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ខ្ញុមំានសេចក្តសីោមនសេសរីករាយ និងមោទនភាព 
សូមជមេេបជូនថា ដោយសារកិច្ចខិតខំបេងឹបេេង 
និងការប្ដេជ្ញេចិត្តខ្ពស់ របស់កេមុកាងារទំាងអស់ទើប 
ធ្វើឲេយ ឆ្នេ២ំ០១៤ កា្លេយជឆ្នេដំេលពោរពេញទៅដោយ  
ពេតឹ្តការណ៍សំខាន់ៗ និងសមេេចបាន នូវសមិទ្ធផល 
គួរឲេយកត់សមា្គេល់ជចេើន សមេេប់ធនាគារ ABA។
 
ជកិច្ចាប់ផ្តើម ខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីពេឹត្តការណ៍ 
សំខាន់ៗ ជមូលដ្ឋេនដេលយើងសមេេចបានហើយ 
សមិទ្ធផលទាំងនេះ នឹងជួយបង្កើនការអភិវឌេឍរបស់ 
ធនាគារ ABA នៅឆ្នេខំាងមុខនេះផងដេរ។
 
កាលពីខេកក្កដ ធនាគារជតិនេកាណាដដេលជ 
សា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថលំុដប់ “A+” បានកា្លេយជភាគទុនិក 
ថ្ម ីនៅក្នងុធនាគារ ABA។ ធនាគារជតិនេកាណាដ 
បានសមេេចចិត្តានជើងចូលក្នងុ បេទេសកម្ពជុ 
ដោយសារតេធនាគារនេះបានទទួល សា្គេល់រចនា 
សម្ព័ន្ធដ៏រឹងមាំ ការគេប់គេងបេកបដោយវិជ្ជេជីវៈ 
គំរូអាជីវកម្មោគជ័យ និងស្ដង់ដរអភិបាលកិច្ច 
តឹងរឹង របស់ធនាគារ ABA ពេមទំាងជំនាញ និងការ 
យល់ដឹងរបស់យើង អំពីទីផេសារក្នងុសេកុផងដេរ។ 
ធនាគារ ABA សូមចេករំលេក ការប្ដេជ្ញេចិត្តរបស់ 
ធនាគារជតិនេកាណាដ ក្នងុការបមេើ និងការជួយ 
អតិថិជន នៅក្នងុវិស័យសហគេេសខា្នេតតូច និង 
មធេយម។ 
 
ភាពជដេគូនេះ នឹងនាំមកនូវអត្ថបេ�ជន៍និង 
ឱកាសថ្មីៗ ជចេើន។ ដោយមានភាគទុនិក និងដេគូ 
ដ៏រឹងមំា និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មេះលើ ឆក អន្តរជតិ ធនាគារ 
ABA នឹងពងេីកវិសាល ភាពអាជីវកកម្មរបស់ខ្លួន 
ឲេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភាព ដើមេបីផ្ដល់អត្ថប�ជន៍ 
ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ មា្ចេស់អាជីវកម្ម និង 

វិនិ�គិន នៅក្នងុវិស័យសហគេេសខា្នេតតូច និង 
មធេយម ក៏ដូចជការកើនឡើងយ៉េងាប់រហ័សនូវ 
មា្ចេស់គណនីផ្ទេល់ខ្លនួ នឹងអាចទទួលបាន អត្ថបេ�ជន៍ 
នេភាពជដេគូនេះនៅឆ្នេខំាងមុខនេះផងដេរ។ 
 
យើងបានឆ្លងកាត់កំណើន បណា្ដេញសាខារបស់យើង 
យ៉េងគួរឲេយគត់សមា្គេល់ នៅក្នុងឆ្នេំនេះ។ សាខា 
ថ្មីចំនួនបេេំបី បានចូលក្នុងគេួសារធនាគារ ABA  
ដោយបង្កើនចំនួនសាខាទំាងអស់ រហូតដល់២៥ 
សាខា។ នេះគឺជការពងេកីបណា្ដេញដ៏ធំបំផុត របស់ 
ធនាគារ ABA នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នេំ ហើយ 
បច្ចបុេបន្នសាខាទំាងអស់របស់យើង បានផ្ដល់សេវា 
កមេតិខ្ពស់បំផុត  ដេលអតិថិជនរបស់យើងធ្លេប់រំពឹង 
ថានឹងទទួលបានពីធនាគារយើង។ 
 
យើងកំពុងខិតខំបេងឹបេេង ធ្វើយ៉េងណាឲេយចក្ខវិុស័យ 
របស់យើងកា្លេយជការពិត៖ ដើមេបីកា្លេយជធនាគារ  
មួយ ដេលបេជជនកម្ពុជជឿទុកចិត្ត និងយក 
ចិត្តទុកដក់ចំពោះតមេវូការ សេវាធនាគារផ្ទេល់ខ្លនួ 
និងតមេូវការសេវាធនាគារ នៅក្នុងអាជីវកម្ម។ 
កាលពីឆ្នេំមុន យើងបានបង្កើតបេព័ន្ធអន្តរកម្ម 
អតិថិជនពហុបណា្ដេញ ដោយផ្ដល់ជូនអតិថិជន 
របស់យើង នូវវិធីសាសេ្តសេវាធនាគារជចេើន 
ជមួយធនាគារ ABA តាមវិធីសាសេ្តដេលពួកគាត់ 
ចង់បានដូចជ តាមរយៈម៉ាេសីុន ATM ម៉ាេសីុន 
ដក់សាច់បេេក់ តាមរយៈសេវាធនាគារ តាមបេព័ន្ធ 
អី៊នធឺណិត បេកបដោយសុវត្ថភិាព កម្មវិធីសេវា 
ធនាគារតាមទូរស័ព្ទចល័ត និង សេវាគំាទេ 24/7 
របស់យើង ដូចជការគាំទេតាមបេព័ន្ធទូរស័ព្ទ និង 
ការជជេកផ្ទេល់តាមបេព័ន្ធអី៊នធឺណិត នៅក្នងុ 
វេបសាយត៍របស់យើង។ ធនាគារ ABA បាន 
ទទួលោគជ័យ ក្នងុការបង្កើតបទពិសោធន៍សេវា 

ធនាគារ ដេល បានភា្ជេប់បេកបដោយភាពរលូន 
នៅគេប់សេវា និង បណា្ដេញទំនាក់ទំនងទំនើប 
ទំាងអស់។
 
ចំនួនសេវាធនាគារពីចមា្ងេយ ដេលកំពុងកើនឡើង 
ឥតឈប់ឈរ របស់ធនាគារ ABA អនុញាតឲេយ 
អតិថិជនរបស់យើង ចូលទៅបេើបេេស់គណនី 
របស់ខ្លនួ គេប់ពេលវេលា និងដោយធនាថាសេវា 
ដំណើរការពីគេប់ទីកន្លេង។

កេុមការងាររបស់យើង ក៏បានសមេេចបាននូវ  
វឌេឍនភាពក៏ឲេយគត់សមា្គេល់ផងដេរ ក្នងុការលើកកម្ពស់ 
ផលិតផលប័ណ្ណរបស់ធនាគារ ABA។ កាលពីខេធ្ន ូយើ
ងបានបង្កើតភាពជដេគូយុទ្ធសាសេ្ត ជមួយ  
UnionPay International ។ ដោយផ្អេក 
លើកិច្ចពេមពេៀងនេះ ាប់ពីឆ្នេំ 2015 តទៅ  
ធនាគារ ABA  នឹងចេញប័ណ្ណ China’s UnionPay 
ហើយនឹងកា្លេយជធនាគារចេញប័ណ្ណ UnionPayធំ 
ជងគេបំផុត នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជបេាំឆ្នេំ ។  
យើងរំពឹងទុកថា ភាពជដេគូនេះ នឹងនាំមកនូវ 
អត្ថបេ�ន៍បន្ថេមជចេើនទៀត ដល់អតិថិជន 
របស់យើង ហើយទន្ទមឹនឹងនេះ ក៏នឹងបន្តពងេងឹ 
ចំណងសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មរវាង 
បេទេសចិន និងបេទេសកម្ពជុផងដេរ។ 
 
នៅឆ្នេ ំ 2014 យើងបានបញ្ចប់ការបេើបេេស់ បេព័ន្ធ 
ប័ណ្ណពិន្ទ ុ វាយតម្លេបុគ្គលិក(IBSC)។ នេះគឺជ 
ការបន្តសមហេតុផល នេបេព័ន្ធ ប័ណ្ណពិន្ទទូុទំាងសាខា 
ដេលបានដក់ឲេយដំណើរការដោយធនាគារ ABA 
កាលពីឆ្នេំ 2013 ។ យើងរំពឹងទុកថា IBSC នឹង 
អនុញ្ញេតឲេយយើងចេករំលេក យុទ្ធសាសេ្ដបេតិបត្តកិារ 
នេះ ជមួយសមាជិកបុគ្គលិកនីមួយៗ តាមរយៈ 

ការបង្កើត និងការអនុវត្តសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លះឹ 
ដ៏ទំនើប និងតាមតមេវូការ។ ដូច្នេះយើងសងេឃឹមថា 
នឹងពងេកីបន្ថេមនូវចំណេះដឹង បុគ្គលិករបស់យើង 
ពេមទំាងគុណភាពសេវារួម ដេលកេមុការងារធនាគារ 
ABA ផ្ដល់ជូនអតិថិជន។ 
 
ជការទទួលសា្គេល់ ចំណុចទាំងអស់នេះ និង 
សមិទ្ធផលជចេើនផេសេងទៀតនោះ កាលពីឆ្នេំ2014 
ធនាគារ ABA បានឈ្នះពានរងា្វេន់ដ៏លេបីលេបាញបំផុត 
លំដប់ពិភពលោក នៅក្នងុវិស័យធនាគារចំនួនពីរ 
គឺ៖ ការឧទ្ទេសនាមជ “ធនាគារល្អបេសើរបំផុត 
នៅកម្ពុជ” ពីទសេសនាវដ្តី Euromoney និងការ 
ឧទ្ទេសនាមថាជ “ធនាគារឆ្នើមបេាំឆ្នេំ” ពី 
ទសេសនាវដ្ត ីThe Banker។ ខ្ញុមំានមោទនភាពយ៉េងខ្
លំាងចំពោះកេមុការងារទំាងអស់របស់យើង ដេល 
បានខិតខំបេងឹបេេងធ្វើឲេយធនាគារ ABA របស់យើង 
សមេេចបាននូវការទទួលសា្គេល់ដ៏លេចធ្លេនេះ។ 
 
សមិទ្ធកម្មហិរញ្ញវត្ថរួុមរបស់ធនាគារ ABA នៅក្នងុឆ្នេំ 
2014 ពិតជល្អបេសើរណាស់។ យើងបានបញ្ចៀស
ហានិភ័យអាជីវកម្មពងេងឹតារាងតុលេយការ និងបង្កើន 
បេសិទ្ធភាព បេតិបត្តិការរបស់យើង។ ធនាគារ ABA 
បានបន្តបងា្ហេញកំណើនដ៏ខា្លេងំកា្លេ នៅក្នងុផ្នេក 
អាជីវកម្មសំខាន់ៗទំាងអស់៖ 

 � ទេពេយសកម្មសរុប បានកើនឡើងដល់ 
កមេតិកំណត់ដ៏គួរឲេយគត់សមា្គេល់គឺ 500 
លានដុលា្លេរអាមេរិក ដេលកើនឡើងពីចំនួន 
325 លានដុលា្លេរអាមេរិកនៅចុងឆ្នេ ំ2014។

 � កាលពីដើមឆ្នេ ំផលប័តេបេេក់បញ្ញើ 
បានកើនឡើងដល់ 433 លានដុលា្លេរអាមេរិក 
បើធៀបទៅនឹងឆ្នេ ំ2013 មានចំនួនតេ 278 
លានដុលា្លេរអាមេរិក

 � យើងបានបង្កើនផលបតេឥណទាន 
រហូតដល់ 271 លានដុលា្លេរអាមេរិក 
ដេលកើនឡើងពី 177 លានដុលា្លេរ 
អាមេរិក កាលពីមួយឆ្នេមុំន។

 
ទន្ទមឹនឹងនេះ អនុបាតកម្ចមិីនមេនបេតិបត្ត ិ (NPL) 
បានធ្លេប់ចុះគួរឲេយគត់សមា្គេល់ គឺពី 3.6% នៅក្នងុ ឆ្នេំ 
2013 មកតេមឹ 0.27% នៅចុងឆ្នេ ំ 2014។ អតេេ 
ធ្លេក់ចុះនេះ បញ្ជេក់ថាបេព័ន្ធគេប់គេងហានិភ័យ 
យ៉េងល្អតិល្អន់ និងវិធីសាសេ្តល្អតិល្អន់ក្នងុការផ្ដល់ កម្
ចីទទួលបានភាពោគជ័យផ្នេកហិរញ្ញវត្ថផុង និងទទួ
លបានការជឿទុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់យើងផង។ 
ធនាគារ ABA បន្តទទួលបានអតិថិជនថ្មីៗ  និង 
ពងេកីបន្ថេម នូវទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លនួ ជមួយអតិថិជន 
ដេលមានសេេប់របស់ខ្លនួ។ នៅចុងឆ្នេ2ំ014 អ្នក 
ដក់បេេក់បញ្ញើជង 54,000នាក់ និងអ្នកខ្ចជីង 
8,000 នាក់ បានជឿទុកចិត្តលើធនាគារ ABA។
សមិទ្ធផលលេចធ្លេទំាងអស់នេះ គឺជលទ្ធផល 
ដេលកើតចេញពីការខិតខំបេងឹបេេង របស់សមាជិក 

កេមុធនាគារ ABA ទំាង 702 នាក់ ហើយជពិសេស 
គឺការសមេបសមេួលបេកបដោយ បេសិទ្ធភាព 
របស់ថា្នេក់គេប់គេងយើង។
 
ជលទ្ធផល បេេក់ចំណេញសុទ្ធរបស់យើងបាន 
កើនឡើងចំនួន 85% ដេលស្មើនឹង 7.5 លាន 
ដុលា្លេរអាមេរិក ដេលតំណាងឲេយផលរបរលើទេពេយ 
មា្ចេស់ចំនួន 14% ហើយអតេេនេះ គឺខ្ពស់ជងចំនួន 
មធេយមរបស់កម្ពជុ នៅក្នងុវិស័យធនាគារ។
 
លទ្ធផលនៅក្នងុឆ្នេ ំ2014 បងា្ហេញអំពីអត្ថបេ�ជន៍ 
នេភាពបត់បេន ដេលយើងអនុវត្តនិងបេើបេេស់ 
នៅធនាគារ ABA។ លទ្ធផលនេះក៏បងា្ហេញផងដេរ 
ថាមូលដ្ឋេនគេះឹនេផលិតផលស្នលូ សេវា និងការ 
គេប់គេងទំនាក់ទំនង ជមួយអតិថិជនរបស់យើង 
មានភាពរឹងមំា និងអាចរីកចមេើនបេកបដោយនិរន្តរ
ភាព។ បច្ចបុេបន្ន ធនាគារ ABA កំពុងទទួល 
បានលើសពីអតេេកំណើនមធេយម ក្នងុវិស័យធនាគារ 
ទំាងមូលនៅបេទេសកម្ពជុ។
 

តើអ្វគឺីជាទស្រសនវិស័យសម្រ្រប់ឆ្ន្របំា្ទ្រប់?
 
បេសកកម្មរបស់យើង សមេេប់ឆ្នេំ 2015 គឺតេូវ 
បន្តកេលម្អ ការផ្ដល់សេវារបស់យើង តាមរយៈការ 
អនុវត្តសេវាបេកឹេសា�បល់   និង សេវាថ្មីៗ ផេសេងទៀត។ 
យើងក៏បេេកដជនឹង ពងេកីដំណោះសេេយ សេវា 
ធនាគារឌីជីថល និងសេវាផេសេងៗរបស់យើងផងដេរ។
 
យើងរំពឹងថា នឹងសមេេចបានបេេក់ចំណេញសុទ្ធ 
ាប់ពី 10-12 លានដុលា្លេរអាមេរិក។ ចំនួននេះនឹងអាច 
សមេេចបានតាមរយៈ ការបង្កើនភាគចេើនពីចរន្ត 
បេេក់ចំណូលរបស់យើង។ កេេពីនេះ យើងក៏រំពឹងថា
មានតមេវូការឥណទានខ្ពស់ជងនេះ។ ដោយសារតេ
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុបន្តមានកំណើនកាន់តេល្អបេសើរពីមួ
យឆ្នេទំៅមួយឆ្នេ ំសំណើឥណទានរបស់យើងក៏នឹងកើ
នឡើងទៅតាមនោះផងដេរ។
 
កេេពីចំណុចផ្ដចួផ្ដើមផេសេងទៀត នៅក្នងុឆ្នេ2ំ015 
យើងគេេងនឹង៖

 � បង្កើតសាខាបន្ថេមចំនួនបេេបីំនៅតាមបណា្ដេ
ខេត្តដើមេបីបន្តពងេកីវត្តមានរបស់យើងទូទំាង
បេទេស និងនំាយកដំណោះសេេយ 
ហិរញ្ញវត្ថទំុនើបដល់តំបន់ថ្មីៗ ។

 � ដក់ឲេយបេើបេេស់ផលិតផល និងសេវាថ្មីៗ  
បេកបដោយការច្នេបេឌិត 

 � ទាក់ទាញកមេតិឥណទានថ្មពីីសា្ថេប័នអន្តរ 
ជតិ ដើមេបីធ្វើពិពិធកម្មធនធនមូលនិធិរបស់
ធនាគារ ដោយធ្វើឲេយកមេតិឥណទានកាន់តេរឹ
ងមំា។ 

 � បន្តអភិវឌេឍគេះឹសា្ថេនហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្ម 
របស់យើងតាមរយៈការអប់រំសហគេនិក្នងុសេកុ 
និង ការណេនំាឧបករណ៍ថ្មីៗ នៅក្នងុទីផេសារ។

 � បង្កើនលេបឿន និងគុណភាពសេវារបស់យើង 
នៅគេប់សាខា និងកន្លេងផ្ដល់សេវារបស់យើង 
ទំាងអស់។ 

 � ជំរុញវិធីសាសេ្ត “សេវាធនាគារពីចមា្ងេយ”  
របស់យើងឲេយសេបទៅនឹងកំណើនអតិថិជន។

 � ផ្ដល់ភាពងាយសេលួកាន់តេចេើនដល់ 
អតិថិជនរបស់យើងដេលបេើបេេស់សេវា 
ធនាគារក្នងុម៉ោេងសមេេកពីការងារ

 
ផេនការរបស់យើង  គឺអាសេយ័លើសា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ច។ 
ទីផេសារកម្ពុជ នៅតេបន្តមានសន្ទុះជមួយនឹង 
បរិយកាស អាជីវកម្មបេេបេួលឆប់រហ័ស។ ខ្ញុំ 
បេេកដថា ឆ្នេថំ្មនីេះនឹងទទួលបានផ្លេផ្កេកាន់តេចេើន 
និងនំាមកនូវ ភាពោគជ័យថ្មីៗ ជចេើនទៀតផង 
ដេរ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ឆ្នេំថ្មីនេះក៏នាំមកនូវបញ្ហេ 
បេឈមមួយចំនួនផងដេរ បុ៉ន្តេនៅធនាគារ ABA 
យើងមានឧបករណ៍ និងជំនាញគេប់បេភេទដើមេបី 
ជម្នះបញ្ហេបេឈមទំាងអស់នោះ។ ចំណុចអាទិភាព 
របស់យើង គឺតេូវបន្តផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់ 
លើអតិថិជន ផ្ដល់សេវាល្អបំផុត និងដំណោះសេេយ 
ហិរញ្ញវត្ថុគេប់ជេុងជេេយបំផុត នៅក្នុងទីផេសារ 
ដើមេបីគេប់គេង់ថ្លេដើម ពេមទាំងដើមេបីរួមចំណេក 
ជួយរកេសាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុផងដេរ។
 
ខ្ញុអំាចធនាបានថាកេមុថា្នេក់គេប់គេង និងបុគ្គលិក 
ទំាងអស់របស់យើង នឹងបន្តធ្វើឲេយអាជីវកម្មរបស់យើង 
កាន់តេល្អបេសើរឡើង ដើមេបីផ្ដល់អត្ថបេ�ជន៍ 
ដល់ការងាររបស់យើងនៅក្នងុឆ្នេ ំ 2015 និងឆ្នេបំន្ត 
បនា្ទេប់ទៀត។ 

យើងមានទំនុកចិត្តយ៉េងមុតមំាថា ធនាគារ ABA កំពុង 
ឈរជើងយ៉េងរឹងមំាក្នងុការនំាមកនូវគុណតម្លេបន្ថេម
ដល់ភាគទុនិករបស់យើង។ 

ខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណយ៉េងជេេលជេេ ចំពោះ 
អតិថិជន និងភាគទុនិករបស់ទំាងអស់យើងសមេេប់
ការគំាទេរបស់លោកអ្នក ក្នងុអំឡុងឆ្នេ ំ2014 និងជ
ពិសេសចំពោះបុគ្គលិករបស់យើងដេល បានប្ដេជ្ញេ 
ចិត្តខិតខំបេងឹបេេង ធ្វើការងាររបស់ខ្លនួ។ បុគ្គលិក 
របស់យើងនឹងធនាចំពោះកំណើន  និងភាពោគជ័យ 
របស់ធនាគារ ABA។ 

សាររបស់អគ្គនាយក

Askhat Azhikhanov 
ាយកប្រតិបត្ត

ជូនចំពោះអតិថិជន ភាគទុនិក និងវិនិយោគិនទំាងអស់ ជាទីគោរព!
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ធនាគារ ABA គឺជធនាគារមួយក្នុងចំណោមសា្ថប័ន 
ធនាគារកមេិតខ្ពស់ នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជដេលបាន 
បង្កើតឡើងនៅឆ្នេំ1996 មានឈ្មេះថា Advance 
Bank of Asia Limited។
 
ធនាគារ ABA មានកេុមវិជ្ជេជីវៈបេកបដោយ 
បេសិទ្ធភាព និងសាមគ្គីគា្នេ ដេលប្ដេជ្ញេចិត្តខ្ពស់ខិត
ខំបេឹងបេេងយ៉េងមុតមាំ ចំពោះបេតិបត្តិការធនាគារ 
របស់យើង។ កេុមថា្នេក់គេប់គេងអន្តរជតិរបស់
យើង នាំមកនូវជំនាញដេលមានគុណតម្លេខ្ពស់ និង 
ធ្វើឲេយធនាគារ ABA អាចអនុវត្តសេបតាមស្តង់ដរ 
អន្តរជតិផ្នេកសេវា និងសន្តិសុខ។ 
 
ធនាគារ ABA បានឈរជើងយ៉េងរឹងមាំនៅក្នុង 
ទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុដោយមាន យុទ្ធសាសេ្ដផ្អេកលើភាព 
ខសុប្លេកនេសេវាទន្ទមឹនងឹការពេយាយម ឆ្លើយតបទៅ 
នឹងតមេូវការរបស់ បេជជនជចេើនដេលរស់នៅ 
ក្នុងតំបន់ ទៅតាមលក្ខណៈចរិតខុសៗគា្នេ។ នៅ 
ក្នុងបណា្ដេទីកេុងធំៗ ដោយសារតេបេជជនមាន 
កមេិតវបេបធម៌ល្អបេសើរ និងមានកមេិតចំណូលខ្ពស ់
ធនាគារ ABA ផ្ដេតការយកចិត្តទុកដក់ជចមេបង 

លើវិស័យលក់រាយ និងសាជីវកម្ម ដោយផ្ដល់សេវា 
ហិរញ្ញវត្ថុស្ដង់ដរ ជមួយនឹងលក្ខណៈបច្ចេកវិទេយា 
ទំនើបចុងកេេយបង្អស់។ ផ្ទយុទៅវិញ នៅតាមតំបន់ 
ជនបទ និងដច់សេយល ធនាគារ ABA ក៏យក 
ចិត្តទុក ដក់កាន់តេខា្លេំងឡើងលើការគាំទេដល់ 
សហគេេសខា្នេតតូចបំផុតតូច និងធមេយម (MSME) 
តាមរយៈការផ្ដល់ឥណទាន និងផលិតផលសេវា 
ធនាគារផេសេងទៀត ដេលរួមចំណេកដល់ការពងេឹង
សា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។ 
 
ដោយមានទេពេយសកម្មចំនួន 505 លានដុលា្លេរ 
អាមេរិកគិតតេឹមថ្ងេទី31 ខេធ្នូ ឆ្នេំ2014 ធនាគារ ABA 
ផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុជចេើនដល់អតិថិជនជបុគ្គល 
សហគេេសខា្នេតតូច និងមធេយម ពេមទាំងអង្គភាព 
សាជីវកម្ម។ នៅខេកក្កដ ឆ្នេំ2014 ធនាគារជតិ 
នេកាណាដ ដេលជធនាគារលំដប់ “A+” បានចូល 
រួមក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធភាគទុនិករបស់ធនាគារ ABA។
 
នៅចុងឆ្នេំ2014 បណា្ដេញសាខាធនាគារ ABA បាន 
ពងេីកសាខាចំនួន 25 ដោយគេប់ដណ្ដប់ទីកេុង 
ភ្នពំេញ និងបណា្ដេខេត្តចំនួន13ទូទំាងបេទេស។

តេមឹឆ្នេ ំ 2017 ធនាគារ ABA បានរំពឹងថានឹងមាន 
សាខាចំនួន 40 ដំណើរការទូទាំងបេទេសកម្ពុជ។
នៅឆ្នេំ 2014 ទសេសនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជតិដេល 
មានកេរ្តិ៍ឈ្មេះលេបីលេបាញចំនួនពីរ បានទទួលសា្គេល ់
កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងរបស់ធនាគារ ABA ដេលបាន 
ផ្តល់សេវាល្អបេសើរបំផុតជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន។
 
ទសេសនាវដ្តី The Banker បានឧទ្ទេសនាមធនាគារ 
ABA ថាជធនាគារឆ្នើមបេាំឆ្នេំ2014។ ពានរងា្វេន់ 
នេះគឺជការទទួលសា្គេល់ អំពីភាពរឹងមាំផ្នេកហិរញ្ញ 
វត្ថុរបស់ធនាគារ ABA ភាពរឹងមាំក្នុងការគេប់គេង 
វិធីសាសេ្តគេប់គេងហានិភ័យបេកបដោយភាពបេុង
បេយ័ត្ន និងគំរូអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំផងដេរ។ 
 
ទសេសនាវដ្ត ីEuromoney កប៏ានលើកសរសើរធនាគារ 
ABA ថាជធនាគារល្អបេសើរបំផុតនៅក្នុងបេទេស 
កម្ពុជចំពោះគុណភាពសេវា និងគំរូអាជីវកម្មដេល 
មានការច្នេបេឌិត ពេមទំាងចំពោះកិច្ចខិតខំបេងឹបេេង 
ធ្វើឲេយវិស័យធនាគារនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជានទៅ
មុខមួយកមេិតទៀត។

យើងជនរណា ចក្ខុវិស័យរបស់យើង  បេសកកម្មរបស់យើង  គុណតម្លេរបស់យើង

ចក្ខវិុស័យរបស់យើង
 
ចក្ខុវិស័យរបស់ធនាគារ គឺដើមេបកីា្លេយជធនាគារលដំប់លេខមួយ
បេាំបេទេសលើផ្នេកផ្គត់ផ្គង់សេវាធនាគារ ដេលគួរជទីទុកចិត្ត 
ងាយសេួលបេើបេេស់ បេកបដោយបច្ចេកវិទេយាទំនើបបំផុត និងងាយ 
សេួលក្នុងការទទួលបាន។ យើងមានបំណងកា្លេយជធនាគារមួយ 
ដេលបេជជនកម្ពជុជឿទុកចិត្ត ក្នងុការបំពេញតមេវូការសេវាធនាគារ 
ផ្ទេល់ខ្លួន និងសេវាធនាគារសមេេប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ផងដេរ។

ប្រសកកម្មរបស់យើង
 
បេសកកម្មរបស់យើង គឺដើមេបីជួយដល់បេទេសកម្ពុជ អាជីវកម្ម កម្ពុជ 
និងបេជជនកម្ពុជ នៅក្នុងការកសាងអនាគតកាន់តេទូលំទូលាយ  
និងតេចះតេចង់សមេេប់ខ្លនួគាត់ផ្ទេល់ និង បេទេសរបស់ពួកគាត់ 
តាមរយៈការផ្តល់សេវាធនាគារបេកបដោយជំនាញវិជ្ជេជីវៈខ្ពស់ និង 
បច្ចេកវិទេយាទំនើបបំផុតក្នុងផ្នេកធនាគារសមេេប់អ្នកទាំងអស់គា្នេ។
 
យើងាត់ទុក ខ្លួនឯងថាជដេគូដ៏ល្អមួយសមេេប់សហគមន៍កម្ពុជ 
ក៏ដូចជអាជីវកម្ម និងបុគ្គលឯកជនផងដេរ។ យើងនៅទីនេះដើមេបី 
បមេើសេវាកម្មជូនបេទេសកម្ពុជ។

គុណតម្ល្ររបស់យើង
 
គុណតម្លេរបស់យើងបានបង្កើតជគេឹះដ៏សំខាន់សមេេប់អាជីវកម្មរបស់យើង។ យើងជឿជក់លើសារសំខាន់នេ៖

សុចរិតភាព និងស្រចក្តីគោរព៖ 

នៅធនាគារ ABA យើងាត់ទុកចំណុចនេះ 
ជការទទួលខុសតេវូខ្ពស់ របស់ធនាគារដេល 
តេវូបមេើសេវា ជូនអតិថិជនទំាងអស់បេកប 
ដោយភាពសុចរិត និងសេចក្តីោរព។

ការចូលរួមចំណ្រក៖

នៅធនាគារ ABA យើង មានបំណងចូលរួម 
ចំណេក ធ្វើឲេយកាន់តេបេសើរសមេេប់បេទស 
កម្ពុជ។ យើងចង់ដើរតួនាទីដេលផ្តល់សារ 
បេ�ជន៍ សមេេប់ការរស់នៅរបស់អតិថិជន 
យើង ក៏ដូចជសមេេប់អនាគតរបស់បេទេស 
ទាំងមូលផងដេរ។

ទំនុកចិត្ត និងភាពជាដ្រគូ៖ 

នៅធនាគារ ABA យើងនៅទីនេះដើមេបីជួយ 
សមេួល និងជជំនួយការរបស់លោកអ្នក។  
យើងខិតខំធ្វើឲេយខ្លួនកា្លេយជ ដេគូដ៏ល្អដេល 
អតិថិជនរបស់យើងអាចជឿទុកចិត្ត។

និរន្តរភាព និងការរីកចម្រើន៖ 

នៅធនាគារ ABA យើងតេងតេគិតគូរអំពីអនាគត 
របស់ធនាគារយើង និងបេជជនកម្ពជុពេមទំាង 
បេទេសកម្ពុជផងដេរ។ យើងសូមបងា្ហេញនូវ 
ការប្តេជ្ញេចិត្តដ៏មោះមុត ដូចគា្នចំពោះបុគ្គលិក 
របស់យើងក៏ដូចជ អតិថិជនរបស់យើងផង 
ដេរ។ នេះគឺជវិធីសាសេ្តមួយដេលអាចឱេយ 
យើងធនា បាននូវការរីកចមេើនបេកបដោយ 
និរន្តរភាព របស់ធនាគារ។

គុណភាពន្រស្រវាកម្ម៖

នៅធនាគារ ABA យើងខិតខំស្វេងរកដំណោះ 
សេេយដើមេបីឆ្លើយតប ចំពោះរាល់តមេវូការ 
សេវាធនាគារទំាងអស់។ យើងមានបំណង 
ផ្តល់សេវាកម្មធនាគារ បេកបដោយទំនុកចិត្ត 
និងមានបច្ចេកវិទេយាទំនើប បំផុតសមេេប់អតិថិជន 
កម្ពុជទាំងអស់របស់យើង ទាំងមា្ចេស់គណនី 
ផ្ទេល់ខ្លួន និងមា្ចេស់គណនីអាជីវកម្ម។

ក្រមសីលធម៌ និងសុជីវធម៌៖ 

នៅធនាគារ ABA យើងមានការយកចិត្ត 
ទុកដក់ចំពោះការ ទទួលខុសតេវូផ្នេកសង្គម 
របស់យើង។ យើងនឹងអនុវត្តស្តង់ដរកេម 
សីលធម៌ខ្ពស់ និង មានសុជីវធម៌រវាងគា្នេ 
នឹងគា្នេ ពេមទាំងអ្វីគេប់យ៉េង ដេលយើងកំពុង 
អនុវត្ត ពោលគឺទាំងនៅក្នុង និងកេេធនាគារ។ 
ទាំងនេះគឺជោលការណ៍ដេល បង្កើតឡើង 
ជមូលដ្ឋេនគេឹះ សមេេប់ការទំនាក់ ទំនង 
បេាំថ្ងេ ពោលគឺជមួយអតិថិជន និង 
សហគមន៍ ដេលយើងកំពុងផ្តល់សេវាជូន  
ក៏ដូចជជមួយបុគ្គលិករបស់យើងផងដេរ។
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លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថសុង្ខេប

ទេពេយសកម្ម៖ ចំណេញសុទ្ធ៖ ចំនួនគណនី៖ 

505 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក 7.5 លានដលុា្ល្ររអាម្ររិក 55,000 គណនី 
ឌីណាមិកទេពេយសកម្មទទួលបាន 56% 
ខ្ពស់ជងឆ្នេំមុន ដេលស្មើនឹងចំនួន 
ទឹកបេេក់សរុប 505 លាន។

បេេក់បញ្ញើ៖ បេេក់កម្ចី៖ ទេពេយមា្ចេស់របស់មា្ចេស់ភាគហ៊ុន៖ 

433 លានដុលា្ល្រអាម្ររិក 271 លានដលុា្ល្រអាម្ររិក 64 លានដលុា្ល្រអាម្ររិក
ផលប័តេបេេក់បញ្ញើរបស់យើងបានកើនឡើង  
ដល់ 57% ដេលស្មើនឹងចំនួន 433 លាន  
នៅចុងឆ្នេំ 2014។

ផលប័តេបេេក់កម្ចីរបស់យើងបានកើន
ឡើងដល់ 51% ដេលស្មើនឹងចំនួនទឹក
បេេក់សរុប 271 លាន នៅចុងឆ្នេំ។

ទេពេយមា្ចេស់របស់មា្ចេស់ភាគហ៊ុនបានកើន
ឡើងដល់ 54% ដេលស្មើនឹងទឹកបេេក់
សរុប 64 លាន នៅចុងឆ្នេំ។

យើងសមេេចបានចំណេញសុទ្ធចំនួន 7.5 លាន 
ដេលស្មើនឹង 88% ខ្ពសជ់ងឆ្នេំមុន។

ចំនួនគណនីបានកើនឡើងដល់ 33%  
ដេលស្មើនឹងចំនួន 55,000 គណនីធៀបនឹង 
ឆ្នេំ 2013 ដេលមានចំនួន 42,000 គណនី។
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គណនីចំណេញ និងខាត(គិតជលានដុលា្លេរអាមេរិក)

 ចំណូលការបេេក់សុទ្ធ  6.4           8.5         11.4         17.8  56%

 ចំណូលថ្លេសេវា និងកមេេជើងសារសុទ្ធ    2.1           2.9           4.5           6.8  51%

 ចំណេញសុទ្ធ 2.0  3.4  4.0  7.5  88%

 តារាងតុលេយការ 

 បេេក់បញ្ញើសរុប       165.6        224.2        276.9       433.4  57%

 កម្ចីដុលសរុប       93.1        141.3       179.3        271.5  51%

 មូលធនភាគទុន       36.0         36.0         36.0         44.7  24%

 ចំណូលរកេសាទុក និងមូលធនបមេុងផេសេងទៀត         (1.9)          1.5           5.5         19.3  249%

 ទេពេយសកម្មសរុប       201.5        265.0        323.0        505.0  56%

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ (%)

 លទ្ធភាពទទួលបានបេេក់ចំណេញ

 ROAE%        6.1           9.5         10.2         14.2  39%

 ROAA %       1.1           1.5           1.4           1.8  29%

 ចំណេញការបេេក់សុទ្ធ %      5.5           4.6           4.9           5.7  16%

 ថ្លេដើម/ចំណូល %         67.1         60.8         59.0         59.9  2%

 មូលនិធិ និងសន្ទនីយ

 សន្ទនីយ %         66.8         56.3         50.6         54.6  9%

 អតេេដក់បេេក់បញ្ញើឥណទាន %    56.2         63.0         64.7         62.6  -3%

 ទេពេយសកម្មសន្ទនីយ/ទេពេយសកម្មសរុប%        28.0         22.4         20.6         22.2  8%

 មូលធនកម្ម

 អតេេសោធនភាព %         20.0         17.1         16.2         16.7  3%

 ទេពេយមា្ចេស់ /ទេពេយសកម្មសរុប %          16.9         14.1         12.8         12.7  -1%

 គុណភាពទេពេយសកម្ម 

 NPL/ឥណទានសរុប, %      3.4           2.5           3.7           0.3  -92%

 សំវិធនធន/ឥណទានសរុប %      1.8           1.6           2.0           1.2  -40%

ព័ត៌មានទូទៅ           

 ទសីា្នេក់ការកណា្ដេល និងសាខា     10.0              11.0              17.0              25.0  47%

 ចំនួនបុគ្គលិក        224.0            313.0            444.0            702.0  58%

 ចំនួនមា៉េសីុន ATM សរុប       32.0              41.0              57.0              88.0  54%

 ចំនួនមា៉េសីុនឆូតកាតសរុប         115.0            146.0            163.0            237.0  45%

 ចំនួនអ្នកដក់បេេក់បញ្ញើ        25,863        35,208        41,885        55,531  33%

 ចំនួនអ្នកខ្ចីបេេក ់       1,456         2,959         4,650         7,966  71%

 ឆ្ន្រំសារពើពន្ធ ឆ្ន្រំសារពើពន្ធ ឆ្ន្រំសារពើពន្ធ  ឆ្ន្រំសារពើពន្ធ ភាគរយកើនឡើង/ថយចុះ
គិតត្រឹមថ្ង្រទ3ី1 ខ្រធ្ន ូ 2011 2012 2013  2014 (ឆ្ន្រ2ំ014 ធៀបនឹងឆ្ន្រ2ំ013)

ការគូសបញ្ជេក់អំពីសា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុ
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ព័ត៌មានទូទៅ
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7,966 

2011 2012 2013 2014

224

313

444

702 

ចំនួន
អ្នកដក់បេេក់បញ្ញើ
ចំនួនអ្នកដក់បេេក់បញ្ញើបានកើនឡើង
ដល់ 33% ដេលស្មើនឹង 55,531 នាក់

2011 2012 2013 2014

32

41
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16,346

18,511

26,189

39,508

2011 2012 2013 2014

115
146

163

237 

2011 2012 2013 2014

4,625

7,804

13,985

24,037

ចំនួន
អ្នកខ្ចបីេេក់
ការរីកចមេើនដ៏គួរឲេយកត់សមា្គេល់មួយគឺកំណើន
ចំនួនអ្នកខ្ចីបេេក់៖ យើងទទួលបានការកើនឡើង
ចំនួន 71% ដេលមានចំនួនសរុប 7,966 នាក់់

ចំនួន
សាខា
មានចំនួនសាខាសរុបចំនួន 
25 ក្នុងឆ្នេំ 2014

ចំនួន
បុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិកសរុបក្នុងឆ្នេំ 2014 បានកើនឡើង
ដល់ 58% ដេលស្មើនឹងបុគ្គលិកចំនួន 702 នាក់
នៅតេឹមចុងឆ្នេំ។

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំនួនម៉ាេសីុន 
ATM
ការគេប់ដណ្ដប់នេចំនួនម៉ាេសុីន ATM  បានកើនឡើង
ដល់ 54% ដេលមានចំនួនសរុបស្មើនឹង 88 កន្លេង
នៅតេឹមចុងឆ្នេំ។

ចំនួន
ម៉ាេសីុនឆូតប័ណ្ណ
ចំនួនមា៉េសុីនឆូតប័ណ្ណបានកើនឡើងដល់ 45%
ដេលមានចំនួនមា៉េសុីនសរុបស្មើនឹង 237 កន្លេង។

ចំនួនប័ណ្ណ 
ដេលបានចេញឲេយបេើបេេស់
ចំនួនប័ណ្ណដេលបានចេញឲេយបេើបេេស់ក្នុងឆ្នេំ 2014 
បានកើនឡើងដល់ 51% ដេលមានចំនួនប័ណ្ណសរុប
ស្មើនឹង 39,508 សន្លឹក។

ចំនួនអ្នកបេើបេេស់សេវា 
iBAnking
ចំនួនអ្នកបេើបេេស់សេវា iBanking សរុបក្នុងឆ្នេំ 2014 
បានកើតឡើងដល់ 72% ដេលស្មើនឹង  
24,037 នៅតេឹមចុងឆ្នេំ។
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សមិទ្ធផលក្នុងឆ្នេំ2014

បណា្ដេញសាខាធនាគារ ABAបានកើនឡើង 
លើសពី 25 កន្លេង កេេយពេលបើកសាខា
ថ្មីចំនួនបេេំបីបន្ថេមទៀត (សាខាសធុរស 
និងផេសារថ្ម ីនៅរាជធនីភ្នពំេញ និងសាខា 
ខេត្តកំពត កំពង់ធំ ពោធិ៍សាត់ 
ប៉េយប៉េត សា្វេយរៀង និងកំពង់ឆ្នេំង 
នៅតាមបណា្ដេខេត្ត)។ នេះគជឺការពងេីក 
បណា្ដេញសាខាធំបំផុតរបស ់
ធនាគារ ABA នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នេំ។  

ធនាគារ ABA បានាប់ផ្ដើមមានបេតិបត្តិការ 
របស់ខ្លួនជមួយ IME ដេលជកេុមហ៊ុន 
ផ្ដល់សេវាផ្ទេបេេក់អន្តរជតិពីបេទេស 
មា៉េឡេសុី ក្នុងោលបំណងផ្ដល់ឲេយអតិថិជន 
នូវបណា្ដេញបន្ថេមសមេេប់ផ្ញើ និងទទួល 
បេេក់ពី និងទៅកាន់បេទេសកេេ។

ធនាគារជតិនេកាណាដ បានកា្លេយជ 
ភាគទុនិករបស់ធនាគារ ABA 
នៅក្នុងខេកក្កដ ឆ្នេំ2014។ ការចូល 
រួមនេះនាំមកនូវអត្ថបេ�ជន៍ និងឱកាស 
ជចេើនដល់ធនាគារ ABA។

ធនាគារ ABA និង កេុមហ៊ុន Pay&Go 
ក្នុងភាពជដេគូជមួយ Globe GCash 
(ហ្វីលីពីន) បានបានដក់ឲេយដំណើរការ
សេវាផ្ទេរបេេក់ GCash ដេលជសេវាផ្ទេរ 
សាច់បេេក់ក្នុងតម្លេសមរមេយបំផុត 
បេកបដោយភាពងាយសេួល និងសុវត្ថិភាព
សមេេប់បេជជនហ្វីលីពីនដេលកំពុងរស់នៅ 
និងធ្វើការនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជ។

ធនាគារ ABA បានទទួលពានរងា្វេន់ឧត្ដម 
ភាពសេវាកម្មពីធនាគារ Standard 
Chartered Bank ចំពោះអតេេបេតិបត្តិការ 
ដោយផ្ទេល់ (Straight Through  
Processing-STP) ដ៏ល្អបេសើររបស់ខ្លួន 
ចំពោះការទូទាត់រូបិយប័ណ្ណដលុា្លេរ 
អាមេរិក នៅក្នុងឆ្នេំ២០១៣។ 
ពានរងា្វេន់នេះតេូវបានផ្តល់ជូន ធនាគារដេគ ូ
ដេលមានតម្លេ និងសុកេឹតភាពចំពោះ 
លក្ខខណ្ឌនេដំណើរការទូទាត់តាមរយៈ 
ធនាគារ SBC ដេលជធនាគារដេគូរបស់ខ្លួន។

ទសេសនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុ Euromoney បាន 
ឧទ្ទេសនាមធនាគារ ABA ថាជធនាគារល្អ
បេសើរបំផុតនៅកម្ពជុបេាំឆ្នេំ២០១៤។ 
យើងទទួលបានពានរងា្វេន់នេះគឺដោយសារ 
ភាពខា្លេំងរបស់យើងនៅលើទីផេសារ និងភាព
ានមុខគេនៅក្នុងការពងេីកសាខាកាល 
ពីឆ្នេំមុននេះ ពេមទាំងការអនុវត្តជបេាំនូវ 
ដំណោះសេេយបច្ចេកវិទេយាថ្មីៗផងដេរ។

ការពង្រកីបណា្ត្រញ 
សាខាធាគារ

ពានរង្វ្រន់ពី StAndArd 
ChArtered BAnk

កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារជាមួយ 
ធាគារជាតិន្រកាណាដា

ការណ្រាំន្រ 
ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់GCASh

ការឧទ្ទ្រសាមជាធាគារល្អជប្រសើរ 
បំផុត ពីទស្រសាវដ្ដ ីeuromoney

ការចាប់ផ្តើមជាមួយ 
ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ Ime
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ការឧទ្ទ្រសាមជា ធាគារឆ្នើមបំផុត 
ពីទស្រសាវដ្ត ីthe BAnker

ពានរង្វ្រន់ជើងឯកន្រការប្រកួត 
បាល់ទាត់ kmh Cup

កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ  
unIonpAy InternAtIonAl

ការកេលម្អជបេាំ

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រសប្រកបដោយយុទ្ធសាស្រ្ត 

ការលើកកម្ពស់
ចំណ្រះដឹង

ការអភិវឌ្រឍអាជីព

បុគ្គលិករបស់យើងគឺជទេពេយសកម្មដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ធនាគារ ABA ។ នៅឆ្នេំ២០១៤ 
យើងខ្ញុបំន្តពងេងឹការគេបគ់េងធនធនមនសុេសរបស់យើងតាមរយៈការលើកកម្ពសក់េរ្តិ៍ឈ្មេះ
អាជីពរបស់យើង និងឱកាសផ្ទេក្នុង ពេមទាំងការធ្វើឲេយដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើង 
កាន់តេបេសើរឡើងផងដេរ។ 

ដោយសារមានការពងេីកសាខា ឲេយកាន់តេទូលំ 
ទូលាយនោះ បុគ្គលិកបមេើការងារជង 350 នាក់ 
បានចូលនៅក្នុងគេួសារធនាគារ ABA នៅក្នុងឆ្នេំ 
2014។ បុគ្គលិកទាំងអស់របស់យើងបានឆ្លងកាត ់
វគ្គបណ្ដុះបណា្ដេលសំខាន់ៗ និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គ
សិកេសាបន្ថេម ដើមេបីផ្ដល់សេវារបស់យើងនៅកមេិត
ខ្ពស់បំផុត។

ដើមេបីបង្កើនភាពសា្ទេត់ជំនាញ របស់បុគ្គលិកនៅ 
ក្នុងការបេើបេេស់ បេព័ន្ធសេវាធនាគារស្នូល 
ធនាគារ ABA បានបង្កើតអគារ សមេេប់ធ្វើការ 
បណ្ដះុបណា្ដេលមួយ។ បេឡាករ និងអ្នកផ្តល់សេវា 
បមេើអតិថិជនទាំងអស់ បានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះ 
បណា្ដេល អំពីររៀបបេើបេេស់ឲេយបានតេឹមតេូវនូវ 
បេព័ន្ធសេវាធនាគារស្នូល ពេមទាំងបានសិកេសាអំពី 
ការផ្លេស់ប្ដូរ និងការកេលម្អមុនពេលធ្វើបច្ចុបេបន្ន 
ភាពបេព័ន្ធ។

ថា្នេក់គេប់គេងរបស់ធនាគារ ABA បានប្ដេជ្ញេចិត្តកៀរគរបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍ មហិច្ឆតតា និងបុរេសកម្មដើមេបីបង្កើត និងចូលរួម 
ចំណេកក្នុងយុទ្ធសាសេ្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។

នៅក្នងុឆ្នេ ំ 2014 ផ្នេកធនធនមនុសេស បានរៀបចំឲេយមានកិច្ចពិភាកេសាអំពីអាជីពនៅក្នងុបណា្ដេខេត្តចំនួនបេេមួំយដេលធនាគារ ABA 
គេេងនឹងបើកដំណើរការសាខាថ្មី។ បុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងបានកំណតោ់លដៅសាកលវិទេយាល័យ និងសហគមន៍ក្នុងសេុក 
ដើមេបីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់ធនាគារ ABA និងដើមេបីស្វេងរកបេក្ខភាពដេលមានបទពិសោធន៍ មហិច្ឆតតា និងបុរេសកម្ម 
បំផុតនៅក្នុងតំបន់។ សេចក្ដីបេកាសជេើសរីសបុគ្គលិក តេូវបានផេសព្វផេសាយទៅដល់កេុមោលដៅ និងកេុមផេសេងទៀត ដោយជួយ 
លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងល្អ និងបង្កើតបណា្ដេញសំខាន់ៗជមួយសាធរណជននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ។ 

នៅឆ្នេំ2015 នេះ ធនាគារ ABA នឹងបន្តរៀបចំកិច្ចពិភាកេសាអំពីការបងា្ហេញខ្លួន និងអាជីព។ កិច្ចពិភាកេសានេះ នឹងរួមបញ្ចលូទាំងសាខា
ដេលបង្កើតថ្មី និងមានសេេប់នៅតាមបណា្ដេខេត្តទាំងអស់ ពេមទាំងសាខារាជធនីភ្នំពេញផងដេរ។ 

ផ្នេកធនធនមនុសេស ក៏នឹងផ្ដេតជសំខាន់លើការអភិវឌេឍកេរ្តិ៍ឈ្មេះផ្ទេក្នុង ដេលនឹងជួយឲេយបុគ្គលិករបស់យើងសេូបយកកាន់តេ 
ចេើនវបេបធម៌ និងគុណតម្លេនៅកន្លេងការងាររបស់ធនាគារ ABA ពេមទាំងលើកកម្ពស់ដំណើរការបេេសេ័យទាក់ទងផ្ទេក្នុង។ 
ដើមេបីគាំទេដល់សកម្មភាពទាំងនេះ ធនាគារ ABA បានរៀបចំផេនការបង្កើតអ៊ីនតេេណិតសាជីវកម្ម។ 

ធនាគារ ABA តេូវបានឧទ្ទេសនាមជ 
“ធនាគារឆ្នើមបេាំឆ្នេំ”  ដោយទសេសនាវដ្តី  
The Banker។ ទសេសនាវដ្តីនេះបានសង្កត់ធ្ងន់
ទៅលើភាពានមុខផ្នេកបច្ចេកវិទេយា  
ភាពខា្លេំងផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុនេការឈរនៅលើ 
ទីផេសារក្នុងសេុក ភាពរឹងមាំក្នុងការគេប់គេង  
ពេមទាំងគំរូអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំផងដេរ។

នៅខេសីហា កេុមបាល់ទាត់របស់ធនាគារ 
ABA បានឈ្នះពានរងា្វេន់បាល់ទាត់ 
KMH នៅក្នុងការបេកួតបាល់ទាត់ 
ដេលបានរៀបចំឡើងនៅទីកេុងភ្នំពេញ។ 
កេុមបាល់ទាត់របស់យើងលេងសរុបបាន 
16បេកួត និងបានឈ្នះពានរងា្វេន់ជើងឯក និង
បានរកេសាការនាំមុខក្នងុតារាងដោយចំនួន 
គេេប់បាល់លើស។ 

កាលពីខេធ្នូ ឆ្នេំ2014 ធនាគារ ABA  
បានចុះ កិច្ចពេមពេៀងជមួយកេុមហ៊ុន 
China’s UnionPay International។ 
កិច្ចសហបេតិបត្តិការនេះ អនុញ្ញេតឲេយ 
ធនាគារ ABA ចេញ និងទទួលប័ណ្ណ China 
UnionPay កេេមអាជ្ញេប័ណ្ណរបស់កេុមហ៊ុន 
UnionPay International។ ជលទ្ធផល 
នេះគជឺឱកាសដេលធនាគារ ABA 
កា្លេយជធនាគារចេញប័ណ្ណ UnionPay  
ធំជងគេបំផុតនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជ។
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កីឡា និងសុខភាពការអភិវឌ្រឍ
ហ្រដា្ឋ្ររចាសម្ព័ន្ធ

ការពង្រីកស្រវា
គ្របដណ្ដប់

ការទាំក់ទំនង
អតិថិជនពហុបណា្ត្រញ

ចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចរឹងមាំបំផុតរបស់ធនាគារ ABA គឺោលន�បាយអំពីទំនួលខុសតេូវសង្គម 
របស់ធនាគារ (CSR)។ យើងអនុវត្តយ៉េងខា្ជេប់ខ្ជួនតាមកេមសីលធម៌ និងគាំទេយ៉េងទំហឹងចំពោះអាជីវកម្មពិត
បេេកដដេលរួមចំណេកក្នុងការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជ។ យុទ្ធសាសេ្តនេះ មានលក្ខណៈសេបតាមបេសកកម្ម 
ចក្ខុវិស័យ និងគុណតម្លេដេលជោលការណ៍ណេនាំសំខាន់ៗសមេេប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់យើង។

ការជិះកង់ និងការបេមូលសំរាម តេវូបានធ្វើរួមគា្នេនៅក្នងុពេតឹ្តការណ៍ 
ជិះកង់ដើមេបីបរសិា្ថេន និងសុខភាពកុមារ ដេលបានឧបត្ថម្ភដ ោយធនាគារ 
ABA។ ពេឹត្តិការណ៍ជិះកង់នេះ បាន រៀប ចំឡើង នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប 
កាលពីខេសីហា ក្នុងោល បំណង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរសិា្ថេន 
និងដើមេបីរេអងា្គេសមូលនិធិសមេេប់មន្ទីរពេទេយកុមារអង្គរ។ បុគ្គលិក បេាំសាខា ខេត្ត សៀមរាបរបស់យើង រួមជមួយ អ្នកចូលរួម 
ផេសេងទៀត បានជួបជំុគា្នេនៅក្នុងទីកេុងដើមេបីរីសសំរាម មុនពេលកម្មវិធីជិះកង់ក្នុងរយៈចមា្ងេយ 16គីឡូម៉េតេ។ ដូច្នេះ ធនាគារ ABA 
បានជួយដសស់ា្មេរតីរបស់សាធរណជនឲេយរួមចំណេកដោះសេេយបញ្ហេបរិសា្ថេន និងតមេូវការរបស់មន្ទីរពេទេយមូលដ្ឋេន។
 
នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ ធនាគារ ABA បានរួមចំណេកនៅក្នុងពេឹត្តការណ៍រត់បេណំាងតាមមាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់បេាំឆ្នេំ។ អ្នកចូល 
រួមសរុបចំនួន 779 នាក់មកពីសាលារៀន កេុមហ៊ុន និងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលជចេើន បានចូលរួមក្នុងការបេកួតនេះ។ 
តាមរយៈការរត់បេណាំងរយៈចមា្ងេយជង 5 គីឡូម៉េតេ និង 10 គីឡូម៉េតេនេះ ក៏មានការបេកួតបេជេងមួយផេសេងទៀតសមេេប់អ
ត្តពលិកជនពិការផងដេរ។ ពេឹត្តការណ៍រត់បេណំាងតាមមាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ គជឺពេឹត្តិការណ៍រៀបចំឡើងជចមេបងសមេេប់អត្តព
លិក និងដើមេបីបងា្ហេញកីឡាផេសេងៗ តាមរយៈការដើរជកេបួន និងពេឹត្តការណ៍បងា្ហេញនេះ។ ពីមួយឆ្នេំទៅមួយឆ្នេំ កីឡាករមា៉េរ៉ាេតុង 
កីឡាករហេល ទឹក កីឡាករបេដល់ និងកីឡាករតេកា្វេន់ដូ កាន់តេចេើនបានចូលរួមនៅក្នុងពេឹត្តការណ៍នេះ ដេលគាំទេដល់ការ 
អភិវឌេឍវបេបធម៌កីឡានៅក្នុងតំបន់។ 

ក្នុងោលបំណងគាំទេដល់ចលនាកីឡា និងដើមេបីឲេយយុវវជនកាន់តេចេើនឡើងចូលរួមនៅក្នុងវិស័យកីឡា ធនាគារ ABA បានរួម
ចំណេកបរិា្ចេគនៅក្នុងចលនាកីឡាយូដូក្នុងកេបខ័ណ្ឌពានរងា្វេន់យូដថូា្នេក់ជតិ (CJF) នៅក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ និងកីឡាករយូដូមកព ី
កេុងចំនួនបីគឺកេុងសៀមរាប កេុងបាត់ដំបង និងកេុងភ្នំពេញ។ ថា្នេក់គេប់គេងកំពូលរបស់ធនាគារ ABA បានចូលរួមនៅក្នុងពិធ ី
បេគល់ពានរងា្វេន់ការបេកួត និងបានបេគល់រងា្វេន់ដល់អ្នកឈ្នះការបេកួតផងដេរ។ យើងជឿជក់យ៉េងមុតមាំថាការគាំទេអត្តពលិក
ដេលជយុវវ័យជំនាន់កេេយនាំមកនូវលទ្ធផលវិជ្ជមានលើការអប់រំរបៀបរស់នៅរូបវន្តរបស់ពួកគេ និងសុខភាពបេជជតិ។ 

យើងបានទទួលបទពិសោធន៍ ពីការ 
បេេសេយ័ទាក់ទង ជមួយអតិថិជននិង 
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ថា គុណភាពសេវាគជឺ 
ការរំពឹងទុកចមេបងមួយ ក្នងុចំណោម 
ការរំពឹងសំខាន់ៗ របស់ពួកគាត់ នៅ 
ពេលជេើសរីស ធនាគារណាមួយ។ 
ការយល់ពីអារម្មណ៍ផ្ទេល់ខ្លួន សេវាគួរជទីទុកចិត្ត ការឆ្លើយតបខ្ពស់ និងបរិកា្ខេរ ធនាគារទំនើបៗ គឺជការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន 
ហើយយើងបានវិនិ�គលើការអភិវឌេឍស្ដង់ដរសេវាកមេិតខ្ពស់នៅគេប់សេវាទាំងអស់របស់យើង។ យើងបានដក់ឲេយដំណើរការ
ទមេង់ផ្ដល់សេវាធនាគារបេតិបត្តិការថ្មី និងដំណើរការបេតិបត្តិការស្វ័យបេវត្តិ ដេលធ្វើឲេយជីវិតអតិថិជនរបស់យើងកាន់តេមានភាព
ងាយសេួល និងសុខសេួលជងមុន ខណៈដេលបេសិទ្ធភាពបេតិបត្តិការរបស់យើងមានភាពល្អបេសើរជងមុនគួរឲេយគត់សមា្គេល់។ 
កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងនេះបានធ្វើឲេយយើងអាចផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនចំនួន 90% នៅក្នុងរយៈពេលជធមេយម 10 នាទី។ យើងសងេឃឹម 
ថារយៈពេលរងាំនេះនឹងកាន់តេតិចជងមុន ទោះបីជបណា្ដេញសាខារបស់យើងកំពុងមានការរីកចមេើនយ៉េងណាក៏ដោយ។

យើងបានបន្តលើកកម្ពស់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើង រួមមានដូចជការបំពាក់បរិកា្ខេរសេវាធនាគារទំនើបៗនៅក្នុងបណា្ដេញសាខា
របស់យើង បេព័ន្ធលេខរងាំនៅគេប់សាខាទាំងអស់ ម៉ាេសុីន ATM និងមា៉េសុីនដក់សាច់បេេក់។ 

ផ្នេកផ្តល់សេវាតំហេទាំ និង មណ្ឌលទំនាក់ទំនង24/7 របស់យើងមានបំពាក់ទៅដោយបេព័ន្ធបមេើអតិថិជនទំនើបដើមេបីផ្តល់សេវា
ដោះសេេយទាំងតាមការហៅទូរស័ព្ទ និងការជជេកផ្ទេល់តាមបេព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងវេបសាយត៍របស់យើង។ យើងទទួលបាន 
ការកោតសរសើរជចេើនពីសំណាក់អតិថិជរបស់យើងសមេេប់សេវាដេលបានដក់ឲេយបេើបេេស់ថ្មីៗ នងិមានោលបំណងបន្ត 
កេលម្អនៅក្នុងឆ្នេំខាងមុខ ហើយផ្តល់សេវាធនាគារឲេយបានលើសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។

ធនាគារ ABA បន្តចូលរួមយ៉េងសកម្មនៅក្នុងពេឹត្តការណ៍ផេសេងៗគា្នេជចេើន ដើមេបីគាំទេដល់វិស័យផេសេងៗគា្នេនៅក្នុងសង្គម 
កម្ពុជ។ ជផ្នេកមួយនេកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងទាំងនេះ យើងបានគាំទេគមេេងមួយរបស់អង្គការជនពិការកម្ពុជ (CDPO)។ វិភាគ 
ទានដ៏តូចមួយ តេូវបានផ្ដល់ជូនអង្គការនេះដើមេបីគាំទេដល់ផ្នេកហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសមេេប់ជនពិការនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជ និង 
ពងេឹងតួនាទីរបស់ជនពិការក្នុងការអភិវឌេឍសង្គមនៅពេះរាជណាចកេកម្ពុជ។

ធនាគារ ABA រួមគា្នេជមួយអាជីវកម្មក្នងុសេកុផេសេងទៀត បានគំាទេកម្មវិធីបេកួតសិលេបៈជតិលើកទី២ ដេលរៀបចំឡើងដោយ គ្លបូល 
អាត ខេមបូឌា។ ពេឹត្តការណ៍នេះ តេូវបានបង្កើតឡើងដំណាលគា្នេ នងឹការបេេរព្ធពិធីទិវាកុមារអន្តរជតិនៅក្នុងខេមិថុនា។ 
វិចិតេករវ័យក្មេងអាយុាប់ពី ៤ ដល់ ១៨ឆ្នេំ បានចូលរួមបងា្ហេញវិធីសាសេ្តច្នេបេឌិតថ្មីៗ និងបំផុសគំនិតដើមេបី “ពេយាបាលពិភពលោក 
(Heal the World)” ដេលជបេធនបទនេការបេកួតបេាំឆ្នេំ។ អ្នកទទលួបានជ័យលាភីបានទទួលរងា្វេន់ វិញ្ញេបនបតេ និងរងា្វេន់ 
កាតាប ហើយកម្មវិធីនេះក៏មានរងា្វេន់លោងចិត្ត និងបានចេក “សេបាងស្ករគេេប”់ ដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ផងដេរ។ ពានរងា្វេន់នេ 
ការបេកួតសិលេបៈពិភពលោក បានបងា្ហេញវត្តមានកម្ពជុនៅក្នងុការបេកួតសិលេបៈអន្តរជតិនៅបេទេសម៉ាេឡេសីុនៅឆ្នេបំនា្ទេប់ផងដេរ។ 

ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុនា្មេនឆ្នេំចុងកេេយនេះ សកម្មភាពអាជីវកម្មកម្ពុជមានកំណើនគួរឲេយគត់សមា្គេល់លើគេប់វិស័យ ហើយក្នុងនោះក៏
មានសេវាធនាគារផងដេរ។ កំណើនដ៏ឆប់រហ័សនេះ ធ្វើឲេយអតិថិជនរងាំកាន់តេយូរជងមុន ហើយនាំឲេយប៉ះពាល់ដល់គុណភាព
សេវាបមេើអតិថិជននៅក្នុងធនាគារ។ បញ្ហេបេឈមផេសេងទៀតនៅក្នុងបណា្ដេទីកេុងសំខាន់ៗនេបេទេសកម្ពុជ គឺចរាចរណ៍ផ្លូវោក 
ដេលធ្វើឲេយកាន់តេលំបាកសមេេប់អតិថិជនរបស់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ការយិល័យធនាគារក្នុងអំឡុង មោ៉េងការងារ។

ជការឆ្លើយតបទៅនឹងកតា្តេទំាងនេះ និងកំណើនចំនួនអតិថិជននោះ យើងបានអនុវត្តបេព័ន្ធទំនាក់ទំនងអតិថិជនពហុបណា្ដេញ។ 
បេព័ន្ធនេះ ផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវមធេយាបាយជចេើនក្នុងការបេើបេេស់សេវាធនាគារជមួយធនាគារ ABA បេកបដោយ 
ភាពងាយសេួលបំផុត ដូចជម៉ាេសុីន ATM មា៉េសុីនដក់សាច់បេេក់ សេវាធនាគារតាមបេព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត កម្មវិធីសេវាធនាគារតាម 
ទូរស័ព្ទចល័ត ការហៅទូរស័ព្ទបនា្ទេន់ 24/7 ពេមទាំងការជជេកផ្ទេល់តាមបេព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគេប់ពេលវេលាទាំងអស់តាមវេបសាយត៍
របស់យើង www.ababank.com។ 

សេវាធនាគារដោយមិនាំបាច់សាខាដេលនឹងបន្តកើនឡើងជបេាំ អនុញ្ញេតឲេយអតិថិជនអាចចូលទៅបេើបេេស់គណនីរបស់ខ្លួន 
ឬទាក់ទងមកបុគ្គលិកជំនាញរបស់ធនាគារ ABA គេប់ពេលវេលា ដេលធ្វើឲេយពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានទំនុកចិត្ត និងសោ្មេះស្ម័គេ 
ចំពោះធនាគារ ABA ក្នុងរយៈពេលវេង។ 

គុណភាពស្រវា
ការផ្ដល់សេវាបមេើអតិថិជនកមេិតខ្ពស់បំផុត គឺជកតា្តេសំខាន់បំផុតសមេេប់ 
យើងក្នុងការបេកួតបេជេងនៅក្នុងទីផេសារដ៏មានសន្ទុះ និងកំពុងមានកំណើន 
យ៉េងឆប់រហ័ស។ យើងដឹងថាអតិថិជនមានការរំពឹងទុកកាន់តេចេើនជង 
មុនពីធនាគាររបស់យើង នៅពេលដេលពួកគាត់ពិារណាលើការវិនិ�គ
បេេក់ដេលរកបានដោយលំបាករបស់ពួកគាត់ជមួយធនាគារ ABA។

ទំនួលខុសត្រវូសង្គនមរបស់ធាគារ

14

របាយការណ៍បេាំឆ្នេំ     2014

15



ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ដោយមានទំនាក់ទំនងការងារយ៉េងជិតស្និទ្ធជមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួន យើងមានការពេួយ 
បារម្ភថាដេគូរបស់យើងនឹងមិនទទួលរងហានិភ័យហួសហេតុ។ 
 
អាសេ័យហេតុនេះ ធនាគារ ABA បានបង្កើតយុទ្ធសាស្តេ និងកេបខ័ណ្ឌការងារដេលមាន 
ហានិភ័យសមសេប ដេលអាចឲេយដេគូយើងដឹង អំពីផលប៉ះពាល់នេហានិភ័យឥណទាន 
ទីផេសារសន្ទនីយ និងបេតិបត្តិការ។ យុទ្ធសាស្តេហានិភ័យនេះរួមមាន ការបេើបេេស់ 
វិធីសាស្តេរួមបញ្ចូល និងមានសមតុលេយតេឹមតេូវចំពោះហានិភ័យ និងរងា្វេន់ដោយជួយ 
សមេួលដល់ការសមេេចបាននូវោលបំណងទាំងនេះ តាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយហានិភ័យ  
និងការធ្វើឲេយមានឱកាសរីកចមេើនខ្ពស់បំផុត។
 
នៅក្នុងឆ្នេំ2014 ធនាគារ ABA បានបន្តអភិវឌេឍ និងពងេឹងបេព័ន្ធគេប់គេងហានិភ័យរបស ់
ខ្លួន។  ជក់ស្តេង ដំណើរការជេើសរីសបុគ្គលិកដើមេបីបំពេញតមេូវការរបស់ផ្នេ ដេលទើប
តេបង្កើតថ្មីៗនៅក្នុងនាយកដ្ឋេនហានិភ័យ (ផ្នេកហានិភ័យឥណទានផ្នេកហានិភ័យហិរញ្ញ 
វត្ថុ និងផ្នេកហានិភ័យបេតិបត្តិការ) ស្ទើរតេបញ្ចប់ទាំងសេុងហើយ។ ធនាគារយើងខ្ញុំបាន 
បន្តចងកេងឯកសារដំណើរការ ពាក់ព័ន្ធនឹងការគេប់គេងហានិភ័យ និងនីតិវិធីដោយការ 
បង្កើតគំរូជក់លាក់តាមហានិភ័យ។

ការរីកចមេើនយ៉េងរហ័សរបស់ធនាគារ ABA ក៏ដូចជសហបេតិបត្តិការ 
ថ្មីៗជមួយធនាគារជតិនេកាណាដ បានធ្វើឲេយយើងអាចពងេឹងបន្ថេម 
លើសេវាហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។ ឧបករណ៍ដ៏មានសារៈ 
បេ�ជន៍នេះ អាចកាត់បន្ថយជអតិបរមា ឬអាចរហូតដល់លុបបំបាត់ 
ហានិភ័យអតិថិជនរបស់យើង ពាក់ព័ន្ធនឹងបេតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម 
ទាំងនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជ និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជតិរបស់ពួកគាត់ 
ទៀតផង។ យើងបានបង្កើតកេុមវិជ្ជេជីវៈដេលមានជំនាញពិតបេេកដ 
និងបទពិសោធន៍នៅ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសពាណិជ្ជកម្ម និងបេតិបត្តិការ 
រៀបចំឯកសារ។ បច្ចបុេបន្នយើងបានផ្ដល់ដំណោះសេេយរឹងមំាដល់អតិថិជន 
របស់យើងគេប់ដំណាក់កាលនេសកម្មភាពនាំចេញ-នាំចូល ដេលាប់
ផ្ដើមពីការចរាកិច្ចសនេយារហូតដល់ដំណាក់កាលទទួលបេេក់។
 
ដោយមានការ គាំទេពីសំណាក់ធនាគារជតិនេកាណាដ ដេលជ 
ភាគទុនិករបស់យើងនោះ យើងកំពុងផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជម្ម 
ថ្មីដល់អតិថិជនរបស់យើង ដេលជសេវាតេមួយគត់ នៅក្នុងបរិយកាស 
សេវាធនាគារកម្ពុជនាពេលបច្ចុបេបន្ន។
 
នៅក្នុងឆ្នេំ2015 នេះ ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម មានោលបំណងពងេីក 
នងិពងរ្ងឹសហបរ្តិបតត្កិាររបសខ់ល្នួជាមយួសថ្ាបន័ហរិញញ្វតថ្អុនត្រជាតិ
ដេលមានកេរ្តិ៍ឈ្មេះលេបីៗ និងបន្តលើកកម្ពស់ដំណោះសេេយ អាជីវកម្ម
តាមតមេូវការនៅក្នុងកេុមដ៏គួរឲេយទាក់ទាញ។ ឆ្នេំ២០១៤  ក៏បានបងា្ហេញអំពីការបញ្ចប់ការធ្វើតេស្ដ និងការធ្វើតេស្ដ 

ឡើងវិញនូវបេព័ន្ធប័ណ្ណពិន្ទុវាយតម្លេបុគ្គលិក (IBSC)។ គមេេង IBSC 
ដេលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយកេុមបេឹកេសាភិបាល បានានចូលដល់ 
ដំណាក់កាលទីពីរនេគមេេងប័ណ្ណពិន្ទុទូទាំងសាខា ដេលបានអនុវត្ត 
កាលពីដើមឆ្នេំ2013 និងតេូវបានដក់ឲេយដំណើរការាប់ពីពេលនោះ
មក។ បេព័ន្ធទូទាំងសាខាអាចឲេយធនាគាររបស់យើង បកសេេយយុទ្ធ
សាសេ្តរបស់ខ្លួនទៅជោលដៅជក់លាក់ ដេលអាចវាស់វេងបាន 
សមេេប់សាខានីមួយៗ និងអាចតាមដនដំណើរការរបស់ខ្លួនបេកបដោ
យសង្គតិភាព។ ជលទ្ធផល IBSC អាចឲេយយើងពងេីកកមេិតការងារ 
បុគ្គលិករបស់យើង តាមរយៈការចេករំលេកយុទ្ធសាសេ្តធនាគារ ABA 
ជមួយសមាជិកបុគ្គលិកនៅក្នុងសាខានានា ដោយបង្កើត និងអនុវត្ត 
KPI ដេលបានកេសមេួលដ៏ទំនើប។

កេេពជីលិខិតូបករណ៍ដេលអាច ឲេយយើងលើកកម្ពស់ការគេប់គេង 
ហានិភ័យនោះ ធនាគារ ABA ពិារណាលើបេព័ន្ធ IBSC ដូចជ (i) បេព័ន្ធ 
គេប់គេងការអនុវត្តយុទ្ធសាសេ្ដ (ii) កេបខ័ណ្ឌសមេេប់ការកំណត់ការ 
កេលម្អ និងការបេេសេ័យទាក់ទងយុទ្ធសាសេ្តរបស់យើង (iii) ឯកសារ 
សមេេប់ការបកសេេយ យុទ្ធសាសេ្ដទៅជាការណេនាំបេតិបត្កកិារ (iv) 
ឧបករណ៍ដើមេបីវាស់បេសិទ្ធភាពការអនុវត្តយុទ្ធសាសេ្ដ (v) បេព័ន្ធដេ
លអាចលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកតាមរយៈការកេតមេូវឲេយសេបនឹងកម្មវិធីលើ
កទឹកចិត្តបុគ្គលិកគេប់ជេុងជេេយរបស់យើង។ល។

ហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្ម

ប្រព័ន្ធប័ណ្ណពិន្ទវុាយតម្ល្របុគ្គនលិក

បេព័ន្ធរាយការណ៍របស់យើង តេូវបានកេលម្អគួរឲេយគត់សមា្គេល់តាម 
រយៈការដក់ឲេយបេើបេេស់ជំនាញ កាន់តេទូលំទូលាយទៅតាមបេភេ
ទហានិភ័យនីមួយៗ។ ធនាគារ ABA បានអនុវត្តឧបករណ៍គេប់គេង 
ហានិភ័យទំនើប ដូចជ Value at Risk, Basel’s latest LCR និងអនុបាត 
NSFR ហើយជិតបញ្ចប់ការបង្កើតបេព័ន្ធកំណត់អាតេេឥណទានរបស់ខ្លនួ។

នៅក្នុងឆ្នេំខាងមុខនេះ ផ្នេកគេប់គេងហានិភ័យ នឹងបន្តអភិវឌេឍបេព័ន្ធ 
គេប់គេងហានិភ័យរបស់យើង ដោយការវិនិ�គ កិច្ចខិតខំបេងឹបេេង 
យ៉េងមុតមាំ នៅក្នុងការធ្វើស្វ័យបេវត្តិកម្មនេដំណើរការ និងនីតិវិធីពាក់ 
ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ។
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2012 2013
2014

�ងតាមផេនការពងេីកសាខា 
និងបណា្ដេញ ATM របស់ខ្លួន ធនាគារ 
ABA បានបើកសាខាមួយទៀតនៅ
ស្ទឹងមានជ័យក្នុងរាជធនីភ្នំពេញ។

ធនាគារ ABA បានដក់ឲេយដំណើរ 
ការសេវាអាទិភាព ABA Priority លំដប់ 
ខ្ពស់ថ្មីមួយ សមេេប់អតិថិជនដ៏មានតម្លេខ្ពស ់
របស់ខ្លួន។

ធនាគារ ABA បានបើកដំណើរ 
ការសាខាថ្មីចំនួនបេេំបី។ នេះគជឺ 
នេះគឺជការពងេីកបណា្ដេញដ៏ធំ 
បំផុតរបស់ធនាគារ ABA នៅក្នុង 
រយៈពេលមួយឆ្នេំ។

ផ្តេតការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់លើការចំណាយ 
ជួសជុលសាខាការិយល័យកណា្ដេលរបស់ 
ធនាគារ ដោយបង្កើនវត្តមាននៅក្នុង 
ខេត្តសៀមរាប តាមរយៈការផ្លេស់ប្តូរទីតាំង 
ទៅកាន់ការិយល័យដេលធំជងមុន។

ធនាគារ ABA បានឈ្នះពានរងា្វេន់ 
“ផ្នេកបច្ចេកវិទេយា និងបេតិបត្តិការ 
ធនាគារក្នុងសេុកពីបេាំឆ្នេំនៅកម្ពុជ” 
ពីទសេសនាវដ្តីធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអាសុី 
(បេទេសសិង្ហបុរី)។

ធនាគារជតិនេកាណាដ  
បានកា្លេយជភាគទុនិករបស់ 
ធនាគារ ABA នៅក្នុង ខេកក្កដ 
ឆ្នេំ 2014។ ការចូលរួមនេះ នាំមក 
នូវអត្ថបេ�ជន៍ និង ឱកាស 
ជចេើនដល់ធនាគារ ABA។

វត្តមាន ATM បានពងេីកសេវាកម្មចំនួន 30% 
ដេលនាំឱេយមានមា៉េសុីន ATM សរុបដល់ទៅ 
41 កន្លេង។

ធនាគារ ABA បានដក់ឲេយដំណើរការ 
ជផ្លូវការនូវកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លេ ABA 
Point សមេេប់មា្ចេស់ប័ណ្ណដ៏មាន 
តម្លេទាំងអស់។

ធនាគារ ABA មានកំណើន 
56% នៅក្នុងកមេិតទេពេយសកម្ម 
ដេលកើនដល់កមេិតខ្ពស់បំផុត
គួរឲេយគត់សមា្គេល់គឺកន្លះលាន 
ដុលា្លេរអាមេរិក។

ទសេសនាវដ្តីធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអាសីុ 
នៅបេទេសសិង្ហបុរីបានផ្តល់រងា្វេន់ដល់ 
ធនាគារ ABA ជ “ធនាគារលក់រាយ 
បេាំឆ្នេំនៅកម្ពុជ”។

ធនាគារ ABA បានដក់ឲេយដំណើរការ 
មា៉េសីុនដក់សាច់បេេក់ បមេើសេវាខ្លួនឯង 
ដេលរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខណៈពិសេស 
នេការដក់បេេក់បញ្ញើ និងការទូទាត់ 
បាន 24មោ៉េងក្នុងមួយថ្ងេ និង7 ថ្ងេ 
ក្នុងមួយសបា្តេហ៍។

ធនាគារ ABA តេូវបានឧទ្ទេសនាម 
ជ “ធនាគារល្អបេសើរបំផុតនៅ
ក្នុងបេទេសកម្ពុជនៅឆ្នេំ2014” 
ដោយទសេសនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុ  
Euromoney។ 

ធនាគារ Vietcom Bank (វៀតណាម) 
បានបន្ថេមទៅក្នុងបណា្ដេញធនាគារ 
ទំនាក់ទំនង។

ធនាគារ ABA បានដក់ឲេយដំណើរការ 
នូវយុទ្ធនាការឃោសនាមា៉េកយីហោថ្មីមួយ  
រួមជមួយនឹងពាកេយសោ្លកថ្មីរបស ់
ខ្លួនថា “ធនាគារ ABA ជដេគូ ដេល 
លោកអ្នកជឿទុកចិត្ត”។

ធនាគារ ABA តេូវបាន 
ឧទ្ទេសនាមជ “ធនាគារ 
ឆ្នើមបេាំឆ្នេំ” ដោយទសេសនាវដ្តី 
The Banker។

ធនាគារ ABA គឺជធនាគារកម្ពុជទីមួយ 
ដេលការពារមា្ចេស់ប័ណ្ណ VISA និង  
MasterCard ដោយបេើបេេស់សេវា  
3D-SECURE។

កិច្ចសហបេតិបត្តិការនេះ 
អនុញ្ញេតឲេយធនាគារ ABA 
អាចចេញ និងទទួលប័ណ្ណ 
China UnionPay 
កេេមអាជ្ញេប័ណ្ណកេុមហ៊ុន  
UnionPay International។

ធនាគារ ABA បានទទួលពានរងា្វេន ់
ឧត្ដមភាពសេវាកម្មពីធនាគារ Standard 
Chartered Bank ចំពោះអតេេបេតិបត្តិ
ការដោយផ្ទេល់ (Straight Through 
Processing-STP) ដ៏ល្អបេសើររបស់ខ្លួន
ចំពោះការទូទាត់រូបិយប័ណ្ណដលុា្លេរ 
អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នេំ២០១៣។

ធនាគារ ABA បានាប់ផ្ដើមមាន 
បេតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជមួយ IME  
ដេលជកេុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាផ្ទេបេេក់ 
អន្តរជតិពីបេទេសមា៉េឡេសុី ក្នុង 
ោលបំណងផ្ដល់ឲេយអតិថិជននូវ 
បណា្ដេញបន្ថេមសមេេប់ផ្ញើ និងទទួល 
បេេក់ពី និងទៅកាន់បេទេសកេេ។

ធនាគារ ABA បានដក់ឲេយដំណើរការ 
សេវាផ្ទេរបេេក់ GCash ដេលជសេវា 
ផ្ទេរសាច់បេេក់ក្នុងតម្លេសមរមេយបំផុត 
បេកបដោយភាពងាយសេួល និង 
សុវត្ថិភាពសមេេប់បេជជនហ្វីលីពីន 
ដេលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើការនៅក្នុង 
បេទេសកម្ពុជ។ 

2009 2010 2011

ដំណើរការនេការប្តូរឈ្មេះ 
របស់ធនាគារ ABA។ យុទ្ធនាការ 
ឃោសនាថ្មីមួយបានបើកដំណើរការ។

ធនាគារ ABA បានឈ្នះពានរងា្វេន់កិតេយានុភាព 
មាសនៅក្នុងផ្នេកគេប់គេង និងទូទាត់សាច់បេេក់ 
សកលរបស់ HSBC ចំពោះសេវាគេប់គេង និងទូទាត់
សាច់បេេក់អន្ដរជតិល្អបេសើរបំផុត។

ធនាគារ ABA បានកា្លេយជសា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុដំបូង
គេនៅកម្ពុជដេលជប់ឈ្មេះជធនាគារលក់រាយ
បេាំឆ្នេំពីទសេសនាវដ្តធីនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអាសុី 
នៅបេទេសសិង្ហបុរី។ 

បណា្ដេញដេគូសហបេតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ABA  
រួមមាន JP Morgan Chase Bank (សហរដ្ឋអាមេរិក)  
និង Standard Chartered Bank (អង់គ្លេស) ។

បើកសាខាសង់តេេល់ដេលជមជេឈមណ្ឌលធនាគារ 
ដ៏សំខាន់បំផុតសមេេប់សាជីវកម្ម និងអតិថិជន សំខាន់
បំផុតរបស់ធនាគារនៅចំកណា្ដេលរាជធនីភ្នំពេញ

ការដក់ចេញឱេយបេើបេេស់នូវប័ណ្ណឥណពន្ធ 
និងប័ណ្ណឥណទាន Visa (បេភេទ Classic និង 
Gold) តេូវបានអនុវត្ត។

ធនាគារនេះបានបង្កើតវត្តមានរបស់ខ្លួននៅបណា្ដេ
ខេត្តនានា ដោយបានបង្កើតសាខាថ្មីមួយនៅក្នុង 
ខេត្តកំពង់ាម។

ដោយមានការផ្លេស់ប្តូរយុទ្ធសាសេ្តថ្មីមួយ 
និងនៅក្នុងវិធីសាស្តេសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចនោះ 
ធនាគារ ABA បានកេសមេួលកម្មវិធីមីកេូអាជីវកម្មពិសេស 
ដេលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ ខ និងលក្ខខណ្ឌកាន់តេល្អ 
បេសើរជចេើន បើបេៀបធៀបទៅនឹងគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ 
និងធនាគារផេសេងទៀត។

ក្នុងការអភិវឌេឍន៍យុទ្ធសាសេ្តគេប់គេងហានិភ័យរបស ់
ខ្លួន ធនាគារ ABA បានបង្កើតនាយកដ្ឋេនគេប់គេង 
ហានិភ័យ ដើមេបីអាចសន្និដ្ឋេនភាពប៉ះពាល់ដេល 
អាចដឹងបានពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ ឥណទាន ទីផេសារ 
សន្ទនីយ និងបេតិបត្ដិការ។

ធនាគារ China Construction Bank 
(បេទេសចិន) និង Standard Chartered Bank 
(បេទេសថេ) បានកា្លេយជដេគូសហបេតិបត្តិការ 
របស់ធនាគារ ABA ។

ធនាគារបានដក់បន្ថេមនូវបេព័ន្ធ 
ទូទាត់សេវាផ្ទេរបេេក ់MoneyGram 
និងបរកិា្ខេរឥណទានអាជីវកម្ម 
ខា្នេតតូចដល់ផលប័តេឥណទាន 
របស់ខ្លួន។

បណា្ដេញសាខារាជធនីភ្នំពេញ
បានពងេីកសារជថ្មីម្តងទៀត 
ក្នុងនោះរួមមានសាខាខណ្ឌទួលោក និង
សាខាមួយផេសេងទៀតនៅក្នុងបុរីកីឡា។

ធនាគារ DBS (បេទេសសិង្ហបុរី) 
បានាប់ផ្តើមមានទំនាក់ទំនង 
សហបេតិបត្តិការជមួយនឹង 
ធនាគារ ABA។

ធនាគារ ABA 
បានាប់ផ្តើមចេញប័ណ្ណឥណពន្ធ 
និងប័ណ្ណឥណទាន MasterCard  
(បេភេទ Standard និង Gold)។

ាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នេំ1996 ធនាគារ ABA បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេការរីកចមេើនផេសេងៗគា្នេជចេើន។ 
ខាងកេេមនេះគឺជបញ្ជីពេឹត្តកិារណ៍សំខាន់ៗរបស់ធនាគារនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនឆ្នេំចុងកេេយនេះ៖

ពេឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
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ម�ាស់ភាគហ៊ុន

��ុម��ឹក��ាភិ�ល

នាយក��តិបត�ិរង

នាយក��តិបត�ិ អភិ�លជាន់ខ�ស់

គណៈកម�ាធិការឥណទាន

គណៈកម�ាធិការឥណទាន

��ធាននាយកដ�ាន
សវនកម����ក��ង

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

នាយកដ�ានទំនាក់ទំនងទីផ��ារ

���កទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

���កកម�វ�ធី ABA Point

នាយកទីផ��ារ

គណៈកម�ាធិការ ព��កី
ដំ�ើរការអាជីវកម� និង ��វាកម�

��ធាននាយកដ�ាន
ទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ

នាយកដ�ាន��តិបត�កិារឯកសារ
និងទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ

គណៈកម�ាធិការ
ធនធានមនុស��

នាយក��ប់��ងហានិភ័យ 
និង ��តិបតិ�

នាយកដ�ាន
��ប់��ងហានិភ័យ

នាយកដ�ាន��តិបត�ិ

គណៈកម�ាធិការ��ប់��ង
��ព��សកម� និងបំណ�ល

នាយកដ�ាន��ះឹស�ានហិរ��វត��

���ក��តិបត�ធិនធានមនុស��

���ក��ើស��សបុគ�លិក

��ធាននាយកដ�ាន
ធនធានមនុស��

���កបណ��ះបណ�ាល
ធនធានមនុស��

នាយក��ប់��ង���កទំនាក់ទំនង
និង��វាកម�

នាយកដ�ាន
ទំនាក់ទំនង និង��វាកម�

នាយកដ�ាន
ព��កីដំ�ើការអាជីវកម�

នាយកដ�ានបំ����វាអតិថិជន

នាយក��ប់��ងសាច់��ក់

នាយកដ�ាន
��ប់��ងសាច់��ក់

���កសភាផាត់ទាត់

នាយកដ�ានឥណទាន

នាយកដ�ានឥណទានខ�ាតតូច

នាយកដ�ាន
��ប់��ងទិន�ន័យឥណទាន

នាយកដ�ាន
��ប់��ងគុណភាពឥណទាន

នាយកឥណទាន

នាយកដ�ាន
��ប់��ងអចលន��ព��

នាយកហិរ��វត��

នាយកដ�ានគណ��យ��

នាយកដ�ានរតនាគារ

នាយកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

សាខាសង់��ល់

អទិភាពធនាគារ

���ក��វាកម�អតិថិជន ���កទូទាត់

���ក��ប់��ង ATM និងPOS ���ក ជំនួយប���ក��ស

នាយក កាតនិង��វាកម�ធនាគារ��ឡិច���និច

នាយកដ�ានរដ��ល

នាយកដ�ានសន�សុិខ

នាយកប���កវ�ទ��ា និង អភិវឌ����ដ�ារចនាសម�ន័�

នាយកដ�ានព័ត៏មានវ�ទ��ា

��ធាននាយកដ�ាននីតិកម�

���ក �ះ��យវ�វាទ

���ក រដ��លនីតិកម�

��ធានសាខា

រចនាសម្ព័ន្ធាត់តាំង
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លោក Damir Karassayev បានមកដល់ធនាគារ ABA ជមួយនឹងបទពិសោធន៏ដ៏ស្ដុកស្ដុមទៅលើផ្នេកទីផេសារពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 
លោក Damir ដេលមានអតីតជបេធនគេប់គេងទូទៅរបស់ Kazakhstan Stock Exchange និងមានជតំណេងជន់ខ្ពស់នៅកេុមហ៊ុន 
Kar-Tel ដេលជកេុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ របស់បេទេសកាហេសាក់សា្ថេន និង កេុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នរបស់រដ្ឋេភិបាលកាហេសាកស់ា្ថេនឈ្មេះ 

KazTransGas ។ លោកក៏មានបទពិសោធន៏ការងារកេេបេទេស ដេលមានឋានៈជបេធននាយកបេតិបត្តិជមួយនឹងកេុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍
ានមុខគេនៅបេទេសនេបា៉េល់ឈ្មេះ Spice Nepal។ លោក Damir បានចូលរួមជផ្លូវការជមួយនឹងធនាគារABA នៅឆ្នេំ 2008។

 ដោយបានបញ្ចប់ការសិកេសាពីសាលា Ecole Polytechnique និងសាលា Ecole des Ponts et Chaussées នៅបេទេសបារាំង លោក Etienne 

បានាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់នៅកេសួងឧសេសាហកម្មបារាំង (ជពិសេសគឺជ បេធនការិយល័យវិន�ិគបរទេស)។ បនា្ទេប់មក លោក 
Etienne បានចូលរួមក្នុងកេុមហ៊ុន Air Liquide Group ដេលលោកបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នេំ ១៩៩៣ ដេលជបេតិបត្តិការអាជីវកម្មដំបូង
នៅក្នុងបេទេសចិន មុនពេលលោកតេូវបានបេគល់ភារកិច្ចចុះកិច្ចសនេយាផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នឧសេសាហកម្មទេង់ទេេយធំដល់វិស័យដេរនៅក្នុងតំបន ់
អាសុី។ បនា្ទេប់មកទៀត លោក Etienne បានចូលរួមក្នុងកេុមហ៊ុន Rio Tinto ដេលនៅក្នុងកេុមហ៊ុននោះលោកបានដឹកនាំការិយល័យបេាំ 
តំបន់អាសីុមានកេុមហ៊ុនបុតេសម្ព័ន្ធមួយ ដេលធ្វើឲេយលោកមានឱកាសបង្កើត អភិវឌេឍ និងគេប់គេងលើបេតិបត្តិការជចេើននៅក្នុងបេទេស 
សិង្ហបុរី បេទេសអូស្តេេលី បេទេសចិន និងបេទេសជប៉ុន។

បនា្ទេប់មក លោកបានសហការជដេគូជមួយកេុមហ៊ុនមូលធនឯកជនបារាំង CityStar ដើមេបីបង្កើតការយិល័យបេាំតំបន់អាសុីរបស់ 
ខ្លួននៅក្នុងឆ្នេំ ២០០៥ ដេលលោកជដេគូ និងជនាយក។ បច្ចុបេបន្កេុមហ៊ុន CityStar Private Equity Asia បង្កើតគមេេងវិនិ�គធំៗ 
ជចេើន នៅបេទេសកម្ពុជក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងបដិសណា្ឋេរកិច្ច។ លោក Etienne បានមករស់នៅអាសីុអស់រយៈពេល ២១ឆ្នេំ ហើយ 
លោកសា្នេក់នៅបេទេសសិង្ហបុរី និងបេទេសកម្ពុជ។

នៅថ្ងេទី ២០ ខេឧសភា ឆ្នេំ ២០១៤ លោក Etienne តេូវបានតេងតាំងជបេធនកេុមបេឹកេសាភិបាលនេធនាគារ ABA។

ដោយបានបញ្ចប់ការសិកេសាថា្នេក់ MBA បេកបដោយោគជ័យខ្ពស់ពីសាលា Cass Business School សកលវិទេយាល័យ City University 

London នៅឆ្នេំ 2013 និងបានទទួលចំណាត់ថា្នក់ជសេដ្ឋវិទូព ី Kazakh State Academy of Management នៅឆ្នេំ 1996។ លោកបានាប់ 
ផ្តើមអាជីពការងារនៅឆ្នេំ 1997 ក្នុងនាយកដ្ឋេនរតនាគារនេកេសួង ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាធរណរដ្ឋកាហេសាក់សា្ថេន។ នៅចនោ្លេះឆ្នេំ 1998 និងឆ្នេំ 
2005 លោកបានកាន់មុខតំណេងជ ថា្នេក់គេប់គេងនៅនាយកដ្ឋេនតេួតពិនិតេយធនាគារក្នុងធនាគារជតិនេកាហេសាក់សា្ថេន ជមួយកេុមហ៊ុន 
ជតិមួយចំនួន និងសមាគមសាប័នហិរញ្ញវត្ថុកាហេសាក់សា្ថេន។ ាប់ពីឆ្នេំ 2006 ដល់ឆ្នេំ 2007 លោកបានបមេើការងារឱេយកេុមហ៊ុន Tsesnabank 

(Astana កាហេសាក់សា្ថេន) ជអនុបេធន និងអនុបេធនទីមួយនេកេុមបេឹកេសាគណៈគេប់គេង។ នៅខេមីនា ឆ្នេំ 2007 លោក Madi បានផ្លេស់ទៅ 
បមេើការងារអោយអាជីវកម្មមូលធនឯកជនក្នុងបេទេសអ៊ុយបេគីសា្ថេន (Tashkent)។ នៅខេមីនា ឆ្នេំ 2009 លោកតេូវបានតេងតាំងជនាយក 
បេតិបត្តិរបស់ធនាគារ ABA (កម្ពុជ) ដេលលោកបាន បមេើការងារនេះរហូតដល់ខេមិថុនា ឆ្នេំ 2012។ ាប់តាំងពីនោះមក លោកបន្តការងារ 
របស់ខ្លួនជមួយធនាគារ ABA ក្នុងនាមជនាយកបេតិបត្តិនេកេុមបេឹកេសាភិបាល។

លោក Yves Jacquot បានបញ្ចប់ការសិកេសាពីសាលា ESSEC នៅបេទេសបារាំង។ នៅចនោ្លេះឆ្នេំ ១៩៨០ ដល់ឆ្នេំ ១៩៩៣  លោកបានកាន់មុខ 
តំណេងផេសេងៗជចេើន ដេលរួមមានមុខតំណេងជអគ្គនាយកនៅក្នុងធនាគារ និងគេឹះសា្ថេនហិរញ្ញវត្ថុផេសេងៗនៅបេទេសបារាំង ក៏ដូចជ 
នៅក្នុងវិស័យធនាគារលក់រាយ ទីផេសារវិនិ�គ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពេមទាំងនៅក្នុងវិស័យគេប់គេងទេពេយសកម្មផងដេរ។

លោកបានចូលបមេើការងារនៅ BRED Banque Populaire កាលពីឆ្នេំ ១៩៩៣ ហើយបនា្ទេប់មកលោកបាន កា្លេយជអគ្គនាយករងនេធនាគារ 
នេះ និងជអគ្គនាយកនេធនាគារ COFIBRED ជកេុមហ៊ុនដេលកាន់កាប់កេុមហ៊ុនបុតេសម្ព័ន្ធរបស់កេុមហ៊ុនមេ។

ជពិសេស លោកគជឺបេធនផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានវិទេយា អ្នកគេប់គេងការិយល័យផ្ទេក្នុងទាំងអស់ និងជបេធនផ្នេករដ្ឋបាលទូទៅរបស់ 
ធនាគារផងដេរ។ លើសពីនេះទៀត លោកបានទទួលតំណេងជអនុបេធន    គណៈកមា្មេធិការឥណទាន និងជបេធនគណៈកមា្មេធិការ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ពេមទាំងជបេធនគណៈកមា្មេធិការគេប់គេងហានិភ័យសមេេប់កេុមហ៊ុនបុតេសម្ព័ន្ធផងដេរ។    លោកបានគេប់គេងសកម្មភាព 
សខំាន់ ៗ របស់ធនាគារនេះ នៅក្នុងវិស័យទូទាត់ និងបានទទួលបន្ទុកលើផ្នេកបទពិសោធន៍ច្នេបេឌិតផងដេរ។

លោក Jacquot ក៏បានលើកកម្ពស់ និងគេប់គេងកំណើនខាងកេេរបស់កេុមហ៊ុនមេទាំងនៅក្នុងបេទេសបារាំង និងកេេបេទេសបារាំងផងដេរ 
ដូចជនៅអឺរ៉ុប អាសុីបា៉េសុីហ្វិក និងអាហ្វេិកជដើម។

លោក Yves បានចូលជសមាជិកកេុមបេឹកេសាភិបាលនេធនាគារ ABA នៅថ្ងេទី ២០ ខេឧសភា ឆ្នេំ ២០១៤។

 
លោក Tokobayev មានបទពិសោធន៍ផ្នេកគេប់គេងរយៈពេល ១៥ឆ្នេំនៅក្នុង វិស័យធនាគារ។ ដោយបានបញ្ចប់ការសិកេសា 
ពីសាលា Kazakh State Academy of Management នៅឆ្នេំ១៩៩៥ លោក Nurlan បានអភិវឌេឍជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួន 
នៅក្នុងគេឹះសា្ថេន ហិរញ្ញវត្ថុកំពូលៗ នៅក្នុងបេទេសនេះ ដូចជនៅ ធនាគារជតិនេកាហេសាកស់ា្ថេន កេុមហ៊ុន បេេតិោគ 
កាហេសាក់សា្ថេន (Kazakhstan Mortgage Company) ទីភា្នេក់ងារនិយ័តកម្ម និងគេប់គេងទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋកាហេសាក់ (Kazakh 
State Agency for Regulation and Supervision of Financial Market) ពេមទាំងកេុមហ៊ុនជចេើនទៀត។

ាប់ពីឆ្នេំ២០០៧ រហូតដល់ឆ្នេំ២០១៤ លោក Tokobayev បានគេប់គេងធនាគារស្តង់ដរឥណទាន Uzbekistan (Credit-
Standard Bank, Uzbekistan) ក្នុងមុខតំណេងជបេធនកេុមបេឹកេសាភិបាល ហើយសេបពេលជមួយគា្នេនេះលោក កជ៏ 
បេធនការយិល័យទីបេឹកេសារបស់អគ្គនាយកផងដេរ។

លោក Tokobayev បានបមេើការងារជអភិបាលឯករាជេយនេកេុមបេឹកេសាភិបាលនៅក្នុងធនាគារ ABA តាំងពីឆ្នេំ ២០១១ 
មកម៉្លេះ។

Damir Karassayev 
បេធនកេុមបេឹកេសាភិបាល

maDi aKmambet 
អភិបាលនេកេុមបេឹកេសាភិបាល

NurlaN toKobayev 
អភិបាលឯករាជេយនេកេុមបេឹកេសាភិបាល

etieNNe CheNevier 
អភិបាលឯករាជេយនេកេុមបេឹកេសាភិបាល

yves JaCquot 
អភិបាលនេកេុមបេឹកេសាភិបាល

កេុមបេឹកេសាភិបាល
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បណា្ដេញសាខាធនាគារ ABA
ទីសា្ន្រក់ការកណា្ត្រល 
អគារលេខ148 មហាវិថីពេះសីហន ុ
សងា្កេត់បឹងកេងកង1 ខណ្ឌចំការមន រាជធនីភ្នំពេញ 
បេអប់សំបុតេ 2277 
ផ្នេកបំរីសេវាអតិថិជន 24/7 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 23 225 333   
ទូរសារ (855) 23 216 333  
 info@ababank.com 
www.ababank.com.kh 
SWIFT: ABAAKHPP

សាខាច្របារអំពៅ 
ផ្ទះលេខ៦០១  ផ្លូវជតិលេខ ១ ភូមិ ដើមស្លេង  
សងា្កេត់ចេបារអំពៅ ២ ខណ្ឌមានជ័យ  រាជធនីភ្នំពេញ 
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 929

សាខាបាត់ដំបង 
ផ្ទះលេខ ២០៥-២០៧, ផ្លូវលេខ ៣, ភូមិកម្មករ, 
សងា្កេត់សា្វេយប៉េ, កេុងបាត់ដំបង, ខេត្តបាត់ដំបង          
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 839

សាខាកំពង់ធ ំ
ផ្ទះលេខ ០១៩ ផ្លូវជតិលេខ៦ ភូមិកំពង់កេៅ 
សងា្កេត់កំពង់កេៅ កេុងស្ទឹងសេន ខេត្តកំពង់ធំ 
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 429

សាខាកំពត 
ផ្ទះលេខ១៤ ផ្លូវឯករាជេយ ភូមិ ១ឧសភា 
សងា្កេត់កំពង់កណា្ដេល កេុង កំពត  ខេត្តកំពត 
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 959

សាខាម៉្រស្រទុង 
អគារលេខ ១៥១ E0-E1-E2 មហាវិថីម៉េសេទុង 
រាជធនីភ្នំពេញ ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 23 216 135

សាខាក្រុងប៉្រយប៉្រត 
ផ្ទះលេខ A០៩២ ផ្លូវជតិលេខ៥ ភូមិប៉ាេលិលេយេយ២ 
សងា្កេត់កេុងប៉េយប៉េត ខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ  
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 019

សាខាពោធិ៍សសាត់  
ផ្ទះលេខ ៦៣៧ -៦៣៨ ផ្លូវជតិលេខ៥ ភូមិរា៉េ 
សងា្កេត់ផ្ទះពេេ កេុង ពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ 
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 969

សាខាសៀមរាប 
លេខ ០១-០៤ ផ្លូវទេពវងេស ភូមិមណ្ឌល២ 
សងា្កេត់សា្វេយដង្គំ ខេត្តសៀមរាប 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 829

សាខាតាខ្ម្រ 
ផ្ទះលេខ ៥៣០ ផ្លូវ១០៧/២១  សងា្កេត់តាខ្មេ  
កេុងតាខ្មេ ខេត្តកណា្ដេល ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 919

សាខាទឹកថ្ល្រ 
ផ្ទះលេខ ៣៩-៤១អា មហាវិថីសហព័ន្ឋរុសេសុី 
សងា្កេត់ទឹកថា្លេ ខណ្ឌសេនសុខ រាជធនីភ្នំពេញ 
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ   
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 849 

សាខាចោមចៅ 
ផ្ទះលេខ ៨២៤  ផ្លូវជតិលេខ ៤ ភូមិ ពេេពេើងជើង 
សងា្កេត់ចោមចៅ ខណ្ឌដង្កេ  រាជធនីភ្នំពេញ 
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 939

សាខាកំពង់ចាម 
ផ្ទះលេខ៣១ ផ្លូវពេះមុនីវងេស សងា្កេត់កំពង់ាម 
កេុងកំពង់ាម ខេត្តកំពង់ាម 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 879 

សាខាកំពង់ឆ្ន្រំង 
ផ្ទះលេខ E៦១៤ ផ្លូវជតិលេខ៥ ភូមិសេេពេីង 
សងា្កេត់កំពង់ឆ្នេំង កេុងកំពង់ឆ្នេំង ខេត្តកំពង់ឆ្នេំង 
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 039

សាខាកំពង់ស្ពឺ 
ផ្ទះលេខ៣៤៦  ផ្លូវជតិលេខ៤ ភូមិ  ពាណិជ្ជកម្ម    
ឃុំ /  សងា្កេត់  រការធំ   សេុក/ខណ្ឌ  ចេបារមន ខេត្ត  
កំពង់ស្ពឺ  ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ។ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 949

សាខាសា្វ្រយរៀង 
ផ្ទះលេខ ២០ ផ្លូវជតិលេខ១ ភូមិរូមោ 
សងា្កេត់ ពេេឆ្លេក់ កេុងសា្វេយរៀង ខេត្តសា្វេយរៀង  
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 029

សាខាព្រះសីហនុ 
ផ្ទះលេខ ១៣១ ភូមិ ១ ផ្លូវឯករាជេយ  សងា្កេត់ ២ ខណ្ឌ 
មិត្តភាព  កេុង ពេះសីហនុ ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 899 

សាខាស្ទឹងមានជ័យ 
ផ្ទះលេខ២០ បេ ២១បេ ផ្លូវមុនីរ៉េត ២១៧ 
សងា្កេត់ស្ទឹងមានជ័យ រាជធនីភ្នំពេញ      
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 889  

សាខាទួលគោក 
ផ្ទះលេខ ១០អា  ប្លុក A៧E0១២ ផ្លូវលេខ២៨៩  
កេងផ្លូវ៥១៦ សងា្កេត់បឹងកក់១  ខណ្ឌទួលោក  
រាជធនីភ្នំពេញ ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 859

សាខាផ្រសារធំថ្ម ី
ផ្ទះលេខ 60Eo ផ្លូវ 136 សងា្កេត់ផេសារថ្មី 
3 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធនីភ្នំពេញ 
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 979

សាខាកណា្ត្រល 
អគារលេខ ៤៤៣អា មហាវិថីពេះមុនីវងេស 
រាជធនីភ្នំពេញ ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 199 

សាខាបូរីកីឡា 
កេងផ្លូវ ១៣៤ និង ១៦៩ សងា្កេត់វាលវង ់
ខណ្ឌ៧មករា ភ្នំពេញ ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 869

សាខាសម្ត្រចសុធារស 
ផ្ទះលេខ១៦៧  ផ្លូវសម្តេចសុធរស 
សងា្កេត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន  រាជធនីភ្នំពេញ 
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 983

សាខាតាក្រវ 
ផ្ទះលេខ ១៧៨២ ផ្លូវជតិលេខ២ ភូមិ ឡូរី 
ឃុំរកាក្នុង សេុកដូនកេវ កេុងដូនកេវ ខេត្តតាកេវ 
ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 909

សាខាសា្ត្រតចាស់ 
អគារលេខ 26AE0-E1-E2  ផ្លូវលេខ 70  
សងា្កេត់សេះចក  ខណ្ឌដូនពេញ  រាជធនីភ្នំពេញ 
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 819

របាយយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ
រួមដេលបានធ្វើ
សវនកម្ម

27 របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ

32 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

34 តារាងតុល្រយការ

35 របាយការណ៍លទ្ធផល

36 របាយការណ៍ស្តពីីបម្រ្របម្រលួមូលធន

37 របាយការណ័៍លំហូរទឹកប្រ្រក់

38 កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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ព័ត៌មានអំពីធនាគារ របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ធនាគារ	

ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ	

ទីស្នេក់ការចុះបញ្ជី	

ភាគទុនិក	

កេុមបេឹកេសាភិបាល	

អ្នកគេប់គេង

សវនករ

កេុមបេឹកេសាភិបាល	 មានសេចក្ដីោមនសេសរីករាយ	 សូមបង្ហេញជូននូវរបាយការណ៍របស់កេុមបេឹកេសាភិបាល	 និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់	 ធនាគារ	
វឌេឍនៈអាសុី	ចំកាត់	ហៅកាត់ថា	("ធនាគារ")	ដេលបានធ្វើ	សវនកម្មរួច	សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014	។

សកម្មភាពចមេបង

សកម្មភាពចម្របងរបស់ធនាគារ រួមមានការធ្វើប្រតិបត្តិការលើាល់សកម្មភាពាជីវកម្មធនាគារ និងការផ្ដល់នូវស្រាកម្មវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលាក់ព័ន្ធ 
ផ្រស្រងៗទៀតនៅក្នុងព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ពុំមានការផ្ល្រស់ប្តូររជាារវន្តលើសកម្មភាពចម្របងរបស់ធនាគារនៅក្នុងងឆ្រំហិរញ្ញវត្ថុុ្រះទ្រ ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូរ ងឆ្រំ 2014 មានដូច ខាងក្រ្រម៖

ភាគលាភ

ពុំមានការប្រកាស ឬការប្រងច្រកភាគលាភ ហើយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក៏មិនបានស្នើឲ្រយមមានការបង់ភាគលាភសម្រ្រប់ការិយបរិច្រ្ឆទុ្រះទ្រ ។

ដើមទុន

នៅថ្រ្ងទី 6 ខ្រ ឧសភា ងឆ្រំ 2014 Visor Growth Fund B.V ដ្រលជាភាគទុនិកដ្រលមានស្រ្រប់បានសម្រ្រចលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនចំនួន 7,000 
ភាគហ៊ុនទៅអោយ លោក Damir Karassayev ដោយត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅថ្រ្ងទី 19 ខ្រ មិថុនា ងឆ្រំ 2014 និង ក្រសួង 
ាណិជ្ជកម្ម នៅថ្រ្ងទី 24 ខ្រ មិថុនា ងឆ្រំ 2014 ។

សម្រ្រប់ការិយបរិច្រ្ឆទុ្រះ ធនាគារបានបន្ថ្រមនូវដើមទុនដូចខាងក្រ្រម៖

 បន្ថ្រមដើមទុនពី 36,000,000 ដុលា្ល្រាម្ររិក ទៅ 39,996,000 ដុលា្ល្រាម្ររិក ដោយបានបន្ថ្រមភាគហ៊ុនចំនួន 3,996 ហ៊ុន អោយទៅធនាគារ  
 ជាតិន្រប្រទ្រសកាណាដា ដោយមានបុព្វលាភចំនួន 1,969,090 ដុលា្ល្រាម្ររិក។  ការបង្កើនដើមទុន ្ុរះបានទទួលការយល់ព្រមពីធនាគារជាតិ  
 ន្រកម្ពុជា នៅថ្រ្ងទី 26  ខ្រ មិថុនា  ងឆ្រំ 2014 និង ក្រសួងាណិជ្ជកម្មនៅ ថ្រ្ងទី 2 ខ្រ កក្កដា ងឆ្រំ 2014 ។

 បន្ថ្រមដើមទុនពី 39,996,000 ដលុា្ល្រាម្ររិក ទៅ 44,668,000 ដុលា្ល្រាម្ររិក តាមរយៈការបង្កើនភាគហ៊ុនចំនួន 4,672 ហ៊ុនអោយ 
 ទៅធនាគារជាតិន្រប្រទ្រសកាណាដា ដោយមានបុព្វលាភចំនួន 4,362,910 ដុលា្ល្រាម្ររិក ។ ការបង្កើនដើមទុន ្ុរះបានទទួលការយល់ព្រម 
 ពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅថ្រ្ងទី 25  ខ្រ សីហា  ងឆ្រំ 2014 និង ក្រសួងាណិជ្ជកម្មនៅថ្រ្ងទី 1 ខ្រ កកញ្រ ងឆ្រំ 2014 ។

 2014 2013

	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ពាន់រៀល	 ដុលា្លេរអាមេរិក	

	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ 9,347,300 38,090,246 5,157,081
ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ (1,864,985) (7,599,814) (1,109,165)

បេេក់ចំណេញសុទ្ធសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ 7,482,315  30,490,432 4,047,916

ធនាគារ វឌ្រឍនៈ ាសុី ចំកាត់

Co. 322/97E

អគារល្រខ 148 មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្ក្រត់បឹងក្រងកង I
ខណ្ឌចំការមន ាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា

លោក Damir Karassayev
ធនាគារជាតិន្រប្រទ្រសកាណាដា

លោក Damir Karassayev ប្រធានកុ្រមប្រឹក្រសាភិបាល
លោក Madi Akmambet អភិបាល
លោក Nurlan Tokobayev អភិបាល
លោក Yves Jacquot អភិបាល (ត្រងតាំងនៅថ្ង្រទី 20 ខ្រ ឧសភា ងឆ្រំ2014)
លោក Etienne Chennevier អភិបាល (ត្រងតាំងនៅថ្ង្រទី 20 ខ្រ ឧសភា ងឆ្រំ2014)
លោក Yermek Mazhekenov អភិបាល (លាល្រងនៅថ្ង្រទី 16 ខ្រ ឧសភា ងឆ្រំ2014)

លោក Askhat Azhikhanov នាយកប្រតិបត្តិ 
លោក Lee Young Ho នាយករងប្រតិបត្តិ
លោក Babu Ram Gyawali  នាយកផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ
លោក Bibhu Pandey  ប្រធាននាយកដា្ឋ្រនឥណទាន 
លោក Rasulov Zokhir នាយកទីផ្រសារ
លោក Galymzhan Temirov ប្រធានផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយា និងអភិវឌ្រឍន៏ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ
លោក Sanzhar Abdullayev ប្រធានផ្ន្រកប័ណ្ណ និង E-banking
លោក Long Phanith ប្រធានផ្ន្រកប្រតិបត្តិការប្រឡា
លោក Mey Polin ប្រធានផ្ន្រកអភិវឌ្រឍន៏ាជីវកម្ម

ខ្រភីអឹមជ្ជី ខ្រមបូឌា ចំកាត់
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របាយការណ៍ប្រាំងឆ្រំ     2014



បំណុលយថាហេតុ	និងបំណុលផេសេងៗទៀត

នាថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ុ្រះ ពុំមាន៖

ក. ការដាក់បក្ច្រំនូវទ្រព្រយមសកម្មណាមួយរបស់ធនាគារ ត្រូវបានធ្វើឡើងាប់តាំងពីថ្ង្រចុងការិយបរិច្ឆ្រទ ក្នុងការធានាចំោះបំណុលរបស់បុគ្គល
ណាមួយឡើយ ឬ

ខ. បំណុលយថាហ្រតុណាមួយដ្រលកើតមានឡើងចំោះធនាគារ ាប់តាំងពីថ្ង្រចុងការិយបរិច្ឆ្រទមក ក្រ្រអំពីប្រតិបត្តិការាជីវកម្មធម្មតារបស ់
ធនាគារ ។

តាមមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ពុំមានបំណុលយថាហ្រតុ ឬបំណុលផ្រស្រងៗទៀតរបស់ធនាគារ ដ្រលត្រូវបំព្រញ ឬាចនឹងត្រូវបំព្រញក្នុងអំឡុង 
ព្រល 12 ខ្រ បនា្ទ្រប់ពីកាលបរិច្ឆ្រទាយការណ៍ដ្រល នឹងធ្វើឱ្រយមមានផលប៉ះាល់ ឬាចនឹងប៉ះាល់ជាារវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបំព្រញ 
កាតព្វកិច្ច របស់ខ្លួនដូចដ្រលបានកំណត់ និងនៅព្រលដ្រលដល់ថ្ង្រកំណត់។

ការផ្លេស់ប្ដូរនេហេតុការណ៍

នាថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ុ្រះ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្រតុការណ៍ណាមួយដ្រលមិនបានវ្រកញ្រក នៅក្នុងរបាយការណ៍ុ្រះ ឬក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារ ដ្រលនឹងបណា្ត្រលឱ្រយមមានតួល្រខ ន្រចំនួនណាមួយដ្រលបានបង្ហ្រញនៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថមុានភាពមិនត្រមឹត្រវូោះទ្រ ។

បេតិបត្តិការមិនបេកេតី

តាមមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល លទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទហិរញ្ញវត្ថុុ្រះ មិនមានផលប៉ះាល់ជាារវន្តដោយសកម្មភាព 
ប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដ្រលមានលក្ខណៈជាារវន្ត និងមិនប្រក្រតីោះទ្រ។ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក៏មានមតិផងដ្ររថានៅក្នុងចោ្ល្រះ 
ព្រលាប់ពីថ្ង្រចុងការិយបរិច្ឆ្រទដល់ថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ុ្រះ ពុំមានចំណាត់ថាឆ្រក់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដ្រលមានលក្ខណៈ 
ជាារវន្ត និងមិនប្រក្រតីកើតមានទ្របើងដ្រលាចនំាឱ្រយមប៉ះាល់ដល់លទ្ធផល ន្រប្រតិបត្តកិាររបស់ធនាគារក្នងុ ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលរបាយការណ៍ ុ្រះបាន 
រៀបចំឡើងោះទ្រ ។

កេុមបេឹកេសាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដ្រលបានបម្រើការាប់តាំងពីការិយបរិច្ឆ្រទ ច្រញរបាយការណ៍ចុងក្រ្រយរួមមាន៖

លោក Damir Karassayev ប្រធាន
លោក Madi Akmambet អភិបាលប្រតិបត្តិ
លោក Nurlan Tokobayev អភិបាលឯកាជ្រយម
លោក Yves Jacquot អភិបាល (ត្រងតាំង ថ្រ្ងទី 20 ខ្រ ឧសភា ងឆ្រំ 2014)
លោក Etienne Chenevier អភិបាលឯកាជ្រយម (ត្រងតាំង ថ្រ្ងទី 20 ខ្រ ឧសភា ងឆ្រំ 2014)
លោក Yermek Mazhekenov អភិបាលឯកាជ្រយម (លាល្រង នៅថ្រ្ងទី 16 ខ្រ ឧសភា ងឆ្រំ 2014)

នៅថ្រ្ងទី 1 ខ្រ សីហា ងឆ្រំ 2014 លោក Damir Karassayev បានសម្រ្រច លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដ្រលមានស្រ្រប់ ចំនួន 4,372 ភាគហ៊ុន ទៅអោយធនាគារ 
ជាតិន្រប្រទ្រសកាណាដា ហើយបានទទួលការយល់ព្រមពី ធនាគារជាតិន្រកម្ពជា នៅថ្រ្ងទី 25 ខ្រ សីហា ងឆ្រំ 2014 និង ក្រសងួាណិជ្ជកម្ម នៅថ្រ្ងទី 1  
ខ្រ កកញ្រ ងឆ្រ ំ2014។

បនា្ទ្រប់ពីការិយបរិច្រ្ឆទបានបញ្ចប់នាថ្រ្ងទី 31 ខ្រ ធ្នូរ ងឆ្រ ំ 2014 ធនាគារបានបន្ថ្រមដើមទុនពី 44,668,000 ដុលា្ល្រាម្ររិក ទៅ 52,643,000 ដុលា្ល្រាម្ររិក 
តាមរយៈការបង្កើនភាគហ៊ុន ចំនួន 7,975 ហ៊ុន ហើយលោក Damir Karassayev បានធើ្វការផ្ទ្ររភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនចំនួន 700 ហ៊ុន ទៅអោយធនាគារជាតិ 
ន្រប្រទ្រស កាណាដា ។ ការបង្កើន និង ផ្ទ្ររដើមទុនុ្រះបានទទួលការយល់ព្រមពី ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅថ្រ្ងទី 5 ខ្រ មិនា  ងឆ្រំ 2015 ហើយធនាគារ 
កំពុងស្នើរសុំការទទួលយល់ព្រមពីក្រសួងាណិជ្ជកម្ម ។
 
ទុនបមេុង	និងសំវិធានធន

ពុំមានការប្រ្រប្រួលជាារវន្តន្រទុនបម្រុង និងសំវិធានធននៅក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទុ្រះទ្រ ក្រ្រពីការបង្ហ្រញ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុុ្រះ។

ឥណទាន	និងបុរេបេទានអាកេក	់និងជាប់សងេស័យ

មុនព្រលដ្រលរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រវូបានរៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានាត់ វិធានការដ្រលមានមូលដា្ឋ្រនសមរម្រយម ដើម្របីបក្ជ្រក់
ថាវិធានការទាក់ទងទៅនឹងការលុបបំបាត់ចោល ឥណទានាក្រក់និងបុរ្រប្រទាន និងធ្វើសំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្រស័យត្រវូបានធ្វើឡើង ហើយ 
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមានការជឿជាក់ថាាល់ឥណទានដ្រលបានដឹងថាមិនាចទារបាន ត្រវូបានលុបបំបាត់ចោល ហើយសំវិធានធនគ្រប់គ្រ្រន់ត្រូវបាន 
កំណត់ឡើងសម្រ្រប់ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យ ។

គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៏ុ្រះ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពីកាលៈទ្រសៈណាមួយ ដ្រលនឹងបណា្ត្រលឲ្រយមចំនួនន្រការលុបបំបាត់ចោល 
ឥណទានាក្រក់និងបុរ្រប្រទាន ឬចំនួនន្រការធ្វើសំវិធានធន លើឥណទានជាប់សង្រស័យនៅក្នុងរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុុ ្រះ មានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រ្រន់ 
រហូតដល់កម្រិតជាារវន្តណាមួយោះទ្រ ។

ទេពេយសកម្មចរន្ត

មុនព្រលដ្រលរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារត្រវូបានរៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានាត់វិធានការដ្រលមានមូលដា្ឋ្រនសមរម្រយម ដើម្របីបក្ជ្រក់ 
ថាបណា្ត្រទ្រព្រយមសកម្មចរន្តទំាងអស់ដ្រលបានកត់ត្រ្រ នៅក្នងុបញ្ជគីណ ្ុរយ្រយមរបស់ធនាគារ ហើយទំនងជាមានតម្ល្រមិនាចលក់បាននៅក្នងុប្រតិបត្តកិារ 
ាជីវកម្មធម្មតា ត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្រយមនៅស្មើនឹងតម្ល្រដ្រលគិតថានឹងាចប្រមូលបានជាក់ស្ដ្រង។ នាថ្ង្រច្រញរបាយការណ៏ុ្រះ ក្រុមប្រកឹ្រសាភិបាលពុំបាន 
ដឹងពីហ្រតុការណ៏ណាមួយ ដ្រលនឹងធ្វើឲ្រយមប៉ះាល់ដល់ការកំណត់តម្ល្រទ្រព្រយមសកម្មចរន្ត នៅក្នុងរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរបសធ់នាគារ ថាមានភាពមិន 
ត្រឹមត្រូវោះទ្រ ។

វិធីសស្តេាយតម្លេ	

នាថ្ង្រច្រញរបាយការណ៏ុ្រះ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្រតុការណ៏ណាមួយ ដ្រលនឹងធ្វើឲ្រយមបះ៉ាល់ដល់ការអនុវត្តវិធីាស្រ្តដ្រលមានកន្លងមក 
ក្នុងការាយតម្ល្រទ្រព្រយមសកម្ម និងបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវោះទ្រ ។

27 28

របាយការណ៍ប្រាំងឆ្រំ     2014



 % 1,000 ដលុា្ល្ររាម្ររិកក្នុងមួយភាគហ៊ុន

លោក Mr. Damir Karassayev 70 31,268

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធានាអះាងថា បានអនុវត្តនូវាល់តម្រូវការ ដូចមានាយការណ៍ខាងលើក្នុងការ រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ចុះហត្ថល្រខាដោយយោងទៅលើស្រចក្តីសម្រ្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលៈ

លោក	Askhat Azhikhanov 
នាយកបេតិបត្តិ

ាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ង្រទី 13 ខ្រ មីនា ងឆ្រំ 2015

ភាគហ៊ុនរបស់កេុមបេឹកេសាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ដ្រលនៅបំរើការនាចុងការិយបរិច្ឆ្រទ និងមានភាគហ៊ុននៅក្នុងធនាគារ មានដូចខាងក្រ្រម៖

អត្ថបេយោជន៍របស់កេុមបេឹកេសាភិបាល

នៅក្នុងនិងនាចុងការិយបរិច្ឆ្រទហិរញ្ញវត្ថុុ្រះ ពុំមានការរៀបចំណាមួយដ្រលមានធនាគារជាគូភាគីមួយក្នុងោលបំណងជួយដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសា 
ភិបាល ដើម្របីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៏ដោយមធ្រយា-បាយទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិតបំណុលពីធនាគារ ឬពីធនាគារដ៍ទ្រទៀតទ្រ ។

ាប់តាំងពីដើមការិយបរិច្ឆ្រទហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលណាមាឆ្រក់បានទទួល ឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយ 
(ក្រ្រពីអត្ថប្រយោជន៍ដ្រលបានទទួលដូចបានបង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្រយាធ្វើឡើងដោយធនាគារ ឬដោយ 
ក្រុមហ៊ុនាក់ព័ន្ធមួយ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដ្រលសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលោះជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយក្រុមហ៊ុនដ្រលសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 
ោះជាសមាជិក មានផលប្រយោជន៍ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុច្រើនមួយោះទ្រ លើកល្រងត្រការបង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ការទទួលខុសតេូវរបស់កេុមបេឹកេសាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល មានភារៈទទួលខុសត្រូវក្នងុការអះាងបក្ជ្រក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំឡើងយ៉្រងត្រឹមត្រូវ ដើម្របីចង្អុលបង្ហ្រញនូវភាព 
ត្រឹមត្រូវន្រា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនាថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូរ ងឆ្រំ 2014 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រ្រក់ សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន 
បញ្ចប់ ។  នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុុ ្រះ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលត្រួតពិនិត្រយមនៅការរៀបចំរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលរៀបចំដោយអ្នកគ្រប់គ្រង 
ាំបាច់ត្រូវ ៖

ក. អនុម័តនូវោលនយោបាយគណុ្រយ្រយម ដ្រលសមស្របដោយផ្អ្រកលើការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ា្រន់ប្រមាណយ៉្រងសមហ្រតុផល និងប្រុងប្រយ័ត្ន 
ហើយធ្វើការអនុវត្តប្រកបដោយសង្គតិភាព ។

ខ. អនុលោមទៅតាមស្តង់គណុ្រយ្រយមកម្ពុជា និងោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហ្រញ 
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបើមានការផ្ល្រស់ប្តូររពីុ ្រះ ដើម្របីបង្ហ្រញនូវភាពពិត និងត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវបង្ហ្រញ ពន្រយមល់ និងកំណត់បរិមាណ 
ឱ្រយមបានច្របាស់លាស់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

គ. រក្រសាទុកនូវបញ្ជីគណុ្រយ្រយមឱ្រយមបានគ្រប់គ្រ្រន់ និងប្រព័ន្ធន្រការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងឱ្រយមមានប្រសិទ្ធភាព ។
ឃ. រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អ្រកលើមូលដា្ឋ្រននិរន្តភាពន្រដំណើរការាជីវកម្ម លើកល្រងត្រមានករណីមិនសមស្របក្នុងការសន្មតថា 

ធនាគារនឹងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការាជីវកម្មនាព្រលអនាគត ដ្រលាចរំពឹងទុកបាន ។ និង
ង. ត្រួតពិនិត្រយម និងដឹកនាំធនាគារឱ្រយមមានប្រសិទ្ធភាពលើាល់ស្រចក្តីសម្រ្រចដ្រលមានារៈសំខាន់ទាំងឡាយ ដ្រលប៉ះាល់ដល់សកម្មភាព 

ប្រតិបត្តិការ និងដំណើរការរបស់ធនាគារ ហើយត្រូវប្រ្រកដថា កិច្ចការុ្រះត្រូវបានឆ្លុះបក្ច្រំងយ៉្រងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស ់
ធនាគារ ។

ភាគទុនិក      	ភាគហ៊ុន	 ចំនួនភាគហ៊ុនដេលបានចុះបញ្ជី
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មតិសវនកម្ម

ជាមតិរបស់យើងខ្ញុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថជុាារវន្តបានបង្ហ្រញនូវភាពត្រមឹត្រវូន្រា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថរុបស់ ធនាគារ វឌ្រឍនៈាសីុ ចំកាត់ នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូរ 
ងឆ្រំ 2014 ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រ្រក់របស់ធនាគារ សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ ដោយស្របទៅតាមស្តង់ដារគណុ្រយ្រយម 
កម្ពុជា និងោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាដ្រលាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

តំណាងក្រុមហ៊ុន ខេភីអឹមជ្ជី	ខេមបូឌា	ចំកាត់

ង៉េ	ហ៊ុយ
Audit Partner

ាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ង្រទី 13 ខ្រ មីនា ងឆ្រំ 2015

ជូនចំពោះភាគទុនិក
ធនាគារ	វឌេឍនៈអាសុី	ចំកាត់

យើងខ្ញុំ	បានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស	់ធនាគារ	វឌេឍនៈអាសីុ	ចំកាត	់ហៅកាត់ថា	(“ធនាគារ”)	ដេលរួមមានតារាងតុលេយការនាថ្ងេទី	31	
ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014	និងរបាយការណ៍លទ្ធផល	របាយការណ៍បមេេបមេួលមូលធន	និងរបាយការណ៍លំហូរទឹកបេេក់	សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់	
និងកំណត់សំគាល់	ដេលរួមមានសេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយេយសំខាន់ៗ	ពេមទាំង	ព័ត៌មានពនេយល់ផេសេងៗ	ដេលមានបង្ហេញៅទំព័រទី	9	
ដល់ទី	60	។

ការទទួលខុសតេូវរបស់អ្នកគេប់គេងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

អ្នកគ្រប់គ្រង មានភារៈទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំ និងការបង្ហ្រញនូវភាពត្រឹមត្រូវន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុុ្រះ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ 
គណុ្រយ្រយមកម្ពុជា និងោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ដ្រលាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងទទួលខុសត្រូវ លើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយមផ្ទ្រក្នុង ដ្រលអ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់ថាមានភាពាំបាច់សម្រ្រប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុឱ្រយម 
ជៀសផុតពីការបង្ហ្រញខុសជាារវន្ត ដោយារត្រការក្ល្រងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង ។

ការទទួលខុសតេូវរបស់សវនករ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ គឺការបញ្ច្រញមតិលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាងុ្រះដោយផ្អ្រកទៅលើការ ធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។  យើងខ្ញុំបានធ្វើ 
សវនកម្ម ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិន្រកម្ពជុា ។  ស្តង់ដារទំាងោះ តម្រវូឱ្រយមយើងខ្ញុអំនុវត្ត ទៅតាមតម្រវូការក្រមសីលធម៌ និងគ្រ្រង 
និងធ្វើសវនកម្ម ដើម្របីទទួលបាននូវអំណះអំណាងយ៉្រងសមហ្រតុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានការបង្ហ្រញខុសជាារវន្តទ្របើយ ។ 
 
ការធ្វើសវនកម្ម រួមមានការអនុវត្តនូវបណា្ត្រនីតិវិធីត្រួតពិនិត្រយម ដើម្របីទទួលបាននូវភស្តុតាងដ្រលទាក់ទងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រ្រក់ និងការលាតត្រដាង 
ព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  ការជ្រើសរើសនីតិវិធីទាំងុ្រះ គឺផ្អ្រកទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងខ្ញុំ ដ្រលរួមមានការបា៉្រន់ប្រមាណទៅលើ
ហានិភ័យ ដ្រលមានផលប៉ះាល់ដល់ការបង្ហ្រញខុសជាារវន្តន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលបណា្ត្រលមកពីការក្ល្រងបន្លំ ឬ កំហុសឆ្គង។  នៅក្នុងការ
បា៉្រន់ប្រមាណហានិភ័យទាំងោះ យើងខ្ញុំធ្វើការពិារណាទៅលើការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង ដ្រលាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំ និងការបង្ហ្រញនូវភាពត្រឹមត្រូវ 
ន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្របីធ្វើសវនកម្មឱ្រយមសមស្របទៅតាមកាលៈទ្រសៈ ប៉ុន្ត្រមិនម្រនក្នុងោលបំណងដើម្របីបញ្ច្រញមតិទៅលើ ប្រសិទ្ធភាព  
ន្រការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នងុរបស់ធនាគារឡើយ ។  ការធ្វើសវនកម្មក៏រួមមានការាយតម្ល្រទៅលើភាពសមស្រប ន្រោលនយោបាយគណ ្ុរយ្រយម ដ្រលធនាគារ 
បានប្រើប្រ្រស់ និងភាពសមហ្រតុផលន្រ ការបា៉្រនា់្ម្រនគណុ្រយ្រយមសំខាន់ៗ ដ្រលធ្វើឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងការាយតម្ល្រ លើការបង្ហ្រញ 
ន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដ្រលយើងខ្ញុំប្រមូលបានមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រ្រន់ និងសមស្រប សម្រ្រប់ជាមូលដា្ឋ្រនក្នុងការបញ្ច្រញមតិសវនកម្ម 
របស់យើងខ្ញុំ ។

របាយការណ៍របស់សវនករឯកាជ្រយម
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	 កំណត់សំគាល់	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ពាន់រៀល		 ដលុា្លេរអាមេរិក

	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

ចំណូលពីការប្រ្រក ់ 18 31,156,150 126,961,311 21,635,962

ចំណាយលើការប្រ្រក់ 19 (13,363,194) (54,455,016)  (10,273,927)

ចំណូលសុទ្ធពីការបេេក ់  17,792,956 72,506,295 11,362,035

ថ្ល្រឈ្នូរល និងកម្រ្រជើងាសុទ្ធ 20 6,723,553 27,398,478 3,895,221

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ 21 59,492 242,430 647,574

ចំណាយបុគ្គលិក 22 (5,949,332)  (24,243,528) (3,508,651)

ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបបាល 23 (7,793,041)  (31,756,642) (5,107,372)

រំលស់  (1,232,008) (5,020,433) (756,783) 

បេេក់ចំណេញពីបេតិបត្តិការ  9,601,620  39,126,600  6,532,024

សំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរ្រប្រទានខាតបង ់ 7 (254,320) (1,036,354) (1,345,743)

បេេក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ	និងចំណាយហិរញ្ញបេបទាន  9,347,300  38,090,246  5,186,281

ចំណាយហិរញ្ញប្របទាន  - - (29,200)

បេេក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ  9,347,300 38,090,246 5,157,081

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 16(c) (1,864,985) (7,599,814) (1,109,165)

បេេក់ចំណេញសុទ្ធសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ  7,482,315 30,490,432 4,047,916

 កំណត់សំគាល់	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ពាន់រៀល		 ដុលា្លេរអាមេរិក

	 	 	 (កំណត់សំគាល	់4)

ទេពេយសកម្ម

ាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ 5 25,746,874 104,918,512 13,264,616 

ប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់តម្កល់ នៅធនាគារនានា 6 86,502,567 352,497,961  53,232,629 

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ផ្តល់ដល់អតិថិជន - សុទ្ធ 7 269,887,238 1,099,790,495 176,649,399

វិនិយោគមូលធន  25,588 104,271 25,588

វិនិយោគមូលប័ត្រ 8 50,300,121 204,972,993 33,401,590

ទ្រព្រយមរឹបអូសបាន 9 4,615,790 18,809,344 481,303

ទ្រព្រយមសកម្មផ្រស្រងៗ 10 6,403,439 26,094,011 4,281,177

ប្រ្រក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្របាប់ នៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា 11 54,322,190 221,362,924 37,181,489

ទ្រព្រយមសកម្មអរូបិយ 12 1,887,914 7,693,250 1,681,370

ទ្រព្រយម និងបរិកា្ខ្ររ 13 5,267,714 21,465,935 2,526,675

សរុបទេពេយសកម្ម  504,959,435  2,057,709,696  322,725,836

បំណុល	និងមូលធន

បំណុល

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និង ធនាគារផ្រស្រងៗ 14 433,424,080 1,766,203,126 276,937,867

បំណុលផ្រស្រងៗ 15 5,703,045 23,239,908 3,185,180

សំវិធានធនសម្រ្រប់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 16(a) 1,451,084 5,913,167 789,559

បំណុលពន្ធពន្រយារ 16(b) 366,913 1,495,170 281,232

សរុបបំណុល  440,945,122 1,796,851,371 281,193,838

មូលធន

ដើមទុន 17 44,668,000 182,022,100 36,000,000

បុព្វលាភភាគហ៊ុន  6,332,000 25,802,900 -

ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក  13,014,313 53,033,325 5,531,998 

សរុបមូលធន  64,014,313 260,858,325 41,531,998

សរុបបំណុល	និងមូលធន  504,959,435 2,057,709,696 322,725,836

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជ្រប់ជាមួយ គឺជាផ្ន្រកមួយន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុុ្រះ ។

តាាងតុល្រយមការ
នាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014

 2014 2013

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជ្រប់ជាមួយ គឺជាផ្ន្រកមួយន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុុ្រះ ។

របាយការណ៍លទ្ធផល
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014

 2014 2013
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	 កំណត់សំគាល់	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ពាន់រៀល	 ដលុា្លេរអាមេរិក

	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

លំហូរទឹកបេេក់ពីសកម្មភាពបេតិបត្តិការ

ាច់ប្រ្រក់សុទ្ធទទួលបានពី សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ  24 21,031,821  85,704,671  5,177,282

     

លំហូរទឹកបេេក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទ្រព្រយម និងបរិកា្ខ្ររ  (3,870,194) (15,771,041) (1,746,271)

ការទិញទ្រព្រយមសកម្មអរូបិយ  (383,181) (1,561,463) (128,876)

ាច់ប្រ្រក់ទទួលបានពីការលក់ទ្រព្រយម និងបរិកា្ខ្ររ  102,182 416,392 14,986

ាច់ប្រ្រក់ទទួលបានពីការលក់ ទ្រព្រយមរឹបអូសបាន  405,367 1,651,871 -

     

សច់បេេក់សុទ្ធបេើបេេស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ  (3,745,826) (15,264,241) (1,860,161)

     

លំហូរទឹកបេេក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបេបទាន

ាច់ប្រ្រក់ទទួលបានពីការបោះ ភាគហ៊ុនបន្ថ្រម  15,000,000 61,125,000 -

     

សច់បេេក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាព	ហិរញ្ញបេបទាន  15,000,000 61,125,000 -

     

ការកើនឡើងសុទ្ធនេសច់បេេក់	និងសច់បេេក់សមមូល  32,285,995  131,565,430  3,317,121 

សច់បេេក់	និងសច់បេេក់សមមូល	នាដើមការិយបរិច្ឆេទ  37,877,507  154,350,841  34,560,386

សច់បេេក់	និងសច់បេេក់សមមូល នាចុងការិយបរិច្ឆេទ 25 70,163,502  285,916,271  37,877,507

 ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដលុា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក

សមតុល្រយមនាថ្ង្រទី 1 ខ្រ មកា ងឆ្រំ 2013 36,000,000 - 1,484,082 37,484,082

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ - - 4,047,916 4,047,916
     
សមតុលេយនាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2013 36,000,000 - 5,531,998 41,531,998

     
សមតុល្រយមនាថ្ង្រទី 1 ខ្រ មកា ងឆ្រំ 2014 36,000,000 - 5,531,998 41,531,998

ការបន្រ្ថមដើមទុន 8,668,000 6,332,000 - 15,000,000

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ - - 7,482,315 7,482,315
     
សមតុលេយនាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014 44,668,000 6,332,000 13,014,313 64,014,313

     
សមតុលេយនាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014	 182,022,100 25,802,900 53,033,325 260,858,325

(សមមូលនឹងពាន់រៀល	-	កំណត់សំគាល់	4) 

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជ្រប់ជាមួយ គឺជាផ្ន្រកមួយន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុុ្រះ ។

របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រ្របម្រួលមូលធន
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014

	 ដើមទុន	 បុព្វលាភភាគហ៊ុន	 បេេក់ចំណេញរកេសាទុក	 សរុប

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា្ជ្រប់ជាមួយ គឺជាផ្ន្រកមួយន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុុ្រះ ។

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រ្រក់
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014
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1. អំពីធនាគារ	និងសកម្មភាពចមេបង	

ធនាគារ វឌ្រឍនៈាសុី ចំកាត់ ហៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) បានាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការាជីវកម្ម នៅថ្ង្រទី 25 ខ្រតុលា ងឆ្រំ 1996 និងបានចុះបញ្ជ ី
ជាមួយក្រសួងាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ង្រទី 25 ខ្រ តុលា ងឆ្រំ 1996 ក្រ្រមការចុះបញ្ជីល្រខ Co-079/96E ។ ធនាគារបានាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅថ្ង្រទី 25 
ខ្រ តុលា ងឆ្រំ 1996 ។ នៅថ្ង្រទី 28 ខ្រ វិច្ឆិកា ងឆ្រំ 2006 ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា បានផ្តល់ាជា្ញ្រប័ណ្ណអចិន្ត្រ្រយ៍ ល្រខ 14 ដល់ធនាគារ ។

ការិយល័យចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស្ថតិនៅ អគារល្រខ ១៤៨ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្ក្រត់ បឹងក្រងកង ខណ្ឌចំការមន ាជធានីភ្នំព្រញ 
ព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សកម្មភាពចម្របងរបស់ធនាគារ គឺការផ្តល់នូវស្រាកម្មធនាគារ និងស្រាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្រលាក់ព័ន្ធនៅក្នុងព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ពុំមានការ 
ផ្ល្រស់ប្តូររជាារវន្តទៅលើសកម្មភាពចម្របងរបស់ធនាគារនៅក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទុ្រះទ្រ ។

ធនាគារមានបុគ្គលិកសរុប 702 នាក់ នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូរ ងឆ្រំ 2014 (ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូរ ងឆ្រំ 2013៖ 444នាក់) ។

2. មូលដ្ឋេននេការរៀបចំ

ក.		 របាយការណ៍អនុលោមភាព

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណុ្រយ្រយមកម្ពុជា និង ោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រ
កម្ពុជាាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រវូបានអនុម័តឲ្រយមច្រញផ្រសាយដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល នៅថ្ង្រទី13 ខ្រ មីនា ងឆ្រំ 2015 ។

ខ.	 មូលដ្ឋេននេការាស់វេង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រវូបានរៀបចំឡើងទៅតាមមូលដា្ឋ្រនតម្ល្រដើមដំបូង ។

គ.		 រូបិយប័ណ្ណសមេេប់មុខងរ	និងសមេេប់កំណត់បង្ហេញ	

រូបិយប័ណ្ណជាតិន្រព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺប្រ្រក់រៀល។ ដោយារធនាគារធ្វើប្រតិបត្តិការ និងកត់ត្រ្រាល់បញ្ជីគណុ្រយ្រយមរបស់ខ្លួនផ្អ្រក 
លើមូលដា្ឋ្រនប្រ្រក់ដុលា្ល្ររាម្ររិក អ្នកគ្រប់គ្រងបានកំណត់ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររាម្ររិក ជារូបិយប័ណ្ណមុខងរ និងសម្រ្រប់កំណត់បង្ហ្រញព្្រ្រះា 
ឆ្លុះបក្ច្រំងពីខ្លឹមារស្រដ្ឋបកិច្ចន្រប្រភពព្រឹត្តិការណ៍ និងកាលទ្រសៈរបស់ធនាគារ ។

សកម្មភាពប្រតិបត្តិការជារូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងៗទៀតក្រ្រពីប្រ្រក់ដលុា្ល្ររាម្ររិក ត្រវូបានប្តូររទៅជាប្រ្រក់ ដលុា្ល្ររាម្ររិក ដោយប្រើអត្រ្រប្តូររប្រ្រក់
នៅថ្ង្រប្រតិបត្តិការោះ ។  សមតុល្រយមន្រទ្រព្រយមសកម្មរូបិយវត្ថុ និងបំណុលរូបិយវត្ថុនាកាលបរិច្ឆ្រទាយការណ៍ ដ្រលជារូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងទៀត 
ក្រ្រពីប្រ្រក់ដលុា្ល្ររាម្ររិក ត្រូវបានប្តូររទៅជាប្រ្រក់ដលុា្ល្ររាម្ររិកដោយប្រើអត្រ្រនាកាលបរិច្ឆ្រទោះ ។ ភាពលំអៀងពីការប្តូរររូបិយប័ណ្ណដ្រល 
កើតមកពីការប្តូររោះត្រូវបានទទួលា្គ្រល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។

ឃ.	 ការបា៉េន់ស្មេន	និងការវិនិច្ឆ័យ

ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តម្រូវឱ្រយមអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការវិនិច្ឆ័យ បា៉្រន់ា្ម្រន និងសន្មតដ្រល មានផលប៉ះាល់ដល់ការអនុវត្តនូវោល 
នយោបាយគណុ្រយ្រយម និងចំនួនន្រទ្រព្រយមសកម្ម បំណុល ចំណូល និងចំណាយដ្រលបានាយការណ៍ ។  លទ្ធផលជាក់ស្ត្រងាចខុសពីការ 
បា៉្រន់ា្ម្រនទាំងោះ ។ 

ការបា៉្រន់ា្ម្រន និងការសន្មតដ្រលាក់ព័ន្ធត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយមជាប្រាំ ។  ការក្រប្រ្រលើការបា៉្រន់ា្ម្រនគណុ្រយ្រយមត្រូវបានទទួលា្គ្រល់ និង 
កត់ត្រ្រនៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលការបា៉្រន់ា្ម្រនោះ ត្រូវបានក្រប្រ្រ និងការិយបរិច្ឆ្រទអនាគតដ្រលប៉ះាល់ដោយការក្រប្រ្រុ្រះ ។

ការបា៉្រន់ា្ម្រន និងការវិនិច្ឆ័យគណុ្រយ្រយមចម្របង ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ រួមមានការបា៉្រន់ា្ម្រននូវចំនួន 
ដ្រលាចប្រមូលបានមកវិញពីឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ដ្រលបានបង្ហ្រញនៅក្នងុោលនយោបាយគណ ្ុរយ្រយមដោយឡ្រកក្នងុកំណត់សំគាល់ 
ទី 3 (ង) ។

3. គោលនយោបាយគណនេយេយសំខាន់ៗ	

ោលនយោបាយគណុ្រយ្រយមសំខាន់ៗ ដ្រលបានប្រើប្រ្រស់ដោយធនាគារ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុុ្រះមានដូចខាងក្រ្រម ។ 
ោលនយោបាយទាំ្រងុ្រះ ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់គ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទទាំងអស់ដ្រលបានបង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុុ្រះប្រកបដោយ
សង្គតិភាព ។

ក.	 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្រព្រយមសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ រួមមានាច់ប្រ្រក់ និងាច់ប្រ្រក់សមមូល ការផ្តល់ឥណទាន ទ្រព្រយមសកម្មផ្រស្រងៗ ប្រ្រក់បញ្ញើ 
និងបំណុលផ្រស្រងៗ ។  ោលនយោបាយ គណុ្រយ្រយមលើការទទួលា្គ្រល់ និងការាយតម្ល្រនូវសមាសធាតុទាំងុ្រះ ត្រូវបានបង្ហ្រញនៅក្នុង 
ោលនយោបាយគណុ្រយ្រយមដោយឡ្រកពីគាឆ្រ ។

ខ.	 សច់បេេក់	និងសច់បេេក់សមមូល

ាច់ប្រ្រក់ និងាច់ប្រ្រក់សមមូលរួមមានាច់ប្រ្រក់ និងសមតុល្រយមធនាគារ ប្រ្រក់បញ្ញើគា្ម្រនកាលកំណត់ និងការវិនិយោគរយៈព្រលខ្លីដ្រល
ាចប្តូររជាាច់ប្រ្រក់បានក្នុងរយៈព្រល 3 ខ្រ ឬតិចជាងុ្រះ ាប់ពីព្រលបានទិញ និងាចប្តូររជាាច់ប្រ្រក់បាន ហើយមានហានិភ័យតិចតួច 
ចំោះការផ្ល្រស់ប្តូររតម្ល្រ ។

គ.	 បេេក់បញ្ញើ	និងបេេក់តម្កល់ៅធនាគារនានា

ប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់តម្កល់នៅធនាគារនានា ត្រូវបានកត់ត្រ្រតាមថ្ល្រដើម។

ឃ.	 ឥណទាន	និងបុរេបេទាន

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ត្រូវបានកត់ត្រ្រនៅក្នុងតាាងតុល្រយមការតាមប្រ្រក់ដើម ដកច្រញចំនួនទាំងឡាយណាដ្រលបាន 
លុបចោល ឬសំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរ្រប្រទានាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យ ។

ឥណទានត្រូវបានលុបចោល នៅព្រលដ្រលធនាគារមិនសង្រឃឹមថាាចទារមកវិញបាន ។ ការប្រមូលឥណទាន បានមកវិញបនា្ទ្រប់ពីាត្រូវបាន 
លុបចោល និងការដាក់បញ្ចូរលវិញន្រសំវិធានធនពីមុន ត្រូវបានបង្ហ្រញដោយឡ្រកពីគាឆ្រជាមួយនឹងបម្រ្របម្រួលសុទ្ធន្រសំវិធានធនលើ 
ឥណទាន និង បុរ្រប្រទានាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យនៅក្នុងរបាយការណ៏លទ្ធផល ។

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014
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ង.	 សំវិធានធនលើឥណទាន	និងជាប់សងេស័យ	និងបុរេបេទានអាកេក់

ដើម្របីអនុវត្តទៅតាមោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ាល់ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ត្រូវបានាត់ចំណាតថ់ាឆ្រក់ដោយយោងទៅ
តាមសមត្ថភាពន្រការទូទាត់សងរបស់ដ្រគូាណិជ្ជកម្ម ។ សមត្ថភាពន្រការទូទាត់សងុ្រះ ត្រូវបានាយតម្ល្រដោយផ្អ្រកទៅតាមបទពិោន៍ 
ន្រការទូទាត់ សងពីមុន លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនបំណុល ាជីវកម្ម និងលំហូរាច់ប្រ្រក់នាព្រលអនាគត លទ្ធភាព នងិការស្ម័គ្រចិត្តសង
របស់កូនបំណុល បរិយកាសហិរញ្ញវត្ថុ និងគុណភាពន្រឯការដ្រលប្រមូលបាន ។

បន្ថ្រមលើគុណភាពន្រព័ត៌មានខាងលើ ចំនួនថ្ង្រហួសកាលកំណត់សង ត្រវូបានយកមកគិតដូចខាងក្រ្រម៖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរ្រប្រទានជាប់សង្រស័យអប្របបរមា ត្រវូបានកំណត់ដោយផ្អ្រកទៅតាមចំណាត់ថាឆ្រក់ដ្រលបានាត់ថាឆ្រក់ ។ នៅព្រល មា
នព័ត៌មានដ្រលាចទុកចិត្តបានថាបំណុលបាត់បង់កើតមានឡើងច្រើនជាងតម្រវូការអប្របបរមា ោះសំវិធានធនបន្ថ្រមនឹងត្រូវបានធ្វើឡើង ។

សំវិធានធនខាងលើ  ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនគិតពីតម្ល្រន្រទ្រព្រយមបក្ច្រំទ្រ លើកល្រងត្រទ្រព្រយមបក្ច្រំោះ ជាាច់ប្រ្រក់ដ្រលបានតម្កល់នៅ 
ធនាគារ ។  នៅក្នងុករណីដ្រលឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ចំណាត់ជាឥណទានបាត់បង់ោះទ្រព្រយមបក្ច្រ ំ នឹងាចត្រវូបានពិារណាបុ៉ន្ត្រតម្ល្រទីផ្រសារ 
ដ្រលបា៉្រន់ា្ម្រនលើទ្រព្រយមបក្ច្រំោះ ត្រូវមានការអនុម័តយល់ព្រមពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ដោយផ្អ្រកតាមករណីនីមួយៗដោយឡ្រកពីគាឆ្រ ។

ការប្រមូលមកវិញនូវឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រលបានលុបបំបាត់ចោល និងការបញ្ចូរលមកវិញនូវសំវិធានធនពីមុន ត្រវូបានបង្ហ្រញដាច់ 
ដោយឡ្រក រួមជាមួយនឹងការប្រ្រប្រួលសុទ្ធន្រសំវិធានធន សម្រ្រប់ឥណទានាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។

ឥណទានដ្រលមិនាចទារបាន ឬចំណ្រកន្រឥណទានដ្រលាត់ជាឥណទានាក្រក់ ត្រវូបានកាត់ច្រញបនា្ទ្រប់ពីមានការគិតគូរទៅលើតម្ល្រលក់ 
បានន្រទ្រព្រយមបក្ច្រំ ហើយប្រសិនបើនៅព្រលដ្រលអ្នកគ្រប់គ្រងវិនិច្ឆ័យឃើញថា ពុំមានសង្រឃឹមនឹងទារបាននូវឥណទានទាំងោះមកវិញទ្រ ។

ច.	 ការបេេក់ពេយួរទុក

ការប្រ្រក់ព្រយួមរទុក បង្ហ្រញនូវការប្រ្រក់លើឥណទានមិនដំណើរការ ដ្រលបានកត់ត្រ្រជាសំវិធានធន ាមិនត្រូវបានកត់ត្រ្រជាចំណូលោះទ្រ 
លុះត្រ្រត្រាទទួលបានជាាច់ប្រ្រក់សុទ្ធ ។

ការប្រ្រក់ព្រយួមរទុក ត្រូវបានបង្ហ្រញដោយការដកច្រញពីឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ។

ឆ.	 វិនិយោគមូលប័តេ

ការវិនិយោគរក្រសាទុករហូតដល់កាលកំណត់ គឺត្រូវបានកត់ត្រ្រតាមរំលស់ថ្រ្លដើម តាមវិធាីស្រ្តអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រសិទ្ធភាពដកការខាតបង់លើ  
ឱនភាពន្រតម្ល្រ ។

ជ.	 បេេក់បញ្ញើតម្កល់តាមចេបាប់

ប្រ្រក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្របាប់ ត្រូវបានរក្រសាទុកនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ស្របតាមច្របាប់ស្តីពី គ្រឹះា្ថ្រនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុន្រព្រះាជា 
ណាចក្រកម្ពុជា និងត្រូវបានកំណត់ជាភាគរយន្រដើមទុនអប្របបរមារបស់ធនាគារ និងប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនដ្រលតម្រូវដោយធនាគារជាតិ 
ន្រកម្ពុជា ។  ប្រ្រក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្របាប់ត្រូវបានកត់ត្រ្រតាមតម្ល្រដើម ។

ឈ.	ទេពេយសកម្មផេសេងៗ

ទ្រព្រយមសកម្មផ្រស្រងៗ ត្រូវបានកត់ត្រ្រទៅតាមតម្ល្រដើម ។

ញ.	 ទេពេយរឹបអូសបាន

ទ្រព្រយមរឹបអូសរួមមាន ចលនទ្រព្រយម និងអចលនទ្រព្រយម ដោយយកតាមតម្ល្រទាបជាងរាងសមតុល្រយមឥណទាននៅសល់ន្រឥណទានដ្រលាក់ព័ន្ធ 
និងតម្ល្រសមស្របបា៉្រនា់្ម្រនន្រទ្រព្រយមសម្របត្តិោះនៅថ្ង្ររឹបអូសបាន ។

ដ.	 ទេពេយសកម្មអរូបិយ

ទ្រព្រយមសកម្មអរូបិយរួមមាន កុំព្រយមូរទ័រសូហ្វវ្ររ ដ្រលាប់បញ្ចូរលថ្ល្រដើមនៅព្រលទិញ និងថ្ល្រដើមក្នុងការបង្កើតដ្រលមិនម្រនជាផ្ន្រកភា្ជ្រប ់
ប្រតិបត្តិការរបស់កុំព្រយមូរទ័រ ហើយាត្រូវបានកំណត់តម្ល្រ ោយយកថ្ល្រដើមដករំលស់បង្គរ និងឱនភាពន្រតម្ល្រប្រសិនបើមាន ។ តម្ល្រកុំព្រយមូរទ័រ សូហ្វវ្ររ 
គឺត្រូវធ្វើរំលស់តាមាយុកាលប្រើប្រ្រស់បា៉្រន់ា្ម្រនាប់ពី 3 ទៅ 20 ងឆ្រំ ។

ចំណាយដ្រលកើតឡើងក្នុងការធ្វើគម្រ្រង ឬការាយតម្ល្រនូវកុំព្រយមូរទ័រសូហ្វវ្ររ ឬការថ្រទាំក្រ្រយព្រលដាក់ឱ្រយមប្រើប្រ្រស់ មិនត្រូវបានាត់ចូល
ជាថ្ល្រដើមោះទ្រ ។

ឋ.	 ទេពេយ	និងបរិកា្ខេរ

i. ទ្រព្រយម និងបរកិា្ខ្ររបានកត់ត្រ្រតាមតម្ល្រដើមដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់ន្រឱនភាពតម្ល្របង្គរប្រសិនបើមាន ។  នៅព្រលដ្រលធាតុន្រ 
ទ្រព្រយមរួមបញ្ចូរលនូវសមាសធាតុសំខាន់ៗ ដ្រលមានាយុកាលកំណត់ប្រើប្រ្រស់ខុសៗគាឆ្រទ្រព្រយមទាំងោះ ត្រូវបានាត់ទុកជាធាតុផ្រស្រងគាឆ្រ
ន្រទ្រព្រយម និងបរកិា្ខ្ររ ។

ii. រំលស់លើទ្រព្រយម និងបរិកា្ខ្ររផ្រស្រងទៀត ត្រូវបានទទួលា្គ្រល់ជាចំណាយក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ដោយផ្អ្រកលើមូលដា្ឋ្រនរំលស់ថ្ររតាម
ាយុកាលប្រើប្រ្រស់បា៉្រន់ា្ម្រនរបស់ទ្រព្រយម និងបរិកា្ខ្ររនីមួយៗ តាមអត្រ្រដូចខាងក្រ្រមៈ

ចំណាតថ់ា្នេក់	 ចំនួនថ្ងេហួសកាលកំណត់សង	 អតេេសំវិធានធន

ឥណទានធម្មតា/ស្តង់ដារ <30 ថ្ង្រ 1%

ឥណទានឃ្ល្រំមើល 30 ថ្ង្រ – 89 ថ្ង្រ 3%

ឥណទានក្រ្រមស្តង់ដារ 90 ថ្ង្រ – 179 ថ្ង្រ 20%

ឥណទានជាប់សង្រស័យ 180 ថ្ង្រ – 360 ថ្ង្រ 50%

ឥណទានបាត់បង់ លើសពី 360 ថ្ង្រ 100%

ការជុសជុលក្រលំអាគារជួល 1 - 10 ងឆ្រំ

បរិកា្ខ្ររការយិល័យ គ្រឿងសង្ហ្ររឹម និងបរិកា្ខ្ររ 5 ងឆ្រំ

យនយន្ត 5 ងឆ្រំ

កុំព្រយមូរទ័រ និងសមា្ភ្ររព័ត៌មានវិទ្រយា 3 – 6 ងឆ្រំ
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iii. ការចំណាយបនា្ទ្រប់ដ្រលាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្ន្រកមួយន្រទ្រព្រយម និងបរកិា្ខ្ររដ្រលបានទទួលា្គ្រល់រួចមក ត្រវូបានបូកបញ្ចូរលទៅក្នុងតម្ល្រយោង
ន្រផ្រ្នកោះ នៅព្រលដ្រលអត្ថប្រយោជន៍ស្រដ្ឋបកិច្ច នាព្រលអនាគតដ្រលនឹងាចមានឡើង ហើយបញ្ចូរលទៅក្នងុធនាគារនៅក្នងុលក្ខខណ្ឌ 
លើសពីស្តង់ដារដើម ន្រទ្រព្រយមសកម្មដ្រលមានស្រ្រប់ ។  ាល់ការចំណាយបនា្ទ្រប់ផ្រស្រងទៀតត្រវូបានទទួលា្គ្រល់ជាបន្ទុក ចំណាយនៅក្នុង 
ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានកើតឡើង ។

iv. ចំណ្រញ ឬខាតពីការបោះចោល ឬការលក់ច្រញន្រទ្រព្រយម និងបរកិា្ខ្ររណាមួយត្រវូបានកំណត់ ដោយភាពខុសគាឆ្ររាងប្រ្រក់ចំណូលសុទ្ធពី
ការលក់ និងតម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយម និងបរិកា្ខ្ររោះហើយត្រវូបានទទួលា្គ្រល់នៅក្នងុរបាយការណ៍លទ្ធផលនៅថ្ង្របោះចោល ឬលក់ច្រញ ។

v. ទ្រព្រយម និងបរកិា្ខ្ររ ដ្រលបានដករំលស់អស់ហើយ ត្រូវបានរក្រសាទុកក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រហូតដល់ថ្ង្រដ្រលទ្រព្រយម និងបរិកា្ខ្ររទាំងោះ 
ត្រូវបានលក់ ឬលុបចោល ។

ឌ.	 ឱនភាពនេតម្លេទេពេយសកម្ម

i. ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្រព្រយមសកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើកល្រងឥណទាន និងបុរ្រប្រទានត្រូវបានាយតម្ល្រនាកាលបរិច្ឆ្រទាយការណ៍នីមួយៗ ដើម្របីកំណត់ថាតើមាន 
ភស្តុតាងណាមួយ ដ្រលបង្ហ្រញថាទ្រព្រយមសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងោះមានឱនភាពន្រតម្ល្រ ។ ទ្រព្រយមសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានាត់ទុកថាមាន
ឱនភាពន្រតម្ល្រប្រសិនបើមានហ្រតុការណ៍មួយ ឬច្រើនជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមាន ទៅលើលំហូរទឹកប្រ្រក់បា៉្រនា់្ម្រននាព្រលអនាគតដល់ 
ទ្រព្រយមសកម្មោះ ។  ករណីុ្រះមិនត្រូវបានប្រើសម្រ្រប់ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានផ្តល់ដល់អតិថិជនោះទ្រដោយាត្រវូបានបង្ហ្រញនៅក្នុង
ោលនយោបាយគណុ្រយ្រយម ដោយឡ្រកនៅក្នុងកំណត់សំគាល់ 3 (ឃ) ។  

ការខាតបង់លើឱនភាព ន្រទ្រព្រយមសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រវូបានគណនាលើភាពខុសគាឆ្ររាងតម្ល្រយោង និងលំហូរាច់ប្រ្រក់រំពឹងនឹងទទួលបាន
នាព្រលអនាគត ដោយធ្វើការបញ្ចុះតម្ល្រតាមអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រសិទ្ធភាពដំបូង ។

ាល់ទ្រព្រយមសកម្មហិរញ្ញវត្ថុោលារវន្ត ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយមឱនភាពន្រតម្ល្រតាមមូលដា្ឋ្រនោល ។  ទ្រព្រយមសកម្មនៅសល់ត្រូវបានាយតម្ល្រ
ជាកញ្ចប់ក្នុងក្រុមទ្រព្រយមសកម្ម ដ្រលមានហានិភ័យឥណទានស្រដៀងគាឆ្រ ។

ការខាតបង់លើឱនភាពន្រតម្ល្រ ត្រូវបានទទួលា្គ្រល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។ 

ការខាតបង់លើឱនភាពន្រតម្ល្រ ត្រូវដកច្រញប្រសិនបើមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងក្រ្រយពីការទទួលា្គ្រល់ការខាតបង់ លើឱនភាពន្រ 
តម្ល្រតម្រូវឱ្រយមដកច្រញ ។

ii. ទេពេយសកម្មមិនមេនហិរញ្ញវត្ថុ

តម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយមសកម្ម មិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយមឡើងវិញ នៅាល់កាលបរិច្ឆ្រទាយការណ៍នីមួយៗ ដើម្របី 
កំណត់ថាតើមានសកញ្រណណាមួយដ្រលបង្ហ្រញថា ទ្រព្រយមសកម្មទាំងោះមានឱនភាពន្រតម្ល្រ ។  ប្រសិនបើមានសកញ្រណោះកើតឡើង 
ការបា៉្រន់ា្ម្រន លើតម្ល្រដ្រលាចប្រមូលបានវិញរបស់ទ្រព្រយមសកម្មត្រូវបានធ្វើឡើង ។ 

តម្ល្រដ្រលាចប្រមូលមកវិញបានន្រទ្រព្រយមសកម្ម ឬឯកតាបង្កើតាច់ប្រ្រក់ គឺជាតម្ល្រដ្រលធំជាង រាងតម្ល្រប្រើប្រ្រស់ និងតម្ល្រសមស្រប
ដកចំណាយដើម្របីលក់ច្រញ ។  ក្នុងការបា៉្រន់ប្រមាណតម្ល្រប្រើប្រ្រស់ាច់ប្រ្រក់រំពឹងថានឹងទទួលបាននាព្រលអនាគត ត្រវូបានអប្របហារ
ទៅតម្ល្របច្ចុប្របន្ន ដោយប្រើអត្រ្រការប្រ្រក់មុនបង់ពន្ធ ដ្រលឆ្លុះបក្ច្រំងការបា៉្រន់ប្រមាណន្រតម្ល្រព្រលវ្រលា ក្នុងលក្ខខណ្ឌទផី្រសារបច្ចុប្របន្ន 
និងហានិភ័យជាក់លាក់សម្រ្រប់ទ្រព្រយមសកម្មទាំងោះ ។  សម្រ្រប់ោលបំណងន្រការត្រួតពិនិត្រយមលើឱនភាពន្រតម្ល្រទ្រព្រយមសកម្ម ត្រូវបាន  
ដាក់បញ្ចូរលគាឆ្រ ជាក្រុមដ្រលាចបង្កើតាច់ប្រ្រក់បានតូចបំផុតពីការបន្តការប្រើប្រ្រស់ ដោយមិនពឹងផ្អ្រកខា្ល្រំងលើលំហូរទឹកប្រ្រក់ន្រ 
ទ្រព្រយមសកម្មដទ្រទៀត ឬក្រុមទ្រព្រយមសកម្មដទ្រទៀតហៅកាត់ថា (“ឯកតាបង្កើតាច់ប្រ្រក់”) ។ 

ការខាតបង់លើឱនភាពន្រតម្ល្រ ត្រវូបានទទួលា្គ្រល់ប្រសិនបើតម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយមសកម្មមួយ ឬ ឯកតាបង្កើតាច់ប្រ្រក់ មានចំនួនលើស
ពីតម្ល្រដ្រលាចប្រមូលមកបានវិញ ។  ការខាតបង់លើឱនភាពន្រតម្ល្រត្រូវបានទទួលា្គ្រល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។

ឍ.	 បេេក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន	និងធនាគារនានា 
 
ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា ត្រូវបានកត់ត្រ្រតាមតម្ល្រដើម ។

ណ.	បេេក់កម្ចី

 ប្រ្រក់កម្ចីត្រូវបានកត់ត្រ្រតាមចំនួនប្រ្រក់ដើម ដ្រលមិនទាន់បានទូទាត់សង ។ 

ត.	 គណនីតេូវទូទាត់ផេសេង	និងបំណុលផេសេងៗ

 គណនីត្រូវទូទាត់ផ្រស្រង និងបំណុលផ្រស្រងៗ ត្រូវបានកត់ត្រ្រតាមតម្ល្រដើម ។

ថ.	 សំវិធានធន

 សំវិធានធនត្រូវបានទទួលា្គ្រល់នៅព្រលដ្រលក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូរវច្របាប ់ ឬកាតព្វកិច្ច ប ្រយោលនាព្រលបច្ចុប្របន្នដ្រលជា  
លទ្ធផល ន្រព្រឹត្តិការណ៍កន្លងផុតទៅ ហើយមានលទ្ធភាពដ្រល តម្រូវឱ្រយមមានលំហូរច្រញនូវអត្ថប្រយោជន៍ស្រដ្ឋបកិច្ចក្នុងការបំព្រញនូវកាតព្វ 
កិច្ចោះ ។  ប្រសិនបើផលប៉ះាល់មានលក្ខណៈារវន្តសំវិធានធនត្រូវបានកំណត់ដោយអប្របហារលំហូរទឹកប្រ្រក់ដ្រលរំពឹងថានឹងទទួលបា
ននាព្រលអនាគតដោយប្រើអត្រ្រមុនបង់ពន្ធដ្រលឆ្លុះបក្ច្រំងពីការបា៉្រន់ប្រមាណន្រតម្ល្រព្រលវ្រលាក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្រសារបច្ចុប្របន្ន និង ហានិភ័យ 
ជាក់លាក់ចោំះបំណុលទាំងោះ ។ 

ទ.	 ការទទួលស្គេល់បេេក់ចំណូល 

 ចំណូលពីការប្រ្រក់ ត្រូវបានទទួលា្គ្រល់ដោយផ្អ្រកលើមូលដា្ឋ្រនបង្គរ ។  ចំណូលពីការប្រ្រក់លើឥណទានវិបារូបន៍ ឥណទានមានកាល 
កំណត់ និងឥណទានផ្រស្រងៗ ត្រូវបានទទួលា្គ្រល់ដោយយោងទៅតាមព្រលវ្រលាដ្រលគិតប្រាំខ្រ ឬប្រាំថ្ង្រ ។  នៅព្រលដ្រលគណនីត្រូវ 
បានាត់ថាឆ្រក់ជាឥណទានមិនដំណើរការ ការប្រ្រក់នឹងត្រូវព្រយមួរទុកលុះត្រ្រត្រាទទួលបានជាាច់ប្រ្រក់សុទ្ធ ។

 ចំណូលពីសកម្មភាពផ្រស្រងៗរបស់ធនាគារ ត្រូវបានទទួលា្គ្រល់ដោយប្រើប្រ្រស់មូលដា្ឋ្រនដូចខាងក្រ្រម៖

i. កម្រ្រលើការាត់ច្រងផ្តល់ឥណទាន និងកម្រ្រជើងារលើស្រាកម្ម និងឥណទានដ្រលបានផ្តល់ ទៅឱ្រយមអតិថិជន ត្រូវបានទទួលា្គ្រល់ 
នៅព្រលប្រតិបត្តិការកើតឡើង ។  កម្រ្រឥណទានដ្រលមិនទាន់រំលស់អស់ ត្រូវបានបង្ហ្រញជាការកាត់បន្ថយពីឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន 
ផ្តល់ឱ្រយមអតិថិជន ។

ii. កម្រ្រលើកិច្ចសន្រយា និងកម្រ្រការធានាលើស្រាកម្មផ្រស្រងៗ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនានា ដ្រលផ្តល់ឱ្រយមអតិថិជន ត្រូវបានទទួលា្គ្រល់ជា 
ចំណូលនៅព្រលប្រតិបត្តិការកើតឡើង ។

iii. កម្រ្រស្រាកម្ម និងកម្រ្ររត់ការ ត្រូវបានទទួលា្គ្រល់នៅព្រលដ្រលស្រាកម្មត្រូវបានបំព្រញ ។

ធ.	 ចំណាយលើការបេេក់

 ចំណាយលើការប្រ្រក់លើប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងប្រ្រក់កម្ចី ត្រូវបានទទួលា្គ្រល់តាមមូលដា្ឋ្រនបង្គរ ។

ន.	 ភតិសនេយាបេតិបត្តិការ

 ថ្ល្រឈ្នួល ដ្រលត្រូវទូទាត់លើភតិសន្រយាប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានទទួលា្គ្រល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមវិធីាស្ត្ររំលស់ថ្ររទៅតាមថ្ររវ្រលា 
ន្រភតិសន្រយា ។
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ប.	 ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ

 ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ ឬខាតក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទរួមមានពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញប្រាំងឆ្រំ និងពន្ធពន្រយារ ។  ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញប្រាំងឆ្រំត្រូវបាន 
ទទួលា្គ្រល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល លើកល្រងត្រក្នុងករណីដ្រលាទាក់ទងទៅនឹងសមាសធាតុ ដ្រលត្រូវទទួលា្គ្រល់ជាផ្ន្រកមួយ 
ន្រមូលធន ក្នុងករណីុ្រះាក៏ត្រូវបានកំណត់បង្ហ្រញជាផ្ន្រកមួយន្រមូលធនផងដ្ររ ។

 ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញប្រាំងឆ្រំ គឺជាពន្ធដ្រលរំពឹងទុកថា ត្រូវបង់ទៅលើប្រ្រក់ចំណ្រញជាប់ពន្ធក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ ដោយប្រើអត្រ្រពន្ធដ្រលបាន 
អនុម័ត ឬបានអនុម័តជាាទិ៍ននៅនាកាលបរិច្ឆ្រទាយការណ៍ ជាមួយនឹងនិយ័តភាពណាមួយទៅលើពន្ធត្រូវបង់ពងីឆ្រំមុនៗ ។

 ពន្ធពន្រយារ ត្រូវបានកត់ត្រ្រតាមវិធាីស្ត្រតាាងតុល្រយមការទៅលើភាពលំអៀងជាបណ្ត្រះាសន្ន រាងតម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយមសកម្ម និងបំណុលក្នុង 
ោលបំណងន្រការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង តម្ល្រយោងប្រើសម្រ្រប់ការគិតពន្ធ ។ តម្ល្រន្រប្រ្រក់ពន្ធពន្រយារដ្រលបានកំណត់ោះគឺផ្អ្រក
លើលក្ខណៈន្រការជឿជាក់នឹងទទួលបាន ឬការទូទាត់ដ្រលនឹងកើតឡើងរាងតម្ល្រសុទ្ធន្រទ្រព្រយមសកម្ម និងបំណុល ដោយប្រើអត្រ្រពន្ធកំណត់
នៅនាកាលបរិច្ឆ្រទាយការណ៍ ។

 ពន្ធពន្រយារជាទ្រព្រយមសកម្ម ត្រូវបានទទួលា្គ្រល់ត្រក្នុងករណាីចនឹងកើតមានឡើងទៅលើប្រ្រក់ចំណ្រញជាប់ពន្ធនាព្រលអនាគត ដ្រលាច
ប្រើប្រ្រស់ជាមួយនឹងទ្រព្រយមសកម្ម ។ ពន្ធពន្រយារជាទ្រព្រយមសកម្ម ត្រូវបានកាត់បន្ថយក្នុងករណីដ្រលាមិនាចកើតឡើងនូវអត្ថប្រយោជន៍ន្រពន្ធ 
ដ្រលាក់ព័ន្ធដ្រលាចនឹងប្រើប្រ្រស់បាន ។

ផ.	 សម្ព័ន្ធញាតិ

ភាគីដ្រលត្រូវបានាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធ�តិរបស់ធនាគារ ប្រសិនបើភាគីោះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រង ដោយផ្ទ្រល់ឬដោយលើភាគីមួយទៀត 
ឬមានឥទ្ធពិលយ៉្រងខា្ល្រងំទៅលើភាគី ្ុរះក្នងុការធ្វើស្រចក្តសីម្រ្រចលើផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថ ុ និងប្រតិបត្តកិារ ឬបញ្ច្រ្រសមកវិញ ។ ដូចគាឆ្រុ្រះដ្ររ 
ប្រសិនបើ ធនាគារ និងភាគីោះស្ថិតនៅក្រ្រមការគ្រប់គ្រងរួមមួយ ឬក៏មានឥទ្ធិពលយ៉្រងខា្ល្រំង ។ សម្ព័ន្ធ�តិាចជារូបវន្តបុគ្គល 
ឬនីតិបុគ្គល និងរួមបញ្ចូរលនូវរូបវ័ន្តបុគ្គលណាមាឆ្រក់ន្រសមាជិកគ្រួារដ្រលជិតស្និទ្ធ ក៏ត្រវូបានាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធ�តិដ្ររ ។

នៅក្រ្រមច្របាប់ស្តីពីគ្រឹះា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និយមន័យរបស់សម្ព័ន្ធ�តិ គឺជាភាគីដ្រលកាន់កាប់ដោយផ្ទ្រល់ ឬដោយប្រយោល 
យ៉្រងតិច 10% ន្រដើមទុន ឬសិទ្ធិបោះឆឆ្រត ព្រមទាំងរូបវន្តបុគ្គលណាមាឆ្រក់ដ្រលរួមចំណ្រកក្នងុការអភិបាលការដឹកនាំការគ្រប់គ្រង ឬការត្រួត
ពិនិត្រយមផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារ ។ 

4.	 ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីដុលា្លេរអាមេរិកទៅជាបេេក់រៀល	

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានបង្ហ្រញជាប្រ្រក់ដលុា្ល្ររាម្ររិក ។  ការប្តូរររូបិយប័ណ្ណពីប្រ្រក់ដុលា្ល្ររ ាម្ររិកទៅជាប្រ្រក់រៀល ត្រវូបានធ្វើឡើងដើម្របី 
អនុវត្តទៅតាមោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាាក់ព័ន្ធនងឹការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ 
ប្រើអត្រ្រប្តូររប្រ្រក់ជាផ្លូរវការប្រកាសដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូរ ងឆ្រំ 2014 ដ្រល 1 ដលុា្ល្ររាម្ររិក ស្មើនឹង 4,075 រៀល ។ 
តួល្រខជាប្រ្រក់រៀលុ្រះ គឺមិនត្រូវបានយកមកបកស្រ្រយ ថាតួល្រខប្រ្រក់ដុលា្ល្ររាម្ររិក ត្រវូបានប្តូររទៅជាប្រ្រក់រៀល ឬនឹងត្រវូបានប្តូររជាប្រ្រក់រៀល 
នាព្រលអនាគតតាមអត្រ្រប្តូររប្រ្រក់ុ ្រះ ឬអត្រ្រប្តូររប្រ្រក់ផ្រស្រងទៀតោះឡើយ ។

5. សច់បេេក់ក្នុងដេ

6. បេេក់បញ្ញើ	និងបេេក់តម្កលៅ់ធនាគារនានា

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

  	 (កំណត់សំគាល់	4)

ាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ  21,228,668 86,506,822 12,793,692

ាច់ប្រ្រក់កំពុងប្រមូល  4,518,206 18,411,690 470,924

  

  25,746,874 104,918,512 13,264,616

 2014 2013

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

  	 (កំណត់សំគាល់	4)

សមតុលេយៅធនាគារក្នុងបេទេស៖

 ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា  32,276,290 131,525,882 9,249,542
 ធនាគារាណិជ្ជនានា  42,241,380 172,133,624 32,736,205
 គ្រឹះា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ុ  5,707,611  23,258,515   4,542,227 

   80,225,281 326,918,021 46,527,974

 

សមតុលេយៅធនាគារកេេបេទេស

 ធនាគារាណិជ្ជនានា  6,277,286 25,579,940 6,704,655 

   86,502,567 352,497,961 53,232,629

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

  	 (កំណត់សំគាល់	4)

 រយៈព្រល 1 ខ្រ  50,416,627 205,447,755 24,612,892 
 2 ទៅ 3 ខ្រ  3,913,747 15,948,519 508,834 
 4 ទៅ 6 ខ្រ  9,378,441 38,217,147 7,995,000
 7 ទៅ 12 ខ្រ  15,793,752 64,359,540 20,115,903 
 1 ទៅ 5 ងឆ្រ ំ  7,000,000   28,525,000   -

   86,502,567 352,497,961 53,232,629

 2014 2013

 2014 2013

ចំនួនខាងលើត្រូវបានវិភាគបន្ថ្រមដូចខាងក្រ្រម៖

ក.	 តាមកាលវសន្ត
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របាយការណ៍ប្រាំងឆ្រំ     2014



  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

 ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររាម្ររិក  85,796,294 349,619,898 52,008,210 
 ប្រ្រក់រៀល   442,949 1,805,017 286,222 
 ប្រ្រក់អឺរ៉ ូ  95,652 389,782 805,093 
 ប្រ្រក់បាតថ្រ  38,761 157,951 43,624 
 ប្រ្រក់ផោន  59,208   241,273   74,372 
 ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររសឹង្ហបុរើ  69,703 284,040 15,108
 
   86,502,567 352,497,961 53,232,629

 ធនាគារាណិជ្ជនានាក្នុងប្រទ្រស 0.05% - 6.10% 0.25% - 5.00%
 គ្រឹះា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទ្រស 5.00% - 8.15% 5.00% - 8.15% 
 ធនាគារក្រ្រប្រទ្រស 0% to 0.95% 0% to 0.95%

 2014 2013

 2014 2013

ខ.	 តាមបេភេទរូបិយប័ណ្ណ

គ.	 តាមអតេេការបេេក	់(បេាំឆ្នេំ)

7. ឥណទាន	និងបុរេបេទានផ្តល់ដល់អតិថិជន	-	សុទ្ធ

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម

 ឥណទានរយៈព្រលវ្រង  223,366,839 910,219,869 139,792,449
 ឥណទានរយៈព្រលខ្លី  10,885,869 44,359,916 8,502,692
 ឥណទានវិបារូបន ៍  28,664,657  116,808,477   25,268,689
 
ឥណទានអ្នកបេើបេេស់

 ឥណទានគ្រហដា្ឋ្រន  5,779,533 23,551,597 3,149,015 
 ឥណទានយនយន្ត  361,102 1,471,492 590,741 
 ឥណទានផ្តល់ដល់បុគ្គលិក  2,112,776  8,609,562   1,677,442 
 ប័ណ្ណឥណទាន  366,405 1,493,100 297,897

សរុបឥណទានដុល   271,537,181 1,106,514,013 179,278,925

 2014 2013

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ការបេេក់តេូវទទួលសុទ្ធ

 ការប្រ្រក់ត្រូវទទួល  1,925,014 7,844,432 2,204,222
 ការប្រ្រក់ព្រយមូររទុក  (212,620)  (866,427)   (1,170,652)
   
   1,712,394 6,978,005 1,033,570

សរុបឥណទានដុល	និងការបេេក់តេូវទទួលសុទ្ធ  273,249,575 1,113,492,018 180,312,495

សំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យ  (3,362,337) (13,701,523) (3,663,096) 
   
   269,887,238  1,099,790,495 176,649,399

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

នាដើមការិយបរិច្ឆេទ  3,663,096 14,927,116 2,317,353

ការបន្ថ្រមក្នុងងឆ្រ ំ  851,153 3,468,448 1,636,231
ប្រមូលបានវិញក្នុងងឆ្រំ  (596,833) (2,432,094) (290,488)
សំវិធានធនបន្ថ្រមសុទ្ធ  254,320 1,036,354 1,345,743
ការលុបចោលក្នុងងឆ្រំ  (555,079) (2,261,947) -

នាការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប ់  3,362,337 13,701,523 3,663,096

 2014 2013

 2014 2013

បម្រ្របម្រួលន្រសំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរ្រប្រទានាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យមានដូចខាងក្រ្រម៖

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

 រយៈព្រល 1 ខ្រ  3,241,776 13,210,237 6,144,063
 2 ទៅ 3 ខ្រ  7,975,965 32,502,057 6,339,230
 4 ទៅ 6 ខ្រ  11,625,760 47,374,972 10,798,663
 7 ទៅ 12 ខ្រ   20,060,012 81,744,549 22,619,926
 2 ទៅ 3 ងឆ្រំ   45,844,751 186,817,360 31,988,727
 4 ទៅ 5 ងឆ្រ ំ  75,332,086 306,978,250 57,227,529
 លើសពី 5 ងឆ្រ ំ  107,456,831 437,886,588 44,160,787
   271,537,181 1,106,514,013 179,278,925

 2014 2013
ក.	 តាមកាលកំណត់

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដុលត្រូវបានវិភាគមានដូចខាងក្រ្រម៖
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  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)
 
 មិនម្រនសម្ព័ន្ធ�ត ិ  271,537,181 1,106,514,013 179,278,925

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ឥណទានស្តង់ដរ

 មានវត្ថុបក្ច្រ ំ  251,134,442 1,023,372,851 165,755,514
 ពុំមានវត្ថុបក្ច្រ ំ  13,427,700 54,717,878 4,086,215
ឥណទានឃ្លេំមើល  

 មានវត្ថុបក្ច្រ ំ  6,251,781 25,476,008 2,867,521
ឥណទានកេេមស្តង់ដរ

 មានវត្ថុបក្ច្រ ំ  171,449 698,655 5,632,267
ឥណទានជាប់សងេស័យ

 មានវត្ថុបក្ច្រ ំ  26,056 106,178 172,243
ឥណទានខាតបង់

 មានវត្ថុបក្ច្រ ំ  525,753 2,142,443 215,165
 ពុំមានវត្ថុបក្ច្រ ំ  - - 550,000

   271,537,181 1,106,514,013 179,278,925

 មានវត្ថុបក្ច្រ ំ  258,109,481 1,051,796,135 174,642,710
 ពុំមានវត្ថុបក្ច្រ ំ  13,427,700 54,717,878 4,636,215
   
   271,537,181 1,106,514,013 179,278,925

 ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររាម្ររិក  271,537,181 1,106,514,013 179,278,925

ខ.	 តាមចំណាត់ថា្នេក់ឥណទាន

គ.	 តាមទេពេយបញ្ចេំ

ង.	 តាមនិាសនដ្ឋេន

ឃ.	 តាមរូបិយប័ណ្ណ

 និាសនជន  271,505,012 1,106,382,924 177,560,236
 អនិាសនជន  32,169 131,089 1,718,689
   
   271,537,181 1,106,514,013 179,278,925

 2014 2013

ច.	 តាមទំនាក់ទំនង

 គ្រឹា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ  10,883,333 44,349,582 3,155,556
 កសិកម្ម  14,861,000 60,558,575 13,463,876
 រោងចក្រ  12,543,892 51,116,360 11,808,426
 សមា្ភ្ររប្រើប្រ្រស់  1,511,787 6,160,532 188,003
 សំណង់  9,248,289 37,686,778 6,228,036
 លក់ដុ ំ  28,110,862 114,551,763 16,415,289
 លក់ាយ  51,204,983 208,660,306 34,467,890
 សណា្ឋ្រគារនិងភោជនីយដា្ឋ្រន  14,603,106 59,507,657 17,394,398
 ដឹកជញ្ជូរន  1,577,557 6,428,545 242,504
 បណា្ត្រញពត័មាននិងទូរទាក់មនាគមន ៏  798,665 3,254,560 5,622,580
 ស្រាកម្មជួលាគារ  5,452,156 22,217,536 4,420,037
 អចលនទ្រព្រយម  30,271,541    123,356,530 11,029,842
 អចលនទ្រព្រយមនិងសមា្ភ្ររប្រើប្រ្រស់ាធារណៈ  14,884,219 60,653,192 12,659,546
 ស្រាកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗ  68,308,476 278,357,040 36,590,344
 ការប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន  6,910,910 28,161,957 5,294,701
 ប័ណ្ណឥណទាន  366,405 1,493,100 297,897 
    
   271,537,181 1,106,514,013 179,278,925

ឆ.	 តាមបេភេទអាជីវកម្ម

ជ.	 តាមហានិភ័យ

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ហានិភ័យធំៗ   - - 10,165,642 
មិនម្រនជាហានិភ័យធំៗ  271,537,181 1,106,514,013 169,113,283 
  
   271,537,181 1,106,514,013 179,278,925

 2014 2013

ហានិភ័យធំ ត្រូវបានផ្តល់និយមន័យនៅក្នុងោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាថាជាសមតុល្រយមសរុបន្រឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រល
ផ្តល់ដល់អតិថិជនមាឆ្រក់ៗលើសពី 10% ន្រមូលធនផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ ។  ហានិភ័យសំដៅលើចំនួនប្រ្រក់ខ្ពស់បំផុតរាងសមតុល្រយមន្រឥណទាន 
ឬទាយជ្ជទាន ដ្រលនៅសល់ និងឥណទាន ឬការសន្រយាដ្រលបានអនុម័ត ។

 2014 2013
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  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ថ្លេដើម	

នាថ្ង្រទី 1 ខ្រ មកា   2,107,435 8,587,798 1,978,559 
ការទិញបន្ថ្រម  383,181 1,561,463 128,876
លុបចោលក្នុងងឆ្រំ  (7,511) (30,607) -
នាថ្ងេទី	31	ខេធ្ន ូ  2,483,105 10,118,654 2,107,435 

រំលស់បង្គរ	

នាថ្ង្រទី 1 ខ្រ មកា   426,065 1,736,215 302,868
រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ  176,637 719,796 123,197
លុបចោលក្នុងងឆ្រំ  (7,511) (30,607) -
នាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ		  595,191 2,425,404 426,065

តម្លេយោង

នាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្ន ូ   1,887,914 7,693,250 1,681,370

 ឥណទានវិបារូបន ៍ 6.00% - 18.00% 6.00% - 18.00%
 ឥណទាន 4.00% - 24.00% 4.00% - 25.20%
 ហិរញ្ញប្របទានាណិជ្ជកម្ម 9.50% 9.50%
 ឥណទានផ្ដល់ដល់បុគ្គលិក 5.00% - 15.00% 5.00% - 13.20%

 2014 2013
ឈ.	តាមអតេេការបេេក់	(ក្នុងមួយឆ្នេំ)

8. វិនិយោគមូលប័តេ

9. ទេពេយរឹបអូសបាន

10. ទេពេយសកម្មផេសេងៗ

11. 	បេេក់បញ្ញើតម្កល់តាមចេបាបៅ់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា

(*) ដោយារត្រាច់ប្រ្រក់ងយស្រូលមានចំនួនលើស ធនាគារបានសម្រ្រចវិនិយោគនូវាច់ប្រ្រក់ដ្រលលើសក្នុងប័ណ្ណបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុន 
ផ្រស្រង ដ្រលត្រូវបានាត់ជាមូលប័ត្ររក្រសាទុករហូតដល់កាលកំណត់ ។ 

ទ្រព្រយមរឹបអូស ាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្រយមសម្របត្តិដ្រលរឹបអូសពីអតិថិជន ដ្រលពុំមានលទ្ធលភាពសងបំណុល ។ ការណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិទាមទារឲ្រយមទ្រព្រយម 
សម្របត្តិ ដ្រលរឹបអូសបានត្រូវលក់ច្រញក្នុងរយៈព្រល 12 ខ្របនា្ទ្រប់ពីរឹបអូសបាន ។

ការបេេក់តេូវទទួលពីបេេក់បញ្ញើ

 និងតម្កល់នៅធនាគារនានា និងមូលប័ត្រ  1,568,314 6,390,880 1,059,943
ប្រ្រក់បញ្ញើ  2,149,847 8,760,626 1,880,745
ការចំណាយបុរ្រប្រទាន  467,595 1,905,449 248,946
គណនីត្រូវទទួលព ីPay and Go  1,143,032 4,657,855 271,254
គណនី ត្រូវទទួលព ីMoneygram and Mastercard  562,863 2,293,666 674,367
ផ្រស្រងៗ  511,788 2,085,535 145,922

   6,403,439 26,094,011 4,281,177

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

មូលប័តេរកេសាដល់កាលកំណត់(*)  50,300,121 204,972,993 33,401,590

 2014 2013

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

 2014 2013

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

បេេក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

 ប្រ្រក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចលើប្រ្រក់បញ្ញើ  4,466,800 18,202,210 3,600,000
 របស់អតិថិជន  49,855,390 203,160,714 33,581,489
  
   54,322,190 221,362,924 37,181,489

 2014 2013

ក.	 បេេក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

យោងតាមប្រកាសល្រខ ធ7-01-136 ប្រក ចុះថ្ង្រទី15 ខ្រ តុលា ងឆ្រំ 2001 ស្តីពីប្រ្រក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន តម្រូវឲ្រយមធនាគារទាំងឡាយតម្កល់ 
ប្រ្រក់ចំនួន 10% ន្រដើមទុនបានបង់ ។  ប្រ្រក់តម្កល់ុ្រះនឹងត្រូវបង្វិលជូនធនាគារវិញ នៅព្រលធនាគារស្ម័គ្រចិត្តបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់ 
ខ្លួននៅក្នុងព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយប្រ្រក់តម្កល់ុ្រះមិនសម្រ្រប់ប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការប្រាំថ្ង្ររបស់ធនាគារទ្រ ។  ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រទ 
ធនាគារទទួលបានការប្រ្រក់ក្នុងអត្រ្រពី 0.08% ទៅ 0.17% ក្នុងមួយងឆ្រំ (2013: 0.11% ទៅ 0.20% ក្នុងមួយងឆ្រំ) ។

ខ.	 បេេក់បមេុងកាតព្វកិច្ច

ប្រ្រក់បញ្ញើុ្រះ គឺប្រ្រក់តម្កល់បម្រុងកាតព្វកិច្ចលើប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនដ្រលប្រ្រប្រួលដោយ ផ្អ្រកទៅលើកម្រិតប្រ្រប្រួលន្រប្រ្រក់បញ្ញើ 
របស់អតិថិជននៅធនាគារ ។  ប្រ្រក់តម្កល់បម្រុងកាតព្វកិច្ចុ្រះ ត្រូវរក្រសាទុកស្របតាមប្រកាសល្រខ ធ7-012-140 ប្រ.ក របស់ធនាគារ 
ជាតិន្រកម្ពុជា ចុះថ្ង្រទី 27 ខ្រ កកញ្រ ងឆ្រំ 2012 តាមអត្រ្រការប្រ្រក់ 8.00% ន្រប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជាប្រ្រក់រៀល និង 12.50% 
ន្រប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ជារូបិយប័ណ្ណក្រ្រពីប្រ្រក់រៀល ។  ប្រ្រក់បញ្ញើតម្កល់ជារូបិយប័ណ្ណក្រ្រពីប្រ្រក់រៀលចំនួន 4.50% ទទួលបាន 
អត្រ្រការប្រ្រក់ស្មើនឹង 1/2 ន្រអត្រ្រ SIBOR  គិតលើមូលដា្ឋ្រនមួយខ្រ ហើយចំនួន 8% ដ្រលនៅសល់ និងប្រ្រក់បញ្ញើតម្កល់ជាប្រ្រក់រៀល 
មិនទទួលបានការប្រ្រក់ោះទ្រ ។

12. ទេពេយសកម្មអរូបិយ

 2014 2013
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13. ទេពេយ	និងបរិកា្ខេរ

2014
	 	 ការជួសជុល		 បរកិា្ខេរការិយាល័យ	 	 កុំពេយូទ័រ	និងសមា្ភេរ	

	 	 កេលំអរអគារជួល		 គេឿងសង្ហេរឹម	និងបរិកា្ខេរ	 យានយន្ត	 ព័ត៌មានវិទេយា	 	សរុប

	 	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក		 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ពាន់រៀល

	 	 	 	 	 	 	 (កំណត់សំគាល់	4)

តម្លេដើម        

នាថ្ង្រទី 1 ខ្រ មកា ងឆ្រំ 2014 1,838,376 1,133,317 267,197 1,506,116 4,745,006 19,335,900
ការទិញបន្ថ្រម 1,288,771 716,775 706,195 1,158,453 3,870,194 15,771,041
ការលុបចោល (130,132) (259,931) (161,407) (237,222) (788,692) (3,213,920)

នាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014 2,997,015 1,590,161 811,985 2,427,347 7,826,508 31,893,021

     
ដក:	រំលស់បង្គរ

នាថ្ង្រទី 1 ខ្រ មកា ងឆ្រំ 2014 716,882 692,988 108,179 700,282 2,218,331 9,039,699
រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ 378,013 192,927 100,759 383,672 1,055,371 4,300,637
ការលុបចោល (130,132) (259,931) (87,623) (237,222) (714,908) (2,913,250)
 
នាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014 964,763 625,984 121,315 846,732 2,558,794 10,427,086

     

តម្លេយោង

នាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014 2,032,252 964,177 690,670 1,580,615 5,267,714 21,465,935

2013
	 	 ការជួសជុល		 បរិកា្ខេរការិយាល័យ	 	 កុំពេយូទ័រ	និងសមា្ភេរ

	 	 កេលំអរអគារជួល	 គេឿងសង្ហេរឹម	និងបរកិា្ខេរ	 យានយន្ត	 ព័ត៌មានវិទេយា	 សរុប

	 	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដលុា្លេរអាមេរិក

តម្លេដើម

នាថ្ង្រទី 1 ខ្រ មកា ងឆ្រំ 2013 1,039,286 812,099 170,193 1,056,264 3,077,842
ការទិញបន្ថ្រម 799,091 330,529 136,634 480,017 1,746,271
ការលុបចោល - (9,311) (39,630) (30,165) (79,106)
       
នាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2013 1,838,377 1,133,317 267,197 1,506,116 4,745,007

       
ដក:	រំលស់បង្គរ

នាថ្ង្រទី 1 ខ្រ មកា ងឆ្រំ 2013 494,662 557,141 127,763 483,288 1,662,854
រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ 222,221 145,159 19,047 247,159 633,586
ការលុបចោល - (9,312) (38,631) (30,165) (78,108)
       
នាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2013 716,883 692,988 108,179 700,282 2,218,332

       
តម្លេយោង

នាថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2013 1,121,494 440,329 159,018 805,834 2,526,675
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  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

 គណនីចរន្ត  30,949,501 126,119,217 15,345,960
 គណនីសន្រស ំ  220,010,980 896,544,743 159,687,021
 ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត ់  182,352,200 743,085,215 101,841,703
 ប្រ្រក់បញ្ញើកម្រិតទុក  111,399 453,951 63,183
      

   433,424,080 1,766,203,126 276,937,867

13. បេេក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន	និងធនាគារផេសេងៗ

 2014 2013

ចំនួនខាងលើត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រ្រម៖

 រយៈព្រល 1 ខ្រ  278,225,564 1,133,769,173 187,413,050
 2 ទៅ 3 ខ្រ   28,521,047 116,223,267 23,908,968
 4 ទៅ 6 ខ្រ  43,746,349 178,266,372 30,987,552
 7 ទៅ 12 ខ្រ  64,176,529 261,519,356 27,883,214
 លើសពីមួយងឆ្រំ  18,754,591 76,424,958 6,745,083
      
   433,424,080 1,766,203,126 276,937,867

 ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររាម្ររិក  432,528,753 1,762,554,668 276,374,517
 ប្រ្រក់រៀល  869,427 3,542,915 558,741
 ប្រ្រក់បាតថ្រ  65 265 239
 ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអូស្រ្តាល ី  25,835 105,278 4,352
 ប្រ្រក់អឺរ៉ ូ  - - 18
      
   433,424,080 1,766,203,126 276,937,867

 សម្ព័ន្ធ�ត ិ  339,081 1,381,755 413,973
 មិនម្រនសម្ព័ន្ធ�ត ិ  433,084,999 1,764,821,371 276,523,894
      
   433,424,080 1,766,203,126 276,937,867

 ដោយបុគ្គល  321,598,634 1,310,514,433 202,240,545
 សហគ្រ្រសាណិជ្ជកម្ម  97,451,064 397,113,086 71,701,166
 គ្រឹះា្ថ្រនធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ុ  14,374,382 58,575,607 2,996,156
      
   433,424,080 1,766,203,126 276,937,867

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

 2014 2013

 និាសនជន  418,002,475 1,703,360,086 267,345,702
 អនិាសនជន  15,421,605 62,843,040 9,592,165
      
   433,424,080 1,766,203,126 276,937,867

 គណនីសន្រស ំ  0.75%  0.75%
 គណនីប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត ់  2.25% - 8.00%  2.5% - 8.00%

 2014 2013

ក.	 តាមកាលកំណត់

ខ.	 តាមបេភេទអតិថិជន

គ.	 តាមនិាសនដ្ឋេន

ឃ.	 តាមរូបិយប័ណ្ណ

ង.	 តាមទំនាក់ទំនង

ច.	 តាមអតេេការបេេក់

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

 2014 2013
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  % ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  % ដុលា្លេរអាមេរិក

    (កំណត់សំគាល់	4)

បេេក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ  9,347,300 38,090,246  5,157,081
       
 ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញតាម អត្រ្រពន្ធផ្លូរវការ   20.00 1,869,460 7,618,050 20.00 1,031,416
 ផលប៉ះាល់ពីចំណាយមិន ាចកាត់កងបាន 0.10 9,204 37,506 0.19 9,745
 សំវិធានធន(ខ្វះ)/លើសពីគ្រ្រមុន (0.15) (13,679) (55,742) 1.32 68,004
       
     
ចំណាយពន្ធលើបេេក់ចំណេញ 19.95 1,864,985 7,599,814 21.51 1,109,165 ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

	 បំណុលពន្ធពនេយារ  366,913 1,495,170 281,232

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

 សមតុល្រយមនាដើមការិយបរិច្ឆ្រទ  789,559 3,217,452 185,591
 ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញប្រាំងឆ្រំ  1,779,304 7,250,664 1,097,205
 ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញបានបង ់  (1,117,779) (4,554,949) (493,237)
      
 សមតុលេយនាចុងការិយបរិច្ឆេទ  1,451,084 5,913,167 789,559

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

 ការប្រ្រក់ត្រូវទូទាត ់  4,200,022 17,115,090 2,626,978
 ចំណាយបង្គរ  1,104,121 4,499,293 119,662
 ពន្ធផ្រស្រងៗត្រូវទូទាត ់  108,031 440,226 230,687
 ផ្រស្រងៗ  290,871 1,185,299 207,853
      

   5,703,045 23,239,908 3,185,180

15. បំណុលផេសេងៗ

16. ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ

 2014 2013

 2014 2013

 2014 2013

បម្រ្របម្រួលន្របំណុលពន្ធពន្រយារក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទមានដូចខាងក្រ្រម៖

 សមតុល្រយមនាដើមការិយបរិច្ឆ្រទ  281,232 1,146,020 269,272
 ការដាក់បញ្ចូរលក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល  85,681 349,150 11,960
      
 សមតុលេយនាចុងការិយបរិច្ឆេទ  366,913 1,495,170 281,232

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

 ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញប្រាំងឆ្រំ  1,779,304 7,250,664 1,097,205
 ពន្ធពន្រយារជាបំណុល  85,681 349,150 11,960
      
   1,864,985 7,599,814 1,109,165

 2014 2013

អនុលោមតាមច្របាប់ារពើពន្ធន្រព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា ធនាគារមានកាតព្វកចិ្ចត្រូវបងព់ន្ធលើ ប្រ្រកច់ណំ្រញតាមអត្រ្រ 20% ន្រប្រ្រកច់ណំ្រញជាបព់ន្ធ 
ឬពន្ធអប្របបរមាតាមអត្រ្រ 1% ន្រចំណូលដុល ។

ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ ដ្រលគណនាតាមអត្រ្រពន្ធផ្លូរវការធៀបទៅនឹងពន្ធលើប្រ្រក់ ចំណ្រញដ្រលបង្ហ្រញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលមាន 
ដូចខាងក្រ្រម៖

   2014   2013

ការគណនាប្រ្រក់ចំណ្រញដ្រលត្រូវជាប់ពន្ធ នឹងត្រូវមានការត្រួតពិនិត្រយម និងអនុម័តដោយាជា្ញ្រធរពន្ធដារ ។

ក.	 សំវិធានធនសមេេប់ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ

ខ.	 បំណុលពន្ធពនេយារ

គ.	 ចំណាយពន្ធលើបេេក់ចំណេញ

ខ.	 តាមបេភេទអតិថិជន
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  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

កមេេ	និងជើងសរ:

 ការសន្រយាឥណទាន  2,635,929 10,741,411 1,377,407
 ផ្ទ្ររប្រ្រក់និងវ្ររប្រ្រក ់  983,129 4,006,251 807,217
 កាតវើា និងកាតឥណទាន  2,710,091 11,043,621 1,375,485
 ទូរស័ព្ទនិងទូរារ   82,374 335,674 82,110
 កម្រ្រផ្រស្រងៗ  439,308 1,790,179 340,359
      
   6,850,831 27,917,136 3,982,578

 ចំណាយកម្រ្រ និងជើងារ  (127,278) (518,658) (87,357)
      
   6,723,553 27,398,478 3,895,221

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ប្រ្រក់បញ្ញើចរន្ត  40,551 165,245 9,372
ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រស ំ  6,498,983 26,483,356 5,541,526
ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត ់  6,823,660 27,806,415 4,723,029
      
   13,363,194 54,455,016 10,273,927

17. ដើមទុន 18. ចំណូលពីការបេេក់

19. ចំណាយលើការបេេក់

20. ចំណូលកមេេ	និងជើងសរសុទ្ធ

	 	 ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

មួយភាគហ៊ុន1,000 ដុលា្ល្ររ

	 ដេលបានចុះបញ្ជី	និងបានបង់	36,000	ភាគហ៊ុន  44,668,000 182,022,100 36,000,000

 2014 2013

នៅថ្រ្ងទី6 ខ្រ ឧសភា ងឆ្រំ 2014 Visor Growth Fund B.V ដ្រលជាភាគទុនិកដ្រលមានស្រ្រប់ បានសម្រ្រចលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន ចំនួន 7,000 
ភាគហ៊ុនទៅអោយ លោក Damir Karassayev ដោយត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមពីធនាគារជាតិន្រកម្ពជា នៅថ្រ្ងទី 19 ខ្រ មិថុនា ងឆ្រំ 2014 និង 
ក្រសួងាណិជ្ជកម្ម នៅថ្រ្ងទី 24 ខ្រ មិថុនា ងឆ្រំ 2014 ។

សម្រ្រប់ការិយបរិច្រ្ឆទុ្រះ ធនាគារបានបន្ថ្រមនូវដើមទុនដូចខាងក្រ្រម៖

 ρ បន្ថ្រមដើមទុនពី 36,000,000 ដលុា្ល្រាម្ររិក ទៅ 39,996,000 ដលុា្ល្រាម្ររិក ដោយបានបន្ថ្រមភាគហ៊ុនចំនួន 3,996 ហ៊ុន អោយទៅធនាគារ 
ជាតិន្រប្រទ្រសកាណាដា ដោយមានបុព្វលាភចំនួន 1,969,090 ដលុា្ល្រាម្ររិក ។  ការបង្កើនដើមទុនុ្រះបានទទួលការយល់ព្រមពីធនាគារជាតិ 
ន្រកម្ពុជា នៅថ្រ្ងទី 26 ខ្រ មិថុនា ងឆ្រំ 2014 និង ក្រសួងាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ង្រទី 2 ខ្រ កក្កដា ងឆ្រំ2014 ។

 ρ បន្ថ្រមដើមទុនពី 39,996,000 ដុលា្ល្រាម្ររិក ទៅ 44,668,000 ដុលា្ល្រាម្ររិកតាមរយៈការបង្កើន ភាគហ៊ុនចំនួន 4,672 ហ៊ុន អោយទៅ 
ធនាគារជាតិន្រប្រទ្រសកាណាដា ដោយមានបុព្វលាភ ចំនួន 4,362,910 ដុលា្ល្រាម្ររិក ។ ការបង្កើនដើមទុនុ្រះបានទទួលការយល់ព្រម 
ពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅថ្ង្រទី 25 ខ្រ សីហា ងឆ្រំ2014 និងក្រសងួាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ង្រទី 1 ខ្រ កកញ្រ ងឆ្រំ 2014 ។

នៅថ្រ្ងទី 1 ខ្រ សីហា ងឆ្រំ 2014 លោក Damir Karassayev បានសម្រ្រច លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន ដ្រល មានស្រ្រប់ ចំនួន 4,372 ភាគហ៊ុន ទៅអោយ 
ធនាគារជាតិន្រប្រទ្រសកាណាដា ហើយបានទទួលការយល់ព្រមពធីនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅថ្រ្ងទី 25 ខ្រ សីហា ងឆ្រំ 2014 និង ក្រសងួាណិជ្ជកម្ម 
នៅថ្រ្ងទី 1 ខ្រ កកញ្រ ងឆ្រំ 2014 ។
 
ភាគទុនិក ត្រូវបានបង្ហ្រញលម្អិត ដូចខាងក្រ្រម៖

បនា្ទ្រប់ពីការិយបរិច្រ្ឆទបានបញ្ចប់នាថ្រ្ងទី 31 ខ្រ ធ្នូរ ងឆ្រំ 2014 ធនាគារបានបន្ថ្រមដើមទុនពី 44,668,000 ដុលា្ល្រាម្ររិក ទៅ 52,643,000 
ដុលា្ល្រាម្ររិក តាមរយៈការបង្កើនភាគហ៊ុនចំនួន 7,975 ហ៊ុន ហើយលោក Damir Karassayev បានធើ្វការផ្ទ្ររភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនចំនួន 700 ហ៊ុន 
ទៅអោយធនាគារជាតិន្រប្រទ្រស កាណាដា ។ ការបង្កើន និង ផ្ទ្ររដើមទុនុ្រះបានទទួលការយល់ព្រមពធីនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅថ្រ្ងទី 5 ខ្រ មិនា  ងឆ្រំ 
2015 ហើយធនាគារ កំពុងស្នើរសុំការទទួលយល់ព្រមពីក្រសួងាណិជ្ជកម្ម ។

Damir Karassayev  70.00 31,268 31,268,000 80.56 29,000 29,000,000
National Bank of Canada 30.00 13,400 13,400,000 - - -
Visor Growth Fund B.V  - - - 19.44 7,000 7,000,000
        
  100.00 44,668 44,668,000 100.00 36,000 36,000,000

  % នេការ  ដលុា្លេរ %	នេការ  ដុលា្លេរ

  កាន់កាប ់ ចំនួនហ៊ុន	 អាមេរិក កាន់កាប ់ ចំនួនហ៊ុន	 ដុលា្លេរ

   2014    2013

 	 ដលុា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

 ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន  25,443,045 103,680,408 18,064,123
 ប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់តម្កល់នៅធនាគារនានា  2,194,165 8,941,222 1,677,577
 វិនិយោគមូលប័ត្រ  3,518,940 14,339,681 1,894,262
      
   31,156,150 126,961,311 21,635,962

 2014 2013

 2014 2013

 2014 2013

ចំណាយលើការប្រ្រក់ គឺត្រូវបានកើតមានឡើងដោយការដាក់ប្រ្រក់បញ្ញើពីធនាគារនានា និង អតិថិជនមិនម្រនធនាគារ ។
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  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធ  9,347,300 38,090,246 5,157,081
និយ័តភាពលើៈ

 រំលស់  1,232,008 5,020,433 756,783
 សំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យ  254,320 1,036,354 1,345,743
 ចំណ្រញពីការលក់ទ្រព្រយម និងបរិកា្ខ្ររ  (28,398) (115,722) (13,988)
 ចំណ្រញពីការលក់ទ្រព្រយមរឹបអូសបាន  (80,466) (327,899) -
      
   10,724,764 43,703,412 7,245,619 

បម្រ្របម្រួលន្រ: 

 ប្រ្រក់បញ្ញើនិងប្រ្រក់តម្កល់នៅធនាគារ  (13,466,201)  (54,874,769) (3,815,048)
 ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន  (93,492,159) (380,980,548) (38,165,502)
 វិនិយោគមូលប័ត្រ  (16,898,531) (68,861,514) (6,591,108)
 ទ្រព្រយមរឹបអូសបាន  (4,459,388) (18,172,006) -
 ទ្រព្រយមសកម្មផ្រស្រងៗ   (2,122,262) (8,648,217) (996,773)
 ប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់តម្កល់នៅធនាគារ ជាតិន្រកម្ពុជា  (17,140,701) (69,848,357) (5,096,605)
 ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារផ្រស្រងៗ  156,486,213 637,681,318 52,705,502
 បំណុលផ្រស្រងៗ  2,517,865 10,260,301 384,434
 ាច់ប្រ្រក់សុទ្ធទទួលបានពី សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ  22,149,600  90,259,620  5,670,519
ពន្ធលើបេេក់ចំណេញបានបង ់  (1,117,779) (4,554,949) (493,237)
      

សច់បេេក់សុទ្ធទទួលបានពី	សកម្មភាពបេតិបត្តិការ  21,031,821  85,704,671  5,177,282

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

(ខាត)/ចំណ្រញពីការលក់ន្រវិនិយោគមូលប័ត្រ  (32,392) (131,997) 513,257
ចំណ្រញពីអត្រ្រប្ដូររប្រ្រក់សុទ្ធ  91,000 370,825 133,477
ចំណូលផ្រស្រងៗ  884 3,602 840
      

   59,492 242,430 647,574

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ប្រ្រក់បៀរវត្រសរ៍ និងប្រ្រក់ឈ្នូរល  5,886,127 23,985,968 3,461,133
ចំណាយលើបុគ្គលិកផ្រស្រងៗ  63,205 257,560 47,518
      
   5,949,332 24,243,528 3,508,651

21. ចំណូលពីបេតិបត្តិការផេសេងៗ

22. ចំណូលពីបេតិបត្តិការផេសេងៗ

23. ចំណាយទូទៅ	និងរដ្ឋបបាល

24. សច់បេេក់សុទ្ធទទួលបានសកម្មភាពបេតិបត្តិការ

 2014 2013

 2014 2013

ការជួលអគារ  1,205,284 4,911,532 884,398
ផ្ន្រកទីផ្រសារ និងការផ្រសាយាណិជ្ជកម្ម  1,254,737   5,113,053 1,206,542
ចំណាយលើកាតទូរស័ព្ទ   1,359,895   5,541,572 715,066
ការជួសជុល និងថ្រទា ំ  317,708   1,294,660 326,907
ថ្ល្រទឹកភ្លើង  412,681   1,681,675 293,884
សមា្ភ្ររការិយល័យ  406,021   1,654,536 269,591
ចំណាយលើាជា្ញ្រប័ណ្ណ  379,613   1,546,923 137,270
ទំនាក់ទំនងផ្រស្រងៗ  214,746   875,090 179,801
ចំណាយលើយនយន្តក្នុងប្រតិបត្តិការ  334,830   1,364,432 211,225
ការធ្វើដំណើរ  136,091   554,571 69,134
ាហារ និងការកំាន្ត  143,489   584,718 51,398
ថ្ល្រជំនាញវិជា្ជ្រជីវៈ  572,268   2,331,992 66,089
ការធានាា៉្រប់រង  71,541   291,530 28,588
ចំណាយលើស្រាសន្តិសុខ  269,738   1,099,182 202,037
ថ្ល្រសមាជិកភាព  146,307   596,201 30,838
ចំណាយផ្រស្រងៗ  568,092 2,314,975 434,604
      
   7,793,041   31,756,642 5,107,372

 2014 2013

25. សច់បេេក់	និងសច់បេេក់សមមូល

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ (កំណត់សំគាល់5)  25,746,874 104,918,512 13,264,616
ប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់តម្កល់នៅធនាគារ  44,416,628  180,997,759 24,612,891
 មានកាលកំណត់តិចជាង 3 ខ្រ     
    
   70,163,502  285,916,271  37,877,507

 2014 2013
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  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ក្នុងរយៈព្រល 1ងឆ្រំ  1,231,181 5,017,063 84,203

ពី 2 ដល់ 5 ងឆ្រ ំ  2,597,489 10,584,768 2,199,075

លើសពី 5 ងឆ្រ ំ  948,992 3,867,142 350,433

     

   4,777,662 19,468,973 2,633,711

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ឥណទានវិបារូបន៍ ដ្រលមិនប្រើប្រ្រស ់  16,453,663 67,048,677 10,146,756
លិខិតឥណទាន  685,508 2,793,445 468,353
មូលប័ត្របំណុល  1,839,597 7,496,358 256,650
មូលប័ត្របំណុលលើការដ្រញថ្ល្រ  4,035 16,443 950
ការធានាផ្រស្រងៗ  275,352 1,122,059 50,000

      
   19,258,155 78,476,982 10,922,709

26. សមតុលេយ	និងបេតិបត្តិការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិ

27. ការសនេយា	និងយថាភាព

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4) 

បេេក់បញ្ញើ	និងបេេក់តម្កល់ដោយអ្នកគេប់គេង  339,081 1,381,755 413,973

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)	

ចំណាយលើការបេេក់ឲេយអ្នកគេប់គេង  16,705 68,073 29,818

  ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

	 បេេក់បៀរវតេស	និងអត្ថបេយោជន ៏  1,323,688 5,394,029 1,143,245

 2014 2013

 2014 2013

 2014 2013

ក.	 ការបេតិបត្តិការ

ក្នុងការធ្វើាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារធ្វើទាយជ្ជទានផ្រស្រងៗ និងកើតឡើងនូវយថាភាពមួយចំនួន តាមមធ្រយាបាយជាផ្លូរវច្របាប់ដល់អតិថិជនរបស់
ខ្លួន ។ ពុំមានការខាតបង់ជាារវន្តដ្រលកើតឡើងពីប្រតិបត្តិការទំាងោះទ្រ ដ្រលរួមមានដូចខាងក្រ្រមៈ

 2014 2013

ខ.	 ការសនេយាភតិសនេយា

ធនាគារ បានជួលការិយល័យ និងអគារក្នុងលក្ខណៈជាភតិសន្រយាប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រ្រម៖

គ.	 យថាភាពលើពន្ធ

ប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅក្នុងព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា មានលក្ខណៈថ្មី  ហើយពន្ធទាំងុ្រះត្រងត្រមានការផ្ល្រស់ប្តូររជាញឹក�ប់ មានភាពមិនច្របាស ់
លាស់ ភាពផ្ទុយគាឆ្រ ហើយស្ថិតនៅក្រ្រមការបកស្រ្រយបំភ្លឺដ្រលកើតមានឡើងនូវភាពខុសគាឆ្រក្នុងចំណមអជា្ញ្រធរពន្ធដា និងយុតា្ត្រធិការ ។ 
ពន្ធត្រូវបានស្ថិតនៅក្រ្រមការត្រួតពិនិត្រយម និងតាមដានអង្ក្រតដោយក្រុមាជា្ញ្រធរជាច្រើន ដ្រលផ្តល់លទ្ធភាពតាមច្របាប់ក្នុងការដាក់ពិន័យ 
ដាក់ទណ្ឌកម្ម និងបង់ការប្រ្រក់ ។

បក្ហ្រទាំងុ្រះ ាចនឹងបង្កើតឱ្រយមមានហានិភ័យពន្ធបន្ថ្រមនៅក្នុងព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជាធំដុំជាងនៅប្រទ្រសដទ្រទៀត ។ គណៈគ្រប់គ្រង 
ជឿជាក់ថា ការធ្វើសំវិធានធនមានលក្ខណៈសមរម្រយម គ្រប់គ្រ្រន់ ដោយផ្អ្រកទៅលើការបកស្រ្រយន្រនីតិកម្មពន្ធ ។  ផ្ទយុមកវិញាជា្ញ្រធរជាប់ាក់ 
ព័ន្ធាចនឹងផ្អ្រកលើការបកស្រ្រយផ្រស្រង និងាចមានផលប៉ះាល់ធំដុំផងដ្ររ ។

ការណេនាំ	និងសេចក្តីសង្ខេប

 ធនាគារមានហានិភ័យពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងក្រ្រម៖

  ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ 

  ហានិភ័យឥណទាន

  ហានិភ័យទីផ្រសារ និង

  ហានិភ័យាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល

 កំណត់សំគាល់ុ្រះ បង្ហ្រញពីព័ត៌មានស្តីពីហានិភ័យនីមួយៗខាងលើរបស់ធនាគារ ដ្រលមានោលដៅោលការណ៍ណ្រនាំ និងវិធានការ 
 របស់ធនាគារដើម្របីបា៉្រន់ា្ម្រន និងាត់ច្រងនូវហានិភ័យដ្រលកើតឡើង និងការគ្រប់គ្រងនូវធនធានរបស់ធនាគារ ។

 2014 2013

28. ការគេប់គេងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

ក.	 សមតុលេយសម្ព័ន្ធញាតិ

ខ.	 បេតិបត្តិការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិផេសេងៗ

គ.	 លាភការរបស់អ្នកគេប់គេង
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    ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)

ឥណទាន នងិបរុ្រប្រទាន

 ខាតបង ់  723,258 2,947,276 6,569,675

 ហួសកាលកំណត់ ត្រមិនទាន់ខាតបង ់  6,251,781 25,476,008 2,867,521

 មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង ់  264,562,142 1,078,090,729 169,841,729

      

   271,537,181 1,106,514,013 179,278,925

	 សំវិធានធនលើឥណទាន	និងបុរេបេទាន	ជាប់សងេស័យ  (3,362,337) (13,701,523) (3,663,096)

      

   268,174,844 1,092,812,490 175,615,829

 បេព័ន្ធគេប់គេងហានិភ័យ

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល មានការទទួលខុសត្រូវទូទៅក្នងុការបង្កើត និងត្រួតពិនិត្រយមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ។  ក្រុមប្រកឹ្រសាភិបាលបាន
បង្កើតនូវគណៈកម្មការទ្រព្រយមសកម្ម និងបំណុល គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងគណៈកម្មការសវនកម្ម នងិហានិភ័យ ដើម្របីទទួលខុសត្រូវ 
ក្នុងការបង្កើត និងត្រួតពិនិត្រយមនូវោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យតាមផ្ន្រកនីមួយៗ ។  គណៈកម្មការុ្រះ មានសមាជិកជានាយកប្រតិបត្តិ 
និងមិនប្រតិបត្តិ ហើយធ្វើការាយការណ៍ជាប្រាំ ទៅក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគ្រ ។ 

ោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីបង្ហ្រញ និងវិភាគទៅលើហានិភ័យដ្រលធនាគារត្រូវប្រឈមមុខកំណត់ 
ហានិភ័យសមស្រប និងធ្វើការត្រួតពិនិត្រយមទៅលើហានិភ័យទាំងោះឱ្រយមស្ថិតក្នុងកម្រតិាចទទួលយកបាន ។  គណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភ័យ 
មានភារៈទទួលខុសត្រូវតាមដានការអនុវត្តរបសធ់នាគារទៅតាមោលនយោបាយ និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្រយមឡើងវិញនូវ
ភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលធនាគារត្រូវប្រឈមមុខ ។

សវនករផ្ទ្រក្នងុ ជាអ្នកជួយដល់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភ័យក្នងុការបំព្រញភារកិច្ុច ្រះ ។ សវនករផ្ទ្រក្នងុធ្វើការត្រតួពិនិត្រយមជាប្រាំ ឬម្តងមា្ក្រល 
លើោលនយោបាយ និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យហើយធ្វើការាយការណ៍លទ្ធផលទៅគណៈកម្មការសវនកម្ម នងិហានិភ័យ ។

ក.	 ហានិភ័យបេតិបត្តិការ

ហានិភ័យប្រតិបត្តកិារ គឺជាហានិភ័យន្រការបាត់បង់ផ្ទ្រល់ ឬប្រយោលដ្រលកើតមានឡើងពីការខ្វះខាតនូវនីតិវិធីបុគ្គលិកបច្ច្រកវិទ្រយា និងហ្រដា្ឋ្រ 
រចនាសម្ពន័្ធផ្ទ្រក្នងុ និងកើតឡើងពីកតា្ត្រខាងក្រ្រមួយចំនួនទៀត ដ្រលមិនម្រនជាហានិភ័យឥណទានហានិភ័យទីផ្រសារ និងហានិភ័យាច់ប្រ្រក់ 
ងយស្រួលដូចជាកតា្ត្រដ្រលកើតមានឡើងពីតម្រវូការច្របាប់ និងបទបញ្ញត្តិផ្រស្រងៗ និងស្តង់ដារដ្រលទទួលា្គ្រល់ជាទូទៅ នៅក្នុងសហគ្រ្រស 
ាជីវកម្ម ។

ហានិភ័យប្រតិបត្តកិារ ត្រវូបានគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តកិាររបាយការណ៍ និងត្រតួពិនិត្រយមត្រមឹត្រវូលើសកម្មភាព 
ាជីវកម្មតាមរយៈអង្គភាពត្រួតពិនិត្រយម និងគាំទ្រដ្រលជាតាមរយៈអង្គភាពាជីវកម្ម ហើយឯកាជ្រយមមានការត្រួតពិនិត្រយមពីអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់  
ខ្ពស់របស់ធនាគារ ។ 

ការគ្រប់គ្រងលើហានិភ័យប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ តម្រូវឱ្រយមបង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និង វិធាីស្ត្រន្រការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពឱ្រយមបាន 
ច្របាស់លាស់ ។  ោលការណ៍ និងវិធានការត្រួតពិនិត្រយមផ្ទ្រក្នុងជាច្រើន ត្រវូបានអនុវត្តរួមមានការបង្កើត អ្នកមានសិទ្ធិចុះហត្ថល្រខាប្រព័ន្ធ 
ត្រួតពិនិត្រយមយ៉្រងហ្មត់ចត់ ការរៀបចំនូវនីតិវិធី និងឯការសំាងនានា ព្រមទំាងការអនុវត្តតាមបទបកញ្រតិ និងតម្រវូការតាមច្របាប់នានា ។

ខ.	 ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ប្រសិនបើអ្នកខ្ចី ឬដ្រគូាណិជ្ជកម្ម ខកខានមិនបានបំព្រញកាតព្វកិច្ចលើការបង់
ប្រ្រក់ដើមចោំះឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ។

អត្រ្រហានិភ័យត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយម និងធ្វើបច្ចុប្របន្នកម្មតាមូលដា្ឋ្រនប្រាងំឆ្រំ និងក្នុងហ្រតុការណ៏ ផ្រស្រងៗដូចជា (i) ការផ្ល្រស់ប្ដូរររយៈព្រល 
និងលក្ខខណ្ឌឥណទាន រួមទាំងការពន្រយារឥណទាន (ii)  ភាពមិនទៀងទាត់ក្នុងការសងប្រ្រក់ ឬការហួសកាលកំណត់សងប្រ្រក់និង(iii)
ព័ត៍មានមិនល្អាក់ព័ន្ធ នឹងអ្នកខ្ចីប្រ្រក់ ឬប្រតិបត្ដិការ។

ii. ការបេឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន

i.  ការគេប់គេងហានិភ័យឥណទាន

សកម្មភាពឥណទាន ត្រូវបានណ្រនាំដោយោលការណ៍ឥណទានរបស់ធនាគារ ដើម្របីធានាអះាងថា ោលបំណងន្រប្រ្រក់កម្ចីទាំងអស់ 
ទទួលបានជោគជ័យ ។  ឧទាហរណ៍ អតិថិជនឥណទានមានលទ្ធភាព និងទ្រព្រយមសម្របត្តិសង ហើយហានិភ័យឥណទានត្រវូបានប្រងច្រក
យ៉្រងល្អ ។  ោលការណ៍ឥណទាន កត់ត្រ្រនូវោលការណ៍ប្រ្រក់កម្ចី ទ្រព្រយមបក្ច្រំ និងដំណើរការអនុម័តឥណទាន ដោយរួមបញ្ចូរលទាំង
ប្រព័ន្ធចំណាត់ថាឆ្រក់ផ្ទ្រក្នុង និងនិតិវិធីដ្រលអនុវត្តដើម្របីធានាអះាងក្នងុការោរពទៅតាមការណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ។

ធនាគារបានបង្កើតោលការណ៏ហានិភ័យឥណទានស្នូរល (Core Credit Risk Policy) ដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្របីគ្រប់គ្រងនូវ 
សកម្មភាពក្នុងការធានាលើហានិភ័យរបស់ធនាគារ  ។   ការបន្ដឥណទានត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកម្មវិធីឥណទាន ដ្រលបានរៀបចំគម្រ្រង 
សម្រ្រប់ផលិតផល ឬសំពៀតឥណទានពិស្រសាប់ទាំងទីផ្រសារោលដៅការកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌ ឯការសំាង និង នីតិវិធី នៅក្រ្រម 
ផលិតផលឥណទាន ដ្រលនឹងត្រូវាស់វ្រង និងផ្ដល់ឲ្រយម។

ឥណទាន មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់

ឥណទានមិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់ គឺជាឥណទានមានគុណភាពល្អដ្រលមិនធា្ល្រប់ខកខានក្នងសងត្រឡប់មកវិញ ។ ឥណទាន  
ត្រូវបានដាក់ទ្រព្រយមបា្ជ្រំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរំពឹងថាលទ្ធភាពមិនាចប្រមូលបានគឺមានកំរិតទាប ។

 2014 2013

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានខាតបង់

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានខាតបង់ គឺជាឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ដ្រលធនាគារបានកំណត់ និងរំពឹងថាមិនាចប្រមូលបានមកវិញនូវ 
ប្រ្រក់ដើម និងការប្រ្រក់ទៅតាមកិច្ចសន្រយាខ្ចីឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ។ អនុលោមទៅតាមោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាត ិ
ន្រកម្ពុជា សំវិធានធនសម្រ្រប់ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រ្រប់ឥណទានហួសកាលកំណត់លើសពី 90 ថ្ង្រ ។  សំវិធាន 
ធនអប្របបរមា ត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមការចំណាត់ថាឆ្រក់របស់ឥណទាននីមួយៗ លើកល្រងត្រមានព័ត៌មានផ្រស្រងទៀតាចបក្ជ្រក់ព ី
លទ្ធភាពន្រការទូទាត់សងរបស់អ្នកខ្ចី ។ 

ឥណទានហួសកាលកំណត់ ត្រមិនទាន់ខាតបង់

ឥណទានហួសកាលកំណត់ ត្រមិនទាន់ខាតបង់ជាឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រលកិច្ចសន្រយាទូទាត់សងហួសកាលកំណត់លើសពី 30 ថ្ង្រ 
ត្រតិចជាង 90 ថ្ង្រ ។  អនុលោមទៅតាមោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ឥណទានុ្រះត្រូវាត់ថាឆ្រក់ជាឥណទាន 
ឃ្ល្រំមើល ហើយត្រូវធ្វើសំវិធានធនតាមអត្រ្រ 3% ។ 
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    ដុលា្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល  ដុលា្លេរអាមេរិក

   (កំណត់សំគាល់	4)
ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានខាតបង់ៈ

 ដីធ្លីនិងអគារ  1,845,048 7,518,571 14,457,739

  

ហួសកាលកំណត់ ត្រមិនទាន់ខាតបង់ៈ

 ដីធ្លីនិងអគារ  27,281,854 111,173,555 5,593,761

      

   29,126,902 118,692,126 20,051,500

គ.	 ហានិភ័យទីផេសារ

ហានិភ័យទីផ្រសារ គឺជាហានិភ័យន្រការខាតបង់កើតពីការប្រ្រប្រួលមិនអំណយផលនៅក្នុងកម្រិតតម្ល្រ ឬអត្រ្រទីផ្រសារ ដ្រលមានសមាសធាតុ 
សំខាន់ពីរគឺ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្រស និងហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ ។

ហានិភ័យទីផ្រសារកើតច្រញពីសកម្មភាពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការកំណត់លើទីផ្រសារ នូវា្ថ្រនភាពដោះដូរជាមួយនឹងការកំណត់
ហានិភ័យទីផ្រសារទុកជាមុន ។

i. ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស

ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្រស គឺសំដៅទៅលើការប្រ្រប្រួលអត្រ្រប្តូររប្រ្រក់ដ្រលមិនអំណយផលលើា្ថ្រនភាពការដោះដូររូបិយប័ណ្ណ 
បរទ្រស ដ្រលកើតឡើងពីព្រលមួយទៅព្រលមួយ ។  ធនាគារ បានរក្រសានូវោលនយោបាយមួយ ដោយមិនបង្កឱ្រយមមាននូវា្ថ្រនភាពកា
រប្តូរររូបិយប័ណ្ណបរទ្រសច្រើនោះទ្រ ។  ការប្តូរររូបិយប័ណ្ណបរទ្រស ដ្រលបើកចំហរគ្រប់ប្រភ្រទ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយមជាមួយនឹងតម្រូវការ 
ប្រតិបត្តិការកម្រិតន្រា្ថ្រនភាពកំណត់ទុកមុន និងការកំណត់នូវការកាត់បន្ថយភាព ាតបង់ ។

នៅថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូរ ងឆ្រំ 2014 សមតុល្រយមទ្រព្រយមសកម្ម និងបំណុល ដ្រលជារូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងទៀត ក្រ្រពីដលុា្ល្ររាម្ររិក មិនមានផលប៉ះាល់ 
អ្វីទ្រ ។  ដូចុ្រះការវិភាគរូបិយប័ណ្ណបរទ្រសមិនត្រូវបានបង្ហ្រញឡើយ ។

ii. ហានិភ័យអតេេការបេេក់

ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ គឺសំដៅទៅលើការខាតបង់នូវប្រ្រក់ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធ ដោយារត្រការប្រ្រប្រួលន្រកម្រិតអត្រ្រការប្រ្រក់ 
និងការផ្ល្រស់ប្តូររនៅក្នុងសមាសភាពន្រទ្រព្រយមសកម្ម និងបំណុល ។  ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ ត្រូវបានាត់ច្រងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្រយម
យ៉្រងហ្មត់ចត់ ទៅលើចំណូលលើការបណា្ត្រក់ទុនតម្ល្រទីផ្រសារ តម្ល្រដើមន្រមូលនិធិ និងតាមរយៈការវិភាគចោ្ល្រះប្រ្រប្រលួអត្រ្រការប្រ្រក់ ។   
សកា្ត្រនុពលន្រការធា្ល្រក់ចុះនូវចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធបណា្ត្រលមកពីការប្រ្រប្រួលអត្រ្រការប្រ្រក់ ដ្រលខុសប្រក្រតី គឺត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយម ដោ
យធៀបទៅនឹងកម្រិតាចទទួលយកបានន្រហានិភ័យ ។

ការវិភាគន្រទំនាក់ទំនងអត្រ្រការប្រ្រក់ទៅនឹងទ្រព្រយមសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារត្រូវបានបង្ហ្រញដូចខាងក្រ្រម ។

 2014 2013

តម្ល្រទីផ្រសារប៉ា្រន់ា្ម្រនន្រទ្រព្រយមបក្ច្រំ សម្រ្រប់ការធានានូវឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន មានដូចខាងក្រ្រមៈ

ឥណទានរៀបចំឡើងវិញ

ឥណទានរៀបចំឡើងវិញ គឺជាឥណទានដ្រលមានការផ្ល្រស់ប្តូររកិច្ចសន្រយាទូទាត់សង ដោយារត្រអ្នកខ្ចីជួបផលលំបាកផ្ន្រកហិរញវត្ថុ  
និងមិនមានលទ្ធភាពទូទាត់សងតាមកិច្ចសន្រយាដើម ។  ឥណទានដ្រលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញត្រូវវិភាគលើមូលដា្ឋ្រនទិសដៅាជីវកម្ម  
និងសមត្ថភាពសងប្រ្រក់វិញរបស់អ្នកខ្ចីទៅតាមការព្រយាករណ៍លំហូរាច់ប្រ្រក់ថ្មី ដ្រលស្របតាមា្ថ្រនភាពទីផ្រសារ និងបច្ចុប្របន្នកម្មន្រ 
ទស្រសនៈវិស័យាជីវកម្ម ដោយផ្អ្រកលើសម្មតិកម្មជាក់ស្ត្រង និងប្រុងប្រយ័ត្ន ។ 

បនា្ទ្រប់ពីឥណទានត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញ ឥណទានោះត្រូវរក្រសាចំណាតថ់ាឆ្រក់ដូចដើមដោយ មិនគិតពីដំណើរការល្អបនា្ទ្រប់ពីការរៀបចំ
ជាថ្មីឡើយ ។  ការាត់ថាឆ្រក់ុ ្រះមិនត្រូវឱ្រយមល្អជាងមុនឡើយ លុះត្រ្រត្រការប្រ្រក់ និងប្រ្រក់ដើម ត្រវូបានសងមកវិញក្នុងអំឡុងបីគ្រ្រសង 
រំលស់ និងក្នុងរយៈព្រលមិនតិចជាង 3 ខ្រ ។

ោលនយោបាយលុបចោលនូវឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន

អនុលោមតាមោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ធនាគារត្រូវត្រលុបឥណទាន និង បុរ្រប្រទាន ឬមួយផ្ន្រកន្រឥណទាន 
ច្រញពីតាាងតុល្រយមការរបស់ខ្លនួនៅព្រលដ្រលធនាគារបាត់សិទ្ធ ិ តាមកិច្ចសន្រយាគ្រប់គ្រងលើឥណទាន ឬនៅព្រលដ្រលឃើញថាឥណទាន 
មួយផ្ន្រក ឬទាំងមូលមិន ាចប្រមូលវិញបាន ឬគា្ម្រនសង្រឃឹមថា ឥណទានុ្រះាចប្រមូលបានមកវិញទ្រ ។

ទ្រព្រយមបក្ច្រំ

ធនាគារ រក្រសានូវទ្រព្រយមបក្ច្រំជាទ្រព្រយមសម្របត្តិ នងិការធានាសម្រ្រប់ការធានានូវឥណទាន និង បុរ្រប្រទាន។  ការបា៉្រន់ា្ម្រននូវតម្ល្រទីផ្រសារ គឺ
ផ្អ្រកតាមការាយតម្ល្រទ្រព្រយមបក្ច្រំប្រាំងឆ្រំ ។

នៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទុ្រះធនាគារ បានរឹបអូសទ្រព្រយមសកម្មដ្រលបានដាក់បក្ច្រំ ដ្រលរូមមានដី និងអគារចំនួន 4,459,388 ដលុា្ល្រាម្ររិក 
(2013: សូន្រយម) ពីអតិថិជន។

ការបេមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាន

ការវិភាគលើការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាននាកាលបរិច្ឆ្រទាយការណ៍ ត្រូវបានបង្ហ្រញនៅកំណត់សំគាល់ទី 7 ន្ររបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ។
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31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014

          អតេេការ

	 	 រហូតដល់	1	ខេ	 >	1	-	3	ខេ	 >	3	-	6	ខេ	 >	6	-	12	ខេ	 >	1	-	5	ឆ្នេំ	 លើសពី	5	ឆ្នេំ	 ពុំមានការបេេក់	 សរុប	 បេេក់ជាមធេយម	

  ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក %
ទេពេយសកម្ម

ាច់ប្រ្រក់ និងសមតុល្រយមធនាគារ - - - - - - 25,746,874 25,746,874 
ប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់តម្កល់នៅធនាគារនានា 10,303,326   3,913,747   9,378,441    19,793,752   3,000,000  - 40,113,301 86,502,567 4.47
ប្រ្រក់បញ្ញើតាមច្របាប ់ - - - 4,466,800 - - 49,855,390 54,322,190 0.08
ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន

 - ឥណទានដំណើរការ 3,113,497 7,973,314 11,607,210 20,018,859 120,956,352 107,144,691 - 270,813,923 11.45
 - ឥណទានមិនដំណើរការ 128,279 2,651 18,550 41,153 220,485 312,140 - 723,258
 - សំវិធានជាក់លាក ់ - - - - - - (760,625) (760,625)
 - សំវិធានទូទៅ - - - - - - (2,601,712) (2,601,712)
 - ការប្រ្រក់ត្រូវទទូល - - - - - - 1,925,014 1,925,014 
 - ការប្រ្រក់ព្រយមួរទុក - - - - - - (212,620) (212,620)
ការវិនិយោគមូលធន - - - - - 25,588 - 25,588
វិនិយោគមូលប័ត្រ - - 3,356,046   5,813,695   40,047,844   1,082,536 - 50,300,121 8.41
ទ្រព្រយមសកម្មផ្រស្រងៗ - - - - - - 6,403,439 6,403,439
           
ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប 13,545,102   11,889,712   24,360,247  50,134,259   164,224,681   108,564,955  120,469,061    493,188,017

           

បំណុល

 ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 247,164,662 28,521,047 43,746,349 64,176,529 18,754,591 - 31,060,902 433,424,080 3.76
 បំណុលផ្រស្រងៗ - - - -   5,703,045 5,703,045
        
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប 247,164,662  28,521,047  43,746,349   64,176,529  18,754,591  -   36,763,947   439,127,125

          

បមេេបមេួលគមា្លេតភាពអតេេការបេេក ់ (233,619,560)    (16,631,335)    (19,386,102) (14,042,270)  145,470,090   108,564,955   83,705,114    54,060,892 

តាាងខាងក្រ្រមុ្រះបង្ហ្រញនូវអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រសិទ្ធភាពនៅកាលបរិច្ឆ្រទាយការណ៍ និងអំឡុងព្រលដ្រលមូលបត្រ័ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់កាលកំណត់ ។
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31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2013

          អតេេការ

  រហូតដល់	1	ខេ	 >	1	-	3	ខេ	 >	3	-	6	ខេ	 >	6	-	12	ខេ	 >	1	-	5	ឆ្នេំ	 លើសពី	5	ឆ្នេំ	 ពុំមានការបេេក់	 សរុប	 បេេក់ជាមធេយម	

  ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក %
បំណុល

ាច់ប្រ្រក់ និងសមតុល្រយមធនាគារ - - - - - - 13,264,616 13,264,616 
ប្រ្រក់បញ្ញើ និងប្រ្រក់តម្កល់នៅធនាគារនានា 4,346,399 508,834 7,995,000 20,115,903 - - 20,266,493 53,232,629 3.76
ប្រ្រក់បញ្ញើតាមច្របាប ់ - - - 3,600,000  - - 33,581,489 37,181,489 0.12
ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន 
 - ឥណទានដំណើរការ 3,181,906 6,319,012 10,794,930 22,613,528 86,863,707 42,936,167 - 172,709,250 11.47
 - ឥណទានមិនដំណើរការ 2,962,157   20,218   3,733   6,398    2,352,549   1,224,620 - 6,569,675 
 - សំវិធានជាក់លាក ់ - - - - - - (1,612,705) (1,612,705)
 - សំវិធានទូទៅ       (2,050,391) (2,050,391)
 - ការប្រ្រក់ត្រូវទទូល - - - - - - 2,204,222 2,204,222
 - ការប្រ្រក់ព្រយមួរទុក - - - - - - (1,170,652) (1,170,652)
ការវិនិយោគមូលធន - - - - - 25,588  -  25,588
វិនិយោគមូលប័ត្រ     33,401,590  - -  33,401,590 6.29
ទ្រព្រយមសកម្មផ្រស្រងៗ - - - - - - 4,281,177 4,281,177
           
ទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប 10,490,462   6,848,064   18,793,663     46,335,829   122,617,846    44,186,375      68,764,249 318,036,488

  

បំណុល

 ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 172,003,907   23,908,968   30,987,552   27,883,214   6,745,083  -  15,409,143   276,937,867 4.10
 បំណុលផ្រស្រងៗ - - - -  - -   3,185,180   3,185,180
         
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប 172,003,907   23,908,968   30,987,552   27,883,214   6,745,083   -     18,594,323  280,123,047 

          

បមេេបមេួលគមា្លេតភាពអតេេការបេេក ់ (161,513,445)  (17,060,904)  (12,193,889)  18,452,615   115,872,763    44,186,375     50,169,926     37,913,441
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ការវិភាគរំញោចតម្ល្រសមស្របសម្រ្រប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់ថ្ររ

ធនាគារមិនបានកត់ត្រ្របំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់ថ្ររតាមតម្ល្រសមស្របដោយភាពលំអៀង ត្រូវបានបញ្ចូរលទៅក្នុង 
របាយការណ៍លទ្ធផលសរុបោះទ្រ ហើយធនាគារក៏មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាចុងការិយបរិច្ឆ្រទោះដ្ររ ។  ដូច្ន្រះ ការផ្ល្រស់ប្តូររ 
អត្រ្រការប្រ្រក់នាចុងការិយបរិច្ឆ្រទ ពុំមានផលប៉ះាល់ដល់ប្រ្រក់ចំណ្រញ ឬខាតោះទ្រ ។

ការវិភាគរំញោចលើលំហូរទឹកប្រ្រក់សម្រ្រប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់អថ្ររ

ធនាគារ ពុំមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់អថ្ររជាារវន្តោះទ្រ ។  ដូច្ន្រះ ការវិភាគរំញោចលើលំហូរទឹកប្រ្រក់សម្រ្រប់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់អថ្ររមិនត្រូវបានបង្ហ្រញឡើយ ។

ឃ.	 ហានិភ័យសច់បេេក់ងយសេួល

ហានិភ័យាច់ប្រ្រក់ងយស្រលួទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពរក្រសាាច់ប្រ្រក់ងយស្រលួឱ្រយមបានគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីបំព្រញការសន្រយា និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ 
នៅព្រលដល់កាលកំណត់សងនូវតម្ល្រសមហ្រតុផលមួយ ។

បន្ថ្រមពីលើការអនុវត្តន៍យ៉្រងព្រញល្រញ តាមតម្រូវការន្រាច់ប្រ្រក់ងយស្រួលអ្នកគ្រប់គ្រង ធនាគារបានត្រួតពិនិត្រយមយ៉្រងហ្មត់ចត់ទៅលើ 
លំហូរទឹកប្រ្រក់ចូល  និងលំហូរទឹកប្រ្រក់ច្រញ ហើយនិងភាពចោ្ល្រះន្រាយុកាលតាមរយៈរបាយការណ៍តាមព្រលកំណត់ ។  ការប្រ្រប្រួល 
ន្រឥណទាន និងប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនត្រវូបានត្រតួពិនិត្រយមតាមដាន ហើយតម្រវូការាច់ប្រ្រក់ងយស្រលួ ត្រវូបានធ្វើការក្រតម្រវូដើម្របី 
កំណត់ឱ្រយមច្របាស់នូវទ្រព្រយមសកម្មជាាច់ប្រ្រកង់យស្រួលបានឱ្រយមគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីបំព្រញការសន្រយា និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ និងនៅព្រលដ្រល 
ដល់កំណត់សង ។

តាាងខាងក្រ្រមុ្រះ ផ្តល់ជូននូវការវិភាគមួយនៅលើបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារទាក់ទងនឹង ការប្រងច្រកកាលកំណត់ដោយផ្អ្រកលើ 
រយៈព្រលនៅសល់ទៅនឹងការបង់សង ។

ថ្ងេទី	31	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2014

	 	 តិចជាង	1	ខេ	 ចន្លេះព	ី1-3	ខេ	 ចន្លេះពី	3	ខេ	-	1	ឆ្នេំ	 ចន្លេះពី	1	-	5	ឆ្នេំ	 លើសពី	5	ឆ្នេំ	 មិនកំណត់	 សរុប	

	 	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដលុា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដលុា្លេរអាមេរិក

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

 ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 278,225,564  28,521,047   107,922,878  18,754,591 - - 433,424,080

 បំណុលផ្រស្រងៗ 5,703,045 - - - - - 5,703,045

         

សរុប 283,928,609   28,521,047  107,922,878   18,754,591 - - 439,127,125

ថ្ងេទី	31	ខេ	ធ្នូ	ឆ្នេំ	2013

	 	 តិចជាង	1	ខេ	 ចន្លេះព	ី1-3	ខេ	 ចន្លេះពី	3	ខេ	-	1	ឆ្នេំ	 ចន្លេះពី	1	-	5	ឆ្នេំ	 លើសពី	5	ឆ្នេំ	 មិនកំណត់	 សរុប

	 	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដលុា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដុលា្លេរអាមេរិក	 ដលុា្លេរអាមេរិក

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

 ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 187,413,050  23,908,968 58,870,766 6,745,083 - - 276,937,867
 បំណុលផ្រស្រងៗ 3,185,180 - - - - - 3,185,180
         

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

i. បទបញ្ញត្តិដើមទុន

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជជា ក្នុជងននាមជាអាជា្ញៃធរានបង្កើត នងិនតៃួតពិនិតៃយនូវបទបញ្ញត្តិិនានា នងិនតមៃូវារដើមទុនរបស់ធនាគារជារួម ។ 

គោលនយោាយរបស់ធនាគារ គឺធានាឱៃយាននូវមូលដ្ឋៃនដើមទុនរឹងនមាំ ដើមៃបីរកៃសានូវទំនុកចិត្តិទីផៃសារ នងិនដើមៃបីធានាស្ថៃរាពនៃារ 
អភិវឌៃឍន៍យូរអង្វៃងនរបស់អាជីវកម្ម ។  ផលប៉ះពាល់ទៅលើកមៃិតដើមទុនលើាគលាភ ាគទុនិក ក៏តៃូវានទទួលស្គៃល់ហើយធនាគារ 
ានទទួលស្គៃល់នូវតមៃូវារដើមៃបីធានាឱៃយាននូវតុលៃយាពរវាងន ាគលាភខ្ពស់ ដៃលអាចនឹងនកើតមានឡើងនជាមួយនឹងនបៃៃក់បមៃុងន 
កមៃិតខ្ពស់អត្ថបៃយោជន៍ នងិនារធានា ដៃលផ្តិល់ោយស្ថៃនាពដើមទុនល្អ ។

ធនាគារានអនុលោមទៅតាមតមៃូវារដើមទុនដៃលានកំណតោ់យចៃបាប់ៅក្នុជងនារិយបរិច្ឆៃទ ។

ii. ការប្រងច្រកដើមទុន

ារបៃងនចៃកដើមទុនរវាងនបៃតិបត្តិិារ នងិនសកម្មាពជាក់លាក់ គឺតៃូវានគៃប់គៃងនោយកមៃិតាគលាភ ដៃលទទួលានពីារបៃងនចៃក 
នោះ ។  ដើមទុនដៃលានបៃងនចៃកទៅតាមបៃតិបត្តិិារឬសកម្មាពនីមួយៗ តៃូវផ្អៃកទៅតាមដើមទុនដៃលកំណត់ោយចៃបាប់ ។

29. តម្ល្រសមស្របន្រទ្រព្រយសកម្ម	និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជ ដៃលានវាស់វៃងនតាមតម្លៃសមសៃបទៃ ។

តម្លៃសមសៃប គឺជាតមៃ្លដៃលទៃពៃយសកម្មអាចប្តិូរាន ឬជាបំណុលតៃូវទូទាត់តាមរយៈបៃតិបត្តិិារក្នុជងនលក្ខខណ្ឌមិនមៃនសម្ព័ន្ធ�តិ (arms- 
length basis) ។ ោយសរតម្លៃសមសៃបពំុអាចវាយតមៃ្លាន ដូច្នៃះតមៃ្លសមសៃបមិនមានសមៃៃប់កតា្តៃសរវន្តិលើារវាយតម្លៃសមសៃបរបស់ 
ទៃពៃយសកម្ម និងនបំណុលរបស់ធនាគារឡើយ ។  តម្លៃសមសៃបតៃូវានសន្មតោយអ្នកគៃប់គៃងនយោងនតាមទមៃងន់នៃទៃពៃយសកម្ម នងិនបំណុល 
ទាងំននោះ ។  តាមមតិរបស់អ្នកគៃប់គៃងនតម្លៃយោងននៃទៃពៃយសកម្ម នងិនបំណុលហិរញ្ញវត្ថុជដៃលបង្ហៃញក្នុជងនតាាងនតុលៃយារ គឺជាតម្លៃា៉ៃន់ស្មៃនដ៏សម
ហៃតុផលសមៃៃប់តម្លៃសមសៃប ។

73





អគារលេខ148 មហាវិថីពេះសីហនុ សងា្កេត់បឹងកេងកង1 ខណ្ឌចំការមន  
រាជធនីភ្នំពេញ ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ 
 
(+855) 23 225 333 | www.ababank.com 
SWIFT: ABAAKHPP




