មាតិកា
សាររបស់អគ្គនាយកបបតិបត្ិ

2

អំពីធនាគារ ABA

4

ចក្ខុវិស័យ បបសកកម្ម និងគុណតមមលៃរបស់បយើង

5

ការគូសបញ្ជាក់អំពីសា្ជានភាពហិរញ្ញវត្ខុ

6

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុ

7

ព័ត៌មានទូបៅ

8

សមិទ្ធផលក្ខុងឆ្ជាំ 2015

10

បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ

12

ការកកលម្អជាបបចាំ

14

រចនាសម្័ន្ធ

18

បកុមបបរឹកជាសាភិបាល

20

បណ្ជាញសាខា

22

របាយការណ៍របស់បកុមបបរឹកជាសាភិបាល

25

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជជាយ

28

តារាងតុលជាយការ

29

របាយការណ៍លទ្ធផល

30

របាយការណ៍ស្ីពីបកបមបបមរួលមូលធន

31

របាយការណ៍លំហូរទរឹកបបាក់

32

កំណត់សមា្ជាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ

33

សាររបស់អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ

ការអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗនៅក្នុងឆ្្ំ 2015

ឆ្នាំ2015 គឺជាឆ្នាំដ៏គួរឲនាយកត់សម្នាល់មួយសម្មប់ធនាគារ ABA ដដលធធវើឲនាយធនាគារមន

ឆ្2
នាំ 015 បានចាប់ធផ្ដម
ើ ជាមួយនរឹងការចុះកិចម្្ច ពមធម្ពៀងជាមួយធនាគារជាតិដនកាណាោដដល

ទីផនាសារ ដដលមនការម្បកួតម្បដជងដ៏ខលនាំងកាលនាមួយ។ សមិទ្ធផលធនះបានមកពីកិច្ចសហការ

ការបដន្មទុនធនះ គឺជាមូលោ្នានមូលធនបដន្មដ៏ចាំបាច់របស់ធយើងក្នុងការរីកចធម្មើនបដន្ម

ភាពធលចធ្លនារធោយសារការរីកចធម្មើនជាម្បចាំ និងការពម្ងរឹងធគាលជំហររបស់ខ្លួនធៅក្នុង
ក្នុងភាពជាដដគូយនាង
៉ ជិតស្ិទ្ធបំផុតរបស់ធយើង ជាមួយធនាគារជាតិដនកាណាោការពម្ងីក
បណា្នាញសាខធំទូលាយ និងយុទ្ធសាសស្រចម្មុះដផ្កផ្ដល់មូលនិធិ និងផ្ដល់កម្ចរី បស់ធយើង។

មូលធនរបស់ធនាគារ ABA បានធកើនធ�ើងចំនួន 56% ធោល គឺធកើនដល់ 100 លានដុលាលនារ
អាធមរិកធៅក្នុងឆ្2
នាំ 015 ធបើធធៀបនរឹងឆ្2
នាំ 014 ដដលមនចំនួនដត64លានដុលារលនា អាធមរិក

ប៉ធុ ណាណនាះ ចំដែកឯម្បាក់ចំធែញសុទ្ធបានធកើនធ�ើងចំនួន 209% ដដលម្តរូវនរឹងចំនួន
15.98 លានដុលាលនារអាធមរិកសម្មប់ឆធ្នាំ នះ។

ជាយុទ្ធសាសស្រ ធនាគារ ABA បានទទួលកិត្រិនាមលនាបីសុះសាយធៅក្នុងវិស័យធនាគារធៅ

កម្នុជា ថាជាធនាគារដដលមនតារាងតុលនាយការរឹងមំ និងស្ិរភាពជំហរក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិ
ដដលកតា្នាទាំងអស់ធនះធធវើឲនាយធនាគាររបស់ធយើងមនលក្ខែៈពិធសសដប្កពីធគក្នុងការម្ប
កួតម្បដជងធៅធលើទីផនាសារ។

ធោយសារមនកំធែើនសា្នាដដ និងធគាលជំហរដផ្កហិរញ្ញវត្នុ ធទើបធធវើឲនាយធយើង មនមូលោ្នាន
រឹងមំកង
្នុ ការផ្ដល់ជន
ូ នូវយុទ្ធសាសស្រអាទិភាពថ្ៗ
ី កាលពីឆនាំ2
្ 015។ ជាក់ដស្ដងបច្ចប
នុ នាបន្ ធយើង
កំពង
ុ ស្ត
ិ ធៅក្ង
នុ ទីតាង
ំ យ៉ង
នា ល្អម្បធសើរ និងបានធម្តៀមលក្ខែៈរួចជាធម្សចក្ង
នុ ការបន្រគាម្ំ ទ

ធនាគារធនះបានបធងកើនភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនធៅក្នុងធនាគារ ABA ពី 30% ធៅ 41.93%។
ធទៀត។ ជាពិធសស ទុនធនះជួយធយើងក្នុងការបន្រពម្ងីកសាខ និងធ្ដនាតការយកចិត្រទុកោក់
បដន្មធទៀតធៅធលើការផ្ដលក
់ ម្ចដ
ី ល់សហម្គាសខ្ត
នា មីម្ករូ តូច និងមធនាយម (MSMEs) សហម្គាស

ទាំងធនះ គឺជាដផ្កមួយដនវិសយ
័ ឯកជនដដលកំពុងមនការអភិវឌនាឍយ៉ង
នា ខលង
នាំ ធៅក្ង
នុ ម្បធទស
កម្នុជា។

ធនះគឺជាចំនុចអាទិភាពរបស់ធយើង

បនា្នាប់ៗធទៀត។

ធហើយធយើងនរឹងពម្ងរឹងធសវាធនះធៅក្នុងឆ្នាំ

ជាដផ្កមួយដនយុទ្ធសាសស្ររយៈធពលដវង ធយើងបានធបើកសាខថ្ីចំនួនម្បាំបីសាខធៅក្នុង
ឆ្នាំ 2015 ធោយរកនាសាបាននូវអម្តាកំធែើនដូចគា្ន
នា ង
រឹ ឆ្ម
នាំ ន
ុ ៗដដរ។ ធយើងបានពម្ងីកសាខធៅ

ដល់ថា្នាក់ម្សុក ធោយខិតកាន់ដតជិតអតិថិជនធៅក្នុងបណា្នាធខត្រសកម្បំផុតមួយចំនួន។

ធនះជាការធបាះជំហានយ៉នាងមនម្បសិទ្ធភាពធម្ោះថា ការមនសាខធខត្រដតមនាយា៉នាង មិនអាច
ធោះម្សាយបញ្ន
នា ង
ិ តម្មរូវការចាំបាច់ធៅកម្មិតភូមិ និងតំបន់ឆយ
នា្ ោច់ម្សយ៉ល
នា បានធ�ើយ។

ប៉ុដន្រការធបើកសាខដដលមិនចាំបាច់ធធវើដធំ ែើរឆ្នាយក្នុងភូមិោច់ម្សយល និងតំបន់ជនបទ
បានជួយោំនាន
ំ ូវផលិតផល និងធសវាកម្របស់ធយើងឲនាយធៅដល់ម្បជាពលរដ្ឋជាធម្ចើនធទៀត
និងបានបធងកើនអតិថិជនជាមូលោ្នានរបស់ធយើងផងដដរ។

និងទទួលយកអត្ម្បធយជន៍នានាដដលបានពីការពម្ងរឹងធសដ្ឋកច
ិ រ្ច បស់កម្ជា
នុ ក៏ដច
ូ ជាធដើមបនា ី

ធោយសារសកម្ភាពហិរញ្ញវត្នុសកលកាន់ដតមនភាពសមនាបូរដបប និងទាមទារឲនាយមនភាព

ងាយម្សួលក្ង
នុ ការធម្បើម្បាស់ម្បកបធោយបធច្ចកវិទយា
នា ទំធនើបបំផត
ុ និងផ្ដលល
់ ក្ខែៈងាយម្សួល

ដច្ម្បឌិតខ្ស់ ធដើមបនា ធី ធវឲ
ើ យនា អតិថជ
ិ នរបស់ធយើងបានទទួលគុែម្បធយជន៍ពឱ
ី កាសទាំងធនះ។

កាលយ
នា ជាធនាគារធលខមួយម្បចាំម្បធទស ក្ង
នុ ការផ្គតផ
់ ង
្គ ធ់ សវាធនាគារដដលអាចពរឹងោក់បាន
ក្នុងការទទួលបានធសវាផងដដរ។
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បត់ដបន និងម្បសិទ្ធិភាពធនាះ ធយើងចាំបាច់ម្តរូវមនធសវាកម្ និផលិតផលម្បកបធោយការ
ធនះគឺជាមូលធហតុដដលធធវឲ
ើ យនា ធយើងយកចិតទ
្រ ក
ុ ោក់យង
នា៉ ខលនាង
ំ ធៅក្ង
នុ ឆ្2
នាំ 015 ចំធោះការបន្រ

អភិវឌនាឍធលើធសវាគន្រឹះរបស់ធយើង ធោលគឺធសវាធនាគារចល័ត។ ធយើងធជឿជាក់យនាង
៉ មុតមំ

ធៅធលើសកាដនានុពលយ៉នាងធំទូលាយ ដនធសវាធនាគារចល័តធៅក្នុងម្បធទសកម្នុជាតាមរយៈ

ឲនាយបានតរឹងរឹងធដើមនាប្
ី នាឲនាយមនស្ិរភាពរបស់សា្នាប័ន។ ធៅឆ្នាំ2015 ធយើងបានសធម្មចការ

បទពិធសាធន៍ថីៗ
្ មកជូនម្បជាពលរដ្ឋកម្នុជា។ ជាដផ្កមួយដនសកាដនានុពលធនះធយើងបានធធវើ

របស់សាខ។

បធច្ចកវិទនាយាឌីជីថល

ធហើយធយើងរីករាយក្នុងការកាលយ
នា ជាធនាគារនាំមុខធគដដលោំនាំយក

កិច្ចការសំខន់ៗដូចខងធម្កាមអំ�នុងធពលធរៀបចំរបាយការែ៍ធនះ៖

ធយើងបានោក់ឲនាយធម្បើម្បាស់កម្វិធធី សវាធនាគារ តាមទូរស័ពដ្ទ វឆលនាតធពញធលញដំបូងធគ

ធៅក្នុងម្បធទសកម្នុជា។ ធោយដំធែើរការធៅធលើម្បព័ន្ធម្បតិបត្រិការ Android និង
iOS កម្វិធីធនះអនុញនាត
្ ឲនាយអតិថិជនធម្បើម្បាស់ធសវាធនាគារជាធម្ចើនបានភាលនាមៗ ដូចជា

ការធផ្ទរម្បាក់ ការម្តរួតពិនិតនាយសមតុលនាយ ការទូទាត់វិកកយបម្ត និងការចូលធៅធម្បើម្បាស់
មុខងារធផនាេងៗធទៀតធោយឥតគិតដថ្។

ធយើងបានពម្ងីកបណា្នាញម៉នាសុីនោក់សាច់ម្បាក់សវ័យម្បវត្រិ (Cash-In) ដដលធធវើឲនាយ
ដំធែើរការដនការោក់សាច់ម្បាក់
ម្សួលជាងមុន។

និងការទូទាត់សងម្បាក់កម្ចីកាន់ដតមនភាពងាយ

ធយើងបានដែនាំឲយនា ធម្បើម្បាស់នូវធសវាធនាគារតាមអុីនធឺដែតសម្មប់សាជីវកម្ម្សប

តាមតម្មរូវការធកើនធ�ើងពីវិស័យអាជីវកម្នានា។

ធោយសារអាជីវកម្បានកំែត់

លក្ខខែ្ឌតម្មរូវធផនាេងៗគា្ោ
នា ក់ពន
័ ន
្ធ ង
រឹ ម្បព័នស
្ធ វុ ត្ភា
ិ ពដនម្បតិបត្រកា
ិ រ និងតម្មរូវការបដន្ម

ធៅតាមមុខងារនីមួយៗធនាះ ម្កុមជំនាញការ IT របស់ធយើងបានធរៀបចំជាពិធសស
និងោច់ធោយដ�កមួយសម្មប់អតិថជ
ិ នជាសាជីវកម្ ធោយជួយសម្មរួលដល់ម្បតិបត្រកា
ិ រ
ហិរញ្ញវត្នុម្បចាំដថងៃរបស់ពួកគាត់។

ធយើងក៏បានកាលនាយជាធនាគារទីមួយធៅក្នុងម្បធទសកម្នុជាដដលផ្ដល់ធសវាដកសាច់ម្បាក់

ធោយមិនបាច់ធម្បើម្បាស់កាតពីមនាស
៉ ុីន ATM តាមរយៈធសវា “ECash” របស់ធយើង
ផងដដរ។ ធសវាកម្ធនះពិតជាមនតម្មរូវការខ្សធ់ ៅក្ង
នុ ម្បធទសកម្ជា
នុ ធោយសារ បុគល
្គ ភាគ

អនុវត្រម្បព័ន្ធ IBSC កម្មិតសាខតាមរយៈការដែនាំ KPI ចំធោះម្បធភទនីមួយៗដនបុគ្គលិក
ធដើមនាបីឲនាយធនាគារ

ABA

មនការទំនាក់ទំនងកាន់ដតម្បធសើរជាមួយនរឹង

យុទ្ធសាសស្ររបស់ធយើងតាមរយៈ KPI តាមដបបបរិមែ និងគុែភាពធនាះ ធគាលធៅ
ោក់ពន
័ ម
្ធ យ
ួ ចំនន
ួ ម្តរូវបានកំែត់ធហើយការតាមោន និងការវាស់ដវងលទ្ធផលការងារ បច្ចប
នុ បនា ន្

ម្តរូវបានអនុវត្រជាធរៀងរាល់ម្តីមស។ ធលើសពីធនះធទៀត ដំធែើរការទាំងមូល ធពលធនះកំពុង

ម្តរូវបានធធវើសវ័យម្បវត្រិកម្យ៉នាងធពញធលញ ធហើយមិនចាំបាច់មនកិច្ចអន្ររាគមន៍ពីមនុស្
សធ�ើយ។
ឆ្នាំ2015

ធនះ

ក៏ជាឆ្នាំដ៏ម្តចះម្តចង់មួយផងដដរសម្មប់ធនាគារ

ABA

ោក់ព័ន្ធនរឹង

ការទទួលសា្នាល់ជាអន្ររជាតិ។ ធោយបងា្នាញអំពីការសននាយារបស់ធយើងចំធោះអតិថិជន និង
ភាពល្អម្បធសើរបំផត
ុ ធៅក្ង
នុ ទីផសា
នា រ ធយើងបានទទួលោនរងា្ន
នា ជា
់ “ធនាគារល្អបផ
ំ ត
ុ ធៅកម្ជា
នុ ”

ពីទសនាេនាវដ្ដី Global Finance និងោនរងា្នានម្់ សធដៀងគា្នាធនះពីទសនាេនាវដ្ដី Euromoney

ពីរឆ្នាំជាប់គា្នា។ ោនរងា្នាន់ទាំងធនះ ឆ្នុះបញ្នាំងពីភាពដូចគា្នាចធំ ោះការផ្ដល់ជូនផលិតផល
ម្បកបធោយបធច្ចកវិទនាយាខ្ស់ និងធសវាបធម្មើអតិថិជនវិធសសធលើសធគរបស់ធនាគារ ABA។

ខញនុំធជឿជាក់ថាទាំងធនះ គឺបានមកពីកិច្ចខិតខំម្បរឹងដម្បងរបស់ម្កុមការងារទាំងអស់ ធហើយខញនុំ

សូមដថ្ងអំែរគុែ ដល់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាគារដដលបានចូលរួមចំដែកធធវើឲនាយ
ធនាគារ ABA មនការរីកចធម្មើនជាលំោប់។

សមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុនៅក្នុងឆ្្ំ 2015
សម្មប់ភាគទុនិករបស់ធយើង

ធយើងបានផ្ដល់ជូននូវការដកលម្អគួរឲនាយកត់សម្នាលោ
់ ក់ព័ន្ធ

នរឹងសមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុទាំងកម្មិតមនការម្បាក់ និងគា្នានការម្បាក់៖

ធម្ចើនបាន្លស
នា ប
់ រូ្ដ ទីលធំ ៅធៅកាន់ទម្ី បជុម្ំ បជន ឬទីម្កុង ប៉ដុ ន្រធៅដតម្តរូវធផញម្ើ បាក់ម្ត�ប់

ម្ទពនាយសកម្សរុបបានធកើនធ�ើងដល់ 60% ម្តរូវនរឹងចំនួន 805.6 លានដុលារលនា អាធមរិក

ធយើងបានោក់បញ្ចូលគា្នា នូវមធធនាយាបាយធម្បើម្បាស់ម្បព័ន្ធធនាគារធោយខ្លួនឯងធហើយ

ផលប័ម្តម្បាក់បធញ្ញើធកើនធ�ើងដល់ 654.4 លានដុលារលនា អាធមរិក ធបើធម្បៀបធធៀបនរឹង

(Smart Banking)”។

ធយើងអាចបធងកើនផលប័ម្តម្បាក់កម្ចីរហូតដល់ 483.7 លានដុលាលនារអាធមរិក ធបើធធៀបនរឹង

មកឲនាយសាច់ញាតិរបស់ខន
លួ្ ធៅក្ង
នុ តំបន់ឆយ
នា្ ោច់ម្សយល ដដលពុម
ំ នគែនីធនាគារ។
ោក់ឲនាយធម្បើម្បាស់ម្បព័ន្ធ

ធនាគារពហុបណា្នាញដដលធៅថា

“ធសវាធនាគារឆលនាតដវ

ម្កុមការងាររបស់ធយើងក៏បាន និងកំពុងដកលម្អផលិតផលកាតរបស់ធនាគារ ABA ផងដដរ។

ធម្កាយធពលចុះកិច្ចម្ពមធម្ពៀងជាមួយម្កុមហ៊ុនអន្ររជាតិ UnionPay ដដលមនមូលោ្នាន
ធៅម្បធទសចិនកាលពីដខធ្ូ ឆ្នាំ2014 ធយើងបានកាលយ
នា ជាអ្កធចញកាត UnionPay ធំជាងធគ
បំផុតធៅក្នុងម្បធទសកម្នុជា។ ជាមួយនរឹងចំែងដផ្កវបនាបធម៌ធសដ្ឋកិច្ច និងធទសចរែ៍រវាង

ម្បធទសកម្នុជា និងម្បធទសចិន ធយើងមនក្ដីសងនាឃរឹមយ៉នាងមុតមំចំធោះកិច្ចសហម្បតិបត្រិការ
ជាមួយ UPI ដដលជាបណា្នាញទូទាត់ធំជាងធគលំោប់ធលខពីរធលើសកលធលាក។

ធលើសពីធនះ ធនាគារ ABA ក៏បានចូលរួមជាមួយ Easy Cash ដដលជាបណា្នាញ ATM ធំ
ជាងធគបំផុតធៅក្នុងម្បធទសកម្នុជាផងដដរ។

ការផ្ដលួចធផ្ដើមធនះ

ផ្ដល់ជូនភាពងាយម្សួល

ដល់អ្កធម្បើម្បាស់កាត VISA ចូលធៅធម្បើម្បាស់គែនីធនាគារ ABA របស់ខ្លួន តាមរយៈ
ម៉នាសុីន ATM របស់ធនាគារដដគូជាធម្ចើនធៅក្នុងម្បធទសកម្នុជា។

ធដើមនាបីធធវើឲនាយអតិថិជនកាន់ដតទទួលបានភាពរីករាយ ក្នុងការធម្បើម្បាស់កាតរបស់ខ្លួនធយើងក៏
បានចាប់ដដគូជាមួយ ធសវាកក់សណា្នាគារតាមអនឡាញធំបំផុតលំោប់ពិភពធលាកផងដដរ
គឺ Booking.com។ អតិថជ
ិ នរបស់ធយើងអាចទទួលបានការបញ្ចះនុ តដម្ពធិ សសធលើការកក់សប
ំ ម្ុ ត
យន្រធហាះ និងសណា្នាគារតាមរយៈធគហទំព័រធនះ ធោយធម្បើម្បាស់កាតធនាគារ ABA។

ធនាគារ ABA បានបន្រម្បតិបត្រិការវិធីសាសស្រម្បុងម្បយ័ត្ចធំ ោះហានិភ័យក្នុងការម្គប់ម្គង

ដដលធកើនធ�ើងពីចំនួន 505 លានដុលារលនា អាធមរិកធៅចុងឆ្2
នាំ 014

ឆ្នាំ2013 ដដលមនចំនួនម្តរឹមដត 433.4 លានប៉ធុ ណាណនាះ ធោលគឺធកើនធ�ើង 51%។

ឆ្នាំមុនដដលមនចំនួន 271.6 លានដុលារលនា អាធមរិកប៉ុធណាណនាះ ធោលគឺធកើនធ�ើង 78%។
ោក់ព័ន្ធនរឹងម្បាក់កម្ចីមិនដំធែើរការ

(NPL)

ធយើងបន្រធម្បើម្បាស់វិធីសាសស្រតរឹងរឹងចំធោះ

ការផ្ដល់កម្ចីដដលរួមមនការវិភាគធៅតាមករែីនីមួយៗឲនាយបានសុីជធម្រៅ

និងធចៀសវាង

ការផ្ដលក
់ ម្ចធី ោយមនហានិភយ
័ ដល់វស
ិ យ
័ ដដលចូលរួមក្ង
នុ ការដុតកធរៅដដនា ផ្កធសដ្ឋកច
ិ ។
្ច ការ

អនុវត្រដបបធនះ បានធធវើឲនាយមនការថយចុះនូវអម្តា NPL របស់ធយើងពី 0.27% ធៅក្នុងឆ្នាំ2014
មកម្តរឹមដត 0.1% ប៉ធុ ណាណនាះធៅក្នុងឆ្2
នាំ 015។

ជាលទ្ធផល ធយើងបានទទួលកំធែើនម្បាក់ចំធែញសុទ្ធចំនួន 113% ដដលធស្ើនរឹងចំនួន
15.98 លានដុលារនាល អាធមរិកសម្មប់ឆធនាំ្ នះ ដដលតំណាងឲនាយការចំធែញមូលធនចំនន
ួ 19.2%
ខ្ស់ជាងកម្មិតមធនាយមក្នុងវិស័យធនាគារធៅកម្នុជា។

ទស្សនវិស័យ
ធោយសារកិចខ
្ច ត
ិ ខំម្បរឹងដម្បងធធវកា
ើ រងារ និងការធប្រជាច
នា្ ត
ិ រ្រ បស់សហការីទាង
ំ អស់ ធយើងកំពង
ុ
ឈានចូលធៅកាន់ដណា
ំ
ក់កាលថ្ម
ី យ
ួ ដនយុទសា
្ធ សស្រដដលធផ្រម
ើ ធចញពីចែ
ំ ច
ុ ខលង
ំនា របស់ធយើង។

ឆ្ថ
នាំ ធី្ នះ ធយើងសននាយាថានរឹងកាលយ
នា ជាចំែច
ុ របត់ ដនម្បវត្រសា
ិ សស្ររបស់ធនាគារធយើង។ ជាដំបង
ូ

3

ធយើងនរឹងម្បារព្ធពធ
ិ គ
ី ម្មប់ខប
ួ ដមភៃឆធនាំ្ ៅក្ង
នុ ឆ្2
នាំ 016 ធនះ។ ក្ង
នុ នាមជាធនាគារចំណាស់បផ
ំ ត
ុ

ធៅក្នុងម្បធទសកម្នុជា ធនះគឺជាធពលធវលាដដលម្តរូវរំឮកខួប ធហើយការរំឮកខួបធនះនរឹងជំរុញ
ទរឹកចិតធ្រ យើងឲនាយធធវកា
ើ រខិតខំដម្បងដម្បងបដន្មធទៀត ធដើមបនា អ
ី តិថជ
ិ នរបស់ធយើង និងម្បធទសជាតិ
ទាំងមូល។

ជាងធនះធៅធទៀត ធនាគារជាតិដនកាណាោ ក៏បានបងា្នាញអំពីការសននាយាយ៉នាងមុតមំថានរឹង

បធងកើនភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនធៅក្នុងធនាគារ ABA ធោយផ្ដល់មូលធនបដន្មសម្មប់ការរីក
ចធម្មើន និងការពម្ងីកសាខរបស់ធនាគារធយើងផងដដរ។
ធយើងម្បាកដជានរឹងបន្រអនុវត្រយុទ្ធសាសស្ររបស់ធយើង

ចំធោះបំដែកអតិថិជនធផនាេងៗគា្នា

សម្មប់ការផ្ដល់ម្បាក់កម្ចី និងមូលនិធិ។ ធនាះមនន័យថា ធយើងនរឹងធ្ដនាតការយកចិត្រ
ទុកោក់ធៅធលើសហម្គាសខ្នាតមីម្ករូ តូច និងមធនាយម (MSMEs) សម្មប់ការផ្ដល់កម្ចី។

ធហើយសម្មប់ការផ្ដល់មូលនិធិ ធយើងចាំបាច់ម្តរូវដតធធវើការខិតខំម្បរឹងដម្បងបដន្មធទៀតធដើមនាបី
បំធពញតាមតម្មរូវការរបស់អង្គការមិនដមនរោ្នាភិបាល និងវិស័យលក់រាយធផនាេងៗ។ កិច្ចការ
ទាំងធនះ

អាចសធម្មចធៅបានតាមរយៈការធលើកកម្ស់គុែភាពធសវាកម្

វិធីសាសស្រ

ម្បកបធោយការដច្ម្បឌិត និងការដែនាំជាម្បចាំនូវធសវាដដលមនគុែតដម្បដន្ម និង
ផលិតផលថ្ីៗ។

ធោយគិតអំពីអនាគត ភាពខលនាំងជាមូលោ្នាន គុែតដម្ស្ូល និងការសធម្មចចិត្រចុងធម្កាយ

ម្បកបធោយវិជា្នាជីវៈរបស់ធយើង នរឹងធធវើឲនាយធនាគារ ABA ចាប់យកបាននូវឱកាសដដលធកើត

ធចញពីការម្បកាសធធវើសមហរែកម្សហគមន៍ធសដ្ឋកិច្ចអាសា៊នាន (AEC)។ ធយើងមន

សុទិដ្ឋិនិយមថា ធនាគារ ABA អាចចូលរួមចំដែកក្នុងការអភិវឌនាឍសង្គមធសដ្ឋកិច្ចរបស់
ម្បធទសកម្នុជា និង AEC។ មិនដតប៉ធុ ណាណនាះ ធយើងអាចភា្នាប់សារសំខន់ដ៏ធធំ នះធៅនរឹង
ទំនួលខុសម្តរូវសង្គម អនុធលាមភាព និងអភិបាលកិច្ចរបស់ធយើងដដលធយើងបានម្បកាន់
យកយ៉នាងខ្នាប់ខ្លួនពីមុនមក ធហើយនរឹងបន្រអនុវត្របដន្មធទៀតធៅក្នុងធពលអនាគត។

ខញនុំសូមសដម្រងនូវការដរឹងគុែចំធោះភាគីោក់ព័ន្ធ ភាគទុនិក អតិថិជន និងថា្នាក់ម្គប់ម្គង
និងបុគ្គលិកទាំងអស់ចធំ ោះកិច្ចគាំម្ទជាម្បចាំរបស់អ្កទាំងអស់គា្នាធៅក្នុងឆ្2
នាំ 015 ធនះ។

អំពីធាគារ ABA
ធនាគារ ABA គឺជាធនាគារមួយក្នុងចំធណាមសា្ប័នធនាគារកម្មិតខ្សធ់ ៅក្នុងម្បធទស
កម្ជា
នុ ដដលបានបធងកត
ើ ធ�ើងធៅឆ្1នាំ 996 មនធឈា្ះនា ថា ធនាគារ វឌនាឍនៈអាសុី ចំកាត់ (Advanced
Bank of Asia Limited)។
ធនាគារ ABA មនម្កុមអ្កវិជា្នាជីវៈម្បកបធោយម្បសិទ្ធភាព និងការធប្ដជា្នាចិត្រខ្ស់ក្នុង
ការដថរកនាសា

និងធលើកកម្ស់សមិទ្ធផលរបស់ធយើង។

គែៈម្គប់ម្គងចម្មុះជាតិសាសន៍

របស់ធយើងនាំមកនូវជំនាញ ដដលមនគុែតដម្ខ្ស់ និងធធវើឲនាយធនាគារ ABA អាចអនុវត្រ
ម្សបតាមស្រងោ
់ រអន្ររជាតិ ដផ្កធសវា និងសុវត្ិភាព។

ធនាគារ ABA បានឈរធជើងយ៉នាងរឹងមំ និងនាំមុខធគធៅក្នុងទីផនាសារហិរញ្ញវត្នុ ធោយមន
យុទ្ធសាសស្ដដផ្អកធលើភាពខុសដប្កពីធគដនធសវាកម្រួមជាមួយនរឹងការពនាយាយមធឆ្ើយតប

ធៅនរឹងតម្មរូវការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋជាធម្ចើនដដលរស់ធៅក្នុងតំបន់ដដលមនចរិកលក្ខែៈ
ខុសៗគា្នា។

ធោយមនម្ទពនាយសកម្ចំនួន 805.6 លានដុលារលនា អាធមរិកគិតម្តរឹមដថងៃទ3
ី 1 ដខធ្ូ ឆ្នាំ2015
ធនាគារ ABA ផ្ដលធ់ សវាហិរញ្ញវត្នុជាធម្ចើនដល់អតិថិជនជាបុគ្គល សហម្គាសខ្នាតមីម្ករូ
តូច

និងមធនាយម

(MSMEs)

ម្ពមទាំងអង្គភាពសាជីវកម្។

ធៅដខកកកោ

ឆ្2
នាំ 014

ធនាគារជាតិដនកាណាោដដលជាធនាគារលំោប់ “A+” បានចូលរួមក្នុងរចនាសម្័ន្ធភាគ

ទុនិករបស់ធនាគារ ABA ធោយមនភាគហ៊ុនចំនួន 41.93% ដនភាគហ៊ុនសរុបរបស់

ធនាគារ ABA គិតម្តរឹមដថងៃទ3
ី 1 ដខធ្ូ ឆ្2
នាំ 015។

ធៅចុងឆ្2
នាំ 015 បណា្នាញសាខធនាគារ ABA បានពម្ងីកសាខចំនួន 33 ធោយម្គបដែ្ដប់

ទីម្កុងភ្ំធពញ និងបណា្នាធខត្រចំនួន13 ទូទាំងម្បធទស។ ធោយធយងតាមយុទ្ធសាសស្រ
ថ្ីរបស់ធយើង ធនាគារ ABA រំពរឹងថានរឹងមនសាខតូចៗចំនួន 65 ដំធែើរការទូទាំងម្បធទស
កម្នុជាធៅម្តរឹមឆ្2
នាំ 020។

ធៅឆ្2
នាំ 014 និង 2015 ទសនាេនាវដ្រីហិរញ្ញវត្នុអន្ររជាតិឈានមុខធគចំនួនបីបានទទួលសា្នាល់

កិច្ចខិតខំម្បរឹងដម្បងរបស់ធនាគារ ABA ដដលបានផ្រលធ់ សវាល្អម្បធសើរបំផុតជូនអតិថិជន
របស់ខ្លួន។

ទសនាេនាវដ្រី The Banker បានឧធទ្ទសនាមធនាគារ ABA ថាជាធនាគារធឆ្ើមម្បចាំឆ2
្នាំ 014។
ោនរងា្ន
នា ធ់ នះគឺជាការទទួលសា្ល
នា អ
់ ព
ំ ភា
ី ពរឹងមំដផ្កហិរញ្ញវត្រនុ បស់ធនាគារ ABA ភាពខលង
នាំ ក្ង
នុ

ការម្គប់ម្គង វិធីសាសស្រម្គប់ម្គងហានិភ័យម្បកបធោយភាពម្បុងម្បយ័ត្ និងគំរូអាជីវកម្

Askhat Azhikhanov,

ដ៏រឹងមំផងដដរ។

អគ្គនាយកម្បតិ្របត្រិ

ទសនាេនាវដ្រី Euromoney ក៏បានធលើកសរធសើរធនាគារ ABA ថាជាធនាគារល្អម្បធសើរបំផុត
ធៅក្ង
នុ ម្បធទសកម្ជា
នុ សម្មប់រយៈធពលពីរឆ្ជា
នាំ ប់គាគ
នា្ ឆ
ឺ 2
នាំ្ 014 និងឆ្2
នាំ 015 ចំធោះគុែភាព

ធសវា និងគំរូអាជីវកម្ដដលមនការដច្ម្បឌិត ម្ពមទាំងចំធោះកិច្ចខិតខំម្បរឹងដម្បងធធវើឲនាយវិស័
យធនាគារធៅក្នុងម្បធទសកម្នុជាឈានធៅមុខមួយកម្មិតដថមធទៀត។

ទសនាេនាវដ្រី Global Finance ក៏បានផ្ដលោ
់ នរងា្នាន់ធនាគារ ABA ថាជា “ធនាគារដដល
មនទីផនាសារធលចធ្លនារជាងធគធៅក្នុងម្បធទសកម្នុជាម្បចាំឆ2
្នាំ 015” ផងដដរ។ ោនរងា្នានធ់ នះ
ទទួលសា្ល
នា កា
់ រធប្ដជាច
នា្ ត
ិ រ្រ បស់ម្កុមការងារធយើង ក្ង
នុ ការផ្ដលជ
់ ន
ូ អតិថជ
ិ ននូវផលិតផលតាម
តម្មរូវការ និងធសវាដំធណាះម្សាយហិរញ្ញវត្នុម្បកបធោយការដច្ម្បឌិត។

4

ចក្ខុវិស័យ ប្រសកកម្ម និងគុណតម្ល្ររបស់យើង
ចក្នុវិស័យរបស់នយើង
ចក្ខុវិស័យរបស់ធនាគារ គឺបដើមជាបីកាលជាយជាធនាគារលំោប់បលខមួយបបចាំបបបទស

នបសកកម្មរបស់នយើង
បបសកកម្មរបស់បយើង គឺបដើមជាបីជួយដល់បបបទសកម្ខុជា អាជីវកម្មកម្ខុជា និង

បលើកផ្កផ្គត់ផ្គង់បសវាធនាគារ កដលគួរជាទីទុកចិត្ងាយបសួលបបបើបបាស់បបកប

ពលរដ្ឋកម្ខុជាបៅក្ខុងការកសាងអនាគតកាន់កតទូលំទូលាយ និងបតចះបតចង់

បយើងមានបំណងកាលជាយជាធនាគារមួយកដលបបជាពលរដ្ឋកម្ខុជាបជឿទុកចិត្ ក្ខុង

វិជាជ
ជា្ វី ៈខ្ស់ និងបបច្ចកវិទយា
ជា ទំបនើបបំផត
ុ ក្ង
ខុ វិសយ
័ ធនាគារសបមាប់ទាំងអស់គា្ជា។

បោយបបច្ចកវិទជាយាទំបនើបបំផុត និងងាយបសួលក្ខុងការទទួលបាននូវបសវាកម្ម។
ការបំបពញតបមរូវការបសវាធនាគារ្្ជាល់ខលៃលួន និងបសវាធនាគារសបមាប់អាជីវកម្ម
របស់ពួកគាត់ផងកដរ។

សបមាប់ខលៃលួន និងបបបទសជាតិ តាមរយៈការផ្ល់បសវាធនាគារបបកបបោយជំនាញ
បយើងចាត់ទុកខលៃលួនឯងថា ជាមដគូដ៏ល្អមួយសបមាប់សហគមន៍កម្ខុជា ក៏ដូចជា

អាជីវកម្ម និងបុគ្គលឯកជនផងកដរ។ បយើងបៅទីបនះបដើមជាបីបបបមើបសវាកម្មជូន
បបបទសកម្ខុជា។

គុណតមម្របស់នយើង
សុចរិតភាព និងនសចក្នតី ោរព

ការចូលរួមចំណណក

ធនាគារ កដលបតរូវបបបមើបសវាជូនអតិថិជនទាំងអស់បបកបបោយភាពសុចរិត

បបបទសកម្ខុជា។ បយើងចង់បដើរតួនាទីកដលផ្ល់សារបបបយជន៍សបមាប់ការរស់បៅ

បៅធនាគារ ABA បយើងចាត់ទុកចំណុចបនះជាការទទួលខុសបតរូវខ្ស់របស់
និងបសចក្ីបគារព។

បៅធនាគារ ABA បយើងមានបំណងចូលរួមចំកណកបធវើឲជាយកាន់កតបបបសើរសបមាប់
របស់អតិថិជន និងសបមាប់អនាគតរបស់បបបទសទាំងមូល។

ទំនុកចិត្ និងភាពជាមៃគូ

និរន្រភាព និងការរីកចន្មើន

បលាកអ្ក។ បយើងខិតខំបធវើខលៃលួនឲជាយកាលជាយជាមដគូដ៏ល្អកដលអតិថិជនរបស់បយើង

កម្ខុជា បពមទាំងបបបទសកម្ខុជាផងកដរ។ បយើងសូមបងា្ជាញនូវការបប្ជា្ជាចិត្

បៅធនាគារ ABA បយើ ង បៅទី ប នះបដើ ម ជា ប ី ជ ួ យ សបមរួ ល និ ង ជាជំនួយការរបស់

អាចបជឿទុកចិត្បាន។

បៅធនាគារ ABA បយើងកតងកតគិតគូរអំពីអនាគតរបស់ធនាគារ និងបបជាពលរដ្ឋ

ដ៏បមាះមុតដូចគា្ ចំបោះបុគ្គលិក ក៏ដូចជាអតិថជ
ិ នរបស់បយើងផងកដរ។ បនះគឺជា

វិធសា
ី សស្មយ
ួ កដលអាចឲជាយបយើង្នាបាននូវការរីកចបបមើនបបកបបោយនិរន្រភាព
របស់ធនាគារ។

គុណភាពមននសវាកម្ម

្កមសតីលធម៌ និងសុជតីវធម៌

បៅធនាគារ ABA បយើងខិតខំកសវងរកដំបណះបសាយ បដើមជាបីបឆលៃើយតបចំបោះ

បៅធនាគារ ABA បយើងមានការយកចិត្ទុកោក់ចំបោះការទទួលខុសបតរូវកផ្ក

បបកប បោយទំនុកចិត្ និងមានបបច្ចកវិទជាយាទំបនើបបំផុតសបមាប់អតិថិជនកម្ខុជា

និងគា្ជា បពមទាំងអវីបគប់យ៉ជាងកដលបយើងកំពុងបធវើទាំងបៅក្ខុង និងបបរៅធនាគារ។

រាល់តបមរូវការបសវាធនាគារទាំងអស់។ បយើងមានបំណងផ្ល់បសវាកម្មធនាគារ
ទាំងអស់ ទាំងមា្ជាស់គណនី្្ជាល់ខលៃលួន និងមា្ជាស់គណនីអាជីវកម្ម។

សង្គម។ បយើងនរឹងអនុវត្ស្ង់ោរបកមសីលធម៌ខ្ស់ និងមានសុជីវធម៌រវាងគា្ជា

ទាំងបនះគឺជាបគាលការណ៍កដលបបងកើតប�ើងជាមូលោ្ជានបគរឹះសបមាប់ទំនាក់ទំនង
បបចាំមថងៃ ជាមួយអតិថិជន និងសហគមន៍កដលបយើងកំពុងផ្ល់បសវាជូន ក៏ដូចជា
ជាមួយបុគ្គលិករបស់បយើងផងកដរ។

5

ការគូសបញ្ជ្រក់អំពសា
ី ្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ
គិតបតរឹមមថងៃទ3
ី 1 កខធ្ូ

ឆ្ជាំសារបពើពន្ធ
2012

ឆ្ជាំសារបពើពន្ធ
2013

ឆ្ជាំសារបពើពន្ធ
2014

ឆ្ជាំសារបពើពន្ធ
2015

ភាគរយបកើនប�ើង/ថយចុះ

(ឆ្ជាំ2015 បធៀបនរឹងឆ្ជាំ2014)

គណនីលទ្ធផល (គិតជាលានដុលារលជា អាបមរិក)
ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ

8.5

11.4

17.8

32

80%

ចំណូលមថលៃបសវា និងកមបមបជើងសារសុទ្ធ

2.9

4.5

6.8

8.3

22%

ចំបណញសុទ្ធ

3.4

4.0

7.5

15.9

113%

បបាក់បបញ្ញើសរុប

224.2

276.9

433.4

654.4

51%

ឥណទានដុលសរុប

141.3

179.3

271.5

483.7

78%

មូលធនភាគទុន

36.0

36.0

44.7

52.6

18%

ចំណូលរកជាសាទុក និងមូលធនបបមុងបផជាេងបទៀត

1.48

5.53

19.3

47.4

145%

បទពជាយសកម្មសរុប

265

323

505

805.6

60%

ROAE, %

9.5

10.2

14.2

19.5

37%

ROAA, %

1.5

1.4

1.8

2.4

36%

កបមិតការបបាក់សុទ្ធ %

4.8

4.9

5.7

6.3

11%

60.8

59.0

59.9

46.4

-23%

56.3

50.6

55

54.1

-2%

63

64.7

62.6

73.9

18%

22.4

20.6

22.2

20.9

-6%

អនុបាតបសាធនភាព

17.1

16.2

16.7

15.8

-5%

មូលនិធមា្
ិ ជាស់ហ៊ុនបធៀបនរឹងបទពជាយសកម្មសរុប %

14.1

12.8

12.7

12.4

-2%

ឥណទានបិទដំបណើរការបធៀបនរឹងឥណទានសរុប %

2.5

3.66

0.3

0.1

-67%

សំវិ្នធន/ឥណទានសរុប %

1.6

2.0

1.2

1.1

-11%

11

17

25

33

32%

313

444

702

1017

45%

41

57

88

128

45%

146

163

237

338

43%

35,208

41,885

55,531

85,607

54%

2,959

4,650

7,966

14,700

85%

តារាងតុលជាយការ (គិតជាលានដុលាលជារអាបមរិក)

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគនលៃរឹះ (%)
លទ្ធភាពទទួលបានបបាក់ចំបណញ

មថលៃបដើម/ចំណូល %
មូលនិធិ និងសន្ទនីយ
អនុបាតសាច់បបាក់ងាយបសួល %
បបាក់បបញ្ញើបធៀបនរឹងឥណទានសរុប
បទពជាយសកម្មសន្ទនីយ/បទពជាយសកម្មសរុប%
មូលធនកម្ម

គុណភាពបទពជាយសកម្ម

ព័ត៌មានទូបៅ
ចំនួនសាខា
ចំនួនបុគ្គលិក
ចំនួនមា៉ជាសុីន ATM
ចំនួនមា៉ជាសុីនឆូតកាត
ចំនួនអ្កោក់បបាក់បបញ្ញើ
ចំនួនអ្កខ្ចីបបាក់
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លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
្ទព្យសកម្ម

្រាក់ចំនណញសុទ្ធ

គិតជាលានដុលាលជារអាបមរិក

គិតជាលានដុលាលជារអាបមរិក

805

323

505

2012 2013

2014

265

15.9

បកើនប�ើង 60%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

2014

2015

4.0

7.5

2012 2013

2014

3.4

្រាក់បនញ្ញើ

្រាក់កម្ចតី

គិតជាលានដុលាលជារអាបមរិក

គិតជាលានដុលាលជារអាបមរិក

654

277

433

2012 2013

2014

224

2015

179

272

2012 2013

2014

141

ភាគហ៊ុនរបស់ម្្ស់ភាគទុន

ចំនួនគណនតី

គិតជាលានដុលាលជារអាបមរិក

គិតជាោន់

100

37.5 41.5
2012 2013

64.0
2014

បកើនប�ើង 56%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

2014

2015

2014

2015

484

បកើនប�ើង 51%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

2014

បកើនប�ើង 113%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

បកើនប�ើង 78%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

2014

2015

85.6

35.2 41.9
2012 2013

55.5
2014

បកើនប�ើង 54%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

2014

2015

7

ព័ត៌មានទូទៅ
អ្កដាក់្រាក់បនញ្ញើសរុប

អ្កខ្ចតីសរុប

គិតជាោន់

គិតជាោន់

85.6

14.7

55.5

7.9

41.9

4.6

35.2

2.9
បកើនប�ើង 54%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

បកើនប�ើង 86%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

2014

2012

2013

2014

2015

2014

2012

សាខាសរុប

2013

2014

2015

បុគ្គលិកសរុប

33

1,017

25

702

17

444
313

11
បកើនប�ើង 32%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

បកើនប�ើង 45%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

2014

2012

8

2013

2014

2015

2014

2012

2013

2014

2015

ម៉្សុតីននអធតីអលឹមសរុប

ម៉្សុតីនឆូតកាតសរុប

128

338
237

88
163

57
41

146

បកើនប�ើង 46%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

បកើនប�ើង 43%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

2014

2012

2013

2014

2015

2014

2012

កាតរាននចញសរុប

2013

2014

2015

អ្កន្បើ្រាស់ iBanking

គិតជាោន់

គិតជាោន់

74.2

36.9
24.1

39.2
26.1

13.9
7.7

18.5

បកើនប�ើង 53%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

បកើនប�ើង 89%
បបបៀបបធៀបនរឹងឆ្ជាំ

2014

2014

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015
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សមិទ្ធផលក្នុងឆ្ន្រំ 2015
ការវិននិ ោគថ្មតីពតីម្ស់ភាគហ៊ុន

ពានរង្្ន់កិតិ្យសជាធនាោរល្អបំផុតពតី EUROMONEY

ធនាគារ ABA បានទទួ ល ទរឹ ក

ធនាគារ ABA បតរូ វ បានឧបទ្ទ ស នាមថាជា

លានដុ លា ល ជា រ ពី ធ នាគារជាតិ ម ន

2015” បោយទសជាេនាវដ្ដីហិរញ្ញវត្ខុលជាបីលជាបាញ

បបាក់វិនិបយគបកន្មចំនួន 20

“ធនាគារល្អបបបសើរបំផុតបៅកម្ខុជាបបចាំឆ្ជាំ

កាណោ។ បៅក្ង
ខុ កិចប្ច ពមបបពៀង

មួយបឈា្ះជា Euromoney។ ោនរងា្ន
ជា ក
់ ត
ិ យ
ិ្ ស

បានបបងកើនភាគហ៊ុនរបស់ខលៃលួនបៅក្ខុងធនាគារ ABA ពី 30% បៅដល់

បនះតាំងពីឆ្ជាំ2014 បហើយបតរូវបានផ្ដល់ជូនធនាគារ ABA ជាថ្មីម្ដងបទៀត

មូ ល ោ្ ជា ន បដើ ម ទុ ន បកន្ ម កដលចាំ បា ច់ ក ្ ខុ ង ការរកជា សា ភាពរី ក ចបបមើ ន របស់

ខ្ស់ និងបសវាបបបមើអតិថិជនវិបសសបលើសបគរបស់ធនាគារ ABA។

បនះ ធនាគារជាតិម នកាណោ

42%។ ការបកន្មទរឹកបបាក់បលើកចុងបបកាយបនះ មានបគាលបំណងផ្ដល់

ធនាគារ ABA សបមាប់ ប បបើ ប បាស់ ប ៅក្ ខុ ង ការពបងី ក សាខា និ ង បបងក ើ ន

បនះកដលជាោនរងា្ជាន់ទីពីរផ្ដល់ឲជាយទសជាេនាវដ្ដី

បោយសារកតភាពដូចគា្ជាមនការផ្ដល់ជូនផលិតផលបបកបបោយបបច្ចកវិទជាយា

ឥណទានដល់វិស័យឯកជនកដលមានការរីកចបបមើនយ៉ជាងឆប់រហ័សបៅ

ក្ខុងបបបទសកម្ខុជា។

កិច្ចសហ្បតិបត្ិការជាមួយនវបសាយត៍ BOOKING.COM

ធនាគារ ABA បានបធវើកិច្ចសហ-

ទសជា េ នាវដ្ដ ី Global Finance បានផ្ដ ល ់

Booking.com បដើ ម ជា ប ី ផ ្ដ ល ់ កា រ

កដលមានទី ផ ជា សា របលចប្ល ជា រ ជាងបគបៅក្ ខុ ង

បបតិបត្ិការជាមួយបវបសាយត៍

បញ្ចខុះតមមលៃចំនួន 6% ដល់អ្ក

បបបើបបាស់ប័ណ្ណសបមាប់មថលៃសណ្ជាគារបោយបបបើបបាស់ប័ណ្ណ ABA Visa ឬ

MasterCard។ បច្ចខុបជាបន្បនះ អ្កបបបើបបាស់ប័ណ្ណទទួលបានអត្បបបយជន៍

ោនរងា្ ជា ន ់ ធ នាគារ ABA ថាជា

“ធនាគារ

បបបទសកម្ខុជាបបចាំឆ្ជាំ2015”។ គណៈវិនិច្័យ
មននិពន្ធ នាយករបស់ទសជាេនាវដ្ដី Global

Finance បបជើសបរីសធនាគារ ABA ជាធនាគារ

កាន់កតបបចើន។ បោយមានដំបណើរការជាលក្ណៈអន្រជាតិ បវបសាយត៍

ទទួលជ័យលាភីបបចាំបបបទសបោយកផ្អកបលើលក្ណៈវិនិច្័យបផជាេងៗ ដូចជា

បបបទស។ Booking.com គឺជាបវបសាយត៍នាំមុខបគបៅក្ខុងពិភពបលាកកផ្ក

ចំបណញទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាសស្ បសវាបបបមើអតិថិជន និងការោក់ឲជាយ

Booking.com មានបបបមើបសវាជាមួយនរឹងភាសាចំនួនជាង 40 បៅក្ខុង 224

កក់សណ្ជាគារតាមអនឡាញ។
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ពានរង្្ន់ពតី GLOBAL FINANCE

ការរីកចបបមើនគួរឲជាយកត់សមា្ជាល់បលើបទពជាយសកម្មលទ្ធភាពទទួលបានបបាក់
បបបើបបាស់នូវផលិតផលបបកបបោយភាពមច្បបឌិតជាបបចើនបទៀតផងកដរ។

ការចាប់នផដើមនចញប័ណ្ណ UNIONPAY

ការព្ងតីកបណ្្ញសាខា

ប័ណ្ណអន្រជាតិ UnionPay មានផ្ដល់ជូនបៅ

សាខាថ្មីចំនួនបបាំបីកដលបានបបើកបៅក្ខុងឆ្ជាំ 2015

Bank អាចោក់ោកជាយបស្ើសុំប័ណ្ណ UnionPay

ចំនួនបបាំបៅតាមបណ្ជាបសុកបផជាេងៗ។ ការបបើក

ធនាគារ ABA។ អតិថិជនមនធនាគារ ABA

បោយឥតគិតមថលៃ និងចូលរួមបៅក្ខុងកម្មវិធី
ទូទាត់ធប
ំ ផ
ំ ត
ុ ទីពរី បៅក្ង
ខុ ពិភពបលាក។ បោយ

ក្ខុងបនាះសាខាចំនួនបីបានបបើកបៅក្ខុងបកុងធំៗ និង

សាខាកដលអាចបធវើដំប ណើរបោយបថ្មើប ជើងបៅតាម
ភូមិ និងតំបន់ោច់បសយ៉ល
ជា ទាំងបនះជួយឲជាយបបជាជន

មានការបបបើបបាស់យ៉ជាងទូលំទូលាយបោយអ្កជំនួញចំនួនជាង 6.4 លាន

រស់ ប ៅក្ ខុ ង តំ ប ន់ អា ចបបបើ ប បាស់ ប សវាហិ រ ញ្ញ វ ត្ ខុ ក ដលមានគុ ណ ភាពខ្ ស ់

ផ្ដលន
់ វូ ជបបមើសវិធសា
ី សស្ទទា
ូ ត់កាន់កតបបចើនសបមាប់អក
្ បបបើបបាស់បណ
័ ្ណ ABA។

បបាក់ និងប័ណ្ណទូទាត់ និងបសវាបផជាេងៗបទៀត។ ការបបើកសាខាទាំងបនះក៏

នាក់ និងទូ ATM ចំនួន1.4 លានកកនលៃង ប័ណ្ណ UnionPay របស់ធនាគារ ABA

និងបសវាធនាគារបពញបលញ ដូចជាបសវាបបាក់បបញ្ញើ ឥណទាន បសវាបផញើ
ជួយដល់ធនាគារ ABA បៅក្ខុងការបំបពញតបមរូវការសកម្មភាពអាជីវកម្ម

កដលកាន់កតមានការរីកចបបមើនបៅក្ខុងតំបន់ទាំងបនាះ និងបបងកើនមូលោ្ជាន
អតិថិជនរបស់បយើងផងកដរ។

ការដាក់ឲ្យន្បើ្រាស់នសវាធនាោរតាម្បព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត

ធនាគារ ABA បានោក់ឲជាយបបបើបបាស់បសវា

ការចូលរួមក្នុងបណ្្ញម៉្សុតីន ATM EASY CASH

ធនាគារ ABA បានចូលរួមជាមួយ Easy Cash កដល

ABA Mobile ជាផលៃូវការ កដលជាកម្មវិធីបសវា

ជាបណ្ជាញមា៉ជាសុីន ATM ធំជាងបគបៅក្ខុងបបបទស

ក្ង
ខុ បបបទសកម្ជា
ខុ ។ កម្មវធ
ិ បី នះបតរូវបានផ្ដលជ
់ ន
ូ

អ្កបបបើបបាស់ប័ណ្ណរបស់ខលៃលួន។ គំនិតផ្ដលួចបផ្ដើមបនះបធវើ

ធនាគារទូរស័ព្ទចល័តបពញបលញដំបូងបគបៅ
បោយឥតគិតមថលៃ។ បនា្ជាប់ពីដំប�ើងកម្មវិធីបនះ

អតិថិជនរបស់ធនាគារ ABA អាចចូលបៅបតរួត

ពិនិតជាយទិន្ន័យគណបនយជាយរបស់ខលៃលួនបបបើបបាស់

បសវាធនាគារយ៉ជាងងាយបសួល និងទទួលបានព័ត៌មានជាបបចាំអំពីរាល់

បបតិបត្ិការបផជាេងៗ។ បៅបពលបនះ បលាកអ្កអាចទាញយកកម្មវិធីបនះ
បោយឥតគិតមថលៃពី App Store របស់ Apple ឬ Play Store របស់ Google។

កម្ខុជា បដើមជាបីបធវើឲជាយកាន់កតមានភាពងាយបសួលដល់

ឲជាយអ្កបបបើបបាស់ប័ណ្ណ VISA របស់ធនាគារកាន់កត
មានភាពងាយបសួ ល ក្ ខុ ង ការចូ ល បៅបតរួ ត ពិ ន ិ ត ជា យ

គណនីរបស់ខលៃលួនតាមរយៈមា៉ជាសុីន ATM កាន់កតបបចើនកដលបបបើបបាស់រួមគា្ជា
បោយធនាគារមដគូបផជាេងៗបៅក្ខុងបបបទសកម្ខុជា។ ចាប់ពីបពលបនះតបៅ
អ្កបបបើបបាស់បណ
័ ្ណ VISA របស់ធនាគារ ABA អាចដកសាច់បបាក់ ឬបតរួតពិនត
ិ យជា

សមតុលជាយគណនីរបស់ខលៃលួនបៅមា៉ជាសុីន ATM កដលជាសមាជិកបណ្ជាញ Easy
Cash ណមួយក្ខុងតមមលៃបសវាទាបសមរមជាយ។
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ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
ធ��រ China Construction Bank
(�បេទសចិន) និង Standard Chartered Bank
(�បេទសៃថ) �ន��យ�ៃដគូសហ�បតិបត�ិ�រ
របស់ធ��រ ABA។
ក��ង�រអភិវឌ��ន៍យុទ���ស��គប់�គង
�និភ័យរបស់ខ�ន ធ��រ ABA �នបេង�ើត
�យក��ន�គប់�គង�និភ័យ េដើម��ី�ច
�យតំៃលផលប៉ះ�ល់ែដល�ច�ក់ព័ន�នឹង
�និភ័យ ឥណ�ន ទីផ��រ សន�នីយ
និង�បតិបត�ិ�រ។
េ�យ�ន�រ��ស់ប�រយុទ���ស�ថ�ីមួយ
និងេ�ក��ងវ�ធ��ស�
ី
សង�ម និងេសដ�កិច�
េ�ះ ធ��រ ABA �នែកស�ម�ល
កម�វ�ធីមី�ក��ជីវកម�ពិេសសែដលផ�ល់ជូន
អតិថិជននូវលក�ខណ��ន់ែតល��បេសើរ
�េ�ចើន េបើេ�បៀបេធៀបេ�នឹង�គឹះ��នមី�ក�
ហិរ��វត�� និងធ��រេផ��ងេទៀត។

ធ��រ Vietcom Bank (េវៀត�ម)
�នបែន�មេ�ក��ងប��ញធ��រ
ទំ�ក់ទំនង។
ទស���វដ�ីធ��រ និងហិរ��វត���សុី
េ��បេទសសិង�បុរ��នផ�ល់រ��ន់ដល់
ធ��រ ABA � “ធ��រលក់�យ�ប�ំ
��ំេ�កម���”។

ធ��រេនះ�នបេង�ើតវត��នរបស់ខ�ន
េ�ប��េខត��� េ�យ�នបេង�ើត
��ថ�ីមួយេ�ក��ងេខត�កំពង់�ម។
េបើក��ក��លែដល�មជ��មណ�ល
ធ��រដ៏សំ�ន់បំផុតស��ប់�ជីវកម�
និងអតិថិជនសំ�ន់បំផុតរបស់ធ��រ
េ�ចំក��ល�ជ�នីភ�ំេពញ
ធ��រ ABA �ន��យ���ប័នហិរ��វត��
ដំបូងេគេ�កម���ែដល�ប់េ��ះ�
ធ��រលក់�យ�ប�ំ��ំពទស�
ី
��វដ�ីធ��រ
និងហិរ��វត���សុី េ��បេទសសិង�បុរ�។

ធ��រ ABA �នេបើកដំេណើរ�រ��
ែដល�នផ�ល់េស�េពញេលញចំនួន
��ំមួយេ�ក��ង �កុង�េ�� េខត��ែកវ
�កុង�ពះសីហនុ ស��ត់េ�មេ�
ស��ត់ច��រអំេ� និងេខត�កំពង់ស�ឺ។
ធ��រ ABA �ន�ក់ឲ��ដំេណើរ�រ��សុីន�ក់
�ច់��ក់បេ�មើេស�ខ��នឯងែដលរួមប���ល�ំង
លក�ណៈពិេសសៃន�រ�ក់��ក់បេ��ើ និង�រទូ�ត់
�ន 24េ��ងក��ងមួយៃថ� និង7ៃថ�ក�ងមួយស��ហ៍។
ធ��រ ABA �ន�ក់ឲ��ដំេណើរ�រ�ផ��វ�រ
នូវកម�វ�ធីប���ះតៃម� ABA Point ស��ប់��ស់
�តដ៏�នតៃម��ំងអស់។

វត��ន ATM �នព�ងីកេស�កម�
ចំនួន 30% ែដល�ំឲ���ន��សុីន ATM
សរុបចំនួន 41កែន�ង។

2013

2012

2011
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ធ��រ ABA គឺ�ធ��រកម���ទីមួយែដល
�រ�រ��ស់ប័ណ� VISA និង MasterCard
េ�យេ�បើ��ស់េស� 3D-SECURE។

េ��ត�រយកចិត�ទុក�ក់ខ�សេលើ
់ �រ
ចំ�យជួសជុល���រ��ល័យក��ល
របស់ធ��រេ�យបេង�ើនវត��នេ�ក��ង
េខត�េសៀម�ប�មរយៈ�រ��ស់ប�រទី�ំង
េ��ន់�រ��ល័យែដលធំ�ងមុន។
េ�ង�មែផន�រព�ងីក�� និង
ប��ញ ATM របស់ខ�ន ធ��រ ABA
�នេបើក��មួយេទៀតេ�ស�ឹង�នជ័យ
ក��ង�ជ�នីភ�ំេពញ។

ធ��រ ABA �នឈ�ះ�នរ��ន់
“ែផ�កបេច�កវ�ទ�� និង�បតិបត�ិ�រធ��រ
ក��ង�សុកពី�ប�ំ��ំេ�កម���” ពីទស���វដ�ី
ធ��រ និងហិរ��វត���សុី (�បេទសសិង�បុរ�)។
ធ��រ ABA �ន�ក់ឲ��ដំេណើរ�រ
េស��ទិ�ព ABA Priority
លំ�ប់ខ�ស់ថ�ីមួយស��ប់អតិថិជន
ដ៏�នតៃម�ខ�ស់របស់ខ�ន។

ធ��រ ABA �ន�ប់េផ�ើម�ន�បតិបត�ិ�ររបស់ខ�ន�មួយ IME
ែដល��កុមហ៊ុនផ�ល់េស�េផ�រ��ក់អន�រ�តិពី�បេទស
��េឡសុី ក��ងេ�លបំណងផ�ល់ឲ��អតិថិជននូវប��ញបែន�ម
ស��ប់េផ�ើ និងទទួល��ក់ពី និងេ��ន់�បេទសេ��។
ធ��រ ABA �នចុះកិច��ពមេ�ពៀង�មួយ�កុមហ៊ុនចិនេ��ះ
UnionPay International។ កិច�សហ�បតិបត�ិ�រេនះ អនុ��ត
ឲ��ធ��រ ABA �ចេចញ និងទទួលយក�ត China UnionPay
េ��ម���ប័ណ��កុមហ៊ុន UnionPay International។

ធ��រ ABA �ន�ក់ឲ��េ�បើ��ស់េ�យេ�គជ័យនូវ
កម�វ�ធី ABA Mobile ែដល�កម�វ�ធីធ��រ�មទូរស័ព�
ចល័តេពញេលញដំបូងេគមួយេ�ក��ង�បេទសកម���។
ធ��រ ABA �ប់េផ�ើមេចញ�ត UnionPay
International (UPI) និង��យ�អ�កេចញ�ត UPI
ធំ�ងេគបំផុតេ�កម���។

ធ��រ ABA �ត�វ�នឧេទ�ស�ម�
“ធ��រេឆ�ើម�ប�ំ�”�ំ េ�យទស���វដ�ី The Banker។

ទស���វដ�ី Euromoney ផ�ល់�នរ��ន់ជូនធ��រ ABA �
� “ធ��រល��បេសើរបំផុតេ�កម����ប�ំ�2
�ំ 015”

ធ��រ ABA �ត�វ�នឧេទ�ស�ម�
“ធ��រល��បេសើរបំផុតេ�ក��ង�បេទសកម���
េ���ំ2014” េ�យទស���វដ�ីហិរ��វត��
Euromoney។

2014

ធ��រ ABA �នចូលរួម�មួយ Easy Cash ែដល�
ប��ញ��សុីន ATM ធំ�ងេគបំផុតេ�ក��ង�បេទសកម���។
គំនិតផ��ចេផ�ើមេនះ អនុ��តឲ��អ�ក�ន់ប័ណ� VISA របស់
ធ��រ ABA ចូលេ�េ�បើ��ស់គណនីធ��រ ABA របស់ខ�ន
�មរយៈ��សុីន ATM របស់ធ��រ�ៃដគូ។

ទស���វដ�ី Global Finance ឧេទ�ស�មធ��រ ABA
�� “ធ��រែដល�នទីផ��រេលចេ��រ�ងេគេ�ក��ង
�បេទសកម����ប�ំ�2
�ំ 015”

2015

ធ��រ ABA �នកំេណើន 56% េ�ក��ងក�មិត
�ទព��សកម� ែដលេកើនដល់ក�មិតខ�ស់បំផុត
គួរឲ��កត់ស��ល់គឺកន�ះ�នដុ��រ�េមរ�ក។

កិច�សហ�បតិបត�ិ�រ�មួយេគហទំព័រ Booking.com
ផ�ល់ជូន�រប���ះតៃម�ពិេសសចំនួន 6%ដល់អ�ក�ន់
�តរបស់ធ��រ ABA

ធ��រ�តិៃន����ន��យ��គទុនិករបស់ធ��រ ABA
េ�ក��ងែខកក�� ��2
ំ 014។ �រចូលរួមេនះ �ំមកនូវ
អត��បេ�ជន៍ និងឱ�ស�េ�ចើនដល់ធ��រ ABA។

��ថ�ីចំនួន��ំបី�ត�វ�នេបើកឲ��ដំេណើរ�រ
ែដលក��ងេ�ះ��ចំនួន��ំេ�ក�មិត�សុក
ក��ងតំបន់ជនបទ។

ធ��រ ABA �នេបើកដំេណើរ�រ��ថ�ីចំនួន��ំបី។
េនះគឺ��រព�ងីកប��ញដ៏ធំបំផុតរបស់ធ��រ ABA
េ�ក��ងរយៈេពលមួយ��ំ។

ធ��រ�តិៃន���បេង�ើន�គទុន
របស់ខ�នេ�ក��ងធ��រ ABA រហូតដល់ 42%។
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ការក្រលម្អជាប្រាំ
ការ្គប់្គងធនធានមនុស្ស
បោយសារការរីកចបបមើនមនបណ្សា
ជា ខា
កាន់កតទូលំទូលាយ បយើងក៏បានបន្

បបងកើនធន្នមនុសជាេរបស់បយើងផង

កដរ។ បៅកខធ្ូ ឆ្ជាំ2015 បយើងបាន

ឈានដល់កបមិតកំណត់ចំនួនបុគ្គលិក

កដលមានចំនួន 1,000 នាក់ បហើយបៅ
ចុងឆ្ជាំបនះ បយើងមានចំនួនសមាជិក
បុគ្គលិក សរុបចំនួន 1,017 នាក់។

បដើ ម ជា ប ី ប បជើ ស បរី ស បុ គ ្គ ល ិ ក វិ ជា ្ ជា ជ ី វ ៈកខ្ម រ

កផ្ ក ធន្នមនុ ស ជា េ របស់ ប យើ ង បាន
បរៀបចំបវទិកាការងារបៅក្ខុងបណ្ជាបខត្

ចំនួនបី (បនា្ជាយមានជ័យ បាត់ដំបង និងតាកកវ) បពមទាំងរាជ្នីភ្ំបពញ។ ជំនាញការ

របស់បយើងបានកំណត់បគាលបៅបលើសាកលវិទជាយាល័យ និងសហគមន៍នានា បដើមជាបីបលើក
កម្ស់ការយល់ដរឹងអំពីធនាគារ ABA និងបដើមជាបីកសវងរកបបក្ភាពកដលមាន បទពិបសាធន៍

និងមហិច្តាការងារបំផុត។ បសចក្ដីបបកាសបបជើសបរីសបុគ្គលិកបានផជាេពវផជាសាយបលើស
ពីបកុមបគាលបៅបៅបទៀត បោយជួយបលើកកម្សឲ
់ យជា មានទំនាក់ទន
ំ ងល្អ បហើយបបងកត
ើ បាន
ជាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់ជាមួយសា្រណជនបៅក្ខុងតំបន់ទាំងបនាះ។ បសបបពល

ជាមួយគា្ជាបនះកដរបបក្ភាពចំនួន 31% បៅក្ខុងធនាគារ បតរូវបានបបជើសបរីសយក តាមរយៈ
បបក្ភាពមផ្ទក្ខុង (198 មុខតំកណង)។

បដើមជាបីជាការបលើកកម្ស់ដ៏សំខាន់មួយបទៀតចំបោះការបគប់បគងធន្នមនុសជាេ បយើង
បានជំរុញឲជាយមានកម្មវិធីបណ្ដដះបណ្ជាល និងអភិវឌជាឍន៍សមត្ភាពផងកដរ។ បយើងបាន
ជំរុញឲជាយមានកម្មវិធីបបគល់មុខតំកណងថ្មី បដើមជាបីផ្ដល់មុខតំកណងសក្ដិសមបំផុតដល់
សមាជិកបុគ្គលិកថ្មី បហើយកណនាំឲជាយបមើលបសៀវបៅ មគ្គខុបទសបឋម កដលជាឯកសារ
កណនាំសបមាប់បុគ្គលិកថ្មីៗឲជាយកសវងយល់បកន្មអំពីបបវត្ិ និងបទបញ្ជាមផ្ទក្ខុងរបស់
ធនាគារ ABA។ បយើងក៏បានបរៀបចំកម្មវធ
ិ បី បគល់មខ
ុ តំកណងទូបៅ និងការបណ្ដះដ បណ្ល
ជា
បបច្ចកបទសកដលបធវើប�ើងបោយអ្កឯកបទសផងកដរ។
បោយបបកាន់យកនូវទសជាេនៈបបើកចំហរទទួលយកគំនិតបយបល់ និងបបច្ចកបទសថ្មីៗ
បយើងបានបន្បញ្ូនសមាជិកបុគ្គលិកបៅចូលរួមក្ខុងវគ្គបណ្ដដះបណ្ជាលនានា ជាមួយបគរូ
បណ្ដដះបណ្ជាលខាងបបរៅបដើមជាប្
ី លជាស់ប្ដូរជំនាញឯកបទស និងទទួលយកចំបណះដរឹងថ្មីៗ ពី
វិជាជ
ជា្ វី ៈការងារទាំងបនាះផងកដរ។ ជាមធជាយម បុគល
្គ ក
ិ នីមយ
ួ ៗបានឆលៃងកាត់វគ្គបណ្ដះដ បណ្ល
ជា
ចំនួន ពីរដងក្ខុងមួយឆ្ជាំ។
សកម្មភាពទាំងបនះ ជួយបធវើឲជាយបរិយកាសការងារកាន់កតល្អបបបសើរ ដូបច្ះបុគ្គលិក
ទាំងអស់របស់ ធនាគារ ABA សុទ្ធកតជាធនាគារិកជំនាញកដលភាគទុនិក និងអតិថិជន
របស់បយើងពិតជាអាចពរឹងោក់បាន។

្បព័ន្ធប័ណ្ណពិន្ទនុវាយតមម្បុគ្គលិក
បៅឆ្ជាំ2015 ធនាគារ ABA បានបញ្ចប់ការអនុវត្បបព័ន្ធ IBSC បៅកបមិតសាខាតាមរយៈ

ការកណនាំអំពី KPIs តាមតបមរូវការដល់បបបភទបុគ្គលិកទាំងអស់បៅក្ខុងសាខារបស់

បយើង។ បនះមានន័យថា បយើងអាចបបបើបបាស់យុទ្ធសាសស្របស់ធនាគារ ABA តាមរយៈ
KPIs គិតតាមបរិមាណ និងគុណភាពបោយកំណត់បគាលបៅោក់ព័ន្ធបៅបដើមឆ្ជាំ

បហើយតាមោន និងវាស់កវងសមិទ្ធផលរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ជាបរៀងរាល់បតីមាស។

បលើសពីបនះបៅបទៀត ដំបណើរការទាំងមូលសុទក្ធ តបធវបើ �ើងបោយសវយ
័ បបវត្ិ និងមិនចាំបាច់
បតរូវការកិច្ចអន្រាគមន៍ពីមនុសជាេប�ើយ។

14

T

LEN

EL
EXC

D

OO

YG
VER

R
AVE

E
AG

OR

PO

LE

RIB

TER

ការ្គប់្គងហានិភ័យបរិសា្ន និងសង្គម
បៅកខបមសា ធនាគារ ABA បានោក់ឲជាយដំបណើរការគបបមាងមួយោក់ព័ន្ធនរឹងការអនុវត្

បបព័ន្ធបគប់បគងហានិភ័យបរិសា្ជាន និងសង្គម (ESRM) បោយសហបបតិបត្ិការជាមួយ
DEG (អាលលៃឺម៉ង់) និង FI Konsult s.r.o. (សហរដ្ឋអាបមរិក)។ បគាលបំណងចុងបបកាយ

មនការអនុ វ ត្ ប បព័ ន ្ធ ប នះ គឺ ប ដើ ម ជា ប ី ្ នាថាសកម្ម ភា ពផ្ដ ល ់ ក ម្ច ី រ បស់ ប យើ ង បសបតាម
បគាលនបយបាយ ESRM របស់បយើង បោយប្្ជាតជាសំខាន់បលើបញ្ជាបរិសា្ជាន និងសង្គម
ោក់ព័ន្ធនរឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញបជាបទានដល់អតិថិជន បដើមជាបីបបងកើតឱកាសឲជាយបានបបចើនជា

អតិបរមា សបមាប់ការអភិវឌជាឍបសដ្ឋកិច្ចបបកបបោយទំនួលខុសបតរូវចំបោះបរិសា្ជាន និង
សង្គ ម ។ បលើ ស ពី ប នះបទៀត ESRM ក៏ អា ចជួ យ ឲជា យ បយើ ង កាត់ ប ន្ យ ជាអតិ ប រមានូ វ

ផលប៉ះោល់របស់ធនាគារ ABA បោយសារហានិភ័យ និងទំនួលខុសបតរូវកផ្កហិរញ្ញវត្ខុ
បករ្តិ៍បឈា្ជាះ និងផលៃូវចជាបាប់កដលបកើតបចញពីបរិសា្ជាន និងសង្គម ោក់ព័ន្ធនរឹងបបតិបត្ិការ

ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ខលៃលួន។ ការអនុវត្បបព័ន្ធ ESRM បងា្ជាញអំពីការសនជាយាយ៉ជាងមុតមាំចំបោះ
ហិរញ្ញវត្ខុបទបទង់ កដលជាសមាស្តុរួមបញ្ចូលមួយមនអភិបាលកិច្ចធនាគារកដលមាន
ការទទួលខុសបតរូវ។

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម
បៅក្ខុងឆ្ជាំ2015 ធនាគារ ABA បានពបងរឹងបសវាហិរញ្ញបជាបទានោណិជ្កម្មរបស់ខលៃលួន
បបកាយបពល សបងកតប�ើញតបមរូវការខ្ស់របស់អាជីវកម្មនានាសបមាប់មូលនិធិ្នា

កដលមានការចំណយទាប។ បដើមជាបីពបងរឹងបសវាហិរញ្ញវត្ខុោណិជ្កម្មបនះ បយើងបាន

ពបងីកបកុមបុគ្គលិកវិជា្ជាជីវៈកដលមានបទពិបសាធន៍ កផ្កហិរញ្ញវត្ខុោណិជ្កម្ម និង

បបតិបត្ិការបរៀបចំឯកសារោក់ព័ន្ធផងកដរ។ បហើយជាលទ្ធផលអតិថិជនរបស់បយើងអាច
រីករាយនរឹងដំបណះបសាយនីមួយៗ បៅបគប់ដំណក់កាលទាំងអស់មនសកម្មភាពនាំបចញ
នាំចូល ចាប់ពីបពលចរចាចុះកិច្ចសនជាយារហូតដល់ការទទួលបបាក់។

បៅក្ខុងអំ�ខុងបពលកដលបានរាយការណ៍ បរិមាណបបតិបត្ិការហិរញ្ញបជាបទានោណិជ្កម្ម

បានបកើនប�ើងគួរឲជាយកត់សមា្ជាល់។ បយើងបានទទួលឥណទានពីសា្ជាប័នហិរញ្ញវត្ខុអន្រជាតិ
កដលមានបករ្តិ៍បឈា្ជាះលជាបីលជាបាញជាបបចើន បពមទាំងបានពបងីកមូលោ្ជានអតិថិជនផងកដរ។

កិច្ចសហបបតិបត្ិការជាមួយធនាគារឈានមុខបគបៅអឺរ៉ុប និងអាសុី អនុញជាត
្ ឲជាយអតិថិជន
របស់បយើងពបងីកទីផជាសារ និងបណ្ជាញបបតិបត្ិការរបស់ខលៃលួនកសវងរកមដគូបានកាន់កតបបចើន
បៅក្ខុងពិភពបលាក និងកាត់បន្យហានិភ័យជាអតិបរមា។

15

ទំនួលខុស្តរូវសង្គមរបស់ធនាោរ
បោយកផ្អកបលើគុណតមមលៃស្ូលរបស់បយើង បយើងបានបន្អនុវត្បគាលនបយបាយស្ដីពី
ទំនួលខុសបតរូវសង្គមរបស់ធនាគារ (CSR) បដើមជាបីបធវើការចូលរួមចំកណកជាវិជ្មានក្ខុង
សង្គមកម្ខុជា ជាពិបសសយុវជនជំនាន់បបកាយ។
សបមាប់ឆ្ជាំទីពីរបនះ ធនាគារ ABA បានចូលរួមចំកណកក្ខុងការអភិវឌជាឍចលនាយូដូ
បៅក្ខុងបបបទសកម្ខុជា។ ជាក់កស្ដង បយើងបានកាលជាយជាអ្កឧបត្មភៃកម្មវិធីោនរងា្ជាន់
យូដូថា្ជាក់ជាតិ បបចាំឆ្ជាំ2015។ បពរឹត្ិការណ៍បនះបតរូវបានបរៀបចំប�ើងបោយមានការ
ឧបត្មភៃគាំបទពីសម្័ន្ធយូដូកម្ខុជាបៅរាជ្នីភ្ំបពញ និងចូលរួមពីសំណក់កីឡាករ
យូដូកដលមកពីបណ្ជាទីបកុង និងបខត្នានា។ តំណងរបស់ធនាគារ ABA បានចូលរួម
ក្ខុងពិធីបប�ងបបកជងយកោនរងា្ជាន់បៅពហុកីឡាោ្ជានជាតិអូឡាំពិក និងទទួលបាន
រងា្ជាន់សបមាប់អ្កទទួលបានជ័យលាភី។
បយើងបជឿជាក់យ៉ជាងមុតមាំថា ការគាំបទយុវជនជំនាន់បបកាយក្ខុងវិស័យអត្ពលកម្ម
នរឹងោំនាំមកនូវ លទ្ធផលជាវិជ្មានចំប ោះការអប់រ ំ និងរបបៀបរស់បៅរបស់យុវ ជន
ទាំងបនាះ ក៏ដូចជា ចំបោះសុខភាពជាតិទាំងមូលផងកដរ។
បៅកខមិថុនា បោយរួមគា្ជាជាមួយអាជីវកម្មក្ខុងបសុកបផជាេងៗបទៀត បយើងបានសហការ
គាំជាបទដល់កម្មវិធី “សុវត្ិភាពរបស់បយើង” កដលបរៀបចំជាផលៃូវការបោយបកុមនិសជាេិត
ឆ្ជាំទី3 មនសាកលវិទជាយាល័យហជាសាមា៉ជាន់ បដើមជាបីជួយបបងកើនការយល់ដរឹងអំពីសុវត្ិភាព
ចរាចរណ៍ផលៃូវបគាកសបមាប់សិសជាេបៅសាលាបឋមសិកជាសាតាប្្ជា។ សកម្មភាពសង្គមបនះ
បានអប់ រ ំ ក ុ មា រអំ ព ី ចជា បា ប់ ច រាចរណ៍ ផ លៃ ូ វ បគាក និ ង បងា្ ជា ញ អំ ព ី រ បបៀបយកចិ ត ្ ទ ុ ក ចិ ត ្
ចំ ប ោះកុ មា រដមទបទៀត។ គបបមាងបនះបតរូ វ បានផ្ដ លួ ច បផ្ដ ើ ម ប�ើ ង បោយនិ ស ជា េ ិ ត ឆ្ ជា ំ ទ ី 3
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មនសាកលវិទជាយាល័យហជាសាមា៉ជាន់ បៅរាជ្នីភ្ំបពញ និងចូលរួមបោយនិសជាេិតមកពី
សាកលវិទជាយាល័យបផជាេងៗបទៀត។ អ្កបរៀបចំកម្មវិធី បានបរៀបចំការបធវើបទបងា្ជាញខលៃី
មួយអំពីសុវត្ិភាពចរាចរណ៍ផលៃូវបគាក ចជាបាប់ និងបទបជាបញ្ញត្ិ មូលោ្ជានអំពីចរាចរណ៍
បពមទាំងបរៀបចំសកម្មភាពសកម្ដងតួអំពីរបបៀបកដលអាចបកើតបបគាះថា្ជាក់ចរាចរណ៍បៅបលើ
ដងផលៃូវ និងរបបៀបបងា្ជារបបគាះថា្ជាក់ចរាចរណ៍ផងកដរ។

កាលពីកខសីហា បយើងបានគាំបទដល់បពរឹត្ិការណ៍វបជាបធម៌ “បយើងរួមគា្ជាកតមួយ” បៅ
រាជ្នី ភ ្ ំ ប ពញ។ បគាលបំ ណ ងសំ ខា ន់ ម ួ យ ក្ ខុ ង ចំ ប ណមបគាលបំ ណ ងសំ ខា ន់ ៗ
បផជាេងបទៀតមនបពរឹត្ិការណ៍បនះ គឺបដើមជាបីរំឮកដល់ខួប 7ឆ្ជាំមនការចុះបញ្ីជាបបតិកភ័ណ្ឌ
ពិភពបលាករបស់បបាសាទបពះវិហារ បៅបខត្បពះវិហារ បោយអង្គការ UNESCO។
បពរឹ ត ្ ិ កា រណ៍ ប នះ ក៏ បា នផជា េ ពវ ផ ជា សា យគុ ណ តមមលៃ ច ំ ប ណះដរឹ ង និ ង ការកសវ ង យល់ អ ំ ព ី
វបជាបធម៌ជាតិ បពមទាំងតួនាទីរបស់យុវជនបៅក្ខុងការអភិរកជាេ និងកថទាំសមជាបត្ិវបជាបធម៌
ដ៏សមជាបូរកបបរបស់បបបទសកម្ខុជាផងកដរ។

បកន្មបលើការឧបត្មភៃបនះ ធនាគារ ABA រួមជាមួយគណៈកម្មការនិសជាេិតបានបរៀបចំ
សកម្មភាពសំខាន់ៗចំនួនពីរបផជាេងបទៀត គឺជាការបបកួតបបកជងគូរគំនូរ និងការបបកួត
បបកជងរូបថត បបកាមបប្នបទ។ ការបបកួតបបកជងទាំងបនះបានបគៀងគរឲជាយមានការ
ចូលរួមពីនិសជាេិតមកពីមហាវិទជាយាល័យបផជាេងៗគា្ជាបៅរាជ្នីភ្ំបពញ។
បៅវគ្គបញ្ចប់មនកម្មវិធីធនាគារ ABA រួមជាមួយអ្កបរៀបចំកម្មវិធីបានផ្ល់រងា្ជាន់ដល់
អ្កឈ្ះការបបកួតទាំងពីរ។

គុណភាពនសវា
បោយសារបសដ្ឋកិច្ចកម្ខុជាបានពបងីកយ៉ជាងឆប់រហ័ស ដូបច្ះបរិមាណបបតិបត្ិការ

អាជីវកម្ម ក៏មានការបកើនប�ើងបបចើនបៅតាមបនាះកដរ។ បនះមានន័យថា ដំបណះបសាយ

ហិរញ្ញវត្ខុកដលមានភាពបត់កបន និងការចូលបៅបបបើបបាស់គណនីធនាគារកដលអតិថិជន

អាចទុកចិត្បានគឺជាកតាដជាសំខាន់ណស់។ បនះគឺជាមូលបហតុកដលបធវើឲជាយធនាគារ ABA
ខិតខំបបរឹងកបបងអស់ពីលទ្ធភាពបដើមជាបីបលើកកម្ស់ ក៏ដូចជាជួយសបមរួលដល់អតិថិជន
ក្ខុងការចូលបៅបបបើបបាស់គណនី និងបសវាធនាគារបៅឆ្ជាំចុងបបកាយបនះ។

បយើងបានកណនាំឲជាយបបបើបបាស់បបព័ន្ធទំនាក់ទំនងអតិថិជនពហុបណ្ជាញមួយកដលបៅថា
ធនាគារឆលជាតមវ (SMART Banking)។ បបព័ន្ធបនះ ផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់បយើងនូវ
ភាពងាយបសួល និងវិធីបបបើបបាស់បសវាធនាគារជាបបចើនបទៀតជាមួយបយើងពីបណ្ជាញ

មួយបៅបណ្ញ
ជា មួយ ជាមួយនរឹងបទពិបសាធន៍បបបើបបាស់បបកបបោយភាពរលូនបំផត
ុ ដូចជា
មា៉ជាសុីន ATM មា៉ជាសុីនោក់សាច់បបាក់ បសវាធនាគារតាមអុីនធឺកណត កម្មវិធីបសវាធនាគារ
តាមទូរស័ពច
្ទ ល័ត បសវាទូរស័ពប
្ទ នា្ន
ជា ់ 24/7 និងបសវាជកជកតាមអនឡាញបៅបលើបគហទំពរ័
www.ababank.com។
ក្ខុងបពលជាមួយគា្ជាបនះកដរ បដើមជាបីតាមោនគុណភាពបសវា និងឥរិយបថរបស់អតិថិជន

បយើងឲជាយបានទាន់បពលបវលា បយើងបានបបងកើត្្ជាំងបងា្ជាញ Dashboard ធនាគាររបស់

បយើង។ ឧបករណ៍បនះជួយដល់ថា្ជាក់បគប់បគងក្ខុងការតាមោនសូចនាករសំខាន់ៗមន
សមិទក
្ធ ម្មរបស់ធនាគារ ABA ដូចជារយៈបពលរងចាំរបស់អតិថជ
ិ ន រយៈបពលផ្ដលប់ សវាកម្ម
បបតិបត្ិការរបស់មជជាឈមណ្ឌលបបបមើបសវាតាមទូរស័ព្ទ ការបបើកគណនីថ្មីៗ បពមទាំង

សូចនាករគនលៃរឹះបផជាេងៗបទៀត។ ឧបករណ៍្្ជាំងបងា្ជាញ Dashboard បនះជួយសបមរួលដល់
ការតាមោនសមិទ្ធផលកផ្កលក់ និងជួយបយើងក្ខុងការកកលម្អចាំបាច់នានាភាលជាមៗ ក្ខុង
ករណីចាំបាច់។
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រចាសម្ព័ន្ធ
មា្ជាស់ភាគហ៊ុន

បកុមបបរឹកជាសាភិបាល

នាយកបបតិបត្ិ

អភិបាលជាន់ខ្ស់

នាយកបបតិបត្ិរង

គណៈកមា្ជាធិការបគប់បគង
បទពជាយសកម្ម និងបំណុល

គណៈកមា្ជាធិការ ពបងីកដំបណើរការ
អាជីវកម្ម និងបសវាកម្ម

គណៈកមា្ជាធិការ
ធន្នមនុសជាេ

នាយកហិរញ្ញវត្ខុ

នាយកបគប់បគងកផ្ក
ទំនាក់ទំនងនិងបសវាកម្ម

បប្ននាយកោ្ជាន
ធន្នមនុសជាេ

នាយកោ្ជានគណបនយជាយ

នាយកោ្ជាន
ទំនាក់ទំនង និងបសវាកម្ម

កផ្កបបតិបត្ិ
ធន្នមនុសជាេ

នាយកោ្ជានរតនាគារ

នាយកោ្ជាន
ពបងីកដំបណើការអាជីវកម្ម

កផ្កបបជើសបរីសបុគ្គលិក

នាយកោ្ជាន
បំបរីបសវាអតិថិជន

កផ្កបណ្ដដះបណ្ជាល
ធន្នមនុសជាេ

នាយកទំនាក់ទន
ំ ង
អតិថជ
ិ ន
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នាយក កាតនិងបសវាកម្មធនាគារបអ�ិចបតរូនិច

សាខាសង់បតាល់

កផ្កបសវាកម្មអតិថិជន

កផ្កទូទាត់

អទិភាពធនាគារ

កផ្កបគប់បគង ATM និងPOS

កផ្កជំនួយបបច្ចកបទស

គណៈកមា្ជាធិការ
ឥណទាន

គណៈកមា្ជាធិការ
បគប់បគងហានិភ័យ

គណៈកមា្ជាធិការ
សវនកម្ម

គណៈកមា្ជាធិការឥណទាន

នាយកបគប់បគង
ហានិភ័យ និងបបតិបតិ្

បប្ននាយកោ្ជាន
សវនកម្មមផ្ទក្ខុង

នាយកោ្ជាន
បគប់បគងហានិភ័យ
នាយកោ្ជានបបតិបត្ិ

នាយកឥណទាន

នាយកទីផជាសារ

នាយកបគប់បគងសាច់បបាក់

បប្ននាយកោ្ជាន
ទំនាក់ទំនងអន្រជាតិ

នាយកោ្ជានឥណទាន

នាយកោ្ជាន
ទំនាក់ទំនងទីផជាសារ

នាយកោ្ជាន
បគប់បគងសាច់បបាក់

នាយកោ្ជានបបតិបត្ិការ
ឯកសារនិងទំនាក់ទំនងអន្រជាតិ

នាយកោ្ជាន
ឥណទានខា្ជាតតូច

កផ្កទំនាក់ទំនង
សា្រណៈ

កផ្កសភា្ត់ទាត់

នាយកោ្ជាន
បគរឹះសា្ជានហិរញ្ញវត្ខុ

នាយកោ្ជានបគប់បគង
ទិន្ន័យឥណទាន

កផ្កកម្មវិធី ABA Point

បប្ននាយកោ្ជាននីតិកម្ម

បប្នសាខា

នាយកោ្ជានបគប់បគង
គុណភាពឥណទាន
នាយកោ្ជាន
បគប់បគងអចលនបទពជាយ

នាយកបបច្ចកវិទជាយា និងអភិវឌជាឍបហោ្ជារចនាសម្័ន្ធ
នាយកោ្ជានព័ត៌មានវិទជាយា
នាយកោ្ជានរដ្ឋបាល

នាយកោ្ជានសន្ិសុខ

កផ្ករដ្ឋបាលនីតិកម្ម
កផ្កបោះបសាយវិវាទ
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ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

Damir Karassayev

yves Jacquot

បប្នបកុមបបរឹកជាសាភិបាល

អភិបាលមនបកុមបបរឹកជាសាភិបាល

បលាក Damir Karassayev បានមកដល់ធនាគារ ABA ជាមួយ

បលាក Yves Jacquot បានបញ្ចប់ការសិកជាសាពីសាលា ESSEC

និងហិរញ្ញវត្ខុ។ បលាក Damir កដលមានអតីតជាបប្ន

បានកាន់មខ
ុ តំកណងបផជាេងៗជាបបចើនកដលរួមមានមុខតំកណង

នរឹងបទពិបសាធន៍ដ៏ស្ដខុកស្ដខុមបៅបលើកផ្កទីផជាសារោណិជ្កម្ម

បគប់បគងទូបៅរបស់ Kazakhstan Stock Exchange និង

្លជាប់កាន់តំកណងជាន់ខ្ស់បៅក្ខុងបកុមហ៊ុន Kar-Tel កដល
ជាបកុមហ៊ន
ុ ទូរគមនាគមន៍ធប
ំ ផ
ំ ត
ុ របស់បបបទសកាហជាសាក់សាន
ជា្

និងក្ង
ខុ បកុមហ៊ន
ុ ដរឹកជញ្ន
ូ ឧស្មន
័ របស់រោ្ភ
ជា បា
ិ លកាហជាសាក់សាន
ជា្
បឈា្ជាះ KazTransGas។ បលាកក៏មានបទពិបសាធន៍ការងារ

បបរៅបបបទសផងកដរ កដលមានឋានៈជាបប្ននាយកបបតិបត្ិ
របស់បកុមហ៊ន
ុ ទូរគមនាគមន៍ឈានមុខបគបៅបបបទសបនបា៉ល
ជា ់
បឈា្ជាះ Spice Nepal។ បលាក Damirបានចូលរួមជាផលៃូវការ
ជាមួយនរឹងធនាគារ ABA បៅឆ្ជាំ 2008។

បៅបបបទសបារាំង។ បៅចបនាលះជា ឆ្ំជា 1980 ដល់ឆំជា្ 1993 បលាក

ជាអគ្គនាយកបៅក្ខុងធនាគារ និងបគរឹះសា្ជានហិរញ្ញវត្ខុបផជាេងៗ
បៅបបបទសបារាំង ក៏ដូចជាបៅក្ខុងវិស័យធនាគារលក់រាយ
ទីផសា
ជា រវិនបិ យគ និងហិរញ្ញវត្ខុ បពមទាំងបៅក្ង
ខុ វិសយ
័ បគប់បគង
បទពជាយសកម្មផងកដរ។

បលាកបានចូលបបបមើការងារបៅ BRED BanquePopulaire
កាលពី ឆ ្ ជា ំ 1993

បហើ យ បនា្ ជា ប ់ ម កបលាកបានកាល ជា យ ជា

អគ្គនាយករងមនធនាគារបនះ និងជាអគ្គនាយកមន COFIBRED

ជាបកុមហ៊ន
ុ កដលកាន់កាប់បកុមហ៊ន
ុ បុបតសម្ន
័ រ្ធ បស់បកុមហ៊ន
ុ បម។
បលាក Jacquot ក៏បានបលើកកម្ស់ និងបគប់បគងកំបណើន

ខាងបបរៅរបស់បកុមហ៊ុនបមទាំងបៅក្ខុងបបបទសបារាំង និង
បបរៅបបបទសបារាំងផងកដរ ដូចជាបៅអឺរ៉ុប អាសុីបា៉ជាសុីហវិក
និងអាសហវិកជាបដើម។

បលាក Yves បានចូលជាសមាជិកបកុមបបរឹកសា
ជា ភិបាលមនធនាគារ
ABA បៅមថងៃទី20 កខឧសភា ឆ្ជាំ2014។
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maDi aKmambet
អភិបាលមនបកុមបបរឹកជាសាភិបាល
បានបញ្ចប់ការសិកជាសាថា្ជាក់ MBA បបកបបោយបជាគជ័យខ្ស់
ពីសាលា Cass Business School សកលវិទជាយាល័យ City

University London បៅឆ្ជាំ2013 និងបានទទួលសញ្្ាប័បត

កផ្កបសដ្ឌកច
ិ ព
្ច ី Kazakh State Academy of Management

បៅឆ្ជាំ1996។ បលាកបានចាប់បផ្ើមអាជីពការងារបៅឆ្ជាំ 1997

ក្ខុងនាយកោ្ន
ជា រតនាគារមនបកសួង ហិរញ្ញវត្ខុរបស់សា្រណ
រដ្ឋកាហជាសាក់សាន
ជា្ ។ បៅចបនាលះជា ឆ្1ំជា 998 និងឆ្2ំជា 005 បលាកបាន
កាន់មុខតំកណង ថា្ជាក់បគប់បគងបៅនាយកោ្ជានបតរួតពិនិតជាយ

ធនាគារក្ខុងធនាគារជាតិមនកាហជាសាក់សា្ជាន និងក្ខុងបកុមហ៊ុន

ជាតិមយ
ួ ចំនន
ួ និងសមាគមសា្ប
ជា ន
័ ហិរញ្ញវត្កា
ខុ ហជាសាក់សាន
ជា្ ។
បៅកខមីនា ឆ្ជាំ2007 បលាក Madi បាន្លជាស់បៅបបបមើ

ការងារ

បអាយអាជី វ កម្ម ម ូ ល ធនឯកជនក្ ខុ ង បបបទស

អ៊ុយបបគីសា្ជាន (Tashkent)។ បៅកខមីនា ឆ្ជាំ2009 បលាក
បតរូ វ បានកតងតាំ ង ជានាយកបបតិ ប ត្ ិ រ បស់ ធ នាគារ ABA
(កម្ខុជា) កដលបលាកបាន បបបមើការងារបនះរហូតដល់កខ

មិថុនា ឆ្ជាំ2012។ ចាប់តាំងពីបនាះមក បលាកបន្ការងារ

របស់ខលៃលួនជាមួយធនាគារ ABA ក្ខុងនាមជានាយកបបតិបត្ិ
មនបកុមបបរឹកជាសាភិបាល។

NurlaN toKobayev
អភិបាលឯករាជជាយមនបកុមបបរឹកជាសាភិបាល
បលាក Tokobayev មានបទពិបសាធន៍កផ្កបគប់បគងរយៈបពល
15ឆ្ជាំបៅក្ខុងវិស័យធនាគារ។ បោយបានបញ្ចប់ការសិកជាសា

ពីសាលា Kazakh State Academy of Management

បៅឆ្ជាំ1995 បលាកNurlan បានអភិវឌជាឍជំនាញឯកបទស

របស់ខលៃលួនបៅក្ខុងបគរឹះសា្ជានហិរញ្ញវត្ខុកំពូលៗ បៅក្ខុងបបបទស

បនះ ដូចជាបៅ ធនាគារជាតិមនកាហជាសាក់សាន
ជា្ បកុមហ៊ន
ុ បបាតិបភាគកាហជាសាក់សា្ជាន (Kazakhstan Mortgage Company)

ទីភាក
ជា្ ងា
់ រនិយត
័ កម្ម និងបគប់បគងទីផសា
ជា រហិរញ្ញវត្ខុ រដ្ឋកាហជាសាក់
(Kazakh State Agency for Regulation and Supervision
of Financial Market) បពមទាំងបកុមហ៊ុនជាបបចើនបទៀត។
ចាប់ពីឆ្ជាំ2007 រហូតដល់ឆ្ជាំ2014 បលាក Tokobayev
បានបគប់បគងធនាគារស្ងោ
់ រឥណទាន Uzbekistan (CreditStandard Bank, Uzbekistan) ក្ខុងមុខតំកណងជាបប្ន

បកុមបបរឹកសា
ជា ភិបាល បហើយបសបបពលជាមួយគា្បជា នះបលាក ក៏ជា
បប្នការិយល័យទីបបរឹកជាសារបស់អគ្គនាយកផងកដរ។

etieNNe cheNevier
អភិបាលឯករាជជាយមនបកុមបបរឹកជាសាភិបាល
បានបញ្ច ប ់ កា រសិ ក ជា សា ពី សា លា EcolePolytechnique

និងសាលា Ecole des Ponts et Chaussées បៅបបបទស
បារាំង បលាក Etienne បានចាប់បផ្ើមអាជីពរបស់គាត់បៅ
បកសួងឧសជាសាហកម្មបារាំង (ជាពិបសសគឺជា បប្នការិយល័យ

វិនបិ យគបរបទស)។ បនា្ប
ជា ម
់ ក បលាក Etienne បានចូលរួម
ក្ខុងបកុមហ៊ុន Air Liquide Group កដលបៅទីបនាះបលាក

បានបបងកត
ើ ប�ើងនូវបបតិបត្កា
ិ រអាជីវកម្មដប
ំ ង
ូ បៅក្ង
ខុ បបបទស

ចិនក្ខុងឆ្ជាំ1993 មុនបពលបលាកបតរូវបានបបគល់កិច្ចសនជាយា
ផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នឧសជាសាហកម្មបទង់បទាយធំដល់វិស័យកដកបៅ
ក្ង
ខុ តំបន់អាសុ។
ី បនា្ប
ជា ម
់ កបទៀត បលាក Etienne បានចូលរួម

ក្ខុងបកុមហ៊ុន Rio Tinto កដលបៅក្ខុងបកុមហ៊ុនបនាះបលាក
បានដរឹកនាំការិយល័យបបចាំតំបន់អាសុីមានបកុមហ៊ុនបុបត

សម្័ន្ធមួយ កដលបធវើឲជាយបលាកមានឱកាសបបងកើត អភិវឌជាឍ និង
បគប់បគងបលើបបតិបត្ិការជាបបចើនបៅក្ខុងបបបទសសិង្ហបុរី
បបបទសអូសសា្ជាលី បបបទសចិន និងបបបទសជប៉ុន។

បនា្ ជា ប ់ ម ក បលាកបានសហការជាមដគូ ជា មួ យ បកុ ម ហ៊ ុ ន
មូលធនឯកជនបារាំង CityStar បដើមជាបីបបងកើតការិយល័យ
បបចាំ ត ំ ប ន់ អា សុ ី រ បស់ ខ លៃ លួ ន បៅក្ ខុ ង ឆ្ ជា ំ 2005 កដលបលាក

ជាមដគូ និងជានាយក។ បលាក Etienne បានមករស់បៅ
អាសុីអស់រយៈបពល 21ឆ្ជាំ បហើយបលាកសា្ជាក់បៅបបបទស
សិង្ហបុរី និងបបបទសកម្ខុជា។

បៅមថងៃទី20 កខឧសភា ឆ្ជាំ2014 បលាក Etienne បតរូវបាន
កតងតាំងជាបប្នបកុមបបរឹកជាសាភិបាលមនធនាគារ ABA។
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បណ្ត្រញសាខា
ទតីសា្ក់ការកណ្្ល
ផ្ទះបលខ148 មហាវិថីបពះសីហនុ
សងា្ជាត់បរឹងបកងកង1 ខណ្ឌចំការមន
P.O Box 2277
Tel: (855) 23 225 333
Fax: (855) 23 216 333
info@ababank.com
www.ababank.com
SWIFT: ABAAKHPP
សាខា្សុករារាយ៍
ផលៃូវជាតិបលខ71 ភូមិបតស់ �ុំបលលៃ័ងក
បសុកបារាយណ៍ បខត្កំពង់ធំ
Tel: (855) 98 630 226
សាខារាត់ៃំបង
ផ្ទះបលខ 205-207 ផលៃូវបលខ 3
ភូមិកម្មករ សងា្ជាត់សា្ជាយបបា៉ជា
បកុងបាត់ដំបង បខត្បាត់ដំបង
Tel: (855) 98 203 839
សាខាបូរីកតីឡា
កកងផលៃូវ 134 និង 169
សងា្ជាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7មករា ភ្ំបពញ
Tel: (855) 98 203 869
សាខាសង់្តាល់
អគារបលខ 443អា មហាវិថីបពះមុនីវងជាេ
រាជ្នីភំប្ ពញ បពះរាជាណចបកកម្ខុជា
Tel: (855) 98 203 199
សាខាផ្សារធំថ្មតី
ផ្ទះបលខ 60E0 ផលៃូវ 136 សងា្ជាត់ផជាសារថ្មី 3
ខណ្ឌដូនបពញ រាជ្នីភ្ំបពញ
Tel: (855) 98 630 547
សាខាច្បារអំនៅ
ផ្ទះបលខ 601 ផលៃូវជាតិបលខ 1
ភូមបិ ដើមកសលៃង សងា្ជាត់ចជាបារអំបៅ 2
ខណ្ឌមានជ័យ រាជ្នីភ្ំបពញ
Tel: (855) 98 203 929
សាខា្សុកនជើងម្ព
ផលៃូវជាតិបលខ 6 ភូមិតាកសន �ុំសូទិពវ
បសុកបជើងមបព បខត្កំពង់ចាម
Tel: (855) 98 630 135
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សាខា្សុកឈូក
ផលៃូវជាតិបលខ 3 ភូមិបឈើទាល
�ុំឈូក បសុកឈូក បខត្កំពត
Tel: (855) 98 630 113

សាខាន�៉្នសទុង
អគារបលខ 151 E1-E2-E3
មហាវិថីបរៅ៉ជាបសទុង រាជ្នីភ្ំបពញ
Tel: (855) 98 203 809

សាខានចាមនៅ
ផ្ទះបលខ 824 ផលៃូវជាតិបលខ 4

សាខាអូរណបកក្អម
អគារបលខ 19BC ផលៃូវ 271
បយធពលបខមរភូមិន្ទ សងា្ជាត់បរឹងសាឡាង
Tel: (855) 98 203 799

ភូមមិ បពបបពើងបជើង សងា្ជាត់បចាមបៅ
ខណ្ឌដបងា្ជា រាជ្នីភ្ំបពញ
Tel: (855) 98 203 939
សាខាកំពង់ចាម
ផ្ទះបលខ 31 ផលៃូវបពះមុនីវងជាេ
សងា្ជាត់កំពង់ចាម បកុងកំពង់ចាម
បខត្កំពង់ចាម
Tel: (855) 98 203 879
សាខាកំពង់ឆ្ំង
ផ្ទះបលខ E614 ផលៃូវជាតិបលខ 5
ភូមកិ បសបពីង សងា្ជាត់កំពង់ឆ្ជាំង
បកុងកំពង់ឆជាំង
្ បខត្កំពង់ឆ្ជាំង
Tel: (855) 98 203 039
សាខាកំពង់ស្ពឺ
ផ្ទះបលខ 346 ផលៃូវជាតិបលខ 4
ភូមោ
ិ ណិជ្កម្ម �ុំ/សងា្ជាត់រការធំ
បសុក/ខណ្ឌចជាបារមន បខត្កំពង់ស្ឺ
Tel: (855) 98 203 949
សាខាកំពង់ធំ
ផ្ទះបលខ 019 ផលៃូវជាតិបលខ 6
ភូមិកំពង់បកបៅ សងា្ជាត់កំពង់បកបៅ
បកុងស្ទរឹងកសន បខត្កំពង់ធំ
Tel: (855) 98 203 969
សាខាកំពត
ផ្ទះបលខ 14 ផលៃូវឯករាជជាយ ភូមិ 1ឧសភា
សងា្ជាត់កំពង់កណ្ជាល បកុងកំពត បខត្កំពត
Tel: (855) 98 203 959
សាខានខត្្កនចះ
ផ្ទះបលខ 855 ផលៃូវជាតិបលខ 07

ភូមិបតោំងបពីង សងា្ជាត់បកបចះ
បកុងបកបចះ បខត្បកបចះ
Tel: (855) 98 203 049

សាខា្កុងនរា៉្យណបែត
ផ្ទះបលខ A093 ផលៃូវជាតិបលខ 5
ភូមិបា៉ជាលិបលយជាយ 2 សងា្ជាត់បកុងបបា៉ជាយកប៉ត
បខត្បនា្យ
ជា មានជ័យ
Tel: (855) 98 203 019
សាខាម្ពណវង
ផ្ទះបលខ 33 ផលៃូវជាតិបលខ 11 ភូមិបុណជាយ
សងា្ជាត់កំពង់លាវ បកុងមបពកវង បខត្មបពកវង
Tel: (855) 98 203 059
សាខានពាធិ៍សាត់
ផ្ទះបលខ 637-638 ផលៃូវជាតិបលខ 5
ភូមិរា៉ជា សងា្ជាត់ផ្ទះមបព បកុងបោធិ៍សាត់
បខត្បោធិ៍សាត់
Tel: (855) 98 630 253
សាខាសនម្ចសុធារស
ផ្ទះបលខ 167 ផលៃូវសបម្ចសុ្រស
សងា្ជាត់ទបនលៃបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន
រាជ្នីភ្ំបពញ
Tel: (855) 98 203 981

សាខា្សុកសំនរាងទង
ផលៃូវជាតិបលខ 4 ភូមិមបពគុយ �ុំបតោំងគង
បសុកសំបរាងទង បខត្កំពង់ស្ឺ
Tel: (855) 98 630 144
សាខានសៀមរាប
បលខ 01-04 ផលៃូវបទពវងជាេ ភូមិមណ្ឌល 2
សងា្ជាត់សា្ជាយដង្គំ បខត្បសៀមរាប
Tel: (855) 98 203 829
សាខា្ពះសតីហនុ
ផ្ទះបលខ 131 ភូមិ 1 ផលៃូវឯករាជជាយ
សងា្ជាត់ 2 ខណ្ឌមិត្ភាព បកុងបពះសីហនុ
Tel: (855) 98 203 899

សាខាសា្្តចាស់
អគារបលខ 26 AE0-E1-E2
ផលៃូវបលខ 70 សងា្ជាត់បសះចក
ខណ្ឌដូនបពញ រាជ្នីភ្ំបពញ
Tel: (855) 98 203 819
សាខាស្ទលឹងមនជ័យ
ផ្ទះបលខ 20B 21B ផលៃូវមុនីបរ៉ត 217
សងា្ជាត់ស្ទរឹងមានជ័យ រាជ្នីភ្ំបពញ
Tel: (855) 98 203 889
សាខាសា្្យនរៀង
ផ្ទះបលខ 20 ផលៃូវជាតិបលខ1
ភូមិរូមបគា សងា្ជាត់មបពឆលជាក់
បកុងសា្ជាយបរៀង បខត្សា្ជាយបរៀង
Tel: (855) 98 203 029
សាខាតាណកវ
ផ្ទះបលខ 1782 ផលៃូវជាតិបលខ 2
ភូមិ�ូរី �ុំរកាក្ខុង បសុកដូនកកវ
បកុងដូនកកវ បខត្តាកកវ
Tel: (855) 98 203 901
សាខាតាន្ម្
ផ្ទះបលខ 530 ផលៃូវ 107/21
សងា្ជាត់តាប្្ជា បកុងតាប្្ជា បខត្កណ្ជាល
Tel: (855) 98 203 919
សាខាទលឹកថ្្
ផ្ទះបលខ 39-41A មហាវិថីសហព័ន្ឋរុសជាេខុី
សងា្ជាត់ទរឹកថាលជា ខណ្ឌកសនសុខ
រាជ្នីភ្ំបពញ
Tel: (855) 98 203 849
សាខាទួលនោក
ផ្ទះបលខ 10A បលៃខុក A7E012
ផលៃូវបលខ 289 កកងផលៃូវ 516
សងា្ជាត់បរឹងកក់1 ខណ្ឌទួលបគាក
រាជ្នីភ្ំបពញ
Tel: (855) 98 203 859
សាខា្សុក្តាំកក់

ផ្ទះបលខ 35 ផលៃូវជាតិបលខ 3
ភូមិ មបពរំបដង �ុំអង្គតាបសាម
បសុកបតាំកក់ បខត្តាកកវ
Tel: (855) 98 630 166

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រល
បានបញ្ចប់

របាយការណ៍របស់បកុមបបរឹកជាសាភិបាល
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជជាយ
តារាងតុលជាយការ

របាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍សីព
្ ីបកបមបបមរួលមូលធន
របាយការណ៍លំហូរទរឹកបបាក់

កំណត់សមា្ជាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
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ព័ត៌មានអំពីធាគារ
ធនាគារ

ធនាគារ វឌជាឍនៈ អាសុី ចំកាត់

ចុះបញ្ីោណិជ្កម្មបលខ

Co. 322/97E

ទីសា្ជាក់ការចុះបញ្ី

អគារបលខ 148 មហាវិថីបពះសីហនុ

សងា្ជាត់បរឹងបកងកង 1 ខណ្ឌចំការមន

រាជ្នីភ្ំបពញ បពះរាជាណចបកកម្ខុជា
ភាគទុនិក

បកុមបបរឹកជាសាភិបាល

បលាក Damir Karassayev

ធនាគារជាតិមនបបបទសកាណោ
បលាក Damir Karassayev
បលាក Madi Akmambet

អភិបាល

បលាក Etienne Chennevier

អភិបាលឯករាជជាយ

បលាក Askhat Azhikhanov

នាយកបបតិបត្ិ

បលាក Babu Ram Gyawali

នាយកកផ្កហិរញ្ញវត្ខុ

បលាក Lee Young Ho
បលាក Bibhu Pandey

បលាក Zokhir Rasulov

បលាក Galymzhan Temirov

នាយករងបបតិបត្ិ

នាយកកផ្កឥណទាន
នាយកកផ្កទីផជាសារ

នាយកកផ្កបបច្ចកវិទជាយា និងអភិវឌជាឍន៍បហោ្ជារចនាសម្័ន្ធ

នាយកកផ្កប័ណ្ណ និង E-banking

បលាក មុី បូលីន

នាយកកផ្កអភិវឌជាឍន៍អាជីវកម្ម

បលាក Zhiger Atchabarov
បលាក Bakhadir Ermatov
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អភិបាលឯករាជជាយ

បលាក Sanzhar Abdullayev

បលាកបសី �ខុង ្និត

សវនករ

អភិបាលបបតិបត្ិ

បលាក Yves Jacquot

បលាក Nurlan Tokobayev

អ្កបគប់បគង

បប្នបកុមបបរឹកជាសាភិបាល

បខភីអរឹមជ្ី បខមបូឌា ចំកាត់

នាយកកផ្កបបតិបត្ិការបបឡា

នាយកកផ្កទំនាក់ទំនងអន្រជាតិ

នាយកកផ្កអនុបលាមចជាបាប់

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
បកុមបបរឹកជាសាភិបាល មានបសចក្ដីបសាមនសជាេរីករាយ សូមបងា្ជាញជូននូវរបាយការណ៍របស់បកុមបបរឹកជាសាភិបាល និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ ធនាគារ វឌជាឍនៈអាសុី ចំកាត់ បៅកាត់ថា (“ធនាគារ”)
កដលបានបធវើសវនកម្មរួច សបមាប់ការិយបរិបច្ទកដលបានបញ្ចប់មថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015។

សកម្មភាពចម្បង
សកម្មភាពចមជាបងរបស់ធនាគារ រួមមានការបធវើបបតិបត្ិការបលើរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារ និងការផ្ដល់នូវបសវាកម្មវិស័យហិរញ្ញវត្ខុ កដលោក់ព័ន្ធបផជាេងៗបទៀតបៅក្ខុងបពះរាជាណចបក
កម្ខុជា។ ពុំមានការ្លស
ជា ់ប្ូរជាសារវន្បលើសកម្មភាពចមជាបងរបស់ធនាគារបៅក្ខុងការិយបរិបច្ទហិរញ្ញវត្ខុបនះបទ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្នុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារសបមាប់ការិយបរិបច្ទកដលបានបញ្ចប់មថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015 មានដូចខាងបបកាម៖
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលារលជា អាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
បបាក់ចំបណញមុនបង់ពន្ធ

19,671,315

79,668,826

9,347,300

ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចបំ ណញ

(3,683,264)

(14,917,219)

(1,864,985)

បបាក់ចំបណញសុទ្ធសបមាប់ការិយបរិបច្ទ

15,988,051

64,751,607

7,482,315

ភាគលាភ
ពុំមានការបបកាស ឬការកបងកចកភាគលាភ បហើយបកុមបបរឹកជាសាភិបាលក៏មិនបានបស្ើឲជាយមានការបង់ភាគលាភសបមាប់ការិយបរិបច្ទបនះបទ ។

នៃើមទុន
បៅមថងៃទី 20 កខ មករា ឆ្ជាំ2015 ធនាគារជាតិមនបបបទសកាណោ បានទិញភាគហ៊ុនចំនួន 700 ភាគហ៊ុន (បបកហលនរឹង 1.57% មនភាគហ៊ុនកាន់កាប់ទាំងអស់) ពីភាគទុនិកមា្ជាក់ក្ខុងចំបណម

ភាគទុនិកទាំងអស់។ ក្ខុងការិយបរិបច្ទ ធនាគារបានបបងកើនបដើមទុនពីចំនួន 44,668,000 ដុលាលជារអាបមរិក ដល់ 52,643,000 ដុលាលជារអាបមរិក បោយបានបបាះផជាសាយភាគហ៊ុនបកន្មចំនួន
7,975 ហ៊ុន បោយមានបុពវលាភចំនួន 12,025,000 ដុលាលជារអាបមរិក ។

ការបបងកើនបដើមទុនខាងបលើបនះទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិមនកម្ខុជា បៅមថងៃទី 5 កខ មីនា ឆ្ជាំ 2015 និងពីបកសួងោណិជ្កម្ម បៅមថងៃទី 12 កខ មីនា ឆ្ជាំ 2015 ។

ទុនប្មុង និងសំវិធានធន
ពុំមានការកបបបបរួលជាសារវន្មនទុនបបមុង និងសំវ្
ិ នធនបៅក្ខុងការិយបរិបច្ទបនះបទ បបរៅពីការបងា្ជាញ បៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។

ឥណទាន និងបុនរ្បទានអា្កក់ និងជាប់សង្ស័យ
មុនបពលកដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ បតរូវបានបរៀបចំប�ើង បកុមបបរឹកជាសាភិបាលបានចាត់ វិ្នការកដលមានមូលោ្ជានសមរមជាយ បដើមជាបីបញ្ជាក់ថាវិ្នការទាក់ទងបៅនរឹងការ

លុបបំបាត់បចាលឥណទានអាបកក់ និងបុបរបបទាន និងបធវើសំវិ្នធនបលើឥណទានជាប់សងជាេ័យបតរូវបានបធវើប�ើង បហើយបកុមបបរឹកជាសាភិបាលមានការបជឿជាក់ថា រាល់ឥណទានកដល

បានដរឹងថាមិនអាចទារបាន បតរូវបានលុបបំបាត់បចាល បហើយសំវិ្នធនបគប់បគាន់បតរូវបានកំណត់ប�ើងសបមាប់ឥណទាន និងបុបរបបទានអាបកក់ និងជាប់សងជាេ័យ ។

គិតបតរឹមកាលបរិបច្ទមនរបាយការណ៍បនះ បកុមបបរឹកជាសាភិបាលពុំបានដរឹងពីកាលៈបទសៈណមួយ កដលនរឹងបណ្ជាលឲជាយចំនួនមនការលុបបំបាត់បចាលឥណទានអាបកក់ និងបុបរបបទាន ឬ
ចំនួនមនការបធវើសំវិ្នធន បលើឥណទានជាប់សងជាេ័យបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ មានលក្ណៈមិនបគប់បគាន់រហូតដល់កបមិតជាសារវន្ណមួយបនាះបទ។

25

្ទព្យសកម្ម
បៅមុនបពលកដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារបតរូវបានបរៀបចំប�ើង បកុមបបរឹកជាសាភិបាលបានចាត់ វិ្នការកដលមានមូលោ្ជានសមរមជាយ បដើមជាបីបញ្ជាក់ថាបណ្ជាបទពជាយសកម្មចរន្
ទាំងអស់បបរៅពីបំណុល កដលបានកត់បតាបៅក្ខុងបញ្ីគណបនយជាយរបស់ធនាគារ បហើយកដលទំនងជាមិនអាចទទួលសា្ជាល់បានបៅក្ខុងបបតិបត្ិការអាជីវកម្មធម្មតា បតរូវបានកាត់បន្យឲជាយបៅ
បស្មើនរឹងតមមលៃកដលគិតថានរឹងអាចបបមូលបានជាក់កស្ង ។

នាមថងៃបចញរបាយការណ៍បនះ បកុមបបរឹកជាសាភិបាលពុំបានដរឹងពីបហតុការណ៍ណមួយកដលនរឹងបធវើឲជាយប៉ះោល់ដល់ការកំណត់តមមលៃបទពជាយសកម្មចរន្បៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ
ថាមានភាពមិនបតរឹមបតរូវបនាះបទ ។

វិធតីសាសស្វាយតមម្
នាមថងៃបចញរបាយការណ៍បនះ បកុមបបរឹកជាសាភិបាលពុំបានដរឹងពីបហតុការណ៍ណមួយ កដលនរឹងបធវើឲជាយប៉ះោល់ដល់ការអនុវត្វិធីសាសស្កដលមានកនលៃងមក ក្ខុងការវាយតមមលៃបទពជាយសកម្ម និងបំណុល
បៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ ថាមានភាពមិនបតរឹមបតរូវបនាះបទ ។

បំណុលយថនហតុ និងបំណុលនផ្សងៗនទៀត
នាមថងៃបចញរបាយការណ៍បនះ ពុំមាន៖
(ក) ការោក់បញ្ជាំនូវបទពជាយសកម្មណមួយរបស់ធនាគារ បតរូវបានបធវើប�ើងចាប់តាំងពីមថងៃចុងការិយបរិបច្ទ ក្ខុងការ្នាចំបោះបំណុលរបស់បុគ្គលណមួយប�ើយ ឬ
(ខ) បំណុលយថាបហតុណមួយកដលបកើតមានប�ើងចំបោះធនាគារ ចាប់តាំងពីមថងៃចុងការិយបរិបច្ទមក បបរៅអំពីបបតិបត្ិការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ធនាគារ។
តាមមតិរបស់បកុមបបរឹកជាសាភិបាល ពុំមានបំណុលយថាបហតុ ឬបំណុលបផជាេងៗបទៀតរបស់ធនាគារ កដលបតរូវបំបពញ ឬអាចនរឹងបតរូវបំបពញក្ខុងអំ�ខុងបពល 12 កខ បនា្ជាប់ពីកាលបរិបច្ទរាយការណ៍
កដលនរឹងបធវើឲជាយមានផលប៉ះោល់ ឬអាចនរឹងប៉ះោល់ជាសារវន្ដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្ខុងការបំបពញកាតពវកិច្ចរបស់ខលៃលួន ដូចកដលបានកំណត់ និងបៅបពលកដលដល់មថងៃកំណត់ ។

ការផ្្ស់បដដូរមននហតុការណ៍
នាមថងៃបចញរបាយការណ៍បនះ បកុមបបរឹកជាសាភិបាលពុំបានដរឹងពីបហតុការណ៍ណមួយកដលមិនបានកវកកញក បៅក្ខុងរបាយការណ៍បនះ ឬក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ កដលនរឹង
បណ្ជាលឲជាយមានតួបលខមនចំនួនណមួយកដលបានបងា្ជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុមានភាពមិនបតរឹមបតរូវបនាះបទ ។

្បតិបត្ិការមិន្ប្កតតី
តាមមតិរបស់បកុមបបរឹកជាសាភិបាល លទ្ធផលមនបបតិបត្ិការរបស់ធនាគារក្ខុងការិយបរិបច្ទហិរញ្ញវត្ខុបនះ មិនមានផលប៉ះោល់ជាសារវន្បោយសកម្មភាពបបតិបត្ិការ ឬបពរឹត្ិការណ៍ណមួយ
កដលមានលក្ណៈ ជាសារវន្ និងមិនបបបកតីបនាះបទ ។

បកុមបបរឹកជាសាភិបាលក៏មានមតិផងកដរថា បៅក្ខុងចបនាលជាះបពលចាប់ពីមថងៃចុងការិយបរិបច្ទដល់មថងៃបចញរបាយការណ៍បនះ ពុំមានចំណត់ថា្ជាក់សកម្មភាពបបតិបត្ិការ ឬបពរឹត្ិការណ៍ណមួយ
កដលមានលក្ណៈជាសារវន្ និងមិនបបបកតីបកើតមានបទជាបើងកដលអាចនាំឲជាយប៉ះោល់ដល់លទ្ធផលមនបបតិបត្ិការរបស់ធនាគារក្ខុងការិយបរិបច្ទកដលរបាយការណ៍បនះបានបរៀបចំប�ើងបនាះបទ ។

្កុម្បលឹក្សាភិរាល
បកុមបបរឹកជាសាភិបាលកដលបានបបបមើការចាប់តាំងពីការិយបរិបច្ទ បចញរបាយការណ៍ចុងបបកាយរួមមាន៖
បលាក Damir Karassayev

បប្នកុបមបបរឹកជាសាភិបាល

បលាក Madi Akmambet

អភិបាលបបតិបត្ិ

បលាក Nurlan Tokobayev

អភិបាលឯករាជជាយ

បលាក Yves Jacquot

អភិបាល

បលាក Etienne Chenevier

អភិបាលឯករាជជាយ
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ភាគកម្មរបស់្កុម្បលឹក្សាភិរាល
បកុមបបរឹកជាសាភិបាល កដលបៅបំបរីការនាចុងការិយបរិបច្ទ និងមានភាគហ៊ុនបៅក្ខុងធនាគារ មានដូចខាង បបកាម៖
មថងៃទី 1 កខ មករា ឆ្ជាំ 2015

បលាក Damir Karassayev

(ការលក់)/ទិញ

ចំនួនហ៊ុន

%

31,268

70.00

(700)

មថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015
ចំនួនហ៊ុន

%

30,568

58.07

អត្្បនោជន៍របស់្កុម្បលឹក្សាភិរាល
បៅក្ខុង និងនាចុងការិយបរិបច្ទហិរញ្ញវត្ខុបនះ ពុំមានការបរៀបចំណមួយកដលមានធនាគារជាគូភាគី មួយក្ខុងបគាលបំណងជួយដល់សមាជិកបកុមបបរឹកជាសាភិបាល បដើមជាបីទទួលបាននូវ
អត្បបបយជន៍បោយមបធជាយាបាយទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិតបំណុលពីធនាគារ ឬពីបកុមហ៊ុនដមទបទៀតបទ ។

ចាប់តាំងពីបដើមការិយបរិបច្ទហិរញ្ញវត្ខុ ពុំមានសមាជិកបកុមបបរឹកជាសាភិបាលណមា្ជាក់បានទទួល ឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្បបបយជន៍ណមួយ (បបរៅពីអត្បបបយជន៍កដលបានទទួល

ដូចបានបងា្ជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ) តាមរយៈការចុះកិច្ចសនជាយាបធវើប�ើងបោយធនាគារ ឬបោយបកុមហ៊ុនោក់ព័ន្ធមួយ ជាមួយនរឹងបកុមហ៊ុនកដលសមាជិកបកុមបបរឹកជាសាភិបាលបនាះ
ជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយបកុមហ៊ុនកដលសមាជិក បកុមបបរឹកជាសាភិបាលបនាះជាសមាជិក មានផលបបបយជន៍កផ្កហិរញ្ញវត្ខុបបចើនមួយបនាះបទ បលើកកលងកតការបងា្ជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ។

ការទទួលខុស្តរូវរបស់្កុម្បលឹក្សាភិរាលនលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
បកុមបបរឹកជាសាភិបាល មានភារៈទទួលខុសបតរូវក្ខុងការអះអាងបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុកដលបានបងា្ជាញបៅទំព័រទី 8 ដល់ទំព័រទី 60 បានបងា្ជាញនូវភាពបតរឹមបតរូវមនសា្ជានភាពហិរញ្ញវត្ខុរបស់

ធនាគារនា មថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុ និងលំហូរទរឹកបបាក់ សបមាប់ការិយបរិបច្ទកដលបានបញ្ចប់ បោយអនុបលាមតាមស្ដងោ
់ រគណបនយជាយកម្ខុជា និងបគាលការណ៍កណនាំ

របស់ធនាគារជាតិមនកម្ខុជា ោក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀបចំ និងការកំណត់បងា្ជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ។ បៅក្ខុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ បកុមបបរឹកជាសាភិបាលបតរួតពិនិតជាយបៅ
ការបរៀបចំរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ខុ កដលបរៀបចំ បោយអ្កបគប់បគងចាំបាច់បតរូវ ៖

(ក) អនុមត
័ នូវបគាលនបយបាយគណបនយជាយ កដលសមបសបបោយកផ្អកបលើការវិនច
ិ យ
័្ និងការបា៉ន
ជា ់ បបមាណយ៉ង
ជា សមបហតុផល និងបបុងបបយ័ត្ បហើយបធវកា
ើ រអនុវត្បបកបបោយសង្គតភា
ិ ព។
(ខ) អនុបលាមបៅតាមស្ង់គណបនយជាយកម្ខុជា និងបគាលការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិមនកម្ខុជាោក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀបចំ និងការកំណត់បងា្ជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
ឬបបើមានការ្លជាស់ប្ូរពីបនះ បដើមជាបីបងា្ជាញនូវភាពពិត និងបតរឹមបតរូវ គឺបតរូវបងា្ជាញ ពនជាយល់ និងកំណត់បរិមាណឲជាយបានចជាបាស់លាស់ បៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ ។

(គ) រកជាសាទុកនូវបញ្ីគណបនយជាយឲជាយបានបគប់បគាន់ និងបបព័ន្ធមនការបគប់បគងមផ្ទក្ខុងឲជាយមានបបសិទ្ធភាព ។
(�) បរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបោយកផ្អកបលើមូលោ្ជាននិរន្ភាពមនដំបណើរការអាជីវកម្ម បលើកកលងកតមានករណីមិនសមបសបក្ខុងការសន្មតថា ធនាគារនរឹងបន្បធវើបបតិបត្ិការអាជីវកម្ម
នាបពលអនាគត កដលអាចរំពរឹងទុកបាន ។ និង

(ង) បតរួតពិនិតជាយ និងដរឹកនាំធនាគារឲជាយមានបបសិទ្ធភាពបលើរាល់បសចក្ីសបបមចកដលមានសារៈសំខាន់ទាំងឡាយ កដលប៉ះោល់ដល់សកម្មភាពបបតិបត្ិការ និងដំបណើរការរបស់ធនាគារ
បហើយបតរូវបបាកដថាកិច្ចការបនះបតរូវបានឆលៃខុះបញ្ជាំងយ៉ជាងបតរឹមបតរូវបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ ។

បកុមបបរឹកជាសាភិបាល្នាអះអាងថា បានអនុវត្នូវរាល់តបមរូវការ ដូចមានរាយការណ៍ខាងបលើក្ខុងការ បរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ ។
ចុះហត្បលខាបោយបយងបៅបលើបសចក្ីសបបមចរបស់បកុមបបរឹកជាសាភិបាលៈ

Askhat Azhikhanov
នាយកបបតិបត្ិ

រាជ្នីភ្ំបពញ បពះរាជាណចបកកម្ខុជា
មថងៃទី 21 កខ មីនា ឆ្ជាំ 2016
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របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ
ជូនចំពោះភាគទុនិក

ធយើងខញនុំ បានធធវើសវនកម្ធលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុរបស់ធនាគារ វឌនាឍនៈអាសុី ចំកាត់ ធៅកាត់ថា (“ធនាគារ”) ដដលរួមមនតារាងតុលនាយការ

នាដថងៃទី 31 ដខធ្ូ ឆ្នាំ2015 និងរបាយការែ៍លទ្ធផល របាយការែ៍បដម្មបម្មរួលមូលធន និងរបាយការែ៍លំហូរទរឹកម្បាក់ សម្មប់ការិយបរិធច្ទ
ដដលបានបញ្ចប់

និងកំែត់សម្នាល់

ដដលរួមមនធសចក្រស
ី ធង្ខបធគាលនធយបាយគែធនយនាយសំខន់ៗ

ដដលមនបងា្នាញធៅទំព័រទី 8 ដល់ទី 60 ។

ម្ពមទាំងព័តម
៌ នពននាយល់ធផនាេងៗ

ការទទួលខុស្តរូវរបស់អ្ក្គប់្គងនលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
អ្កម្គប់ម្គង មនភារៈទទួលខុសម្តរូវធលើការធរៀបចំ និងការបងា្នាញនូវភាពម្តរឹមម្តរូវដនរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុធនះ ធោយអនុធលាមធៅតាមស្រងោ
់ រគែធនយនាយកម្នុជា និងធគាលការែ៍

ដែនាំរបស់ធនាគារជាតិដនកម្នុជា ដដលោក់ព័ន្ធនង
រឹ ការធរៀបចំ និងការកំែត់បងា្នាញធៅក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុ និងទទួលខុសម្តរូវធលើម្បព័នម្្ធ តរួតពិនិតយនា ដផ្ទក្នុង ដដលអ្កម្គប់ម្គងកំែត់
ថាមនភាពចាំបាច់សម្មប់ការធរៀបចំរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុឲនាយធជៀសផុតពីការបងា្នាញខុសជាសារវន្រ ធោយសារដតការដក្ងបន្ំ ឬកំហុសឆ្គង ។

ការទទួលខុស្តរូវរបស់សវនករ
ការទទួលខុសម្តរូវរបស់ធយើងខញនុំ

គឺការបធញ្ចញមតិធលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុទាំងធនះធោយដផ្អកធៅធលើការធធវើសវនកម្របស់ធយើងខញនុំ។

តាមស្រង់ោរសវនកម្អន្ររជាតិដនកម្នុជា។

ធយើងខញនុំបានធធវើសវនកម្ធោយអនុធលាមធៅ

ស្រង់ោរទាំងធនាះ តម្មរូវឲនាយធយើងខញអ
នុំ នុវត្រធៅតាមតម្មរូវការម្កមសីលធម៌ និងធម្គាង និងធធវើសវនកម្ ធដើមបនា ីទទួលបាននូវអំែះអំណាងយ៉នាង

សមធហតុផលថា របាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុពុំមនការបងា្នាញ ខុសជាសារវន្រធទនាបើយ ។

ការធធវើសវនកម្ រួមមនការអនុវត្រនូវបណា្នានីតិវិធម្ី តរួតពិនិតយនា ធដើមបនា ីទទួលបាននូវភស្រនុតាងដដលទាក់ទងធៅនរឹងចំនួនទរឹកម្បាក់ និងការលាតម្តោងព័តម
៌ នធៅក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុ។
ការធម្ជើសធរីសនីតិវិធីទាំងធនះ គឺដផ្អកធៅធលើការវិនិច័យ
្ របស់ធយើងខញនុំ ដដលរួមមនការបា៉នាន់ម្បមែធៅធលើហានិភ័យ ដដលមនផលប៉ះោល់ដល់ការបងា្នាញខុសជាសារវន្រដនរបាយការែ៍

ហិរញ្ញវត្នុ ដដលបណា្នាលមកពីការដក្ងបន្ំ ឬ កំហុសឆ្គង។ ធៅក្នុងការបា៉នានម្់ បមែហានិភ័យទាំងធនាះ ធយើងខញធនុំ ធវើការពិចារណាធៅធលើការម្គប់ម្គងដផ្ទក្នុងដដលោក់ព័នធ្ធ ៅនរឹងការធរៀបចំ
និងការបងា្នាញនូវភាពម្តរឹមម្តរូវដនរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុ

ធដើមបនា ីធធវើសវនកម្ឲនាយសមម្សបធៅតាមកាលៈធទសៈ

ប៉ដុ ន្រមិនដមនក្នុងធគាលបំែងធដើមបនា ីបធញ្ចញមតិធៅធលើម្បសិទ្ធភាពដនការ

ម្គប់ម្គងដផ្ទក្នុងរបស់ធនាគារធ�ើយ។ ការធធវើសវនកម្ក៏រួមមនការវាយតដម្ធៅធលើភាពសមម្សប ដនធគាលនធយបាយគែធនយនាយ ដដលធនាគារបានធម្បើម្បាស់ និងភាពសមធហតុផលដន
ការបា៉នាន់សា្នានគែធនយនាយសំខន់ៗ ដដលធធវើធ�ើងធោយអ្កម្គប់ម្គង ម្ពមទាំងការវាយតដម្ធលើការបងា្នាញ ដនរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុទាំងមូល ។

ធយើងខញនុំធជឿជាក់ថា ភស្រនុតាងសវនកម្ដដលធយើងខញនុំម្បមូលបានមនលក្ខែៈម្គប់ម្គាន់ និងសមម្សប សម្មប់ជាមូលោ្នានក្នុងការបធញ្ចញមតិសវនកម្របស់ធយើងខញនុំ ។

មតិសវនកម្ម
ជាមតិរបស់ធយើងខញនុំ របាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុជាសារវន្របានបងា្នាញនូវភាពម្តរឹមម្តរូវដនសា្នានភាពហិរញ្ញវត្នុរបស់ ធនាគារ វឌនាឍនៈអាសុី ចំកាត់ នាដថងៃទី 31 ដខ ធ្ូ ឆ្នាំ 2015 ម្ពមទាំងលទ្ធផល
ហិរញ្ញវត្នុ និងលំហូរទរឹកម្បាក់របស់ធនាគារ សម្មប់ការិយបរិធច្ទដដលបានបញ្ចប់ ធោយម្សបធៅតាមស្រង់ោរគែធនយនាយកម្នុជា និងធគាលការែ៍ដែនាំរបស់ធនាគារជាតិដនកម្នុជាដដល
ោក់ព័ន្ធនរឹងការធរៀបចំ និងការកំែត់បងា្នាញធៅក្នុងរបាយការែ៍ហិរញ្ញវត្នុ។

តំណាងម្កុមហ៊ុន ធខភីអរឹមជ្ី ធខមបូឌា ចំកាត់

ដង៉ ហ៊ុយ

Partner
រាជ្នីភ្ំធពញ ម្ពះរាជាណាចម្កកម្នុជា
ដថងៃទី 21 ដខ មីនា ឆ្នាំ 2016
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តារាងតុល្រយការ

ាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2015
2015
កំណត់សមា្ជាល់

ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
បទពជាយសកម្ម
សាច់បបាក់ក្ខុងមដ

5

29,676,827

120,191,149

25,746,874

បបាក់បបញ្ញើ និងបបាក់តមកល់បៅធនាគារនានា

6

138,826,949

562,249,144

86,502,567

ឥណទាន និងបុបរបបទានផ្ល់ដល់អតិថិជន - សុទ្ធ

7

481,628,685

1,950,596,174

269,887,238

វិនិបយគមូលបបត

8

53,756,371

217,713,303

50,300,121

បទពជាយរឹបអូសបាន

9

4,070,145

16,484,088

4,615,790

បទពជាយសកម្មបផជាេងៗ

10

6,479,328

26,241,278

6,429,027

បបាក់បបញ្ញើតមកល់តាមចជាបាប់បៅធនាគារជាតិមនកម្ខុជា

11

82,292,374

333,284,115

54,322,190

បទពជាយសកម្មអរូបិយ

12

2,009,741

8,139,451

1,887,914

បទពជាយ និងបរិកា្ជារ

13

6,897,192

27,933,627

5,267,714

805,637,612

3,262,832,329

504,959,435

សរុបបទពជាយសកម្ម
បំណុល និងមូលធន
បំណុល
បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារបផជាេងៗ

14

654,411,278

2,650,365,676

433,424,080

បំណុលបផជាេងៗ

15

8,705,518

35,257,348

5,703,045

បបាក់កម្ចី

16

39,000,000

157,950,000

-

សំវិ្នធនសបមាប់ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ

17(ក)

3,424,617

13,869,699

1,451,084

បំណុលពន្ធពនជាយារ

17(ខ)

93,835

380,032

366,913

705,635,248

2,857,822,755

440,945,122

52,643,000

213,204,150

44,668,000

បុពវលាភភាគហ៊ុន

18,357,000

74,345,850

6,332,000

បបាក់ចំបណញរកជាសាទុក

29,002,364

117,459,574

13,014,313

សរុបមូលធន

100,002,364

405,009,574

64,014,313

សរុបបំណុល និងមូលធន

805,637,612

3,262,832,329

504,959,435

សរុបបំណុល
មូលធន
បដើមទុន

18

កំណត់សមា្ជាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ គឺជាកផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។

29

របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្រទ
្ង ី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2015
2015
កំណត់សមា្ជាល់

ដុលារលជា អាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលារលជា អាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ចំណូលពីការបបាក់

19

51,862,586

210,043,473

31,156,150

ចំណយបលើការបបាក់

20

(19,194,049)

(77,735,898)

(13,363,194)

32,668,537

132,307,575

17,792,956

ចំណូលសុទ្ធពីការបបាក់
មថលៃឈ្លួល និងកមបមបជើងសាសុទ្ធ

21

7,880,220

31,914,891

5,363,658

ចំណូលបបតិបត្ិការបផជាេងៗ

22

414,806

1,679,964

59,492

ចំណយបុគ្គលិក

23

(9,685,881)

(39,227,818)

(5,949,332)

ចំណយទូបៅ និងរដ្ឋបាល

24

(7,114,106)

(28,812,129)

(6,433,146)

រំលស់

(1,890,899)

(7,658,141)

(1,232,008)

បបាក់ចំបណញពីបបតិបត្ិការ

22,272,677

90,204,342

9,601,620

(1,942,320)

(7,866,396)

(254,320)

20,330,357

82,337,946

9,347,300

(659,042)

(2,669,120)

-

19,671,315

79,668,826

9,347,300

(3,683,264)

(14,917,219)

(1,864,985)

15,988,051

64,751,607

7,482,315

សំវ្
ិ នធនបលើឥណទាន និងបុបរបបទានខាតបង់

7

បបាក់ចំបណញមុនបង់ពន្ធ និងចំណយហិរញ្ញបជាបទាន
ចំណយហិរញ្ញបជាបទាន
បបាក់ចំបណញមុនបង់ពន្ធ
ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ
បបាក់ចំបណញសុទ្ធសបមាប់ការិយបរិបច្ទ

កំណត់សមា្ជាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ គឺជាកផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។

30

17(គ)

របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រ្របម្រួលមូលធន
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2015
បដើមទុន

បុពវលាភ ភាគហ៊ុន

បបាក់ចំបណញ រកជាសាទុក

សរុប

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

36,000,000

-

5,531,998

41,531,998

8,668,000

6,332,000

-

15,000,000

-

-

7,482,315

7,482,315

សមតុលជាយនាមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2014

44,668,000

6,332,000

13,014,313

64,014,313

សមតុលជាយនាមថងៃទី 1 កខ មករា ឆ្ជាំ 2015

44,668,000

6,332,000

13,014,313

64,014,313

7,975,000

12,025,000

-

20,000,000

-

-

15,988,051

15,988,051

52,643,000

18,357,000

29,002,364

100,002,364

213,204,150

74,345,850

117,459,574

405,009,574

សមតុលជាយនាមថងៃទី 1 កខ មករា ឆ្ជាំ 2014
ការបកន្មបដើមទុន
បបាក់ចំបណញសុទ្ធសបមាប់ការិយបរិបច្ទ

ការបកន្មបដើមទុន
បបាក់ចំបណញសុទ្ធសបមាប់ការិយបរិបច្ទ
សមតុលជាយនាមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015
សមតុលជាយនាមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015

(សមមូលោន់បរៀល - កំណត់សមា្ជាល់ 4)

កំណត់សមា្ជាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ គឺជាកផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។
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របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រ្រក់

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្រទ
្ង ី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2015
2015
កំណត់សមា្ជាល់

ដុលារលជា អាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលារលជា អាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
លំហូរទរឹកបបាក់ពីសកម្មភាពបបតិបត្ិការ
សាច់បបាក់សុទ្ធ (បបបើបបាស់កខុង
្ )/

(24,868,143)

(100,715,979)

21,031,821

(3,246,457)

(13,148,151)

(3,870,194)

(395,747)

(1,602,775)

(383,181)

-

-

102,182

2,173,277

8,801,771

405,367

(1,468,927)

(5,949,155)

(3,745,826)

សាច់បបាក់ទទួលបានពីការបបាះភាគហ៊ុនបកន្ម

20,000,000

81,000,000

15,000,000

សាច់បបាក់ទទួលបានពីបបាក់កម្ចី

39,000,000

157,950,000

-

សាច់បបាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញបជាបទាន

59,000,000

238,950,000

15,000,000

ការបកើនប�ើងសុទ្ធមនសាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល

32,662,930

132,284,866

32,285,995

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូលនាបដើមការិយបរិបច្ទ

70,163,502

284,162,183

37,877,507

102,826,432

416,447,049

70,163,502

ទទួលបានពីសកម្មភាពបបតិបត្ិការ

25

លំហូរទរឹកបបាក់ពីសកម្មភាពវិនិបយគ
ការទិញបទពជាយ និងបរិកា្ជារ
ការទិញបទពជាយសកម្មអរូបិយ
សាច់បបាក់ទទួលបានពីការលក់បទពជាយ និងបរិកា្ជារ សាច់បបាក់ទទួលបានពីការលក់

-

បទពជាយរឹបអូសបាន
សាច់បបាក់សុទ្ធបបបើបបាស់ក្ខុងសកម្មភាពវិនបិ យគ
លំហូរទរឹកបបាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបជាបទាន

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូលនាចុងការិយបរិបច្ទ

កំណត់សមា្ជាល់ដូចមានភា្ជាប់ជាមួយ គឺជាកផ្កមួយមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះ។
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26

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2015
កំណត់សមា្ជាល់ទាំងបនះ គឺជាកផ្កសំខាន់មួយនិងគួរអានភា្ជាប់ជាមួយនរឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ។

1. អំពតីធនាោរ និងសកម្មភាពចម្បង
ធនាគារ វឌជាឍនៈអាសុី ចំកាត់ បៅកាត់ថា (“ធនាគារ ABA”) បានចាប់បផ្ើមបធវើបបតិបត្ិការអាជីវកម្ម បៅមថងៃទី 25 កខ តុលា ឆ្ជាំ 1996 និងបានចុះបញ្ីជាមួយបកសួងោណិជ្កម្ម បៅមថងៃទី 25 កខ តុលា

ឆ្ជាំ 1996 បបកាមការចុះបញ្ីបលខ Co. 322/97E ។ ធនាគារបានចាប់បផ្ើមបបតិបត្ិការបៅមថងៃទី 25 កខ តុលា ឆ្ជាំ 1996 ។ បៅមថងៃទី 28 កខ វិច្ិកា ឆ្ជាំ 2006 ធនាគារជាតិមនកម្ខុជា បានផ្ល់អាជា្ជាប័ណ្ណ
អចិមសន្យ៍បលខ 14 ដល់ធនាគារ ។

ការិយល័យចុះបញ្ីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស្ិតបៅ អគារបលខ 148 មហាវិថីបពះសីហនុ សងា្ជាត់ បរឹងបកងកង 1 ខណ្ឌចំការមន រាជ្នីភ្ំបពញ បពះរាជាណចបកកម្ខុជា ។
សកម្មភាពចមជាបងរបស់ធនាគារ គឺការផ្ល់នូវបសវាកម្មធនាគារ និងបសវាកម្មហិរញ្ញវត្ខុកដលោក់ព័ន្ធ បៅក្ខុងបពះរាជាណចបកកម្ខុជា។ ពុំមានការ្លស
ជា ់ប្ូរជាសារវន្បៅបលើសកម្មភាពចមជាបងរបស់
ធនាគារ បៅក្ខុងការិយបរិបច្ទបនះបទ ។

ធនាគារមានបុគ្គលិកសរុប 1,017 នាក់ នាមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015 (មថងៃទី 31 កខធ្ូ ឆ្ជាំ 2014: 702 នាក់) ។

2. មូលដា្្នមនការនរៀបចំ
(ក) ររាយការណ៍អនុនលាមភាព
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបតរូវបានបរៀបចំប�ើង បោយអនុបលាមបៅតាមស្ង់ោរគណបនយជាយកម្ខុជា និងបគាលការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិមនកម្ខុជាោក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀបចំ និងការកំណត់
បងា្ជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ បតរូវបានអនុម័តឲជាយបចញផជាសាយបោយបកុមបបរឹកជាសាភិបាល បៅមថងៃទី 21 កខ មីនា ឆ្ជាំ 2016 ។
(ខ) មូលដា្្នមនការវាស់ណវង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ បតរូវបានបរៀបចំប�ើងបៅតាមមូលោ្ជានតមមលៃបដើមដំបូង ។
(គ) រូបិយប័ណ្ណស្មប់មុខងរ និងស្មប់កំណត់បង្្ញ
រូបិយប័ណ្ណជាតិមនបពះរាជាណចបកកម្ខុជា គឺបបាក់បរៀល។ បោយសារធនាគារបធវើបបតិបត្ិការ និងកត់បតារាល់បញ្ីគណបនយជាយរបស់ខលៃលួនកផ្អកបលើមូលោ្ជានបបាក់ដុលាលជារអាបមរិក អ្កបគប់បគង
បានកំណត់បបាក់ដលា
ុ រជាល អាបមរិកជារូបយ
ិ ប័ណម
្ណ ខ
ុ ងារ និងសបមាប់កណ
ំ ត់បងា្ញ
ជា បបោះវាឆលៃះខុ បញ្ង
ំជា ពីខម
រឹលៃ សារបសដ្ឋកច
ិ ម្ច នបបភពបពរឹតកា
ិ្ រណ៍ និងកាលបទសៈរបស់ធនាគារ។

សកម្មភាពបបតិបត្ិការជារូបិយប័ណ្ណបផជាេងៗបទៀតបបរៅពីបបាក់ដុលាលជារអាបមរិក បតរូវបានប្ូរបៅជាបបាក់ដុលាលជារអាបមរិក បោយបបបើអបតាប្ូរបបាក់បៅមថងៃបបតិបត្ិការបនាះ។ សមតុលជាយមនបទពជាយ

សកម្មរប
ូ យ
ិ វត្ខុ និងបំណល
ុ រូបយ
ិ វត្នា
ខុ កាលបរិបច្ទរាយការណ៍ កដលជារូបយ
ិ ប័ណប្ណ ផជាេងបទៀតបបរៅពីបបាក់ដលា
ុ រជាល អាបមរិក បតរូវបានប្រូ បៅជាបបាក់ដលា
ុ រជាល អាបមរិកបោយបបបើអបតានាកាលបរិបច្ទ
បនាះ។ ភាពលំបអៀងពីការប្ូររូបិយប័ណក្ណ ដលបកើតមកពីការប្ូរបនាះបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
(ឃ) ការរា៉្ន់សាន
ម្ និងការវិនិច្័យ
ការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ តបមរូវឲជាយអ្កបគប់បគងបធវើការវិនិច្័យ បា៉ជាន់សា្ជាន និងសន្មតកដលមានផលប៉ះោល់ដល់ការអនុវត្នូវបគាលនបយបាយគណបនយជាយ និងចំនួនមនបទពជាយសកម្ម
បំណុលចំណូល និងចំណយកដលបានរាយការណ៍។ លទ្ធផលជាក់កស្ងអាចខុសពីការបា៉ជាន់សា្ជានទាំងបនាះ។

ការបា៉ន
ជា សា
់ ន
ជា្ និងការសន្មតកដលោក់ពន
័ ្ធ បតរូវបានបតរួតពិនត
ិ យជា ជាបបចាំ។ ការកកកបបបលើការបា៉ន
ជា សា
់ ន
ជា្ គណបនយជាយបតរូវបានទទួលសា្ល
ជា ់ និងកត់បតាបៅក្ង
ខុ ការិយបរិបច្ទកដលការបា៉ន
ជា សា
់ ន
ជា្ បនាះ
បតរូវបានកកកបប និងការិយបរិបច្ទអនាគតកដលប៉ះោល់បោយការកកកបបបនះ។

ការបា៉ន
ជា សា
់ ន
ជា្ និងការវិនច
ិ យ
័្ គណបនយជាយចមជាបង បតរូវបានអនុវត្បៅក្ង
ខុ ការបរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ខុ រួមមានការបា៉ន
ជា សា
់ ន
ជា្ នូវចំនន
ួ កដលអាចបបមូលបានមកវិញពីឥណទាន និងបុបរបបទាន

កដលបានបងា្ជាញបៅក្ខុងបគាលនបយបាយគណបនយជាយបោយក�កក្ខុងកំណត់សមា្ជាល់ទី 3 (ង) ។
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3. នោលននោរាយគណននយ្យសំខាន់ៗ
បគាលនបយបាយគណបនយជាយសំខាន់ៗ កដលបានបបបើបបាស់បោយធនាគារ ក្ខុងការបរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះមានដូចខាងបបកាម។ បគាលនបយបាយទាំជាងបនះ បតរូវបានបបបើបបាស់សបមាប់
បគប់ការិយបរិបច្ទទាំងអស់ កដលបានបងា្ជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុបនះបបកបបោយសង្គតិភាព ។
(ក) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្នុ
បទពជាយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ រួមមានសាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល ការផ្ល់ឥណទាន និងគណបនយជាយបតរូវទទួលបបាក់បបញ្ញើ បបាក់កម្ចី និងគណបនយជាយបតរូវទទួល
និងគណបនយជាយបតរូវទូទាត់បផជាេងៗ។ បគាលនបយបាយគណបនយជាយបលើការទទួលសា្ជាល់ និងការវាយតមមលៃនូវសមាស្តុទាំងបនះ បតរូវបានបងា្ជាញបៅក្ខុងបគាលនបយបាយគណបនយជាយបោយ
ក�កពីគា្ជា។

(ខ) សាច់្រាក់ និងសាច់្រាក់សមមូល
សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល រួមមានសាច់បបាក់ និងសមតុលជាយធនាគារ បបាក់បបញ្ញើគា្ជានកាលកំណត់ និងការវិនិបយគរយៈបពលខលៃីកដលអាចប្ូរជាសាច់បបាក់បានក្ខុងរយៈបពល 3 កខ
ឬ តិចជាងបនះ ចាប់ពបី ពលបានទិញ និងអាចប្ូរជាសាច់បបាក់បាន បហើយមានហានិភ័យតិចតួចចំបោះ ការ្លជាស់ប្ូរតមមលៃ។

(គ) ្រាក់បនញ្ញើ និង្រាក់តម្កល់នៅធនាោរនានា
បបាក់បបញ្ញើ និងបបាក់តមកលប់ ៅធនាគារនានា បតរូវបានកត់បតាតាមតមមលៃបដើមដកសំវិ្នធនសបមាប់ឥណទានមិនអាចបបមូលមកវិញ។
(ឃ) ឥណទាន និងបុនរ្បទាន
ឥណទាន និងបុបរបបទានផ្ល់ដល់អតិថិជន បតរូវបានកត់បតាបៅក្ខុងតារាងតុលជាយការតាមបបាក់បដើម ដកបចញចំនួនទាំងឡាយណកដលបានលុបបចាល ឬសំវិ្នធនបលើឥណទាននិង
បុបរបបទានអាបកក់ និងជាប់សងជាេ័យ។

ឥណទានបតរូវបានលុបបចាល បៅបពលកដលធនាគារមិនសងជាឃម
រឹ ថាអាចទារមកវិញបាន។ ការបបមូលឥណទានបានមកវិញបនា្ប
ជា ព
់ វា
ី បតរូវបានលុបបចាល និងការោក់បញ្ចល
ូ វិញមនសំវ្
ិ នធន
ពីមុនបតរូវបានបងា្ជាញបោយក�កពីគា្ជាជាមួយនរឹងបកបមបបមរួលសុទ្ធមនសំវិ្នធនបលើឥណទាន និងបុបរបបទានអាបកក់ និងជាប់សងជាេ័យបៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(ង) សំវិធានធននលើឥណទាន និងជាប់សង្ស័យ និងបុនរ្បទានអា្កក់
បដើមជាបីអនុបលាមតាមបគាលការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិមនកម្ខុជា រាល់ឥណទាន និងបុបរបបទាន បតរូវបានចាត់ចំណត់ថា្ជាក់បោយបយងបៅតាមសមត្ភាពមនការទូទាត់សងរបស់មដគូ
ោណិជ្កម្ម។ សមត្ភាពមនការទូទាត់សងបនះ បតរូវបានវាយតមមលៃបោយកផ្អកបៅតាមបទពិបសាធន៍មនការទូទាត់សងពីមុនលក្ខណ្ឌហិរញ្ញវត្ខុរបស់កូនបំណុល អាជីវកម្មនិងលំហូរទរឹកបបាក់
នាបពលអនាគត លទ្ធភាព និងការស្ម័បគចិត្សងរបស់កូនបំណុល បរិយកាសហិរញ្ញវត្ខុ និងគុណភាពមនឯកសារកដលបបមូលបាន។
បកន្មបលើគុណភាពមនព័ត៌មានខាងបលើ ចំនួនមថងៃហួសកាលកំណត់សង បតរូវបានយកមកគិត ដូចខាងបបកាម៖
ចំណត់ថា្ជាក់

ចំនួនមថងៃហួសកាលកំណត់សង

អបតាសំវិ្នធន

<30 មថងៃ

1%

ទូបៅ
ឥណទានធម្មតា/ស្ង់ោរ

ជាក់លាក់
ឥណទានឃលជាំបមើល

30 មថងៃ – 89 មថងៃ

3%

90 មថងៃ – 179 មថងៃ

20%

180 មថងៃ – 360 មថងៃ

50%

បលើសពី 360 មថងៃ

100%

ឥណទានបបកាមស្ង់ោរ
ឥណទានជាប់សងជាេ័យ
ឥណទានបាត់បង់

ភាគរយអបជាបបរមាមនសំវិ្នធនបលើឥណទាន និងបុបរបបទានជាប់សងជាេ័យ បតរូវបានកំណត់បោយកផ្អកបៅតាមចំណត់ថា្ជាកក់ ដលបានចាត់ថា្ជាក់។ បៅបពលមានព័ត៌មានកដលអាចទុកចិត្បានថា

បំណុល បាត់បង់បកើតមានប�ើងបបចើនជាងតបមរូវការអបជាបបរមា បនាះសំវិ្នធនបកន្មនរឹងបតរូវបានបធវើប�ើង។
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សំវិ្នធនខាងបលើ បតរូវបានបធវើប�ើងបោយមិនគិតពីតមមលៃមនបទពជាយបញ្ជាំបទ បលើកកលងកតបទពជាយបញ្ជាំបនាះជាសាច់បបាក់កដលបានតមកលប់ ៅធនាគារ។ បៅក្ខុងករណីកដលឥណទាន និងបុបរ

បបទានចំណត់ជា ឥណទាន “បាត់បង់” បនាះបទពជាយបញ្ំជា នរឹងអាចបតរូវបានពិចារណ ប៉កុ ន្តមមលៃទផ
ី សា
ជា រ កដលបា៉ន
ជា សា
់ ន
ជា្ បលើបទពជាយបញ្បំជា នាះ បតរូវមានការអនុមត
័ យល់បពមពីធនាគារជាតិមនកម្ជា
ខុ
បោយកផ្អក តាមករណីនីមួយៗបោយក�កពីគា្ជា ។

ការបបមូលមកវិញនូវឥណទាន និងបុបរបបទានកដលបានលុបបំបាត់បចាល និងការបញ្ចូលមកវិញនូវសំវិ្នធនពីមុន បតរូវបានបងា្ជាញោច់បោយក�ករួមជាមួយនរឹងការកបបបបរួលសុទ្ធ
មនសំវិ្នធនសបមាប់ឥណទានអាបកក់ និងជាប់សងជាេ័យក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

ឥណទានកដលមិនអាចទារបាន ឬចំកណកមនឥណទានកដលចាត់ជាឥណទានអាបកក់បតរូវបានកាត់បចញ បនា្ជាប់ពីមានការគិតគូរបៅបលើតមមលៃលក់បានមនបទពជាយបញ្ជាំ បហើយបបសិនបបើបៅ

បពលកដលអ្កបគប់បគងវិនិច័យ
្ ប�ើញថា ពុំមានសងជាឃរឹមនរឹងទារបាននូវឥណទានទាំងបនាះមកវិញបទ។
(ច) ការ្រាក់ព្យួរទុក

ការបបាក់ពយជា រលួ ទុក បងា្ញ
ជា នូវការបបាក់បលើឥណទានមិនដំបណើរការ កដលបានកត់បតាជាសំវ្
ិ នធន វាមិនបតរូវបានកត់បតាជាចំណល
ូ បនាះបទលុះបតាកតវាទទួលបានជាសាច់បបាក់សទ
ុ ។
្ធ
ការបបាក់ពជាយលួរទុក បតរូវបានបងា្ជាញបោយការដកបចញពីឥណទាន និងបុបរបបទាន ។

(ឆ) វិនិនោគមូលប្ត
ការវិនិបយគរកជាសាទុករហូតដល់កាលកំណត់ គឺបតរូវបានកត់បតាតាមរំលស់មថលៃបដើមតាមវិធីសាសស្ អបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាព ដកការខាតបង់បលើឱនភាពមនតមមលៃ។
(ជ) ្រាក់បនញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់
បបាក់បបញ្ញើតមកល់តាមចជាបាប់ បតរូវបានរកជាសាទុកបៅធនាគារជាតិមនកម្ខុជា បសបតាមចជាបាប់ស្ីពីបគរឹះសា្ជានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ខុមនបពះរាជាណចបកកម្ខុជា និងបតរូវបានកំណត់ជាភាគរយ
មនបដើមទុន អបជាបបរមារបស់ធនាគារ និងបបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជនកដលតបមរូវបោយធនាគារជាតិមនកម្ខុជា។ បបាក់បបញ្ញើតមកល់តាមចជាបាប់ បតរូវបានកត់បតាតាមតមមលៃបដើម។

(ឈ) ្ទព្យសកម្មនផ្សងៗ
បទពជាយសកម្មបផជាេងៗ បតរូវបានកត់បតាបៅតាមតមមលៃបដើម។ ការបា៉ជាន់សា្ជានតកមលៃបទពជាយ បតរូវបានបធវើប�ើងបលើគណបនយជាយបតរូវទទួលជាប់សងជាេ័យ បយងតាមការពិនិតជាយបលើសមតុលយជា ឥណទាន
បៅសល់នាកាលបរិបច្ទរាយការណ៍។

(ញ) ្ទព្យរឹបអូសរាន
បទពជាយរឹបអូស រួមមាន ចលនបទពជាយ និងអចលនបទពជាយ បោយយកតាមតមមលៃទាបជាងរវាងសមតុលជាយ ឥណទានបៅសល់មនឥណទានកដលោក់ព័ន្ធ និងតមមលៃសមបសបបា៉ជាន់សា្ជានមន
បទពជាយសមជាបត្ិបនាះ បៅមថងៃរឹបអូសបាន ។

(ៃ) ្ទព្យសកម្មអរូបិយ
បទពជាយសកម្មអរូបិយរួមមាន កុំពជាយូទ័រសូហវកវរ កដលរាប់បញ្ចូលមថលៃបដើមបៅបពលទិញ និងមថលៃបដើមក្ខុងការបបងកើត កដលមិនកមនជាកផ្កភា្ជាប់បបតិបត្ិការរបស់កុំពជាយូទ័រ បហើយវាបតរូវបាន
កំណត់តមមលៃ បោយយកមថលៃបដើមដករំលស់បង្គរ និងឱនភាពមនតមមលៃបបសិនបបើមាន។ តមមលៃកុំពជាយូទ័រសូហវកវរ គឺបតរូវបធវើរំលស់តាមអាយុកាលបបបើបបាស់បា៉ជាន់សា្ជានចាប់ពី 3 បៅ 20 ឆ្ជាំ។

ចំណយកដលបកើតប�ើងក្ខុងការបធវើគបបមាង ឬការវាយតមមលៃនូវកុំពជាយូទ័រសូហវកវរ ឬការកថទាំបបកាយ បពលោក់ឲជាយបបបើបបាស់ មិនបតរូវបានចាត់ចូលជាមថលៃបដើមបនាះបទ។
(ឋ) ្ទព្យ និងបរិកា្រ
(i) បទពជាយ និងបរិកា្ជារ បានកត់បតាតាមតមមលៃបដើមដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់មនឱនភាពតមមលៃបង្គរ បបសិនបបើមាន។ បៅបពលកដល្តុមនបទពជាយរួមបញ្ចូលនូវសមាស្តុសំខាន់ៗ
កដលមានអាយុកាលកំណត់បបបើបបាស់ខុសៗគា្ជាបទពជាយទាំងបនាះ បតរូវបានចាត់ទុកជា្តុបផជាេងគា្ជាមនបទពជាយ និងបរិកា្ជារ។

(ii) រំលស់បលើបទពជាយ និងបរិកា្ជារបផជាេងបទៀត បតរូវបានទទួលសា្ជាល់ជាចំណយក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល បោយកផ្អកបលើមូលោ្ជានរំលស់បថរតាមអាយុកាលបបបើបបាស់បា៉ជាន់សា្ជានរបស់
បទពជាយ និងបរិកា្ជារនីមួយៗ តាមអបតាដូចខាងបបកាមៈ
ការជុសជុលកកលំម្អអគារជួល

1 - 10 ឆ្ជាំ

បរិកា្ជារការិយល័យ បបគឿងសងា្ជារឹម និងបរិកា្ជារ

5 ឆ្ជាំ

យនយន្

5 ឆ្ជាំ

កុំពជាយូទ័រ និងសមា្ជារព័ត៌មានវិទជាយា

3 – 6 ឆ្ជាំ
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(iii) ការចំណយបនា្ជាប់កដលោក់ព័ន្ធបៅនរឹងកផ្កមួយមនបទពជាយ និងបរិកា្ជារកដលបានទទួលសា្ជាល់រួចមក បតរូវបានបូកបញ្ចូលបៅក្ខុងតមមលៃបយងមនកផ្កបនាះ បៅបពលកដលអត្បបបយជន៍

បសដ្ឋកិច្ច នាបពលអនាគតកដលនរឹងអាចមានប�ើង បហើយបញ្ចូលបៅក្ខុងធនាគារបៅក្ខុងលក្ខណ្ឌបលើសពីស្ង់ោរបដើម មនបទពជាយសកម្មកដលមានបសាប់។ រាល់ការចំណយបនា្ជាប់
បផជាេងបទៀតបតរូវបានទទួលសា្ជាល់ជាបន្ទខុក ចំណយបៅក្ខុងការិយបរិបច្ទកដលបានបកើតប�ើង។

(iv) ចំបណញ ឬខាតពីការបបាះបចាល ឬការលក់បចញមនបទពជាយ និងបរិការជា្ ណមួយបតរូវបានកំណត់ បោយភាពខុសគា្រជា វាងបបាក់ចណ
ំ ល
ូ សុទព
្ធ កា
ី រលក់ និងតមមលៃបយងមនបទពជាយ និងបរិការជា្ បនាះបហើយ
បតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផលបៅមថងៃបបាះបចាល ឬលក់បចញ។

(v) បទពជាយ និងបរិកា្ជារ កដលបានដករំលស់អស់បហើយ បតរូវបានរកជាសាទុកក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរហូត ដល់មថងៃកដលបទពជាយ និងបរិកា្ជារទាំងបនាះបតរូវបានលក់ ឬលុបបចាល ។
(ឌ) ឱនភាពមនតមម្្ទព្យសកម្ម
(i) បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុ
បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុ បលើកកលងឥណទាន និងបុបរបបទាន បតរូវបានវាយតមមលៃនាកាលបរិបច្ទ រាយការណ៍នីមួយៗ បដើមជាបីកំណត់ថា បតើមានភស្ខុតាងណមួយកដលបងា្ជាញថាបទពជាយ

សកម្មហិរញ្ញវត្ខុ ទាំងបនាះមានឱនភាពមនតមមលៃ។ បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុបតរូវបានចាត់ទុកថា មានឱនភាពមនតមមលៃ បបសិនបបើមានបហតុការណ៍មួយ ឬបបចើនជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្មាន
បៅបលើលំហូរទរឹកបបាក់បា៉ជាន់សា្ជាន នាបពលអនាគតដល់បទពជាយសកម្មបនាះ។ ករណីបនះមិនបតរូវបានបបបើសបមាប់ឥណទាន និងបុបរបបទាន ផ្ល់ដល់អតិថិជនបនាះបទ បោយវាបតរូវបាន
បងា្ជាញបៅក្ខុងបគាលនបយបាយគណបនយជាយបោយក�ក បៅក្ខុងកំណត់សមា្ជាល់ 3 (�)។

ការខាតបង់បលើឱនភាព មនបទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុបតរូវបានគណនាបលើភាពខុសគា្ជារវាងតមមលៃបយង និងលំហូរសាច់បបាក់រំពរឹងនរឹងទទួលបាននាបពលអនាគតបោយបធវើការបញ្ចខុះតមមលៃ

តាមអបតាការបបាក់ បបសិទ្ធភាពដំបូង។

រាល់បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុបទាលសារវន្បតរូវបានបតរួតពិនិតជាយឱនភាពមនតមមលៃតាមមូលោ្ជានបទាល។ បទពជាយសកម្មបៅសល់ បតរូវបានវាយតមមលៃជាកញ្ចប់ក្ខុងបកុមបទពជាយសកម្ម កដលមាន

ហានិភ័យឥណទាន បសបដៀងគា្ជា។

រាល់ការខាតបង់បលើឱនភាពមនតមមលៃ បតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
រាល់ការខាតបង់បលើឱនភាពមនតមមលៃ បតរូវដកបចញបបសិនបបើមានបពរឹត្ិការណ៍បកើតប�ើងបបកាយពីការ ទទួលសា្ជាល់ការខាតបង់បលើឱនភាពមនតមមលៃតបមរូវឲជាយដកបចញ។
(ii) បទពជាយសកម្មមិនកមនហិរញ្ញវត្ខុ
តមមលៃបយងមនបទពជាយសកម្ម មិនកមនហិរញ្ញវត្ខុរបស់បកុមហ៊ុន បតរូវបានបតរួតពិនិតជាយប�ើងវិញបៅរាល់ កាលបរិបច្ទរាយការណ៍នីមួយៗ បដើមជាបីកំណត់ថាបតើមានសញ្ជាណណមួយកដល

បងា្ជាញថា បទពជាយសកម្មទាំងបនាះមានឱនភាពមនតមមលៃ។ បបសិនបបើមានសញ្ជាណបនាះបកើតប�ើងការបា៉ជាន់សា្ជាន បលើតមមលៃកដលអាចបបមូលបានវិញរបស់បទពជាយសកម្មបតរូវបានបធវើប�ើង។

តមមលៃកដលអាចបបមូលមកវិញបានមនបទពជាយសកម្ម ឬឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់ គឺជាតមមលៃកដលធំជាង រវាងតមមលៃបបបើបបាស់ និងតមមលៃសមបសបដកចំណយបដើមជាបីលក់បចញ។ ក្ខុងការបា៉ជាន់

បបមាណតមមលៃ បបបើបបាស់សាច់បបាក់រំពរឹងថានរឹងទទួលបាននាបពលអនាគត បតរូវបានអបជាបហារបៅតមមលៃបច្ចខុបជាបន្ បោយបបបើអបតាការបបាក់មុនបង់ពន្ធ កដលឆលៃខុះបញ្ជាំងការបា៉ជាន់បបមាណ
មនតមមលៃបពលបវលាក្ខុងលក្ខណ្ឌ ទីផជាសារបច្ចខុបជាបន្ និងហានិភ័យជាក់លាក់សបមាប់បទពជាយសកម្មទាំងបនាះ។ សបមាប់បគាលបំណងមន ការបតរួតពិនិតជាយបលើឱនភាពមនតមមលៃបទពជាយសកម្ម
បតរូវបានោក់បញ្ចូលគា្ជាជាបកុមកដលអាចបបងកើតសាច់ បបាក់បានតូចបំផុតពីការបន្ការបបបើបបាស់ បោយមិនពរឹងកផ្អកខាលជាំងបលើលំហូរទរឹកបបាក់មនបទពជាយសកម្ម ដមទបទៀត ឬបកុមបទពជាយ
សកម្មដមទបទៀតបៅកាត់ថា (“ឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់”)។

ការខាតបង់បលើឱនភាពមនតមមលៃ បតរូវបានទទួលសា្ជាល់បបសិនបបើតមមលៃបយងមនបទពជាយសកម្មមួយ ឬ ឯកតាបបងកើតសាច់បបាក់ មានចំនួនបលើសពីតមមលៃកដលអាចបបមូលមកបានវិញ។

ការខាតបង់បលើ ឱនភាពមនតមមលៃបតរូវបានទទួលសា្ជាលប់ ៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
(ឍ) ្រាក់បនញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាោរនានា
បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារនានា បតរូវបានកត់បតាតាមតមមលៃបដើម។
(ណ) ្រាក់កម្ចតី
បបាក់កម្ចីបតរូវបានកត់បតាតាមចំនួនបបាក់បដើម កដលមិនទាន់បានទូទាត់សង។
(ត) បំណុលនផ្សងៗ
គណនីបតរូវទូទាត់ និងបំណុលបផជាេងៗ បតរូវបានកត់បតាតាមតមមលៃបដើម។
(ថ) សំវិធានធន

សំវិ្នធន បតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅបពលកដលធនគារមានកាតពវកិច្ចតាមផលៃូវចជាបាប់ ឬកាតពវកិច្ច បបបយលនាបពលបច្ចខុបជាបន្ កដលជាលទ្ធផលមនបពរឹត្ិការណ៍កនលៃងផុតបៅ បហើយ
មានលទ្ធភាពកដល តបមរូវឲជាយមានលំហូរបចញនូវអត្បបបយជន៍បសដ្ឋកិច្ចក្ខុងការបំបពញនូវកាតពវកិច្ចបនាះ។ បបសិនបបើ ផលប៉ះោល់មានលក្ណៈសារវន្ សំវិ្នធនបតរូវបានកំណត់
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បោយអបជាបហារលំហូរទរឹកបបាក់កដលរំពរឹងថានរឹងទទួលបាននាបពលអនាគត បោយបបបើអបតាមុនបង់ពន្ធ កដលឆលៃខុះបញ្ជាំងពីការបា៉ជាន់បបមាណមនតមមលៃបពលបវលាក្ខុងលក្ខណ្ឌទីផជាសារ
បច្ចខុបជាបន្ និងហានិភ័យជាក់លាក់ចបំ ោះបំណុលទាំងបនាះ។
(ទ) ការទទួលសា្្ល់្រាក់ចំណូល
ចំណូលពីការបបាក់ បតរូវបានទទួលសា្ជាល់បោយកផ្អកបលើមូលោ្ជានបង្គរ។ ចំណូលពីការបបាក់បលើ ឥណទានវិបារូបន៍ ឥណទានមានកាលកំណត់ និងឥណទានបផជាេងៗ បតរូវបាន
ទទួលសា្ជាល់បោយ បយងបៅតាមបពលបវលាកដលគិតបបចាំកខ ឬបបចាំមថងៃ។ បៅបពលកដលគណនី បតរូវបានចាត់ថា្ជាក់ ជាឥណទានមិនដំបណើរការ ការបបាក់នរឹងបតរូវពជាយលួរទុកលុះបតាកត
វាទទួលបានជាសាច់បបាក់សុទ្ធ។

ចំណូលពីសកម្មភាពបផជាេងៗរបស់ធនាគារ បតរូវបានទទួលសា្ជាល់បោយបបបើបបាស់មូលោ្ជានដូចខាងបបកាម៖
(i) កមបមបលើការចាត់កចងផ្ល់ឥណទាន និងកមបមបជើងសាបលើបសវាកម្មឥណទាន កដលបានផ្ល់បៅឲជាយអតិថិជនបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅបពលបបតិបត្ិការបកើតប�ើង។
(ii) កមបមបលើកច
ិ ស
្ច នជាយា និងកមបមការ្នាបលើបសវាកម្មបផជាេងៗ និងឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្នា
ខុ នា កដលផ្លឲ
់ យជា អតិថជ
ិ នបតរូវបានទទួលសា្ល
ជា ជា
់ ចំណល
ូ បៅបពលបបតិបត្កា
ិ របកើតប�ើង។
(iii) កមបមបសវាកម្ម និងកមបមរត់ការបតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅបពលកដលបសវាកម្មបតរូវបានបំបពញ។
(ធ) ចំណយនលើការ្រាក់
ចំណយការបបាក់បលើបបាក់បបញ្ញើអតិថិជន បតរូវបានទទួលសា្ជាល់តាមូលោ្ជានបង្គរបរៀងរាល់មថងៃ។
(ន) ភតិសន្យា្បតិបត្ិការ
មថលៃឈ្លួល កដលបតរូវទូទាត់បលើភតិសនជាយាបបតិបត្ិការ បតរូវបានទទួលសា្ជាល់ក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមវិធីសាសស្រំលស់បថរ បៅតាមបថរបវលាមនភតិសនជាយា។
(ប) ពន្ធនលើ្រាក់ចំនណញ
ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ ឬខាតក្ខុងការិយបរិបច្ទរួមមានពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបបចាំឆ្ជាំ និងពន្ធពនជាយារ។ ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបបចាំឆ្ជាំ បតរូវបានទទួលសា្ជាល់បៅក្ខុងរបាយការណ៍
លទ្ធផល បលើកកលងកតក្ខុងករណីកដលវាទាក់ទងបៅនរឹងសមាស្តុកដលបតរូវទទួលសា្ជាល់ជាកផ្កមួយមនមូលធន ក្ខុងករណីបនះ វាក៏បតរូវបានកំណត់បងា្ជាញជាកផ្កមួយមនមូលធន
ផងកដរ ។

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបបចាំឆ្ជាំ គឺជាពន្ធកដលរំពរឹងទុកថា បតរូវបង់បៅបលើបបាក់ចំបណញជាប់ពន្ធក្ខុងការិយបរិបច្ទ បោយបបបើអបតាពន្ធកដលបានអនុម័ត ឬបានអនុម័តជាអាទិ៍បៅ
នាកាលបរិបច្ទរាយការណ៍ ជាមួយនរឹងនិយ័តភាពណមួយបៅបលើពន្ធបតរូវបង់ពីឆ្ជាំមុនៗ។

ពន្ធពនជាយារ បតរូវបានកត់បតាតាមវិធីសាសស្តារាងតុលជាយការបៅបលើភាពលំបអៀងជាបបណ្ជាះអាសន្រវាង តមមលៃបយងមនបទពជាយសកម្ម និងបំណុលក្ខុងបគាលបំណងមនការបធវើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ខុ និងតមមលៃបយងបបបើសបមាប់ការគិតពន្ធ។ តមមលៃមនបបាក់ពន្ធពនជាយារកដលបានកំណត់បនាះ គឺកផ្អកបលើលក្ណៈមនការបជឿជាក់នរឹងទទួលបាន ឬការទូទាត់កដលនរឹងបកើតប�ើង
រវាងតមមលៃសុទ្ធមនបទពជាយសកម្ម និងបំណុល បោយបបបើអបតាពន្ធកំណត់បៅនាកាលបរិបច្ទរាយការណ៍។

ពន្ធពនជាយារជាបទពជាយសកម្ម បតរូវបានទទួលសា្ជាល់កតក្ខុងករណីអាចនរឹងបកើតមានប�ើងបៅបលើបបាក់ចំបណញជាប់ពន្ធនាបពលអនាគត កដលអាចបបបើបបាស់ជាមួយនរឹងបទពជាយសកម្ម។
ពន្ធពនជាយារជាបទពជាយសកម្ម បតរូវ បានកាត់បន្យ ក្ខុងករណីកដលវាមិនអាចបកើតប�ើងនូវអត្បបបយជន៍មនពន្ធកដលោក់ព័ន្ធ កដលអាច នរឹងបបបើបបាស់បាន។

(ផ) សម្័ន្ធញាតិ
ភាគីកដលបតរូវបានចាត់ទុកជាសម្័ន្ធញាតិរបស់ធនាគារ បបសិនបបើភាគីបនាះមានលទ្ធភាពបគប់បគងបោយ្្ជាល់ ឬបោយបបបយលបលើភាគីមួយបទៀត ឬមានឥទ្ធិពលយ៉ជាងខាលជាំងបៅ
បលើភាគីបនះក្ខុងការ បធវើបសចក្ីសបបមចបលើកផ្កហិរញ្ញវត្ខុ និងបបតិបត្ិការ ឬបសញ្ជាសមកវិញ។ ដូចគា្ជាបនះកដរ បបសិនបបើធនាគារ និងភាគីបនាះស្ិតបៅបបកាមការបគប់បគងរួមមួយ ឬ
ក៏មានឥទ្ធិពលយ៉ជាងខាលំង
ជា ។ សម្័ន្ធញាតិ អាចជារូបវន្បុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល និងរួមបញ្ចូលនូវរូបវ័ន្បុគ្គលណមា្ជាក់មនសមាជិកបគរួសារកដលជិតស្ិទ្ធ ក៏បតរូវបានចាត់ទុកជាសម្័ន្ធញាតិកដរ។

បៅបបកាមចជាបាប់ស្ីពីបគរឹះសា្ជានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ខុ និយមន័យរបស់សម្័ន្ធញាតិ គឺជាភាគីកដលកាន់កាប់បោយ្្ជាល់ ឬបោយបបបយលយ៉ជាងតិច 10% មនបដើមទុន ឬសិទ្ធិបបាះបឆ្ជាត
បពមទាំងរូបវន្បុគ្គលណមា្ជាក់ កដលរួមចំកណកក្ខុងការអភិបាល ការដរឹកនាំ ការបគប់បគង ឬការបតរួតពិនិតជាយមផ្ទក្ខុងរបស់ធនាគារ។

4. ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណពតីៃុលា្រអានមរិកនៅជា្រាក់នរៀល
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ បតរូវបានបងា្ជាញជាបបាក់ដុលាលជារអាបមរិក។ ការប្ូររូបិយប័ណ្ណពីបបាក់ដុលាលជារអាបមរិកបៅជាបបាក់បរៀល បតរូវបានបធវើប�ើងបដើមជាបីអនុវត្បៅតាមបគាលការណ៍កណនាំរបស់

ធនាគារជាតិមនកម្ខុជាោក់ព័ន្ធនរឹងការបរៀបចំ និងការកំណត់បងា្ជាញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ បោយបបបើអបតាប្ូរបបាក់ជាផលៃូវការបបកាសបោយធនាគារជាតិមនកម្ខុជា នាមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ
2015 កដល 1 ដុលាលជារអាបមរិក បស្មើនរឹង 4,050 បរៀល។ តួបលខជាបបាក់បរៀលបនះ គឺមិនបតរូវបានយកមកបកបសាយថាតួបលខបបាក់ដុលាលជារអាបមរិក បតរូវបានប្ូរបៅជាបបាក់បរៀល ឬនរឹងបតរូវបានប្ូរជា
បបាក់បរៀល នាបពលអនាគតតាមអបតាប្ូរបបាក់បនះ ឬអបតាប្ូរបបាក់បផជាេងបទៀតបនាះប�ើយ។
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5. សាច់្រាក់ក្នុងមៃ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលារលជា អាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
សាច់បបាក់ក្ខុងមដ
សាច់បបាក់កំពុងបបមូល

28,002,115

113,408,566

21,228,668

1,674,712

6,782,583

4,518,206

29,676,827

120,191,149

25,746,874

6. ្រាក់បនញ្ញើ និង្រាក់តម្កល់នៅធនាោរ និង្គលឹះសា្្នហិរញ្ញវត្នុនានា
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលារលជា អាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
សមតុលជាយបៅធនាគារក្ខុងបបបទស៖
ធនាគារជាតិមនកម្ខុជា

30,768,670

124,613,114

32,276,290

ធនាគារោណិជ្នានា

77,331,135

313,191,097

42,241,380

បគរឹះសា្ជានមីបករូហិរញ្ញវត្ខុ

12,068,860

48,878,883

5,707,611

120,168,665

486,683,094

80,225,281

18,658,284

75,566,050

6,277,286

138,826,949

562,249,144

86,502,567

សមតុលជាយបៅធនាគារបបរៅបបបទស
ធនាគារោណិជ្នានា

ចំនួនខាងបលើបតរូវបានវិភាគបកន្មដូចខាងបបកាម៖

(ក) តាមកាលវសាន្
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលារលជា អាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
រយៈបពល 1 កខ

76,335,649

309,159,379

50,416,627

2 បៅ 3 កខ

9,978,822

40,414,229

3,913,747

4 បៅ 6 កខ

22,291,015

90,278,611

9,378,441

7 បៅ 12 កខ

29,221,463

118,346,925

15,793,752

1 បៅ 5 ឆ្ជាំ

1,000,000

4,050,000

7,000,000

138,826,949

562,249,144

86,502,567

38

(ខ) តាមបបបភទរូបិយប័ណ្ណ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
បបាក់ដុលាលជារអាបមរិក

137,807,350

558,119,768

85,796,294

បបាក់បរៀល

662,342

2,682,485

442,949

បបាក់អឺរ៉ូ

192,483

779,556

95,652

បបាក់បាតមថ

31,939

129,353

38,761

បបាក់ប្ន

38,899

157,541

59,208

បបាក់ដុលាលជារសរឹង្ហបុរី

93,936

380,441

69,703

138,826,949

562,249,144

86,502,567

(គ) តាមអបតាការបបាក់ (បបចាំឆជាំ)
្
2015

2014

ធនាគារោណិជ្នានាក្ខុងបបបទស

0.05% - 6.10%

0.05% - 6.10%

បគរឹះសា្ជានមីបករូហិរញ្ញវត្ខុក្ខុងបបបទស

4.50% - 8.15%

5.00% - 8.15%

0% - 0.90%

0% - 0.95%

2015

2014

ធនាគារនានាបបរៅបបបទស

7. ឥណទាន និងបុនរ្បទានផ្ល់ៃល់អតិថិជន - សុទ្ធ
ដុលាលជារអាបមរិក

ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ឥណទានោណិជ្កម្ម
ឥណទានរយៈបពលកវង

423,149,348

1,713,754,859

223,366,839

11,197,249

45,348,858

10,885,869

33,662,300

136,332,315

28,664,657

ឥណទានបគហោ្ជាន

10,610,510

42,972,566

5,779,533

ឥណទានយនយន្

353,707

1,432,513

361,102

4,217,430

17,080,592

2,112,776

525,024

2,126,347

366,405

483,715,568

1,959,048,050

271,537,181

ឥណទានរយៈបពលខលៃី
ឥណទានវិបារូបន៍
ឥណទានអ្កបបបើបបាស់

ឥណទានផ្ល់ដល់បុគ្គលិក
ប័ណ្ណឥណទាន
សរុបឥណទានដុល
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2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលារលជា អាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ការបបាក់បតរូវទទួលសុទ្ធ
ការបបាក់បតរូវទទួល

3,265,710

13,226,126

1,925,014

ការបបាក់ពជាយូរទុក

(170,429)

(690,237)

(212,620)

3,095,281

12,535,889

1,712,394

486,810,849

1,971,583,939

273,249,575

(5,182,164)

(20,987,765)

(3,362,337)

481,628,685

1,950,596,174

269,887,238

សរុបឥណទានដុល និងការបបាក់បតរូវទទួលសុទ្ធ
សំវិ្នធនបលើឥណទាន និងបុបរបបទានអាបកក់ និងជាប់សងជាេ័យ

បកបមបបមរួលមនសំវ្
ិ នធនបលើឥណទាន និងបុបរបបទានអាបកក់ និងជាប់សងជាេ័យមានដូចខាងបបកាម៖
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលារលជា អាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
នាបដើមការិយបរិបច្ទ

3,362,337

13,617,465

3,663,096

ការបកន្មក្ខុងឆ្ជាំ

1,962,657

7,948,761

851,153

(20,337)

(82,365)

(596,833)

សំវិ្នធនបកន្មសុទ្ធ

1,942,320

7,866,396

254,320

ការលុបបចាលក្ខុងឆ្ជាំ

(122,493)

(496,096)

(555,079)

នាការិយបរិបច្ទបញ្ចប់

5,182,164

20,987,765

3,362,337

7,265,011

29,423,295

3,241,776

2 បៅ 3 កខ

10,024,558

40,599,460

7,975,965

4 បៅ 6 កខ

11,260,947

45,606,835

11,625,760

7 បៅ 12 កខ

22,724,817

92,035,509

20,060,012

1 បៅ 3 ឆ្ជាំ

55,887,107

226,342,783

45,844,751

4 បៅ 5 ឆ្ជាំ

126,942,147

514,115,695

75,332,086

បលើសពី 5 ឆ្ជាំ

249,610,981

1,010,924,473

107,456,831

483,715,568

1,959,048,050

271,537,181

បបមូលបានវិញក្ខុងឆ្ជាំ

ឥណទាន និងបុបរបបទានដុលបតរូវបានវិភាគមានដូចខាងបបកាម៖

(ក) តាមកាលកំណត់
រយៈបពល 1 កខ
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(ខ) តាមចំណត់ថា្ជាក់ឥណទាន
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ឥណទានស្ង់ោរ
មានវត្ខុបញ្ជាំ

460,022,057

1,863,089,331

251,134,442

22,530,172

91,247,196

13,427,700

680,271

2,755,098

6,251,781

មានវត្ខុបញ្ជាំ

18,718

75,808

171,449

ពុំមានវត្ខុបញ្ជាំ

39,228

158,873

-

92,809

375,876

26,056

332,313

1,345,868

525,753

483,715,568

1,959,048,050

271,537,181

មានវត្ខុបញ្ជាំ

461,146,168

1,867,641,981

258,109,481

ពុំមានវត្ខុបញ្ជាំ

22,569,400

91,406,069

13,427,700

483,715,568

1,959,048,050

271,537,181

483,715,568

1,959,048,050

271,537,181

483,362,225

1,957,617,011

271,505,012

353,343

1,431,039

32,169

483,715,568

1,959,048,050

271,537,181

ពុំមានវត្ខុបញ្ជាំ
ឥណទានឃលជាំបមើល
មានវត្ខុបញ្ជាំ
ឥណទានបបកាមស្ងោ
់ រ

ឥណទានជាប់សងជាេ័យ
មានវត្ខុបញ្ជាំ
ឥណទានខាតបង់
មានវត្ខុបញ្ជាំ

(គ) តាមបទពជាយបញ្ជាំ

(�) តាមរូបិយប័ណ្ណ
ដុលារលជា អាបមរិក

(ង) តាមនិវាសនោ្ជាន
និវាសនជន
អនិវាសនជន
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(ច) តាមទំនាក់ទំនង
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលារលជា អាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
មិនកមនសម្័ន្ធញាតិ

479,498,138

1,941,967,458

269,424,405

4,217,430

17,080,592

2,112,776

483,715,568

1,959,048,050

271,537,181

បគរឹះសា្ជានហិរញ្ញវត្ខុ

17,216,667

69,727,501

10,883,333

កសិកម្ម

20,370,874

82,502,040

14,861,000

បរាងចបក

20,744,624

84,015,727

12,543,892

6,446,495

26,108,305

1,511,787

សំណង់

14,891,606

60,311,004

9,248,289

លក់ដុំ

36,763,383

148,891,701

28,110,862

135,294,875

547,944,244

51,204,983

សណ្ជាគារ និងបភាជនីយោ្ជាន

27,844,121

112,768,690

14,603,106

ដរឹកជញ្ូន

15,915,726

64,458,690

1,577,557

966,908

3,915,977

798,665

5,946,863

24,084,795

5,452,156

អចលនបទពជាយ

42,825,880

173,444,814

30,271,541

អចលនបទពជាយ និងសមា្ជារបបបើបបាស់សា្រណៈ

17,524,897

70,975,833

14,884,219

103,755,210

420,208,601

68,308,476

16,682,415

67,563,781

6,910,910

525,024

2,126,347

366,405

483,715,568

1,959,048,050

271,537,181

483,715,568

1,959,048,050

271,537,181

ឥណទានផ្ល់ដល់បុគ្គលិក

(ឆ) តាមបបបភទអាជីវកម្ម

សមា្ជារបបបើបបាស់

លក់រាយ

បណ្ជាញព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍
បសវាកម្មជួលអាគារ

បសវាកម្មមិនកមនហិរញ្ញវត្ខុបផជាេងៗ
ការបបបើបបាស់្្ជាល់ខលៃលួន
ប័ណ្ណឥណទាន

(ជ) តាមហានិភ័យ
មិនមកនជាហានិភ័យធំៗ

ហានិភ័យធំ បតរូវបានផ្ល់និយមន័យបៅក្ខុងបគាលការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិមនកម្ខុជា ថាជាសមតុលជាយសរុបមនឥណទាន និងបុបរបបទានកដលផ្ល់ដល់អតិថិជនមា្ជាក់ៗបលើសពី 10% មន
មូលធន ្្ជាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យសំបៅបលើចំនួនបបាក់ខ្ស់បំផុតរវាងសមតុលជាយមនឥណទាន ឬ ទាយជ្ទាន កដលបៅសល់ និងឥណទាន ឬការសនជាយាកដលបានអនុម័ត ។
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(ឈ) តាមអបតាការបបាក់ (ក្ខុងមួយឆ្ជាំ)
2015

2014

ឥណទានវិបារូបន៍

5.75% - 18.00%

6.00% - 18.00%

ឥណទាន

4.00% - 24.00%

4.00% - 24.00%

9.50%

9.50%

5.00% - 15.00%

5.00% - 15.00%

ហិរញ្ញបជាបទានោណិជ្កម្ម
ឥណទានផ្ដល់ដល់បុគ្គលិក

8. វិនិនោគមូលប្ត
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
មូលបបតរកជាសាដល់កាលកំណត់ (*)

53,756,371

217,713,303

50,300,121

(*) បោយសារកតសាច់បបាក់ងាយបសូលមានចំនួនបលើស ធនាគារបានសបបមចវិនិបយគនូវសាច់បបាក់ កដលបលើសក្ខុងប័ណ្ណបំណុលរបស់បកុមហ៊ុនបផជាេង កដលបតរូវបានចាត់ជាមូលបបតរកជាសាទុក

រហូតដល់កាលកំណត់។

9. ្ទព្យរឹបអូសរាន
បទពជាយរឹបអូស ោក់ព័ន្ធនរឹងបទពជាយសមជាបត្ិកដលរឹបអូសពីអតិថិជន កដលពុំមានលទ្ធលភាពសងបំណុល។ ការកណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ទាមទារឲជាយបទពជាយសមជាបត្ិកដលរឹបអូសបានបតរូវលក់បចញក្ខុង
រយៈបពល 12 កខបនា្ជាប់ពីរឹបអូសបាន។

10. ្ទព្យសកម្មនផ្សងៗ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ការបបាក់បតរូវទទួលពីបបាក់បបញ្ញើ និងតមកលប់ ៅធនាគារនានា និងមូលបបត

2,612,403

10,580,232

1,568,314

បបាក់បបញ្ញើ

1,533,263

6,209,715

1,919,805

ការចំណយបុបរបបទាន

724,223

2,933,103

467,595

គណនីបតរូវទទួលពី MoneyGram និង MasterCard

756,129

3,062,322

562,863

គណនីបតរូវទទួលពី Pay&Go

109,799

444,687

1,373,074

ការវិនិបយគ Credit Bureau

25,588

103,631

25,588

717,923

2,907,588

511,788

6,479,328

26,241,278

6,429,027

បផជាេងៗ
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11. ្រាក់បនញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់នៅធនាោរជាតិមនកម្នុជា
2015

2014

ដុលាលនារអាធមរិក

ោន់ធរៀល

ដុលារលនា អាធមរិក

(កំែត់សម្នាល់ 4)
ម្បាក់បធញ្ញើតមកល់៖
ម្បាក់តមកល្
់ នាធលើធដើមទុន

5,264,300

21,320,415

4,466,800

ម្បាក់បម្មុងកាតពវកិច្ចធលើម្បាក់បធញ្ញើរបស់អតិថិជន

77,028,074

311,963,700

49,855,390

82,292,374

333,284,115

54,322,190

(ក) ម្បាក់តមកល់្នាធលើធដើមទុន
ធយងតាមម្បកាសធលខ ធ7-01-136 ម្ប.ក ចុះដថងៃទ1
ី 5 ដខតុលា ឆ្2
នាំ 001 ស្រីពីម្បាក់តមកល់្នា ធលើធដើមទុន តម្មរូវឲនាយធនាគារទាំងឡាយតមកល់ម្បាក់ចំនួន 10% ដនធដើមទុនបានបង់។ ម្បាក់តមកល់
ធនះនរឹងម្តរូវបងវល
ិ ជូនធនាគារវិញ

ធៅធពលធនាគារស្័ម្គចិត្របញ្ចបម្់ បតិបត្រកា
ិ ររបស់ខ្លួនធៅក្នុងម្ពះរាជាណាចម្កកម្នុជា

ធហើយម្បាក់តមកលធ់ នះមិនសម្មប់ធម្បើក្នុងម្បតិបត្រកា
ិ រម្បចាំដថងៃរបស់

ធនាគារធទ។ ក្នុងអំ�នុងការិយបរិធច្ទ ធនាគារទទួលបានការម្បាក់ ក្នុងអម្តាពី 0.08% ធៅ 0.17% ក្នុង មួយឆ្នាំ (2014: 0.08% ធៅ 0.17% ក្នុងមួយឆ្នាំ)។

(ខ) ម្បាក់បម្មុងកាតពវកិច្ច
ម្បាក់បធញ្ញើធនះ គឺម្បាក់តមកល់បម្មុងកាតពវកិចធ្ច លើម្បាក់បធញ្ញើរបស់អតិថិជន ដដលដម្បម្បរួលធោយដផ្អកធៅធលើកម្មិតដម្បម្បរួលដនម្បាក់បធញ្ញើរបស់អតិថិជនធៅធនាគារ។

ម្បាក់តមកល់បម្មុង

កាតពវកិច្ចធនះ ម្តរូវរកនាសាទុកម្សបតាមម្បកាសធលខ ធ7-012-140 ម្ប.ក របស់ធនាគារជាតិដនកម្នុជា ចុះដថងៃទី 27 ដខ កញ្នា ឆ្នាំ 2012 តាមអម្តាការម្បាក់ 8.00% ដនម្បាក់បធញ្ញើរបស់អតិថិជនជា

ម្បាក់ធរៀល និង 12.50% ដនម្បាក់បធញ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន ជារូបយ
ិ ប័ែធ្ណ ម្រៅពីម្បាក់ធរៀល។ ម្បាក់បធញ្ញត
ើ មកលជា
់ រូបយ
ិ ប័ែ្ណ ធម្រៅពីម្បាក់ធរៀលចំនន
ួ 4.50% ទទួលបានអម្តាការម្បាក់ធស្ន
ើ ង
រឹ 1/2 ដនអម្តា
SIBOR គិតធលើមូលោ្នាន មួយដខ ធហើយចំនួន 8% ដដលធៅសល់ និងម្បាក់បធញ្ញើតមកល់ជាម្បាក់ធរៀល មិនទទួលបានការម្បាក់ ធនាះធទ។

12. ្ទព្យសកម្មអរូបិយ
Software
2015
ដុលាលនារអាធមរិក

ោន់ធរៀល

ដុលាលនារអាធមរិក

(កំែត់សម្នាល់ 4)

ដថ្ធដើម
នាដថងៃទី 1 ដខ មករា

2014

2,483,105

10,056,575

2,107,435

395,747

1,602,775

383,181

-

-

(7,511)

2,878,852

11,659,350

2,483,105

នាដថងៃទី 1 ដខ មករា

595,191

2,410,523

426,065

រំលស់ក្នុងការិយបរិធច្ទ

273,920

1,109,376

176,637

លុបធចាលក្នុងឆ្នាំ

-

-

(7,511)

នាដថងៃទី 31 ដខ ធ្ូ

869,111

3,519,899

595,191

2,009,741

8,139,451

1,887,914

ការទិញបដន្ម
លុបធចាលក្នុងឆ្នាំ
នាដថងៃទី 31 ដខធ្ូ
រំលស់បង្គរ

តដម្ធយង
នាដថងៃទី 31 ដខ ធ្ូ
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13. ្ទព្យ និងបរិកា្រ
បរិកា្ជារការិយល័យ
2015

ការជួសជុល

បបគឿងសងា្ជារឹម

ដុលារលជា អាបមរិក

ដុលារលជា អាបមរិក

កកលម្អអគារជួល

និងបរិកា្ជារ

យនយន្
ដុលាលជារអាបមរិក

កុំពជាយូទ័រ និង

សំណង់

សមា្ជារព័ត៌មានវិទជាយា

កំពុងដំបណើរការ

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលារលជា អាបមរិក

សរុប
ដុលាលជារអាបមរិក

ោន់បរៀល
(កំណត់សមា្ជាល់ 4)

តមមលៃបដើម
នាមថងៃទី 1 កខ មករា ឆ្ជាំ 2015

2,997,015

1,590,161

811,985

2,427,347

-

7,826,508

31,697,357

ការទិញបកន្ម

1,055,790

842,447

62,809

1,268,798

16,613

3,246,457

13,148,151

ការលុបបចាល

(27,486)

(91,438)

-

(58,100)

-

(177,024)

(716,947)

4,025,319

2,341,170

874,794

3,638,045

16,613

10,895,941

44,128,561

នាមថងៃទី 1 កខ មករា ឆ្ជាំ 2015

964,763

625,984

121,315

846,732

-

2,558,794

10,363,116

រំលស់ក្ខុងការិយបរិបច្ទ

519,358

316,682

169,603

611,336

-

1,616,979

6,548,765

ការលុបបចាល

(27,486)

(91,438)

-

(58,100)

-

(177,024)

(716,947)

1,456,635

851,228

290,918

1,399,968

-

3,998,749

16,194,934

2,568,684

1,489,942

583,876

2,238,077

16,613

6,897,192

27,933,627

នាមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015
ដក: រំលស់បង្គរ

នាមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015
តមមលៃបយង
នាមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015

ការជួសជុល

បបគឿងសងា្ជារឹម

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលារលជា អាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

នាមថងៃទី 1 កខ មករា ឆ្ជាំ 2014

1,838,376

1,133,317

267,197

1,506,116

4,745,006

ការទិញបកន្ម

1,288,771

716,775

706,195

1,158,453

3,870,194

ការលុបបចាល

(130,132)

(259,931)

(161,407)

(237,222)

(788,692)

នាមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2014

2,997,015

1,590,161

811,985

2,427,347

7,826,508

នាមថងៃទី 1 កខ មករា ឆ្ជាំ 2014

716,882

692,988

108,179

700,282

2,218,331

រំលស់កខុង
្ ការិយបរិបច្ទ

378,013

192,927

100,759

383,672

1,055,371

(130,132)

(259,931)

(87,623)

(237,222)

(714,908)

964,763

625,984

121,315

846,732

2,558,794

2,032,252

964,177

690,670

1,580,615

5,267,714

2014

កកលម្អអគារជួល

និងបរិកា្ជារ

យនយន្

កុំពជាយូទ័រ និង

សមា្ជារព័ត៌មានវិទជាយា

សរុប

តមមលៃបដើម

ដក: រំលស់បង្គរ

ការលុបបចាល
នាមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2014
តមមលៃបយង
នាមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2014
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14. ្រាក់បនញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាោរនផ្សងៗ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលារលជា អាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
គណនីចរន្

44,300,145

179,415,587

30,949,501

គណនីសនជាេំ

289,766,834

1,173,555,678

220,010,980

បបាក់បបញ្ញើមានកាលកំណត់

318,798,124

1,291,132,402

182,352,200

1,546,175

6,262,009

111,399

654,411,278

2,650,365,676

433,424,080

បបាក់បបញ្ញើកបមិតទុក

ចំនួនខាងបលើបតរូវបានវិភាគដូចខាងបបកាម៖
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលារលជា អាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)

(ក) តាមកាលកំណត់
រយៈបពល 1 កខ

399,323,612

1,617,260,629

278,225,564

2 បៅ 3 កខ

49,821,154

201,775,674

28,521,047

4 បៅ 6 កខ

58,667,238

237,602,314

43,746,349

7 បៅ 12 កខ

129,113,971

522,911,582

64,176,529

17,485,303

70,815,477

18,754,591

654,411,278

2,650,365,676

433,424,080

បោយបុគ្គល

484,465,028

1,962,083,363

321,598,634

សហបគាសោណិជ្កម្ម

109,268,929

442,539,162

97,451,064

60,677,321

245,743,151

14,374,382

654,411,278

2,650,365,676

433,424,080

បលើសពីមួយឆ្ជាំ

(ខ) តាមបបបភទអតិថិជន

បគរឹះសា្ជានធនាគារ និងមីបករូហិរញ្ញវត្ខុនានា

46

គ) តាមនិវាសនោ្ជាន
2015

2014

ដុលាលជារអាបមរិក

ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
និវាសនជន

632,541,175

2,561,791,759

418,002,475

21,870,103

88,573,917

15,421,605

654,411,278

2,650,365,676

433,424,080

653,426,746

2,646,378,321

432,528,753

បបាក់បរៀល

818,997

3,316,938

869,427

បបាក់បរៀល

165,486

670,219

25,835
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198

65

654,411,278

2,650,365,676

433,424,080

654,055,590

2,648,925,140

433,084,999

355,688

1,440,536

339,081

654,411,278

2,650,365,676

433,424,080

អនិវាសនជន

(�) តាមរូបិយប័ណ្ណ
បបាក់ដុលាលជារអាបមរិក

បបាក់បាតមថ

(ង) តាមទំនាក់ទំនង
មិនកមនសម្័ន្ធញាតិ
សម្័ន្ធញាតិ

(ច) តាមអបតាការបបាក់

គណនីសនជាេំ
គណនីបបាក់បបញ្ញើមានកាលកំណត់

2015

2014

0.75%

0.75%

2.5% to 7.25%

2.25% - 8.00%
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15. បំណុលនផ្សងៗ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ការបបាក់បតរូវទូទាត់

6,268,640

25,387,992

4,200,022

ចំណយបង្គរ

1,905,102

7,715,663

1,104,121

ពន្ធបផជាេងៗបតរូវទូទាត់

212,797

861,828

108,031

បផជាេងៗ

318,979

1,291,865

290,871

8,705,518

35,257,348

5,703,045

16. ្រាក់កម្ចតី
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
Afr Asia Bank Limited

(i)

10,000,000

40,500,000

-

& Savings Bank Limited

(ii)

6,000,000

24,300,000

-

Commerzbank AG

(iii)

3,000,000

12,150,000

-

DEG-Deutsche Investitions

(iv)

10,000,000

40,500,000

-

ធនាគារជាតិមនបបបទសកាណោ

(v)

10,000,000

40,500,000

-

39,000,000

157,950,000

-

Shanghai Commercial

(i)

បៅមថងៃទី 30 កខ កញ្ជា ឆ្ជាំ 2015 ធនាគារបានទទួលបបាក់កម្ចីចំនួន 5,000,000 ដុលាលជារអាបមរិក សបមាប់រយៈបពល 3 កខ ពីធនាគារ AfrAsia Bank Limited បហើយបបកាយមកបានពនជាយារបពល
ចំនួន 3 កខបទៀត។ ការបបាក់ នរឹងបតរូវបង់បៅមថងៃកំណត់កាលវសាន្បៅមថងៃទី 30 កខ មីនា ឆ្ជាំ 2016 ។

បៅមថងៃទី 7 កខ ធ្ូ ឆ្ំជា 2015 ធនាគារបានទទួលបបាក់កម្ចបី ផជាេងបទៀតចំនន
ួ 5,000,000 ដុលារជាល អាបមរិក សបមាប់រយៈបពល 3 កខ។ ការបបាក់ នរឹងបតរូវបង់បៅមថងៃកណ
ំ ត់កាលវសាន្បៅមថងៃទី 7 កខ មីនា ឆ្ំជា 2016។

(ii) បងា្ជាញអំពីសមជាបទានពីរបានពីធនាគារ The Shanghai Commercial & Savings Bank Limited សាខាទីបកុងហុងកុង កដលក្ខុងបនាះរួមមានៈ

ឥណទានទុនបងវិល ចំនួន 3,000,000 ដុលាលជារអាបមរិក កដលបានបពមបបពៀងនាមថងៃទី 13 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2014 កដលបានផ្ដល់ឲជាយនាមថងៃទី 10 កខ មីនា ឆ្ជាំ 2015។

ឥណទានទុនបងវិល ចំនួន 3,000,000 ដុលាលជារអាបមរិក កដលបានបពមបបពៀងនាមថងៃទី 25 កខ សីហា ឆ្ជាំ 2015 កដលបានផ្ដល់ឲជាយនាមថងៃទី 7 កខ កញ្ជា ឆ្ជាំ 2015។

(ii) បៅមថងៃទី 27 កខ វិច្ិកា ឆ្ជាំ 2015 ធនាគារបានទទួលបបាក់កម្ចីចំនួន 3,000,000 ដុលាលជារអាបមរិក ពី ធនាគារ Commerzbank AG កដលជាធនាគារមួយបានចុះបញ្ីបបកាមចជាបាប់មនសា្រណរដ្ឋ
សហព័ន្ធ អាលលៃឺម៉ង់។ កំណត់កាលវសាន្មានរយៈបពលមួយឆ្ជាំ។ ការបបាក់និងបបាក់បដើម គឺបតរូវបង់បៅមថងៃកំណត់កាលវសាន្ ។

(iv) បៅមថងៃទី 23 កខ មិថុនា ឆ្ជាំ 2015 ធនាគារបានទទួលបបាក់កម្ចីពី DEG-Deutcsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft Mbh កដលជាសា្ជាប័នហិរញ្ញវត្ខុមួយបានចុះបញ្ី

បបកាមចជាបាប់មនស្រណរដ្ឋសហព័ន្ធអាលលៃឺម៉ង់។ បបាក់បដើមគឺបតរូវបង់រំលស់ជា 6 ឆមាសចាប់បផ្ើមពីមថងៃទី 15 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2017។ ការបបាក់គឺបតរូវបង់បបចាំឆមាសគិតចាប់បផ្ើមពីកាលបរិបច្ទ
ផ្ល់បបាក់កម្ចី ។

(v) បៅមថងៃទី 29 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015 ធនាគារបានទទួលកម្ចីបនា្ជាប់បនជាេំ ពីធនាគារជាតិមនបបបទសកាណោ កដលជាភាគទុនិករបស់ធនាគារខលៃលួន្្ជាល់។ ការបបាក់គឺ បតរូវបង់បបចាំឆមាស និងបបាក់បដើម
បតរូវបង់រំលស់ចំនួន 5 ដង បហើយចំនួនកដលបៅសល់ បតរូវទូទាត់បៅកាលវសាន្ មថងៃទី 31 កខធ្ូ ឆ្ជាំ 2022។

បបាក់កម្ចីខាងបលើបនះ គឺជាបបាក់កម្ចីគា្ជានបទពជាយ្នា បហើយមានអបតាការបបាក់បបចាំឆ្ជាំចាប់ពី 2.41% បៅ 6.50% ។
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17. ពន្ធនលើ្រាក់ចំនណញ
(ក) សំវ្
ិ នធនសបមាប់ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
សមតុលជាយនាបដើមការិយបរិបច្ទ

1,451,084

5,876,890

789,559

ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបបចាំឆ្ជាំ

3,956,342

16,023,185

1,779,304

ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបានបង់

(1,982,809)

(8,030,376)

(1,117,779)

សមតុលជាយនាចុងការិយបរិបច្ទ

3,424,617

13,869,699

1,451,084

(ខ) បំណុលពន្ធពនជាយារ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
បំណុលពន្ធពនជាយារ

93,835

380,032

366,913

បកបមបបមរួលមនបំណុលពន្ធពនជាយារក្ខុងការិយបរិបច្ទមានដូចខាងបបកាម៖
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
សមតុលជាយនាបដើមការិយបរិបច្ទ
ការោក់បញ្ចូលក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផល
សមតុលជាយនាចុងការិយបរិបច្ទ

366,913

1,485,998

281,232

(273,078)

(1,105,966)

85,681

93,835

380,032

366,913
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(គ) ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចបំ ណញ
2015

2014

ដុលាលជារអាបមរិក

ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបបចាំឆ្ជាំ

3,956,342

16,023,185

1,779,304

ពន្ធពនជាយារជាបំណុល

(273,078)

(1,105,966)

85,681

3,683,264

14,917,219

1,864,985

អនុបលាមតាមចជាបាប់សារបពើពន្ធមនបពះរាជាណចបកកម្ខុជា ធនាគារមានកាតពវកិច្ចបតរូវបង់ពន្ធបលើបបាក់ ចំបណញតាមអបតា 20% មនបបាក់ចំបណញជាប់ពន្ធ ឬពន្ធអបជាបបរមាតាមអបតា 1% មន
ចំណូលដុល ។

ការបផ្ទៀង្្ជាត់ពន្ធបលើបបាក់ចបំ ណញ កដលគណនាតាមអបតាពន្ធផលៃូវការបធៀបបៅនរឹងពន្ធបលើបបាក់ ចំបណញកដលបងា្ជាញក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផលមានដូចខាងបបកាម៖
2015
ដុលាលជារអាបមរិក
%
បបាក់ចំបណញមុនបង់ពន្ធ

2014
ដុលារលជា អាបមរិក

ោន់បរៀល
(កំណត់សមា្ជាល់ 4)

19,671,315

79,668,826

%
9,347,300

បបាក់ចំបណញមុនបង់ពន្ធអបតាពន្ធផលៃូវការ

20.00

3,934,263

15,933,765

20.00

1,869,460

ផលប៉ះោល់ពីចំណយមិនអាចកាត់កងបាន

(1.23)

(242,478)

(982,036)

0.10

9,204

សំវិ្នធនបលើសពីបគាមុន

(0.04)

(8,521)

(34,510)

(0.15)

(13,679)

ចំណយពន្ធបលើបបាក់ចបំ ណញ

18.72

3,683,264

14,917,219

19.95

1,864,985

ការគណនាបបាក់ចំបណញកដលបតរូវជាប់ពន្ធនរឹងបតរូវមានការបតរួតពិនិតជាយ និងអនុម័តបោយអាជា្ជាធរពន្ធោរ។
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18. នៃើមទុន
2015

2014

ដុលាលជារអាបមរិក

ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
1 ហ៊ុនមានតមមលៃ 1,000 អាបមរិកកដលបានចុះបញ្ី

52,643,000

និងបានបង់ 52,643 ភាគហ៊ុន (2014: 44,668 ហ៊ុន)

213,204,150

44,668,000

បៅមថងៃទី 20 កខ មករា ឆ្ជាំ 2015 ធនាគារជាតិមនបបបទសកាណោ បានទិញបកន្មភាគហ៊ុនចំនួន 700 ហ៊ុន (បបកហលនរឹង 1.57% មនភាគហ៊ុនកាន់កាប់ទាំងអស់) ពីភាគទុនិកមា្ជាក់ក្ខុង
ចំបណម ភាគទុនិកទាំងអស់។ ក្ខុងការិយបរិបច្ទ ធនាគារបានបបងកើនបដើមទុនពីចំនួន 44,668,000 ដុលាលជារអាបមរិក ដល់ 52,643,000 ដុលាលជារអាបមរិក បោយបានបបាះផជាសាយភាគហ៊ុនបកន្ម ចំនួន

7,975 ហ៊ុន បោយមាន បុពវលាភ ចំនួន12,025,000 ដុលារលជា អាបមរិក។

ការបបងកើនបដើមទុនខាងបលើ ទទួលបានការអនុម័តពី ធនាគារជាតិមនកម្ខុជា បៅមថងៃទី 5 កខ មីនា ឆ្ជាំ 2015 និងពីបកសួងោណិជ្កម្ម បៅមថងៃទី 12 កខ មីនា ឆ្ជាំ 2015។
ភាគទុនិកថ្មី បតរូវបានបងា្ជាញលម្អិត ដូចខាងបបកាម៖
2015

2014

% មនការកាន់កាប់

ចំនួនភាគហ៊ុន

ដុលាលជារអាបមរិក

% មនការកាន់កាប់

ចំនួនភាគហ៊ុន

ដុលាលជារអាបមរិក

បលាក Damir Karassayev

58.07

30,568

30,568,000

70.00

31,268

31,268,000

ធនាគារជាតិមនបបបទសកាណោ

41.93

22,075

22,075,000

30.00

13,400

13,400,000

100,00

52,643

52,643,000

100.00

44,668

44,668,000

19. ចំណូលពតីការ្រាក់
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ឥណទាន និងបុបរបបទាន

44,208,827

179,045,749

25,443,045

បបាក់បបញ្ញើ និងបបាក់តមកល់បៅធនាគារនានា

2,998,363

12,143,370

2,194,165

វិនិបយគមូលបបត

4,655,396

18,854,354

3,518,940

51,862,586

210,043,473

31,156,150
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20. ចំណយនលើការ្រាក់
ចំណយបលើការបបាក់ គឺបតរូវបានបកើតមានប�ើងបោយការោក់បបាក់បបញ្ញើពីធនាគារនានា និងអតិថិជនមិនកមនធនាគារ។
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
បបាក់បបញ្ញើចរន្

87,493

354,347

40,551

បបាក់បបញ្ញើសនជាេំ

7,536,822

30,524,129

6,498,983

11,569,734

46,857,422

6,823,660

19,194,049

77,735,898

13,363,194

បបាក់បបញ្ញើមានកាលកំណត់

21. ចំណូលកម្ម និងនជើងសា-សុទ្ធ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
កមបម និងបជើងសា:

4,108,388

16,638,971

2,635,929

ការសនជាយាឥណទាន

1,179,034

4,775,088

983,129

បផ្ទរបបាក់និងបវរបបាក់

2,109,548

8,543,669

1,350,196

91,572

370,867

82,374

598,128

2,422,419

439,308

8,086,670

32,751,014

5,490,936

(206,450)

(836,123)

(127,278)

7,880,220

31,914,891

5,363,658

ប័ណ្ណវីសា និងប័ណ្ណឥណទាន
ទូរស័ព្ទ និងទូរសារ
កមបមបផជាេងៗ
ចំណយកមបម និងបជើងសា

22. ចំណូលពតី្បតិបត្ិការនផ្សងៗ - សុទ្ធ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ចំបណញ/(ខាត)ពីការលក់មនវិនបិ យគមូលបបត
ចំបណញពីអបតាប្ដូរបបាក់សុទ្ធ
ចំណូលបផជាេងៗ
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99,612

403,429

(32,392)

218,948

886,739

91,000

96,246

389,796

884

414,806

1,679,964

59,492

23. ចំណយនលើបុគ្គលិក
2015
ដុលារលជា អាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
បបាក់បបៀរវតជាេរ៍ និងបបាក់ឈ្ូល
ចំណយបលើបុគ្គលិកបផជាេងៗ

9,568,534

38,752,563

5,886,127

117,347

475,255

63,205

9,685,881

39,227,818

5,949,332

24. ចំណយទូនៅ និងរៃ្ឋរាល
2015
ដុលារលជា អាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ចំណយបលើការជួលអគារ

1,790,622

7,252,019

1,205,284

ចំណយកផ្កទីផជាសារ និងការផជាសាយោណិជ្កម្ម

1,297,146

5,253,441

1,254,737

ចំណយបលើការជួសជុល និងកថទាំ

468,082

1,895,732

317,708

មថលៃទរឹក និងបភលៃើង

530,901

2,150,149

412,681

ចំណយសមា្ជារការិយល័យ

532,116

2,155,070

406,021

ចំណយបលើអាជា្ជាប័ណ្ណ

421,307

1,706,293

379,613

ចំណយទំនាក់ទំនងបផជាេងៗ

310,160

1,256,148

214,746

ចំណយបលើយនយន្ក្ខុងបបតិបត្ិការ

201,396

815,654

334,830

ចំណយបលើការបធវើដំបណើរ

255,704

1,035,601

136,091

55,977

226,707

143,489

មថលៃជំនាញវិជា្ជាជីវៈ

186,434

755,058

572,268

ចំណយបលើការ្នារា៉ជាប់រង

129,235

523,402

71,541

ចំណយបលើបសវាសន្ិសុខ

352,129

1,426,122

269,738

មថលៃសមាជិកភាព

71,199

288,356

146,307

ចំណយបផជាេងៗ

511,698

2,072,377

568,092

7,114,106

28,812,129

6,433,146

ចំណយបលើអាហារ និងការកំសាន្
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25. សាច់្រាក់សុទ្ធ (ន្បើ្រាស់ក្នុង)/ទទួលរានពតីសកម្មភាព្បតិបត្ិការ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
បបាក់ចំបណញមុនបង់ពន្ធ

19,671,315

79,668,826

9,347,300

រំលស់

1,890,899

7,658,141

1,232,008

សំវិ្នធនបលើឥណទាន និងបុបរបបទានអាបកក់ និងជាប់សងជាេ័យ

1,942,320

7,866,396

254,320

659,042

2,669,120

-

ចំបណញពីការលក់បទពជាយ និងបរិកា្ជារ

-

-

(28,398)

ចំបណញពីការលក់បទពជាយរឹបអូសបាន

-

-

(80,466)

24,163,576

97,862,483

10,724,764

(23,591,405)

(95,545,190)

(13,466,201)

(213,683,767)

(865,419,256)

(93,492,159)

វិនិបយគមូលបបត

(3,456,250)

(13,997,813)

(16,898,531)

បទពជាយរឹបអូសបាន

(1,627,632)

(6,591,910)

(4,459,388)

(50,301)

(203,719)

(2,122,262)

បបាក់បបញ្ញើ និងបបាក់តមកលប់ ៅធនាគារជាតិមនកម្ខុជា

(27,970,184)

(113,279,245)

(17,140,701)

បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារបផជាេងៗ

220,987,198

894,998,152

156,486,213

2,912,614

11,796,086

2,517,865

(22,316,151)

(90,380,412)

22,149,600

(1,982,809)

(8,030,376)

(1,117,779)

(569,183)

(2,305,191)

-

(24,868,143)

(100,715,979)

21,031,821

និយ័តកម្មបលើៈ

ចំណយហិរញ្ញបជាបទាន

បកបមបបមរួលមន:
បបាក់បបញ្ញើនិងបបាក់តមកល់បៅធនាគារ
ឥណទាន និងបុបរបបទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន

បទពជាយសកម្មបផជាេងៗ

បំណុលបផជាេងៗ
សាច់បបាក់សុទ្ធ(បបបើបបាស់ក្ខុង)/ទទួលបានពីសកម្មភាពបបតិបត្ិការ
ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញបានបង់
ការបបាក់បានបង់
សាច់បបាក់សុទ្ធ (បបបើបបាស់កខុង
្ )/ទទួលបានពីសកម្មភាពបបតិបត្ិការ
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26. សាច់្រាក់ និងសាច់្រាក់សមមូល
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
សាច់បបាក់ក្ខុងមដ (កំណត់សមា្ជាល់ 5)

29,676,827

120,191,149

25,746,874

73,149,605

296,255,900

44,416,628

102,826,432

416,447,049

70,163,502

បបាក់បបញ្ញើ និងបបាក់តមកល់បៅធនាគារនានា
មានកាលកំណត់តិចជាង 3 កខ

27. សមតុល្យ និង្បតិបត្ិការជាមួយនលឹងសម្័ន្ធញាតិ
(ក) សមតុលជាយសម្័ន្ធញាតិ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
កម្ចីពីធនាគារជាតិមនបបបទសកាណោ
បបាក់បបញ្ញើ និងបបាក់តមកល់បោយអ្កបគប់បគង

10,000,000

40,500,000

-

355,688

1,440,536

339,081

(ខ) បបតិបត្ិការជាមួយនរឹងសម្័ន្ធញាតិបផជាេងៗ
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ចំណយបលើការបបាក់ឲជាយធនាគារជាតិមនបបបទសកាណោ
ចំណយបលើការបបាក់ឲជាយអ្កបគប់បគង

6,212

25,159

-

27,488

111,326

16,705

(គ) លាភការរបស់អ្កបគប់បគង
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
បបាក់បបៀរវតជាេរ៍ និងអត្បបបយជន៍

1,438,272

5,825,002

1,323,688

55

28. ការសន្យា និងយថភាព
(ក) ការបបតិបត្ិការ
ក្ខុងការបធវើអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារបធវើទាយជ្ទានបផជាេងៗ និងបកើតប�ើងនូវយថាភាពមួយចំនួន តាមមបធជាយាបាយជាផលៃូវចជាបាប់ដល់អតិថិជនរបស់ខលៃលួន។ ពុំមានការខាតបង់ជាសារវន្កដលបកើតប�ើង
ពីបបតិបត្កា
ិ រទាំងបនាះបទ កដលរួមមានដូចខាងបបកាមៈ

2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ឥណទានវិបារូបន៍ កដលមិនបបបើបបាស់

18,663,000

75,585,150

16,453,663

លិខិតឥណទាន

4,912,376

19,895,123

685,508

មូលបបតបំណុល

2,102,768

8,516,210

1,839,597

86,048

348,494

4,035

400,000

1,620,000

275,352

26,164,192

105,964,977

19,258,155

មូលបបតបំណុលបលើការបដញមថលៃ
ការ្នាបផជាេងៗ

(ខ) ការសនជាយាភតិសនជាយា
ធនាគារ បានជួលការិយល័យ និងអគារក្ង
ខុ លក្ណៈជាភតិសនជាយាបបតិបត្កា
ិ រដូចខាងបបកាម៖
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ក្ខុងរយៈបពល 1 ឆ្ជាំ

1,557,057

6,306,081

1,231,181

ពី 2 ដល់ 5 ឆ្ជាំ

3,666,408

14,848,952

2,597,489

បលើសពី 5 ឆ្ជាំ

2,407,726

9,751,289

948,992

7,631,191

30,906,322

4,777,662

(គ) យថាភាពបលើពន្ធ
បបព័នព
្ធ ន្ធោរបៅក្ង
ខុ បពះរាជាណចបកកម្ជា
ខុ មានលក្ណៈថ្មី បហើយពន្ធទាង
ំ បនះកតងកតមានការ្លស
ជា ប
់ រូ្ ជាញរឹកញាប់ មានភាពមិនចជាបាស់លាស់់ ភាពផ្ទយ
ខុ គា្បជា ហើយស្ត
ិ បៅបបកាមការបកបសាយ

បំភលៃឺកដលបកើតមានប�ើងនូវភាពខុសគា្ជាក្ខុងចំបណមអាជា្ជាធរពន្ធោរ និងយុតា្ជាធិការ។ ពន្ធបតរូវបានស្ិតបៅបបកាមការបតរួតពិនិតជាយ និងតាមោនអបងកតបោយបកុមអាជា្ជាធរជាបបចើនកដលផ្ល់
លទ្ធភាព តាមចជាបាប់ក្ខុងការោក់ពិន័យ ោក់ទណ្ឌកម្ម និងបង់ការបបាក់។

បញ្ទា
ជា ង
ំ បនះ អាចនរឹងបបងកត
ើ ឲជាយមានហានិភយ
័ ពន្ធបកន្មបៅក្ង
ខុ បពះរាជាណចបកកម្ជា
ខុ ធំដជា
ំុ ងបៅបបបទសដមទបទៀត។ គណៈបគប់បគងបជឿជាក់ថា ការបធវស
ើ វំ ្
ិ នធនមានលក្ណៈសមរមជាយ
បគប់បគាន់ បោយកផ្អកបៅបលើការបកបសាយមននីតិកម្មពន្ធ។ ផ្ទខុយមកវិញ អាជា្ជាធរជាប់ោក់ព័ន្ធអាចនរឹងកផ្អកបលើការបកបសាយបផជាេង និងអាចមានផលប៉ះោល់ធំដុំផងកដរ។

56

29. ការ្គប់្គងហានិភ័យហិរញ្ញវត្នុ
ការណណនាំ និងនសចក្តីសនង្ប
ធនាគារមានហានិភ័យពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ ដូចខាងបបកាម៖
ហានិភ័យបបតិបត្ិការ
ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យទីផជាសារ និង

ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល
កំណត់សមា្ល
ជា ប់ នះ បងា្ញ
ជា ពីពត
័ មា
៌ នស្ព
ី ហា
ី និភយ
័ នីមយ
ួ ៗខាងបលើរបស់ធនាគារ កដលមានបគាលបៅបគាលការណ៍កណនាំ និងវិ្នការរបស់ធនាគារបដើមបជា បា
ី ន
ជា៉ សា
់ ន
ជា្ និងចាត់កចងនូវហានិភយ
័
កដលបកើតប�ើង និងការបគប់បគងនូវធន្នរបស់ធនាគារ។

្បព័ន្្ធ គប់្គងហានិភ័យ
បកុមបបរឹកជាសាភិបាល មានការទទួលខុសបតរូវទូបៅក្ខុងការបបងកើត និងបតរួតពិនិតជាយបបព័ន្ធបគប់បគងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ។ បកុមបបរឹកជាសាភិបាលបានបបងកើតនូវគណៈកម្មការបទពជាយសកម្ម និងបំណុល
គណៈកម្មការ បគប់បគងហានិភ័យ និងគណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភ័យ បដើមជាបីទទួលខុសបតរូវក្ខុងការបបងកើត និងបតរួតពិនិតជាយនូវបគាលនបយបាយបគប់បគងហានិភ័យតាមកផ្កនីមួយៗ។

គណៈកម្មការបនះ មាន សមាជិកជានាយកបបតិបត្ិ និងមិនបបតិបត្ិ បហើយបធវើការរាយការណ៍ជាបបចាំបៅបកុមបបរឹកជាសាភិបាល អំពីសកម្មភាពរបស់ពួកបគ។ បគាលនបយបាយក្ខុងការបគប់បគង
ហានិភ័យ គឺបតរូវបានបបងកើតប�ើងបដើមជាបីបងា្ជាញ និងវិភាគបៅបលើហានិភ័យកដលធនាគារបតរូវបបឈមមុខកំណត់ហានិភ័យសមបសប និងបធវើការបតរួតពិនិតជាយបៅបលើ ហានិភ័យទាំងបនាះឲជាយស្ិតក្ខុង

កបមិតអាចទទួលយកបាន។ គណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភ័យ មានភារៈទទួលខុសបតរូវតាមោនការអនុវត្របស់ធនាគារបៅតាមបគាលនបយបាយ និងនីតិវិធីបគប់បគងហានិភ័យ ក៏ដូចជា
បតរួតពិនិតជាយប�ើងវិញនូវភាពបគប់បគាន់មនបបព័នប្ធ គប់បគងហានិភ័យ កដលធនាគារបតរូវបបឈមមុខ។

សវនករមផ្ទក្ខុង ជាអ្កជួយដល់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភ័យក្ខុងការបំបពញភារកិច្ចបនះ។ សវនករមផ្ទក្ខុងបធវើការបតរួតពិនិតជាយជាបបចាំ ឬម្ងមា្ជាលបលើបគាលនបយបាយ និងនីតិវិធី
បគប់បគងហានិភ័យ បហើយបធវើការរាយការណ៍លទ្ធផលបៅគណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភ័យ។

(ក) ហានិភ័យបបតិបត្ិការ
ហានិភ័យបបតិបត្ិការ គឺជាហានិភ័យមនការបាត់បង់្្ជាល់ ឬបបបយលកដលបកើតមានប�ើងពីការ ខវះខាតនូវនីតិវិធីបុគ្គលិកបបច្ចកវិទជាយា និងបហោ្ជារចនាសម្័ន្ធមផ្ទក្ខុង និងបកើតប�ើងពីកតា្ជា
ខាងបបរៅមួយចំនួនបទៀត កដលមិនកមនជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផជាសារ និងហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល ដូចជាកតា្ជាកដលបកើតមានប�ើងពីតបមរូវការចជាបាប់ និងបទបញ្ញត្ិបផជាេងៗ
និងស្ង់ោរកដលទទួលសា្ជាល់ជាទូបៅបៅក្ខុងសហបគាសអាជីវកម្ម។

ហានិភ័យបបតិបត្ិការ បតរូវបានបគប់បគងបានតាមរយៈនីតិវិធីបគប់បគងហានិភ័យបបតិបត្ិការរបាយការណ៍ និងបតរួតពិនិតជាយបតរឹមបតរូវបលើសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈអង្គភាពបតរួតពិនិតជាយ និង
គាំបទកដលជា តាមរយៈអង្គភាពអាជីវកម្ម បហើយឯករាជជាយមានការបតរួតពិនិតជាយពីអ្កបគប់បគងជាន់ខ្ស់របស់ធនាគារ។

ការបគប់បគងបលើហានិភ័យបបតិបត្ិការរបស់ធនាគារ តបមរូវឲជាយបបងកើតនូវរចនាសម្័ន្ធតួនាទី និងវិធីសាសស្មនការបគប់បគងរបស់អង្គភាពឲជាយបានចជាបាស់លាស់។ បគាលការណ៍ និងវិ្នការ
បតរួតពិនិតជាយមផ្ទក្ខុងជាបបចើន បតរូវបានអនុវត្រួមមានការបបងកើតអ្កមានសិទ្ធិចុះហត្បលខា បបព័ន្ធបតរួតពិនិតជាយយ៉ជាងហ្មត់ចត់ ការបរៀបចំនូវនីតិវិធី និងឯកសារសំអាងនានា បពមទាំងការអនុវត្តាម
បទបជាបញ្ជាតិ និងតបមរូវការតាមចជាបាប់នានា។

(ខ) ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន គឺជាការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារ បបសិនបបើអ្កខ្ចី ឬមដគូោណិជ្កម្ម ខកខានមិនបានបំបពញកាតពវកិច្ចបលើការបង់បបាក់បដើមចំបោះឥណទាន និងបុបរបបទាន។

(i) ការបគប់បគងហានិភ័យឥណទាន
សកម្មភាពឥណទាន បតរូវបានកណនាំបោយបគាលការណ៍ឥណទានរបស់ធនាគារ បដើមជាបី្នាអះអាងថា បគាលបំណងមនបបាក់កម្ចីទាំងអស់ទទួលបានបជាគជ័យ។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជន

ឥណទានមានលទ្ធភាព និងបទពជាយសមជាបត្ិសងបហើយហានិភ័យឥណទានបតរូវបានកបងកចកយ៉ជាងល្អ។ បគាលការណ៍ឥណទានកត់បតានូវបគាលការណ៍បបាក់កម្ចី បទពជាយបញ្ជាំ និងដំបណើរការ
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អនុម័តឥណទាន បោយរួមបញ្ចូលទាំងបបព័ន្ធចណ
ំ
ត់ថា្ជាក់មផ្ទក្ខុង និងនិតិវិធីកដលអនុវត្បដើមជាប្
ី នា អះអាងក្ខុងការបគារពបៅតាមការកណនាំរបស់ធនាគារជាតិមនកម្ខុជា។
ធនាគារបានបបងកើតបគាលការណ៍ហានិភ័យឥណទានស្ូល (Core Credit Risk Policy) កដលបតរូវបានបរៀបចំប�ើងបដើមជាបីបគប់បគងនូវសកម្មភាពក្ខុងការ្នាបលើហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

ការបន្ដឥណទានបតរូវបានបគប់បគងបោយកម្មវិធីឥណទានកដលបានបរៀបចំ គបបមាងសបមាប់ផលិតផល ឬសំបពៀតឥណទានពិបសសរាប់ទាំងទីផជាសារបគាលបៅការកំណត់ និងលក្ខណ្ឌ
ឯកសារសំអាង និងនីតិវិធបី ៅបបកាមផលិតផលឥណទាន កដលនរឹងបតរូវវាស់កវង និងផ្ដល់ឲជាយ។

អបតាហានិភ័យបតរូវបានបតរួតពិនិតជាយនិងបធវើបច្ចខុបជាបន្កម្មតាមមូលោ្ជានបបចាំឆ្ជាំ និងក្ខុងបហតុការណ៍ បផជាេងៗដូចជា (i) ការ្លជាស់ប្ដូររយៈបពល និងលក្ខណ្ឌឥណទានរួមទាំងការ
ពនជាយារឥណទាន (ii) ភាពមិនបទៀងទាត់កខុង
្ ការសងបបាក់ឬការហួសកាលកំណត់សងបបាក់ និង (iii) ព័ត៌មានមិនល្អ ោក់ព័ន្ធនរឹងអ្កខ្ចីបបាក់ ឬបបតិបត្ដិការ។

(ii) ការបបឈមនរឹងហានិភ័យឥណទាន
2015
ដុលាលជារអាបមរិក

2014
ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ឥណទាន និងបុបរបបទាន
ខាតបង់

483,068

1,956,425

723,258

ហួសកាលកំណត់កតមិនទាន់ខាតបង់

680,271

2,755,098

6,251,781

482,552,229

1,954,336,527

264,562,142

483,715,568

1,959,048,050

271,537,181

(5,182,164)

(20,987,765)

(3,362,337)

478,533,404

1,938,060,285

268,174,844

មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់

សំវ្
ិ នធនបលើឥណទាន និងបុបរបបទានជាប់សងជាេ័យ

ឥណទាន មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់

ឥណទាន មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនខាតបង់ គឺជាឥណទានមានគុណភាពល្អកដលមិន្លជាប់ខកខានក្ខុងសងបត�ប់មកវិញ។ ឥណទានបតរូវបានោក់បទពជាយបញ្ជាំ និងអ្កបគប់បគងរំពរឹងថា
លទ្ធភាពមិនអាចបបមូលបាន គឺមានកំរិតទាប។

ឥណទាន និងបុបរបបទានខាតបង់

ឥណទាន និងបុបរបបទានខាតបង់ គឺជាឥណទាន និងបុបរបបទានកដលធនាគារបានកំណត់ និងរំពរឹងថាមិនអាចបបមូលបានមកវិញនូវបបាក់បដើម និងការបបាក់បៅតាមកិច្ចសនជាយាខ្ចីឥណទាន និង

បុបរបបទាន។ អនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិមនកម្ខុជា សំវិ្នធនសបមាប់ឥណទាន និងបុបរបបទាន បតរូវបានបធវើប�ើងសបមាប់ឥណទានហួសកាលកំណត់បលើសពី
90 មថងៃ។ សំវិ្នធនអបជាបបរមា បតរូវបានបធវើប�ើងបៅតាមការចំណត់ថា្ជាក់របស់ឥណទាននីមួយៗ បលើកកលងកតមានព័ត៌មានបផជាេងបទៀតអាចបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពមនការទូទាត់សងរបស់អ្កខ្ចី។

ឥណទានហួសកាលកំណត់ កតមិនទាន់ខាតបង់

ឥណទានហួសកាលកំណត់ កតមិនទាន់ខាតបង់ជាឥណទាន និងបុបរបបទានកដលកិច្ចសនជាយាទូទាត់ សងហួសកាលកំណត់បលើសពី 30 មថងៃ កតតិចជាង 90 មថងៃ។ អនុបលាមបៅតាមបគាលការណ៍
កណនាំរបស់ធនាគារជាតិមនកម្ខុជា ឥណទានបនះបតរូវចាត់ថា្ជាក់ជាឥណទានឃលជាំបមើល បហើយបតរូវបធវើ សំវិ្នធនតាមអបតា 3% ។

ឥណទានបរៀបចំប�ើងវិញ

ឥណទានបរៀបចំប�ើងវិញ គឺជាឥណទានកដលមានការ្លជាស់ប្ូរកិច្ចសនជាយាទូទាត់សង បោយសារកតអ្កខ្ចីជួបផលលំបាកកផ្កហិរញ្ញវត្ខុ និងមិនមានលទ្ធភាពទូទាត់សងតាមកិច្ចសនជាយាបដើម។

ឥណទាន កដលនរឹងបតរូវបរៀបចំប�ើងវិញបតរូវវិភាគបលើមូលោ្ជានទិសបៅអាជីវកម្ម និងសមត្ភាពសងបបាក់វិញ របស់អ្កខ្ចីបៅតាមការពជាយាករណ៍លំហូរសាច់បបាក់ថ្មី កដលបសបតាមសា្ជានភាពទីផជាសារ
និងបច្ចខុបជាបន្កម្មមនទសជាេនៈវិស័យអាជីវកម្ម បោយកផ្អកបលើសម្មតិកម្មជាក់កស្ង និងបបុងបបយ័ត្។

បនា្ជាប់ពីឥណទានបតរូវបានបរៀបចំប�ើងវិញ ឥណទានបនាះបតរូវរកជាសាចំណត់ថា្ជាក់ដូចបដើម បោយមិនគិតពីដំបណើរការល្អបនា្ជាប់ពីការបរៀបចំជាថ្មីប�ើយ។ ការចាត់ថា្ជាក់បនះមិនបតរូវឲជាយល្អជាងមុនប�ើយ
លុះបតាកតការបបាក់ និងបបាក់បដើមបតរូវបានសងមកវិញក្ខុងអំ�ខុងបីបគាសងរំលស់ និងក្ខុងរយៈបពលមិនតិចជាង 3កខ។
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បគាលនបយបាយលុបបចាលនូវឥណទាន និងបុបរបបទាន

អនុបលាមតាមបគាលការណ៍កណនាំរបស់ធនាគារជាតិមនកម្ជា
ខុ ធនាគារបតរូវកតលុបឥណទាន និងបុបរបបទាន ឬមួយកផ្កមនឥណទានបចញពីតារាងតុលយជា ការរបស់ខន
លួលៃ បៅបពលកដលធនាគារបាត់សទ
ិ ិ្ធ
តាមកិច្ចសនជាយាបគប់បគងបលើឥណទាន ឬបៅបពលកដលប�ើញថា ឥណទានមួយកផ្ក ឬទាំងមូលមិនអាចបបមូលវិញបាន ឬគា្ជានសងជាឃរឹមថាឥណទានបនះអាចបបមូលបានមកវិញបទ។

បទពជាយបញ្ជាំ

ធនាគារ រកជាសានូវបទពជាយបញ្ជាំជាបទពជាយសមជាបត្ិ និងការ្នាសបមាប់ការ្នានូវឥណទាន និងបុបរបបទាន។ ការបា៉ជាន់សា្ជាននូវតមមលៃទីផជាសារ គឺកផ្អកតាមការវាយតមមលៃបទពជាយបញ្ជាំបបចាំឆជាំ។
្ តមមលៃទីផជាសារ
បា៉ជាន់សា្ជានមនបទពជាយបញ្ជាំ សបមាប់ការ្នានូវឥណទាន និងបុបរបបទានមានដូចខាងបបកាមៈ

2015

2014

ដុលាលជារអាបមរិក

ោន់បរៀល

ដុលាលជារអាបមរិក

(កំណត់សមា្ជាល់ 4)
ឥណទាន និងបុបរបបទានខាតបង់ៈ
ដីធលៃី និងអគារ

1,597,741

6,470,851

1,845,048

5,295,031

21,444,876

27,281,854

6,892,772

27,915,727

29,126,902

ហួសកាលកំណត់ កតមិនទាន់ខាតបង់ៈ
ដីធលៃីនិងអគារ

បៅក្ខុងការិយបរិបច្ទបនះធនាគារ បានរឹបអូសបទពជាយសកម្មកដលបានោក់បញ្ជាំ កដលរូមមានដី និងអគារចំនួន 1,627,632 ដុលារលជា អាបមរិក (2014: 4,459,388 ដុលាលជារអាបមរិក) ពីអតិថិជន។

ការបបមូលផ្ខុំហានិភ័យឥណទាន

ការវិភាគបលើការបបមូលផ្ខុំហានិភ័យឥណទាននាកាលបរិបច្ទរាយការណ៍ បតរូវបានបងា្ជាញបៅកំណត់សមា្ជាល់ 7 មនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ។

(គ) ហានិភ័យទីផជាសារ
ហានិភ័យទីផជាសារ គឺជាហានិភ័យមនការខាតបង់បកើតពីការកបបបបរួលមិនអំបណយផលបៅក្ខុងកបមិតតមមលៃ ឬអបតាទីផជាសារ កដលមានសមាស្តុសំខាន់ពីរ គឺហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរបទស និង

ហានិភ័យ អបតាការបបាក់។

ហានិភ័យទីផជាសារបកើតបចញពីសកម្មភាពោណិជ្កម្ម បតរូវបានបគប់បគងបោយការកំណត់បលើទីផជាសារនូវ សា្ជានភាពបោះដូរជាមួយនរឹងការកំណត់ហានិភ័យទីផជាសារទុកជាមុន។

(i) ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរបទស
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរបទស គឺសំបៅបៅបលើការកបបបបរួលអបតាប្ូរបបាក់កដលមិនអំបណយផលបលើសា្ជានភាពការបោះដូររូបិយប័ណ្ណបរបទស កដលបកើតប�ើងពីបពលមួយបៅបពលមួយ។

ធនាគារបានរកជាសានូវបគាលនបយបាយមួយ បោយមិនបងកឲជាយមាននូវសា្ជានភាពការប្ូររូបិយប័ណ្ណបរបទសបបចើនបនាះបទ។ ការប្ូររូបិយប័ណ្ណបរបទស កដលបបើកចំហរបគប់បបបភទបតរូវបាន
បតរួតពិនិតជាយជាមួយនរឹងតបមរូវការបបតិបត្ិការកបមិតមនសា្ជានភាពកំណត់ទុកមុន និងការកំណត់នូវការកាត់បន្យភាពខាតបង់។

បៅមថងៃទី 31 កខ ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015 សមតុលជាយបទពជាយសកម្ម និងបំណុលកដលជារូបិយប័ណ្ណបផជាេងបទៀត បបរៅពីដុលាលជារអាបមរិកមិនមានផលប៉ះោល់អវីបទ។ ដូចបនះ ការវិភាគរូបិយប័ណ្ណបរបទស មិន

បតរូវបានបងា្ជាញប�ើយ។

(ii) ហានិភ័យអបតាការបបាក់
ហានិភ័យអបតាការបបាក់ គឺសំបៅបៅបលើការខាតបង់នូវបបាក់ចំណូលការបបាក់សុទ្ធ បោយសារកត ការកបបបបរួលមនកបមិតអបតាការបបាក់ និងការ្លជាស់ប្ូរបៅក្ខុងសមាសភាពមនបទពជាយសកម្ម

និងបំណុល។ ហានិភ័យអបតាការបបាក់ បតរូវបានចាត់កចងតាមរយៈការបតរួតពិនិតជាយយ៉ជាងហ្មត់ចត់ បៅបលើចំណូលបលើការបណ្ជាក់ទុន តមមលៃទីផជាសារ តមមលៃបដើមមនមូលនិធិ និងតាមរយៈ

ការវិភាគចបនាលជាះកបបបបរួលអបតាការបបាក់។ សកា្ជានុពលមនការ្លជាក់ចុះនូវចំណូលការបបាក់សុទ្ធបណ្ជាលមកពីការកបបបបរួលអបតាការបបាក់ កដលខុសបបបកតី គឺបតរូវបានបតរួតពិនិតជាយបោយ
បធៀបបៅនរឹងកបមិតអាចទទួលយកបានមនហានិភ័យ។
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ការវិភាគមនទំនាក់ទំនងអបតាការបបាក់បៅនរឹងបទពជាយសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារបតរូវបានបងា្ជាញ ដូចខាងបបកាម។

តារាងខាងបបកាមបនះបងា្ជាញនូវអបតាការបបាក់បបសិទ្ធភាពបៅកាលបរិបច្ទរាយការណ៍ និងអំ�ខុងបពលកដលមូលបបត័ហិរញ្ញវត្ខុ ដល់កាលកំណត់។
31 កខធ្ូ ឆ្ជាំ 2015

រហូតដល់ 1 កខ

> 1 - 3 កខ

> 3 - 6 កខ

> 6 - 12 កខ

> 1 - 5 ឆ្ជាំ

បលើសពី 5 ឆ្ជាំ

ពុំមានការបបាក់

សរុប

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលារលជា អាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

អបតាការ

បបាក់ជាមធជាយម

%

បទពជាយសកម្ម
សាច់បបាក់ និងសមតុលយជា ធនាគារ

-

-

-

-

-

-

29,676,827

29,676,827

បបាក់បបញ្ញើ និងបបាក់

42,767,585

9,978,822

22,291,014

29,221,463

1,000,000

-

33,568,065

138,826,949

3.70

បបាក់បបញ្ញើតាមចជាបាប់

-

-

-

-

-

82,292,374

-

82,292,374

0.01

7,168,569

10,007,908

11,215,740

22,664,869

182,738,212

249,437,202

-

483,232,500

11.84

96,443

16,650

45,207

59,948

91,041

173,779

-

483,068

សំវ្
ិ នជាក់លាក់

-

-

-

-

-

-

(410,714)

(410,714)

សំវ្
ិ នទូបៅ

-

-

-

-

-

-

(4,771,450)

(4,771,450)

ការបបាក់បតរូវទទូល

-

-

-

-

-

-

3,265,710

3,265,710

ការបបាក់ពជាយលួរទុក

-

-

-

-

-

-

(170,429)

(170,429)

វិនិបយគមូលបបត

-

-

8,763,971

3,182,552

37,308,855

4,500,993

-

53,756,371

បទពជាយសកម្មបផជាេងៗ

-

-

-

-

-

-

6,479,328

6,479,328

50,032,597

20,003,380

42,315,932

55,128,832

221,138,108

336,429,936

67,637,337

792,686,122

353,477,292

49,821,154

58,667,238

129,113,971

17,485,303

-

45,846,320

654,411,278

-

-

-

-

-

-

8,705,518

8,705,518

353,477,292

49,821,154

58,667,238

129,113,971

17,485,303

-

54,551,838

663,116,796

(303,444,695)

(29,817,774)

(16,351,306)

(73,985,139)

203,652,805

336,429,936

13,085,499

129,569,326

តមកល់បៅធនាគារនានា

ឥណទាន និងបុបរបបទាន
ឥណទានដំបណើរការ
ឥណទានមិនដំបណើរការ

បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុសរុប

8.95

បំណុល
បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលបផជាេងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ខុសរុប
បកបមបបមរួលគមាលជាតភាព
អបតាការបបាក់

60

3.53

31 កខធ្ូ ឆ្ជាំ 2015

រហូតដល់ 1 កខ

> 1 - 3 កខ

> 3 - 6 កខ

> 6 - 12 កខ

> 1 - 5 ឆ្ជាំ

បលើសពី 5 ឆ្ជាំ

ពុំមានការបបាក់

សរុប

ដុលារលជា អាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលារលជា អាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

អបតាការ

បបាក់ជាមធជាយម

%

បទពជាយសកម្ម
សាច់បបាក់ និងសមតុលយជា ធនាគារ

-

-

-

-

-

-

25,746,874

25,746,874

បបាក់បបញ្ញើ និងបបាក់

10,303,326

3,913,747

9,378,441

19,793,752

3,000,000

-

40,113,301

86,502,567

4.47

បបាក់បបញ្ញើតាមចជាបាប់

-

-

-

4,466,800

-

-

49,855,390

54,322,190

0.08

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

សំវ្
ិ នជាក់លាក់

-

-

-

-

-

-

(760,625)

(760,625)

សំវ្
ិ នទូបៅ

-

-

-

-

-

-

(2,601,712)

(2,601,712)

ការបបាក់បតរូវទទូល

-

-

-

-

-

-

1,925,014

1,925,014

ការបបាក់ពជាយលួរទុក

-

-

-

-

-

-

(212,620)

(212,620)

វិនិបយគមូលបបត

-

-

3,356,046

5,813,695

40,047,844

1,082,536

-

50,300,121

បទពជាយសកម្មបផជាេងៗ

-

-

-

-

-

-

6,429,027

6,429,027

13,545,102

11,889,712

24,360,247

50,134,259

164,224,681

108,539,367

120,494,649

493,188,017

247,164,662

28,521,047

43,746,349

64,176,529

18,754,591

-

31,060,902

433,424,080

-

-

-

-

5,703,045

5,703,045

247,164,662

28,521,047

43,746,349

64,176,529

18,754,591

-

36,763,947

439,127,125

(233,619,560)

(16,631,335)

(19,386,102)

(14,042,270)

45,470,090

108,539,367

83,730,702

54,060,892

តមកលប់ ៅធនាគារនានា

ឥណទាន និងបុបរបបទាន
ឥណទានដំបណើរការ
ឥណទានមិនដំបណើរការ

បទពជាយសកម្មហិរញ្ញវត្ខុសរុប

8.41

បំណុល
បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលបផជាេងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ខុសរុប
បកបមបបមរួលគមាលជាតភាព
អបតាការបបាក់

3.76
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ការវិភាគរំបញាចតមមលៃសមបសបសបមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុកដលមានអបតាការបបាក់បថរ
ធនាគារមិនបានកត់បតាបំណុលហិរញ្ញវត្ខុ កដលមានអបតាការបបាក់បថរតាមតមមលៃសមបសប បោយភាពលំបអៀង បតរូវបានបញ្ចូលបៅក្ខុងរបាយការណ៍លទ្ធផលសរុបបនាះបទ បហើយធនាគារ
ក៏មិនមាន ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុនាចុងការិយបរិបច្ទបនាះកដរ។ ដូបច្ះ ការ្លជាស់ប្ូរអបតាការបបាក់នាចុងការិយបរិបច្ទ ពុំមានផលប៉ះោល់ដល់បបាក់ចំបណញ ឬខាតបនាះបទ។

ការវិភាគរំបញាចបលើលំហូរទរឹកបបាក់សបមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុកដលមានអបតាការបបាក់អបថរ
ធនាគារ ពុំមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ កដលមានអបតាការបបាក់អបថរជាសារវន្បនាះបទ។ ដូបច្ះ ការវិភាគរំបញាចបលើលំហូរទរឹកបបាក់សបមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ កដលមានអបតាការបបាក់អបថរ
មិនបតរូវបានបងា្ជាញប�ើយ។

(�) ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល
ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល ទាក់ទងនរឹងលទ្ធភាពរកជាសាសាច់បបាក់ងាយបសួលឲជាយបានបគប់បគាន់ បដើមជាបីបំបពញការសនជាយា និងកាតពវកិច្ចហិរញ្ញវត្ខុ បៅបពលដល់កាលកំណត់សងនូវ
តមមលៃសមបហតុ ផលមួយ។

បកន្មពីបលើការអនុវត្ន៍យ៉ជាងបពញបលញ តាមតបមរូវការមនសាច់បបាក់ងាយបសួលអ្កបគប់បគង ធនាគារបានបតរួតពិនិតជាយយ៉ជាងហ្មត់ចត់បៅបលើលំហូរទរឹកបបាក់ចូល និងលំហូរទរឹកបបាក់បចញ

បហើយ និងភាពចបនាលជាះមនអាយុកាលតាមរយៈរបាយការណ៍តាមបពលកំណត់។ ការកបបបបរួលមនឥណទាន និងបបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន បតរូវបានបតរួតពិនិតជាយតាមោន បហើយតបមរូវការសាច់បបាក់

ងាយបសួល បតរូវបានបធវើការកកតបមរូវ បដើមជាបីកំណត់ឲជាយចជាបាស់នូវបទពជាយសកម្មជាសាច់បបាក់ងាយបសួលបានឲជាយបគប់ បគាន់បដើមជាបីបំបពញការសនជាយា និងកាតពវកិច្ចហិរញ្ញវត្ខុ និងបៅបពលកដលដល់
កំណត់សង ។

តារាងខាងបបកាមបនះ ផ្ល់ជូននូវការវិភាគមួយបៅបលើបំណុលហិរញ្ញវត្ខុរបស់ធនាគារទាក់ទងនរឹងការកបងកចក កាលកំណត់បោយកផ្អកបលើរយៈបពលបៅសល់បៅនរឹងការបង់សង។
មថងៃទី 31 ធ្ូ ឆ្ជាំ 2015

តិចជាង

ចបនាលជាះពី
1-3 កខ

ដុលារលជា អាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

1 កខ

ចបនាលជាះពី

3 កខ - 1 ឆ្ជាំ

ចបនាលជាះពី

1 - 5 ឆ្ជាំ

បលើសពី

ដុលារលជា អាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

5 ឆ្ជាំ

មិនកំណត់

សរុប

ដុលាលជារអាបមរិក

ដុលាលជារអាបមរិក

បំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ខុ
បបាក់បបញ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន
និងធនាគារនានា
បំណុលបផជាេងៗ
សរុប

399,323,612

49,821,154

187,781,209

17,485,303

-

-

654,411,278

8,705,518

-

-

-

-

-

8,705,518

408,029,130

49,821,154

187,781,209

17,485,303

-

-

663,116,796

278,225,564

28,521,047

107,922,878

18,754,591

-

-

433,424,080

5,703,045

-

-

-

-

-

5,703,045

283,928,609

28,521,047

107,922,878

18,754,591

-

-

439,127,125

បំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ខុ
បបាក់បបញ្ញើរបស់អតិថិជន
និងធនាគារនានា
បំណុលបផជាេងៗ
សរុប
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(ង) ការបគប់បគងបដើមទុន
(i) បទបញ្ញត្ិបដើមទុន
ធនាគារជាតិមនកម្ខុជា ក្ខុងនាមជាអាជា្ជាធរបានបបងកើត និងបតរួតពិនិតជាយនូវបទបញ្ញត្ិនានា និងតបមរូវការបដើមទុនរបស់ធនាគារជារួម។
បគាលនបយបាយរបស់ធនាគារ គឺ្នាឲជាយបាននូវមូលោ្ជានបដើមទុនរឹងមាំ បដើមជាបីរកជាសានូវទំនុកចិត្ទីផជាសារ និងបដើមជាបី្នាបស្រភាពមនការអភិវឌជាឍន៍យូរអកងវងរបស់អាជីវកម្ម។ ផលប៉ះោល់

បៅបលើកបមិតបដើមទុនបលើភាគលាភ ភាគទុនិក ក៏បតរូវបានទទួលសា្ជាល់បហើយធនាគារបានទទួលសា្ជាល់នូវតបមរូវការបដើមជាបី្នាឲជាយបាននូវតុលជាយភាពរវាងភាគលាភខ្ស់ កដលអាចនរឹង
បកើតមានប�ើងជាមួយនរឹងបបាក់បបមុងកបមិតខ្ស់អត្បបបយជន៍ និងការ្នា កដលផ្ល់បោយសា្ជានភាពបដើមទុនល្អ។
ធនាគារបានអនុបលាមបៅតាមតបមរូវការបដើមទុនកដលបានកំណត់បោយចជាបាប់បៅក្ខុងការិយបរិបច្ទ។

(ii) ការកបងកចកបដើមទុន
ការកបងកចកបដើមទុនរវាងបបតិបត្ិការ និងសកម្មភាពជាក់លាក់ គឺបតរូវបានបគប់បគងបោយកបមិត ភាគលាភ កដលទទួលបានពីការកបងកចកបនាះ។ បដើមទុនកដលបានកបងកចកបៅតាម
បបតិបត្ិការ ឬសកម្មភាពនីមួយៗ បតរូវកផ្អកបៅតាមបដើមទុនកដលកំណត់បោយចជាបាប់។

30. តមម្សម្សបមន្ទព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្នុ
ធនាគារមិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ កដលបានវាស់កវងតាមតមមលៃសមបសបបទ។
តមមលៃសមបសប គឺជាតមមលៃកដលបទពជាយសកម្មអាចប្ូរបាន ឬជាបំណុលបតរូវទូទាត់តាមរយៈបបតិបត្ិការក្ខុង លក្ខណ្ឌមិនកមនសម្័ន្ធញាតិ (arms-length basis) ។ បោយសារតមមលៃសមបសប

ពុំអាចវាយតមមលៃបាន ដូបច្ះ តមមលៃសមបសប មិនមានសបមាប់កតា្ជាសារវន្បលើការវាយតមមលៃសមបសបរបស់បទពជាយសកម្ម និងបំណុលរបស់ធនាគារប�ើយ។ តមមលៃសមបសបមិនបតរូវបានបងា្ជាញបលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុប�ើយ ។
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ផ្ទះបលខ 148 មហាវិថបី ពះសីហនុ សងា្ជាត់បរឹងបកងកង1 ខណ្ឌចំការមន

រាជ្នីភំប្ ពញ បពះរាជាណចបកកម្ខុជា

(+855) 23 225 333 | Fax: (+855) 23 216 333
info@ababank.com | www.ababank.com
SWIFT: ABAAKHPP

