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ការបង្កត
ើ
និងការអនុវត្តសច
ូ នាករសមិទក
្ធ ម្មគន្លះឹ
ឹ ថា
ដ៏ទន
ំ ប
ើ និងតាមតមវូ្រ ការ។ ដូចះេ្ន យើងសងឃ្ ម
នឹងពងក
ី្រ បន្ថម
ែ នូវចំណះេ ដឹង បុគល
្គ ក
ិ របស់យង
ើ
ពម
្រ ទាំងគុណភាពសេវារួម ដល
ែ កមកា
ុ្រ
រងារធនាគារ
ABA ផ្ដលជ
់ ន
ូ អតិថជ
ិ ន។
ជាការទទួលស្គាល់ ចំណុចទាំងអស់នេះ និង
សមិទ្ធផលជាច្រើនផ្សេងទៀតនោះ កាលពីឆ្នាំ2014
ធនាគារ ABA បានឈ្នះពានរង្វន
ា ដ
់ ល
៏ ប្ ល
ី បា
្ ញបំផត
ុ
លំដាប់ពភ
ិ ពលោក នៅក្នង
ុ វិសយ
័ ធនាគារចំនន
ួ ពីរ
គឺ៖ ការឧទ្ទស
េ នាមជា “ធនាគារល្អបស
្រ រើ បំផត
ុ
នៅកម្ពុជា” ពីទស្សនាវដ្តី Euromoney និងការ
ឧទ្ទេសនាមថាជា
“ធនាគារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ”
ពី
ទសស្ នាវដ្តី The Banker។ ខ្ញមា
ំុ នមោទនភាពយ៉ង
ា ខ្
លាំងចំពោះកម
ុ្រ ការងារទាំងអស់របស់យង
ើ
ដល
ែ
បានខិតខំបង
ឹ្រ បង
្រែ ធ្វឲ
ើ យ្ ធនាគារ ABA របស់យង
ើ
សមច
េ្រ បាននូវការទទួលស្គល
ា ដ
់ ល
៏ ច
េ ធ្លន
ោ ះេ ។

ជូនចំពោះអតិថជ
ិ ន ភាគទុនក
ិ និងវិនយោ
ិ
គិនទាំងអស់ ជាទីគោរព!
ខ្ញមា
ំុ នសេចក្តសោ
ី
មនសស្ រីករាយ និងមោទនភាព
សូមជមប
្រា ជូនថា ដោយសារកិចខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ បង
្រែ
និងការប្ដជ
េ ច
ា្ញ ត
ិ ខ
្ត ស
្ព ់ របស់កម
ុ្រ កាងារទាំងអស់ទប
ើ
ធ្វឲ
ើ យ្ ឆ្ន២
ំា ០១៤ ក្លយ
ា ជាឆ្នដ
ំា ល
ែ ពោរពេញទៅដោយ
ពត
ឹ្រ ្តការណ៍សខា
ំ ន់ៗ និងសមច
េ្រ បាន នូវសមិទផ
្ធ ល
គួរឲយ្ កត់សម្គល
ា ជា
់ ចន
ើ្រ សមប
្រា ធ
់ នាគារ ABA។
ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម ខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តការណ៍
សំខាន់ៗ ជាមូលដ្ឋន
ា ដល
ែ យើងសមច
េ្រ បានហើយ
សមិទ្ធផលទាំងនេះ នឹងជួយបង្កើនការអភិវឌ្ឍរបស់
ធនាគារ ABA នៅឆ្នខា
ំា ងមុខនេះផងដរែ ។
កាលពីខែកក្កដា ធនាគារជាតិនៃកាណាដាដែលជា
ស្ថប
ា ន
័ ហិរញ្ញវត្ថល
ុ ដា
ំ ប់ “A+” បានក្លយ
ា ជាភាគទុនក
ិ
ថ្មី នៅក្នង
ុ ធនាគារ ABA។ ធនាគារជាតិនកា
ៃ ណាដា
បានសមច
េ្រ ចិតា
្តឈ
នជើងចូលក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ កម្ពុជា
ដោយសារតែធនាគារនេះបានទទួល ស្គាល់រចនា
សម្ព័ន្ធដ៏រឹងមាំ ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
គំរូអាជីវកម្មជោគជ័យ និងស្ដង់ដារអភិបាលកិច្ច
តឹងរឹង របស់ធនាគារ ABA ពម
្រ ទាំងជំនាញ និងការ
យល់ដង
ឹ របស់យង
ើ
អំពទ
ី ផ
ី សា
្ រក្នង
ុ សក
ុ្រ ផងដរែ ។
ធនាគារ ABA សូមចក
ែ រំលក
ែ ការប្ដជ
េ ច
ា្ញ ត
ិ រ្ត បស់
ធនាគារជាតិនកា
ៃ ណាដា ក្នងកា
ុ
របមើ្រ និងការជួយ
អតិថជ
ិ ន នៅក្នង
ុ វិសយ
័ សហគស
្រា ខ្នត
ា តូច និង
មធយ្ ម។
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ភាពជាដៃគូនេះ នឹងនាំមកនូវអត្ថប្រ�ជន៍និង
ឱកាសថ្មៗ
ី ជាចន
ើ្រ ។ ដោយមានភាគទុនក
ិ និងដគ
ៃ ូ
ដ៏រង
ឹ មាំ និងមានកេរឈ
ិ៍្ត
ះោ្ម លើ ឆាក អន្តរជាតិ ធនាគារ
ABA នឹងពង្រីកវិសាល ភាពអាជីវកកម្មរបស់ខ្លួន
ឲយ្ កាន់តមា
ែ នបស
្រ ទ
ិ ្ធភាព ដើមប្ ផ
ី ល
្ដ អ
់ ត្ថប�ជន៍
ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ម្ចាស់អាជីវកម្ម និង

វិនយោ
ិ
គិន នៅក្នង
ុ វិសយ
័ សហគស
្រា ខ្នត
ា តូច និង
មធ្យម ក៏ដូចជាការកើនឡើងយ៉ាងចាប់រហ័សនូវ
ម្ចស
ា គ
់ ណនីផល
ា្ទ ខ
់ ន
ួ្ល នឹងអាចទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍
នភា
ៃ ពជាដគ
ៃ ន
ូ ះេ នៅឆ្នខា
ំា ងមុខនេះផងដរែ ។
យើងបានឆ្លងកាត់កណ
ំ
ន
ើ បណ្ដញ
ា សាខារបស់យង
ើ
យ៉ាងគួរឲ្យគត់សម្គាល់ នៅក្នុងឆ្នាំនេះ។ សាខា
ថ្មីចំនួនប្រាំបី បានចូលក្នុងគ្រួសារធនាគារ ABA
ដោយបង្កន
ើ ចំនន
ួ សាខាទាំងអស់
រហូតដល់២៥
សាខា។ នេះគឺជាការពងក
ី្រ បណ្ដញ
ា ដ៏ធប
ំ ផ
ំ ត
ុ របស់
ធនាគារ ABA នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ហើយ
បច្ចប
ុ ប្ ន្នសាខាទាំងអស់របស់យង
ើ
បានផ្ដលស
់ វា
េ
កមត
ិ្រ ខ្ពសប
់ ផ
ំ ត
ុ ដល
ែ អតិថជ
ិ នរបស់យង
ើ ធ្លប
ា រ់ ព
ំ ង
ឹ
ថានឹងទទួលបានពីធនាគារយើង។
យើងកំពង
ុ ខិតខំបង
ឹ្រ បង
្រែ
ធ្វយ
ើ ង
ា៉ ណាឲ្យចក្ខវុ ស
ិ យ
័
របស់យង
ើ ក្លយ
ា ជាការពិត៖ ដើមប្ ក
ី យ
ា្ល ជាធនាគារ
មួយ ដែលប្រជាជនកម្ពុជាជឿទុកចិត្ត និងយក
ចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ចពោ
ំ ះតមវូ្រ ការ សេវាធនាគារផ្ទល
ា ខ
់ ន
ួ្ល
និងតម្រូវការសេវាធនាគារ
នៅក្នុងអាជីវកម្ម។
កាលពីឆ្នាំមុន
យើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធអន្តរកម្ម
អតិថិជនពហុបណ្តាញ
ដោយផ្ដល់ជូនអតិថិជន
របស់យើង
នូវវិធីសាស្រ្តសេវាធនាគារជាច្រើន
ជាមួយធនាគារ ABA តាមវិធសា
ី សដ
្ត្រ ល
ែ ពួកគាត់
ចង់បានដូចជា តាមរយៈម៉ស
ា ន
ីុ
ATM ម៉ស
ា ន
ី៊
ដាក់សាច់បក
្រា ់ តាមរយៈសេវាធនាគារ តាមបព
្រ ន
័ ្ធ
អ៊ន
ី ធឺណត
ិ
បក
្រ បដោយសុវត្ថភា
ិ ព កម្មវធ
ិ ស
ី វា
េ
ធនាគារតាមទូរស័ពច
្ទ ល័ត និង សេវាគាំទ្រ 24/7
របស់យើង ដូចជាការគាំទ្រតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ និង
ការជជក
ែ ផ្ទល
ា តា
់ មបព
្រ ន
័ អ
្ធ ន
ី៊ ធឺណត
ិ
នៅក្នង
ុ
វប
ែ សាយត៍របស់យង
ើ ។ ធនាគារ ABA បាន
ទទួលជោគជ័យ ក្នង
ុ ការបង្កត
ើ បទពិសោធន៍សវា
េ

ធនាគារ ដែល បានភ្ជាប់ប្រកបដោយភាពរលូន
នៅគ្រប់សេវា និង បណ្ដាញទំនាក់ទំនងទំនើប
ទាំងអស់។
ចំនន
ួ សេវាធនាគារពីចម្ងយ
ា
ដល
ែ កំពង
ុ កើនឡើង
ឥតឈប់ឈរ របស់ធនាគារ ABA អនុញាតឲ្យ
អតិថិជនរបស់យើង
ចូលទៅប្រើប្រាស់គណនី
របស់ខន
ួ្ល គប
្រ ព
់ ល
េ វេលា និងដោយធានាថាសេវា
ដំណរើ ការពីគប
្រ ទ
់ ក
ី ន្លង
ែ ។
ក្រុមការងាររបស់យើង
ក៏បានសម្រេចបាននូវ
វឌឍ្ នភាពក៏ឲយ្ គត់សម្គល
ា ផ
់ ងដរែ ក្នង
ុ ការលើកកម្ពស់
ែ ូ្ន យើ
ផលិតផលប័ណរ្ណ បស់ធនាគារ ABA។ កាលពីខធ
ងបានបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត ជាមួយ
UnionPay International ។
ដោយផ្អែក
លើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ចាប់ពីឆ្នាំ 2015 តទៅ
ធនាគារ ABA នឹងចេញប័ណ្ណ China’s UnionPay
ហើយនឹងក្លាយជាធនាគារចេញប័ណ្ណ UnionPayធំ
ជាងគេបំផុត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ។
យើងរំពឹងទុកថា ភាពជាដៃគូនេះ នឹងនាំមកនូវ
អត្ថប្រយោន៍បន្ថែមជាច្រើនទៀត
ដល់អតិថិជន
របស់យង
ើ
ហើយទន្ទម
ឹ នឹងនេះ ក៏នង
ឹ បន្តពងង
ឹ្រ
ចំណងសេដក
្ឋ ច
ិ ទ
្ច ស
េ ចរណ៍ និងពាណិជក
្ជ ម្មរវាង
បទ
្រ ស
េ ចិន និងបទ
្រ ស
េ កម្ពុជាផងដរែ ។
នៅឆ្នំា 2014 យើងបានបញ្ចបកា
់ របប
ើ្រ ស
្រា ់ បព
្រ ន
័ ្ធ
ប័ណព
្ណ ន
ិ ុ្ទ វាយតម្លប
ៃ គ
ុ ល
្គ ក
ិ (IBSC)។ នេះគឺជា
ុ ល នប
័ ្ធ ប័ណព
្ណ ន
ិ ទ
ុ្ទ ទា
ូ ង
ំ សាខា
ការបន្តសមហេតផ
ៃ ព
្រ ន
ដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការដោយធនាគារ ABA
កាលពីឆ្នាំ 2013 ។ យើងរំពឹងទុកថា IBSC នឹង
អនុញត
ា្ញ ឲ្យយើងចែករំលក
ែ យុទសា
្ធ សប
្ដ្រ ត
្រ ប
ិ ត្តិការ
្គ ក
ិ នីមយ
ួ ៗ តាមរយៈ
នេះ ជាមួយសមាជិកបុគល

សមិទក
្ធ ម្មហរិ ញ្ញវត្ថរុ ម
ួ របស់ធនាគារ ABA នៅក្នង
ុ ឆ្នំា
2014 ពិតជាល្អបស
្រ រើ ណាស់។ យើងបានបញ្ចៀស
ហានិភយ
័ អាជីវកម្មពងង
ឹ្រ តារាងតុលយ្ ការ និងបង្កន
ើ
ប្រសិទ្ធភាព ប្រតិបត្តិការរបស់យើង។ ធនាគារ ABA
បានបន្តបង្ហញ
ា កំណន
ើ ដ៏ខង
ំា្ល ក្លា
នៅក្នង
ុ ផ្នក
ែ
អាជីវកម្មសខា
ំ ន់ៗទាំងអស់៖
  ទព
្រ យ្ សកម្មសរុប បានកើនឡើងដល់
កមត
ិ្រ កំណត់ដគ
៏ រួ ឲយ្ គត់សម្គល
ា គ
់ ឺ 500
លានដុលរា្ល អាមេរក
ិ ដល
ែ កើនឡើងពីចន
ំ ន
ួ
325 លានដុលរា្ល អាមេរក
ិ នៅចុងឆ្នំា 2014។

ើ ឆ្នំា ផលប័តប
្រ ក
្រា ប
់ ញ្ញើ
  កាលពីដម
បានកើនឡើងដល់ 433 លានដុលរា្ល អាមេរក
ិ
បើធៀបទៅនឹងឆ្នំា 2013 មានចំនន
ួ តែ 278
លានដុលរា្ល អាមេរក
ិ

  យើង�នបង្កន
ើ ផលបតឥ
្រ ណទាន
រហូតដល់ 271 លានដុលរា្ល អាមេរក
ិ
ដល
ែ កើនឡើងពី 177 លានដុលរា្ល
អាមេរក
ិ កាលពីមយ
ួ ឆ្នម
ំា ន
ុ ។

ទន្ទម
ឹ នឹងនេះ អនុបាតកម្ចម
ី ន
ិ មន
ែ បត
្រ ប
ិ ត្តិ (NPL)
បានធ្លប
ា ច
់ ះុ គួរឲយ្ គត់សម្គល
ា ់ គឺពី 3.6% នៅក្នង
ុ ឆ្នំា
2013 មកតម
ឹ្រ 0.27% នៅចុងឆ្នំា 2014។ អត្រា
ធ្លាក់ចុះនេះ បញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
យ៉ង
ា ល្អត
ិ ល្អន់ និងវិធសា
ី សល
្ត្រ ត
ិ្អ ល្អនក
់ ង
ុ្ន ការផ្ដល់ កម្
ចីទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នក
ែ ហិរញ្ញវត្ថផ
ុ ង និងទទួ
លបានការជឿទុកចិតព
្ត អ
ី តិថជ
ិ នរបស់យង
ើ ផង។
ធនាគារ ABA បន្តទទួលបានអតិថជ
ិ នថ្មៗ
ី
និង
ពងក
ី្រ បន្ថម
ែ នូវទំនាក់ទន
ំ ងរបស់ខន
ួ្ល ជាមួយអតិថជ
ិ ន
ដល
ែ មានសប
្រា រ់ បស់ខន
ួ្ល ។ នៅចុងឆ្ន2
ំា 014 អ្នក
ដាក់បក
្រា ប
់ ញ្ញើជាង 54,000នាក់ និងអ្នកខ្ចីជាង
8,000 នាក់ បានជឿទុកចិតល
្ត ធ
ើ នាគារ ABA។
សមិទផ
្ធ លលេចធ្លទា
ោ ង
ំ អស់នះេ
គឺជាលទ្ធផល
ដល
ែ កើតចេញពីការខិតខំបង
ឹ្រ បង
្រែ របស់សមាជិក

កម
ុ្រ ធនាគារ ABA ទាំង 702 នាក់ ហើយជាពិសស
េ
គឺការសម្របសម្រួលប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព
របស់ថក
ា្ន គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ យើង។
ជាលទ្ធផល
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់យើងបាន
ែ ស្មន
ើ ង
ឹ
7.5 លាន
កើនឡើងចំនន
ួ
85% ដល
ដុលរា្ល អាមេរក
ិ
ដល
ែ តំណាងឲយ្ ផលរបរលើទព
្រ យ្
ម្ចស
ា ច
់ ន
ំ ន
ួ 14% ហើយអតន
្រា ះេ គឺខស
្ព ជា
់ ងចំនន
ួ
មធយ្ មរបស់កម្ពជា
ុ នៅក្នង
ុ វិសយ
័ ធនាគារ។
លទ្ធផលនៅក្នង
ុ ឆ្នំា 2014 បង្ហញ
ា អំពអ
ី ត្ថប្រយោជន៍
នភា
ៃ ពបត់បន
ែ
ដល
ែ យើងអនុវត្តនង
ិ បប
ើ្រ ស
្រា ់
នៅធនាគារ ABA។ លទ្ធផលនេះក៏បង្ហញ
ា ផងដរែ
ថាមូលដ្ឋន
ា គះឹ្រ នផ
ៃ លិតផលស្នល
ូ
សេវា និងការ
គប
្រ គ
់ ង
្រ ទំនាក់ទន
ំ ង ជាមួយអតិថជ
ិ នរបស់យង
ើ
មានភាពរឹងមាំ និងអាចរីកចមន
ើ្រ បក
្រ បដោយនិរន្តរ
ភាព។ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន ធនាគារ ABA កំពង
ុ ទទួល
បានលើសពីអតក
្រា ណ
ំ
ន
ើ មធយ្ ម ក្នង
ុ វិសយ
័ ធនាគារ
ទាំងមូលនៅបទ
្រ ស
េ កម្ពុជា។
តើអគ
ី្វ ជា
ឺ ទសស្ នវិសយ
័ សម្រប
ា ឆ
់ ប
ំា្ន ន្ទប
ា ?
់
បេសកកម្មរបស់យើង សម្រាប់ឆ្នាំ 2015 គឺត្រូវ
បន្តកល
ែ ម្អ ការផ្ដលស
់ វា
េ របស់យង
ើ តាមរយៈការ
អនុវត្តសវា
េ ប្រក
ឹ សា
្ យោបល់ និងសេវាថ្មៗ
ី ផ្សង
េ ទៀត។
យើងក៏បក
្រា ដជានឹង ពងក
ី្រ ដំណោះសយ
្រា
សេវា
ធនាគារឌីជថ
ី ល និងសេវាផស្ ង
េ ៗរបស់យង
ើ ផងដរែ ។
យើងរំពង
ឹ ថា នឹងសមច
េ្រ បានបក
្រា ច
់ ណ
ំ
ញ
េ សុទ្ធ
ចាប់ពី 10-12 លានដុលរា្ល អាមេរក
ិ ។ ចំនន
ួ នេះនឹងអាច
សមច
េ្រ បានតាមរយៈ ការបង្កនភា
ើ
គចន
ើ្រ ពីចរន្ត
បក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ របស់យង
ើ ។ កព
្រៅ ន
ី ះេ យើងក៏រព
ំ ង
ឹ ថា
មានតម្រវូ ការឥណទានខ្ពស់ជាងនេះ។ ដោយសារតែ
សេដក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ម្ពជា
ុ បន្តមានកំណន
ើ កាន់តល
ែ ប
្អ ស
្រ រើ ពីមួ
យឆ្នទៅ
ំា មួយឆ្នំា សំណឥ
ើ ណទានរបស់យង
ើ ក៏នង
ឹ កើ
នឡើងទៅតាមនោះផងដរែ ។
កព
្រៅ ច
ី ណ
ំ ច
ុ ផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ ផស្ ង
េ ទៀត
យើងគង
្រោ នឹង៖

នៅក្នង
ុ ឆ្ន2
ំា 015

  បង្កត
ើ សាខាបន្ថម
ែ ចំនន
ួ បប
ំ្រា នៅ
ី តាមបណ្ដា
ខេតដ
្ត ម
ើ ប្ ប
ី ន្តពងក
ី្រ វត្តមានរបស់យង
ើ ទូទាង
ំ
បទ
្រ ស
េ និងនាំយកដំណោះសយ
្រា
ហិរញ្ញវត្ថទ
ុ ន
ំ ប
ើ ដល់តប
ំ ន់ថៗ
ី្ម ។

2014

 បង្កន
ើ លប្ ឿន និងគុណភាពសេវារបស់យង
ើ
នៅគប
្រ សា
់ ខា និងកន្លង
ែ ផ្ដលស
់ វា
េ របស់យង
ើ
ទាំងអស់។

ុ វិធសា
ី ស្ត្រ “សេវាធនាគារពីចម្ងយ
ា ”
  ជំរញ
របស់យង
ើ ឲយ្ សប
្រ ទៅនឹងកំណន
ើ អតិថជ
ិ ន។

់ ពងាយសល
ួ្រ កាន់តច
ែ ន
ើ្រ ដល់
  ផ្ដលភា
អតិថជ
ិ នរបស់យង
ើ ដល
ែ បប
ើ្រ ស
្រា ស
់ វា
េ
ោ សមក
្រា ពីការងារ
ធនាគារក្នង
ុ ម៉ង

ផែនការរបស់យង
ើ គឺអាស្រយ
័ លើសានភា
្ថ
ពសេដក
្ឋ ច
ិ ។
្ច
ទីផ្សារកម្ពុជា
នៅតែបន្តមានសន្ទុះជាមួយនឹង
បរិយាកាស អាជីវកម្មប្រែប្រួលឆាប់រហ័ស។ ខ្ញុំ
បក
្រា ដថា ឆ្នថ
ំា ន
ី្ម ះេ នឹងទទួលបានផ្លផ
ែ ាកា
្ក ន់តច
ែ ន
ើ្រ
និងនាំមកនូវ ភាពជោគជ័យថ្មៗ
ី ជាចន
ើ្រ ទៀតផង
ដែរ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ឆ្នាំថ្មីនេះក៏នាំមកនូវបញ្ហា
បឈ
្រ មមួយចំនន
ួ ផងដរែ ប៉ន
ុ នៅ
ែ្ត ធនាគារ ABA
យើងមានឧបករណ៍ និងជំនាញគប
្រ ប
់ ភ
្រ ទ
េ ដើមប្ ី
ជម្នះបញ្ហប
ា ឈ
្រ មទាំងអស់នោះ។ ចំណច
ុ អាទិភាព
របស់យើង
គឺត្រូវបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់
លើអតិថជ
ិ ន ផ្ដលស
់ វា
េ ល្អបផ
ំ ត
ុ និងដំណោះសយ
្រា
ហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបំផុត
នៅក្នុងទីផ្សារ
ដើម្បីគ្រប់គ្រង់ថ្លៃដើម ព្រមទាំងដើម្បីរួមចំណែក
ជួយរកសា
្ កំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ម្ពជា
ុ ផងដរែ ។
ខ្ញអា
ំុ ចធានាបានថាកម
ុ្រ ថ្នក
ា គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ
និងបុគល
្គ ក
ិ
ទាំងអស់របស់យង
ើ នឹងបន្តធឲ
ើ្វ យ្ អាជីវកម្មរបស់យង
ើ
កាន់តែល្អប្រសើរឡើង ដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍
ដល់ការងាររបស់យង
ើ នៅក្នង
ុ ឆ្នំា 2015 និងឆ្នប
ំា ន្ត
បន្ទប
ា ទ
់ ៀត។
យើងមានទំនក
ុ ចិតយ
្ត ង
ា៉ មុតមាំថា ធនាគារ ABA កំពង
ុ
ឈរជើងយ៉ង
ា រឹងមាំកង
ុ្ន ការនាំមកនូវគុណតម្លប
ៃ ន្ថម
ែ
ដល់ភាគទុនក
ិ របស់យង
ើ ។
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ
ចំពោះ
្រា ់
អតិថជ
ិ ន និងភាគទុនក
ិ របស់ទាង
ំ អស់យង
ើ សមប
ការគាំទរ្រ បស់លោកអ្នក ក្នង
ុ អំឡង
ុ ឆ្នំា 2014 និងជា
េ ចំពោះបុគល
្គ ក
ិ របស់យង
ើ ដល
ែ
បានប្ដជ
េ ា្ញ
ពិសស
ចិតខ
្ត ត
ិ ខំបង
ឹ្រ បង
្រែ ធ្វើការងាររបស់ខន
ួ្ល ។ បុគល
្គ ក
ិ
របស់យង
ើ នឹងធានាចំពោះកំណន
ើ និងភាពជោគជ័យ
របស់ធនាគារ ABA។

  ដាក់ឲយ្ បប
ើ្រ ស
្រា ផ
់ លិតផល និងសេវាថ្មៗ
ី
បក
្រ បដោយការច្នប
ៃ ឌ
្រ ត
ិ

  ទាក់ទាញកមត
ិ្រ ឥណទានថ្មព
ី ស
ី ប
ា្ថ ន
័ អន្តរ
ជាតិ ដើមប្ ធ
ី ព
ើ្វ ព
ិ ធ
ិ កម្មធនធានមូលនិធរិ បស់
ធនាគារ ដោយធ្វឲ
ើ យ្ កមត
ិ្រ ឥណទានកាន់តរែ ឹ
ងមាំ។

 បន្តអភិវឌឍ្ គះឹ្រ ស្ថន
ា ហិរញ្ញវត្ថពា
ុ ណិជក
្ជ ម្ម
របស់យង
ើ តាមរយៈការអប់រស
ំ ហគន
ិ្រ ក្នង
ុ សក
ុ្រ
និង ការណនា
្ រ។
ែ ឧ
ំ បករណ៍ថៗ
ី្ម នៅក្នង
ុ ទីផសា

Askhat Azhikhanov
នាយកប្រតិបត្ត
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

យើងជានរណា

2014

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង បេសកកម្មរបស់យើង គុណតម្លៃរបស់យើង
ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ របស់យង
ើ

បេសកកម្មរបស់យង
ើ

ចក្ខុវិស័យរបស់ធនាគារ
គឺដើម្បីក្លាយជាធនាគារលំដាប់លេខមួយ
ប្រចាំប្រទេសលើផែក
្ន ផ្គត់ផ្គង់សេវាធនាគារ
ដែលគួរជាទីទុកចិត្ត
ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុត និងងាយ
ស្រួលក្នុងការទទួលបាន។
យើងមានបំណងក្លាយជាធនាគារមួយ
ដែលប្រជាជនកម្ពុជាជឿទុកចិត្ត ក្នងកា
ុ
របំពញ
េ តម្រវកា
ូ រសេវាធនាគារ
ផ្ទាល់ខ្លួន និងសេវាធនាគារសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ផងដែរ។

បេសកកម្មរបស់យើង គឺដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា អាជីវកម្ម កម្ពុជា
និងប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្នុងការកសាងអនាគតកាន់តែទូលំទូលាយ
និងត្រចះត្រចង់សម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ និង ប្រទេសរបស់ពួកគាត់
តាមរយៈការផ្តល់សេវាធនាគារប្រកបដោយជំនាញវិជាជ
្ជ ីវៈខ្ពស់ និង
បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតក្នុងផ្នែកធនាគារសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។
យើងចាត់ទុក ខ្លួនឯងថាជាដៃគូដ៏ល្អមួយសម្រាប់សហគមន៍កម្ពុជា
ក៏ដូចជាអាជីវកម្ម និងបុគ្គលឯកជនផងដែរ។ យើងនៅទីនេះដើម្បី
បម្រើសេវាកម្មជូនប្រទេសកម្ពុជា។

គុណតម្លរៃ បស់យង
ើ
គុណតម្លៃរបស់យើងបានបង្កើតជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើង។ យើងជឿជាក់លើសារសំខាន់នៃ៖

ធនាគារ ABA គឺជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមសា្ថប័ន
ធនាគារកម្រិតខ្ពស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបាន
បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1996 មានឈ្មោះថា Advance
Bank of Asia Limited។
ធនាគារ
ABA
មានក្រុមវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព និងសាមគ្គីគ្នា ដែលប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ខិត
ខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមុតមាំ ចំពោះប្រតិបត្តិការធនាគារ
របស់យើង។
ក្រុមថ្នាក់គ្រប់គ្រងអន្តរជាតិរបស់
យើង នាំមកនូវជំនាញដែលមានគុណតម្លៃខ្ពស់ និង
ធ្វើឲ្យធនាគារ ABA អាចអនុវត្តស្របតាមស្តង់ដារ
អន្តរជាតិផ្នែកសេវា និងសន្តិសុខ។
ធនាគារ ABA បានឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុង
ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដោយមាន យុទ្ធសាស្រ្ដផ្អែកលើភាព
ខុសប្លក
ែ នស
ៃ វា
េ ទន្ទម
ឹ នឹងការពយា
្ យាម ឆ្លយ
ើ តបទៅ
នឹងតម្រូវការរបស់ ប្រជាជនជាច្រើនដែលរស់នៅ
ក្នុងតំបន់ ទៅតាមលក្ខណៈចរិតខុសៗគ្នា។ នៅ
ក្នុងបណ្ដាទីក្រុងធំៗ
ដោយសារតែប្រជាជនមាន
កម្រិតវប្បធម៌ល្អប្រសើរ និងមានកម្រិតចំណូលខ្ពស់
ធនាគារ ABA ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បង
4

លើវិស័យលក់រាយ និងសាជីវកម្ម ដោយផ្ដល់សេវា
ហិរញ្ញវត្ថុស្ដង់ដារ ជាមួយនឹងលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យា
ទំនប
ើ ចុងកយ
្រោ បង្អស។
់ ផ្ទយ
ុ ទៅវិញ នៅតាមតំបន់
ជនបទ និងដាច់ស្រយាល ធនាគារ ABA ក៏យក
ចិត្តទុក ដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើការគាំទ្រដល់
សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតតូច និងធម្យម (MSME)
តាមរយៈការផ្ដល់ឥណទាន
និងផលិតផលសេវា
ធនាគារផ្សេងទៀត ដែលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹង
ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។
ដោយមានទ្រព្យសកម្មចំនួន 505 លានដុល្លារ
អាមេរិកគិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014 ធនាគារ ABA
ផ្ដ ល់ សេ វា ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ជា ច្រើ ន ដល់ អ តិ ថិ ជ នជាបុ គ្គ ល
សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ព្រមទាំងអង្គភាព
សាជីវកម្ម។ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ2014 ធនាគារជាតិ
នៃកាណាដា ដែលជាធនាគារលំដាប់ “A+” បានចូល
រួមក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធភាគទុនិករបស់ធនាគារ ABA។
នៅចុងឆ្នាំ2014 បណ្ដាញសាខាធនាគារ ABA បាន
ពង្រីកសាខាចំនួន 25 ដោយគ្រប់ដណ្ដប់ទីក្រុង
ភ្នព
ំ ញ
េ និងបណ្ដខ
ា ត
េ ច
្ត ន
ំ ន
ួ 13ទូទាង
ំ ប្រទស
េ ។

ត្រម
ឹ ឆ្នំា 2017 ធនាគារ ABA បានរំពង
ឹ ថានឹងមាន
សាខាចំនួន 40 ដំណើរការទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅឆ្នាំ 2014 ទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែល
មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញចំនួនពីរ បានទទួលស្គាល់
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ធនាគារ ABA ដែលបាន
ផ្តល់សេវាល្អប្រសើរបំផុតជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន។
ទស្សនាវដ្តី The Banker បានឧទ្ទេសនាមធនាគារ
ABA ថាជាធនាគារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2014។ ពានរង្វាន់
នេះគឺជាការទទួលស្គាល់ អំពីភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញ
វត្ថុរបស់ធនាគារ ABA ភាពរឹងមាំក្នុងការគ្រប់គ្រង
វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយភាពប្រុង
ប្រយ័ត្ន និងគំរូអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំផងដែរ។
ទស្សនាវដ្តី Euromoney ក៏បានលើកសរសើរធនាគារ
ABA ថាជាធនាគារល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងប្រទេស
កម្ពុជាចំពោះគុណភាពសេវា និងគំរូអាជីវកម្មដែល
មានការច្នប
ៃ ឌ
្រ ត
ិ ព្រមទាំងចំពោះកិចខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ បង
្រែ
ធ្វើឲ្យវិស័យធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅ
មុខមួយកម្រិតទៀត។

សុចរិតភាព និងសេចក្តីគោរព៖

ទំនុកចិត្ត និងភាពជាដៃគូ៖

គុណភាពនៃសេវាកម្ម៖

នៅធនាគារ ABA យើងចាត់ទុកចំណុចនេះ
ជាការទទួលខុសត្រវូ ខ្ពស់ របស់ធនាគារដែល
ត្រវូ បម្រស
ើ វា
េ
ជូនអតិថជ
ិ នទាំងអស់ប្រកប
ដោយភាពសុចរិត និងសេចក្តីគោរព។

នៅធនាគារ ABA យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ
សម្រួល
និងជាជំនួយការរបស់លោកអ្នក។
យើងខិតខំធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជា
ដៃគូដ៏ល្អដែល
អតិថិជនរបស់យើងអាចជឿទុកចិត្ត។

នៅធនាគារ ABA យើងខិតខំសង
ែ្វ រកដំណោះ
ស្រាយដើម្បីឆ្លើយតប
ចំពោះរាល់តម្រវូ ការ
សេវាធនាគារទាំងអស់។
យើងមានបំណង
ផ្តល់សេវាកម្មធនាគារ ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត
និងមានបច្ចក
េ វិទយា
្ ទំនប
ើ បំផត
ុ សមប
្រា អ
់ តិថជ
ិ ន
កម្ពជា
ុ ទាំងអស់របស់យើង ទាំងម្ចាស់គណនី
ផ្ទាល់ខ្លួន និងម្ចាស់គណនីអាជីវកម្ម។

ការចូលរួមចំណែក៖

និរន្តរភាព និងការរីកចម្រើន៖

ក្រមសីលធម៌ និងសុជីវធម៌៖

នៅធនាគារ ABA យើង មានបំណងចូលរួម
ចំណែក ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ប្រទស
កម្ពុជា។ យើងចង់ដើរតួនាទីដែលផ្តល់សារ
ប្រយោជន៍
សមប
្រា កា
់ ររស់នៅរបស់អតិថជ
ិ ន
យើង ក៏ដូចជាសមប
្រា អ
់ នាគតរបស់ប្រទេស

នៅធនាគារ ABA យើងតង
ែ តគ
ែ ត
ិ គូរអំពអ
ី នាគត
របស់ធនាគារយើង និងប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំង
ប្រទេសកម្ពជា
ុ ផងដែរ។ យើងសូមបង្ហាញនូវ
ការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏មោះមុត ដូចគា្នចំពោះបុគ្គលិក
របស់យើងក៏ដូចជា
អតិថិជនរបស់យើងផង
ដែរ។
នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលអាចឱ្យ
យើងធានា បាននូវការរីកចម្រន
ើ ប្រកបដោយ
និរន្តរភាព របស់ធនាគារ។

នៅធនាគារ ABA យើងមានការយកចិត្ត
ទុកដាក់ចពោ
ំ ះការ ទទួលខុសតវូ្រ ផ្នក
ែ សង្គម
របស់យើង។
យើងនឹងអនុវត្តស្តង់ដារក្រម
សីលធម៌ខ្ពស់ និង មានសុជីវធម៌រវាងគ្នា
នឹងគ្នា ព្រមទាំងអ្វីគ្រប់យាង
៉ ដែលយើងកំពុង
អនុវត្ត ពោលគឺទាំងនៅក្នុង និងក្រៅធនាគារ។
ទាំងនេះគឺជាគោលការណ៍ដែល បង្កត
ើ ឡើង
ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ សម្រាប់ការទំនាក់ ទំនង
ប្រចាំថ្ងៃ
ពោលគឺជាមួយអតិថិជន
និង
សហគមន៍
ដែលយើងកំពុងផ្តល់សេវាជូន
ក៏ដូចជាជាមួយបុគ្គលិករបស់យើងផងដែរ។

ទាំងមូលផងដែរ។

5

ការគូសបញ្ជក
ា អ
់ ព
ំ ស
ី ន
ា្ថ ភាពហិរញ្ញវត្ថុ
គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ

ឆ្នាំសារពើពន្ធ

2011

ឆ្នាំសារពើពន្ធ

2012

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ឆ្នាំសារពើពន្ធ		

2013		

ឆ្នាំសារពើពន្ធ

2014

ភាគរយកើនឡើង/ថយចុះ
(ឆ្ន2
ាំ 014 ធៀបនឹងឆ្ន2
ាំ 013)

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថស
ុ ង្ខប
េ
505

គណនីចំណេញ និងខាត(គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ

6.4

8.5

11.4

17.8

56%

ចំណូលថ្លៃសេវា និងកម្រៃជើងសារសុទ្ធ

2.1

2.9

4.5

6.8

51%

ចំណេញសុទ្ធ

2.0

3.4

4.0

7.5

88%

ប្រាក់បញ្ញើសរុប

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%

ចំណូលរក្សាទុក និងមូលធនបម្រុងផ្សេងទៀត

(1.9)

1.5

5.5

19.3

249%

201.5

265.0

323.0

505.0

56%

ទ្រព្យសកម្មសរុប
សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ (%)
លទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់ចំណេញ

ROAE%

6.1

9.5

10.2

14.2

39%

ROAA %

1.1

1.5

1.4

1.8

29%

ចំណេញការប្រាក់សុទ្ធ %

5.5

4.6

4.9

5.7

16%

67.1

60.8

59.0

59.9

2%

សន្ទនីយ %

66.8

56.3

50.6

54.6

9%

អត្រាដាក់ប្រាក់បញ្ញើឥណទាន %

56.2

63.0

64.7

62.6

-3%

ទ្រព្យសកម្មសន្ទនីយ/ទ្រព្យសកម្មសរុប%

28.0

22.4

20.6

22.2

8%

ថ្លៃដើម/ចំណូល %

7.5

’14

’14

201.5

(‘000)

55
’14

4.0

323
’13

265

តារាងតុល្យការ

2014

42
’13

3.4

’12

25

’12

2.0

’11

’13

35
’12
’11

’11

ទ្រព្យសកម្ម៖

ចំណេញសុទ្ធ៖

7.5 លានដុល្លារអាមេរិក

55,000 គណនី

ឌីណាមិកទ្រព្យសកម្មទទួលបាន 56%
ខ្ពសជា
់ ងឆ្នាំមុន ដែលស្មើនឹងចំនួន
ទឹកប្រាក់សរុប 505 លាន។

យើងសម្រេចបានចំណេញសុទ្ធចំនួន 7.5 លាន
ដែលស្មើនឹង 88% ខ្ពសជា
់ ងឆ្នាំមុន។

ចំនួនគណនីបានកើនឡើងដល់ 33%
ដែលស្មើនឹងចំនួន 55,000 គណនីធៀបនឹង
ឆ្នាំ 2013 ដែលមានចំនួន 42,000 គណនី។

505 លានដុល្លារអាមេរិក

ចំនួនគណនី៖

មូលនិធិ និងសន្ទនីយ

277

អត្រាសោធនភាព %

20.0

17.1

16.2

16.7

3%

ទ្រព្យម្ចាស់ /ទ្រព្យសកម្មសរុប %

16.9

14.1

12.8

12.7

-1%

គុណភាពទ្រព្យសកម្ម

3.4

2.5

3.7

0.3

-92%

សំវិធានធន/ឥណទានសរុប %

1.8

1.6

2.0

1.2

-40%

10.0

11.0

17.0

25.0

47%

224.0

313.0

444.0

702.0

58%

32.0

41.0

57.0

88.0

54%

115.0

146.0

163.0

237.0

45%

25,863

35,208

41,885

55,531

33%

1,456

2,959

4,650

7,966

71%

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំនួនម៉ាស៊ីន ATM សរុប
ចំនួនម៉ាស៊ីនឆូតកាតសរុប
ចំនួនអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ
ចំនួនអ្នកខ្ចីប្រាក់
6

166
’11

NPL/ឥណទានសរុប, %

ចំនួនបុគ្គលិក

’12

’14

179

’13

224

64

’14

’14

មូលធនកម្ម

ទីស្នាក់ការកណ្ដាល និងសាខា

271

433

141

41.5
’13

’12

93
’11

’13

37.5
34.1

’12
’11

ប្រាក់បញ្ញើ៖

ប្រាក់កម្ចី៖

271 លានដុល្លាអាមេរិក

64 លានដុល្លាអាមេរិក

ផលប័ត្រប្រាក់បញ្ញើរបស់យើងបានកើនឡើង
ដល់ 57% ដែលស្មើនឹងចំនួន 433 លាន
នៅចុងឆ្នាំ 2014។

ផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីរបស់យើងបានកើន

ទ្រព្យម្ចាស់របស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនបានកើន

ប្រាក់សរុប 271 លាន នៅចុងឆ្នាំ។

សរុប 64 លាន នៅចុងឆ្នាំ។

433 លានដុល្លាអាមេរិក

ឡើងដល់ 51% ដែលស្មើនឹងចំនួនទឹក

ទ្រព្យម្ចាស់របស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន៖

ឡើងដល់ 54% ដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់

7

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ព័តមា
៌ នទូទៅ

7,966

55,531

2014

ព័តមា
៌ នទូទៅ
88
237

4,650

41,885
35,208

57

2,959
1,456

2011

2012

2013

2014

2011

163

41

25,863

146

32

2012

2013

2014

115

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

ចំនន
ួ
អ្នកដាក់បក
្រា ប
់ ញ្ញើ

ចំនន
ួ
អ្នកខ្ចប
ី ក
្រា ់

ចំនន
ួ ម៉ស
ា ន
ី៊

ATM

ចំនន
ួ
ម៉ស
ា ន
ី៊ ឆូតប័ណ្ណ

ចំនួនអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើបានកើនឡើង
ដល់ 33% ដែលស្មើនឹង 55,531 នាក់

ការរីកចម្រើនដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយគឺកំណើន

ការគ្រប់ដណ្តប់នៃចំនួនម៉ាស៊ីន ATM បានកើនឡើង

ចំនួនម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណបានកើនឡើងដល់ 45%

ចំនួន 71% ដែលមានចំនួនសរុប 7,966 នាក់់

នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ។

ចំនួនអ្នកខ្ចីប្រាក់៖ យើងទទួលបានការកើនឡើង
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ដល់ 54% ដែលមានចំនួនសរុបស្មើនឹង 88 កន្លែង

ដែលមានចំនួនម៉ាស៊ីនសរុបស្មើនឹង 237 កន្លែង។

24,037

39,508

702

13,985
444

17

26,189

313
224

11
10

2011

8

7,804

18,511

4,625

16,346

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

ចំនន
ួ
សាខា

ចំនន
ួ
បុគល
្គ ក
ិ

ចំនន
ួ ប័ណ្ណ
ដល
ែ បានចេញឲយ្ បប
ើ្រ ស
្រា ់

ចំនន
ួ អ្នកប្រប
ើ ស
្រា ស
់ វា
េ

មានចំនួនសាខាសរុបចំនួន
25 ក្នុងឆ្នាំ 2014

ចំនួនបុគ្គលិកសរុបក្នុងឆ្នាំ 2014 បានកើនឡើង

ចំនួនប័ណ្ណដែលបានចេញឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ 2014

នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ។

ស្មើនឹង 39,508 សន្លឹក។

ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សេវា iBanking សរុបក្នុងឆ្នាំ 2014
បានកើតឡើងដល់ 72% ដែលស្មើនឹង
24,037 នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ។

ដល់ 58% ដែលស្មើនឹងបុគ្គលិកចំនួន 702 នាក់

បានកើនឡើងដល់ 51% ដែលមានចំនួនប័ណ្ណសរុប

iBanking
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សមិទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ2014

កិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រជាមួយ
ធនាគារជាតិនកា
ៃ ណាដា
ធនាគារជាតិនៃកាណាដា បានក្លាយជា
ភាគទុនិករបស់ធនាគារ ABA
នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ2014។ ការចូល
រួមនេះនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ និងឱកាស
ជាច្រើនដល់ធនាគារ ABA។

10

ការពង្រក
ី បណ្តញ
ា
សាខាធនាគារ
បណ្ដាញសាខាធនាគារ ABAបានកើនឡើង
លើសពី 25 កន្លែង ក្រោយពេលបើកសាខា
ថ្មីចំនួនប្រាំបីបន្ថែមទៀត (សាខាសុធារស
និងផសា
្ រថ្មី នៅរាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ និងសាខា
ខេតក
្ត ព
ំ ត កំពង់ធំ ពោធិ៍សាត់
ប៉យ
ោ ប៉ត
ែ ស្វាយរៀង និងកំពង់ឆ្នាំង
នៅតាមបណ្តាខេត្ត)។ នេះគឺជាការពង្រីក
បណ្ដាញសាខាធំបំផុតរបស់
ធនាគារ ABA នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។

ពានរង្វន
ា ព
់ ី Standard
Chartered Bank

ធនាគារ ABA បានទទួលពានរង្វាន់ឧត្ដម
ភាពសេវាកម្មពីធនាគារ Standard
Chartered Bank ចំពោះអត្រាប្រតិបត្តិការ
ដោយផ្ទាល់ (Straight Through
Processing-STP) ដ៏ល្អប្រសើររបស់ខ្លួន
ចំពោះការទូទាត់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ
អាមេរិក នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣។
ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានផ្តល់ជូន ធនាគារដៃគូ
ដែលមានតម្លៃ និងសុក្រឹតភាពចំពោះ
លក្ខខណ្ឌនៃដំណើរការទូទាត់តាមរយៈ
ធនាគារ SBC ដែលជាធនាគារដៃគូរបស់ខ្លួន។

ការចាប់ផម
ើ្ត ជាមួយ
សេវាផ្ទរេ ប្រក
ា ់ IME
ធនាគារ ABA បានចាប់ផ្ដើមមានប្រតិបត្តិការ
របស់ខ្លួនជាមួយ IME ដែលជាក្រុមហ៊ុន
ផ្ដល់សេវាផ្ទេប្រាក់អន្តរជាតិពីប្រទេស
ម៉ាឡេស៊ី ក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន
នូវបណ្ដាញបន្ថែមសម្រាប់ផ្ញើ និងទទួល
ប្រាក់ពី និងទៅកាន់ប្រទេសក្រៅ។

ការណែនាំនៃ
សវា
េ ផ្ទរេ ប្រក
ា G
់ Cash
ធនាគារ ABA និង ក្រុមហ៊ុន Pay&Go
ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ Globe GCash
(ហ្វីលីពីន) បានបានដាក់ឲ្យដំណើរការ
សេវាផ្ទេរប្រាក់ GCash ដែលជាសេវាផ្ទេរ
សាច់ប្រាក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត
ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ប្រជាជនហ្វីលីពីនដែលកំពុងរស់នៅ
និងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការឧទ្ទស
េ នាមជាធនាគារលប
្អ ស
្រ រើ
បំផត
ុ ពីទសស្ នាវដ្ដី Euromoney
ទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុ Euromoney បាន
ឧទ្ទេសនាមធនាគារ ABA ថាជាធនាគារល្អ
ប្រសើរបំផុតនៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ២០១៤។
យើងទទួលបានពានរង្វាន់នេះគឺដោយសារ
ភាពខ្លាំងរបស់យើងនៅលើទីផ្សារ និងភាព
ឈានមុខគេនៅក្នុងការពង្រីកសាខាកាល
ពីឆ្នាំមុននេះ ព្រមទាំងការអនុវត្តជាប្រចាំនូវ
ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗផងដែរ។
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ការកែលម្អជាប្រចាំ
ការគ្របគ
់ ង
្រ ធនធានមនុសស្ ប្រកបដោយយុទ្ធសាស្រ្ត
បុគ្គលិករបស់យើងគឺជាទ្រព្យសកម្មដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ធនាគារ ABA ។ នៅឆ្នាំ២០១៤
យើងខ្ញប
ុំ ន្តពង្រង
ឹ ការគ្របគ
់ ង
្រ ធនធានមនុសស្ របស់យង
ើ តាមរយៈការលើកកម្ពសក
់ រេ ឈ
្តិ៍
្មោះ
អាជីពរបស់យើង និងឱកាសផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងការធ្វើឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើង
កាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរ។

ការលើកកម្ពស់
ចំណេះដឹង

ការឧទ្ទស
េ នាមជា ធនាគារឆ្នម
ើ បំផត
ុ
ពីទសស្ នាវដ្តី The Banker

ធនាគារ ABA ត្រូវបានឧទ្ទេសនាមជា
“ធនាគារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ” ដោយទស្សនាវដ្តី
The Banker។ ទស្សនាវដ្តីនេះបានសង្កត់ធ្ងន់
ទៅលើភាពឈានមុខផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា
ភាពខ្លាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃការឈរនៅលើ
ទីផ្សារក្នុងស្រុក ភាពរឹងមាំក្នុងការគ្រប់គ្រង
ព្រមទាំងគំរូអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំផងដែរ។

ពានរង្វន
ា ជ
់ ង
ើ ឯកនៃការប្រកត
ួ
បាល់ទាត់ KMH Cup

នៅខែសីហា ក្រុមបាល់ទាត់របស់ធនាគារ
ABA បានឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់
KMH នៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់
ដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។
ក្រុមបាល់ទាត់របស់យើងលេងសរុបបាន
16ប្រកួត និងបានឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯក និង
បានរក្សាការនាំមុខក្នុងតារាងដោយចំនួន
គ្រាប់បាល់លើស។

ដើម្បីបង្កើនភាពស្ទាត់ជំនាញ
របស់បុគ្គលិកនៅ
ក្នុងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធសេវាធនាគារស្នូល
ធនាគារ ABA បានបង្កើតអគារ សម្រាប់ធ្វើការ
បណ្ដះុ បណ្ដល
ា មួយ។ បេឡាករ និងអ្នកផ្តលស
់ វា
េ
បម្រើអតិថិជនទាំងអស់
បានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះ
បណ្ដាល
អំពីររៀបប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនូវ
ប្រព័ន្ធសេវាធនាគារស្នូល ព្រមទាំងបានសិក្សាអំពី
ការផ្លាស់ប្ដូរ
និងការកែលម្អមុនពេលធ្វើបច្ចុប្បន្ន
ភាពប្រព័ន្ធ។

កិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងជាមួយ
UnionPay International

កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ2014 ធនាគារ ABA
បានចុះ កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន
China’s UnionPay International។
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ អនុញ្ញាតឲ្យ
ធនាគារ ABA ចេញ និងទទួលប័ណ្ណ China
UnionPay ក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន
UnionPay International។ ជាលទ្ធផល
នេះគឺជាឱកាសដែលធនាគារ ABA
ក្លាយជាធនាគារចេញប័ណ្ណ UnionPay
ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ដោយសារមានការពង្រីកសាខា
ឲ្យកាន់តែទូលំ
ទូលាយនោះ បុគល
្គ ក
ិ បម្រកា
ើ រងារជាង 350 នាក់
បានចូលនៅក្នុងគ្រួសារធនាគារ ABA នៅក្នុងឆ្នាំ
2014។ បុគ្គលិកទាំងអស់របស់យើងបានឆ្លងកាត់
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសំខាន់ៗ និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គ
សិក្សាបន្ថែម ដើម្បីផ្ដល់សេវារបស់យើងនៅកម្រិត
ខ្ពស់បំផុត។

ការអភិវឌ្ឍអាជីព

ថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ ABA បានប្ដេជ្ញាចិត្តកៀរគរបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍ មហិចា
្ឆត និងបុរេសកម្មដើម្បីបង្កើត និងចូលរួម
ចំណែកក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។
នៅក្នង
ុ ឆ្នំា 2014 ផ្នក
ែ ធនធានមនុសស្ បានរៀបចំឲយ្ មានកិចព
្ច ិភាក្សាអំពអា
ី ជីពនៅក្នង
ុ បណ្ដខ
ា ត
េ ច
្ត ន
ំ ន
ួ បម
ំ្រា យ
ួ ដែលធនាគារ ABA
គ្រោងនឹងបើកដំណើរការសាខាថ្មី។ បុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងបានកំណត់គោលដៅសាកលវិទ្យាល័យ និងសហគមន៍ក្នុងស្រុក
ដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់ធនាគារ ABA និងដើម្បីស្វែងរកបេក្ខភាពដែលមានបទពិសោធន៍ មហិច្ឆតា និងបុរេសកម្ម
បំផុតនៅក្នុងតំបន់។ សេចក្ដីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ក្រុមគោលដៅ និងក្រុមផ្សេងទៀត ដោយជួយ
លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងល្អ និងបង្កើតបណ្ដាញសំខាន់ៗជាមួយសាធារណជននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ។
នៅឆ្នាំ2015 នេះ ធនាគារ ABA នឹងបន្តរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីការបង្ហាញខ្លួន និងអាជីព។ កិច្ចពិភាក្សានេះ នឹងរួមបញ្ចូលទាំងសាខា
ដែលបង្កើតថ្មី និងមានស្រាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ ព្រមទាំងសាខារាជធានីភ្នំពេញផងដែរ។
ផ្នែកធនធានមនុស្ស ក៏នឹងផ្ដោតជាសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍកេរ្តិ៍ឈោះ្ម ផ្ទៃក្នុង ដែលនឹងជួយឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងស្រូបយកកាន់តែ
ច្រើនវប្បធម៌ និងគុណតម្លៃនៅកន្លែងការងាររបស់ធនាគារ ABA ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ដំណើរការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្ទៃក្នុង។
ដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពទាំងនេះ ធនាគារ ABA បានរៀបចំផែនការបង្កើតអ៊ីនត្រាណិតសាជីវកម្ម។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

គុណភាពសេវា

ទំនល
ួ ខុសត្រវូ សង្គមរបស់ធនាគារ

ការផ្ដល់សេវាបម្រើអតិថិជនកម្រិតខ្ពស់បំផុត គឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់
យើងក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារដ៏មានសន្ទុះ និងកំពុងមានកំណើន
យ៉ាងឆាប់រហ័ស។
យើងដឹងថាអតិថិជនមានការរំពឹងទុកកាន់តែច្រើនជាង
មុនពីធនាគាររបស់យើង នៅពេលដែលពួកគាត់ពិចារណាលើការវិនិយោគ
ប្រាក់ដែលរកបានដោយលំបាករបស់ពួកគាត់ជាមួយធនាគារ ABA។

ចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចរឹងមាំបំផុតរបស់ធនាគារ ABA គឺគោលនយោបាយអំពីទំនួលខុសត្រូវសង្គម
របស់ធនាគារ (CSR)។ យើងអនុវត្តយាង
៉ ខ្ជាប់ខ្ជួនតាមក្រមសីលធម៌ និងគាំទ្រយ៉ាងទំហឹងចំពោះអាជីវកម្មពិត
ប្រាកដដែលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ យុទ្ធសាស្រ្តនេះ មានលក្ខណៈស្របតាមបេសកកម្ម
ចក្ខុវិស័យ និងគុណតម្លៃដែលជាគោលការណ៍ណែនាំសំខាន់ៗសម្រាប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់យើង។

ការអភិវឌ្ឍ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

យើងបានទទួលបទពិសោធន៍ ពីការ
្រា យ
័្រ ទាក់ទង ជាមួយអតិថជ
ិ ននិង
បស
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ថា
គុណភាពសេវាគឺជា
ុ ចំណោម
ការរំពង
ឹ ទុកចម្បងមួយ ក្នង
ការរំពឹងសំខាន់ៗ របស់ពួកគាត់ នៅ
ពេលជ្រើសរើស ធនាគារណាមួយ។
ការយល់ពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន សេវាគួរជាទីទុកចិត្ត ការឆ្លើយតបខ្ពស់ និងបរិក្ខារ ធនាគារទំនើបៗ គឺជាការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន
ហើយយើងបានវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍស្ដង់ដារសេវាកម្រិតខ្ពស់នៅគ្រប់សេវាទាំងអស់របស់យើង។ យើងបានដាក់ឲ្យដំណើរការ
ទម្រង់ផ្ដល់សេវាធនាគារប្រតិបត្តិការថ្មី និងដំណើរការប្រតិបត្តិការស្វ័យប្រវត្តិ ដែលធ្វើឲ្យជីវិតអតិថិជនរបស់យើងកាន់តែមានភាព
ងាយស្រួល និងសុខស្រួលជាងមុន ខណៈដែលប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនគួរឲ្យគត់សម្គាល់។
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបានធ្វើឲ្យយើងអាចផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនចំនួន 90% នៅក្នុងរយៈពេលជាធម្យម 10 នាទី។ យើងសង្ឃឹម
ថារយៈពេលរងចាំនេះនឹងកាន់តែតិចជាងមុន ទោះបីជាបណ្តាញសាខារបស់យើងកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ។

កីឡា និងសុខភាព

ក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់ចលនាកីឡា និងដើម្បីឲ្យយុវវជនកាន់តែច្រើនឡើងចូលរួមនៅក្នុងវិស័យកីឡា ធនាគារ ABA បានរួម
ចំណែកបរិច្ចាគនៅក្នុងចលនាកីឡាយូដូក្នុងក្របខ័ណ្ឌពានរង្វាន់យូដូថ្នាក់ជាតិ (CJF) នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងកីឡាករយូដូមកពី
ក្រុងចំនួនបីគឺក្រុងសៀមរាប ក្រុងបាត់ដំបង និងក្រុងភ្នំពេញ។ ថ្នាក់គ្រប់គ្រងកំពូលរបស់ធនាគារ ABA បានចូលរួមនៅក្នុងពិធី
ប្រគល់ពានរង្វាន់ការប្រកួត និងបានប្រគល់រង្វាន់ដល់អ្នកឈ្នះការប្រកួតផងដែរ។ យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាការគាំទ្រអត្តពលិក
ដែលជាយុវវ័យជំនាន់ក្រោយនាំមកនូវលទ្ធផលវិជ្ជមានលើការអប់រំរបៀបរស់នៅរូបវន្តរបស់ពួកគេ និងសុខភាពប្រជាជាតិ។

ផ្នែកផ្តល់សេវាតំហែទាំ និង មណ្ឌលទំនាក់ទំនង24/7 របស់យើងមានបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធបម្រើអតិថិជនទំនើបដើម្បីផ្តល់សេវា
ដោះស្រាយទាំងតាមការហៅទូរស័ព្ទ និងការជជែកផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងវែបសាយត៍របស់យើង។ យើងទទួលបាន
ការកោតសរសើរជាច្រើនពីសំណាក់អតិថិជរបស់យើងសម្រាប់សេវាដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ថ្មីៗ
និងមានគោលបំណងបន្ត
កែលម្អនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខ ហើយផ្តល់សេវាធនាគារឲ្យបានលើសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។

ក្នុងអំឡុងពេលប៉ន
ុ ្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ សកម្មភាពអាជីវកម្មកម្ពុជាមានកំណើនគួរឲ្យគត់សម្គាល់លើគ្រប់វិស័យ ហើយក្នងនោ
ុ
ះក៏
មានសេវាធនាគារផងដែរ។ កំណើនដ៏ឆាប់រហ័សនេះ ធ្វើឲ្យអតិថិជនរងចាំកាន់តែយូរជាងមុន ហើយនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាព
សេវាបម្រើអតិថិជននៅក្នុងធនាគារ។ បញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងសំខាន់ៗនៃប្រទេសកម្ពុជា គឺចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
ដែលធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យធនាគារក្នុងអំឡុង ម៉ោងការងារ។
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកត្តាទាំងនេះ និងកំណើនចំនួនអតិថិជននោះ យើងបានអនុវត្តប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងអតិថិជនពហុបណ្ដាញ។
ប្រព័ន្ធនេះ ផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវមធ្យោបាយជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារជាមួយធនាគារ ABA ប្រកបដោយ
ភាពងាយស្រួលបំផុត ដូចជាម៉ាស៊ីន ATM ម៉ាស៊ីនដាក់សាច់ប្រាក់ សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត កម្មវិធីសេវាធនាគារតាម
ទូរស័ព្ទចល័ត ការហៅទូរស័ព្ទបន្ទាន់ 24/7 ព្រមទាំងការជជែកផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តាមវែបសាយត៍
របស់យើង www.ababank.com។
សេវាធនាគារដោយមិនចាំបាច់សាខាដែលនឹងបន្តកើនឡើងជាប្រចាំ អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់គណនីរបស់ខ្លួន
ឬទាក់ទងមកបុគ្គលិកជំនាញរបស់ធនាគារ ABA គ្រប់ពេលវេលា ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានទំនុកចិត្ត និងស្មោះស្ម័គ្រ
ចំពោះធនាគារ ABA ក្នុងរយៈពេលវែង។
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ការជិះកង់ និងការប្រមល
ូ សំរាម ត្រវបា
ូ នធ្វរើ ម
ួ គ្នានៅក្នង
ុ ព្រត
ឹ �
្ត រណ៍
ជិះកង់ដើម្បីបរិស្ថាន និងសុខភាពកុមារ ដែលបានឧបត្ថម្ភដ ោយធនាគារ
ABA។ ព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់នេះ បាន រៀប ចំឡើង នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប
កាលពីខែសីហា ក្នុងគោល បំណង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាន
និងដើម្បីរៃអង្គាសមូលនិធិសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ។ បុគ្គលិក ប្រចាំសាខា ខេត្ត សៀមរាបរបស់យើង រួមជាមួយ អ្នកចូលរួម
ផ្សេងទៀត បានជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីរើសសំរាម មុនពេលកម្មវិធីជិះកង់ក្នុងរយៈចម្ងាយ 16គីឡូម៉ែត្រ។ ដូច្នេះ ធនាគារ ABA
បានជួយដាស់ស្មារតីរបស់សាធារណជនឲ្យរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន និងតម្រូវការរបស់មន្ទីរពេទ្យមូលដ្ឋាន។
នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ ធនាគារ ABA បានរួមចំណែកនៅក្នុងព្រឹត្តការណ៍រត់ប្រណាំងតាមមាត់ស្ទឹងពោធិ៍�ត់ប្រចាំឆាំ។
្ន អ្នកចូល
រួមសរុបចំនួន 779 នាក់មកពីសាលារៀន ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន បានចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះ។
តាមរយៈការរត់ប្រណាំងរយៈចម្ងាយជាង 5 គីឡូម៉ែត្រ និង 10 គីឡូម៉ែត្រនេះ ក៏មានការប្រកួតប្រជែងមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់អ
ត្តពលិកជនពិការផងដែរ។ ព្រឹត្តការណ៍រត់ប្រណាំងតាមមាត់ស្ទឹងពោធិ៍�ត់ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំឡើងជាចម្បងសម្រាប់អត្តព
លិក និងដើម្បីបង្ហាញកីឡាផ្សេងៗ តាមរយៈការដើរជាក្បួន និងព្រឹត្ត�រណ៍បង្ហាញនេះ។ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ កីឡាករម៉ារ៉ាតុង
កីឡាករហែល ទឹក កីឡាករប្រដាល់ និងកីឡាករតៃក្វាន់ដូ កាន់តែច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តការណ៍នេះ ដែលគាំទ្រដល់ការ
អភិវឌ្ឍវប្បធម៌កីឡានៅក្នុងតំបន់។

យើងបានបន្តលើកកម្ពស់ហេដារ្ឋ ចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើង រួមមានដូចជាការបំពាក់បរិក្ខារសេវាធនាគារទំនើបៗនៅក្នុងបណ្ដាញសាខា
របស់យើង ប្រព័ន្ធលេខរងចាំនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់ ម៉ាស៊ីន ATM និងម៉ាស៊ីនដាក់សាច់ប្រាក់។

ការទំនាក់ទំនង
អតិថិជនពហុបណ្ដាញ

2014

ការពង្រីកសេវា
គ្របដណ្ដប់

ធនាគារ ABA បន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងព្រឹត្តការណ៍ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ដើម្បីគាំទ្រដល់វិស័យផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងសង្គម
កម្ពុជា។ ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ យើងបានគាំទ្រគម្រោងមួយរបស់អង្គការជនពិការកម្ពុជា (CDPO)។ វិភាគ
ទានដ៏តូចមួយ ត្រូវបានផ្ដល់ជូនអង្គការនេះដើម្បីគាំទ្រដល់ផ្នែកហេដារ្ឋ ចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង
ពង្រឹងតួនាទីរបស់ជនពិការក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ធនាគារ ABA រួមគ្នាជាមួយអាជីវកម្មកង
ុ្ន សក
ុ្រ ផស្ ង
េ ទៀត បានគាំទក
្រ ម្មវធ
ិ ប
ី ក
្រ ត
ួ សិលប្ ៈជាតិលក
ើ ទី២ ដល
ែ រៀបចំឡង
ើ ដោយ គ្លប
ូ ល
អាត ខេមបូឌា។ ព្រឹត្តការណ៍នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំណាលគ្នា នឹងការប្រារព្ធពិធីទិវាកុមារអន្តរជាតិនៅក្នុងខែមិថុនា។
វិចិត្រករវ័យក្មេងអាយុចាប់ពី ៤ ដល់ ១៨ឆ្នាំ បានចូលរួមបង្ហាញវិធីសាស្រ្តច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ និងបំផុសគំនិតដើម្បី “ព្យាបាលពិភពលោក
(Heal the World)” ដែលជាប្រធានបទនៃការប្រកួតប្រចាំឆាំ។
្ន អ្នកទទួលបានជ័យលាភីបានទទួលរង្វាន់ វិញ្ញាបនបត្រ និងរង្វាន់
កាតាប ហើយកម្មវិធីនេះក៏មានរង្វាន់លោងចិត្ត និងបានចែក “ស្បោងស្ករគ្រាប”់ ដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ផងដែរ។ ពានរង្វាន់នៃ
ការបក
្រ ត
ួ សិលប្ ៈពិភពលោក បានបង្ហញ
ា វត្តមានកម្ពុជានៅក្នងកា
ុ
រប្រកត
ួ សិលប្ ៈអន្តរជាតិនៅប្រទស
េ ម៉ឡ
ា ស
េ នៅ
ី៊ ឆ្នប
ំា ន្ទប
ា ផ
់ ងដែរ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

2014

ហិរញ្ញវត្ថពា
ុ ណិជក
្ជ ម្ម
ការរីកចម្រើនយ៉ាងរហ័សរបស់ធនាគារ ABA ក៏ដូចជាសហប្រតិបត្តិការ
ថ្មីៗជាមួយធនាគារជាតិនៃកាណាដា បានធ្វើឲ្យយើងអាចពង្រឹងបន្ថែម
លើសេវាហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។
ឧបករណ៍ដ៏មានសារៈ
ប្រយោជន៍នេះ អាចកាត់បន្ថយជាអតិបរមា ឬអាចរហូតដល់លុបបំបាត់
ហានិភ័យអតិថិជនរបស់យើង
ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម
ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ពួកគាត់
ទៀតផង។ យើងបានបង្កើតក្រុមវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញពិតប្រាកដ
និងបទពិសោធន៍នៅ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសពាណិជ្ជកម្ម និងប្រតិបត្តិការ
រៀបចំឯកសារ។ បច្ចប
ុ ប្ ន្នយង
ើ បានផ្ដលដ
់ ណោ
ំ
ះសយ
្រា រឹងមាំដល់អតិថជ
ិ ន
របស់យើងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃសកម្មភាពនាំចេញ-នាំចូល ដែលចាប់
ផ្ដើមពីការចរចាកិច្ចសន្យារហូតដល់ដំណាក់កាលទទួលប្រាក់។

ប្រព័ន្ធរាយការណ៍របស់យើង
ត្រូវបានកែលម្អគួរឲ្យគត់សម្គាល់តាម
រយៈការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជំនាញ
កាន់តែទូលំទូលាយទៅតាមប្រភេ
ទហានិភ័យនីមួយៗ។ ធនាគារ ABA បានអនុវត្តឧបករណ៍គ្រប់គ្រង
ហានិភយ
័ ទំនប
ើ ដូចជា Value at Risk, Basel’s latest LCR និងអនុបាត
NSFR ហើយជិតបញ្ចបកា
់ របង្កត
ើ ប្រពន
័ ក
្ធ ណ
ំ ត់អាតឥ
្រា ណទានរបស់ខន
ួ្ល ។
នៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នឹងបន្តអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ
គ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ របស់យង
ើ
ដោយការវិនយោ
ិ
គ កិចខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ បង
្រែ
យ៉ាងមុតមាំ នៅក្នុងការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃដំណើរការ និងនីតិវិធីពាក់
ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ។

ដោយមានការ គាំទ្រពីសំណាក់ធនាគារជាតិនៃកាណាដា ដែលជា
ភាគទុនិករបស់យើងនោះ
យើងកំពុងផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជម្ម
ថ្មីដល់អតិថិជនរបស់យើង ដែលជាសេវាតែមួយគត់ នៅក្នុងបរិយាកាស
សេវាធនាគារកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ប្រពន
័ ប
្ធ ណ
័ ព
្ណ ន
ិ វា
ុ្ទ យតម្លប
ៃ គ
ុ ល
្គ ក
ិ

នៅក្នុងឆ្នាំ2015 នេះ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម មានគោលបំណងពង្រីក
និងពង្រង
ឹ សហប្រតិបត្តក
ិ ាររបស់ខល
្ ន
ួ ជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថអ
ុ ន្តរជាតិ
ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីៗ និងបន្តលើកកម្ពស់ដំណោះស្រាយ អាជីវកម្ម
តាមតម្រូវការនៅក្នុងក្រុមដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញ។

ការគ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័
ដោយមានទំនាក់ទំនងការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធ�មួយអតិថិជនរបស់ខ្លួន
�រម្ភថាដៃគូរបស់យើងនឹងមិនទទួលរងហានិភ័យហួសហេតុ។

យើង�នការព្រួយ

អាស្រ័យហេតុនេះ ធនាគារ ABA បានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ និងក្របខ័ណ្ឌការងារដែលមាន
ហានិភ័យសមស្រប ដែលអាចឲ្យដៃគូយើងដឹង អំពីផលប៉ះពាល់នៃហានិភ័យឥណទាន
ទីផ្សារសន្ទនីយ និងប្រតិបត្តិការ។ យុទ្ធសាស្ត្រហានិភ័យនេះរួមមាន ការប្រើប្រាស់
វិធីសាស្ត្ររួមបញ្ចូល និងមានសមតុល្យត្រឹមត្រូវចំពោះហានិភ័យ និងរង្វាន់ដោយជួយ
សម្រួលដល់ការសម្រេចបាននូវគោលបំណងទាំងនេះ តាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយហានិភ័យ
និងការធ្វើឲ្យមានឱកាសរីកចម្រើនខ្ពស់បំផុត។
នៅក្នុងឆ្នាំ2014 ធនាគារ ABA បានបន្តអភិវឌ្ឍ និងពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់
ខ្លួន។ ជាក់ស្តែង ដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ផែ្ន ដែលទើប
តែបង្កើតថ្មីៗនៅក្នុងនាយកដ្ឋានហានិភ័យ (ផ្នែកហានិភ័យឥណទានផ្នែក�និភ័យហិរញ្ញ
វត្ថុ និងផ្នែកហានិភ័យប្រតិបត្តិការ) ស្ទើរតែបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយ។ ធនាគារយើងខ្ញុំបាន
បន្តចងក្រងឯកសារដំណើរការ ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងនីតិវិធីដោយការ
បង្កើតគំរូជាក់លាក់តាមហានិភ័យ។
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ឆ្នាំ២០១៤ ក៏បានបង្ហាញអំពីការបញ្ចប់ការធ្វើតេស្ដ និងការធ្វើតេស្ដ
ឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធប័ណ្ណពិន្ទុវាយតម្លៃបុគ្គលិក (IBSC)។ គម្រោង IBSC
ដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានឈានចូលដល់
ដំណាក់កាលទីពីរនៃគម្រោងប័ណ្ណពិន្ទុទូទាំងសាខា ដែលបានអនុវត្ត
កាលពីដើមឆ្នាំ2013
និងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការចាប់ពីពេលនោះ
មក។ ប្រព័ន្ធទូទាំងសាខាអាចឲ្យធនាគាររបស់យើង បកស្រាយយុទ្ធ
សាស្រ្តរបស់ខ្លួនទៅជាគោលដៅជាក់លាក់
ដែលអាចវាស់វែងបាន
សម្រាប់សាខានីមួយៗ និងអាចតាមដានដំណើរការរបស់ខ្លួនប្រកបដោ
យសង្គតិភាព។ ជាលទ្ធផល IBSC អាចឲ្យយើងពង្រីកកម្រិតការងារ
បុគ្គលិករបស់យើង តាមរយៈការចែករំលែកយុទ្ធសាស្រ្តធនាគារ ABA
ជាមួយសមាជិកបុគ្គលិកនៅក្នុងសាខានានា ដោយបង្កើត និងអនុវត្ត
KPI ដែលបានកែសម្រួលដ៏ទំនើប។
ក្រៅពីជាលិខិតូបករណ៍ដែលអាច
ឲ្យយើងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រង
�និភ័យនោះ ធនាគារ ABA ពិចារណាលើប្រព័ន្ធ IBSC ដូចជា (i) ប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ដ (ii) ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការកំណត់ការ
កែលម្អ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង (iii) ឯកសារ
សម្រាប់ការបកស្រាយ យុទ្ធសាស្រ្ដ�ជាការណែនាំប្រតិបត្កិ�រ (iv)
ឧបករណ៍ដើម្បីវាស់ប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ដ (v) ប្រព័ន្ធដែ
លអាចលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកតាមរយៈការកែតម្រូវឲ្យស្របនឹងកម្មវិធីលើ
កទឹកចិត្តបុគ្គលិកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់យើង។ល។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1996 ធនាគារ ABA បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការរីកចម្រើនផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។
ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីព្រឹត្តិ�រណ៍សំខាន់ៗរបស់ធនាគារនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ៖

ធនាគារ ABA បានក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដំបូង
គេនៅកម្ពុជាដែលជាប់ឈ្មោះជាធនាគារលក់រាយ
ប្រចាំឆ្នាំពីទស្សនាវដ្តធនា
ី
គារ និងហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ី
នៅប្រទេសសិង្ហបុរី។
ដំណើរការនៃការប្តូរឈ្មោះ
របស់ធនាគារ ABA។ យុទ្ធនាការ
ឃោសនាថ្មីមួយបានបើកដំណើរការ។

បើកសាខាសង់ត្រាល់ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលធនាគារ
ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សាជីវកម្ម និងអតិថិជន សំខាន់
បំផុតរបស់ធនាគារនៅចំកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារបានដាក់បន្ថែមនូវប្រព័ន្ធ
ទូទាត់សេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram
និងបរិក្ខារឥណទានអាជីវកម្ម
ខ្នាតតូចដល់ផលប័ត្រឥណទាន
របស់ខ្លួន។

បណ្តាញសាខារាជធានីភ្នំពេញ
បានពង្រីកសារជាថ្មីម្តងទៀត
ក្នុងនោះរួមមានសាខាខណ្ឌទួលគោក និង
សាខាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងបុរីកីឡា។

ធនាគារ DBS (ប្រទេសសិង្ហបុរី)
បានចាប់ផ្តើមមានទំនាក់ទំនង
សហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹង
ធនាគារ ABA។

ធនាគារ ABA
បានចាប់ផ្តើមចេញប័ណ្ណឥណពន្ធ
និងប័ណ្ណឥណទាន MasterCard
(ប្រភេទ Standard និង Gold)។

2009
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ធនាគារនេះបានបង្កើតវត្តមានរបស់ខ្លួននៅបណ្តា
ខេត្តនានា ដោយបានបង្កតសា
ើ
ខាថ្មីមួយនៅក្នុង
ខេត្តកំពង់ចាម។

ធនាគារ ABA បានឈ្នះពានរង្វាន់កិត្យានុភាព
មាសនៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រង និងទូទាត់សាច់ប្រាក់
សកលរបស់ HSBC ចំពោះសេវាគ្រប់គ្រង និងទូទាត់
សាច់ប្រាក់អន្ដរជាតិល្អប្រសើរបំផុត។

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

ការដាក់ចេញឱ្យប្រើប្រាស់នូវប័ណ្ណឥណពន្ធ
និងប័ណ្ណឥណទាន Visa (ប្រភេទ Classic និង
Gold) ត្រូវបានអនុវត្ត។

2010

ដោយមានការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីមួយ
និងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចនោះ
ធនាគារ ABA បានកែសម្រួលកម្មវិធីមីក្រូអាជីវកម្មពិសេស
ដែលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ ខ និងលក្ខខណ្ឌកាន់តែល្អ
ប្រសើរជាច្រើន បើប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
និងធនាគារផ្សេងទៀត។

ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់
ខ្លួន ធនាគារ ABA បានបង្កើតនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ ដើម្បីអាចសន្និដាន
្ឋ ភាពប៉ះពាល់ដែល
អាចដឹងបានពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ ឥណទាន ទីផ្សារ
សន្ទនីយ និងប្រតិបត្ដិការ។

ធនាគារ China Construction Bank
(ប្រទេសចិន) និង Standard Chartered Bank
(ប្រទេសថៃ) បានក្លាយជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការ
របស់ធនាគារ ABA ។

2011

យោងតាមផែនការពង្រីកសាខា
និងបណ្តាញ ATM របស់ខ្លួន ធនាគារ
ABA បានបើកសាខាមួយទៀតនៅ
ស្ទឹងមានជ័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការចំណាយ
ជួសជុលសាខាការិយាល័យកណ្តាលរបស់
ធនាគារ ដោយបង្កើនវត្តមាននៅក្នុង
ខេត្តសៀមរាប តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង
ទៅកាន់ការិយាល័យដែលធំជាងមុន។

វត្តមាន ATM បានពង្រីកសេវាកម្មចំនួន 30%
ដែលនាំឱ្យមានម៉ាស៊ីន ATM សរុបដល់ទៅ
41 កន្លែង។

ទស្សនាវដ្តីធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ី
នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានផ្តល់រង្វាន់ដល់
ធនាគារ ABA ជា “ធនាគារលក់រាយ
ប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជា”។

ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ្យដំណើរ
ការសេវាអាទិភាព ABA Priority លំដាប់
ខ្ពស់ថ្មីមួយ សម្រាប់អតិថិជនដ៏មានតម្លៃខ្ពស់
របស់ខ្លួន។

ធនាគារ ABA បានបើកដំណើរ
ការសាខាថ្មីចំនួនប្រាំបី។ នេះគឺជា
នេះគឺជាការពង្រីកបណ្ដាញដ៏ធំ
បំផុតរបស់ធនាគារ ABA នៅក្នុង
រយៈពេលមួយឆ្នាំ។

ធនាគារ ABA បានឈ្នះពានរង្វាន់
“ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិការ
្ន កម្ពុជា”
ធនាគារក្នុងស្រុកពីប្រចាំឆាំនៅ
ពីទស្សនាវដ្តីធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ី
(ប្រទេសសិង្ហបុរី)។

ធនាគារជាតិនៃកាណាដា
បានក្លាយជាភាគទុនិករបស់
ធនាគារ ABA នៅក្នុង ខែកក្កដា
ឆ្នាំ 2014។ ការចូលរួមនេះ នាំមក
នូវអត្ថប្រយោជន៍ និង ឱកាស
ជាច្រើនដល់ធនាគារ ABA។

ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ្យដំណើរការ
ជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ ABA
Point សម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណដ៏មាន
តម្លៃទាំងអស់។

ធនាគារ ABA មានកំណើន
56% នៅក្នុងកម្រិតទ្រព្យសកម្ម
ដែលកើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត
គួរឲ្យគត់សម្គាល់គឺកន្លះលាន
ដុល្លារអាមេរិក។

ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ្យដំណើរការ
ម៉ាស៊ីនដាក់សាច់ប្រាក់ បម្រើសេវាខ្លួនឯង
ដែលរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខណៈពិសេស
នៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងការទូទាត់
បាន 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង7 ថ្ងៃ
ក្នុងមួយសប្តាហ៍។

ធនាគារ ABA ត្រូវបានឧទ្ទេសនាម
ជា “ធនាគារល្អប្រសើរបំផុតនៅ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2014”
ដោយទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុ
Euromoney។

ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ្យដំណើរការ
នូវយុទ្ធនាការឃោសនាម៉ាកយីហោថ្មីមួយ
រួមជាមួយនឹងពាក្យសោ្លកថ្មីរបស់
ខ្លួនថា “ធនាគារ ABA ជាដៃគូ ដែល
លោកអ្នកជឿទុកចិត”្ត ។

ធនាគារ Vietcom Bank (វៀតណាម)
បានបន្ថែមទៅក្នុងបណ្តាញធនាគារ
ទំនាក់ទំនង។

ធនាគារ ABA គឺជាធនាគារកម្ពុជាទីមួយ
ដែលការពារម្ចាស់ប័ណ្ណ VISA និង
MasterCard ដោយប្រើប្រាស់សេវា
3D-SECURE។

2012

2013

2014

ធនាគារ ABA បានទទួលពានរង្វាន់
ឧត្ដមភាពសេវាកម្មពីធនាគារ Standard
Chartered Bank ចំពោះអត្រាប្រតិបត្តិ
ការដោយផ្ទាល់ (Straight Through
Processing-STP) ដ៏ល្អប្រសើររបស់ខ្លួន
ចំពោះការទូទាត់រូបិយប័ណ្ណដល
ុ ្លារ
អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣។

ធនាគារ ABA ត្រូវបាន
ឧទ្ទេសនាមជា “ធនាគារ
ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ” ដោយទស្សនាវដ្តី
The Banker។

ធនាគារ ABA បានចាប់ផ្ដើមមាន
ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយ IME
ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាផ្ទេប្រាក់
អន្តរជាតិពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្នុង
គោលបំណងផ្ដល់ឲ្យអតិថិជននូវ
បណ្ដាញបន្ថែមសម្រាប់ផ្ញើ និងទទួល
ប្រាក់ពី និងទៅកាន់ប្រទេសក្រៅ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ
អនុញាត
្ញ ឲ្យធនាគារ ABA
អាចចេញ និងទទួលប័ណ្ណ
China UnionPay
ក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុន
UnionPay International។

ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ្យដំណើរការ
សេវាផ្ទេរប្រាក់ GCash ដែលជាសេវា
ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត
ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និង
សុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនហ្វីលីពីន
ដែលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើការនៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា។

2014
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

2014
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� ទំនាក់ទន
ំ ង
និង��វាកម�

��ធាននាយកដ�ាន
ធនធានមនុស��

��ធាននាយកដ�ាន
ទំនាក់ទន
ំ ងអន�រជាតិ

នាយកដ�ានគណ��យ��

នាយកដ�ាrtment
នឥណទាន
Cr

នាយកដ�ាន
��ប�
់ ង
� សាច់�ក
� ់

នាយកដ�ានទំនាក់ទន
ំ ងទីផ�� ារ

នាយកដ�ាន
ទំនាក់ទន
ំ ង និង��វាកម�

��ក
� ��តប
ិ ត�ធ
ិ នធានមនុស��

នាយកដ�ាន��តប
ិ ត�ក
ិ ារឯកសារ
និងទំនាក់ទន
ំ ងអន�រជាតិ

នាយកដ�ានរតនាគារ

នាយកដ�
ានឥណទានខ�ាតតូច
Loan Department

��ក
� សភាផាត់ទាត់

��ក
� ទំនាក់ទន
ំ ងសាធារណៈ

នាយកដ�ាន
ព��ក
ី ដំ�ក
ើ ារអាជីវកម�

��ក
� ��ស
ើ ��សបុគល
� ក
ិ

នាយកដ�ាន��ះ
ឹ ស�ានហិរ��វត��

��ក
� កម�វធ
� ី ABA Point

នាយកដ�ានបំ��
� វ� ាអតិថជ
ិ ន

��ក
� បណ�ះ
� បណ�ាល
ធនធានមនុស��

Micro Business

Repo
ting ាន
នាយកដ�
r
��ប�
់ ង
� ទិនន
� យ
័ ឥណទាន
Loan Recovery
នាយកដ�ាន
Department

��ប�
់ ង
� គុណភាពឥណទាន
នាយកដ�ាន
��ប�
់ ង
� អចលន��ព��

នាយកទំនាក់ទន
ំ ងអតិថជ
ិ ន

នាយក កាតនិង��វាកម�ធនាគារ��ឡច
ិ ��ន
� ច
ិ

នាយកប��ក
� វ�ទ�� ា និង អភិវឌ����ដា� រចនាសម�ន
័ �
I T Department

សាខាសង់�ល
� ់

��ក
� ��វាកម�អតិថជ
ិ ន

��ក
� ទូទាត់

នាយកដ�ានព័តម
៏ ានវ�ទ�� ា
Administrative Department

អទិភាពធនាគារ
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��ក
� ��ប�
់ ង
� ATM និងPOS

��ក
� ជំនយ
ួ ប��ក
� ��ស

នាយកដ�ានរដ��ល

��ធាននាយកដ�ាននីតក
ិ ម�

��ធានសាខា

Security Department

នាយកដ�ានសន�ស
ិ ខ
ុ

��ក
� រដ��លនីតក
ិ ម�
Department
Unit

��ក
� �ះ��យវ�វាទ
21

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

2014

ដោយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលា Ecole Polytechnique និងសាលា Ecole des Ponts et Chaussées នៅប្រទេសបារាំង លោក Etienne
បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់នៅក្រសួងឧស្សាហកម្មបារាំង (ជាពិសេសគឺជា ប្រធានការិយាល័យវិនិយោគបរទេស)។ បន្ទាប់មក លោក

Etienne បានចូលរួមក្នុងក្រុមហ៊ុន Air Liquide Group ដែលលោកបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣ ដែលជាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដំបូង
នៅក្នុងប្រទេសចិន

លោក Damir Karassayev បានមកដល់ធនាគារ ABA ជាមួយនឹងបទពិសោធន៏ដ៏ស្ដុកស្ដុមទៅលើផែក
្ន ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ។

មុនពេលលោកត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចចុះកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នឧស្សាហកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដល់វិស័យដែរនៅក្នុងតំបន់

អាស៊ី។ បន្ទាប់មកទៀត លោក Etienne បានចូលរួមក្នុងក្រុមហ៊ុន Rio Tinto ដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះលោកបានដឹកនាំការិយាល័យប្រចាំ

លោក Damir ដែលមានអតីតជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ Kazakhstan Stock Exchange និងមានជាតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន

តំបន់អាស៊ីមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយ ដែលធ្វើឲ្យលោកមានឱកាសបង្កើត អភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងលើប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅក្នុងប្រទេស

Kar-Tel ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ របស់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន និង ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកាហ្សាក់ស្ថានឈ្មោះ

សិង្ហបុរី ប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រទេសចិន និងប្រទេសជប៉ុន។

KazTransGas ។ លោកក៏មានបទពិសោធន៏ការងារក្រៅប្រទេស ដែលមានឋានៈជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍

បន្ទាប់មក

ឈានមុខគេនៅប្រទេសនេប៉ាល់ឈោះ្ម Spice Nepal។ លោក Damir បានចូលរួមជាផ្លូវការជាមួយនឹងធនាគារABA នៅឆ្នាំ 2008។

លោកបានសហការជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនមូលធនឯកជនបារាំង

CityStar

ដើម្បីបង្កើតការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់

ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ដែលលោកជាដៃគូ និងជានាយក។ បច្ចុប្បន្ក្រុមហ៊ុន CityStar Private Equity Asia បង្កើតគម្រោងវិនិយោគធំៗ
ជាច្រើន នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច។ លោក Etienne បានមករស់នៅអាស៊ីអស់រយៈពេល ២១ឆ្នាំ ហើយ
លោកស្នាក់នៅប្រទេសសិង្ហបុរី និងប្រទេសកម្ពុជា។

Etienne Chenevier

Damir Karassayev

អភិបាលឯករាជ្យនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នៅថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ លោក Etienne ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ ABA។

លោក Yves Jacquot បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលា ESSEC នៅប្រទេសបារាំង។ នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៨០ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩៣ លោកបានកាន់មុខ
តំណែងផ្សេងៗជាច្រើន

ដែលរួមមានមុខតំណែងជាអគ្គនាយកនៅក្នុងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗនៅប្រទេសបារាំង

ិ
គ និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មផងដែរ។
នៅក្នុងវិស័យធនាគារលក់រាយ ទីផ្សារវិនយោ

ក៏ដូចជា

លោក Tokobayev មានបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រងរយៈពេល ១៥ឆ្នាំនៅក្នុង វិស័យធនាគារ។ ដោយបានបញ្ចប់ការសិក្សា
ពីសាលា Kazakh State Academy of Management នៅឆ្នាំ១៩៩៥ លោក Nurlan បានអភិវឌ្ឍជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុកំពូលៗ នៅក្នុងប្រទេសនេះ ដូចជានៅ ធនាគារជាតិនៃកាហ្សាក់ស្ថាន ក្រុមហ៊ុន ប្រាតិភោគ
កាហ្សាក់ស្ថាន (Kazakhstan Mortgage Company) ទីភ្នាក់ងារនិយ័តកម្ម និងគ្រប់គ្រងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋកាហ្សាក់ (Kazakh
State Agency for Regulation and Supervision of Financial Market) ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀត។

លោកបានចូលបម្រើការងារនៅ BRED Banque Populaire កាលពីឆាំ្ន ១៩៩៣ ហើយបន្ទាប់មកលោកបាន ក្លាយជាអគ្គនាយករងនៃធនាគារ

នេះ និងជាអគ្គនាយកនៃធនាគារ COFIBRED ជាក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមេ។

ជាពិសេស លោកគឺជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានវិទ្យា អ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យផ្ទៃក្នុងទាំងអស់ និងជាប្រធានផ្នែករដ្ឋ�លទូទៅរបស់
 លោកបានគ្រប់គ្រងសកម្ម�ព

ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៧ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៤ លោក Tokobayev បានគ្រប់គ្រងធនាគារស្តង់ដារឥណទាន Uzbekistan (CreditStandard Bank, Uzbekistan) ក្នុងមុខតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោក ក៏ជា
ប្រធានការិយាល័យទីប្រឹក្សារបស់អគ្គនាយកផងដែរ។

លោក Jacquot ក៏បានលើកកម្ពស់ និងគ្រប់គ្រងកំណើនខាងក្រៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមេទាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងក្រៅប្រទេសបារាំងផងដែរ

លោក Tokobayev បានបម្រើការងារជាអភិបាលឯករាជ្យនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងធនាគារ ABA តាំងពីឆាំ្ន ២០១១
មកម៉្លេះ។

ធនាគារផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត លោកបានទទួលតំណែងជាអនុប្រធាន

គណៈកម្មាធិការឥណទាន និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ

ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធផងដែរ។

សំ�ន់ ៗ របស់ធនាគារនេះ នៅក្នុងវិស័យទូទាត់ និងបានទទួលបន្ទុកលើផែក
្ន បទពិសោធន៍ចៃប
្ន ្រឌិតផងដែរ។

Yves Jacquot

អភិបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ដូចជានៅអឺរ៉ុប អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងអាហ្វ្រិកជាដើម។

លោក Yves បានចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ ABA នៅថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤។

Nurlan Tokobayev

អភិបាលឯករាជ្យនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ដោយបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ MBA ប្រកបដោយជោគជ័យខ្ពស់ពីសាលា Cass Business School សកលវិទ្យាល័យ City University

London នៅឆ្នាំ 2013 និងបានទទួលចំណាត់ថា្នក់ជាសេដ្ឋវិទូពី Kazakh State Academy of Management នៅឆ្នាំ 1996។ លោកបានចាប់
ផ្តើមអាជីពការងារនៅឆ្នាំ 1997 ក្នុងនាយកដ្ឋានរតនាគារនៃក្រសួង ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាធារណរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាន។ នៅចន្លោះឆ្នាំ 1998 និងឆ្នាំ
2005 លោកបានកាន់មុខតំណែងជា ថ្នាក់គ្រប់គ្រងនៅនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យធនាគារក្នុងធនាគារជាតិនៃកាហ្សាក់ស្ថាន ជាមួយក្រុមហ៊ុន

ជាតិមួយចំនួន និងសមាគមសាប័នហិរញ្ញវត្ថុកាហ្សាក់ស្ថាន។ ចាប់ពីឆ្នាំ 2006 ដល់ឆ្នាំ 2007 លោកបានបម្រើការងារឱ្យក្រុមហ៊ុន Tsesnabank
(Astana កាហ្សាក់ស្ថាន) ជាអនុប្រធាន និងអនុប្រធានទីមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រប់គ្រង។ នៅខែមីនា ឆ្នាំ 2007 លោក Madi បានផ្លាស់ទៅ

បម្រើការងារអោយអាជីវកម្មមូលធនឯកជនក្នុងប្រទេសអ៊ុយបេគស
ី ្ថាន (Tashkent)។ នៅខែមីនា ឆ្នាំ 2009 លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយក

ប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ ABA (កម្ពុជា) ដែលលោកបាន បម្រើការងារនេះរហូតដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2012។ ចាប់តាំងពីនោះមក លោកបន្តការងារ
របស់ខ្លួនជាមួយធនាគារ ABA ក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

Madi Akmambet
អភិបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
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បណ្តាញសាខាធនាគារ ABA
ទីស្នាក់ការកណ្តាល
អគារលេខ148 មហាវិថីព្រះសីហនុ
សង្កាត់បឹងកេងកង1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រ 2277
ផ្នែកបំរើសេវាអតិថិជន 24/7
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 23 225 333
ទូរសារ (855) 23 216 333
info@ababank.com
www.ababank.com.kh
SWIFT: ABAAKHPP

សាខាច្បារអំពៅ
ផ្ទះលេខ៦០១ ផ្លូវជាតិលេខ ១ ភូមិ ដើមស្លែង
សង្កាត់ច្បារអំពៅ ២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 929
សាខាផ្សារធំថ្មី
ផ្ទះលេខ 60Eo ផ្លូវ 136 សង្កាត់ផ្សារថ្មី
3 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 979
សាខាកណ្តាល
អគារលេខ ៤៤៣អា មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 199
សាខាបូរីកីឡា
កែងផ្លូវ ១៣៤ និង ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់
ខណ្ឌ៧មករា ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 869
សាខាសម្តេចសុធារស
ផ្ទះលេខ១៦៧ ផ្លូវសម្តេចសុធារស
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 983
សាខាតាកែវ
ផ្ទះលេខ ១៧៨២ ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិ ឡូរី
ឃុំរកាក្នុង ស្រុកដូនកែវ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 909
សាខាស្តាតចាស់
អគារលេខ 26AE0-E1-E2 ផ្លូវលេខ 70
សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 819
24

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

សាខាចោមចៅ
ផ្ទះលេខ ៨២៤ ផ្លូវជាតិលេខ ៤ ភូមិ ព្រៃព្រើងជើង
សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 939
សាខាកំពង់ចាម
ផ្ទះលេខ៣១ ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់កំពង់ចាម
ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 879
សាខាកំពង់ឆ្នាំង
ផ្ទះលេខ E៦១៤ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិស្រែព្រីង
សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 039
សាខាកំពង់ស្ពឺ
ផ្ទះលេខ៣៤៦ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិ ពាណិជ្ជកម្ម
ឃុំ / សង្កាត់ រការធំ ស្រុក/ខណ្ឌ ច្បារមន ខេត្ត
កំពង់ស្ពឺ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 949
សាខាស្វាយរៀង
ផ្ទះលេខ ២០ ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិរូមគោ
សង្កាត់
ព្រៃឆ្លាក់ ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 029

សាខាកំពង់ធំ
ផ្ទះលេខ ០១៩ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិកំពង់ក្របៅ
សង្កាត់កំពង់ក្របៅ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 429
សាខាកំពត
ផ្ទះលេខ១៤ ផ្លូវឯករាជ្យ ភូមិ ១ឧសភា
សង្កាត់កំពង់កណ្ដាល ក្រុង កំពត ខេត្តកំពត
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 959
សាខាម៉ៅសេទុង
អគារលេខ ១៥១ E0-E1-E2 មហាវិថីមៅស
៉ េទុង
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 23 216 135
សាខាក្រុងប៉ោយប៉ែត
ផ្ទះលេខ A០៩២ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមប
ិ ៉ាលិលេយ្យ២
សង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 019
សាខាពោធិ៍សាត់
ផ្ទះលេខ ៦៣៧ -៦៣៨ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិរ៉ា
សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុង ពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 969
សាខាសៀមរាប
លេខ ០១-០៤ ផ្លូវទេពវង្ស ភូមិមណ្ឌល២
សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 829

សាខាព្រះសីហនុ
ផ្ទះលេខ ១៣១ ភូមិ ១ ផ្លូវឯករាជ្យ សង្កាត់ ២ ខណ្ឌ
មិត្តភាព ក្រុង ព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 899

សាខាតាខ្មៅ
ផ្ទះលេខ ៥៣០ ផ្លូវ១០៧/២១ សង្កាត់តាខ្មៅ
ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 919

សាខាស្ទឹងមានជ័យ
ផ្ទះលេខ២០ បេ ២១បេ ផ្លូវមុនីរ៉េត ២១៧
សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 889

សាខាទឹកថ្លា
ផ្ទះលេខ ៣៩-៤១អា មហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្ស៊ី
សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 849

សាខាទួលគោក
ផ្ទះលេខ ១០អា ប្លុក A៧E0១២ ផ្លូវលេខ២៨៩
កែងផ្លូវ៥១៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 98 203 859

របាយយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ
រួមដល
ែ បានធ្វើ
សវនកម្ម
27
32
34
35
36
37
38

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជយ្
របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
តារាងតុលយ្ ការ

របាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍សព
ី្ត ប
ី ម្រប
ែ ម្រល
ួ មូលធន
របាយការណ៍ល
័ ហ
ំ រូ ទឹកប្រក
ា ់

កំណត់សគា
ំ ល់លរើ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់

ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ

Co. 322/97E

ទីសាក
្ន ់ការចុះបញ្ជី

អគារលេខ 148 មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងកេងកង I
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អ្នកគ្រប់គ្រង

សវនករ

សកម្មភាពចម្បង
សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារ រួមមានការធ្វើប្រតិបត្តិការលើរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារ និងការផ្ដល់នូវសេវាកម្មវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដែលពាក់ព័ន្ធ
ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ពុំមានការផ្លាស់ប្តូរជាសារវន្តលើសកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុនេះទេ ។
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 មានដូច ខាងក្រោម៖

លោក Damir Karassayev
ធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា

2014
ដុល្លារអាមេរិក

លោក Damir Karassayev
លោក Madi Akmambet
លោក Nurlan Tokobayev
លោក Yves Jacquot
លោក Etienne Chennevier
លោក Yermek Mazhekenov

ប្រធានកុ្រមប្រឹក្សាភិបាល
អភិបាល
អភិបាល
អភិបាល (តែងតាំងនៅថ្ងៃទី 20 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ2014)
អភិបាល (តែងតាំងនៅថ្ងៃទី 20 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ2014)
អភិបាល (លាលែងនៅថ្ងៃទី 16 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ2014)

លោក Askhat Azhikhanov
លោក Lee Young Ho
លោក Babu Ram Gyawali
លោក Bibhu Pandey
លោក Rasulov Zokhir
លោក Galymzhan Temirov
លោក Sanzhar Abdullayev
លោក Long Phanith
លោក Mey Polin

នាយកប្រតិបត្តិ
នាយករងប្រតិបត្តិ
នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទាន
នាយកទីផ្សារ
ប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងអភិវឌ្ឍន៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ប្រធានផ្នែកប័ណ្ណ និង E-banking
ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការបេឡា
ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៏អាជីវកម្ម

ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំកាត់

2014

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយ សូមបង្ហាញជូននូវរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារ
វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ ហៅកាត់ថា ("ធនាគារ") ដែលបានធ្វើ សវនកម្មរួច សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ។

ធនាគារ

ភាគទុនិក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

(កំណត់សំគាល់ 4)

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

9,347,300
(1,864,985)

38,090,246
(7,599,814)

5,157,081
(1,109,165)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

7,482,315

30,490,432

4,047,916

ភាគលាភ
ពុំមានការប្រកាស ឬការបែងចែកភាគលាភ ហើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏មិនបានស្នើឲ្យមានការបង់ភាគលាភសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទនេះទេ ។
ដើមទុន
នៅថៃ្ងទី 6 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2014 Visor Growth Fund B.V ដែលជាភាគទុនិកដែលមានស្រាប់បានសម្រេចលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនចំនួន 7,000
ភាគហ៊ុនទៅអោយ លោក Damir Karassayev ដោយត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថៃ្ងទី 19 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2014 និង ក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្ម នៅថៃ្ងទី 24 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2014 ។
សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទនេះ ធនាគារបានបន្ថែមនូវដើមទុនដូចខាងក្រោម៖
បន្ថែមដើមទុនពី 36,000,000 ដុល្លាអាមេរិក ទៅ 39,996,000 ដុល្លាអាមេរិក ដោយបានបន្ថែមភាគហ៊ុនចំនួន 3,996 ហ៊ុន អោយទៅធនាគារ
ជាតិនប
ៃ ទ
្រ ស
េ កាណាដា ដោយមានបុព្វលាភចំនន
ួ 1,969,090 ដុលា
ាអ្ល មរេ ក
ិ ។ ការបង្កន
ើ ដើមទុននេះបានទទួលការយល់ពម
្រ ពីធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា នៅថៃ្ងទី 26 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2014 និង ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅ  ថៃ្ងទី 2 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2014 ។
បន្ថែមដើមទុនពី 39,996,000 ដុល្លាអាមេរិក ទៅ 44,668,000 ដុល្លាអាមេរិក តាមរយៈការបង្កើនភាគហ៊ុនចំនួន 4,672 ហ៊ុនអោយ
ទៅធនាគារជាតិនប
ៃ ទ
្រ ស
េ កាណាដា ដោយមានបុព្វលាភចំនន
ួ 4,362,910 ដុលា
ាអ្ល មេរក
ិ ។ ការបង្កន
ើ ដើមទុននេះបានទទួលការយល់ព្រម
ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថៃ្ងទី 25 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2014 និង ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថៃ្ងទី 1 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2014 ។

25

26

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

នៅថៃ្ងទី 1 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2014 លោក Damir Karassayev បានសម្រេច លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ ចំនួន 4,372 ភាគហ៊ុន ទៅអោយធនាគារ
ួ ាណិជ្ជកម្ម នៅថៃ្ងទី 1
ជាតិនៃប្រទេសកាណាដា ហើយបានទទួលការយល់ព្រមពី ធនាគារជាតិនៃកម្ពជា នៅថៃ្ងទី 25 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2014 និង ក្រសងព
ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2014។
បន្ទប
ា ព
់ កា
ី រិយបរិចទ
្ឆេ បានបញ្ចបនា
់ ថទ
្ងៃ ី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ធនាគារបានបន្ថម
ែ ដើមទុនពី 44,668,000 ដុលា
ាអ្ល មរេ ក
ិ ទៅ 52,643,000 ដុលា
ាអ្ល មេរក
ិ
តាមរយៈការបង្កើនភាគហ៊ុន ចំនួន 7,975 ហ៊ុន ហើយលោក Damir Karassayev បានធើ្វការផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនចំនួន 700 ហ៊ុន ទៅអោយធនាគារជាតិ
នៃប្រទេស កាណាដា ។ ការបង្កើន និង ផ្ទេរដើមទុននេះបានទទួលការយល់ព្រមពី ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថៃ្ងទី 5 ខែ មិនា ឆ្នាំ 2015 ហើយធនាគារ
កំពុងស្នើរសុំការទទួលយល់ព្រមពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។
ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន
ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវន្តនៃទុនបម្រុង និងសំវិធានធននៅក្នងកា
ុ
រិយបរិច្ឆេទនេះទេ ក្រៅពីការបង្ហាញ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
មុនពេលដែលរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់ វិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យ ដើម្បីបញ្ជាក់
ថាវិធានការទាក់ទងទៅនឹងការលុបបំបាត់ចោល ឥណទានអាក្រក់និងបុរេប្រទាន និងធ្វើសំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្ស័យត្រូវបានធ្វើឡើង ហើយ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានការជឿជាក់ថារាល់ឥណទានដែលបានដឹងថាមិនអាចទារបាន ត្រវបា
ូ នលុបបំបាត់ចោល ហើយសំវិធានធនគ្រប់គាន
្រ ់ត្រូវបាន
កំណត់ឡើងសម្រាប់ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ ។
គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៏នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីកាលៈទេសៈណាមួយ ដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យចំនួននៃការលុបបំបាត់ចោល
ឥណទានអាក្រក់និងបុរេប្រទាន ឬចំនួននៃការធ្វើសំវិធានធន លើឥណទានជាប់សង្ស័យនៅក្នុងរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះ មានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់
រហូតដល់កម្រិតជាសារវន្តណាមួយនោះទេ ។
ទ្រព្យសកម្មចរន្ត
មុនពេលដែលរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យ ដើម្បីបញ្ជាក់
ថាបណ្តទ
ា ព
្រ ្យសកម្មចរន្តទាំងអស់ដល
ែ បានកត់តា នៅ
្រ
ក្នង
ុ បញ្ជគ
ី ណនេយ្យរបស់ធនាគារ ហើយទំនងជាមានតម្លម
ៃ នអ
ិ ាចលក់បាននៅក្នង
ុ ប្រតប
ិ ត្ត�
ិ រ
អាជីវកម្មធម្មតា ត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យនៅស្មើនឹងតម្លៃដែលគិតថានឹងអាចប្រមូលបានជាក់ស្ដែង។ នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៏នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបាន
ដឹងពីហេតុការណ៏ណាមួយ ដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់តម្លៃទ្រព្យសកម្មចរន្ត នៅក្នុងរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ថាមានភាពមិន
ត្រឹមត្រូវនោះទេ ។
វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ 
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៏នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៏ណាមួយ ដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តដែលមានកន្លងមក
ក្នុងការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ។
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បំណុលយថាហេតុ និងបំណុលផ្សេងៗទៀត
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ពុំមាន៖
ក. ការដាក់បញ្ចាំនូវទ្រព្យសកម្មណាមួយរបស់ធនាគារ ត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទ ក្នុងការធានាចំពោះបំណុលរបស់បុគ្គល
ណាមួយឡើយ ឬ
ខ. បំណុលយថាហេតុណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះធនាគារ ចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទមក ក្រៅអំពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្ម�របស់
ធនាគារ ។
តាមមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពុំមានបំណុលយថាហេតុ ឬបំណុលផ្សេងៗទៀតរបស់ធនាគារ ដែលត្រូវបំពេញ ឬអាចនឹងត្រូវបំពេញក្នុងអំឡុង
ពេល 12 ខែ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ដែល នឹងធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធ�ពរបស់ធនាគារក្នុងការបំពេញ
កាតព្វកិច្ច របស់ខ្លួនដូចដែលបានកំណត់ និងនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃកំណត់។

ការផ្លាស់ប្ដូរនៃហេតុការណ៍
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលមិនបានវែកញែក នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ឬក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារ ដល
ែ នឹងបណ្តល
ា ឱ្យមានតួលខ
េ នៃចន
ំ ន
ួ ណាមួយដែលបានបង្ហាញនៅក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុមានភាពមិនត្រម
ឹ ត្រូវនោះទេ ។
ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី
តាមមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារក្នុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្តដោយសកម្ម�ព
ប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនប្រក្រតីនោះទេ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏មានមតិផងដែរថានៅក្នុងចន្លោះ
ពេលចាប់ពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ពុំមានចំណាត់ថ្នាក់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈ
ជាសារវន្ត និងមិនប្រកត
្រ ក
ី ត
ើ មានទប្ ង
ើ ដល
ែ អាចនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផល នៃបត
្រ ប
ិ ត្តិការរបស់ធនាគារក្នង
ុ  ការិយបរិចទ
េ្ឆ ដែលរបាយការណ៍ នេះបាន
រៀបចំឡើងនោះទេ ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានបម្រើការចាប់តាំងពីការិយបរិច្ឆេទ ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយរួមមាន៖
លោក Damir Karassayev
លោក Madi Akmambet
លោក Nurlan Tokobayev
លោក Yves Jacquot
លោក Etienne Chenevier
លោក Yermek Mazhekenov

ប្រធាន
អភិបាលប្រតិបត្តិ
អភិបាលឯករាជ្យ
អភិបាល (តែងតាំង ថៃ្ងទី 20 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2014)
អភិបាលឯករាជ្យ (តែងតាំង ថៃ្ងទី 20 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2014)
អភិបាលឯករាជ្យ (លាលែង នៅថៃ្ងទី 16 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2014)
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ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា បានអនុវត្តនូវរាល់តម្រូវការ ដូចមានរាយការណ៍ខាងលើក្នុងការ រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលនៅបំរើការនាចុងការិយបរិច្ឆេទ និងមានភាគហ៊ុននៅក្នុងធនាគារ មានដូចខាងក្រោម៖
ភាគទុនិក

លោក Mr. Damir Karassayev

ភាគហ៊ុន

ចំនួនភាគហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី

%

1,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយភាគហ៊ុន

70

31,268

ចុះហត្ថលេខាដោយយោងទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលៈ

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
នៅក្នុងនិងនាចុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះ ពុំមានការរៀបចំណាមួយដែលមានធនាគារជាគូភាគីមួយក្នុងគោលបំណងជួយដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាល ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៏ដោយមធ្យោ-បាយទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិតបំណុលពីធនាគារ ឬពីធនាគារដ៍ទៃទៀតទេ ។

លោក Askhat Azhikhanov
នាយកប្រតិបត្តិ

ចាប់តាំងពីដើមការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាម្នាក់បានទទួល ឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយ
(ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានទទួលដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាធ្វើឡើងដោយធនាគារ ឬដោយ
ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធមួយ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
នោះជាសមាជិក មានផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្រើនមួយនោះទេ លើកលែងតែការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី 13 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2015

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មានភារៈទទួលខុសត្រូវក្នងកា
ុ
រអះអាងបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនូវភាព
ត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនាថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រាក់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបាន
បញ្ចប់ ។ នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថនេ
ុ ះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៅការរៀបចំរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរៀបចំដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
ចាំបាច់ត្រូវ ៖
ក. អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណនេយ្យ ដែលសមស្របដោយផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងសមហេតុផល និងប្រុងប្រយ័ត្ន
ហើយធ្វើការអនុវត្តប្រកបដោយសង្គតិភាព ។
ខ. អនុលោមទៅតាមស្តង់គណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបើមានការផ្លាស់ប្តូរពីនេះ ដើម្បីបង្ហាញនូវភាពពិត និងត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវបង្ហាញ ពន្យល់ និងកំណត់បរិមាណ
ឱ្យបានច្បាស់លាស់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
គ. រក្សាទុកនូវបញ្ជីគណនេយ្យឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។
ឃ. រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននិរន្តភាពនៃដំណើរការអាជីវកម្ម លើកលែងតែមានករណីមិនសមស្របក្នុងការសន្មតថា
ធនាគារនឹងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនាពេលអនាគត ដែលអាចរំពឹងទុកបាន ។ និង
ង. ត្រួតពិនិត្យ និងដឹកនាំធនាគារឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើរាល់សេចក្តីសម្រេចដែលមានសារៈសំខាន់ទាំងឡាយ ដែលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាព
ប្រតិបត្តិការ និងដំណើរការរបស់ធនាគារ ហើយត្រូវប្រាកដថា កិច្ចការនេះត្រវបា
ូ នឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ធនាគារ ។
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របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

2014

មតិសវនកម្ម
ជាមតិរបស់យង
ើ ខ្ញំុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុជាសារវន្តបានបង្ហញ
ា នូវភាពត្រម
ឹ ត្រវូ នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថរុ បស់ ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ នាថ្ងទ
ៃ ី 31 ខែ ធ្នូ
ឆ្នាំ 2014 ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រាក់របស់ធនាគារ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ដោយស្របទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ
កម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
តំណាងក្រុមហ៊ុន ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំកាត់

ជូនចំពោះភាគទុនិក
ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ ហៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) ដែលរួមមានតារាងតុល្យការនាថ្ងៃទី 31
ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 និងរបាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់
និងកំណត់សំគាល់ ដែលរួមមានសេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ ព្រមទាំង ព័ត៌មានពន្យល់ផ្សេងៗ ដែលមានបង្ហាញនៅទំព័រទី 9
ដល់ទី 60 ។
ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ង៉ែ ហ៊ុយ

Audit Partner
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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អ្នកគ្រប់គ្រង មានភារៈទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំ និងការបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ
គណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ និងទទួលខុសត្រូវ លើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់ថាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យ
ជៀសផុតពីការបង្ហាញខុសជាសារវន្ត ដោយសារតែការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង ។
ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ គឺការបញ្ចេញមតិលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះដោយផ្អែកទៅលើការ ធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។ យើងខ្ញុំបានធ្វើ
សវនកម្ម ដោយអនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ រសវនកម្មអន្តរជាតិនក
ៃ ម្ពុជា ។ ស្តង់ដារទាំងនោះ តម្រវូ ឱ្យយើងខ្ញអ
ំុ នុវត្ត ទៅតាមតម្រវកា
ូ រក្រមសីលធម៌ និងគ្រង
ោ
និងធ្វើសវនកម្ម ដើម្បីទទួលបាននូវអំណះអំណាងយ៉ាងសមហេតុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពំមា
ុ នការបង្ហាញខុសជាសារវន្តទ្បើយ ។
ការធ្វើសវនកម្ម រួមមានការអនុវត្តនូវបណ្តានីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីទទួលបាននូវភស្តុតាងដែលទាក់ទងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ និងការលាតត្រដាង
ព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ការជ្រើសរើសនីតិវិធីទាំងនេះ គឺផ្អែកទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងខ្ញុំ ដែលរួមមានការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើ
ហានិភ័យ ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបង្ហាញខុសជាសារវន្តនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬ កំហុសឆ្គង។  នៅក្នុងការ
ប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យទាំងនោះ យើងខ្ញុំធើកា
្វ រពិចារណាទៅលើការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំ និងការបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវ
្ត ិនមែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចេញមតិទៅលើ ប្រសិទ្ធភាព
នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធ្វើសវនកម្មឱ្យសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ ប៉ុនែម
នកា
ៃ រគ្របគ
់ ង
្រ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន របស់ធនាគារឡើយ ។ ការធ្វស
ើ វនកម្មករ៏ មមា
ួ
នការវាយតម្លៃទៅលើភាពសមស្រប នៃគោលនយោបាយគណនេយ្យ ដល
ែ ធនាគារ
បានប្រើប្រាស់ និងភាពសមហេតុផលនៃ ការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងការវាយតម្លៃ លើការបង្ហាញ
នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល ។
្រ ់ និងសមស្រប សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិសវនកម្ម
យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបានមានលក្ខណៈគ្រប់គាន
របស់យើងខ្ញុំ ។
31

32

តារាងតុល្យការ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍លទ្ធផល

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014

2014

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014

2014
កំណត់សំគាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2013
ពាន់រៀល

2014

ដុល្លារអាមេរិក

កំណត់សំគាល់

(កំណត់សំគាល់ 4)

ដុល្លារអាមេរិក

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

(កំណត់សំគាល់ 4)

ទ្រព្យសកម្ម

ចំណូលពីការប្រាក់

18

31,156,150

126,961,311

21,635,962

19

(13,363,194)

(54,455,016)

(10,273,927)

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

5

25,746,874

104,918,512

13,264,616

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់ នៅធនាគារនានា

ចំណាយលើការប្រាក់

6

86,502,567

352,497,961

53,232,629

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ផ្តល់ដល់អតិថិជន - សុទ្ធ

ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់

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

ទ្រព្យរឹបអូសបាន

9

4,615,790

18,809,344

481,303

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

10

6,403,439

26,094,011

4,281,177

ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

11

54,322,190

221,362,924

37,181,489

ទ្រព្យសកម្មអរូបិយ

12

1,887,914

7,693,250

1,681,370

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

13

5,267,714

21,465,935

2,526,675

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

សរុបទ្រព្យសកម្ម

		
17,792,956
72,506,295

ថ្លៃឈូល
្ន និងកម្រៃជើងសាសុទ្ធ

20

6,723,553

27,398,478

3,895,221

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

21

59,492

242,430

647,574

ចំណាយបុគ្គលិក

22

(5,949,332)

(24,243,528)

(3,508,651)

ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល

23

(7,793,041)

(31,756,642)

(5,107,372)

រំលស់		(1,232,008)

(5,020,433)

(756,783)

		
9,601,620
39,126,600

ប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ

សំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរេប្រទានខាតបង់

7

(1,036,354)

(1,345,743)

9,347,300

38,090,246

5,186,281

-

-

(29,200)

9,347,300

38,090,246

5,157,081

(1,864,985)

(7,599,814)

(1,109,165)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ		
7,482,315
30,490,432

4,047,916

		

ចំណាយហិរញ្ញប្បទាន		

បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និង ធនាគារផ្សេងៗ

14

433,424,080

1,766,203,126

276,937,867

បំណុលផ្សេងៗ

15

5,703,045

23,239,908

3,185,180

សំវិធានធនសម្រាប់ពន្ធលើបាក
្រ ់ចំណេញ

16(a)

1,451,084

5,913,167

789,559

បំណុលពន្ធពន្យារ

16(b)

366,913

1,495,170

281,232

សរុបបំណុល		440,945,122

1,796,851,371

281,193,838

44,668,000

182,022,100

36,000,000

បុព្វលាភភាគហ៊ុន		6,332,000

25,802,900

-

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក		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

6,532,024

(254,320)

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ និងចំណាយហិរញ្ញប្បទាន

បំណុល និងមូលធន

11,362,035

		

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

ចំណាយពន្ធលើបាក
្រ ់ចំណេញ

16(c)

មូលធន
ដើមទុន

17

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។
33

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។
34

របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014

2014

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014

ដើមទុន

បុព្វលាភភាគហ៊ុន

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

2014
កំណត់សំគាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

(កំណត់សំគាល់ 4)
សមតុល្យនាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2013
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

36,000,000

-

1,484,082

37,484,082

-

-

4,047,916

4,047,916

					
សមតុល្យនាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013
36,000,000
5,531,998
41,531,998
					
សមតុល្យនាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2014
36,000,000
5,531,998
41,531,998

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពី សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

24

21,031,821

8,668,000

6,332,000

-

15,000,000

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

5,177,282

					
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញទ្រព្យ និងបរិក្ខារ		

(3,870,194)

(15,771,041)

(1,746,271)

(383,181)

(1,561,463)

(128,876)

102,182

416,392

14,986

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការលក់ ទ្រព្យរឹបអូសបាន		 405,367

1,651,871

-

ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបិយ		
ការបនែ្ថមដើមទុន

85,704,671

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ		

7,482,315
7,482,315
				
សមតុល្យនាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014
44,668,000
6,332,000
13,014,313
64,014,313
					
សមតុល្យនាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014
182,022,100
25,802,900
53,033,325
260,858,325

					

(សមមូលនឹងពាន់រៀល - កំណត់សំគាល់ 4)

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការបោះ ភាគហ៊ុនបន្ថែម		15,000,000

			 		
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ		

(3,745,826)

(15,264,241)

(1,860,161)

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

61,125,000

-

				
សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាព ហិរញ្ញប្បទាន		15,000,000

61,125,000

-

					

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។
35

ការកើនឡើងសុទ្ធនៃសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល		

32,285,995

131,565,430

3,317,121

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នាដើមការិយបរិច្ឆេទ		

37,877,507

154,350,841

34,560,386

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នាចុងការិយបរិច្ឆេទ

70,163,502

285,916,271

37,877,507

25

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។
36

កំណត់សំគាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014

1. អំពីធនាគារ និងសកម្មភាពចម្បង
ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ ហៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) បានចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម នៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលា ឆ្នាំ 1996 និងបានចុះបញ្ជី
ជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី 25 ខែ តុលា ឆ្នាំ 1996 ក្រោមការចុះបញ្ជីលេខ Co-079/96E ។ ធនាគារបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី 25
ខែ តុលា ឆ្នាំ 1996 ។ នៅថ្ងៃទី 28 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2006 ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអចិន្ត្រៃយ៍ លេខ 14 ដល់ធនាគារ ។
ការិយាល័យចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស្ថិតនៅ អគារលេខ ១៤៨ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់ បឹងកេងកង ខណ្ឌចំការមន រ ាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារ គឺការផ្តល់នូវសេវាកម្មធនាគារ និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ពុំមានការ
ផ្លាស់ប្តូរជាសារវន្តទៅលើសកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទនេះទេ ។
ធនាគារមានបុគ្គលិកសរុប 702 នាក់ នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 (ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2013៖ 444នាក់) ។

2. មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ
ក. របាយការណ៍អនុលោមភាព
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និង គ ោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានអនុម័តឲ្យចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី13 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2015 ។
ខ. មូលដ្ឋាននៃការវាស់វែង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានរៀបចំឡើងទៅតាមមូលដ្ឋានតម្លៃដើមដំបូង ។
គ. រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់មុខងារ និងសម្រាប់កំណត់បង្ហាញ
ើ តិបត្ត�
ិ រ និងកត់តារា
្រ ល់បញ្ជីគណនេយ្យរបស់ខ្លួនផ្អែក
រូបិយប័ណ្ណជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺប្រាក់រៀល។ ដោយសារធនាគារធ្វប្រ
លើមូលដ្ឋានប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អ្នកគ្រប់គ្រងបានកំណត់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ជារូបិយប័ណ្ណមុខងារ និងសម្រាប់កំណត់បង្ហាញព្រោះវា
ឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លឹមសារសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រភពព្រឹត្តិការណ៍ និងកាលទេសៈរបស់ធនាគារ ។
សកម្មភាពប្រតិបត្តិការជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតក្រៅពីបាក
្រ ់ដុល្លារអាមេរិក ត្រវបា
ូ នប្តូរទៅជាប្រាក់ ដុល្លារអាមេរិក ដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់
នៅថ្ងៃប្រតិបត្តិការនោះ ។ សមតុល្យនៃទ្រព្យសកម្មរូបិយវត្ថុ និងបំណុលរូបិយវត្ថុនាកាលបរិចេទរ
្ឆ ាយការណ៍ ដែលជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត
ក្រៅពីប្រាក់ដល
ុ ្លារអាមេរិក ត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដល
ុ ្លារអាមេរិកដោយប្រើអត្រានាកាលបរិច្ឆេទនោះ ។ ភាពលំអៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណដែល
កើតមកពីការប្តូរនោះត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។
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ឃ. ការប៉ាន់ស្មាន និងការវិនិច្ឆ័យ
ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តម្រូវឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការវិនិច្ឆ័យ ប៉ាន់ស្មាន និងសន្មតដែល មានផលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តនូវគោល
នយោបាយគណនេយ្យ និងចំនួននៃទ្រព្យសកម្ម បំណុល ចំណូល និងចំណាយដែលបានរាយការណ៍ ។ លទ្ធផលជាក់សែងអ
្ត ាចខុសពីការ
ប៉ាន់ស្មានទាំងនោះ ។
ការប៉ាន់ស្មាន និងការសន្មតដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ ។ ការកែប្រែលើការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យត្រូវបានទទួលស្គាល់ និង
្រ ះ ។
កត់ត្រានៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទដែលការប៉ាន់ស្មាននោះ ត្រូវបានកែបែ្រ និងការិយបរិច្ឆេទអនាគតដែលប៉ះពាល់ដោយការកែបែនេ
ការប៉ាន់ស្មាន និងការវិនិច្ឆ័យគណនេយ្យចម្បង ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ រួមមានការប៉ាន់ស្មាននូវចំនួន
ដល
ែ អាចប្រមល
ូ បានមកវិញពីឥណទាន និងបុរប
េ ្រទាន ដែលបានបង្ហាញនៅក្នងគ
ុ ោលនយោបាយគណនេយ្យដោយឡែកក្នង
ុ កំណត់សគា
ំ ល់
ទី 3 (ង) ។

3. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ
គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយធនាគារ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះមានដូចខាងក្រោម ។
គោលនយោបាយទំាងនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់ការិយបរិច្ឆេទទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះប្រកបដោយ
សង្គតិភាព ។
ក. ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ រួមមានសាច់បាក
្រ ់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល ការផ្តល់ឥណទាន ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ប្រាក់បញ្ញើ
និងបំណុលផ្សេងៗ ។ គោលនយោបាយ គណនេយ្យលើការទទួលស្គាល់ និងការវាយតម្លៃនូវសមាសធាតុទាំងនេះ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង
គោលនយោបាយគណនេយ្យដោយឡែកពីគ្នា ។
ខ. សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមានសាច់ប្រាក់ និងសមតុល្យធនាគារ ប្រាក់បញ្ញើគ្មានកាលកំណត់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លីដែល
អាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានក្នុងរយៈពេល 3 ខែ ឬតិចជាងនេះ ចាប់ពីពេលបានទិញ និងអាចប្តូរជាសាច់បាក
្រ ់បាន ហើយមានហានិភ័យតិចតួច
ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ ។
គ. ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា ត្រូវបានកត់ត្រាតាមថ្លៃដើម។
ឃ. ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ឥណទាន និងបុរេប្រទានផ្តល់ដល់អតិថិជន ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតារាងតុល្យការតាមប្រាក់ដើម ដកចេញចំនួនទាំងឡាយណាដែលបាន
លុបចោល ឬសំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ ។
ឥណទានត្រូវបានលុបចោល នៅពេលដែលធនាគារមិនសង្ឃឹមថាអាចទារមកវិញបាន ។ ការប្រមូលឥណទាន បានមកវិញបន្ទាប់ពីវាត្រូវបាន
លុបចោល និងការដាក់បញ្ចូលវិញនៃសំវិធានធនពីមុន ត្រូវបានបង្ហាញដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងបម្រែបម្រួលសុទ្ធនៃសំវិធានធនលើ
ឥណទាន និង បុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យនៅក្នុងរបាយការណ៏លទ្ធផល ។
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ឆ. វិនិយោគមូលប័ត្រ

ង. សំវិធានធនលើឥណទាន និងជាប់សង្ស័យ និងបុរេប្រទានអាក្រក់
ដើម្បីអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រ ាល់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយយោងទៅ
តាមសមត្ថភាពនៃការទូទាត់សងរបស់ដៃគពា
ូ ណិជ្ជកម្ម ។ សមត្ថភាពនៃការទូទាត់សងនេះ ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយផ្អែកទៅតាមបទពិសោន៍
នៃការទូទាត់ សងពីមុន លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនបំណុល អាជីវកម្ម និងលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគត លទ្ធភាព និងការស្ម័គ្រចិត្តសង
របស់កូនបំណុល បរិយាកាសហិរញ្ញវត្ថុ និងគុណភាពនៃឯកសារដែលប្រមលបា
ូ
ន។
បន្ថែមលើគុណភាពនៃព័ត៌មានខាងលើ ចំនួនថ្ងៃហួសកាលកំណត់សង ត្រវបា
ូ នយកមកគិតដូចខាងក្រោម៖
ចំណាត់ថ្នាក់
ឥណទានធម្មតា/ស្តង់ដារ
ឥណទានឃ្លាំមើល

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ
ឥណទានជាប់សង្ស័យ
ឥណទានបាត់បង់

ចំនួនថ្ងៃហួសកាលកំណត់សង

អត្រាសំវិធានធន

<30 ថ្ងៃ

1%

30 ថ្ងៃ – 89 ថ្ងៃ

90 ថ្ងៃ – 179 ថ្ងៃ

180 ថ្ងៃ – 360 ថ្ងៃ
លើសពី 360 ថ្ងៃ

3%
20%
50%
100%

សំវធា
ិ នធនលើឥណទាន និងបុរប
េ ្រទានជាប់សងស្ យ
័ អបប្ បរមា ត្រវបា
ូ នកំណត់ដោយផ្អែកទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ដែលបានចាត់ថ្នាក់ ។ នៅពេល មា
នព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានថាបំណុលបាត់បង់កើតមានឡើងច្រនជា
ើ
ងតម្រូវការអប្បបរមា នោះសំវិធានធនបន្ថែមនឹងត្រូវបានធ្វើឡើង ។

ការវិនិយោគរក្សាទុករហូតដល់កាលកំណត់ គឺត្រូវបានកត់ត្រាតាមរំលស់ថៃ្លដើម តាមវិធីសាស្រ្តអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាពដកការខាតបង់លើ
ឱនភាពនៃតម្លៃ ។
ជ. ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់
ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស្របតាមច្បាប់ស្តីពី គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រះ�ជា
ណាចក្រកម្ពុជា និងត្រូវបានកំណត់ជាភាគរយនៃដើមទុនអប្បបរមារបស់ធនាគារ និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនដែលតម្រូវដោយធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា ។ ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់តវបា
្រូ នកត់ត្រាតាមតម្លៃដើម ។
ឈ. ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាទៅតាមតម្លៃដើម ។
ញ. ទ្រព្យរឹបអូសបាន
ទ្រព្យរឹបអូសរួមមាន ចលនទ្រព្យ និងអចលនទ្រព្យ ដោយយកតាមតម្លៃទាបជាងរវាងសមតុល្យឥណទាននៅសល់នៃឥណទានដែលពាក់ព័ន្ធ
និងតម្លៃសមស្របប៉ាន់ស្មាននៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះនៅថ្ងៃរឹបអូសបាន ។
ដ. ទ្រព្យសកម្មអរូបិយ

សំវិធានធនខាងលើ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនគិតពីតម្លៃនៃទ្រព្យបញ្ចាំទេ លើកលែងតែទ្រព្យបញ្ចាំនោះ ជាសាច់ប្រាក់ដែលបានតម្កល់នៅ
ធនាគារ ។ នៅក្នង
ុ ករណីដល
ែ ឥណទាន និងបុរប
េ ្រទាន ចំណាត់ជាឥណទានបាត់បង់នោះទ្រព្យបញ្ចំា នឹងអាចត្រវបា
ូ នពា
ិច រណាប៉ន
ុ ត
ែ្ត ម្លទ
ៃ ផ្សា
ី រ
ដែលប៉ាន់ស្មានលើទ្រព្យបញ្ចាំនោះ ត្រូវមានការអនុម័តយល់ព្រមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយផ្អែកតាមករណីនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា ។

ទ្រព្យសកម្មអរូបិយរួមមាន កុំព្យូទ័រសូហ្វវែរ ដែលរាប់បញ្ចូលថ្លៃដើមនៅពេលទិញ និងថ្លៃដើមក្នុងការបង្កើតដែលមិនមែនជាផ្នែកភ្ជាប់
ប្រតិបត្តិការរបស់កុំព្យូទ័រ ហើយវាត្រូវបានកំណត់តម្លៃ ោយយកថ្លៃដើមដករំលស់បង្គរ និងឱនភាពនៃតម្លៃប្រសិនបើមាន ។ តម្លៃកុំព្យូទ័រ សូហ្វវែរ
គឺត្រូវធ្វើរំលស់តាមអាយុកាលប្រើបាស
្រ ់ប៉ាន់ស្មានចាប់ពី 3 ទៅ 20 ឆ្នាំ ។

ការប្រមូលមកវិញនូវឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលបានលុបបំបាត់ចោល និងការបញ្ចូលមកវិញនូវសំវិធានធនពីមុន ត្រវបា
ូ នបង្ហាញដាច់
ដោយឡែក រួមជាមួយនឹងការប្រែប្រួលសុទ្ធនៃសំវិធានធន សម្រាប់ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។

ចំណាយដែលកើតឡើងក្នុងការធ្វើគម្រោង ឬការវាយតម្លៃនូវកុំព្យូទ័រសូហ្វវែរ ឬការថែទាំក្រោយពេលដាក់ឱ្យប្រើបាស
្រ ់ មិនត្រូវបានចាត់ចូល
ជាថ្លៃដើមនោះទេ ។

ឥណទានដល
ែ មិនអាចទារបាន ឬចំណក
ែ នឥ
ៃ ណទានដែលចាត់ជាឥណទានអាក្រក់ ត្រូវបានកាត់ចញ
េ បន្ទប
ា ព
់ ីមានការគិតគូរទៅលើតម្លល
ៃ ក់
បាននៃទ្រព្យបញ្ចាំ ហើយប្រសិនបើនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងវិនិច្ឆ័យឃើញថា ពុំមានសង្ឃឹមនឹងទារបាននូវឥណទានទាំងនោះមកវិញទេ ។
ច. ការប្រាក់ព្យួរទុក
ការប្រាក់ព្យួរទុក បង្ហាញនូវការប្រាក់លើឥណទានមិនដំណើរការ ដែលបានកត់តាជា
្រ សំវិធានធន វាមិនត្រវបា
ូ នកត់ត្រាជាចំណូលនោះទេ
លុះត្រាតែវាទទួលបានជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ។
ការប្រាក់ព្យួរទុក ត្រូវបានបង្ហាញដោយការដកចេញពីឥណទាន និងបុរេប្រទាន ។

ឋ. ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

i. ទ្រព្យ និងបរិក្ខារបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដើមដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់នៃឱនភាពតម្លៃបង្គរប្រសិនបើមាន ។ នៅពេលដែលធាតុនៃ

ទ្រព្យរួមបញ្ចូលនូវសមាសធាតុសំខាន់ៗ ដែលមានអាយុកាលកំណត់ប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នាទ្រព្យទាំងនោះ ត្រូវបានចាត់ទុកជាធាតុផ្សេងគ្នា
នៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ។

ii. រំលស់លើទ្រព្យ និងបរិក្ខារផ្សេងទៀត ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចំណាយក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានរំលស់ថេរតាម
អាយុកាលប្រើបាស
្រ ់ប៉ាន់ស្មានរបស់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារនីមួយៗ តាមអត្រាដូចខាងក្រោមៈ

ការជុសជុលកែលំអអាគារជួល

1 - 10 ឆ្នាំ

បរិក្ខារការិយាល័យ គ្រឿងសង្ហារឹម និងបរិក្ខារ

5 ឆ្នាំ

យានយន្ត

5 ឆ្នាំ

កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារព័ត៌មានវិទ្យា

39

2014

3 – 6 ឆ្នាំ

40

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

iii. ការចំណាយបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកមួយនៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារដែលបានទទួលស្គាល់រួចមក ត្រវបា
ូ នបូកបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃយោង
នផ
ៃ ក
្នែ នោះ នៅពល
េ ដល
ែ អត្ថប្រយោជន៍សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច នាពល
េ អនាគតដល
ែ នឹងអាចមានឡើង ហើយបញ្ចូលទៅក្នង
ុ ធនាគារនៅក្នង
ុ លក្ខខណ្ឌ
លើសពីស្តង់ដារដើម នៃទ្រព្យសកម្មដែលមានស្រាប់ ។ រាល់ការចំណាយបន្ទាប់ផ្សេងទៀតត្រវបា
ូ នទទួលស្គាល់ជាបន្ទុក ចំណាយនៅក្នុង
ការិយបរិច្ឆេទដែលបានកើតឡើង ។

iv. ចំណេញ ឬខាតពីការបោះចោល ឬការលក់ចេញនៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារណាមួយត្រូវបានកំណត់ ដោយភាពខុសគ្នារវាងប្រាក់ចំណូលសុទ្ធពី

ឍ. ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា ត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដើម ។
ណ. ប្រាក់កម្ចី

ការលក់ និងតម្លយោ
ៃ
ងនទ
ៃ ព
្រ ្យ និងបរិការន្ខ ោះហើយត្រវូ បានទទួលស្គល
ា ់នៅក្នង
ុ របាយការណ៍លទ្ធផលនៅថ្ងៃបោះចោល ឬលក់ចញ
េ ។

v. ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ដែលបានដករំលស់អស់ហើយ ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រហូតដល់ថៃដ
្ង ែលទ្រព្យ និងបរិក្ខារទាំងនោះ
ត្រូវបានលក់ ឬលុបចោល ។

ឌ. ឱនភាពនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្ម

ប្រាក់កម្ចីត្រូវបានកត់ត្រាតាមចំនួនប្រាក់ដើម ដែលមិនទាន់បានទូទាត់សង ។
ត. គណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេង និងបំណុលផ្សេងៗ
គណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេង និងបំណុលផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដើម ។
ថ. សំវិធានធន

i. ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើកលែងឥណទាន និងបុរេប្រទានត្រូវបានវាយតម្លៃនាកាលបរិចេទរ
្ឆ ាយការណ៍នីមួយៗ ដើម្បីកំណត់ថាតើមាន
ភស្តុតាងណាមួយ ដែលបង្ហាញថាទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះមានឱនភាពនៃតម្លៃ ។ ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតូវបានច
្រ
ាត់ទុកថាមាន
ឱនភាពនៃតម្លៃប្រសិនបើមានហេតុការណ៍មួយ ឬច្រើនជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមាន ទៅលើលំហូរទឹកប្រាកប
់ ៉ានស
់ ្មាននាពេលអនាគតដល់
ទ្រព្យសកម្មនោះ ។ ករណីនេះមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ឥណទាន និងបុរេប្រទានផ្តល់ដល់អតិថិជននោះទេដោយវាត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង
គោលនយោបាយគណនេយ្យ ដោយឡែកនៅក្នុងកំណត់សំគាល់ 3 (ឃ) ។
ការខាតបង់លើឱនភាព នៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគណនាលើភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃយោង និងលំហូរសាច់បាក
្រ ់រំពឹងនឹងទទួលបាន
នាពេលអនាគត ដោយធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃតាមអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាពដំបូង ។
រាល់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទោលសារវន្ត ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឱនភាពនៃតម្លៃតាមមូលដ្ឋានទោល ។ ទ្រព្យសកម្មនៅសល់ត្រូវបានវាយតម្លៃ
ជាកញ្ចប់ក្នុងក្រុមទ្រព្យសកម្ម ដែលមានហានិភ័យឥណទានស្រដៀងគ្នា ។
ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។
ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃ ត្រូវដកចេញប្រសិនបើមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងក្រោយពីការទទួលស្គាល់ការខាតបង់ លើឱនភាពនៃ
តម្លៃតម្រូវឱ្យដកចេញ ។

ii. ទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ នៅរាល់កាលបរិចេទរ
្ឆ ាយការណ៍នីមួយៗ ដើម្បី
កំណត់ថាតើមានសញ្ញាណណាមួយដែលបង្ហាញថា ទ្រព្យសកម្មទាំងនោះមានឱនភាពនៃតម្លៃ ។ ប្រសិនបើមានសញ្ញាណនោះកើតឡើង
ការប៉ាន់ស្មាន លើតម្លៃដែលអាចប្រមូលបានវិញរបស់ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានធ្វើឡើង ។
តម្លៃដែលអាចប្រមូលមកវិញបាននៃទ្រព្យសកម្ម ឬឯកតាបង្កតស
ើ ាច់បាក
្រ ់ គឺជាតម្លៃដែលធំជាង រវាងតម្លៃប្រើបាស
្រ ់ និងតម្លៃសមស្រប
ដកចំណាយដើម្បីលក់ចេញ ។ ក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃប្រើប្រាស់សាច់បាក
្រ ់រំពឹងថានឹងទទួលបាននាពេលអនាគត ត្រូវបានអប្បហារ
ទៅតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ដោយប្រើអត្រាការប្រាក់មុនបង់ពន្ធ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងការប៉ាន់ប្រមាណនៃតម្លៃពេលវេលា ក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន
និងហានិភ័យជាក់លាក់សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មទាំងនោះ ។ សម្រាប់គោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យលើឱនភាពនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបាន
ដាក់បញ្ចូលគ្នា ជាក្រុមដែលអាចបង្កើតសាច់បាក
្រ ់បានតូចបំផុតពីការបន្តការប្រើប្រាស ដោ
់
យមិនពឹងផ្អែកខ្លាំងលើលំហូរទឹកប្រាក់នៃ
ទ្រព្យសកម្មដទៃទៀត ឬក្រុមទ្រព្យសកម្មដទៃទៀតហៅកាត់ថា (“ឯកតាបង្កើតសាច់ប្រាក់”) ។
ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ប្រសិនបើតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មមួយ ឬ ឯកតាបង្កតស
ើ ាច់ប្រាក់ មានចំនួនលើស
ពីតម្លៃដែលអាចប្រមូលមកបានវិញ ។ ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ។
41

2014

សំវិធានធនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប ់ឬកាតព្វកិច្ច ប្រយោលនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលជា
លទ្ធផល នៃព្រឹត្តិការណ៍កន្លងផុតទៅ ហើយមានលទ្ធភាពដែល តម្រូវឱ្យមានលំហូរចេញនូវអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការបំពេញនូវកាតព្វ
កិច្ចនោះ ។ ប្រសិនបើផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈសារវន្តសំវិធានធនត្រូវបានកំណត់ដោយអប្បហារលំហូរទឹកប្រាក់ដែលរំពឹងថានឹងទទួលបា
ននាពេលអនាគតដោយប្រើអត្រាមុនបង់ពន្ធដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប៉ាន់ប្រមាណនៃតម្លៃពេលវេលាក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន និង ហានិភ័យ
ជាក់លាក់ចំពោះបំណុលទាំងនោះ ។
ទ.

ការទទួលស្គាល់ប្រាក់ចំណូល
ចំណូលពីការប្រាក់ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានបង្គរ ។ ចំណូលពីការប្រាក់លើឥណទានវិបារូបន៍ ឥណទានមានកាល
កំណត់ និងឥណទានផ្សេងៗ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយយោងទៅតាមពេលវេលាដែលគិតប្រចាំខែ ឬប្រចាំថ្ងៃ ។  នៅពេលដែលគណនីត្រូវ
បានចាត់ថ្នាក់ជាឥណទានមិនដំណើរការ ការប្រាក់នឹងត្រូវព្យួរទុកលុះត្រាតែវាទទួលបានជាសាច់បាក
្រ ់សុទ្ធ ។
ចំណូលពីសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ធនាគារ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រើបាស
្រ ់មូលដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

i. កម្រៃលើការចាត់ចែងផ្តល់ឥណទាន និងកម្រៃជើងសារលើសេវាកម្ម និងឥណទានដែលបានផ្តល់ ទៅឱ្យអតិថិជន ត្រូវបានទទួលស្គាល់

នៅពេលប្រតិបត្តិការកើតឡើង ។ កម្រៃឥណទានដែលមិនទាន់រំលស់អស់ ត្រូវបានបង្ហាញជាការកាត់បន្ថយពីឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ផ្តល់ឱ្យអតិថិជន ។

ii. កម្រៃលើកិច្ចសន្យា និងកម្រៃការធានាលើសេវាកម្មផ្សេងៗ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនានា ដែលផ្តល់ឱ្យអតិថិជន ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា
ចំណូលនៅពេលប្រតិបត្តិការកើតឡើង ។

iii. កម្រៃសេវាកម្ម និងកម្រៃរត់ការ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលដែលសេវាកម្មត្រូវបានបំពេញ ។
ធ. ចំណាយលើការប្រាក់
ចំណាយលើការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងប្រាក់កម្ចី ត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមមូលដ្ឋានបង្គរ ។
ន. ភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ
ថ្លៃឈ្នួល ដែលត្រូវទូទាត់លើភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមវិធីសាស្ត្ររំលស់ថេរទៅតាមថេរវេលា
នៃភតិសន្យា ។
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ប. ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
្ឆ រួមមានពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាឆ្នា
ំ ំ និងពន្ធពន្យារ ។ ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាឆ្នា
ំ ំត្រូវបាន
ពន្ធលើបាក
្រ ់ចំណេញ ឬខាតក្នុងការិយបរិចេទ
ទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល លើកលែងតែក្នុងករណីដែលវាទាក់ទងទៅនឹងសមាសធាតុ ដែលត្រូវទទួលស្គាល់ជាផ្នែកមួយ
នៃមូលធន ក្នុងករណីនេះវាក៏ត្រូវបានកំណត់បង្ហាញជាផ្នែកមួយនៃមូលធនផងដែរ ។
្រ ់ចំណេញជាប់ពន្ធកុងកា
្ន
រិយបរិច្ឆេទ ដោយប្រើអត្រាពន្ធដែលបាន
ពន្ធលើបាក
្រ ់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ គឺជាពន្ធដែលរំពឹងទុកថា ត្រូវបង់ទៅលើបាក
អនុម័ត ឬបានអនុម័តជាអាទិ៍នៅនាកាលបរិចេទរ
្ឆ ាយការណ៍ ជាមួយនឹងនិយ័តភាពណាមួយទៅលើពន្ធត្រូវបង់ពឆ្នា
ី ំមុនៗ ។
ពន្ធពន្យារ ត្រូវបានកត់តាតា
្រ មវិធសា
ី ស្ត្រតារាងតុល្យការទៅលើភាពលំអៀងជាបណ្តោះអាសន្ន រវាងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលក្នុង
្អ
គោលបំណងនៃការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង តម្លៃយោងប្រើសម្រាប់ការគិតពន្ធ ។ តម្លៃនៃប្រាក់ពន្ធពន្យារដែលបានកំណត់នោះគឺផែក
លើលក្ខណៈនៃការជឿជាក់នឹងទទួលបាន ឬការទូទាត់ដែលនឹងកើតឡើងរវាងតម្លៃសុទ្ធនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល ដោយប្រើអត្រាពន្ធកំណត់
នៅនាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ។
្រ ់ចំណេញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគត ដែលអាច
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គាល់តែក្នុងករណីអាចនឹងកើតមានឡើងទៅលើបាក
ប្រើបាស
្រ ់ជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្ម ។ ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបានកាត់បន្ថយក្នុងករណីដែលវាមិនអាចកើតឡើងនូវអត្ថប្រយោជន៍នៃពន្ធ
ដែលពាក់ព័ន្ធដែលអាចនឹងប្រើបាស
្រ ់បាន ។
ផ. សម្ព័ន្ធញាតិ
ភាគីដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធ�តិរបស់ធនាគារ ប្រសិនបើភាគីនោះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រង ដោយផ្ទាល់ឬដោយលើភាគីមួយទៀត
ឬមានឥទ្ធព
ិ លយ៉ង
ា ខ្លង
ំា ទៅលើភាគីនេះក្នង
ុ ការធ្វស
ើ ច
េ ក្តស
ី ម្រច
េ លើផក
ែ្ន ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតប
ិ ត្តិការ ឬបញស
្ច្រា មកវិញ ។ ដូចគ្នានេះដែរ
ប្រសិនបើ ធនាគារ និងភាគីនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមមួយ ឬក៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង ។ សម្ព័ន្ធ�តិអាចជារូបវន្តបុគ្គល
ឬនីតិបុគ្គល និងរួមបញ្ចូលនូវរូបវ័ន្តបុគ្គលណាម្នាក់នៃសមាជិកគ្រួសារដែលជិតស្និទ្ធ ក៏តវបា
្រូ នចាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធ�តិដែរ ។
នៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និយមន័យរបស់សម្ព័ន្ធ�តិ គឺជាភាគីដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រ�ល
យ៉ាងតិច 10% នៃដើមទុន ឬសិទ្ធិបោះឆ្នោត ព្រមទាំងរូបវន្តបុគ្គលណាម្នាក់ដែលរួមចំណែកក្នុងការអភិបាលការដឹកនាំការគ្រប់គ្រង ឬការត្រួត
ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ ។

4. ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីដល
ុ ្លារអាមេរិកទៅជាប្រាក់រៀល
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានបង្ហាញជាប្រាក់ដល
ុ ្លារអាមេរិក ។ ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីប្រាក់ដុល្លារ អាមេរិកទៅជាប្រាក់រៀល ត្រវបា
ូ នធ្វើឡើងដើម្បី
អនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនងកា
ឹ
ររៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ
ប្រើអត្រាបូរ្ត ប្រាក់ជាផ្លូវការប្រកាសដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ដែល 1 ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង 4,075 រៀល ។
តួលេខជាប្រាក់រៀលនេះ គឺមិនត្រូវបានយកមកបកស្រាយ ថាតួលេខប្រាក់ដល
ុ ្លារអាមេរិក ត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់រៀល ឬនឹងត្រវបា
ូ នប្តូរជាប្រាក់រៀល
នាពេលអនាគតតាមអត្រាប្តូរប្រាកនេ
់ ះ ឬអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្សេងទៀតនោះឡើយ ។

5. សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
		
		
(កំណត់សំគាល់ 4)
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ		21,228,668

86,506,822

12,793,692

សាច់ប្រាក់កំពុងប្រមូល		4,518,206

18,411,690

470,924

		
		25,746,874

104,918,512

13,264,616

6. ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កលនៅ
់ ធនាគារនានា
2014
ដុល្លារអាមេរិក

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

		
(កំណត់សំគាល់ 4)
សមតុល្យនៅធនាគារក្នុងប្រទេស៖
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា		32,276,290

5,707,611

131,525,882
172,133,624
23,258,515

9,249,542
32,736,205
4,542,227

		80,225,281

326,918,021

46,527,974

ធនាគារពាណិជ្ជនានា		6,277,286

25,579,940

6,704,655

		86,502,567

352,497,961

53,232,629

ធនាគារពាណិជ្ជនានា		42,241,380
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ		
ុ

សមតុល្យនៅធនាគារក្រៅប្រទេស

ចំនួនខាងលើត្រូវបានវិភាគបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖
ក. តាមកាលវសាន្ត

2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
		
		
(កំណត់សំគាល់ 4)
រយៈពេល 1 ខែ		
50,416,627
205,447,755
24,612,892
2 ទៅ 3 ខែ		3,913,747
15,948,519
508,834
4 ទៅ 6 ខែ		9,378,441
38,217,147
7,995,000
7 ទៅ 12 ខែ		15,793,752
64,359,540
20,115,903
1 ទៅ 5 ឆ្នាំ		
7,000,000
28,525,000
-
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86,502,567

352,497,961

53,232,629
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ខ. តាមប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

2014
ដុល្លារអាមេរិក

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក		85,796,294
349,619,898
ប្រាក់រៀល 		
442,949
1,805,017
ប្រាក់អឺរ		
៉ូ
95,652
389,782
ប្រាក់បាតថៃ		38,761
157,951
ប្រាក់ផោន		
59,208
241,273
ប្រាក់ដុល្លារសឹង្ហបុរ		
ី
69,703
284,040

52,008,210
286,222
805,093
43,624
74,372
15,108

			

53,232,629

86,502,567

352,497,961

2014

2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ការប្រាក់ត្រូវទទួលសុទ្ធ
ការប្រាក់ត្រូវទទួល		1,925,014
ការប្រាក់ព្យូរទុក		

(212,620)

7,844,432
(866,427)

2,204,222
(1,170,652)

			
			

1,712,394

6,978,005

1,033,570

សរុបឥណទានដុល និងការប្រាក់ត្រូវទទួលសុទ		
្ធ
273,249,575

1,113,492,018

180,312,495

សំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរេប្រទាន អាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ		(3,362,337)

(13,701,523)

(3,663,096)

1,099,790,495

176,649,399

			
គ. តាមអត្រាការប្រាក់ (ប្រចាំឆ្នាំ)
ធនាគារពាណិជ្ជនានាក្នុងប្រទេស
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេស
ធនាគារក្រៅប្រទេស

2014

2013

0.05% - 6.10%
5.00% - 8.15%
0% to 0.95%

0.25% - 5.00%
5.00% - 8.15%
0% to 0.95%

7. ឥណទាន និងបុរេប្រទានផ្តល់ដល់អតិថិជន - សុទ្ធ
2014
ដុល្លារអាមេរិក

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម
ឥណទានរយៈពេលវែង		223,366,839
ឥណទានរយៈពេលខ្លី		10,885,869
ឥណទានវិបារូបន៍		

28,664,657

910,219,869
44,359,916
116,808,477

139,792,449
8,502,692
25,268,689

ឥណទានគេហដ្ឋាន		5,779,533
ឥណទានយានយន្ត		361,102
ឥណទានផ្តល់ដល់បុគ្គលិក		

2,112,776
ប័ណ្ណឥណទាន		366,405

45

271,537,181

23,551,597
1,471,492
8,609,562
1,493,100

3,149,015
590,741
1,677,442
297,897

1,106,514,013

179,278,925

269,887,238

បម្រែបម្រួលនៃសំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យមានដូចខាងក្រោម៖

2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
នាដើមការិយបរិច្ឆេទ		3,663,096
14,927,116
ការបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ		 851,153
3,468,448
ប្រមូលបានវិញក្នុងឆ្នាំ		(596,833)
(2,432,094)
សំវិធានធនបន្ថែមសុទ		
្ធ
254,320
1,036,354
ការលុបចោលក្នុងឆ្នាំ		(555,079)
(2,261,947)

2,317,353
1,636,231
(290,488)
1,345,743
-

នាការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប		
់
3,362,337

3,663,096

13,701,523

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដុលត្រូវបានវិភាគមានដូចខាងក្រោម៖
ក. តាមកាលកំណត់

ឥណទានអ្នកប្រើប្រាស់

សរុបឥណទានដុល 		

			

2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
រយៈពេល 1 ខែ		3,241,776
13,210,237
2 ទៅ 3 ខែ		7,975,965
32,502,057
4 ទៅ 6 ខែ		11,625,760
47,374,972
7 ទៅ 12 ខែ 		
20,060,012
81,744,549
2 ទៅ 3 ឆ្នាំ 		
45,844,751
186,817,360
4 ទៅ 5 ឆ្នាំ 		
75,332,086
306,978,250
លើសពី 5 ឆ្នាំ		107,456,831
437,886,588
			
271,537,181
1,106,514,013

6,144,063
6,339,230
10,798,663
22,619,926
31,988,727
57,227,529
44,160,787
179,278,925
46
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ខ. តាមចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន

ច. តាមទំនាក់ទំនង

2014
ដុល្លារអាមេរិក

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ឥណទានស្តង់ដារ
មានវត្ថុបញ្ច		
ាំ
251,134,442
ពុំមានវត្ថុបញ្ច		
ាំ
13,427,700

1,023,372,851
54,717,878

165,755,514
4,086,215

ឥណទានឃ្លាំមើល		

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
មិនមែនសម្ព័ន្ធញាតិ		
271,537,181
1,106,514,013
179,278,925

ឆ. តាមប្រភេទអាជីវកម្ម

2,867,521

គ្រឹស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ		10,883,333

171,449

698,655

5,632,267

រោងចក្រ		12,543,892

មានវត្ថុបញ្ច		
ាំ
26,056

106,178

172,243

សំណង់		9,248,289

-

2,142,443
-

215,165
550,000

271,537,181

1,106,514,013

179,278,925

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ
មានវត្ថុបញ្ច		
ាំ
ឥណទានជាប់សង្ស័យ
ឥណទានខាតបង់
មានវត្ថុបញ្ច		
ាំ
525,753
ពុំមានវត្ថុបញ្ច		
ាំ

			

មានវត្ថុបញ្ច		
ាំ
258,109,481
ពុំមានវត្ថុបញ្ច		
ាំ
13,427,700

			
			

44,349,582
60,558,575
51,116,360
6,160,532
37,686,778
114,551,763
208,660,306
59,507,657
6,428,545
3,254,560
22,217,536
123,356,530
60,653,192
278,357,040
28,161,957
1,493,100

3,155,556
13,463,876
11,808,426
188,003
6,228,036
16,415,289
34,467,890
17,394,398
242,504
5,622,580
4,420,037
11,029,842
12,659,546
36,590,344
5,294,701
297,897

1,106,514,013

179,278,925

កសិកម្ម		14,861,000
សម្ភារប្រើបាស
្រ ់		1,511,787
លក់ដ		
ុំ
28,110,862
លក់រាយ		51,204,983
សណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋាន		14,603,106
ដឹកជញ្ជូន		1,577,557
បណ្ដាញពត័មាននិងទូរទាក់មនាគមន៏		 798,665
សេវាកម្មជួលអាគារ		5,452,156
អចលនទ្រព្យ		

គ. តាមទ្រព្យបញ្ចាំ

271,537,181

1,051,796,135
54,717,878

174,642,710
4,636,215

1,106,514,013

179,278,925

ឃ. តាមរូបិយប័ណ្ណ
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក		271,537,181

1,106,514,013

179,278,925

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក

25,476,008

មានវត្ថុបញ្ច		
ាំ
6,251,781

2014

2014

30,271,541
អចលនទ្រព្យនិងសម្ភារប្រើបាស
្រ ់សាធារណៈ		14,884,219
សេវាកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ		68,308,476
ការប្រើបាស
្រ ់ផាល
្ទ ់ខ្លួន		6,910,910
ប័ណ្ណឥណទាន		366,405
			
			 271,537,181
ជ. តាមហានិភ័យ

2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
ង. តាមនិវាសនដ្ឋាន
និវាសនជន		271,505,012
អនិវាសនជន		 32,169
			
			 271,537,181

1,106,382,924
131,089
1,106,514,013

177,560,236
1,718,689

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ហានិភ័យធំៗ 		
មិនមែនជាហានិភ័យធំៗ		271,537,181
1,106,514,013
		
			 271,537,181
1,106,514,013

10,165,642
169,113,283
179,278,925

179,278,925
ហានិភ័យធំ ត្រូវបានផ្តល់និយមន័យនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាថាជាសមតុល្យសរុបនៃឥណទាន និងបុរេប្រទានដែល
ផ្តល់ដល់អតិថិជនម្នាក់ៗលើសពី 10% នៃមូលធនផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ ។ ហានិភ័យសំដៅលើចំនួនប្រាក់ខ្ពស់បំផុតរវាងសមតុល្យនៃឥណទាន
ឬទាយជ្ជទាន ដែលនៅសល់ និងឥណទាន ឬការសន្យាដែលបានអនុម័ត ។

47

48
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ឈ. តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
ឥណទានវិបារូបន៍
ឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម
ឥណទានផ្ដល់ដល់បុគ្គលិក

2014

2013

6.00% - 18.00%
4.00% - 24.00%
9.50%
5.00% - 15.00%

6.00% - 18.00%
4.00% - 25.20%
9.50%
5.00% - 13.20%

8. វិនិយោគមូលប័ត្រ
2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
មូលប័ត្ររក្សាដល់កាលកំណត់(*)		50,300,121

204,972,993

11. ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
2014
ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចលើប្រាក់បញ្ញ		
ើ
4,466,800
របស់អតិថិជន		49,855,390
		
54,322,190
			

ដុល្លារអាមេរិក

18,202,210
203,160,714

3,600,000
33,581,489

221,362,924

37,181,489

ក. ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន
យោងតាមប្រកាសលេខ ធ7-01-136 ប្រក ចុះថ្ងៃទី15 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2001 ស្តីពីប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន តម្រូវឲ្យធនាគារទាំងឡាយតម្កល់
ប្រាក់ចំនួន 10% នៃដើមទុនបានបង់ ។ ប្រាក់តម្កល់នេះនឹងត្រូវបង្វិលជូនធនាគារវិញ នៅពេលធនាគារស្ម័គ្រចិត្តបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់
ខ្លួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយប្រាក់តម្កល់នេះមិនសម្រាប់ប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារទេ ។ ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទ
ធនាគារទទួលបានការប្រាក់ក្នុងអត្រាពី 0.08% ទៅ 0.17% ក្នុងមួយឆ្នាំ (2013: 0.11% ទៅ 0.20% ក្នុងមួយឆ្នាំ) ។
ខ. ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច
ប្រាក់បញ្ញើនេះ គឺប្រាក់តម្កល់បម្រុងកាតព្វកិច្ចលើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនដែលប្រែប្រួលដោយ ផ្អែកទៅលើកម្រិតប្រែប្រួលនៃបាក
្រ ់បញ្ញើ
របស់អតិថិជននៅធនាគារ ។ ប្រាក់តម្កល់បម្រុងកាតព្វកិច្ចនេះ ត្រូវរក្សាទុកស្របតាមប្រកាសលេខ ធ7-012-140 ប្រ.ក របស់ធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី 27 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2012 តាមអត្រាការប្រាក់ 8.00% នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជាប្រាក់រៀល និង 12.50%
នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ជារូបិយប័ណ្ណក្រៅពីប្រាក់រៀល ។ ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់ជារូបិយប័ណ្ណក្រៅពីបាក
្រ ់រៀលចំនួន 4.50% ទទួលបាន
អត្រាការប្រាក់ស្មើនឹង 1/2 នៃអត្រា SIBOR គិតលើមូលដ្ឋានមួយខែ ហើយចំនួន 8% ដែលនៅសល់ និងប្រាក់បញ្ញើតម្កល់ជាប្រាក់រៀល
មិនទទួលបានការប្រាក់នោះទេ ។

ទ្រព្យរឹបអូស ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសពីអតិថិជន ដែលពុំមានលទ្ធលភាពសងបំណុល ។ ការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិទាមទារឲ្យទ្រព្យ
សម្បត្តិ ដែលរឹបអូសបានត្រូវលក់ចេញក្នុងរយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់ពីរឹបអូសបាន ។

12. ទ្រព្យសកម្មអរូបិយ
2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ការប្រាក់ត្រូវទទួលពីប្រាក់បញ្ញើ

និងតម្កល់នៅធនាគារនានា និងមូលប័ត		
្រ
1,568,314
ប្រាក់បញ្ញ		
ើ
2,149,847
ការចំណាយបុរេប្រទាន		467,595
គណនីត្រូវទទួលពី Pay and Go		

1,143,032
គណនី ត្រូវទទួលពី Moneygram and Mastercard		
562,863
ផ្សេងៗ		511,788
			

ពាន់រៀល

ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

9. ទ្រព្យរឹបអូសបាន

10. ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

2013

			
(កំណត់សំគាល់ 4)

33,401,590

(*) ដោយសារតែសាច់ប្រាក់ងាយស្រូលមានចំនួនលើស ធនាគារបានសម្រេចវិនិយោគនូវសាច់ប្រាក់ដែលលើសក្នុងប័ណ្ណបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុន
ផ្សេង ដែលត្រូវបានចាត់ជាមូលប័ត្ររក្សាទុករហូតដល់កាលកំណត់ ។

2014

6,403,439

6,390,880
8,760,626
1,905,449
4,657,855
2,293,666
2,085,535

1,059,943
1,880,745
248,946
271,254
674,367
145,922

26,094,011

4,281,177

2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ថ្លៃដើម
នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា 		2,107,435
ការទិញបន្ថែម		383,181
លុបចោលក្នុងឆ្នាំ		(7,511)
នាថ្ងៃទី 31 ខែធ		
្នូ
2,483,105

8,587,798
1,561,463
(30,607)
10,118,654

1,978,559
128,876
2,107,435

1,736,215
719,796
(30,607)
2,425,404

302,868
123,197
426,065

7,693,250

1,681,370

រំលស់បង្គរ
នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា 		

426,065
រំលស់ក្នុងការិយបរិចេទ
្ឆ 		176,637
លុបចោលក្នុងឆ្នាំ		(7,511)
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ  		595,191
តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ
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1,887,914
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13. ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
2014

2013
ការជួសជុល

បរិក្ខារការិយាល័យ

កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារ

កែលំអរអគារជួល

គ្រឿងសង្ហារឹម និងបរិក្ខារ

យានយន្ត

ព័ត៌មានវិទ្យា

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ការជួសជុល

បរិក្ខារការិយាល័យ

កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារ

កែលំអរអគារជួល

គ្រឿងសង្ហារឹម និងបរិក្ខារ

យានយន្ត

ព័ត៌មានវិទ្យា

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

(កំណត់សំគាល់ 4)
តម្លៃដើម								

តម្លៃដើម

នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2014

នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2013

ការទិញបន្ថែម
ការលុបចោល

1,838,376
1,288,771
(130,132)

1,133,317
716,775
(259,931)

267,197
706,195
(161,407)

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014

2,997,015
1,590,161
811,985
					

1,506,116
1,158,453
(237,222)

4,745,006
3,870,194
(788,692)

19,335,900
15,771,041
(3,213,920)

2,427,347

7,826,508

31,893,021

ដក: រំលស់បង្គរ
នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2014

ដក: រំលស់បង្គរ

ការលុបចោល

716,882
378,013
(130,132)

692,988
192,927
(259,931)

108,179
100,759
(87,623)

700,282
383,672
(237,222)

2,218,331
1,055,371
(714,908)

9,039,699
4,300,637
(2,913,250)

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014

964,763

625,984

121,315

846,732

2,558,794

10,427,086

រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

				
តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014
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1,039,286
812,099
170,193
1,056,264
3,077,842
ការទិញបន្ថែម
799,091
330,529
136,634
480,017
1,746,271
ការលុបចោល
(9,311)
(39,630)
(30,165)
(79,106)
							
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013
1,838,377
1,133,317
267,197
1,506,116
4,745,007
							
នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2013

494,662
557,141
127,763
483,288
1,662,854
រំលស់ក្នុងការិយបរិចេទ
្ឆ
222,221
145,159
19,047
247,159
633,586
ការលុបចោល
(9,312)
(38,631)
(30,165)
(78,108)
							
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013
716,883
692,988
108,179
700,282
2,218,332
							
តម្លៃយោង

2,032,252

964,177

690,670

1,580,615

5,267,714

21,465,935

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013

1,121,494

440,329

159,018

805,834

2,526,675
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13. ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារផ្សេងៗ
2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
គណនីចរន្ត		30,949,501

126,119,217
896,544,743
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់		182,352,200
743,085,215
ប្រាក់បញ្ញើកម្រិតទុក		111,399
453,951
					
			 433,424,080
1,766,203,126
គណនីសន្ស		
ំ
220,010,980

15,345,960
159,687,021
101,841,703
63,183
276,937,867

ចំនួនខាងលើត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រោម៖

2014
ដុល្លារអាមេរិក

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
គ. តាមនិវាសនដ្ឋាន
និវាសនជន		418,002,475

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

ឃ. តាមរូបិយប័ណ្ណ

2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ក. តាមកាលកំណត់
រយៈពេល 1 ខែ		278,225,564

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

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក		432,528,753

1,762,554,668
276,374,517
ប្រាក់រៀល		869,427
3,542,915
558,741
ប្រាក់បាតថៃ		65
265
239
ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី		25,835
105,278
4,352
ប្រាក់អឺរ		
៉ូ
18
						
		433,424,080
1,766,203,126
276,937,867

ង. តាមទំនាក់ទំនង
សម្ព័ន្ធញាតិ		339,081

1,381,755
413,973
មិនមែនសម្ព័ន្ធញាតិ		433,084,999
1,764,821,371
276,523,894
						
		433,424,080
1,766,203,126
276,937,867

ខ. តាមប្រភេទអតិថិជន
ដោយបុគ្គល		321,598,634

1,310,514,433
202,240,545
សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម		97,451,064
397,113,086
71,701,166
គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ		
ុ
14,374,382
58,575,607
2,996,156
						
			 433,424,080
1,766,203,126
276,937,867
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ច. តាមអត្រាការប្រាក់

2014

2013

គណនីសន្ស		
ំ
0.75%		
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់		

2.25% - 8.00%		

0.75%
2.5% - 8.00%
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15. បំណុលផ្សេងៗ

2014

គ. ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ការប្រាក់ត្រូវទូទាត់		4,200,022

17,115,090
4,499,293
440,226

ចំណាយបង្គរ		1,104,121
ពន្ធផ្សេងៗត្រូវទូទាត់		108,031
ផ្សេងៗ		290,871

1,185,299
					
			
5,703,045
23,239,908

2,626,978
119,662
230,687
207,853
3,185,180

16.ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ក. សំវិធានធនសម្រាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

2014

2013

2014

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ		1,779,304

7,250,664
1,097,205
ពន្ធពន្យារជាបំណុល		85,681
349,150
11,960
						
1,864,985
7,599,814
1,109,165
			
អនុលោមតាមច្បាប់សារពើពន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធនាគារមានកាតព្វកច
ិ ្ចត្រូវបង់ពន្ធលើ ប្រាកច
់ ណ
ំ
េញតាមអត្រា 20% នៃប្រាកច
់ ណ
ំ
េញជាប់ពន្ធ
ឬពន្ធអប្បបរមាតាមអត្រា 1% នៃចំណូលដុល ។
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ដែលគណនាតាមអត្រាពន្ធផ្លូវការធៀបទៅនឹងពន្ធលើប្រាក់ ចំណេញដែលបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលមាន
ដូចខាងក្រោម៖

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក

			

			
(កំណត់សំគាល់ 4)

		
%
ដុល្លារអាមេរិក
				

សមតុល្យនាដើមការិយបរិច្ឆេទ		789,559

3,217,452
185,591
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ		1,779,304
7,250,664
1,097,205
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់		(1,117,779)
(4,554,949)
(493,237)
						
សមតុល្យនាចុងការិយបរិច្ឆេទ		1,451,084
5,913,167
789,559
ខ. បំណុលពន្ធពន្យារ

2014
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

2013
ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
បំណុលពន្ធពន្យារ		366,913

1,495,170

281,232

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)

2014			
ពាន់រៀល

2013
%

ដុល្លារអាមេរិក

(កំណត់សំគាល់ 4)

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ		

9,347,300
38,090,246		5,157,081
						
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញតាម អត្រាពន្ធផ្លូវការ
20.00
1,869,460
7,618,050
20.00
1,031,416
ផលប៉ះពាល់ពីចំណាយមិន អាចកាត់កងបាន
0.10
9,204
37,506
0.19
9,745
សំវិធានធន(ខ្វះ)/លើសពីគាម
្រ ុន
(0.15)
(13,679)
(55,742)
1.32
68,004
							
					
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
19.95
1,864,985
7,599,814
21.51
1,109,165
ការគណនាប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវជាប់ពន្ធ នឹងត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារ ។

បម្រែបម្រួលនៃបំណុលពន្ធពន្យារក្នុងការិយបរិច្ឆេទមានដូចខាងក្រោម៖
សមតុល្យនាដើមការិយបរិច្ឆេទ		281,232

1,146,020
269,272
ការដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល		85,681
349,150
11,960
						
សមតុល្យនាចុងការិយបរិច្ឆេទ		366,913
1,495,170
281,232
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

17. ដើមទុន

2014

18.ចំណូលពីការប្រាក់
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

2014

ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)

ដុល្លារអាមេរិក

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)

មួយភាគហ៊ុន1,000 ដុល្លារ
ដែលបានចុះបញ្ជី និងបានបង់ 36,000 ភាគហ៊ុន		44,668,000

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន		25,443,045

នៅថៃ្ងទី6 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2014 Visor Growth Fund B.V ដែលជាភាគទុនិកដែលមានស្រាប់ បានសម្រេចលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន ចំនួន 7,000
ភាគហ៊ុនទៅអោយ លោក Damir Karassayev ដោយត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពជា នៅថៃ្ងទី 19 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2014 និង
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថៃ្ងទី 24 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2014 ។

103,680,408
18,064,123
8,941,222
1,677,577
វិនិយោគមូលប័ត		
្រ
3,518,940
14,339,681
1,894,262
						
			
31,156,150
126,961,311
21,635,962

សម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទនេះ ធនាគារបានបន្ថែមនូវដើមទុនដូចខាងក្រោម៖

19. ចំណាយលើការប្រាក់

182,022,100

36,000,000

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា		2,194,165

ρρ

បន្ថែមដើមទុនពី 36,000,000 ដុល្លាអាមេរិក ទៅ 39,996,000 ដុល្លាអាមេរិក ដោយបានបន្ថែមភាគហ៊ុនចំនួន 3,996 ហ៊ុន អោយទៅធនាគារ
ជាតិនៃប្រទេសកាណាដា ដោយមានបុព្វលាភចំនួន 1,969,090 ដុល្លាអាមេរិក ។ ការបង្កើនដើមទុននេះបានទទួលការយល់ព្រមពីធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា នៅថៃ្ងទី 26 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2014 និង ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី 2 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ2014 ។

ρρ បន្ថែមដើមទុនពី 39,996,000 ដុល្លាអាមេរិក ទៅ 44,668,000 ដុល្លាអាមេរិកតាមរយៈការបង្កើន ភាគហ៊ុនចំនួន 4,672 ហ៊ុន អោយទៅ

ធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា ដោយមានបុព្វលាភ ចំនួន 4,362,910 ដុល្លាអាមេរិក ។ ការបង្កើនដើមទុននេះបានទទួលការយល់ព្រម
ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី 25 ខែ សីហា ឆ្នាំ2014 និងក្រសងព
ួ ាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី 1 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2014 ។

នៅថៃ្ងទី 1 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2014 លោក Damir Karassayev បានសម្រេច លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន ដែល មានស្រាប់ ចំនួន 4,372 ភាគហ៊ុន ទៅអោយ
ធនាគារជាតិនៃប្រទេសកាណាដា ហើយបានទទួលការយល់ព្រមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថៃ្ងទី 25 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2014 និង ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
នៅថៃ្ងទី 1 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2014 ។
ភាគទុនិក ត្រូវបានបង្ហាញលម្អិត ដូចខាងក្រោម៖

			
		
		

2014				

% នៃការ		
ដុល្លារ
កាន់កាប់

ចំនួនហ៊ុន

អាមេរិក

ចំនួនហ៊ុន

ដុល្លារ

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
បន្ទាប់ពីការិយបរិចេ្ឆទបានបញ្ចប់នាថៃ្ងទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ធនាគារបានបន្ថែមដើមទុនពី 44,668,000 ដុល្លាអាមេរិក ទៅ 52,643,000
ដុល្លាអាមេរិក តាមរយៈការបង្កើនភាគហ៊ុនចំនួន 7,975 ហ៊ុន ហើយលោក Damir Karassayev បានធើ្វការផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនចំនួន 700 ហ៊ុន
ទៅអោយធនាគារជាតិនៃប្រទេស កាណាដា ។ ការបង្កើន និង ផ្ទេរដើមទុននេះបានទទួលការយល់ព្រមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថៃ្ងទី 5 ខែ មិនា ឆ្នាំ
2015 ហើយធនាគារ កំពុងស្នើរសុំការទទួលយល់ព្រមពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។

57

2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
		
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ប្រាក់បញ្ញើចរន្ត		40,551

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

20. ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ

2013

% នៃការ		
ដុល្លារ
កាន់កាប់

ចំណាយលើការប្រាក់ គឺត្រូវបានកើតមានឡើងដោយការដាក់ប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារនានា និង អតិថិជនមិនមែនធនាគារ ។

2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
កម្រៃ និងជើងសារ:
ការសន្យាឥណទាន		2,635,929

10,741,411
1,377,407
ផ្ទេរប្រាក់និងវេរប្រាក		
់
983,129
4,006,251
807,217
កាតវីសា និងកាតឥណទាន		2,710,091
11,043,621
1,375,485
ទូរស័ព្ទនិងទូរសារ 		
82,374
335,674
82,110
កម្រៃផ្សេងៗ		439,308
1,790,179
340,359
						
			
6,850,831
27,917,136
3,982,578
ចំណាយកម្រៃ និងជើងសារ		(127,278)
(518,658)
(87,357)
						
			
6,723,553
27,398,478
3,895,221
58

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

21. ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

24.សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
		
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
(ខាត)/ចំណេញពីការលក់នៃវិនិយោគមូលប័ត		
្រ
(32,392)
(131,997)
513,257
ចំណេញពីអត្រាប្ដូរប្រាក់សុទ		
្ធ
91,000
370,825
133,477
ចំណូលផ្សេងៗ		884
3,602
840
					
			
59,492
242,430
647,574

22. ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ប្រាក់បៀរវត្សរ៍ និងប្រាក់ឈ្នូល		5,886,127
23,985,968
3,461,133
ចំណាយលើបុគ្គលិកផ្សេងៗ		63,205
257,560
47,518
						
			
5,949,332
24,243,528
3,508,651

23. ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល
ការជួលអគារ		1,205,284

4,911,532
884,398
ផ្នែកទីផ្សារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម		
1,254,737
5,113,053
1,206,542
ចំណាយលើកាតទូរស័ព្ទ 		
1,359,895
5,541,572
715,066
ការជួសជុល និងថែទាំ 		
317,708
1,294,660
326,907
ថ្លៃទឹកភ្លើង		
412,681
1,681,675
293,884
សម្ភារការិយាល័យ		
406,021
1,654,536
269,591
ចំណាយលើអាជ្ញាប័ណ្ណ		
379,613
1,546,923
137,270
ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ		
214,746
875,090
179,801
ចំណាយលើយានយន្តក្នុងប្រតិបត្តិការ		
334,830
1,364,432
211,225
ការធ្វើដំណើរ		
136,091
554,571
69,134
អាហារ និងការកំសាន្ត		
143,489
584,718
51,398
ថ្លៃជំនាញវិជ្ជាជីវៈ		
572,268
2,331,992
66,089
ការធានារ៉ាប់រង		
71,541
291,530
28,588
ចំណាយលើសេវាសន្តិសុខ		
269,738
1,099,182
202,037
ថ្លៃសមាជិកភាព		
146,307
596,201
30,838
ចំណាយផ្សេងៗ		568,092
2,314,975
434,604
						
		
7,793,041
31,756,642
5,107,372
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2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ		9,347,300
38,090,246
5,157,081
និយ័តភាពលើៈ
រំលស់		1,232,008

5,020,433
756,783
1,036,354
1,345,743
ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ		(28,398)
(115,722)
(13,988)
ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យរឹបអូសបាន		(80,466)
(327,899)
						
			
10,724,764
43,703,412
7,245,619
សំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរេប្រទាន អាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ		254,320

បម្រែបម្រួលនៃ:
ប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារ		

(13,466,201)
(54,874,769)
(3,815,048)
ឥណទាន និងបុរេប្រទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន		(93,492,159)
(380,980,548)
(38,165,502)
វិនិយោគមូលប័ត		
្រ
(16,898,531)
(68,861,514)
(6,591,108)
ទ្រព្យរឹបអូសបាន		(4,459,388)
(18,172,006)
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ 		
(2,122,262)
(8,648,217)
(996,773)
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារ ជាតិនៃកម្ពុជា		(17,140,701)
(69,848,357)
(5,096,605)
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារផ្សេងៗ		156,486,213
637,681,318
52,705,502
បំណុលផ្សេងៗ		2,517,865
10,260,301
384,434
សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពី សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ		
22,149,600
90,259,620
5,670,519
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់		(1,117,779)
(4,554,949)
(493,237)
						
សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពី សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ		
21,031,821
85,704,671
5,177,282

25.សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ (កំណត់សំគាល់5)		25,746,874
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារ		

44,416,628

104,918,512
180,997,759

13,264,616
24,612,891

មានកាលកំណត់តិចជាង 3 ខែ					

				
			
70,163,502

285,916,271

37,877,507
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26. សមតុល្យ និងប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិ
ក. សមតុល្យសម្ព័ន្ធញាតិ

ខ. ការសន្យាភតិសន្យា

2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង		339,081
1,381,755
413,973

ខ. ប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធញាតិផ្សេងៗ

2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
		
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ចំណាយលើការប្រាក់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង		16,705
68,073
29,818

គ. លាភការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

2014

2013

		
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ប្រាក់បៀរវត្ស និងអត្ថប្រយោជន៏		1,323,688
5,394,029
1,143,245

27. ការសន្យា និងយថាភាព
ក. ការប្រតិបត្តិការ
ក្នុងការធ្វអា
ើ ជីវកម្មធម្មតា ធនាគារធ្វើទាយជ្ជទានផ្សេងៗ និងកើតឡើងនូវយថាភាពមួយចំនួន តាមមធ្យោបាយជាផ្លូវច្បាប់ដល់អតិថិជនរបស់
ខ្លួន ។ ពុំមានការខាតបង់ជាសារវន្តដែលកើតឡើងពីប្រតិបត្តិការទាំងនោះទេ ដែលរួមមានដូចខាងក្រោមៈ

2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
		
			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ឥណទានវិបារូបន៍ ដែលមិនប្រើប្រាស		
់
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
មូលប័ត្របំណុលលើការដេញថ្លៃ		4,035
16,443
950
ការធានាផ្សេងៗ		275,352
1,122,059
50,000
						
			
19,258,155
78,476,982
10,922,709
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ធនាគារ បានជួលការិយាល័យ និងអគារក្នុងលក្ខណៈជាភតិសន្យាប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រោម៖

2014
ដុល្លារអាមេរិក

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ		1,231,181

5,017,063

84,203

ពី 2 ដល់ 5 ឆ្នាំ		2,597,489

10,584,768

2,199,075

លើសពី 5 ឆ្នាំ		948,992

3,867,142

350,433

					

			

4,777,662

19,468,973

2,633,711

គ. យថាភាពលើពន្ធ
ប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានលក្ខណៈថ្មី ហើយពន្ធទាំងនេះតែងតែមានការផ្លាស់ប្តូរជាញឹកញាប់ មានភាពមិនច្បាស់
លាស់ ភាពផ្ទុយគ្នា ហើយស្ថិតនៅក្រោមការបកស្រាយបំភ្លឺដែលកើតមានឡើងនូវភាពខុសគ្នាក្នុងចំណោមអជ្ញាធរពន្ធ� និងយុត្តាធិការ ។
ពន្ធត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានអង្កេតដោយក្រុមអាជ្ញាធរជាច្រើន ដែលផ្តល់លទ្ធ�ពតាមច្បាប់ក្នុងការដាក់ពិន័យ
ដាក់ទណ្ឌកម្ម និងបង់ការប្រាក់ ។
បញ្ហាទាំងនេះ អាចនឹងបង្កើតឱ្យមានហានិភ័យពន្ធបន្ថែមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធំដុំជាងនៅប្រទេសដទៃទៀត ។ គណៈគ្រប់គ្រង
ជឿជាក់ថា ការធ្វស
ើ វំ ធា
ិ នធនមានលក្ខណៈសមរម្យ គ្របគ
់ ន
ា្រ  ដោ
់
យផ្អែកទៅលើការបកស្រយ
ា នៃនត
ី ក
ិ ម្មពន្ធ ។ ផ្ទយ
ុ មកវិញអាជ្ញធ
ា រជាប់ពាក់
ព័ន្ធអាចនឹងផ្អែកលើការបកស្រាយផ្សេង និងអាចមានផលប៉ះពាល់ធំដុំផងដែរ ។

28. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
ការណែនាំ និងសេចក្តីសង្ខេប
ធនាគារមានហានិភ័យពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងក្រោម៖
		 ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
		 ហានិភ័យឥណទាន
		 ហានិភ័យទីផ្សារ និង
		 ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
កំណត់សំគាល់នេះ បង្ហាញពីព័ត៌មានស្តីពីហានិភ័យនីមួយៗខាងលើរបស់ធនាគារ ដែលមានគោលដៅគោលការណ៍ណែនាំ និងវិធានការ
របស់ធនាគារដើម្បីប៉ាន់ស្មាន និងចាត់ចែងនូវហានិភ័យដែលកើតឡើង និងការគ្រប់គ្រងនូវធនធានរបស់ធនាគារ ។
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ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មានការទទួលខុសត្រូវទូទៅក្នុងការបង្កើត និងត្រួតពិនិត្យប្រព័នគ្រ
្ធ ប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបាន
បង្កើតនូវគណៈកម្មការទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល គណៈកម្មការគ្រប់គងហា
្រ
និភ័យ និងគណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភ័យ ដើម្បីទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងការបង្កើត និងត្រួតពិនិត្យនូវគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យតាមផ្នែកនីមួយៗ ។ គណៈកម្មការនេះ មានសមាជិកជានាយកប្រតិបត្តិ
និងមិនប្រតិបត្តិ ហើយធ្វើការរាយការណ៍ជាប្រចា ទៅ
ំ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេ ។
គោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺតវបា
្រូ នបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញ និងវិភាគទៅលើហានិភ័យដែលធនាគារត្រូវប្រឈមមុខកំណត់
ហានិភ័យសមស្រប និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើហានិភ័យទាំងនោះឱ្យស្ថិតក្នុងកម្រតអ
ិ ាចទទួលយកបាន ។ គណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភ័យ
មានភារៈទទួលខុសត្រូវតាមដានការអនុវត្តរបស់ធនាគារទៅតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវ
ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលធនាគារត្រូវប្រឈមមុខ ។
សវនករផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ជាអ្នកជួយដល់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភយ
័ ក្នងកា
ុ
របំពញ
េ ភារកិចនេ
្ច ះ ។ សវនករផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ធ្វើការត្រត
ួ ពិនត
ិ ្យជាបា
្រច ំ ឬម្តងម្កល
ា
លើគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យហើយធ្វើការរាយការណ៍លទ្ធផលទៅគណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភ័យ ។
ក. ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

2014

អត្រាហានិភ័យត្រូវ�នត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម�មូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ និងក្នុងហេតុការណ៏ ផ្សេងៗដូចជា (i) ការផ្លាស់ប្ដូររយៈពេល
និងលក្ខខណ្ឌឥណទាន រួមទាំងការពន្យារឥណទាន (ii) ភាពមិនទៀងទាត់ក្នុងការសងប្រាក់ ឬការហួសកាលកំណត់សងប្រាក់និង(iii)
ព័ត៍មានមិនល្អពាក់ព័ន្ធ នឹងអ្នកខ្ចីប្រាក់ ឬប្រតិបត្ដិការ។

ii. ការប្រឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន
2014
			

ដុល្លារអាមេរិក

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

			
(កំណត់សំគាល់ 4)
ឥណទាន និងប រ
ុ េប្រទាន
ខាតបង់		

723,258

2,947,276

6,569,675

ហួសកាលកំណត់ តែមិនទាន់ខាតបង់		 6,251,781

25,476,008

2,867,521

មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់		 264,562,142

1,078,090,729

169,841,729

						
271,537,181

1,106,514,013

179,278,925

សំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរេប្រទាន ជាប់សង្ស័យ		 (3,362,337)

(13,701,523)

(3,663,096)

			

ហានិភយ
័ ប្រតប
ិ ត្តិការ គឺជាហានិភយ
័ នៃការបាត់បង់ផល
ា្ទ ់ ឬប្រយោលដែលកើតមានឡើងពីការខ្វះខាតនូវនីតវិ ធ
ិ ប
ី គ
ុ ល
្គ ក
ិ បច្ចក
េ វិទ្យា និងហេដ្ឋា
ៃ្ទ ង
ុ្ន និងកើតឡើងពីកត្តខា
ា ងក្រម
ៅ យ
ួ ចំនន
ួ ទៀត ដែលមិនមែនជាហានិភយ
័ ឥណទានហានិភយ
័ ទីផសា
័ សាច់បក
ា្រ ់
រចនាសម្ពន
័ ផ
្ធ ក
្ រ និងហានិភយ
ូ រច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ និងស្តង់ដារដែលទទួលស្គាល់ជាទូទៅ នៅក្នុងសហគ្រាស
ងាយស្រួលដូចជាកត្តាដែលកើតមានឡើងពីតម្រវកា
អាជីវកម្ម ។

						

ហានិភយ
័ ប្រតប
ិ ត្តិការ ត្រវូ បានគ្របគ
់ ងបា
្រ
នតាមរយៈនីតវិ ធ
ិ គ
ី ប
្រ គ
់ ងហា
្រ
និភយ
័ ប្រតប
ិ ត្តិការរបាយការណ៍ និងត្រត
ួ ពិនត
ិ ្យត្រម
ឹ ត្រវូ លើសកម្ម�ព
អាជីវកម្មតាមរយៈអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រដែលជាតាមរយៈអង្គភាពអាជីវកម្ម ហើយឯករាជ្យមានការត្រួតពិនិត្យពីអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់
ខ្ពស់របស់ធនាគារ ។

ឥណទានមិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់ គឺជាឥណទានមានគុណភាពល្អដល
ែ មិនធ្លប
ា ខ
់ កខានក្នងសងត្រឡប់មកវិញ ។ ឥណទាន
ត្រូវបានដាក់ទ្រព្យបព្ជាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរំពឹងថាលទ្ធភាពមិនអាចប្រមូលបានគឺមានកំរិតទាប ។

ការគ្រប់គ្រងលើហានិភ័យប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ តម្រូវឱ្យបង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និង វិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គ�ពឱ្យបាន
ច្បាស់លាស់ ។ គោលការណ៍ និងវិធានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងជាច្រើន ត្រវបា
ូ នអនុវត្តរួមមានការបង្កើត អ្នកមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាប្រព័ន្ធ
ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ ការរៀបចំនូវនីតិវិធី និងឯកសារសំអាងនានា ព្រមទាំងការអនុវត្តតាមបទបញ្ញាតិ និងតម្រវការតា
ូ
មច្បាប់នានា ។
ខ. ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន គឺជាការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ប្រសិនបើអ្នកខ្ចី ឬដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចលើការបង់
ប្រាក់ដើមចំពោះឥណទាន និងបុរេប្រទាន ។

i. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន
សកម្មភាពឥណទាន ត្រូវបានណែនាំដោយគោលការណ៍ឥណទានរបស់ធនាគារ ដើម្បីធានាអះអាងថា គោលបំណងនៃប្រាក់កម្ចីទាំងអស់
ទទួលបានជោគជ័យ ។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជនឥណទានមានលទ្ធភាព និងទ្រព្យសម្បត្តិសង ហើយហានិភ័យឥណទានត្រវបា
ូ នបែងចែក
យ៉ាងល្អ ។ គោលការណ៍ឥណទាន កត់ត្រានូវគោលការណ៍ប្រាក់កម្ចី ទ្រព្យបញ្ចាំ និងដំណើរការអនុម័តឥណទាន ដោយរួមបញ្ចូលទាំង
ប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់ផៃក
្ទ ្នុង និងនិតិវិធីដែលអនុវត្តដើម្បីធានាអះអាងក្នងការគ
ុ
ោរពទៅតាមការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។

			

268,174,844

1,092,812,490

175,615,829

ឥណទាន មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់

ឥណទាន និងបុរេប្រទានខាតបង់
ឥណទាន និងបុរេប្រទានខាតបង់ គឺជាឥណទាន និងបុរេប្រទាន ដែលធនាគារបានកំណត់ និងរំពឹងថាមិនអាចប្រមូលបានមកវិញនូវ
ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ទៅតាមកិច្ចសន្យាខ្ចីឥណទាន និងបុរេប្រទាន ។ អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ឥណទានហួសកាលកំណត់លើសពី 90 ថ្ងៃ ។ សំវិធាន
ធនអប្បបរមា ត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមការចំណាត់ថ្នាក់របស់ឥណទាននីមួយៗ លើកលែងតែមានព័ត៌មានផ្សេងទៀតអាចបញ្ជាក់ពី
លទ្ធភាពនៃការទូទាត់សងរបស់អ្នកខ្ចី ។

ឥណទានហួសកាលកំណត់ តែមិនទាន់ខាតបង់
ឥណទានហួសកាលកំណត់ តម
ែ ន
ិ ទាន់ខាតបង់ជាឥណទាន និងបុរប
េ ្រទានដែលកិចស
្ច ន្យាទូទាត់សងហួសកាលកំណត់លស
ើ ពី 30 ថ្ងៃ
តែតិចជាង 90 ថ្ងៃ ។ អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឥណទាននេះត្រូវចាត់ថ្នាក់ជាឥណទាន
ឃ្លាំមើល ហើយត្រូវធ្វើសំវិធានធនតាមអត្រា 3% ។

ធនាគារបានបង្កើតគោលការណ៏ហានិភ័យឥណទានស្នូល (Core Credit Risk Policy) ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងនូវ
សកម្មភាពក្នុងការធានាលើហានិភ័យរបស់ធនាគារ ។ ការបន្ដឥណទានត្រវបា
ូ នគ្រប់គ្រងដោយកម្មវិធីឥណទាន ដែលបានរៀបចំគម្រោង
សម្រាប់ផលិតផល ឬសំពៀតឥណទានពិសេសរាប់ទាំងទីផ្សារគោលដៅការកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌ ឯកសារសំអាង និង នីតិវិធី នៅក្រោម
ផលិតផលឥណទាន ដែលនឹងត្រូវវាស់វែង និងផ្ដល់ឲ្យ។
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គ. ហានិភ័យទីផ្សារ

ឥណទានរៀបចំឡើងវិញ
ឥណទានរៀបចំឡើងវិញ គឺជាឥណទានដែលមានការផ្លាស់បូរ្ត កិច្ចសន្យាទូទាត់សង ដោយសារតែអ្នកខ្ចីជួបផលលំបាកផ្នែកហិរញវត្ថុ
និងមិនមានលទ្ធភាពទូទាត់សងតាមកិច្ចសន្យាដើម ។ ឥណទានដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញត្រូវវិភាគលើមូលដ្ឋានទិសដៅអាជីវកម្ម
និងសមត្ថភាពសងប្រាក់វិញរបស់អ្នកខ្ចីទៅតាមការព្យាករណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ថ្មី ដែលស្របតាមស្ថានភាពទីផ្សារ និងបច្ចុប្បន្នកម្មនៃ
ទស្សនៈវិស័យអាជីវកម្ម ដោយផ្អែកលើសម្មតិកម្មជាក់ស្តែង និងប្រុងប្រយ័ត្ន ។
បន្ទាប់ពីឥណទានត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញ ឥណទាននោះត្រូវរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ដូចដើមដោយ មិនគិតពីដំណើរការល្អបន្ទាប់ពីការរៀបចំ
ជាថ្មីឡើយ ។ ការចាត់ថ្នាក់នេះមិនត្រូវឱ្យល្អជាងមុនឡើយ លុះត្រាតែការប្រាក់ និងប្រាក់ដើម ត្រវបា
ូ នសងមកវិញក្នុងអំឡុងបីគ្រាសង
រំលស់ និងក្នុងរយៈពេលមិនតិចជាង 3 ខែ ។

គោលនយោបាយលុបចោលនូវឥណទាន និងបុរេប្រទាន
អនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ធនាគារត្រូវតែលុបឥណទាន និង បុរេប្រទាន ឬមួយផ្នែកនៃឥណទាន
ចញ
េ ពីតារាងតុល្យការរបស់ខននៅ
ួ្ល
ពេលដែលធនាគារបាត់សទ
ិ  តា
ិ្ធ
មកិចស
្ច ន្យាគ្របគ
់ ង
្រ លើឥណទាន ឬនៅពេលដែលឃើញថាឥណទាន
មួយផ្នែក ឬទាំងមូលមិន អាចប្រមូលវិញបាន ឬគ្មានសង្ឃឹមថា ឥណទាននេះអាចប្រមលបា
ូ
នមកវិញទេ ។

ហានិភ័យទីផ្សារ គឺជាហានិភ័យនៃការខាតបង់កើតពីការប្រែប្រួលមិនអំណោយផលនៅក្នុងកម្រិតតម្លៃ ឬអត្រាទីផ្សារ ដែលមានសមាសធាតុ
សំខាន់ពីរគឺ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ ។
ហានិភ័យទីផ្សារកើតចេញពីសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការកំណត់លើទីផ្សារ នូវស្ថានភាពដោះដូរជាមួយនឹងការកំណត់
ហានិភ័យទីផ្សារទុកជាមុន ។

i. ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទេស គឺសំដៅទៅលើការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលមិនអំណោយផលលើស្ថានភាពការដោះដូររូបិយប័ណ្ណ
បរទេស ដែលកើតឡើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ ។ ធនាគារ បានរក្សានូវគោលនយោបាយមួយ ដោយមិនបង្កឱ្យមាននូវស្ថានភាពកា
រប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសច្រើននោះទេ ។ ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ដែលបើកចំហរគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងតម្រូវការ
ប្រតិបត្តិការកម្រិតនៃស្ថានភាពកំណត់ទុកមុន និងការកំណត់នូវការកាត់បន្ថយភាព ាតបង់ ។
នៅថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 សមតុល្យទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល ដែលជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត ក្រៅពីដុល្លារអាមេរិក មិនមានផលប៉ះពាល់
អ្វីទេ ។ ដូចនេះការវិភាគរូបិយប័ណ្ណបរទេសមិនត្រូវបានបង្ហាញឡើយ ។

ii. ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់

ធនាគារ រក្សានូវទ្រព្យបញ្ចាំជាទ្រព្យសម្បត្តិ និងការធានាសម្រាប់ការធានានូវឥណទាន និង បុរេប្រទាន។  ការប៉ាន់ស្មាននូវតម្លៃទីផ្សារ គឺ
ផ្អែកតាមការវាយតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំប្រចាំឆ្នាំ ។

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ គឺសំដៅទៅលើការខាតបង់នូវប្រាក់ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ ដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃកម្រិតអត្រាការប្រាក់
និងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសមាសភាពនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល ។ ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ ត្រូវបានចាត់ចែងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យ
ា ហ្មតច
់ ត់ ទៅលើចណ
ំ ល
ូ លើការបណ្តក
ា ទ
់ ន
ុ តម្លទ
ៃ ផ
ី សា
្ រ តម្លដ
ៃ ម
ើ នៃមល
ូ និធិ និងតាមរយៈការវិភាគចន្លះោ ប្រប
ែ ល
ួ្រ អត្រាការប្រក
ា ់ ។
យ៉ង
សក្តានុពលនៃការធ្លាក់ចុះនូវចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ ដែលខុសប្រក្រតី គឺត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ដោ
យធៀបទៅនឹងកម្រិតអាចទទួលយកបាននៃហានិភ័យ ។

តម្លៃទីផ្សារប៉ានស
់ ្មាននៃទ្រព្យបញ្ចាំ សម្រាប់ការធានានូវឥណទាន និងបុរេប្រទាន មានដូចខាងក្រោមៈ

ការវិភាគនៃទំនាក់ទំនងអត្រាការប្រាក់ទៅនឹងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម ។

ទ្រព្យបញ្ចាំ

2014

2013

				
ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល
			
(កំណត់សំគាល់ 4)

ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទាន និងបុរេប្រទានខាតបង់ៈ

ដីធ្លីនិងអគារ		 1,845,048

7,518,571

14,457,739

111,173,555

5,593,761

ហួសកាលកំណត់ តែមិនទាន់ខាតបង់ៈ
ដីធ្លីនិងអគារ		27,281,854

						

			

29,126,902

118,692,126

20,051,500

នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទនេះធនាគារ បានរឹបអូសទ្រព្យសកម្មដែលបានដាក់បញ្ចាំ ដែលរូមមានដី និងអគារចំនួន 4,459,388 ដុល្លាអាមេរិក
(2013: សូន្យ) ពីអតិថិជន។
ការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាន
ការវិភាគលើការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាននាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ត្រូវបានបង្ហាញនៅកំណត់សំគាល់ទី 7 នៃរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ។
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តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញនូវអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាពនៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ និងអំឡុងពេលដែលមូលបត្រ័ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់កាលកំណត់ ។
31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014

										

		

អត្រាការ

រហូតដល់ 1 ខែ

> 1 - 3 ខែ

> 3 - 6 ខែ

> 6 - 12 ខែ

> 1 - 5 ឆ្នាំ

លើសពី 5 ឆ្នាំ

ពុំមានការប្រាក់

សរុប

ប្រាក់ជាមធ្យម

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

%

10,303,326
-

3,913,747
-

9,378,441
-

19,793,752
4,466,800

3,000,000
-

-

25,746,874
40,113,301
49,855,390

25,746,874
86,502,567
54,322,190

4.47
0.08

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ និងសមតុល្យធនាគារ
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា
ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

- ឥណទានដំណើរការ
- ឥណទានមិនដំណើរការ
- សំវិធានជាក់លាក់
- សំវិធានទូទៅ
- ការប្រាក់ត្រូវទទូល
- ការប្រាក់ព្យួរទុក

3,113,497
7,973,314
11,607,210
20,018,859
120,956,352
107,144,691
270,813,923
11.45
128,279
2,651
18,550
41,153
220,485
312,140
723,258
(760,625)
(760,625)
(2,601,712)
(2,601,712)
1,925,014
1,925,014
(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
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
6,403,439
6,403,439
											
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
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
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

247,164,662
28,521,047
43,746,349
64,176,529
18,754,591
-			
								
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប
247,164,662
28,521,047
43,746,349
64,176,529
18,754,591
បំណុលផ្សេងៗ

31,060,902
5,703,045

433,424,080
5,703,045

36,763,947

439,127,125

3.76
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(233,619,560)

(16,631,335)

(19,386,102)

(14,042,270)

145,470,090

108,564,955

83,705,114

54,060,892
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31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013

									
អត្រាការ
		
រហូតដល់ 1 ខែ
> 1 - 3 ខែ
> 3 - 6 ខែ
> 6 - 12 ខែ
> 1 - 5 ឆ្នាំ
លើសពី 5 ឆ្នាំ
ពុំមានការប្រាក់
សរុប
ប្រាក់ជាមធ្យម
ដុល្លារអាមេរិក
ដុល្លារអាមេរិក
ដុល្លារអាមេរិក
ដុល្លារអាមេរិក
ដុល្លារអាមេរិក
ដុល្លារអាមេរិក
ដុល្លារអាមេរិក
ដុល្លារអាមេរិក
%
បំណុល
សាច់ប្រាក់ និងសមតុល្យធនាគារ
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា
ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់

4,346,399
-

508,834
-

7,995,000
-

20,115,903
3,600,000

-

-

13,264,616
20,266,493
33,581,489

13,264,616
53,232,629
37,181,489

3.76
0.12

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

- 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
- សំវិធានជាក់លាក់
(1,612,705)
(1,612,705)
- សំវិធានទូទៅ							
(2,050,391)
(2,050,391)
- ការប្រាក់ត្រូវទទូល
2,204,222
2,204,222
- ការប្រាក់ព្យួរទុក
(1,170,652)
(1,170,652)
ការវិនិយោគមូលធន
25,588
25,588
វិនិយោគមូលប័ត					
្រ
33,401,590
33,401,590
6.29
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
4,281,177
4,281,177
											
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
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
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

172,003,907
23,908,968
30,987,552
27,883,214
6,745,083
15,409,143
3,185,180
									
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប
172,003,907
23,908,968
30,987,552
27,883,214
6,745,083
18,594,323
បំណុលផ្សេងៗ

276,937,867
3,185,180

4.10

280,123,047

									
បម្រែបម្រួលគម្លាតភាពអត្រាការប្រាក់
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(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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ការវិភាគរំញោចតម្លៃសមស្របសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់ថេរ
ធនាគារមិនបានកត់ត្រាបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាការប្រាក់ថេរតាមតម្លៃសមស្របដោយភាពលំអៀង ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង
របាយការណ៍លទ្ធផលសរុបនោះទេ ហើយធនាគារក៏មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាចុងការិយបរិច្ឆេទនោះដែរ ។ ដូច្នេះ ការផ្លាស់ប្តូរ
អត្រាការប្រាក់នាចុងការិយបរិចេទ
្ឆ ពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់បាក
្រ ់ចំណេញ ឬខាតនោះទេ ។

ការវិភាគរំញោចលើលំហូរទឹកប្រាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់អថេរ
ធនាគារ ពុំមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាការប្រាក់អថេរជាសារវន្តនោះទេ ។ ដូចេះ្ន  ការវិភាគរំញោចលើលំហូរទឹកប្រាក់សម្រាប់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាការប្រាក់អថេរមិនត្រូវបានបង្ហាញឡើយ ។
ឃ. ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
ហានិភយ
័ សាច់បក
ា្រ ងា
់ យស្រលទា
ួ
ក់ទងនឹងលទ្ធភាពរក្សាសាច់បក
ា្រ ់ងាយស្រល
ួ ឱ្យបានគ្របគ
់ ន
ា្រ ដ
់ ម
ើ ប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ ការសនយា
្ និងកាតព្វកច
ិ ហ
្ច រិ ញ្ញវត្ថុ
នៅពេលដល់កាលកំណត់សងនូវតម្លៃសមហេតុផលមួយ ។
បន្ថែមពីលើការអនុវត្តន៍យ៉ាងពេញលេញ តាមតម្រូវការនៃសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលអ្នកគ្រប់គ្រង ធនាគារបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅលើ
លំហរូ ទឹកប្រាក់ចូល និងលំហូរទឹកប្រាក់ចេញ ហើយនិងភាពចន្លោះនៃអាយុកាលតាមរយៈរបាយការណ៍តាមពេលកំណត់ ។ ការប្រែប្រួល
នឥ
ៃ ណទាន និងប្រក
ា ប
់ ញ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ នត្រវូ បានត្រត
ួ ពិនត
ិ ្យតាមដាន ហើយតម្រវកា
ូ រសាច់បក
ា្រ ់ងាយស្រល
ួ
ត្រវបា
ូ នធ្វើការកត
ែ ម្រវូ ដើមប្ ី
កំណត់ឱ្យច្បាស់នូវទ្រព្យសកម្មជាសាច់ប្រាកងា
់ យស្រលបា
ួ
នឱ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការសន្យា និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ និងនៅពេលដែល
ដល់កំណត់សង ។
តារាងខាងក្រោមនេះ ផ្តល់ជូននូវការវិភាគមួយនៅលើបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារទាក់ទងនឹង ការបែងចែកកាលកំណត់ដោយផ្អែកលើ
រយៈពេលនៅសល់ទៅនឹងការបង់សង ។
ថ្ងៃទី 31 ធ្នូ ឆ្នាំ 2014
តិចជាង 1 ខែ

ចន្លោះពី 1-3 ខែ

ចន្លោះពី 3 ខែ - 1 ឆ្នាំ

ចន្លោះពី 1 - 5 ឆ្នាំ

លើសពី 5 ឆ្នាំ

មិនកំណត់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

278,225,564

28,521,047

107,922,878

18,754,591

-

-

433,424,080

5,703,045

-

-

-

-

-

5,703,045

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ

								
សរុប

283,928,609

28,521,047

107,922,878

18,754,591

-

-

439,127,125

តិចជាង 1 ខែ

ចន្លោះពី 1-3 ខែ

ចន្លោះពី 3 ខែ - 1 ឆ្នាំ

ចន្លោះពី 1 - 5 ឆ្នាំ

លើសពី 5 ឆ្នាំ

មិនកំណត់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

23,908,968
-

58,870,766
-

6,745,083
-

-

-

276,937,867
3,185,180

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

187,413,050
បំណុលផ្សេងៗ
3,185,180
			
សរុប
190,598,230
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23,908,968

58,870,766

6,745,083

-

-

280,123,047
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ង. ការគ្រប់គ្រងដើមទុន

i. បទបញ្ញត្តិដើមទុន
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរបានបង្កើត និងត្រួតពិនិត្យនូវបទបញ្ញត្តិនានា និងតម្រូវការដើមទុនរបស់ធនាគារជារួម ។
គោលនយោបាយរបស់ធនាគារ គឺធានាឱ្យបាននូវមូលដ្ឋានដើមទុនរឹងមាំ ដើម្បីរក្សានូវទំនុកចិត្តទីផ្សារ និងដើម្បីធានាស្ថេរភាពនៃការ
អភិវឌ្ឍន៍យូរអង្វែងរបស់អាជីវកម្ម ។ ផលប៉ះពាល់ទៅលើកម្រិតដើមទុនលើភាគលាភ ភាគទុនិក ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយធនាគារ
បានទទួលស្គាល់នូវតម្រូវការដើម្បីធានាឱ្យបាននូវតុល្យភាពរវាង ភាគលាភខ្ពស់ ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងជាមួយនឹងប្រាក់បម្រុង
កម្រិតខ្ពស់អត្ថប្រយោជន៍ និងការធានា ដែលផ្តល់ដោយស្ថានភាពដើមទុនល្អ ។
ធនាគារបានអនុលោមទៅតាមតម្រូវការដើមទុនដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ។

ii. ការបែងចែកដើមទុន
ការបែងចែកដើមទុនរវាងប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពជាក់លាក់ គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកម្រិតភាគលាភ ដែលទទួលបានពីការបែងចែក
នោះ ។ ដើមទុនដែលបានបែងចែកទៅតាមប្រតិបត្តិការឬសកម្មភាពនីមួយៗ ត្រូវផ្អែកទៅតាមដើមទុនដែលកំណត់ដោយច្បាប់ ។

29. តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ មិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានវាស់វែងតាមតម្លៃសមស្របទេ ។
តម្លៃសមស្រប គឺជាតមៃ្លដែលទ្រព្យសកម្មអាចប្តូរបាន ឬជាបំណុលត្រូវទូទាត់តាមរយៈប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនមែនសម្ព័ន្ធ�តិ (armslength basis) ។ ដោយសារតម្លស
ៃ មសប
្រ ពុអា
ំ ចវាយតមៃា
្លប ន ដូចះេ្ន តមៃស
្ល មសប
្រ មិនមានសមប
្រា ក
់ ត្តាសារវនល
្ត ា
ើក រវាយតម្លស
ៃ មស្របរបស់
ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារឡើយ ។ តម្លៃសមស្របត្រូវបានសន្មតដោយអ្នកគ្រប់គ្រងយោងតាមទម្រង់នៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល
ទាំងនោះ ។ តាមមតិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្ហាញក្នុងតារាងតុល្យការ គឺជាតម្លៃប៉ាន់សាន
្ម ដ៏សម
ហេតុផលសម្រាប់តម្លៃសមស្រប ។
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