន ៅកនុង
្ រ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារ ថាមានភាពមិនត្
 រឹមត្រូវនោះ

ទេ។

បំណុលយថាហេតុ និងបំណុលផ្សេងៗទ�ៀត

គិតត្
 រឹមកា
 លបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុ

មប្រឹក្សាភិបាលពបា
ុំ នដឹង៖

(ក) ការដាក់បញ្ន
ចាំ ូវទ្រ
 ព្យសកម្មណា
 មួយរ បស់ធនាគារ ត្រូវបានធ្វឡ�
ើ ើងចាប់តាំងពថ្
ី ច
ងៃ ុងកាលបរិច្ឆេទ ក្នុងការធានាចពំ ោះបំណុលរបស់បគ
ុ ល
្គ ណា
 ម
 ួយ ក្រៅពីបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុនេះឡ�ើយ។

(ខ) បំណុលយ
 ថាហេតុណាម
 ួយដែ
 លក�ើតមា
 នឡ�ើងចំពោះធនាគារ ចាប់តា
 ំងព
 ថ្
ី ងៃចុងកាលបរិច្ឆេទម
 ក ក្រៅអំពបី ្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធ
 ម្មតារ បស់ធ
 នាគារ។
គិតត្
 រឹមកា
 លបរិច្ឆេទនៃរ បាយការណ៍នេះ ក្រុ

មប្រឹក្សាភិបាលពបា
ុំ នដឹងព
 ីបំណុលយ
 ថាហេតុ ឬបំណុលផ្សេ
 ងៗទ�ៀតរបស់ធ
 នាគារ ដែលត្រូវប
 ពេ
ំ ញ ឬអាចនឹងត្
 រូវបពេ
ំ ញកនុង
្ អ
 ំឡុងពេល 12 ខែបន្ទាប់
ពីចុងគ្រានេះដែ
 លនង
ឹ ធ្វ
 ឲ
ើ យ្ មានផលបះពា
៉ ល់ ឬអាចនឹងប
 ះពា
៉ ល់ជាសារវនដ
្ត ល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងកា
 របពេ
ំ ញកាតពក
្វ ច
ិ ្ចរបស់ខន
្លួ ដូចដែ
 លបានកំណត់ និងន ៅពេលដែលដល់ថ្
 ងៃកំណត់។

ការផ្លាស់ប្ដូរនៃហេតុការណ៍

គិតត្
 រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃ
 របាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពបា
ុំ នដឹងព
 ហេ
ី តុការណ៍ណា
 មួយដែ
 លមិនបានវែកញែកនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ 
 ឬកនុង
្ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្រថុ បស់ធនាគារ ដែលនឹង
បណ្តាលឲ
 ្យមានតលេ
ួ ខនៃចំនួនណា
 ម
 ួយដែ
 លបានបង្ហាញនៅកនុង
្ រ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពមិនត្
 រឹមត្រូវទេ។

ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី

តាមអដែ
្វី លក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានជ្រាប៖
�

�

លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ធ
 នាគារក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទហ
 ិរញ្ញវត្នេះ 
ថុ មិនមា
 នផលប៉ះពាល់ជា
 សារវន្តដោយសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាម
 ួយដែ
 លមានលក្ខណៈជាសារវន្ត 
និងម
 ិនប ្រក្រតីនោះ

ទេ។
នៅក្នុងច
 ន្លោះពេលចាប់ព
 ថ្
ី ងៃចុងកា
 រិយបរិច្ឆេទដ
 ល់កា
 លបរិច្ឆេទនៃ
 របាយការណ៍នេះ ពុមា
ំ នចំណាត់ថ
 ្នាកស
់ កម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណា
 ម
 ួយដែ
 លមានលក្ខណៈជាសារវន្ត 
និងម
 ិនប ្រក្រតីក�
 ើតមា
 នទ�្បើង ដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដ
 ល់ល
 ទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ធ
 នាគារក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទដែលរបាយការណ៍នេះបា
 នរ�ៀបចឡ�
ំ ើងនោះទេ
 ។
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ព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍

នាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ 
 តាមអវីដែ
្ លក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានជ្រាប ម
 ិនមានព្រឹតតិកា
្ រណ៍ជា
 សារវន្តណាម
 ួយដែលក�ើតឡ�
 ង
ើ ក្រោ
 យកាលបរិច្ឆេទនៃ
 តារាងតុល្យការ ដែលតម្រូវឲ្យមានការ
កែសម្រួល ឬលាតត្រដាងក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡ�ើយ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានបម្រើការនាកាលបរិច្ឆេទចេ
 ញរបាយការណ៍នេះ
 រ ួមមាន៖
�

លោក Yves Jacquot

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

�

លោក David Furlong

អភិបាល

�

លោក Andre Berard

អភិបាល

�

លោក Etienne Chenevier

អភិបាលឯករាជ្យ

�

លោក Damir Karassayev

អភិបាល

�

លោក Henri Calvet

អភិបាលឯករាជ្យ

�

លោក Dominic Jacques

អភិបាល

�

លោក Madi Akmambet

អភិបាលប្រតិបត្តិ

ភាគហ៊ុនរបស់អភិបាល

អភិបាលដែលនៅបម្រើការនាច
 ុងកា
 លបរិច្ឆេទ និងមា
 នភាគហ៊ុនន ៅកនុង
្ ធ
 នាគារ មានដូចខា
 ងក្រោម៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
លោក Damir Karassayev

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016

កាន់កាប់ %

ចំនួនភា
 គហ៊ុន1
 ,000 ដុល្លារអា
 មេរិកក
 ្នុងម
 ួយហ
 ៊ុន

កាន់កាប់ %

ចំនួនភា
 គហ៊ុន1
 ,000 ដុល្លារអា
 មេរិកក
 ្នុងម
 ួយហ
 ៊ុន

10%

12,500

10%

5,264

អត្ថប្រយោជន៍របស់អភិបាល

នៅកនុង
្ និងនា
 ច
 ុងកា
 លបរិច្ឆេទហ
 ិរញ្ញវត្នេះ 
ថុ ពុមា
ំ នការរ�ៀបចំណាម
 ួយ ដែលធនាគារដ�ើរតជា
ួ គ
 ភា
ូ គី ក្នុងគោ
 លបំណងអនុញញាត
្ ឲ
ិ ្យសមាជិកក្រុ
 មប្រឹក្សាភ
 ិបាលអាចទទួលបា
 ននូវអ
 ត្ថប ្រយោជន៍ដោយ
មធ្យោបាយ ទិញយ
 កភាគហ៊ុនណា
 ម
 ួយនោះ

ទេ។
ចាប់តាំងពីចុងកាលបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុមុន ពុំមានសមាជិកក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាលណាម
 ្នាក់បានទទួល ឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណា
 មួយ តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាធ្វ
 ើឡ�ើងដោយធនាគារ
ល�ើកលែងតែការបង្ហាញន ៅកនុង
្ រ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ការទទួលខ
 ុសត្
 រូវរបស់ក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាលល�រើ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មានភារៈកិច្ចទទួលខុសត្
 វរូ កនុង
្ ការអះអាងបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះបានបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆនាំ្2017 និង
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងរ ំហូរសា
 ច់ប្រា
 ក់ សម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវពិនិត្យម�
 ើលកា
 ររ�ៀបចំរ បាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្នេះ ដ
ថុ
ោយគណៈគ្រប់គ្រងដែលចាបា
ំ ច់ត្
 រូវ ៖
�

�

�

�

�

អនុម័តន
 ូវគោ
 លនយោបាយគណនេយ្យដែលសមស្រប ដោយផ្អែកល�កា
ើ រវិនិច្ឆ័យ និងកា
 រប៉ាន់ប្រមាណយាង
៉ ស
 មហេតុផល និងប ្រុងប្រយ័ត្ន ហ�ើយធ្វ
 ើការអនុវត្តប្រកបដោយ
សង្គតិភាព។
អនុលោមទៅតាមស្តង់គណនេយ្យក
 ម្ពុជា និងប
 ទបញ្ញតតិ ្ និងគោ
 លការណ៍ណែនាំទាក់ទងទៅនឹងគ
 ណនេយ្យរ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាពាក់ព័នន
្ធ ឹងកា
 ររ�ៀបចំ និងកា
 រកំណត់ប
 ង្ហាញ
នៅក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប �ើមានការប្រាសចាកពនេះ ដ�
ី
ើម្បប
ី ង្ហាញន
 ូវភាពពិត និងត្
 រឹមត្រូវ គឺត្
 រូវបង្ហាញ ពន្យល់ និងក
 ំណត់ប
 រិមាណឲ្យបា
 នច្បាស់លា
 ស់ នៅក្នុងរ បាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ។
រក្សាទ
 ុកន
 ូវបញ្ជីគ
 ណនេយ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប ្រព័នគ្រ
្ធ ប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឲ
 ្យមា
 នប្រសិទ្ធភាព។
រ�ៀបចរំ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកល�ម
ើ ូលដ្ឋានន
 ិរន្តភាពនៃដំណ�ើរការអាជីវកម្ម ល�ើកលែងតែមានករណីម
 ិនស
 មស្របក្នុងកា
 រសន្មតថា ធនាគារនឹងម
 ិនប
 ន្តធ្វ
 ើប្រតិបត្តិការ
អាជីវកម្មនាពេ
 លអនាគត។
ត្រួតព
 ិនិត្យ និងដ
 ឹកនាំធនាគារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល�រា
ើ ល់សេ
 ចក្ស
តី ម្រេចសំខាន់ៗទា
 ំងឡាយដែលបះពា
៉ ល់ដ
 ល់ស
 កម្មភាពប្រតិបត្តិការ និងដ
 ណ�
ំ
ើរការរបស់ធ
 នាគារ ហ�ើយត្
 រូវប្រាកដ
ថាកិច្ចការនេះត្រូវបានឆ្លុះប
 ញ្ចាំងយ
 ៉ាងត្
 រឹមត្រូវនៅកនុង
្ រ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារ។

គណៈគ្រប់គ្រងមានភារកិច្ចទទួលខុសត្
 រូវ ដ�ើមប្ ីធានាអះអាងថា រាល់តម្រូវការខាងល�ត្
ើ រូវបានអនុវត្ត នង
ិ ទទួលខុសត្រូវកនុង
្ កា
 រការពាររាល់ទ្រ
 ព្យសកម្មទាំងអស់របស់ធនាគារ និងចាត់វិធានការ
សមស្របដ�ើម្បីបញ្ចៀស និងរ កឲ្យឃ�ើញនូវការលួចប
 ន្លំ និងភា
 ពមិនប ្រក្រតីផ្សេ
 ងៗ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា ធនាគារបានអនុវត្តន
 ូវរាល់ត
 ម្រូវការ ដូចបា
 នរាយការណ៍ខា
 ងល�ក
ើ ្នុងកា
 ររ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបង្ហាញនៅទំព័រទី 11 ដល់ទី 69 បានបង្ហាញយ
 ាង
៉ ត្រឹមត្រូវ នូវស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017 ព្រមទាំងល
 ទ្ធផល
ហិរញ្ញវត្ថុ និងរំហូរសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆនាំ្2017 ដោយអនុលោមទៅតាម ស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងបទបញ្ញត្តិនិងគោ
 លការណ៍ណែ
 នាំទាក់ទងនឹង
គណនេយ្យរបស់ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា។ គិតត្
 រឹមកាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះ ក្រុ

មប្រឹក្សាភិបាលជ�ឿជាក់ថា ធនាគារមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទូទាត់បំណុល នៅពេលដល់
កំណត់ស
 ង។
ចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក

Askhat Azhikhanov

នាយកប្រតិបត្តិ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទ1
ី 4 ខែមីនា ឆ្2
នាំ 018
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របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះភាគទុនិកនៃធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់

មតិយោបល់

យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”) ដែលរួមមានតារាងតុល្យការនាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017 និងរបាយការណ៍លទ្ធផល
របាយការណ៍ បម្រែបម្រួលមូលធន និងរបាយការណ៍រំហូរសា
 ច់ប្រាក់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆនាំ្2017 និងកំណត់សម្គាល់ដែលរួមមានសេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យ
សំខាន់ៗ
  ដែលមានបង្ហាញន ៅទំព័រទី 35 ដល់ទី 70។
ជាមតិរ បស់យ�
 ើងខ
 ្ញុំ របាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្បា
ថុ នបង្ហាញន
 ូវភា
 ពត្រឹមត្រូវជា
 សា
 រវន្តនៃស

្ថានភាពហិរញ្ញវត្រថុ បស់ ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017 ព្រមទាំងល
 ទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងរ ំហូរ
សាច់ប្រា
 ក់ស
 ម្រាប់កា
 រិយបរិច្ទ
ឆេ ដែលបានបញ្ចប ដ់ ោយអនុលោមទៅតាមសង
្ត ដា
់ រគណនេយ្យក
 ម្ពុជានិង បទបញ្ញតតិ ្ នង
ិ គោលការណ៍ណែនាំទា
 ក់ទងទៅនង
ឹ គ
 ណនេយ្យរ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃក
 ម្ពុជា។

មូលដ្ឋានសម្រាប់មតិសវនកម្ម

យ�ើងខ្ញុំ បានធ្វស
ើ វនកម្មដ ោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអ
 ន្តរជាតិនៃកម្ពុជា។ ការទទួលខុសត្
 រូវរបស់យ�ើងខញុំ ដ្ ោយអនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ រទាំងនេះ
 គ
 ត្
ឺ រូវបានរ�ៀបរាប់នៅកនុង
្ ផ្នែក ការ
ទទួលខ
 ុសត្
 រូវរ បស់ស
 វនករចពំ ោះការធ្វើសវនកម្មទ ៅល�រើ បាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុនៃរ បាយការណ៍នេះ
 ។ យ�ើងខ
 ្ញុំ ឯករាជ្យព
 ធ
ី នាគារ ដោយអនុលោមទៅតាមការតម្រូវក្រមសីលធម៌ ដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹង
ការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងបានបំពេញនូវការទទួលខុសត្រូវល�
 ើក្រមសីលធម៌ផ្សេ
 ងៗទ�ៀតដោយអនុលោមទៅតាមការតម្រូវទាំងនេះ។ យ�ើងខជ�
ញុំ្ ឿជាក់ថា
ភស្តុតាងសវនកម្មដែ
 លយ�ើងបានទទួល គឺគ្រប់គ្រាន់ន
 ិងស
 មរម្យដ�
 ើម្បីផ្តលជា
់ មូលដ្ឋានស
 ម្រាប់កា
 រផ្តលម
់ តិរ បស់យ�
 ើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានផ្សេងៗក្រៅពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍សវនករ

គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវល�ើព័ត៌មានផ្សេងៗ។ ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ធនាគារ រួមមានរបាយការណ៍របស់ក្រុ
 មប្រឹក្សាភិបាល ពីទំព័រទី 28 ទៅទំព័រទី 32 ប
 ៉ុន្តែមិនរួមបញ្ចូលនូវរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ និង របាយការណ៍រ បស់ស
 វនករនោះទេ។
មតិយោបល់រ បស់យ�
 ើងខញុំ ល�
្
រើ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនគ្រ
 បដណ្តបព
់ ័ត៌មានផ្សេងៗ ហ�ើយយ�ើងខម
្ញុំ ិនបា
 នធ្វើការសន្និដ្ឋានអ
 ះអាងល�ព
ើ ័ត៌មានផ្សេងៗឡ�ើយ។
ទាក់ទងទៅនឹងកា
 រធ្វស
ើ វនកម្ម របាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលខ
 ុសត្
 រូវរបស់យ�
 ើងខ
 គ
ញុំ្ អា
ឺ នព័ត៌មានផ្សេងៗ និងព
 ិចារណាថាត�
 ើព័ត៌មានផ្សេងៗ មិនស្រ
 បគ្ជា
នា ម
 ួយរ បាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ជា
ថុ សា
 រវន្ត 
ឬ ជាមួយចំណេះដឹងរបស់យ�ើងខញុំ ដែ
្ លទទួលបានពីការធ្វស
ើ វនកម្ម ឬមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ត។ ប្រសិនប�ើផ្អែកទ ៅល�ើការងាររបស់យ�
 ើងខញុំដែ
្ លបានអនុវត្ត ហ�ើយសន្និដ្ឋានថាមានកំហស
ុ ឆ
 ្គងជា
សារវន្តល�ព
ើ ័ត៌មានផ្សេងៗ យ�ើងខ្ញុំនឹងធ្វើការរាយការណ៍ទៅល�ើភាពជាក់ស្តែងនោះ។ យ�ើងខ្ញុំមិនមានអ្វីត្រូវរាយការណ៍ឡ�
 ើយ។
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ខយ
ូ គីម
 លេ
 ង
នាយក

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទ1
ី 4 ខែមីនា ឆ្2
នាំ 018
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តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សាច់ប្រាក់កនុង
្ ដៃ

4

68,986,300

278,497,693

41,622,955

168,031,869

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

5

207,289,364

836,827,162

146,050,847

589,607,269

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

6

84,923,895

342,837,764

77,566,867

313,137,442

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន - សុទ្ធ

7

1,227,372,821

4,954,904,078

784,561,827

3,167,276,096

ទ្រព្យរឹបអូសបាន

8

601,375

2,427,751

1,847,062

7,456,589

មូលបត្រវិនិយោគ

9

16,849,632

68,021,964

25,373,046

102,430,987

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

10

16,688,282

67,370,595

8,218,024

33,176,163

17(b)

1,970,251

7,953,903

1,343,202

5,422,507

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

11

1,765,748

7,128,325

1,891,319

7,635,255

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

12

12,903,247

52,090,408

10,031,522

40,497,254

1,639,350,915

6,618,059,643

1,098,506,671

4,434,671,431

ទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ

ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុលនិងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

13

1,264,493,344

5,104,759,630

855,821,249

3,454,950,383

ប្រាក់កម្ចី

14

86,500,001

349,200,504

68,000,000

274,516,000

អនុបំណុលប
 ន្ទាបប
់ ន្សំ

15

55,000,000

222,035,000

25,000,000

100,925,000

បំណុលផ្សេងៗ

16

22,114,413

89,275,885

12,851,061

51,879,733

17(a)

11,039,391

44,566,021

7,819,758

31,568,363

1,439,147,149

5,809,837,040

969,492,068

3,913,839,479

125,000,000

504,625,000

52,643,000

212,519,791

–

–

18,357,000

74,107,209

75,203,766

303,597,603

58,014,603

234,204,952

200,203,766

808,222,603

129,014,603

520,831,952

1,639,350,915

6,618,059,643

1,098,506,671

4,434,671,431

បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
បំណុលសរុប
មូលធន
ដ�ើមទុន

18

បុព្វលាភភាគហ៊ុន
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
មូលធនសរុប
បំណុលនិងមូលធនសរុប

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាបជា
់ មួយពីទំព័រទី 40 ទៅ 70 គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 017
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
កំណត់សម្ល
គា ់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ចំណូលពីការប្រាក់

19

125,830,819

507,979,016

85,204,333

343,969,892

ចំណាយល�ើការប្រាក់

20

(38,712,362)

(156,281,805)

(30,991,115)

(125,111,131)

87,118,457

351,697,211

54,213,218

218,858,761

ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់
ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសា

21

21,873,479

88,303,235

15,924,328

64,286,512

ចំណាយកម្រៃនិងជ�ើងសា

22

(5,779,243)

(23,330,804)

(3,642,787)

(14,705,931)

16,094,236

64,972,431

12,281,541

49,580,581

ចំណូលកម្រៃនិងជ�ើងសាសុទ្ធ
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

23

30,502

123,137

1,154,865

4,662,190

ចំណាយបុគ្គលិក

24

(21,259,401)

(85,824,202)

(14,169,080)

(57,200,576)

ចំណាយប្រតិបត្តិការ

25

(13,994,201)

(56,494,590)

(10,001,647)

(40,376,649)

ចំណាយរំលស់

26

(3,261,205)

(13,165,485)

(2,452,164)

(9,899,386)

64,728,388

261,308,502

41,026,733

165,624,921

(6,758,546)

(27,284,250)

(4,805,508)

(19,399,836)

57,969,842

234,024,252

36,221,225

146,225,085

(11,780,679)

(47,558,601)

(7,208,986)

(29,102,676)

46,189,163

186,465,651

29,012,239

117,122,409

ប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ
សំវិធានធនល�ើឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ

7

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងគ្រា

17(c)

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាបជា
់ មួយពីទំព័រទី 40 ទៅ 70 គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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របាយការណ៍ស្ដីពបម្រែបម្
ី
រួលមូលធន
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ដ�ើមទុន

បុព្វលាភភាគហ៊ុន

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

នាថ្ងៃទ1
ី  ខែមករា ឆ្2
នាំ 017

52,643,000

18,357,000

58,014,603

129,014,603

បំលែងពីបុព្វលាភភាគហ៊ុន

18,357,000

(18,357,000)

–

–

បំលែងពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

29,000,000

–

(29,000,000)

–

ការបនែ្ថមដ�ើមទុន

25,000,000

–

–

25,000,000

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងគ្រា

–

–

46,189,163

46,189,163

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 017

125,000,000

–

75,203,766

200,203,766

សមតុល្យជាពាន់រ�ៀលនាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 017

504,625,000

–

303,597,603

808,222,603

52,643,000

18,357,000

29,002,364

100,002,364

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងគ្រា

–

–

29,012,239

29,012,239

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016

52,643,000

18,357,000

58,014,603

129,014,603

សមតុល្យជាពាន់រ�ៀលនាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016

212,519,791

74,107,209

234,204,952

520,831,952

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 017

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016
នាថ្ងៃទ1
ី  ខែមករា ឆ្2
នាំ 016

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីទំព័រទី 40 ទៅ 70 គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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របាយការណ៍រំហូរទឹកប្រាក់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 017
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
កំណត់សម្ល
គា ់

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

57,969,842

234,024,252

36,221,225

146,225,085

រំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
កំណែតម្រូវ៖
រំលស់

26

3,261,205

13,165,485

2,452,164

9,899,386

សំវិធានធនល�ើឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ

7

6,758,546

27,284,250

4,805,508

19,399,836

64,160

259,014

(3,527)

(14,238)

106,346

429,319

(825,945)

(3,334,340)

–

–

(39,375)

(158,957)

(87,118,457)

(351,697,211)

(54,213,218)

(218,858,761)

(18,958,358)

(76,534,891)

(11,603,168)

(46,841,989)

(60,294,481)

(243,408,818)

(26,432,803)

(106,709,226)

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

18,396,843

74,268,054

16,319,059

65,880,041

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

(446,631,155)

(1,803,049,973)

(305,397,777)

(1,232,890,826)

–

–

(466,357)

(1,882,683)

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទ�ៀត

(8,470,258)

(34,194,432)

(1,738,696)

(7,019,115)

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

429,711,825

1,734,746,638

198,794,949

802,535,209

9,263,352

37,396,152

4,145,543

16,735,557

(76,982,232)

(310,777,270)

(126,379,250)

(510,193,032)

ការប្រាក់ទទួលបាន

122,892,434

496,116,756

82,863,460

334,519,788

ការប្រាក់បានបង់

(59,752,092)

(241,219,195)

(28,376,093)

(114,554,287)

(9,188,095)

(37,092,340)

(4,250,882)

(17,160,811)

(23,029,985)

(92,972,049)

(76,142,765)

(307,388,342)

ការខាតបង់/(ចំណេញ)
ពីការលក់ចេញនៃទ្រព្យនិងបរិក្ខារ

ការខាតបង់/(ចំណេញ)
ពីការលក់ចេញនៃទ្រព្យរឹបអូសបាន

ផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយបណ្ណ័ពីខ្មែររ�ៀលទៅ
ដុល្លារអា
 មេរិក
ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់
បម្រែបម្រួលនៃ៖
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទ្រព្យរឹបអូសបាន

បំណុលផ្សេងៗ
សាច់ប្រាក់ប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញបានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
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17(a)

របាយការណ៍រំហូរទឹកប្រាក់ (បន្ត)
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
កំណត់សម្ល
គា ់

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

8,523,414

34,409,022

28,383,325

114,583,483

រំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនយោ
ិ
គ
មូលបត្រវិនិយោគ
ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបី

11

(220,561)

(890,405)

(199,035)

(803,504)

ការទិញទ្រព្យន
 ិងបរិក្ខារ

12

(5,855,013)

(23,636,687)

(5,324,260)

(21,494,038)

4,055

16,370

98,125

396,131

1,139,341

4,599,520

3,515,385

14,191,609

3,591,236

14,497,820

26,473,540

106,873,681

25,000,000

100,925,000

–

–

សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យន
 ិងបរិក្ខារ
សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យរឹបអូសបាន
សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពវិនយោ
ិ
គ
រំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
សាច់ប្រាក់បានពីការដាក់ទុនបន្ថែម
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី

63,000,000

254,331,000

98,000,000

395,626,000

(44,499,999)

(179,646,496)

(59,000,000)

(238,183,000)

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីអនុបំណុលប
 ន្ទាបប
់ ន្សំ

30,000,000

121,110,000

15,000,000

60,555,000

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

73,500,001

296,719,504

54,000,000

217,998,000

ការក�ើនឡ�ើងសុទនៃ
្ធ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល

54,061,252

218,245,275

4,330,775

17,483,339

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាដ�ើមគ្រា

107,157,207

432,593,645

102,826,432

416,447,049

–

–

–

(1,336,743)

161,218,459

650,838,920

107,157,207

432,593,645

ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី

លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាចុងគ្រា

27

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាបជា
់ មួយពីទំព័រទី 40 ទៅ 70 គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 017

1. ព័ត៌មានទូទៅ
ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ ហៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) បានចុះបញ្ជីន ៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25 ខែតុលាឆនាំ្1996 ជាមួយក្រសួងពា
 ណិជ្ជកម្មក្រោ
 មការចះុ បញ្ជីលេខ Co. 322/97E និង បានចាប់ផ្ត
 ើមធ្វ
 ើ
ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម នៅថ្ងៃទី25 ខែតុលា ឆ្1
នាំ 996។ នៅថ្ងៃទ2
ី 8 ខែវិច្ឆិកា ឆ្2
នាំ 006 ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា បានផ្តលអា
់ ជ្ញាប័ណអ
្ណ ចិន្ត្រៃយ៍លេខ 14 ដល់ធ
 នាគារ។
សកម្មភាពចមប្ ងរបស់ធនាគារ គឺផ្តល់សេវាកម្មធនាគារ និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័នន្ធ ៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ពុំមានការផ្លាស់បតូរ្ ជា
 សារវន្តទៅល�ើសកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារ
នៅក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទនេះ
 ទេ។
ការិយាល័យចះុ ប
 ញ្ជីរ បស់ធ
 នាគារមានទីតាំងស
 ថិត
្ ន ៅ អគារលេខ 148 មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់ បឹងកេងកង 1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានអនុម័តឲ
 ្យចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅ ថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្2
នាំ 018។

2. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ
គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ ដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះមា
 នចែងដូចខាងក្រោម។ គោលនយោបាយទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសង្គតិភាពនៅ
រាល់កា
 រិយបរិច្ឆេទទា
 ំងអ
 ស់ ល�ើកលែ
 ងតែមានការបញ្ជាកផ្សេ
់ ងពនេះ
ី ។
(ក) មូលដ្ឋាននៃការរ�ៀបចំ
របាយការណ៍ហ
 រិ ញ្ញវត្ត្
ថុ វរូ បា
 នរ�ៀបចំឡ�
 ង
ើ  ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា នង
ិ បទបញ្ញតតិ ្ នង
ិ គោ
 លការណ៍ណែ
 នាំទា
 ក់ទងទៅនឹងគ
 ណនេយ្យរ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជា។
(ខ) មូលដ្ឋាននៃការវាស់វែង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�
 ើងទ ៅតាមមូលដ្ឋានត
 ម្លៃដ�
 ើមដ
 ំបូង។
(គ) រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់កំណត់បង្ហាញ
រូបិយប័ណ្ណជាតិនៃ
 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺប្រាក់រ�ៀល។ ដោយសារធនាគារធ្វបើ ្រតិបត្តិការ និង កត់ត្រារា
 ល់ប
 ញ្ជីគ
 ណនេយ្យរ បស់ខ
 ្លួនផ្
 អែកល�
 ើមូលដ្ឋានប្រា
 ក់ដ
 ុល្លារអា
 មេរិក អ្នកគ្រ
 ប់គ្រងបាន
កំណត់ប្រា
 ក់ដុល្លារអា
 មេរិកជា
 រូបិយប័ណគោ
្ណ ល និងរ ូបិយប័ណស
្ណ ម្រាប់ក
 ំណត់ប
 ង្ហាញ ព្រោះវាឆ
 ្លុះប
 ញ្ចាំងព
 ខ
ី ្លឹមសារសេដ្ឋកិចនៃ
្ច ប្រភពព្រឹត្តិការណ៍ និងកា
 លៈទេសៈរបស់ធ
 នាគារ។
សកម្មភាពប្រតិបត្តិការជារ ូបិយប័ណផ្សេ
្ណ ងៗទ�ៀតក្រៅពីប្រាក់ដ
 ុល្លារអា
 មេរិក ត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ ដុល្លារអា
 មេរិក ដោយប្រើអ
 ត្រាប្តូរប្រា
 ក់នៅថ្បងៃ ្រតិបត្តិការនោះ។ សមតុល្យនៃ
 ទ្រព្យសកម្ម
រូបិយវត្ថុ និងប
 ំណុលរ ូបិយវត្នា
ថុ កា
 លបរិច្ឆេទរា
 យការណ៍ ដែលជារ ូបិយប័ណផ្សេ
្ណ ងទ�ៀតក្រៅពប្រា
ី ក់ដុល្លារអា
 មេរិក ត្រូវបា
 នបតូរ្ ទ ៅជាប្រា
 ក់ដ
 ល
ុ ្លារអា
 មេរិកដ ោយប្រើអ
 ត្រាបតូរ្ ប្រាក់នា
 កា
 លបរិច្ឆេទ
នោះ។ ភាពលអ�
ំ ៀងពកា
ី រប្តូររូបិយប័ណដែ
្ណ លក�ើតម
 កពកា
ី រប្តូរនោះ ត្រូវបានទទួលស
 ្គាល់នៅកនុង
្ រ បាយការណ៍លទ្ធផល។
(ឃ) ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាប្រាក់រ�ៀល
ដោយគោរពតាមច្បាប់ស
 ព
្តី គ
ី ណនេយ្យន
 ិងស
 វនកម្មច
 ុះថ្
 ងៃទ1
ី 1 ខែមេសា ឆ្2
នាំ 016 តម្រូវឲ
 ្យមានការបកប្រែរូបិយប័ណព
្ណ ដ
ី ល
ុ ្លារអាមេរិកទៅជាប្រាក់រ�ៀលក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
ការបកប្រែរូបិយប័ណ្ណពីដុល្លារអាមេរិកទៅជាប្រាក់រ�ៀល ដែលបានបង្ហាញន ៅកនុ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គីដ�ើម្បីអនុលោមទៅតាមប្រកាសលេខ ធ7-07-164 ចុះថ្ងៃទ1
ី 3 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 007 នៃ
ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាទាក់ទិនន
 ឹងកា
 ររ�ៀបចំ និងកា
 រកំណត់ប
 ង្ហាញនៅកនុង
្ រ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងបា
 នប្រើនូវអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការដោយ 1 ដុល្លារអា
 មេរិកស្មន
ើ ឹង 4,037 រ�ៀល នាថ្ងៃទ3
ី 1
ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017 (នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016៖ 1 ដុល្លារអា
 មេរិកស្មន
ើ ឹង 4,037 រ�ៀល) ដែលបានចេញផ្សាយដោយធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្ហាញជា
 រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រ�ៀល មិនត្
 វរូ បានធ្វស
ើ វនកម្ម និងមិនត្វរូ បានយកមកបកស្រាយថា តួលេខប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្
 វរូ បានប្តូរទៅជាប្រាក់រ�ៀល ឬនឹងត្រូវ
ប្តូរជាប្រាក់រ�ៀល នាពេលអនាគតតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នេះ ឬអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្សេ
 ងទ�ៀតនោះឡ�ើយ។
(ង) ការប៉ាន់ស្មាន និងការវិនិច្ឆ័យ
ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  តម្រូវឲយ្ អ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការវិនិចយ
្ឆ័  ប៉ាន់ស្មាន និងសន្មតដែ
 លមានផលបះពា
៉ ល់ដល់ការអនុវត្តន
 ូវគោ
 លនយោបាយគណនេយ្យ និងចំនួននៃ
 ទ្រ
 ព្យសកម្ម
បំណុល ចំណូល និងច
 ំណាយដែលបានរាយការណ៍។ លទ្ធផលជាក់ស្តែងអាចខុសព
 កា
ី រប៉ានស្មា
់ នទាំងនោះ

។
ការបាន
៉ ស្មា
់ ន និងការសន្មតដែលពាក់ព័ន្ធត្វរូ បានត្ត
រួ ពិនិត្យជា
 ប្រចាំ។ ការកែប្រែល�ើការបាន
៉ ស្មា
់ នគណនេយ្យត្
 វរូ បានទទួលស្គាល់ និងកត់ត្រានៅកនុង
្ ការិយបរិច្ទ
ឆេ ដែ
 លការបាន
៉ ស្មា
់ ននោះ
ត្រូវបានកែប្រែ និងកា
 រិយបរិច្ឆេទអ
 នាគតដែលបះពា
៉ ល់ដ ោយការកែប្រែនោះ។
សម្រាប់កា
 រប៉ាន់ស្មាន និងកា
 រវិនិច្ឆ័យគ
 ណនេយ្យស
 ំខាន់ៗ សូមយោ
 ងទៅកំណត់ស
 ម្គាលទ
់ ី 3។
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(ច) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ រួមមានសាច់ប្រា
 ក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន មូលបត្រវិនយោ
ិ
គ គណនីត្រូវទទួលផ្សេ
 ងៗ ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី និងគណនីត្
 រូវទូទាត់ផ្សេ
 ងៗ។ គោលនយោបាយគណនេយ្យល�ើការទទួលស
 ្គាល់ និងការវាយតម្លៃនូវសមាសធាតុទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅកនុង
្ គោលនយោបាយគណនេយ្យ
ដោយឡែកពគ
ី ្នា។
(ឆ) មួលដ្ឋាននៃការសរុបរួម
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគាររួមមាន របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កា
 រិយាល័យកណ្តាល និងសា
 ខានានា។ សមតុល្យនិងប ្រតិបត្តិការអន្តរ-ការិយាល័យទា
 ំងអស់ត្
 រូវបានលុបចោ
 ល។
(ជ) សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល រួមមានសាច់ប្រាក់ និងសមតុល្យធនាគារ ប្រាក់បញ្ញើគ្មា
 នកាលកំណត់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លីដែលអាចប្តូរជា
 សាច់ប្រា
 ក់បានកនុង
្ រយៈពេល 3 ខែឬ
តិចជា
 ងនេះ ចាប់ព
 ពេ
ី លបានទិញ និងអា
 ចបតូរ្ ជាសាច់ប្រាក់បាន ហ�ើយមា
 នហានិភ័យត
 ិចតួចច
 ពំ ោះ ការផ្លាស់ប្តូរត
 ម្លៃ។
(ឈ) ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ឥណទានផល
្ត ់ដល់អតិថិជនត្រូវបានរាយការណ៍កនុង
្ តារាងតុល្យការ តាមប្រាក់ដ�ើមនៅសល់ និងចំណូលការប្រាក់បង្គរ ដោយដកចំនួនទាំងឡាយណាដែលបានលុបចោ
 ល និងសំវិធានធន
ជាក់លា
 ក់ និងទ
 ទូ ៅសម្រាប់ឥ
 ណទានអាក្រក់ និងជា
 ប់ស
 ង្ស័យ។
(ញ) សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ និងការលុបចោលនៃឥណទាន
ដ�ើម្បគោ
ី រពតាមសេចក្ណែ
តី នាំរ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា ឥណទានផ្តលដ
់ ល់អ
 តិថិជនទាំងអ
 ស់ត្
 រូវបានធ្វច
ើ ំណាត់ថ
 ្នាកតា
់ មសមត្ថភាពការសងនៃភាគីក
 ូនប
 ំណុល។ សមត្ថភាពការសងនេះ
ត្រូវបានកំណត់ដ ោយបទពិសោធន៍ប
 ង់ប្រា
 ក់នាអ
 តីតកាល ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក
 ូនប
 ំណុល ស្ថានភាពអាជីវកម្មន
 ិងកា
 រព្យាកររំហូរសាច់ប្រាក់ សមត្ថភាពកូនប
 ំណុលន
 ិងឆ
 ន្ទៈនៃការសង
បរិយាកាសហិរញ្ញវត្ថុ និងគ
 ុណភាពនៃការរ�ៀបចំឯកសារទាំងឡាយ។
បន្ថែមល�ព
ើ ័ត៌មានគុណភាពខាងល�ើ ចំនួនថ្
 ងៃហួសកា
 លកំណត់ប
 ង់ប្រាក់ក
 ត្
៏ រូវបានរាប់ប
 ញ្ចូលដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖
ចំណាត់ថ្នាក់

ចំនួនថ្ងៃហួសកាលកំណត់សង

អត្រាសំវិធានធន

តិចជាង 30 ថ្ងៃ

1%

ឥណទានឃ្លាំម�ើល

30 ថ្ងៃ ឡ�ើងទៅ

3%

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

90 ថ្ងៃ ឡ�ើងទៅ

20%

ឥណទានជាប់សង្ស័យ

180 ថ្ងៃ ឡ�ើងទៅ

50%

ឥណទានបាត់បង់

360 ថ្ងៃ ឡ�ើងទៅ

100%

ទូទៅ
ឥណទានធម្មតា/ស្តងដា
់ រ
ជាក់លាក់

ភាគរយអបប្ បរមានៃសំវិធានធនល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានជាប់សងស្ ័យ ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកទ ៅតាមចណា
ំ
ត់ថ្នាកដែ
់ លបានចាត់។ នៅពេលមានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិតបា
្ត នថា
បំណុលបា
 ត់បង់ក�
 ើតមា
 នឡ�ើងច្រើនជាងតម្រូវការអប្បបរមា នោះសំវិធានធនបន្ថែមនឹងត្
 រូវបានធ្វឡ�
ើ ើង។
សំវិធានធនខាងល�ើ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយមិនគិតពីតម្លៃនៃទ្រព្យបញ្ចាំទេ ល�ើកលែងតែទ្រព្យបញ្ចាំនោះជាសា
 ច់ប្រា
 ក់ដែលបានតម្កល់នៅធនាគារ។ នៅក្នុងករណីដែលឥណទានចាត់ជា 

“បាត់បង់“ នោះទ្រព្យបញ្ទា
ចាំ ំងអ
 ស់ន
 ឹងអា
 ចត្រូវបានពិចារណា។
ឥណទានដែលមិនអា
 ចទារបាន ឬចណែ
ំ
កនៃឥណទានដែលចាត់ជា
 ឥ
 ណទានអាក្រក់ត្រូវបា
 នលុបចោ
 ល បន្ទាបព
់ មា
ី នការគិតគ
 ូរទ ៅល�ត
ើ ម្លៃលក់បា
 ននៃទ្រព្យបញ្ចាំ ហ�ើយប ្រសិនប �ើនៅពេល
ដែលអ្នកគ្រ
 ប់គ្រ
 ងវិនិច្ឆ័យឃ �ើញថា ពុមា
ំ នសង្ឃឹមន
 ឹងទា
 របាននូវឥ
 ណទានទាំងនោះ

មកវិញទេ។
ការប្រមូលមកវិញនូវឥណទានដែលបានលុបបំបាត់ចោល និងការបញ្ចូលមកវិញនូវសវំ ិធានធនពីមុនត្
 រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែករួមជា
 ម
 ួយនឹងការប្រែប្រួលសុទ្ធនៃស
 ំវិធានធនសម្រាប់
ឥណទានអាក្រក់ និងជា
 ប់ស
 ង្ស័យក
 នុង
្ រ បាយការណ៍លទ្ធផល។
(ដ) ការប្រាក់ព្យួរទុក
ការប្រាក់ព្យួរទុក បង្ហាញនូវការប្រាក់ល�
 ើឥណទានមិនដណ�
ំ
ើរការ ដែលបានកត់ត្រាជាការប្រាក់ព្យួរទុក ហ�ើយវាមិនត្រូវបានកត់ត្រាជាច
 ំណូលនោះទេលះុ ត្រា
 តែវាទទួលបានក្រោមមូលដ្ឋាន
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ។
ការប្រាក់ព្យួរទុក ត្រូវបា
 នបង្ហាញដ ោយដកចេញពកា
ី រប្រាក់ដែលត្រូវទទួលបា
 ន។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

| 41

(ឋ) ទ្រព្យរឹបអូសបាន
ទ្រព្យរឹបអូសបានរួមមានអចលនទ្រព្យដែលត្វរូ បានកត់ត្រាតា
 មតម្លៃឥណទានពាក់ព័នដែ
្ធ លនៅសល់ ឬការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃសមស្របរបស់ទ្រ
 ព្យនោះ

នៅថ្ងៃរឹបអូស ដោយយកមួយណា
ដែលតូចជា
 ង។
(ឌ) មូលបត្រវិនិយោគ
ការវិនិយោគរក្សាទុករ ហូតដ
 ល់កា
 លកំណត់គ
 ត្
ឺ រូវបានកត់ត្រាតា
 មវិធីសាស្រ្តរំលស់ថៃ្ល
 ដ�ើម ដោយប្រើអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព ដកការខាតបង់ល�
 ឱ
ើ នភាពនៃតម្លៃ។
(ឍ) ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យស
 កម្មផ្សេ
 ងៗ ត្រូវបានកត់ត្រា
 ទៅតាមតម្លៃដ�ើម។ ការប៉ានស្មា
់ នតម្លៃទ្រព្យ ត្រូវបា
 នធ្វឡ�
ើ ើង ល�ើគ
 ណនីត្
 រូវទ
 ទួលជា
 ប់ស
 ង្ស័យ យោងតាមការពិនិត្យល�ើសមតុល្យន ៅសល់នា
 កា
 លបរិច្ឆេទ
នៃរបាយការណ៍។
(ណ)	ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ទ្រព្យសកម្មអ
 រូបរី ួមមា
 ន កម្មវិធក
ី ុំព្យូទ័រ ដែលរាប់ប
 ញ្ចូលថ្
 ដ�
លៃ ើមន ៅពេលទិញ និងថ្
 ដ�
លៃ ើមក
 ្នុងកា
 របង្កើត និងអ
 ភិវឌ្ឍក
 ម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែ
 លមិនមែនជាផ្នែ
 កភ្ជាបប់ ្រតិបត្តិការរបស់គ្រ
 ឿងម៉ាស៊ីនក
 ុំព្យូទ័រ
ហ�ើយវា
 ត្វរូ បា
 នកណ
ំ ត់ត
 ម្លៃ ដោយយកថ្ដ�
លៃ ម
ើ ដ
 ករល
ំ ស់ប
 ង្គរ និងឱ
 នភាពនៃត
 ម្លៃប
 ង្គរប ្រសិនប �ើ មាន។ តម្លៃក
 ម្មវធ
ិ ក
ី ព
ំុ យ្ ទ
ូ រ័ គឺត្
 វរូ ធ្វ
 រើ ល
ំ ស់តា
 មអាយុកា
 លប្រើប្រាស់ប
 ន
ា៉ ស្មា
់ នចាប់ព
 ី 3 ទៅ 20 ឆ្។
នាំ
ចំណាយដែលក�ើតឡ�ើងកនុង
្ កា
 រធ្វើគម្រោង ឬការវាយតម្លៃន
 ូវសំណ�ើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬការថែទាំក្រោ
 យពេលដាក់ឲ
 ្យប ្រើប្រាស់ មិនត្
 រូវបានចាត់ច
 ូលជា
 ថ្ដ�
លៃ ើមនោះទេ។
(ត)	ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

(i) ទ្រព្យ និងប
 រិក្ខារ បានកត់ត្រាតា
 មតម្លៃដ�
 ើមដ
 ករំលស់ប
 ង្គរ និងកា
 រខាតបង់នៃ
 ឱនភាពតម្លៃបង្គរប ្រសិនប �ើមាន។ នៅពេលដែលធាតុនៃ
 ទ្រ
 ព្យ និងប
 រិក្ខាររួមបញ្ចូលន
 ូវសមាសធាតុ
សំខាន់ៗ ដែលមានអាយុកា
 លកំណត់ប ្រើប្រាស់ខុសៗគ្នា ទ្រព្យទា
 ំងនោះ

ត្រូវបានចាត់ទ
 ុកជា
 ធាតុផ្សេងគ្នានៃទ្រព្យ និងប
 រិក្ខារ។

(ii) រំលស់ល�ើទ្រព្យ និងប
 រិក្ខារ ត្រូវបានទទួលស
 ្គាល់ជាចំណាយកនុង
្ រ បាយការណ៍លទ្ធផល ដោយផ្អែកល�ម
ើ ូលដ្ឋានរ ំលស់ថេ
 រតាមអាយុកាលប្រើប្រាស់ប៉ាន់ស្មានរបស់ទ្រ
 ព្យ និងប
 រិក្ខារ
នីមួយៗ តាមអត្រាដូចខា
 ងក្រោមៈ

អាយុកាលប្រើប្រាស់
ការជុសជុលកែលម្អរអគារជួល

1 - 10 ឆ្នាំ

បរិក្ខារការិយាល័យ គ្រឿងសង្ហារិម និងបរិក្ខារ

5 ឆ្នាំ

យានយន្ត

5 ឆ្នាំ

កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារៈព័ត៌មានវិទ្យា

3 - 6 ឆ្នាំ

ទ្រព្យកំពុងសា
 ងសង់ មិនត្
 រូវបានរំលស់រ ហូតដល់ពេ
 លដែលទ្រព្យនោះត្រូវបានសង់រ ួច និងដា
 ក់ឲ
 ្យប្រើប្រា
 ស់។

(iii) ការចំណាយបន្ទាបដែ
់ លពាក់ព័នទ្ធ ៅនឹងផ្នែកមួយនៃ
 ទ្រព្យ និងប
 រិក្ខារដែ
 លបានទទួលស
 ្គាលរ់ ួចមក ត្រូវបា
 នបូកប
 ញ្ចូលទ ៅកនុង
្ ត
 ម្លៃយោ
 ងនៃផែ្នកនោះ នៅពេលដែលអត្ថប្រយោជន៍

សេដ្ឋកិចនា
្ច ពេលអនាគតអាចក�ើតមា
 នឡ�ើងសម្រាប់ធ
 នាគារនៅកនុង
្ ល
 ក្ខខណ្ឌដែ
 លល�ើសព
 ស
ី ្តង់ដារដ�ើមនៃទ្រព្យសកម្មដែ
 លមានស្រាប់។ រាល់កា
 រចណា
ំ
យបន្ទាបផ្សេ
់ ងទ�ៀតត្រូវបាន
ទទួលស
 ្គាល់ជាបន្ទុកច
 ំណាយនៅកនុង
្ កា
 រិយបរិច្ឆេទដែលបានក�ើតឡ�ើង។

(iv) ចំណេញ ឬខាតពកា
ី របោះចោល ឬការលក់ចេញនៃទ្រព្យ និងប
 រិក្ខារណាម
 ួយត្
 រូវបានកំណត់ ដោយភាពខុសគ
 ្នារវាងសាច់ប្រា
 ក់ចំណូលស
 ុទព
្ធ កា
ី រលក់ និង
 តម្លៃយោ
 ងនៃទ្រព្យនិង
បរិក្ខារនោះ ហ�ើយត្រូវបានទទួលស
 ្គាល់នៅកនុង
្ រ បាយការណ៍លទ្ធផលនៅថ្ងៃបោះចោល ឬលក់ចេ
 ញ។

(v) ទ្រព្យ និងប
 រិក្ខារដែលបានដករំលស់អ
 ស់ហ�
 ើយ ត្រូវបានរក្សាទ
 ុកក
 ្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ថ្
 ងៃដែលទ្រព្យ និងប
 រិក្ខារទាំងនោះ

ត្រូវបានលក់ ឬលុបចោ
 ល។
(ថ) ឱនភាពនៃតម្លៃ

(i) ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រពយ្ សកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានវាយតម្លៃនាកាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗ ដ�ើមប្ ីកំណត់ថាត�
 ើមានភស្តុតាងណាមួយដែ
 លបង្ហាញថាទ្រ
 ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះ

មា
 នឱនភាពនៃ
តម្លៃ។ ទ្រព្យសកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានចាត់ទ
 ុកថា
 មានឱនភាពនៃតម្លៃ ប្រសិនប �ើមានហេតុការណ៍មួយ ឬច្រើន ជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមាន ទៅល�រើ ំហូរសាច់ប្រាក់ប
 ៉ាន់ស្មាននាពេលអនាគត
របស់ទ្រព្យសកម្មនោះ
 ។ ករណីនេះ
 ម
 ិនត្រូវបានប្រើស
 ម្រាប់ ឥណទានផ្តលដ
់ ល់អ
 តិថិជននោះទេ ដោយវាមា
 នគោលនយោបាយគណនេយ្យដ ោយឡែក នៅក្នុងក
 ំណត់ស
 ម្គាល់ 2 (ញ)។
ការខាតបង់ល�
 ើឱនភាពនៃទ្រព្យសកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ត្
ថុ រូវបា
 នគណនាល�ើភាពខុសគ
 រ្នា វាងតម្លៃយោង និងត
 ម្លៃប
 ច្ចុប្បន្ននៃរំហូរសា
 ច់ប្រាក់រ ំពឹងន
 ឹងទ
 ទួលបា
 ននាពេ
 លអនាគតដោយធ្វអ
ើ ប្បហារ
ដោយប្រើអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាពដំបូង។
រាល់ទ្រ
 ព្យសកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ទោ
ថុ លសារវន្ត ត្រូវបានត្រួតព
 ិនិត្យឱ
 នភាពនៃត
 ម្លៃតា
 មមូលដ្ឋានទោ
 ល។ ទ្រព្យសកម្មន ៅសល់ ត្រូវបានវាយតម្លៃជា
 ក
 ញ្ចបក
់ នុង
្ ក្រុ
 មទ្រព្យសកម្ម ដែលមានហានិភ័យ
ឥណទានស្រដ�ៀងគ្នា។
រាល់កា
 រខាតបង់ល�
 ឱ
ើ នភាពនៃតម្លៃ ត្រូវបា
 នទទួលស
 ្គាល់នៅកនុង
្ រ បាយការណ៍លទ្ធផល។
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(ii) ទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម មិនមែ
 នហិរញ្ញវត្រថុ បស់ធ
 នាគារ ត្រូវបា
 នត្រួតព
 ិនិត្យឡ�ើងវ ិញន ៅរាល់ កាលបរិច្ឆេទរ បាយការណ៍ន
 ីមួយៗ ដ�ើម្បក
ី ំណត់ថា
 ត�
 មា
ើ នសញ្ញាណណា
 មួយដែ
 លបង្ហាញ
ថា ទ្រព្យសកម្មទា
 ំងនោះ

មានឱនភាពនៃតម្លៃ។ ប្រសិនប �ើមានសញ្ញាណនោះ

ក�ើតឡ�ើងការប៉ាន់ស្មានល�ើត
 ម្លៃដែលអាចប្រមូលបា
 នវិញរបស់ទ្រ
 ព្យសកម្មត្រូវបា
 នធ្វើឡ�ើង។
តម្លៃដែ
 លអាចប្រមូលម
 កវិញបា
 ននៃទ្រព្យសកម្ម ឬឯកតាបង្កើតសា
 ច់ប្រា
 ក់ គឺជា
 ត
 ម្លៃដែ
 លធជា
ំ ងរវាងតម្លៃប ្រើប្រាស់ និងត
 ម្លៃស
 មស្របដកចំណាយដ�ើម្បីលក់ចេ
 ញ។ ក្នុងកា
 របាន
៉ ប់ ្រមាណ
តម្លៃ ប្រើប្រាស់ សាច់ប្រា
 ក់រ ំពឹងថា
 ន
 ឹងទ
 ទួលបា
 ននាពេ
 លអនាគតត្រូវបានធ្វអ
ើ ប្បហារទៅតម្លៃប
 ច្ចុប្បន្ន ដោយប្រើអ
 ត្រាការប្រាក់ម
 ុនប
 ង់ព
 ន្ធ ដែលឆ្លុះប
 ញ្ចាំងកា
 រប៉ានប់ ្រមាណនៃត
 ម្លៃពេល
វេលាក្នុងល
 ក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន និងហា
 និភ័យជា
 ក់លា
 ក់ស
 ម្រាប់ទ្រ
 ព្យសកម្មទា
 ំងនោះ។ សម្រាប់គោ
 លបំណងនៃកា
 រត្រួតព
 ិនិត្យល�
 ើឱនភាពនៃតម្លៃ ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានដាក់ប
 ញ្ចូលគ
 ្នា
ជាក្រុមតូចៗដែលអាចបង្កើតសា
 ច់ប្រាក់បា
 នពកា
ី របន្តការប្រើប្រាស់ ដោយមិនព
 ឹងផ្
 អែកខ្លាំងល�
 ើរំហូរសា
 ច់ប្រាក់នៃ
 ទ្រព្យសកម្មដទៃទ�ៀត ឬក្រុមទ្រព្យសកម្មដ
 ទៃទ�ៀតហៅកាត់ថា (“ឯកតា
បង្កើតសា
 ច់ប្រា
 ក់”)។
ការខាតបង់ល�
 ឱ
ើ នភាពនៃតម្លៃត្រូវបា
 នទទួលស
 ្គាលប់ ្រសិនប �ើតម្លៃយោ
 ងនៃទ្រព្យសកម្មម
 ួយ ឬ ឯកតាបង្កើតសា
 ច់ប្រាក់ មានចំនួនល�
 ើសព
 ត
ី ម្លៃដែ
 លអាចប្រមូលម
 កបានវិញ។ ការខាត
បង់ល�
 ឱ
ើ នភាពនៃតម្លៃត្រូវបានទទួលស
 ្គាល់នៅកនុង
្ រ បាយការណ៍លទ្ធផល។
(ទ)	ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ប្រាក់បញ្ញើរ បស់អ
 តិថិជនត្រូវបានកត់ត្រាតា
 មតម្លៃដ�ើម។
(ធ)	ប្រាក់កម្ចី
ប្រាក់កម្ចីត្
 រូវបានកត់ត្រាតា
 មចំនួនប្រា
 ក់ដ�ើមដែលមិនទា
 ន់បា
 នទូទាត់ស
 ង។
(ន) អនុបំណុលបន្ទាប់បន្សំ
អនុប
 ំណុល ត្រូវបា
 នចាត់ទ
 ុកជា
 ប
 ំណុលហ
 ិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលដែលធនាគារមានកាតព្វកិចក
្ច នុង
្ កា
 រផ្តលសា
់ ច់ប្រា
 ក់ ឬទ្រព្យសកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យអ
 ង្គភាពមួយផ្សេ
 ងទ�ៀត ឬត្រូវផ្
 តោះប
 តូរ្ ទ្រ
 ព្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ និងប
 ំណុលហ
 ិរញ្ញវត្ថុជាមួយអ
 ង្គភាពមួយផ្សេ
 ងទ�ៀតក្រោមលក្ខខណ្ឌអ
 វិជ្ជមានចពំ ោះអង្គភាពហ�ើយប�ើមិនដ
 ច្នេះ
ូ ទេ
 វាត្រូវបានចាត់ទ
 ុកជា
 មូលធន។
អនុប
ណ
ំ ល
ុ  ដែលត្វរូ បា
 នអនុមត
័ ដ ោយធនាគារជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជាត្វរូ បា
 នបញល
្ចូ ទ ៅកង
នុ្ ខ
ង
្ទ គ
់ ណនី ថ
 ក
នា្ ទ
់ ព
ី រី  នៅកង
នុ្ កា
 រគណនាមល
ូ និធផ
ិ ល
ទា្ រ់ បស់ធ
 នាគារ ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំ
របស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា។ អនុបំណុលត្
 រូវបានកត់ត្រាក
 ្នុងថៃ្ល
 ដ�ើម។
(ប) សំវិធានធន
សំវិ ធានធន ត្រូវបានទទួលស
 ្គាលន់ ៅពេលដែលធនាគារមានកាតព្វកច
ិ ្ចតាមផលូវ្ ច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចប្រយោលនាពេ
 លបច្ចុបប្ ន្នដែលជាលទ្ធផលនៃព្
 រឹត្តិការណ៍កន្លងផុតទ ៅ ហ�ើយវាទំនងជា
អាចតម្រូវឲ្យមានរំហូរចេញនូវអត្ថប្រយោជន៍សេ
 ដ្ឋកិចក
្ច ្នុងកា
 របំពេញនូវកាតព្វកិចនោះ
្ច
។ ប្រសិនប �ើផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈសារវន្ត សំវិធានធនត្រូវបានកំណត់ដ ោយការធ្វើអប្បហាររំហូរ
សាច់ប្រាក់ដែលរំពង
ឹ ថា
 នឹងទ
 ទួលបាននាពេ
 លអនាគត ដោយប្រើអត្រាមន
ុ បង់ពន្ធដែលឆុះ្ល បញ្ចាំងព
 ីការប៉ានប់ ្រមាណនៃតម្លៃពេ
 លវេលាកនុង
្ លកខ
្ខ ណ្ឌទីផសា
្ របចប
្ចុ ្បន្ន នង
ិ ហានិភ័យជាក់លាក់
ចំពោះបំណុលទា
 ំងនោះ

។
(ផ) ការទទួលស្គាល់ប្រាក់ចំណូល និងចំណាយ
ចំណូលពីការប្រាក់ ត្វរូ បានទទួលស្គាលដ់ ោយផ្អែកល�
 ម
ើ ូលដ្ឋានបង្គរ។ នៅពេលដែលគណនីត្វរូ បានចាត់ថ្នាកជា
់ ឥណទានមិនដណ�
ំ
ើរការ ការប្រាក់នឹងត្
 វរូ ព្យួរទុកលះត្រា
ុ
ត ែវាទទួលបាន
ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ។
ចំណូលព
 ស
ី កម្មភាពផ្សេងៗរបស់ធ
 នាគារ ត្រូវបានបង្គរដោយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖
�

កម្រៃល�កា
ើ រចាត់ចែ
 ងផ្តលឥ
់ ណទាន និងក
 ម្រៃជ�ើងសា
 ល�ើសេវាកម្ម និងឧ
 បករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ត្
ថុ រូវបានទទួលស
 ្គាល់នៅពេលដែលសេវាកម្មផ្សេ
 ងៗ និងឧ
 បករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុនោះត្រូវ
បានផ្ដល់។

�

កម្រៃល�ក
ើ ិចស
្ច ន្យា និងកម្រៃការធានាល�សេ
ើ វាកម្ម និងឧ
 បករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុនានាដែលផ្តល់ឲ្យអតិថិជន ត្រូវបា
 នទទួលស
 ្គាលជា
់ ចំណូលន ៅពេលប្រតិបត្តិការក�ើតឡ�ើង។

�

កម្រៃសេវាកម្មន
 ិងកម្រៃរត់ការត្រូវបានទទួលស
 ្គាល់នៅពេលដែលសេវាកម្មត្
 រូវបានបំពេញ។

ចំណាយការប្រាក់ល�
 ើប្រាក់បញ្ញើរ បស់អ
 តិថិជនត្រូវបានទទួលស
 ្គាលតា
់ មមូលដ្ឋានប
 ង្គរ។
(ព) ភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ
ភតិសន្យាដែ
 លហានិភ័យ និងផលប្រយោជន៍ជា
 សារវន្តរ បស់ទ្រ
 ព្យសកម្ម ស្ថិតន ៅជាមួយម
 ្ចាស ទ្រ
់ ព្យជួល នោះភតិសន្យានោះ

ន
 ង
ឹ ត្រូវរាប់បញ្ចូលជាភ
 តិសនយា
្ ប្រតិបត្តិការ។ ថ្លៃឈ្នួលដែលត្រូវ
ទូទាត់ល�
 ភ
ើ តិស
 ន្យាប ្រតិបត្តិការត្រូវបា
 នទទួលស
 ្គាលក
់ នុង
្ រ បាយការណ៍លទ្ធផល តាមវិធីសាស្ត្ររំលស់ថេ
 រទៅតាមថេរវេលានៃភតិសន្យា។
(ភ) ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញនិងពន្ធពន្យារ
ពន្ធល�
 ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញ ឬខាតក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទរ ួមមា
 នពន្ធល�
 ើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ
 ្នាំនិងព
 ន្ធពន្យារ។ ពន្ធល�
 ើប្រាក់ចំណេញ ត្រូវបានទទួលស
 ្គាល់នៅកនុង
្ រ បាយការណ៍លទ្ធផល។
ពន្ធល�ើប្រាក់ច
 ំណេញប្រចាំឆគ
្នាំ ជា
ឺ ព
 ន្ធដែ
 លរំពឹងទ
 ុកថា
 ន
 ឹងត្
 រូវបង់ទៅល�ើប្រាក់ច
 ំណេញជាប់ព
 ន្ធក
 នុង
្ ការិយប
 រិច្ឆេទ ដោយប្រើអ
 ត្រាពន្ធដែលបានអនុម័ត ឬបានអនុម័តជា
 អា
 ទិ៍ន ៅកាលបរិច្ឆេទ
តារាងតុល្យការ ជាមួយន
 ឹងន
 ិយ័តភាពណាម
 ួយទ ៅល�ព
ើ ន្ធត្
 រូវបង់ព
 ឆ
ី នាំម
្ ុនៗ។
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ពន្ធពន្យារ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមវិធីសាស្ត្រតារាងតុល្យការទៅល�ើភាពលំអ�ៀងជាបណ្តោះអាសន្នរវាងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលក្នុងគោ
 លបំណងនៃកា
 រធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
និងតម្លៃយោងប្រើសម្រាប់ការគិតពន្ធ។ តម្លៃនៃប្រាក់ពន្ធពន្យារដែលបានកំណត់នោះ

គផ្
ឺ អែកល�
 ើលក្ខណៈដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ឬអាចកាត់កងបាននូវតម្លៃយោងរបស់ទ្រ
 ព្យសកម្ម និង
បំណុល ដោយប្រើអត្រាពន្ធក
 ំណត់ន ៅកាលបរិច្ឆេទតា
 រាងតុល្យការ។
ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ លុះត្រាតែមានភាពប្រាកដថានង
ឹ មានប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនាពេ
 លអនាគតសម្រាប់យកលំអ�ៀងបណ្តោះអាសន្នមកប្រើប្រាស់។ ទ្រពយ្ សកម្ម
ពន្ធព
 ន្យារ ត្
 រូវបានពិនិត្យវ ិនិច្ឆ័យរា
 ល់កា
 រិយបរិច្ឆេទរ បាយការណ៍ និងត្
 រូវបានកាត់ប
 ន្ថយទ ៅតាមទំហដែ
ំ លទំនងជាមិនមា
 នប្រាក់ចំណេញជាប់ព
 ន្ធត្
 រូវបានកត់ត្រាទ�
 ៀត។
(ម) ស្តង់ដារគណនេយ្យថ្មី និងការបរិយាយដែលមិនទាន់បានអនុវត្ត
ដូចមា
 នចែងក្នុងប ្រកាសលេខ 068 សហវ-ប្រក ចុះថ្
 ងៃទ8
ី  ខែមករា ឆ្2
នាំ 009 ចេញដោយក្រសួងសេ
 ដ្ឋកិច្ច និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុសព
តី្ កា
ី រអនុវត្តស
 ្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្រុមប្រឹក្សាជា
 តិ
គណនេយ្យនៃ
 ក
 ម្ពុជា បានអនុម័តឲ្យប្រើស
 ្តងដា
់ ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តងដា
់ រគណនេយ្យអន្តរជាតិ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចំពោះរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទចាប់ផ្ត
 ើមនៅ ឬ បន្ទាបព
់ ថ្
ី ងៃទ1
ី  ខែមករា ឆ្2
នាំ 012។ ស្តង់ដារថនេះ 
្មី នឹងត្
 រូវបានកំណត់ជា 
 “ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃ
 កម្ពុជា (”CIFRS”)”។
នៅថ្ងៃទី30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2012 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ជ
តី ូនដំណឹងតាមក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យស្តីពីការពន្យារពេលនៃកា
 រអនុវត្ត CIFRS សម្រាប់គ្រឹះស

ថាន
្ ធនាគារ
និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រហូតដ
 ល់ថ្
 ងៃទ1
ី  ខែមករា ឆ្2
នាំ 016។
នៅថ្ងៃទី16 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2015 ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា បានដាក់សំណ�ើរទៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ សុំពន្យារពេលនៃការអនុវត្ត CIFRS សម្រាប់គ្រឹះស

្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់
ឆ្2
នាំ 019។ នៅថ្ទ
ងៃ 2
ី 4 ខែមីនា ឆ្2
នាំ 016 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគ
 ណនេយ្យបា
 នអនុម័តល�
 កា
ើ រពន្យារពេលនៃការអនុវត្ត CIFRS រហូតដល់ច
 ុងឆ
 នាំ្2018។ គ្រឹះស្ថានធ
 នាគារនិងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវអនុវត្ត 
CIFRS នេះចាប់ព
 ថ្
ី ទ
ងៃ 1
ី  ខែមករា ឆ្2
នាំ 019។
ធនាគារកំពុងធ្វ
 ើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ចម្បង ទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ
 ្លួនដែ
 លជាលទ្ធផលនៃកា
 រអនុវត្ត CIFRS សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំនិងម
 ិនទាន់រួចរាល់ន ៅ
ឡ�ើយទេ
 នាចុងកា
 លបរិច្ឆេទនៃ
 របាយការណ៍នេះ
 ។

3. ការវិនិច្ឆ័យ ការសន្មត និងការប៉ានស្មា
់ នគណនេយ្យសំខាន់ៗ
3.1 ប្រភពសំខាន់ៗនៃការប៉ាន់ស្មានភាពមិនច្បាស់លាស់

ធនាគារធ្វើការប៉ាន់ស្មាន និងសន្មតដែលបះ៉ ពាល់ល�ត
ើ លេ
ួ ខនៃទ្រព្យសកម្មនិងបំណុល។ ការប៉ាន់ស្មាន ត្រូវបានវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាបដ់ ោយផ្ក
អែ ទ ៅល�ើបទពិសោធន៍នាពេលកន្លងមក និងកត្តា 
ផ្សេងៗ ដូចជា
 ការរំពឹងទ
 ុកអ
 ំពហេ
ី តុការណ៍នាពេ
 លអនាគត ដែលគេជ�
 ឿថាមា
 នភាពសមហេតុផលទៅតាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ។
(ក) សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ
ធនាគារចាំបាច់ត្
 រូវអនុវត្តតា
 មប្រកាសលេខ ធ7-09-074 ចុះថ្ងៃទ2
ី 5 ខែកុម្ភៈ ឆ្2
នាំ 009 ស្ព
តី កា
ី រធ្វើសំវិធានធន និងច
 ំណាត់ថ
 ្នាកឥ
់ ណទានដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ធនាគារ
ជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជាតម្រូវឲ
 ្យស្ថាប័នធ
 នាគារពាណិជ្ជកម្មធ្វកា
ើ រចាត់ថ្នាកឥ
់ ណទាន បុរេប ្រទាន និងទ្រ
 ព្យសកម្ម ស្រដ�ៀងគរ្នា បស់ខ
 ្លួនជា
 ប្រា
 ថ
ំ ្នាក់ និងចា
 បា
ំ ច់ត្
 រូវធ្វស
ើ ំវិធានធនក្នុងក
 ម្រិតអប្បបរមាទៅ
តាមចណា
ំ
ត់ថ
 ្នាកនោះ ដ
់
ោយមិនគ
 ិតប
 ញ្ចូលទ្រ
 ព្យបញ្នោះ
ចាំ ទេ។ ក្នុងគោ
 លបំណងចណា
ំ
ត់ថ
 ្នាកឥ
់ ណទាន ធនាគាររាប់ប
 ញ្ចូលក
 ត្តាពាក់ព័នទា
្ធ ំងអស់ដែ
 លអាចមានផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មត្ថភាព
សងប្រាក់របស់ក
 ូនប
 ំណុល។
(ខ) ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅកនុង
្ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានលក្ខណៈច្រើនប្រភេទ និងជាបញ្ញត្តមា
ិ នការផ្លាស់ប្តូរញឹកញាប់ដែលមានភាពស្មុគ្រស្មាញ និងអាស្រ័យទៅល�ើការបកស្រាយ។ ជាទទូ ៅ
យុត្តាធិការ និងអាជ្ញាធរពន្ធភាគច្រន
ើ តែងតែមានការបកស្រាយផ្សេងពីគ្នា។ ពន្ធគឺត្វរូ ស្ថិតក្រោ
 មការត្ត
រួ ពិនិត្យ និងការអង្កេតដោយអាជ្ញាធរជាច្រើនដែលបានផ្តល់សិទ្ធិដោយច្បាប់កនុង
្ ការ
ដាក់ព
 ិន័យ ដាក់ទ
 ណ្ឌកម្ម និងប
 ង់កា
 រប្រាក់។
បញ្ហា ទាំ ង នេះ  អាចបង្កើ ត ឲយ្ មា នហា និភ័យពន្ធយាង
៉ ខ
 ្លាំងសម្រាប់ធនាគារ។ គណៈគ្រប់គ្រងជ�ឿជាក់ថាមានការយល់ដឹងព
 ីបទបញ្ញត្តព
ិ ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធ និងបានធ្វស
ើ ំវិធានធនដែលមាន
លក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដោយផ្អែកទៅល�កា
ើ របកស្រាយនៃនីតិកម្មពន្ធបច្ចុប្បន្ន។ ទោះជាយាង
៉ ណា
 ក៏ដោយ អាជ្ញាធរជាប់ពាក់ព័ន្ធអាចនឹងមានបំណកស្រាយខុសគ្នា ហ�ើយផលប៉ះពាល់អាច
មានទំហធ
ំ ស
ំ ម្រាប់ធ
 នាគារ។
(គ) អាយុកាលប្រើប្រាស់ និងតម្លៃសំណល់របស់ទ្រព្យនិងបរិក្ខារ
ធនាគារធ្វើការប៉ាន់ស្មានអាយុកាលប្រើប្រាស់ និងតម្លៃសំណល់របស់ទ្រ
 ព្យនិងបរិក្ខារ ដោយផ្អែកទៅល�ើបទពសោ
ិ
ធន៍នាពេ
 លកន្លងមក។ គណៈគ្រប់គ្រងជ�ឿជាក់ថាការសន្មតនេះ 
 គឺសម
ហេតុផល និងប
 ង្ហាញព
 ីអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច ដែ
្ច លត្រូវបា
 នរំពឹងទ
 ុកថាអា
 ចទទួលបា
 នពកា
ី រប្រើប្រាស់ទ្រ
 ព្យ និងប
 រិក្ខារ។ ប្រសិនប �ើមានហេតុផលណាម
 ួយដែ
 លបញ្ជាកថា
់ ស
 ន្មតអា
 យុកា
 ល
ប្រើប្រាស់ និងត
 ម្លៃស
 ំណល់នេះ
 ម
 ិនត្
 រឹមត្
 រូវ គណៈគ្រប់គ្រងនឹងធ្វ
 ើការកែតម្រូវកា
 រសន្មតនេះ
 ។

3.2 ការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយគណនេយ្យ
មិនមា
 នការវិនិច្ឆ័យស
 ំខាន់ៗ ដែលធ្វើឡ�ើងដ ោយគណៈគ្រប់គ្រង ក្នុងដ
 ណ�
ំ
ើរការអនុវត្តគោលនយោបាយគណនេយ្យ ដែលមានឥទ្ធិពលជាសារវន្តទៅល�ច
ើ ំនួនទ
 ឹកប្រា
 ក់ដែលបានទទួលស
 ្គាលន់ ៅ
ក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រៅពកា
ី រប៉ានស្មា
់ នដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ឡ�
ើ ើយ។
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4. សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
សាច់ប្រាក់សុទ្ធក្នុងដៃ
សាច់ប្រាក់កំពុងប្រមូល

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

60,807,165

245,478,525

39,295,836

158,637,290

8,179,135

33,019,168

2,327,119

9,394,579

68,986,300

278,497,693

41,622,955

168,031,869

5. ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

12,500,000

50,462,500

5,264,300

21,251,979

156,519,657

631,869,855

103,460,876

417,671,556

169,019,657

682,332,355

108,725,176

438,923,535

32,745,828

132,194,907

34,831,566

140,615,032

5,523,879

22,299,900

2,494,105

10,068,702

207,289,364

836,827,162

146,050,847

589,607,269

ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់៖
ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន
ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច
គណនីចរន្តផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន
ដោយអនុលោមទៅតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាលេខ ធ7-01-136 ចុះថ្ទ
ងៃ ី15 ខែតុលា ឆ្2
នាំ 001 គ្រឹះស្ថានធនាគារចាំបាច់ត្រូវរក្សាប្រា
 ក់បញ្ញើតាមច្បាប់ឲ្យបាន 10% នៃដ�ើមទុនសរុប
របស់ខ
 ្លួន។ ប្រាក់ត
 ម្កលនេះ
់ ម
 ិនអា
 ចប្រើប្រា
 ស់បា
 នក្នុងប ្រតិបត្តិការប្រចាំថ្
 នោះ
ងៃ
ទេ និងត្
 រូវបង្វិលឲ
 ្យធនាគារវិញ ន ៅពេលដែលធនាគារស្ម័គ្រចិតប
្ត ញ្ចបអា
់ ជីវកម្មរ បស់ខ
 ្លួន។
ក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទនេះ 
 ធនាគារទទួលបា
 នការប្រាក់អត្រាពី 0.32% ទៅ 0.36%ក្នុងមួយឆ្នាំ(2016: 0.20% ទៅ 0.22% ក្នុងមួយឆ្នាំ)។
ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច
ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច គឺជាប្រាក់បម្រុងដែលប្រែប្រួលតាមកម្រិតនៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។ វាត្វរូ បានរក្សាទុកដោយគោរពតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខ ធ7-012-140 ចុះថ្ងៃ
ទី27 ខែកញ្ញា ឆ2
នាំ្ 012 ដែលត្រូវបានគណនាតាមអត្រា 8.00% នៃប្រាក់បញ្ញើរ បស់អ
 តិថិជនជាប្រាក់រ�ៀល និង 12.50% សម្រាប់រ ូបិយវត្ថុក្រៅពប្រា
ី ក់រ�ៀល។

1/3 នៃប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិចជា
្ច រូបិយវត្ថុក្រៅពប្រា
ី ក់រ�ៀលទទួលបា
 នការប្រាក់ 1/2 នៃការប្រាក់ LIBOR មួយខែរីឯប្រា
 ក់បម្រុងកាតព្វកិចផ្សេ
្ច ងទ�ៀតមិនទ
 ទួលបា
 នការប្រាក់ទេ
 ។
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6. ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គណនីចរន្ត

12,199,052

49,247,573

14,030,028

56,639,223

គណនីសន្សំ

1,022,247

4,126,811

1,393,372

5,625,043

71,702,596

289,463,380

62,143,467

250,873,176

84,923,895

342,837,764

77,566,867

313,137,442

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

សមតុល្យនៅធនាគារនានាត្រូវបានធ្វើការវិភាគដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

82,852,526

334,475,648

76,808,332

310,075,236

1,764,237

7,122,225

441,461

1,782,178

ប្រាក់អឺរ៉ូ

78,331

316,222

55,864

225,523

ប្រាក់បាតថៃ

13,927

56,223

58,433

235,894

ប្រាក់ផោន

40,608

163,934

12,421

50,144

168,177

678,931

190,356

768,467

6,089

24,581

–

–

84,923,895

342,837,764

77,566,867

313,137,442

(ក) តាមរូបិយប័ណ្ណ៖
ប្រាក់ដល
ុ ្លារអាមេរិក
ប្រាក់រ�ៀល

ប្រាក់ដល
ុ ្លារសិង្ហបុរី
ប្រាក់យ៉ន់ចិន

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(ខ) តាមកាលកំណត់៖
ក្នុងរយៈពេល 1 ខែ

54,435,206

219,754,926

35,190,091

142,062,397

ពី 1 ខែ ទៅ 3 ខែ

25,600,021

103,347,285

8,453,182

34,125,496

ពី 3 ខែ ទៅ 12 ខែ

4,888,668

19,735,553

30,557,093

123,358,984

–

–

3,366,501

13,590,565

84,923,895

342,837,764

77,566,867

313,137,442

ល�ើសពី 12 ខែ

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016

គណនីចរន្ត

0%

0%

គណនីសន្សំ

0.00% – 0.75%

0.05% – 0.75%

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

1.56% – 6.10%

3.20% – 8.50%

(គ) តាមអត្រាការប្រាក់ (ប្រចាំឆនាំ)
្ ៖
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7. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,176,962,502

4,751,397,621

727,692,237

2,937,693,561

9,288,869

37,499,164

11,422,154

46,111,236

28,138,086

113,593,453

30,743,700

124,112,317

ឥណទានគេហដ្ឋាន

12,398,263

50,051,788

12,978,668

52,394,882

ឥណទានយានយន្ត

27,497

111,005

136,271

550,126

8,248,782

33,300,333

5,579,095

22,522,807

616,564

2,489,069

503,457

2,032,456

1,235,680,563

4,988,442,433

789,055,582

3,185,417,385

ការប្រាក់ត្រូវទទួល

9,135,475

36,879,912

5,576,562

22,512,581

ការប្រាក់ព្យួរទុក

(760,936)

(3,071,899)

(140,408)

(566,827)

1,244,055,102

5,022,250,446

794,491,736

3,207,363,139

សំវិធានធនទូទៅ

(12,217,831)

(49,323,383)

(9,253,587)

(37,356,731)

សំវិធានធនជាក់លាក់

(4,464,450)

(18,022,985)

(676,322)

(2,730,312)

(16,682,281)

(67,346,368)

(9,929,909)

(40,087,043)

1,227,372,821

4,954,904,078

784,561,827

3,167,276,096

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម៖
ឥណទានរយៈពេលវែង
ឥណទានរយៈពេលខ្លី
ឥណទានវិបារូបន៍
ឥណទានអ្នកប្រើប្រាស់៖

ឥណទានផ្តល់ដល់បុគ្គលិក
ប័ណ្ណឥណទាន
ឥណទានដុលសរុប
ការប្រាក់ត្រូវទទួលសុទ្ធ

ឥណទានដុល និងការប្រាក់ត្រូវទទួលសុទ្ធសរុប
សំវិធានធនល�ើឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ

បម្រែបម្រួលនៃសំវិធានធនល�ើឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យមានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

នាដ�ើមកាលបរិច្ឆេទ

9,929,909

40,087,043

5,182,164

20,987,765

ការបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ

6,758,546

27,284,250

4,805,508

19,399,836

(6,174)

(24,925)

(57,763)

(233,189)

–

–

–

(67,369)

16,682,281

67,346,368

9,929,909

40,087,043

ការលុបចោលក្នុងឆ្នាំ
លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
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ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

រយៈពេល 1 ខែ

3,791,152

15,304,881

2,317,953

9,357,576

ពី 1 ខែ ទៅ 3 ខែ

8,242,154

33,273,576

11,272,901

45,508,701

ពី 3 ខែ ទៅ 12 ខែ

33,427,807

134,948,057

35,327,627

142,617,630

1,190,219,450

4,804,915,919

740,137,101

2,987,933,478

1,235,680,563

4,988,442,433

789,055,582

3,185,417,385

1,233,724,339

4,980,545,157

789,055,582

3,185,417,385

1,956,224

7,897,276

–

–

1,235,680,563

4,988,442,433

789,055,582

3,185,417,385

1,214,837,648

4,904,299,585

765,610,182

3,090,768,307

6,945,560

28,039,226

19,748,608

79,725,130

4,133,513

16,686,992

1,969,600

7,951,275

–

–

–

–

5,658,116

22,841,814

876,378

3,537,938

–

–

–

–

1,793,809

7,241,607

817,713

3,301,107

–

–

–

–

2,301,833

9,292,500

15,575

62,876

10,084

40,709

17,526

70,752

1,235,680,563

4,988,442,433

789,055,582

3,185,417,385

(ក) តាមកាលកំណត់៖

ល�ើសពី 12 ខែ

(ខ) តាមរូបិយប័ណ្ណ៖
ប្រាក់ដល
ុ ្លារអាមេរិក
ប្រាក់រ�ៀល

(គ) តាមចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន៖
ឥណទានស្តងដា
់ រ
មានវត្ថុបញ្ចាំ*
ពុំមានវត្ថុបញ្ចាំ**
ឥណទានឃ្លាំម�ើល
មានវត្ថុបញ្ចាំ*
ពុំមានវត្ថុបញ្ចាំ**
ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ
មានវត្ថុបញ្ចាំ*
ពុំមានវត្ថុបញ្ចាំ**
ឥណទានជាប់សង្ស័យ
មានវត្ថុបញ្ចាំ*
ពុំមានវត្ថុបញ្ចាំ**
ឥណទានខាតបង់
មានវត្ថុបញ្ចាំ*
ពុំមានវត្ថុបញ្ចាំ**
សរុប

*	ជាឥណទានផ្តល់ទៅឲ្យអតិថិជន ដែលមានទ្រព្យបញ្ចាំធានាបំណុល ដូចជាដី អគារនិង/ឬ ទ្រព្យផ្សេងៗទ�ៀត។
**	ជាឥណទានផ្តល់ទៅឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងអតិថិជនដទៃទ�ៀតដែលធានាដោយរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល។
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ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,234,972,005

4,985,581,984

788,460,830

3,183,016,371

708,558

2,860,449

594,752

2,401,014

1,235,680,563

4,988,442,433

789,055,582

3,185,417,385

(ឃ) តាមនិវាសនដ្ឋាន៖
និវាសនជន
អនិវាសនជន

(ង) តាមប្រភេទអាជីវកម្ម៖
គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ

4,216,667

17,022,685

15,616,667

63,044,485

កសិកម្ម

62,762,946

253,374,013

33,478,293

135,151,869

ផលិតកម្ម

56,236,382

227,026,274

36,794,225

148,538,286

6,313,616

25,488,068

9,034,961

36,474,138

សំណង់

38,564,869

155,686,376

24,091,367

97,256,849

លក់ដុំនិងពាណិជ្ជកម្ម

70,393,874

284,180,069

50,937,528

205,634,801

341,604,643

1,379,057,944

236,080,915

953,058,653

សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន

67,936,663

274,260,309

51,210,851

206,738,205

ដឹកជញ្ជូន និងការផ្ទុក

76,777,952

309,952,592

45,661,716

184,336,347

738,787

2,982,483

851,985

3,439,463

សម្ភារប្រើប្រាស់

លក់រាយ

បណ្ដាញព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍
សេវាកម្មជួលល�ើកលែងអចលនទ្រព្យ

34,351,898

138,678,612

17,544,368

70,826,614

ប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យ(សម្រាប់លនំ ៅដ្ឋាន)

144,197,226

582,124,201

71,276,025

287,741,313

អចលនទ្រព្យ និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់សាធារណៈ

14,156,210

57,148,620

15,133,665

61,094,606

121,676,564

491,208,289

115,370,970

465,752,606

616,565

2,489,073

503,457

2,032,456

8,092,481

32,669,346

5,395,699

21,782,438

ឥណទានគេហដ្ឋាន

12,300,074

49,655,399

12,732,142

51,399,657

ឥណទានយានយន្ត

27,497

111,005

136,271

550,126

3,657,125

14,763,814

3,124,031

12,611,713

ឥណទានកែលម្អ និងទិញគេហដ្ឋាន 
(ខ្នាតតូច និងមធ្យម)

120,174,199

485,143,241

31,928,445

128,895,132

ឥណទានយានយន្ត (ខ្នាតតូច និងមធ្យម)

50,884,325

205,420,020

12,152,001

49,057,628

1,235,680,563

4,988,442,433

789,055,582

3,185,417,385

1,227,431,781

4,955,142,100

783,476,487

3,162,894,578

8,248,782

33,300,333

5,579,095

22,522,807

1,235,680,563

4,988,442,433

789,055,582

3,185,417,385

សេវាកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ប័ណ្ណឥណទាន
ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
ឥណទានបុគ្គលិក

ឥណទានសម្ភារៈប្រើប្រាស់

(ច) តាមទំនាក់ទំនង៖
ឥណទានអតិថិជន
ឥណទានផ្តល់ដល់បុគ្គលិក
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ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,235,680,563

4,988,442,433

789,055,582

3,185,417,385

(ឆ) តាមហានិភ័យ៖
មិនមែនជាហានិភ័យធំ

ហានិភ័យធំត្រូវបានផ្តល់និយមន័យនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាថាជា សមតុល្យសរុបនៃឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលផ្តល់ដល់អតិថិជនម្នាក់ល�ើសពី 10% នៃមូលធន
ផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យសំដៅល�ើចំនួនប្រាក់ខ្ពស់បំផុតរវាងសមតុល្យនៃឥណទាន ឬ ទាយជ្ជទានដែលនៅសល់ និងឥណទាន ឬការសន្យាដែលបានអនុម័ត។
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016

ឥណទានវិបារូបន៍

5.75% – 18.00%

6.25% – 18.00%

ឥណទាន

5.25% – 24.00%

6.75% – 24.00%

8.00% – 9.50%

8.00% – 9.50%

5.00% – 12.00%

5.00% – 12.00%

(ជ) តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)៖

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម
ឥណទានផ្ដល់ដល់បុគ្គលិក

8. ទ្រព្យរឹបអូសបាន
ទ្រព្យរឹបអូស ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ទ្រពយ្ សមប្ ត្តិដែលរឹបអូសពីអតិថជ
ិ ន ដែលពុមា
ំ នលទ្ធលភាពសងបំណល
ុ ។ ការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិ ទាមទារឲយ្ ទ្រពយ្ សមប្ ត្តិដែលរឹបអូសបានត្រូវលក់ចេញ ក្ង
នុ រយៈពេល
12 ខែបន្ទាប់ពីរឹបអូសបាន។ ធនាគារត្រូវទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រសិនប�ើទ្រព្យទាំងនោះមិនបានលក់ចេញក្នុងអំឡុងពេល12ខែ។

9. មូលបត្រវិនយោ
ិ
គ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
មូលបត្ររក្សាដល់កាលកំណត់

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

16,849,632

68,021,964

25,373,046

102,430,987

ដោយសារតែសាច់ប្រាក់ងាយស្រូលមានចំនួនល�ើស ធនាគារបានសម្រេចវិនយោ
ិ
គនូវសាច់ប្រាក់ដែលល�ើសក្នុងប័ណ្ណបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានចាត់ជាមូលបត្ររកសា
្ ទុករហូត
ដល់កាលកំណត់។ មូលប័ត្ររក្សាដល់កាលកំណត់ទាំងនោះគឺមានបង្ហាញតម្លៃនៅល�ើទីផ្សារ។

10. ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ការប្រាក់ត្រូវទទួលពីប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិ
និងធនាគារនានា និងមូលបត្រវិនយោ
ិ
គ

1,493,315

6,028,513

1,916,361

7,736,351

ប្រាក់កក់ និងប្រាក់បង់មុន

8,172,194

32,991,146

2,407,362

9,718,520

ការចំណាយបុរេប្រទាន

2,253,571

9,097,666

1,194,148

4,820,775

គណនីត្រូវទទួលពី Master/Visa Card និង MoneyGram

4,219,158

17,032,741

1,814,826

7,326,453

ការវិនិយោគ Credit Bureau

25,588

103,299

25,588

103,299

គណនីត្រូវទទួលពី Pay&Go

–

–

467,597

1,887,689

524,456

2,117,230

392,142

1,583,076

16,688,282

67,370,595

8,218,024

33,176,163

ផ្សេងៗ
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11. ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

3,098,898

12,510,251

2,878,852

11,621,926

ការទិញបន្ថែម

220,561

890,405

199,035

803,504

ការលក់ចេញ

(67,326)

(271,795)

–

–

–

–

21,011

84,821

3,252,133

13,128,861

3,098,898

12,510,251

1,207,579

4,874,996

869,111

3,508,601

រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

346,133

1,397,339

334,842

1,351,757

ការលក់ចេញ

(67,327)

(271,799)

–

–

–

–

3,626

14,638

1,486,385

6,000,536

1,207,579

4,874,996

1,765,748

7,128,325

1,891,319

7,635,255

ថ្លៃដ�ើម
នាថ្ងៃទ1
ី  ខែមករា

លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ
រំលស់បង្គរ
នាថ្ងៃទ1
ី  ខែមករា

លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ
តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ
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12. ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 017

ការជួសជុលកែ
លម្អអគារជួល

បរិក្ខារការិយាល័យ

គ្រឿងសង្ហារិមន
 ិង

កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារៈ
ព័ត៌មានវិទ្យា

សំណង់កំពុង

គ្រឿងបពា
ំ ក់

យានយន្ត

ដំណ�ើរការ

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

5,824,625

3,600,606

906,718

5,360,926

359,325

16,052,200

64,802,732

សរុប

តម្លៃដ�ើម
នាថ្ងៃទ1
ី  ខែមករា ឆ្2
នាំ 017
ការទិញបន្ថែម

76,803

1,270,524

54,010

2,118,859

2,334,817

5,855,013

23,636,687

1,084,224

100,987

–

–

(1,185,211)

–

–

ការលក់ចេញ

(1,002,816)

(354,187)

(25,194)

(885,694)

–

(2,267,891)

(9,155,475)

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

5,982,836

4,617,930

935,534

6,594,091

1,508,931

19,639,322

79,283,944

2,018,898

1,343,315

411,460

2,247,005

–

6,020,678

24,305,478

772,886

779,366

183,166

1,179,655

–

2,915,073

11,768,150

(1,002,470)

(357,468)

(25,194)

(814,544)

–

(2,199,676)

(8,880,092)

1,789,314

1,765,213

569,432

2,612,116

–

6,736,075

27,193,536

4,193,522

2,852,717

366,102

3,981,975

1,508,931

12,903,247

52,090,408

ការបង្វិល

រំលស់បង្គរ
នាថ្ងៃទ1
ី  ខែមករា ឆ្2
នាំ 017
រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
ការលក់ចេញ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ការជួសជុលកែ
លម្អអគារជួល

បរិក្ខារការិយាល័យ

គ្រឿងសង្ហារិមន
 ិង

កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារៈ

គ្រឿងបពា
ំ ក់

យានយន្ត

ព័ត៌មានវិទ្យា

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

4,025,319

2,341,170

874,794

353,904

1,169,183

193,868

1,445,502

121,562

–

សំណង់កំពុង
ដំណ�ើរការ

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

3,638,045

16,613

10,895,941

43,986,914

1,697,529

1,909,776

5,324,260

21,494,038

–

–

(1,567,064)

–

–

(37,426)

(164,593)

–

–

(202,019)

(815,551)

(100)

6,117

2,649

25,352

–

34,018

137,331

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

តម្លៃដ�ើម
នាថ្ងៃទ1
ី  ខែមករា ឆ្2
នាំ 016
ការទិញបន្ថែម
ការបង្វិល
ការលក់ចេញ
លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016
រំលស់បង្គរ
នាថ្ងៃទ1
ី  ខែមករា ឆ្2
នាំ 016
រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
ការលក់ចេញ
លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016
តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016
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13. ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គណនីចរន្ត

161,624,131

652,476,617

87,003,298

351,232,315

គណនីសន្សំ

582,179,614

2,350,259,102

375,112,155

1,514,327,770

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

512,296,602

2,068,141,382

392,210,871

1,583,355,286

8,392,997

33,882,529

1,494,925

6,035,012

1,264,493,344

5,104,759,630

855,821,249

3,454,950,383

ប្រាក់បញ្ញើកម្រិតទុក

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជនត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,253,998,399

5,062,391,537

853,855,753

3,447,015,676

10,295,239

41,561,880

1,674,246

6,758,931

199,706

806,213

291,210

1,175,615

–

–

40

161

1,264,493,344

5,104,759,630

855,821,249

3,454,950,383

រយៈពេល 1 ខែ

845,233,363

3,412,207,086

523,795,271

2,114,561,509

ពី 1ខែ ទៅ 3ខែ

93,921,468

379,160,966

88,052,639

355,468,504

ពី 3ខែ ទៅ 12ខែ

273,519,134

1,104,196,745

205,252,011

828,602,369

51,819,379

209,194,833

38,721,328

156,318,001

1,264,493,344

5,104,759,630

855,821,249

3,454,950,383

1,261,490,729

5,092,638,073

850,876,415

3,434,988,087

3,002,615

12,121,557

4,944,834

19,962,296

1,264,493,344

5,104,759,630

855,821,249

3,454,950,383

(ក) តាមរូបិយប័ណ្ណ
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់រ�ៀល
ប្រាក់អឺរ៉ូ
ប្រាក់បាតថៃ

(ខ) តាមកាលកំណត់

ល�ើសពី 12ខែ

(គ) តាមទំនាក់ទំនង
មិនមែនភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ
ភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016

(ឃ) តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
គណនីចរន្ត

0.00% to 1.00%

0.00% to 0.75%

គណនីសន្សំ

0.00% to 3.40%

0.00% to 4.00%

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

1.00% to 7.50%

1.75%–7.00%

–

–

ប្រាក់បញ្ញើកម្រិតទុក
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14. ប្រាក់កម្ចី
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
នាំ្ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

Industrial and Commercial Bank of China Limited

(i)

34,000,000

137,258,000

20,000,000

80,740,000

Taiwan Cooperative Bank

(ii)

25,000,000

100,925,000

–

–

AfrAsia Bank Limited

(iii)

15,000,000

60,555,000

30,000,000

121,110,000

DEG

(iv)

12,500,001

50,462,504

15,000,000

60,555,000

–

–

3,000,000

12,111,000

86,500,001

349,200,504

68,000,000

274,516,000

Shanghai Commercial & Savings Bank Limited

(i)

តំណាងឲយ្ ឥណទានបួនផ្សេងគ្នាទទួលបានពី Industrial and Commercial Bank of China Limited។ ឥណទានទីមួយមានចំនួន 6,000,000 ដុល្លារអាមេរិក ទទួលបាននៅថៃ្ង
ទី 29 ខែកក្កដា ឆ្2
នាំ 016 ឥណទានទព
ី ីរមានចំនួន 5,000,000 ដុល្លារអា
 មេរិក ទទួលបា
 ននៅថៃ្ងទី29 ខែសីហា ឆ្2
នាំ 016 ឥណទានទប
ី មា
ី នចំនួន 9,000,000 ដុល្លារអា
 មេរិក ទទួល
បាននៅថៃ្ងទី 29 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2016 និង ឥណទានទីបួនមានចំនួន 14,000,000 ដុល្លារអាមេរិក ទទួលបាននៅថៃ្ងទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2017។ ការប្រាក់គឺត្រូវបង់ប្រចាំត្រី
 មាស និងប្រា
 ក់
ដ�ើម ត្រូវទ
 ូទាត់ន ៅពេលដល់កា
 លកំណត់នៃ
 ប្រាក់កម្ចីដែលមានរយៈពេល 3 ឆ្នាំចាប់ផ្ត
 ើមព
 កា
ី លបរិច្ឆេទផ
 ្តលប្រា
់ ក់កម្ចី។

(ii) តំណាងឲ្យឥណទាន syndicated ដែលមានកាលកំណត់រយៈពេលបីឆ្នាំត្វរូ បានរ�ៀបចំដោយ Taiwan Cooperative Bank សាខាក្រុងភ្នំពេញ ដែលបានទម្លាក់ឥណទានដណា
ំ
ក់
កាលទីមួយមានចំនួន 5,000,000 ដុល្លារអាមេរិក ទទួលបាននៅថៃ្ងទី 26 ខែមករា ឆ្នាំ2017 និងដណា
ំ
ក់កាលទីពីរមានចំនួន 20,000,000 ដុល្លារអាមេរិក ទទួលបាននៅថៃ្ងទី 15
ខែមីនា ឆ្2
នាំ 017។ ការប្រាក់គឺត្រូវបង់ប ្រចាំឆមាស និងប្រា
 ក់ដ�
 ើម ត្រូវទ
 ូទាត់ន ៅពេលដល់កា
 លកំណត់ ថ្ងៃទ2
ី 6 ខែមករា ឆ្2
នាំ 020។
(iii) តំណាងឲ្យប្រា
 ក់កម្ចីដែ
 លទទួលបា
 នពី AfrAsia Bank Limited នៅប្រទេស Mauritius។ ប្រាក់ក
 ម្ចីនេះ
 ត្រូវបានទទួលនៅថៃ្ងទី 3
 1 ខែមករា ឆ្2
នាំ 017 ដែលមានរយៈពេល 12 ខែ។
(iv) តំណាងឲ្យឥណទានរយៈពេលវែងពីរផ្សេងគ្នាដែលទទួលបានពី DEG-Deutcsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft Mbh។ ឥណទានទីមួយមានចំនួន 10,000,000
ដុល្លារអា
 មេរិកដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី23 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2015 និងឥ
 ណទានទីពីរមានចំនួន 5,000,000 ដុល្លារអា
 មេរិកដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទ0
ី 3 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2016។ ប្រាក់ដ�ើមគត្
ឺ រូវ
បង់រ ំលស់ជា
 ឆ
 មាសចាប់ផ្ត
 ើមព
 ថ្
ី ងៃទ1
ី 5 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017។ ការប្រាក់គ
 ត្
ឺ រូវប
 ង់ប ្រចាំឆ
 មាសគិតចា
 ប់ផ្ត
 ើមព
 កា
ី លបរិច្ឆេទផ
 ្តល់ប្រាក់ក
 ម្ចីនីមួយៗ។ នៅថ្ងៃទ1
ី 5 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017 ធនាគារបានទូទាត់
សងប្រាក់ដ�ើមទ ៅឲ្យអ
 ្នកផ
 ្តលក
់ ម្ចីច
 ំនួន 2,499,999 ដុល្លារអា
 មេរិក។
ប្រាក់កម្ចីខា
 ងល�ព
ើ មា
ុំ នទ្រព្យធានា និងមា
 នអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆនាំចា
្ ប់ព
 ី 2.55% ទៅ 6.99% (2016: 1.50% ទៅ 6.99%)។

15. អនុបំណុលបន្ទាប់បន្សំ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

55,000,000

222,035,000

25,000,000

100,925,000

នេះតំណាងឲ្យអ
 នុប
 ំណុលប
 ន្ទាបប
់ ន្សប
ំ ួនផ្សេងគ្នា ដែលទទួលបា
 នពធ
ី នាគារជាតិនៃ
 ប ្រទេសកាណាដា។ កម្ចីទម
ី ួយមា
 នចំនួន 10,000,000 ដុល្លារអា
 មេរិក ត្រូវទ
 ូទាត់ន ៅកាលកំណត់ថ្
 ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ 
ឆ្នាំ2022 និងកម្ចីទីពីរមានចំនួន 15,000,000 ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវទូទាត់ន ៅកាលកំណត់ទី30 ខែមិថុនា ឆ្2
នាំ 023 ដែលត្រូវបានទទួលការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថៃ្ងទី 6 ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2016។ កម្ចីទីបីមានចំនួន 10,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងកម្ចីទ
 ីបួនមានចំនួន 20,000,000 ដុល្លារអាមេរិកត្រូវទូទាត់ន ៅកាលកំណត់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 ដែលត្រូវបានទទួលការ
អនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថៃ្ងទី 26 ខែតុលា ឆ្2
នាំ 016 និងនៅថៃ្ងទី 3 ខែសីហា ឆ្2
នាំ 017។ ការប្រាក់ត្
 រូវបង់ជាឆមាស និងប្រា
 ក់ដ�
 ើមត្
 រូវបង់រំលស់ថេ
 រចំនួនប្រាំដង ហ�ើយគណនីត្រូវបង់
ពេញលេញនៅកាលកំណត់។
អនុបំណុលខាងល�ើ ពុំមានទ្រព្យធានា និងមានអត្រាការប្រាក់សុទ្ធប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី 6.50% ទៅ 7.00%។
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16. បំណុលផ្សេងៗ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ការប្រាក់ត្រូវទូទាត់
ចំណាយបង្គរ
ពន្ធផ្សេងៗត្រូវទូទាត់
ផ្សេងៗ

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

12,156,068

49,074,047

8,883,662

35,863,343

4,710,051

19,014,476

2,584,700

10,434,434

506,525

2,044,841

787,539

3,179,295

4,741,769

19,142,521

595,160

2,402,661

22,114,413

89,275,885

12,851,061

51,879,733

17. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
(ក) បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
សមតុល្យនាដ�ើមកាលបរិច្ឆេទ
ចំណាយពន្ធប្រាក់ចណេ
ំ
ញប្រចាំឆនាំ្
ការកែតម្រូវសម្រាប់ឆ
 នាំម
្ ុន
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញបានបង់
លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

7,819,758

31,568,363

3,424,617

13,869,699

12,407,728

50,089,998

7,972,520

32,185,063

–

–

673,503

2,718,932

(9,188,095)

(37,092,340)

(4,250,882)

(17,160,811)

–

–

–

(44,520)

11,039,391

44,566,021

7,819,758

31,568,363

(ខ) ពន្ធពន្យារ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ទ្រព្យសកម្មពន្វពន្យារ

2,183,499

8,814,785

1,577,667

6,369,042

បំណុលពន្ធពន្យារ

(213,248)

(860,882)

(234,465)

(946,535)

1,970,251

7,953,903

1,343,202

5,422,507

បម្រែបម្រួលនៃទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ/បំណុលពន្ធពន្យារសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទមានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,343,202

5,422,507

(93,835)

(380,032)

627,049

2,531,396

763,534

3,082,387

ការកែតម្រូវសម្រាប់ឆនាំម
្ ុន

–

–

673,503

2,718,932

លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

–

–

–

1,220

1,970,251

7,953,903

1,343,202

5,422,507

សមតុល្យនាដ�ើមកាលបរិច្ឆេទ
ការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល
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សំវិធានធនល�ើឥណទានអាក្រក់
និងជាប់ស
 ង្ស័យ

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

1,577,667

1,577,667

605,832

605,832

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

2,183,499

2,183,499

សមតុល្យជាពាន់រ�ៀល

8,814,787

8,814,787

រំលស់ពន្ធពន្លឿន

ចំណេញពីការប្តូរប្រាក់
មិនទាន់ទទួលស្គាល់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

(175,664)

(58,801)

(234,465)

(28,428)

49,645

21,217

នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

(204,092)

(9,156)

(213,248)

សមតុល្យជាពាន់រ�ៀល

(823,919)

(36,963)

(860,882)

ទ្រព្យសកម្មពន្វពន្យារ
នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែមករា ឆ្2
នាំ 017
ការដកចេញពីក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

បំណុលពន្ធពន្យារ
នាថ្ងៃទ0
ី 1 ខែមករា ឆ្2
នាំ 017
ការដកចេញពី/(ដាក់បញ្ចូលក្នុង)របាយការណ៍លទ្ធផល

(គ) ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ
ពន្ធពន្យារ

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

12,407,728

50,089,998

7,972,520

32,185,063

(627,049)

(2,531,397)

(763,534)

(3,082,387)

11,780,679

47,558,601

7,208,986

29,102,676

ការផ្ទៀងផ្ទាតព
់ ន្ធល�
 ើប្រាក់ចំណេញដែលគណនាតាមអត្រាពន្ធផ
 ្លូវកា
 រ 20% ធ�ៀបទៅនឹងព
 ន្ធល�
 ើប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ឆ
 នាំប
្ ច្ចុប្បន្នដែ
 លបង្ហាញក
 នុង
្ រ បាយការណ៍ល
 ទ្ធផល មានដូចខា
 ងក្រោម៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញតាមអត្រាពន្ធផ្លូវការ
ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន
សំវិធានធនល�ើសពីគ្រាមុន
ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
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ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

57,969,842

234,024,252

36,221,225

146,225,085

11,593,968

46,804,849

7,244,245

29,245,017

161,552

652,185

28,518

115,127

25,159

101,567

(63,777)

(257,468)

11,780,679

47,558,601

7,208,986

29,102,676

18. ដ�ើមទុន
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

125,000,000

504,625,000

52,643,000

212,519,791

1 ហ៊ុនមានតម្លៃ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក៖
ដែលបានចុះបញ្ជីនិងបានបង់125,000 ភាគហ៊ុន

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

% នៃ
ការកាន់កាប់ហ៊ុន

ចំនួនហ៊ុន

ដុល្លារអាមេរិក

% នៃ
ការកាន់កាប់ហ៊ុន

ចំនួនហ៊ុន

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា

90%

112,500

112,500,000

90%

47,379

47,379,000

លោក Damir Karassayev

10%

12,500

12,500,000

10%

5,264

5,264,000

100%

125,000

125,000,000

100%

52,643

52,643,000

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញប្រកាស លេខ ធ7-016-117-ប្រ.ក នៅថ្ងៃទ2
ី 2 ខែមីនា ឆ្2
នាំ 016 តម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជក
្ជ នុង
្ ស្រុក ឬជាបត្រ
ុ សម្ព័ន្ធធនាគារបរទេសត្រូវមានដ�ើមទុនចះុ បញ្ជី
អប្បបរមាចំនួន 300 ពាន់លានរ�ៀល (ស្មើនឹង 75 លានដល
ុ ្លារអា
 មេរិក) ដែលត្រូវអនុវត្តឲ
 ្យបា
 នទាំងស្រុ
 ងកនុង
្ រយៈពេលពីរឆ្ប
នាំ ន្ទាប់ពបី ្រសិទ្ធភាពនៃប ្រកាសនេះ។ ដោយអនុលោមទៅតាមប្រកាស
និងសា
 រាចរណែនាំពកា
ី រអនុវត្តនៃ
 ប្រកាសនេះលេខធ7-016-001 នៅថ្ងៃទ1
ី 6 ខែមិថុនា ឆ្2
នាំ 016 ធនាគារបានចុះប
 ញ្ជីភា
 គហ៊ុនប
 ន្ថែមដូចត
 ទៅនេះ៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
សមតុល្យនាដ�ើមកាលបរិច្ឆេទ

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

52,643,000

212,519,791

52,643,000

213,204,150

បំលែងពីបុព្វលាភភាគហ៊ុន

(i)

18,357,000

74,107,209

–

–

បំលែងពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

(ii)

29,000,000

117,073,000

–

–

ការបនែ្ថមដ�ើមទុន		

(iii)

25,000,000

100,925,000

–

–

–

–

–

(684,359)

125,000,000

504,625,000

52,643,000

212,519,791

លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សមតុល្យនាចុងកាលបរិច្ឆេទ

(i)

នៅថ្ងៃទី4 ខែមករា ឆ្នាំ2017 ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញលិខិតអនុម័ត អនុញ្ញាតិឲ្យធនាគារបង្កើនដ�ើមទុនចំនួន 18,357,000 ដុលអា
្លា មេរិក ដោយបលែ
ំ ងពីបុពលា
្វ ភភាគហ៊ុន
របស់ធ
 នាគារ ដោយបោះផ្សាយភាគហ៊ុនប
 ន្ថែមចំនួន 16,521 ហ៊ុនឲ
 ្យទៅធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា និង ភាគហ៊ុនប
 នែ្ថម 1,836 ហ៊ុនឲ្យទៅលោក Damir Karassayev ដែល
ក្នុង 1 ហ៊ុនមា
 នតម្លៃ 1,000 ដុល្លារអា
 មេរិក។

(ii) នៅថ្ទ
ងៃ 2
ី 8 ខែកញ្ញា ឆ2
នាំ្ 017 ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាបានចេញលិខិតអនុម័ត អនុញញាត
្ ិឲ្យធនាគារបង្កើនដ�
 ម
ើ ទុនចំនួន 29,000,000 ដុលអា
្លា មេរិកដ ោយបំលែងពប្រា
ី ក់ចណេ
ំ
ញរក្សាទុក
របស់ធនាគារ ដោយបោះផ្សាយភាគហ៊ុនបន្ថែមចំនួន 26,100 ហ៊ុនឲ្យទៅធនាគារជាតិនៃប ្រទេសកាណាដា និង ភាគហ៊ុនបនែ្ថមចំនួន 2,900 ហ៊ុនឲ្យទៅលោក Damir Karassayev
ដែលក្នុង 1 ហ៊ុនមា
 នតម្លៃ 1,000 ដុល្លារអា
 មេរិក។
(iii) នៅថ្ងៃទី31 ខែតុលា ឆ្នាំ2017 ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញលិខិតអនុម័ត អនុញ្ញាតិឲយ្ ធនាគារបង្កើនដ�ើមទុនចំនួន 25,000,000 ដុល្លាអាមេរិក ដោយបោះផ្សាយភាគហ៊ុនបន្ថែម
ចំនួន 22,500 ហ៊ុនឲយ្ ទៅធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា និងភា
 គហ៊ុនប
 នែ្ថមចំនួន 2,500 ហ៊ុនឲ្យទៅលោក Damir Karassayev ដែលកនុង
្ 1 ហ៊ុនមានតម្លៃ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

| 57

19. ចំណូលពីការប្រាក់
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

121,316,858

489,756,156

78,145,043

315,471,538

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

2,811,813

11,351,289

3,779,234

15,256,768

មូលបត្រវិនិយោគ

1,702,148

6,871,571

3,280,056

13,241,586

125,830,819

507,979,016

85,204,333

343,969,892

ចំណូលការប្រាក់ពី៖

20. ចំណាយល�ើការប្រាក់
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

31,113,149

125,603,782

27,522,447

111,108,118

ប្រាក់កម្ចី

4,655,283

18,793,378

2,150,148

8,680,148

អនុបំណុលបន្ទាប់បន្សំ

2,943,930

11,884,645

1,318,520

5,322,865

38,712,362

156,281,805

30,991,115

125,111,131

21. ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសា
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ការសន្យាឥណទាន

9,632,670

38,887,090

6,249,594

25,229,610

ផ្ទេរប្រាក់និងវេរប្រាក់

2,175,221

8,781,367

1,598,593

6,453,520

ប័ណ្ណ Mastercard/Visa and UPI

7,649,601

30,881,439

6,009,447

24,260,138

ទូរស័ព្ទនិងទូរសារ
កម្រៃផ្សេងៗ

143,027

577,400

103,532

417,959

2,272,960

9,175,939

1,963,162

7,925,285

21,873,479

88,303,235

15,924,328

64,286,512

22. ចំណាយកម្រៃ និងជ�ើងសា
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ចំណាយសេវា Mastercard

2,844,404

11,482,859

1,791,624

7,232,786

ចំណាយសេវា Visa Card

2,541,819

10,261,323

1,576,426

6,364,032

331,447

1,338,052

273,939

1,105,891

ចំណាយសេវា Union Pay

59,294

239,370

–

–

កម្រៃ និងជ�ើងសាផ្សេងៗ

2,279

9,200

798

3,222

5,779,243

23,330,804

3,642,787

14,705,931

ចំណាយសេវាធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
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23. ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(857,170)

(3,460,395)

600,341

2,423,576

ចំណេញពីអត្រាប្ដូរប្រាក់សុទ្ធ

592,591

2,392,290

412,643

1,665,840

ចំណូលផ្សេងៗ

295,081

1,191,242

141,881

572,774

30,502

123,137

1,154,865

4,662,190

(ការខាតបង់) /ចំណេញពីការលក់មូលបត្រ វិនិយោគ

24. ចំណាយបុគ្គលិក
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ និងប្រាក់ឈ្នូល
ចំណាយល�ើបុគ្គលិកផ្សេងៗ

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

20,927,741

84,485,291

13,901,741

56,121,328

331,660

1,338,911

267,339

1,079,248

21,259,401

85,824,202

14,169,080

57,200,576

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

| 59

25. ចំណាយប្រតិបត្តិការ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ការជួលអគារ

3,365,298

13,585,708

2,609,655

10,535,177

ផ្នែកទីផ្សារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

1,491,209

6,020,011

1,191,958

4,811,934

ការជួសជុល និងថែទាំ

1,218,511

4,919,129

642,450

2,593,571

843,845

3,406,602

652,139

2,632,685

1,199,238

4,841,324

816,025

3,294,293

អាជ្ញាប័ណ្ណ

546,782

2,207,359

502,581

2,028,919

ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ

622,282

2,512,152

450,906

1,820,308

យានយន្តក្នុងប្រតិបត្តិការ

287,659

1,161,279

231,419

934,239

ការធ្វើដណ�
ំ
ើរ

647,253

2,612,960

509,640

2,057,417

អាហារ និងការកំសាន្ត

153,778

620,802

60,604

244,658

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

414,157

1,671,952

280,511

1,132,423

ការធានារ៉ាប់រង

277,337

1,119,609

191,511

773,130

សេវាសន្តិសុខ

804,952

3,249,591

577,165

2,330,015

25,621

103,432

145,493

587,355

កម្រៃពិនិត្យឥណទាន

219,081

884,430

146,485

591,360

កម្រៃជួលយានយន្ត

955,358

3,856,780

535,878

2,163,339

កម្រៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

126,320

509,954

85,793

346,346

ថ្លៃទឹក និងភ្លើង
សម្ភារៈការិយាល័យ

ថ្លៃសមាជិកភាព

ការបោះពុម្ព និង ការជាវ
ចំណាយផ្សេងៗ

90,078

363,645

65,213

263,265

705,442

2,847,871

306,221

1,236,215

13,994,201

56,494,590

10,001,647

40,376,649

26. ចំណាយរំលស់
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
រំលស់ល�ើទ្រព្យសកម្មរូបី
រំលស់ល�ើទ្រព្យសកម្មអរូបី
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ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

2,915,073

11,768,150

2,117,322

8,547,629

346,132

1,397,335

334,842

1,351,757

3,261,205

13,165,485

2,452,164

9,899,386

27. សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

68,986,300

278,497,693

41,622,955

168,031,869

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

38,269,706

154,494,805

37,325,670

150,683,730

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

53,962,453

217,846,422

28,208,582

113,878,046

161,218,459

650,838,920

107,157,207

432,593,645

28. ការសន្យា និងយថាភាព
(ក) ភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ
ធនាគារមានភតិសន្យាល�ើការជួលការិយាល័យកណ្តាលនិងការិយាល័យតាមខេត្តដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ
ពី 1 ដល់ 5 ឆ្នាំ
ល�ើសពី 5 ឆ្នាំ

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

3,210,375

12,960,284

2,388,914

9,644,046

10,524,487

42,487,354

6,073,614

24,519,178

7,635,171

30,823,185

2,869,558

11,584,405

21,370,033

86,270,823

11,332,086

45,747,629

(ខ) ការសន្យាផ្សេងៗ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

17,305,614

69,862,764

14,319,977

57,809,747

លិខិតឥណទាន

5,419,972

21,880,427

37,461,866

151,233,553

មូលបត្របំណុល

7,498,846

30,272,841

5,512,706

22,254,794

683,000

2,757,271

157,514

635,884

ការធានាផ្សេងៗ

3,361,246

13,569,350

2,792,872

11,274,824

ផ្សេងៗ

4,775,000

19,276,675

7,005,285

28,280,336

39,043,678

157,619,328

67,250,220

271,489,138

ឥណទានវិបារូបន៍ដែលមិនប្រើ

មូលបត្របំណុលល�ើការដេញថ្លៃ
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29. សមតុល្យ និងប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិ
តាមច្បាប់ស
 ព
្តី គ្រឹះស
ី
្ថានធ
 នាគារ និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធញាតិរ ួមបញ្ចូលន
 ូវរូបវ័នប
្ត ុគ្គលដែ
 លមានភាគហ៊ុនយ
 ាង
៉ តិចច
 ំនួន 10% នៃដ�ើមទ
 ុនរ បស់ក្រុ
 មហ៊ុន ឬនៃសិទប្ធិ ោះឆ្នោត ទោះជាកាន់កា
 ប់ដ ោយ
ផ្ទាលក
់ ្តី ឬដ ោយប្រយោលក្តី ឬរ ូបវ័ន្តបុគ្គលណា
 ដែ
 លរួមចំណែកក្នុងអ
 ភិបាលកិច្ច ការដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រង ឬការរ�ៀបចំ និងកា
 រអនុវត្តន
 ូវការត្រួតព
 ិនិត្យផ្ទៃ
 ក្នុងរ បស់ធ
 នាគារ។
(ក) សមតុល្យសម្ព័ន្ធញាតិ
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់ដោយ អ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
ភាគទុនិក និងអភិបាល

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

55,000,000

222,035,000

25,000,000

100,925,000

3,002,615

12,121,557

4,944,834

19,962,296

(ខ) ប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិនានា
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ចំណាយល�ើការប្រាក់ឲ្យធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា

2,943,930

11,884,645

1,318,520

5,322,865

ចំណាយល�ើការប្រាក់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ ភាគទុនិក
និងអភិបាល

843,949

3,407,023

211,497

853,814

(គ)	ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ ភាគទុនិក និងអភិបាល
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍*

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

5,508,304

22,237,023

4,088,618

16,505,751

* រាប់បញ្ចូលប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ និងកម្រៃសម្រាប់ការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
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ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

30. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
ការណែនាំ និងសេចក្តីសង្ខេប

ធនាគារមានហានិភ័យពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងក្រោម៖
�

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

�

ហានិភ័យឥណទាន

�

ហានិភ័យទីផ្សារ

�

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

កំណត់ស
 ម្គាលនេះ 
់ បង្ហាញព
ព
ី ័តមា
៌ នសព
្តី ហា
ី និភ័យន
 ីមួយៗខាងល�ើរបស់ធ
 នាគារ គោលដៅរបស់ធនាគារ គោលការណ៍ណែ
 នាំ និងវ ិធានការរបស់ធនាគារដ�ើម្បប
ី ៉ានស្មា
់ ន និងចា
 ត់ចែ
 ងនូវហា
 និភ័យ
ដែលក�ើតឡ�ើង និងកា
 រគ្រប់គ្រងនូវធនធានរបស់ធ
 នាគារ។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ក្រុមប្រឹ កសា
្ ភិ បា ល មានការទទួលខុសត្
 រូវទទូ ៅក្នុងកា
 របង្កើត និងត្
 រួតពិនិតយ្ ប្រព័នគ្រ
្ធ ប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។ ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាលបានបង្កើតនូវគណៈកម្មការទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល
គណៈកម្មការឥណទាន គណៈកម្មការអភិបាលកិច្ច គណៈកម្មការអនុលោមភាព គណៈកម្មការសវនកម្ម និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដ�ើម្បីទទួលខុសត្
 រូវក្នុងការបង្កើត និងត្រួតពិនិតយ្ 
នូវគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យតាមផ្នែកនីមួយៗ។ គណៈកម្មការទាំងអស់មានសមាជិកជានាយកប្រតិបត្តិ នង
ិ មិនមែនប្រតិបត្តិ ហ�ើយធ្វ
 កា
ើ ររាយការណ៍ជាប្រចាំទៅក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាល
អំពស
ី កម្មភាពរបស់គេ។
គោលនយោបាយកនុង
្ កា
 រគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺត្រូវបានបង្កើតឡ�
 ើងដ�ើម្បីបង្ហាញ និងវ ិភាគទៅល�ហា
ើ និភ័យដែ
 លធនាគារត្រូវប្រឈមមុខ កំណត់ហា
 និភ័យស
 មស្រប និងធ្វ
 ើការត្រួតពិនិត្យទ ៅល�ើ
ហានិភ័យទាំងនោះ ឲ្យសថិត
្ កនុង
្ កម្រិតអាចទទួលយកបាន។ គណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភ័យ មានភារៈទទួលខុសត្
 រូវតាមដានការអនុវត្តរបស់ធនាគារ ទៅតាមគោលនយោបាយនិងនីតិវិធី
គ្រប់គ្រ
 ងហានិភ័យ ក៏ដ
 ូចជា
 ត្រួតព
 ិនិត្យឡ�
 ើងវិញនូវភាពគ្រប់គ្រាន់នៃប្រព័នគ្រ
្ធ ប់គ្រងហានិភ័យដែ
 លធនាគារ ត្រូវប្រឈមមុខ។
សវនករផ្ទៃក
ង
នុ្ ធ្វ
 កា
ើ រត្ត
រួ ព
ន
ិ ត
ិ យ្ ជា
 ប ្រចាំ ឬមង
្ត ម្ល
កា ល�
 គោ
ើ លនយោបាយ និងន
ត
ី វិ ធ
ិ គ្រ
ី ប់គ្រងហានិភយ
័  ហ�ើយធ្វ
 កា
ើ ររាយការណ៍ល
 ទ្ធផលទៅគណៈកម្មការសវនកម្មស
 ម្រាប់ក
ច
ិ ប្ច ្រជុក្រុ
ំ មប្រឹកសា
្ ភ
 បា
ិ ល។
(ក) ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
ហានិភ័យប ្រតិបត្តិការ គឺជា
 ហានិភ័យនៃ
 ការបាត់បង់ផ
 ទាល
្ ់ ឬប្រយោលដែលក�ើតមា
 នឡ�ើងព
 កា
ី រ ខ្វះខាតនូវនីតិវិធី បុគ្គលិក បច្ចេកវិទ្យា និងហេដ

្ឋារចនាសម្ព័នផ្ទៃ
្ធ ក្នុង និងក�
 ើតឡ�ើងពក
ី ត្តាខាង
ក្រៅមួយចំនួនទ�ៀត ដែលមិនមែនជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផសា
្ រ និងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងា
 យស្រួល ដូចជា
 កត្តាដែលក�ើតមានឡ�ង
ើ ពីតម្រូវការចបា
្ ប់ និងបទបញ្ញតតិ្ផ្សេងៗ និង
ស្តង់ដារដែលទទួលស
 ្គាល់ជាទទូ ៅនៅកនុង
្ ស
 ហគ្រាសអាជីវកម្ម។
ការខាតបង់ពីហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានគ្រប់គ្រ
 ងតាមរយៈនីតិវិធគ្រ
ី ប់គ្រងហានិភ័យ ប្រតិបត្តិការ របាយការណ៍ និងត្
 រួតពិនិតយ្ ត្រឹមត្
 រូវល�
 ើសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈអង្គភាព ត្រួត
ពិនិត្យ និង គាំទ្រដែ
 លឯករាជ្យព
 អា
ី ជីវកម្មធ
 ម្មតា និងមា
 នការត្រួតព
 ិនិត្យព
 អ
ី ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ
 ្ពសរ់ បស់ធ
 នាគារ។
ការគ្រប់គ្រងល�ហា
ើ និភ័យប ្រតិបត្តិការរបស់ធ
 នាគារ តម្រូវឲ្យប
 ង្កើតន
 ូវរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និង វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អ
 ង្គភាពឲ្យបានច្បាស់លា
 ស់។ គោលការណ៍ និងវ ិធានការ ត្រួត
ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងជាច្រើន ត្រូវបានអនុវតរ្ត ួមមានការបង្កើតអ្នកមានសិទ្ធិចះុ ហត្ថលេខា ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យយា៉ងហ្មត់ចត់ ការរ�ៀបចំនូវនីតិវិធី និងឯកសារសំអាងនានា ព្រមទាំងការអនុវត្តតា
 មបទ
បញ្ញត្តិ និងត
 ម្រូវកា
 រតាមច្បាប់នា
 នា។
(ខ) ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥ
 ណទាន គឺជា
 ការខាតបង់ហ
 ិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារ ប្រសិនប �ើអ្នកខ
 ្ចី ឬដៃ
 គូពាណិជ្ជកម្ម ខកខានមិនបា
 នបំពេញកាតព្វកិចល�
្ច កា
ើ របង់ប្រា
 ក់ដ�
 ើមច
 ំពោះឥណទាន និងប
 ុរេប្រទាន។

(i)

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន
សកម្មភាពឥណទាន ត្រូវបា
 នណែនាំដោយគោលការណ៍ឥណទានរបស់ធ
 នាគារ ដ�ើម្បីធានាអះអាងថា គោលបំណងនៃប្រាក់កម្ចីទាំងអស់ទទួលបា
 នជោគជ័យ។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជន
ឥណទានមានលទ្ធភាព និងទ្រ
 ព្យស
 ម្បត្ស
តិ ង ហ�ើយហា
 និភ័យឥ
 ណទានត្រូវបានបែងចែកយ៉ាងល
 ្អ។ គោលការណ៍ឥ
 ណទាន កត់ត្រា
 ន
 ូវគោ
 លការណ៍ប្រា
 ក់ក
 ម្ចី ទ្រព្យប
 ញ្ចាំ និងដ
 ណ�
ំ
ើរកា
 រ
អនុម័តឥ
 ណទាន ដោយរួមបញ្ចូលទា
 ំងប ្រព័នច
្ធ ណា
ំ
ត់ថ
 ្នាកផ្ទៃ
់ ក្នុង និងន
 ីតិវិធដែ
ី លអនុវត្តដ�
 ើម្បីធានា អះអាងក្នុងកា
 រគោរពទៅតាមការណែនាំរបស់ធ
 នាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា។
ធនាគារបានបង្កើត គោលការណ៍ឥណទាន និងហា
 និភ័យ (Credit and Risk Policy) ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងនូវសកម្មភាពកនុង
្ កា
 រធានាល�ហា
ើ និភ័យរ បស់ធ
 នាគារ។
ការបន្ដឥណទានត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកម្មវិធីឥណទានដែលបានរ�ៀបចំគម្រោងសម្រាប់ផលិតផល ឬ សំព�ៀតឥណទាន ពិសេសរាប់ទាំងទីផ្សារគោលដៅការកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌ
ឯកសារសំអាង និងន
 ីតិវិធ ន
ី ៅក្រោមផលិតផលឥណទាន ដែលនឹងត្រូវវាស់វែ
 ង និងផ
 ្ដលឲ
់ ្យ។
អត្រាហានិភ័យត្
 រូវបានត្រួតពិនិតយ្ និងធ្វើបច្ចុបប្ ន្នកម្មតាមមូលដ្ឋានប្រចាំឆមាស សម្រាប់ឥណទានដែលមានសមតុល្យប្រា
 ក់ត្
 រូវសងច្រើនជា
 ង 200,000 ដុល្លារអាមេរិកឡ�
 ង
ើ ទៅ និង
ក្នុងហេ
 តុការណ៍ ផ្សេងៗដូចជា 
 (i) ការផលាស
្ ់បដូរ្ រយៈពេល និងលក្ខខណ្ឌឥណទាន រួមទាំងការពន្យារឥណទាន (ii) ភាពមិនទ�
 ៀងទាត់កនុង
្ ការសងប្រាក់ ឬការហួសកាលកំណត់សងប្រាក់
និង (iii) ព័ត៌មានមិនល
 ្អ ពាក់ព
 ័នន
្ធ ឹងអ
 ្នកខ
 ប្រា
្ចី ក់ ឬប្រតិបត្ដិការ។
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(ii) ការប្រឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន
ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់

1,221,783,208

4,932,338,811

785,358,790

3,170,493,435

ហួសកាលកំណត់ តែមិនទាន់ខាតបង់

4,133,513

16,686,992

1,969,600

7,951,275

ខាតបង់

9,763,842

39,416,630

1,727,192

6,972,675

1,235,680,563

4,988,442,433

789,055,582

3,185,417,385

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

តាមការអនុវតជា
្ត ទ
 ទូ ៅ តម្លៃទ
ផ
ី សា
្ ររបស់ទ្រ
 ព្យប
 ញ្ម
ចាំ ន
ិ អា
 ចរកបាននោះទេ ដ
 ោយសារតែកម្រៃដ�ម
ើ ប្ ទ
ី ទួលបា
 នពត
័ មា
៌ នទាង
ំ នោះខស
្ព ជា
់ ងផលប្រយោជន៍ដែ
 លទទួលបា
 ន។ គោលនយោបាយ
របស់ធនាគារគឺផ្តលឥ
់ ណទានរហូតដល់ 65% នៃតម្លៃទ្រ
 ព្យបញ្ចាំ ល�ក
ើ លែងតែប្រាក់បញ្ញើមានកម្រិត ឬប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់មានកម្រិត។ តាមច្បាប់របស់ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជា 
តម្លៃទ្រព្យបញ្ម
ចាំ ិនត្
 រូវបានរាប់ប
 ញ្ចូល ពេលគណនាសំវិធានធនសម្រាប់ឥ
 ណទានអាក្រក់ន
 ិងជា
 ប់ស
 ង្ស័យនោះ

ទេ។

ឥណទាន មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់
ឥណទានដែលមិនហ
 ួសកា
 លកំណត់ ឬហួសកាលកំណត់តិចជាង 30 ថ្ងៃមិនរាប់បញ្ចូលថាខាតបង់ទេ លុះត្រាតែមានព័ត៌មានផ្សេងៗបញ្ជាក់ថាផ្ទុយពីនេះ។

ឥណទានហួសកាលកំណត់ តែមិនទាន់ខាតបង់
ឥណទានហួសកា
 លកំណត់ តែមិនទាន់ខា
 តបង់ជា
 ឥ
 ណទានទាំងឡាយណាដែលជាប់ច
 ណា
ំ
ត់ថ
 ្នាកជា
់ ឥ
 ណទានឃម�
លាំ្ ើល តាមសេចក្ណែ
តី នាំព
ធ
ី នាគារជាតិនៃ
 ក
 ម្ពុជា ដែលត្រូវធ្វ
 ស
ើ ំវិធាន
ធនតាមអត្រា 3% នៃឥណទាននៅសល់។ សម្រាប់ឥណទានទាង
ំ នេះ ការបង់ការប្រាក់ ឬប្រាក់ដ�
 ម
ើ តាមកិច្ចសន្យាទទា
ូ ត់សងត្រូវបានហួសកាលកំណត់ចាប់ពី 30ថ្ងៃ តែតិចជាង 90ថ្ងៃ
លុះត្រា
 តែមានព័តមា
៌ នផ្សេងៗបញ្ជាកថា
់ ផ្ទុយពីនេះ។

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនដែលខាតបង់
ឥណទានខាតបង់ គឺជាឥណទានដែលធនាគារមានភស្តុតាងជាក់លាក់ដែ
 លបញ្ជាក់ពីការខាតបង់ និងមិនរំពឹងថាអាចប្រមូលប្រា
 ក់ដ�
 ើម និងការប្រាក់ដែ
 លនៅសល់ទាំងអស់មកវិញកនុង
្ 
លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាដំបូង។ អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានសង័្សយ ត្រូវបានធ្វើឡ�
 ើងសម្រាប់ឥណទានហួសកាល
កំណត់ចា
 ប់ព
 ី 90 ថ្ងៃ។ សំវិធានធនជាក់លាក់អ
 ប្បបរមា ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងទៅតាមការចណា
ំ
ត់ថ
 ្នាករ់ បស់ឥ
 ណទាននីមួយៗ ល�ើកលែ
 ងតែមានព័ត៌មានផ្សេងទ�ៀតអាចបញ្ជាកព
់ ល
ី ទ្ធភាព
នៃការទូទាត់ស
 ងរបស់អ
 ្នកខ
 ្ចី។

ឥណទានបានចរចាលក្ខខណ្ឌឡ�ើងវិញឬរ�ៀបចំឡ�ើងវិញ
ឥណទានបានចរចារលកខ
្ខ ណ្ឌឡ�
 ើងវិញឬរ�ៀបចំឡ�ង
ើ វិញ គឺជា
 ឥណទានដែលមានការផលាស
្ ប
់ តូរ្ កាលវិភាគសងប្រាក់ ឬធ្វើហិរញ្ញបប្ ទានឡ�ើងវិញតាមកិច្ចសន្យាទូទាត់សងថ្មី ដោយសារ
តែអ្នកខ្ចីជ
 ួបផ
 លលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងម
 ិនមា
 នលទ្ធភាពទូទាត់ស
 ងតាមកិចស
្ច ន្យាដ�ើម។ ឥណទាន ដែលនឹងត្
 រូវរ�
 ៀបចឡ�
ំ ើងវ ិញត្
 រូវវិភាគល�ម
ើ ូលដ្ឋានទ
 ិសដ ៅអាជីវកម្ម និងស
 មត្ថភាព
សងប្រាក់របស់អ្នកខ្ចីដោយផ្អែកតា
 មការព្យាកររំហូរសាច់ប្រា
 ក់ថ្មី ដែលស្របតាមស្ថានភា
 ពទីផ្សារ និងបច្ចុប្បន្នកម្មនៃ 
 ទស្សនៈវិស័យអា
 ជីវកម្ម ដោយផ្អែកល�
 ស
ើ ម្មតិកម្មជា
 ក់ស្តែង និងប្រុង
ប្រយ័ត្ន។ នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017 ធនាគារមានឥណទានរ�ៀបចឡ�
ំ ើងវិញចំនួន 11,337,139 ដុល្លារអា
 មេរិក (នាថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016 មានចំនួន 15,557,190 ដុល្លារអា
 មេរិក)។
បន្ទាប់ពីឥណទានត្វរូ បានរ�ៀបចឡ�
ំ ើងវិញ ឥណទាននោះត្វរូ រក្សាចណា
ំ
ត់ថនាក
្ ់ដូចដ�ើម ដ
 ោយមិនគិតពីដណ�
ំ
ើរការល្អបន្ទាប់ពីការរ�ៀបចជា
ំ ថ្មីឡ�ើយ។ ការចាត់ថ
 ្នាកនេះ
់ ម
 ិនត្
 វរូ ឲ្យល្អជាង
មុនឡ�
 ើយ លុះត្រាត ែការសងការប្រាក់ និងប្រា
 ក់ដ�ើម គ្មានលក្ខណៈយឺតក
 នុង
្ អ
 ឡុ
ំ ងបគ្រា
ី សងរំលស់ និងក
 ្នុងរ យៈពេលមិនត
 ិចជា
 ង3 ខែ។

គោលនយោបាយលុបចោលនូវឥណទាន
អនុលោមតាមគោលការណ៍ណែ
 នាំរ បស់ធ
 នាគារជាតិនៃក
 ម្ពុជា ធនាគារត្វរូ ត ែលប
ុ ចោ
 លឥណទាន ឬមយ
ួ ផ្នែ
 កនៃឥ
 ណទានចេញពតា
ី រាងតល
ុ យ្ ការរបស់ខ
ន
្លួ  នៅពេលដែលធនាគារបាត់ស
 ទ
ិ ្ធិ
តាមកិច្ចសន្យាកនុង
្ កា
 រគ្រប់គ្រងល�ឥ
ើ ណទាន ឬនៅពេលដែលឃ�ើញថា ឥណទានមួយផ្នែ
 ក ឬទាំងម
 ូលមិនអាចប្រមូលវ ិញបាន ឬគ្មានសង្ឃឹមថា
 ឥណទាននេះអា
 ចប្រមូលបានមកវិញ។

ទ្រព្យបញ្ចាំ
ធនាគាររក្សាន
 ូវទ្រ
 ព្យបញ្ចាំជាទ្រ
 ព្យសម្បត្តិ និងជាការធានាឥណទាន។ ការប៉ាន់ស្មាននូវត
 ម្លៃទីផ្សារគផ្
ឺ អែកតា
 មការវាយតម្លៃនៃទ្រ
 ព្យបញ្ចាំមួយឆម
នាំ្ ្តងស
 ម្រាប់ឥណទានល�ើសព
 ី 200,000
ដុល្លារអាមេរិក និងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ (i) ការផ្លាស់បដូរ្ រយៈពេល និងលក្ខខណ្ឌឥណទាន រួមទាំងការពន្យារឥណទាន (ii) ភាពមិនទ�ៀងទាត់កនុង
្ ការសងប្រាក់ ឬការហួសកាលកំណត់សង
ប្រាក់ និង (iii) ព័ត៌មានមិនល
 ្អ ពាក់ព
 ័នន
្ធ ឹងអ
 ្នកខ
 ប្រា
្ចី ក់ ឬប្រតិបត្ដិការ។

ការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាន
ការវិភាគល�កា
ើ រប្រមូលផ
 ហា
តុំ្ និភ័យឥ
 ណទាននាកាលបរិច្ឆេទរា
 យការណ៍ត្
 រូវបានបង្ហាញន ៅកំណត់សម្គាលលេ
់ ខ 7 នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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(គ) ហានិភ័យទីផ្សារ
ហានិភ័យទីផសា
្ រ គឺជាហានិភ័យនៃ
 ការខាតបង់ក�
 ើតពីការប្រែប្រួលមិនអណោ
ំ
យផលនៅក្នុងកម្រិត តម្លៃ ឬអត្រាទីផសា
្ រដែលមានសមាសធាតុសំខាន់ពីរគឺ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស និង
ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់។
ហានិភ័យទ
 ីផ្សារក�ើតចេញពស
ី កម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបា
 នគ្រប់គ្រងដោយការកំណត់តា
 មទីផ្សារនូវស្ថានភាពដោះដូរជាមួយន
 ឹងកា
 រកំណត់ហា
 និភ័យទ
 ីផ្សារទុកជា
 មុន។

(i)

ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស
ហានិភ័យរ ូបិយប័ណប
្ណ រទេស គឺសដំ ៅទៅល�កា
ើ រប្រែប្រួលអ
 ត្រាប្តូរប្រាក់ដែលមិនអ
 ំណោយផលល�ើស្ថានភាពការដោះដូររូបិយប័ណប
្ណ រទេស ដែលក�ើតឡ�ើងពីពេលមួយទ ៅពេលមួយ។
ធនាគារ បានរក្សាន
 ូវគោ
 លនយោបាយមួយ ដោយមិនប
 ង្កឲ្យមាននូវហា
 និភ័យល�
 ស
ើ ្ថានភាពការបតូរ្ រ ូបិយប័ណប
្ណ រទេសច្រើននោះ
 ទេ
 ។ ការបតូរ្ រ ូបិយប័ណប
្ណ រទេសដែលប�ើកច
 ំហរគ្រប់ប ្រភេទ
ត្រូវបានត្រួតព
 ិនិត្យជា
 មួយន
 ឹងត
 ម្រូវការប្រតិបត្តិការ កម្រិតនៃស្ថានភាពកំណត់ទ
 ុកម
 ុន និងកា
 រកំណត់ន
 ូវការកាត់ប
 ន្ថយភាពខាតបង់។
នៅថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017 សមតុល្យទ្រពយ្ សកម្ម និងបំណុលដែ
 លជារូបិយប័ណផ្សេ
្ណ ងទ�ៀត ក្រៅពីដល
ុ ្លារអាមេរិក មិនមានបរិមាណធនោះ
ំ
ទេ។ ដូចនេះ
 ការវិភាគរូបិយប័ណប
្ណ រទេស មិន
ត្រូវបានបង្ហាញឡ�
 ើយ។

(ii) ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់
ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ គឺស
 ដំ ៅទៅល�ើការប្រែប្រួលនូវប្រាក់ច
 ំណូលការប្រាក់ស
 ុទដ្ធ ោយសារតែការប្រែប្រួលនៃ
 កម្រិតអត្រាការប្រាក់ និងកា
 រផលាស
្ ់ប្តូរន ៅក្នុងស
 មាសភាពនៃទ្រព្យស
 កម្ម
និងប
 ំណុល។ ហានិភ័យអ
 ត្រាការប្រាក់ ត្រូវបា
 នចាត់ចែ
 ងតាមរយៈការត្រួតព
 ិនិត្យយ
 ាង
៉ ហ
 ្មត់ចត់ទ ៅល�ច
ើ ំណូលល�
 កា
ើ របណ្តាកទ
់ ុន តម្លៃទីផ្សារ តម្លៃដ�ើមនៃ
 ម
 ូលនិធិ និងតា
 មរយៈការវិភាគ
ចន្លោះប្រែប្រួលតាមអត្រាការប្រាក់។ សក្តានុពលនៃការធ្លាក់ចះុ នូវចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ដែ
 លមិនអណោ
ំ
យផល គឺត្
 រូវបានត្រួតពិនិតយ្ ដ ោយ
ធ�ៀបទៅនឹងក
 ម្រិតអាចទទួលយ
 កបាននៃហានិភ័យ។
ការវិភាគនៃទំនាក់ទ
 ំនងអត្រាការប្រាក់ទៅនឹងទ្រព្យសកម្ម និងប
 ំណុលរ បស់ធ
 នាគារត្រូវបានបង្ហាញដូចខា
 ងក្រោម៖
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រហូតដល់ 1ខែ

ពី 1ខែ ទៅ 3ខែ

ពី 3ខែ ទៅ 12ខែ

ពី 1ឆ្នាំ ទៅ 5ឆ្នាំ

ល�ើស 5ឆ្នាំ

មិនពាក់ព័ន្ធ
នឹងការប្រាក់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

–

–

–

–

–

68,986,300

68,986,300

2,477,087

3,046,792

–

–

–

201,765,485

207,289,364

42,236,155

25,600,021

4,888,668

–

–

12,199,051

84,923,895

3,635,947

8,222,420

32,057,798

283,467,506

898,533,050

–

1,225,916,721

155,203

19,734

1,370,009

4,784,774

3,434,122

–

9,763,842

– សំវិធានជាក់លាក់

–

–

–

–

–

(4,464,450)

(4,464,450)

– សំវិធានទូទៅ

–

–

–

–

–

(12,217,831)

(12,217,831)

– ការប្រាក់ត្រូវទទួល

–

–

–

–

–

9,135,475

9,135,475

– ការប្រាក់ព្យួរទុក

–

–

–

–

–

(760,936)

(760,936)

មូលបត្រវិនិយោគ

–

–

5,755,133

11,094,499

–

–

16,849,632

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

–

–

–

–

–

13,862,254

13,862,254

48,504,392

36,888,967

44,071,608

299,346,779

901,967,172

288,505,348

1,619,284,266

778,659,157

93,921,468

273,519,134

51,819,379

–

66,574,206

1,264,493,344

15,000,000

–

–

71,500,001

–

–

86,500,001

អនុបំណុលបន្ទាបប
់ ន្សំ

–

–

–

10,000,000

45,000,000

–

55,000,000

បំណុលផ្សេងៗ

–

–

–

–

–

22,114,413

22,114,413

793,659,157

93,921,468

273,519,134

133,319,380

45,000,000

88,688,619

1,428,107,758

(745,154,765)

(57,032,501)

(229,447,526)

166,027,399

856,967,172

199,816,729

191,176,508

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

– ឥណទានដំណ�ើរការ
– ឥណទានមិនដំណ�រើ ការ

បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី

បម្រែបម្រួលគម្លាតភាពអត្រា
ការប្រាក់
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រហូតដល់ 1ខែ

ពី 1ខែ ទៅ 3ខែ

ពី 3ខែ ទៅ 12ខែ

ពី 1ឆ្នាំ ទៅ 5ឆ្នាំ

ល�ើស 5ឆ្នាំ

មិនពាក់ព័ន្ធ
នឹងការប្រាក់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

–

–

–

–

–

41,622,955

41,622,955

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា

–

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

482,536,377

88,052,639

205,252,011

38,721,328

–

41,258,894

855,821,249

25,000,000

8,000,000

–

35,000,000

–

–

68,000,000

អនុបំណុលបន្ទាប់បន្សំ

–

–

–

–

25,000,000

–

25,000,000

បំណុលផ្សេងៗ

–

–

–

–

–

12,851,061

12,851,061

507,536,377

96,052,639

205,252,011

73,721,328

25,000,000

54,109,955

961,672,310

(484,058,362)

(73,832,451)

(139,367,291)

205,222,070

464,933,250

147,334,862

120,232,078

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016
ទ្រព្យសកម្ម

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

– ឥណទានដំណ�ើរការ
– ឥណទានមិនដំណ�ើរការ

បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី

បម្រែបម្រួលគម្លាតភាពអត្រា
ការប្រាក់

ការវិភាគរំញោចតម្លៃសមស្របសម្រាប់ឧបករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ដែ
ថុ លមានអត្រាការប្រាក់ថេរ
ធនាគារមិនបានកត់ត្រាបំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាការប្រាក់ថេរតាមតម្លៃសមស្រប ហ�ើយធនាគារក៏គ្មានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ន
ថុ ិទសស្ ន៍នោះដែរនៅថ្ងៃចេញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នេះ។ ដូច្នេះកា
 រផលាស
្ ប
់ ្តូរអត្រាការប្រាក់នាច
 ុងកា
 លបរិច្ឆេទ ពុមា
ំ នផលបះពា
៉ ល់ដ
 ល់ប្រាក់ចំណេញ ឬខាតនោះទេ។

ការវិភាគរំញោចល�រើ ំហូរសាច់ប្រា
 ក់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់អថេរ
ធនាគារ ពុំមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាការប្រាក់អថេរជាសារវន្តច្រើននោះទេ។ ដូច្នេះ  ការវិភាគរំញោចល�រើ ំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាការ
ប្រាក់អថេរមិនត្
 រូវបានបង្ហាញឡ�
 ើយ។
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(ឃ) ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
ហានិភ័យសាច់ប្រា
 ក់ងាយស្រួល ទាក់ទងនង
ឹ លទ្ធភាពរក្សាសាច់ប្រា
 ក់ងាយស្រួលឲយ្ បានគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីបពេ
ំ ញការសន្យា និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលដល់កាលកំណត់សងនូវតម្លៃ
សមហេតុផលមួយ។
បន្ថែមពីល�កា
ើ រអនុវត្តយ៉ាងពេ
 ញលេញតាមតម្រូវកា
 រនៃសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល អ្នកគ្រ
 ប់គ្រង ធនាគារបានត្រួតព
 ិនិត្យយ៉ាងហ
 ្មត់ចត់ទៅល�រើ ំហូរសា
 ច់ប្រាក់ច
 ូល និងរ ំហូរសា
 ច់ប្រា
 ក់ចេ
 ញ ហ�ើយ
និងភាពចន្លោះនៃអា
 យុកាលតាមរយៈរបាយការណ៍តាមពេលកំណត់។ ការប្រែប្រួលនៃ
 ឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនត្វរូ បានត្ត
រួ ពិនិត្យតា
 មដាន ហ�ើយតម្រូវការសាច់ប្រា
 ក់ងា
 យ
ស្រួលត្វរូ បា
 នធ្វកា
ើ រកែត
 ម្រូវ ដ�ើម្បក
ី ណ
ំ ត់ឲ
 ្យច
 ្បាស់ន
 វូ ទ្រព្យសកម្មជា
 សា
 ច់ប្រា
 ក់ងា
 យស្រួលបានឲ្យគ្រ
 ប់គ្រាន់ដ�
 ម
ើ ្បប
ី ពេ
ំ ញការសន្យាន
 ិងកា
 តព្វកច
ិ ហ
្ច ិរញ្ញវត្ន
ថុ ិងន ៅពេលដែលដល់ក
ណ
ំ ត់ស
 ង។
តារាងខាងក្រោមនេះ ផ្តល់ជូននូវកា
 រវិភាគមួយនៅល�ើបំណុលហ
 ិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ
 នាគារទាក់ទងនឹងការបែងចែកកាលកំណត់ដ ោយផ្អែកល�
 ើរយៈពេលនៅសល់ទៅនឹងកា
 របង់ស
 ង។ តារាងខាង
ក្រោមនេះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលការប្រាក់ត្រូវទទួលពីទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រាក់ត្រូវទូទាត់ល�ើបំណុលហិរញ្ញវត្ក
ថុ នុ្ងការវិភាគទេ ដោយសារតែធនធានត្រូវប្រើប្រាស់កនុង
្ ការគណនា
មានតម្លៃល�ើសពីផលដែលត្រូវទទួលបាន។ គណៈគ្រប់គ្រងជ�ឿជាក់ថាការប្រាក់ត្រូវទទួលពីឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន មានចំនួនច្រ
 ើនជាងការប្រាក់ត្រូវទូទាត់ល�ើប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
និងប្រាក់កម្ចីដោយផ្អែកល�ើទំហំនិងអត្រាការប្រាក់។ ដូចនេះការបញ្ចូលការប្រាក់ត្រូវទទួលពីទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រាក់ត្រូវទូទាត់ល�ើបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ កនុង
្ ការវិភាគមានលទ្ធផល
វិជ្ជមានសម្រាប់ធ
 នាគារ។
ដោយផ្អែកល�ើបទពិសោធន៏ក
 ន្លងមក ទោះបីជាតារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញភាពចន្លោះសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលអវិជ្ជមានក៏ដោយ គណៈគ្រប់គ្រងជ�ឿជាក់ថា អតិថិជននឹងមិនធ្វ
 ើការដកប្រាក់
ចេញពគ
ី ណនីន ៅពេលដល់កា
 លកំណត់ឡ�
 ើយ ផ្ទុយទ ៅវិញអ
 តិថិជននឹងប
 ន្តការដាក់ប្រា
 ក់ជា
 មួយន
 ឹង កាលកំណត់ជ
ថ
ំុ ម
្មី ួយទ�
 ៀត។ ហេតុដ
 ច្នេះ 
ូ
គណៈគ្រប់គ្រ
 ងជ�ឿជាក់ថា
 ហានិភ័យសា
 ច់ប្រាក់
ងាយស្រួលគអា
ឺ ចគ្រប់គ្រងបាន។
រហូតដល់ 1ខែ

ពី 1ខែ ទៅ 3ខែ

ពី 3ខែ ទៅ 12ខែ

ពី 1ឆ្នាំ ទៅ 5ឆ្នាំ

ល�ើស 5ឆ្នាំ

មិនពាក់ព័ន្ធ
នឹងការប្រាក់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017
ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

68,986,300

–

–

–

–

–

68,986,300

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា

35,222,915

3,046,792

–

–

–

169,019,657

207,289,364

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

54,435,206

25,600,021

4,888,668

–

–

–

84,923,895

17,947,345

38,191,721

109,666,278

743,255,199

316,856,178

–

1,225,916,721

874,576

157,511

1,861,968

5,845,671

1,024,116

–

9,763,842

– សំវិធានជាក់លាក់

–

–

–

–

–

(4,464,450)

(4,464,450)

– សំវិធានទូទៅ

–

–

–

–

–

(12,217,831)

(12,217,831)

– ការប្រាក់ត្រូវទទួល

–

–

–

–

–

9,135,475

9,135,475

– ការប្រាក់ព្យួរទុក

–

–

–

–

–

(760,936)

(760,936)

–

–

5,755,133

11,094,499

–

–

16,849,632

10,227,341

22,100

1,563,468

449,201

1,341,080

259,064

13,862,254

187,693,683

67,018,145

123,735,515

760,644,570

319,221,374

160,970,979

1,619,284,266

626,573,942

148,586,323

437,513,700

51,819,379

–

–

1,264,493,344

15,000,000

–

4,999,999

66,500,002

–

–

86,500,001

–

–

–

10,000,000

45,000,000

–

55,000,000

22,114,413

–

–

–

–

–

22,114,413

663,688,355

148,586,323

442,513,699

128,319,381

45,000,000

–

1,428,107,758

(475,994,672)

(81,568,178)

(318,778,184)

632,325,189

274,221,374

160,970,979

191,176,508

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

– ឥណទានដំណ�ើរការ
– ឥណទានមិនដំណ�ើរការ

មូលបត្រវិនិយោគ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី
អនុបំណុលបន្ទាប់បន្សំ
បំណុលផ្សេងៗ
គម្លាតនៃកាលកំណត់
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រហូតដល់ 1ខែ

ពី 1ខែ ទៅ 3ខែ

ពី 3ខែ ទៅ 12ខែ

ពី 1ឆ្នាំ ទៅ 5ឆ្នាំ

ល�ើស 5ឆ្នាំ

មិនពាក់ព័ន្ធ
នឹងការប្រាក់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់កនុង
្ ដៃ

41,622,955

–

–

–

–

–

41,622,955

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា

34,831,566

2,494,105

–

–

–

108,725,176

146,050,847

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

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

312,546

35,341

175,731

956,218

247,356

–

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)

–

–

–

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

25,000,000

8,000,000

2,499,999

32,500,001

–

–

68,000,000

–

–

–

–

25,000,000

–

25,000,000

12,851,061

–

–

–

–

–

12,851,061

392,947,988

138,227,226

334,275,767

71,221,329

25,000,000

–

961,672,310

(265,914,699)

(94,130,463)

(172,172,841)

413,622,495

133,753,857

105,073,729

120,232,078

ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 016
ទ្រព្យសកម្ម

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

– ឥណទានដំណ�ើរការ
– ឥណទានមិនដំណ�ើរការ

មូលបត្រវិនិយោគ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី
អនុបំណុលបន្ទាប់បន្សំ
បំណុលផ្សេងៗ
គម្លាតនៃកាលកំណត់

(ង) ការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន

(i)

បទបញ្ញត្តិដ�ើមទុន
ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាកនុង
្ នា
 មជាអាជ្ញាធរបានបង្កើត និងត្
 រួតព
 ិនិត្យន
 ូវបទបញ្ញតតិនា
្ នា និងត
 ម្រូវការដ�ើមទុនរ បស់ធ
 នាគារជារួម។
គោលនយោបាយរបស់ធនាគារ គឺធា
 នាឲ្យបាននូវម
 ូលដ្ឋានដ�
 ើមទុនរឹងមាំ ដ�ើម្បីរក្សានូវទ
 ំនុកច
 ិតទ
្ត ីផ្សារ និងដ�
 ើម្បីធានាស្ថិរភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍យូរអ
 ង្វែងរបស់អា
 ជីវកម្ម។ ផលបះ៉ ពា
 ល់នៃ
 
កម្រិតដ�ើមទុនទ ៅល�ើភាគលាភភាគទុនិក ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ហ�ើយធនាគារបានទទួលស្គាល់នូវតម្រូវការដ�ើម្បីធានាឲ្យបាននូវតុល្យភាពរវាងភាគលាភខ្ពស់ ដែលអាចនឹងក�ើតមា
 ន
ឡ�ើងជាមួយន
 ឹងប្រា
 ក់បម្រុងកម្រិតខ្ពស់ និងអ
 ត្ថប ្រយោជន៍ និងកា
 រធានាដែលផ្តល់ដោយស្ថានភាពដ�ើមទ
 ុនល
 ្អ។
ធនាគារបានអនុលោមទៅតាម តម្រូវកា
 រដ�ើមទុនដែ
 លបានកំណត់ដ ោយច្បាប់ទា
 ំងអ
 ស់ន ៅកនុង
្ កា
 រិយបរិច្ឆេទនេះ
 ។
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញប្រកាស លេខ ធ7-016-117-ប្រ.ក នៅថ្ងៃទី22 ខែមីនា ឆ្2
នាំ 016 តម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជក
្ជ នុង
្ ស្រុ
 ក និងជាបុត្រសម្ព័ន្ធធនាគារបរទេសត្វរូ មាន ដ�ើមទុន
ចុះប
 ញ្ជីអ
 ប្បបរមាចំនួន 300ពាន់លា
 នរ�ៀល (ស្មើន
 ឹង 75លានដុលអា
្លា មេរិក) ដែលត្រូវអនុវត្តឲ
 ្យបានទាំងស្រុ
 ងកនុង
្ រ យៈពេលពីរឆ
 ប
នាំ្ ន្ទាបព
់ បី ្រសិទ្ធភាពនៃប ្រកាសនេះ។ គិតត្
 រឹមថ្
 ងៃទ3
ី 1
ខែធ្នូ ឆ2
្នាំ 017 ដ�ើមទ
 ុនរ បស់ធ
 នាគារបានល�ើសក
 ម្រិតអប្បបរមានៃដ�
 ើមទ
 ុនហ�
 ើយ។

(ii) ការបែងចែកដ�ើមទុន
ការបែងចែកដ�ើមទ
 ុនរ វាងប្រតិបត្តិការ និងស
 កម្មភាពជាក់លា
 ក់ គឺត្រូវបានជម្រុញមួយភា
 គធដំ ោយប្រសិទ្ធភាពចំណូលល�
 ម
ើ ូលធនដែលទទួលបា
 នពកា
ី របែងចែកនោះ។ ដ�ើមទ
 ុនដែ
 ល
បានបែងចែកទៅតាមប្រតិបត្តិការ ឬសកម្មភាពនីមួយៗត្រូវផ្អែកតា
 មដ�ើមទុនដែ
 លកំណត់ដ ោយច្បាប់ជា
 ចំបង។
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31. តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារមិនមា
 នឧបករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានវាស់វែ
 ងតាមតម្លៃស
 មស្របទេ។
តម្លៃសមស្រប គឺជា
 តមៃ្លដែលទ្រព្យសកម្មអាចបតូរ្ បាន ឬជាប
 ំណុលត្
 រូវទូទាត់តាមរយៈប្រតិបត្តិការកនុង
្ លក្ខខណ្ឌមិនមែនសម្ព័ន្ធញាតិ (arms-length basis)។ ដោយសារតម្លៃសមស្របពុំអាច
វាយតមៃ្លបាន ដូច្នេះតមៃ្លសមស្រប មិនមានសម្រាប់កត្តាសារវន្តល�ើការវាយតម្លៃសមស្របរបស់ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារឡ�ើយ។ ដូចនេះតម្លៃសមស្របមិនត្រូវបានបង្ហាញ
ល�ើរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡ�ើយ។

32. ចរន្ត និងអចរន្ត
គណៈគ្រប់គ្រងបានធ�្វកា
ើ របង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផែ្អកល�ើសាច់ប្រា
 ក់ងា
 យស្រួល។ ព័ត៌មានអំពទ្រ
ី ព្យសកម្ម និងបំណុលរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង ត្រូវបានបង្ហាញកនុង
្ ផែ្នកគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យហ
 ិរញ្ញវត្ថុ។ ទ្រព្យ និងប
 រិក្ខារ ទ្រព្យសកម្មអ
 រូបី និងទ្រ
 ព្យសកម្មព
 ន្ធពន្យារ គឺជា
 ទ្រព្យសកម្មរ យៈពេលវែង។ បំណុលព
 ន្ធល�
 ើប្រាក់ចំណេញ គឺជា
 បំណុលរ យៈពេលខ្លី។

33. ព្រឹត្តការណ៍បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍
នៅថៃ្ងទី16 ខែកុម្ភៈ ឆ្2
នាំ 018 ធនាគារជាតិនៃ
 កម្ពុជាបានចេញសារាចរណែនាំលេ
 ខ ធ7-018-001 ស្ព
តី ីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីចណា
ំ
ត់ថ
 ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិធានធនល�ើអ៊ីមភែ
 រមិន
ដែលបានធ្វើការបញ្ជាកព
់ ច
ី ំណាត់ថ
 ្នាក់ និងស
 ំវិធានធនអ៊ីមភែរមិន សម្រាប់ឥ
 ណទានរយៈពេលខ្លីដែលមានដូចខា
 ងក្រោម៖
ចំណាត់ថ្នាក់

ចំនួនថៃ្ងហួសកាលកំណត់សង

សំវិធានធនតាមបទបញ្ញត្តិ

តិចជាង ឬ ស្មើ 14 ថ្ងៃ

1%

ឃ្លាំម�ើល

15 ថ្ងៃ ទៅ 30 ថ្ងៃ

3%

ក្រោមស្តង់ដារ

31 ថ្ងៃ ទៅ 60 ថ្ងៃ

20%

ជាប់សង្ស័យ

61 ថ្ងៃ ទៅ 90 ថ្ងៃ

50%

ចាប់ពី 91 ថ្ងៃ ឡ�ើងទៅ

100%

ធម្មតា

បាត់បង់

បន្ថែមពីល�ើនេះ គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏តម្រូវឲ្យធ្វើសំវិធានធនសម្រាប់ខ្ទង់ក្រៅតារាងតុល្យការផងដែរ ទៅតាមការណែនាំលម្អិតកនុង
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