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1 ក្ញងឆ្្2ំ018យយងីបន្ជំហរ
របស់យយីងក្ញងនាមោធនាគារ
ពាណិជជាឈានមញខនិងមាន
នវានញវត្ដែលមានការយបដេោ្
ចិត្ក្ញងការផដេល់ជូននូវយសវាកម្ម
ែ៏បបយសីរបំផញតែល់អតិថិជន។

អំ�ញងឆ្្ំមនរបាយការណ៍យនះធនាគារABAយៅដតបន្
នាំមកនូវកំយណីនធញរកិច្ចែ៏រ រឹងមាំនិងចំណូលពីការវនិិយោគ
បបកបយដ្យបបពលភាពសបមាប់ភាគហ៊ញនិកខណៈដែល
យយងីក៏បន្ជួយែល់អតិថជិននិយោជិតនិងសង្គមផង
ដែរ។ធនាគារយយីងបយងកីតចំណូលបានបបមាណ71.8លាន
ែញលាលៃ រអាយមរកិយដ្យសយបមចកំយណីនក្ញងមួយឆ្្ំបាន55%
និងបង្ហា ញឲ្យយ�ញីពីសមតថាភាពរបស់យយងីក្ញងការអនញវត្
យញទ្ធសាសស្អភិវឌ្ឍរយៈយពលដវងយែីម្ីបផដេល់នូវែំយណ្ះបសាយ
យសវាធនាគារបបកបយដ្យនវានញវត្ែល់អតិថជិន។យយងី
ក៏មានយសចកដេីរកីរាយសូមរាយការណ៍ផងដែរថាក្ញងវស័ិយ
ធនាគារពាណិជជារបស់កម្ពញោយយងីរកសាបានតំដណងឈាន
មញខយលីផលចំយណញពីមូលធន(28%)។

ឥ�ូវខ្ញ ំសូមយ ល្ៃៀតឱកាសយនះយធវីការបង្ហា ញអំពីសមិទ្ធផល
ABAក្ញងឆ្្2ំ018និងយលីកយ�ងីអំពីចក្ញវស័ិយរបស់យយងី
សបមាប់ឆ្្2ំ019។

សាររបស់នាយកប្រតិបត្តិ
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ការអនញវត្ការង្រក្ញងឆ្្2ំ018
ខ្ញ ំសូមចាប់យផដេមីយដ្យយលីកយ�ងីអំពីការពបងីកបណ្ដេ ញ
សាខារបស់ យយងី ដែលោគនលៃរឹះមួយក្ញងចយំណ្មគនលៃរឹះ
ចលករែមទយទៀតរបស់ធនាគារ។ក្ញងឆ្្2ំ018យយងីបាន
យបីកសាខាថ្មីចំនួន15សាខាោផលៃូវការ។យនះោសមិទ្ធផលែ៏
បបយសីរបំផញតដែលអនញញ្្ញ តឲ្យយយីងពបងីកមូលដ្ឋា នអតិថិជន,
ពបងរឹងការបសញ្ជា បអត្សញ្្ញ ណABA,និងជួយឲ្យអតិថិជន
កម្ពញោកាន់ដតយបចីនមានលទ្ធភាពយបបីបបាស់យសវាទយំនបីៗ
របស់ធនាគារ។យដ្យមូលដ្ឋា នអតិថិជនរបស់យយងីមាន
ការយកីនយ�ងីយហយីអតិថិជនកាន់ដតយបចីនយ�ងីៗអយញជា ីញ
មកទទួលយសវាយៅសាខាយយីងក៏សយបមចបដនថាមយមាោ ងបយបមី
យសវាយៅតាមសាខាមួយចំនួនដែលមមាញរឹកខាលៃ ងំ។ការណ៍
យនះយធវីយ�ងីយែីម្បីផដេល់ភាពង្យបសរួលបដនថាមនងិយពល
យវលាយបចីនែល់អតិថិជនក្ញងការអយញជា ីញមកទទួលយសវា។

សមិទ្ធផលសំខាន់មួយយទៀតយនាះគឺឆំ្្2018យយីងបានែំយ�ីង
បបព័ន្ធែំយណីរការយសវាធនាគារOracleFlexCubeបបកប
យដ្យភាពយោគជ័យ។ការែំយ�ងីយនះមានសារៈសខំាន់
ណ្ស់សបមាប់កិច្ចបបតិបត្ិការរបស់យយងីយបពាះអនាគត
មនកំយណីនធញរកិច្ចមិនអាចសយបមចបានយ�យីបបសនិយបី
យយីងមិនយធវីការែំយ�ីងបបព័ន្ធយនះ។បច្ចញប្បន្បបព័ន្ធដែលបតរូវ
បានែំយ�ងីរចួយហយីយនះអនញញ្្ញ តឲ្យយយងីបយបមីអតិថិជន
ដែលបន្យកីនយ�ីងបបកបយដ្យសថាិរភាពយបពាះវាមានយល្បឿន
យលឿន,មានបច្ចញប្បន្ភាព,និងមានការការពារ។

បនាទៃ ប់មកយទៀតខ្ញ ំសូមបង្ហា ញអពំីអវីដែលយយងីសយបមច
បានពាក់ព័ន្ធនរឹងការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងយសវាកម្មរបស់
យយងី។យយងីចាប់យផដេីមបានោោ ងល្អកាលពីឆ្្ំមញនយដ្យ
បានបយញ្ច ញយសវាឌីជីថលចំាបាច់នានាយធវីឲ្យឆ្្ំ2018ទទួល
បានវឌ្ឍនភាពថ្មីៗសំខាន់ៗ។"យញទ្ធសាសស្ទូរសព័ទៃមែោ
អាទិភាព"របស់យយងីនិងការយជឿោក់យលីបយច្ចកវទិយាបាន
កាលៃ យោចលករកំយណីនគណនីែ៏សំខាន់ដែលយធវីឲ្យយយងី
ទទួលបានមូលនិធិក្ញងតមមលៃទាប,គួរោទីទញកចិត្,និងផដេល់
អតថាបបយោជន៍ឈានមញខយៅក្ញងទីផសារ។

បណ្ដេ ផលិតផលបយបមីដផ្ករូបវន្បញគ្គលក្ញងកម្មវធិីABA
Mobileមានភាពរកីចយបមីនពាក់ព័ន្ធនរឹងចំនួនអ្កយបបីបបាស់
យដ្យយកីនយ�ងីពី100,000យៅែំណ្ច់ឆ្្2ំ017មកែល់
240,000យៅែំណ្ច់ឆ្្ំ2018។យយីងបយងកីនកិច្ចខិតខំបបរឹង
ដបបងយធវីឲ្យអតិថិជនយបបីបបាស់កម្មវធីិយនះបានង្យបសរួល

យដ្យដលងយកមថលៃបបតិបតិ្ការE-Cash,បយងកីនចំនួនកាត
និម្មិតដែលអ្កយបបីបបាស់អាចយបីកតាមកម្មវធិ,ីយយងីដ្ក់
ឲ្យយបបីបបាស់មញខង្រABAPAYដែលអតិថិជនអាចទូទាត់
មថលៃទំនិញឬយសវាកម្មយៅកដនលៃងពាណិជជាករឬកដនលៃងលក់ែូរ
នានាយដ្យយបបីទូរស័ពទៃដស្គនកូែQR។យហីយយសវាទាងំយនះ
យយីងផដេល់ជូនយដ្យឥតគិតមថលៃដែលអតិថិជនអាចយបបីបបាស់
បានបគប់យពលនិងបគប់ទីកដនលៃងដែលពួកគាត់បតរូវការ។

បបព័ន្ធពាណិជជាកម្មយអ�កិបតរូនិកផ្ទៃ ល់ខលៃួនរបស់ABAគឺ
PayWayបតរូវបានដ្ក់ឲ្យយបបីបបាស់ោផលៃូវការក្ញងឆ្្2ំ017
យដ្យបតរូវបានអភិវឌ្ឍក្ញងឆ្្ំែដែលទាងំការភាជា ប់បបព័ន្ធោ
មួយពាណិជជាករនិងចំនួនបបតិបតិ្ការ។យនះោទិសយៅបបកប
យដ្យភាពវជិជាមានសបមាប់ធនាគារយបពាះវានរឹងអនញញ្្ញ តឲ្យ
អតិថិជនយធវីការទិញទំនិញបបកបយដ្យភាពង្យបសរួល
យដ្យមិនបាច់យបបីសាច់បបាក់ខណៈដែលជំរញញកម្ពញោយឆ្្ព ះ
យៅរកសង្គមឌីជីថល។

ខណៈបករុមហ៊ញនធំៗនិងSMEកាន់ដតយបចីនយ�ីងៗបានយបជីស
យកធនាគារABAយធវីោអ្កផ្គត់ផ្គង់យសវាហរិញ្ញវតថាញចម្បង
របស់ខលៃួនយនាះពួកយគបតរូវការឧបករណ៍បគប់បគងហរិញ្ញវតថាញ
បករុមហ៊ញនដែលទំយនីប,យជឿទញកចិត្បាន,និងែំយណីរការចបាស់
លាស់។យនះោមូលយហតញដែលធនាគារវនិិយោគយលីការបយងកីត
បបព័ន្ធធនាគារអនឡាញពិយសសសបមាប់ធញរកិច្ចដែលយយីង
យៅថាធនាគារអនឡាញសបមាប់អាជីវកម្ម។អតិថិជនផដេល់
មតិយលីយសវាយនះបបកបយដ្យភាពវជិជាមានយហយីយយងីនរឹង
បន្ពបងរឹងឲ្យកាន់ដតបបយសីរយ�ងីយែីម្បីឲ្យអតិថិជនសាជីវ
កម្មនិងSMEចំយណញយពលយបចីនសបមាប់ពបងរឹងអាជីវកម្ម
ោោងចំណ្យយពលមកសាខាធនាគារ។

យលាកអ្កបានសយងកតយ�ញីយហយីថាយយងីបានបដនថាមកិច្ច
ខិតខំបបរឹងដបបងកាន់ដតយបចីនយ�ីងៗយៅយលីបណ្ដេ ញឌីជីថល
សបមាប់អតិថិជនយបបីបបាស់។ោមួយគ្ាយនះដែរយយីងយផ្ដេ ត
ការយកចិត្ទញកដ្ក់កាន់ដតខាលៃ ងំយែីម្បីអភិវឌ្ឍបដនថាមយលី
មយធយាបាយផ្គត់ផ្គង់យសវារូបវន្បញគ្គល។យ ល្ៃៀតឱកាសយនះដែរ
ខ្ញ ំ សូមរលំរឹកអំពីយសវាយបីកគណនីែល់ទីកដនលៃងរបស់យយីងដែល
បករុមបញគ្គលិករបស់យយីងបតរូវបានបណដេញ ះបណ្ដេ លោោ ងបតរឹម
បតរូវយែីម្បីចញះយៅយបីកគណនីែល់កដនលៃងអតិថិជន។សពវមថងៃ
បករុមការង្រយនះចញះយៅយបីកគណនីបានោង300គណនី
ក្ញងមួយមថងៃ។

យយងីក៏បានយធវីការពបងរឹងែ៏សំខាន់យលីដផ្កយសវាដ្ក់បបាក់
ចូលគណនីផងដែរ។ពាក់ព័ន្ធនរឹងយសវាយនះABAបានចាប់
មែគូោមួយបករុមហ៊ញនផ្គតផ់្គង់យសវាទូទាត់សំខាន់ៗ យែមី្បី
ផដេល់ភាពង្យបសរួលែល់អតិថិជនក្ញងការបង់កម្ចី។បដនថាម
យលីបណ្ដេ ញសាខានិងមាោ សញីនដ្ក់បបាក់ផ្ទៃ ល់របស់ធនាគារ
ឥ�ូវអតិថិជនABAអាចដ្ក់បបាក់ចូលគណនីបង់កម្ចី
របស់ខលៃួនបានោោ ងង្យបសរួលយៅតាមភ្ាក់ង្រឬកដនលៃង
យផទៃរបបាក់ែ៏ទូលំទូលាយរបស់TrueMoney,SpeedPay,
និងSmartLuy។ោរមួយៅអតិថិជនអាចដ្ក់បបាក់ចូល
គណនីABAបានយបីយទាះបីោពួកគាត់សថាិតយៅតំបន់ដែល
មិនមានសាខាឬមាោ សញីនដ្ក់បបាក់ABAក៏យដ្យ។

ក្ញងឆំ្្2018យយីងបន្ទទួលបានពានរង្វ ន់ពីទស្សនាវែដេីហិរញ្ញ
វតថាញ អន្រោតិសបមាប់កិច្ចខិតខំបបរឹងដបបងរបស់យយីងក្ញងការ
នាំមកនូវែំយណ្ះបសាយហិរញ្ញវតថាញ ទំយនីបជូនែល់អតិថិជន។
ទស្សនាវែដេីGlobalFinanceបានបបសិទ្ធនាមABAោ
"ធនាគារែ៏យ្ី្មបំផញតយៅកម្ពញោ"ក្ញងរយៈយពល4ឆ្្ំោប់ៗ
គ្ាយហីយដថមទំាងបានទទួលសា្គ ល់យយីងថាោ"អ្កផ្គត់ផ្គង់
ហិរញ្ញប្បទានពាណិជជាកម្មែ៏យ្ី្មបំផញតបបចាំឆ្្2ំ018"ខណៈ
យពលដែលទស្សនាវែដេីEuromoneyក៏ផដេល់ពានរង្វ ន់យ្ី្ម
ែល់យយងីរយៈយពល5ឆ្្ំោប់ៗគ្ាផងដែរ!

ទីភ្ាក់ង្រផដេល់ចំណ្ត់ថ្ាក់ឥណទានឈានមញខរបស់ពិភព
យលាកStandardandPoor'sបានយធវីការកត់សមា្គ ល់
សមិទ្ធផលនិងវឌ្ឍនភាពរបស់យយីងអំ�ញងឆ្្ំរបាយការណ៍។
យៅក្ញងឆំ្្2018ទីភ្ាក់ង្រអន្រោតិមួយយនះបានផដេល់ចំណ្ត់
ថ្ាក់ឥណទានកបមិត'B'រយៈយពលដវងនងិរយៈយពលខលៃី
ោថ្មីែល់ធនាគារABAោមួយទស្សនវស័ិយ"វជិជាមាន"
ដែល្ លៃញះបញ្្ច ងំពីកំយណីនចំដណកទីផសាររបស់ធនាគារ។

លទ្ធផលហរិញ្ញវតថាញឆ្្2ំ018
លទ្ធផលហរិញ្ញវតថាញរបស់យយងីបានបញ្ជា ក់ោោ ងចបាស់អំពី
កំយណីនែ៏ល្អបបយសីររបស់ធនាគារ។យយីងអាចពបងរឹងតារាង
តញល្យការនិងបយងកីនបបសទិ្ធភាពក្ញងកិច្ចបបតបិត្កិាររបស់
យយងីែូចោ៖

■ បទព្យសកម្មសរញបរបស់ធនាគារយកីនបាន65%
យធៀបយៅនរឹងែំណ្ច់ឆ្្2ំ017យហីយបរមិាណបទព្យ
សកម្មយនះឈានែល់2.7ពាន់លានែញលាលៃ រអាយមរកិ។

■ ផលបបតបយញ្ញីសយបមចឈានែល់2.2ពាន់លាន
ែញលាលៃ រអាយមរកិយធៀបយៅនរឹងឆ្្ំមញនមានបតរឹម1.3
ពាន់លានែញលាលៃ រអាយមរកិ។

■ ផលបបតឥណទានសយបមចឈានែល់1.8ពាន់
លានែញលាលៃ រអាយមរកិដែលមានអបតាកំយណីនបបចាំ
ឆ្្ំ49%។

គតិបតរឹមែំណ្ច់ឆ្្ំធនាគារABAបយបមីអតថិជិនបាន
ចំនួន426,000ោមួយបញគ្គលិកចំនួន4,213នាក់យហយី
សថាិតយៅក្ញងចណំ្ត់ថ្ាក់យលខ1ក្ញងនាមោធនាគារដែល
ទទួលបានផលចំយណញពីការវនិិយោគ(28%)យធវីឲ្យយយីង
កាលៃ យោធនាគារដែលអនញវត្ការង្របានបបសិទ្ធភាពខ្ពស់
បំផញតយៅក្ញងបបយទស។

ដផនការសបមាប់ឆ្្2ំ019
ឥ�ូវយនះចូរយយងីបកយ�កយមីលយៅយលីអវីដែលយយងីយបគាង
នរឹងយផ្ដេ តការយកចិត្ទញកដ្ក់យៅក្ញងឆ្្2ំ019។

យយីងនរឹងបន្យបីកសាខាោយបចីនយទៀតយែីម្បីបយងកីនមូលដ្ឋា ន
អតិថិជនរបស់យយងីនិងបយបមីយសវាជូនែល់អតិថិជនកាន់
ដតយបចីនដថមយទៀត។យយីងមានដផនការយបាះទីតាងំក្ញងយខត្
ថ្មីៗចំនួនពីរយទៀតបពមទាងំពបងរឹងតំដណងរបស់យយងីយៅ
តាមតំបន់ដែលយយីងមានបបតិបត្ិការបបកបយដ្យភាព
យោគជ័យរចួយហយី។

យយីងរកសាការវនិិយោគយលីកំយណីននិងការអភិវឌ្ឍមនែំយណ្ះ
បសាយឌីជីថលនិងបបព័ន្ធនានាយែីម្បីពបងរឹងែំយណីរការមផទៃ
ក្ញងនាំមកនូវភាពង្យបសរួលបដនថាមែល់អតិថិជននិងកាត់
បនថាយយពលយវលារង់ចាំយៅតាមសាខារបស់យយងី។យយងី
នរឹងបដនថាមមញខង្រថ្មីៗែល់កម្មវធីិទូរស័ពទៃមែែូចោមញខង្រ
យផទៃរបបាក់អន្រោតិ,មញខង្រយស្ីកម្ចីតាមទូរស័ពទៃ,ក៏ែូចោ

ការភាជា ប់ោមួយAliPayនិងUnionPayយែីម្បីជំរញញការ
ទូទាត់តាមQR។យយីងក៏នរឹងបន្អភិវឌ្ឍបបព័ន្ធពាណិជជាកម្ម
អនឡាញPayWayយែីម្បីផដេល់លទ្ធភាពែល់អាជីវកម្មកាន់
ដតយបចីនយៅកម្ពញោក្ញងការយបបីបបាស់យសវាទូទាត់ឌីជីថល។

ការផ្លៃ ស់បដេូ រែ៏សំខាន់មួយយទៀតដែលយយីងផដេល់ជូនែល់ដផ្ក
ធញរកិច្ចរបស់យយីងក្ញងឆ្្2ំ019គឺការដ្ក់ឲ្យយបបីបបាស់យសវា
ធនាគារសបមាប់អាជីវកម្ម។យយងីបានបយងកតីបករុមការង្រ
ពិយសសមួយសបមាប់យផ្ដេ តយៅយលីដផ្កដែលកំពញងមានកំយណីន
មនសាជីវកម្មពហញោតិ,បករុមហ៊ញនធំៗ,ក៏ែូចោSME។យៅ
រាជធានីភំ្យពញយយីងបានយបីកឲ្យយបបីបបាស់នូវមជ្ឈមណ្ឌ ល
យសវាធនាគារអាជីវកម្មដែលយយីងមានដផ្កបបរឹកសាអាជីវកម្ម
និងយបឡាករសបមាប់បយបមីនិងគាបំទែល់អាជីវកម្ម។យៅ
តាមយខត្យយីងមានបញគ្គលិកដផ្កបបរឹកសាអតថិជិនយែមី្បី
ទទួលខញសបតរូវដផ្កយនះ។

យញទ្ធសាសស្ដផ្កកម្ចីរបស់យយីងសបមាប់ឆ្្2ំ019នរឹងរកសាការ
យកចិត្ទញកដ្ក់យលីការផដេល់ឥណទានបបកបយដ្យផលិត
ភាព។យដ្យអនញយលាមតាមយបសកកម្មនិងចក្ញវស័ិយរបស់
យយងីយយងីនរឹងបន្គាបំទMSMEក្ញងបសរុកនិងសហបគិន
នានាយដ្យជួយែល់ការអភិវឌ្ឍនិងកំយណីនរបស់ពួកយគ។

ខ្ញ ំពិតោមានយសចកដេីយសាមនស្សោមួយការបបកួតបបដជង
នងិកាលានញវត្ភាពសបមាប់ធនាគារក្ញងឆ្្2ំ019យហយីខ្ញ ំ
ក៏សូមដថលៃងអំណរគញណោោ ងបោលយបរៅែល់អតិថិជន,ភាគ
ហ៊ញនិក,គណៈបគប់បគងនិងនិយោជិតទាងំអស់សបមាប់ការ
បន្គាបំទោោ ងមញតមាំយនះ។

យលាកAskhatAzhikhanov
នាយកបបតិបត្ិ

6          របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018          7



2 អំពីធនាគារABA

ABAគឺោបគរឹះសាថា នហិរញ្ញវតថាញ 
ឯកជនឈានមញខយគដែលមាន
ការអភិវឌ្ឍបបកបយដ្យសថាិ រភាព
ោង20ឆ្្ំនិងមានឯកយទស
ពិយសសយៅក្ញងទីផសារ។

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាសញីចំកាត់
បតរូវបានបយងកីត1996

23
3

ឆ្្ំមនការអភិវឌ្ឍនិងកំយណីន

ABAបានកាលៃ យោធនាគារមួយ
ក្ញងចំយណ្មធនាគារពាណិជជា
ធំទាងំបីយៅកម្ពញោ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018          9



អំពីយយើងខ្ញំ

ដខកកកដ្2014ធនាគារោតិ
កាណ្ដ្ដែលោបគរឹះសាថា ន
ហរិញ្ញវតថាញកបមិត“A+”បាន
ចូលរួមក្ញងរចនាសម្ពន្ធភាគ
ហ៊ញនិករបស់ធនាគារABA។
គិតបតរឹមមថងៃ31ធូ្2018ធនាគារ
ោតិកាណ្ដ្កាលៃ យោភាគ
ហ៊ញ និកែ៏ធំយដ្យមានភាគហ៊ញន
90%មនភាគហ៊ញនសរញបរបស់
ធនាគារABA។ធនាគារោតិ
កាណ្ដ្សថាិ តក្ញ ងលំដ្ប់ថ្ាក់ធំ
ទី6យៅកាណ្ដ្និងោធនាគារ
ឈានមញខយគយៅទីបករុងយកបិ៊ច
ក្ញងនាមោជយបមសីទី1ដែល
សមបសបសបមាប់SMEនិង
សហបគិននានា។

ចក្ញវិស័យយបសកកម្មនិងគុណតមមលៃរបស់យយើង

ចក្ញវសិ័យរបស់យយងី
ចក្ញវស័ិយរបស់ធនាគារគឺយែីម្បីកាលៃ យោធនាគារលំដ្ប់យលខ1បបចាំបបយទសយលីដផ្កផ្គត់ផ្គង់យសវាធនាគារដែលអាចពរឹងពាក់
បាន,ង្យបសរួលយបបីបបាស់,មានបយច្ចកវទិយាទំយនីបឈានមញខ,និងង្យបសរួលក្ញងការយៅទទួលយក។យយីងមានបំណងកាលៃ យ
ោធនាគារមួយដែលបបោពលរែឋាកម្ពញោយជឿទញកចិត្ក្ញងការបំយពញតបមរូវការយសវាធនាគារសបមាប់រូបវន្បញគ្គលនិងសបមាប់
អាជីវកម្ម។

យបសកកម្មរបស់យយងី
យបសកកម្មរបស់យយងីគយឺែីម្បីជួយែល់បបយទសកម្ពញោ,អាជីវកម្មកម្ពញោ,នងិពលរែឋាកម្ពញោក្ញងការកសាងអនាគតកាន់ដត
ទូលំទូលាយនិងបតចះបតចង់សបមាប់ខលៃួននិងបបយទសោតិតាមរយៈការផ្ល់យសវាធនាគារបបកបយដ្យជំនាញវោិជា ជីវៈខ្ពស់
និងបយច្ចកវទិយាទំយនីបបំផញតក្ញងវសិ័យធនាគារសបមាប់ទាងំអស់គ្ា។

យយងីចាត់ទញកខលៃួនឯងថាោមែគូែ៏ល្អមួយសបមាប់សហគមន៍កម្ពញោក៏ែូចោអាជីវកម្មនងិរបូវន្បញគ្គលផងដែរ។យយងីយៅ
ទីយនះយែីម្បីបយបមីយសវាកម្មជូនបបយទសកម្ពញោ។

គញណតមមលៃរបស់យយងី
គញណតមមលៃរបស់យយងីបានបយងកីតោបគរឹះែ៏សំខាន់សបមាប់អាជីវកម្មរបស់យយងី។យយងីយជឿោក់យលីសារៈសំខាន់មន៖

សញចរតិភាពនិងយសចក្ីយគារព
យៅធនាគារABAយយីងចាត់ទញកចំណញ ចយនះោការទទួលខញស
បតរូវខ្ពស់របស់ធនាគារដែលបតរូវបយបមីយសវាជូនរាល់អតិថិជន
បបកបយដ្យភាពសញចរតិនិងយសចក្ីយគារព។

និរន្រភាពនិងកំយណីន
យៅធនាគារABAយយងីដតងដតគតិគូរអំពីអនាគតរបស់
ធនាគារយយងីនិងបបោជនកម្ពញោបពមទាងំបបយទសកម្ពញោ
ផងដែរ។យយីងសូមបង្ហា ញនូវការយប្ោ្ចិត្ែ៏យមាះមញតែូចគ្ា
ចំយពាះបញគ្គលិករបស់យយីងក៏ែូចោអតិថិជនរបស់យយីងផង
ដែរ។យនះគឺោវធីិសាសស្មួយដែលអាចឲ្យយយីងធានាបាននូវ
កំយណីនបបកបយដ្យនិរន្រភាពរបស់ធនាគារ។

បកមសីលធម៌និងសញជីវធម៌
យៅABAយយងីអនញវត្ស្ង់ដ្របកមសីលធម៌និងសញជីវធម៌
រវាងគ្ានរឹងគ្ាយពាលគឺទំាងយៅក្ញងនិងយបរៅធនាគារ។យគាល
ការណ៍ផ្ទៃ ល់ខលៃួនយនះយហីយដែលបយងកីតបានោមូលដ្ឋា នបគរឹះ
សបមាប់ទំនាក់ទំនងបបចំាមថងៃោមួយអតិថិជននិងសហគមន៍
ដែលយយីងកំពញងផ្ល់យសវាជូនក៏ែូចោោមួយបញគ្គលិករបស់
យយងីផងដែរ។

ទំនញកចិត្និងភាពោមែគូ
យៅធនាគារABAយយងីយៅទីយនះយែីម្បីជួយសបមរួលនងិ
ោជំនួយការរបស់អតិថិជន។យយងីខិតខំយធវីឲ្យខលៃួនកាលៃ យោ
មែគូែ៏ល្អដែលអតិថិជនរបស់យយងីអាចយជឿទញកចិត្បាន។

វភិាគទាន
យៅធនាគារABAយយីងមានយគាលបំណងផដេល់វភិាគទានោ
វជិជាមានែល់បបយទសកម្ពញោ។យយងីចង់យែីរតួនាទីមួយដែល
ផ្ល់សារបបយោជន៍សបមាប់ការរស់យៅរបស់អតិថិជនយយីង
ក៏ែូចោសកម្មភាពនានាដែលរមួចំដណកនាំមកនូវអនាគត
ែ៏ល្អបបយសីរែល់បបយទសោតិទាងំមូលផងដែរ។

ធនាគារយ្្ីមបបចាំឆ្្រំបស់កម្ពញោ
ឆ្្2ំ014និង2016

ពីទស្សនាវែ្ីTheBanker

ធនាគារែ៏យ្្ីមបំផញតបបចាំបបយទសកម្ពញោ
ឆ្្2ំ015,2016,2017,2018,2019
ពីទស្សនាវែ្ីGlobalFinance

ធនាគារែ៏យ្្ីមបំផញតបបចាំបបយទសកម្ពញោ
ឆ្្2ំ014,2015,2016,2017,2018

ពីទស្សនាវែ្ីEuromoney

ធនាគារABAោធនាគារមួយក្ញងចំយណ្មបគរឹះសាថា នហរិញ្ញវតថាញឈានមញខយៅកម្ពញោដែលបតរូវបានបយងកីតយ�ងីយៅឆ្្ំ1996
មានយឈា្ម ះថាធនាគារវឌ្ឍនៈអាសញីចំកាត់(AdvancedBankofAsiaLimited)។

ក្ញងរយៈយពលោងពីរទសវត្សមនការអភិវឌ្ឍនិងកំយណីនធនាគារABAបានពបងរឹងតំដណងរបស់ខលៃួនយៅក្ញងទីផសារយហយី
ោប់ោធនាគារមួយក្ញងចំយណ្មធនាគារពាណិជជាធំទាងំបីយៅក្ញងបបយទស។សពវមថងៃយនះយយងីមានផ្គត់ផ្គង់បណ្្យសវាកម្ម
សម្ូបរដបបែល់អតិថិជននានាដែលរមួមានអតិថិជនោSME,មីបករូអាជីវកម្ម,សាជីវកម្ម,និងរូបវន្បញគ្គល។ោមួយបណ្្ញ
សាខា65,មាោ សញនីATMនិងមាោ សញីនដ្ក់បបាក់ោង400ទូទាងំបបយទសធនាគារABAអាចបយបមីអតិថិជនបានកាន់ដត
យបចីនោមួយនរឹងបណ្្ញយសវាហរិញ្ញវតថាញទំយនីបឈានមញខរបស់ខលៃួន។

ធនាគារABAមានបករុមការង្របបកបយដ្យជំនាញវោិជា ជីវៈដែលយប្ោ្ចិត្ខ្ពស់ក្ញងការដថរកសានិងយលីកកម្ពស់បបសិទ្ធភាព
ការង្រ។គណៈបគប់បគងអន្រោតិនាំមកនូវឯកយទសែ៏មានតមមលៃនិងយធវីឲ្យធនាគារABAអាចអនញវត្បសបតាមបទដ្ឋា ន
អន្រោតិទាងំដផ្កយសវានិងសញវតថាិភាព។

ក្ញងឆ្្ំ2017ទីភ្ាក់ង្រផដេល់ចំណ្ត់ថ្ាក់ឥណទានអន្រោតិStandard&Poor'sបានផដេល់ចំណ្ត់ថ្ាក់ឥណទានកបមិត'B'
រយៈយពលដវងនិងរយៈយពលខលៃីែល់ធនាគារABA។ឆ្្2ំ018Standard&Poor'sបានផដេល់ចំណ្ត់ថ្ាក់ឥណទានកបមិត
'B'រយៈយពលដវងនិងរយៈយពលខលៃីោថ្មីោមួយទស្សនវស័ិយ"វជិជាមាន"ដែល្ លៃញះបញ្្ច ងំពីកំយណីនចំដណកទីផសាររបស់ABA។


‘B’ចំណ្ត់ថ្ាក់រយៈយពលដវងនិងខលៃី
ពីទីភ្ាក់ង្រផដេល់ចំណ្ត់ថ្ាក់ឥណទានអន្រោតិStandard&Poor’s
(S&P)ោមួយទស្សនវសិ័យ៖វជិជាមាន

កចិ្ចខតិខំបបរឹងដបបងរបស់ABAក្ញងការនាំមកនូវផលិតផលនងិយសវាកម្មល្អបំផញតជូនែល់អតិថជិនបតរូវបានទស្សនាវែ្ី
ហរិញ្ញវតថាញល្បីៗ របស់ពិភពយលាកទទួលសា្គ ល់៖

■ ទស្សនាវែ្ីEuromoneyបានផ្ល់កិត្ិនាមែល់ABAោ"ធនាគារែ៏យ្្ីមបំផញតបបចាំបបយទសកម្ពញោ"
ពីឆ្្ំ2014ែល់2018។

■ ទស្សនាវែ្ីGlobal Finance បានបបសិទ្ធនាមABAោ"ធនាគារែ៏យ្្ីមបំផញតបបចាំបបយទសកម្ពញោ"
ពីឆ្្ំ2015ែល់2018។

■ ទស្សនាវែ្ីThe Bankerផដេល់ពានរង្វ ន់ABAោ"ធនាគារយ្្ីមបបចាំឆ្្រំបស់កម្ពញោ"
សបមាប់ឆ្្2ំ014និង2016។

គញណភាពមនយសវាកម្ម
យៅធនាគារABAយយីងខិតខំដសវងរកែំយណ្ះបសាយយែីម្បី
យ ល្ៃីយតបចំយពាះរាល់តបមរូវការយសវាធនាគារទាងំអស់។យយីង
មានបំណងផ្ល់យសវាកម្មធនាគារបបកបយដ្យទំនញកចិត្និង
មានបយច្ចកវទិយាទំយនីបបំផញតសបមាប់អតិថិជនកម្ពញោទំាងអស់
របស់យយីងយពាលគឺក្ញងតួនាទីោជំនួយការបគប់បគងគណនី
ផ្ទៃ ល់ខលៃួនឬគណនីអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។
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ការគូសបញ្្រក់អំពីសា្្រនភាពហិរញ្ញវត្ញ

ឆ្្ំសារយពីពន្ធគិតបតរឹមមថងៃទី31ដខធ្ូ 2016 2017 2018

តារាងតញល្យការ(គតិោលានែញលាលៃ រអាយមរកិ)

បបាក់បយញ្ញីសរញប 855.8 1,264.5 2,175.1

ឥណទានែញលសរញប 789.1 1,235.7 1,834.9

មូលធន 129.0 200.2 312.0

បទព្យសកម្មសរញប 1,098.5 1,639.4 2,706.3

គណនីលទ្ធផល(គិតោលានែញលាលៃ រអាយមរកិ)

ចំណូលការបបាក់សញទ្ធ 54.2 87.1 136.5

ចំណូលកមបមនិងយជីងសាសញទ្ធនិងចំណូលយផ្សងៗ 13.4 16.1 24.2

ចំយណញសញទ្ធ 29.0 46.2 71.8

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគនលៃរឹះ(%)

ROAE 25.3 28.1 28.0

ROAA 3.1 3.4 3.3

មថលៃយែីម/ចំណូល 39.4 37.3 37.5

អនញបាតសនទៃនីយភាព 73.2 91.7 132.5

អនញបាតបយញ្ញីឥណទាន 92.2 97.7 84.4

អនញបាតសាធនភាព 17.4 19.5 20.0

ពត័ម៌ានទូយៅ

សាខាយបីកែំយណីរការ 42 51 66

បញគ្គលិក 1,644 2,439 4,213

មាោ សញីនATM 167 204 274

មាោ សញីនទូទាត់ 416 482 777

អ្កដ្ក់បបាក់បយញ្ញី 141,734 232,418 426,089

អ្កខ្ចីបបាក់ 26,226 37,612 49,295

អ្កយបបីយសវាធនាគារតាមអញីនធឺណិត 65,273 76,680 88,875

អ្កយបបីយសវាធនាគារតាមទូរស័ពទៃមែ 43,918 102,103 241,481
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លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ញ

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

ទ្រព្រយសកម្ម
គិតោលានែញលាលៃ រអាយមរកិ

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ
គិតោលានែញលាលៃ រអាយមរកិ

ប្រ្រក់បញ្ញើ
គិតោលានែញលាលៃ រអាយមរកិ

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

ប្រ្រក់កម្ចី
គិតោលានែញលាលៃ រអាយមរកិ

មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក
គិតោលានែញលាលៃ រអាយមរកិ

ចំនួនអ្នកដាក់បញ្ញើ
គិតោពាន់
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ព័ត៌មានទូយៅ

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

ចំនួនអ្នកដាក់បញ្ញើ
គិតោពាន់

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

ចំនួនសាខាបើកដំណើរការ

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

ចំនួនអ្នកខ្ចីប្រ្រក់
គិតោពាន់

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

ចំនួនបុគ្គលិក

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

ចំនួនកាតបានច្រញ
គិតោពាន់

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

ចំនួនមា៉្រសុីនអ្រធីអឹម

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

ចំនួនអ្នកប្រើស្រវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដ្រ
គិតោពាន់

កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំ2017

ចំនួនមា៉្រសុីនទូទាត់

141.7 232.4
426.1

2016 2017 2018

26.2 37.6 49.3

2016 2017 2018

110.7 171.6
311.7

2016 2017 2018

43.9 102.1
241.5

2016 2017 2018

42 51 66
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1,644 2,439
4,213
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167 204 274
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31.1
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136.5 29.4

72.7

34.3
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ជំហានយោគជ័យ

ចាប់តំាងពីការបយងកីតសាជីវកម្ម
របស់ខលៃួនយៅក្ញងឆំ្្1996មក
ធនាគារABAបាន្ លៃងកាត់ការ
អភិវឌ្ឍោយបចីនែំណ្ក់កាល។
បញជា ី យនះបង្ហា ញពីជំហានយោគ
ជ័យសំខាន់ៗរបស់ធនាគារក្ញង
រយៈយពលបោញនា្ម នឆ្្ំថ្មីៗយនះ។

2014
ធនាគារោតិកាណ្ដ្បានកាលៃ យោភាគហ៊ញនិករបស់ធនាគារ
ABAយៅក្ញងដខកកកដ្ឆ្្2ំ014។ការចូលរមួយនះនាំមក
នូវអតថាបបយោជន៍និងឱកាសោយបចីនែល់ធនាគារABA។

ធនាគារABAបានសហបបតបិតិ្ការោមួយIMEដែល
ោបករុមហ៊ញនផដេល់យសវាយផទៃរបបាក់អន្រោតិពីបបយទសមាោ យ�សញី
ក្ញងយគាលបំណងផដេល់ឲ្យអតិថិជននូវបណ្ដេ ញបដនថាមសបមាប់
យផ្ីនិងទទួលបបាក់យបរៅបបយទស។

ធនាគារABAបានចញះកិច្ចបពមយបពៀងោមួយបករុមហ៊ញនចិន
យឈា្ម ះ UnionPay International។កិច្ចសហបបតិបតិ្ការ
យនះអនញញ្្ញ តឲ្យធនាគារABA អាចយចញនិងទទួលយកកាត
China UnionPay យបកាមអាោ្ប័ណ្ណបករុមហ៊ញនUnionPay 
International។

ធនាគារABAបតរូវបានបបសិទ្ធនាមោ“ធនាគារយ្ី្មបបចាំ
ឆ្្”ំយដ្យទស្សនាវែី្The Banker។

ធនាគារ ABAបតរូវបានបបសិទ្ធនាមោ“ធនាគារល្អបបយសីរ
បំផញតយៅក្ញងបបយទសកម្ពញោឆ្្2ំ014” យដ្យទស្សនាវែ្ី
ហរិញ្ញវតថាញ Euromoney។

ធនាគារABA មានកំយណីន56%យៅក្ញងកបមិតបទព្យសកម្ម
ដែលសយបមចឈានែល់កបមិតកនលៃះពាន់លានែញលាលៃ រអាយមរកិ។

2015
ធនាគារABAបានដ្ក់ឲ្យយបបីបបាស់យដ្យយោគជ័យនូវកម្មវធីិ
ABAMobileដែលោកម្មវធិីធនាគារតាមទូរសព័ទៃចល័ត
យពញយលញែំបូងយគមួយយៅក្ញងបបយទសកម្ពញោ។

ធនាគារABAបានចូលរមួោមួយEasyCashដែលោ
បណ្ដេ ញមាោ សញីនATMធំោងយគបំផញតយៅកម្ពញោ។គំនិត
ផដេួចយផដេីមយនះអនញញ្្ញ តឲ្យអ្កកាន់ប័ណ្ណVISAរបស់ធនាគារ
ABAចូលយៅយបបីបបាស់គណនីធនាគារABAរបស់ខលៃួន
តាមរយៈមាោ សញីនATMរបស់ធនាគារោមែគូ។

ធនាគារABAចាប់យផដេីមយចញកាតUnionPayInternational
(UPI)និងកាលៃ យោអ្កយចញកាតUPIធំោងយគបំផញតយៅ
កម្ពញោ។

ទស្សនាវែដេីEuromoneyផដេល់ពានរង្វ ន់ជូនធនាគារABA
ថាោ“ធនាគារល្អបបយសីរបំផញតយៅកម្ពញោបបចាំឆ្្2ំ015”។

ទស្សនាវែដេីGlobalFinanceបបសិទ្ធនាមធនាគារABA
ថាោ“ធនាគារដែលមានទីផសារយលចយធាលៃ ោងយគយៅក្ញង
បបយទសកម្ពញោបបចាំឆ្្2ំ015”។

កចិ្ចសហបបតិបតិ្ការោមួយយគហទំព័រBooking.com
ផដេល់ជូនការបញ្ចញ ះតមមលៃពិយសសចំនួន6%ែល់អ្កកាន់កាត
របស់ធនាគារABA។

សាខាថ្មីចំនួនបបាបីំបតរូវបានយបីកឲ្យែំយណីរការដែលក្ញងយនាះ
សាខាចំនួនបបាំយៅកបមិតបសរុកក្ញងតំបន់ជនបទ។

ធនាគារោតិកាណ្ដ្បយងកីនភាគហ៊ញនរបស់ខលៃួនយៅក្ញង
ធនាគារABAរហូតែល់42%។

2016
ធនាគារោតិកាណ្ដ្បយងកីនភាគហ៊ញនក្ញងធនាគារABA
ែល់90%។

ចាប់យផដេីមយចញកាតផ្លៃ ទីនរឹមABA។

យបីកសាខាថ្មីចំនួន9ដែល5សាខាក្ញងចំយណ្មយនាះសថាិត
យៅមូលដ្ឋា នបសរុកមនតំបន់ជនបទ។

ធនាគារABAទទួលពានរង្វ ន់ធំៗោ“ធនាគារល្អបំផញត
យៅកម្ពញោ” យដ្យទស្សនាវែដេីហរិញ្ញវតថាញ ឈានមញខរបស់
ពិភពយលាកTheBanker,EuromoneyនងិGlobal
Finance។

ធនាគារABAទទួលពានរង្វ ន់“ធនាគារដែលរកីចយបមីន
យលឿនោងយគបំផញតដផ្កហិរញ្ញប្បទានពាណិជជាកម្មយៅកម្ពញោ”
ពីទស្សនាវែដេីGlobalBankingនិងFinanceReview។

ធនាគារABAកាលៃ យោបគរឹះសាថា នហិរញ្ញវតថាញ មួយក្ញងចំយណ្ម
បគរឹះសាថា នោយបចីនយទៀតដែលអនញវត្បបព័ន្ធទូទាត់រហ័សយដ្យ
អនញញ្្ញ តឲ្យអតិថិជនយផី្/ទទួលបបាក់ភាលៃ មៗក្ញងចំយណ្ម
ធនាគារដែលបបតិបត្ិបបព័ន្ធយនះ។

កិច្ចសហបបតិបត្ិការោមួយយមនូឡាយហវ៍យែីម្បីផ្គតផ់្គង់
ផលិតផលធានារាោ ប់រងអាយញជីវតិយៅតាមសាខាធនាគារ។

កិច្ចសហបបតិបតិ្ការោមួយAgoda.comយែីម្បីផដេល់តមមលៃ
ពិយសសក្ញងការកក់សណ្ឋា គារែល់អ្កកាន់កាតABA។

2017
�ូហ្គូរបស់ABA បតរូវបានយធវីបច្ចញប្បន្ភាពយែីម្បីបញ្ជា ក់
ពីសមាជិកភាពក្ញងសម្ពន្ធពាណិជជាកម្មរបស់ធនាគារោតិ

កាណ្ដ្

កម្មវធិីABAMobileោប់ោកម្មវធិីទូរស័ពទៃដផ្កហរិញ្ញវតថាញ
យលខយរៀងទ1ីយៅកម្ពញោសបមាប់បបព័ន្ធបបតិបត្ិការiOS

ទស្សនាវែ្ីGlobalFinanceទទួលសា្គ ល់ABAថាោ
“អ្កផដេល់ហិរញ្ញប្បទានពាណិជជាកម្មែ៏យ្ី្មបំផញតក្ញងបបយទស
កម្ពញោបបចាំឆ្្2ំ017“

សាខាថ្មី ចំនួន9  បតរូវបានបដនថាមចូលក្ញងបណ្្ញសាខា
របស់ABA

យសវាទូទាត់អនឡាញPayWayបតរូវបានដ្ក់ឲ្យែំយណីរការ
យែីម្បីពបងរឹងអាជីវកម្មអនឡាញក្ញងបបយទសកម្ពញោ

យសវាយបីកគណនីធនាគារអនឡាញបតរូវបានយបីកយែីម្បីជួយ
សបមរួលែល់អតិថិជនថ្មីៗ

ABA បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ថាោ “ធនាគារែ៏យ្្មីបំផញត
យៅក្ញងបបយទសកម្ពញោបបចាឆ្ំ្2ំ017“យដ្យទស្សនាវែ្ី
Euromoneyនិងទស្សនាវែ្ីGlobalFinance

ABAកាលៃ យោធនាគារែំបូងយគក្ញងបបយទសកម្ពញោដែលមាន
ចំណ្ត់ថ្ាក់ឥណទានអន្រោតិចំនួន2

ABAបានចូលរមួកម្មវធិីហរិញ្ញប្បទានពាណិជជាកម្មពិភព
យលាកមនIFCយែីម្បីគាំបទធញរកិច្ចកម្ពញោ

កិច្ចបពមយបពៀងរយៈយពលដវងមនកិច្ចសហការោមែគូផ្ដេ ច់មញខ
បតរូវបានចញះបពមយបពៀងោមួយយមនូឡាយហវ៍កម្ពញោ

2018
ABAបានយបីកសាខាថ្មីចំនួន15និងបដនថាមយមាោ ងបបតិបតិ្ការ
យៅសាខាចំនួន6

ABAបានបយងកតីោផលៃូវការនូវបករុមការង្រចញះយបកីគណនី
ជូនអតិថិជនែល់កដនលៃង

ABA  ទទួលបានពានរង្វ ន់ “ធនាគារែយ៏្្មីយៅកម្ពញោ
2018”ពីទស្សនាវែ្ីGlobalFinance

ធនាគារបានសយមា្ព ធអគារការោិល័យកណ្្លយ�ីងវញិនិង
យបីកែំយណីរការអគារយសវាអតិថិជនមនការោិល័យកណ្្ល។

ធនាគារបានពបងីកមយធយាបាយមនការបង់កម្ចីយដ្យសហការ
ោមួយTrueMoney,SpeedPayនិងSmartLuy។

Standard&Poor’sបានផដេល់ោថ្មីនូវចំណ្ត់ថ្ាក់ឥណទាន
“B”រយៈយពលដវងនិងរយៈយពលខលៃីសបមាប់ធនាគារABA
ោមួយទស្សនវិស័យោ“វជិជាមាន”

GlobalFinanceបបសិទ្ធនាមABAោ“ធនាគារហិរញ្ញប្ប
ទានពាណិជជាកម្មយ្្ីមបំផញតបបចាឆ្ំ្2ំ018”

ABAទទួលបានកិត្ិនាមោ“ធនាគារែ៏យ្្ីមោងយគ”ពី
Euromoneyោយលីកទី5ោប់ៗគ្ា

UnionPay(UPI)Platinumបានពបងីកបដនថាមកាតឯក
សិទ្ធិដែលផ្ល់ជូនយដ្យធនាគារABA

ABAសហការោមួយVisaនិងធនាគារពាណិជជានានាយែីម្បី
ដ្ក់ឲ្យយបបីបបាស់មយធយាបាយទូទាត់តាមកូែQRយៅកម្ពញោ

16          របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018          17



រចនាសម្ពន្ធ(គិតបតរឹមមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018)

មា្ច ស់ភាគហ៊ញន

បករុមបបរឹកសាភិបាល

នាយកបបតិបត្ិ អភិបាលោន់ខ្ពស់

នាយករងបបតិបត្ិ
គណៈកមា្ម ធិការបគប់បគងបទព្យសកម្ម

និងបំណញ ល
គណៈកមា្ម ធិការអភិវឌ្ឍន៍ែំយណីរការ

អាជីវកម្មនិងយសវាកម្ម
គណៈកមា្ម ធិការធនធានមនញស្ស គណៈកមា្ម ធិការឥណទាន

គណៈកមា្ម ធិការបគប់បគងហានិភ័យ គណៈកមា្ម ធិការបបតិបត្ិតាម គណៈកមា្ម ធិការសវនកម្មគណៈកមា្ម ធិការឥណទានគណៈកមា្ម ធិការអភិបាលកិច្ច

បបធានអង្គភាពធនធានមនញស្ស

បបធាននាយកដ្ឋា ន
បគប់បគងហានិភ័យ

បបធានអង្គភាពទីផសារ

បបធាននាយកដ្ឋា នបបតិបត្ិតាម បបធាននាយកដ្ឋា នសវនកម្មមផទៃក្ញង

បបធានអង្គភាព
បបតិបត្ិការសាច់បបាក់

បបធាននាយកដ្ឋា ននីតិកម្ម

ដផ្កយបៀវត្សនិងពន្ធអាករ

នាយកដ្ឋា នហរិញ្ញវតថាញ

ដផ្ករបាយការណ៍
និងសបមបសបមរួល

ដផ្កបទព្យសកម្មមានកាលកំណត់
និងសូចនាករការង្រ

ដផ្កបគប់បគងសាច់បបាក់ោរូបវន្

ដផ្កបគរឹះសាថា នហរិញ្ញវតថាញក្ញងបសរុក

នាយកដ្ឋា នរតនាគារ

ដផ្កបគប់បគងរូបិយប័ណ្ណបរយទស
និងការយដ្ះែូររតនវតថាញ

បបធានអង្គភាពបយច្ចកវទិយា
ឌីជីថល

បបធានអង្គភាព
ឌីជីថលនិងនវានញវត្ន៍

នាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវទិយា

ដផ្កបគប់បគងទិន្ន័យ
និងបណ្ដេ ញ

នាយកដ្ឋា នរែឋាបាល

នាយកដ្ឋា នសន្ិសញខ

សាខាសង់បតាល់

យសវាធនាគារអាទិភាព

នាយកដ្ឋា នយសវាធនាគារ
រូបវន្បញគ្គល

នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍
ែំយណីរការអាជីវកម្ម

នាយកដ្ឋា នទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋា នជំនាញការ
ធនធានមនញស្ស

ដផ្កបណ្ញ ះបណ្្លនិងអភិវឌ្ឍន៍
ធនធានមនញស្ស

នាយកដ្ឋា នបបតិបត្ិការ
ធនធានមនញស្ស

ដផ្ករែឋាបាលធនធានមនញស្ស

ដផ្កទំនាក់ទំនងបញគ្គលិក

នាយកដ្ឋា នលទ្ធកម្មយទពយកាសល្យ
និងយបជីសយរសីបញគ្គលិក

នាយកដ្ឋា នបបតិបត្ិការអន្រោតិ

នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍បបតិបត្ិការ
អន្រោតិ

នាយកដ្ឋា នបបតិបត្ិការហរិញ្ញប្បទាន
ពាណិជជាកម្ម

នាយកដ្ឋា នយសវាធនាគារ
សបមាប់ពាណិជជាកម្ម

អង្គភាពបសាវបោវ
និងអភិវឌ្ឍន៍

នាយកដ្ឋា នទំនាក់ទំនងទីផសារ នាយកដ្ឋា នបបកាសព័ត៌មាន

នាយកដ្ឋា នទីផសារឌីជីថល ដផ្ករចនាបកាហវកិ

បបធានសាខាបសរុក

នាយកដ្ឋា នបគប់បគងសាច់បបាក់

នាយកដ្ឋា នសភាផ្ត់ទាត់
មូលប្បទានបបត

នាយកដ្ឋា នគាបំទបបតិបត្ិការ

នាយកដ្ឋា នយសវាបបតិបត្ិការ
សាច់បបាក់

ដផ្កយដ្ះបសាយវវិាទ

ដផ្ករែឋាបាលនីតិកម្ម

នាយកដ្ឋា នគាបំទពាណិជជាករ

នាយកដ្ឋា នយសវាអតិថិជន

នាយកដ្ឋា នយសវាពាណិជជាករ

នាយកដ្ឋា នបបព័ន្ធកាត

នាយកដ្ឋា នយបាះប័ណ្ណ

នាយកដ្ឋា នឥណទាន
រូបវន្បញគ្គលនិងSME

នាយកដ្ឋា នឥណទាន
អាជីវកម្មខ្ាតតូច

នាយកដ្ឋា នបតរួតពិនិត្យ
និងយដ្ះបសាយបំណញ ល

នាយកដ្ឋា នបណដេញ ះបណ្ដេ ល
និងអភិវឌ្ឍន៍ឥណទាន

នាយកដ្ឋា នឥណទានពាណិជជាកម្ម

ដផ្កបគប់បគងគញណភាពឥណទាន

នាយកដ្ឋា នបគប់បគង
និងបបតិបត្ិការឥណទាន

នាយកដ្ឋា នវាយតមមលៃហានិភ័យ
ឥណទាន

ដផ្កបគប់បគងបទព្យតមកល់

នាយកដ្ឋា នទូទាត់យអ�កិបតរូនិក

ដផ្កទំនាក់ទំនងភាគីផ្គត់ផ្គង់
យសវាទូទាត់

នាយកដ្ឋា នបគប់បគងមាោ សញីន
ទូទាត់ពាណិជជាករ

នាយកដ្ឋា នែំយណ្ះបសាយបញ្ហា កាត

នាយកបយច្ចកវទិយាឌីជីថល

នាយករែឋាបាលនិងអភិវឌ្ឍន៍
យហដ្ឋា រចនាសម្ពន្ធនិងបយច្ចកវទិយា

នាយកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

នាយកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

នាយកបបតិបត្ិការអន្រោតិ បបធានសាខា

បបធានតំបន់

បបធានសាខាយខត្

នាយកបគប់បគងកាតនិងយសវាកម្មទូទាត់តាមអញីនធឺណិតនាយកឥណទាននាយកហរិញ្ញវតថាញ



កកុមកបឹក្រសាភិបាល(គិតបតរឹមមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018)

យលាកYvesJacquotបានបញ្ច ប់ការសិកសា
ពីសាលាESSECយៅបបយទសបារាងំ។ពី
ឆ្្ំ1980ែល់ឆ្្1ំ993យលាកបានកាន់មញខ
តំដណងោយបចនីរមួមានតំដណងនាយក
បបតិបតិ្ធនាគារនិងបគរឹះសាថា នហិរញ្ញវតថាញ មួយ
ចំនួនយៅបបយទសបារាងំក៏ែូចោធនាគារបយបមី
យសវាបញគ្គល,វស័ិយវនិយិោគ,ដផ្កទផីសារ
ហរិញ្ញវតថាញ,និងដផ្កបគប់បគងបទព្យសកម្ម។

ក្ញងឆ្្ំ1993យលាកបយបមីការយៅBRED
BanquePopulaireនិងកាលៃ យោនាយករង
បបតិបតិ្ធនាគារយនះនិងោនាយកបបតិបតិ្
មនCOFIBREDដែលោបករុមហ៊ញនកាន់កាប់
បករុមហ៊ញនបញបតសម្ពន្ធរបស់បករុមហ៊ញនយម។

បច្ចញប្បន្យលាកYvesJacquotកាន់មញខ
តំដណងោនាយកមនដផ្កអភិវឌ្ឍអន្រោតិ
របស់សម្ពន្ធធនាគារោតិកាណ្ដ្។

យលាកបានចូលរមួក្ញងបករុមបបរឹកសាភិបាល
មនធនាគារABAយៅមថងៃទី20ដខឧសភា
ឆ្្2ំ014។

យលាកAndréBérardគឺោអភបិាល
ដផ្កសាជីវកម្មនិងធនាគារកិអាជីព។យលាក
Bérardបានលះបង់យពញមួយជីវតិវោិជា ជីវៈ
របស់យលាកជូនធនាគារោតិកាណ្ដ្យដ្យ
យ�ីងពីតួនាទីោយបចីនរហូតែល់យធវីោអគ្គនា
យកនិងោនាយកបបតិបតិ្មនធនាគារពីឆ្្ំ
1989ែល់2002និងោបបធានបករុមបបរឹកសា
ភិបាលពីឆ្្1ំ990ែល់2003។មញនកាលៃ យោ
ថ្ាក់ែរឹកនំាធនាគារយលាកបានកាន់តួនាទីោ
ថ្ាក់ែរឹកនាំោន់ខ្ពស់ោយបចីនរមួមានអគ្គនា
យករងោន់ខ្ពស់មួយចំនួនែូចោអគ្គនាយក
រងោន់ខ្ពស់និងនាយកបគប់បគងទូយៅថ្ាក់
អន្រោតិ,អគ្គនាយករងបបតិបតិ្គណយនយ្យ
ោតិនិងអគ្គនាយករងបបតិបតិ្ោន់ខ្ពស់ដផ្ក
យសវាធនាគារ។

យលាកBérardទទួលបានពានរង្វ ន់និង
កិត្ិយសោយបចីន។ក្ញងឆ្្2ំ015យលាកបតរូវ
បានសាថា ប័នTheCanadianBusiness
HallofFameផដេល់ឥស្សរយសោថ្ាក់ែរឹកនំា
ធញរកិច្ចែ៏យ្្ីមរបស់កាណ្ដ្សបមាប់វភិាគ
ទានរបស់យលាកចំយពាះបបយទសនិងសង្គម។

នាដខយមសា2016យលាកបតរូវបានយបជីសតាងំ
ចូលក្ញងបករុមបបរឹកសាភិបាលមនធនាគារABA។

យលាកDamirKarasayevចូលមកធនាគារ
ABAោមួយបទពិយសាធោោ ងយោកោំដផ្ក
ពាណិជជាកម្មនិងហិរញ្ញវតថាញ។យដ្យបានចាប់
អាជីពបករុមហ៊ញនKazakhstanStock
E xc h a n g e  (K A S E ) ខណៈខលៃួ ន ោ
និស្សតិមនKazakhStateAcademyof
ManagementយលាកDamirបានវវិឌ្ឍខលៃួន
ពីជំនួយការយបរៅយមាោ ងរហូតកាលៃ យោនាយក
បបតិបតិ្របស់KASE។យលាកក៏បានកាន់
តួនាទីោន់ខ្ពស់ោយបចីនយៅក្ញងបករុមហ៊ញន
ទូរគមនាគមន៍ធំៗនានាក្ញងបបយទសកាហសាក
សាថា នែូចោបករុមហ៊ញនKarTelនិងបករុមហ៊ញន
ែរឹកជញជាូ នហា្គ សរបស់រែឋាយឈា្ម ះKazTrans
Gasោយែីម។សបមាប់បទពិយសាធយបរៅ
បបយទសយលាកDamirធាលៃ ប់កាន់តួនាទីោ
នាយកបបតិបត្ិបករុមហ៊ញនSpiceNepal
ដែលោបបតិបតិ្ករទូរស័ពទៃចល័តឈានមញខ
របស់យនបាោ ល់។

យលាកDamirធាលៃ ប់បគប់បគងធញរកិច្ចយៅអាសញី
អាយគ្យ៍តំាងពីឆំ្្2005។ក្ញងឆំ្្2007យលាក
បានែរឹកនាំបករុមការង្រដែលទទួលខញសបតរូវ
យលីការយធវីលទ្ធកម្មហ៊ញនមនធនាគារABA។

យលាកDominicJacquesបញ្ច ប់ការសិកសា
ពីសាលាHECយៅកាណ្ដ្មានសញ្្ញ បបត
ChateredAccountant(CPA,CA)និង
CFACharterholder។

យលាកJacquesមានតួនាទីោអគ្គនាយករង
ដផ្កអភិវឌ្ឍអន្រោតិយៅធនាគារោតិកាណ្ដ្។
យលាកទទួលខញសបតរូវក្ញងការបគប់បគងដផក្
ផលបបតអន្រោតិរបស់ធនាគារក៏ែូចោ
អភិវឌ្ឍឱកាសធញរកិច្ច។

យលាកយផី្មអាជីពយៅបករុមហ៊ញនPriceWater
houseCoopers។ឆំ្្2010យលាកJacques
ចូលរមួោមួយធនាគារោតិកាណ្ដ្ក្ញង
នាយកដ្ឋា នយញទ្ធសាសស្និងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។
យលាកបានផ្ល់បបរឹកសាែល់ថ្ាក់ែរឹកនំាោន់ខ្ពស់
ធនាគារសី្ពីការផួ្ចយផី្មោយញទ្ធសាសស្ភាព
ោមែគូនិងការង្រសហកម្មនិងលទ្ធកម្ម។

Jacquesយល់ែរឹងយបរៅបជះក្ញងវស័ិយធនាគារ
ោមួយបទពិយសាធការង្រយៅបករុងមោញងយបតៀល,
បករុង�ញង,បាោ រសី,និងសហរែឋាអាយមរកិ។

យៅក្ញងដខយមសាឆ្្2ំ016យលាកJacques
បតរូ វ បានដតងតាំងោសមាជិកបករុមបបរឹកសា
ភិបាលមនធនាគារABA។

យលាកJean-FrançoisHanczakowski
គឺោអគ្គនាយករងោន់ខ្ពស់កាន់ដផ្កបទ
ពិយសាធអតិថិជននិងទិន្ន័យយៅធនាគារ
ោតិកាណ្ដ្។

យលាកHanczakowskiោមួយបករុមការង្រ
ទទួលខញសបតរូវក្ញងការដសវងយល់អំពីតបមរូវការ
របស់អតិថិជននិងការផ្លៃ ស់បដេូរមនតបមរូវការ
បពមទាងំគាបំទដខ្សបណ្ដេ ញធញរកិច្ចក្ញងការ
បំយពញការចង់បានរបស់អតិថិជនតាមទីផសារ
បបមពណីនិងទីផសារឌីជីថល,ការបគប់បគង
អត្សញ្្ញ ណ,ទំនាក់ទំនងសហគមន៍,និង
សកម្មភាពសប្បញរសធម៌។

យលាកបានយធវីការោមួយធនាគារោតិកាណ្
ដ្តាងំពីឆ្្2ំ004នងិមានកាន់តួនាទីោ
យបចីនក្ញងសាថា ប័នមួយយនះរមួមានបបធានដផ្ក
ការោិល័យផ្លៃ ស់បដេូរ,នាយកដផ្កសវនកម្ម
មផទៃក្ញងនិងបបតិបតិ្ការទីផសារហិរញ្ញវតថាញ VP។

យលាកHanczakowskiបានជំនួសតំដណង
យលាកDavidFurlongយដ្យកាលៃ យោ
សមាជិកបករុមបបរឹកសាភិបាលមនធនាគារABA
យៅមថងៃទី14ដខមីនាឆ្្ំ2018។

យលាកMadiAkmambetមានសញ្្ញ បបត
កបមិតMBAចំណ្ត់ថ្ាក់ខ្ពស់ពីសាលាCass
BusinessSchoolសាកលវទិយាល័យCity
UniversityLondonនិងសញ្្ញ បបត
យសែឋាកិច្ចពីKazakhStateAcademy
ofManagement។

យលាកបានចាប់យផី្មអាជីពការង្រយៅឆំ្្1997
ក្ញងនាយកដ្ឋា នរតនាគារមនបកសួងហិរញ្ញវតថាញ 
របស់សាធារណរែឋាកាហសាក់សាថា នយហីយបនាទៃ ប់
មកយទៀតយលាកែូរយៅនាយកដ្ឋា នបតរួតពិនិត្យ
ធនាគារក្ញងធនាគារោតិមនកាហសាក់សាថា ន។

ពីឆំ្្2000ែល់ឆំ្្2007យលាកកាន់តួនាទីោ
ថ្ាក់ែរឹកនាំោន់ខ្ពស់យៅតាមបណ្ដេ បករុមហ៊ញន
ោតិនិងធនាគារJSC"Tsesnabank"យៅ
កាហសាក់សាថា ន។

បទពិយសាធការង្រអន្រោតិរបស់យលាកចាប់
យផដេី ម ក្ញងឆ្្2ំ0 07ោមយួ គយបមាងធញរកចិ្ច
មូលធនឯកជនយៅអ៊ញយយបគីសាថា ន។

ដខមីនាឆំ្្2009យលាកកាលៃ យោនាយកបបតិបតិ្
ធនាគារABA។តាងំពីឆ្្2ំ012មកយលាក
បានកាន់តួនាទីោអភិបាលបបតិបតិ្មនបករុម
បបរឹកសាភិបាលមនធនាគារABA។

កបមិតអប់រំ៖យលាកបញ្ច ប់ការសិកសាពីEcole
NormaleSupérieuredeCachanនិង
កបមិតសាកលវទិយាលយ័(Economics,
Paris-IPanthéon-Sorbonne)។

យលាកCalvet គឺោសាថា បនិកមនH2C
CONSEILដែលោបករុមហ៊ញនផដេល់បបរឹកសា
យោបល់និងបណដេញ ះបណ្ដេ លែល់បគរឹះសាថា ន
ឥណទាននិងបករុមហ៊ញនមូលបបតយដ្យ
យផ្្តសំខាន់យលីគណយនយ្យធនាគារចបាប់
prudentialrulesនិងការបគប់បគងមផទៃក្ញង
(រមួមានការបគប់បគងហានិភ័យនិងការបគប់
បគងការអនញយលាមចបាប់)។

មញនយពលបយងកីតបករុមហ៊ញនខលៃួនឯងយលាកបាន
ចំណ្យយពល10ឆ្្ំយធវីការោមួយធនាគារ
FrenchBankingCommissionយហយី
យបកាយមកបយបមីការឲ្យធនាគារោយបចីនយទៀត
មានែូចោCompagnieFinancière
EdmonddeRothschildBanque
និងCompagnieParisiennede
Reescompte។ល។

យដ្យបញ្ច ប់ការសិកសាពីEcolePolytech-
niqueនិងEcoledesPontsetChaussées
បបយទសបារាងំយលាកEtienneបានយផី្មការ
ង្រយៅបកសួងឧសសាហកម្មបារាងំ(កាន់ការ
ោបបធានការោិល័យវនិិយោគបរយទស)។
យបកាយមកយលាកចូលរមួក្ញងបករុមហ៊ញនហា្គ ស
AirLiquideGroupដែលយលាកបានបយងកីត
បបតិបតិ្ការយលីទរឹកែីបបយទសចិនយលីកែំបូង
ក្ញងឆ្្1ំ993មញនបតរូវបានយគយបជីសតាងំឲ្យ
ទទួលបនទៃញ កកិច្ចបពមយបពៀងផ្គតផ់្គង់ែ៏ធំមន
ឧសសាហកម្មហា្គ សែល់វសិ័យដែកអញីណញ ក
យៅអាសញី។យបកាយមកយទៀតយលាកEtienne
ចូលបយបមីការយៅបករុមហ៊ញនRioTintoដែល
យលាកបានអភិវឌ្ឍនិងបគប់បគងយលីបបតិបតិ្ការ
មួយចំនួនយៅបបយទសសិងហាបញរ,ីអូសស្ាលី,ចិន,
និងបបយទសជបោញន។

យលាកបានចាប់មែគូោមួយបករុមហ៊ញនបារាងំ
CityStarយែីម្បីបយងកតីAsianDivision
ក្ញងឆ្្2ំ005ដែលយលាកោមែគូផងនងិ
ោអភិបាលផង។

មថងៃទី20ដខឧសភាឆំ្្2014Etienneកាលៃ យោ
សមាជិកបករុមបបរឹកសាភិបាលមនធនាគារABA។

YVES JACQUOT
បបធានបករុមបបរឹកសាភិបាល

ANDRÉ BÉRARD
អភិបាល

DAMIR KARASSAYEV
អភិបាល

DOMINIC JACQUES
អភិបាល

JEAN-FRANÇOIS 
HANCZAKOWSKI

អភិបាល

MADI AKMAMBET
អភិបាលបបតិបត្ិ

HENRI CALVET
អភិបាលឯករាជ្យ

ETIENNE CHENEVIER
អភិបាលឯករាជ្យ
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បណ្្រញសាខា

សាខាបសរុក
កណ្្លសទៃរឹង

098 203 619

សាខាយខត្បកយចះ 098 203 049

សាខាបករុងយសៀមរាប
(អង្គរ) 098 203 089

យសវាអតិថិជនមន
ការោិល័យកណ្្ល 098 203 179

សាខាបសរុក
យកៀនសាវ យ 098 203 479

សាខាយខត្កំពង់ចាម 098 203 879

សាខាយខត្កំពង់ឆ្្ងំ 098 203 039

សាខាយខត្កំពង់ធំ 098 203 429

សាខាយខត្កំពង់ស្ពឺ 098 203 949

សាខាបសរុក
កំពង់បតឡាច 081 204 149

សាខាយខត្កំពត 098 203 959

សាខាចបារអំយៅ 098 203 929

សាខាយចាមយៅ 098 203 939

សាខាចំការែូង 098 203 579

សាខាយបោយចង្វ រ 098 203 189

សាខាបសរុកយជីងមបព 098 203 749

សាខាបសរុកឈូក 098 203 729

សាខាយខត្តាដកវ 098 203 909

សាខាបករុងតាយ ្្ម 098 203 919

សាខាយខត្ត្ូបង�្មញ ំ 098 203 769

សាខាបសរុកបតាកំក់ 098 203 709

សាខាបសរុកថ្មយគាល 098 203 789

សាខាទរឹកថាលៃ 098 203 849

សាខាទួលយគាក 098 203 859

ការោិល័យបូ្របបាក់
ទួលទំពូង 098 203 299

សាខាយខត្
បនាទៃ យមានជ័យ 098 203 759

សាខាបញរកីីឡា 098 203 869

សាខាបសរុកបាកាន 081 204 209

សាខាយខត្បាត់ែំបង 098 203 839

សាខាបសរុកបាទី 098 203 649

សាខាបករុងបាវតិ 098 203 389

សាខាបសរុកបារាយណ៍ 098 203 739

សាខាយបាោ យដបោត 098 203 019

សាខាផសារថ្មី 098 203 979

សាខាផសារយែីមថកូវ 098 203 689

សាខាបសរុកពាមរក៍ 098 203 629

សាខាបសរុកមបពឈរ 081 204 189

សាខាយខត្មបពដវង 098 203 059

សាខាយខត្យពាធិ៍សាត់ 098 203 969

សាខាយខត្បពះសីហនញ 098 203 899

សាខាបសរុកមង្គលបូរ ី 081 204 029

សាខាបសរុកមញខកំពូល 098 203 159

សាខាបសរុកយមមត់ 098 203 639

សាខាបសរុកយមាងឫស្សី 098 203 459

សាខាយ ោ៉ យសទញង 023 203 809

សាខាយខត្រតនគិរ ី 098 203 499

សាខាវមិានឯករាជ្យ 098 203 001

សាខាសយម្ចសញធារស 098 203 983

សាខាសយម្ចមញនីយរ ោត 081 204 019

សាខាសង់បតាល់ 098 203 199

សាខាសន្ធរមោញក 098 203 469

សាខាដសនសញខ 098 203 779

សាខាស្ាតចាស់ 098 203 819

សាខាសទៃរឹងមានជ័យ 098 203 189

សាខាយសៀមរាប-
ផសារយលី

098 203 679

សាខាយខត្យសៀមរាប 098 203 829

សាខាបសរុកសា្អ ង 098 203 369

សាខាបសរុកស្ួល 098 203 099

សាខាយខត្សាវ យយរៀង 098 203 029

សាខាបសរុកសាវ យបជំ 098 203 349

សាខាបសរុកសំយរាងទង 098 203 719

សាខាបសរុកអង្គស្ួល 098 203 489

សាខាអូរដបកក្អម 098 203 799

សាខាអីញអនមោល
(ដសនសញខ)

098 203 149

សាខាបសរុកឧែញង្គ 098 203 379

សាខាឫស្សដីកវ 098 203 659

ទស្ីាក់ការកណ្ដេ ល
អគារយលខ141,146,148និង148អាយបយសយែមហាវថិីបពះសីហនញនិង
អគារយលខ15និង153អាយបយសផលៃូវយលខ278ភូមិទ4ីសង្ក ត់បរឹងយកងកង1
ខណ្ឌ ចំការមនរាជធានីភ្ំយពញបពះរាោណ្ចបកកម្ពញោ

ទូរស័ពទៃ:(+855)23225333(24/7)
ទូរសារ:(+855)23216333

info@ababank.com
www.ababank.com

P.O.Box2277
យលខកូែSWIFT:ABAAKHPP

ត្ូបងឃ�ុ ំកំពង់ចម

្រកេចះ

រតនគិរ ី

កំពង់ធំ

េសៀមរប

បត់ដំបង

បនា� យមនជ័យ

េពធិ៍សាត់

កំពង់ឆា� ងំ

កំពង់ស�ឺ

ភ�ំ��ញ

តាេខ�

តាែកវ

កំពត្រពះសីហនុ

សា� យេរៀង

ៃ្រពែវង
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វឌ្រឍនភាពដ្រលនៅត្របន្ត

លទ្ធកម្មអតិថិជននិង
ការអភិវឌ្រឍយសវាកម្ម

ោមួយការយប្ោ្ចិត្របស់យយីងដែលយៅដតបន្ក្ញងការផ្ល់នូវ
យសវាធនាគារែ៏បបយសីរនិងមានបបសិទ្ធភាពជូនែល់អតិថិជន
យយងីទាងំអស់គ្ាយៅធនាគារABAបានយបាះជំហានយៅ
មញខមួយកបមិតយទៀតក្ញងការពបងកីសកម្មភាពចម្បងៗ
របស់យយងីែូចោការសបមរួលដផក្លទ្ធកម្មអតិថជិននងិ
ការបយងកីតគណនីពីចមាងៃ យក៏ែូចោការបយងកីតនូវបករុមការង្រ
ដផ្កយដ្ះបសាយបណ្រឹ ងោយែីម។

យៅក្ញងឆ្្2ំ018យយងីបានបន្យបសកកម្មបយបមីអតិថជិន
ដែលមកយបបីបបាស់យសវាយៅតាមសាខាឲ្យបានកាន់ដតយបចីន
យដ្យរកសាបាននូវគញណភាពមនយសវាែដែល។យយីងបានយបីក
សាខាថ្មីោផលៃូ វការចំនួន15និងបានបដនថាមយមាោ ងបបតិបតិ្ការ
12យមាោ ងក្ញងមួយមថងៃនិងោយរៀងរាល់មថងៃយៅតាមសាខាដែល
មមាញរឹកក្ញងទីបករុងភ្ំយពញនិងយៅតាមយខត្មួយចំនួន។

យយងីក៏បានបដនថាមចំនួនបញគ្គលកិយបីកគណនីែល់កដនលៃង
(CAOs)ចំនួនែប់ែងយែីម្បីបយបមីយសវាយបីកគណនីជូន
អតិថិជនែល់ទីកដនលៃងផងដែរ។ោសរញបបញគ្គលិកCAOs
របស់យយីងបានយបីកគណនីយៅយបរៅសាខាបានចំនួន30,000
គណនីក្ញងឆ្្2ំ018។វធិីសាសស្ទាងំអស់ដែលយយងីបាន
អនញវត្បានយធវីឲ្យយយងីកាលៃ យោធនាគារមយួក្ញងចយំណ្ម
ធនាគារឈានមញខយគយៅក្ញងទីផសារដែលផ្ល់វធិសីាសស្
នវានញវត្ឈានមញខយគក្ញងការបយបមីអតិថិជនរបស់យយងី។

ោមួយយនះដែរយយងីមិនយភលៃចយ�យីពីការទទួលយកមតិ
យោបល់និងយដ្ះបសាយពាក្យបណ្រឹ ងពីអតិថិជន។យហតញ
ែូយច្ះយហីយដផ្កយដ្ះបសាយបណ្រឹ ងរបស់យយីងបានបន្ដក
លម្អស្ង់ដ្រយសវាកម្មនិងនីតិវធីិយែីម្បីយ ល្ៃីយតបយៅនរឹងការ
ចង់បានថ្មីៗរបស់អតិថិជន។ដផ្កយនះបានយធវីការោោ ងជិត
សិ្ទ្ធោមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងក្ញងនិងយបរៅធនាគារយែីម្បីផ្ល់
នូវែំយណ្ះបសាយដែលល្អបំផញតជូនអតិថិជនរបស់យយងី។
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ការពកងឹងកម្មវិធី
ABAMOBILE

យយងីបន្កសាងបរោិកាសមួយដែលអតិថជិនអាចយបបី
បបាស់ហរិញ្ញវតថាញរបស់ពួកយគបានង្យបសរួលមិនថាពួកយគ
យៅទីកដនលៃងណ្ក៏យដ្យខណៈដែលបច្ចញប្បន្យនះពួកគាត់
កំពញងរកីរាយោមួយហរិញ្ញវតថាញឌីជីថលនិងយសវាគាបំទយពញ
24យមាោ ង។កម្មវធីិយសវាធនាគារយពញយលញតាមទូរស័ពទៃមែពី
ABAMobileរបស់យយីងយែីរតួោសូ្លមនបបព័ន្ធយអកូយនះ។

យដ្យអនញយលាមតាមយញទ្ធសាសស្“ទូរស័ពទៃមែោអាទិភាព”
យយងីបានបន្ពបងរឹងABAMobileយែីម្បីឲ្យអតិថិជនយបបី
បបាស់កម្មវិធីយនះបានកាន់ដតង្យបសរួលនិងមានផ្សញកភាព។

យយងីបានយលីកដលងមថលៃយសវាE-Cashដែលអនញញ្្ញ តឲ្យ
អតិថិជនយផី្លញយពីគណនីរបស់ខលៃួនយៅមាោ សញីនATMរបស់
ABAយហីយយធវីការែកបបាក់យដ្យមិនចំាបាច់យបបីបបាស់កាត
ធនាគារ។គិតដតក្ញងឆ្្2ំ018យសវាយនះបតរូវបានយបបីបបាស់
ោង370,000ែង។

បដនថាមពីយលីយនះយទៀតយយីងបានបយងកីនចំនួនកាតនិម្មិតដែល
អតិថិជនអាចបយងកីតយៅក្ញងកម្មវធិីទូរស័ពទៃបានយដ្យឥត
គិតមថលៃផងដែរ។ឥ�ូវយនះអ្កយបបីបបាស់ABAMobileអាច
បយងកីតកាតនិម្មិតបានរហូតែល់យៅ10កាតោVisaនិង

Mastercardយហយីអាចយបបីបបាស់សបមាប់យគាលបំណង
យផ្សងៗែូចោការោវយសវាអនឡាញការទិញទំនិញយផ្សងៗ
យៅយលីវិបសាយ។ល។

យែីម្ីបបយងកីនការទូទាត់យដ្យមិនយបបីសាច់បបាក់យៅក្ញងបបយទស
យយីងបានដ្ក់ឲ្យយបបីបបាស់ោផលៃូវការនូវមញខង្រABAPAY
ដែលអនញញ្្ញ តឲ្យអតិថិជនអាចបង់បបាក់សបមាប់ទំនិញឬ
យសវាកម្មយៅតាមហាងយផ្សងៗយដ្យយបបីទូរស័ពទៃមែយែីម្បីដស្គន
កូែQR។យដ្យែំយណីរការការទូទាត់តាមQRបានបោញនា្ម ន
ពាន់បបតិបតិ្ការយយីងយមីលយ�ីញពីសក្ានញពលមនវធីិសាសស្
ទូទាត់យដ្យមិនយបបីសាច់បបាក់យនះ។

ោលទ្ធផលមនការពបងរឹងនិងបយងកីនសមតថាភាពោយបចីនយៅបតរឹម
ែំណ្ច់ឆ្្2ំ018យនះABAMobileកាលៃ យោកម្មវធិីដែល
បតរូវបានអតិថិជនោង240,000នាក់និយមយបបីបបាស់ោោ ង
សកម្មទាងំយៅយលីបបព័ន្ធiOSនិងAndroidោមួយនរឹង
កំយណីន240%ពីមួយឆ្្ំយៅមួយឆ្្។ំចំនួនបបតិបត្ិការ
របស់អតិថិជនABAយៅក្ញងកម្មវធីិទូរស័ពទៃបានយកីនយ�ងី
ោងបីែងយៅក្ញងឆ្្មំនរបាយការណ៍យនះ។

ការពកងីកវិសាលភាពកបព័ន្ធ
ទូទាត់អនឡាញPAYWAY

បបព័ន្ធទូទាត់អនឡាញPayWayដែលបយងកីតយដ្យធនាគារ
ABAយែីម្បីជំរញញដផ្កពាណិជជាកម្មអនឡាញយៅក្ញងបបយទស
កម្ពញោបតរូវបានបយងកីនសមតថាភាពបដនថាមយៅក្ញងអំ�ញងឆ្្ំយនះ
យែីម្បីផ្ល់ជូនមញខង្រថ្មីៗបដនថាមដែលយធវីឲ្យែំយណីរការមនការ
ោវនិងការទូទាត់បបាក់កាន់ដតមានភាពង្យបសរួលនងិ
រហ័ស។ឥ�ូវបបព័ន្ធយនះអាចទទួលយកការទូទាត់ោបបាក់
ែញលាលៃ រនិងោបបាក់យរៀលពីកាតទូទាត់ក្ញងបសរុកយផ្សងៗនិង
យដ្យផ្ទៃ ល់ពីគណនីធនាគារABAដតម្ងដែលយធវីឲ្យវា
បានកាលៃ យោបបព័ន្ធដែលឈានមញខយគសបមាប់ពាណិជជាករ
យៅក្ញងបបយទសកម្ពញោ។ក្ញងឆ្្2ំ018ពាណិជជាករអនឡាញ
ដែលបានភាជា ប់ោមួយបបព័ន្ធPayWayបានែយំណីរការ
ោង45,000បបតិបត្ិការ។

មួយក្ញងចំយណ្មមញខង្រសំខាន់ៗនិងគួរឲ្យស្ប់ដស្ងដែល
បានដណនាំយៅក្ញងឆ្្2ំ018យនាះគឺមញខង្រយចញវកិកយបបត
(InvoicingTool)។មញខង្រយនះអនញញ្្ញ តឲ្យពាណិជជាករយចញ
វកិកយបបតយហីយយផី្យៅកាន់អតិថិជនយដ្យផ្ទៃ ល់តាមអញីដមល
ឬតាមសារ។អតិថិជនអាចទូទាត់បានោោ ងង្យបសរួលនិង
សញវតថាិភាពខ្ពស់យដ្យបគាន់ដតដស្គនកូែQRយៅយលីវកិកយ
បបតឬយៅយលីវិបសាយPayWay។

ោមួយមញខង្រដផ្កបគប់បគងបបតិបតិ្ការ(Management
Portal)ដែលយទីបដតបតរូវបានដ្ក់ឲ្យយបបីបបាស់យៅក្ញងឆ្្ំយនះ
ពាណិជជាករអាចទទួលបានព័ត៌មានយពញយលញពីទំហំមនការ
លក់និងបបតិបតិ្ការនានាដែលយធវីយ�ីងតាមPayWayែូច
ោការបគប់បគងការកម្មង់ទិញ,ការកំណត់យគាលការណ៍
សងបបាក់វញិ,ការដសវងរកតាមរយៈបបតិបត្កិារនងិពត័៌
មានសយង្បសំខាន់ៗសបមាប់បបតបិត្កិារនមីយួៗយហយី
ទាងំអស់យនះវាសថាិតយៅកដនលៃងដតមួយ។

ខណៈយពលដែលយយីងបន្ែំយណីរយឆ្្ព ះយៅមញខយៅក្ញងឆ្្យំនះ
យយងីបានបន្យធវីការបយងកនីចំនួនAPIយែីម្បីភាជា ប់បបព័ន្ធ
PayWayោមួយវិបសាយឬកម្មវធិីតាមទូរស័ពទៃរបស់
ពាណិជជាករឲ្យបានកាន់ដតយលឿននិងរលូន។ោមួយនរឹង
បករុមបយច្ចកយទសដផ្កគាបំទដែលមានបទពិយសាធននិងAPI
យបចីនជយបមីសយធវីឲ្យការភាជា ប់បបពន័្ធមានលកណ្ៈសាមញ្ញ
និងង្យបសរួលបំផញត។
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ក្ញងនាមោធនាគារដែលឈានមញខយគដផ្កបយច្ចកវទិយាយៅក្ញង
ទីផសារABAបានយបដេោ្កសាងយហដ្ឋា រចនាសម្ពន្ធITបបកប
យដ្យសថាិរភាពយែីម្បីយ ល្ៃីយតបយៅនរឹងការបបឈមនានាក្ញង
យពលបច្ចញប្បន្និងនាយពលអនាគត។យហដ្ឋា រចនាសម្ពន្ធIT
គឺោមូលដ្ឋា នបគរឹះសបមាប់យសវាឌីជីថលនិងយសវាសដេង់ដ្រ
ទូយៅរបស់ធនាគារABA។យែីម្បីរកសានូវកបមិតគញណភាព
យសវាយនះធនាគារABAបានវនិិយោគដផ្កយហដ្ឋា រចនា
សម្ពន្ធITរបស់ខលៃួនោបន្បនាទៃ ប់។

យៅក្ញងឆ្្2ំ018ធនាគារABAមានយបាះជំហានសំខាន់ៗោ
យបចីនយែីម្បីយធវីែំយណីរឈានចូលយៅក្ញងបរសិាថា ននិម្មិតយពញ
យលញក្ញងការយបបីបបាស់ែំយណ្ះបសាយដែលល្អបំផញតយៅ
យលីទីផសារVMWare។យសវារបស់ABAកំពញងបបតិបតិ្ការ
យៅក្ញងបរសិាថា នវត្មានភាពយពញយលញមួយដែលមានការ
យបបីបបាស់សំណញំ ដផ្ករ រឹង(Hardware),បបព័ន្ធបបតិបតិ្ការ,
បបព័ន្ធទិន្ន័យនិងបបព័ន្ធកម្មវធិី។

យដ្យពិចារណ្យៅយលីការយបបីបបាស់យសវាយៅយលីអញីនធឺណិត
ធនាគារយយងីបានសបមរួលឲ្យបបយសីរយ�ងីនូវការតភាជា ប់
អញីនធឺណិតរបស់ខលៃួនយដ្យដ្ក់ឲ្យអនញវត្BorderGateway
Protocol(BGP)។ការណ៍យនះអនញញ្្ញ តឲ្យABAមាន
លទ្ធភាពបយងកីននូវសមតថាភាពតំណភាជា ប់របស់ខលៃួននិងយធវីឲ្យ
ABAកាលៃ យោធនាគារដតមួយគត់យៅក្ញងបបយទសកម្ពញោ
ដែលយបបីបយច្ចកវទិយាយនះ។

កិច្ចសហការការង្រក៏ោកិច្ចការមួយក្ញងចំយណ្មការង្រ
អាទិភាពរបស់ABAផងដែរ។យែីម្ីបយធវីឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់ដត
មានបបសិទ្ធភាពយយងីបានង្កយៅយបបីបបាស់បបព័ន្ធបយច្ចក
វទិយាយខាលៃ ែMicrosoftOffice365ដែលយធវីឲ្យទំនាក់ទំនង
មផទៃក្ញងរបស់យយងីកាន់ដតង្យបសរួលនិងមានសញវតថាិភាព។
បញគ្គលិកABAអាចទាក់ទងគ្ាយៅវញិយៅមកបានយដ្យ
យបបីបបាស់មញខង្រTeams,Skypeសបមាប់អាជីវកម្មនិង
OneDriveយបីយទាះបីោពួកយគយៅយបរៅការិោល័យក៏យដ្យ។

យៅក្ញងដខតញលាយយីងបានបញ្ច ប់ការែំយ�ីងសមតថាភាពបបព័ន្ធ
ែំយណីរការយសវាធនាគារOracleFlexCubeរបស់យយងី
យៅកាន់ជំនាន់12.3ចញងយបកាយបង្អស់ោោ ងយោគជ័យ។ការ
ែំយ�ងីសមតថាភាពយនះគឺោដផ្កមួយមនដផនការបន្របស់
យយងីក្ញងការយ ល្ៃីយតបយៅនរឹងកំយណីនអតិថិជនរបស់យយីង
និងយែីម្បីបន្ផ្ល់បទពិយសាធធនាគារដែលល្អបំផញតជូនែល់
អតិថិជនរមួោមួយនរឹងការពបងរឹងដផ្កការពារនិងសញវតថាិភាព
ខ្ពស់ោងមញន។សំខាន់ោងយនះយទៀតយនាះបបព័ន្ធែំយណីរការ
ដែលែំយ�ីងថ្មីយនះអាចជួយABAក្ញងការនាំមកនូវមញខង្រ
ល្ៗអ ោយបចីនយទៀតយែីម្បីបំយពញតបមរូវការរបស់អតិថិជន។

យយងីក៏បន្អភិវឌ្ឍឧបករណ៍បគប់បគងដផ្កITរបស់យយងី
យែីម្បីយ្លៃីយតបយៅនរឹងការបបឈមនានាមនអាជីវកម្មដែល
យកីនយ�ីងោោ ងឆ្ប់រហ័សយហីយោលទ្ធផលយយីងសយបមច
បាននូវយហដ្ឋា រចនាសម្ពន្ធITយនះ។

ការដំយ�ើងសមត្ភាព
យហដា្្ររចនាសម្ពន្ធIT

ក្ញងឆ្្2ំ018ធនាគារបានយបាះជំហានោយញទ្ធសាសស្មួយ
យទៀតយែីម្បីជំរញញវត្មានរបស់ខលៃួនយៅក្ញងទីផសារសហបគាស
យហយីអតិថិជនដែលោសាជីវកម្មពហញោតិ,បករុមហ៊ញនធំៗ,
និងSMEកាន់ដតយបចីនយ�ីងៗយបជីសយកABAោជយបមីស
ទីមួយក្ញងការផ្ល់យសវាហរិញ្ញវតថាញែល់ពួកយគ។

យែីម្បីបំយពញតាមតបមរូវការដែលកំពញងយកីនយ�ងីទាងំយនះ
យយីងបានបយងកីតនាយកដ្ឋា នយសវាធនាគារអាជីវកម្មោបចក
ទាវ រថ្មីមួយដែលអនញញ្្ញ តឲ្យABAទទួលបយបមីអតិថិជន
ដផ្កអាជីវកម្ម។យយងីបានយបជីសយរសីបករុមការង្រឯកយទស
យែីម្បីបគប់បគងដផ្កយនះយហយីយយងីយជឿោក់ថាអាចបយបមី
អតិថិជនោមួយែំយណ្ះបសាយែ៏ង្យបសរួល។

យែីម្បីយធវីឲ្យការយបបីបបាស់យសវាធនាគារអាជីវកម្មោមួយABA
កាន់ដតង្យបសរួលនិងមានបបសិទ្ធភាពយយងីក៏បានខិតខំ
បបរឹងដបបងោោ ងខាលៃ ងំក្ញងការអភិវឌ្ឍបបព័ន្ធធនាគារអនឡាញ
សបមាប់អាជីវកម្មផងដែរ។យសវាយនះបានផ្ល់នូវឧបករណ៍
បគប់បគងហិរញ្ញវតថាញ សបមាប់អាជីវកម្មដែលែំយណីរការចបាស់
លាស់,គួរយជឿទញកចិត្,និងមានលក្ណៈទំយនីបឈានមញខ។

យដ្យមានការការពារពីបបព័ន្ធសញវតថាភិាពពីរែណំ្ក់កាល
(two-stepsauthorization)ធនាគារអនឡាញសបមាប់
អាជីវកម្មឬiBankingforBusinessនាយពលយនះអាច
ជួយបករុមហ៊ញនឲ្យមានលទ្ធភាពបតរួតពិនិត្យនូវតញល្យភាពគណនី
និងយមីលពីបបវតិ្បបតិបតិ្ការ,បគប់បគងការយចញមូលប្បទាន
បបត,យផទៃរបបាក់រវាងគណនីនិងគណនី,យផទៃរយៅធនាគារយផ្សង
ទាងំក្ញងនិងយបរៅបបយទស,វកិកយបបតយផ្សងៗបានោោ ងង្យ
បសរួលនិងកំណត់មញខង្របង់បបាក់ោបបចំាយដ្យសវ័យបបវតិ្,
យបីកបបាក់ដខជូនបញគ្គលិកោកញ្ច ប់បពមទាងំផដេល់មញខង្រ
សំខាន់ៗោយបចីនយទៀត។

ោមួយនរឹងកិច្ចសហការនងិការពិភាកសាោបបចាំោមួយ
អតិថិជនដផ្កអាជីវកម្មយយីងកំពញងបន្បដនថាមមញខង្រថ្មីៗមួយ
ចំនួនយៅក្ញងបបពន័្ធធនាគារអនឡាញសបមាប់អាជវីកម្ម
ដែលមានែូចោHost-2-Host,ដផ្កគណនីនិម្មិត,និង
បបយោជន៍ោយបចីនយទៀត។

ការយលើកកម្ពស់
យសវាធនាគារអាជីវកម្ម
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កំយណើនកបតិបត្តិការអន្តរោតិ
និងហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ជកម្ម

វឌ្រឍនភាពមនសវនកម្មមផ្ទក្នញងយៅក្ញងយញទ្ធសាសស្ដផ្កបបតិបតិ្ការអន្រោតិរបស់យយីងការ
ពបងរឹងកិច្ចសហបបតិបតិ្ការោមួយធនាគារមែគូបច្ចញប្បន្ក៏
ែូចោការចាប់មែគូថ្មីបដនថាមោមួយបគរឹះសាថា នហរិញ្ញវតថាញអន្រ
ោតិយផ្សងៗយទៀតគឺោគនលៃរឹះមនការផ្ល់ែំយណ្ះបសាយដផ្ក
ទូទាត់ែ៏ល្អបំផញតជូនែល់អតិថិជនយយីង។ក្ញងឆ្្2ំ018យយីង
បានយធវីការង្រយនះបន្យទៀតយហីយអតិថិជនរបស់យយីងយពល
យនះអាចយធវីការយផី្បបាក់ឬទទួលបបាក់ោោ ងមានបបសិទ្ធភាព
និងសញវតថាិភាពពីបបយទសោង200យៅយលីពិភពយលាក។

យៅក្ញងឆ្្2ំ018យយងីក៏បានជួយែល់អតិថិជនរបស់យយងី
ក្ញងការយផ្ីបបាក់យដ្យយបបីបបាស់យសវាទូទាត់បបកបយដ្យ
ភាពយជឿោក់និងឆ្ប់រហ័សផងដែរ។ោលទ្ធផលយយងី
ទទួលបានកំយណីនមនចំនួនបបតិបតិ្ការអន្រោតិែ៏គួរឲ្យ
កត់សមា្គ ល់យបីយធៀបយៅនរឹងឆ្្2ំ017យដ្យក្ញងយនាះការយផទៃរ
បបាក់ចូលក្ញងបបយទសយកីនយ�ងីោង19%,ការយផទៃរបបាក់
យៅយបរៅបបយទសយកីនយ�ងីោង39%,ការយផទៃរបបាក់តាម
MoneyGramយកីនយ�ងីោង35%,និងការយផទៃរបបាក់
តាមRIA-IMEយកីនយ�ងីោង50%។

ចំដណកឯដផ្កហិរញ្ញប្បទានពាណិជជាកម្មវញិយយីងបានទទួល
ពាន“ធនាគារហិរញ្ញប្បទានពាណិជជាកម្មយ្ី្មបំផញតបបចាឆ្ំ្ំ”
ពីទស្សនាវែី្ហិរញ្ញវតថាញ អន្រោតិGlobalFinanceោយលីក
ទីពីរក្ញងរយៈយពលពីរឆ្្ំោប់ៗគ្ា។សាថា ប័នយបាះពញម្ពផសាយ

ដផ្កហិរញ្ញវតថាញ អន្រោតិមួយយនះបានសរយសីរធនាគារABA
ថាបានផ្ល់យសវាដែលសមបសបបំផញតតាមតបមរូវការអាជីវ
កម្មកម្ពញោសបមាប់ការយធវីពាណិជជាកម្ម្ លៃងបបយទស។បបតិ
បតិ្ការដផ្កហិរញ្ញប្បទានពាណិជជាកម្មក៏បានយកីនយ�ីង36%
ផងដែរយបីយធៀបនរឹងឆ្្2ំ017។

អំ�ញងឆ្្ំមនរបាយការណ៍យនះយយងីបានបន្ពបងរឹងតួនាទី
របស់យយីងក្ញងការផ្ល់ជូនអតិថិជននូវែំយណ្ះបសាយដែល
មានសញវតថាិភាពនិងអាចទញកចិត្បានសបមាប់អាជីវកម្មរបស់
ពួកយគ។សមិទ្ធផលរបស់យយីងរមួមានការផ្ល់ជូននូវយសវា
ថ្មីដផ្កកម្ចីហិរញ្ញប្បទានពាណិជជាកម្ម(TFL)យែមី្បីជយួ
គាបំទែល់តបមរូវការដផ្កមូលធនរបស់អតិថិជននងិបាន
ចញះហតថាយលខាយលីអនញសសារណៈយោគយល់គ្ាោមួយបកសួង
យសែឋាកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថាញយែីម្បីបញ្ជា ក់ថាលខិតិធានារបស់
ធនាគារABAបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ពីបគប់បកសួងទាងំអស់
យៅក្ញងបបយទសកម្ពញោ។

ោមួយនរឹងការភាជា ប់បណ្្ញយៅទូទាងំពភិពយលាកនងិ
មានការគាបំទពីធនាគារោតិកាណ្ដ្ផងយនាះធនាគារ
ABAបានសថាិតយៅក្ញងជំហរែ៏រ រឹងមាំនិងយពញសមតថាភាព
ក្ញងការជួយសហបគិនកម្ពញោយែីម្បយីធវីការពបងីកនិងបង្ហា ញ

វត្មានអាជីវកម្មរបស់ពួកយគយៅកាន់ទីផសារក្ញងតំបន់និង
ពិភពយលាក។

បដនថាមយលីកាតពវកិច្ចបបតិបតិ្តាមនាយកដ្ឋា នសវនកម្មមផទៃក្ញង
របស់ធនាគារABAក៏បានចញះយធវីសវនកម្មដែលបានយបគាង
ទញកោមញនចំនួន42ែងរមួោមួយនរឹងការយធវីសវនកម្មដែល
ឥតយបគាងទញកមញនចំនួន67ែងយៅការោិល័យកណ្្ល
និងតាមសាខានានារបស់ធនាគារយៅក្ញងឆ្្2ំ018។យនះគឺ
ោនីតិវធិីសវនកម្មមផទៃក្ញងសដេង់ដ្រខ្ពស់មយួដែលធនាគារ
ABAអនញយលាមតាមធនាគារោតិកាណ្ដ្យែីម្បីធានាឲ្យ
បាននូវសញចរតិភាពមនបបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារទាងំកបមិត
សាថា ប័ននិងកបមិតបញគ្គលិក។

យែីម្បីរកសាឲ្យបាននូវគញណភាពខ្ពស់ដផ្កកិច្ចការសវនកម្មយនះ
ធនាគារដតងយធវី បច្ចញប្បន្ភាពនីតិវធីិរបស់ខលៃួនោយទៀងទាត់យែីម្ីប
សបមបយៅតាមការផ្លៃ ស់បូ្រយៅក្ញងសាថា ប័ន,ផ្ល់កម្មវធីិបណ្ញ ះ
បណ្្លបន្ោបបចំាែល់បញគ្គលិកសវនកម្មមផទៃក្ញងនិងបយងកីត

យគាលការណ៍ដណនាំយផ្សងៗែូចោការវាយតមមលៃលម្អិតមន
លក្និ្កៈែំយណីរការអាជីវកម្ម,រចនាសម្ពន្ធែំយណីរការ,ការវភិាគ
ហានិភ័យ,និងការវាយតមមលៃយៅយលីរយបៀបបតរួតពិនិត្យយែីម្បី

កំណត់ឲ្យបានបតរឹមបតរូវនូវយគាលបំណងនិងវសិាលភាពសវន
កម្មយដ្យអាបស័យយលីកបមិតហានិភ័យ។បយច្ចកយទសសវន
កម្មនានា,ការវភិាគចរន្,និងការរញករកទិន្ន័យក៏បតរូវបាន
យបបីបបាស់ក្ញងការយបតៀមយរៀបចំគយបមាងយធវីសវនកម្មយៅតាម
ជំហាននីមួយៗ។

យៅយពលដែលយយីងកំពញងយធវីែំយណីរយឆ្្ព ះយៅរកយសវាធនាគារ
អាបស័យយលីឌីជីថលយនាះបញ្ហា ដផ្កបយច្ចកវទិយានិងឌីជីថល
ក៏យកីតមានផងដែរ។យហតញែូយច្ះយហីយយយីងក៏បានពិចារណ្
ដ្ក់បញ្ចូ លសកម្មភាពសវនកម្មយៅយលីហានិភ័យក្ញងដផ្ក
យនះផងដែរយៅក្ញងឆ្្ំ2018និងឆ្្ំខាងមញខ។
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ការអភិវឌ្រឍផផ្នកកបតិបត្តិតាម ភាពកាន់ផតកបយសើរយ�ើង
មនការកគប់កគងហានិភ័យ

ក្ញងបកបខណ្ឌ បបតិបតិ្ការយយីងបន្អនញវត្និងពបងរឹងបបព័ន្ធ
បគប់បគងហានិភ័យរបស់យយីងតាមបទដ្ឋា នសម្ពន្ធមនធនាគារ
ោតិកាណ្ដ្,លក្ខណ្ឌ និយតកម្មពីធនាគារោតិមនកម្ពញោ,
អនញសាសន៍ពីគណៈកមា្ម ធកិារបាដសលនងិការអនញវត្គរំូ
អន្រោតិ។

ក្ញងឆ្្ំ2018យយីងបានអនញវត្សកម្មភាពបគប់បគងហានិភ័យ
យលីដផ្កមួយចំនួនែូចខាងយបកាម៖

■ ពបងរឹងយគាលនយោបាយហានិភ័យនិងបកបខណ្ឌ ការង្រ
វាស់សទៃង់កបមិតហានិភ័យ។

■ បានយធវីបច្ចញប្បន្ភាពរូបមន្យតស្សមា្ព ធសនទៃនីយភាព,
បបព័ន្ធសូចនាករបពមានោមញន,ដផនការសកម្មភាព
បនាទៃ ន់បពមទាងំឧបករណ៍បគប់បគងហានិភ័យសនទៃនីយ
ភាពែមទយទៀត។

■ បានដ្ក់ឲ្យយបបីបបាស់នីតិវធីិវាយតមមលៃហានិភ័យខលៃួនឯង
សបមាប់បគប់សាខានិងនាយកដ្ឋា នទំាងអស់,ការអភិវឌ្ឍ
បដនថាមមនការយបបីបបាស់នីតិវធីិបគប់បគងនិងឧបករណ៍
បគប់បគងហានិភ័យសញវតថាិភាពព័ត៌មានវទិយា។

ការអភិវឌ្ឍនិងទំយនីបកម្មបន្មនបបព័ន្ធបគប់បគងហានិភ័យ
ជួយឲ្យABAសយបមចបានកំយណីនបបកបយដ្យចីរភាព
និងភាពរ រឹងមាំខណៈកំពញងយធវីតញល្យការហានិភ័យនានា។

ធនាគារABAដតងដតបបកាន់ោោ ងខាជា ប់ខជាួនក្ញងការអនញ
យលាមតាមនិយ័តកម្មនានាដែលរមួមានបទប្បញ្ញតិ្សដេីពីការ
បបឆ្ងំការសមា្អ តបបាក់និងហរិញ្ញប្បទានយភរវកម្ម(AML/
CFT)ក៏ែូចោចបាប់និងវធិាននានាដែលបានដចង។

យយងីយល់ោោ ងចបាស់ថាការខកខានក្ញងការអនញវត្យៅ
តាមតបមរូវការចបាប់និងបទប្បញ្ញតិ្ទាងំយនះអាចនរឹងជះ
ឥទ្ធិពលោអវជិជាមានមកយលីយករ ្ ិ៍យឈា្ម ះរបស់ABAយហយី
អាចរងការផ្កពិន័យឬការបយងកីនការបតរួតពិនិត្យដផ្កចបាប់
យទៀតផង។បដនថាមពីយលីហានិភ័យមនការខូចយករ ្ ិ៍យឈា្ម ះនិង
ការផ្កពិន័យដផ្ករែឋាបាលដែលបណ្្លមកពីការមនិ
បបតិបតិ្តាមតបមរូវការទាងំអស់យនាះការសមា្អ តបបាក់និង
ហរិញ្ញប្បទានយភរវកម្មក៏អាចបោះពាល់ធងៃន់ធងៃរែល់សញវតថាិភាព
និងសញខញមាលភាពមនវស័ិយហិរញ្ញវតថាញ ទាងំក្ញងបបយទសកម្ពញោ
និងទូទាងំពិភពយលាកផងដែរ។

យហតញែូយច្ះយហយីយទីបគណៈបគប់បគងរបស់ABAបាន
កំណត់ថវកិាោោ ងោក់លាក់ក្ញងការវនិិយោគបដនថាមយៅយលី
ធនធានមនញស្សនិងបយច្ចកវទិយាសបមាប់នាយកដ្ឋា នកិច្ចការ
បបតិបតិ្តាមយែីម្បីមានភាពសកម្មក្ញងការអភិវឌ្ឍ,អនញវត្,
និងរកសាយគាលនយោបាយ,បកបខណ្ឌ ការង្រ,និងនីតិវធិី
យែីម្បីយ ល្ៃីយតបយៅតាមកាតពវកិច្ចផលៃូវចបាប់ដែលកំពញងវវិឌ្ឍ
យៅមញខ។យយងីក៏រកសាបាននូវការរពំរឹងទញកោអប្បបរមាពី
បញគ្គលិកទាងំអស់និងយគាលនយោបាយAML/CFTយែីម្បី
រកឲ្យយ�ញីនិងរារាងំបញគ្គលនិងអង្គការឧបកិែឋាកម្មពីការ
យបបីបបាស់ផលិតផលនិងយសវាកម្មយយងីយធវីោមយធយាបាយ
បំដបលៃងមូលនិធិ។

បច្ចញប្បន្ការអនញវត្នងិយគាលនយោបាយអនញយលាមភាព
របស់ABAកំពញងយែីរបសបតាមធនាគារោតិកាណ្ដ្និង
អនញយលាមយៅតាមបទដ្ឋា នអន្រោតិផងដែរ។
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ោដផ្កមួយមនការបន្យបដេោ្ចតិ្របស់យយងីក្ញងការផដេល់
វភិាគទានបតលប់យៅែល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមវញិធនាគារ
ABAបន្អនញវត្យគាលនយោបាយវភិាគទានសង្គមរបស់
ខលៃួនដែលយផ្ដេ តយលីការពបងរឹងការយល់ែរឹងអពំីហរិញ្ញវតថាញ,
ការគាបំទសហបគិនវយ័យក្មងនិងការចូលរមួក្ញងការអភិវឌ្ឍ
បបកបយដ្យចីរភាពពាក់ព័ន្ធនរឹងបរសិាថា ន,ការអប់រំនិងការ
កាត់បនថាយភាពបកីបក។

ក្ញងឆ្្ 2ំ018 យយីងមានយមាទនភាពកាលៃ យោអក្ឧបតថាម្ភ
សកម្មភាពនានាែូចខាងយបកាម៖

ក្ញងការគាបំទមាតាទញគ៌តនងិទារកយទបីសបមាលធនាគារ
ABAបានចូលរមួសហការក្ញងបពរឹតិ្ការណ៍យកៀងគរមូលនិធិ
ដែលមានយឈា្ម ះថា“HeartoftheParty”ោមួយ
អង្គការទរឹកចតិ្មាដេ យនាដខតញលាឆ្្ំ2018។កម្មវធិីយនះ
មានយគាលបំណងបបមូលថវកិាដែលអាចជួយគាបំទែល់
សស្ី12នាក់ក្ញងរយៈយពលមួយឆ្្ំយពញយែីម្បីឲ្យពួកគាត់
សបមាលកូនយដ្យយោគជ័យនិងសញវតថាិភាពបពមទាងំផដេល់
ការដថទាំែល់ទារកយបកាយសបមាល។

ោមួយយោគជ័យែ៏បតចះបតចង់កម្មវធីិHeartoftheParty
សយបមចលទ្ធផលយលីសដផនការយដ្យបបមូលថវកិាបានោង

8,000ែញលាលៃ រអាយមរិកពីការលក់សំបញបតកម្មវធិី,លក់វតថាញ
អនញសសាវរយី,៍និងការយែញមថលៃរយៈយពល10មថងៃ។

យែីម្បីបន្ពបងរឹងគញណភាពអប់រំកម្ពញោយៅតាមជនបទABA
បានចូលរមួោមួយសភាយញវពាណិជជាករអន្រោតិកម្ពញោយៅ
កាត់ថាJCIយែីម្បីយរៀបចំគយបមាង“យៅយរៀនយែីម្បីអនាគតខ្ញ ំ”
ឬBagtoSchoolយៅសាលាបឋមសិកសាអណដេូ ងសាវ យ
ក្ញងបសរុកបក-គយខត្យពាធិ៍សាត់។

យៅក្ញងបពរឹតិ្ការណ៍យនះមានសិសសានញសិស្សចំនួន230នាក់
មកពីសាលាបឋមសិកសាចំនួនពីរគឺសាលាបឋមសិកសាអណដេូ ង
សាវ យនិងសាលាបឋមសិកសារលាភបសង្ំយដ្យមានដចក
សមា្ភ រសិកសារយៈយពលមួយឆ្្ំយពញនិងអណដេូ ងស្ប់ថ្មីមួយ,
តារាងបាល់ទះ,យខាលៃ ងទាវ រសាលា,ែងទង់ោតិ,និងការដ្ំ
យែីមយឈីក្ញងបរយិវណសាលាអណដេូ ងសាវ យ។ថ្ាក់យរៀននីមួយៗ
បតរូវបានបំពាក់ោមួយតញ,យរៅអី,ធញងសំរាម,ដផនទី,និងផ្ទៃ ងំ
រូបភាព,បណ្្ណ ល័យចល័តនិងយសៀវយៅអាននិងយសៀវយៅ
ផ្ត់ពណ៌ចំនួន100កបាលយែីម្បីជំរញញការអាននិងការសិកសា។

យដ្យការយជឿោក់យៅយលីសមតថាភាពរបស់យញវជនវយ័យក្មង
កម្ពញោABAមានយមាទនភាពកាលៃ យោអ្កឧបតថាម្ភក្ញងកម្មវធី
បបកួតគំនូរថ្ាក់ោតិ2018យរៀបចំយដ្យសាលាGlobalArt
Cambodia(GAC)។ការបបកួតបបដជងយនះបតរូវបានយធវី
យ�ីងយៅរាជធានីភំ្យពញនាដខកញ្្ញ ក្ញងយគាលបំណងយលីក
កម្ពស់សមតថាភាពក្ញងការបបយមីលរូបភាព,ការបយងកីតអវីដែលថ្មី,
និងគំនិតមច្បបឌិតរបស់កញមារក៏ែូចោការពបងរឹងសមតថាភាព
មនការបតិះរះិនិងការសិកសាយរៀនសូបតរបស់ពួកយគឲ្យបាន
ទូលំទូលាយ។ធនាគាររបស់យយងីបានគាបំទការបបកួត
បបដជងយនះយបកាមការយរៀបចំរបស់GACតាងំពីឆ្្2ំ014។

បពរឹត្ិការណ៍យនះបានទាក់ទាញសិសសានញសសិ្សពីសាលា
នានាឲ្យចូលរមួបបកួតបបមាណោង200នាក់ដែលមាន
វយ័ចយនាលៃ ះពី4ែល់18ឆ្្។ំយបកាយមកក្ញងឆ្្2ំ018ែដែល
យនះជ័យលាភីបីរូបបានតំណ្ងឲ្យបបយទសកម្ពញោយៅចូល
រមួបបកួតយៅក្ញងបពរឹតិ្ការណ៍បបកួតគំនូរអន្រោតិយៅបបយទស
មីោោ ន់មាោ ។

យដ្យបានចូលរមួក្ញងការគាបំទចលនាកីឡាវាយកូនបាល់
យៅកម្ពញោតាងំពីឆ្្ំ2016យយីងបន្បយងកីនការយបដេោ្ចិត្ក្ញង
ការអភិវឌ្ឍកីឡាែ៏ល្អមួយយនះ។ក្ញងឆ្្ំ2018ABAបានឈរ
ោអ្កឧបតថាម្ភធំក្ញងបពរឹត្ិការណ៍បបកួតវាយកូនបាល់ITF
Juniorsដែលយរៀបចំយដ្យសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់
កម្ពញោកាលពីដខធ្ូ។បពរឹត្ិការណ៍យនះមានយគាលបំណង
ពបងរឹងមូលដ្ឋា នកីឡាករវាយកូនបាល់យៅតំបន់អាសញីនិងនាំ
មកនូវការបបកួតបបដជងកាន់ដតយបចីនដថមយទៀតទាងំសបមាប់
កីឡាករអាជីពនិងយញវជន។

កម្មវធីិITFJuniorsបានផដេល់ឱកាសែល់យញវកីឡាករក្ញង
បសរុកយធវីការបបកួតបបដជងោមយួយញវកីឡាករជំនាញៗពី
បរយទស។បពរឹត្កិារណ៍ដែលមានរយៈយពលមួយសបាដេ ហ៍
យនះបានទាក់ទាញយញវជនឲ្យចូលរួមបបមាណ90នាក់
មកពី18បបយទស។

គយកមាងវិភាគទាន
សង្គមរបស់ធនាគារ
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4ABAចាត់ទញកបញគ្គលិកគឺោបទព្យសកម្មសូ្លរបស់ធនាគារ
យបពាះយបីគា្ម នបញគ្គលិកយទយយីងមិនអាចផ្ល់ជូននូវយសវាកម្ម
និងផលិតផលដផ្កហិរញ្ញវតថាញ ដែលមានគញណភាពល្អបំផញតជូន
ែល់អតិថិជនយយងីយ�យី។យហតញែូយច្ះយហយីយយងីបាន
ខតិខំបបរឹងដបបងនិងវនិិយោគយៅយលីការពបងកីសមតថាភាព
និងឯកយទសរបស់បញគ្គលិកយយីងោយរៀងរាល់ឆ្្ំយៅយលីដផ្ក
ផលិតផលនិងយសវាកម្មក៏ែូចោចរន្ថ្មីៗយៅក្ញងដផ្កបយច្ចក
វទិយាយៅយលីទីផសារផងដែរ។បតរឹមចញងឆ្្2ំ018ចំនួនបញគ្គលិក
របស់ធនាគារABAបានយ�ងីរហូតយៅែល់4,213នាក់
យកីន73%យបីយធៀបនរឹងឆ្្ំ2017។

យៅក្ញងឆ្្2ំ018យយងីក៏បានផ្ល់វគ្គបណ្ញ ះបណ្្លចំនួន
800វគ្គយៅែល់បញគ្គលិកទាងំថ្មីទាងំចាស់របស់យយីង។យយីង
ក៏បន្បញជាូ នបញគ្គលិករបស់យយីងពីដផ្កនាយកដ្ឋា នយផ្សងៗយៅ
ទទួលការបណ្ញ ះបណ្្លយៅក្ញងបបយទសមាោ យ�សញីនិងសិងហា
បញរីក៏ែូចោផ្ល់វគ្គបណ្ញ ះបណ្្លអនឡាញដែលចាបំាច់
សបមាប់ពួកយគផងដែរ។សមាជិកគណៈបគប់បគងថ្ាក់យលី
និងថ្ាក់កណ្្លក៏បតរូវបានអយញជា ីញយៅបបយទសកាណ្ដ្
យែីម្បីផ្លៃ ស់បូ្របទពិយសាធោមួយនរឹងសហការីមនភាគហ៊ញនិក
របស់យយងីយៅឯការោិល័យរបស់ធនាគារោតិកាណ្ដ្
ផងដែរ។

ខណៈយពលដែលបណ្្ញសាខារបស់យយងីបតរូវបានពបងីក
ោលំដ្ប់យៅក្ញងឆ្្យំនះតបមរូវការដផ្កបញគ្គលិករបស់យយីងក៏
បានយកីនយ�ងីដែរ។យដ្យអនញវត្តាមវធីិសាសស្បរិោបន្
សបមាប់ែយំណីរការយបជីសយរសីបញគ្គលិកនងិយែីម្បីដសវងរក
ធនធានល្ៗអ យៅយបរៅរាជធានីបករុមការង្រធនធានមនញស្ស
របស់យយីងបានយរៀបចំកម្មវធីិCareerTalkយៅតាមសាកល
វទិយាល័យនានាយៅក្ញងយខត្ចំនួនបបាបីំ។ោលទ្ធផលអ្ក
ចូលរមួចំនួន60%បតរូវបានយបជីសយរសីនិងបណ្ញ ះបណ្្លឲ្យ
កាលៃ យោសមាជិកបគរួសាររបស់ABA។បសបយពលោមួយគ្ា
យនាះដែរយយីងក៏បានបន្ផ្ល់កម្មវធីិបណ្ញ ះបណ្្លសិក្ាកាម
និងកម្មវធីិបណ្ញ ះបណ្្លអ្កហាត់ការសបមាប់សិស្សដែល
យទីបបញ្ច ប់ការសិក្សាថ្មីៗផងដែរយហីយោលទ្ធផលសិក្ាកាម
ចំនួន50%និងអ្កហាត់ការចំនួន66%បានទទួលការង្រ
យធវីយៅធនាគារABAយៅក្ញងឆ្្ំ2018។

យែីម្បីបំយពញតបមរូវការរបស់ធនាគារក្ញងការផ្ល់យហដ្ឋា រចនា
សម្ពន្ធបណ្ញ ះបណ្្លឲ្យបានសមរម្យធនាគារបានសយបមច
វនិិយោគយលីអគារមជ្ឈមណ្ឌ លបណ្ញ ះបណ្្លដ្ច់យដ្យ
ដ�កដែលមានសាលបណ្ញ ះបណ្្លនិងកដនលៃងពិសាអាហារ
សមរម្យផងដែរ។មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្ញ ះបណ្្លយនះបតរូវបាន
យបគាងយបីកែំយណីរការយៅក្ញងដខមីនាឆ្្ំ2019។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ
ដ្រលបានធ្វើសវនកម្ម

ការកគប់កគងធនធានមនុស្រស
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ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

ធនាគារ ធនាគារវឌ្ឍនៈអាសញីចំកាត់

ចញះបញជាពីាណិជជាកម្មយលខ 00010593

ទស្ីាក់ការចញះបញជា ី អគារយលខ141,146,148និង148អាយបយសយែមហាវថិីបពះសីហនញនិងអគារយលខ15និង153អាយបយស

ផលៃូវយលខ278ភូមិទ4ីសង្ក ត់បរឹងយកងកង1ខណ្ឌ ចំការមនរាជធានីភ្ំយពញបពះរាោណ្ចបកកម្ពញោ

ភាគទញនកិ ធនាគារោតិកាណ្ដ្

យលាកDamirKarassayev

បករុមបបរឹកសាភិបាល យលាកYves Jacquot បបធានបករុមបបរឹកសាភិបាល

យលាកAndre Berard អភិបាល

យលាកDamir Karassayev អភិបាល

យលាកDominic Jacques អភិបាល

យលាកJean -Francois  Hanczakowski អភិបាល

យលាកEtienne Chennevier អភិបាលឯករាជ្យ

យលាកHenri Calvet អភិបាលឯករាជ្យ

យលាកMadi Akmambet អភិបាលបបតិបត្ិ

អក្បគបប់គងសខំាន់ៗ យលាកAskhatAzhikhanov នាយកបបតិបត្ិ

យលាកMadiAkmambet អភិបាលបបតិបត្ិ

យលាកLeeYoungHo នាយកបបតិបត្ិរង

យលាកBabuRamGyawali នាយកដផ្កហរិញ្ញវតថាញនិងយលខាធិការធនាគារ

យលាកBibhuPandey នាយកដផ្កឥណទាន

យលាកRasulovZokhir នាយកដផ្កបយច្ចកវទិយាឌីជីថល

យលាកGalymzhan Temirov នាយកដផ្កបយច្ចកវទិយានិងអភិវឌ្ឍន៍យហដ្ឋា រចនាសម្ពន្ធ

យលាកSanzharAbdullayev នាយកដផ្កប័ណ្ណនិងE-banking

យលាកមញីបោូលីន នាយកដផ្កអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

យលាកZhigerAtchabarov នាយកដផ្កបបតិបត្ិការណ៍អន្រោតិ

យលាកបសីAdelLeilanieLegarta នាយកដផ្កទំនាក់ទំនងអតិថិជន

សវនករ ឌី�័យធ៍(យខមបូឌា)ខូអិលធីឌី

របាយការណ៍កកុមកបឹក្រសាភិបាល

បករុមបបរឹកសាភិបាលមានយសចកដេីយសាមនស្សរកីរាយសូមបង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍របស់បករុមបបរឹកសាភិបាលនងិរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាសញីចំកាត់យៅកាត់ថា
(“ធនាគារ”)ដែលបានយធវីសវនកម្មរចួសបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018។

សកម្មភាពចម្បង
សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគាររមួមានការយធវីបបតិបត្ិការយលីរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារនិងការផដេល់នូវយសវាកម្មវសិ័យហរិញ្ញវតថាញដែលពាក់ព័ន្ធយផ្សងៗយទៀតយៅ

ក្ញងបពះរាោណ្ចបកកម្ពញោ។

ពញំមានការផ្លៃ ស់ប្ូរោសារវន្យលីសកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារយៅក្ញងការយិបរយិចឆេទហរិញ្ញវតថាញយនះយទ។

លទ្ធផលហរិញ្ញវតថាញ
លទ្ធផលហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារសបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018មានែូចខាងយបកាម៖

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

បបាកច់យំណញមញនកាតព់ន្ធ 90,276,710 362,731,821 57,969,842 234,024,252

ចណំ្យពន្ធយលីបបាកច់យំណញ (18,459,196) (74,169,050) (11,780,679) (47,558,601)

បបាក់ចំយណញសញទ្ធក្ញងបគា 71,817,514 288,562,771 46,189,163 186,465,651

ទញនបបមរុងនិងសំវធិានធន
ពញំមានការដបបបបរួលោសារវន្យៅយលីទញនបបមរុងនិងសំវធិានធនយៅក្ញងបគាយនះយទយបរៅពីការបង្ហា ញយៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយនះ។

ភាគលាភ
ពញំមានការបបកាសឬការដបងដចកភាគលាភយទសបមាប់ការយិបរយិចឆេទហរិញ្ញវតថាញយនះ(ឆ្្2ំ017:គា្ម ន)។

យែីមទញន
ធនាគារបានយបាះផសាយភាគហ៊ញនបដនថាមែូចមានយរៀបរាប់លម្អិតែូចខាងយបកាម៖

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

សមតញល្យនាយែីមបគា 125,000,000 504,625,000 52,643,000 212,519,791

បំដបលៃងពីបញពវលាភភាគហ៊ញន – – 18,357,000 74,107,209

បំដបលៃងពីបបាក់ចំយណញរកសាទញក – – 29,000,000 117,073,000

ការបដនថាមយែីមទញន(*) 40,000,000 160,720,000 25,000,000 100,925,000

លំយអៀងពីការបូ្ររូបិយប័ណ្ណ – (2,375,000) – –

សមតញល្យនាចញងបគា 165,000,000 662,970,000 125,000,000 504,625,000

(*) យៅមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018ធនាគារោតិមនកម្ពញោបានយចញលិខតិអនញម័តអនញញ្្ញ តឲ្យធនាគារបយងកនីយែីមទញនចំនួន40,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកយដ្យយបាះផសាយភាគហ៊ញនបដនថាម
ចំនួន36,000ហ៊ញនឲ្យយៅធនាគារោតិកាណ្ដ្និងភាគហ៊ញនបដនថាមចំនួន4,000ហ៊ញនឲ្យយៅយលាកDamirKarassayevដែលក្ញង1ហ៊ញនមានតមមលៃ1,000ែញលាលៃ រអាយមរិក។
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ឥណទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័
មញនយពលដែលរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារបតរូវបានយរៀបចំយ�ងីបករុមបបរឹកសាភិបាលបានចាត់វធិានការដែលមានមូលដ្ឋា នសមរម្យយែីម្បីបញ្ជា ក់ថាវធិានការទាក់ទងយៅនរឹងការលញប
បំបាត់យចាលឥណទានអាបកក់និងសំវធិានធនយលីឥណទានោប់សង្សយ័បតរូវបានយធវីយ�ងីោោ ងបតរឹមបតរូវយដ្យគណៈបគប់បគងយហយីបករុមបបរឹកសាភិបាលមានការយជឿោក់ថារាល់ឥណទាន
ដែលបានែរឹងថាមិនអាចទារបានបតរូវបានលញបបំបាត់យចាលយហយីសំវធិានធនបតរូវបានកំណត់យ�ងីបគប់បគាន់សបមាប់ឥណទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័។

គិតបតរឹមកាលបរយិចឆេទមនរបាយការណ៍យនះបករុមបបរឹកសាភិបាលពញំបានែរឹងពីកាលៈយទសៈណ្មួយដែលនរឹងបណ្ដេ លឲ្យចំនួនមនការលញបបំបាត់យចាលឥណទានអាបកក់ឬចំនួនមនការយធវី
សំវធិានធនយលីឥណទានោប់សង្សយ័យៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយនះមានលក្ណៈមិនបគប់បគាន់រហូតែល់កបមិតោសារវន្យនាះយទ។

បទព្យសកម្ម
យៅមញនយពលដែលរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារបតរូវបានយរៀបចំយ�ងីបករុមបបរឹកសាភិបាលបានចាត់វធិានការដែលមានមូលដ្ឋា នសមរម្យយែីម្បីបញ្ជា ក់ថាគណៈបគប់បគងបានបបតិបត្ិ
ោោ ងបតរឹមបតរូវយែីម្បីបបាកែថាបណ្្បទព្យសកម្មទាងំអស់ដែលបានកត់បតាយៅក្ញងបញជា ីគណយនយ្យរបស់បករុមហ៊ញនយហយីដែលទំនងោមិនអាចបបមូលបានយៅក្ញងបបតបិតិ្ការអាជីវកម្ម
ធម្មតាបតរូវបានកាត់បនថាយឲ្យយៅយស្មីនរឹងតមមលៃដែលគិតថានរឹងអាចបបមូលបានោក់ដស្ង។

គតិបតរឹមកាលបរយិចឆេទមនរបាយការណ៍យនះបករុមបបរឹកសាភិបាលពញំបានែរឹងពីយហតញការណ៍ណ្មួយដែលនរឹងយធវីឲ្យបោះពាល់ែល់ការកំណត់តមមលៃបទព្យសកម្មយៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ
របស់ធនាគារថាមានភាពមិនបតរឹមបតរូវយនាះយទ។

វធិីសាសស្វាយតមមលៃ
គិតបតរឹមកាលបរយិចឆេទមនរបាយការណ៍យនះបករុមបបរឹកសាភិបាលពញំបានែរឹងពីយហតញការណ៍ណ្មួយដែលនរឹងយធវីឲ្យបោះពាល់ែល់ការអនញវត្វធីិសាសស្ដែលមានកនលៃងមកក្ញងការវាយតមមលៃបទព្យសកម្ម
និងបំណញ លយៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារថាមានភាពមិនបតរឹមបតរូវយនាះយទ។

បំណញ លយថាយហតញនិងបំណញ លយផ្សងៗយទៀត
គិតបតរឹមកាលបរយិចឆេទមនរបាយការណ៍យនះបករុមបបរឹកសាភិបាលពញំបានែរឹងអំពី៖

(a) ការដ្ក់បនទៃញកនូវបទព្យសកម្មណ្មួយរបស់ធនាគារបតរូវបានយធវីយ�ងីចាប់តាងំពីមថងៃចញងកាលបរយិចឆេទក្ញងការធានាចំយពាះបំណញ លរបស់បញគ្គលណ្មួយយបរៅពីបានបង្ហា ញក្ញង
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយនះយ�យី។

(b) បំណញ លយថាយហតញណ្មួយដែលយកីតមានយ�ងីចំយពាះធនាគារចាប់តាងំពីមថងៃចញងកាលបរយិចឆេទមកយបរៅអំពីបបតិបត្ិការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ធនាគារ។

គិតបតរឹមកាលបរយិចឆេទមនរបាយការណ៍យនះបករុមបបរឹកសាភិបាលពញំបានែរឹងពីបំណញ លយថាយហតញឬបំណញ លយផ្សងៗយទៀតរបស់ធនាគារដែលបតរូវបំយពញឬអាចនរឹងបតរូវបំយពញក្ញងអំ�ញងយពល
12ដខបនាទៃ ប់ពីចញងបគាយនះដែលនរឹងយធវីឲ្យមានផលបោះពាល់ឬអាចនរឹងបោះពាល់ោសារវន្ែល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្ញងការបំយពញកាតពវកិច្ចរបស់ខលៃួនែូចដែលបានកំណត់និងយៅយពល
ដែលែល់មថងៃកំណត់យនាះយទ។

ការផ្លៃ ស់បដេូរមនយហតញការណ៍
គិតបតរឹមកាលបរយិចឆេទមនរបាយការណ៍យនះបករុមបបរឹកសាភិបាលពញំបានែរឹងពីយហតញការណ៍ណ្មួយដែលមិនបានដវកដញកយៅក្ញងរបាយការណ៍យនះឬក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារ
ដែលនរឹងបណ្្លឲ្យមានតួយលខមនចំនួនណ្មួយដែលបានបង្ហា ញយៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញមានភាពមិនបតរឹមបតរូវយទ។

បបតិបត្ិការមិនបបបកតី
តាមអវីដែលបករុមបបរឹកសាភិបាលបានបោប៖

■ លទ្ធផលមនបបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារក្ញងការយិបរយិចឆេទហរិញ្ញវតថាញយនះមនិមានផលបោះពាល់ោសារវន្យដ្យសកម្មភាពបបតិបតិ្ការឬបពរឹត្កិារណ៍ណ្មួយដែលមានលក្ណៈ
ោសារវន្និងមិនបបបកតីយនាះយទ។

■ យៅក្ញងចយនាលៃ ះយពលចាប់ពីមថងៃចញងការយិបរយិចឆេទែល់កាលបរយិចឆេទមនរបាយការណ៍យនះពញំមានចំណ្ត់ថ្ាក់សកម្មភាពបបតបិតិ្ការឬបពរឹត្កិារណ៍ណ្មួយដែលមានលក្ណៈោ
សារវន្និងមិនបបបកតីយកីតមានយទ្បីងដែលអាចនាំឲ្យបោះពាល់ែល់លទ្ធផលមនបបតិបត្ិការរបស់ធនាគារក្ញងការយិបរយិចឆេទដែលរបាយការណ៍យនះបានយរៀបចំយ�ងីយនាះយទ។

បពរឹត្ិការណ៍យបកាយកាលបរយិចឆេទមនរបាយការណ៍
នាកាលបរយិចឆេទមនរបាយការណ៍យនះតាមអវីដែលបករុមបបរឹកសាភិបាលបានបោបមិនមានបពរឹត្ិការណ៍ោសារវន្ណ្មួយដែលយកីតយ�ងីយបកាយកាលបរយិចឆេទមនតារាងតញល្យការដែលតបមរូវឲ្យ
មានការដកសបមរួលឬលាតបតដ្ងក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយ�យី។

បករុមបបរឹកសាភិបាល
បករុមបបរឹកសាភិបាលដែលបានបយបមីការនាកាលបរយិចឆេទយចញរបាយការណ៍យនះរមួមាន៖

■ យលាកYves Jacquot បបធានបករុមបបរឹកសាភិបាល ■ យលាកJean -Francois  Hanczakowski អភិបាល
■ យលាកAndre Berard អភិបាល ■ យលាកEtienne Chenevier អភិបាលឯករាជ្យ
■ យលាកDamir Karassayev អភិបាល ■ យលាកHenri Calvet អភិបាលឯករាជ្យ
■ យលាកDominic Jacques អភិបាល ■ យលាកMadi Akmambet អភិបាលបបតិបត្ិ

ភាគហ៊ញនរបស់អភិបាល
អភិបាលដែលយៅបយបមីការនាចញងកាលបរយិចឆេទនិងមានភាគហ៊ញនយៅក្ញងធនាគារមានែូចខាងយបកាម៖

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

កានក់ាប់% ចនំនួភាគហ៊ញន1,000ែញលាលៃ រអាយមរកិក្ញងមយួហ៊ញន កានក់ាប់% ចនំនួភាគហ៊ញន1,000ែញលាលៃ រអាយមរកិក្ញងមយួហ៊ញន

យលាកDamirKarassayev 10% 16,500 10% 12,500

អតថាបបយោជន៍របស់អភិបាល
យៅក្ញងនិងនាចញងកាលបរយិចឆេទហិរញ្ញវតថាញ យនះពញំមានការយរៀបចំណ្មួយដែលធនាគារយែីរតួោគូភាគីក្ញងយគាលបំណងអនញញ្្ញ តឲ្យសមាជិកបករុមបបរឹកសាភិបាលអាចទទួលបាននូវអតថាបបយោជន៍
យដ្យមយធយាបាយទិញយកភាគហ៊ញនណ្មួយយនាះយទ។

ចាប់តាងំពីចញងកាលបរយិចឆេទហរិញ្ញវតថាញមញនពញំមានសមាជិកបករុមបបរឹកសាភិបាលណ្ម្ាក់បានទទួលឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអតថាបបយោជន៍ណ្មួយតាមរយៈការចញះកិច្ចសនយាយធវីយ�ងីយដ្យ
ធនាគារយលីកដលងដតការបង្ហា ញយៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយនះ។

ការទទួលខញសបតរូវរបស់បករុមបបរឹកសាភិបាលយលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ
បករុមបបរឹកសាភិបាលមានភារកិច្ចទទួលខញសបតរូវក្ញងការអះអាងបញ្ជា ក់ថារបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយនះបានបង្ហា ញនូវភាពបតរឹមបតរូវមនសាថា នភាពហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារនាមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018
និងលទ្ធផលហរិញ្ញវតថាញនងិរហូំរសាចប់បាក់សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018។បករុមបបរឹកសាភិបាលបតរូវពនិតិ្យយមីលការយរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយនះយដ្យគណៈបគប់បគង
ដែលចាបំាច់បតរូវ៖

■ អនញម័តនូវយគាលនយោបាយគណយនយ្យដែលសមបសបយដ្យដផ្អកយលីការវនិចិឆេយ័នងិការបាោ ន់បបមាណោោ ងសមយហតញផលនងិបបរុងបបយត្័យហយីយធវកីារអនញវត្បបកបយដ្យ
សង្គតិភាព។

■ អនញយលាមយៅតាមស្ង់ដ្រគណយនយ្យកម្ពញោនិងបទបញ្ញតិ្និងយគាលការណ៍ដណនាំទាក់ទងយៅនរឹងគណយនយ្យរបស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោពាក់ព័ន្ធនរឹងការយរៀបចំនិងការកំណត់
បង្ហា ញយៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញឬយបីមានការបបាសចាកពីយនះយែីម្បីបង្ហា ញនូវភាពពិតនិងបតរឹមបតរូវគឺបតរូវបង្ហា ញពន្យល់និងកំណត់បរមិាណឲ្យបានចបាស់លាស់យៅ
ក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ។

■ រកសាទញកនូវបញជា ីគណយនយ្យឲ្យបានបគប់បគាន់និងបបព័ន្ធបគប់បគងមផទៃក្ញងឲ្យមានបបសិទ្ធភាព។

■ យរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយដ្យដផ្អកយលីមូលដ្ឋា ននិរន្ភាពមនែំយណីរការអាជីវកម្មយលីកដលងដតមានករណីមិនសមបសបក្ញងការសន្មតថាធនាគារនរឹងមិនបន្យធវីបបតិបតិ្ការ
អាជីវកម្មនាយពលអនាគត។

■ បតរួតពិនិត្យនិងែរឹកនាំធនាគារឲ្យមានបបសិទ្ធភាពយលីរាល់យសចក្ីសយបមចសំខាន់ៗទាងំឡាយដែលបោះពាល់ែល់សកម្មភាពបបតិបត្ិការនិងែំយណីរការរបស់ធនាគារយហយីបតរូវ
បបាកែថាកិច្ចការយនះបតរូវបាន្ លៃញះបញ្្ច ងំោោ ងបតរឹមបតរូវយៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារ។

គណៈបគប់បគងមានភារកិច្ចទទួលខញសបតរូវយែមី្បីធានាអះអាងថារាល់តបមរូវការខាងយលីបតរូវបានអនញវត្នងិទទួលខញសបតរូវក្ញងការការពាររាល់បទព្យសកម្មទាងំអស់របស់ធនាគារនងិ
ចាត់វធិានការសមបសបយែីម្បីបយញ្ច ៀសនិងរកឲ្យយ�ញីនូវការលួចបនលៃំនិងភាពមិនបបបកតីយផ្សងៗ។

បករុមបបរឹកសាភិបាលធានាអះអាងថាធនាគារបានអនញវត្នូវរាល់តបមរូវការែូចបានរាយការណ៍ខាងយលីក្ញងការយរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ។
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យសចក្ីដថលៃងការណ៍របស់បករុមបបរឹកសាភិបាល
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញដែលបានបង្ហា ញយៅទំព័រទី45ែល់ទី81បានបង្ហា ញោោ ងបតរឹមបតរូវនូវសាថា នភាពហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាសញីចំកាត់នាមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018បពមទាងំ
លទ្ធផលហរិញ្ញវតថាញនិងរហូំរសាច់បបាក់របស់ធនាគារសបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018យដ្យអនញយលាមយៅតាមស្ង់ដ្រគណយនយ្យកម្ពញោនិងបទបញ្ញតិ្និងយគាលការណ៍
ដណនាំទាក់ទងនរឹងគណយនយ្យរបស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោ។គតិបតរឹមកាលបរយិចឆេទយចញផសាយរបាយការណ៍យនះបករុមបបរឹកសាភិបាលយជឿោក់ថាធនាគារមានលទ្ធភាពបគប់បគាន់ក្ញងការ
ទូទាត់បំណញ លយៅយពលែល់កំណត់សង។

ចញះហតថាយលខាតាងនាមឲ្យបករុមបបរឹកសាភិបាល

យលាកAskhat Azhikhanov
នាយកបបតិបត្ិ

រាជធានីភ្ំយពញបពះរាោណ្ចបកកម្ពញោ

មថងៃទ2ី2ដខមីនាឆ្្2ំ019

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ

ជូនចំយពាះភាគទញនិកមនធនាគារវឌ្ឍនៈអាសញីចំកាត់

មតិយោបល់
យយងីខ្ញំបានយធវីសវនកម្មយលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាសញីចំកាត់(យៅកាត់ថា“ធនាគារ”)ដែលរមួមានតារាងតញល្យការនាមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018នងិរបាយការណ៍
លទ្ធផលរបាយការណ៍បដបមបបមរួលមូលធននងិរបាយការណ៍រហូំរសាច់បបាក់សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018និងកំណត់សមា្គ ល់ដែលរមួមានយសចកី្សយង្បយគាល
នយោបាយគណយនយ្យសំខាន់ៗដែលមានបង្ហា ញយៅទំព័រទី45ែល់ទី81។

ោមតិរបស់យយងីខ្ញំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញបានបង្ហា ញនូវភាពបតរឹមបតរូវោសារវន្មនសាថា នភាពហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាសញីចំកាត់នាមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018បពមទាងំលទ្ធផល
ហរិញ្ញវតថាញនិងរហូំរសាច់បបាក់សបមាប់ការយិបរយិចឆេទដែលបានបញ្ច ប់យដ្យអនញយលាមយៅតាមស្ង់ដ្រគណយនយ្យកម្ពញោនិងបទបញ្ញតិ្និងយគាលការណ៍ដណនាំទាក់ទងយៅនរឹងគណយនយ្យ
របស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោ។

មូលដ្ឋា នសបមាប់មតិសវនកម្ម
យយងីខ្ញ ំបានយធវីសវនកម្មយដ្យអនញយលាមយៅតាមស្ង់ដ្រសវនកម្មអន្រោតិមនកម្ពញោ។ការទទួលខញសបតរូវរបស់យយងីខ្ញ ំយដ្យអនញយលាមយៅតាមស្ង់ដ្រទាងំយនះគឺបតរូវបានយរៀបរាប់យៅក្ញង
ដផ្កការទទួលខញសបតរូវរបស់សវនករចំយពាះការយធវីសវនកម្មយៅយលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញមនរបាយការណ៍យនះ។យយងីខ្ញ ំឯករាជ្យពីធនាគារយដ្យអនញយលាមយៅតាមការតបមរូវបកមសីលធម៌
ដែលពាក់ព័ន្ធនរឹងការយធវីសវនកម្មរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយៅបបយទសកម្ពញោបពមទាងំបានបំយពញនូវការទទួលខញសបតរូវយលីបកមសីលធម៌យផ្សងៗយទៀតយដ្យអនញយលាមយៅតាមការតបមរូវ
ទាងំយនះ។យយងីខ្ញ ំយជឿោក់ថាភស្ញតាងសវនកម្មដែលយយងីបានទទួលគឺបគប់បគាន់និងសមរម្យយែីម្បីផ្ល់ោមូលដ្ឋា នសបមាប់ការផ្ល់មតិរបស់យយងីខ្ញ ំ។

ព័ត៌មានយផ្សងៗយបរៅពីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញនិងរបាយការណ៍សវនករ
គណៈបគប់បគងទទួលខញសបតរូវយលីព័ត៌មានយផ្សងៗ។ព័ត៌មានយផ្សងៗរបស់ធនាគាររមួមានរបាយការណ៍របស់បករុមបបរឹកសាភិបាលពីទំព័រទី38 យៅទំព័រទី42បោញដន្មិនរមួបញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវតថាញនិងរបាយការណ៍របស់សវនករយនាះយទ។

មតិយោបល់របស់យយងីខ្ញ ំយលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញមិនបគបែណ្ប់ព័ត៌មានយផ្សងៗយហយីយយងីខ្ញ ំមិនបានយធវីការសនិ្ដ្ឋា នអះអាងយលីព័ត៌មានយផ្សងៗយ�យី។

ទាក់ទងយៅនរឹងការយធវីសវនកម្មរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញការទទួលខញសបតរូវរបស់យយងីខ្ញ ំគឺអានព័ត៌មានយផ្សងៗនិងពិចារណ្ថាយតីព័ត៌មានយផ្សងៗមិនបសបគ្ាោមួយរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ
ោសារវន្ឬោមួយចំយណះែរឹងរបស់យយងីខ្ញ ំដែលទទួលបានពីការយធវីសវនកម្មឬមានកំហញស ្្គងោសារវន្។បបសិនយបីដផ្អកយៅយលីការង្ររបស់យយងីខ្ញ ំដែលបានអនញវត្យហយីសនិ្ដ្ឋា ន
ថាមានកំហញស ្្គងោសារវន្យលីព័ត៌មានយផ្សងៗយយងីខ្ញ ំនរឹងយធវីការរាយការណ៍យៅយលីភាពោក់ដស្ងយនាះ។យយងីខ្ញ ំមិនមានអវីបតរូវរាយការណ៍យ�យី។

ការទទួលខញសបតរូវរបស់គណៈបគប់បគងនិងបករុមបបរឹកសាភិបាលយលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ
គណៈបគប់បគងទទួលខញសបតរូវយលីការយរៀបចំនិងបង្ហា ញភាពបតរឹមបតរូវយលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយដ្យអនញយលាមយៅតាមស្ង់ដ្រគណយនយ្យកម្ពញោនិងបទបញ្ញតិ្និងយគាលការណ៍ដណនាំ
ទាក់ទងយៅនរឹងគណយនយ្យរបស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោនិងទទួលខញសបតរូវយលីបបពន័្ធបតរួតពនិតិ្យមផទៃក្ញងដែលគណៈបគបប់គងកណំត់ថាមានភាពចាបំាច់សបមាប់ការយរៀបចំរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវតថាញឲ្យយជៀសផញតពីការបង្ហា ញខញសោសារវន្យដ្យសារដតការដកលៃងបនលៃំឬកំហញស ្្គង។

ក្ញងការយរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញគណៈបគប់បគងទទួលខញសបតរូវក្ញងការបាោ ន់បបមាណពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្ញងការបន្នរិនរ្ភាពអាជវីកម្មការបង្ហា ញបញ្ហា ដែលពាកព់ន័្ធនរឹងការ
បន្និរន្រភាពបបសិនយបីមាននិងការយបបីបបាស់មូលដ្្ធ ននិរន្រភាពគណយនយ្យយលីកដលងដតគណៈបគប់បគងមានបំណងរលំាយធនាគារឬបពា្ឈប់អាជីវកម្មឬមិនមានជយបមីសោក់ដស្ង
ណ្មួយយបរៅពីអនញវត្ែូយច្ះ។

បករុមបបរឹកសាភិបាលទទួលខញសបតរូវយលីការបតរួតពិនិត្យែំយណីរការមនការរាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារ។
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ការទទួលខញសបតរូវរបស់សវនករចំយពាះការយធវីសវនកម្មយៅយលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ
យគាលបំណងរបស់យយងីខ្ញំគឺយែីម្បីទទួលបានអំណះអំណ្ងដែលសមយហតញផលថាយតីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញោរមួគឺមនិមានកំហញស្្គងោសារវន្ដែលបណ្្លមកពីការដកលៃងបនលៃំឬ
កំហញស ្្គងនិងយែីម្បីបង្ហា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញដែលរមួបញ្ចូ លមតិយោបល់របស់យយងីខ្ញ ំ។អំណះអំណ្ងដែលសមយហតញផលគឺោអំណះអំណ្ងកបមិតខ្ពស់បោញដន្មិនដមនោការធានា
ថាការយធវីសវនកម្មអនញយលាមតាមស្ង់ដ្រសវនកម្មអន្រោតិមនកម្ពញោនរឹងដតងដតរកយ�ញីកំហញស ្្គងោសារវន្យៅយពលដែលវាមានយនាះយទ។កំហញសយនះអាចយកីតយ�ងីពីការដកលៃងបនលៃំឬ
កំហញស ្្គងយហយីបតរូវបានពិចារណ្ោកំហញស ្្គងោសារវន្បបសិនយបីកំហញសនីមួយៗឬកំហញសសរញបមានឥទ្ធិពលែល់ការសបមចចិត្យសែឋាកិច្ចរបស់អ្កយបបីបបាស់របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ
ោមូលដ្ឋា ន។

ោដផ្កមួយមនការយធវីសវនកម្មយដ្យអនញយលាមតាមស្ង់ដ្រសវនកម្មអន្រោតិមនកម្ពញោយយងីបានយធវីការវនិិចឆេ័យនិងការបាោ ន់បបមាណតាមវោិជា ជីវៈ។យយងីខ្ញ ំក៏បាន៖

■ កំណត់និងវាយតមមលៃហានិភ័យមនកំហញស្្គងោសារវន្មនរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយទាះោបណ្្លមកពីការដកលៃងបនលៃំឬកំហញស្្គងក៏យដ្យកំណត់នងិអនញវត្នីតិវធិីសវនកម្ម
ដែលយ្លៃីយតបយៅនរឹងហានិភ័យទាងំយនាះយែីម្បីទទួលបានភស្ញតាងពីការយធវីសវនកម្មដែលបគប់បគាន់និងសមរម្យយែីម្បីផ្ល់ោមូលដ្ឋា នក្ញងការផ្ល់មតិយោបល់។ហានិភ័យ
ដែលមិនបានរកយ�ញីកំហញស ្្គងោសារវន្ពីការដកលៃងបនលៃំគឺធងៃន់ធងៃរោងកំហញស ្្គងធម្មតាខណៈដែលការដកលៃងបនលៃំអាចបណ្្លមកពីការ�ញប�តិការដកលៃងការលញបយចាលយដ្យ
យចតនាការរាយការណ៍ខញសពីការពិតឬការបំពានយលីការបគប់បគងមផទៃក្ញង។

■ ទទួលបានការយល់ែរឹងពីការបគប់បគងមផទៃក្ញងដែលពាក់ព័ន្ធនរឹងការយធវីសវនកម្មយែីម្បីយរៀបចំនីតិវធីិសវនកម្មដែលសមរម្យយៅតាមកាលៈយទសៈបោញដន្មិនដមនសបមាប់យគាលបំណង
បយញ្ចញមតិយៅយលីបបសិទ្ធភាពមនការបគប់បគងមផទៃក្ញងរបស់ធនាគារយ�យី។

■ វាយតមមលៃភាពបតរឹមបតរូវមនយគាលការណ៍គណយនយ្យដែលបានយបបីបបាស់ភាពសមយហតញផលមនការបាោ ន់សា្ម នគណយនយ្យនិងការបង្ហា ញដែលពាក់ព័ន្ធនានាយដ្យគណៈបគប់បគង។

■ សនិ្ដ្ឋា នភាពសមយហតញផលមនមូលដ្ឋា នមនការយបបីបបាស់យគាលការណ៍គណយនយ្យនិរន្រភាពមនែំយណីរការអាជីវកម្មរបស់គណៈបគប់បគងនិងដផ្អកយៅយលីភស្ញតាងសវនកម្មដែល
បានទទួលថាយតីភាពមិនបបាកែោសារវន្យកីតមានយ�ងីដែលពាក់ព័ន្ធនរឹងបពរឹតិ្ការណ៍ឬលក្ខណ្ឌ ដែលអាចមានភាពមិនចបាស់លាស់យៅយលីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារយែីម្បីបន្
និរន្រភាពមនែំយណីការអាជីវកម្មឬយទ។បបសិនយបីយយងីខ្ញ ំសនិ្ដ្ឋា នថាមានភាពមិនបបាកែបបោោសារវន្យយងីខ្ញ ំតបមរូវឲ្យមានការទាញចំណ្ប់អារម្មណ៍យៅក្ញងរបាយការណ៍
របស់សវនករយៅយលីការបង្ហា ញដែលពាក់ព័ន្ធយៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញឬបបសិនយបីការបង្ហា ញមិនបគប់បគាន់យយងីខ្ញំបតរូវបញ្ជា ក់យៅក្ញងមតិយោបល់របស់យយងីខ្ញ។ំការ
សនិ្ដ្ឋា នរបស់យយងីខ្ញំគឺដផ្អកយៅយលីភស្ញតាងសវនកម្មដែលទទួលបានរហូតែល់មថងៃមនរបាយការណ៍សវនកម្ម។យទាះោោោ ងណ្បពរឹត្កិារណ៍ឬលក្ខណ្ឌ នាយពលអនាគត
អាចបណ្្លឲ្យធនាគារបពា្ឈប់ការបន្និរន្រភាពមនែំយណីរការអាជីវកម្ម។

■ វាយតមមលៃការបង្ហា ញោរមួរចនាសម្ពន្ធនងិខលៃរឹមសារមនរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរមួទាងំការបង្ហា ញថាយតីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញបង្ហា ញបបតបិតិ្ការោមូលដ្ឋា ននងិបពរឹត្កិារណ៍
យៅក្ញងការទទួលបានការបង្ហា ញដែលបតរឹមបតរូវ។

យយងីខ្ញ ំទាក់ទងោមួយបករុមបបរឹកសាភិបាលពាក់ព័ន្ធយៅនរឹងបញ្ហា យផ្សងៗែូចោវសិាលភាពនិងយពលយវលាមនការយធវីសវនកម្មនិងការរកយ�ញីពីសវនកម្មសំខាន់ៗរមួទាងំកងវះខាតសំខាន់ៗ
មនការបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ញងដែលបានរកយ�ញីយៅក្ញងអំ�ញងយពលយធវីសវនកម្មរបស់យយងីខ្ញ ំ។

តំណ្ងបករុមហ៊ញនឌី�័យធ៍(យខមបូឌា)ខូអិលធីឌី

ខូយគីមយលង
Partner

រាជធានីភ្ំយពញបពះរាោណ្ចបកកម្ពញោ

មថងៃទ2ី2ដខមីនាឆ្្2ំ019

តារាងតុល្រយការ

នាមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018
មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

កណំតស់មា្គ ល់ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

បទព្យសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ញងមែ 4 151,000,293 606,719,177 68,986,300 278,497,693

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារោតិមនកម្ពញោ 5 435,961,811 1,751,694,557 207,289,364 836,827,162

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារនានា 6 206,626,043 830,223,441 84,923,895 342,837,764

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន-សញទ្ធ 7 1,820,441,489 7,314,533,903 1,227,372,821 4,954,904,078

បទព្យរ រឹបអូសបាន 8 – – 601,375 2,427,751

មូលបបតវនិិយោគ 9 32,991,260 132,558,883 16,849,632 68,021,964

បទព្យសកម្មយផ្សងៗ 10 25,410,240 102,098,344 16,688,282 67,370,595

បទព្យសកម្មពន្ធពនយារ 17(ខ) 2,777,188 11,158,741 1,970,251 7,953,903

បទព្យសកម្មអរូបី 11 2,647,070 10,635,927 1,765,748 7,128,325

បទព្យនិងបរក្ិារ 12 28,440,671 114,274,616 12,903,247 52,090,408

បទព្យសកម្មសរញប 2,706,296,065 10,873,897,589 1,639,350,915 6,618,059,643

បំណញ លនិងមូលធន

បំណញ ល

បបាក់បយញ្ញីពីអតិថិជន 13 2,175,102,256 8,739,560,865 1,264,493,344 5,104,759,630

បបាក់កម្ចី 14 80,155,740 322,065,763 86,500,001 349,200,504

អនញបំណញ លបនាទៃ ប់បន្សំ 15 93,000,000 373,674,000 55,000,000 222,035,000

បំណញ លយផ្សងៗ 16 28,736,249 115,462,248 22,114,413 89,275,885

បំណញ លពន្ធយលីបបាក់ចំយណញ 17(ក) 17,280,540 69,433,210 11,039,391 44,566,021

បំណញ លសរញប 2,394,274,785 9,620,196,086 1,439,147,149 5,809,837,040

មូលធន

យែីមទញន 18 165,000,000 662,970,000 125,000,000 504,625,000

បបាក់ចំយណញរកសាទញក 147,021,280 590,731,503 75,203,766 303,597,603

មូលធនសរញប 312,021,280 1,253,701,503 200,203,766 808,222,603

បំណញ លនិងមូលធនសរញប 2,706,296,065 10,873,897,589 1,639,350,915 6,618,059,643

កំណត់សមា្គ ល់ែូចមានភាជា ប់ោមួយពីទំព័រទី50យៅ81គឺោដផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយនះ។

44          របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018          45



របាយការណ៍លទ្ធផល

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទដែលបានបញ្ចប់មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018
មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

កណំតស់មា្គ ល់ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ចំណូលពីការបបាក់ 19 183,476,436 737,208,320 125,830,819 507,979,016

ចំណ្យយលីការបបាក់ 20 (47,004,497) (188,864,069) (38,712,362) (156,281,805)

ចំណូលសញទ្ធពីការបបាក់ 136,471,939 548,344,251 87,118,457 351,697,211

ចំណូលកមបមនិងយជីងសា 21 31,072,166 124,847,963 21,873,479 88,303,235

ចំណ្យកមបមនិងយជីងសា 22 (8,356,322) (33,575,702) (5,779,243) (23,330,804)

ចំណូលកមបមនិងយជីងសាសញទ្ធ 22,715,844 91,272,261 16,094,236 64,972,431

ចំណូលបបតិបត្ិការយផ្សងៗ 23 1,471,050 5,910,679 30,502 123,137

ចំណ្យបញគ្គលិក 24 (35,287,536) (141,785,320) (21,259,401) (85,824,202)

ចំណ្យបបតិបត្ិការ 25 (20,344,018) (81,742,264) (13,994,201) (56,494,590)

ចំណ្យរលំស់ 26 (5,098,437) (20,485,520) (3,261,205) (13,165,485)

បបាក់ចំយណញពីបបតិបត្ិការ 99,928,842 401,514,087 64,728,388 261,308,502

សំវធិានធនយលីឥណទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័ 7 (9,652,132) (38,782,266) (6,758,546) (27,284,250)

បបាក់ចំយណញមញនបង់ពន្ធ 90,276,710 362,731,821 57,969,842 234,024,252

ចំណ្យពន្ធយលីបបាក់ចំណូល 17(គ) (18,459,196) (74,169,050) (11,780,679) (47,558,601)

បបាក់ចំយណញសញទ្ធក្ញងបគា 71,817,514 288,562,771 46,189,163 186,465,651

កំណត់សមា្គ ល់ែូចមានភាជា ប់ោមួយពីទំព័រទី50យៅ81  គឺោដផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយនះ។

របាយការណ៍ស្ីពីបផកមបកមរួលមូលធន

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទដែលបានបញ្ចប់មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018

យែីមទញន បញពវលាភភាគហ៊ញន បបាក់ចំយណញរកសាទញក សរញប

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018

នាមថងៃទ1ីដខមករាឆ្្2ំ018 125,000,000 – 75,203,766 200,203,766

ការបដនថាមយែីមទញន 40,000,000 – – 40,000,000

បបាក់ចំយណញសញទ្ធក្ញងបគា – – 71,817,514 71,817,514

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 165,000,000 – 147,021,280 312,021,280

សមតញល្យោពាន់យរៀលនាមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 662,970,000 – 590,731,503 1,253,701,503

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

នាមថងៃទ1ីដខមករាឆ្្2ំ017 52,643,000 18,357,000 58,014,603 129,014,603

បំដបលៃងពីបញពវលាភភាគហ៊ញន 18,357,000 (18,357,000) – –

បំដបលៃងពីបបាក់ចំយណញរកសាទញក 29,000,000 – (29,000,000) –

ការបដនថាមយែីមទញន 25,000,000 – – 25,000,000

បបាក់ចំយណញសញទ្ធក្ញងបគា – – 46,189,163 46,189,163

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017 125,000,000 – 75,203,766 200,203,766

សមតញល្យោពាន់យរៀលនាមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017 504,625,000 – 303,597,603 808,222,603

កំណត់សមា្គ ល់ែូចមានភាជា ប់ោមួយពីទំព័រទី50យៅ81គឺោដផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយនះ។
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របាយការណ៍រំហូរទឹកកបាក់

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទដែលបានបញ្ចប់មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

កណំតស់មា្គ ល់ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

រហូំរទរឹកបបាក់ពីសកម្មភាពបបតបិត្កិារ

បបាក់ចំយណញមញនបង់ពន្ធ 90,276,710 362,731,821 57,969,842 234,024,252

កំដណតបមរូវ៖

រលំស់ 26 5,098,437 20,485,520 3,261,205 13,165,485

សំវធិានធនយលីឥណទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័ 7 9,652,132 38,782,266 6,758,546 27,284,250
ការខាតបង់/(ចំយណញ)ពីការលក់យចញមន
បទព្យនិងបរក្ិារ

(9,639) (38,730) 64,160 259,014

ការខាតបង់ពីការលក់យចញមនបទព្យរ រឹបអូសបាន 128,501 516,317 106,346 429,319

ការលញបយចាលមនបទព្យរ រឹបអូសបាន 421,551 1,693,792 – –

ចំណូលសញទ្ធពីការបបាក់ (136,471,939) (548,344,251) (87,118,457) (351,697,211)

(30,904,247) (124,173,265) (18,958,358) (76,534,891)

បដបមបបមរួលមន៖

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារោតិមនកម្ពញោ (120,025,943) (482,264,239) (60,294,481) (243,408,818)

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារនានា (29,901,833) (120,145,565) 18,396,843 74,268,054

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន (599,318,560) (2,408,061,974) (446,631,155) (1,803,049,973)

បទព្យសកម្មយផ្សងយទៀត (8,721,958) (35,044,827) (8,470,258) (34,194,432)

បបាក់បយញ្ញីពីអតិថិជន 910,508,354 3,658,422,566 429,711,825 1,734,746,638

បំណញ លយផ្សងៗ 6,282,911 25,244,736 9,263,352 37,396,152

សាច់បបាក់ទទួលបាន/(យបបីក្ញង)បបតិបត្ិការ 127,918,724 513,977,432 (76,982,232) (310,777,270)

ការបបាក់ទទួលបាន 180,413,122 724,899,924 122,892,434 496,116,756

ការបបាក់បានបង់ (46,903,939) (188,460,027) (59,752,092) (241,219,195)

ពន្ធយលីបបាក់ចំណូលបានបង់ 17(ក) (13,024,984) (52,334,386) (9,188,095) (37,092,340)
សាច់បបាក់សញទ្ធទទួលបាន/(យបបីក្ញង)
សកម្មភាពបបតិបត្ិការ

248,402,923 998,082,943 (23,029,985) (92,972,049)

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

កណំតស់មា្គ ល់ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

រហូំរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពវនិយិោគ

មូលបបតវនិិយោគ (16,141,628) (64,857,061) 8,523,414 34,409,022

ការទិញបទព្យសកម្មអរូបី 11 (1,289,293) (5,180,379) (220,561) (890,405)

ការទិញបទព្យនិងបរក្ិារ 12 (20,231,276) (81,289,267) (5,855,013) (23,636,687)

សាច់បបាក់បានពីការលក់បទព្យនិងបរក្ិារ 13,025 52,334 4,055 16,370

សាច់បបាក់បានពីការលក់បទព្យរ រឹបអូសបាន 51,322 206,212 1,139,341 4,599,520
សាច់បបាក់សញទ្ធ(យបបីក្ញង)/
ទទួលបានពីសកម្មភាពវនិិយោគ

(37,597,850) (151,068,161) 3,591,236 14,497,820

រហូំរសាចប់បាកពី់សកម្មភាពហរិញ្ញប្បទាន

សាច់បបាក់បានពីការដ្ក់ទញនបដនថាម 40,000,000 160,720,000 25,000,000 100,925,000

សាច់បបាក់ទទួលបានពីបបាក់កម្ចី 128,724,739 517,216,001 63,000,000 254,331,000

ការទូទាត់សងបបាក់កម្ចី (135,069,000) (542,707,242) (44,499,999) (179,646,496)

សាច់បបាក់ទទួលបានពីអនញបំណញ លបនាទៃ ប់បន្សំ 40,000,000 160,720,000 30,000,000 121,110,000

ការទូទាត់សងអនញបំណញ លបនាទៃ ប់បន្សំ (2,000,000) (8,036,000) – –

សាច់បបាក់សញទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពហរិញ្ញប្បទាន 71,655,739 287,912,759 73,500,001 296,719,504

   
ការយកីនយ�ងីសញទ្ធមនសាច់បបាក់
និងសាច់បបាក់សមមូល

282,460,812 1,134,927,541 54,061,252 218,245,275

សាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូលនាយែីមបគា 161,218,459 650,838,919 107,157,207 432,593,645

លំយអៀងពីការបូ្ររូបិយប័ណ្ណ – (3,063,151) – –

សាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូលនាចញងបគា 27 443,679,271 1,782,703,309 161,218,459 650,838,920

កំណត់សមា្គ ល់ែូចមានភាជា ប់ោមួយពីទំព័រទី50យៅ81គឺោដផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយនះ។

48          របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2018          49



កំណត់សមា្្រល់យលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទដែលបានបញ្ចប់មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018

1. ព័ត៌មានទូយៅ
ធនាគារវឌ្ឍនៈអាសញីចំកាត់យៅកាត់ថា(“ធនាគារ”)បានចញះបញជា ីយៅកម្ពញោយៅមថងៃទី25ដខតញលាឆ្្1ំ996ោមួយបកសងួពាណិជជាកម្មយបកាមការចញះបញជា ីយលខCo.322/97Eនិងបាន
ចាប់យផ្ីមយធវីបបតិបត្ិការអាជីវកម្មយៅមថងៃទ2ី5ដខតញលាឆ្្1ំ996។យៅមថងៃទី28ដខវចិឆេិកាឆ្្2ំ006ធនាគារោតិមនកម្ពញោបានផ្ល់អាោ្ប័ណ្ណអចិមសន្យ៍យលខ14ែល់ធនាគារ។

សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារគឺផ្ល់យសវាកម្មធនាគារនិងយសវាកម្មហរិញ្ញវតថាញដែលពាក់ព័ន្ធយៅក្ញងបពះរាោណ្ចបកកម្ពញោ។ពញំមានការផ្លៃ ស់ប្ូរោសារវន្យៅយលីសកម្មភាពចម្បងរបស់
ធនាគារយៅក្ញងការយិបរយិចឆេទយនះយទ។

ការោិល័យចញះបញជា ីរបស់ធនាគារមានទីតាងំសថាិតយៅអគារយលខ141,146,148និង148អាយបយសយែមហាវថិីបពះសីហនញនិងផទៃះយលខ15និង153អាយបយសផលៃូវយលខ278ភូមិទី4
សង្ក ត់បរឹងយកងកង1ខណ្ឌ ចំការមនរាជធានីភ្ំយពញបពះរាោណ្ចបកកម្ពញោ។

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញបតរូវបានអនញម័តឲ្យយចញផសាយយដ្យបករុមបបរឹកសាភិបាលយៅមថងៃទី22ដខមីនាឆ្្2ំ019។

2. យគាលនយោបាយគណយនយ្យសំខាន់ៗ
យគាលនយោបាយគណយនយ្យសំខាន់ៗដែលបានយបបីបបាស់ក្ញងការយរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថាញ យនះមានដចងែូចខាងយបកាម។យគាលនយោបាយទាងំអស់យនះបតរូវបានយបបីបបាស់ោសង្គតិភាព
យៅរាល់ការយិបរយិចឆេទទាងំអស់យលីកដលងដតមានការបញ្ជា ក់យផ្សងពីយនះ។

(a) មូលដ្ឋា នមនការយរៀបចំ

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញបតរូវបានយរៀបចំយ�ងីយដ្យអនញយលាមយៅតាមស្ង់ដ្រគណយនយ្យកម្ពញោនិងបទបញ្ញតិ្និងយគាលការណ៍ដណនាំទាក់ទងយៅនរឹងគណយនយ្យរបស់ធនាគារោតិ
មនកម្ពញោ។

(b) មូលដ្ឋា នមនការវាស់ដវង

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារបតរូវបានយរៀបចំយ�ងីយដ្យអនញយលាមយៅតាមស្ង់ដ្រគណយនយ្យកម្ពញោនិងបទបញ្ញត្ិនិងយគាលការណ៍ដណនាំទាក់ទងនរឹងគណយនយ្យរបស់
ធនាគារោតិមនកម្ពញោ។

(c) រូបិយប័ណ្ណយគាលនិងរូបិយប័ណ្ណសបមាប់កំណត់បង្ហា ញ

រូបិយប័ណ្ណោតិមនបពះរាោណ្ចបកកម្ពញោគឺបបាក់យរៀល។យដ្យសារធនាគារយធវីបបតិបតិ្ការនិងកត់បតារាល់បញជា ីគណយនយ្យរបស់ខលៃួនដផ្អកយលីមូលដ្ឋា នបបាក់ែញលាលៃ រអាយមរិកអ្កបគប់បគង
បានកំណត់បបាក់ែញលាលៃ រអាយមរិកោរូបិយប័ណ្ណយគាលនិងរូបិយប័ណ្ណសបមាប់កំណត់បង្ហា ញយបពាះវា្ លៃញះបញ្្ច ងំពីខលៃរឹមសារយសែឋាកិច្ចមនបបភពបពរឹតិ្ការណ៍និងកាលៈយទសៈរបស់ធនាគារ។

សកម្មភាពបបតិបត្ិការោរូបិយបណ័្ណយផ្សងៗយទៀតយបរៅពីបបាក់ែញលាលៃ រអាយមរិកបតរូវបានប្ូរយៅោបបាក់ែញលាលៃ រអាយមរិកយដ្យយបបីអបតាប្ូរបបាក់យៅមថងៃបបតបិត្កិារយនាះ។សមតញល្យមន
បទព្យសកម្មរូបិយវតថាញនិងបំណញ លរូបិយវតថាញនាកាលបរយិចឆេទរាយការណ៍ដែលោរូបិយប័ណ្ណយផ្សងយទៀតយបរៅពីបបាក់ែញលាលៃ រអាយមរិកបតរូវបានបូ្រយៅោបបាក់ែញលាលៃ រអាយមរិកយដ្យយបបីអបតា
ប្ូរបបាក់នាកាលបរយិចឆេទយនាះ។ភាពលំយអៀងពីការបូ្ររូបិយប័ណ្ណដែលយកីតមកពីការប្ូរយនាះបតរូវបានទទួលសា្គ ល់យៅក្ញងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(d) ការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញោបបាក់យរៀល

យដ្យយគារពតាមចបាប់សី្ពីគណយនយ្យនិងសវនកម្មចញះមថងៃទី11ដខយមសាឆ្្2ំ016តបមរូវឲ្យមានការបកដបបរូបិយប័ណ្ណពីែញលាលៃ រអាយមរិកយៅោបបាក់យរៀលក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ។

ការបកដបបរបិូយប័ណ្ណពីែញលាលៃ រអាយមរិកយៅោបបាក់យរៀលដែលបានបង្ហា ញយៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញគីយែីម្បីអនញយលាមយៅតាមបបកាសយលខធ7-07-164ចញះមថងៃទី13ដខធូ្
ឆ្្2ំ007មនធនាគារោតិមនកម្ពញោទាក់ទិននរឹងការយរៀបចំនងិការកំណត់បង្ហា ញយៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញនងិបានយបបីនូវអបតាបូ្របបាក់ផលៃូវការយដ្យ1ែញលាលៃ រអាយមរិកយស្មនីរឹង
4,018យរៀលនាមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018(នាមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ017៖1ែញលាលៃ រអាយមរិកយស្មីនរឹង4,037យរៀល)ដែលបានយចញផសាយយដ្យធនាគារោតិមនកម្ពញោ។

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញដែលបង្ហា ញោរូបិយប័ណ្ណបបាក់យរៀលមិនបតរូវបានយធវីសវនកម្មនិងមិនបតរូវបានយកមកបកបសាយថាតួយលខបបាក់ែញលាលៃ រអាយមរិកបតរូវបានបូ្រយៅោបបាក់យរៀល
ឬនរឹងបតរូវបូ្រោបបាក់យរៀលនាយពលអនាគតតាមអបតាប្ូរបបាក់យនះឬអបតាប្ូរបបាក់យផ្សងយទៀតយនាះយ�យី។

(e) ការបាោ ន់សា្ម ននិងការវនិិចឆេ័យ

ការយរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញតបមរូវឲ្យអ្កបគប់បគងយធវកីារវនិចិឆេយ័បាោ ន់សា្ម ននងិសន្មតដែលមានផលបោះពាល់ែល់ការអនញវត្នូវយគាលនយោបាយគណយនយ្យនងិចំនួនមន
បទព្យសកម្មបំណញ លចំណូលនិងចំណ្យដែលបានរាយការណ៍។លទ្ធផលោក់ដស្ងអាចខញសពីការបាោ ន់សា្ម នទាងំយនាះ។

ការបាោ ន់សា្ម ននងិការសន្មតដែលពាក់ព័ន្ធបតរូវបានបតរួតពិនិត្យោបបចា។ំការដកដបបយលីការបាោ ន់សា្ម នគណយនយ្យបតរូវបានទទួលសា្គ ល់នងិកត់បតាយៅក្ញងការយិបរយិចឆេទដែលការ
បាោ ន់សា្ម នយនាះបតរូវបានដកដបបនិងការយិបរយិចឆេទអនាគតដែលបោះពាល់យដ្យការដកដបបយនាះ។

សបមាប់ការបាោ ន់សា្ម នការសន្មតនិងការវនិិចឆេ័យគណយនយ្យសំខាន់ៗសូមយោងយៅកំណត់សមា្គ ល់ទី3។

(f) ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថាញ

បទព្យសកម្មនិងបំណញ លហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគាររមួមានសាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូលឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនមូលបបតវនិិយោគគណនីបតរូវទទួលយផ្សងៗបបាក់បយញ្ញីពី
អតិថិជនបបាក់កម្ចីនិងគណនីបតរូវទូទាត់យផ្សងៗ។យគាលនយោបាយគណយនយ្យយលីការទទួលសា្គ ល់និងការវាយតមមលៃនូវសមាសធាតញទាងំយនះបតរូវបានបង្ហា ញយៅក្ញងយគាលនយោបាយ
គណយនយ្យយដ្យដ�កពីគ្ា។

(g) មួលដ្ឋា នមនការសរញបរមួ

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគាររមួមានរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ការោិល័យកណ្្លនងិសាខានានា។សមតញល្យនងិបបតបិតិ្ការអនរ្-ការោិល័យទាងំអស់បតរូវបាន
លញបយចាល។

(h) សាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូល

សាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូលរមួមានសាច់បបាក់និងសមតញល្យធនាគារបបាក់បយញ្ញីគា្ម នកាលកំណត់និងការវនិិយោគរយៈយពលខលៃីដែលអាចបូ្រោសាច់បបាក់បានក្ញងរយៈយពល
3ដខឬតិចោងយនះចាប់ពីយពលបានទិញនិងអាចប្ូរោសាច់បបាក់បានយហយីមានហានិភ័យតិចតួចចំយពាះការផ្លៃ ស់បូ្រតមមលៃ។

(i) ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនបតរូវបានរាយការណ៍ក្ញងតារាងតញល្យការតាមបបាក់យែីមយៅសល់នងិចំណូលការបបាក់បង្គរយដ្យែកចំនួនទាងំឡាយណ្ដែលបានលញបយចាលនងិ
សំវធិានធនោក់លាក់និងទូយៅសបមាប់ឥណទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័។

(j) សំវធិានធនសបមាប់ឥណទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័និងការលញបយចាលមនឥណទាន

យែីម្បីយគារពតាមយសចក្ីដណនាំរបស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនទាងំអស់បតរូវបានយធវីចំណ្ត់ថ្ាក់តាមសមតថាភាពការសងមនភាគីកូនបំណញ ល។សមតថាភាព
ការសងយនះបតរូវបានកំណត់យដ្យបទពិយសាធន៍បង់បបាក់នាអតីតកាលសាថា នភាពហរិញ្ញវតថាញរបស់កូនបំណញ លសាថា នភាពអាជីវកម្មនិងការពយាកររហូំរសាច់បបាក់សមតថាភាពកូនបំណញ ល
និង្ នទៃៈមនការសងបរោិកាសហរិញ្ញវតថាញនិងគញណភាពមនការយរៀបចំឯកសារទាងំឡាយ។

បដនថាមយលីព័ត៌មានគញណភាពខាងយលីចំនួនមថងៃហួសកាលកំណត់បង់បបាក់ក៏បតរូវបានរាប់បញ្ចូ លែូចខាងយបកាម៖

ចណំ្តថ្់ាក់ ចនំនួមថងៃហសួកាលកណំតស់ង អបតាសំវធិានធន

រយៈយពលខលៃី
(មួយឆ្្ឬំតិចោងមួយឆ្្)ំ

រយៈយពលដវង
(មួយឆ្្យំ�ងីយៅ)

ទូយៅ

ឥណទានធម្មតា/ស្ង់ដ្រ តិចោង15មថងៃ តិចោង30មថងៃ 1%

ោកល់ាក់

ឥណទានឃ្លៃ យំមីល 15មថងៃ–30មថងៃ 30មថងៃយ�ងីយៅ 3%

ឥណទានយបកាមស្ង់ដ្រ 31មថងៃ–60មថងៃ 90មថងៃយ�ងីយៅ 20%

ឥណទានោប់សង្សយ័ 61មថងៃ–90មថងៃ 180មថងៃយ�ងីយៅ 50%

ឥណទានបាត់បង់ 91មថងៃយ�ងីយៅ 360មថងៃយ�ីងយៅ 100%

ភាគរយអប្បបរមាមនសំវធិានធនយលីឥណទាននិងបញយរបបទានោប់សង្សយ័បតរូវបានកំណត់យដ្យដផ្អកយៅតាមចំណ្ត់ថ្ាក់ដែលបានចាត់។យៅយពលមានព័ត៌មានដែលអាចទញកចិត្
បានថាបំណញ លបាត់បង់យកីតមានយ�ងីយបចីនោងតបមរូវការអប្បបរមាយនាះសំវធិានធនបដនថាមនរឹងបតរូវបានយធវីយ�ងី។

សំវធិានធនខាងយលីបតរូវបានយធវីយ�ងីយដ្យមិនគិតពីតមមលៃមនបទព្យបញ្្ច ំយទយលីកដលងដតបទព្យបញ្្ច ំយនាះោសាច់បបាក់ដែលបានតមកល់យៅធនាគារ។យៅក្ញងករណីដែលឥណទាន
ចាត់ោ“បាត់បង់”យនាះបទព្យបញ្្ច ំទាងំអស់នរឹងអាចបតរូវបានពិចារណ្។

ឥណទានដែលមិនអាចទារបានឬចំដណកមនឥណទានដែលចាត់ោឥណទានអាបកក់បតរូវបានលញបយចាលបនាទៃ ប់ពីមានការគិតគូរយៅយលីតមមលៃលក់បានមនបទព្យបញ្្ច ំយហយីបបសិនយបី
យៅយពលដែលអ្កបគប់បគងវនិិចឆេ័យយ�ញីថាពញំមានសង្រឹមនរឹងទារបាននូវឥណទានទាងំយនាះមកវញិយទ។

ការបបមូលមកវញិនូវឥណទានដែលបានលញបបំបាត់យចាលនិងការបញ្ចូ លមកវញិនូវសំវធិានធនពីមញនបតរូវបានបង្ហា ញដ្ច់យដ្យដ�ករមួោមួយនរឹងការដបបបបរួលសញទ្ធមនសំវធិានធន
សបមាប់ឥណទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័ក្ញងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

សំវធិានធនបតរូវបានអនញវត្ដែលរមួបញ្ចូ លទាងំបបាក់កម្ចីែញលនិងផលិតផលហរិញ្ញវតថាញែមទយទៀតមិនថាបានរាយការណ៍យៅក្ញងតារាងតញល្យការឬយបរៅតារាងតញល្យការយទ។សំវធិាន
ធនអប្បបរមាចាបំាច់សបមាប់ឥណទានបាត់បង់បតរូវបានយធវីយ�ងីអាបស័យយលីចំណ្ត់ថ្ាក់មនទៃិលសង្សយ័ដែលពាក់ព័ន្ធយដ្យមិនគិតពីបទព្យសម្បតិ្(យលីកដលងសាច់បបាក់)ដែល
បតរូវបានដ្ក់ោបទព្យធានាលញះបតាដតមានព័ត៌មានយផ្សងយទៀតដែលចង្អញលបង្ហា ញថាកាន់ដតអាបកក់។

ទាងំកត្ាហួសកាលកំណត់និងកត្ាគញណភាពឥណទានបតរូវបានគិតចូលក្ញងការយធវីចំណ្ត់ថ្ាក់ឥណទាននិងសំវធិានធនយលីឥណទាន។
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(k) ការបបាក់ព្យួរទញក

ការបបាក់ព្ួយរទញកបង្ហា ញនូវការបបាក់យលីឥណទានមិនែំយណីរការដែលបានកត់បតាោការបបាក់ព្ួយរទញកយហយីវាមិនបតរូវបានកត់បតាោចំណូលយនាះយទលញះបតាដតវាទទួលបានយបកាម
មូលដ្ឋា នសាច់បបាក់សញទ្ធ។

ការបបាក់ព្យួរទញកបតរូវបានបង្ហា ញយដ្យែកយចញពីការបបាក់ដែលបតរូវទទួលបាន។

(l) បទព្យរ រឹបអូសបាន

បទព្យរ រឹបអូសបានរមួមានអចលនបទព្យដែលបតរូវបានកត់បតាតាមតមមលៃឥណទានពាក់ព័ន្ធដែលយៅសល់ឬការបាោ ន់បបមាណតមមលៃសមបសបរបស់បទព្យយនាះយៅមថងៃរ រឹបអូសយដ្យយក
មួយណ្ដែលតូចោង។

(m) មូលបបតវនិិយោគ

ការវនិិយោគរកសាទញករហូតែល់កាលកំណត់គឺបតរូវបានកត់បតាតាមវធិីសាសស្រលំស់មថលៃយែីមយដ្យយបបីអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពែកការខាតបង់យលីឱនភាពមនតមមលៃ។

(n) បទព្យសកម្មយផ្សងៗ

បទព្យសកម្មយផ្សងៗបតរូវបានកត់បតាយៅតាមតមមលៃយែីម។ការបាោ ន់សា្ម នតមមលៃបទព្យបតរូវបានយធវីយ�ងីយលីគណនីបតរូវទទួលោប់សង្សយ័យោងតាមការពិនតិ្យយលីសមតញល្យយៅសល់
នាកាលបរយិចឆេទមនរបាយការណ៍។

(o) បទព្យសកម្មអរូបី

បទព្យសកម្មអរូបីរមួមានកម្មវធិីកញំព្ូយទ័រដែលរាប់បញ្ចូ លមថលៃយែីមយៅយពលទិញនិងមថលៃយែីមក្ញងការបយងកីតនិងអភិវឌ្ឍកម្មវធិីកញំព្ូយទ័រដែលមិនដមនោដផ្កភាជា ប់បបតិបត្ិការរបស់យបគឿង
មាោ សញីនកញំព្ូយទ័រយហយីវាបតរូវបានកំណត់តមមលៃយដ្យយកមថលៃយែីមែករលំស់បង្គរនិងឱនភាពមនតមមលៃបង្គរបបសិនយបីមាន។តមមលៃកម្មវធិីកញំព្ូយទ័រគឺបតរូវយធវីរលំស់តាមអាយញកាលយបបីបបាស់
បាោ ន់សា្ម នចាប់ពី3យៅ20ឆ្្។ំ

ចំណ្យដែលយកីតយ�ងីក្ញងការយធវីគយបមាងឬការវាយតមមលៃនូវសំយណីកម្មវធិីកញំព្ូយទ័រឬការដថទាំយបកាយយពលដ្ក់ឲ្យយបបីបបាស់មិនបតរូវបានចាត់ចូលោមថលៃយែីមយនាះយទ។

(p) បទព្យនិងបរក្ិារ

(i) បទព្យនិងបរក្ិារបានកត់បតាតាមតមមលៃយែីមែករលំស់បង្គរនិងការខាតបង់មនឱនភាពតមមលៃបង្គរបបសិនយបីមាន។យៅយពលដែលធាតញមនបទព្យនិងបរក្ិាររមួបញ្ចូ លនូវសមាសធាតញ
សំខាន់ៗដែលមានអាយញកាលកំណត់យបបីបបាស់ខញសៗគ្ាបទព្យទាងំយនាះបតរូវបានចាត់ទញកោធាតញយផ្សងគ្ាមនបទព្យនិងបរក្ិារ។

(ii) រលំស់យលីបទព្យនងិបរក្ិារបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ោចំណ្យក្ញងរបាយការណ៍លទ្ធផលយដ្យដផ្អកយលីមូលដ្ឋា នរលំស់យថរតាមអាយញកាលយបបីបបាស់បាោ ន់សា្ម នរបស់បទព្យនងិ
បរក្ិារនីមួយៗតាមអបតាែូចខាងយបកាម៖

អាយញកាលយបបបីបាស់

ការជញសជញលដកលម្អអគារជួល 1–10ឆ្្ ំ

បរក្ិារការោិល័យយបគឿងសង្ហា រមិនិងបរក្ិារ 5ឆ្្ ំ

ោនយន្ 5ឆ្្ ំ

កញំព្ូយទ័រនិងសមា្ភ រព័ត៌មានវទិយា 3–6ឆ្្ ំ

បទព្យកំពញងសាងសង់មិនបតរូវបានរលំស់រហូតែល់យពលដែលបទព្យយនាះបតរូវបានសង់រចួនិងដ្ក់ឲ្យយបបីបបាស់។

(iii)ការចំណ្យបនាទៃ ប់ដែលពាក់ព័ន្ធយៅនរឹងដផ្កមួយមនបទព្យនិងបរក្ិារដែលបានទទួលសា្គ ល់រចួមកបតរូវបានបូកបញ្ចូ លយៅក្ញងតមមលៃយោងមនដផ្កយនាះយៅយពលដែលអតថាបបយោជន៍
យសែឋាកិច្ចនាយពលអនាគតអាចយកីតមានយ�ងីសបមាប់ធនាគារយៅក្ញងលក្ខណ្ឌ ដែលយលីសពីស្ង់ដ្រយែីមមនបទព្យសកម្មដែលមានបសាប់។រាល់ការចំណ្យបនាទៃ ប់យផ្សងយទៀត
បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ោបនទៃញកចំណ្យយៅក្ញងការយិបរយិចឆេទដែលបានយកីតយ�ងី។

(iv)ចំយណញឬខាតពីការយបាះយចាលឬការលក់យចញមនបទព្យនិងបរក្ិារណ្មួយបតរូវបានកំណត់យដ្យភាពខញសគ្ារវាងសាច់បបាក់ចំណូលសញទ្ធពីការលក់និងតមមលៃយោងមនបទព្យ
និងបរក្ិារយនាះយហយីបតរូវបានទទួលសា្គ ល់យៅក្ញងរបាយការណ៍លទ្ធផលយៅមថងៃយបាះយចាលឬលក់យចញ។

(v) បទព្យនិងបរក្ិារដែលបានែករលំស់អស់យហយីបតរូវបានរកសាទញកក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរហូតែល់មថងៃដែលបទព្យនិងបរក្ិារទាងំយនាះបតរូវបានលក់ឬលញបយចាល។

(q) ឱនភាពមនតមមលៃ

(i) បទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញ

បទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញបតរូវបានវាយតមមលៃនាកាលបរយិចឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗយែីម្បីកំណត់ថាយតីមានភស្ញតាងណ្មួយដែលបង្ហា ញថាបទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញទាងំយនាះមាន
ឱនភាពមនតមមលៃ។បទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញបតរូវបានចាត់ទញកថាមានឱនភាពមនតមមលៃបបសិនយបីមានយហតញការណ៍មួយឬយបចីនជះឥទ្ធិពលោអវជិជាមានយៅយលីរហូំរសាច់បបាក់បាោ ន់សា្ម ន



នាយពលអនាគតរបស់បទព្យសកម្មយនាះ។ករណីយនះមិនបតរូវបានយបបីសបមាប់ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថជិនយនាះយទយដ្យវាមានយគាលនយោបាយគណយនយ្យយដ្យដ�កយៅ
ក្ញងកំណត់សមា្គ ល់2(ញ)។

ការខាតបង់យលីឱនភាពមនបទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញបតរូវបានគណនាយលីភាពខញសគ្ារវាងតមមលៃយោងនិងតមមលៃបច្ចញប្បន្មនរហូំរសាច់បបាក់រពំរឹងនរឹងទទួលបាននាយពលអនាគតយដ្យ
យធវីអប្បហារយដ្យយបបីអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពយែីម។

រាល់បទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញយទាលសារវន្បតរូវបានបតរួតពិនតិ្យឱនភាពមនតមមលៃតាមមូលដ្ឋា នយទាល។បទព្យសកម្មយៅសល់បតរូវបានវាយតមមលៃោកញ្ច ប់ក្ញងបករុមបទព្យសកម្មដែល
មានហានិភ័យឥណទានបសយែៀងគ្ា។

រាល់ការខាតបង់យលីឱនភាពមនតមមលៃបតរូវបានទទួលសា្គ ល់យៅក្ញងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

រាល់ការខាតបង់យលីឱនភាពមនតមមលៃបតរូវែកយចញបបសិនយបីមានបពរឹត្ិការណ៍យកីតយ�ងីយបកាយពីការទទួលសា្គ ល់ការខាតបង់យលីឱនភាពមនតមមលៃតបមរូវឲ្យែកយចញ។

(ii) បទព្យសកម្មមិនដមនហរិញ្ញវតថាញ

តមមលៃយោងមនបទព្យសកម្មមិនដមនហរិញ្ញវតថាញ របស់ធនាគារបតរូវបានបតរួតពិនិត្យយ�ងីវញិយៅរាល់កាលបរយិចឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗយែីម្បីកំណត់ថាយតីមានសញ្្ញ ណណ្មួយដែល
បង្ហា ញថាបទព្យសកម្មទាងំយនាះមានឱនភាពមនតមមលៃ។បបសិនយបីមានសញ្្ញ ណយនាះយកីតយ�ីងការបាោ ន់សា្ម នយលីតមមលៃដែលអាចបបមូលបានវញិរបស់បទព្យសកម្មបតរូវបានយធវីយ�ីង។

តមមលៃដែលអាចបបមូលមកវញិបានមនបទព្យសកម្មឬឯកតាបយងកីតសាច់បបាក់គោឺតមមលៃដែលធំោងរវាងតមមលៃយបបីបបាស់នងិតមមលៃសមបសបែកចំណ្យយែីម្បីលក់យចញ។ក្ញង
ការបាោ ន់បបមាណតមមលៃយបបីបបាស់សាច់បបាក់រពំរឹងថានរឹងទទួលបាននាយពលអនាគតបតរូវបានយធវីអប្បហារយៅតមមលៃបច្ចញប្បន្យដ្យយបបីអបតាការបបាក់មញនបងព់ន្ធដែល្ លៃញះបញ្្ច ងំ
ការបាោ ន់បបមាណមនតមមលៃយពលយវលាក្ញងលក្ខណ្ឌ ទីផសារបច្ចញប្បន្និងហានិភ័យោក់លាក់សបមាប់បទព្យសកម្មទាងំយនាះ។សបមាប់យគាលបំណងមនការបតរួតពនិតិ្យយលីឱនភាព
មនតមមលៃបទព្យសកម្មបតរូវបានដ្ក់បញ្ចូ លគ្ាោបករុមតូចៗដែលអាចបយងកីតសាច់បបាក់បានពីការបន្ការយបបីបបាស់យដ្យមិនពរឹងដផ្អកខាលៃ ងំយលីរហូំរសាចប់បាក់មនបទព្យសកម្មែមទ
យទៀតឬបករុមបទព្យសកម្មែមទយទៀតយៅកាត់ថា(“ឯកតាបយងកីតសាច់បបាក់”)។

ការខាតបង់យលីឱនភាពមនតមមលៃបតរូវបានទទួលសា្គ ល់បបសិនយបីតមមលៃយោងមនបទព្យសកម្មមួយឬឯកតាបយងកីតសាច់បបាក់មានចំនួនយលីសពីតមមលៃដែលអាចបបមូលមកបានវញិ។
ការខាតបង់យលីឱនភាពមនតមមលៃបតរូវបានទទួលសា្គ ល់យៅក្ញងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(r) បបាក់បយញ្ញីរបស់អតិថិជន

បបាក់បយញ្ញីរបស់អតិថិជនបតរូវបានកត់បតាតាមតមមលៃយែីម។

(s) បបាក់កម្ចី

បបាក់កម្ចីបតរូវបានកត់បតាតាមចំនួនបបាក់យែីមដែលមិនទាន់បានទូទាត់សង។

(t) អនញបំណញ លបនាទៃ ប់បន្សំ

អនញបំណញ លបតរូវបានចាត់ទញកោបំណញ លហរិញ្ញវតថាញយៅយពលដែលធនាគារមានកាតពវកិច្ចក្ញងការផ្ល់សាច់បបាក់ឬបទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញយៅឲ្យអង្គភាពមួយយផ្សងយទៀតឬបតរូវយដ្ះែូរ
បទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញនិងបំណញ លហរិញ្ញវតថាញោមួយអង្គភាពមួយយផ្សងយទៀតយបកាមលក្ខណ្ឌ អវជិជាមានចំយពាះអង្គភាពយហយីយបីមិនែូយច្ះយទវាបតរូវបានចាត់ទញកោមូលធន។

អនញបំណញ លដែលបតរូវបានអនញម័តយដ្យធនាគារោតិមនកម្ពញោបតរូវបានបញ្ចូ លយៅក្ញងខទៃង់គណនីថ្ាក់ទីពីរយៅក្ញងការគណនាមូលនិធិផ្ទៃ ល់របស់ធនាគារយដ្យអនញយលាមតាម
យគាលការណ៍ដណនាំរបស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោ។អនញបំណញ លបតរូវបានកត់បតាក្ញងមថលៃយែីម។

(u) សំវធិានធន

សំវធិានធនបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ក្ញងតារាងតញល្យការយៅយពលដែលធនាគារមានកាតពវកចិ្ចតាមផលៃូវចបាប់ឬកាតពវកចិ្ចបបយោលនាយពលបច្ចញប្បន្ដែលោលទ្ធផលមនបពរឹត្កិារណ៍
កនលៃងផញតយៅយហយីវាទំនងោអាចតបមរូវឲ្យមានរហូំរយចញនូវអតថាបបយោជន៍យសែឋាកិច្ចក្ញងការបំយពញនូវកាតពវកចិ្ចយនាះ។បបសនិយបីផលបោះពាល់មានលក្ណៈសារវន្សំវធិានធន
បតរូវបានកំណត់យដ្យការយធវីអប្បហាររហូំរសាច់បបាក់ដែលរពំរឹងថានរឹងទទួលបាននាយពលអនាគតយដ្យយបបីអបតាមញនបង់ពន្ធដែល្ លៃញះបញ្្ច ងំពីការបាោ ន់បបមាណមនតមមលៃយពលយវលា
ក្ញងលក្ខណ្ឌ ទីផសារបច្ចញប្បន្និងហានិភ័យោក់លាក់ចំយពាះបំណញ លទាងំយនាះ។

(v) ការទទួលសា្គ ល់បបាក់ចំណូលនិងចំណ្យ

ចំណូលពីការបបាក់បតរូវបានទទួលសា្គ ល់យដ្យដផ្អកយលីមូលដ្ឋា នបង្គរ។យៅយពលដែលគណនីបតរូវបានចាត់ថ្ាក់ោឥណទានមិនែយំណីរការការបបាក់នរឹងបតរូវព្យរួទញកលញះបតាដតវា
ទទួលបានោសាច់បបាក់សញទ្ធ។

ចំណូលពីសកម្មភាពយផ្សងៗរបស់ធនាគារបតរូវបានបង្គរយដ្យយបបីបបាស់មូលដ្ឋា នែូចខាងយបកាម៖

■ កមបមយលីការចាត់ដចងផ្ល់ឥណទាននិងកមបមយជីងសាយលីយសវាកម្មនិងឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថាញបតរូវបានទទួលសា្គ ល់យៅយពលដែលយសវាកម្មយផ្សងៗនិងឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថាញ
យនាះបតរូវបានផដេល់។

■ កមបមយលីកិច្ចសនយានិងកមបមការធានាយលីយសវាកម្មនិងឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថាញនានាដែលផ្ល់ឲ្យអតិថិជនបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ោចំណូលយៅយពលបបតិបត្ិការយកីតយ�ងី។

■ កមបមយសវាកម្មនិងកមបមរត់ការបតរូវបានទទួលសា្គ ល់យៅយពលដែលយសវាកម្មបតរូវបានបំយពញ។

ចំណ្យការបបាក់យលីបបាក់បយញ្ញីរបស់អតិថិជនបតរូវបានទទួលសា្គ ល់តាមមូលដ្ឋា នបង្គរ។
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(w) ភតិសនយាបបតិបត្ិការ

ភតិសនយាដែលហានិភ័យនិងផលបបយោជន៍ោសារវន្របស់បទព្យសកម្មសថាិតយៅោមួយមា្ច ស់បទព្យជួលភតិសនយាយនាះនរឹងបតរូវរាប់បញ្ចូ លោភតិសនយាបបតិបតិ្ការ។មថលៃឈ្ួលដែល
បតរូវទូទាត់យលីភតិសនយាបបតិបត្ិការបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ក្ញងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមវធិីសាសស្រលំស់យថរយៅតាមយថរយវលាមនភតិសនយា។

(x) ពន្ធយលីបបាក់ចំយណញនិងពន្ធពនយារ

ពន្ធយលីបបាក់ចំយណញឬខាតក្ញងការយិបរយិចឆេទរមួមានពន្ធយលីបបាក់ចំយណញបបចាឆ្ំ្ំនិងពន្ធពនយារ។ពន្ធយលីបបាក់ចំយណញបតរូវបានទទួលសា្គ ល់យៅក្ញងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

ពន្ធយលីបបាក់ចំយណញបបចាឆ្ំ្ំគឺោពន្ធដែលរពំរឹងទញកថានរឹងបតរូវបង់យៅយលីបបាក់ចំយណញោប់ពន្ធក្ញងការយិបរយិចឆេទយដ្យយបបីអបតាពន្ធដែលបានអនញម័តឬបានអនញម័តោអាទិ៍យៅ
កាលបរយិចឆេទតារាងតញល្យការោមួយនរឹងនិយត័ភាពណ្មួយយៅយលីពន្ធបតរូវបង់ពីឆ្្ំមញនៗ។

ពន្ធពនយារបតរូវបានកត់បតាតាមវធិីសាសស្តារាងតញល្យការយៅយលីភាពលំយអៀងោបយណ្្ះអាសន្រវាងតមមលៃយោងមនបទព្យសកម្មនិងបំណញ លក្ញងយគាលបំណងមនការយធវីរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវតថាញនិងតមមលៃយោងយបបីសបមាប់ការគិតពន្ធ។តមមលៃមនបបាក់ពន្ធពនយារដែលបានកំណត់យនាះគឺដផ្អកយលីលក្ណៈដែលអាចយបបីបបាស់បានឬអាចកាត់កងបាននូវតមមលៃយោងរបស់
បទព្យសកម្មនិងបំណញ លយដ្យយបបីអបតាពន្ធកំណត់យៅកាលបរយិចឆេទតារាងតញល្យការ។

បទព្យសកម្មពន្ធពនយារបតរូវបានទទួលសា្គ ល់លញះបតាដតមានភាពបបាកែថានរឹងមានបបាក់ចំយណញោប់ពន្ធនាយពលអនាគតសបមាប់យកលំយអៀងបយណ្្ះអាសន្មកយបបីបបាស់។
បទព្យសកម្មពន្ធពនយារបតរូវបានពិនិត្យវនិិចឆេ័យរាល់ការយិបរយិចឆេទរបាយការណ៍និងបតរូវបានកាត់បនថាយយៅតាមទំហំដែលទំនងោមិនមានបបាក់ចំយណញោប់ពន្ធបតរូវបានកត់បតាយទៀត។

(y) ស្ង់ដ្រគណយនយ្យថ្មីនិងការបរោិយដែលមិនទាន់បានអនញវត្

ែូចមានដចងក្ញងបបកាសយលខ068សហវ-បបកចញះមថងៃទី8ដខមករាឆ្្2ំ009យចញយដ្យបកសួងយសែឋាកចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថាញស្ីពីការអនញវតន៍្ស្ងដ់្ររបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញកម្ពញោ
បករុមបបរឹកសាោតិគណយនយ្យមនកម្ពញោបានអនញម័តឲ្យយបបីស្ង់ដ្ររបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញអន្រោតិយចញផសាយយដ្យបករុមបបរឹកសាស្ង់ដ្រគណយនយ្យអន្រោតិដែលមានបបសិទ្ធភាព
អនញវត្ចំយពាះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញសបមាប់ការយិបរយិចឆេទចាប់យផី្មយៅឬបនាទៃ ប់ពីមថងៃទី1ដខមករាឆ្្2ំ012។ស្ង់ដ្រថ្មីយនះនរឹងបតរូវបានកំណត់ោ“ស្ង់ដ្រ”របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ
អន្រោតិមនកម្ពញោ(”CIFRS”)។យៅមថងៃទ3ី0ដខកកកដ្ឆ្្2ំ012បកសួងយសែឋាកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថាញបានយចញយសចកី្ជូនែំណរឹ ងតាមបករុមបបរឹកសាោតិគណយនយ្យសី្ពីការពនយារយពល
មនការអនញវត្ន៍CIFRSសបមាប់បគរឹះសាថា នធនាគារនិងមីបករូហរិញ្ញវតថាញរហូតែល់មថងៃទី1ដខមករាឆ្្2ំ016។យៅមថងៃទ1ី6ដខវចិឆេិកាឆ្្2ំ015ធនាគារោតិមនកម្ពញោបានដ្ក់សំយណី
យៅបករុមបបរឹកសាោតិគណយនយ្យសញំពនយារយពលមនការអនញវត្ន៍CIFRSសបមាប់បគរឹះសាថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតថាញរហូតែល់ឆ្្2ំ019។យៅមថងៃទី24ដខមនីាឆ្្2ំ016បករុមបបរឹកសាោតិ
គណយនយ្យបានអនញម័តយលីការពនយារយពលមនការអនញវត្ន៍CIFRSរហូតែល់ចញងឆ្្2ំ018។បគរឹះសាថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតថាញបតរូវអនញវត្CIFRSយនះចាប់ពីមថងៃទី1ដខមករាឆ្្2ំ019។

ធនាគារកំពញងយធវីការវាយតមមលៃផលបោះពាល់ចម្បងយៅយលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ខលៃួនដែលោលទ្ធផលមនការអនញវត្ន៍CIFRSសបមាប់ការយិបរយិចឆេទហរិញ្ញវតថាញបបចាឆ្ំ្។ំពញំមាន
ផលបោះពាល់ោសារវន្យ�ងីក្ញងការអនញវត្ន៍CIFRSយលីកដលងដតស្ង់ដ្រខាងយបកាម៖

■ ស្ង់ដ្រCIFRS  9:

ស្ង់ដ្រCIFRS9បានយចញយៅដខវចិឆេិកាឆ្្2ំ009យហយីបានដណនាំពីតបមរូវការថ្មីសបមាប់ការចាត់ថ្ាក់និងការវាស់ដវងបទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញ។CIFRS9បតរូវបានយធវីវយិសាធនកម្ម
ោបន្បនាទៃ ប់យៅដខតញលាឆ្្2ំ010យែីម្បីរមួបញ្ចូ លនូវតបមរូវការសបមាប់ការចាត់ថ្ាក់និងការវាស់ដវងបំណញ លហរិញ្ញវតថាញនិងការមិនទទួលសា្គ ល់យហយីយៅក្ញងដខវចិឆេិកាឆ្្2ំ013យែីម្បី
រមួបញ្ចូ លនូវតបមរូវការថ្មីសបមាប់គណយនយ្យបយញជា ៀសហានិភ័យទូយៅ។កំដណទបមង់ថ្មីមួយយទៀតរបស់CIFRS9បតរូវបានយចញផសាយយៅក្ញងដខកកកដ្ឆ្្2ំ015យែីម្បីរមួបញ្ចូ លោ
ចម្បងនូវ(ក)តបមរូវការឱនភាពយលីបទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញនិង(ខ)វយិសាធនកម្មមានកំណត់យលីតបមរូវការមនការយធវីចំណ្ត់ថ្ាក់និងការវាស់ដវងយដ្យដណនាំអំពីបបយភទវាស់ដវងមន
“តមមលៃសមបសបតាមរយៈលទ្ធផលលម្អិតយផ្សងៗ”(FVTOCI)សបមាប់ឧបករណ៍បំណញ លសាមញ្ញមួយចំនួន។

ថ្ាក់បគប់បគងកំពញងវាយតមមលៃពីផលបោះពាល់ចម្បងដែលអាចយកតីមានយលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ខលៃួនដែលោលទ្ធផលមនការអនញវត្CIFRS9យហយីនរឹងអនញយលាមយៅតាម
ស្ង់ដ្រយនះយៅតាមយពលយវលាកំណត់របស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោ។ោមួយនរឹងសំវធិានធនបបរុងបបយត័្ដែលតបមរូវយដ្យធនាគារោតិមនកម្ពញោគណៈបគប់បគងរពំរឹងថាការអនញវត្
CIFRS9នរឹងបយងកីនផលចំយណញយៅយលីរបាយការណ៍លទ្ធផលយបពាះសំវធិានធនយបកាមស្ង់ដ្រCIFRS9នរឹងមានកបមិតទាបោងសំវធិានធនដែលតបមរូវយដ្យធនាគារោតិមន
កម្ពញោ។ធនាគារោតិមនកម្ពញោក៏បានយចញលិខិតដណនាំធនាគារពាណិជជាធនាគារឯកយទសនិងមីបករូហរិញ្ញវតថាញទទួលបបាក់បយញ្ញីចញះមថងៃទី15ដខកញម្ភៈឆ្្2ំ019ឲ្យអនញវត្តាមទបមង់
របាយការណ៍បច្ចញប្បន្(យបកាមស្ង់ដ្រគណយនយ្យកម្ពញោ)និងចាប់យផី្មយបបីបលៃង់គណនីឯកភាពថ្មីចាប់ពីដខមិថញនាឆ្្2ំ019យែីម្បីឲ្យធនាគារមានយពលបដនថាមសបមាប់យធវីការផ្លៃ ស់បូ្រ
ទបមង់និងរបាយការណ៍យៅយបកាមCIFRSចាប់ពីដខមិថញនាឆ្្2ំ019តយៅ។

■ ស្ង់ដ្រCIFRS  16:

ស្ង់ដ្រCIFRS16បតរូវបានយចញយៅដខមករាឆ្្ំ2016យហយីនរឹងជំនួសឱ្យស្ង់ដ្រគណយនយ្យកម្ពញោយលខ17ស្ីអំពីភតិសនយានិងយសចក្ីដណនាំលម្អិត។

ស្ង់ដ្រយនះផ្ល់នូវគំរូលម្អិតមួយសបមាប់កំណត់អត្សញ្្ញ ណមនការយរៀបចំភតិសនយានិងការអនញវត្យៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញរបស់ភតិកៈនិងភតិបតី។ការកំណត់អត្សញ្្ញ ណ
មនការជួលការដបងដចកភាពខញសគ្ារវាងកិច្ចសនយាជួលនិងកិច្ចសនយាយសវាកម្មបតរូវបានកំណត់សមា្គ ល់យដ្យដផ្អកយលីមូលដ្ឋា នថាយតីបទព្យសកម្មបតរូវបានបគប់បគងយដ្យអតិថិជន។

ការផ្លៃ ស់ប្ូរសំខាន់ៗចយំពាះគណយនយ្យរបស់ភតិកៈបតរូវបានដណនាំរមួោមយួភាពខញសគ្ាមនការែកយចញមនភតិសនយាបបតិបត្ិការនងិភតសិនយាហរិញ្ញវតថាញយហយីនងិបទព្យសកម្ម
និងបំណញ លដែលបតរូវបានទទួលសា្គ ល់សបមាប់រាល់ការជួលទាងំអស់(និងអាបស័យយលីករណីយលីកដលងមានកបមិតសបមាប់ការជួលរយៈយពលខលៃីនិងការជួលបទព្យសម្បតិ្មានតមមលៃ
ទាប)។ស្ង់ដ្រយនះរកសានូវវធីិសាសស្គណយនយ្យរបស់ភតិបតីពីស្ង់ដ្រគណយនយ្យកម្ពញោយលខ17។គណៈបគប់បគងរពំរឹងថាផលបោះពាល់អតិបរមាពីស្ង់ដ្រយនះគឺការទទួលសា្គ ល់
សិទ្ធិក្ញងការយបបីបបាស់បទព្យសកម្មនិងបំណញ លដែលមានចំនួនមិនយលីសពីអវីដែលបានបង្ហា ញោភតិសនយាបបតិបត្ិការយៅក្ញងកំណត់សំគាល់ទី28។

3. ការវនិិចឆេ័យការសន្មតនិងការបាោ ន់សា្ម នគណយនយ្យសំខាន់ៗ
3.1 បបភពសំខាន់ៗមនការបាោ ន់សា្ម នភាពមិនចបាស់លាស់

ធនាគារយធវីការបាោ ន់សា្ម ននិងសន្មតដែលបោះពាល់យលីតួយលខមនបទព្យសកម្មនិងបំណញ ល។ការបាោ ន់សា្ម នបតរូវបានវាយតមមលៃោបន្បនាទៃ ប់យដ្យដផ្អកយៅយលីបទពិយសាធន៍នាយពលកនលៃងមក
និងកត្ាយផ្សងៗែូចោការរពំរឹងទញកអំពីយហតញការណ៍នាយពលអនាគតដែលយគយជឿថាមានភាពសមយហតញផលយៅតាមកាលៈយទសៈយផ្សងៗ។

(a) សំវធិានធនសបមាប់ឥណទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័ោមួយភាគីកូនបំណញ ល

ធនាគារចាបំាច់បតរូវអនញវត្តាមបបកាសយលខធ7-017-344ចញះមថងៃទី01ដខធ្ូឆ្្2ំ017ស្ីពីការយធវីសំវធិានធននិងចំណ្ត់ថ្ាក់ឥណទានដែលយចញយដ្យធនាគារោតិមនកម្ពញោ។
ធនាគារោតិមនកម្ពញោតបមរូវឲ្យសាថា ប័នធនាគារពាណិជជាកម្មយធវីការចាត់ថ្ាក់ឥណទានបញយរបបទាននិងបទព្យសកម្មបសយែៀងគ្ារបស់ខលៃួនោបបាំថ្ាក់និងចាបំាច់បតរូវយធវីសំវធិានធនក្ញង
កបមិតអប្បបរមាយៅតាមចំណ្ត់ថ្ាក់យនាះយដ្យមិនគិតបញ្ចូ លបទព្យបញ្្ច ំយនាះយទ។ក្ញងយគាលបំណងចំណ្ត់ថ្ាក់ឥណទានធនាគាររាប់បញ្ចូ លកត្ាពាក់ព័ទ្ធទាងំអស់ដែលអាច
មានផលបោះពាល់ែល់សមតថាភាពសងបបាក់របស់កូនបំណញ ល។

(b) ពន្ធយលីបបាក់ចំយណញ

បបព័ន្ធពន្ធដ្រយៅក្ញងបពះរាោណ្ចបកកម្ពញោមានលក្ណៈយបចីនបបយភទនងិោបញ្ញត្ិមានការផ្លៃ ស់បូ្រញរឹកញាប់ដែលមានភាពស្មញបគសា្ម ញនងិអាបស័យយៅយលីការបកបសាយ។
ោទូយៅយញត្ាធិការនិងអាោ្ធរពន្ធភាគយបចីនដតងដតមានការបកបសាយយផ្សងពីគ្ា។ពន្ធគឺបតរូវសថាិតយបកាមការបតរួតពិនិត្យនិងការអយងកតយដ្យអាោ្ធរោយបចីនដែលបានផ្ល់សិទ្ធិ
យដ្យចបាប់ក្ញងការដ្ក់ពិន័យដ្ក់ទណ្ឌ កម្មនិងបង់ការបបាក់។

បញ្ហា ទាងំយនះអាចបយងកីតឲ្យមានហានិភ័យពន្ធោោ ងខាលៃ ងំសបមាប់ធនាគារ។គណៈបគប់បគងយជឿោក់ថាមានការយល់ែរឹងពីបទបញ្ញត្ិពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនិងបានយធវីសំវធិានធនដែល
មានលក្ណៈបគប់បគាន់យដ្យដផ្អកយៅយលីការបកបសាយមននតីកិម្មពន្ធបច្ចញប្បន្។យទាះោោោ ងណ្ក៏យដ្យអាោ្ធរោប់ពាកព់័ន្ធអាចនរឹងមានបំណកបសាយខញសគ្ាយហយីផល

បោះពាល់អាចមានទំហំធំសបមាប់ធនាគារ។

យៅការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្ំ2018ធនាគារបានបញ្ច ប់សវនកម្មមានកបមិតបតរឹមការិយបរយិចឆេទមថងៃទី30ដខយមសាឆ្្ំ2018និងបានបញ្ច ប់សវនកម្មយពញយលញបតរឹមការយិបរយិចឆេទ
មថងៃទ3ី1ដខធូ្ឆ្្ំ2013។

(c) អាយញកាលយបបីបបាស់និងតមមលៃសំណល់របស់បទព្យនិងបរក្ិារ

ធនាគារយធវីការបាោ ន់សា្ម នអាយញកាលយបបីបបាស់និងតមមលៃសំណល់របស់បទព្យនិងបរក្ិារយដ្យដផ្អកយៅយលីបទពិយសាធន៍នាយពលកនលៃងមក។គណៈបគប់បគងយជឿោក់ថាការសន្មតយនះ
គឺសមយហតញផលនិងបង្ហា ញពីអតថាបបយោជន៍យសែឋាកិច្ចដែលបតរូវបានរពំរឹងទញកថាអាចទទួលបានពីការយបបីបបាស់បទព្យនិងបរក្ិារ។បបសិនយបីមានយហតញផលណ្មួយដែលបញ្ជា ក់ថា
សន្មតអាយញកាលយបបីបបាស់និងតមមលៃសំណល់យនះមិនបតរឹមបតរូវគណៈបគប់បគងនរឹងយធវីការដកតបមរូវការសន្មតយនះ។

3.2 ការវនិិចឆេ័យសំខាន់ៗក្ញងការអនញវត្យគាលនយោបាយគណយនយ្យ

ខាងយបកាមយនះគឺោការវនិិចឆេ័យែ៏សំខាន់យបរៅពីការបាោ ន់បបមាណដែលបតរូវបានយដ្ះបសាយដ្ច់យដ្យដ�កគ្ាពីខាងយលីដែលគណៈបគប់បគងបានបយងកីតយៅក្ញងែំយណីរការមនការអនញវត្
យគាលនយោបាយគណយនយ្យរបស់ធនាគារនិងមានឥទ្ធិពលោសារវន្យលីចំនួនដែលបានទទួលសា្គ ល់យៅក្ញងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ៖

កត្ាគញណភាពមនសំវធិានធនយលីឥណទានយៅយពលវាយតមមលៃបបសិនយបីអតិថជិនមិនមានលទ្ធភាពយែីម្បីសងបបាក់កម្ចីនងិការបបាក់ធនាគារបតរូវគិតពិចារណ្ទាងំសូចនាករបរមិាណ
នងិគញណភាព។សូចនាករគញណភាពែូចោកម្ចីហួសកាលកំណត់នងិការមិនទូទាត់យៅយលីកាតពវកិច្ចមួយយផ្សងយទៀតរបស់ភាគីែូចគ្ាគោឺធាតញសំខាន់យៅក្ញងការវភិាគយនះ។ធនាគារ
យបបីបបាស់បបភពព័ត៌មានោយបចីនយែីម្បីវាយតមមលៃកម្ចីហួសកាលកំណត់ដែលបតរូវបានបយងកីតយ�ងីមផទៃក្ញងឬទទួលបានពីបបភពខាងយបរៅ។
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4. សាច់បបាក់ក្ញងមែ

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

សាច់បបាក់សញទ្ធក្ញងមែ 144,626,281 581,108,397 60,807,165 245,478,525

សាច់បបាក់កំពញងបបមូល 6,374,012 25,610,780 8,179,135 33,019,168

151,000,293 606,719,177 68,986,300 278,497,693

5. បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារោតិមនកម្ពញោ

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

បបាកប់យញ្ញតីាមចបាប់៖

បបាក់តមកល់ធានាយលីយែីមទញន(i) 12,500,000 50,225,000 12,500,000 50,462,500

បបាក់បបមរុងកាតពវកិច្ច(ii) 266,545,601 1,070,980,225 156,519,657 631,869,855

279,045,601 1,121,205,225 169,019,657 682,332,355

គណនីចរន្យផ្សងៗ 87,819,958 352,860,591  32,745,828  132,194,907 

បបាក់បយញ្ញីមានកាលកំណត់ 69,096,252 277,628,741 5,523,879 22,299,900

435,961,811 1,751,694,557 207,289,364 836,827,162

(i) បបាក់តមកល់ធានាយលីយែីមទញន

យដ្យអនញយលាមយៅតាមបបកាសរបស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោយលខធ7-01-136ចញះមថងៃទី15ដខតញលាឆ្្2ំ001បគរឹះសាថា នធនាគារចាបំាច់បតរូវរកសាបបាក់បយញ្ញីតាមចបាប់ឲ្យបាន10%មន
យែីមទញនសរញបរបស់ខលៃួន។បបាក់តមកល់យនះមិនអាចយបបីបបាស់បានក្ញងបបតិបតិ្ការបបចាំមថងៃយនាះយទនិងបតរូវបងវិលឲ្យធនាគារវញិយៅយពលដែលធនាគារស្ម័បគចិត្បញ្ច ប់អាជីវកម្មរបស់ខលៃួន។

យៅមថងៃទ3ី1ដខធូ្ឆ្្ំ2018ធនាគារទទួលបានការអនញម័តពីធនាគារោតិមនកម្ពញោយែីម្បីបយងកីនយែីមទញនរបស់ខលៃួនចំនួន40,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកយហយីធនាគារបានបយងកីនបបាក់
តមកល់ធានាយលីយែីមទញនបដនថាមចំនួន4,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកយៅមថងៃទី4ដខមករាឆ្្ំ2019បសបតាមបទបញ្ញត្ិរបស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោ។

ក្ញងការយិបរយិចឆេទយនះធនាគារទទួលបានការបបាក់អបតាពី0.46%យៅ0.62%ក្ញងមួយឆ្្(ំ2017:0.32%យៅ0.36%ក្ញងមួយឆ្្ំ)។

(ii) បបាក់បបមរុងកាតពវកិច្ច

បបាក់បបមរុងកាតពវកិច្ចគោឺបបាក់បបមរុងដែលដបបបបរួលតាមកបមិតមនបបាក់បយញ្ញីរបស់អតិថជិន។វាបតរូវបានរកសាទញកយដ្យយគារពតាមបបកាសរបស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោយលខ
ធ7-018-282ចញះមថងៃទី29ដខសីហាឆ្្2ំ018ដែលបតរូវបានគណនាតាមអបតា8.00%មនបបាក់បយញ្ញីរបស់អតិថិជនោបបាក់យរៀលនិង12.50%សបមាប់រូបិយវតថាញយបរៅពីបបាក់យរៀល។

6. បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារនានា

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

គណនីចរន្ 25,214,106 101,310,278 12,199,052 49,247,573

គណនីសន្សំ 1,909,958 7,674,211 1,022,247 4,126,811

គណនីបបាក់បយញ្ញីមានកាលកំណត់ 179,501,979 721,238,952 71,702,596 289,463,380

206,626,043 830,223,441 84,923,895 342,837,764

សមតញល្យយៅធនាគារនានាបតរូវបានយធវីការវភិាគែូចខាងយបកាម៖

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

(a) តាមរូបិយប័ណ្ណ៖

បបាក់ែញលាលៃ រអាយមរកិ 203,879,976 819,189,744 82,852,526 334,475,648

បបាក់យរៀល 2,523,750 10,140,428 1,764,237 7,122,225

បបាក់អឺរ ោូ 157,423 632,526 78,331 316,222

បបាក់បាតមថ 11,736 47,155 13,927 56,223

បបាក់យផ្ន 25,007 100,478 40,608 163,934

បបាក់ែញលាលៃ រសិងហាបញរ ី 24,335 97,778 168,177 678,931

បបាក់យោន់ចិន 3,816 15,332 6,089 24,581

206,626,043 830,223,441 84,923,895 342,837,764

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

(b) តាមកាលកំណត់៖

ក្ញងរយៈយពល1ដខ 28,454,468 114,330,052 54,435,206 219,754,926

ពី1ដខយៅ3ដខ 87,094,196 349,944,480 25,600,021 103,347,285

ពី3ដខយៅ12ដខ 58,363,274 234,503,635 4,888,668 19,735,553

យលីសពី12ដខ 32,714,105 131,445,274 – –

206,626,043 830,223,441 84,923,895 342,837,764

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

(c) តាមអបតាការបបាក់(បបចាឆ្ំ្)ំ៖

គណនីចរន្ 0% 0%

គណនីសន្សំ 0% 0.00%–0.75%

គណនីបបាក់បយញ្ញីមានកាលកំណត់ 2.05%–6.50% 1.56%–6.10%
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7. ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ឥណទានពាណិជជាកម្ម៖

ឥណទានរយៈយពលដវង 1,764,141,975 7,088,322,455 1,176,962,502 4,751,397,621

ឥណទានរយៈយពលខលៃី 12,710,591 51,071,155 9,288,869 37,499,164

ឥណទានវបិារូបន៍ 35,404,369 142,254,755 28,138,086 113,593,453

ឥណទានអ្កយបបបីបាស់៖

ឥណទានយគហដ្ឋា ន 11,376,588 45,711,131 12,398,263 50,051,788

ឥណទានោនយន្ 5,939 23,863 27,497 111,005

ឥណទានផ្ល់ែល់បញគ្គលិក 9,900,523 39,780,301 8,248,782 33,300,333

ប័ណ្ណឥណទាន 1,315,775 5,286,784 616,564 2,489,069

ឥណទានែញលសរញប 1,834,855,760 7,372,450,444 1,235,680,563 4,988,442,433

ការបបាក់បតរូវទទួលសញទ្ធ

ការបបាក់បតរូវទទួល 13,004,271 52,251,161 9,135,475 36,879,912

ការបបាក់ព្យួរទញក (1,566,418) (6,293,868) (760,936) (3,071,899)

ឥណទានែញលនិងការបបាក់បតរូវទទួលសញទ្ធសរញប 1,846,293,613 7,418,407,737 1,244,055,102 5,022,250,446

សំវធិានធនយលីឥណទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័

សំវធិានធនទូយៅ (18,047,844) (72,516,237) (12,217,831) (49,323,383)

សំវធិានធនោក់លាក់ (7,804,280) (31,357,597) (4,464,450) (18,022,985)

(25,852,124) (103,873,834) (16,682,281) (67,346,368)

1,820,441,489 7,314,533,903 1,227,372,821 4,954,904,078

បដបមបបមរួលមនសំវធិានធនយលីឥណទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័មានែូចខាងយបកាម៖

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018

កម្ចីនងិបញយរបបទាន តារាងយបរៅតញល្យការ សរញប

នាយែីមកាលបរយិចឆេទ 16,682,281 – 16,682,281

ការបដនថាមក្ញងឆ្្ ំ 9,313,206 338,926 9,652,132

ការលញបយចាលក្ញងឆ្្ំ (143,455) – (143,455)

លំយអៀងពីការបូ្ររូបិយប័ណ្ណ 92 – 92

នាកាលបរយិចឆេទបញ្ចប់ 25,852,124 338,926 26,191,050

សមតញល្យោពាន់យរៀល 103,873,834 1,361,805 105,235,639

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនបតរូវបានវភិាគែូចខាងយបកាម៖

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

(a) តាមកាលកំណត់៖

រយៈយពល1ដខ 4,388,649 17,633,592 3,791,152 15,304,881

ពី1ដខយៅ3ដខ 9,322,005 37,455,816 8,242,154 33,273,576

ពី3ដខយៅ12ដខ 39,065,192 156,963,941 33,427,807 134,948,057

យលីសពី12ដខ 1,782,079,914 7,160,397,095 1,190,219,450 4,804,915,919

1,834,855,760 7,372,450,444 1,235,680,563 4,988,442,433

(b) តាមរូបិយប័ណ្ណ៖

បបាក់ែញលាលៃ រអាយមរកិ 1,809,455,880 7,270,393,726 1,233,724,339 4,980,545,157

បបាក់យរៀល 25,399,880 102,056,718 1,956,224 7,897,276

1,834,855,760 7,372,450,444 1,235,680,563 4,988,442,433

(c) តាមចំណ្ត់ថ្ាក់ឥណទាន៖

ឥណទានស្ង់ដ្រ

មានវតថាញបញ្្ច *ំ 1,785,110,360 7,172,573,426 1,214,837,648 4,904,299,585

ពញំមានវតថាញបញ្្ច *ំ* 19,674,003 79,050,144 6,945,560 28,039,226

ឥណទានឃ្លៃ យំមីល

មានវតថាញបញ្្ច *ំ 15,692,592 63,052,835 4,133,513 16,686,992

ពញំមានវតថាញបញ្្ច *ំ* – – – –

ឥណទានយបកាមស្ង់ដ្រ

មានវតថាញបញ្្ច *ំ 6,527,770 26,228,580 5,658,116 22,841,814

ពញំមានវតថាញបញ្្ច *ំ* – – – –

ឥណទានោប់សង្សយ័

មានវតថាញបញ្្ច *ំ 3,646,172 14,650,319 1,793,809 7,241,607

ពញំមានវតថាញបញ្្ច *ំ* – – – –

ឥណទានខាតបង់

មានវតថាញបញ្្ច *ំ 4,197,992 16,867,532 2,301,833 9,292,500

ពញំមានវតថាញបញ្្ច *ំ* 6,871 27,608 10,084 40,709

សរញប 1,834,855,760 7,372,450,444 1,235,680,563 4,988,442,433

* ោឥណទានផ្ល់យៅឲ្យអតិថិជនដែលមានបទព្យបញ្្ច ំធានាបំណញ លែូចោែីអគារនិង/ឬបទព្យយផ្សងៗយទៀត។

** ោឥណទានផ្ល់យៅឲ្យបគរឹះសាថា នហរិញ្ញវតថាញនិងអតិថិជនែមទយទៀតដែលធានាយដ្យរូបវន្បញគ្គលឬនីតិបញគ្គល។
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មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

(d) តាមនិវាសនដ្ឋា ន៖

និវាសនជន 1,834,107,944 7,369,445,719 1,234,972,005 4,985,581,984

អនិវាសនជន 747,816 3,004,725 708,558 2,860,449

1,834,855,760 7,372,450,444 1,235,680,563 4,988,442,433

(e) តាមបបយភទអាជីវកម្ម៖

បគរឹះសាថា នហរិញ្ញវតថាញ 16,447,388 66,085,605 4,216,667 17,022,685

កសិកម្ម 88,429,744 355,310,711 62,762,946 253,374,013

ផលិតកម្ម 94,329,001 379,013,926 56,236,382 227,026,274

សមា្ភ រយបបីបបាស់ 10,251,299 41,189,719 6,313,616 25,488,068

សំណង់ 68,779,296 276,355,211 38,564,869 155,686,376

លក់ែញំនិងពាណិជជាកម្ម 141,762,313 569,600,974 70,393,874 284,180,069

លក់រាយ 495,078,082 1,989,223,733 341,604,643 1,379,057,944

សណ្ឋា គារនិងយភាជនីយដ្ឋា ន 100,552,763 404,021,002 67,936,663 274,260,309

ែរឹកជញជាូ ននិងការផទៃញក 116,403,327 467,708,568 76,777,952 309,952,592

បណ្ដេ ញព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ 2,704,613 10,867,135 738,787 2,982,483

យសវាកម្មជួលយលីកដលងអចលនបទព្យ 69,452,912 279,061,800 34,351,898 138,678,612

បបតិបត្ិការអចលនបទព្យ(សបមាប់លំយៅដ្ឋា ន) 268,787,316 1,079,987,436 144,197,226 582,124,201

អចលនបទព្យនិងសមា្ភ រយបបីបបាស់សាធារណៈ 27,878,419 112,015,488 14,156,210 57,148,620

យសវាកម្មមិនដមនហរិញ្ញវតថាញយផ្សងៗ 185,609,597 745,779,361 121,676,564 491,208,289

ប័ណ្ណឥណទាន 1,315,775 5,286,784 616,565 2,489,073

ការយបបីបបាស់ផ្ទៃ ល់ខលៃួន

 ឥណទានបញគ្គលិក 9,896,721 39,765,025 8,092,481 32,669,346

 ឥណទានយគហដ្ឋា ន 11,006,213 44,222,964 12,300,074 49,655,399

 ឥណទានោនយន្ 5,939 23,863 27,497 111,005

 ឥណទានសមា្ភ រយបបីបបាស់ 5,848,646 23,499,860 3,657,125 14,763,814

 ឥណទានដកលម្អនិងទិញយគហដ្ឋា ន(ខ្ាតតូចនិងមធ្យម) 87,940,926 353,346,641 120,174,199 485,143,241

 ឥណទានោនយន្(ខ្ាតតូចនិងមធ្យម) 32,375,470 130,084,638 50,884,325 205,420,020

1,834,855,760 7,372,450,444 1,235,680,563 4,988,442,433

(f) តាមទំនាក់ទំនង៖

ឥណទានអតិថិជន 1,824,955,237 7,332,670,142 1,227,431,781 4,955,142,100

ឥណទានផ្ល់ែល់បញគ្គលិក 9,900,523 39,780,302 8,248,782 33,300,333

1,834,855,760 7,372,450,444 1,235,680,563 4,988,442,433

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

(g) តាមហានិភ័យ៖

មិនដមនោហានិភ័យធំ 1,834,855,760 7,372,450,444 1,235,680,563 4,988,442,433

ហានិភ័យធំបតរូវបានផ្ល់និយមន័យយៅក្ញងយគាលការណ៍ដណនាំរបស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោថាោសមតញល្យសរញបមនឥណទាននិងបញយរបបទានដែលផ្ល់ែល់អតិថិជនម្ាក់យលីសពី10%
មនមូលធនផ្ទៃ ល់សញទ្ធរបស់ធនាគារ។ហានិភ័យសំយៅយលីចំនួនបបាក់ខ្ពស់បំផញតរវាងសមតញល្យមនឥណទានឬទាយជជាទានដែលយៅសល់និងឥណទានឬការសនយាដែលបានអនញម័ត។

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

(h) តាមអបតាការបបាក់(ក្ញងមួយឆ្្)ំ៖

ឥណទានវបិារូបន៍ 4.50%–18.00% 5.75%–18.00%

ឥណទាន 5.00%–20.40% 5.25%–24.00%

ហរិញ្ញប្បទានពាណិជជាកម្ម 7.00%–9.50% 8.00%–9.50%

ឥណទានផដេល់ែល់បញគ្គលិក 5.00%–14.40% 5.00%–12.00%

8. បទព្យរ រឹបអូសបាន
បទព្យរ រឹបអូសពាក់ព័ន្ធនរឹងបទព្យសម្បតិ្ដែលរ រឹបអូសពីអតិថិជនដែលពញំមានលទ្ធលភាពសងបំណញ ល។ការដណនាំរបស់ធនាគារោតិទាមទារឲ្យបទព្យសម្បតិ្ដែលរ រឹបអូសបានបតរូវលក់យចញ
ក្ញងរយៈយពល12ដខបនាទៃ ប់ពីរ រឹបអូសបាន។ធនាគារបតរូវទទួលបានការអនញម័តពីធនាគារោតិមនកម្ពញោបបសិនយបីបទព្យទាងំយនាះមិនបានលក់យចញក្ញងអំ�ញងយពល12ដខ។

9. មូលបបតវនិិយោគ

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

មូលបបតរកសាែល់កាលកំណត់ 3,272,156 13,147,523 16,849,632 68,021,964

ប័ណ្ណរតនាគារបរយទសរកសាែល់កាលកំណត់ 29,719,104 119,411,360 – –

32,991,260 132,558,883 16,849,632 68,021,964

យដ្យសារដតសាច់បបាក់ង្យបសរូលមានចំនួនយលីសធនាគារបានសយបមចវនិយិោគនូវសាច់បបាក់ដែលយលីសក្ញងប័ណ្ណបំណញ លរបស់បករុមហ៊ញនយផ្សងៗនងិប័ណ្ណរតនាគារបរយទសដែលបតរូវ
បានចាត់ោមូលបបតរកសាទញករហូតែល់កាលកំណត់។មូលបបតរកសាែល់កាលកំណត់ទាងំយនាះគឺមានបង្ហា ញតមមលៃយៅយលីទីផសារ។

10. បទព្យសកម្មយផ្សងៗ

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល
ការបបាក់បតរូវទទួលពីបបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារោតិ
និងធនាគារនានានិងមូលបបតវនិិយោគ

1,320,552 5,305,978 1,493,315 6,028,513

បបាក់កក់និងបបាក់បង់មញន 14,904,355 59,885,698 8,172,194 32,991,146

ការចំណ្យបញយរបបទាន 2,834,372 11,388,507 2,253,571 9,097,666
គណនីបតរូវទទួលពីMaster/VisaCardនិង
MoneyGram

5,555,084 22,320,328 4,219,158 17,032,741

ការវនិិយោគCreditBureau 25,588 102,813 25,588 103,299

យផ្សងៗ 770,289 3,095,020 524,456 2,117,230

25,410,240 102,098,344 16,688,282 67,370,595
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11. បទព្យសកម្មអរូបី

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

មថលៃយែីម

នាមថងៃទ1ីដខមករា 3,252,133 13,128,861 3,098,898 12,510,251

ការទិញបដនថាម 1,289,293 5,180,379 220,561 890,405

ការលក់យចញ – – (67,326) (271,795)

លំយអៀងពីការបូ្ររូបិយប័ណ្ណ – (61,791) – –

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូ 4,541,426 18,247,449 3,252,133 13,128,861

រលំស់បង្គរ

នាមថងៃទ1ីដខមករា 1,486,385 6,000,536 1,207,579 4,874,996

រលំស់ក្ញងការយិបរយិចឆេទ 407,971 1,639,227 346,133 1,397,339

ការលក់យចញ – – (67,327) (271,799)

លំយអៀងពីការបូ្ររូបិយប័ណ្ណ – (28,241) – –

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូ 1,894,356 7,611,522 1,486,385 6,000,536

តមមលៃយោង

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូ 2,647,070 10,635,927 1,765,748 7,128,325

12. បទព្យនិងបរក្ិារ

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទ
មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018

ការជួសជញលដក

លម្អអគារជួល

បរក្ិារការោិលយ័យបគឿង

សង្ហា រមិនិងយបគឿងបពំាក់
ោនយន្

កញពំ្ូយទរ័និងសមា្ភ រ
ព័ត៌មានវទិយា

សណំង់កពំញង

ែយំណីរការ
សរញប

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

តមមលៃយែីម

នាមថងៃទ1ីដខមករាឆ្្2ំ018 5,982,836 4,617,930 935,534 6,594,091 1,508,931 19,639,322 79,283,944

ការទិញបដនថាម 362,449 2,793,667 496,740 4,939,570 11,638,850 20,231,276 81,289,267

ការបងវិល 9,065,602 1,034,413 – – (10,100,015) – –

ការលក់យចញ – – (30,752) – – (30,752) (123,562)

ការលញបយចាល – (1,344) – – – (1,344) (5,400)

លំយអៀងពីការបូ្ររូបិយប័ណ្ណ – – – – – – (373,148)

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 15,410,887 8,444,666 1,401,522 11,533,661 3,047,766 39,838,502 160,071,101

រលំស់បង្គរ

នាមថងៃទ1ីដខមករាឆ្្2ំ018 1,789,314 1,765,213 569,432 2,612,116 – 6,736,075 27,193,536

រលំស់ក្ញងការយិបរយិចឆេទ 1,399,814 1,220,563 218,899 1,851,190 – 4,690,466 18,846,293

ការលក់យចញ – – (27,567) – – (27,567) (110,764)

ការលញបយចាល – (1,143) – – – (1,143) (4,593)

លំយអៀងពីការបូ្ររូបិយប័ណ្ណ – – – – – – (127,987)

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 3,189,128 2,984,633 760,764 4,463,306 – 11,397,831 45,796,485

តមមលៃយោង

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 12,221,759 5,460,033 640,758 7,070,355 3,047,766 28,440,671 114,274,616

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទ
មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ការជួសជញលដក

លម្អអគារជួល

បរក្ិារការោិលយ័យបគឿង

សង្ហា រមិនិងយបគឿងបពំាក់
ោនយន្

កញពំ្ូយទរ័និងសមា្ភ រ
ព័ត៌មានវទិយា

សណំង់កពំញង

ែយំណីរការ
សរញប

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

តមមលៃយែីម

នាមថងៃទ1ីដខមករាឆ្្2ំ017 5,824,625 3,600,606 906,718 5,360,926 359,325 16,052,200 64,802,732

ការទិញបដនថាម 76,803 1,270,524 54,010 2,118,859 2,334,817 5,855,013 23,636,687

ការបងវិល 1,084,224 100,987 – – (1,185,211) – –

ការលក់យចញ (1,002,816) (354,187) (25,194) (885,694) – (2,267,891) (9,155,475)

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017 5,982,836 4,617,930 935,534 6,594,091 1,508,931 19,639,322 79,283,944

រលំស់បង្គរ

នាមថងៃទ1ីដខមករាឆ្្2ំ017 2,018,898 1,343,315 411,460 2,247,005 – 6,020,678 24,305,478

រលំស់ក្ញងការយិបរយិចឆេទ 772,886 779,366 183,166 1,179,655 – 2,915,073 11,768,150

ការលក់យចញ (1,002,470) (357,468) (25,194) (814,544) – (2,199,676) (8,880,092)

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017 1,789,314 1,765,213 569,432 2,612,116 – 6,736,075 27,193,536

តមមលៃយោង

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017 4,193,522 2,852,717 366,102 3,981,975 1,508,931 12,903,247 52,090,408
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13. បបាក់បយញ្ញីពីអតិថិជន

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

គណនីចរន្ 366,561,989 1,472,846,072 161,624,131 652,476,617

គណនីសន្សំ 1,158,553,383 4,655,067,494 582,179,614 2,350,259,102

បបាក់បយញ្ញីមានកាលកំណត់ 638,778,415 2,566,611,671 512,296,602 2,068,141,382

បបាក់បយញ្ញីកបមិតទញក 11,208,469 45,035,628 8,392,997 33,882,529

2,175,102,256 8,739,560,865 1,264,493,344 5,104,759,630

បបាក់បយញ្ញីពីអតិថិជនបតរូវបានវភិាគែូចខាងយបកាម៖

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

(a) តាមរូបិយប័ណ្ណ

បបាក់ែញលាលៃ រអាយមរកិ 2,145,159,526 8,619,250,976 1,253,998,399 5,062,391,537

បបាក់យរៀល 29,939,992 120,298,888 10,295,239 41,561,880

បបាក់អឺរ ោូ 2,738 11,001 199,706 806,213

2,175,102,256 8,739,560,865 1,264,493,344 5,104,759,630

(b) តាមកាលកំណត់

រយៈយពល1ដខ 1,619,592,860 6,507,524,112 845,233,363 3,412,207,086

ពី1ដខយៅ3ដខ 123,466,157 496,087,019 93,921,468 379,160,966

ពី3ដខយៅ12ដខ 370,282,609 1,487,795,523 273,519,134 1,104,196,745

យលីសពី12ដខ 61,760,630 248,154,211 51,819,379 209,194,833

2,175,102,256 8,739,560,865 1,264,493,344 5,104,759,630

(c) តាមទំនាក់ទំនង

មិនដមនភាគីសម្ពន្ធញាតិ 2,171,399,727 8,724,684,103 1,261,490,729 5,092,638,073

ភាគីសម្ពន្ធញាតិ 3,702,529 14,876,762 3,002,615 12,121,557

2,175,102,256 8,739,560,865 1,264,493,344 5,104,759,630

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

(d) តាមអបតាការបបាក់(ក្ញងមួយឆ្្)ំ

គណនីចរន្ 0.00%to1.00% 0.00%to1.00%

គណនីសន្សំ 0.00%to3.15% 0.00%to3.40%

បបាក់បយញ្ញីមានកាលកំណត់ 0.50%to7.50% 1.00%to7.50%

បបាក់បយញ្ញីកបមិតទញក – –

14. បបាក់កម្ចី

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

IndustrialandCommercialBankofChinaLimited (i) 34,000,000 136,612,000 34,000,000 137,258,000
ធនាគារោតិមនកម្ពញោ
(បបតិបត្ិការផ្ល់សនទៃនីយភាពយដ្យមានការធានា)

(ii) 14,280,737 57,380,000 – –

DEG (iii) 11,875,003 47,713,763 12,500,001 50,462,504

FirstCommercialBank (iv) 10,000,000 40,180,000 – –

AfrAsiaBankLimited (v) 5,000,000 20,090,000 15,000,000 60,555,000

InternationalFinanceCorporation (vi) 5,000,000 20,090,000 – –

TaiwanCooperativeBank (vii) – – 25,000,000 100,925,000

80,155,740 322,065,763 86,500,001 349,200,504

(i) តំណ្ងឲ្យឥណទានបួនយផ្សងគ្ាទទួលបានពីIndustrialandCommercialBankofChinaLimited។ឥណទានទីមួយមានចំនួន6,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកទទួល
បានយៅមថងៃទី29ដខកកកដ្ឆ្្2ំ016ឥណទានទីពីរមានចំនួន5,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកទទួលបានយៅមថងៃទី29ដខសីហាឆ្្2ំ016ឥណទានទីបីមានចំនួន9,000,000
ែញលាលៃ រអាយមរិកទទួលបានយៅមថងៃទី29ដខវចិឆេិកាឆ្្2ំ016និងឥណទានទីបួនមានចំនួន14,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកទទួលបានយៅមថងៃទី30ដខមិថញនាឆ្្2ំ017។ការបបាក់
គឺបតរូវបង់បបចាបំតីមាសនិងបបាក់យែីមបតរូវទូទាត់យៅយពលែល់កាលកំណត់មនបបាក់កម្ចីដែលមានរយៈយពល3ឆ្្ំចាប់យផ្ីមពីកាលបរយិចឆេទផ្ល់បបាក់កម្ចី។

(ii) តំណ្ងឲ្យបបតិបតិ្ការផល់្សនទៃនយីភាពយដ្យមានការធានាចំនួនបួនដែលផ្ល់ជូនពីធនាគារោតិមនកម្ពញោ។បបតិបតិ្ការែបូំងដែលមានចំនួន15,380លានយរៀលទទួល
បានយៅមថងៃទី22ដខកញម្ភៈឆ្្2ំ018

បបតិបតិ្ការទីពីរមានចំនួន24,000លានយរៀលទទួលបានយៅមថងៃទី22ដខមីនាឆ្្2ំ018បបតិបត្ការទីបីមានចំនួន8,000លានយរៀលទទួលបានយៅមថងៃទី18ដខតញលាឆ្្2ំ018
និងបបតបិត្ិការទីបួនមានចំនួន10,000លានយរៀលទទួលបានយៅមថងៃទី20ដខធូ្ឆ្្2ំ018។បបាក់យែីមនិងការបបាក់បតរូវយធវកីារទូទាត់យៅយពលែល់កាលកំណត់ោមួយនរឹង
រយៈយពលមួយឆ្្ំសបមាប់បបតិបត្ិការពីរែំបូងនិងរយៈយពល3ដខសបមាប់បបតិបត្ិការបន្បនាទៃ ប់។

(iii)តំណ្ងឲ្យឥណទានរយៈយពលដវងបីយផ្សងគ្ាដែលទទួលបានពីDEG-DeutcscheInvestitionsundEntwicklungsgesellschaftMbh។ឥណទានទីមួយមានចំនួន
10,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកដែលទទួលបានយៅមថងៃទី23ដខមិថញនាឆ្្2ំ015ឥណទានទីពីរមានចំនួន5,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកដែលទទួលបានយៅមថងៃទី03ដខកញម្ភៈឆ្្2ំ016
និងឥណទានទីបីមានចំនួន5,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកដែលទទួលបានយៅមថងៃទី16ដខមករាឆ្្2ំ018។បបាក់យែីមគឺបតរូវបង់រលំស់ោ្ មាសចាប់យផ្ីមពីមថងៃទ1ី5ដខធូ្ឆ្្2ំ017
សបមាប់ឥណទានទីមួយនិងទីពីរយហយីចាប់ពីមថងៃទី15ដខធួ្ឆ្្2ំ018សបមាប់ឥណទានទីបី។ការបបាក់គឺបតរូវបង់បបចាំ្ មាសគិតចាប់យផី្មពីកាលបរយិចឆេទផ្ល់បបាក់កម្ចីនីមួយៗ។

(iv)តំណ្ងឲ្យឥណទានsyndicatedចំនួនពីរបានមកពីធនាគារFirstCommercialBank។ឥណទានទទួលោយលីកែំបូងយៅមថងៃទី29ដខធូ្ឆ្្2ំ017មានចំនួន10,000,000
ែញលាលៃ រអាយមរិក។ការបបាក់បតរូវបង់ោយរៀងរាល់្ មាសយហយីបបាក់យែីមបតរូវសងយៅតាមកាលកំណត់ដែលមានរយៈយពលបីឆ្្ំគិតចាប់យផី្មពីកាលបរយិចឆេទផ្ល់បបាក់កម្ចី។

(v) តំណ្ងឲ្យបបាក់កម្ចីដែលទទួលបានពីAfrAsiaBankLimitedយៅបបយទសMauritius។បបាក់កម្ចីយនះទទួលបានយៅមថងៃទី28ដខធួ្ឆ្្2ំ018ដែលមានរយៈយពល
មួយសបាដេ ហ៍។

(vi)តំណ្ងឲ្យបបាក់កម្ចីពីInternationalFinanceCorporationដែលមានទរឹកបបាក់ចំនួន5,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកទទួលបានយៅមថងៃទី29ដខធូ្ឆ្្2ំ017។បបាក់យែីមបតរូវ
បង់រលំស់ោ្ មាសចាប់ពីមថងៃទី15ដខមិថញនាឆ្្ំ2019។ការបបាក់បតរូវទូទាត់ោយរៀងរាល់្ មាសយហយីបបាក់យែីមទូទាត់យៅយពលែល់កាលកំណត់ដែលមានរយៈយពលបបាំឆ្្ំគិត
ចាប់យផ្ីមពីកាលបរយិចឆេទផ្ល់បបាក់កម្ចី។

(vii)តំណ្ងឲ្យឥណទានsyndicatedដែលមានកាលកំណត់រយៈយពលបីឆ្្ំបតរូវបានយរៀបចំយដ្យTaiwanCooperativeBankសាខាបករុងភំ្យពញដែលឥណទានែំណ្ក់កាល
ទីមួយមានចំនួន5,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកទទួលបានយៅមថងៃទី26ដខមករាឆ្្2ំ017និងែំណ្ក់កាលទីពីរមានចំនួន20,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកទទួលបានយៅមថងៃទី
15ដខមីនាឆ្្2ំ017។ការបបាក់គឺបតរូវបង់បបចាំ្ មាសនិងបបាក់យែីមបតរូវទូទាត់យៅយពលែល់កាលកំណត់មថងៃទី26ដខមករាឆ្្2ំ020។

យៅមថងៃទ3ី1ដខសីហាឆ្្2ំ018បបាក់កម្ចីទាងំពីរបតរូវបានទូទាត់មញនកាលកំណត់។

បបាក់កម្ចីខាងយលីពញំមានបទព្យធានានិងមានអបតាការបបាក់យថរបបចាឆ្ំ្ំចាប់ពី2.60%យៅ7.11%(2017:2.96%យៅ6.99%)។
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15. អនញបំណញ លបនាទៃ ប់បន្សំ

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ធនាគារោតិមនបបយទសកាណ្ដ្ 93,000,000 373,674,000 55,000,000 222,035,000

តំណ្ងឲ្យអនញបំណញ លបនាទៃ ប់បន្សំបបាពីំរយផ្សងគ្ាដែលទទួលបានពីធនាគារោតិកាណ្ដ្។អនញបំណញ លទីមួយមានចំនួន10,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិក។អនញបំណញ លទីពរីមានចំនួន
15,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកបតរូវបានអនញម័តពីធនាគារោតិមនកម្ពញោយៅមថងៃទី6ដខមករាឆ្្2ំ016។អនញបំណញ លទីបីមានចំនួន10,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកបតរូវបានអនញម័តពីធនាគារោតិ
មនកម្ពញោយៅមថងៃទី26ដខតញលាឆ្្2ំ016។អនញបំណញ លទីបួនមានចំនួន20,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកបតរូវបានអនញម័តពីធនាគារោតិមនកម្ពញោយៅមថងៃទី3ដខសីហាឆ្្2ំ017។អនញបំណញ ល
ទីបបាំ,ទីបបាមំួយនិងទីបបាពីំរមានចំនួន6,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិក,20,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកនិង14,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកបតរូវបានអនញម័តយៅមថងៃទី14ដខមីនាឆ្្2ំ018។ការ
បបាក់បតរូវបង់ោ្ មាសនិងបបាក់យែីមបតរូវទូទាត់ចំនួនបបាំែងយស្មីៗគ្ាោបន្បនាទៃ ប់ដែលសមតញល្យទាងំមូលបតរូវទូទាត់បញ្ចប់យៅយពលែល់កាលកំណត់។

យៅមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018បបាក់យែីមចំនួន2,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកមនអនញបំណញ លែំបូងបតរូវបានសងបតលប់ជូនធនាគារោតិកាណ្ដ្យដ្យមានការអនញម័តពីធនាគារោតិមនកម្ពញោ។

អនញបំណញ លខាងយលីពញំមានបទព្យធានានិងមានអបតាការយថរបបចាឆ្ំ្ំចាប់ពី7.56%យៅ9.40%(2017:7.56%យៅ8.15%)។

16. បំណញ លយផ្សងៗ

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ការបបាក់បតរូវទូទាត់ 12,256,626 49,247,123 12,156,068 49,074,047

ចំណ្យបង្គរ 9,532,835 38,302,931 4,710,051 19,014,476

ពន្ធយផ្សងៗបតរូវទូទាត់ 706,245 2,837,692 506,525 2,044,841

សំវធិានធនសបមាប់យបរៅតារាងតញល្យការ 338,925 1,361,801 – –

យផ្សងៗ 5,901,618 23,712,701 4,741,769 19,142,521

28,736,249 115,462,248 22,114,413 89,275,885

17. ពន្ធយលីបបាក់ចំយណញ
(a) បំណញ លពន្ធយលីបបាក់ចំយណញ

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

សមតញល្យនាយែីមកាលបរយិចឆេទ 11,039,391 44,566,021 7,819,758 31,568,363

ចំណ្យពន្ធបបាក់ចំយណញបបចាឆ្ំ្ំ 19,400,725 77,952,113 12,407,728 50,089,998

ពន្ធយលីបបាក់ចំយណញបានបង់ (13,024,984) (52,334,385) (9,188,095) (37,092,340)

ការដកសបមរួលឆ្្មំញន (134,592) (540,791) – –

លំយអៀងពីការបូ្ររូបិយប័ណ្ណ – (209,748) – –

17,280,540 69,433,210 11,039,391 44,566,021

(b) ពន្ធពនយារ

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

បទព្យសកម្មពនវពនយារ 3,488,615 14,017,255 2,183,499 8,814,785

បំណញ លពន្ធពនយារ (711,427) (2,858,514) (213,248) (860,882)

2,777,188 11,158,741 1,970,251 7,953,903

បដបមបបមរួលមនបទព្យសកម្មពន្ធពនយារ/បំណញ លពន្ធពនយារសញទ្ធក្ញងការយិបរយិចឆេទមានែូចខាងយបកាម៖

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី0ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

សមតញល្យនាយែីមកាលបរយិចឆេទ 1,970,251 7,953,903 1,343,202 5,422,507

ការដ្ក់បញ្ចូ លយៅក្ញងរបាយការណ៍លទ្ធផល 941,529 3,783,064 627,049 2,531,397

ការដកសបមរួលឆ្្មំញន (134,592) (540,791) – –

លំយអៀងពីការបូ្ររូបិយប័ណ្ណ – (37,435) – –

2,777,188 11,158,741 1,970,251 7,953,903

សំវធិានធនយលីឥទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័

ែញលាលៃ រអាយមរកិ

បទព្យសកម្មពនវពនយារ

នាមថងៃទ0ី1ដខមករាឆ្្2ំ018 2,183,499

ការែកយចញពីក្ញងរបាយការណ៍លទ្ធផល 1,305,116

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 3,488,615

សមតញល្យោពាន់យរៀល 14,017,255

រលំសព់ន្ធពយនលៃឿន ចយំណញពីការប្ូរបបាកមិ់នទាន់ទទលួសា្គ ល់ សរញប

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ

បំណញ លពន្ធពនយារ

នាមថងៃទ0ី1ដខមករាឆ្្2ំ018 (204,092) (9,156) (213,248)

ការែកយចញពី/(ដ្ក់បញ្ចូ លក្ញង)របាយការណ៍លទ្ធផល (276,482) (87,105) (363,587)

ការដកសបមរួលឆ្្មំញន (134,592) – (134,592)

នាមថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 (615,166) (96,261) (711,427)

សមតញល្យោពាន់យរៀល (2,471,737) (386,777) (2,858,514)
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(c) ចំណ្យពន្ធយលីបបាក់ចំយណញ

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ពន្ធយលីបបាក់ចំយណញបបចាឆ្ំ្ំ 19,400,725 77,952,114 12,407,728 50,089,998

ពន្ធពនយារ (941,529) (3,783,064) (627,049) (2,531,397)

18,459,196 74,169,050 11,780,679 47,558,601

ការយផទៃៀងផ្ទៃ ត់ពន្ធយលីបបាក់ចំយណញដែលគណនាតាមអបតាពន្ធផលៃូ វការ20%យធៀបយៅនរឹងពន្ធយលីបបាក់ចំយណញសបមាប់ឆ្្ំបច្ចញប្បន្ដែលបង្ហា ញក្ញងរបាយការណ៍លទ្ធផលមានែូចខាងយបកាម៖

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

បបាក់ចំយណញមញនបង់ពន្ធ 90,276,710 362,731,821 57,969,842 234,024,252

ពន្ធយលីបបាក់ចំយណញតាមអបតាពន្ធផលៃូវការ 18,055,342 72,546,364 11,593,968 46,804,849

ចំណ្យមិនអាចកាត់កងបាន 226,879 911,600 161,552 652,185

សំវធិានធនយលីសពីបគាមញន 176,975 711,086 25,159 101,567

ចំណ្យពន្ធយលីបបាក់ចំយណញ 18,459,196 74,169,050 11,780,679 47,558,601

18. យែីមទញន

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

1ហ៊ញនមានតមមលៃ1,000ែញលាលៃ រអាយមរកិ៖

ដែលបានចញះបញជា ីនិងបានបង់យពញយលញ 165,000,000 662,970,000 125,000,000 504,625,000

ព័ត៌មានលម្អិតមនការកាន់កាប់ភាគហ៊ញនមានែូចខាងយបកាម៖

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

%មន
ការកានក់ាបហ៊់ញន ចនំនួហ៊ញន ែញលាលៃ រអាយមរកិ

%មន
ការកានក់ាបហ៊់ញន ចនំនួហ៊ញន ែញលាលៃ រអាយមរកិ

ធនាគារោតិកាណ្ដ្ 90% 148,500 148,500,000 90% 112,500 112,500,000

យលាកDamirKarassayev 10% 16,500 16,500,000 10% 12,500 12,500,000

100% 165,000 165,000,000 100% 125,000 125,000,000

ធនាគារបានចញះបញជា ីភាគហ៊ញនបដនថាមែូចតយៅយនះ៖

 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

សមតញល្យនាយែីមកាលបរយិចឆេទ 125,000,000 504,625,000 52,643,000 212,519,791

បំដបលៃងពីបញពវលាភភាគហ៊ញន – – 18,357,000 74,107,209

បំដបលៃងពីបបាក់ចំយណញរកសាទញក – – 29,000,000 117,073,000

ការបដនថាមយែីមទញន(*) 40,000,000 160,720,000 25,000,000 100,925,000

លំយអៀងពីការបូ្ររូបិយប័ណ្ណ – (2,375,000) – –

សមតញល្យនាចញងកាលបរយិចឆេទ 165,000,000 662,970,000 125,000,000 504,625,000

(*) យៅមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018ធនាគារោតិមនកម្ពញោបានយចញលិខតិអនញម័តអនញញ្្ញ តឲ្យធនាគារបយងកនីយែីមទញនចំនួន40,000,000ែញលាលៃ រអាយមរិកយដ្យយបាះផសាយភាគហ៊ញនបដនថាម
ចំនួន36,000ហ៊ញនឲ្យយៅធនាគារោតិកាណ្ដ្និងភាគហ៊ញនបដនថាមចំនួន4,000ហ៊ញនឲ្យយៅយលាកDamirKarassayevដែលក្ញង1ហ៊ញនមានតមមលៃ1,000ែញលាលៃ រអាយមរិក។

19. ចំណូលពីការបបាក់

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ចណូំលការបបាកពី់៖

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន 179,634,702 721,772,233 121,316,858 489,756,156

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារនានា 3,146,267 12,641,701 2,811,813 11,351,289

មូលបបតវនិិយោគ 695,467 2,794,386 1,702,148 6,871,571

183,476,436 737,208,320 125,830,819 507,979,016

20. ចំណ្យយលីការបបាក់

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

បបាក់បយញ្ញីពីអតិថិជន 35,585,900 142,984,147 31,113,149 125,603,782

បបាក់កម្ចី 5,986,905 24,055,384 4,655,283 18,793,378

អនញបំណញ លបនាទៃ ប់បន្សំ 5,431,692 21,824,538 2,943,930 11,884,645

47,004,497 188,864,069 38,712,362 156,281,805
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21. ចំណូលកមបមនិងយជីងសា

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ការសនយាឥណទាន 13,229,237 53,155,074 9,632,670 38,887,090

យផទៃរបបាក់និងយវរបបាក់ 2,844,714 11,430,061 2,175,221 8,781,367

ប័ណ្ណMaster/VisaនិងUPI 10,924,209 43,893,472 7,649,601 30,881,439

ទូរស័ពទៃនិងទូរសារ 217,276 873,015 143,027 577,400

កមបមយផ្សងៗ 3,856,730 15,496,341 2,272,960 9,175,939

31,072,166 124,847,963 21,873,479 88,303,235

22. ចំណ្យកមបមនិងយជីងសា

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ចំណ្យយសវាMastercard 3,666,093 14,730,362 2,844,404 11,482,859

ចំណ្យយសវាVisaCard 3,937,929 15,822,599 2,541,819 10,261,323

ចំណ្យយសវាធនាគារនិងបគរឹះសាថា នហរិញ្ញវតថាញយផ្សងៗ 678,973 2,728,114 331,447 1,338,052

ចំណ្យយសវាUnionPay 59,892 240,646 59,294 239,370

កមបមនិងយជីងសាយផ្សងៗ 13,435 53,981 2,279 9,200

8,356,322 33,575,702 5,779,243 23,330,804

23. ចំណូលបបតិបត្ិការយផ្សងៗ

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ចំយណញ/(ការខាតបង់)ពីការលក់មូលបបតវនិិយោគ 326,257 1,310,901 (857,170) (3,460,395)

ចំយណញពីអបតាបដេូរបបាក់សញទ្ធ 796,902 3,201,952 592,591 2,392,290

ចំណូលយផ្សងៗ 347,891 1,397,826 295,081 1,191,242

1,471,050 5,910,679 30,502 123,137

24. ចំណ្យបញគ្គលិក

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

បបាក់យបៀវត្សរ៍និងបបាក់ឈ្ូល 32,244,868 129,559,880 20,927,741 84,485,291

បបាក់បំណ្ច់អតីតភាពការង្រ 1,726,702 6,937,889 – –

ចំណ្យយផ្សងៗយលីបញគ្គលិក 1,315,966 5,287,551 331,660 1,338,911

35,287,536 141,785,320 21,259,401 85,824,202

25. ចំណ្យបបតិបត្ិការ

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ការជួលអគារ 4,937,455 19,838,694 3,365,298 13,585,708

ការជួសជញលនិងដថទាំ 2,579,028 10,362,535 1,218,511 4,919,129

សមា្ភ រការោិល័យ 2,034,419 8,174,296 1,199,238 4,841,324

ការជួលោនយន្ 1,715,355 6,892,296 955,358 3,856,780

ដផ្កទីផសារនិងការផសាយពាណិជជាកម្ម 1,578,316 6,341,674 1,491,209 6,020,011

មថលៃទរឹកនិងយភលៃីង 1,249,851 5,021,901 843,845 3,406,602

យសវាសនិ្សញខ 1,226,065 4,926,329 804,952 3,249,591

ទំនាក់ទំនង 868,825 3,490,939 622,282 2,512,152

ជំនាញវោិជា ជីវៈ 632,766 2,542,454 414,157 1,671,952

អាោ្ប័ណ្ណ 619,201 2,487,950 546,782 2,207,359

មថលៃបបតិបត្ិការោនយន្ 532,200 2,138,380 287,659 1,161,279

មថលៃយធវីែំយណីរ 485,890 1,952,306 647,253 2,612,960

ការលញបយចាលមនបទព្យរ រឹបអូសបាន 421,551 1,693,792 – –

ការធានារាោប់រង 375,311 1,508,000 277,337 1,119,609

មថលៃពិនិត្យឥណទាន 244,558 982,634 219,081 884,430

កមបមបករុមបបរឹកសាភិបាល 182,503 733,297 126,320 509,954

អាហារនិងការកមសាន្ 99,683 400,526 153,778 620,802

មថលៃសមាជិកភាព 14,559 58,498 25,621 103,432

ចំណ្យយផ្សងៗ 546,482 2,195,763 795,520 3,211,516

20,344,018 81,742,264 13,994,201 56,494,590

26. ចំណ្យរលំស់

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

រលំស់យលីបទព្យសកម្មរូបី 4,690,466 18,846,293 2,915,073 11,768,150

រលំស់យលីបទព្យសកម្មអរូបី 407,971 1,639,227 346,132 1,397,335

5,098,437 20,485,520 3,261,205 13,165,485
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27. សាច់បបាក់និងសាច់បបាក់សមមូល

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

សាច់បបាក់ក្ញងមែ 151,000,293 606,719,177 68,986,300 278,497,693

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារោតិមនកម្ពញោ 146,916,210 590,309,332 38,269,706 154,494,805

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារនានា 145,762,768 585,674,802 53,962,453 217,846,422

443,679,271 1,782,703,311 161,218,459 650,838,920

28. ការសនយានិងយថាភាព
(a) ភតិសនយាបបតិបត្ិការ

ធនាគារមានភតិសនយាយលីការជួលការោិល័យកណ្្លនិងការោិល័យតាមយខត្ែូចខាងយបកាម៖

មថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ក្ញងរយៈយពល1ឆ្្ំ 4,827,581 19,397,220 3,210,375 12,960,284

ពី1ែល់5ឆ្្ ំ 19,850,867 79,760,784 10,524,487 42,487,354

យលីសពី5ឆ្្ ំ 17,116,474 68,773,993 7,635,171 30,823,185

41,794,922 167,931,997 21,370,033 86,270,823

(b) ការសនយាយផ្សងៗ

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ឥណទានវបិារូបន៍ដែលមិនយបបី 24,289,131 97,593,728 17,305,614 69,862,764

មូលបបតបំណញ ល 10,933,517 43,930,871 7,498,846 30,272,841

លិខិតឥណទាន 7,415,280 29,794,595 5,419,972 21,880,427

មូលបបត 4,400,000 17,679,200 4,775,000 19,276,675

ការធានាយលីការទូទាត់ 746,744 3,000,417 – –

មូលបបតបំណញ លយលីការយែញមថលៃ 71,000 285,278 683,000 2,757,271

មូលបបតបំណញ លយលីការធានា 5,466 21,962 – –

ការធានាយផ្សងៗ 2,314,679 9,300,380 3,361,246 13,569,350

50,175,817 201,606,431 39,043,678 157,619,328

29. សមតញល្យនិងបបតិបត្ិការោមួយនរឹងសម្ពន្ធញាតិ
តាមចបាប់សី្ពីបគរឹះសាថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតថាញសម្ពន្ធញាតិរមួបញ្ចូ លនូវរូបវន្បញគ្គលដែលមានភាគហ៊ញនោោ ងតិចចំនួន10%មនយែីមទញនរបស់បករុមហ៊ញនឬមនសិទ្ធិយបាះយឆ្្តយទាះោកាន់កាប់
យដ្យផ្ទៃ ល់ក្ីឬយដ្យបបយោលក្ីឬរូបវន្បញគ្គលណ្ដែលរមួចំដណកក្ញងអភិបាលកិច្ចការែរឹកនាំការបគប់បគងឬការយរៀបចំនិងការអនញវត្ន៍នូវការបតរួតពិនិត្យមផទៃក្ញងរបស់ធនាគារ។

(a) សមតញល្យសម្ពន្ធញាតិ

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

កម្ចីពីធនាគារោតិមនបបយទសកាណ្ដ្ 93,000,000 373,674,000 55,000,000 222,035,000

បបាក់បយញ្ញីនិងបបាក់តមកល់យដ្យអ្កបគប់បគងសំខាន់ៗ
អភិបាលនិងភាគទញនិក

3,702,529 14,876,762 3,002,615 12,121,557

(b) បបតិបត្ិការោមួយសម្ពន្ធញាតិនានា

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ចំណ្យយលីការបបាក់ឲ្យធនាគារោតិមនបបយទសកាណ្ដ្ 5,431,692 21,824,538 2,943,930 11,884,645

ចំណ្យយលីការបបាក់ឲ្យអ្កបគប់បគងសំខាន់ៗ
អភិបាលនិងភាគទញនិក

147,991 594,628 843,949 3,407,023

(c) បបាក់យបៀវត្សររ៍បស់គណៈបគប់បគងសំខាន់ៗភាគទញនិកនិងអភិបាល

សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ018 សបមាប់ការយិបរយិចឆេទមថងៃទី31ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

បបាក់យបៀវត្សរ៍និងអតថាបបយោជន*៍ 7,260,529 29,172,806 5,508,304 22,237,023

*រាប់បញ្ចូ លលាភការរបស់គណៈបគប់បគងសំខាន់ៗនិងកមបមសបមាប់ការបបជញំបករុមបបរឹកសាភិបាល។
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30. ការបគប់បគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថាញ
ការដណនាំនិងយសចក្ីសយង្ប

ធនាគារមានហានិភ័យពីឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថាញែូចខាងយបកាម៖

■ ហានិភ័យបបតិបត្ិការ

■ ហានិភ័យឥណទាន

■ ហានិភ័យទីផសារ

■ ហានិភ័យសាច់បបាក់ង្យបសរួល

កំណត់សមា្គ ល់យនះបង្ហា ញពីព័ត៌មានសី្ពីហានិភ័យនីមួយៗខាងយលីរបស់ធនាគារយគាលយៅរបស់ធនាគារយគាលការណ៍ដណនាំនិងវធិានការរបស់ធនាគារយែីម្បីបាោ ន់សា្ម ននិងចាត់ដចង
នូវហានិភ័យដែលយកីតយ�ងីនិងការបគប់បគងនូវធនធានរបស់ធនាគារ។

បបព័ន្ធបគប់បគងហានិភ័យ

បករុមបបរឹកសាភិបាលមានការទទួលខញសបតរូវទូយៅក្ញងការបយងកីតនិងបតរួតពិនិត្យបបព័ន្ធបគប់បគងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។បករុមបបរឹកសាភិបាលបានបយងកីតនូវគណៈកម្មការឥណទានគណៈកម្មការ
អភិបាលកិច្ចគណៈកម្មការអនញយលាមភាពគណៈកម្មការសវនកម្មនិងគណៈកម្មការបគប់បគងហានិភ័យយែីម្បីទទួលខញសបតរូវក្ញងការបយងកតីនងិបតរួតពិនតិ្យនូវយគាលនយោបាយបគប់បគង
ហានិភ័យតាមដផ្កនីមួយៗ។គណៈកម្មការទាងំអស់មានសមាជិកមិនដមនបបតិបត្ិយហយីយធវីការរាយការណ៍ោបបចាំយៅបករុមបបរឹកសាភិបាលអំពីសកម្មភាពរបស់យគ។

យគាលនយោបាយក្ញងការបគប់បគងហានិភ័យគឺបតរូវបានបយងកីតយ�ងីយែីម្បីបង្ហា ញនិងវភិាគយៅយលីហានិភ័យដែលធនាគារបតរូវបបឈមមញខកំណត់ហានិភ័យសមបសបនិងយធវីការបតរួតពិនិត្យ
យៅយលីហានិភ័យទាងំយនាះឲ្យសថាិតក្ញងកបមិតអាចទទួលយកបាន។គណៈកម្មការសវនកម្មគណៈកម្មការអនញយលាមភាពនិងគណៈកម្មការបគបប់គងហានភិយ័មានភារៈទទួលខញសបតរូវ
តាមដ្នការអនញវត្ន៍របស់ធនាគារយៅតាមយគាលនយោបាយនិងនីតិវធិីបគប់បគងហានិភ័យក៏ែូចោបតរួតពិនិត្យយ�ងីវញិនូវភាពបគប់បគាន់មនបបព័ន្ធបគប់បគងហានិភ័យដែលធនាគារបតរូវ
បបឈមមញខ។

សវនករមផទៃក្ញងយធវកីារបតរួតពិនតិ្យោបបចាំឬមង្មាក លយលីយគាលនយោបាយនងិនីតវិធិីបគប់បគងហានិភ័យយហយីយធវកីាររាយការណ៍លទ្ធផលយៅគណៈកម្មការសវនកម្មសបមាប់កចិ្ចបបជញំ
បករុមបបរឹកសាភិបាល។

(a) ហានិភ័យបបតិបត្ិការ

ហានិភ័យបបតិបត្ិការគឺោហានិភ័យមនការបាត់បង់ផ្ទៃ ល់ឬបបយោលដែលយកីតមានយ�ងីពីការខវះខាតនូវនីតិវធិីបញគ្គលិកបយច្ចកវទិយានិងយហដ្ឋា រចនាសម្ពន្ធមផទៃក្ញងនិងយកីតយ�ងី
ពីកត្ាខាងយបរៅមួយចំនួនយទៀតដែលមិនដមនោហានិភ័យឥណទានហានិភ័យទផីសារនងិហានិភ័យសាច់បបាក់ង្យបសរួលែូចោកត្ាដែលយកីតមានយ�ងីពីតបមរូវការចបាប់នងិ
បទបញ្ញត្ិយផ្សងៗនិងស្ង់ដ្រដែលទទួលសា្គ ល់ោទូយៅយៅក្ញងសហបគាសអាជីវកម្ម។

ការខាតបង់ពីហានិភ័យបបតិបតិ្ការបតរូវបានបគប់បគងតាមរយៈនីតិវធីិបគប់បគងហានិភ័យបបតិបតិ្ការរបាយការណ៍និងបតរួតពិនិត្យបតរឹមបតរូវយលីសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈអង្គភាព
បតរួតពិនិត្យនិងគាបំទដែលឯករាជ្យពីអាជីវកម្មធម្មតានិងមានការបតរួតពិនិត្យពីអ្កបគប់បគងោន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ។

ការបគប់បគងយលីហានិភ័យបបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារតបមរូវឲ្យបយងកីតនូវរចនាសម្ពន្ធតួនាទីនិងវធីិសាសស្មនការបគប់បគងរបស់អង្គភាពឲ្យបានចបាស់លាស់។យគាលការណ៍និងវធិានការ
បតរួតពិនិត្យមផទៃក្ញងោយបចីនបតរូវបានអនញវត្រមួមានការបយងកីតអ្កមានសិទ្ធិចញះហតថាយលខាបបព័ន្ធបតរួតពិនិត្យោោ ងហ្មតច់ត់ការយរៀបចំនូវនីតិវធិីនិងឯកសារសអំាងនានាបពមទាងំការ
អនញវត្ន៍តាមបទបញ្ញត្ិនិងតបមរូវការតាមចបាប់នានា។

(b) ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យឥណទានគឺោការខាតបង់ហិរញ្ញវតថាញ របស់ធនាគារបបសិនយបីអ្កខ្ចីឬមែគូពាណិជជាកម្មខកខានមិនបានបំយពញកាតពវកិច្ចយលីការបង់បបាក់យែីមចំយពាះឥណទាននិងបញយរបបទាន។

(i) ការបគប់បគងហានិភ័យឥណទាន

សកម្មភាពឥណទានបតរូវបានដណនាំយដ្យយគាលការណ៍ឥណទានរបស់ធនាគារយែីម្បីធានាអះអាងថាយគាលបំណងមនបបាក់កម្ចីទាងំអស់ទទួលបានយោគជ័យ។ឧទាហរណ៍
អតិថជិនឥណទានមានលទ្ធភាពនងិបទព្យសម្បតិ្សងយហយីហានិភ័យឥណទានបតរូវបានដបងដចកោោ ងល្អ។យគាលការណ៍ឥណទានកត់បតានូវយគាលការណ៍បបាក់កម្ចី
បទព្យបញ្្ច ំនិងែំយណីរការអនញម័តឥណទានយដ្យរមួបញ្ចូ លទាងំបបព័ន្ធចំណ្ត់ថ្ាក់មផទៃក្ញងនងិនីតិវធិីដែលអនញវត្យែីម្បីធានាអះអាងក្ញងការយគារពយៅតាមការដណនាំរបស់
ធនាគារោតិមនកម្ពញោ។

ធនាគារបានបយងកីតយគាលការណ៍ឥណទាននិងហានិភ័យ(Credit and Risk Policy)ដែលបតរូវបានយរៀបចំយ�ងីយែីម្បីបគប់បគងនូវសកម្មភាពក្ញងការធានាយលីហានិភ័យរបស់
ធនាគារ។ការបនដេឥណទានបតរូវបានបគប់បគងយដ្យកម្មវធិីឥណទានដែលបានយរៀបចំគយបមាងសបមាប់ផលិតផលឬសំយពៀតឥណទានពិយសសរាប់ទាងំទផីសារយគាលយៅការ
កំណត់និងលក្ខណ្ឌ ឯកសារសំអាងនិងនីតិវធិីយៅយបកាមផលិតផលឥណទានដែលនរឹងបតរូវវាស់ដវងនិងផដេល់ឲ្យ។

អបតាហានិភ័យបតរូវបានបតរួតពិនិត្យនិងយធវីបច្ចញប្បន្កម្មតាមមូលដ្ឋា នបបចា្ំ មាសសបមាប់ឥណទានដែលមានសមតញល្យបបាក់បតរូវសងយបចីនោង200,000ែញលាលៃ រអាយមរកិយ�ងី
យៅនិងក្ញងយហតញការណ៍យផ្សងៗែូចោ(i)ការផ្លៃ ស់បដេូររយៈយពលនិងលក្ខណ្ឌ ឥណទានរមួទាងំការពនយារឥណទាន(ii)ភាពមិនយទៀងទាត់ក្ញងការសងបបាក់ឬការហួសកាល
កំណត់សងបបាក់និង(iii)ព័ត៌មានមិនល្អពាក់ព័ន្ធនរឹងអ្កខ្ចីបបាក់ឬបបតិបតដេិការ។

(ii)ការបបឈមនរឹងហានិភ័យឥណទាន

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018 មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល ែញលាលៃ រអាយមរកិ ពាន់យរៀល

ឥណទានផល្ែ់លអ់តិថជិន

មិនហួសកាលកំណត់និងមិនខាតបង់ 1,804,784,363 7,251,623,571 1,221,783,208 4,932,338,811

ហួសកាលកំណត់ដតមិនទាន់ខាតបង់ 15,692,592 63,052,835 4,133,513 16,686,992

ខាតបង់ 14,378,805 57,774,038 9,763,842 39,416,630

1,834,855,760 7,372,450,444 1,235,680,563 4,988,442,433

តាមការអនញវត្ោទូយៅតមមលៃទផីសាររបស់បទព្យបញ្្ច ំមិនអាចរកបានយនាះយទយដ្យសារដតកមបមយែីម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាងំយនាះខ្ពស់ោងផលបបយោជន៍ដែលទទួលបាន។
យគាលនយោបាយរបស់ធនាគារគឺផ្ល់ឥណទានរហូតែល់60%មនតមមលៃបទព្យបញ្្ច ំយលីកដលងដតបបាក់បយញ្ញីកបមិតទញកឬបបាក់បយញ្ញីមានកាលកំណត់កបមិតទញក។តាមចបាប់
របស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោតមមលៃបទព្យបញ្្ច ំមិនបតរូវបានរាប់បញ្ចូ លយពលគណនាសំវធិានធនសបមាប់ឥណទានអាបកក់និងោប់សង្សយ័យនាះយទ។

ឥណទានមិនហួសកាលកំណត់និងមិនខាតបង់

ឥណទានដែលមិនហួសកាលកំណត់ឬហួសកាលកំណត់តិចោង30មថងៃមិនរាប់បញ្ចូ លថាខាតបង់យទលញះបតាដតមានព័ត៌មានយផ្សងៗបញ្ជា ក់ថាផទៃញយពីយនះ។

ឥណទានហួសកាលកំណត់ដតមិនទាន់ខាតបង់

ឥណទានហួសកាលកំណត់ដតមិនទាន់ខាតបង់ោឥណទានទាងំឡាយណ្ដែលោប់ចំណ្ត់ថ្ាក់ោឥណទានឃ្លៃ យំមីលតាមយសចកី្ដណនាំពីធនាគារោតិមនកម្ពញោដែលបតរូវយធវី
សំវធិានធនតាមអបតា3%មនឥណទានយៅសល់។សបមាប់ឥណទានទាងំយនះការបង់ការបបាក់ឬបបាក់យែីមតាមកិច្ចសនយាទូទាត់សងបតរូវបានហួសកាលកំណត់ចាប់ពី30មថងៃ
ដតតិចោង90មថងៃសបមាប់ឥណទានរយៈយពលដវង(យបចីនោង30មថងៃដតតិចោង60មថងៃសបមាប់ឥណទានរយៈយពលខលៃី)លញះបតាដតមានព័ត៌មានយផ្សងៗបញ្ជា ក់ថាផទៃញយពីយនះ។

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនដែលខាតបង់

ឥណទានខាតបង់គឺោឥណទានដែលធនាគារមានភស្ញតាងោក់លាក់ដែលបញ្ជា ក់ពីការខាតបង់និងមិនរពំរឹងថាអាចបបមូលបបាក់យែីមនិងការបបាក់ដែលយៅសល់ទាងំអស់មក
វញិក្ញងលក្ខណ្ឌ កិច្ចសនយាែំបូង។អនញយលាមយៅតាមយគាលការណ៍ដណនាំរបស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោសំវធិានធនសបមាប់ឥណទានសង្សយ័បតរូវបានយធវីយ�ងីសបមាប់ឥណទាន
ហួសកាលកំណត់ចាប់ពី90មថងៃសបមាប់ឥណទានរយៈយពលដវង(យស្មីឬយបចីនោង60មថងៃសបមាប់ឥណទានរយៈយពលខលៃី)។សំវធិានធនោក់លាក់អប្បបរមាបតរូវបានយធវីយ�ងី
យៅតាមការចំណ្ត់ថ្ាក់របស់ឥណទាននីមួយៗយលីកដលងដតមានព័ត៌មានយផ្សងយទៀតអាចបញ្ជា ក់ពីលទ្ធភាពមនការទូទាត់សងរបស់អ្កខ្ចី។

ឥណទានបានចរចាលក្ខណ្ឌ យ�ងីវញិឬយរៀបចំយ�ងីវញិ

ឥណទានបានចរចាលក្ខណ្ឌ យ�ងីវញិឬយរៀបចំយ�ងីវញិគោឺឥណទានដែលមានការផ្លៃ ស់បូ្រកាលវភិាគសងបបាក់ឬយធវីហរិញ្ញប្បទានយ�ងីវញិតាមកិច្ចសនយាទូទាត់សងថ្មី
យដ្យសារដតអ្កខ្ចីជួបផលលំបាកដផ្កហរិញ្ញវតថាញនងិមិនមានលទ្ធភាពទូទាត់សងតាមកិច្ចសនយាយែីម។ឥណទានដែលនរឹងបតរូវយរៀបចំយ�ងីវញិបតរូវវភិាគយលីមូលដ្ឋា នទិសយៅ
អាជីវកម្មនិងសមតថាភាពសងបបាក់របស់អ្កខ្ចីយដ្យដផ្អកតាមការពយាកររហូំរសាច់បបាក់ថ្មីដែលបសបតាមសាថា នភាពទីផសារនិងបច្ចញប្បន្កម្មមនទស្សនៈវស័ិយអាជីវកម្មយដ្យ
ដផ្អកយលីសម្មតិកម្មោក់ដស្ងនិងបបរុងបបយត្័។នាមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018ធនាគារមានឥណទានយរៀបចំយ�ងីវញិចំនួន14,751,032ែញលាលៃ រអាយមរិក(នាមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ017
មានចំនួន11,337,139ែញលាលៃ រអាយមរិក)។

បនាទៃ ប់ពីឥណទានបតរូវបានយរៀបចំយ�ងីវញិឥណទានយនាះបតរូវរកសាចំណ្ត់ថ្ាក់ែូចយែីមយដ្យមិនគិតពីែំយណីរការល្អបនាទៃ ប់ពីការយរៀបចំោថ្មីយ�យី។ការចាត់ថ្ាក់យនះមិនបតរូវឲ្យ
ល្អោងមញនយ�យីលញះបតាដតការសងការបបាក់និងបបាក់យែីមគា្ម នលក្ណៈយតឺោោ វក្ញងអំ�ញងបបាមួំយបគាសងរលំស់ោមួយការទូទាត់សងបបចាដំខនិងក្ញងអំ�ញងយពលមួយ
ឆ្្ំសបមាប់ការទូទាត់សងបបចាបំតីមាសនិង្មាស។

យគាលនយោបាយលញបយចាលនូវឥណទាន

អនញយលាមតាមយគាលការណ៍ដណនាំរបស់ធនាគារោតិមនកម្ពញោធនាគារបតរូវដតលញបយចាលឥណទានឬមួយដផ្កមនឥណទានយចញពីតារាងតញល្យការរបស់ខលៃួនយៅយពលដែល
ធនាគារបាត់សិទ្ធិតាមកិច្ចសនយាក្ញងការបគប់បគងយលីឥណទានឬយៅយពលដែលយ�ញីថាឥណទានមួយដផ្កឬទាងំមូលមិនអាចបបមូលវញិបានឬគា្ម នសង្រឹមថាឥណទាន
យនះអាចបបមូលបានមកវញិ។

បទព្យបញ្្ច ំ

ធនាគាររកសានូវបទព្យបញ្្ច ំោបទព្យសម្បតិ្នងិោការធានាឥណទាន។ការបាោ ន់សា្ម ននូវតមមលៃទីផសារគឺដផ្អកតាមការវាយតមមលៃមនបទព្យបញ្្ច ំមួយឆ្្ំម្ងសបមាប់ឥណទានយលីស
ពី200,000ែញលាលៃ រអាយមរិកនិងក្ញងបពរឹត្ិការណ៍(i)ការផ្លៃ ស់បដេូររយៈយពលនិងលក្ខណ្ឌ ឥណទានរមួទាងំការពនយារឥណទាន(ii)ភាពមិនយទៀងទាត់ក្ញងការសងបបាក់ឬការ
ហួសកាលកំណត់សងបបាក់និង(iii)ព័ត៌មានមិនល្អពាក់ព័ន្ធនរឹងអ្កខ្ចីបបាក់ឬបបតិបតដេិការ។

ការបបមូលផ្ញ ំហានភិ័យឥណទាន

ការវភិាគយលីការបបមូលផ្ញ ំហានិភ័យឥណទាននាកាលបរយិចឆេទរាយការណ៍បតរូវបានបង្ហា ញយៅកំណត់សមា្គ ល់យលខ7មនរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ។
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(c) ហានិភ័យទីផសារ

ហានិភ័យទីផសារគោឺហានិភ័យមនការខាតបង់យកីតពីការដបបបបរួលមិនអំយណ្យផលយៅក្ញងកបមិតតមមលៃឬអបតាទផីសារដែលមានសមាសធាតញសំខាន់ពីរគឺហានិភ័យរបិូយប័ណ្ណ
បរយទសនិងហានិភ័យអបតាការបបាក់។

ហានិភ័យទីផសារយកីតយចញពីសកម្មភាពពាណិជជាកម្មបតរូវបានបគប់បគងយដ្យការកំណត់តាមទីផសារនូវសាថា នភាពយដ្ះែូរោមួយនរឹងការកំណត់ហានិភ័យទីផសារទញកោមញន។

(i) ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរយទស

ហានិភ័យរបិូយប័ណ្ណបរយទសគឺសំយៅយៅយលីការដបបបបរួលអបតាបូ្របបាក់ដែលមនិអំយណ្យផលយលីសាថា នភាពការយដ្ះែូររបូយិប័ណ្ណបរយទសដែលយកីតយ�ងីពីយពលមួយយៅ
យពលមួយ។ធនាគារបានរកសានូវយគាលនយោបាយមួយយដ្យមិនបងកឲ្យមាននូវហានិភ័យយលីសាថា នភាពការបូ្ររបិូយប័ណ្ណបរយទសយបចីនយនាះយទ។ការបូ្ររបិូយប័ណ្ណបរយទស
ដែលយបីកចំហបគប់បបយភទបតរូវបានបតរួតពិនិត្យោមួយនរឹងតបមរូវការបបតិបត្ិការកបមិតមនសាថា នភាពកំណត់ទញកមញននិងការកំណត់នូវការកាត់បនថាយភាពខាតបង់។

យៅមថងៃទី31ដខធូ្ឆ្្2ំ018គមាលៃ តសញទ្ធមនការបូ្ររូបិយប័ណ្ណបរយទសដែលោរូបិយប័ណ្ណយផ្សងយទៀតយបរៅពីែញលាលៃ រអាយមរិកមិនមានបរមិាណធំយនាះយទ។ែូចយនះការវភិាគរូបិយប័ណ្ណ
បរយទសមិនបតរូវបានបង្ហា ញយ�យី។

(ii) ហានិភ័យអបតាការបបាក់

ហានិភ័យអបតាការបបាក់គឺសំយៅយៅយលីការដបបបបរួលនូវបបាក់ចំណូលការបបាក់សញទ្ធយដ្យសារដតការដបបបបរួលមនកបមិតអបតាការបបាក់និងការផ្លៃ ស់បូ្រយៅក្ញងសមាសភាពមន
បទព្យសកម្មនិងបំណញ ល។ហានិភ័យអបតាការបបាក់បតរូវបានចាត់ដចងតាមរយៈការបតរួតពិនិត្យោោ ងហ្មត់ចត់យៅយលីចំណូលយលីការបណ្្ក់ទញនតមមលៃទីផសារតមមលៃយែីមមនមូលនិធិ
និងតាមរយៈការវភិាគចយនាលៃ ះដបបបបរួលតាមអបតាការបបាក់។សក្ានញពលមនការធាលៃ ក់ចញះនូវចំណូលការបបាក់សញទ្ធបណ្្លមកពីការដបបបបរួលអបតាការបបាក់ដែលមិនអំយណ្យផល
គឺបតរូវបានបតរួតពិនិត្យយដ្យយធៀបយៅនរឹងកបមិតអាចទទួលយកបានមនហានិភ័យ។

ការវភិាគមនទំនាក់ទំនងអបតាការបបាក់យៅនរឹងបទព្យសកម្មនិងបំណញ លរបស់ធនាគារបតរូវបានបង្ហា ញយៅទំព័របនាទៃ ប់៖

រហូតែល់1ដខ ពី1ដខយៅ3ដខ ពី3ដខយៅ12ដខ ពី1ឆ្្ំយៅ5ឆ្្ ំ យលីស5ឆ្្ ំ
មនិពាកព់ន័្ធ
នរឹងការបបាក់ សរញប

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018

បទព្យសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ញងមែ – – – – – 151,000,293 151,000,293

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារោតិមនកម្ពញោ 21,151,752 37,944,500 10,000,000 – – 366,865,559 435,961,811

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារនានា 28,454,468 87,094,196 58,363,274 7,500,000 – 25,214,105 206,626,043

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន 

–ឥណទានែំយណីរការ 4,320,734 9,316,951 38,450,005 398,997,326 1,369,391,939 – 1,820,476,955

–ឥណទានមិនែំយណីរការ 67,915 5,054 615,187 7,391,655 6,298,994 – 14,378,805

–សំវធិានោក់លាក់ – – – – – (7,804,280) (7,804,280)

–សំវធិានទូយៅ – – – – – (18,047,844) (18,047,844)

–ការបបាក់បតរូវទទួល – – – – – 13,004,271 13,004,271

–ការបបាក់ព្យួរទញក – – – – – (1,566,418) (1,566,418)

មូលបបតវនិិយោគ – – 29,719,104 3,272,156 – – 32,991,260

បទព្យសកម្មយផ្សងៗ – – – – – 18,481,625 18,481,625

53,994,869 134,360,701 137,147,570 417,161,137 1,375,690,933 547,147,311 2,665,502,521

បំណញ ល

បបាក់បយញ្ញីពីអតិថិជន 1,474,971,813 123,466,157 370,282,609 61,760,630 – 144,621,047 2,175,102,256

បបាក់កម្ចី 6,991,040 12,289,696 20,000,000 40,875,004 – – 80,155,740

អនញបំណញ លបនាទៃ ប់បន្សំ – – – 23,000,000 70,000,000 – 93,000,000

បំណញ លយផ្សងៗ – – – – – 28,736,249 28,736,249

1,481,962,853 135,755,853 390,282,609 125,635,634 70,000,000 173,357,296 2,376,994,245

បដបមបបមរួលគមាលៃ តភាព
អបតាការបបាក់

(1,427,967,984) (1,395,152) (253,135,039) 291,525,503 1,305,690,933 373,790,015 288,508,276
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រហូតែល់1ដខ ពី1ដខយៅ3ដខ ពី3ដខយៅ12ដខ ពី1ឆ្្ំយៅ5ឆ្្ ំ យលីស5ឆ្្ ំ
មនិពាកព់ន័្ធ
នរឹងការបបាក់ សរញប

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

បទព្យសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ញងមែ – – – – – 68,986,300 68,986,300
បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារោតិ
មនកម្ពញោ

2,477,087 3,046,792 – – – 201,765,485 207,289,364

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារនានា 42,236,155 25,600,021 4,888,668 – – 12,199,051 84,923,895

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន 

–ឥណទានែំយណីរការ 3,635,947 8,222,420 32,057,798 283,467,506 898,533,050 – 1,225,916,721

–ឥណទានមិនែំយណីរការ 155,203 19,734 1,370,009 4,784,774 3,434,122 – 9,763,842

–សំវធិានោក់លាក់ – – – – – (4,464,450) (4,464,450)

–សំវធិានទូយៅ – – – – – (12,217,831) (12,217,831)

–ការបបាក់បតរូវទទួល – – – – – 9,135,475 9,135,475

–ការបបាក់ព្យួរទញក – – – – – (760,936) (760,936)

មូលបបតវនិិយោគ – – 5,755,133 11,094,499 – – 16,849,632

បទព្យសកម្មយផ្សងៗ – – – – – 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

បំណញ ល

បបាក់បយញ្ញីពីអតិថិជន 778,659,157 93,921,468 273,519,134 51,819,379 – 66,574,206 1,264,493,344

បបាក់កម្ចី 15,000,000 – – 71,500,001 – – 86,500,001

អនញបំណញ លបនាទៃ ប់បន្សំ – – – 10,000,000 45,000,000 – 55,000,000

បំណញ លយផ្សងៗ – – – – – 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
បដបមបបមរួលគមាលៃ តភាព
អបតាការបបាក់

(745,154,765) (57,032,501) (229,447,526) 166,027,399 856,967,172 199,816,729 191,176,508

ការវភិាគរយំញាចតមមលៃសមបសបសបមាប់ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថាញដែលមានអបតាការបបាក់យថរ

ធនាគារមិនបានកត់បតាបំណញ លហរិញ្ញវតថាញដែលមានអបតាការបបាក់យថរតាមតមមលៃសមបសបយហយីធនាគារក៏គា្ម នឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថាញនទិស្សន៍យនាះដែរយៅមថងៃយចញរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញ
យនះ។ែូយច្ះការផ្លៃ ស់ប្ូរអបតាការបបាក់នាចញងកាលបរយិចឆេទពញំមានផលបោះពាល់ែល់បបាក់ចំយណញឬខាតយនាះយទ។

ការវភិាគរយំញាចយលីរហូំរសាច់បបាក់សបមាប់ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថាញដែលមានអបតាការបបាក់អយថរ

ធនាគារពញំមានឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថាញដែលមានអបតាការបបាក់អយថរោសារវន្យបចីនយនាះយទ។ែូយច្ះការវភិាគរយំញាចយលីរហូំរសាច់បបាក់សបមាប់ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថាញដែលមានអបតាការបបាក់
អយថរមិនបតរូវបានបង្ហា ញយ�យី។

(d) ហានិភ័យសាច់បបាក់ង្យបសរួល

ហានិភ័យសាច់បបាក់ង្យបសរួលទាក់ទងនរឹងលទ្ធភាពរកសាសាច់បបាក់ង្យបសរួលឲ្យបានបគប់បគាន់យែីម្បីបំយពញការសនយានិងកាតពវកិច្ចហរិញ្ញវតថាញយៅយពលែល់កាលកំណត់សង
នូវតមមលៃសមយហតញផលមួយ។

បដនថាមពីយលីការអនញវត្ន៍ោោ ងយពញយលញតាមតបមរូវការមនសាច់បបាក់ង្យបសរួលអ្កបគប់បគងធនាគារបានបតរួតពិនិត្យោោ ងហ្មត់ចត់យៅយលីរហូំរសាច់បបាក់ចូលនិងរហូំរសាច់បបាក់
យចញយហយីនិងភាពចយនាលៃ ះមនអាយញកាលតាមរយៈរបាយការណ៍តាមយពលកំណត់។ការដបបបបរួលមនឥណទាននងិបបាក់បយញ្ញីរបស់អតិថជិនបតរូវបានបតរួតពិនតិ្យតាមដ្នយហយី
តបមរូវការសាច់បបាក់ង្យបសរួលបតរូវបានយធវីការដកតបមរូវយែីម្បីកំណត់ឲ្យចបាស់នូវបទព្យសកម្មោសាច់បបាក់ង្យបសរួលបានឲ្យបគប់បគាន់យែីម្បីបំយពញការសនយានិងកាតពវកិច្ចហរិញ្ញវតថាញ
និងយៅយពលដែលែល់កំណត់សង។

តារាងយៅទំព័របនាទៃ ប់យនះផល់្ជូននូវការវភិាគមួយយៅយលីបំណញ លហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារទាក់ទងនរឹងការដបងដចកកាលកំណត់យដ្យដផ្អកយលីរយៈយពលយៅសល់យៅនរឹងការបង់
សង។តារាងខាងយបកាមយនះមិនបតរូវបានរាប់បញ្ចូ លការបបាក់បតរូវទទួលពីបទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញនងិការបបាក់បតរូវទូទាត់យលីបំណញ លហរិញ្ញវតថាញក្ញងការវភិាគយទយដ្យសារដតធនធាន
បតរូវយបបីបបាស់ក្ញងការគណនាមានតមមលៃយលីសពីផលដែលបតរូវទទួលបាន។គណៈបគប់បគងយជឿោក់ថាការបបាក់បតរូវទទួលពីឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនមានចំនួនយបចីនោងការបបាក់
បតរូវទូទាត់យលីបបាក់បយញ្ញីពីអតិថិជននិងបបាក់កម្ចីយដ្យដផ្អកយលីទំហំនិងអបតាការបបាក់។ែូចយនះការបញ្ចូ លការបបាក់បតរូវទទួលពីបទព្យសកម្មហរិញ្ញវតថាញនិងការបបាក់បតរូវទូទាត់យលី
បំណញ លហរិញ្ញវតថាញក្ញងការវភិាគមានលទឋាផលវជិជាមានសបមាប់ធនាគារ។

យដ្យដផ្អកយលីបទពិយសាធន៏កនលៃងមកយទាះបីោតារាងខាងយបកាមយនះបង្ហា ញភាពចយនាលៃ ះសាច់បបាក់ង្យបសរួលអវជិជាមានក៏យដ្យគណៈបគប់បគងយជឿោក់ថាអតិថិជននរឹងមិនយធវីការ
ែកបបាក់យចញពីគណនីយៅយពលែល់កាលកំណត់យ�យីផទៃញយយៅវញិអតិថិជននរឹងបន្ការដ្ក់បបាក់ោមួយនរឹងកាលកំណត់ជញំថ្មីមួយយទៀត។យហតញែូយច្ះគណៈបគប់បគងយជឿោក់
ថាហានិភ័យសាច់បបាក់ង្យបសរួលគឺអាចបគប់បគងបាន។

រហូតែល់1ដខ ពី1ដខយៅ3ដខ ពី3ដខយៅ12ដខ ពី1ឆ្្ំយៅ5ឆ្្ ំ យលីស5ឆ្្ ំ
មនិពាកព់ន័្ធ
នរឹងការបបាក់ សរញប

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ018

បទព្យសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ញងមែ 151,000,293 – – – – – 151,000,293

បបាក់បយញ្ញីយៅ
ធនាគារោតិមនកម្ពញោ

108,971,710 37,944,500 10,000,000 – – 279,045,601 435,961,811

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារនានា 53,668,573 87,094,196 58,363,274 7,500,000 – – 206,626,043

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន

–ឥណទានែំយណីរការ 24,940,138 52,616,213 227,732,399 1,007,097,872 508,090,333 – 1,820,476,955

–ឥណទានមិនែំយណីរការ 1,716,757 289,158 2,057,668 8,241,130 2,074,092 – 14,378,805

–សំវធិានោក់លាក់ – – – – – (7,804,280) (7,804,280)

–សំវធិានទូយៅ – – – – – (18,047,844) (18,047,844)

–ការបបាក់បតរូវទទួល – – – – – 13,004,271 13,004,271

–ការបបាក់ព្យួរទញក – – – – – (1,566,418) (1,566,418)

មូលបបតវនិិយោគ – – 29,719,104 3,272,156 – – 32,991,260

បទព្យសកម្មយផ្សងៗ 16,782,584 1,320,552 – – – 378,489 18,481,625

357,080,055 179,264,619 327,872,445 1,026,111,158 510,164,425 265,009,819 2,665,502,521

បំណញ ល

បបាក់បយញ្ញីពីអតិថិជន 1,358,018,035 188,859,863 566,463,728 61,760,630 – – 2,175,102,256

បបាក់កម្ចី 6,991,040 12,289,696 26,250,000 34,625,004 – – 80,155,740

អនញបំណញ លបនាទៃ ប់បន្សំ – – – 23,000,000 70,000,000 – 93,000,000

បំណញ លយផ្សងៗ 28,736,249 – – – – – 28,736,249

1,393,745,324 201,149,559 592,713,728 119,385,634 70,000,000 – 2,376,994,245

គមាលៃ តមនកាលកំណត់ (1,036,665,269) (21,884,940) (264,841,283) 906,725,524 440,164,425 265,009,819 288,508,276
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រហូតែល់1ដខ ពី1ដខយៅ3ដខ ពី3ដខយៅ12ដខ ពី1ឆ្្ំយៅ5ឆ្្ ំ យលីស5ឆ្្ ំ
មនិពាកព់ន័្ធ
នរឹងការបបាក់ សរញប

ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ ែញលាលៃ រអាយមរកិ

មថងៃទ3ី1ដខធ្ូឆ្្2ំ017

បទព្យសកម្ម

សាច់បបាក់ក្ញងមែ 68,986,300 – – – – – 68,986,300
បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារោតិ
មនកម្ពញោ

35,222,915 3,046,792 – – – 169,019,657 207,289,364

បបាក់បយញ្ញីយៅធនាគារនានា 54,435,206 25,600,021 4,888,668 – – – 84,923,895

ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន

–ឥណទានែំយណីរការ 17,947,345 38,191,721 109,666,278 743,255,199 316,856,178 – 1,225,916,721

–ឥណទានមិនែំយណីរការ 874,576 157,511 1,861,968 5,845,671 1,024,116 – 9,763,842

–សំវធិានោក់លាក់ – – – – – (4,464,450) (4,464,450)

–សំវធិានទូយៅ – – – – – (12,217,831) (12,217,831)

–ការបបាក់បតរូវទទួល – – – – – 9,135,475 9,135,475

–ការបបាក់ព្យួរទញក – – – – – (760,936) (760,936)

មូលបបតវនិិយោគ – – 5,755,133 11,094,499 – – 16,849,632

បទព្យសកម្មយផ្សងៗ 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

បំណញ ល

បបាក់បយញ្ញីពីអតិថិជន 626,573,942 148,586,323 437,513,700 51,819,379 – – 1,264,493,344

បបាក់កម្ចី 15,000,000 – 4,999,999 66,500,002 – – 86,500,001

អនញបំណញ លបនាទៃ ប់បន្សំ – – – 10,000,000 45,000,000 – 55,000,000

បំណញ លយផ្សងៗ 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

គមាលៃ តមនកាលកំណត់ (475,994,672) (81,568,178) (318,778,184) 632,325,189 274,221,374 160,970,979 191,176,508

(e) ការបគប់បគងយែីមទញន

(i) បទបញ្ញត្ិយែីមទញន

ធនាគារោតិមនកម្ពញោក្ញងនាមោអាោ្ធរបានបយងកីតនិងបតរួតពិនិត្យនូវបទបញ្ញត្ិនានានិងតបមរូវការយែីមទញនរបស់ធនាគារោរមួ។

យគាលនយោបាយរបស់ធនាគារគឺធានាឲ្យបាននូវមូលដ្ឋា នយែីមទញនរ រឹងមាំយែីម្បីរកសានូវទំនញកចិត្ទីផសារនិងយែីម្បីធានាសថាិរភាពមនការអភិវឌ្ឍន៍យូរអដងវងរបស់អាជីវកម្ម។ផល
បោះពាល់មនកបមិតយែីមទញនយៅយលីភាគលាភភាគទញនិកក៏បតរូវបានទទួលសា្គ ល់យហយីធនាគារបានទទួលសា្គ ល់នូវតបមរូវការយែីម្បីធានាឲ្យបាននូវតញល្យភាពរវាងភាគលាភខ្ពស់
ដែលអាចនរឹងយកីតមានយ�ងីោមួយនរឹងបបាក់បបមរុងកបមិតខ្ពស់និងអតថាបបយោជន៍និងការធានាដែលផ្ល់យដ្យសាថា នភាពយែីមទញនល្អ។

ធនាគារបានអនញយលាមយៅតាមតបមរូវការយែីមទញនដែលបានកំណត់យដ្យចបាប់ទាងំអស់យៅក្ញងការយិបរយិចឆេទយនះ។

(ii)ការដបងដចកយែីមទញន

ការដបងដចកយែីមទញនរវាងបបតិបតិ្ការនិងសកម្មភាពោក់លាក់គឺបតរូវបានជំរញញមួយភាគធំយដ្យបបសិទ្ធភាពចំណូលយលីមូលធនដែលទទួលបានពីការដបងដចកយនាះ។យែីមទញន
ដែលបានដបងដចកយៅតាមបបតិបត្ិការឬសកម្មភាពនីមួយៗបតរូវដផ្អកតាមយែីមទញនដែលកំណត់យដ្យចបាប់ោចម្បង។

31. តមមលៃសមបសបមនបទព្យសកម្មនិងបំណញ លហរិញ្ញវតថាញ
ធនាគារមិនមានឧបករណ៍ហរិញ្ញវតថាញដែលបានវាស់ដវងតាមតមមលៃសមបសបយទ។

តមមលៃសមបសបគឺោតមមលៃដែលបទព្យសកម្មអាចបូ្របានឬោបំណញ លបតរូវទូទាត់តាមរយៈបបតិបតិ្ការក្ញងលក្ខណ្ឌ មិនដមនសម្ពន្ធញាតិ(arms-lengthbasis)។យដ្យសារតមមលៃសមបសប
ពញំអាចវាយតមមលៃបានែូយច្ះតមមលៃសមបសបមិនមានសបមាប់កត្ាសារវន្យលីការវាយតមមលៃសមបសបរបស់បទព្យសកម្មនិងបំណញ លហរិញ្ញវតថាញរបស់ធនាគារយ�យី។ែូចយនះតមមលៃសមបសបមិន
បតរូវបានបង្ហា ញយលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញយ�យី។

32. ចរន្និងអចរន្
គណៈបគប់បគងបានយធីវការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាញដផ្អកយលីសាច់បបាក់ង្យបសរួល។ព័ត៌មានអំពីបទព្យសកម្មនងិបំណញ លរយៈយពលខលៃីនងិរយៈយពលដវងបតរូវបានបង្ហា ញក្ញងដផ្ក
បគប់បគងហានិភ័យហរិញ្ញវតថាញ។បទព្យនិងបរក្ិារបទព្យសកម្មអរូបីនិងបទព្យសកម្មពន្ធពនយារគឺោបទព្យសកម្មរយៈយពលដវង។បំណញ លពន្ធយលីបបាក់ចំយណញគឺោបំណញ លរយៈយពលខលៃី។
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