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Askhat Azhikhanov,
នាយក��តិបត�ិ

អតិថិជន ��ស់�គហ៊ុន វ�និ�គិន �ទី��ារពរាប់អាន!

��សិន�ើ����ក�ើល�ការងាររបស់ធនាគារ ABA កាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ ឆ�ាំ2013 គឺពិតជាឆ�ាំ��លមានការផ�ាស់ប��រយ៉ាង��ើន�ក��ងវ�ស័យធនាគារទាំងមូល  
ជាពិ��សគឺធនាគាររបស់�ើងផ�ាល់��ម�ង។

�ក��ងឆ�ាំ2013 �ើង�នបន�អភិវឌ��យុទ�សា���របស់�ើងក��ងការព��ីកបណ�ាញរបស់ធនាគារ�យ��តជាសំខាន់�ើតំបន់សំខាន់ៗចំនួនពីរ៖ តំបន់��លកំពុង 
មានការរ�កលូតលាស់បំផុត និងតំបន់��លមានសក�ានុពលខ�ាំងបំផុត។ �ទីប��ប់�ើង�ន�ើកសាខាថ�ីចំនួន��ំមួយ��លមានផ�ល់��វា��ញ��ញ និង��កប 
�យក��តិ ស�ង់ដារខ�ស់�ក��ង��ត�តា��វ  ��ងុតា���ៅ  ��ងុ��ះសីហនុ  សង�ាត់ច��ារអំ�  សង�ាត់�ម�  និង��ត�កំពង់ស�។ឺ

�ើងក៏�ន��លម�សាខាធនាគារទាំង��ំពីររបស់�ើងឲ��បំ��ញតាមត���វការទីផ��ារហិរ��វត��ទំ�ើប និងធានាផ�ល់��វា��កប�យគុណភាពល����ើរបំផុតជូន 
អតិថិជន��ប់��ទាប់ ក៏ដូចជាបំ��ញតាមត���វការ����ងៗគ�ារបស់អតិថិជនទាំង�ះផង��រ។ ��ប��លជាមួយគ�ា��ះ ចំនួនទូរATM និងម៉ាសុីនឆូតកាតរបស់ធនាគារ 
�ើងក៏មានការ�ើន�ើងគួរឲ��កត់សម�ាល់ផង��រ �ើម��ី�ើកកម�ស់ភាពងាយ��ួលរបស់អតិថិជន��ប់��ល��លា។

ពាក់ព័ន�នឹងការស��ច�ន���កទីផ��ារ��លជា���កមួយ���លបំណងរបស់�ើងក��ងការបំ��ញតាមត���វការ����ងៗគ�ារបស់អតិថិជន �ើងក៏បនដាក់ឲ��ដំ�ើរការនូវ��វាថ� ី
មួយ��លមានលក�ណៈវ���សស��ប់អតិថិជនដ៏មានត���បំផុតរបស់�ើង គឺ��វាបន�ប់រង់ចាំអាទិភាព ABA Priority Lounge។ ��វា��ះផ�ល់ជូនអតិថិជនអាទិភាពនូវលក�ណៈ 
ពិ��សតាមត���វការ និងអត����ជន៍វ���ស�ើ�ើម��ី�ើកកម�ស់បទពិ�ធន៍��វាធនាគាររបស់អតិថិជនអាទិភាពទាំង�ះ��ម�ៀត។ មូលដ�ានអតិថិជន��លមាន 
ការ�ើន�ើង និងកំ�ើនត���វការ��វាធនាគារ�����ង��ើការ�នជំរុញឲ���ើង��ើការ��លម�លក�ណៈប���ក��សម៉ាសីុនATM របស់�ើង�យដាក់ឲ��ដំ�ើរការនូវ
��វាកម�ដាក់សាច់��ក់(ម៉ាសីុនដាក់សាច់��ក់)��លអនុ��ាតឲ��អតិថិជនរបស់�ើងដាក់សាច់��ក់របស់ខ��ន�ក��ងគណនីធនាគារABA �ើយទូទាត់�����វា����ងៗ�ន�យ 
មិនចាំ�ច់អ��ើញមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ�ើយ។ កិច�ខិតខំ��ងឹ��ងឥតឈប់ឈររបស់�ើង�ក��ងការផ�ល់��វា��ឡិច���និក��កប�យប���កវ�ទ��ាឈានមុន��   

ទស��នវ�ស័យស��ប់ឆ�ាំ2014

�ក��ងឆ�ាំ2014  ��ះធនាគារ ABA ទទួល�នឱកាសដ៏គួរឲ��កត់សម�ាល់ជា 
��ើន�យកំពុងបន���លម�មូលដ�ាន��ះឹដ៏រ�ងមាំពីឆ�ាំមុនៗ។ �យសារ�ើង 
ឈានចូល�កាន់ដំណាក់កាលថ�ីមួយ��ការអភិវឌ�� �ើងនឹង��តការយក 
ចិត�ទុកដាក់��ើ���កជា��ើន��លក��ង�ះ���កមួយចំនួន���វ�នដាក់ឲ��
ដំ�ើរការតាំងពីឆ�ាំ2013 មក���៉ះ។ ���កទាំង��ះរួមមាន៖

      ការដាក់ប���លយុទ�សា���ប��ើនចំនួន��ព��សកម�សរុបដល់ 400លាន 
ដុល�ារអា��រ�កចំនួន��ក់ប��ើសរុបរហូតដល់ 325លានដុល�ារអា��រ�ក និង 
��ក់កម�ីសរុបរហូតដល់ 250លានដុល�ារអា��រ�ក។
 

ធនាគារ ABA �ន��នាំអំពីភាពឈានមុន�����កប���កវ�ទ��ាប���ម��លគួរ
ឲ��ទាក់ទាញ �ើម��ីប��ើនបទពិ�ធន៍ក��ងវ�ស័យធនាគាររបស់អតិថិជនតាមរយៈ
ការដាក់ឲ��ដំ�ើរការកម�វ�ធីធនាគារតាមទូរស័ព�ចល័ត��លនឹងជួយអតិថិជន
របស់�ើងឲ��ចូល���ើ��ស់��វាធនាគារតាមទូរស័ព���ឆ�ាតរបស់ខ��ន។សរុប
មក�ើងមាន��ចក�ី�មន��រ�ករាយ��លធនាគារ ABA ���បន�ភាពខ�ាំង 
ស�ិរភាព និងឈរ�ើង�នរ�ងមាំស��ប់ការព��ីកការ�����ឌិតនិងអភិវឌ��   
នា��លអនាគត។ 

ជា��ការសំខាន់��ល�ើង���វទទួលស�ាល់ការ���ជ�ាចិត�ដ៏�ះមុតនិងការខិតខំ
��ឹង��ងរបស់បុគ�លិកផង��រ��សិន�ើគ�ានការផ�ល់��វាពិ��សរបស់ពួក 
គាត់ ��ធនាគារ�ើងក៏មិនអាចស��ច�នស�ា��ណាមួយ��រ។ ��ការ��លកាន់�� 
សំខាន់ជាង��ះ��ៀត�ះគឺការទុកចិត�ជាប់ជា��ចាំពី់សំណាក់អតិថិជនដ៏
មានត���និង��លមានភក�ីភាពជាមួយនឹងធនាគារ�ក��ងរយៈ��លកន�ងមក
��ះ។ �ើងទន�ឹងរង់ចាំបន�ផ�ល់ជូនអតិថិជនទាំងអស់នូវផលិតផលនិង��វាកម� 
� ��ើរប ំផ ុតតាម��លអាច�� ើ�ន។ សូមអរគ ុណអ�កទា ំងអស់គ � ា !  
ច��ាស់ណាស់់ថា �ើងនឹង���មាន��នការដ៏អស�ារ��ស��ប់អនាគតផង��រ។ 
ផលិតផលនិង��វាកម�ពិ��សរួមជាមួយនឹង��ុមការងាររបស់�ើងនឹង��ើឲ�� 
ធនាគារ�រ��ញ��យ��រ����ះភាពរ�ករាយ និង សុទិដ�ិនិយមស��ប់ឆ�ាំ 
ខាងមុខ��ះ។ 

ជាទីប��ប់ ខ��ំសូមស���ងនូវការ�តសរ�ើរយ៉ាង���ាះស�័��ចំ�ះភាគទុនិក 
��លមានភក�ីភាពអតិថិជនដ៏មានត��� និងបុគ�លិកទាំងអស់របស់ធនាគារ 
ចំ�ះការបន�គាំ�� និងការ���ជ�ាចិត�ចំ�ះគំនិតផ��ច��ើម របស់�ើង។

សូមជូនពរឲ��ទទួល�នសំណាងល��ក��ងឆ�ាំ2014��ះ។

ការបន�ព��ីកវត�មានរបស់�ើង�ទូទាំង����សតាមរយៈការ�ើកសាខាថ�ី 
ចំនួន6 ក���ង�តាមបណ�ា��ត��ើម��ីក�ាយជាធនាគារមួយក��ងចំ�ម
ធនាគារឈានមុខ��ទាំងបួន���កបណ�ាញសាខា។

ការដាក់ឲ��ដំ�ើរការនូវប��រ��វាផ�ល់ពត៌មានអំពី��វាកម�នានារបស់
ធនាគារ។

ប��ើតផលិតផល និង��វាកម�ថ�ីៗ។
 

�ក��ងកម��ជា���វ�នទទួលស�ាល់�យទស��នាវដ�ីធនាគារ និងហិរ��វត�� 
អាស៊ាន��លឧ���សនាមធនាគារ�ើងថាជាធនាគារឈ�ះពានរង�ាន់���ក 
ប���កវ�ទ��ា និង��តិបត�កិារធនាគារក��ង��កុ��ចាំឆ�ាំផង��រ។ 

ស�ា��ទាំង��ះ���វ�នឆ��ះប��ាំង�យផ�ាល់តាមរយៈអនុ�តសមិទ�ផល
ការងារសំខាន់ៗរបស់�ើងដូចជា៖ �ដំណាច់ឆ�ាំកន�ង���ព��សកម�សរុប
របស់ធនាគារមានរហូតដល់ 323លាន��ល�ន�ើន�ើងពីចំនួន 265លាន  
កាលពីឆ�ាំមុន �ើយស ំពៀត��ក់ប��ើក៏�ន�ើន�ើងដល់ចំនួន 277លាន
ផង��រ��ល��ៀប�ៀបជាមួយឆ�ាំ2012មានចំនួន��មឹ�� 224លានប៉ុ��ះ។ 
�ើងសូម��កាស�យក�ី�មនស��ថា ការផ�ល់��ក់កម�ី���កឥណទាន 
មី���អាជីវកម���មទាំងសហ��សធុនតូច និងមធ��ម ���មានភាពខ�ាំងក�ា
និងសកម��យមានស ំពៀតឥណទាន�ើន�ើង រហូតដល់ 179លាន��ល 
ចំនួន��ះ�ន�ើន�ើងពីចំនួន 141លានកាលពីឆ�ាំមុន។  ធនាគារបន�ទាក់ទាញ
អតិថិជនថ�ីៗ ��ប��ល��លធនាគារកំពុងព��ងឹទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន
��លមាន��ប់។ ភាព�គជ័យរបស់�ើង�ក��ងការស��ច�លបំណង
ទាំង��ះ���វ�ន���ងឲ���ើញតាមរយៈតួ��ខចុងឆ�ាំ��លមានចំនួនអ�កដាក់
��ក់ប��ើ��មាណជា 42,000នាក់ និងអ�កខ�ី��ក់��មាណជា 4700នាក់។ 
�ើង�ឿជាក់ថាតួ��ខទាំង��ះឆ��ះប��ាំងអំពីការ��ញចិត�របស់អតិថិជន 
��មទាំងភាពរ�ករាយក��ងការទទួល�នអត����ជន៍ពីផលិតផល និង��វា 
កម�ថ�ីៗ របស់�ើង�ក��ងបរ�យាកាសកាន់��មានភាព��កួត����ង��ល�ើង
អាច�ើល�ើញតាមរយៈអត�ិភាព��ផលិតផល��កប�យភាពទាន់សម័យ 
ផង��រ។

�ើងមាន��ចក��ីមន��រ�ករាយយ៉ាងខ�ាំង��លអាចស��ច�ននូវមូលដ�ាន
កំ�ើនចំនួនអតិថិជន�យពុំមានការ�ត់បង់ការ��ញចិត�ពីសំណាក់ 
អតិថិជន��លមាន��ប់�ះ។ �ើង�ឿជាក់ថា��ះគឺជាលទ�ផល��ការ 
អនុវត���សកកម�ស��លរបស់�ើងក��ងការចូលរួមចំ��កអភិវឌ��បុគ�ល 
អាជីវកម�និង��ដ�កិច�ពិតទាំងមូល �ើយ�ើងនឹងបន�សាទរចំ�ះការ 
គាំ��ការចូលរួមចំ��ក��ប��ះនា��លអនាគតផង��រ។

 

 

ការរ�កច��ើន
��កប�យភាព
��កួត����ង គឺជា
សមិទ�ផលដ៏សំខាន់
របស់�ើងក��ង
ឆ�ាំ២០១៣
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�ើងជានរណា  ទស��នវ�ស័យ ��សកកម� និងគុណត���របស់ធនាគារ

ធនាគារ ABA ���វ�នប��ើត�ើង�ឆ�ាំ1996 �យមាន���ាះ��ញថា Advanced Bank of Asia Limited បច��ប��ន� គឺជាធនាគារពាណិជ�កម���លមានបណ�ាញទំនាក់ 
ទំនងជាមួយធនាគារធំៗក��ងសកល�ក និងមានសាខាជា��ើនក���ង��លផ�ល់នូវផលិតផល និង��វាកម�ដ៏សម���ណ៌��បដល់��ជាជនកម��ជាទាំងអស់។

បណ�ាញរបស់ធនាគារ ABA �ក��ងឆ�ាំ2013 �នព��ីករហូតដល់17សាខា�ទូទាំង����ស��លក��ង�ះសាខាចំនួន10 មានទីតាំងស�ិត�រាជធានីភ�ំ��ញ។ �ើងក៏
មានសាខា���ត� �ៀមរាប �ត់ដំបង កំពង់ចាម ��ុង��ះសីហនុ ��ុងតា���ៅ និង��ត�តា��វផង��រ �ើយធនាគារក៏មានគ��ង�ើកសាខាប���មចំនួន8 
ទីតាំង�ៀត�ក��ងឆ�ាំ2014��ះផង��រ។

ក��ងនាមជាធនាគារ��ល�នឈ�ះពានរង�ាន់���កប���កវ�ទ��ា និង��តិបត�ិការធនាគារក��ង��ុកពី                                                          ��ចាំ�កម��ជាឆ�ាំ2012 និង2013 
ធនាគារ ABA មាន�ទនភាពសូមផ�ល់ជូន��វាកម�ធនាគារ��កប�យប���កវ�ទ��ាទំ�ើបបំផុត�ក��ង����សកម��ជា។

��យពី�នប��ើជូនវ�ស័យធនាគារសាជីវកម� និងលក់រាយ�ក��ង����សកម��ជាអស់រយៈ��លជា��ើនឆ�ាំធនាគារ ABA ក៏���ាតការយកចិត�ទុកដាក់ផង��រចំ�ះ 
វ�ស័យមី���អាជីវកម�ផង��រ�យមាន�លបំណងផ�ល់ជូន��វា ��មទាំងលក�ខណ�ហិរ��វត��ល����ើរបំផុតដល់សហ��សកម��ជាទាំងអស់ផង��រ។ 

  

ចក��វ�ស័យរបស់ធនាគារ គឺ�ើម��ីក�ាយជាធនាគារលំដាប់��ខមួយ��ចាំ����ស 
�ើ���កផ�ត់ផ�ង់��វាកម�ធនាគារគួរជាទីទុកចិត �ងាយ��ួល��ើ��ស់��កប 
�យប���កវ�ទ��ាទំ�ើបបំផុត និងងាយ��ួលក��ងការទទួល�ន។ �ើងមាន 
បំណងក�ាយជាធនាគារមួយ��ល��ជាជនកម��ជា�ឿទុកចិត�ក��ងការបំ��ញ
ត���វការ��វាធនាគារផ�ាល់ខ��ន និងស��ប់អាជីវកម�របស់ពួកគាត់ផង��រ។

សុចរ�តភាព និង��ចក�ី�រព៖ �ធនាគារ ABA
�ើងចាត់ទុកចំណ�ច��ះជាការទទួលខុស���វខ�ស់
របស់ធនាគារ��ល���វប��ើ��វាជូនរាល់អតិថិជន 
��កប�យភាពសុច�រ�ត និង��ចក�ី�រព។

ការចូលរួមចំ��ក ៖ �ធនាគារ ABA �ើងមាន
បំណងចូលរួមចំ��ក��ើឲ��កាន់�����ើរស��ប់ 
����សកម� �ជា។ �ើងចង់�ើរតួនាទី��លផ�ល់   
សារ���ជន៍ស��ប់ការរស់�របស់អតិថិជន 
�ើងក៏ដូចជាស��ប់អនាគតរបស់����សទាំងមូល
ផង��រ។

ទំនុកចិត� និងភាពជា��គូ៖�ធនាគារ ABA�ើង� 
ទី��ះ�ើម��ីជួយស���ល និងជាជំនួយការរបស់�កអ�ក។  
�ើងខិតខំ��ើឲ��ខ��នក�ាយជា��គូដ៏ល���លអតិថិជនរបស់ 
�ើងអាច�ឿទុកចិត�។

គុណភាព����វាកម�៖ �ធនាគារ ABA �ើងខិតខំ 
���ងរកដំ�ះ��យ�ើម��ី��ើយតបចំ�ះរាល់
ត���វការ��វាធនាគារទាំងអស់។ �ើងមានបំណង 
ផ�ល់��វាកម�ធនាគារ��កប�យទំនុកចិត�និងមាន
ប���កវ�ទ��ាទំ�ើបបំផុតស��ប់អតិថិជនកម��ជាទាំង
អស់របស់�ើង �លគឺក��ងតួនាទីជាជំនួយការ��ប់ 
��ងគណនីផ�ាល់ខ��ន ឬគណនីអាជីវកម�របស់�ក
អ�ក។

និរន�រភាព និងការរ�កច��ើន៖ �ធនាគារ   ABA
�ើង��ង��គិតគូរអំពីអនាគតរបស់ធនាគារ�ើង 
និង��ជាជនកម��ជា��មទាំង����សកម��ជាផង��រ។ 
�ើងសូមបង�ាញនូវការ���ជ�ាចិត�ដ៏�ះមុត ដូចគា�
ចំ�ះបុគ�លិករបស់�ើងក៏ដូចជា អតិថិជនរបស់ 
�ើងផង��រ។ ��ះគឺជាវ�ធីសា���មួយ��លអាចឱ���ើង 
ធានា�ននូវការរ�កច��ើន��កប�យនិរន�រភាព 
របស់ធនាគារ។

��មសីលធម៌ និងសុជីវធម៌៖ �ធនាគារ ABA �ើង  
មានការយកចិត�ទុកដាក់ចំ�ះការទទួលខុស���វ���ក
សង�មរបស់�ើង។ �ើងនឹងអនុវត�ស�ង់ដារ��មសីលធម៌ 
ខ�ស់ និងមានសុជីវធម៌រវាងគ�ា នឹងគ�ា��មទាំងអ��ី�ប់យ៉ាង
��ល�ើងកំពុងអនុវត��លគឺទាំង�ក��ងនិង�� 
ធនាគារ។ ទាំង��ះគឺជា�លការណ៍��លប��ើត�ើង 
ជាមូលដ�ាន��ះឹស��ប់ការទំនាក់ទំនង��ចាំ����ល
ជាមួយអតិថិជន និងសហគមន៍��ល�ើងកំពុងផ�ល់ 
��វាជូនក៏ដូចជាមួយបុគ�លិករបស់�ើងផង��រ។ 

ចក��វ�ស័យរបស់�ើង

គុណត���របស់�ើង

��សកកម�របស់�ើង

��សកកម�របស់�ើងគឺ�ើម��ីជួយដល់����សកម��ជា ធុរៈជនកម��ជា និង 
��ជាជនកម��ជា�ក��ងការកសាងអនាគតកាន់��ទូលំទូលាយ និង��ចះ��ចង់ 
តាមរយៈការផ�ល់��វាធនាគារ��កប�យជំនាញវ�ជ�ាជីវៈខ�ស់ និងប���កវ�ទ��ា
ទំ�ើបបំផុតក��ង���កធនាគារស��ប់អ�កទាំងអស់គ�ា។ ក��ងនាមជាធនាគារ
ក��ង��ុកពិត��កដមួយ�ើងចាត់ទុកខ��នឯងថាជា��គូដ៏ល�មួយស��ប់ 
សហគមន៍កម��ជា ក៏ដូចជាអាជីវកម�និងឯកត�ជនផង��រ។  �ើង�ទី��ះ 
�ើម��ីផ�ល់��វាកម�ជូន����សកម��ជា។

ទស��នាវដ�ីធនាគារ និងហិរ��វត��អាសុី
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ចំណ�ចសំខាន់��រ�យការណ៍ហិរ��វត�� 

គិត��ឹម���ទី31 ��ធ�� ឆ�ាំសារ�ើពន� 
2010

ឆ�ាំសារ�ើពន� 
2011

ឆ�ាំសារ�ើពន� 
2012

ឆ�ាំសារ�ើពន� 
2013

ភាគរយ�ើន�ើង/ថយចុះ 
(ឆ�ាំ2013�ៀបនឹងឆ�ាំ2012)

គណនីចំ��ញ និងខាត (គិតជាលានដុល�ារអា��រ�ក)

តារាងតុល��ការ

សូចនាករសមិទ�ផលគន�ឹះៗ

ពត៍មានទូ�

ចំណ�លការ��ក់សុទ� 3.3         6.4              8.5                 11.4               34.12%

1.5          2.1               2.9                    4.5                55.17%
0.04              2               3.4                    4.0               17.65%

122.4         165.6        224.2        276.9                  23.51%

     74                      93.1                     141.3                        179.3                                  26.89%

      36         36                        36        36              0.00%
     155.7        201.5            265        323              21.89%

     0.20%       6.10%             9.50%                10.20%       7.37%
0.04%        1.10%             1.50%                   1.40%                     -6.67%

      5.00%             5.50%                   4.60%                        4.90%                             6.5%
     93.70%        67.10%             60.80%                   59.00%        -2.96%

     52.90%        66.80%             56.30%                   50.60%                                     -10.12%
     60.50%        56.20%             63.00%   64.70%                         2.70%
     21.80%                        28.00%            22.40%                   20.60%                                       -8.04%

     24.90%         20.00%              17.10%                   16.20%                                        -5.26%

     20.60%                         16.90%              14.10%                   12.80%                                        -9.22%

     0.70%        3.40%             2.50%                   3.60%                                     44.00%
     1.40%                        1.80%             1.60%                   2.00%                                     25.00%

              8                  10                       11            17      54.55%
            197                               224    313          444       41.85%
              30                                  32       41            57      39.02%
              99                               115    146          163      11.64%
      18,390                          25,863               35,208    41,885      18.96%
            593                            1,456                 2,959       4,650       57.15%

ចំណ�ល�����វា និងក���ើងសារសុទ�
ចំ��ញសុទ�

��ក់ប��ើសរុប
កម�ដុីលសរុប
�ើមទុន
��ព��សកម�សរុប

លទ�ភាពទទួល�ន��ក់ចំ��ញ

លទ�ផលហិរ��វត��ស���ប

ចំណ�លពី�ើមទុនមធ��ម                                          
ចំណ�លពី��ព��សកម�មធ��ម                                 
កំរ�តចំណ�លពីការ��ក់សុទ�                       
ចំណាយមិន��នការ��ក់�ៀបនឹងចំណ�លដុល
មូលនិធិ និងសន�នីយ
សាច់��ក់ងាយ��ួល                            
ឥណទានសរុប�ៀបនឹង��ក់ប��ើ 
��ព��សកម�ងាយ��ួល�ៀបនឹង��ព��សកម�សរុប
មូលធនកម�
អនុ�តសាធនភាព
មូលនិធិម�ាស់ភាគហ៊ុន�ៀបនឹង��ព��សកម�សរុប
គុណភាព��ព��សកម�
ឥណទានមិនដំ�ើរការ�ៀបនឹងឥណទានសរុប
សំវ�ធានធន�ៀបនឹងឥណទានសរុប
   
     ការ�យាល័យកណ�ាល និងសាខា
ចំនួនបុគ�លិក
ចំនួនម៉ាសុីន ATM
ចំនួនម៉ាសុីនឆូតកាត
ចំនួនអ�កដាក់��ក់ប��ើ
ចំនួនអ�កខ�ី��ក់

   
     

2010 2011 2012 2013

156
201

265
323

2010 2011 2012 2013

0.04

2.0

3.39
4.0

2010 2011 2012 2013

122
166

224
277

2010 2011 2012 2013

74
93

141
179

(mm, US$) (mm, US$)

(mm, US$) (mm, US$)

 

2010 2011 2012 2013

18
26

35
42(’000)

2010 2011 2012 2013

32.1 34.1 37.5 41.5

 

(mm, US$)

��ព��សកម�៖ 

323 លានដុល�ារអា��រ�ក

��ក់ប��ើ៖ 
277 លានដុល�ាអា��រ�ក

��ក់កម�៖ី 

179 លានដុល�ាអា��រ�ក
��ព��ម�ាស់របស់ម�ាស់ភាគហុ៊ន៖ 

41.5 លានដុល�ាអា��រ�ក

 

ចំ��ញសុទ�៖

4,0 លានដុល�ារអា��រ�ក  

 
ចំនួនគណនី៖ 
42,000 គណនី 

��ព��ម�ាស់របស់ម�ាស់ភាគហ៊ុន�ន�ើន
�ើងដល់ 11% ��ល��ើនឹងទឹក��ក់
សរុប 41.5 លាន �ឆ�ា2013។

ផលប័����ក់កំចីរបស់�ើងបាន�ើន
�ើងដល់ 27% ��ល��ើនឹងចំនួនទឹក
��ក់សរុប 179 លាន។ 

ផលប័����ក់ប��ើរបស់�ើង�ន�ើន
�ើងដល់ 24% ��ល��ើនឹងចំនួន 
277 លាន�ចុងឆ�ាំ 2013។

ឌីណាមិក��ព��សកម�ទទួលបាន 22% ខ�ស់
ជាងឆ�ាំមុន ��ល��ើនឹងចំនួនទឹក��ក់សរុប 
323 លាន ។

�ើងស��ចបានចំ��ញសុទ�ចំនួន 4,0 
លាន ��ល��ើនឹង 18% ខ�ស់ជាងឆ�ាំមុន។

ចំនួនគណនីបាន�ើន�ើងដល់ 20% ��ល
��ើនឹងចំនួន 42,000គណនី�ៀបនឹងឆ�ាំ 
2012 ��លមានចំនួន 35,000គណនី។
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ព័ត៌មានទូ� 

57
2010 2011 2012 2013

30
32

41

57

The total number of employees for 
2013 increased by 41% and 444 by 
end of the year.

163
2010 2011 2012 2013

99
115

146
163

26,189
2010 2011 2012 2013

15,846 16,346 18,511

26,189

13,985
2010 2011 2012 2013

3,078
4,625

7,804

13,985

ចំនួនប័ណ���ល�ន��ញឲ����ើ��ស់ចំនួនបុគ�លិកចំនួនសាខា

សាខា សរុប បុគ�លិក សរុប កាត បាន ��ញ សរុប 

អ�ក ដាក់ ��ក់ ប��ើ សរុប អ�ក ខ� ីសរុប ម៉ាសីុន ATM សរុប 

អ�ក ��ើ ��ស់ iBanking សរុប

ម៉ាសីុន ឆូត កាត សរុប 

ចំនួនអ�កខ��ី�ក់ចំនួនអ�កដាក់��ក់ប��ើ

ចំនួនអ�ក��ើ��ស់��វា iBanking

ចំនួនម៉ាសីុនឆូតប័ណ�ចំនួនម៉ាសីុន ATM

ការ��ប់ដណ�ប់��ចំនួនម៉ាសុីន ATM  �ន�ើន�ើង
ដល់ 39% ��លមានចំនួនសរុប��ើនឹង 57ក���ង
���ឹមចុងឆ�ាំ2013។

ចំនួន សាខា ស��ប់ ឆ�ាំ 201  3 បាន �ើន �ើង 54 % 
��ល��ើ និង 17 សាខា

ចំនួនអ�ក��ើ��ស់��វា iBanking សរុបក��ងឆ�ាំ 
2013 �ន�ើត�ើងដល់ 79% ��ល�� ើន ឹង 
13.985 ���ឹមចុងឆ�ាំ។

ចំនួនប័ណ���ល�ន��ញឲ����ើ��ស់ក��ងឆ�ាំ2013 
�ន�ើន�ើងដល់ 41% ��លមានចំនួនប័ណ�សរុប
��ើនឹង26.189សន�កឹ។

ចំនួនម៉ាសុីនឆូតប័ណ��ន�ើន�ើងដល់ 12%
��លមានចំនួនម៉ាសីុនសរុប��ើនឹង 163ក���ង។

ចំនួនបុគ�លិកសរុបក��ងឆ�ាំ 2013 �ន�ើន�ើង
ដល់ 41% ��ល��ើនឹងបុគ�លិកចំនួន 444នាក់
�ចុងឆ�ា្ំ2013។

ចំនួនអ�កដាក់��ក់ប��ើ�ន�ើន�ើងដល់ 19% 
��ល��ើនឹង 41.885នាក់

ការរ�កច��ើនដ៏គួរឲ��កត់សម�ាល់មួយគឺកំ�ើន
ចំនួនអ�កខ�ី��ក់៖ �ើងទទួល�នការ�ើន�ើង
ចំនួន 57% ��លមានចំនួនសរុប 4.650នាក់់
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សមិទ�ផលក��ង��ំ2013

ម៉ាសុីនដាក់សាច់��ក់ថ�ី��លមានរួមប���លការដាក់សាច់��ក់ប��ើ និងទូទាត់
�����វា���វ�នដាក់ឲ��ដំ�ើរការជា�ើកដំបូង�ក��ងទីផ��ារ����សកម��ជា។ 
គុណសម��ត� ិចម��ង��ម៉ាសុីនដាក់សាច់��ក់��ះគឺថា��ល��ះអតិថិជនអាច 
ដាក់��ក់ប��ើរបស់ខ��ន និង��ើ��តិបត�ិការ����ងៗ�ក��ងគណនីធនាគារ ABA
របស់ខ��ន���ប់��ល��លា24��ង ក��ងមួយ��� និង 7 ���ក��ងមួយស��ហ៍�យមិន 
ចាំ�ច់ អ��ើញមកកាន់ធនាគារ�ើយ។

ធនាគារ ABA �ន��កាស�ើកដំ�ើរការជាផ��វការនូវសាខា��លមានផ�ល់��វា
��ញ��ញចំនួន��ំមួយ�ក��ង��ុង តា���� ��ត�តា��វ ��ុង��ះសីហនុ សង�ាត់ 
�ម� សង�ាត់ច��ារអំ�  និង��ត�កំពង់ស�ឺ ។ សាខាទាំងអស់បង�ាញថាធនាគារ 
ABA មានស�ង់ដារខ�ស់បំផុត។

���កក�ដាធនាគារ ABA �នដាក់ឲ��ដំ�ើរការនូវយុទ�នាការផ��ព�ផ��ាយម៉ាក 
យី� និងពាក����ករបស់ខ��នថា “��គូ��ល�កអ�ក�ឿទុកចិត�”។ យុទ�នាការ 
ផ��ព�ផ��ាយម៉ាកយី���ះគូសប��ាក់អំពី��សកកម� និងលក�ណៈពិ��ស�ល 
របស់ធនាគារ ABA ��លជា���កដ៏សំខាន់តំណាងឲ����ះដូង��ធនាគារ ABA ។ 
ការផ��ព�ផ��ាយពាណិជ�កម�អំពីម៉ាកយី�ធនាគារ ABA បង�ាញអំពីការ���ជ�ាចិត� 
របស់ធនាគារ ABA ក��ងការផ�ល់��វាធនាគារ��កប�យគុណភាពចាប់ពីតំបន់ 
ជនបទរហូតដល់ទី�� ុងសំខាន់ៗ�ក��ង����សកម��ជា��លមានវត�មានរបស់ 
ធនាគារ ABA ។ យុទ�នាការ��ះ���វ�នផ��ព�ផ��ាយ�តាមប៉ុស��ទូរទស��ន៍ 
និងវ�ទ���សំខាន់ៗ�ទូទាំង����ស។

ធនាគារ ABA �នដាក់ឲ��ដំ�ើរការ��វាអាទិភាព ABA Priority លំដាប់ខ�ស់ថ�ីមួយ 
�ើម��ីប��ើតទំនាក់ទំនង��វាធនាគារវ���សស��ប់អតិថិជនដ៏មានត���ខ�ស់របស់់ 
ខ��ន។

ស��ប់ឆ�ាំទីពីរបន�បន�ាប់��ះធនាគារ ABA�នឈ�ះពានរង�ាន់“ ���កប���កវ�ទ��ា និង 
��តិបត�ិការធនាគារក��ង��ុក ��ចាំឆ�ាំ�កម��ជា” ពីទស��នាវដ�ីធនាគារ និងហិរ��វត�� 
អាសីុ(����សសិង�បុរ�)។ ពិធីទទួលពានរង�ាន់��លបង�ាញអំពីសាវតារដ៏ខ�ង់ខ�ស់��ះ  
�ន����ឹត���ក��ង����សសិង�បុរ��យភ�ាប់ជាមួយនឹង��ឹត�ិការណ៍��ចាំឆ�ាំ 
��លមានការចូលរួមពីសំណាក់តំណាងមកពីវ�ស័យធនាគារ និងហិរ��វត��ជាង150
នាក់�ទូទាំងតំបន់អាសុី��សុីហ�ិក។ ពានរង�ាន់ស��ប់ធនាគារ ABA ��ះគឺផ�ល់ជូន 
ចំ�ះការ��លម� និងការខិតខំជា��ចាំរបស់ធនាគារ�ក��ងការប��ើតថ� ីនិង ការអភិវឌ�� 
��វាកម���លមាន��លម����កប���កវ�ទ��ា�ើម��ីផ�ល់ភាពល����ើរ����វាកម� និង  
ប��ើតភក�ីភាពរបស់អតិថិជនផង��រ។

ការដាក់ដំ�ើរការ��វា ABA Priority lounge ការដាក់ឲ����ើ��ស់ម៉ាសីុនដាក់សាច់��ក់

ការព��កីបណ�ាញសាខា ពានរង�ាន់ទទួល�នពីទស��នាវដ� ីABF

ការចាប់��ើមដំ�ើរការយុទ�នាការផ��ព�ផ��ាយអំពីសាខា 

��គូ��ល�កអ�កទុកចិត�បំផុត
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ការ��លម�ជា��ចាំ

គុណភាព��វា

ការ�ើកកម�ស់ចំ��ះដឹង ការប��ើនសមត�ភាពសាខា

អាជីព

ការព��ីកដ៏សកម��តាមបណ�ា��ត��ននាំមកនូវប��ា��ឈមក��ងការ���ងរកអ�ក��លមាន��ព�សល�� និងបទពិ�ធន៍��ប់��ន់ក��ងតំបន់��ល���ក 
��វាកម�ធនាគារ�មានក��ិត។ �ើម��ីបំ��ញតាមត���វការ��វា��ល�នព��ីក�ក��ងតំបន់ទាំង��ះ បុគ�លិក���កធនធានមនុស���នចូលរួមក��ងកិច�ពិភាក��ា 
អំពីអាជីព�ក��ងបណ�ា��ត�ជា��ើនទូទាំង����សដូចជា៖ ��ត�តា��វ  ��ត��ធិសាត់ និង��ត�កំពត។ ជំនាញការរបស់�ើង��ត�ល��ើសកល   
វ�ទ��ាល័យនិងសហគមន៍មូលដ�ាន�ើម��ី�ើកកម�ស់ការយល់ដឹងអំពីធនាគារ ABA និង�ើម��ី���ងរក��ក�ជន��លមានបទពិ�ធន៍មហិច�តានិងឈ�ាស��បំផុត�ក��ង 
តំបន់ទាំង��ះ។សកម�ភាព��ះ�នប��ើនការយល់ដឹងអំពីធនាគារ ABA ក��ងចំ�មយុវជន��លជាអ�កចាប់��ើមពិចារណា���ងរកអាជីព�ក��ងវ�ស័យ 
ធនាគារ។ ��ចក��ី�កាស��ើស��សបុគ�លិក���វ�នផ��ព�ផ��ាយ�យផ�ាល់តាមរយៈ��មុ�ល� �ើយកត�ា��ះ�នជួយជំរុញទំនាក់ទំនងល� និងប��ើនចំណង  
ដ់៏សំខាន់ជាមួយ��ជាជន�ក��ងតំបន់ទាំង�ះ។ 

ការ��ប់��ងធនធានមនុស����កប�យយុទ�សា���
បុគ�លិក��លមាន��សិទ�ភាព គឺជាកត�ាស��ល��អាជីវកម�របស់�ើង។ �ក��ងឆ�ាំ2013 �ើង�នព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់�ើការ��ប់��ង���កធនធានមនុស�� (HR) 
�យ��ើការងារ�ើម��ី��លម�បុគ�លិករបស់�ើងតាមរយៈការផ�ល់ជំនាញ និងការបណ��ះបណ�ាលប���ក��ស�ើម��ី�ើកកម�ស់សមត�ភាព��កួត����ងរបស់បុគ�លិក
ទាំងអស់។ សមត�ភាពកាន់��ខ�ស់របស់បុគ�លិក�ក��ងការបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន��កប�យវ�ជ�ាជីវៈនិងភាព���ថ��រ��ះពិតជាមានឥទ�ិពលចំ�ះការ��លម�ជា��ចាំ 
�ក��ងការ��កួត����ង�ើទីផ��ាររបស់�ើង។

�យសារអាជីវកម�របស់�ើងកំពុងមានការរ�កច��ើន �ើយ�ើងកំពុងបន�ដាក់ឲ��
ដំ�ើរការនូវផលិតផល និង��វាកម�ថ�ីដល់ទីផ��ារផង��រ�ះ ជា��ការសំខាន់
��លបុគ�លិករបស់�ើង���វទទួលការបណ��ះបណ�ាល��ញ��ញពាក់ព័ន�នឹង��វា
ប��ើអតិថិជននិងការ��ប់��ងយ៉ាងសម��បក៏ដូចជាអំពីរ�ៀបប��ើន��សិទ�
ភាព��លំហូរការងារ�ើម��ី�ើកកម�ស់លទ�ផល។ អា��័យ��តុ��ះនាយកដ�ាន       
ធនធានមនុស��របស់�ើង�ន��តការយកចិត�ទុកដាក់ជាពិ��សចំ�ះ��ព័ន�
បណ��ះបណ�ាលបុគ�លិក��លរួមមានការ��ងតាំង���បណ��ះបណ�ាល ការបំពាក់បរ�ក�ារ 
ក��ងបន�ប់បណ��ះបណ�ាល និងការប��ើនចំនួន និងភាពទូលំទូលាយ��វគ�បណ��ះបណ�ាល
��លបុគ�លិក���វទទួល�ន�ក��ងធនាគារ។ �ក��ងឆ�ាំ2013 កម�វ�ធីបណ��ះបណ�ាល 
ដ៏ទូលំទូលាយមួយរួមមានវគ�បណ��ះបណ�ាលអំពីជំនាញ និងការបណ��ះបណ�ាល ជាក់លាក់ 
មួយចំនួនដូចជារ�ៀបពិនិត��រក��ក់���ងក�ាយ ��ព័ន���តិបតិ�ការរបស់��ឡាករ
���ក��វាប��ើអតិថិជន ���កប័ណ���ឡិច���និក ���កឥណទានឯកសារនិង��តិបត�ិ     
ការ���រការ��ឆាំងនឹងការសម�ាត��ក់ និងមុខជំនាញសំខាន់ៗ����ង�ៀត��ល
ក��ងចំ�មវគ�បណ��ះបណ�ាលទាំង��ះក៏មានរួមប���លការបណ��ះបណ�ាលអំពី 
បន�ាន់ផង��រ។ បច��ប��ន�កម�វ�ធី��ះមានការ 

�ើម��ី��ើយតបនឹងមូលដ�ានអតិថិជន��ល�ើន�ើង និងជា���កមួយ��ការរ�ក
ច��ើនជា��ចាំ និងគំនិតផ��ច��ើមថ�ីៗ�ើង�នប��ើនសមត�ភាពសាខាទាំង��ំ 
�ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ និងតាមបណ�ា��ត�ឲ��មានសមត�ភាពផ�ល់��វាកម�ល�
���ើរជាងមុន។ បច��ប��ន� សាខា��ត��ៀមរាប�នផ�ាស់ប��រទីតាំង�កាន់ការ�យាល័យ
ថ�ី��លមានទំហំធំជាងមុន និងការ��លម�មួយចំនួន��លមានទីតាំងងាយ��ួល 
រក�ើយស�ិត�មិនឆ�ាយប៉ុន�ានពីទីតាំងចាស់។ សាខា����ងៗដូចជាទីស�ាក់ការ 
កណ�ាល សាខាផ��វ����ទុង ទឹកថ�ា ស�ាតចាស់ សាខាសង់��ល់ និង បុរ�កីឡា  
�ន�ើកសាជាថ��ីយមានការរចនាថ�សីន�ាង។ សាខាទាំង��ះបន�ផ�ល់��វាកម� 
ជា��ើន�យរួមប���លទាំងការជួយ�យផ�ាល់ពីសំណាក់��ធាន���កអតិថិជន
�ៀតផង។ �ក��ងសាខា��ល�នប��ើនសមត�ភាពថ��ី�ះក៏មានលក�ណៈពិ��ស 
ថ�ីៗជា��ើនផង��រ ��លក��ងចំ�ម លក�ណៈទាំង�ះរួមមានប��រអ�ក�ើក ឬ 
ទទួល��ក់ ក���ងរង់ចាំ��លមានការរចនាថ��ី�កប�យផាសុកភាពការជំរុញឲ��  
មានការសាកសួរអំពី��វាហិរ��វត��ដូចជាការដាក់��ក់ប��ើ ឬការរាប់សាច់��ក់់  
��មទាំងមានបន�ប់��ជំុឯកជនប���មផង��រ។ �ើម��ីប��ើន��សិទ�ភាពនិងព���ន

�ធនាគារ ABA �ើង�ឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាការ��លម�ជា��ចាំចំ�ះគុណភាព��វាគឺជាកត�ាសំខាន់ស��ប់ការកសាងទំនាក់ទំនងរ�ងមាំជាមួយអតិថិជន និង��គូ
របស់�ើង។ អា��យ័��តុ��ះ �ើងនឹងបន����ងវ�ស័យថ�ីៗ ជា��ចាំ�ើម��ី��លម�ផលិតផល និង��វាកម�របស់�ើង�ើយ���ប់��ល��លាទាំងអស់ព��ាយាមប��ើន 
បទពិ�ធន៍ល�ក��ងការ��ើ��ស់��វាធនាគាររបស់អតិថិជន�ើងជួយបំ��ញត���វការ��វាធនាគារ��ចាំ���របស់ពួកគាត់ និងជួយពួកគាត់ក��ងការ��ើ��ចក�ី 
ស��ចចិត�ដ៏��ឹម���វ���កហិរ��វត�� និងវ�និ�គ។

ការប��ើនបទពិ�ធន៍��វាប��ើខ��នឯងរបស់អតិថិជន

�ើង�នដាក់ឲ��ដំ�ើរការ��វាម៉ាសុីនដាក់សាច់��ក់�ើម��ី��ើឲ��ធនាគារខិត�កាន់��ជិតនឹងត���វការអតិថិជនរបស់�ើង�យអនុ��ាតឲ��អតិថិជនទាំង
�ះដំ�ើរការអាជីវកម�របស់ខ��ន និង��ើ��តិបត�ិការសាច់��ក់ស��ប់ជីវភាព��ចាំ����ន��កប�យភាពងាយ��ួល។ គុណសម��ត�ិចម��ង��ម៉ាសុីនប��ើ
��វាខ��នឯងទាំង��ះ គឺថា��ល��ះអតិថិជនអាចប���មសមតុល���ក��ងគណនី និង��ើ��តិបត�ិការ�ក��ងគណនីរបស់ធនាគារ ABA  �ន�យងាយ��ួល  
�ើយ��មទាំងអាច��ើការទូទាត់សង��ក់កម�ី�យមិនចាំ�ច់អ��ើញមកកាន់ការ�ល័យធនាគារ�ៀតផង។ ��វា��ះ�ន��ើឲ���ើងអាច�ះ��យប��ាការ 
អ��ើញមក��ើ��ស់��វាធនាគារស��ប់អតិថិជនរវល់ខ�ាំងបំផុត��លមាន��ល��លាតិចតួចក��ងការអ��ើញមកកាន់ការ�យាល័យសាខាធនាគារ ABA �ើយ 
��មទាំង អាចឲ��គាត់��ើ��តិបត�ិការសាច់��ក់អំឡ�ង��ល��ង��ើការ�ៀតផង។ ��វាថ�ីរបស់�ើងអនុ��ាតឲ��អ�ក��ើការដាក់សាច់��ក់ ឬទូទាត់សង��ក់កម�ី 
យ៉ាងងាយ��ួល���លណាក៏�នគឺ24��ងក��ងមួយ��� និង 7���ក��ងមួយស��ហ៍។ គ��ងសាកល��ង�នបង�ាញអំពីត���វការដ៏ស���ើមស��ប់��វា��ះ 
អា��័យ��តុ��ះធនាគារ�នស��ចចិត�ថា នឹងព��ីកបណ�ាញឧបករណ៍ទាំង��ះតាមរយៈការ�ើកបណ�ាញប��រ��វា�យ�ក��ងសាខាតូចមួយមានប��រ
��វា��ះមួយ។ �ើងមាន�ទនភាពយ៉ាងខ�ាំង��ល��ល��ះអតិថិជនរបស់�ើងអាចដកសាច់��ក់ និងដាក់សាច់��ក់ចូលក��ងគណនីរបស់ខ��ន���ល 
ណាក៏�ន។

បណ��ះបណ�ាលចំនួន 13 ��ល��បដណ�ប់�ើសកម�ភាពទាំងអស់របស់ធនាគារ។
ភាពជាអ�កដឹកនាំ��កប�យ��សិទ�ភាពនិងការកសាង��មុឈ�ះ និងការស���ាះ ដល់ការផ�ល់��វា��បគ�ា នឹងការ�ើកកម�ស់ភាពងាយ��ួលរបស់អតិថិជន 

�ើង�នអនុវត���ព័ន�រង់ចាំ��លអាច��ើការ��ង��កលំហូរអតិថិជន��កប�យស�ិរភាព និងវ�ភាគរកក���ងទំ��រស��ប់ការ��លម���វា។ អតិថិជនមិនចំា�ច់ 
ឈរត��ៀបជួររង់ចាំ�ៀត�ើយ។ អតិថិជនអាចអង��យយ៉ាងសុខ��ួល�ក��ងបន�ប់រង់ចាំក��ងអំឡ�ង��លរង់ចាំការជូនដំណឹង��ឡិច���និកឲ��អ��ើញមកទទួល
��វាកម�។
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ទំនួលខុស���វសង�មរបស់ធនាគារ

ភាពឈានមុខ�����កប���កវ�ទ��ា

ការរចនា��បសាយត៍ថ�ីរបស់ធនាគារ

ការរចនាការអភិវឌ�� និងការផ�ាស់ប��រ��បសាយត៍គឺជាកត�ាស��ល��យុទ�សា���តាម
��ព័ន�អិុន�ើណិត��កប�យ��សិទ�ភាព។ ការរចនា��បសាយត៍ថ�ី�ើងវ�ញរបស់
�ើង��ល�នដាក់ឲ��ដំ�ើរការតាំងពី��វ�ច�កិាឆ�ាំមុន កាន់��មានលក�ណៈសីុជ�� 
�ើសពីស�ានភាពខាង���យមានការប��ាក់�ក��ងលក�ណៈអនុវត�ជាក់���ង
��ល���វ�នរចនា�ើង�ើម��ីប��ើនបទពិ�ធន៍របស់អ�ក��ើ��ស់។សមាស 
ធាតុអន�រកម�ថ�ីៗ��ល���វ�នរចនា�ើង�ើម��ីទាក់ទងអតិថិជនរបស់�ើងរួមមាន 
សមត�ភាព��ើទ��ង់មតិ��ឡប់ និង�ើម��ី��ើ��ស់ម៉ាសុីនគិត��ខឥណទាន 
និងដាក់��ក់ប��ើ។ ��ទិកាជ��កតាមអិុន�ើណិតជាលក�ណៈពិ��សថ�ីដ៏មាន 
��ជា��ិយភាពមួយផង��រ��លមានអតិថិជនមួយចំនួន��ើ��ស់យ៉ាងសកម�។� 
ក��ង����ះបន�ាប់ពីការដាក់ឲ��ដំ�ើរការ��ឯង អ�កឯក��សរបស់�ើង�ន��ើយតប 
នឹងសំណ�រជាង600 សំណ�រពីសំណាក់អ�ក��លនឹងក�ាយជាអតិថិជន និងអតិថិជន 
��លមាន��ប់។ �ក��ង��លអនាគតដ៏ខ�ីខាងមុខ��ះ�ើងមានគ��ងថានឹង 
�ះពុម�ពាក��សុំមួយចំនួនស��ប់ផលិតផល និង��វាកម�របស់ធនាគារ�ើម��ីផ�ល ់
ជូនភាពងាយ��លួដល់អតិថិជនក��ងការដាក់ពាក��សំុផលិតផលពីចម�ាយ។

 

ការ��លម����ក��វាកម�អតិថិជន

ជំហានដ៏សំខាន់����ងមួយ េ��ះ�រកការផ�ល់��វាកាន់���ឿន�ឿន និងទូលំ
ទូលាយស��ប់អតិថិជន��លមានការ�ើន�ើងដ៏គួរឲ��កត់សម�ាល់�ះ គឺការ
�ៀបចំរចនាសម�័ន����ក��វាកម�អតិថិជនសាជាថ�ី�យ��ក�ាយ���ក��ះឲ��មាន 
លក�ណៈជាសកល��លអាចទាក់ទង�ន��ប់��ល��លាមិនថា���ល��� ឬ 
��លយប់�ើយអាចនិយាយភាសាអង់���ស និងភាសា���រ។ បន�ាប់ពីទទួល�ន 
ការបណ��ះបណ�ាលទូលំទូលាយពីនាយកដ�ាន����ងៗ��ល��ះអ�កឯក��ស���ក 
��វាកម�អតិថិជនកំពុងទទួលការ�ចូលជា��ើន��ៀងរាល់ស��ហ៍�យ 
�ើក�ើងអំពី��ធានបទទូ�ជា��ើនក៏ដូចជាអំពីសំ�ើសុំការចូលរួមមតិ��ម
ទាំងមានការសាកសួរតាម��ព័ន�អិុន�ើណិត និងពី��ភពបណ�ាញសង�មផង��រ។ 
បុគ�លិក��ល�នទទួលការបណ��ះបណ�ាល��ញ��ញរបស់�ើងមានឆន�ៈ និងអាច 
ជួយ�ះ��យប��ា����ងៗពាក់ព័ន�នឹងផលិតផល និង��វាកម�របស់�ើង�ន។
�ក��ងឆ�ាំ2014 ��ះ បទពិ�ធន៍��វាទូរស័ព�របស់អតិថិជននឹង���វ�ន��លម� 
តាមរយៈការដំ�ើងកម�វ�ធីទូរស័ព���លមានប���កវ�ទ��ាឈានមុខ���ក��ង���ក
��វាកម�អតិថិជនស��ប់អ�កឯក��សរបស់�ើង��លនឹង��ើឲ���ើងឈាន
មួយជំហាន�កាន់ជិតនឹង��ព័ន�CRM(��ប់��ង ទំនាក់ទំនងអតិថិជន)ក��ងក��ិត 
��ញ��ញ។

ការ�ើកកម�ស់សន�ិសុខម�ាស់ប័ណ�

កាលពី��ធ ��ធនាគារ ABA �នក�ាយជាធនាគារកម��ជាទីមួយ��ល�នដាក់ឲ��  
ដំ�ើការ��វា3D-SECURE ស��ប់ម�ាស់ប័ណ�VISA និង MasterCard។ ��ព័ន� 
3D-SECUR ផ�ល់ជូននូវការការពារមួយជាន់ប���ម�ៀត���ល��ើការ��តិបត�ិ�កិារ  
តាមអិុន�ើណិត។ ប���កវ�ទ��ា��ះមានស��ប់ប័ណ� MasterCard និង VISA � 
��ល��ើការប��ាទិញតាម��បសាយត៍��ល���វ�នការពារ�យ��ព័ន�ការពារ 
‘MasterCard SecureCode’ និង ‘Verified by VISA’។ អតិថិជនរបស់ធនាគារ ABA 
��ល�នចុះប��ីប័ណ�ទូទាត់ស��ប់��ើ��ស់��វា3D-SECURE នឹងទទួល�ន 
ពាក��សម�ាត់ម�ង (OTP) ��លផ�ល់ជូននូវការការពារ��ើនជាងមុនដល់គណនី 
របស់អតិថិជន��មទាំងកាត់បន�យជាអតិបរមានូវករណីលួចបន�ំតាមអិុន�ើណិត 
និងឧប��តិ���តុ��ប��ះ��លអាច�ើតមាន។

ការគាំ��កុមារ

កាលពីឆ�ាំ2013�ើង�ន��តការយកចិត�ទុកដាក់ចំ�ះយុវជនកម��ជា��លជា 
��ចក�ីសង��ឹម និងអនាគត��ការអភិវឌ������សជាតិ��លមិនថា�ក��ង��តុ 
ផលណាមួយមិនអាច��ើសមាហរណកម�ទាំង��ុង�ក��ងសង�ម។ ជាក់���ង 
�ើង�នស��ចចិត�គាំ��ជាថវ�កាស��ប់កុមារមានជំងឺ និងពិការដល់មូលនិធិ 
រក��ាកុមារ (RKF)។ ��សកកម�របស់អង�ការ��ះគឺ���វផ�ល់ការគាំ�����កហិរ��វត�� 
និងសម�ារ�យផ�ាល់ដល់កុមារ��លកំពុងមានត���វការ ឬតាមរយៈអង�ការ��ល 
��ើការងារជាមួយកុមារ��លកំពុងមានត���វការ ឬ��លមានជំងឺ និងកុមារពិការ 
ក៏ដូចជាកុមារ��លសង�មពុំ�នគិតដល់ផង��រ។ �ើសពី��ះបុគ�លិករបស់�ើង 
�នផ��ច��ើម និង�ៀបចំ��ឹត�ិការណ៍ជា��ើន�ក��ងស�ាប័នកុមារ�រាជធានី
ភ�ំ��ញ(ដូចជា�សាលា Pour Un Sourire d'Enfant (PSE)�សង�ាត់ស�ឹងមាន 
ជ័យជា�ើម) និងសាលា�ៀនស�ាយ��ត�កណ�ាល។ កុមារ�ទី�ះ�នចូលរួម  
យ៉ាងសកម�ក��ងការ�ៀនគូររូប និងដាំ�ើម�ើ��ល�ៀបចំ�យបុគ�លិក។

ធនាគារ ABA ��ង��កំណត់ខ��នឯងជាស�ាប័នប���កវ�ទ��ាដ៏�ឿន�ឿនមួយ។ បទពិ�ធន៍របស់�ើង��ើឲ���ើងស�ិត�ក��ងទីតាំងឈានមុខ�����កប���កវ�ទ��ាទាន់
សម័យបំផុត �ើយអាចឲ���ើង��ើ��ស់ប���កវ�ទ��ាទាំង��ះ�ើម��ី�ើកកម�ស់បទពិ�ធន៍ធនាគាររបស់អតិថិជន�ើង។ ការ�����ឌិត���កប���កវ�ទ��ា��ះជួយ�ើង
ក��ងការផ�ល់��វា��កប�យ��សិទ�ិភាព និងឆាប់រហ័ស��មទាំងផ�ល់គុណភាព��លអតិថិជន�ក��ងពិភព�កដ៏�ឿន�ឿននា��លបច��ប��ន���ះ��ញ ចិត�ផង��រ។

���ប់សកម�ភាពរបស់ខ��នធនាគារបន���រក��ាយ៉ាងខ�ាប់ខ��ននូវ��មសីលធម៌។ កត�ា��ះអនុ��ាតឲ���ើង��ើអាជីវកម���កប�យភាព��ះ��ង់ និងសុចរ�តភាព�
ក��ងទីផ��ារធនាគារ និង�ើម��ីគាំ��អាជីវកម�ពិត��កដទាំងអស់��លចូលរួមចំ��កក��ងការ អភិវឌ����ដ�កិច�របស់����សកម��ជា។ វ�ធីសា�����ះមានលក�ណៈ��បគ�ា
ទាំង��ុងនឹង��សកកម�ចក��វ�ស័យ និងគុណត���ស��លរបស់�ើង��លជា�លការណ៍��នាំគន�ឹះស��ប់សកម�ភាពអាជីវកម�របស់�ើងទាំងអស់។
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ការរចនាការអភិវឌ�� និងការផ�ាស់ប��រ��បសាយត៍គឺជាកត�ាស��ល��យុទ�សា���តាម
��ព័ន�អិុន�ើណិត��កប�យ��សិទ�ភាព។ ការរចនា��បសាយត៍ថ�ី�ើងវ�ញរបស់
�ើង��ល�នដាក់ឲ��ដំ�ើរការតាំងពី��វ�ច�កិាឆ�ាំមុន កាន់��មានលក�ណៈសីុជ�� 
�ើសពីស�ានភាពខាង���យមានការប��ាក់�ក��ងលក�ណៈអនុវត�ជាក់���ង
��ល���វ�នរចនា�ើង�ើម��ីប��ើនបទពិ�ធន៍របស់អ�ក��ើ��ស់។សមាស 
ធាតុអន�រកម�ថ�ីៗ��ល���វ�នរចនា�ើង�ើម��ីទាក់ទងអតិថិជនរបស់�ើងរួមមាន 
សមត�ភាព��ើទ��ង់មតិ��ឡប់ និង�ើម��ី��ើ��ស់ម៉ាសុីនគិត��ខឥណទាន 
និងដាក់��ក់ប��ើ។ ��ទិកាជ��កតាមអិុន�ើណិតជាលក�ណៈពិ��សថ�ីដ៏មាន 
��ជា��ិយភាពមួយផង��រ��លមានអតិថិជនមួយចំនួន��ើ��ស់យ៉ាងសកម�។� 
ក��ង����ះបន�ាប់ពីការដាក់ឲ��ដំ�ើរការ��ឯង អ�កឯក��សរបស់�ើង�ន��ើយតប 
នឹងសំណ�រជាង600 សំណ�រពីសំណាក់អ�ក��លនឹងក�ាយជាអតិថិជន និងអតិថិជន 
��លមាន��ប់។ �ក��ង��លអនាគតដ៏ខ�ីខាងមុខ��ះ�ើងមានគ��ងថានឹង 
�ះពុម�ពាក��សុំមួយចំនួនស��ប់ផលិតផល និង��វាកម�របស់ធនាគារ�ើម��ីផ�ល ់
ជូនភាពងាយ��លួដល់អតិថិជនក��ងការដាក់ពាក��សំុផលិតផលពីចម�ាយ។

 

កីឡា និងសុខភាព

�ើងបន�គាំ��ដល់រ�ៀបរស់���កប�យសុខភាព�ើយមានបំណងគាំ�� 
ដល់សកម�ភាព និងអង�ការ��ល�ើកកម�ស់���កកីឡា និងសុខភាព�ក��ង����ស 
កម��ជា។ �ើង�នជួយឧបត�ម�គំនិតផ��ច��ើមពាក់ព័ន�នឹង��ឹត�ិការណ៍កីឡាជា��ើន
�ក��ងឆ�ាំ2013។ ជាក់���ងធនាគារ ABA �នក�ាយជាម�ាស់ ឧបត�ម�ធំ��ការ��កួត 
កីឡា��ណាំង��ះ�ត���ាះរ��ើកទី9 �រាជធានីភ�ំ��ញ “Norodom Siha 
nouk du Cambodge”។ ��តឹ�កិារណ៍��ះ���វ�ន�ៀបចំ�យសហព័ន�កីឡា��ណាំង 
��ះកម��ជា (CEF) និង��មបូឌាខុន��ីក�ឹប ��មទាំងមានការចូលរួមជា��ះរាជអធិ 
បតីភាពពីសំណាក់��ះមហាក���� ��ះ�ទន�ត�ម សីហមុនី ផង��រ។ ��តឹ�កិារណ៍ 
��ះគឺជាការបំ��ញចិត�ជាក់���ងមួយចំ�ះអ�ក��ល��ឡាញ់កីឡាដ៏រ�ករាយ��ះ 
��មទាំងមានការចូលរួមពីតំណាង��ប់វ័យចាប់ពីអ�កជិះ��ះវ័យ���ងបំផុតរហូត 
ដល់កីឡាករ��លមានបទពិ�ធន៍��ើន។

���មីនា ឆ�ាំ2013 បុគ�លិកធនាគារក៏�នចូលរួមក��ង��តឹ�កិារណ៍រត់��ណាំងអន�រ 
ជាតិពាក់កណ�ាលម៉ារ�ាតុង���ុង��ះសីហនុផង��រ។ បុគ�លិករបស់�ើង និង��� 
សាររបស់ពួកគាត់�នរត់ចម�ាយបីគីឡ��៉���រួមជាមួយនឹងអ�ក��ឡាញ់កីឡា��ះ
ជា��ើននាក់����ង�ៀត។ ��ឹត�ិការណ៍��ះ���វ�ន�ៀបចំ�ើង�ក��ងបរ�យាកាស
អនុ��ះចំ�ះបរ�ស�ានពាក�����ាកមួយ��ការរត់��ណាំង��ះគឺ “រត់�ើម��ីការងារ 
ធម�ជាតិ និង�ើម��ីស���ាះ��នដីរបស់�ើង និងសុខុមាលភាពរបស់មនុស��ជាតិ 
នា��លអនាគត” ។ អ�កចូលរួមក��ងការ��កួត����ង��លជា��ឹត�ិការណ៍កសាង 
��ុមដ៏មានឥទ�ិពល��ះ�នទទួលវ���ាបនប��ចូលរួមការ��កួត�ើម��ីជាការ�ើក 
សរ�ើរចំ�ះកិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់ខ��ន។
                                                                                                

ការ��ប់��ងហានិភ័យ

ក��ងនាមជា��គូមួយក��ងចំ�ម��គូអាជីវកម�ជិតស�ិទ�បំផុតរបស់អតិថិជនការ��ល 
��គូរបស់�ើងមិនទទួលរងហានិភ័យហួស��តុ គឺជាអត����ជន៍របស់ធនាគារ
�ើង។ អា��័យ��តុ��ះធនាគារ ABA �នប��ើតយុទ�សា��� និង��បខ័ណ�ការងារ 
��លមានហានិភ័យសម��ប��លអាចឲ����គូ�ើងដឹងអំពីផលប៉ះពាល់��ហានិភ័យ
ឥណទាន ទីផ��ារ សន�នីយ និង��តិបត�ិការ។ យុទ�សា���ហានិភ័យ��ះរួមមានការ��ើ
��ស់វ�ធីសា���រួមប���ល និងមានតុល��ភាព��មឹ���វចំ�ះហានិភ័យ និងផល���ជន៍ 
�យជួយស���លដល់ការស��ច�ននូវ�លបំណងទាំង��ះតាមរយៈការកាត់បន�យ
ហានិភ័យ និងការ��ើឲ��មានឱកាសរ�កច��ើនខ�ស់បំផុត។

ឆ�ាំ 2013 បង�ាញឲ���ើញអំពីការស��ច�ននូវស�ា����លនឹងព��ឹងការ��ប់��ង 
ហានិភ័យ�ធនាគារ ABA។ ធនាគារ�ើង�នចាប់��ើម��ើស��សបុគ�លិក���កហានិ
ភ័យ��បតាមតារាងរចនាសម�័ន�ធនាគារ��ល�នអនុម័តថ�ីៗ��ះរបស់នាយកដ�ាន 
ហានិភ័យ។ រចនាសម�័ន�ថ�ីរបស់នាយកដ�ាន��ះរួមមាន���កដាច់�យ��កចំនួនបីគឺ៖ 

ជាមួយគ�ា��ះ��រ �ក��ងពិភពកីឡា ធនាគារ ABA �នឧបត�ម���ុម 
�ល់�ះPhnom Penh Dragons ��លជា��ុមមួយក��ងចំ�ម��ុម 
សម�ន័� Cambodian Basketball League (CBL)។ ��មុចំនួនដប់ពីរគឺជាអ�ក 
ចូលរួម CBL �ៀងទាត់��លតំណាងឲ��វ�ស័យអាជីវកម�ជា��ើន�ក��ង 
����សកម��ជា។ ��ុម Phnom Penh Dragons �ន��កួតយ៉ាងល�រហូត 
ដល់ការ��កួតផ�ាច់��ត់�ើយបង�ាញឆន�ៈយកឈ�ះពិត��កដ។ �ើង 
នឹងបន�គាំ����ុម��ះ����អនាគតផង��រ។ 

ក៏ជាការមានត���គួរឲ��កត់សម�ាល់ផង��រចំ�ះបំណង��ថ�ារបស់ធនា 
គារ ABA ក��ងការជួយដល់អ�កផ�ល់��វា��ទាំសុខភាពកម��ជា��លជា 
���កមួយដ៏សំខាន់ក��ងការ�ើកកម�ស់អ�កជំនាន់��យ��លមានសុខ
ភាពល�។ ជាក់���ង ធនាគារ ABA �នចូលរួមក��ងការអភិវឌ��មន�ីរ��ទ�� 
កុមារមិន���ងរក��ក់ក��ដ៏ធំបំផុតមួយ�ក��ង��ត��ៀមរាប មន�ីរ 
��ទ��កុមារអង�រ(អង�ការអន�រជាតិមិត�គ�ាន��ំ��ន)។ ជំនួយ���កហិរ��វត��
មកពីធនាគារ���វ�ន���ាតសំខាន់�ើការទិញឧបករណសំខាន់ៗ និង��ឿង
បរ�ក�ារ����ងៗ�ៀត��លចាំ�ច់ស��ប់ការ��ទាំជា��ចាំ�មន�ីរ��ទ��។
មន�ីរ��ទ��កុមារអង�រ (AHC) គឺជាមន�ីរ��ទ��ប��ៀនកុមារ��ល ��ើការងារ
សហការជាមួយរដ�ាភិ�លកម��ជា�ើម��ី�ផ�ល់��វា��ទាំ��កប�យគុណ
ភាព និងឥតគិត���ដល់កុមារ���ី��ក��ង��ត��ៀមរាប ����សកម��ជា។ 

ចាប់តាំងពីឆ�ាំ1999 មន�ីរ��ទ��កុមារអង�រ�នផ�ល់ការព��ា�លជំងឺ��ើនជាងមួយលានករណីមក�ើយ��មទាំងផ�ល់ការអប់រ�ដល់បុគ�លិកសុខាភិ�លកម��ជារាប់ពាន់ 
នាក់ និង�នផ�ល់ការបណ��ះបណ�ាលបង�ារដល់��ជាជនរាប់ពាន់���សារ។ មន�ីរ��ទ��កុមារអង�រផ�ល់ជូនការ��ទាំទាំងចំ�ះអ�កជំងឺស��ក��ទ�� និងមិនស��ក��ទ�� 
��វាវះកាត់(��លរួមមានការវះកាត់��ះដូង) បន�ប់ស���ាះបន�ាន់ ការព��ា�ល��ទាំជំងឺធ�ន់ធ�រ ��មទាំងផ�ល់ការព��ា�ល�យ��ើថ�ាំ��ឆាំងវ�រុស��ដស៍ផង��រ។

���កហានិភ័យឥណទាន ���កហានិភ័យហិរ��វត�� និង���កហានិភ័យ��តិបត�ិការ។ ការប��ើត��ុម��ប់��ងហានិភ័យ�យ��បតាមរចនាសម�័ន�ធនាគារ��ះនឹងអាច  
��ើឲ��នាយកដ�ាន��ះព��ីកវ�សាលភាពសកម�ភាព���ាះ�រកការ��ប់��ងហានិភ័យកាន់��ទូលំទូលាយជាងមុន។ 

��ព័ន�រាយការណ៍���វ�ន��លម�យ៉ាង��ើនតាមរយៈការ��នាំឲ����ើការវ�ភាគកាន់��ញឹកញាប់ និងទូលំទូលាយជាងមុននូវ����ទហានិភ័យចម��ងនីមួយៗ��លធនាគារ
រ�ពឹងថានឹងអាច�ើតមាន�ើយនាយកដ�ាន ហានិភ័យ��ះនឹងខិតខំ��ឹង��ង�ើម��ី��ើស�័យ��វត�ិកម�ដំ�ើរការ��ប់��ងហានិភ័យឲ����ើនតាម��លអាច��ើ�ន។ 

�យមានការប���ម��ើ��ព័ន�ប័ណ�សារុបពិន��(BSC)��ល��ើ��ស់�យធនាគារ�ើម��ីវាស់��ងសមិទ�ផលការងាររបស់សាខានីមួយៗតាមរយៈសូចនាករសមិទ� 
ផលការងារ និងហានិភ័យ��ល�នរចនាជាពិ��ស ធនាគារ�នរចនា និងអនុវត���ព័ន�ប័ណ�សរុបពិន��ផ�ាល់ខ��ន(PBSC)�យមាន KPI និងKRI ផ�ាល់ខ��ន�ើម��ីតាម 
ដានសមិទ�ផលការងារ និង��ប់��ងហានិភ័យ��សកម�ភាពរបស់ភ�ាក់ងារឥណទាន និងសមាជិកបុគ�លិក���កលក់របស់ធនាគារ��លកំពុងស�ិត�ក��ងដំណាក់កាល 
សាកល��ង�ើយនឹង���វដាក់ឲ��ដំ�ើរការ�ឆ�ាំ2014។ 

ក��ងរយៈ��លឆ�ាំហិរ��វត��ខាងមុខ��ះ ធនាគារនឹងចូលរួមចំ��ក��ើការព��ងឹប���ម�ើទម�ាប់អនុវត�ការ��ប់��ងហានិភ័យ�ើម��ីអាចឲ��ធនាគារ ABA សន�តផលប៉ះពាល់
��លអាចដឹងមុនចំ�ះហានិភ័យឥណទាន ទីផ��ារ សន�នីយ និង��តិបត�ិការ។
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��ឹត�ិការណ៍សំខាន់ៗ

ធនាគារ ABA មាន��វត�ិ�ើកដំ�ើរការជាយូរមក�ើយ និង�នឈរ�ើងយ៉ាងរ�ងមាំ។ �យ�នប��ើត�ើង�ក��ងឆ�ាំ1996 ��លមាន��ះថា 
Advanced Bank of Asia limited ធនាគារ��ះ�នឆ�ងកាត់នូវដំណាក់កាល��ការរ�កច��ើន����ងៗគ�ាជា��ើន�ក��ងទីផ��ារ����សកម��ជា។ បន�ាប់  
ពី�នដំ�ើរការអាជីវកម�មក ធនាគារ ABA មានការរ�កចំ��នលូតលាស់ជាបន�បន�ាប់គួរឧ��កត់សម�ាល់។ ខាង��ម��ះ គឺជា��ឹត�ិការណ៍ និងការ 
អភិវឌ��ជាចំបងរបស់ធនាគារ៖

��ុមហ៊ុនវ�និ�គឯកជនទទួល�ន
ភាគហុ៊ន 100% របស់ធនាគារ ABA ពី
ទីផ��ារ��ល�ើបនឹងរ�កច��ើន�អា
សុីមជ��ិម។

�យមានការផ�ាស់ប��រយុទ�សា���ថ�មួីយ 
និង �ក��ងវ�ធីសា���សង�មនិង��ដ�
កិច��ះធនាគារ ABA �ន��ស���ល 
កម�វ�ធីមី���អាជីវកម�ពិ��ស��លផ�ល់ 
ជូនអតិថិជននូវលក�ខណ�កាន់��ល���
�ើរជា��ើន�ើ��ៀប�ៀប�នឹង��ះឹ
ស�ានមី���ហិរ��វត��និងធនាគារ����ង
�ៀត។

ធនាគារ ABA    �នក�ាយជា ស�ាប័ន ហិរ�� 
វត��ដំបូង���កម��ជា��លជាប់��ះ
ជាធនាគារលក់រាយ��ចាំឆ�ាំពីទស��នា
វដ�ធីនាគារនិងហិរ��វត��អាសីុ� ����ស
សិង�បុរ�។

�ើកសាខាសង់��ល់��លជាមជ��មណ�ល
ធនាគារដ៏សំខាន់បំផុតស��ប ស់ាជីវកម�
និង អតិថិជនសំខាន់បំផុតរបស់ធនា
គារ�ចំកណ�ាលរាជធានីភ��ំ�ញ។

ធនាគារ��ះ�នប��ើនវត�មានរបស់ខ��ន
�បណ�ា��ត�នានា�យ�នប��ើត
សាខា ថ�ីមួយ�ក��ង��ត�កំពង់ចាម។

ធនាគារ Advanced Bank of Asia �ន 
ចាប់��ើមព��ីក��វាកម�ចូល�ក��ង 
សហ��សធុនតូច និងមធ��ម��មទាំង 
វ�ស័យ��វាធនាគារលក់រាយផង��រ។

�ើកសាខាទីមួយរបស់ខ��ន���ត�
�ៀមរាប។

ក��ងកិច�អភិវឌ��យុទ�សា�����ប់��ងហា
និភ័យរបស់ខ��នធនាគារ ABA �នប��ើត 
នាយកដ�ាន��ប់��ងហានិភ័យ�ើម��អាច
សន�ដិ�ានភាពប៉ះពាល់��លអាចដឹង�ន
ពាក់ព័ន�នឹងហានិភ័យឥណទានទីផ��ារ
សន�នីយ និង��តិបត�កិារ។

ការភ�ាប់ទំនាក់ទំនងដ៏ជាមួយនឹងធនា
គារ HSBC ។

ធនាគារ China Construction Bank 
(����សចិន) និង Standard Chartered 
Bank (����ស��) �នក�ាយជា��គូ 
សហ��តិបត�កិាររបស់ធនាគារ ABA ។

ចាប់��ើមដាក់ឱ����ើ��ស់��វាធនាគារ
តាមអិុន�ើណិត iBank ��កប�យ 
ប���កវ�ទ��ាទំ�ើប បំផុត�ក��ង����ស។

�ងតាម��នការព��កីសាខា និង
បណ�ាញ ATM របស់ខ��នធនាគារ ABA
�ន�ើកសាខាមួយ�ៀត�ស�ឹង
មានជ័យក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ។

កិច���ម��ៀងជាមួយ MasterCard នាំ 
ឱ���ើងខ��ំអាចដាក់ដំ�ើរការ�ើការ
 ��ើ��ស់កាត ATM និងម៉ាសីុន ឆូតកាត 
�ទូទាំង����សកម��ជា។

បណ�ាញរបស់ធនាគារ���វ�នព��ីក
ប���ម�ៀត�យ�នប��ើតនូវសាខា
ចំនួនបួនក���ង�ៀត�ក��ងរាជធានី
ភ�ំ��ញ និង សាខាមួយ�ៀត���ត�
�ត់ដំបង។

ម៉ាសីុន ATM �នការ�ើន�ើង 30% 
��លនាំឱ��មានម៉ាសុីន ATM សរុប 
ដល់� 41 ក���ង។

CommerzBank AG (����សអាល�ម៉ឺង់) 
និងMashreqBank(ហុងកុង)�នក�ាយ 
ជា��គូសហ��តិបត�កិាររបស់�ើង។

ទស��នាវដ�ធីនាគារ និងហិរ��វត��អាសីុ 
�����សសិង�បុរ��នផ�ល់រង�ាន់ដល់
ធនាគារ ABAជា “ធនាគារលក់រាយ
��ចាំឆ�ាំ�កម��ជា” ។

ធនាគារ Vietcom Bank (�ៀតណាម) 
���វ�នប���ម�ក��ងបណ�ាញធនា
គារទំនាក់ទំនង។

ដំ�ើរការ��ការប��រ���ាះរបស់ធនា
គារ ABA។ យុទ�នាការផ��ព�ផ��ាយថ�មួីយ 
�ន�ើកដំ�ើរការ។

ធនាគារ ABA  �នដាក់ឲ��ដំ�ើរការ 
��វាអាទិភាព ABA Priorityលំដាប់ខ�ស់ 
ថ�មួីយស��ប់អតិថិជនដ៏មានត���ខ�ស់
របស់ខ��ន។

ធនាគារ�នដាក់ប���មនូវ��ព័ន�ទូទាត់
��វា���រ��ក់ MoneyGram និងឥណ 
ទានអាជីវកម�ខ�ាតតូចក��ងសំ�ៀតឥណ
ទានរបស់ខ��ន។

ធនាគារ ABA �នឈ�ះពានរង�ាន់ “���ក 
ប���កវ�ទ��ា  និង��តិបត�កិារ ធនាគារ ក��ង 
��កុ��ចាំឆ�ាំ�កម��ជា” ពីទស��នាវដ� ី
ធនាគារនិងហិរ��វត��អាសុី(����ស 
សិង�បុរ�)។

បណ�ាញសាខារាជធានីភ�ំ��ញ�ន
ព��ីកសារជាថ�ីម�ង�ៀតក��ង�ះរួម
មានសាខាខណ�ទួល�ក និង សាខា 
មួយ����ង�ៀត�ក��ងបុរ�កីឡា។

ធនាគារ ABA �នដាក់ឲ��ដំ�ើរការ
នូវយុទ�នាការផ��ព�ផ��ាយម៉ាកយី�ថ�ី
មួយរួមជាមួយនឹងពាក����កថ�រីបស់
ខ��នថា “ធនាគារ ABA ជា��គូ��ល
អ�ក�ឿទុកចិត�”។

ធនាគារ ABA �នចាប់��ើម��ញប័ណ� 
ឥណពន� និង ប័ណ�ឥណទាន Master
Card (����ទ Standard និង Gold)។ 

ធនាគារ ABA �នដាក់ឲ��ដំ�ើរការ 
ម៉ាសីុនដាក់សាច់��ក់ប��ើ��វាខ��ន
ឯង��លរួមប���លទាំងលក�ណៈពិ��ស 
��ការដាក់��ក់ប��ើ និងការទូទាត់��� 
��វានានា�ន 24��ងក��ងមួយ���និង
7���ក��ងមួយស��ហ៍។

ធនាគារ DBS (����សសិង�បុរ�) �ន 
ចាប់��ើមមានទំនាក់ទំនងសហ��តិបត�ិ
ការជាមួយនឹងធនាគារ ABA ។

ធនាគារ ABA �នដាក់ឲ��ដំ�ើរការ
ជាផ��វការនូវកម�វ�ធីប���ះត��� ABA Point 
ស��ប់ម�ាស់ប័ណ�ដ៏មានត���ទាំងអស់។

ធនាគារ ABA �នឈ�ះពានរង�ាន់មាស 
��កប�យកិត��ានុភាព�ក��ង���ក��ប់ 
��ង និងទូទាត់សាច់��ក់ជាសកលរបស់ 
HSBC ចំ�ះ��វា��ប់��ង និងទូទាត់ 
សាច់��ក់អ ន�រជាតិល����ើរបំផុត។

���វ�ច�កិា ទំព័រ Facebook 
ផ� �វការរបស់ធនាគារ ABA  
មានចំនួនអ�កចូលចិត�រហូត
ដល់ 10.000នាក់។

បណ�ាញ��គូសហ��តិបត�ិការរបស់ធនា
គារ ABA ���វ�នប��ើនប���មជាមួយ JP 
Morgan Chase Bank (សហរដ�អា��រ�ក) 
និង Standard Chartered Bank (អង់���ស)។ 
 

ធនាគារ ABA�ន�ើកដំ�ើរ 
ការសាខា��លមានផ�ល់��វា
��ញ��ញចំនួន��មួំយ�
ក��ង��ុងតា���� ��ត�តា��វ 
��ងុ��ះសីហនុ  សង�ាត់�ម 
� សង�ាត់ច��ារអំ� និង��ត� 
កំពង់ស�។ឺ

ការដាក់��ញឱ����ើ��ស់នូវប័ណ� Visa
ឥណពន� និងឥណទាន (����ទ Classic
និង Gold) ���វ�នអនុវត�។

ធនាគារ ABA គឺជាធនាគារកម��ជា
ទីមួយ��លការពារម�ាស់ប័ណ�
VISA និង MasterCard�យ
��ើ��ស់��វា3D-SECURE។
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     តការយកចិត�ទុកដាក់ខ�ស់�ើ
ការចំណាយជួសជុលសាខាការ�យា
ល័យកណ�ាលរបស់ធនាគារ�យ
ប��ើនវត�មាន�ក��ង��ត��ៀមរាប
តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទីតាំង�កាន់
ការ�យាល័យ��លធំជាងមុន។
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រចនាសម�  ័ន�ចាត់តាំង

គណៈកម�ាធិការសវនកម� គណៈកម�ាធិការ��ប់��ងហានិភ័យ គណៈកម�ាធិការឥណទាន

នាយក��តិបត�ិរងនាយក��តិបត�ិ

��ុម��ឹក��ាភិ�ល

ម�ាស់ភាគហ៊ុន

��ធាន���កសវនកម����ក��ង

អភិ�លហិរ��វត��

គណៈកម�ាធិការធនធានមនុស��
គណៈកម�ាធិការ��ប់��ង��ព��សកម�

 និងបំណ�ល
គណៈកម�ាធិការអភិវឌ��អាជីវកម�

និងផលិតផល

នាយក��ប់��ង���កហានិភ័យ 
និងអនុវត�ន៍តាម

នាយកប���កវ�ទ��ា
និងអភិវឌ����ដ�ារចនាសម�័ន�

នាយកទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ

នាយកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ��ធានធនធានមនុស�� នាយកសាខា

ការ�យាល័យ���ក��ប់��ងហានិភ័យ

ការ�យាល័យ���ក���តពិនិត��
អនុវត�ន៍តាម

នាយក��វាកម�កាត��ឡិច���និច

ការ�យាល័យគណ��យ��

ការ�យាល័យរតនាគារ

���កឥណទាន

��ធាននាយកឥណទាន នាយកទីផ��ារ

���កកម�ីអាជីវកម�ខ�ាតតូច

���កច��ាប់ និងរ�យការណ៍

ការ�យាល័យព័ត៌មានវ�ទ��ា

ការ�យាល័យ���ករដ��ល ការ�យាល័យ��ឹះស�ានហិរ��វត��

ការ�យាល័យឥណទាន��តិបត�ិការ
ឯកសារ  និងទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ

ការ�យាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
និងទីផ��ារ

នាយក��ប់��ងសាច់��ក់

ការ�យាល័យ��ប់��ងសាច់��ក់ការ�យាល័យ��វាកម�អតិថិជន ការ�យាល័យទូទាត់

ការ�យាល័យ��ប់��ងATM និង POS ការ�យាល័យប���ក��ស

សាខាសង់��ល់

ការ�យាល័យអទិភាពធនាគារ

នាយក��ប់��ង���កលក់ 
និង��វាកម�

ការ�យាល័យ���កលក់ និង��វាកម�

ការ�យាល័យបំ����វាអតិថិជន

���កព��ីកដំ�ើរការអាជីវកម� 

ការ�យាល័យធនធានមនុស��

ម���ីជាន់ខ�ស់���កសភាផាត់ទាត់ ការ�យាល័យបណ��ះបណ�ាល
និង��ើស��ស
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គណៈ��ប់��ង

DAMIR KARASSAYEV
��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�ល

ASKHAT AZHIKHANOV
នាយក��តិបត�ិ

LEE YOUNG HO
អនុ��ធាននាយក��តិបត�ិ

MADI AKMAMBET
នាយក��តិបត�ិ/��ុម��ឹក��ាភិ�ល

�ក Damir Karassayev ចូលមកប��ើការងារ�ក��ងធនាគារ ABA �យនាំយកមកជាមួយ 
នូវបទពិ�ធន៍ជា��ើន���ក ពាណិជ�កម� និងហិរ��វត��។ �ក Damir អតីត��ធានទីផ��ារភាគហុ៊ន
របស់����សកាហ��ាក់ស�ានក៏ធ�ាប់កាន់មុខតំ��ងជាន់ខ�ស់�ក��ង��មុហុ៊នទូរគមនាគមន៍ធំជាង
��បំផុត�ក��ង����សកាហ��ាក់ស�ាន��ះ��មុហុ៊ន Kar-Tel  និង��មុហុ៊នដឹកជ���នឧស�ន័រដ�
��ះ KazTransGas ផង��រ។ បទពិ�ធន៍ប��ើការងារ� ������សរបស់�ក Damir 
រួមមានតួនាទីជានាយក��តិបត�ិរបស់��ុមហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់��វាទូរស័ព�ចល័តឈានមុខ���ក��ង
����ស����ល់��ះ Spice Nepal។ �ក Damir �នចូលមកប��ើការងារ�ធនាគារ ABA 
ចាប់តាំងពីឆ�ាំ2008 មក���៉ះ។

�នប��ប់ការសិក��ាថ�ាក់ MBA ��កប�យ�គជ័យខ�ស់ពីសាលា Cass Business School 
សកលវ�ទ��ាល័យ City University London  �ឆ�ាំ2003 និង�នទទួលចំណាត់ថា�ក់ជា��ដ�វ�ទូ
ពី Kazakh State Academy of Management �ឆ�ាំ1996។ �ក�នចាប់��ើមអាជីពការងារ
�ឆ�ាំ1997 ក��ងនាយកដ�ានរតនាគារ����សួងហិរ��វត��របស់សាធារណរដ�កាហ��ាក់ស�ាន។ 
�ច��ះឆ�ាំ1998  និងឆ�ាំ2005  �ក�នកាន់មុខតំ��ងជាថ�ាក់��ប់��ង�នាយកដ�ាន
���តពិនិត��ធនាគារក��ងធនាគារជាតិ��កាហ��ាក់ស�ាន និង��ុមហ៊ុនរដ�ក៏ដូចជាសមាគមស�ាប័ន
ហិរ��វត��ហ��ាក់ស�ានមួយចំនួន�ៀត ។  ចាប់ពីឆ�ាំ2006 ដល់ឆ�ាំ2007 �ក�នប��ើការងារ
ឱ����ុមហ៊ុន Tsesnabank (Astana កាហ��ាក់ស�ាន) ជាអនុ��ធាន  និងអនុ��ធានទីមួយ��
��មុ��កឹ��ាគណៈ��ប់��ង។ ���មីនា ឆ�ាំ2007 �ក Madi �នប��ើការ���មុហុ៊នអាជីវកម�
ភាគទុនឯកជនមួយ�ក��ង����សអុ៊យ��គីស�ាន (Tashkent)។ ���មីនា ឆ�ាំ2009�ក���វ
�ន��ងតាំងជា��ធាននាយក��តិបត�រិបស់ធនាគារ ABA (កម��ជា) ��ល�ក�នប��ើការងារ
��ះរហូតដល់��មិថុនា ឆ�ាំ2012។ ចាប់តាំងពី�ះមក �កបន�ការងាររបស់ខ��នជាមួយធនាគារ
 ABA ក��ងនាមជាអភ�ិល��តិបត�ិ����ុម��ឹក��ាភិ�លរបស់ធនាគារ។

�យមានស��ាប��បណ�ិត���ក��ដ�កិច� ��មជា  មួយ   នឹងបរ���ាប��ជាន់ខ�ស់���កធនាគារនិង
ហិរ��វត��អន�រជាតិ �សកលវ�ទ��ាល័យ City University London។ �ក Askhat Azhikhanov    
�ន�ើរតួនាទីជាអ�កដឹកនា ំ �ក��ង��ឹះស�ានហិរ��វត��កាហ��ាក់ស�ានជា��ើន។ �ក�នចាប់ 
��ើមអាជីពការងារ���កធនាគារជាមួយធនាគារជាតិ��កាហ��ាក់ស�ានមុន��លចូល�ប��ើ
ការងារ �ក��ងវ�ស័យឯកជន�យមានតួនាទីជា��ធាន��ប់��ង��ព��សកម����ុមហ៊ុន
Credit Suisse Kazakhstan និងបន�ាប់មកជា��ធាននាយក��តិបត��ិ� Zhetisu Asset Management
�ក��ង����សកាហ��ាក់ស�ាន។ �ឆ�ាំ2009 �ក Askhat  �នកាន់តួនាទីជាអនុ��ធាននាយក
��តិបត�ិទីមួយ�ធនាគារ ABA ក��ង����សកម��ជា។ �ើយ�ក��ងឆ�ាំ2012 �ក Azhikhanov 
���វ�ន��ងតាំងជានាយក��តិបត�ិ��ធនាគារ ABA វ�ញ។

�ក Lee Young Ho ជនជាតិកូ���ខាងត���ងមានបទពិ�ធន៍រយៈ ��លជាងបីទស��វត��រ�ក��ង 
���កធនាគារ។ �ក Lee �នកាន់មុខតំ��ងជាអ�ក��ប់��ង់ជាន់ខ�ស់�ធនាគារពាណិជ�កម�
មួយក��ង����សកូ���ខាងត���ង ����សឥណ����សីុ និងសហរដ�អា��រ�ក។ �កជាម����ី�ប់��ង
ជាន់ខ�ស់មួយរូប�ក��ងធនាគារកូ���-អា��រ�ក WOORI America Bank។ �ក Lee �នចូល
ប��ើការងារ�ធនាគារ ABA ចាប់តាំងពីឆ�ាំ2007 មក���៉ះ។
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បណ�ាញសាខាធនាគារ ABA 

ទីស�ាក់ការកណ�ាល
 
អគារ��ខ148 មហាវ�ថី��ះសីហនុ
សង�ាត់បឹង��ងកង1 ខណ�ចំការមន រាជធានីភ��ំ�ញ
��អប់សំបុ�� 2277
���កបំ����វាអតិថិជន 24/7
ទូរស័ព�៖ (855) 23 225 333  
ទូរសារ (855) 23 216 333 
 info@ababank.com
www.ababank.com.kh
SWIFT: ABAAKHPP

សាខា��ត��ត់ដំបង
អគារ��ខ205-207 ផ��វ��ខ3 ភូមិកម�ករ 
សង�ាត់ស�ាយ����ុង�ត់ដំបង ��ត��ត់ដំបង
ទូរស័ព�៖ (855) 98 203 839, 
ទូរសារ៖ (855) 53 730 814
battambang@ababank.com

សាខាបុរ�កីឡា
��ងផ��វ134 និង169 សង�ាត់វាលវង់ ខណ�7មករា 
រាជធានីភ�ំ��ញ
ទូរស័ព�៖ (855)98 203 869 
ទូរសារ៖ (855) 23 999 995 
boreikeyla@ababank.com

សាខាសង់��ល់
អគារ��ខ 443អា មហាវ�ថី��ះមុនីវង�� 
សង�ាត់បឹង��លឹត ខណ�7មករា រាជធានីភ�ំ��ញ
ទូរស័ព�៖ (855) 98 203 199 
ទូរសារ៖ (855) 23 998 199
central@ababank.com

សាខាច��ារអំ�
អគារ��ខ 601  ផ��វជាតិ��ខ1 ភូមិ�ើម���ង 
សង�ាត់ច��ារអំ�2 ខណ�មានជ័យ រាជធានីភ�ំ��ញ
ទូរស័ព�៖ (855) 98 203 929
chbarampov@ababank.com

  សាខា�ម�
អគារ��ខ 824 ផ��វជាតិ��ខ4 ភូមិ����ីងខាង�ើង 
សង�ាត់�ម� ខណ�         រាជធានីភ�ំ��ញ
ទូរស័ព�៖ (855) 98 203 939
chomchao@ababank.com

សាខា��ត�កំពង់ចាម
អគារ��ខ31 ផ��វ��ះមុនីវង��   សង�ាត់កំពង់ចាម 
��ុងកំពង់ចាម ��ត�កំពង់ចាម
ទូរស័ព�៖ (855) 98 203 879  
ទូរសារ៖ (855) 42 210 575 
kampongcham@ababank.com

សាខា��ត�កំពង់ស�ឺ
អគារ��ខ 346 ផ��វជាតិ��ខ4 ភូមិពាណិជ�កម�   
ឃុំរការធំ   ��ុកច��ារមន ��ត�កំពង់ស�ឺ
ទូរស័ព�៖ 855 98 203 949
kampongspeu@ababank.com

សាខា����ទុង
អគារ��ខ151E0-E1-E2 មហាវ�ថី����ទុង 
សង�ាត់បឹង��ងកង3 ខណ�ចំការមន រាជធានីភ�ំ��ញ   
ទូរស័ព�៖ (855) 98 203 809 
ទូរសារ៖ (855) 23 216 135 
maotsetoung@ababank.com

សាខា��ត��ៀមរាប
អគារ��ខ01-04 ផ��វ��ពវង�� ភូមិមណ�ល2
សង�ាត់ស�ាយដង�ំ ��ត��ៀមរាប
ទូរស័ព�៖ (855) 98 203 829
ទូរសារ៖ (855) 63 965 435
siemreap@ababank.com

សាខា��ត���ះសីហនុ
អគារ��ខ131 ភូមិ1ផ��វឯករាជ��
សង�ាត់��ខ2 ខណ�មិត�ភាព ��ុង��ះសីហនុ
ទូរស័ព�៖ 855 98 203 899
sihanoukville@ababank.com

សាខាស�ាតចាស់
អគារ��ខ26AE0-E1-E2 ផ��វ70 សង�ាត់��ះចក 
ខណ�ដូន��ញ រាជធានីភ�ំ��ញ
ទូរស័ព�៖ (855) 98 203 819  
ទូរសារ៖ (855) 23 986 514 
stadechas@ababank.com

សាខាស�ឹងមានជ័យ
អគារ��ខ 10អាប��កA7E0123 និង A8E0123��ងផ��វ 
289 និងផ��វ516 សង�ាត់បឹងកក់1 ខណ�ទួល�ក
រាជធានីភ�ំ��ញ��ះរាជាណាច��កម��ជា
ទូរស័ព�៖ (855) 98 203 859
ទូរសារ៖ (855) 23 883 596 
stungmeanchey@ababank.com   

សាខា��ត�តា��វ
អគារ��ខ1782 ផ��វជាតិ��ខ2 ភូមិឡ�រ�  ឃុំរកា 
��ុកដូន��វ ��ុងដូន��វ��ត�តា��វ
ទូរស័ព�៖ 855 98 203 901
takeo@ababank.com 

សាខា��ុងតា��
អគារ��ខ530 ផ��វ107/21 
សង�ាត់តា��  ��ុងតា�� ��ត�កណ�ាល
ទូរស័ព�៖ 855 98 203 919/ 855 98 203 913 
takhmao@ababank.com

សាខាទឹកថ�ា
��ខ A39-A41 មហាវ�ថីសហព័ន�រុស��ី សង�ាត់ទឹកថ�ា 
ខណ���នសុខ រាជធានីភ�ំ��ញ
ទូរស័ព�៖ (855) 98 203 849
ទូរសារ៖ (855) 23 995 304
toekthla@ababank.com

សាខាទួល�ក
��ខ 10A ប��ក A7E0123 និង A8E0123 
ផ��ងផ��វ��ខ 289 និងផ��វ516 សង�ាត់បឹងកក់ទី1 
ខណ�ទួល�ក រាជធានីភ�ំ��ញ
ទូរស័ព�៖ (855) 98 203 859
ទូរសារ៖ (855) 23 883 596
toulkork@ababank.com  

2013

បណ�ាញសាខាបច��ប��ន�
��នការព��កីសាខាឆ�ាំ2014

��នទីទីតាំងសាខា

សាខាថ�ី��លនឹង�ើកក��ង
ឆ�ាំ2014 ចំនួន 8ក���ង 

មានចំនួនសាខាសរុប
ចំនួន 17 ក��ងឆ�ាំ2013

សាខាថ�ី��ល�ន
�ើក ចំនួន 6ក���ង

��យ�៉�ត

�ៀមរាប

�ត់ដំបង

�ធិសាត់

កំពង់ឆ�ាំង

តា��វ

កំពត

��ុង��ះសីហនុ

ស�ាយ��ៀង
កំពង់ស�ឺ
តា����

ភ�ំ��ញ

កំពង់ចាម

កំពង់ធំ
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រ�យការណ៍របស់��ុម��ឹក��ាភ�ិលព័ត៌មានអំពីធនាគារ

��ុម��ឹក��ាភិ�ល មាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយសូមបង�ាញជូននូវ         ការណ៍របស់��ុម��ឹក��ាភិ        និង         ការណ៍ហិរ��វត��របស់ធនាគារ 
វឌ��នៈអាសុី ចំកាត់ �កាត់ថា  “ធនាគារ”  ��ល�ន��ើសវនកម�រួច ស��ប់ការ�យបរ����ទ��ល�នប��ប់���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013 ។

សកម�ភាពចម��ង

សកម�ភាពចម��ងរបស់ធនាគារ រួមមានការ��ើ��តិបត�ិការ�ើរាល់សកម�ភាពអាជីវកម�ធនាគារ និងការផ�ល់នូវ��វាកម�វ�ស័យហិរ��វត����លពាក់ព័ន�����ងៗ�ៀត� 
ក��ង��ះរាជាណាច��កម��ជា។ ពុំមានការផ�ាស់ប��រជាសារវន��ើសកម�ភាពចម��ងរបស់ធនាគារ�ក��ងឆ�ាំហិរ��វត����ះ�� ។

លទ�ផលហិរ��វត��

លទ�ផលហិរ��វត��របស់ធនាគារស��ប់ការ�យបរ����ទ��ល�នប��ប់���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013 មានដូច ខាង��ម៖      
      

  
ភាគលាភ

ពុំមានការ��កាស ឬការ��ង��កភាគលាភ �ើយ��ុម��ឹក��ាភិ�លក៏មិន�ន��ើឲ��មានការបង់ភាគលាភស��ប់ការ�យបរ����ទ��ះ��។

�ើមទុន

ពុំមានការផ�ាស់ប��រនូវភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ��ល�នចុះប��ី និង�ន��ង��កស��ប់ការ�យបរ����ទ��ះ�� ។

ទុនប��ុង និងសំវ�ធានធន

ពុំមានការ�����លជាសារវន���ទុនប��ុង និងសំវ�ធានធន�ក��ងការ�យបរ����ទ��ះ�� ��ពីការបង�ាញ�ក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត����ះ ។

ឥណទាន និងបុ����ទានអា��ក់ និងជាប់សង��័យ

មុន��ល��លរ�យការណ៏ហិរ��វត��របស់ធនាគារ���វ�ន�ៀបចំ�ើង ��មុ��កឹ��ាភិ�ល�នចាត់វ�ធានការ��លមានមូលដ�ានសមរម�� �ើម��ីប��ាក់ថាវ�ធានការទាក់ទង
�នឹងការលុប         �លឥណទានអា��ក់និងបុ����ទាន និង��ើសំវ�ធានធន�ើឥណទានជាប់សង��័យ����ន��ើ�ើង �ើយ��ុម��ឹក��ាភិ�លមានការ�ឿជាក់
ថារាល់ឥណទាន��ល�នដឹងថាមិនអាចទារ�ន���វ�នលុបបំ�ត់�ល �ើយសំវ�ធានធន��ប់��ន់���វ�នកំណត់�ើងស��ប់ឥណទាន និងបុ����ទានអា��ក់
និងជាប់សង��័យ ។

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

         2013 2012

��ក់ចំ��ញមុនបង់ពន�                   5,157,081                20,602,540    4,033,166
  
ចំណាយពន��ើ��ក់ចំ��ញ                              (1,109,165)                (4,431,114)     (644,962)

4,047,916  16,171,426       3,388,204

 

 
 

   Co-322/97E

 

  ��ក់ចំ��ញសុទ�ស��ប់ការ�យបរ����ទ 

ធនាគារ

ចុះប��ីពាណិជ�កម���ខ

ទីស�ាក់ការចុះប��ី

ភាគទុនិក

��ុម��ឹក��ាភិ�ល

អ�ក��ប់��ង

សវនករ

ធ��រ វឌ��នៈ �សុី ចំ�ត់

��ភីអឹមជ�ី ��មបូ� ចំ�ត់់

អ�រ��ខ 148 ម�វ�ថី��ះសីហនុ ស��ត់បឹង��ងកង 
ខណ�ចំ�រមន �ជ�នីភ�ំ��ញ ��ះ���ច��កម���

�ក Askhat Azhikhanov  �យក��តិបត�ិ 
�ក Lee Young Ho  �យក��តិបត�ិរង
�ក Babu Ram Gyawali   �យក���កហិរ��វត��
�ក Bibhu Pandey   ���ន�យក��នឥណ�ន
�ក Aldiyar Sultanbekov   ���ន�យក��នទំ�ក់ទំនងអន�រ�តិ
�ក Zokhir Rasulov   �យកទីផ��រ
�ក Galymzhan Temirov  ���ន���កប���កវ�ទ�� និងអភិវឌ��ន៏����រច�សម�័ន�
�ក Sanzhar Abdullayev  ���ន���កប័ណ� និង E-banking
�ក Long Phanith  ���ន���ក��តិបត�ិ�រ���
�ក Mey Polin   ���ន���កអភិវឌ��ន៏�ជីវកម�

�ក Damir Karassayev
Visor Growth Fund B.V

201328 29



គិត��ឹមកាលបរ����ទ��រ�យការណ៏��ះ ��ុម��ឹក��ាភិ�លពុំ�នដឹងពីកាលៈ��សៈណាមួយ��លនឹងបណ�ាលឲ��ចំនួន��ការលុបបំ�ត់�លឥណទានអា��ក់ 
និងបុ����ទាន ឬចំនួន��ការ��ើសំវ�ធានធន�ើឥណទានជាប់សង��័យ�ក��ងរ�យការណ៏ហិរ��វត����ះ មានលក�ណៈមិន��ប់��ន់រហូតដល់ក��ិតជាសារវន�ណា
មួយ�ះ�� ។

��ព��សកម�ចរន�

មុន��ល��លរ�យការណ៏ហិរ��វត��របស់ធនាគារ���វ�ន�ៀបចំ�ើង ��ឹក��ាភិ�ល�នចាត់វ�ធានការ��លមានមូលដ�ានសមរម�� �ើម��ីប��ាក់ថាបណ�ា��ព��
សកម�ចរន�ទាំងអស់��ល�នកត់���ក��ងប��ីគណ��យ��របស់ធនាគារ �ើយទំនងជាមានត���មិនអាចលក់�ន�ក��ង��តិបត�ិការអាជីវកម�ធម�តា���វ�នកាត់់
បន�យឲ�����ើនឹងត�����លគិតថានឹងអាច��មូល�នជាក់���ង។ នា�����ញរ�យការណ៏��ះ ��ុម��ឹក��ាភិ�លពុំ�នដឹងពី��តុការណ៏ណាមួយ ��លនឹង
��ើឲ��ប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់ត�����ព��សកម�ចរន��ក��ងរ�យការណ៏ហិរ��វត��របស់ធនាគារ ថាមានភាពមិន��ឹម���វ�� ។

វ�ធីសា���វាយត��� 

នា�����ញរ�យការណ៏��ះ ��ុម��ឹក��ាភិ�លពុំ�នដឹងពី��តុការណ៏ណាមួយ ��លនឹង��ើឲ��ប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត�វ�ធីសា�����លមានកន�ងមក ក��ងការវាយត���
��ព��សកម� និងបំណ�ល�ក��ងរ�យការណ៏ហិរ��វត��របស់ធនាគារថាមានភាពមិន��ឹម���វ�ះ�� ។

បំណ�លយថា��តុ និងបំណ�ល����ងៗ�ៀត

នា�����ញរ�យការណ៍��ះ ពុំមាន៖

      ក. ការដាក់ប��ាំនូវ��ព��សកម�ណាមួយរបស់ធនាគារ ���វ�ន��ើ�ើងចាប់តាំងពី���ចុងការ�យបរ����ទក��ងការធានាចំ�ះបំណ�លរបស់បុគ�លណាមួយ�ើយ ឬ
      ខ. បំណ�លយថា��តុណាមួយ��ល�ើតមាន�ើងចំ�ះធនាគារ ចាប់តាំងពី���ចុងការ�យបរ����ទមក ��អំពី��តិបត�កិារអាជីវកម�ធម�តារបស់ធនាគារ ។

តាមមតិរបស់��ុម��ឹក��ាភ�ល ពុំមានបំណ�លយថា��តុ ឬបំណ�ល����ងៗ�ៀតរបស់ធនាគារ��ល���វបំ��ញ ឬអាចនឹង���វបំ��ញក��ងអំឡ�ង��ល 12�� បន�ាប់ពី 
កាលបរ����ទរាយការណ៍��លនឹង��ើឱ��មានផលប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវន�ដល់លទ�ភាពរបស់ធនាគារក��ងការបំ��ញកាតព�កិច�របស់ខ��នដូច��ល�ន 
កំណត់ និង���ល��លដល់���កំណត់ ។ 

ការផ�ាស់ប��រ����តុការណ៍

នា�����ញរ�យការណ៍��ះ ��ុម��ឹក��ាភិ�លពុំ�នដឹងពី��តុការណ៍ណាមួយ��លមិន�ន��ក��ក�ក��ងរ�យការណ៍��ះ ឬក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត��របស់
ធនាគារ ��លនឹងបណ�ាលឱ��មានតួ��ខ��ចំនួនណាមួយ��ល�នបង�ាញ�ក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត��មានភាពមិន��ឹម���វ�ះ�� ។

��តិបត�ិការមិន����តី

តាមមតិរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល លទ�ផល����តិបត�ិការរបស់ធនាគារក��ងការ�យបរ����ទហិរ��វត����ះ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន��យសកម�ភាព��តិបត�ិការ ឬ 
��ឹត�ិការណ៍ណាមួយ��លមានលក�ណៈជាសារវន� និងមិន����តី�ះ�� ។

��ុម��ឹក��ាភិ�លក៏មានមតិផង��រថា �ក��ងច��ះ��លចាប់ពី���ចុងការ�យបរ����ទដល់�����ញរ�យការណ៍��ះ ពុំមានចំណាត់ថ�ាក់សកម�ភាព��តិបត�ិការ ឬ
��ឹត�ិការណ៍ណាមួយ��លមានលក�ណៈជាសារវន� និងមិន����តី�ើតមាន���ើង��លអាចនាំឱ��ប៉ះពាល់ដល់លទ�ផល����តិបត�ិការរបស់ធនាគារក��ងការ�យបរ����ទ

��លរ�យការណ៍��ះ�ន�ៀបចំ�ើង�ះ�� ។

��ុម��ឹក��ាភិ�ល

��ុម��ឹក��ាភិ�ល ��ល�នប��ើការចាប់តាំងពីការ�យបរ����ទ��ញរ�យការណ៏ចុង��យរួមមាន៖

�ក  Damir Karassayev      ��ធាន
�ក  Nurlan Tokobayev  អភិ�លឯករាជ��
�ក  Yermek Mazhekenov អភ�ិលឯករាជ��
�ក  Madi Akmambet  អភិ�ល��តិបត�ិ

ភាគហ៊ុនរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល

��ុម��ឹក��ាភិ�ល ��ល�បំ��ការនាចុងការ�យបរ����ទ និងមានភាគហ៊ុន�ក��ងធនាគារ មានដូចខាង��ម៖

 

ការទទួលខុស���វរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល�ើរ�យការណ៍ហិរ��វត��

��ុម��ឹក��ាភិ�ល មានភារៈទទួលខុស���វក��ងការអះអាងប��ាក់ថារ�យការណ៍ហិរ��វត���ន�ៀបចំ�ើងយ៉ាង��ឹម���វ �ើម��ីចង��លបង�ាញនូវភាព��ឹម���វ��
ស�ានភាពហិរ��វត��របស់ធនាគារនា���ទី 31 ��ធ�� ឆ�ាំ2013 និងលទ�ផលហិរ��វត�� និងលំហូរទឹក��ក់ស��ប់ការ�យបរ����ទ��ល�នប��ប់។  �ក��ងការ�ៀបចំ
រ�យការណ៏ហិរ��វត����ះ ��ុម��ឹក��ាភិ�ល���តពិនិត���ការ�ៀបចំរ�យការណ៏ហិរ��វត����ល�ៀបចំ�យអ�ក��ប់��ង ចាំ�ច់���វ ៖

ក       អនុម័តនូវ�លន��យគណ��យ����លសម��ប�យ���ក�ើការវ�និច�័យ និងការ��ន់��មាណយ៉ាងសម��តុផល និង��ុង��យ័ត� �ើយ��ើការ
         អនុវត���កប�យសង�តិភាព ។

ខ       អនុ�ម�តាមស�ង់គណ��យ��កម��ជា និង�លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារជាតិ��កម��ជាពាក់ព័ន�នឹងការ�ៀបចំ និងការកំណត់បង�ាញ�ក��ងរ�យការណ៍
        ហិរ��វត�� ឬ�ើមានការផ�ាស់ប��រពី��ះ �ើម��ីបង�ាញនូវភាពពិត និង��ឹម���វ គឺ���វបង�ាញពន��ល់ និងកំណត់បរ�មាណឱ���នច��ាស់លាស់�ក��ងរ�យការណ៍
        ហិរ��វត�� ។ 

ភាគទុនិក ភាគហ៊ុន ចំនួនភាគហ៊ុន��ល�នចុះប��ី

%
1,000 ដុល�ារអា��រ�ក

ក��ងមួយភាគហ៊ុន

�ក Damir Karassayev 80.56% 29,000

201330 31



រ�យការណ៍របស់សវនករឯករាជ��

គ      រក��ាទុកនូវប��ីគណ��យ��ឱ���ន��ប់��ន់ និង��ព័ន���ការ��ប់��ង���ក��ងឱ��មាន��សិទ�ភាព ។

ឃ       �ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត���យ���ក�ើមូលដ�ាននិរន�ភាព��ដំ�ើរការអាជីវកម� �ើក��ង��មានករណីមិនសម��បក��ងការសន�តថា ធនាគារនឹងបន�
        ��ើ��តិបត�ិការអាជីវកម�នា��លអនាគត ��លអាចរ�ពឹងទុក�ន ។

ង     ���តពិនិត�� និងដឹកនាំធនាគារឱ��មាន��សិទ�ភាព�ើរាល់��ចក�ីស��ច��លមានសារៈសំខាន់ទាំងឡាយ ��លប៉ះពាល់ដល់សកម�ភាព��តិបត�ិការ និង 
ដំ�ើរការរបស់ធនាគារ �ើយ���វ ��កដថាកិច�ការ��ះ���វបានឆ��ះប��ាំងយ៉ាង��ឹម���វ�ក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត��របស់ធនាគារ ។

��ុម��ឹក��ាភិ�លធានាអះអាងថា�នអនុវត�នូវរាល់ត���វការដូចមានរាយការណ៍ខាង�ើក��ងការ�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត�� ។

ចុះហត���ខា�យ�ង��ើ��ចក�ីស��ចរបស់��ុម��ឹក��ាភ�លៈ

 

�ក Askhat Azhikhanov 
នាយក��តិបត�ិ 

���ទី 27 �� មីនា ឆ�ាំ 2014        

ជូនចំ�ះភាគទុនិកធនាគារ វឌ��នៈអាសុី ចំកាត់

�ើងខ��ំ �ន��ើសវនកម��ើរ�យការណ៍ហិរ��វត��របស់ ធនាគារ វឌ��នៈអាសុី ចំកាត់ �កាត់ថា (“ធនាគារ”) ��លរួមមានតារាងតុល��ការនា���ទី 31 
�� ធ�� ឆ�ាំ 2013 និងរ�យការណ៍លទ�ផល រ�យការណ៍ប��ប���លមូលធន និងរ�យការណ៍លំហូរទឹក��ក់ ស��ប់ការ�យបរ����ទ��ល�ន ប��ប់ 
និងកំណត់សំគាល់ ��លរួមមាន��ចក�ីស���ប�លន��យគណ��យ��សំខាន់ៗ ��មទាំង ព័ត៌មានពន��ល់����ងៗ ��លមានបង�ាញ�ទំព័រទី 8 
ដល់ទី 59 ។

ការទទួលខុស���វរបស់អ�ក��ប់��ង�ើរ�យការណ៍ហិរ��វត��

អ�ក��ប់��ង មានភារៈទទួលខុស���វ�ើការ�ៀបចំ និងការបង�ាញនូវភាព��ឹម���វ��រ�យការណ៍ហិរ��វត����ះ �យអនុ�ម�តាមស�ង់ដារគណ��យ��កម��ជា 
និង�លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារជាតិ ��កម��ជា��លពាក់ព័ន�នឹងការ�ៀបចំ និងការកំណត់បង�ាញ�ក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត�� និងទទួលខុស���វ�ើ��ព័ន����ត
ពិនិត�����ក��ង��លអ�ក��ប់��ងកំណត់ថាមានភាពចាំ�ច់ ស��ប់ការ�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត�� ឱ���ៀសផុតពីការបង�ាញខុសជាសារវន��យសារ��ការ���ងបន�ំ 
ឬកំហុសឆ�ង ។

ការទទួលខុស���វរបស់សវនករ

ការទទួលខុស���វរបស់�ើងខ��ំ គឺការប���ញមតិ�ើរ�យការណ៍ហិរ��វត��ទាំង��ះ�យ���ក��ើការ��ើសវនកម�របស់�ើងខ��ំ ។  �ើងខ��ំ�ន��ើសវនកម��យ
អនុ�ម�តាមស�ង់ដារសវនកម�អន�រជាតិ��កម��ជា ។  ស�ង់ដារទាំង�ះ ត���វឱ���ើងខ��ំអនុវត��តាមត���វការ��មសីលធម៌ និង��ង និង��ើសវនកម� �ើម��ី
ទទួល�ននូវអំណះអំណាងយ៉ាងសម��តុផលថារ�យការណ៍ហិរ��វត�� ពុំមានការបង�ាញខុសជាសារវន����ើយ ។ 

ការ��ើសវនកម� រួមមានការអនុវត�នូវបណ�ានីតិវ�ធី���តពិនិត�� �ើម��ីទទួល�ននូវភស��តាង��លទាក់ទង �នឹងចំនួនទឹក��ក់ និងការលាត��ដាងព័ត៌មាន�ក��ង
រ�យការណ៍ហិរ��វត�� ។  ការ��ើស��សនីតិវ�ធី ទាំង��ះគឺ���ក��ើការវ�និច�័យរបស់�ើងខ��ំ��លរួមមានការ��ន់��មាណ��ើហានិភ័យ ��លមានផលប៉ះពាល់
ដល់ការបង�ាញខុសជាសារវន���រ�យការណ៍ហិរ��វត����លបណ�ាលមកពីការ���ងបន�ំ ឬ កំហុសឆ�ង ។  �ក��ងការ��ន់��មាណហានិភ័យទាំង�ះ�ើងខ��ំ��ើការ
ពិចារណា��ើការ��ប់��ង���ក��ង��លពាក់ព័ន��នឹងការ�ៀបចំ និងការបង�ាញនូវភាព��ឹម���វ��រ�យការណ៍ហិរ��វត�� �ើម��ី��ើសវនកម�ឱ��សម��ប�តាម
កាលៈ��សៈ ប៉ុ���មិន��នក��ង�លបំណង�ើម��ីប���ញមតិ��ើ ��សិទ�ភាព��ការ��ប់��ង���ក��ងរបស់ធនាគារ�ើយ ។  ការ��ើសវនកម�ក៏រួមមានការវាយត���
��ើភាពសម��ប���លន��យគណ��យ�� ��លធនាគារបាន��ើ��ស់ និងភាពសម��តុផល�� ការ��ន់ស�ានគណ��យ��សំខាន់ៗ ��ល��ើ�ើង�យ
អ�ក��ប់��ង��មទាំងការវាយត����ើការបង�ាញ ��រ�យការណ៍ហិរ��វត��ទាំងមូល ។

�ើងខ��ំ�ឿជាក់ថាភស��តាងសវនកម���ល�ើងខ��ំ��មូល�នមានលក�ណៈ��ប់��ន់ និងសម��បស��ប់ជាមូលដ�ានក��ងការប���ញមតិសវនកម�របស់�ើងខ��ំ ។
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តារាងតុល��ការ
នា���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013

                           2013 2012
កំណត់សម�ាល់ ដុល�ារអា��រ�ក ពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)
ដុល�ារអា��រ�ក

��ព��សកម�

សរុប��ព��សកម�

សាច់��ក់ក��ង��                                                 5                             13,264,616                        52,992,141                       9,947,495
��ក់ប��ើ និង��ក់តម�ល់�ធនាគារនានា                                                             6                             53,232,629                     212,664,353                     49,417,581
ឥណទាន និងបុ����ទានផ�ល់ដល់អតិថិជន - សុទ�                                                                  7                           176,649,399                     705,714,348                   139,829,640
វ�និ�គមូលធន                                                                      25,588                              102,224                             25,588
វ�និ�គមូលប័��                                  8                             33,401,590                      133,439,352                     26,810,482
��ព��រ�បអូស�ន                                                                              481,303                          1,922,805                           478,934
��ព��សកម�����ងៗ                                  9                               4,281,177                        17,103,302                        3,286,773
��ក់ប��ើតម�ល់តាមច��ាប់�ធនាគារជាតិ��កម��ជា             10                             37,181,489                     148,540,049                     32,084,884
��ព��សកម�អរូបិយ                11                                1,681,370                           6,717,073                        1,675,691
��ព�� និងបរ�ក�ារ                12                                2,526,675                        10,094,067                       1,414,988
 

បំណ�ល និងមូលធន

��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ����ងៗ              13         276,937,867                  1,106,366,778  224,232,365
បំណ�ល����ងៗ                 14             3,185,180      12,724,794      2,800,746
សំវ�ធានធនស��ប់ពន��ើ��ក់ចំ��ញ           15(a)                 789,559        3,154,288          185,591
បំណ�លពន�ពន��ារ             15(b)                281,232         1,123,522          269,272

សរុបបំណ�ល 281,193,838           1,123,369,382            227,487,974

322,725,836           1,289,289,714             264,972,056

មូលធន
�ើមទុន                  16           36,000,000    143,820,000    36,000,000
��ក់ចំ��ញរក��ាទុក                  5,531,998                        22,100,332                        1,484,082

សរុបមូលធន 41,531,998             165,920,332                               37,484,082

សរុបបំណ�ល និងមូលធន 322,725,836            1,289,289,714            264,972,056

មតិសវនកម�

ជាមតិរបស់�ើងខ��ំ រ�យការណ៍ហិរ��វត��ជាសារវន��នបង�ាញនូវភាព��ឹម���វ��ស�ានភាពហិរ��វត��របស់ ធនាគារ វឌ��នៈអាសុី ចំកាត់ នា���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013 
��មទាំងលទ�ផលហិរ��វត�� និងលំហូរទឹក��ក់របស់ធនាគារ ស��ប់ការ�យបរ����ទ��ល�នប��ប់ �យ��ប�តាមស�ង់ដារគណ��យ��កម��ជា និង�លការណ៍
��នាំរបស់ធនាគារជាតិ��កម��ជា��លពាក់ព័ន�នឹងការ�ៀបចំ និងការកំណត់បង�ាញ�ក��ង  រ�យការណ៍ហិរ��វត�� ។

ប��ា����ងៗ

រ�យការណ៍ហិរ��វត��របស់ធនាគារស��ប់កាលបរ����ទប��ប់���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2012 ���វ�ន��ើសវនកម� �យ��ុមហ៊ុនសវនកម�����ង �យ�នប���ញមតិ
សវនកម�ថារ�យការណ៍ហិរ��វត���នបង�ាញនូវភាព ��ឹម���វ��ើរ�យការណ៍របស់ខ��ន����ទី 22 �� មីនា ឆ�ាំ 2013 ។

តំណាង��ុមហ៊ុន ��ភីអឹមជ�ី ��មបូឌា ចំកាត់

�៉� ហ៊ុយ
Audit Partner

រាជធានីភ�ំ��ញ ��ះរាជាណាច��កម��ជា

���ទី 27 �� មីនា ឆ�ាំ 2014

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ�ាប់ជាមួយ គឺជា���កមួយ��រ�យការណ៍ហិរ��វត����ះ ។

បំណ�ល
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                    2013 2012

កំណត់សំគាល់ ដុល�ារអា��រ�ក ពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក

ចំណ�លពីការ��ក់               17       21,635,962                     86,435,668                    17,426,320

ចំណាយ�ើការ��ក់              18     (10,273,927)                  (41,044,338)                    (8,887,252)

���ឈ��ល និងក���ើងសាសុទ�                                   19                             3,895,221                      15,561,408                       2,903,037

ចំណ�ល��តិបត�ិការ����ងៗ              20                                647,574                        2,587,058                          522,908

ចំណាយបុគ�លិក               21                          (3,508,651)                   (14,017,060)                    (2,658,317)

ចំណាយទូ� និងរដ��ល              22                          (5,107,372)                   (20,403,951)                    (3,939,378)

រ�លស់                   (756,783)                     (3,023,348)      (673,703)

សំវ�ធានធន�ើឥណទាន និងបុ����ទានខាតបង់               7       (1,345,743)                     (5,376,243)                        (660,449)

11,362,035              45,391,330                8,539,068

6,532,024           26,095,437                              4,693,615

5,186,281           20,719,194                             4,033,166

5,157,081          20,602,540                             4,033,166

4,047,916           16,171,426             3,388,204

ចំណាយហិរ��ប��ទាន                   (29,200)                        (116,654)                                       -

ចំណាយពន��ើ��ក់ចំ��ញ         15(c)                      (1,109,165)                  (4,431,114)                   (644,962)

��ក់ចំ��ញពី��តិបត�ិការ

��ក់ចំ��ញមុនបង់ពន� និងចំណាយហិរ��ប��ទាន 

��ក់ចំ��ញមុនបង់ពន�

��ក់ចំ��ញសុទ�ស��ប់ការ�យបរ����ទ�

រ�យការណ៍លទ�ផល រ�យការណ៍ស�ីពីប��ប���លមូលធន

�ើមទុន

(��ក់ខាតបង�រ)/
��ក់ចំ��ញ

រក��ាទុក សរុប

សមតុល��នា���ទី 1 �� មករា ឆ�ាំ 2012      36,000,000           (1,904,122)                                        34,095,878

��ក់ចំ��ញសុទ�ស��ប់ការ�យបរ����ទ                      -             3,388,204                                           3,388,204

សមតុល��នា���ទី 1 �� មករា ឆ�ាំ 2013                    36,000,000                              1,484,082                                         37,484,082

��ក់ចំ��ញសុទ�ស��ប់ការ�យបរ����ទ                                                                                  -                               4,047,916                                           4,047,916

សមតុល��នា���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2012          36,000,000             1,484,082                                        37,484,082

សមតុល��នា���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013                     36,000,000                               5,531,998                                         41,531,998

សមតុល��នា���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013 (សមមូលនឹងពាន់�ៀល - កំណត់សំគាល់ 4)             143,820,000                        22,100,332                                165,920,332

ស��ប់ការ�យបរ����ទ��ល�នប��ប់���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013ស��ប់ការ�យបរ����ទ��ល�នប��ប់���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013

ចំណ�លសុទ�ពីការ��ក់

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ�ាប់ជាមួយ គឺជា���កមួយ��រ�យការណ៍ហិរ��វត����ះ ។កំណត់សំគាល់ដូចមានភ�ាប់ជាមួយ គឺជា���កមួយ��រ�យការណ៍ហិរ��វត����ះ ។
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                                                       2013 2012

លំហូរទឹក��ក់ពីសកម�ភាព��តិបត�ិការ

សាច់��ក់សុទ�ទទួល�នពី/(��ើក��ង)សកម�ភាព��តិបត�ិការ 23              24,037,001         96,027,820     (26,102,544)

 -               -                                       (588)

-               -                                       (588)

(1,746,271)              (6,976,353)                (624,353)

(128,876)              (514,860)                                            -

14,986                               59,869                                8,646

លំហូរទឹក��ក់ពីសកម�ភាពវ�និ�គ

សាច់��ក់សុទ���ើ��ស់ក��ងសកម�ភាពវ�និ�គ

លំហូរទឹក��ក់ពីសកម�ភាពហិរ��ប��ទាន

ការ�ើន�ើង/ថយចុះសុទ���សាច់��ក់ និងសាច់��ក់សមមូល

សាច់��ក់ និងសាច់��ក់សមមូលនា�ើមការ�យបរ����ទ

សាច់��ក់ និងសាច់��ក់សមមូលនាចុងការ�យបរ����ទ

វ�និ�គមូលធន

ការទិញ��ព�� និងបរ�ក�ារ

ការទិញ��ព��សកម�អរូបិយ

សាច់��ក់ទទួល�នពីការលក់��ព�� និងបរ�ក�ារ

(1,860,161)              (7,431,344)                (615,707)

22,176,840              88,596,476          (26,718,839)

16,209,502               64,756,961             42,928,341

24             38,386,342      153,353,437                        16,209,502

រ�យការណ៍លំហូរទឹក��ក់ កំណត់សំគាល់�ើរ�យការណ៍ហិរ��វត�� 
ស��ប់ការ�យបរ����ទ��ល�នប��ប់���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013ស��ប់ការ�យបរ����ទ��ល�នប��ប់���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013

កំណត់សំគាល់ ដុល�ារអា��រ�ក ពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ដុល�ារអា��រ�ក

កំណត់សំគាល់ទាំង��ះ គឺជា���កមួយ��រ�យការណ៍ហិរ��វត�� ។

1.   អំពីធនាគារ និងសកម�ភាពចម��ង 

      ធនាគារ វឌ��នៈអាសីុ ចំកាត់ �កាត់ថា (“ធនាគារ”) �នចាប់��ើម��ើ��តិបត�កិារអាជីវកម� ����ទី 25 �� តុលា ឆ�ាំ 1996 និង�នចុះប��ជីាមួយ��សួងពាណិជ�កម�
      ����ទី 25 �� តុលា ឆ�ាំ 1996 ��មការចុះប���ី�ខ Co-079/96E ។ ធនាគារ�នចាប់��ើម��តិបត�កិារ����ទី 25 �� តុលា ឆ�ាំ 1996 ។ ����ទី 28 �� វ�ច�កិា ឆ�ាំ2006
      ធនាគារជាតិ��កម��ជា �នផ�ល់អាជ�ាប័ណ�អចិ���យ៍ ��ខ 14 ដល់ធនាគារ ។

ការ�យាល័យចុះប��ីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស�ិត� អគារ��ខ ១៤៨ មហាវ�ថី��ះសីហនុ សង�ាត់បឹង��ងកង ខណ�ចំការមន រាជធានីភ�ំ��ញ ��ះរាជាណាច�� 
កម��ជា ។

សកម�ភាពចម��ងរបស់ធនាគារ គឺការផ�ល់នូវ��វាកម�ធនាគារ និង��វាកម�ហិរ��វត����លពាក់ព័ន� �ក��ង��ះរាជាណាច��កម��ជា។ ពុំមានការផ�ាស់ប��រជាសារវន� 
��ើសកម�ភាពចម��ងរបស់ធនាគារ�ក��ងការ�យបរ����ទ��ះ�� ។

ធនាគារមានបុគ�លិកសរុប 444 នាក់ នា���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013 (���ទី 31 ��ធ�� ឆ�ាំ 2012៖ 313នាក់) ។

2.  មូលដ�ាន��ការ�ៀបចំ

�លការណ៍គណ��យ��ជាចំបង���វ�នកំណត់ និងអនុវត��ក��ងការ�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត��ដូចខាង��ម។ �លការណ៍ទាំង��ះ���វ�ន��អនុវត�ដូចៗ
គ�ាចំ�ះ��ប់ការ�យបរ����ទទាំងអស់��ល�នបង�ាញ�ើក��ង��មានលក�ខណ�ត���វណាមួយ��ងផ��យពី��ះ។ 
  
(ក) រ�យការណ៍អនុ�មភាព

រ�យការណ៍ហិរ��វត�����វ�ន�ៀបចំ�ើង �យអនុ�ម�តាមស�ង់ដារគណ��យ��កម��ជា និង�លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារជាតិ��កម��ជាពាក់ព័ន� 
នឹងការ�ៀបចំ និងការកំណត់បង�ាញ�ក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត�� ។

រ�យការណ៍ហិរ��វត��របស់ធនាគារ ���វ�នអនុម័តឲ����ញផ��ាយ�យ��ុម��ឹក��ាភិ�ល ����ទី 27 �� មីនា ឆ�ាំ 2014 ។

(ខ) មូលដ�ាន��ការវាស់��ង

រ�យការណ៍ហិរ��វត��របស់ធនាគារ ���វ�ន�ៀបចំ�ើង�តាមមូលដ�ានត����ើមដំបូង

(គ) រូបិយប័ណ�ស��ប់មុខងារ និងស��ប់កំណត់បង�ាញ 

រូបិយប័ណ�ជាតិ����ះរាជាណាច��កម��ជា គឺ��ក់�ៀល ។ �យសារធនាគារ��ើ��តិបត�ិការ និងកត់��រាល់ប��ីគណ��យ��របស់ខ��ន���ក�ើមូលដ�ាន 
��ក់ដុល�ារអា��រ�កអ�ក��ប់��ង�នកំណត់��ក់ដុល�ារអា��រ�កជារូបិយប័ណ�មុខងារ និងស��ប់កំណត់បង�ាញ��ះវាឆ��ះប��ាំងពីខ�ឹមសារ��ដ�កិច��� 
��ភព��ឹត�ិការណ៍ និងកាល��សៈរបស់ធនាគារ ។

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ�ាប់ជាមួយ គឺជា���កមួយ��រ�យការណ៍ហិរ��វត����ះ ។

សាច់��ក់សុទ���ើ��ស់ក��ងសកម�ភាពហិរ��ប��ទាន
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សកម�ភាព��តិបត�ិការជារូបិយប័ណ�����ងៗ�ៀត��ពី��ក់ដុល�ារអា��រ�ក ���វ�នប��រ�ជា��ក់ដុល�ារអា��រ�ក�យ��ើអ��ប��រ��ក់������តិបត�ិការ
�ះ ។  សមតុល������ព��សកម�រូបិយវត�� និងបំណ�លរូបិយវត��នាកាលបរ����ទរាយការណ៍ ��លជារូបិយប័ណ�����ង�ៀត��ពី��ក់ដុល�ារអា��រ�ក���វ�ន
ប��រ�ជា��ក់ដុល�ារអា��រ�ក�យ��ើអ��នាកាលបរ����ទ�ះ ។  ភាពលំ�ៀងពីការប��ររូបិយប័ណ���ល�ើតមកពីការប��រ�ះ���វ�នទទួលស�ាល់�ក��ង
រ�យការណ៍លទ�ផល ។

(ឃ) ការ� ៉ន់ស�ាន និងការវ�និច�័យ

ការ�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត�� ត���វឱ��អ�ក��ប់��ង��ើការវ�និច�យ័��ន់ស�ាន និងសន�ត��លមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត�នូវ�លន��យគណ��យ��
និងចំនួន����ព��សកម�បំណ�លចំណ�ល និងចំណាយ��ល�នរាយការណ៍ ។  លទ�ផលជាក់���ងអាចខុសពីការ��ន់ស�ានទាំង�ះ ។

ការ��ន់ស�ាន និងការសន�ត��លពាក់ព័ន����វ�ន���តពិនិត��ជា��ចាំ ។  ការ�����ើការ��ន់ស�ានគណ��យ�����វ�នទទួលស�ាល់ និងកត់���ក��ង
ការ�យបរ����ទ��លការ��ន់ស�ាន�ះ���វ�ន���� និងការ�យបរ����ទអនាគត��លប៉ះពាល់�យការ������ះ ។

ការ��ន់ស�ាន និងការវ�និច�័យគណ��យ��ចម��ង ���វ�នអនុវត��ក��ងការ�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត�� រួមមានការ�៉ន់ស�ាននូវចំនួន��លអាច��មូល�ន
មកវ�ញពីឥណទាន និងបុ����ទាន��ល�នបង�ាញ�ក��ង�លន��យគណ��យ���យ��កក��ងកំណត់សំគាល់ទី 3 (ឃ) ។

3.  �លន��យគណ��យ��សំខាន់ៗ 

�លន��យគណ��យ��សំខាន់ៗ ��ល�ន��ើ��ស់�យធនាគារ ក��ងការ�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត����ះមានដូចខាង��ម ។ �លន��យទំាង 
��ះ ���វ�ន��ើ��ស់ស��ប់��ប់ការ�យបរ����ទទាំងអស់ ��ល�នបង�ាញ�ក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត����ះ��កប�យសង�តិភាព ។

(ក)  ឧបករណ៍ហិរ��វត��

��ព��សកម� និងបំណ�លហិរ��វត��របស់ធនាគារ រួមមានសាច់��ក់ និងសាច់��ក់សមមូល ការផ�ល់ឥណទាន ��ព��សកម�����ងៗ ��ក់ប��ើ និងបំណ�ល
����ងៗ។  �លន��យគណ��យ���ើការទទួលស�ាល់ និងការវាយត���នូវសមាសធាតុទាំង��ះ���វ�នបង�ាញ�ក��ង�លន��យគណ��យ��
�យ��កពីគ�ា ។

(ខ)  សាច់��ក់ និងសាច់��ក់សមមូល

សាច់��ក់ និងសាច់��ក់សមមូល រួមមានសាច់��ក់ និងសមតុល��ធនាគារ ��ក់ប��ើគ�ានកាលកំណត់ និងការវ�និ�គរយៈ��លខ��ី�លអាចប��រជាសាច់��ក់
�នក��ងរយៈ��ល 3 �� ឬតិចជាង��ះចាប់ពី��ល�នទិញ និងអាចប��រជាសាច់��ក់�ន�ើយមានហានិភ័យតិចតួចចំ�ះការផ�ាស់ប��រត���។

(គ) ��ក់ប��ើ និង��ក់តម�ល់�ធនាគារនានា

��ក់ប��ើ និង��ក់តម�ល់�ធនាគារនានា ���វ�នកត់��តាម����ើម។

(ឃ) ឥណទាន និងបុ����ទាន

ឥណទាន និងបុ����ទានផ�ល់ដល់អតិថិជន ���វ�នកត់���ក��ងតារាងតុល��ការតាម��ក់�ើមដក��ញចំនួនទាំងឡាយណា��ល�នលុប�ល ឬ
សំវ�ធានធន�ើឥណទាននិងបុ����ទាន អា��ក់ និងជាប់សង��័យ ។

ឥណទាន���វ�នលុប�ល���ល��លធនាគារមិនសង��ឹមថាអាចទារមកវ�ញ�ន ។  ការ��មូលឥណទាន�នមកវ�ញបន�ាប់ពីវា���វ�នលុប�ល និងការ
ដាក់ប���លវ�ញ��សំវ�ធានធនពីមុន ���វ�នបង�ាញ�យ��កពីគ�ាជាមួយនឹងប��ប���លសុទ���សំវ�ធានធន�ើឥណទាន និងបុ����ទានអា��ក់ និងជាប់សង��័យ
�ក��ងរ�យការណ៏លទ�ផល ។

(ង) សំវ�ធានធន�ើឥណទាន និងជាប់សង��័យ និងបុ����ទានអា��ក់

�ើម��ីអនុវត��តាម�លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារជាតិ��កម��ជា រាល់ឥណទាន និងបុ����ទាន ���វ�នចាត់ចំណាត់ថ�ាក់�យ�ង�តាមសមត�ភាព
��ការទូទាត់សងរបស់��គូពាណិជ�កម� ។ សមត�ភាព��ការទូទាត់សង��ះ���វ�នវាយត����យ���ក�តាមបទពិ�ធន៍��ការទូទាត់សងពីមុនលក�ខណ�
ហិរ��វត��របស់កូនបំណ�លអាជីវកម� និងលំហូរសាច់��ក់នា��លអនាគត លទ�ភាព និងការស��័�ចិត�សងរបស់កូនបំណ�ល បរ�យាកាសហិរ��វត�� និងគុណភាព
��ឯកសារ��ល��មូល�ន ។

ប���ម�ើគុណភាព��ព័ត៌មានខាង�ើ ចំនួន���ហួសកាលកំណត់សង���វ�នយកមកគិត ដូចខាង��ម៖

សំវ�ធានធន�ើឥណទាន និងបុ����ទានជាប់សង��័យអប��បរមា ���វ�នកំណត់�យ���ក�តាមចំណាត់ថ�ាក់��ល�នចាត់ថ�ាក់ ។  ���លមានព័ត៌មាន 
��លអាចទុកចិត��នថា បំណ�ល�ត់បង់�ើតមាន�ើង��ើនជាងត���វការអប��បរមា �ះសំវ�ធានធនប���មនឹង���វ�ន��ើ�ើង ។

សំវ�ធានធនខាង�ើ ���វ�ន��ើ�ើង�យមិនគិតពីត�������ព��ប��ាំ�� �ើក��ង����ព��ប��ាំ�ះជាសាច់��ក់��ល�នតម�ល់�ធនាគារ ។  �ក��ង 
ករណី��លឥណទាន និងបុ����ទានចំណាត់ជាឥណទាន�ត់បង់ �ះ��ព��ប��ាំនឹងអាច���វ�នពិចារណាប៉ុ���ត���ទីផ��ារ��ល��ន់ស�ាន�ើ��ព��ប��ាំ
�ះ���វមានការអនុម័តយល់��មពីធនាគារជាតិ��កម��ជា �យ���កតាមករណីនីមួយៗ�យ��កពីគ�ា ។

ចំណាត់ថ�ាក់                                                       ចំនួន���ហួសកាលកំណត់សង                                                                     អ��សំវ�ធានធន

ឥណទានធម�តា/ស�ង់ដារ                               <30 ���                               1%

ឥណទានឃ�ាំ�ើល                                    30 ��� – 90 ���                              3%

ឥណទាន��មស�ង់ដារ                                                           90 ��� – 180 ���                            20%

ឥណទានជាប់សង��័យ                                                         180 ��� – 360 ���                            50%

ឥណទាន�ត់បង់                                                                   360 ��� ឬ��ើនជាង                          100%
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ការជុសជុល��លំអអាគារជួល                                                1 - 10 ឆ�ាំ

បរ�ក�ារការ�យាល័យ ��ឿងសង�ារ�ម និងបរ�ក�ារ                              5 ឆ�ាំ

យានយន�                                                                          5 ឆ�ាំ

កុំព���ទ័រ និងសម�ារព័ត៌មានវ�ទ��ា                                        3-6 ឆ�ាំ

ការ��មូលមកវ�ញនូវឥណទាន និងបុ����ទាន��ល�នលុបបំ�ត់�ល និងការប���លមកវ�ញនូវសំវ�ធានធនពីមុន���វ�នបង�ាញដាច់�យ��ករួម
ជាមួយនឹងការ�����លសុទ���សំវ�ធានធនស��ប់ឥណទានអា��ក់ និងជាប់សង��័យក��ងរ�យការណ៍លទ�ផល ។

ឥណទាន��លមិនអាចទារ�ន ឬចំ��ក��ឥណទាន��លចាត់ជាឥណទានអា��ក់ ���វ�នកាត់��ញបន�ាប់ពីមានការគិតគូរ��ើត���លក់�ន��
��ព��ប��ាំ �ើយ��សិន�ើ���ល��លអ�ក��ប់��ងវ�និច�័យ�ើញថា ពុំមានសង��ឹមនឹងទារ�ននូវឥណទានទាំង�ះមកវ�ញ�� ។

(ឋ) ��ព�� និងបរ�ក�ារ

i)   ��ព�� និងបរ�ក�ារ �នកត់��តាមត����ើមដករ�លស់បង�រ និងការខាតបង់��ឱនភាពត���បង�រ ��សិន�ើមាន។ ���ល��លធាតុ����ព��រួមប���លនូវ   
      សមាសធាតុសំខាន់ៗ ��លមានអាយុកាលកំណត់��ើ��ស់ខុសៗគ�ា ��ព��ទាំង�ះ���វ�ចាត់ទុកជាធាតុ����ងគ�ា����ព�� និងបរ�ក�ារ ។
      
ii)   រ�លស់�ើ��ព�� និងបរ�ក�ារ����ង�ៀត ���វ�នទទួលស�ាល់ជាចំណាយក��ងរ�យការណ៍លទ�ផល�យ���ក�ើមូលដ�ានរ�លស់��រតាមអាយុកាល��ើ     
      ��ស់��ន់ស�ានរបស់��ព�� និងបរ�ក�ារនីមួយៗ តាមអ��ដូចខាង��មៈ

iii)  ��ព��កំពុងប��ើតមិន���វ�នដករ�លស់��រហូតទាល់����ព��ទាំង��ះ�នប��ប់�ើយ�នដាក់ឱ����ើ��ស់�ក��ង��តិបត�ិការអាជីវកម� ។

iv)  ការចំណាយបន�ាប់��លពាក់ព័ន��នឹង���កមួយ����ព�� និងបរ�ក�ារ��ល�នទទួលស�ាល់រួចមក ���វ�នបូកប���ល�ក��ងត����ង�����ក�ះ �              
                                      ��ល��លអត����ជន៍��ដ�កិច� នា��លអនាគត��លនឹងអាចមាន�ើង�ើយប���ល�ក��ងធនាគារ �ក��ងលក�ខណ��ើសពីស�ង់ដារ�ើម����ព��
      សកម���លមាន��ប់ ។  រាល់ការចំណាយបន�ាប់����ង�ៀត ���វ�នទទួលស�ាល់ជាបន��កចំណាយ�ក��ងការ�យបរ����ទ��ល�ន�ើត�ើង ។

v)  ចំ��ញ ឬខាតពីការ�ះ�ល ឬការលក់��ញ����ព�� និងបរ�ក�ារណាមួយ ���វ�នកំណត់�យភាពខុសគ�ារវាង��ក់ចំណ�លសុទ�ពីការលក់ និងត���
      �ង����ព�� និងបរ�ក�ារ�ះ�ើយ ���វ�នទទួលស�ាល់�ក��ងរ�យការណ៍លទ�ផល�����ះ�ល ឬលក់��ញ ។

vi)  ��ព�� និងបរ�ក�ារ��ល�នដករ�លស់អស់ �ើយ���វ�នរក��ាទុកក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត��រហូតដល់�����ល��ព�� និងបរ�ក�ារទាំង�ះ���វ�នលក់ ឬ             
      លុប�ល ។

 ឌ ឱនភាព��ត�����ព��សកម�

i)   ��ព��សកម�ហិរ��វត��

                                 ��ព��សកម�ហិរ��វត�� �ើក��ងឥណទាន និងបុ����ទាន ���វ�នវាយត���នាកាលបរ����ទរាយការណ៍នីមួយៗ �ើម��ីកំណត់ថា �ើមានភស��តាងណាមួយ
     ��លបង�ាញថា��ព��សកម�ហិរ��វត��ទាំង�ះមានឱនភាព��ត���។  ��ព��សកម�ហិរ��វត�� ���វ�នចាត់ទុកថាមានឱនភាព��ត��� ��សិន�ើមាន��តុការណ៍
     មួយ ឬ��ើនជះឥទ�ពិលជាអវ�ជ�មាន ��ើលំហូរទឹក��ក��ន់ស�ាននា��លអនាគតដល់��ព��សកម��ះ ។  ករណី��ះមិន���វ�ន��ើស��ប់ឥណទាន
     និងបុ����ទានផ�ល់ដល់អតិថិជន�ះ�� �យវា���វ�នបង�ាញ�ក��ង�លន��យគណ��យ���យ��ក�ក��ងកំណត់សំគាល់ 3 (ឃ) ។

    

(ច) ការ��ក់ព���រទុក

ការ��ក់ព���រទុកបង�ាញនូវការ��ក់�ើឥណទានមិនដំ�ើរការ ��ល�នកត់��ជាសំវ�ធានធន វាមិន���វ�នកត់��ជាចំណ�ល�ះ�� លុះ����វាទទួល
�នជាសាច់��ក់សុទ� ។ ការ��ក់ព���រទុក���វ�នបង�ាញ�យការដក��ញឥណទាន និងបុ����ទាន ។

(ឆ) វ�និ�គមូលប័��

ការវ�និ�គរក��ាទុករហូតដល់កាលកំណត់ គឺ���វ�នកត់��តាមរ�លស់����ើម តាមវ�ធីសា���អ��ការ��ក់��សិទ�ភិាពដកការខាតបង់�ើឱនភាព��ត��� ។

(ជ) ��ក់ប��ើតម�ល់តាមច��ាប់

��ក់ប��ើតម�ល់តាមច��ាប់���វ�នរក��ាទុក�ធនាគារជាតិ��កម��ជា ��បតាមច��ាប់ស�ីពី��ឹះស�ានធនាគារ និងហិរ��វត������ះរាជាណាច��កម��ជា 
និង���វ�នកំណត់ជាភាគរយ���ើមទុនអប��បរមារបស់ធនាគារ និង��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន��លត���វ�យធនាគារជាតិ��កម��ជា ។ ��ក់ប��ើតម�ល់ 
តាមច��ាប់���វ�នកត់��តាមត����ើម ។

(ឈ)   ��ព��សកម�����ងៗ

  ��ព��សកម�����ងៗ ���វ�នកត់���តាមត����ើម ។

(ញ)    ��ព��រ�បអូស�ន

  ��ព��រ�បអូសរួមមានចលន��ព�� និងអចលន��ព���យយកតាមត���ទាបជាងរវាងសមតុល��ឥណទាន�សល់��ឥណទាន��លពាក់ព័ន�  និងត���សម��ប
  �៉ន់ស�ាន����ព��សម��ត�ិ�ះ����រ�បអូស�ន ។

 (ដ)     ��ព��សកម�អរូបិយ

  ��ព��សកម�អរូបិយរួមមានកុំព���ទ័រសូហ���រ��លរាប់ប���ល����ើម���លទិញ និង����ើមក��ងការប��ើត��លមិន��នជា���កភ�ាប់��តិបត�ិការរបស់
  កុំព���ទ័រ �ើយវា���វ�នកំណត់ត����យយក����ើមដករ�លស់បង�រ និងឱនភាព��ត�����សិន�ើមាន ។ ត���កុំព���ទ័រសូហ���រ គឺ���វ��ើរ�លស់តាមអាយុ 
  កាល��ើ��ស់� ៉ន់ស�ានចាប់ពី 3 � 20 ឆ�ាំ ។ ចំណាយ��ល�ើត�ើងក��ងការ��ើគ��ង ឬការវាយត���នូវកុំព���ទ័រសូហ���រ ឬការ��ទាំ��យ��ល
  ដាក់ឱ����ើ��ស់ មិន���វ�នចាត់ចូលជា����ើម�ះ�� ។
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     ការខាតបង់�ើឱនភាព ����ព��សកម�ហិរ��វត�����វ�នគណនា�ើភាពខុសគ�ារវាងត����ង និងលំហូរសាច់��ក់រ�ពឹងនឹងទទួល�ននា��លអនាគត          
     �យ��ើការប���ះត���តាមអ��ការ��ក់��សិទ�ភាពដំបូង ។

     រាល់��ព��សកម�ហិរ��វត���លសារវន����វ�ន���តពិនិត��ឱនភាព ��ត���តាមមូលដ�ាន�ល ។  ��ព��សកម��សល់���វ�នវាយត���ជាក��ប់ក��ង
     ��ុម��ព��សកម���លមានហានិភ័យឥណទាន���ៀងគ�ា ។

     ការខាតបង់�ើឱនភាព��ត��� ���វ�នទទួលស�ាល់�ក��ងរ�យការណ៍លទ�ផល ។ 

     ការខាតបង់�ើឱនភាព��ត������វដក��ញ ��សិន�ើមាន��ឹត�ិការណ៍�ើត�ើង��យពីការទទួលស�ាល់ការខាតបង់�ើឱនភាព��ត��� ត���វឱ��
     ដក��ញ ។

ii)   ��ព��សកម�មិន��នហិរ��វត��

                                 ត����ង����ព��សកម�មិន��នហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ���វ�ន���តពិនិត���ើងវ�ញ�រាល់កាលបរ����ទរាយការណ៍នីមួយៗ �ើម��ីកំណត់ថា �ើមាន
     ស��ាណណាមួយ��លបង�ាញថា��ព��សកម�ទាំង�ះមានឱនភាព��ត��� ។  ��សិន�ើមានស��ាណ�ះ�ើត�ើងការ��ន់ស�ាន�ើត�����លអាច
     ��មូល�នវ�ញរបស់��ព��សកម����វ�ន��ើ�ើង ។

     ត�����លអាច��មូលមកវ�ញ�ន����ព��សកម� ឬឯកតាប��ើតសាច់��ក់ គឺជាត�����លធំជាងរវាងត�����ើ��ស់ និងត���សម��បដកចំណាយ �ើម��ី
     លក់��ញ។ ក��ងការ��ន់��មាណត�����ើ��ស់សាច់��ក់រ�ពឹងថានឹងទទួល�ននា��លអនាគត ���វ�នអប��ហារ�ត���បច��ប��ន� �យ��ើអ��ការ
     ��ក់មុនបង់ពន���លឆ��ះប��ាំងការ��ន់��មាណ��ត�����ល��លាក��ងលក�ខណ�ទីផ��ារបច��ប��ន� និងហានិភ័យជាក់លាក់ស��ប់��ព��សកម�ទាំង�ះ ។
     ស��ប់�លបំណង��ការ���តពិនិត���ើឱនភាព��ត�����ព��សកម� ���វ�នដាក់ប���លគ�ាជា��ុម��លអាចប��ើតសាច់��ក់�នតូចបំផុត ពីការបន�
     ការ��ើ��ស់�យមិនពឹង���កខ�ាំង�ើលំហូរទឹក��ក់����ព��សកម�ដ���ៀត ឬ��ុម��ព��សកម�ដ���ៀត�កាត់ថា (“ឯកតាប��ើតសាច់��ក់”) ។

     ការខាតបង់�ើឱនភាព��ត��� ���វ�នទទួលស�ាល់��សិន�ើត����ង����ព��សកម�មួយ ឬ ឯកតាប��ើតសាច់��ក់មានចំនួន�ើសពីត�����លអាច
     ��មូលមក�នវ�ញ ។  ការខាតបង់�ើឱនភាព��ត��� ���វ�នទទួលស�ាល់�ក��ងរ�យការណ៍លទ�ផល ។

(ធ) ចំណាយ�ើការ��ក់

ចំណាយ�ើការ��ក់�ើ��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន និង��ក់កម�ី ���វ�នទទួលស�ាល់តាមមូលដ�ានបង�រ ។

(ន) ភតិសន��ា��តិបត�ិការ

���ឈ��ល ��ល���វទូទាត់�ើភតិសន��ា��តិបត�កិារ���វ�នទទួលស�ាល់ក��ងរ�យការណ៍លទ�ផលតាមវ�ធីសា���រ�លស់��រ�តាម��រ��លា��ភតិសន��ា ។

(ប) ពន��ើ��ក់ចំ��ញ

ពន��ើ��ក់ចំ��ញ ឬខាតក��ងការ�យបរ����ទរួមមាន ពន��ើ��ក់ចំ��ញ��ចាំឆ�ាំ និងពន�ពន��ារ ។  ពន��ើ��ក់ចំ��ញ��ចាំឆ�ាំ���វ�នទទួលស�ាល់
�ក��ងរ�យការណ៍លទ�ផល �ើក��ង��ក��ងករណី��លវាទាក់ទង�នឹងសមាសធាតុ��ល���វទទួលស�ាល់ជា���កមួយ��មូលធន ក��ងករណី��ះវាក៏
���វ�នកំណត់បង�ាញជា���កមួយ��មូលធនផង��រ ។

ពន��ើ��ក់ចំ��ញ��ចាំឆ�ាំ គឺជាពន���លរ�ពឹងទុកថា���វបង់��ើ��ក់ចំ��ញជាប់ពន�ក��ងការ�យបរ����ទ�យ��ើអ��ពន���ល�នអនុម័ត ឬ�ន 
អនុម័តជាអាទ��នាកាលបរ����ទរាយការណ៍ជាមួយនឹងនិយ័តភាពណាមួយ��ើពន����វបង់ពីឆ�ាំមុនៗ ។

(ថ) សំវ�ធានធន

សំវ�ធានធន���វ�នទទួលស�ាល់���ល��ល��ុមហ៊ុនមានកាតព�កិច�តាមផ��វច��ាប់ ឬកាតព�កិច����លនា��លបច��ប��ន���លជាលទ�ផល����ឹត�ិការណ៍
កន�ងផុត��ើយមានលទ�ភាព��លត���វឱ��មានលំហូរ��ញនូវអត����ជន៍��ដ�កិច�ក��ងការបំ��ញនូវកាតព�កិច��ះ ។  ��សិន�ើផលប៉ះពាល់មាន
លក�ណៈសារវន� សំវ�ធានធន���វ�នកំណត់�យអប��ហារលំហូរទឹក��ក់��លរ�ពឹងថានឹងទទួល�ននា��លអនាគត�យ��ើអ��មុនបង់ពន���លឆ��ះ
ប��ាំងពីការ��ន់ ��មាណ��ត�����ល��លាក��ងលក�ខណ�ទីផ��ារបច��ប��ន� និងហានិភ័យជាក់លាក់ចំ�ះបំណ�លទាំង�ះ ។ 

(ទ) ការទទួលស�ាល់��ក់ចំណ�ល

ចំណ�លពីការ��ក់���វ�នទទួលស�ាល់�យ���ក�ើមូលដ�ានបង�រ ។  ចំណ�លពីការ��ក់�ើឥណទានវ��រូបន៍ឥណទានមានកាលកំណត់ និងឥណទាន
����ងៗ ���វ�នទទួលស�ាល់�យ�ង�តាម��ល��លា��លគិត��ចាំ�� ឬ��ចាំ��� ។  ���ល��លគណនី���វ�នចាត់ថ�ាក់ជាឥណទានមិនដំ�ើរការ
ការ��ក់នឹង���វព���រទុកលុះ����វាទទួល�នជាសាច់��ក់សុទ� ។ ចំណ�លពីសកម�ភាព����ងៗរបស់ធនាគារ���វ�នទទួលស�ាល់�យ��ើ��ស់មូល
ដ�ានដូចខាង��ម៖

 

(ឍ) ��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា

��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា���វ�នកត់��តាមត����ើម ។

(ណ)   ��ក់កម�ី

��ក់កម�ី���វ�នកត់��តាមចំនួន��ក់�ើម��លមិនទាន់�នទូទាត់សង ។ 

(ត)     គណនី���វទូទាត់����ង និងបំណ�ល����ងៗ

គណនី���វទូទាត់����ង និងបំណ�ល����ងៗ���វ�នកត់��តាមត����ើម ។

i)   ក���ើការចាត់��ងផ�ល់ឥណទាន និងក���ើងសា�ើ��វាកម�និងឥណទាន��ល�នផ�ល់�ឱ��អតិថិជន���វ�នទទួលស�ាល់���ល��តិបត�ិ
      ការ�ើត�ើង ។ ក��ឥណទាន��លមិនទាន់រ�លស់អស់���វ�នបង�ាញជាការកាត់បន�យពីឥណទាន និងបុ����ទានផ�ល់ឱ��អតិថិជន ។

ii)   ក���ើកិច�សន��ា និងក��ការធានា�ើ��វាកម�����ងៗ និងឧបករណ៍ហិរ��វត��នានា��លផ�ល់ឱ��អតិថិជន���វ�នទទួលស�ាល់ជាចំណ�ល���ល 
      ��តិបត�ិការ�ើត�ើង ។
       
iii)   ក����វាកម� និងក��រត់ការ���វ�នទទួលស�ាល់���ល��ល��វាកម����វ�នបំ��ញ ។
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ពន�ពន��ារ���វ�នកត់��តាមវ�ធីសា���តារាងតុល��ការ��ើភាពលំ�ៀងជាប��ះអាសន�រវាងត����ង����ព��សកម� និងបំណ�លក��ង�លបំណង 
��ការ��ើរ�យការណ៍ហិរ��វត�� និងត����ង��ើស��ប់ការគិតពន� ។ ត�������ក់ពន�ពន��ារ��ល�នកំណត់�ះគឺ���ក�ើលក�ណៈ��ការ�ឿជាក់ 
នឹងទទួល�ន ឬការទូទាត់��លនឹង�ើត�ើងរវាងត���សុទ�����ព��សកម� និងបំណ�ល�យ��ើអ��ពន�កំណត់�នាកាលបរ����ទរាយការណ៍ ។

ពន�ពន��ារជា��ព��សកម����វ�នទទួលស�ាល់��ក��ងករណីអាចនឹង�ើតមាន�ើង��ើ��ក់ចំ��ញជាប់ពន�នា��លអនាគត��លអាច��ើ��ស់ជា 
មួយនឹង��ព��សកម� ។ ពន�ពន��ារជា��ព��សកម����វ�នកាត់បន�យក��ងករណី��លវាមិនអាច�ើត�ើងនូវអត����ជន៍��ពន���លពាក់ព័ន���លអាចនឹង 
��ើ��ស់�ន ។

(ផ) សម�័ន�ញាតិ

ភាគី��ល���វ�នចាត់ទុកជាសម�័ន�ញាតិរបស់ធនាគារ��សិន�ើភាគី�ះមានលទ�ភាព��ប់��ង�យផ�ាល់ ឬ�យ���ល�ើភាគីមួយ�ៀត ឬមាន 
ឥទ�ិពលយ៉ាងខ�ាំង��ើភាគី��ះក��ងការ��ើ��ចក�ីស��ច�ើ���កហិរ��វត�� និង��តិបត�ិការ ឬប���ាសមកវ�ញ ។  ដូចគ�ា��ះ��រ��សិន�ើធនាគារ និង 
ភាគី�ះស�ិត���មការ��ប់��ងរួមមួយ ឬក៏មានឥទ�ិពលយ៉ាងខ�ាំង ។  សម�័ន�ញាតិអាចជារូបវន�បុគ�ល ឬនីតិបុគ�ល និងរួមប���លនូវរូបវ័ន�បុគ�លណាម�ាក ់ 
��សមាជិក���សារ��លជិតស�ទិ�ក៏���វ�នចាត់ទុកជាសម�ន័�ញាតិ��រ ។

���មច��ាប់ស�ីពី��ឹះស�ានធនាគារ និងហិរ��វត��    និយមន័យរបស់សម�័ន�ញាតិ គឺជាភាគី��លកាន់កាប់�យផ�ាល់ ឬ�យ���លយ៉ាងតិច  10% 
���ើមទុន ឬសិទ��ិះ��ត��មទាំងរូបវន�បុគ�លណាម�ាក់ ��លរួមចំ��កក��ងការអភិ�លការដឹកនាំការ��ប់��ង ឬការ���តពិនិត�����ក��ងរបស់ធនាគារ ។ 

4.  ការប��ររូបិយប័ណ�ពីដុល�ារអា��រ�ក�ជា��ក់�ៀល 

រ�យការណ៍ហិរ��វត�����វ�នបង�ាញជា��ក់ដុល�ារអា��រ�ក ។  ការប��ររូបិយប័ណ�ពី��ក់ដុល�ារអា��រ�ក�ជា��ក់�ៀល���វ�ន��ើ�ើង�ើម��ីអនុវត��តាម
�លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារជាតិ��កម��ជាពាក់ព័ន�នឹងការ�ៀបចំ និងការកំណត់បង�ាញ�ក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត�� �យ��ើអ��ប��រ��ក់ជាផ��វការ��កាស
�យធនាគារជាតិ��កម��ជានា���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013 ��ល 1 ដុល�ារអា��រ�ក��ើនឹង 3,995 �ៀល ។ តួ��ខជា��ក់�ៀល��ះ គឺមិន���វ�នយកមកបក��យថា
តួ��ខ��ក់ដុល�ារអា��រ�ក���វ�នប��រ�ជា��ក់�ៀល ឬនឹង���វ�នប��រជា��ក់�ៀលនា��លអនាគតតាមអ��ប��រ��ក់��ះ ឬអ��ប��រ��ក់����ង�ៀត�ះ�ើយ ។

5.  សាច់��ក់ក��ង��

                                                       2013 2012

    សាច់��ក់ក��ង��              12,793,692                    51,110,800                   9,411,922

    សាច់��ក់កំពុង��មូល                                   470,924                       1,881,341                       535,573

 13,264,616                52,992,141                9,947,495

ដុល�ារអា��រ�ក ពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ដុល�ារអា��រ�ក

6.  ��ក់ប��ើ និង��ក់តម�ល់�ធនាគារនានា

                                                       2013 2012

សមតុល���ក��ង����ស៖
ធនាគារជាតិ��កម��ជា         9,249,542             36,951,920                               4,238,974

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាក.អ           4,705,058                 18,796,707     208,541

ធនាគារ ��សុីលីដា ភីអិលសុី            448,408                 1,791,390                 4,167,536

ធនាគារសាជីវកម�សឹង�បុរ� ចំកាត់                4,347                     17,366        4,387

ធនាគារ កម��ជា សាធារណៈ ភីអិលសុី                  723                        2,888           784

ធនាគារ សហពាណិជ�ក.អ              70,725                   282,546     86,044

ហត�ាកសិករ លីមីតធីត             542,227               2,166,197               1,015,280

ធនាគារ សាយហ�ន �ឿងទីន ��មបូឌា                    10,000,000             39,950,000               3,082,652

ធនាគារ ភ�ំ��ញ ពាណិជ�          4,000,000              15,980,000                 -

ធនាគារ វ�និ�គ និងអភិវឌ����កម��ជា                    13,506,944              53,960,242               28,119,141

��សាក់ លីមីតធីត           2,000,000                  7,990,00                                1,929,261

ស�ាបនា លីមីតធីត             750,000               2,996,250                   500,000

អ��ិត លីមីតធីត             900,000               3,595,500                   600,000

��ឌីត លីមីតធីត             350,000               1,398,250                   280,000

ធនាគារ អូ��ស�� ឥណ��ឆាយណា                       -                                   -                 3,121,058

អង�រ មី���ហិរ��វត�� កម��ជា ចំកាត់                       -                                   -   300,000

វ�សិនហ�ាន់ (��មបូឌា) លីមីតធីត                       -                                   -   150,000

ដុល�ារអា��រ�ក ពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ដុល�ារអា��រ�ក

 46,527,974             185,879,256              47,803,658
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ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

(ខ)   តាម����ទរូបិយប័ណ�

 
        2013 2012

��ក់ដុល�ារអា��រ�ក                                                                                                      52,008,210            207,772,799            49,006,024

��ក់�ៀល              286,222                 1,143,457                  175,024

��ក់អឺរ�ូ               805,093                3,216,347                                   156,166

��ក់���ត                43,624                    174,278                    45,604

��ក់�ន                74,372                    297,116                    20,499

��ក់ដុល�ារសឹង�បុរ�                15,108                      60,356                    14,264

53,232,629            212,664,353            49,417,581

(គ)  តាមអ��ការ��ក់ (��ចាំឆ�ាំ)
 

 2013 2012

��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��ក��ង����ស       5.00% - 8.15%        5.00% - 8.15%

ធនាគារក��ង����ស        0.25% - 5.00%       0.02% - 5.00%

ធនាគារ������ស        0.00% - 0.95%       0.00% - 0.95%

                                                       2013 2012

សមតុល���ធនាគារ������ស៖ 
ធនាគារ Mashreq              893,065                 3,567,795                  589,077

ធនាគារ Standard Chartered           2,174,856                    8,688,550                      254,097

ធនាគារ JPMorgan Chase              374,950                    1,497,925                      219,389

ធនាគារ Deutsche Bank Trust Company          1,132,303                    4,523,550                      158,539

ធនាគារ Commerz               782,472                    3,125,976                      142,934

ធនាគារ Korea Exchange Bank              627,896                   2,508,445                                         141,002

ធនាគារ DBS Bank               258,038                    1,030,862                        97,624

ធនាគារ Development Bank of Philippines               49,909                       199,386                                            11,261

ធនាគារ KB Kookmin Bank              411,166                    1,642,608                                -

ដុល�ារអា��រ�ក ពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ដុល�ារអា��រ�ក

53,232,629            212,664,353           49,417,581

 6,704,655             26,785,097                               1,613,923

ចំនួនខាង�ើ���វ�នវ�ភាគប���មដូចខាង��ម៖

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

(ក)   តាមកាលវសាន�
 

        2013 2012

      រយៈ��ល 1 ��                           24,612,892                      98,328,504                      5,758,065

      2 � 3 ��                                 508,834                         2,032,792                          503,942

      4 � 6 ��                              7,995,000                       31,940,025                    20,266,933

      6 � 12.��                            20,115,903                       80,363,032                    22,888,641

53,232,629             212,664,353              49,417,581
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7.  ឥណទាន និងបុ����ទានផ�ល់ដល់អតិថិជន - សុទ�

                                                       2013 2012

ឥណទានពាណិជ�កម�

ឥណទានអ�ក��ើ��ស់

ការ��ក់���វទទួលសុទ�

សរុបឥណទានដុល និងការ��ក់���វទទួលសុទ�                        180,312,495                   720,348,417                 142,146,993

សរុបឥណទានដុល          179,278,925                  716,219,307                141,302,469

ឥណទានរយៈ��ល��ង                     139,792,449            558,470,834          103,313,457

ឥណទានរយៈ��លខ�ី          8,502,692   3,968,255             12,138,078

ឥណទានវ��រូបន៍                       25,268,689             100,948,413             22,531,004

ឥណទានទិញ��ហដ�ាន        3,149,015              12,580,315                   1,760,037

ឥណទានទិញយានយន�            590,741                 2,360,010                  670,304

ឥណទានផ�ល់ដល់បុគ�លិក                        1,677,442                 6,701,381                  715,176

ប័ណ�ឥណទាន             297,897                 1,190,099                  174,413

ការ��ក់���វទទួល          2,204,222                 8,805,866               1,457,750

ការ��ក់ព���រទុក                       (1,170,652)               (4,676,756)                (613,226)

សំវ�ធានធន�ើឥណទាន និងបុ����ទានអា��ក់ និងជាប់សង��័យ                 (3,663,096)            (14,634,069)            (2,317,353)

ដុល�ារអា��រ�ក ពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ដុល�ារអា��រ�ក

  1,033,570                   4,129,110                    844,524

176,649,399                705,714,348              139,829,640

នាការ�យបរ����ទ 31 �� ធ��

ប��ប���ល��សំវ�ធានធន�ើឥណទាន និងបុ����ទានអា��ក់ និងជាប់សង��័យមានដូចខាង��ម៖

ឥណទាន និងបុ����ទានដុល���វ�នវ�ភាគមានដូចខាង��ម៖

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

(ក)  តាមកាលកំណត់
 

        2013 2012

រយៈ��ល 1 ��           6,144,063              24,545,532               5,496,691

1 � 3 ��           6,339,230              25,325,224               4,549,330

4 � 6 ��         10,798,663              43,140,659               8,064,699

7 � 12 ��          22,619,926              90,366,604             18,975,511

1 � 3 ឆ�ាំ                      31,988,727           127,794,964                             23,149,007

4 � 5 ឆ�ាំ         57,227,529           228,623,978                             51,792,672

�ើសពី 5 ឆ�ាំ         44,160,787           176,422,346                             29,274,559

179,278,925                      716,219,307            141,302,469

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

 
        2013 2012

នា�ើមការ�យបរ����ទ          2,317,353                9,257,826              1,668,398

ការប���មក��ងឆ�ាំ           1,636,231                6,536,743                                   833,587

��មូល�នវ�ញក��ងឆ�ាំ           (290,488)             (1,160,500)                            (173,138)

លុប�លក��ងឆ�ាំ            -               -                (11,494)

   3,663,096               14,634,069                2,317,353

   1,345,743                 5,376,243                    648,955
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 179,278,925                         716,219,307              141,302,469

  ��វា����ងៗ                           36,590,344              146,178,425              33,539,400

  

លក់ដុំនិងលក់រាយ         50,883,179          203,278,300                             41,287,147

��វាកម�                       23,447,485             93,672,703                             21,709,113

ផលិតកម�                      11,808,426             47,174,662                             11,958,255

កសិកម�                        13,463,876             53,788,185                             10,412,213

អចលន��ព��                      28,109,425           112,297,153                               8,880,784

សំណង់                         6,228,036             24,881,004                      7,623,348

ការ��ើ��ស់ផ�ាល់ខ��ន          5,592,598             22,342,429                               3,192,209

��ឹស�ានហិរ��វត��          3,155,556             12,606,446                               2,700,000

(ឃ)  តាមរូបិយប័ណ�
 

  និវាសនជន                     177,560,236             709,353,143            141,297,908

  អនិវាសនជន            1,718,689                 6,866,164                         4,561

  ��ក់ដុល�ារអា��រ�ក

(ង)   តាមនិវាសនដ�ាន

179,278,925              716,219,307             141,302,469

(ច)   តាមទំនាក់ទំនង

(ឆ)   តាម����ទអាជីវកម�

 

  មិន��នសម�័ន�ញាតិ 179,278,925              716,219,307             141,302,469

179,278,925              716,219,307             141,302,469

 179,278,925               716,219,307              141,302,469

ឥណទានស�ង់ដារ

ឥណទានឃ�ាំ�ើល

ឥណទាន��មស�ង់ដារ

ឥណទានជាប់សង��័យ

ឥណទានខាតបង់

(ខ)  តាមចំណាត់ថ�ាក់ឥណទាន
 

មានវត��ប��ាំ                   165,755,514            662,193,278          133,189,625

ពុំមានវត��ប��ាំ          4,086,215               16,324,429               2,259,473

មានវត��ប��ាំ          2,867,521               11,455,746               2,328,476

មានវត��ប��ាំ          5,632,267               22,500,907               2,955,012

មានវត��ប��ាំ             172,243                     688,112                   531,937

ពុំមានវត��ប��ាំ            -   -       3,826

មានវត��ប��ាំ             215,165                     859,585                     34,120

ពុំមានវត��ប��ាំ             550,000                  2,197,250              -

179,278,925                716,219,307              141,302,469

(គ)  តាម��ព��ប��ាំ

  មានវត��ប��ាំ                      174,642,710               697,697,628            139,039,170

  ពុំមានវត��ប��ាំ            4,636,215                    8,521,679                 2,263,299

179,278,925                716,219,307             141,302,469
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ហានិភ័យធំ���វ�នផ�ល់និយមន័យ�ក��ង�លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារជាតិ��កម��ជា ថាជាសមតុល��សរុប��ឥណទាន និងបុ����ទាន ��លផ�ល់ដល់អតិថិជន  
ម�ាក់ៗ�ើសពី 10% ��មូលធនផ�ាល់សុទ�របស់ធនាគារ ។  ហានិភ័យសំ��ើចំនួន��ក់ខ�ស់បំផុតរវាងសមតុល����ឥណទាន ឬទាយជ�ទាន��ល�សល់ និង  
ឥណទាន ឬការសន��ា��ល�នអនុម័ត ។

        2013 2012

(ជ)    តាមហានិភ័យ

       ហានិភ័យធំៗ                             10,165,642                        40,611,741                     16,757,499

       មិន��នជាហានិភ័យធំៗ            169,113,283                     675,607,566                   124,544,970

    179,278,925                    716,219,307                  141,302,469

(ឈ)  តាមអ��ការ��ក់ (ក��ងមួយឆ�ាំ) 

        ឥណទានវ�បារូបន៍        6.00% - 18.00%                6.00% - 16.00%

        ឥណទាន                      4.00% - 25.20%                4.00% - 25.20%

        ហិរ��ប��ទានពាណិជ�កម�                      9.50%                                                                                10.50%

        ឥណទានផ�ល់ដល់បុគ�លិក       5.00% - 13.20%                5.00% - 15.00%

(*) �យសារ��សាច់��ក់ងាយ��ូលមានចំនួន�ើស ធនាគារ�នស��ចវ�និ�គនូវសាច់��ក់��ល�ើសក��ងប័ណ�បំណ�លរបស់��ុមហ៊ុន����ង��ល���វ 
�នចាត់ជាមូលប័��រក��ាទុករហូតដល់កាលកំណត់ ។ 

ការ��ក់���វទទួលពី��ក់ប��ើ និងតម�ល់�ធនាគារនានា និងមូលប័��      1,059,943                4,234,472                    1,262,283

��ក់ប��ើ           1,880,745                7,513,576                1,269,972

ការចំណាយបុ����ទាន             248,946                   994,539                   181,424

គណនី���វទទួលពី Pay and Go             271,254                1,083,660                   -

គណនី ���វទទួលពី Moneygram and Mastercard          674,367                2,694,096                                   433,139

����ងៗ               145,922   582,959      139,955

  

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

        2013 2012

        33,401,590            133,439,352              26,810,482

  

  មូលប័��រក��ាដល់កាលកំណត់(*)        33,401,590            133,439,352              26,810,482

  

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

        2013 2012

9.  ��ព��សកម�����ងៗ 

8.  វ�និ�គមូលប័��

               4,281,177                17,103,302                 3,286,773
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  នា���ទី 1 �� មករា ��ំ 2013             302,868                 1,209,958                    181,488

  រ�លស់ក��ងការ�យបរ����ទ                            123,197                     492,172                    121,380

  នា���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013                           426,065                  1,702,130                     302,868

  

ត����ង 

នា���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013                       1,681,370               6,717,073                      1,675,691

  

11.  ��ព��សកម�អរូបិយ

����ើម      

នា���ទី 1 �� មករា ��ំ 2013                                    1,978,559                7,904,343                               1,978,559

ការទិញប���ម                  128,876                 514,860                            - 

នា���ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013                2,107,435               8,419,203               1,978,559

ដក: រ�លស់បង�រ              

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

        2013 2012

�ងតាម��កាស��ខ ធ7-01-136 ��.ក ចុះ���ទី15 �� តុលា ឆ�ាំ 2001 ស�ពីី��ក់តម�ល់ធានា�ើ�ើមទុន ត���វឲ��ធនាគារទាំងឡាយតម�ល់��ក់ចំនួន 10% ���ើម 
ទុន�នបង់ ។ ��ក់តម�ល់��ះនឹង���វបង�លិជូនធនាគារវ�ញ���លធនាគារស��័�ចិត�ប��ប់��តិបត�កិាររបស់ខ��ន�ក��ង��ះរាជាណាច��កម��ជា �ើយ��ក់តម�ល់់ 
��ះមិនស��ប់��ើក��ង��តិបត�ិការ��ចាំ���របស់ធនាគារ�� ។  ក��ងអំឡ�ងការ�យបរ����ទ ធនាគារទទួល�នការ��ក់ក��ងអ��ពី 0.11 % � 0.12 % ក��ងមួយឆ�ាំ 
(2012: 0.13% � 0.20% ក��ងមួយឆ�ាំ) ។

10.  ��ក់ប��ើតម�ល់តាមច��ាប់�ធនាគារជាតិ��កម��ជា

��ក់តម�ល់ធានា�ើ�ើមទុន       3,600,000             14,382,000            3,600,000

��ក់ប��ុងកាតព�កិច��ើ��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន                 33,581,489            134,158,049            28,484,884

  

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

        2013 2012

           37,181,489              148,540,049              32,084,884

  

     (ក)     ��ក់តម�ល់ធានា�ើ�ើមទុន 

��ក់ប��ើ��ះ គឺ��ក់តម�ល់ប��ុងកាតព�កិច��ើ��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន��ល�����ល �យ���ក��ើក��ិត�����ល����ក់ប��ើរបស់អតិថិជន�ធនា
គារ ។  ��ក់តម�ល់ប��ងុកាតព�កិច���ះ ���វរក��ាទុក��បតាម��កាស��ខ ធ7-012-140 ��.ក របស់ធនាគារជាតិ��កម��ជា ចុះ���ទី 27 �� ក��ា ឆ�ាំ 2012 តាមអ�� 
ការ��ក់ 8% ����ក់ប��ើរបស់អតិថិជនជា��ក់�ៀល និង 12.5% ����ក់ប��ើរបស់អតិថិជន ជារូបិយប័ណ���ពី��ក់�ៀល ។  ��ក់ប��ើតម�ល់ជារូបិយប័ណ� 
��ពី��ក់�ៀលចំនួន 4.5% ទទួល�នអ��ការ��ក់��ើនឹង 1/2 ��អ�� SIBOR គិត�ើមូលដ�ានមួយ���ើយចំនួន 8% ��ល�សល់ និង��ក់ប��ើតម�ល់ជា
��ក់�ៀល មិនទទួល�នការ��ក់ �ះ�� ។

 (ខ)     ��ក់ប��ុងកាតព�កិច� 
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12.  ��ព�� និងបរ�ក�ារ

 ការជុសជុល
��លំអរអគារជួល

បរ�ក�ារការ�យាល័យ
��ឿងសង�ារ�ម

និងបរ�ក�ារ យានយន�
កុំព���ទ័រ និងសម�ារ

ព័ត៌មានវ�ទ��ា សរុប
ពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ត����ើម

នា���ទី 1 �� មករា ឆ�ាំ 2013

ការទិញប���ម

ការលុប�ល

នា���ទី 31 ��  ធ�� ឆ�ាំ 2013 

ដក: រ�លស់បង�រ

នា���ទី 1 មករា ឆ�ាំ 2013

រ�លស់ក��ងការ�យបរ����ទ

ការលុប�ល

 នា���ទី 31 ធ�� ឆ�ាំ 2013 

ត����ង

នា���ទី 31 ��  ធ�� ឆ�ាំ 2013 

  

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ពាន់�ៀល

2013

1,039,286           812,099                 170,193    1,056,264  3,077,842      12,295,979   

1,838,377       1,133,317                  267,197    1,506,116   4,745,007      18,956,304

716,883        692,988             108,179   700,282               2,218,332     8,862,237

1,121,494            440,329   159,018       805,834   2,526,675        10,094,067

799,091        330,529             136,634   480,017                1,746,271                       6,976,353

494,662        557,141             127,763                   483,288                1,662,854      6,643,102

  222,221         145,159                 19,047                     247,159                   633,586       2,531,176

             -          (9,312)             (38,631)    (30,165)                  (78,108)                      (312,041)

             -                           (9,311)             (39,630)                   (30,165)                   (79,106)                      (316,028)

2013  2012

 ការជុសជុល
��លំអរអគារជួល

បរ�ក�ារការ�យាល័យ
��ឿងសង�ារ�ម

និងបរ�ក�ារ យានយន�
កុំព���ទ័រ និងសម�ារ

ព័ត៌មានវ�ទ��ា សរុប

ត����ើម

នា���ទី 1 �� មករា ឆ�ាំ 2013

ការទិញប���ម

ការលុប�ល

នា���ទី 31 ��  ធ�� ឆ�ាំ 2013

ដក: រ�លស់បង�រ

នា���ទី 1 មករា ឆ�ាំ 2013

រ�លស់ក��ងការ�យបរ����ទ

ការលុប�ល

នា���ទី 31 ធ�� ឆ�ាំ 2013

ត����ង

នា���ទី 31 ��  ធ�� ឆ�ាំ 2013

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក

865,648              708,057                        154,359                     741,805         2,469,869               

 1,039,286                  812,099                              170,193                      1,056,264              3,077,842

494,662                                557,141                             127,763                     483,288        1,662,854

544,624              254,958           42,430                      572,976        1,414,988 

173,638                              104,042                          32,214                    314,459            624,353

 328,193                                405,235                             111,869                     278,957         1,124,254

166,469                              151,906                          29,617                    204,331           552,323

               -                                             -                         (13,723)                                  -            (13,723)

               -                                             -                         (16,380)                                   -             (16,380)
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276,937,867                   1,106,366,778                      224,232,365

2013 2012

គណនីសន��ំ                                                                       0.75%                                       0.75%

គណនី��ក់ប��ើមានកាលកំណត់                                                       2.5% to 8.00%                        2.50% - 8.50%

(ខ) តាម����ទអតិថិជន៖

 �យបុគ�ល         202,240,545                         807,950,977                          168,692,772

សហ��សពាណិជ�កម�          71,701,166                         286,446,158                            53,697,271

��ឹស�ានធនាគារ និងមី���ហិរ��វត��           2,996,156                           11,969,643                              1,842,322

 

 

(ង) តាមទំនាក់ទំនង

(ច) តាមអ��ការ��ក់

 សម�័ន�ញាតិ                                                                                                 413,973                             1,653,822                                  228,179

មិន��នសម�័ន�ញាតិ                                                                           276,523,894                     1,104,712,956                          224,004,186 

 
276,937,867                  1,106,366,778                        224,232,365

(គ) តាមនិវាសនដ�ាន

 និវាសនជន         267,345,702                     1,068,046,079                          217,588,085

អនិវាសនជន             9,592,165                           38,320,699                              6,644,280 

276,937,867                   1,106,366,778                        224,232,365

(ឃ) តាមរូបិយប័ណ�

 

��ក់ដុល�ារអា��រ�ក                      276,374,517                     1,104,116,195                          223,877,677

��ក់�ៀល                              558,741                              2,232,170                                    337,639

��ក់�ត��                                     239                                         955                                          188

��ក់ដុល�ារអូ���ាលី                                      18                                            72                                              22

��ក់អឺរ�ូ                                   4,352                                   17,386                                    16,839

276,937,867                  1,106,366,778                      224,232,365

13.  ��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ����ងៗ

         2013 2012

គណនីចរន� 15,345,960                    61,307,110                      13,444,925

គណនីសន��ំ 159,687,021                    637,949,649                      134,896,790

��ក់ប��ើមានកាលកំណត់ 101,841,703                     406,857,603                        75,653,324

��ក់ប��ើក��ិតទុក   63,183                                     252,416                     237,326

276,937,867                 1,106,366,778                      224,232,365

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

    
    
    
    

ចំនួនខាង�ើ���វ�វនវ�ភាគដូចខាង��ម៖

         2013 2012

 (ក) តាមកាលកំណត់

 រយៈ��ល 1 �� 187,413,050                     748,715,135                       154,518,469

 2  � 3 �� 23,908,968                     95,516,327       11,143,044

 4  � 6 �� 30,987,552                   123,795,270                        26,996,464 

 7  � 12 �� 27,883,214                  111,393,440                      19,974,708

 �ើសពីមួយឆ�ាំ 6,745,083  26,946,606                    11,599,680

276,937,867                   1,106,366,778        224,232,365

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)
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ប��ប���ល��បំណ�លពន�ពន��ារក��ងការ�យបរ����ទមានដូចខាង��ម៖14. បំណ�ល����ងៗ 

         2013 2012

ការ��ក់���វទូទាត់                       2,626,978                10,494,777                      2,449,469

ចំណាយបង�រ            119,662                      478,050                            39,148

ពន�����ងៗ���វទូទាត់           230,687                      921,595                         190,818

����ងៗ            207,853                      830,372                         121,311

3,185,180                   12,724,794                        2,800,746

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

អនុ�មតាមច��ាប់សារ�ើពន�����ះរាជាណាច��កម��ជា ធនាគារមានកាតព�កិច����វបង់ពន��ើ��ក់ចំ��ញតាមអ�� 20% ����ក់ចំ��ញជាប់ពន� 
ឬពន�អប��បរមាតាមអ�� 1% ��ចំណ�លដុល ។

ការ���ងផ�ាត់ពន��ើ��ក់ចំ��ញ ��លគណនាតាមអ��ពន�ផ��វការ�ៀប�នឹងពន��ើ��ក់ចំ��ញ��លបង�ាញក��ងរ�យការណ៍លទ�ផលមានដូចខាង��ម៖

15. ពន��ើ��ក់ចំ��ញ
 

         2013 2012
(ក) សំវ�ធានធនស��ប់ពន��ើ��ក់ចំ��ញ

សមតុល��នាចុងការ�យបរ����ទ

 សមតុល��នា�ើមការ�យបរ����ទ                                                                                           185,591                       741,436                            13,389

ចំណាយពន��ើ��ក់ចំ��ញ��ចាំឆ�ាំ                                                                          1,097,205                    4,383,334                          375,690

ពន��ើ��ក់ចំ��ញ�នបង់                                                                                         (493,237)                 (1,970,482)                       (203,488)

 

  789,559                   3,154,288                         185,591

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

         2013 2012

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

         2013 2012

សមតុល��នាចុងការ�យបរ����ទ

 សមតុល��នា�ើមការ�យបរ����ទ                                                                    269,272                              1,075,742                                               -

ការដាក់ប���លក��ងរ�យការណ៍លទ�ផល                                                       11,960                                    47,780                                  269,272 

281,232                                      1,123,522                         269,272

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

         2013 2012
(គ) ចំណាយពន��ើ��ក់ចំ��ញ

 ពន��ើ��ក់ចំ��ញ��ចាំឆ�ាំ           1,097,205                              4,383,334                                  375,690

ពន�ពន��ារជាបំណ�ល                 11,960                                    47,780                                  269,272 

1,109,165                        4,431,114                           644,962

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

(ខ)    បំណ�លពន�ពន��ារ

បំណ�លពន�ពន��ារ                                                   281,232                  1,123,522                        269,272

281,232      1,123,522                         269,272

         2013 2012

ពន��ើ��ក់ចំ��ញតាមអ��ពន�ផ��វការ                            20.00                 1,031,416                  4,120,506             20.00          806,633

ផលប៉ះពាល់ពីចំណាយមិនអាចកាត់កង�ន                              0.19       9,745                                 38,932           0.31             12,544

 5,157,081               20,602,540            4,033,166

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)% %

��ក់ចំ��ញមុនបង់ពន�
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ភាគទុនិក���វ�នបង�ាញលម�ិតដូចខាង��ម៖

         2013 2012

មួយភាគហ៊ុន1,000 ដុល�ារ
 ��ល�នចុះប��ី និង�នបង់ 36,000 ភាគហ៊ុន 36,000,000                  143,820,000                       36,000,000

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

សំវ�ធានធនខ�ៈពី��មុន                                                           1.32    68,004                                271,676                   -          -

ការខាតពន��ើ��ក់ចំ��ញ��ល�ន(��ើ��ស់)                     -                         -                                      -                      (4.32)             (174,215)

                     21.51     1,109,165                 4,431,114         15.99     644,962

ចំណាយ�ើការ��ក់ គឺ���វ�ន�ើតមាន�ើង�យការដាក់��ក់ប��ើពីធនាគារដ៏�� និងអតិថិជនមិន��នធនាគារ ។

18. ចំណាយ�ើការ��ក់

                       2013 2012

��ក់ប��ើចរន�             9,372         37,441     -

��ក់ប��ើសន��ំ                    5,541,526                                 22,138,396    4,830,491

��ក់ប��ើមានកាលកំណត់                   4,723,029                 18,868,501    4,056,761

10,273,927                41,044,338                    8,887,252

19. ចំណ�លក�� និង�ើងសាសុទ�

         2013 2012

ការសន��ាឥណទាន                                    1,377,407    5,502,741      1,296,339

���រ��ក់និង��រ��ក់                     807,217    3,224,832                         724,059

កាតវ�សា និងកាតឥណទាន                  1,375,485    5,495,063                        728,659

ទូរស័ព�និងទូរសារ                         82,110       328,029                           79,235

ក������ងៗ                     340,359    1,359,734                        143,177

3,982,578                    15,910,399                         2,971,469

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

         2013 2012

Damir Karassayev                                                    80.56              29,000                  29,000,000            80.56                   29,000     29,000,000

Visor Growth Fund B.V                                                    19.44                7,000                  7,000,000          19.44                    7,000     7,000,000

             100.00                36,000               36,000,000      100.00                36,000              36,000,000

            21,635,962                      86,435,668                       17,426,320

ចំនួនហុ៊ន ដុល�ារអា��រ�ក% ��ការ

កាន់កាប់

ចំនួនហុ៊ន ដុល�ារអា��រ�ក% ��ការ

កាន់កាប់

16.   �ើមទុន

         2013 2012

ឥណទាន និងបុ����ទាន                                                                                                   18,064,123                                     72,166,171                      12,897,862

��ក់ប��ើ និង��ក់តម�ល់�ធនាគារនានា                                                                        1,677,577                                     6,701,920                        1,667,268

វ�និ�គមូលប័��                                                                                                                   1,894,262                                       7,567,577                        2,861,190

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

17. ចំណ�លពីការ��ក់

ក�� និង�ើងសា:

ចំណាយក�� និង�ើងសា                     (87,357)                                    (348,991)                       (68,432)
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22. ចំណាយទូ� និងរដ��ល

         2013 2012

ការជួលអគារ          884,398                    3,533,170        706,414

���កទីផ��ារ និងការផ��ាយពាណិជ�កម�                  1,206,542                    4,820,135                        585,141

ចំណាយ�ើកាតទូរស័ព�          715,066                    2,856,689        462,807

ការជួសជុល និង��ទាំ        326,907                    1,305,993         263,161

���ទឹក��ើង         293,884                    1,174,067        234,059

សម�ារការ�យាល័យ          269,591                    1,077,016        234,556

ចំណាយ�ើអាជ�ាប័ណ�        137,270                       548,394        186,555

ទំនាក់ទំនង����ងៗ          179,801                        718,305         150,786

ចំណាយ�ើយានយន�ក��ង��តិបត�ិការ        211,225                       843,844        134,058

ការ��ើដំ�ើរ            69,134                       276,190           75,935

អាហារ និងការកំសាន�          51,398                       205,335           36,364

���ជំនាញវ�ជ�ាជីវៈ           66,089                       264,026           69,323

ការធានារ�ាប់រង           28,588                       114,209                           21,027

ចំណាយ�ើ��វាសន�ិសុខ        202,037                       807,137                        134,286

���សមាជិកភាព           30,838                       123,198                           15,261

ចំណាយ����ងៗ         434,604                    1,736,243                        629,645

20. ចំណ�លពី��តិបត�កិារ����ងៗ

3,895,221                   15,561,408                         2,903,037

5,107,372    20,403,951        3,939,378

         2013 2012

ចំ��ញពីការលក់��វ�និ�គមូលប័��                   513,257                                 2,050,462                                       391,390

ចំ��ញពីអ��ប��រ��ក់សុទ�                                 133,477                                    533,240                                         98,163

ចំណ�ល����ងៗ                             840                                         3,356                                         33,355

     647,574                     2,587,058                            522,908

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល
(កំណត់សំគាល់ 4)

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

21. ចំណាយ�ើបុគ�លិក

         2013 2012

��ក់�ៀរវត��រ� និង��ក់ឈ��ល                  3,461,133                              13,827,226                                    2,602,008

ចំណាយ�ើបុគ�លិក����ងៗ          47,518                                    189,834                                          56,309

     3,508,651                       14,017,060                            2,658,317

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

��ក់ចំ��ញមុនបង់ពន�                   5,157,081                20,602,540                    4,033,166

23. សាច់��ក់សុទ�ទទួល�នពី/(��ើក��ង)សកម�ភាព��តិបត�កិារ

         2013 2012

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)
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25. សមតុល�� និង��តិបត�កិារជាមួយនឹងសម�ន័�ញាតិ

(ក) សមតុល��សម�័ន�ញាតិ

         2013 2012

ជំពាក់៖

��ក់ប��ើ និង��ក់តម�ល់�យអ�ក��ប់��ង           413,973                        1,653,822                               895,526

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

(គ) លាភការរបស់អ�ក��ប់��ង

(ក) ការ��តិបត�ិការ

         2013 2012

��ក់�ៀរវត�� និងអត����ជន៏         1,143,245                      4,567,264                              982,293

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

(ខ) ��តិបត�ិការជាមួយនឹងសម�័ន�ញាតិ����ងៗ

         2013 2012

ចំណាយ�ើការ��ក់ឲ��អ�ក��ប់��ង                                                                   29,818                            119,124                                 51,156

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

និយ័តភាព�ើៈ

ប��ប���ល��: 

     សំវ�ធានធន�ើឥណទាន និងបុ����ទានអា��ក់់ និងជាប់សង��័យ                          1,345,743                  5,376,243      660,449

     ចំ��ញពីការលក់��ព�� និងបរ�ក�ារ                  (13,988)                     (55,882)         (5,988)

      រ�លស់         756,783                  3,023,348      673,703

��ក់ប��ើនិង��ក់តម�ល់�ធនាគារ          15,044,671          60,103,461         (29,097,388)

ឥណទាន និងបុ����ទានផ�ល់ដល់អតិថិជន       (38,165,502)    (152,471,180)                         (48,189,076)

វ�និ�គមូលប័��           (6,591,108)      (26,331,477)                           (2,118,715)

��ព��សកម�����ងៗ               (996,773)         (3,982,108)                           (1,958,819)

��ក់ប��ើ និង��ក់តម�ល់�ធនាគារជាតិ��កម��ជា        (5,096,605)      (20,360,937)           (9,548,724)

��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ����ងៗ         52,705,502       210,558,480                           58,623,560

បំណ�ល����ងៗ                 384,434                           1,535,814                             1,028,776

 សាច់��ក់សុទ�ទទួល�នពី/(��ើក��ង)សកម�ភាព��តិបត�ិការ                  24,530,238                               97,998,302              (25,899,056)

ពន��ើ��ក់ចំ��ញ�នបង់             (493,237)                         (1,970,482)                               (203,488)

សាច់��ក់សុទ�ទទួល�នពី/(��ើក��ង) កម�ភាព��តិបត�ិការ                         24,037,001                               96,027,820              (26,102,544)

��ក់ចំ��ញពី��តិបត�ិការមុនមានប��ប���ល
��ព��សកម� និងបំណ�ល��តិបត�ិការ  7,245,619   28,946,249                       5,361,330

24. សាច់��ក់ និងសាច់��ក់សមមូល

                       2013 2012

សាច់��ក់ក��ង�� (កំណត់សំគាល់5)               13,264,616                 52,992,141                    9,947,495

��ក់ប��ើ និង��ក់តម�ល់�ធនាគារមានកាលកំណត់តិចជាង 3 ��                                  25,121,726              100,361,296                    6,262,007

38,386,342   153,353,437       16,209,502

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4) 26. ការសន��ា និងយថាភាព

ក��ងការ��ើអាជីវកម�ធម�តាធនាគារ��ើទាយជ�ទាន����ងៗ និង�ើត�ើងនូវយថាភាពមួយចំនួនតាមម����យជាផ��វច��ាប់ដល់អតិថិជនរបស់ខ��ន ។ 
ពុំមានការខាតបង់ជាសារវ័ន���ល�ើត�ើងពី��តិបត�ិការទាំង�ះ�� ��លរួមមានដូចខាង��មៈ
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(ខ)  ការសន��ាភតិសន��ា

         2013 2012

2,633,711          10,521,676                              2,650,426

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

 

កំណត់សំគាល់��ះបង�ាញពីព័ត៌មានស�ីពីហានិភ័យនីមួយៗខាង�ើរបស់ធនាគារ��លមាន�ល��លការណ៍��នាំ និងវ�ធានការរបស់ធនាគារ�ើម��ី
�៉ន់ស�ាន និងចាត់��ងនូវហានិភ័យ��ល�ើត�ើង និងការ��ប់��ងនូវធនធានរបស់ធនាគារ ។

��ុម��ឹក��ាភិ�ល មានការទទួលខុស���វទូ�ក��ងការប��ើត និង���តពិនិត����ព័ន���ប់��ងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ។  ��ុម��ឹក��ាភិ�ល�នប��ើតនូវគណៈ
កម�ការ��ព��សកម� និងបំណ�លគណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យ និងគណៈកម�ការសវនកម� និងហានិភ័យ �ើម��ីទទួលខុស���វក��ងការប��ើត និង���តពិនិត��
នូវ�លន��យ��ប់��ងហានិភ័យតាម���កនីមួយៗ ។ គណៈកម�កា��ះមានសមាជិកជានាយក��តិបត�ិ និងមិន��តិបត�ិ�ើយ��ើការរាយការណ៍ជា
��ចាំ���ុម��ឹក��ាភិ�លអំពីសកម�ភាពរបស់ពួក�� ។ 

�លន��យក��ងការ��ប់��ងហានិភ័យ គឺ���វ�នប��ើត�ើង�ើម��ីបង�ាញ និងវ�ភាគ��ើហានិភ័យ��លធនាគារ���វ��ឈមមុខកំណត់ហានិភ័យ
សម��ប និង��ើការ���តពិនិត����ើហានិភ័យទាំង�ះឱ��ស�ិតក��ងក��ិតអាចទទួលយក�ន ។  គណៈកម�ការសវនកម� និងហានិភ័យមានភារៈទទួលខុស
���វតាមដានការអនុវត�របស់ធនាគារ�តាម�លន��យ និងនីតិវ�ធី��ប់��ងហានិភ័យក៏ដូចជា���តពិនិត���ើងវ�ញនូវភាព��ប់��ន់����ព័ន���ប់��ង
ហានិភ័យ��លធនាគារ���វ��ឈមមុខ ។

សវនករ���ក��ងជាអ�កជួយដល់គណៈកម�ការសវនកម� និងហានិភ័យក��ងការបំ��ញភារកិច���ះ ។  សវនករ���ក��ង��ើការ���តពិនិត��ជា��ចាំ ឬម�ងម�ាល�ើ
�លន��យ និងនីតិវ�ធី��ប់��ង ហានិភ័យ�ើយ��ើការរាយការណ៍លទ�ផល�គណៈកម�ការសវនកម� និងហានិភ័យ ។

(ក) ហានិភ័យ��តិបត�ិការ

ហានិភ័យ��តិបត�កិារ គឺជាហានិភ័យ��ការ�ត់បង់ផ�ាល់ ឬ���ល��ល�ើតមាន�ើងពីការខ�ះខាតនូវនីតិវ�ធីបុគ�លិកប���កវ�ទ��ា និង��ដ�ារចនាសម�ន័�
���ក��ង និង�ើត�ើងពីកត�ាខាង��មួយចំនួន�ៀត��លមិន��នជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ��ារ និងហានិភ័យសាច់��ក់ងាយ��ួលដូចជា
កត�ា��ល�ើតមាន�ើងពីត���វការច��ាប់ និងបទប��ត�ិ����ងៗ និងស�ង់ដារ��លទទួលស�ាល់ជាទូ��ក��ងសហ��សអាជីវកម� ។

ហានិភ័យ��តិបត�ិការ���វ�ន��ប់��ង�នតាមរយៈនីតិវ�ធី��ប់��ងហានិភ័យ��តិបត�ិការរ�យការណ៍ និង���តពិនិត����ឹម���វ�ើសកម�ភាពអាជីវកម�
តាមរយៈអង�ភាព���តពិនិត�� និងគាំ����លជាតាមរយៈអង�ភាពអាជីវកម��ើយឯករាជ��មានការ���តពិនិត��ពីអ�ក��ប់��ងជាន់ខ�ស់របស់ធនាគារ ។

ក��ងរយៈ��ល 1ឆ�ាំ           84,203      336,391       544,269

ពី 2 ដល់ 5 ឆ�ាំ                                 2,199,075   8,785,305    1,189,663

�ើសពី 5 ឆ�ាំ         350,433    1,399,980       916,494

                       2013 2012

ឥណទានវ��រូបន៍ ��លមិន��ើ��ស់               10,146,756                               40,536,290                   8,010,285

លិខិតឥណទាន                      468,353                                 1,871,070                                       432,700

មូលប័��បំណ�ល                      256,650                                 1,025,317                                       448,442

មូលប័��បំណ�ល�ើការ��ញ���             950                                      3,795                                            4,000 

ការធានា����ងៗ          50,000           199,750                        39,208

10,922,709                      43,636,222                         8,934,635

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

ធនាគារ �នជួលការ�យាល័យ និងអគារក��ងលក�ណៈជាភតិសន��ា��តិបត�ិការដូចខាង��ម៖

(គ)  យថាភាព�ើពន�

��ព័ន�ពន�ដារ�ក��ង��ះរាជាណាច��កម��ជាមានលក�ណៈថ� ី�ើយពន�ទាំង��ះ��ង��មានការផ�ាស់ប��រជាញឹកញាប់មានភាពមិនច��ាស់លាស់់ភាពផ��យគ�ា
�ើយស�ិត���មការបក��យបំភ�ឺ��ល�ើតមាន�ើងនូវភាពខុសគ�ាក��ងចំ�មអាជ�ាធរពន�ដារ និងយុត�ាធិការ ។ ពន����វ�នស�ិត���មការ
���តពិនិត�� និងតាមដានអ���ត�យ��មុអាជ�ាធរជា��ើន��លផ�ល់លទ�ភាពតាមច��ាប់ក��ងការដាក់ពិន័យដាក់ទណ�កម� និងបង់ការ��ក់ ។ 

ប��ាទាំង��ះអាចនឹងប��ើតឱ��មានហានិភ័យពន�ប���ម�ក��ង��ះរាជាណាច��កម��ជាធំដុំជាង�����សដ���ៀត ។ គណៈ��ប់��ង�ឿជាក់ថាការ
��ើសំវ�ធានធនមានលក�ណៈសមរម����ប់��ន់�យ���ក��ើការបក��យ��នីតិកម�ពន� ។ ផ��យមកវ�ញអាជ�ាធរជាប់ពាក់ព័ន�អាចនឹង���ក�ើការ
បក��យ����ង និងអាចមានផលប៉ះពាល់ធំដុំផង��រ ។

27.  ការ��ប់��ងហានិភ័យហិរ��វត��

                 
        

 ធនាគារមានហានិភ័យពីឧបករណ៍ហិរ��វត�� ដូចខាង��ម៖
 •  ហានិភ័យ��តិបត�ិការ
 •  ហានិភ័យឥណទាន
 •  ហានិភ័យទីផ��ារ និង
 •  ហានិភ័យសាច់��ក់ងាយ��ួល

��ព័ន���ប់��ងហានិភ័យ

ការ��នាំ និង��ចក�ីស���ប
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ឥណទាន និងបុ����ទាន
ខាតបង់                     6,569,675                 26,245,854     3,524,895
ហួសកាលកំណត់ ��មិនទាន់ខាតបង់                  2,867,521                 11,455,746      2,328,476
មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់              169,841,729                               678,517,707                135,449,098

179,278,925     716,219,307        141,302,469

សំវ�ធានធន�ើឥណទាន និងបុ����ទានជាប់សង��័យ             (3,663,096)              (14,634,069)                  (2,317,353)

175,615,829      701,585,238        138,985,116

ការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��តិបត�កិាររបស់ធនាគារត���វឱ��ប��ើតនូវរចនាសម�ន័�តួនាទី និងវ�ធីសា�����ការ��ប់��ងរបស់អង�ភាពឱ���នច��ាស់លាស់ ។
�លការណ៍ និងវ�ធានការ���តពិនិត�����ក��ងជា��ើន���វ�នអនុវត�រួមមានការប��ើតអ�កមានសិទ�ចុិះហត���ខា��ព័ន����តពិនិត��យ៉ាងហ�ត់ចត់ការ�ៀបចំ
នូវនីតិវ�ធី និងឯកសារសំអាងនានា ��មទាំងការអនុវត�តាមបទប��ាតិ និងត���វការតាមច��ាប់នានា ។ 

(ខ)  ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាការខាតបង់ហិរ��វត��របស់ធនាគារ��សិន�ើអ�កខ�ី ឬ��គូពាណិជ�កម�ខកខានមិន�នបំ��ញកាតព�កិច��ើការបង់��ក់�ើម
ចំ�ះឥណទាន និងបុ����ទាន ។

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល
(កំណត់សំគាល់ 4)

(i)  ការ��ប់��ងហានិភ័យឥណទាន

(ii)  ការ��ឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន

សកម�ភាពឥណទាន���វ�ន��នាំ�យ�លការណ៍ឥណទានរបស់ធនាគារ�ើម��ីធានាអះអាងថា�លបំណង����ក់កម�ីទាំងអស់ទទួល�ន
�គជ័យ ។ ឧទាហរណ៍អតិថិជនឥណទានមានលទ�ភាព និង��ព��សម��ត�សិង�ើយហានិភ័យឥណទាន���វ�ន��ង��កយ៉ាងល� ។ �លការណ៍  
ឥណទានកត់��នូវ�លការណ៍��ក់កម�ី��ព��ប��ាំ និងដំ�ើរការអនុម័តឥណទាន�យរួមប���លទាំង��ព័ន�ចំណាត់ថ�ាក់���ក��ង និងនិតិវ�ធី 
��លអនុវត��ើម��ីធានាអះអាងក��ងការ�រព�តាមការ��នាំរបស់ធនាគារជាតិ��កម��ជា ។

ធនាគារ�នប��ើត�លការណ៏ហានិភ័យឥណទានស��ល (Core Credit Risk Policy) ��ល���វ�ន�ៀបចំ�ើង�ើម��ី��ប់��ងនូវសកម�ភាពក��ងការ
ធានា�ើហានិភ័យរបស់ធនាគារ ។ ការបន�ឥណទាន���វបាន��ប់��ង�យកម�វ�ធីឥណទាន��លបាន�ៀបចំ គ��ងស��ប់ផលិតផលឬសំពាធ
ឥណទានពិ��សរាប់ទាំងទីផ��ារ�ល�ការកំណត់ និងលក�ខណ� ឯកសារសំអាង និងនីតិវ�ធី ���មផលិតផលឥណទាន ��លនឹង���វវាស់��ង
និងផ�ល់ឲ��។

អ��ហានិភ័យ���វ�ន���តពិនិត��និង��ើបច��ប��ន�កម�តាមមូលដ�ាន��ចាំឆ�ាំ និងក��ង��តុការណ៏ ����ងៗដូចជា (i) ការផ�ាស់ប��ររយៈ��លនិងលក�ខណ�
ឥណទាន រួមទាំងការពន��ារឥណទាន (ii)  ភាពមិន�ៀងទាត់ក��ងការសង��ក់ឬការហួសកាលកំណត់សង��ក់និង(iii)ព័ត៍មានមិនល�ពាក់ព័ន�នឹង
អ�កខ�ី��ក់ ឬ��តិបត�ិការ។

ឥណទាន និងបុ����ទានខាតបង់
      
ឥណទាន និងបុ����ទានខាតបង់ គឺជាឥណទាន និងបុ����ទាន��លធនាគារ�នកំណត់ និងរ�ពឹងថាមិនអាច��មូល�នមកវ�ញនូវ��ក់�ើម និងការ
��ក់�តាមកិច�សន��ាខ�ឥីណទាន និងបុ����ទាន ។ អនុ�ម�តាម�លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារជាតិ��កម��ជាសំវ�ធានធនស��ប់ឥណទាន 
និងបុ����ទាន���វបាន��ើ�ើងស��ប់ឥណទានហួសកាលកំណត់�ើសពី 90���។ សំវ�ធានធនអប��បរមា���វ�ន��ើ�ើង�តាមការចំណាត់ថ�ាក់
របស់ឥណទាននីមួយៗ �ើក��ង��មានព័ត៌មាន����ង�ៀតអាចប��ាក់ពីលទ�ភាព��ការទូទាត់សងរបស់អ�កខ�ី។

ឥណទានហួសកាលកំណត់ ��មិនទាន់ខាតបង់

ឥណទានហួសកាលកំណត់ ��មិនទាន់ខាតបង់ជាឥណទាន និងបុ����ទាន��លកិច�សន��ាទូទាត់សងហួសកាលកំណត់�ើសពី 30 �����តិចជាង 90 
��� ។  អនុ�ម�តាម�លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារជាតិ��កម��ជាឥណទាន��ះ���វចាត់ថ�ាក់ជាឥណទានឃ�ាំ�ើល�ើយ���វ��ើសំវ�ធានធនតាម
អ�� 3% ។

ឥណទាន�ៀបចំ�ើងវ�ញ

ឥណទាន�ៀបចំ�ើងវ�ញ គឺជាឥណទាន��លមានការផ�ាស់ប��រកិច�សន��ាទូទាត់សង�យសារ��អ�កខ�ជួីបផលលំ�ក���កហិរ��វត��និងមិនមានលទ�ភាព
ទូទាត់សងតាមកិច�សន��ា�ើម។  ឥណទាន��លនឹង���វ�ៀបចំ�ើងវ�ញ���វវ�ភាគ�ើមូលដ�ានទិស�អាជីវកម� និងសមត�ភាពសង��ក់វ�ញរបស់អ�កខ�ី
�តាមការព��ាករណ៍លំហូរសាច់��ក់ថ��ី�ល��បតាមស�ានភាពទីផ��ារ និងបច��ប��ន�កម���ទស��នៈវ�ស័យអាជីវកម��យ���ក�ើសម�តិកម�ជាក់���ង
និង��ុង��យ័ត� ។ 

បន�ាប់ពីឥណទាន���វ�ន�ៀបចំ�ើងវ�ញឥណទាន�ះ���វរក��ាចំណាត់ថ�ាក់ដូច�ើម�យមិនគិតពីដំ�ើរការល�បន�ាប់ពីការ�ៀបចំជាថ�ី�ើយ។ការ  
ចាត់ថ�ាក់��ះមិន���វឱ��ល�ជាងមុន�ើយលុះ����ការ��ក់ និង��ក់�ើម���វ�នសងមកវ�ញក��ងអំឡ�ងបី��សងរ�លស់ និងក��ងរយៈ��លមិនតិច 
ជាង 3 �� ។

�លន��យលុប�លនូវឥណទាន និងបុ����ទាន

អនុ�មតាម�លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារជាតិ��កម��ជាធនាគារ���វ��លុបឥណទាន និងបុ����ទាន ឬមួយ���ក��ឥណទាន��ញពីតារាង
តុល��ការរបស់ខ��ន���ល��លធនាគារ�ត់សិទ�ិតាមកិច�សន��ា��ប់��ង�ើឥណទាន ឬ���ល��ល�ើញថាឥណទានមួយ���ក ឬទាំងមូលមិន 
អាច��មូលវ�ញបាន ឬគ�ានសង��ឹមថា ឥណទាន��ះអាច��មូល�នមកវ�ញ�� ។

��ព��ប��ាំ

ធនាគាររក��ានូវ��ព��ប��ាំជា��ព��សម��ត�ិ និងការធានាស��ប់ការធានានូវឥណទាន និងបុ����ទាន។  ការ��ន់ស�ាននូវត���ទីផ��ារ គឺ���កតាមការ
វាយត�����ព��ប��ាំ��ចាំឆ�ាំ ។
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        ឥណទាន និងបុ����ទានខាតបង់ៈ

        ដីធ�ីនិងអគារ                 14,457,739                 57,758,667    7,666,840

         ហួសកាលកំណត់ ��មិនទាន់ខាតបង់ៈ

        ដីធ�ីនិងអគារ                    5,593,761                            22,347,075    6,861,024

120,051,500         80,105,742           14,527,864

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�កពាន់�ៀល

(កំណត់សំគាល់ 4)

(គ) ហានិភ័យទីផ��ារ

ហានិភ័យទីផ��ារ គឺជាហានិភ័យ��ការខាតបង់�ើតពីការ�����លមិនអំ�យផល�ក��ងក��ិតត��� ឬអ��ទីផ��ារ��លមានសមាសធាតុសំខាន់ពីរគឺ 
ហានិភ័យរូបិយប័ណ�បរ��ស និងហានិភ័យ អ��ការ��ក់ ។

ហានិភ័យទីផ��ារ�ើត��ញពីសកម�ភាពពាណិជ�កម����វ�ន��ប់��ង�យការកំណត់�ើទីផ��ារនូវស�ានភាព�ះដូរជាមួយនឹងការកំណត់ហានិភ័យ
ទីផ��ារទុកជាមុន ។

(i)     ហានិភ័យរូបិយប័ណ�បរ��ស

(ii)  ហានិភ័យអ��ការ��ក់ការ��មូលផ��ំហានិភ័យឥណទាន
      
ការវ�ភាគ�ើការ��មូលផ��ំហានិភ័យឥណទាននាកាលបរ����ទរាយការណ៍ ���វ�នបង�ាញ�កំណត់ សំគាល់ទី 7 �ើរ�យការណ៍ហិរ��វត�� ។

ត���ទីផ��ារ��ន់ស�ាន����ព��ប��ាំ ស��ប់ការធានានូវឥណទាន និងបុ����ទាន មានដូចខាង ��មៈ

�ក��ងការ�យបរ����ទ��ះធនាគារ មិន�នរ�បអូស��ព��សកម�មិន��នហិរ��វត�� ��ល�នដាក់ប��ាំ�ះ�� ។

ហានិភ័យរូបិយប័ណ�បរ��ស គឺសំ���ើការ�����លអ��ប��រ��ក់��លមិនអំ�យផល�ើស�ានភាពការ�ះដូររូបិយប័ណ�បរ��ស��ល
�ើត�ើងពី��លមួយ���លមួយ ។  ធនាគារ�នរក��ានូវ�លន��យមួយ�យមិនបង�ឱ��មាននូវស�ានភាពការប��ររូបិយប័ណ�បរ��ស
��ើន�ះ�� ។  ការប��ររូបិយប័ណ�បរ��ស��ល�ើកចំហរ��ប់����ទ���វ�ន���តពិនិត��ជាមួយនឹងត���វការ��តិបត�ិការក��ិត��ស�ានភាពកំណត់
ទុកមុន និងការកំណត់នូវការកាត់បន�យ ភាពខាតបង់ ។

����ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013 សមតុល����ព��សកម� និងបំណ�ល��លជារូបិយប័ណ�����ង�ៀត��ពីដុល�ារអា��រ�កមិនមានផលប៉ះពាល់អ�ី�� ។ ដូច��ះ  
ការវ�ភាគរូបិយប័ណ�បរ��ស មិន���វ�នបង�ាញ�ើយ ។

ហានិភ័យអ��ការ��ក់ គឺសំ���ើការខាតបង់នូវ��ក់ចំណ�លការ��ក់សុទ��យសារ��ការ�����ល��ក��ិតអ��ការ��ក់ និងការផ�ាស់ប��រ
�ក��ងសមាសភាព����ព��សកម� និងបំណ�ល ។  ហានិភ័យអ��ការ��ក់���វ�នចាត់��ងតាមរយៈការ���តពិនិត��យ៉ាងហ�ត់ចត់��ើចំណ�ល
�ើការបណ�ាក់ទុនត���ទីផ��ារត����ើម��មូលនិធិ និងតាមរយៈការវ�ភាគច��ះ�����លអ��ការ��ក់ ។  សក�ានុពល��ការធ�ាក់ចុះនូវចំណ�លការ
��ក់សុទ�បណ�ាលមកពីការ�����លអ��ការ��ក់��លខុស����តី គឺ���វ�ន���តពិនិត���យ�ៀប�នឹងក��តិអាចទទួលយក�ន��ហានិភ័យ ។
 

ការវ�ភាគ��ទំនាក់ទំនងអ��ការ��ក់�នឹង��ព��សកម� និងបំណ�លរបស់ធនាគារ���វ�នបង�ាញ ដូចខាង��ម ។
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រហូតដល់ 1 ��                         > 1 - 3 ��                           > 3 - 6 ��                                                          > 6 - 12 ��                       > 1 - 5 ឆ�ាំ              �ើសពី 5 ឆ�ាំ                   ពុំមានការ��ក់                             សរុប                    អ��ការ

����ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013

��ព��សកម�

បំណ�ល

��ព��សកម�ហិរ��វត��សរុប                10,490,462                                    6,848,064    18,793,663                    42,735,829             122,617,846             47,786,375         68,764,249              318,036,488

សាច់��ក់ និងសមតុល��ធនាគារ                -                  -                    -                 -                  -             -   13,264,616             13,264,616 

��ក់ប��ើ និង��ក់តម�ល់�ធនាគារនានា              4,346,399                    508,834                        7,995,000             20,115,903                  -             -   20,266,493             53,232,629     3.76

��ក់ប��ើតាមច��ាប់                 -                                         -                      -                  -                   -               3,600,000      33,581,489                 37,181,489     0.12

ឥណទាន និងបុ����ទាន 

      ឥណទានដំ�ើរការ                3,181,906                 6,319,012                                 10,794,930             22,613,528              86,863,707         42,936,167     -          172,709,250    10.08

      ឥណទានមិនដំ�ើរការ                                          2,962,157                         20,218           3,733          6,398                  2,352,549             1,224,620     -               6,569,675 

      សំវ�ធានជាក់លាក់                 -                  -                    -                 -                  -             -                  (1,612,705)             (1,612,705)

      សំវ�ធានទូ�                  -                  -                    -                 -                  -             -                  (2,050,391)             (2,050,391)

      ការ��ក់���វទទូល                 -                  -                    -                 -                  -             -     2,204,222               2,204,222

      ការ��ក់ព���រទុក                 -                  -                    -                 -                  -             -                  (1,170,652)             (1,170,652)

ការវ�និ�គមូលធន                 -                  -                    -                       -                  -                 25,588       -     25,588

វ�និ�គមូលប័��                  -                  -                    -                 -              33,401,590                             -      -            33,401,590                          5.67

��ព��សកម�����ងៗ                  -                  -                                   -                 -                  -             -     4,281,177               4,281,177

 

��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន                                                                  172,003,907                 23,908,968                30,987,552               27,883,214                 6,745,083             -                   15,409,143            276,937,867    4.10

បំណ�ល����ងៗ                 1,498,945                      295,485                      523,546                    309,000                      -            -                         558,204                3,185,180

សំវ�ធានធនស��ប់ពន��ើ��ក់ចំ��ញ                 -                 -                    -                -                 -            -                          789,559      789,559

បំណ�ល�ើពន�ពន��ារ                   -                 -                    -                -                 -            -                        281,232                   281,232

ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ដុល�ារអា��រ�ក ��ក់ជាមធ��ម

%

បំណ�លហិរ��វត��សរុប              173,502,852                   24,204,453     31,511,098                  28,192,214     6,745,083                 -        17,038,138               281,193,838

ប��ប���លគម�ាតភាពអ��ការ��ក់                           (163,012,390)               (17,356,389)                 (12,717,435)                 14,543,615               115,872,763            47,786,375      51,726,111                  36,842,650
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រហូតដល់ 1 ��                         > 1 - 3 ��                           > 3 - 6 ��                                                          > 6 - 12 ��                       > 1 - 5 ឆ�ាំ              �ើសពី 5 ឆ�ាំ                   ពុំមានការ��ក់                             សរុប                    អ��ការ

����ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013

��ព��សកម�

បំណ�ល

��ព��សកម�ហិរ��វត��សរុប                  5,676,919   5,053,272                   28,331,632                                                                 41,864,152             101,752,161            32,900,147                                      45,824,160             261,402,443

សាច់��ក់ និងសមតុល��ធនាគារ                -                  -                    -                -                 -            -      9,947,495               9,947,495

��ក់ប��ើ និង��ក់តម�ល់�ធនាគារនានា                180,228        503,942                20,266,933             22,888,641                 -            -     5,577,837             49,417,581                                      3.80

��ក់ប��ើតាមច��ាប់                 -                     -                    -                -                 -           3,600,000    28,484,884            32,084,884                          0.19

ឥណទាន និងបុ����ទាន 

      ឥណទានដំ�ើរការ                5,496,691                 2,220,854                    5,109,687             18,439,748              74,907,559         29,274,559                     -          135,449,098        9.13

      ឥណទានមិនដំ�ើរការ                                                                                    -                2,328,476                    2,955,012                  535,763       34,120                                           -     -               5,853,371

      សំវ�ធានជាក់លាក់                 -                  -                    -                -                 -              -                     (962,860)                (962,860) 

      សំវ�ធានទូ�                  -                  -                    -                -                 -            -                  (1,354,493)            (1,354,493)

      ការ��ក់���វទទូល                 -                  -                    -                -                 -            -     1,457,750               1,457,750

      ការ��ក់ព���រទុក                 -                  -                    -                -                 -            -                     (613,226)                (613,226)

ការវ�និ�គមូលធន                 -                  -                    -                -                 -                 25,588            -     25,588

វ�និ�គមូលប័��                  -                  -                    -                -              26,810,482                            -     -            26,810,482      8.57 

��ព��សកម�����ងៗ                  -                  -                                    -                -                 -            -     3,286,773               3,286,773

 

��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន         140,836,218               11,143,044                26,996,464             19,974,708             11,599,680                          -   13,682,251           224,232,365      0.79

បំណ�ល����ងៗ                               -                     -                                                    -                                  -                      -            -                       2,800,746               2,800,746

សំវ�ធានធនស��ប់ពន��ើ��ក់ចំ��ញ               -                  -                    -                 -                 -            -                            185,591                   185,591

បំណ�ល�ើពន�ពន��ារ                 -                   -                      -                  -                  -             -                             269,272   269,272 

ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ��ក់ជាមធ��ម

%

បំណ�លហិរ��វត��សរុប              140,836,218                  11,143,044   26,996,464                 19,974,708                 11,599,680                 -     16,937,860             227,487,974

ប��ប���លគម�ាតភាពអ��ការ��ក់                           (135,159,299)                 (6,089,772)      1,335,168                 21,889,444                 90,152,481            32,900,147                                       28,886,300                33,914,469
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(ឃ)  ហានិភ័យសាច់��ក់ងាយ��ួល

       តិចជាង                            ច��ះពី                                 ច��ះពី                                                                           ច��ះពី                                              �ើសពី    1 ��                                      1-3 ��                             3 �� - 1 ឆ�ាំ                                                                       1 - 5 ឆ�ាំ                                                        5 ឆ�ាំ                                          មិនកំណត់                                                           សរុប

       តិចជាង                            ច��ះពី                                 ច��ះពី                                                                           ច��ះពី                                              �ើសពី    1 ��                                      1-3 ��                             3 �� - 1 ឆ�ាំ                                                                       1 - 5 ឆ�ាំ                                                        5 ឆ�ាំ                                          មិនកំណត់                                                           សរុប

����ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013

បំណ�លហិរ��វត��

សរុប                                                                                    190,598,230                                        23,908,968                                     58,870,766                                                                                     6,745,083                                                             -                                                                        -                                           280,123,047

��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន         187,413,050                                    23,908,968                                 58,870,766                                                                                6,745,083                                                                         -                                                                   -                                                        276,937,867

បំណ�ល����ងៗ                                                                                 3,185,180                                                     -                                                    -                                                                                                -                                                                         -                                                                   -                                                             3,185,180

ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក

ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក ដុល�ាអា��រ�ក

����ទី 31 �� ធ�� ឆ�ាំ 2013

បំណ�លហិរ��វត��

សរុប                                                                                    157,319,215                                      11,143,044                                    46,971,172                                                                                  11,599,680                                                                            -                                                                        -                                           280,123,047

��ក់ប��ើរបស់អតិថិជន                                                              154,518,469                                  11,143,044                                 46,971,172                                                                              11,599,680                                                                          -                                                                   -                                                        224,232,365

បំណ�ល����ងៗ                                                                                2,800,746                                                    -                                                    -                                                                                                 -                                                                          -                                                                   -                                                             2,800,746

ការវ�ភាគរ��ចត���សម��បស��ប់ឧបករណ៍ហិរ��វត����លមានអ��ការ��ក់��រ

ធនាគារមិន�នកត់��បំណ�លហិរ��វត����លមានអ��ការ��ក់��រតាមត���សម��ប�យភាពលំ�ៀង���វ�នប���ល�ក��ងរ�ការណ៍លទ�ផល
សរុប�ះ�� �ើយធនាគារក៏មិនមានឧបករណ៍ហិរ��វត��នាចុងការ�យបរ����ទ�ះ��រ ។ ដូ���ះការផ�ាស់ប��រអ��ការ��ក់នាចុងការ�យបរ����ទពុំមាន 
ផលប៉ះពាល់ដល់��ក់ចំ��ញ ឬខាត�ះ�� ។

ការវ�ភាគរ��ច�ើលំហូរទឹក��ក់ស��ប់ឧបករណ៍ហិរ��វត����លមានអ��ការ��ក់អ��រ

ធនាគារពុំមានឧបករណ៍ហិរ��វត����លមានអ��ការ��ក់អ��រជាសារវន��ះ�� ។  ដូ���ះការវ�ភាគរ��ច�ើលំហូរទឹក��ក់ស��ប់ឧបករណ៍
ហិរ��វត�� ��លមានអ��ការ��ក់អ��រមិន���វបានបង�ាញ�ើយ ។

ហានិភ័យសាច់��ក់ងាយ��លួទាក់ទងនឹងលទ�ភាពរក��ាសាច់��ក់ងាយ��លួឱ���ន��ប់��ន់�ើម��ីបំ��ញការសន��ា និងកាតព�កិច�ហិរ��វត�����ល
ដល់កាលកំណត់សងនូវត���សម��តុ ផលមួយ ។

ប���មពី�ើការអនុវត�ន៍យ៉ាង��ញ��ញតាមត���វការ��សាច់��ក់ងាយ��ួលអ�ក��ប់��ងធនាគារ�ន���តពិនិត��យ៉ាងហ�ត់ចត់��ើលំហូរទឹក
��ក់ចូល និងលំហូរទឹក��ក់��ញ�ើយ និងភាពច��ះ��អាយុកាលតាមរយៈរ�យការណ៍តាម��លកំណត់ ។  ការ�����ល��ឥណទាន និង��ក់
ប��ើរបស់អតិថិជន ���វ�ន���តពិនិត��តាមដាន �ើយត���វការសាច់��ក់ងាយ��ួល ���វ�ន��ើការ��ត���វ�ើម��ីកំណត់ឱ��ច��ាស់នូវ��ព��សកម�ជា
សាច់��ក់ងាយ��ួល �នឱ����ប់��ន់�ើម��ីបំ��ញការសន��ា និងកាតព�កិច�ហិរ��វត�� និង���ល��លដល់កំណត់សង ។

តារាងខាង��ម��ះ ផ�ល់ជូននូវការវ�ភាគមួយ��ើបំណ�លហិរ��វត��របស់ធនាគារទាក់ទងនឹងការ��ង��កកាលកំណត់�យ���ក�ើរយៈ��ល� 
សល់�នឹងការបង់សង ។
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(ង) ការ��ប់��ង�ើមទុន

(i)  បទប��ត�ិ�ើមទុន

(ii) ការ��ង��ក�ើមទុន

ធនាគារជាតិ��កម��ជា ក��ងនាមជាអាជ�ាធរ�នប��ើត និង���តពិនិត��នូវបទប��ត�ិនានា និងត���វការ�ើមទុនរបស់ ធនាគារជារួម ។

�លន��យរបស់ធនាគារ គឺធានាឱ��បាននូវមូលដ�ាន�ើមទុនរ�ងមាំ �ើម��ីរក��ានូវទំនុកចិត�ទីផ��ារ និង�ើម��ី ធានា���រភាព��ការអភិវឌ��ន៍យូរអ���ង
របស់អាជីវកម� ។  ផលប៉ះពាល់��ើក��ិត�ើមទុន�ើភាគលាភ ភាគទុនិក ក៏���វ�នទទួលស�ាល់�ើយធនាគារ�នទទួលស�ាល់នូវត���វការ
�ើម��ីធានាឱ���ននូវតុល��ភាពរវាង ភាគលាភខ�ស់ ��លអាចនឹង�ើតមាន�ើងជាមួយនឹង��ក់ប��ុងក��ិតខ�ស់អត����ជន៍ និងការធានា ��ល 
ផ�ល់�យស�ានភាព�ើមទុនល� ។

ធនាគារ�នអនុ�ម�តាមត���វការ�ើមទុន��ល�នកំណត់�យច��ាប់�ក��ងការ�យបរ����ទ ។ 

ការ��ង��ក�ើមទុនរវាង��តិបត�ិការ និងសកម�ភាពជាក់លាក់ គឺ���វ�ន��ប់��ង�យក��ិតភាគលាភ��លទទួល�នពីការ��ង��ក�ះ ។�ើម 
ទុន��ល�ន��ង��ក�តាម��តិបត�ិការឬសកម�ភាព នីមួយៗ ���វ���ក�តាម�ើមទុន��លកំណត់�យច��ាប់ ។

ធនាគារ មិនមានឧបករណ៍ហិរ��វត�� ��លបានវាស់��ងតាមត���សម��ប�� ។

ត���សម��ប គឺជាត�����ល��ព��សកម�អាចប��រ�ន ឬជាបំណ�ល���វទូទាត់តាមរយៈ��តិបត�ិការក��ងលក�ខណ�មិន��នសម�័ន�ញាតិ (arms-length basis) ។ 
�យសារត���សម��បពុំអាចវាយត����ន ដូ���ះត���សម��បមិនមានស��ប់កត�ាសារវន� �ើការវាយត���សម��បរបស់��ព��សកម� និងបំណ�លរបស់
ធនាគារ�ើយ។  ត���សម��ប ���វ�នសន�ត់�យ អ�ក��ប់��ង�ងតាមទ��ង់����ព��សកម� និងបំណ�លទាំង�ះ ។ តាមមតិរបស់អ�ក��ប់��ងត����ង
����ព��សកម� និងបំណ�លហិរ��វត�� ��លបង�ាញក��ងតារាងតុល��ការ គឺជាត�����ន់ស�ានដ៏សម ��តុផលស��ប់ត���សម��ប ។

28.  ត���សម��ប����ព��សកម� និងបំណ�លហិរ��វត��
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