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សារលិខិតនាយកប្រតិបត្តិ
នៅធនាគារ ABA អ្វីៗទាំងអស់គឺជាការប្ដេជ្ញាចិត្ត។ ក្នុងនាមជាធនាគារ "ក្នុងស្រុក" ពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ABA មានការប្ដេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួន បុគ្គលិករបស់ខ្លួន និងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល។ ដូច្នេះហើយ

ក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ABA ខ្ញុំចាត់ទុកការប្ដេជ្ញាចិត្តនេះជាបេសកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ - និងជាបេសកកម្មរបស់

ធនាគារ - ដើម្បីផ្ដល់សេវាធនាគារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងប្រកបដោយបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបដល់ជនកម្ពុជា

បានជំនឿទុកចិត្តពីសហគមន៍ធុរកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជា។ ជាការពិតណាស់ ជំនឿទុកចិត្តជាប្រភពធនធានយ៉ាងកម្រមួយ និង
មានតម្លៃណាស់សម្រាប់តថភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចនាបច្ចុប្បន្នកាលនេះ។

រាល់សមិទ្ធផលដែលធនាគារ ABA សម្រេចបាន ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ដៃគូអន្តរជាតិ។ ជាក់ស្តែង

ស្របជាមួយនឹងទស្សន "ធនាគារសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា" នេះ នៅធនាគារ ABA យើងទទួលស្គាល់ថា គណនីនីមួយៗតំណាង

ធនាគារ HSBC New York សម្រាប់ការទូទាត់ជាសកល និងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ The Asian Banking &

ក្នុងឆ្នាំ 2011 នេះ ធនាគារទទួលបានពានរង្វាន់ "HSBC Global Payments & Cash Management 2010 Golden Award" ពី
Finance Magazine បានជ្រើសរើសធនាគារ ABA ជា "Cambodian Retail Bank of the Year 2011" ។

ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សននេះ ធនាគារ ABA បន្តរីកចម្រើន និងកាន់តែទទួលបានជោគជ័យថែមទៀត។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2011

ក្នុងពេលដែលឆ្នាំ 2011 គឺជាឆ្នាំដែលធនាគារ ABA បានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ "អាជីវកម្មខ្នាតតូច" របស់ប្រទេស

គួរឲ្យកត់សម្គាល់ ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារ ABA បានក្លាយជាធនាគារកម្ពុជាឈានមុខមួយ។

សាខានានាទូទាំងប្រទេស។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ ក្នុងឆ្នាំ 2012 ធនាគារ ABA នឹងបើកសាខាចំនួន 5 បន្ថែមទៀតនៅ

ត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការប្រារព្ធខួបលើកទី 15 នៃថ្ងៃបង្កើតធនាគារ ABA ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ធនាគារមានការផ្លាស់ប្តូរ

ឆ្នាំកន្លងទៅបន្ទាប់ពីការទិញ និងធ្វើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ការវិនិយោគ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ធនធានមនុស្ស ដើមទុន

កម្ពុជា បណ្តាឆ្នាំបន្ទាប់គឺជាឆ្នាំដែលធនាគារ ABA ពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តជារួមសម្រាប់ប្រទេសនេះដោយការពង្រីកបណ្តាញ

ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដោយបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនៅក្នុងធនាគារដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកខ្មែរ។

ធនាគារបានកសាងនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់បន្តការរីកលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍន៍។ ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានសេចក្តី

ស្ថិតក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នសម្រាប់ 3 ឆ្នាំបន្ទាប់ ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារនឹងប្រមូលផ្តុំកម្លាំងកាយចិត្តផ្តោតទៅលើទំនាក់ទំនង

ឆ្នាំមុនគណៈគ្រប់គ្រងបានឯកភាពជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនូវយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីមួយដើម្បីក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទីមួយ នូវសេវាកម្ម

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជនដែលបានផ្តល់ទំនុកចិត្តចំពោះយើង សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាគ

និងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមជាស្នូល ធនាគារបានបង្វែរទិសដៅទៅលើវិស័យអាជីវកម្មខ្នាតតូចកម្ពុជាវិញ។ ធនាគារ

ផ្លែផ្កា។ យើងនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទិសដៅដើម្បីបង្កើតគុណតម្លៃ និងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

រីករាយនឹងជម្រាបអស់លោក លោកស្រីថា ធនាគារ ABA សម្រេចបានជោគជ័យជាច្រើនគួរកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ 2011 ។

ដ៏រឹងមាំ

ប្រចាំឆ្នាំ 2011

តួលេខដែលគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ ជាសក្ខីកម្មគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ជាក់ថា ធនាគារ ABA កាន់តែទទួល

គ្រប់រូប។

ឲ្យអាជីវកម្មមួយ ឬបុគ្គលម្នាក់។ ហើយធនាគារ ABA មានវត្តមានក៏ដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្ម និងបុគ្គលទាំងអស់នេះដែរ។

15 ឆ្នាំ នៃការរីកចម្រើន

Retail Banking របស់កម្ពុជា

ធនាគារមានលក្ខណៈអភិវឌ្ឍបច្ចក
េ វិជ្ជា និងអាចបត់បន
ែ សម្រាបជ
់ នកម្ពជា
ុ គ្របរ់ ប
ូ នាឆ្នាំ 2016 ។ ដោយមានអតិថជ
ិ នជាក្រម
ុ ហ៊ន
ុ
ABA មានអតិថិជនផ្ញើប្រាក់ជាមូលដ្ឋានជាង 25,000 គណនី ជាមួយនឹងឥណទានសកម្មជាងមួយពាន់។

នៅដើម ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2011 យើងបានពង្រឹងវត្តមានរបស់យើងដែលមានស្រាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយការបើកសាខាធំ
មួយនៅចំកណ្ដាលទីក្រុង នាដងមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស។ ហើយនៅចុងឆ្នាំដដែលនេះ យើងបានបើកសាខាមួយទៀតនៅតាម

អន្តរជាតិ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់គុណភាពស្តង់ដារសេវាកម្មធនាគារ។

ទុនិកសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រ និងការណែនាំ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះមន្ត្រីនិយោជិតសម្រាប់កិច្ចសហការប្រកបដោយ

ដោយក្ដីគោរពរាប់អាន

ខេត្តម្តង នោះគឺជាធនាគារ ABA សាខាខេត្តកំពង់ចាម។

ការរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុង
ប្រតិបត្តិការបួនចុងក្រោយ

ចំពោះលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងវិញ ខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះការរីកលូតលាស់ទាំងទ្រព្យសកម្ម ប្រាក់បញ្ញើ
និងដើមទុន។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ធនាគារ ABA សម្ពាធប្រាក់បញ្ញើរបស់យើងបានកើនឡើងដល់ជាង 165 លានដុល្លារ សហរដ្ឋ

អាមេរក
ិ ហើយសម្ពាធឥណទានមានចំនន
ួ ជិត 100 លានដុលរ្លា សហរដ្ឋអាមេរក
ិ ដែលកាលពីឆំ្នា 2010 មានតែ 122 លានដុលរ្លា

សហរដ្ឋអាមេរក
ិ និង 74 លានដុលរ្លា សហរដ្ឋអាមេរក
ិ ។ ទ្រពយ្ សកម្មសរុបរបស់ធនាគារបានកើនឡើងដល់ជាង 201 លានដុលរ្លា

សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលកាលពីឆ្នាំ 2010 មានតែ 156 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ ដើមទុនរបស់ភាគទុនិក បានកើនឡើងពី

32 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ទៅ 34 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញ ដែលមាន
រហូតដល់ 2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។
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លោក Madi Akmambet
នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

ទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃរបស់ធនាគារ
ទស្សនវិស័យ
ទស្សនវិស័យរបស់ធនាគារ ABA គឺក្លាយជាធនាគារឈានមុខគេ ដែលផ្ដល់សេវាធនាគារអាចទុកចិត្តបាន ទំនើបផ្នែក

បច្ចេកវិជ្ជា ងាយស្រួលប្រើ និងអាចរកបាននៅគ្រប់កន្លែង។ យើងចង់ក្លាយជាធនាគារ ដែលប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់ទំនុកចិត្ត
ឲ្យបម្រើតម្រូវការសេវាធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន និងសេវាធនាគារអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

មានវត្តមាននៅទីនេះ

ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជន
កម្ពុជា ក្នុងការកសាង
អនាគតដ៏ប្រសើរ និង
ត្រចះត្រចង់

បេសកកម្ម
បេសកកម្មរបស់យើង គឺជួយប្រទេសកម្ពុជា ជួយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជួយប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បី

កសាងអនាគតកាន់តែត្រចះត្រចង់សម្រាប់ខ្លួន និងមាតុភូមិ ដោយផ្ដល់នូវសេវាធនាគារប្រកបដោយលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់
និងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបឈានមុខសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់រូប។

ក្នុងនាមជាធនាគារ "ក្នុងស្រុក" យ៉ាងពិតប្រាកដមួយ យើងចាត់ទុកខ្លួនយើងជាដៃគូរបស់សហគមន៍ខ្មែរ ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុន
សាជីវកម្ម និងបុគ្គលឯកជន។ យើងមានវត្តមាននៅទីនេះ គឺដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា។

គុណតម្លៃរបស់ធនាគារ
គុណតម្លៃរបស់យើង គឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃធុរកិច្ចរបស់យើង។ គុណតម្លៃទាំងនេះ រួមមានដូចខាងក្រោម៖

• សេចក្ដីស្មោះត្រង់ និងការគោរព - នៅធនាគារ ABA យើងមានភារកិច្ចប្រព្រឹត្តចំពោះអតិថិជនគ្រប់រូបរបស់យើង
		 ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ និងការគោរព។
• ទំនុកចិត្ត និងភាពជាដៃគូ - នៅធនាគារ ABA យើងមានវត្តមានដើម្បីជួយ។ យើងចាត់ទុកខ្លួនយើងជាដៃគូដែល
អតិថិជនអាចទុកចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលា។
• គុណភាពសេវា - នៅ ABA យើងខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះតម្រូវការផ្នែកធនាគារប្រចាំថ្ងៃ។ យើងមាន
បំណងផ្ដល់សេវាធនាគារដែលអាចទុកចិត្តបាន និងប្រកបដោយបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបបំផុតដល់អតិថិជនរបស់យើង
		 គ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា - ទោះជាពួកគាត់ជាម្ចាស់គណនីបុគ្គល ឬអាជីវកម្មក្ដី។
• ការរួមចំណែក - នៅ ABA យើងមានបំណងចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ប្រទេសកម្ពុជា។ យើងចង់ដើរតួនាទីដ៏
		 មានប្រយោជន៍មួយនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនរបស់យើង ក៏ដូចជាអនាគតរបស់ប្រទេសទាំងមូល។
• និរន្តរភាព និងកំណើន - នៅ ABA យើងតែងតែគិតអំពីអនាគតធនាគាររបស់យើង ក៏ដូចជាអនាគតរបស់ប្រជាជន
		 កម្ពជា
ុ និងប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ផងដែរ។ យើងបង្ហាញកម្រត
ិ នៃការប្ដេជច
្ញា ត
ិ ដ
្ត ច
ូ គ្នាចពោ
ំ ះបុគល
្គ ក
ិ ក៏ដច
ូ ជាចំពោះអតិថជ
ិ ន
		 របស់យើង។ នេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដើម្បីធានាបាននូវកំណើនរបស់ធនាគារដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
•
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ក្រមសីលធម៌ និងសីលធម៌ - នៅ ABA យើងប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងហ្មត់ចត់នូវទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់យើង។ យើង
អនុវត្តបទដ្ឋានក្រមសីលធម៌ និងសីលធម៌ខ្ពស់ចំពោះអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងធ្វើ។ ទាំងនេះគឺជាគោលការណ៍
ដែលបង្កត
ើ ជាមូលដ្ឋានសម្រាបគ
់ ប
្រ ទ
់ នា
ំ ក់ទន
ំ ង - ជាមួយអតិថជ
ិ ន និងសហគមន៍ដល
ែ យើងបម្រើ ព្រមទាំងបុគល
្គ ក
ិ
របស់យើង។
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

តើ ABA ជានរណា
ធនាគារពាណិជ្ជដែលបាន
បង្កើតឡើងយ៉ាងរឹងមាំ

ធនាគារ ABA ស្ថត
ិ ក្នង
ុ ចំណោមស្ថាបន
័ ធនាគារឈានមុខគេនៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ។ ធនាគារ ABA ត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើងនៅក្នង
ុ
ឆ្នាំ 1996 ដោយមានឈ្មោះថា Advanced Bank of Asia Limited ។

សព្វថន
ៃ ្ង ះេ ABA គឺជាធនាគារពាណិជខ
្ជ ត
្នា មធ្យមដែលបានបង្កត
ើ ឡើងយ៉ាងរឹងមាំ ផ្តោតសកម្មភាពលើសហគ្រាសខ្នាតតូចនិង

មធ្យម ដែលមានសាខាជាច្រន
ើ នៅតាមទីកង
ុ្រ នានា និងបន្តពង្រក
ី វត្តមាននៅទូទាង
ំ ប្រទស
េ ជាមួយការផ្តលន
់ វូ សេវាកម្មធនាគារ
យ៉ាងសម្បរូ បែបដល់ជនកម្ពជា
ុ គ្របស
់ ទា
្រ ប់វណ្ណៈ។

ធនាគារ ABA មានសាខាចំនន
ួ 10 នៅទូទាង
ំ ប្រទស
េ ក្នង
ុ នោះ 7 សាខា ស្ថត
ិ នៅក្នង
ុ រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ ។ ធនាគារក៏មានសាខានៅ

ក្នង
ុ ខេតស
្ត ៀមរាប បាត់ដប
ំ ង និងកំពង់ចាមផងដែរ។ នៅក្នង
ុ ឆ្នាំ 2011 ABA បានបើកសាខាធនាគារធំបផ
ំ ត
ុ របស់ខន
ួ្ល នៅកណ្ដាល
រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ ដើមប្ ប
ី ម្រស
ើ វា
េ ដល់អតិថជ
ិ នសាជីវកម្ម និងអតិថជ
ិ ន VIP របស់ខន
ួ្ល ។

ផ្តល់ជូននូវសេវាធនាគារ

ដែលមានបច្ចេកវិជ្ជាទំនើប
បំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា

ធនាគារ ABA បានទទួលពានរង្វានជា
់ ធនាគារឆ្នម
ើ ប្រចាឆ
ំ ំ្នា 2011 ពីសប
្ថា ន
័ Asian Banking & Finance Magazine ហើយធនាគារ

ABA មានមោទនភាពក្នង
ុ ការផ្ដលស
់ វា
េ ធនាគារជាមួយនឹងបច្ចក
េ វិជទ
្ជា ន
ំ ប
ើ បំផត
ុ នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ។ ធនាគារក៏ផល
្ដ ជ
់ ន
ូ ផងដែរ

នូវសេវាធនាគារជាលក្ខណៈបុគល
្គ ពិសស
េ ដល់អតិថជ
ិ នជាឯកជន និងអតិថជ
ិ នជាក្រម
ុ ហ៊ន
ុ សាជីវកម្ម។

ដោយបានបម្រវើ ស
ិ យ
័ ធនាគារ Corporate និង Retail Banking នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ប្រកបដោយជោគជ័យអស់រយៈពេលជា

ច្រន
ើ ឆ្នាម
ំ កហើយ នៅក្នង
ុ ឆ្នាំ 2011 ធនាគារ ABA បានបង្វរែ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់របស់ខន
ួ្ល ទៅលើវស
ិ យ
័ "អាជីវកម្មខត
្នា តូច" ក្នង
ុ

គោលបំណងដើមប្ ផ
ី ល
្ដ ស
់ វា
េ និងល័កខ
្ខ ណ
័ ហ
្ឌ រិ ញ្ញវត្ថល
ុ ប
្អ ផ
ំ ត
ុ ដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម (SMEs) នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ។
ផលិតផលដែលបានផ្តលរ់ ម
ួ មានៈ

•

សេវាប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រៈ ប្រាកប
់ ញ្ញច
ើ រន្ត ឥណទានឯកសារ សាច់បក
្រា ់ ផ្ទរេ ប្រាកក
់ ង
ុ្ន ប្រទស
េ និងអន្តរជាតិ ប័ណឥ
្ណ ណទាន
និងឥណពន្ធសម្រាបក
់ ម
ុ្រ ហ៊ន
ុ និងឯកត្តជន។ល។

•

ដំណោះស្រាយសម្រាបធ
់ រុ កិចៈ្ច ការប្តរូ ប្រាក់ សេវាហិរញ្ញវត្ថស
ុ ម្រាបទ
់ ន
ុ បង្វល
ិ
សេវាហិរញ្ញវត្ថស
ុ ម្រាបទ
់ ញ
ិ សម្ភារ បរិករ្ខា

និងទ្រពយ្ សកម្ម សេវាហិរញ្ញវត្ថស
ុ ម្រាបគ
់ ម្រោងនានា Trust Receipts និងឧបករណ៍ទទា
ូ ត់ផស្ ង
េ ៗទៀតនៃឥណទាន 		

ឯកសារ។ល។

•

ផលិតផលសម្រាបអ
់ ក
្ន ប្រប
ើ ស
្រា ៈ់ គណនីសន្សំ និងប្រាកប
់ ញ្ញមា
ើ នកាលកំណត់ ប្រាកក
់ ម្ចស
ី ម្រាបទ
់ ញ
ិ ផ្ទះ និងម៉ត
ូ ូ
ប័ណឥ
្ណ ណទាន និងឥណពន្ធ ម៉ាសន
ី៊ ដកប្រាកស
់ យ
័្វ ប្រវត្តិ (ATMs) ។ល។

06

07

ការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ

ឆ្នាំ 2009

ឆ្នាំ 2010

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប
31.12.08 - 31.12.11

កើន/(ថយ) ប្រៀបធៀប

ឆ្នាំ 2011

Loans Dynamics, mm, $

Assets Dynamics, mm, $

2011 និង 2010

Loans
No. of Borrowers

តារាងតុល្យការ (លានដុល្លារអាមេរិក)
ប្រាក់បញ្ញើសរុប

40.1

122.4

165.6

35.3%

ឥណទានដុល

26.5

74.0

93.1

25.8%

ដើមទុន

23.0

36.0

36.0

-

ទ្រព្យសកម្មសរុប

60.4

155.7

201.5

29.4%

97

196
171

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

2.1

3.3

6.4

93.9%

ចំណូលលើសោហ៊ុយ និងកម្រៃជើងសារ-សុទ្ធ

0.6

1.5

2.1

40.0%

(1.7)

0.04

2.02

4950.0%

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត (%)

1456

94

គណនីលទ្ធផល (លានដុល្លារអាមេរិក)

លទ្ធផលក្រោយបង់ពន្ធ

របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

ចំណុចសំខាន់នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

202

80
74

186

2008

719

26

60
100
2009

93

593

156
42

1032

926

2010

IQ 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011

2008

183
2009

2010

IQ 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011

ប្រាក់ចំណេញ
ចំណូលពីដើមទុនមធ្យម

-8.5

0.2

6.1

2950.0%

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្មមធ្យម

-3.3

0.04

1.1

2650.0%

7.6

5.2

5.9

13.5%

161.2

93.7

67.1

(28.4%)

សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

93.1

52.9

66.8

26.3%

ឥណទានសរុបធៀបនឹងប្រាក់បញ្ញើ

65.2

60.5

56.2

(7.1%)

39.50

21.8

28.0

28.4%

62.42

24.4

20.0

(18.0%)

31.5

20.6

16.9

(18.0%)

ឥណទានមិនដំណើរការធៀបនឹងឥណទានសរុប

3.7

0.7

3.4

385.7%

សំវិធានធនធៀបនឹងឥណទានសរុប

3.0

1.4

1.8

28.6%

កម្រិតចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណាយមិនមែនការប្រាក់ធៀបនឹងចំណូលដុល
មូលនិធិ និងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

ទ្រព្យសកម្មងាយស្រួលធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប

Deposits Dynamics, mm, $
Deposits
No. of a/c, '000

មូលធនកម្ម
អនុបាតសាធនភាព
ដើមទុនធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប

26

ស្នាក់ការកណ្តាល និងសាខា

8

10

25.0%

187

197

224

13.7%

ចំនួនម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ATM

17

30

32

6.7%

ចំនួនម៉ាស៊ីន POS

27

99

115

16.2%

11513

18390

25863

40.6%

85

593

1456

145.5%

ចំនួនបុគ្គលិក

ចំនួនអ្នកផ្ញើប្រាក់សរុប
ចំនួនអ្នកខ្ចីប្រាក់សរុប

08

18

20

2.00

22
161

10
8

Paid-up Capital
Net Profit/Loss

24

គុណភាពទ្រព្យសកម្ម

ព័ត៌មានទូទៅ

Paid-up Capital, mm, $
Net Profit/Loss, mm, $

12
7
21
2008

122

138

36
166

36

0.04

149

23
18
(1.60)
(2.00)

41
2009

2010

IQ 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011

2008

2009

2010

2011

09

របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

សមិទ្ធផលរបស់ធនាគារ ABA ក្នុងឆ្នាំ 2011
សាខាធនាគារៈ

សាខាសង់ត្រាល់

ពានរង្វាន់ៈ 		

Cambodian Retail Bank of the Year

ទីតាំងៈ		

មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ

គណៈកម្មការចែករង្វាន់ៈ

Asian Banking & Finance Retail Banking Awards ប្រទេសសិង្ហបុរី

ថ្ងៃសម្ពោធៈ

ថ្ងៃទី 03 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2011

ថ្ងៃទទួលរង្វាន់ៈ 		

ថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2011

ព័ត៌មានផ្សេងៗ៖

ព័ត៌មានផ្សេងៗ៖

បានរៀបចំឡង
ើ ជាពិសស
េ និងរចនាជាមជ្ឍមណ្ឌលដ៏សខា
ំ ន់សម្រាបប
់ ម្រស
ើ វា
េ អតិថជ
ិ នក្នង
ុ គោលបំណងផ្តលជ
់ ន
ូ នូវលទ្ធភាព

នៃការចែករង្វានរ់ បស់ Asian Banking and Finance Retail Banking Awards ។ ការតែងតាំងត្រវូ បានកំណត់ដោយដៃគក
ូ ព
ំ ល
ូ ៗ

យោងតាមដំណរើ ការរបស់ធនាគារ ABA មានការវិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ សាខាសង់ត្រាល់ថម
ី្ម យ
ួ ត្រវូ

នេះគឺជាឆ្នាទ
ំ ម
ី យ
ួ ដែលស្ថាបន
័ ហិរញ្ញវត្ថក
ុ ម្ពជា
ុ ត្រវូ បានជ្រស
ើ រើសចូលទៅក្នង
ុ ផ្នក
ែ "Retail Bank of the Year" ក្នង
ុ ប្រវត្តសា
ិ ស្រ្ត

នៃការបម្រើសេវាធនាគារជូនដល់អតិថិជនដែលមានចំនួនច្រើន និងកំពុងមានការកើនឡើងជាលំដាប់របស់ធនាគារ។

នៃកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ខុសៗគ្នាជាច្រន
ើ ក្នង
ុ ទ្វប
ី អាស៊ី (PwC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young) ។ ការវាយតម្លក
ៃ ណ
ំ
ត់ទៅលើយទ
ុ សា
្ធ
ស្រ្ត
សេវាកម្ម ផលិតផលរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើស ផ្អែកទៅលើភាពច្នៃប្រឌិត ប្រសិទ្ធភាព និងថាមពល។

សាខានេះមានបរិវេណធំទូលាយ និងចំណតរថយន្តដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជន និងការរៀបចំផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
បំពាក់ទៅដោយម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបៗ ព្រមទាំងបុគ្គលិកជាច្រើននាក់ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបម្រើសវា
េ ជូន

អតិថជ
ិ ន ក៏ដច
ូ ជាការពង្រក
ី ផ្នក
ែ ផ្តលឥ
់ ណទាន និងប្រាកប
់ ញ្ញើ ផ្នក
ែ បម្រស
ើ វា
េ អតិថជ
ិ ន និងមានបន្ទប់ VIP ពិសស
េ ចំនួនពីរ
សម្រាប់អតិថិជន Retail Banking និងសាជីវកម្ម។

សាខាធនាគារៈ	សាខាខេត្តកំពង់ចាម

ពានរង្វាន់ៈ 		

HSBC Global Payments and Cash Management 2010 Golden Award

ទីតាំងៈ 		

ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស ខេត្តកំពង់ចាម

គណៈកម្មការចែករង្វាន់ៈ

HSBC

ថ្ងៃសម្ពោធៈ

ថ្ងៃទី 03 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011

ថ្ងៃទទួលរង្វាន់ៈ 		

ថ្ងៃទី 08 ខែសីហា ឆ្នាំ 2011

ព័ត៌មានផ្សេងៗ៖

ព័ត៌មានផ្សេងៗ៖

ត្រូវការជាច្រើនក្នុងពាណិជ្ជកម្មដែលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងខេត្តនេះនៃប្រទេសកម្ពុជា។ សាខានេះស្ថិត

ប្រាក់អន្តរជាតិរបស់ធនាគារ ABA ក៏ដូចជាសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និងសេវាអតិថិជន។

សាខាខេតក
្ត ព
ំ ង់ចាម គឺជាសាខាខេតទ
្ត ប
ី ន
ី ធ
ៃ នាគារ ABA ដែលមាននៅក្រៅរាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ និងដើមប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ បន្ថម
ែ នូវសេចក្តី

ពានរង្វាន់ "HSBC Global Payments and Cash Management 2010 Golden Award" បានបញ្ជាកអ
់ ព
ំ ស
ី ង
្ត ដា
់ រខ្ពសន
់ ស
ៃ
វា
េ ទូទាត់

នៅចំកន្លែងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់នៃទីរួមខេត្តកំពង់ចាម និងផ្តល់ជូននូវដំណើរការដ៏ងាយស្រួលនៃសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែល

មានគុណភាពខ្ពស់ និងមានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារជាច្រើនទៀតរួមទាំង ការដាក់ប្រាក់ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ប្រាក់បញ្ញើ

កាតធនាគារ និងសេវាកម្មជាច្រើនទៀត។
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

គំនិតផ្តួចផ្តើម និងការកែលម្អ
ធនាគារ ABA ឈានចូលទៅក្នុងដំណាក់កាល និងវិធីសាស្រ្តថ្មីប្រកបដោយភាពរីករាយឆ្ពោះទៅរកទម្លាប់អនុវត្តអាជីវកម្ម

ច្រកមួយនៃការផ្តល់វត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងស្រុក តាមរយៈការផ្តល់សេវាផ្ញើប្រាក់ និងឥណទានយ៉ាង
ទូលំទូលាយឲ្យដល់អាជីវកម្មកសិកម្ម អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ព្រមទាំងឯកជន នៅក្នុងតំបន់នេះនៃប្រទេស
កម្ពុជា។ វត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍នេះ ផ្តល់នូវសេវាធនាគារដ៏សំខាន់ ដើម្បីបង្កើននូវកម្រិតការងារ បង្កើត
កាលានុវត្តភាព និងផ្តល់នូវលទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទ។ ការបើក
	សាខានេះ គឺគ្រាន់តែជាការបើកសាខាមួយប៉ុណ្ណោះ នៃសាខាច្រើនទៀតដែលធនាគារ ABA បានគ្រោងបើកសម្រាប់
បណ្តាឆ្នាំខាងមុខ។

ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ។ ជាមួយនឹងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តថ្មី ធនាគារ ABA បានពង្រឹងធនធានមនុស្ស បានបង្កើត
ទំនួលខុសត្រូវថ្មីចំពោះសង្គម និងបានបញ្ចូលវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យថ្មីមួយ។

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជាយុទ្ធសាស្រ្ត
ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង ដើម្បីក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់លំដាប់ទីមួយប្រចាំប្រទេសផ្នែកសេវាធនាគារដែលអាចពឹងផ្អែក
បាន ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងមានបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបជឿនលឿន វាគឺជាអាទិភាពរបស់យើងក្នុងការពង្រឹងធនធានមនុស្ស

•

ជាផ្នែកមួយនៃការប្តេជ្ញាចិត្តប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងចំពោះការថែទាំសុខភាព ធនាគារ ABA ផ្តល់អំណោយដល់កាកបាទ

របស់យើង។ តថភាពនេះបានជួយឲ្យធនាគារ ABA ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកឆ្នាំមួយកាន់តែអស្ចារ្យ។

ពានរង្វាន់សម្រាប់បុគ្គលិក

មានសមត្ថភាព និងស្មោះត្រង់

គំនិតផ្តួចផ្តើម និងការកែលម្អនានាសម្រាប់ឆ្នាំ 2011 រួមមានដូចជា ការអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍថ្មី ការកសាង
ក្រុមការងារ ផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែង និងការកែលម្អកម្មវិធីនានាប្រកបដោយការលើកទឹកចិត្ត។ ជាផ្នែក
មួយនៃសកម្មភាពទាំងនេះ ធនាគារ ABA បានផ្តល់ការតបស្នងចំពោះភាពស្មោះត្រង់ និងលទ្ធផលការងាររបស់និយោជិតក្នុង
អំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីជប់លៀងគម្រប់ខួបឆ្នាំទី 15 របស់ធនាគារ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញ កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ។

ក្រហមកម្ពុជា។ នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងសម្រាប់សហគមន៍ និងប្រទេសជារួម។ ធនាគារ ABA

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

លើសពីនេះទៀត យើងក៏បានគាំទ្រផងដែរចំពោះការលើកស្ទួយ និងពង្រឹងវិស័យកីឡាតាមរយៈក្លឹបបាល់ទាត់នៃសាកល
វិទ្យាល័យសំខាន់មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ គឺសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ។ ការគាំទ្រផ្នែកថវិកាចំពោះក្លឹបនេះ ជួយ
ជ្រោមជ្រែងដល់ការរៀបចំតុបតែងជាថ្មី និងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡានានា។

ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងវិស័យធនាគារ ក៏ដូចជាទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ ABA ដែលបាន
កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស វាគឺជាកម្លាំងចលករបណ្តុះពង្រឹងទម្លាប់អនុវត្តអាជីវកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនូវ
រាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់យើង។

យើងមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់ប្រទេសដែលយើងកំពុងធ្វើសកម្មភាព។ ការរួម

ចំណែកជាមួយសហគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក៏មានន័យថា ការយល់ដឹង និងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាសង្គមមាន
លក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុន ដែលពាក់ព័ន្ធដល់យើងទាំងអស់គ្នា។

ការត្រួតពិនិត្យការប្រតិបត្តិតាម និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង មានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាព
នៃដំណើរការអាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ក្នុងបរិបទនៃគោលនយោបាយឥណទាន ថ្នាក់គ្រប់គ្រងកំពូលបានប្រកាសឲ្យប្រើសេចក្តីណែនាំដែលដាក់កំហិតលើការ

វិនិយោគដែលមិនស្របតាមក្រមសីលធម៌ដូចជា ផលិតកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹង និងថ្នាំជក់ គម្រោងដែលប៉ះពាល់
ដល់បរិស្ថាន និងអាជីវកម្មផ្ទុយនឹងសីលធម៌ដទៃទៀត ខណៈដែលយើងកំពុងផ្តោតលើឧស្សាហកម្ម និងគម្រោងនានា
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ការកសាងវិស័យអប់រំ និងកីឡា

ទិសសម្រាប់សិស្សសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីជាការត្រៀមរៀបចំតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិភពធុរកិច្ច។

ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន និងនិរន្តរភាព

ស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីនៃការក្លាយជាធនាគារក្នុងស្រុកដ៏ពិតប្រាកដមួយ ការបើកសាខាធនាគារ ABA កំពង់ចាម គឺជា

•

រយៈការផ្តល់ការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងក្នុងវិស័យធនាគារ។ និយោជិតរបស់យើងបានរៀបចំសិក្ខាសាលា និងកម្មវិធីតម្រង់

ខាងក្រៅ និងពិនិត្យ តាមដានការសម្រេចលទ្ធផល ធៀបនឹងគោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត។

ការវិនិយោគក្នុងសហគមន៍ក្នុងស្រុក

យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅក្នុងឆ្នាំនេះ យើងបានចាប់ផ្តើមការចូលរួមរបស់យើងជាមួយបណ្តាសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ តាម

ជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះ នៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ធនាគារ ABA បានអនុវត្តប្រព័ន្ធ Balanced Scorecard ដែលគោលបំណងសំខាន់
គឺដើម្បីតម្រង់ទិសសកម្មភាពឆ្ពោះទៅរកទស្សនវិស័យ និងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ធនាគារ ABA កែលម្អទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុង និង

•

ក៏បានចូលរួមផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីចែកអំណោយដែលមានបំណងជួយស្តារតំបន់ជនបទដែលទទួលរងការខូចខាត

កម្មវិធីផ្តល់អំណោយដល់

នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជាយុទ្ធសាស្រ្ត (SHRM) ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវិធីសាស្រ្ត "សមស្របបំផុត" និង "ផ្អែកលើ
ធនធាន" ត្រូវបានអនុវត្ត។ វិធីសាស្រ្តពីមុនបង្កើតវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈដំណើរការជ្រើសរើស វាយតម្លៃ ផ្តល់រង្វាន់ និង
ការអភិវឌ្ឍ ចំណែកឯវិធីសាស្រ្តក្រោយនេះចាត់ទុកធនធានមនុស្សជាទ្រព្យ និងជាប្រភពនៃអត្ថប្រយោជន៍ប្រកបដោយ
ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ធនាគារជាជាងតម្លៃដែលត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យមកនូវកម្រិតទាបបំផុត។

ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតដល់សង្គមកម្ពុជា។

ការគាំទ្រការថែទាំសុខភាព

ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង

ជាលទ្ធផល ក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាឲ្យនូវការវាយតម្លៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
នៃហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ និងហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធ។ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានចាប់ផ្តើម
តួនាទីថ្មីរបស់ខ្លួន នៅក្នុងវិស័យនៃការបង្កើតគោលនយោបាយហានិភ័យ និងការដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវបច្ចេកទេសទំនើបក្នុង
ការវាស់វែងហានិភ័យ។
ជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធដឹកនាំក្រុមហ៊ុន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តាមរយៈប្រសិទ្ធភាព និងការណែនាំប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរហានិភ័យ
គឺជាអ្នកដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម និងហានិភ័យ។
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សាវតារធនាគារ ABA
បន្ទាប់ពីបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាធនាគារ ABA ធនាគារដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវប្រាក់កម្ចីទិញម៉ូតូ និងរថយន្តជាលើកទី 1

ធនាគារ ABA មានប្រវត្តិជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។ ធនាគារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1996 ក្រោមឈ្មោះថា Advanced

Bank of Asia Limited ហើយបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានស្គាល់ជាឈ្មោះ ABA ។ ដំបូងឡើយ ធនាគារត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់

នៅកម្ពុជា និងកំពុងផ្តល់ផលិតផលថ្មីៗច្រើនទៀតជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង។

1996 មក ធនាគារមានការវិវឌ្ឍយ៉ាងច្រន
ើ ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាសមិទផ
្ធ លសំខាន់ៗមួយចំនន
ួ ដែលធនាគារសម្រេចបាន។

បណ្ដាញសាខានៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់ ABA បានពង្រីកជាថ្មីម្ដងទៀតដោយរួមបញ្ចូលសាខាមួយកន្លែងនៅទួលគោក

សេវាធនាគារពាណិជ្ជដល់អតិថិជនជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ ចាប់តាំងពីកកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ

ឆ្នាំ 2007

នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2007 ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះ Visor Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន

និងមួយកន្លែងទៀតនៅបូរីកីឡា។

ឆ្នាំ 2010

បានទិញភាគហ៊ន
ុ 100% របស់ធនាគារ ABA ។ បន្ទាបម
់ ក គឺជារយៈពេលនៃការវិនយោ
ិ
គ និងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ពន
័ ្ធ

ធនាគារនេះបានទទួលពានរង្វាន់មាសដ៏មានកិត្យានុភាពនៅក្នុងប្រភេទ HSBC Global Payments and Cash

ដែលនាំឆ្ពោះទៅដល់ការបើកសាខា "ខេត្ត" ដំបូងគេបង្អស់របស់ ABA នៅេខត្តសៀមរាប។

Management ពីធនាគារ HSBC ។

ធនាគារក៏បានចាប់ផ្ដើមពង្រីកខ្លួនចូលទៅក្នុងវិស័យ Retail Banking ។
ស្ថិតក្រោមយុទ្ធសាស្រ្តពង្រីកសាខា ធនាគារបានបើកសាខាទី 1 នៅខេត្តសៀមរាប។

នៅក្រោយរយៈពេល 3 ឆ្នាំ នៃការពង្រីក និងការវិនិយោគ ធនាគារ ABA សម្រេចបានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំ 2011

នៅបន្ទាប់ពីការទទួលស្គាល់នេះតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ធនាគារ ABA បានក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដំបូងគេបង្អស់
ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាធនាគារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំដោយស្ថាប័ន Asian Banking & Finance Retail Banking ។

ឆ្នាំ 2008

ធនាគារ ABA បានបន្តពង្រីកសេវាធនាគាររបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងការវិនិយោគដ៏ច្រើនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិជ្ជា

របស់ធនាគារ។ លទ្ធផលនៃការវិនិយោគនេះ គឺការបង្កើត និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវសេវាធនាគារតាមអុីនធឺណិតដោយ
ប្រើបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបបំផុត គឺសេវា iBank ។ ជាងនេះទៅទៀត ABA បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ MasterCard ដែលនាំ
ទៅដល់ការដាក់ពង្រាយ ATM និងម៉ាស៊ីន POS នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

បណ្ដាញរបស់ធនាគារបានរីកកាន់តែធំបន្ថែមទៀត ជាមួយនឹងការបង្កើនសាខាចំនួន 4 កន្លែងទៀតនៅក្នុងរាជធានី
ភ្នំពេញ និងមួយកន្លែងនៅខេត្តបាត់ដំបង។

បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាត ATM តាមប្រព័ន្ធដែលទិញមកពីក្រុមហ៊ុន Compass Plus ប្រទេសរុស្ស៊ី។
ការដាក់ឲយ្ ប្រប
ើ ស
្រា ប
់ ព
្រ ន
័ ធ
្ធ នាគារស្នល
ូ ដែលមានឈ្មោះថា i-FlexCube តាមរយៈការបង្កន
ើ គុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ពន
័ ក
្ធ ព
ំ ុ យ្ ទ
ូ រ័ ។

ឆ្នាំ 2009

ឆ្នាំ 2011 ក៏ជាឆ្នាំដែលធនាគារ ABA បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលធនាគារដ៏ធំមួយសម្រាប់អតិថិជនជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម

និងអតិថិជន VIP របស់ខ្លួន ដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរ។ ធនាគារក៏បានបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅ
តាមបណ្ដាខេត្តផងដែរ ជាមួយនឹងការបើកសាខាថ្មីមួយនៅក្រុងកំពង់ចាម។

ជាយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីមួយ និងស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ច ធនាគារ ABA បានបង្កើតកម្មវិធីអាជីវកម្មខ្នាត
តូចពិសេសមួយ ដែលផ្ដល់ដល់អតិថិជននូវល័ក្ខខ័ណ្ឌកាន់តែប្រសើរថែមទៀតបើប្រៀបធៀបនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
និងធនាគារផ្សេងទៀត។

សមិទ្ធផលនេះត្រូវបានអបអរសាទរនៅក្នុងពិធីជប់លៀងខួបទី 15 របស់ធនាគារ ដែលចូលរួមដោយបុគ្គលិកជាង
200 នាក់ របស់ធនាគារនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ដោយសម្រេចបាននូវកំណើន ការពង្រីក និងប្រាក់ចំណេញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល 15 ឆ្នាំកន្លងទៅ គណៈគ្រប់គ្រង
និងបុគ្គលិកនៃធនាគារ ABA កំពុងសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់រយៈពេល 15 ឆ្នាំទៀត ដើម្បីក្លាយជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុង

ដោយបានឈរជើងនៅក្នុងវិស័យ Retail Banking រួចហើយ ធនាគារនេះបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាធនាគារ ABA វិញ។

វិស័យធនាគារនៃប្រទេសកម្ពុជា។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ធនាគារក៏បានបន្ថែមសេវា Visa Card ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ Moneygram និងសេវាកម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច
ទៅក្នុងកញ្ចប់សេវារបស់ខ្លួន។
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គណៈគ្រប់គ្រង

លោក Damir Karassayev

លោក Madi Akmambet

លោក Askhat Azhikhanov

លោក Lee Young Ho

លោក Damir Karassayev ចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA

ដោយបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ MBA មកពីសាកល

ដោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង

លោក Lee Young Ho ជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង ហើយ

ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន។ លោក Damir គឺជាអតីតប្រធានផ្សារ

Akmambet មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

វិទ្យាល័យ City University London លោក Askhat

លោក Lee បានកាន់មុខតំណែងគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ដោយនាំមកជាមួយនូវបទពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្ម និង

ភាគហ៊ុនកាហ្សាក់ស្ថាន ហើយលោកបានកាន់តំណែង

ជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ធំជាងគេបំផុត

មួយរបស់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Kar-Tel
ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នរដ្ឋ ឈ្មោះ KazTrans-

Gas ។ បទពិសោធន៍នៅក្រៅប្រទេសរបស់ លោក Damir
រួមមានតំណែងជា ប្រធានក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរស័ព្ទ
ចល័តឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ ឈ្មោះ

ក្រុមហ៊ុន Spice Nepal ។ លោក Damir បានចូលរួម
ជាមួយ ABA នៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ 2008 ។

នាយកប្រតិបត្តិ

វិទ្យាល័យ City University London លោក Madi

លោក Madi ធ្លាប់បានកាន់មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ជា

ច្រើន ជាមួយសហគ្រាសរដ្ឋនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន

ក្នុងនោះរួមទាំង ធនាគារជាតិកាហ្សាក់ស្ថាន បណ្ដាញ
អគ្គិសនីជាតិ និងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍រដ្ឋ។ នៅក្នុង

ឆ្នាំ 2006 លោក Madi បានប្ដូរទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ
ឯកជនវិញ ជាអនុប្រធាននៃធនាគារ Tsesnabank

នៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន។ បន្ទាប់មក គាត់បាន
ចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Visor Group នៅក្នុងឆ្នាំ 2007
ជាថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារ Credit-Standard Bank របស់

ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ នេះ នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ Uzbekistan។ លោក Madi

បានចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA នៅកម្ពជា
ុ ក្នង
ុ ឆ្នាំ 2009 ។
16

នាយកប្រតិបត្តិរងទី 1

អនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពីសាកល
Azhikhanov បានដើរតួនាទីដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័ន

ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន។ គាត់
បានចាប់ផ្ដើមអាជីពផ្នែកធនាគារជាមួយធនាគារជាតិ
កាហ្សាក់ស្ថាន នៅមុនពេលប្ដូរទៅធ្វើការនៅក្នុង

វិស័យឯកជន ក្នុងមុខតំណែងជាប្រធានគ្រប់គ្រង

ទ្រព្យសកម្ម នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Credit Suisse Kazakhstan

នាយកប្រតិបត្តិរង

លោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកធនាគារជាង 3 ទសវត្សរ៍។
ជាមួយធនាគារពាណិជ្ជនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ឥណ្ឌូនេស៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ លោកធ្លាប់ជាអ្នក

គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ធនាគារកូរ៉េ-អាមេរិក ឈ្មោះ WOORI

America Bank ។ លោក Lee ចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA
នៅក្នុងឆ្នាំ 2007 ។

ហើយបន្ទាប់មកជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Zhetisu

Asset Management នៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន។
នៅក្នុងឆ្នាំ 2009 លោក Askhat បានទទួលយកមុខ
តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិរងទី 1 នៃធនាគារ ABA
ប្រចាំកម្ពុជា។
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រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

សាខា និងការិយាល័យធនាគារ

ម្ចាស់ភាគហ៊ុន

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

នាយកប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

គណៈកម្មាធិការឥណទាន

នាយកប្រត្តិបត្តិរង

គណៈកម្មាធិការគ្របគ
់ ង
្រ ទ្រពយ្ សម្បត្តិ និងបំណល
ុ

នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តតាម

អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ

ការិយាល័យគណនេយ្យ

ការិយាល័យរតនាគារ

នាយកបច្ចេកវិជ្ជា និងអភិវឌ្ឍន៍
ហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ

ការិយាល័យ
ព័ត៌មានវិទ្យា

ការិយាល័យ
ធនធានមនុស្ស

ការិយាល័យរដ្ឋបាល

នាយកឥណទានឯកសារ និងផ្ទេរប្រាក់

ការិយាល័យ
ឥណទានឯកសារ

ការិយាល័យផ្ទេរប្រាក់

ការិយាល័យគ្លៀររីង

ប្រធានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

1.

ការិយាល័យរដ្ឋបាលឥណទាន

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងទីផ្សារ

នាយកប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់

ប្រធានគ្រប់គ្រងការលក់

ការិយាល័យគ្រប់
គ្រង ATM និង POS

ការិយាល័យលក់

អុីមែលៈ boreikeyla@ababank.com

2.

សាខាសង់ត្រាល់
អគារលេខ 443A មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ 7 មករា

សាខាខេត្តសៀមរាប

ការិយាល័យ
បច្ចេកទេស

3.	សាខាម៉ៅសេទុង

នាយកប្រចាំតំបន់

សាខាម៉ៅសេទុង

សាខាស្ទឹងមានជ័យ
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សាខាខេត្តកំពង់ចាម

សាខាខេត្តមាន :

7.

4.

ស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទៈ (855) 98 203 838
ទូរសារៈ (855) 53 730 814

អុីមែលៈ battambang@ababank.com

8.

សាខាខេត្តកំពង់ចាម
អគារលេខ 31 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ភូមិ 7 ឃុំកំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម

ខេត្តកំពង់ចាម ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសារៈ (855) 23 216 135

ទូរសារៈ (855) 42 210 575

ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 225 333, (855) 12 804 172, (855) 98 630 172

ទូរស័ព្ទៈ (855) 98 203 879

អុីមែលៈ maotsetoung@ababank.com

អុីមែលៈ kampongcham@ababank.com

សាខាស្តាតចាស់
អគារលេខ 26A E0-E1-E2 ផ្លូវលេខ 70 សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ

ទូរសារៈ (855) 23 986 514
សាខាម៉ៅសេទុង

សាខាខេត្តបាត់ដំបង
អគារលេខៈ 205-207 ផ្លូវលេខ 3 ភូមិកម្មករ ឃុំស្វាយប៉ោ

ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 995 304, (855)16 556 585, (855) 98 630 585

សាខាស្តាតចាស់
សាខាសង់ត្រាល់

អីុមែលៈ toulkork@ababank.com

អគារលេខ 151 E0-E1-E2 មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងកេងកង 3

ការិយាល័យសេវាបម្រើអតិថិជន
សេវាធនាគារហត្ថលេខា

សាខាខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទៈ (855) 98 203 859, (855) 98 630 815

ទូរសារៈ (855) 23 883 596

អុីមែលៈ central@ababank.com

ការិយាល័យ
ទូទាត់

សាខាទួលគោក
អគារលេខ 10A ប្លុក A7E0123 និង A8E0123 ផ្លូវលេខ 289 កែងនឹងផ្លូវ
លេខ 516 សង្កាត់បឹងកក់ 1 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ 			
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសារៈ (855) 23 998 199

សាខាសង់ត្រាល់

សាខាទឹកថ្លា

6.

ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 225 333, (855) 98 203 102

នាយកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

សាខាទួលគោក

អុីមែលៈ toekthla@ababank.com

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សាខាបូរីកីឡា

ទូរសារៈ (855) 23 995 304

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ការិយាល័យប្រាក់សំណង
និងត្រួតពិនិត្យឥណទាន

នាយកទីផ្សារ

ការិយាល័យ
សេវាកម្មអតិថិជន

ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 225 333, (855) 17 376 777, (855) 98 630 295

សាខាបូរីកីឡា
ផ្លូវលេខ 134 កែងនឹងផ្លូវ 169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា

ទូរសារៈ (855) 23 999 995

សាខាទឹកថ្លា
អគារលេខ A39-A41 មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌឫស្សីកែវ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទៈ (855) 98 630 585, (855) 98 203 863, (855) 98 203 869

គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងផលិតផល

នាយកឥណទាន

5.

សាខាភ្នំពេញមាន :

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

នាយកប្រត្តិបត្តិរងទី 1

ប្រធានសេវាកម្មប្រើកាត

ស្នាក់ការធំ ភ្នំពេញ :
អគារលេខ 148 មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងកេងកង 1 ខណ្ឌចំការមន 		
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រអប់សំបុត្រលេខ 2277
ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 225 333
ទូរសារៈ (855) 23 216 333
អីុមែលៈ info@ababank.com
គេហទំព័រៈ www.ababank.com.kh
SWIFT : ABAAKHPP

អុីមែលៈ stadechas@ababank.com

9.

សាខាខេត្តសៀមរាប
អគារលេខ A1-A2 ផ្លូវស៊ីវត្ថា ឃុំស្វាយដង្គំ ស្រុកសៀមរាប

ខេត្តសៀមរាប (ផ្សារកណ្តាល) ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទៈ (855) 63 965 434, (855) 98 630 555
ទូរសារៈ (855) 63 965 435

អុីមែលៈ siemreap@ababank.com
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍
របស់សវនករឯករាជ្យ សម្រាប់

ការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មានកិត្តិយសដាក់ជូនពិនិត្យនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បន្ទាប់ពីបានធ្វើសវនកម្មរបស់ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់

់ រិយបរិចទ
េ ្ឆ ចប់ថទ
ៃ ្ង ី 31 ខែធូ ្ន ឆ្នាំ 2011។
(លំដាប់នះេ តទៅហៅកាត់ថា "ធនាគារ") សម្រាបកា

មកដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ និងផ្អែកទៅលើការយល់ដឹង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលនឹងបណ្តាលឲ្យចំនួននៃបំណុល

ដែលលុបចោល ឬសំវិធានធនចំពោះបំណុលជាប់សង្ស័យនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានភាពមិនគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់កម្រិតទឹកប្រាក់ធំដុំ
ជាសារវន្តណាមួយនោះទេ។

ទ្រព្យសកម្មចរន្ត
នៅមុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យដើម្បីធានាថា

ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
ធនាគារត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលា ឆ្នាំ 1996 ក្រោមការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ Co.322/97E នៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលា
ឆ្នាំ 1996 ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត។

សកម្មភាពចម្បង
សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារ រួមមានការធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលើរាល់សកម្មភាពធនាគារ និងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា។

លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការ និងលាភការ
លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលនៅទំព័រទី 29 ។
ធនាគារពុំបានប្រកាស ឬបានបង់លាភការទេសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 នេះ។

ទុនបម្រុងលក្ខន្តិកៈ
ធនាគារពុំមានការបង្កើនដើមទុនទុនបម្រុងលក្ខន្តិកៈសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 នេះទេ។

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន
គណនីទុនបម្រុង និងសំវិធានធននៅក្នុងឆ្នាំនេះពុំមានការផ្លាស់ប្តូរធំដុំជាសារវន្តទេ។

បំណុលជាប់សង្ស័យ និងពិបាកទារ

បណ្តាទ្រព្យសកម្មចរន្ត ក្រៅពីឥណទានដែលមិនអាចលក់បាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា ឲ្យបានស្មើនឹងតម្លៃកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់
ធនាគារ ត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យនៅស្មើនឹងតម្លៃដែលគិតថានឹងអាចលក់បានលើទីផ្សារ។

មកដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ និងផ្អែកទៅលើការយល់ដឹង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់
តម្លៃទ្រព្យសកម្មចរន្តនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានភាពមិនត្រឹមត្រូវធំដុំណាមួយនោះឡើយ។

វិធីសាស្ត្រនៃការវាយតម្លៃ
មកដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ និងផ្អែកទៅលើការយល់ដឹង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលបានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់

ដល់ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដែលមានកន្លងមក ក្នុងការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬ
មិនសមស្របធំដុំណាមួយនោះទេ។

ផែនទ្រព្យអកម្ម និងទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗទៀត
មកដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ គឺពុំមាន ៖
(ក)

ការដាក់បញ្ចាទ
ំ ព
្រ យ្ សកម្មណាមួយរបស់ធនាគារ ដែលកើតមានឡើងនៅដំណាច់ការិយបរិចទ
េ្ឆ សម្រាបធា
់ នាចំពោះបំណល
ុ របស់បគ
ុ ល
្គ ណាមួយ ឬ

(ខ)

ផែនទ្រព្យអកម្មណាមួយកើតមានឡើងចំពោះធនាគារ ចាប់តាំងពីដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ក្រៅពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ធនាគារ។

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គឺពុំមានផែនទ្រព្យអកម្ម ឬទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗទៀតរបស់ធនាគារដែលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្ត ឬអាចនឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ច

អនុវត្តក្នុងរយៈពេល 12 ខែ បន្ទាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់បញ្ជីនៃការិយបរិច្ឆេទ ដែលនឹងមានការប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ធំដុំ ដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការ
បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃដល់កំណត់។

នៅមុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យដើម្បីបញ្ជាក់ថា

ពួកគេបានចាត់វិធានការទាក់ទងទៅនឹងការលុបចោលបំណុលពិបាកទារ ឬការធ្វើសំវិធានធនចំពោះបំណុលដែលជាប់សង្ស័យ និងមានការជឿជាក់ថាបំណុល
អាក្រក់ត្រូវបានគេលុបចោល និងសំវិធានធនគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានកំណត់ឡើង។
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
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របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការផ្លាស់ប្តូរនៃហេតុការណ៍

ភាគទុនិក

ភាគរយនៃភាគហ៊ុនកាន់កាប់

មកដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលមិនបានវែកញែកនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ឬក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដែលនឹងបណ្តាលឲ្យមានតួលេខណាមួយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនមិនត្រឹមត្រូវធំដុំណាមួយនោះឡើយ។

ប្រការមិនធម្មតា

លោក Damir Karassayev

ចំនួនភាគហ៊ុន ក្នុងមួយហ៊ុនមានតម្លៃ

%

1,000 ដុល្លារអាមេរិក

74.72

26,900

74.72

26,900

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារក្នុងការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ពុំមានការប៉ះពាល់ធំដុំដោយប្រការ
ឬកិច្ចការជំនួញ ឬព្រឹត្តការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនធម្មតានោះទេ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានមតិថា ពុំមានប្រការកិច្ចការជំនួញ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនធម្មតា បានកើតមានឡើងនៅក្នុងចន្លោះពេល

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

រវាងថ្ងៃបិទបញ្ជីនៃការិយបរិច្ឆេទ និងថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារក្នុងឆ្នាំដែលបានរាយការណ៍

នៅក្នុងនិងរហូតដល់ចុងការិយបរិច្ឆេទនេះ ពុំមានការព្រមព្រៀងណាមួយដែលមានធនាគារចូលរួមជាគូភាគី ក្នុងគោលបំណងជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់

នេះ។

ធនាគារ ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដោយការទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិតបំណុលពីសាមីធនាគារ ឬពីក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតទេ។

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ពុំមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាមួយនៃធនាគារបានទទួល ឬមានសិទ្ធិនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយតាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានបម្រើការក្នុងការិយបរិច្ឆេទ និងនាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះរួមមានៈ

ផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធំដុំជាមួយ ដោយឡែកតែប្រតិបត្តិការដូចមានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

		

		
		
		

លោក Damir Karassayev ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក Nurlan Tokobayev អគ្គនាយកឯករាជ្យ
លោក Madi Akmambet អគ្គនាយក/នាយកប្រតិបត្តិ
លោក Yermek Mazhekenov អគ្គនាយកឯករាជ្យ

ភាគហ៊ុនកាន់កាប់ដោយអភិបាល
បណ្តាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តំណាងឲ្យភាគទុនិករបស់ធនាគារនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ និងនាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះរួមមានៈ

រវាងធនាគារ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬរវាងធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះមាន

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានភារៈកិច្ចធ្វើការបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការិយបរិច្ឆេទត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដ
នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 និងលទ្ធផលនៃដំណើរការអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចរន្តសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបិទ
បញ្ជី។ ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះតម្រូវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលៈ

ក)

អនុវត្តនូវគោលការណ៍គណនេយ្យសមស្របដែលផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងសមហេតុផល និងប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយ

ខ)

គោរពតាមគោលការណ៍គណនេយ្យ និងគោលការណ៍ណែនាំដែលតម្រូវដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជាហើយប្រសិន

		

		
		

24

បន្ទាប់នោះធ្វើការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងនេះជានិច្ចកាល

បើការស្វែងរកទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដតម្រូវឲ្យប្រើវិធានដទៃទៀតដែលខុសពីវិធានមុនៗ វិធានថ្មីនេះត្រូវបានបង្ហាញ និងពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ និង		
កំណត់បរិមាណនៃការប្រែប្រួលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

25

របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គ)

រក្សាទុកនូវបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

ឃ)

រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននិរន្តរភាពនៃដំណើរការអាជីវកម្ម លើកលែងតែក្នុងករណីមិនសមរម្យក្នុងការសន្មតថា ធនាគារនឹង

		

ង)

		

បន្តធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននាពេលអនាគត និង

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

ត្រួតពិនិត្យ និងដឹកនាំធនាគារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើរាល់ការសម្រេចចិត្ត និងចំណាត់ការសំខាន់ៗដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការ និងដំណើរការធនាគារ
ហើយត្រូវប្រាកដថាកិច្ចការនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាអះអាងក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថា ធនាគារបានអនុវត្តនូវរាល់តម្រូវការដូចមានចែងខាងលើ។

សេចក្តីអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារដែលមានភ្ជាប់ ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

នាថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 និងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចរន្តសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់នាថ្ងៃខាងលើ ដោយអនុលោមទៅ
តាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រូវបានអនុម័តសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
ចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដោយ ៖

ជូនចំពោះភាគទុនិក និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភ្ជាប់របស់ ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (លំដាប់នេះតទៅហៅ កាត់ថា "ធនាគារ") ដែលរួមមានតារាងតុល្យការ
នាការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ព្រមទាំងគណនីលទ្ធផលរបាយការណ៍ចរន្តមូលនិធិរបស់ភាគទុនិក របាយការណ៍ចរន្តសាច់ប្រាក់នៃឆ្នាំខាងលើ និង គោល

ការណ៍គណនេយ្យសង្ខេបសំខាន់ៗ និងកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗទៀត។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកទទួលការខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំ និងការបង្ហាញទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយយោងទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និង
គោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ការទទួលខុសត្រូវនេះរួមបញ្ចូលៈ ការរៀបចំ ការអនុវត្ត និងការរក្សាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមួយដែលមាន

សារៈសំខាន់ក្នុងការរៀបចំ និងការបង្ហាញទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្មានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ត (ដូចជាកំហុសឆ្គងដោយសារការក្លែងបន្លំ
ឬការភាន់ច្រឡំ) និងការជ្រើសរើស និងអនុវត្តគោលការណ៍គណនេយ្យដែលសមរម្យ និងការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យដែលសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករឯករាជ្យ
យើងខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការអះអាងបញ្ចេញមតិលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ដោយផ្អែកទៅលើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មគណនេយ្យដោយ
លោក Madi Akmambet
នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ

ថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ឆ្នាំ 2012

អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា និងតម្រូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ គោលការណ៍ទាំងនេះតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តតាមតម្រូវការនៃក្រម
សីលធម៌និងគ្រោង និងបំពេញការងារសវនកម្មដើម្បីទទួលនូវការធានាយ៉ាងសមហេតុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្តទេ។

សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំរួមមាន ការអនុវត្តនីតិវិធីទាំងឡាយដើម្បីទទួលបាននូវភស្តុតាង ដែលទាក់ទងទៅនឹងបរិមាណទឹកប្រាក់ និងការបង្ហាញព័ត៌មានទាំងឡាយនៅ
ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ នីតិវិធីដែលយើងខ្ញុំបានជ្រើសរើសមានការពឹងផ្អែកទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់សវនករ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការវាយតម្លៃលើហានិភ័យ
លើភាពខុសឆ្គង សារវន្តនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចកើតចេញពីការក្លែងបន្លំ ឬការភាន់ច្រឡំ។ ក្នុងការវាយតម្លៃលើហានិភ័យនេះ យើងខ្ញុំក៏បានពិនិត្យលើ

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំ និងការបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដើម្បីគ្រោងនីតិវិធីសវនកម្មដែល
សមស្រប ប៉ុន្តែនីតិវិធីសវនកម្មនោះមិនអាចយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិលើប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារទេ។
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

តារាងតុល្យការ

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011
កំណត់សម្គាល់

សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ រួមមានផងដែរនូវការវាយតម្លៃលើភាពសមស្របនៃគោលការណ៍គណនេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់ និងការប៉ាន់ស្មានសំខាន់ៗដែលធ្វើឡើង
ដោយថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងការវាយតម្លៃលើភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការបង្ហាញព័ត៌មានទាំងឡាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដែលយើងខ្ញុំបានទទួលមានភាពគ្រប់គ្រាន់ និងសមហេតុសមផល ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់យើងខ្ញុំ។

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់

សមតុល្យជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់នៅធនាគារជាតិ

ឥណទាន និងបុរេប្រទានចំពោះអតិថិជន-សុទ្ធ
មូលធនវិនិយោគ

មតិរបស់សវនករឯករាជ្យ

មូលប័ត្រវិនិយោគ

យើងខ្ញុំមានមតិថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភ្ជាប់នេះបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ នូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់លើស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ
នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ព្រមទាំងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចរន្តសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារ សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំដែលបានកន្លងទៅ ដោយស្រប
ទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ទ្រព្យសកម្មអរូបី
អចលនទ្រព្យ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀត

4
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សរុបទ្រព្យសកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភ្ជាប់ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់រង្វង់សមត្ថកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះពុំមានគោលបំណងធ្វើការបង្ហាញពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចរន្ត
សាច់ប្រាក់ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍គណនេយ្យ និងការអនុវត្តគណនេយ្យដែលទទួលស្គាល់ជាទូទៅនៅក្រៅប្រទេស និងរង្វង់សមត្ថកិច្ចដោយឡែក
ពីប្រទេសកម្ពុជាទេ។

ទ្រព្យអកម្ម

សំវិធានធនពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យជំនាញ និងសវនកម្មប្រតិស្រុត
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សរុបទ្រព្យអកម្ម
ដើមទុន និងទុនបម្រុង
ដើមទុន

16

លទ្ធផលបង្គរ
សរុបដើមទុន និងទុនបម្រុង

Key KAK
ដៃគូផ្នែកគ្រប់គ្រង

សរុបទ្រព្យអកម្ម និងដើមទុន

Morison Kak & Associés

កិច្ចសន្យាឥណទាន

សវនករចុះបញ្ជី

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

9,636,415
47,350,112
22,536,160
91,456,489
25,000
24,691,767
1,797,072
1,345,615
2,651,412

38,921,480
191,247,102
91,023,550
369,392,759
100,975
99,730,047
7,258,374
5,434,939
10,709,053

9,345,698
24,571,756
17,019,727
73,019,511
26,756,635
1,921,517
1,307,318
1,831,971

201,490,042

813,818,279

155,774,133

165,608,805
13,389
1,771,970

668,893,963
54,078
7,156,987

122,401,589
9,775
1,290,331

167,394,164

676,105,028

123,701,695

36,000,000
(1,904,122)

145,404,000
(7,690,749)

36,000,000
(3,927,562)

34,095,878

137,713,251

32,072,438

201,490,042

813,818,279

155,774,133

9,168,471

37,031,455

6,542,151

ទ្រព្យអកម្ម និងដើមទុន

ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន និងធនាគារ

ក្នុងនាម ម៉ូរីសុន កាក់ និង អាសូស្យេរ

2011

27.1

អនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សព្វផ្សាយ និងចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ

ថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ឆ្នាំ 2012
អគារ 25 ផ្លូវ 360 (ទល់មុខស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរា) សង្កាត់បឹងកេងកង 1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទៈ + 855 23 218 994 ទូរសារៈ + 855 23 218 993

អីុមែលៈ mka.audit@morisonkak.com

គេហទំព័រៈ www.morisonkak.com

A Member of MORISON INTERNATIONAL, a Global Association of Independent Professional Firms
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លោក Madi Akmambet
នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ
ថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ឆ្នាំ 2012

29
កំណត់សម្គាល់ភ្ជាប់ត្រូវអានជាមួយរបាយការណ៍នេះ

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011

កំណត់សម្គាល់

2011

ដើមទុន

លទ្ធផលបង្គរ

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 01 មករា 2010

23,000,000

(3,966,125)

19,033,875

13,000,000

-

13,000,000

-

38,563

38,563

36,000,000

(3,927,562)

32,072,438

36,000,000

(3,927,562)

32,072,438

-

2,023,440

2,023,440

36,000,000

(1,904,122)

34,095,878

145,404,000

(7,690,749)

137,713,251

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណូលការប្រាក់

17

13,107,232

52,940,110

6,911,038

ចំណាយការប្រាក់

18

(6,724,244)

(27,159,222)

(3,639,101)

ដើមទុនបានបង់

6,382,988

25,780,888

3,271,937

លទ្ធផលនៃការិយបរិច្ឆេទ

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណូលលើសោហ៊ុយ និងកម្រៃជើងសារ-សុទ្ឋ

19

2,096,316

8,467,020

1,544,386

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

20

289,052

1,167,481

809,688

បៀវត្ស និងសោហ៊ុយបុគ្គលិកដទៃទៀត

21

(2,069,497)

(8,358,698)

(1,823,999)

ចំណាយលើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

22

(3,188,172)

(12,877,027)

(2,504,682)

រម្លស់លើអចលនទ្រព្យ

23

(591,262)

(2,388,107)

(944,598)

លទ្ធផលនៃការិយបរិច្ឆេទ

2,919,425

11,791,557

352,732

សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2011

(731,175)

(2,953,216)

(220,905)

2,188,250

8,838,341

131,827

(164,810)

(665,668)

(93,264)

2,023,440

8,172,673

38,563

លទ្ធផលពីប្រតិបត្តិការមុនសំវិធានធន
សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានជាប់សង្ស័យ

7

លទ្ធផលមុនបង់ពន្ធ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

របាយការណ៍នៃការប្រែប្រួលសមតុល្យ

របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល

24

លទ្ធផលក្រោយបង់ពន្ធ

សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2010
សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 01 មករា 2011

សមតុល្យនៅថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2011 (ពាន់រៀល)

អនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សព្វផ្សាយ និងចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ

លោក Madi Akmambet
នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ
ថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ឆ្នាំ 2012
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កំណត់សម្គាល់ភ្ជាប់ត្រូវអានជាមួយរបាយការណ៍នេះ

កំណត់សម្គាល់ភ្ជាប់ត្រូវអានជាមួយរបាយការណ៍នេះ

របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

របាយការណ៍ចរន្តសាច់ប្រាក់

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011

កំណត់សម្គាល់

2011
ដុល្លារអាមេរិក

2010
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

1. លក្ខណៈទូទៅ
ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (លំដាប់នេះតទៅហៅកាត់ថា "ធនាគារ") ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលា ឆ្នាំ 1996 ដោយមាន
បញ្ជីការពាណិជ្ជកម្មលេខ Co.322/97E នៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលា ឆ្នាំ 1996 ដែលផ្តល់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ហើយបានចាប់ផ្តើមដំណើរការអាជីវកម្មនៅថ្ងៃទី 25
ខែតុលា ឆ្នាំ 1996 ។

ចរន្តសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានពី/(ប្រើក្នុង) ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

25

23,599,186

95,317,111

(2,736,457)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ធនាគារបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណអចិន្ត្រៃយ៍លេខ 14 ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2006 ។

ចរន្តសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបី

10

-

-

(98,523)

ការទិញអចលនទ្រព្យ

11

(505,113)

(2,040,151)

(126,349)

(505,113)

(2,040,151)

(224,872)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ

ទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 148 ផ្លូវព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងកេងកង 1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ធនាគារមានបុគ្គលិកចំនួន 224 នាក់ នៅដំណាច់ឆ្នាំ 2011 (ឆ្នាំ 2010 : 197 នាក់)។
ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវន្តណាមួយក្នុងសកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារ នាការិយបរិច្ឆេទនេះ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សព្វផ្សាយ ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ឆ្នាំ 2012 ។

ចរន្តសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ
មូលធនវិនិយោគ

សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារ រួមមានការធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលើរាល់សកម្មភាពធនាគារ និងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុង

8

(25,000)

(100,975)

-

-

-

13,000,000

(25,000)

(100,975)

13,000,000

បម្រែបម្រូលសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល

23,069,073

93,175,985

10,038,671

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនៅដើមការិយបរិច្ឆេទ

33,917,454

136,992,597

23,878,783

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនៅចុងការិយបរិច្ឆេទ

56,986,527

230,168,582

33,917,454

ដើមទុនបានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

2. គោលការណ៍គណនេយ្យសង្ខេបសំខាន់ៗ
គោលការណ៍គណនេយ្យជាចម្បងត្រូវបានកំណត់ និងអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រោម។ គោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានគេអនុវត្ត
ដូចៗគ្នា ចំពោះគ្រប់ការិយបរិច្ឆេទទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញ លើកលែងតែមានល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវណាមួយចែងផ្ទុយពីនេះ។

2.1
		
		
		
		
		

តំណាងដោយ ៖
សាច់ប្រាក់

4

9,636,415

38,921,480

9,345,698

សមតុល្យជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត

5

47,350,112

191,247,102

24,571,756

56,986,527

230,168,582

33,917,454

32

មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមសន្មតិកម្មតម្លៃដើម ដោយអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា និងស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា "CAS")។ ក្នុងការអនុវត្ត CAS ធនាគារអនុវត្តផងដែរនូវស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

(ហៅកាត់ថា "CFRS") លេខ 7 និយាយអំពីការបង្ហាញឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ វិធាននេះមានលក្ខណៈខុសពីស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ 		
ដែលតម្រូវឲ្យវាស់វែងឥណទាន និងគណនីត្រូវទទួលតាមថ្លៃដើមរម្លស់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រអត្រាការប្រាក់ពិតប្រាកដចំពោះរាល់លម្អៀងរវាងតម្លៃ
ដើមគ្រា និងតម្លៃដល់កាលកំណត់ដោយកាត់បន្ថយសំវិធានធនសម្រាប់ការចុះតម្លៃ ឬការប្រមូលឥណទានមកវិញមិនបាន។

		

ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយស្របទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ ដែលមានការកែតម្រូវដោយគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

		

ថ្ងៃចប់នាការិយបរិច្ឆេទ និងកំណត់សម្គាល់។ ការប៉ាន់ប្រមាណទាំងនេះមានមូលដ្ឋានលើព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដែលមានស្រាប់ និងការយល់ដឹងរបស់ថ្នាក់

		
		

តម្រូវឲ្យប្រើការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងប្រសើរ និងការសន្មតដោយសមហេតុផលដែលមានឥទ្ធិពលលើការរាយការណ៍តួលេខនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅ
ដឹកនាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន។ ដូច្នេះ លទ្ធផលជាក់ស្តែងចុងក្រោយអាចមានភាពខុសគ្នាពីការប៉ាន់ប្រមាណទាំងនោះ។
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កំណត់សម្គាល់ភ្ជាប់ត្រូវអានជាមួយរបាយការណ៍នេះ

របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

		

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភ្ជាប់ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់រង្វង់សមត្ថកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយពុំមានគោលបំណងធ្វើការបង្ហាញ		

		

		

អនុវត្តគណនេយ្យដែលទទួលស្គាល់ជាទូទៅនៅក្រៅប្រទេស និងរង្វង់សមត្ថកិច្ចដោយឡែកពីប្រទេសកម្ពុជាទេ។

			

		

2.2
		

ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចរន្តសាច់ប្រាក់ ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍គណនេយ្យ និងការ

			

ស្តង់ដារ និងបំណកស្រាយថ្មី

		

ពុំមានស្តង់ដារ វិសោធនកម្មលើស្តង់ដារដែលមានស្រាប់ និងបំណកស្រាយបានចូលជាធរមាន នៅដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ

			

		

ឆ្នាំ 2011 នោះទេ។

		

នៅថ្ងៃទី 28 ខែសីហា ឆ្នាំ 2009 ក្រុមប្រឹក្សាគណនេយ្យជាតិ បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជា (ហៅ 		

		
		
		

		

កាត់ថា "CIFRS") ដែលផ្អែកលើស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិទាំងមូល។ ស្ថាប័នដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ ត្រូវតែរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយយោងតាមស្តង់ដារ CIFRS សម្រាប់ដើមការិយបរិច្ឆេទ ឬបន្ទាប់ពីការិយបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2012 ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិកម្ពុជា ហៅកាត់ថា "CIAS" ឬ CIFRS និងវិសោធនកម្មលើស្តង់ដារដែលមានស្រាប់ ដែលធ្លាប់បានបោះ

ផ្សាយមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធ និងគឺជាបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ដើមការិយបរិច្ឆេទ ឬបន្ទាប់ពីការិយបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2012 ប៉ុន្តែធនាគារមិនទាន់

		

បានប្រើប្រាស់មុននៅឡើយទេ ៖

		

•  

CIAS 1 (បានកែសម្រួល) "ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ"

			

ស្តង់ដារដែលបានកែសម្រួល ហាមឃាត់ការបង្ហាញចំពោះគណនីចំណូល និងចំណាយ (ឧទាហរណ៍ៈ បម្រែបម្រួលមូលធនមិនមែនភាគទុនិក) 		

			

អង្គភាពអាចជ្រើសរើសបានក្នុងការបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតែមួយ (ឧទាហរណ៍ របាយការណ៍លទ្ធផលពិស្តារ) ឬបង្ហាញរបាយការណ៍

			
			

នៅក្នុងរបាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន។ រាល់បម្រែបម្រួលមូលធនមិនមែនភាគទុនិក នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។ 		
ពីរ (ឧទារហរណ៍របាយការណ៍លទ្ធផល និងរបាយការណ៍លទ្ធផលពិស្តារ)។ អង្គភាពដែលធ្វើការកែ ឬចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញលើព័ត៌មានប្រៀបធៀប

				គឺតម្រូវឲ្យបង្ហាញតារាងតុល្យការដែលបានកែសម្រួលនៅដើមការិយបរិច្ឆេទដែលធ្វើការប្រៀបធៀប។ ស្តង់ដារដែលបានកែសម្រួលក៏បានបញ្ជាក់
			

នូវសក្តានុពលការទូទាត់ទ្រព្យអកម្ម ដោយការបោះផ្សាយមូលធន គឺមិនទាក់ទងនឹងការកំណត់ចាត់ថ្នាក់នៃទ្រព្យអកម្ម ជាទ្រព្យអកម្មចរន្ត ឬ		

		

CIAS 24 (បានកែសម្រួល) "ការបង្ហាញភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ"

			

•  

ទ្រព្យអកម្មរយៈពេលវែងនោះទេ។

			

CIAS 24 ត្រូវបានកែសម្រួលដោយៈ (ក) ជួយសម្រួលនិយមន័យនៃសម្ព័ន្ធញាតិឲ្យកាន់តែងាយយល់បញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែយល់នូវខ្លឹមសារដែលចង់បាន

			

ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល។

			

•

និងលុបបំបាត់ភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាពីនិយមន័យ និង (ខ) ផ្តល់នូវការលើកលែងលើផ្នែកខ្លះចំពោះតម្រូវការបង្ហាញសម្រាប់អង្គភាពនានាដែលពាក់

CIAS 32 "លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៖ ការបង្ហាញ"

			

គោលបំណងនៃស្តង់ដារនេះ គឺបង្កើតគោលការណ៍សម្រាប់បង្ហាញលិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាទ្រព្យអកម្ម ឬមូលធន ហើយនិងសម្រាប់ទូទាត់ទ្រព្យ

			

ហិរញ្ញវត្ថុ និងលិខិតុបករណ៍មូលធន ក៏ដូចជាការចាត់ថ្នាក់ទៅលើការប្រាក់ ភាគលាភ ខាត និងចំណេញដែលពាក់ព័ន្ធ ដោយមើលតាមទស្សនវិស័យ
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•

សកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ វាអនុវត្តចំពោះការចាត់ថ្នាក់នៃលិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទៅជាទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រព្យអកម្ម
របស់អ្នកចេញផ្សាយលិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

•

		

			

CIAS 36 (វិសោធនកម្ម) "ការអន់ថយទ្រព្យសកម្ម"

វិសោធនកម្មស្តង់ដារពោលថា នៅពេលតម្លៃទីផ្សារដកថ្លៃដើមលក់ ត្រូវបានគណនាតាមមូលដ្ឋានលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលបានបញ្ចុះថ្លៃ ការបង្ហាញ
ជាសមមូលនៃវិធីគណនាតាមតម្លៃប្រើប្រាស់គួរត្រូវបានធ្វើឡើង។

CIAS 39 " លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុៈ ការទទួលស្គាល់ និងការវាស់វែង"

ស្តង់ដារបានបង្កើតគោលការណ៍សម្រាប់ការទទួលស្គាល់ និងវាស់វែងទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចសន្យាមួយចំនួនដើម្បីទិញ
ឬលក់ធាតុមិនមែនជាហិរញ្ញវត្ថុ។ ការយក CIAS 39 មកប្រើប្រាស់ និងបណ្តាលឲ្យមានការកែសម្រួលឡើងវិញចំពោះគោលការណ៍គណនេយ្យលើ
លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រោមៈ

			

ឥណទាន និងបុរេប្រទានឲ្យអតិថិជន

			

និងសំវិធានធន សម្រាប់ឥណទានបាត់បង់។ ក្រោម CIAS 39 ជាដំបូងឥណទាន និងគណនីត្រូវទទួល គឺត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមតម្លៃទីផ្សារ 		

			
			
			

ឥណទាន និងបុរេប្រទានឲ្យអតិថិជន គឺបច្ចុប្បន្នដាក់នៅក្នុងតារាងតុល្យការ តាមប្រាក់ដើម និងការប្រាក់នៅសល់ដកចំនួនជម្រះចេញពីបញ្ជី 		
ដែលជាសាច់ប្រាក់ក្នុងការផ្តល់ ឬទិញលក់ឥណទានដោយរួមបញ្ចូលថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការ និងបន្ទាប់មកត្រូវបានវាស់វែងតាមវិធីសាស្រ្តថ្លៃដើម
រម្លស់ដោយប្រើប្រាស់អត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព។

			

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់លក់

			

និងចំនួនអន់ថយនៃទ្រព្យសកម្មនោះ។ ក្រោម CIAS 39 ទ្រព្យសកម្មសម្រាប់លក់ជាដំបូងគេទទួលស្គាល់តាមតម្លៃទីផ្សារដែលជាតម្លៃសាច់ប្រាក់

			
			

			
			
			
			

បច្ចុប្បន្ននេះធនាគារបង្ហាញទ្រព្យសកម្មសម្រាប់លក់នៅក្នុងតារាងតុល្យការ នៅក្នុងតម្លៃដើមដែលនៅសល់ក្នុងបញ្ជី ដកចំនួនជម្រះចេញពីបញ្ជី 		
រួមជាមួយថ្លប
ៃ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រហើយបន្ទាបម
់ កត្រវូ បានវាស់វង
ែ តាមតម្លទ
ៃ ផ
ី សា
្ រដែលចំណញ
េ និងខាតត្រវូ បានទទួលស្គាលនៅ
់ ក្នង
ុ របាយការណ៍លទ្ធផល

ពិស្តារដោយមិនរាប់បញ្ចូលការខាតបង់បណ្តាលមកពីភាពអន់ថយ និងការខាត និងចំណេញពីអត្រាប្តូរប្រាក់ឡើយ រហូតដល់លែងទទួលស្គាល់

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុនោះតែម្តង។ ប្រសិនបើទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់លក់ត្រូវបានកំណត់ថាមានភាពអន់ថយ ការចំណញ និងខាតបង្គរពីគ្រា
មុនដែលបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលពិស្តារ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។ ការប្រាក់ត្រូវបានធ្វើការ
គណនា ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព។

				

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលរក្សាទុករហូតដល់កាលអវសាន

				

ដកចំនួនជម្រះចេញពីបញ្ជី និងភាពអន់ថយ។ ក្រោម CIAS 39 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលរក្សាទុករហូតដល់កាលអវសាន ដំបូងត្រូវតែទទួលស្គាល់

				
				
				

បច្ចុប្បន្ននេះធនាគាររក្សាទុកនូវទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់កាលអវសាន នៅក្នុងតារាងតុល្យការតាមតម្លៃ ដើមចុះក្នុងបញ្ជី បូកនឹងការប្រាក់ 		
តាមតម្លៃទីផ្សារ រួមបញ្ចូលថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្ទាល់នឹងបន្ថែម ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានវាស់វែងតាមថ្លៃដើមរម្លស់ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការប្រាក់
ប្រសិទ្ធភាព។

				

ប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារ និងអតិថិជន

				

(ដែលរួមមានប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារ និងអតិថិជន) តាមថ្លៃដើមរម្លស់។

				

បច្ចុប្បន្នធនាគារធ្វើការវាស់វែងប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារ និងអតិថិជនតាមចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ញើ។ CIAS 39 តម្រូវឲ្យធ្វើការវាស់វែងទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 		
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កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

				
				
				
				
				
				
			
				
				

ការអន់ថយនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
បច្ចុប្បន្នធនាគារធ្វើទៅតាមការចាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធនដូចដែលបានតម្រូវតាមប្រកាសលេខ ធ7-09-074 ចុះថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2009 		
ដែលបានបោះផ្សាយដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដូចបានបង្ហាញក្នុងកំណត់សម្គាល់ 2.8 នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ CIAS 39 តម្រូវឲ្យធនាគារធ្វើ
ការវាយតម្លៃនៅគ្រប់ការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នីមួយៗ ថាតើមានភស្តុតាងលម្អៀងដែលថាទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្រុមនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ត្រូវទទួលភាពខូចខាតដែរឬទេ តាមមូលដ្ឋានវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្មនីមួយៗ ឬតាមមូលដ្ឋានវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្មជាក្រុម។ ការបាត់បង់ បណ្តាលមក
ពីភាពអន់ថយត្រូវបានវាស់វែងរវាងភាពខុសគ្នានៃតម្លៃទ្រព្យសកម្មចុះបញ្ជី និងតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលប៉ាន់ស្មានទុកនាពេលអនាគត
(ដោយមិនរួមបញ្ចល
ូ ឥណទានបាត់បង់នាពេលអនាគតដែលមិនទាន់កត
ើ មាននៅឡើយ) ដោយបញ្ចះុ ទ្រពយ្ សកម្មតាមថ្លអ
ៃ ត្រាការប្រាកប
់ ស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព។
សម្រាបគោ
់ លបំណងនៃការវាយតម្លល
ៃ ភា
ើ ពអន់ថយរបស់ទព
្រ យ្ សកម្មជាក្រម
ុ ទ្រពយ្ សកម្មតវូ្រ បានដាក់ជាក្រម
ុ ផ្អក
ែ លើលក្ខណៈហានិភយ
័ ឥណទាន
ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។

				
				
				
				
				
				
				

ចំណូលការប្រាក់ និងចំណាយការប្រាក់
បច្ចុប្បន្នធនាគារទទួលស្គាល់ចំណូលការប្រាក់ និងចំណាយការប្រាក់លើមូលដ្ឋានគ្រឹះបង្គរ នៅអត្រាដែលបានចុះកិច្ចសន្យាលើកលែងតែពេល
ដែលមានមន្ទល
ិ ខ្លាង
ំ ទៅលើការប្រមល
ូ យកមកវិញ នោះការប្រាកន
់ ង
ឹ ត្រវូ ព្យរួ រហូតដល់ទទូលស្គាលតា
់ មមូលដ្ឋានសាច់បក
្រា ់ ។ CIAS 39 តម្រវូ ឲ្យទទួល
ស្គាលច
់ ណ
ំ ល
ូ ដែលមានការប្រាក់ និងចំណាយការប្រាក់សម្រាប់លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ទៅតាមវិធីសាស្ត្រអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព។
សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្រុមនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលរងភាពអន់ថយ ចំណូលការប្រាក់ គឺត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមកម្រិត
អត្រាការប្រាកប
់ ប
ើ្រ ស
្រា ក
់ ង
ុ្ន ការបញ្ចះ
ុ តម្លន
ៃ ល
ៃ ហ
ំ រូ សាច់បក
្រា នា
់ ពេលអនាគត ក្នង
ុ គោលបំណងសម្រាបវា
់ ស់វង
ែ ការបាត់បង់បណ្តាលមកពីភាព
អន់ថយ។

			
•
				
				

CIFRS 7 (ធ្វើវិសោធនកម្ម) “លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការបង្ហាញ“
ស្តង់ដារដែលបានកែសម្រួល តម្រូវឲ្យធ្វើការបង្ហាញតាមការវាស់វែងតម្លៃទីផ្សារ និងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ ដោយទ្បែកការធ្វើ
វិសោធនកម្ម តម្រូវឲ្យបង្ហាញតម្លៃទីផ្សារតាមកម្រិតនៃការវាស់វែងតម្លៃទីផ្សារតាមលំដាប់មានដូចខាងក្រោមៈ

				
				

•   ថ្នាក់ទី 1 - សម្រង់ថ្លៃ (មិនទាន់កែតម្រូវ) ក្នុងទីផ្សារសកម្មសម្រាប់ទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មដូចៗគ្នា។
• ថ្នាក់ទី 2 - ធាតុចល
ូ ក្រៅពីសម្រង់ថ្លៃដែលបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងថ្នាក់ទី 1 ដែលអាចធ្វើការសង្កេតបានចំពោះទ្រព្យសកម្ម ឬទ្រព្យអកម្ម

						
ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ហើយនិង
• ថ្នាក់ទី 3 - ធាតុចូលសម្រាប់ទ្រព្យសកម្ម ឬទ្រព្យអកម្មដែលមិនផ្អែកលើទិន្ន័យទីផ្សារដែលអាចសង្កេតបាន។

				

•
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CIFRS 9 “លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ”
ស្តង់ដារបានបង្កើតគោលការណ៍សម្រាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលនឹងបង្ហាញនូវព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់ និងការ
ពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកប្រើប្រាស់ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានទឹកប្រាក់របស់ខ្លួន ពេលវេលា និងភាពមិនពិតប្រាកដនៃលំហូរសាច់ប្រាក់
នាពេលអនាគតរបស់អង្គភាព។ CIFRS 9 បញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចាត់ថ្នាក់ និងការវាស់វែងទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចសន្យាកូន
កាត់។ មូលដ្ឋានទាំងនេះតម្រូវឲ្យទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវបាន ៖ (ក)ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់លើមូលដ្ឋាននៃទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គភាព
សម្រាប់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងលក្ខណៈលំហូរសាច់ប្រាក់ជាប់កិច្ចសន្យានៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ (ខ) វាស់វែងដំបូងតាមតម្លៃទីផ្សារ
បូកថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការ ក្នុងករណីទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនស្របតាមតម្លៃទីផ្សារតាមរយៈចំណេញ ឬខាត និង (គ) វាស់វែងជាបន្តបន្ទាប់តាមថ្លៃ
ដើមរម្លស់ ឬតម្លទ
ៃ ផ
ី សា
្ រផ្អក
ែ លើការចាត់ថក
្នា ទ
់ ព
្រ យ្ សកម្ម។ ក្រៅពស
ី ង
្ត ដា
់ រ និងការធ្វវើ សោ
ិ
ធនកម្មនស
ៃ ង
្ត ដា
់ រដែលមានស្រាបផ
់ ស្ ង
េ ៗបានគូសបញ្ជាក់
ខាងលើស្តង់ដារការធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំណកស្រាយលើស្តង់ដារដែលមានស្រាប់ដែលបានចេញផ្សាយជាធរមានសម្រាប់ដើមការិយបរិច្ឆេទ ឬ 		
បន្ទាប់ពីការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2011 គឺមិនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការធនាគារទេ។

2.3
		

ការបកស្រាយរូបិយប័ណ្ណបរទេស
ក.

រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវបង្ហាញ

				

ធាតុទាង
ំ អស់នៅក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារ ត្រវូ បានគេវាស់វង
ែ ដោយប្រប
ើ
ស
្រា រ់ ប
ូ យ
ិ ប័ណន
្ណ ៃសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ជា
្ច ចម្បងដែលធនាគារប្រតប
ិ ត្តិ

				

ប្រាក់រៀលជារូបិយប័ណ្ណជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថា ធនាគារមានប្រតិបត្តិការភាគច្រើនជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងធ្វើការកត់ត្រា

				

បង្ហាញ ពីព្រោះរូបិយប័ណ្ណនេះឆ្លុះបញ្ចាំងភាពជាក់ស្តែងនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមប្រតិបត្តិការ និងកាលៈទេសៈរបស់ធនាគារ។ អនុលោមទៅ

				
(“រូបិយប័ណ្ណគោល’’)។
						
				
				
				

				

				
				
		

ខ.

បញ្ជីគណនេយ្យរបស់ខ្លួន និងបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដែលជារូបិយប័ណ្ណគោល និងជារូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវ

តាមតម្រូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រាល់គណនីទ្រព្យសកម្ម ទ្រព្យអកម្ម និងគណនីលទ្ធផលជារូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅចុងការិយបរិច្ឆេទត្រូវ

បានប្តូរទៅជាប្រាក់រៀល ដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ជាផ្លូវការដែលបានប្រកាសដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅចុងការិយបរិច្ឆេទនេះ ពោលគឺ 1 ដុល្លារ
អាមេរិក ស្មើនឹង 4,039 រៀល (ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2010 ស្មើនឹង 4,053 រៀល)។ តួលេខជាប្រាក់រៀលនេះត្រូវបានរៀបចំដើម្បីអនុលោមទៅតាមតម្រូវ
ការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចំពោះការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនត្រូវយកមកបកស្រាយថាជាតួលេខដែលត្រូវបាន
ឬអាចត្រូវបាន ឬនាពេលអនាគតនឹងត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នេះ ឬអត្រាផ្សេងៗទៀតបានឡើយ។

ប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្យ

				

ទ្រព្យសកម្ម និងអកម្មជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងពីប្រាក់ដុល្លារ ត្រូវបានប្តូរទៅជាដុល្លារអាមេរិកដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ជាផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃ

				

ប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃប្រតិបត្តិការ។ ភាពខុសគ្នានៃអត្រាប្តូរប្រាក់ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងគណនីលទ្ធផល។

				

		

2.4

			
		

2.5

កម្ពុជានៅចុងការិយបរិច្ឆេទ។ រាល់ប្រតិបត្តិការចំណូលចំណាយជារូបិយប័ណ្ណបរទេសក្រៅពីប្រាក់ដុល្លារ ត្រូវបានប្តូរទៅជាដុល្លារអាមេរិកដោយ

ព័ត៌មានស្តីពីវិនិយោគ
ធនាគារមានដំណើរការអាជីវកម្មតែមួយប៉ុណ្ណោះ គឺក្នុងវិស័យធនាគារពាណិជ្ជ និងក្នុងដែនភូមិសាស្ត្រតែមួយគត់គឺនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល

			សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល រួមមានសមតុល្យដែលមានកាលកំណត់តិចជាងរយៈពេល 3 ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទិញ ដោយរួមបញ្ចូលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ 		
			
		

2.6

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិ ដែលមិនមានការទប់ស្កាត់នឹងសមតុល្យនៅធនាគារនានា។

ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់នៅធនាគារជាតិ

			

ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់ រួមមានមូលនិធិបម្រុង និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និង

			

និងសាច់ប្រាក់សមមូលក្នុងការគណនារបាយការណ៍ចរន្តសាច់ប្រាក់។

			

ហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់ មិនអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃទេ ហើយពុំត្រូវបានចាត់ទុកជាចំណែកនៃសាច់ប្រាក់

37

របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2.7

ឥណទាន និងបុរេប្រទានចំពោះអតិថិជន

2.9

		

ឥណទានដែលបានផ្តល់ដោយធនាគារតាមរយៈការប្រគល់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅអតិថិជននៅថ្ងៃកំណត់ ត្រូវបានចំណាត់ថ្នាក់ជាការឲ្យខ្ចីចងការ និង

		

ឥណទានដែលបាត់បង់ និងតួលេខនៃកម្ចីដែលលុបចោល។ ការប្រាក់ព្យួរទុកសំដៅទៅការប្រាក់បង្គរលើឥណទានដែលបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ ទៅជា

		
		

2.8

		

ឥណទាន និងលិខិតធានា។ គោលការណ៍គណនេយ្យ និងសំវិធានធនសម្រាប់ខ្ទង់ទាំងនេះ មានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងគោលការណ៍ដូចមានចែងសម្រាប់

ក្រោមស្តង់ដារជាប់សង្ស័យ ឬឥណទានអាក្រក់។

		

ការខាតបង់អាចកើតមាន។

		

		

ចំណាត់ថ្នាក់ជា 5 គឺឥណទានធម្មតា ឃ្លាំមើល ក្រោមស្តង់ដារ ជាប់សង្ស័យ និងបាត់បង់ ដោយពុំមានការគិតគូទៅលើតម្លៃវត្ថុធានា (ដោយឡែកតែ 		
វត្ថុធានាជាសាច់ប្រាក់)។

សេចក្តីណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានការចាត់ថ្នាក់ និងកម្រិតសំវិធានធន ដូចតទៅ ៖

ធម្មតា

ប្រភេទនៃការធ្វើសំវិធានធន
សំវិធានធនទូទៅ

លើសពីសាមសិបថ្ងៃ

សំវិធានធនជាក់លាក់

ក្រោមស្តង់ដារ

លើសពីកៅសិបថ្ងៃ

សំវិធានធនជាក់លាក់

ជាប់សង្ស័យ

លើសពីប្រាំមួយខែ

សំវិធានធនជាក់លាក់

បាត់បង់

លើសពីមួយឆ្នាំ

សំវិធានធនជាក់លាក់

ឃ្លាំមើល
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ហួសកាលកំណត់
ដំណើរការដោយអនុលោមតាមកិច្ចសន្យា

		

		

ធ7-09-074 ចុះថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2009 ។ សំវិធានធនត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះហានិភ័យជាក់លាក់លើឥណទាននីមួយៗដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ និង

ចំណាត់ថ្នាក់

ការឲ្យខ្ចីចងការ និងបុរេប្រទានចំពោះអតិថិជនខាងលើ។ សំវិធានធនជាក់លាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះខ្ទង់ឥណទានក្រៅតារាងតុល្យការល្គឹកណា 		

កម្រិតសំវិធានធន

1%
3%

មូលប័ត្រវិនិយោគ គឺត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតារាងតុល្យការ រួមមានប្រាក់ដើមនៅសល់ និងការប្រាក់ដោយដកចេញនូវចំនួនណាមួយដែលបានលុបចេញ
និងសំវិធានធន។

2.11 អចលនទ្រព្យ
		

អចលនទ្រព្យត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដើមដោយដកបន្ថយនូវរម្លស់បង្គរ និងការខាតបង់ដោយសារការចុះនៃតម្លៃ។ តម្លៃដើមរាប់បញ្ចូលចំណាយផ្សេងៗ

		

តាមករណីជាក់ស្តែង ថ្លៃដើមបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃយោង ឬទទួលស្គាល់ជាទ្រព្យសកម្មមួយផ្សេងទៀត តែនៅពេលដែលអត្ថប្រយោជន៍

		

រាល់ការជួសជុល និងការថែទាំ ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងគណនីលទ្ធផលនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទដែលការជួសជុល និងថែទាំនោះបានកើតឡើង។

		

		

ដែលទាក់ទងផ្ទាល់នឹងការទិញអចលនទ្រព្យ។

សេដ្ឋកិច្ចទៅអនាគតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ្រព្យនោះនឹងហូរចូលមកធនាគារ និងថ្លៃដើមនៃធាតុនោះ អាចត្រូវបានវាស់វែងដោយជឿទុកចិត្តបាន។

20%
50%
100%

ការលើកលែងលើកម្រិតសំវិធានធនអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើធនាគារអាចបង្ហាញភស្តុតាងជាក់ស្តែងតាមករណីនីមួយៗថា ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដាក់
ជាវត្ថុបញ្ចាំមានតម្លៃទីផ្សារពិតប្រាកដដែលបានទទួលស្គាល់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

អនុលោមទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឥណទានហួសកាលកំណត់ត្រូវបានកំណត់ថាប្រាក់ដើមសរុបនៅសល់ នៅពេលដែល 		
ប្រាក់ដើម ឬការប្រាក់ហួសកាលកំណត់។

		

2.10 មូលប័ត្រវិនិយោគ

សំវិធានធនលើឥណទានដែលបាត់បង់
សំវិធានធនលើឥណទានដែលបាត់បង់ត្រូវបានផ្អែកលើការចាត់ថ្នាក់ និងសំវិធានធនដែលណែនាំដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតាមប្រកាសលេខ

		
		

ក្នុងដំណើរការនៃមុខជំនួញធម្មតារបស់ខ្លួន ធនាគារបានធ្វើកិច្ចសន្យាឥណទានក្រៅតារាងតុល្យការផ្សេងៗដូចជាឥណទានតាមកិច្ចសន្យា លិខិត

បុរេប្រទាន។ ការឲ្យខ្ចីចងការ និងបុរេប្រទាននេះត្រូវបានកត់ត្រា យោងតាមសមតុល្យដែលនៅសល់ និងការប្រាក់ ដោយដកចេញនូវសំវិធានធនលើ

		
		

		

កិច្ចសន្យាឥណទានក្រៅតារាងតុល្យការ

		
		

បន្ទុករម្លស់ត្រូវបានគណនាតាមវិធីរម្លស់ស្មើភាគ ដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃទ្រព្យសកម្មតាមរយៈអាយុកំណត់របស់វាដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងអត្រា
រម្លស់ប្រចាំឆ្នាំដូចតទៅ ៖

កែលម្អអគារ

10% - 33%

កុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្យា 		

16.6% - 33%

សម្ភារការិយាល័យ 				

33%

យានយន្ត

20%
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

		

តម្លៃយោងរបស់ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានកាត់បន្ថយភ្លាមមកត្រឹមតម្លៃអាចស្រង់មកវិញបានរបស់វា ប្រសិនបើតម្លៃយោងមានចំនួនធំជាងតម្លៃប៉ាន់ស្មានដែល

		

ធាតុនៃអចលនទ្រព្យនីមួយៗត្រូវបានឈប់ទទួលស្គាល់ នៅពេលមានការលក់/ដកចេញ ឬនៅពេលពុំមានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទៅអនាគត ត្រូវបាន

		

យោងនៅសល់ក្នុងគណនេយ្យ និងត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងគណនីលទ្ធផល។

		

		

អាចស្រង់មកវិញបាន។ តម្លៃអាចស្រង់មកវិញបាន គឺជាតម្លៃខ្ពស់ជាងគេរវាងតម្លៃទីផ្សារសមស្របដកចេញសោហ៊ុយលក់ និងតម្លៃប្រើប្រាស់របស់វា។

រំពឹងទុកពីការប្រើប្រាស់របស់វា ឬការលក់/ដកចេញរបស់វា។ ចំណេញ និងខាតត្រូវបានកំណត់ឡើងដោយប្រៀបធៀបទឹកប្រាក់ទទួលបានជាមួយតម្លៃ

2.12 ទ្រព្យសកម្មអរូបី

		

ទ្រព្យសកម្មអរូបី ដែលរួមមានអាជ្ញាប័ណ្ណកុំព្យូទ័រ កម្មវិធី និងតម្លៃដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដើមដោយដកបន្ថយរម្លស់បង្គរ។ អាជ្ញាប័ណ្ណ

		

តាមវិធីរម្លស់ស្មើភាគក្នុងអត្រា 5% ទៅ 10% ប្រចាំឆ្នាំ។

		

		

កុំព្យូទ័រ កម្មវិធីដែលបានទិញត្រូវបានចាត់ជាទ្រព្យសកម្មដោយផ្អែកតាមតម្លៃដើមដែលបានទិញដើម្បីប្រើប្រាស់។ ទ្រព្យសកម្មអរូបីត្រូវបានធ្វើរម្លស់

តម្លៃដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំកុំព្យូទ័រ កម្មវិធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចំណាយនៅពេលដែលកើតឡើង។

2.13 សំវិធានធនលើទ្រព្យសកម្មពុំមែនហិរញ្ញវត្ថុ
		

ទ្រព្យសកម្មទាំងឡាយណាដែលមិនមានអាយុកាលប្រើប្រាស់កំណត់ មិនត្រូវបានគេធ្វើរម្លស់ទេ និងត្រូវបានគេធ្វើតេស្ត៍ប្រចាំឆ្នាំរកការអន់ថយរបស់វា។

		

បង្ហាញថាតម្លៃចុះបញ្ជីនឹងមិនអាចប្រមូលមកវិញបាន។ ការខាតបង់លើការអន់ថយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់តាមចំនួនលម្អៀងតម្លៃចុះបញ្ជីនៃទ្រព្យនោះ

		
		
		

ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវធ្វើរម្លស់ ត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យដើម្បីកំណត់ការអន់ថយ នៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ ឬការផ្លាស់ប្តូរកាលៈទេសៈណាមួយចង្អុល

ធៀបជាមួយតម្លៃដែលអាចស្រង់បានមកវិញ ប្រសិនបើតម្លៃចុះបញ្ជីធំជាងតម្លៃដែលអាចស្រង់មកវិញបាន។ តម្លៃដែលអាចស្រង់បានមកវិញ គឺជាតម្លៃ
មួយណាដែលខ្ពស់ជាងរវាងតម្លៃទីផ្សារនៃទ្រព្យនោះ ដកចំណាយដើម្បីលក់ និងតម្លៃកំពុងប្រើប្រាស់។

		

ចំពោះគណនីឥណទានដែលបានចំណាត់ថ្នាក់ថា ពុំមានដំណើរការសងការកត់ត្រាចំណូលពីការប្រាក់ត្រូវបានផ្អាករហូតដល់មានសំណងជា

		

ចាប់ពី 90 ថ្ងៃឡើងទៅ។

		

ចំណាយការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់កម្ចីត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមមូលដ្ឋានប្រាក់បង្គរ។

		សាច់ប្រាក់វិញ។ គណនីឥណទានផ្តល់ទៅអតិថិជនត្រូវបានចំណាត់ថ្នាក់ជាឥណទានពុំមានដំណើរការសងក្នុងករណីសំណងមានការយឺតយ៉ាវ

2.15 ចំណូលកម្រៃឈ្នួល និងប្រាក់កម្រៃជើងសារ

		

ចំណូលកម្រៃពីកិច្ចសន្យាឥណទាន និងកម្រៃជើងសារត្រូវបានទទួលស្គាល់លើមូលដ្ឋានជាក់ស្តែងតាមប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលសេវាត្រូវបានបំពេញ

		

ទទួលស្គាល់ជាចំណូលដោយផ្អែកទៅលើការបែងចែកតាមកាលវេលា។

		

		

និងសម្រេចបានចប់សព្វគ្រប់។ ចំណូលកម្រៃឈ្នួលលើឥណទានតាមកិច្ចសន្យា និងលិខិតធានាលើសេវាផ្សេងៗដែលបានផ្តល់ឲ្យអតិថិជនត្រូវបាន

កម្រៃលើសេវា និងកម្រៃលើប្រតិបត្តិការត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចំណូលនៅពេលកម្ចីត្រូវបានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន។

2.16 ការជួលតាមកិច្ចសន្យាប្រតិបត្តិការ

		

ការជួលដែលចំណែកហានិភ័យជាក់លាក់ និងផលកម្មសិទ្ធិត្រូវបានរក្សាទុកដោយភាគីម្ចាស់ទ្រព្យត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាការជួលតាមកិច្ចសន្យាប្រតិបត្តិ		

		

សម្រាប់អំឡុងពេលនៃកិច្ចសន្យាជួល។

		

ការ។ ការទូទាត់ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការជួលទៅតាមកិច្ចសន្យាប្រតិបត្តិការត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងគណនីលទ្ធផលជាចំណាយស្មើភាគ

2.17 សំវិធានធន
		

សំវធា
ិ នធនត្រវូ បានកត់ត្រា ល្គក
ឹ ណាធនាគារមាននៅបច្ចប
ុ ប្ ន្ននវូ កាតព្វកច
ិ ស
្ច ប
្រ ច្បាប់ ឬវាទរហិត ដែលបានកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃពត
ឹ្រ កា
ិ្ត រណ៍ពអ
ី តីតកាល

		

ការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីការអន់ថយនៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានដាក់ចូលជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណូលនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

		

ដោយត្រវូ ប្រប
ើ ស
្រា ធ
់ នធានសេដក
្ឋ ច
ិ ដ
្ច ម
ើ ប្ ទ
ី ទា
ូ ត់កាតព្វកច
ិ នោ
្ច ះ ហើយចំនន
ួ ប្រាកន
់ កា
ៃ តព្វកច
ិ នោ
្ច ះអាចធ្វកា
ើ រប៉ានប
់ មា
្រ ណបានដោយគួរឲ្យជឿជាក់បាន។

		

ពីតម្លៃក្នុងបញ្ជីដែលបានកំណត់ ដករាជទិយទាន និងរម្លស់ដែលមុនពេលទទួលស្គាល់ការខាតបង់នេះ។

		

នៅពេលមានកាតព្វកិច្ចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាច្រើន កម្រិតនៃលំហូរចេញដើម្បីទូទាត់កាតព្វកិច្ចទាំងនោះ ត្រូវបានកំណត់ដោយគិតទៅលើចំណាត់ថ្នាក់

		

សំវិធានធនត្រូវបានគេវាស់ស្ទង់តាមតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃចំណាយដែលរំពឹងថានឹងត្រូវការ ដើម្បីទូទាត់កាតព្វកិច្ចដោយប្រើអត្រាអប្បហាមុនបង់ពន្ធ ដើម្បីឆ្លុះ

		

ដែលវាកើតឡើង។ ការកាត់ត្រាបញ្ច្រាសនៃការខាតបង់បណ្តាលមកពីការអន់ថយ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងកម្រិតតម្លៃដែលនៅសល់ ដោយមិនលើស

2.14 ចំណូល និងចំណាយការប្រាក់
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ចំណូលបានមកពីការប្រាក់លើការឲ្យខ្ចីចងការ និងបុរេប្រទានចំពោះអតិថិជន និងប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ព្រមទាំងធនាគារនានាត្រូវបាន
ទទួលស្គាល់លើមូលដ្ឋានប្រាក់បង្គរលើកលែងតែឥណទានដែលមានការសង្ស័យថា ពុំធានាទទួលបាននូវការទូទាត់សងវិញ។ ក្នុងករណីនេះ ការប្រាក់
ពុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រាក់ចំណូលទេ។

		

		

កាតព្វកិច្ចទាំងមូល។

បញ្ចាំងការវាយតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៃតម្លៃពេលវេលាទឹកប្រាក់ និងហានិភ័យជាក់លាក់ផ្សេងៗនៃកាតព្វកិច្ចនោះ។ ការកើនឡើងនៃសំវិធានធនដោយសារ

ពេលវេលាដែលបានកន្លងផុត ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយការប្រាក់។
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2.18 ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញនៃការិយបរិច្ឆេទ និងពន្ធយោងទៅការិយបរិច្ឆេទក្រោយ

		

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ រួមមានពន្ធលើប្រាក់ចំណេញនៃការិយបរិច្ឆេទ និងពន្ធយោងទៅការិយបរិច្ឆេទក្រោយ។ 		

(ក)
		

ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឲ្យគោរពតាមការបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធនតាមប្រកាសលេខ ធ7-09-074. ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2009

		

នៃកម្ពុជាតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាំងឡាយធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន បុរេប្រទាន និងទ្រព្យសកម្មប្រហាក់ប្រហែលរបស់ខ្លួនជា 5 ថ្នាក់ ហើយកម្រិត

ពន្ធត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចំណាយក្នុងការិយបរិច្ឆេទ។ ពន្ធក្រៅពីពន្ធលើប្រាក់ចំណេញត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយប្រតិបត្តិការ។

		

		

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញនៃការិយបរិច្ឆេទ គឺជាពន្ធដែលត្រូវបានគណនាតាមមូលដ្ឋានប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ ដោយគណនាតាមអត្រាពន្ធជាធរមាន 		

		

		

ពន្ធយោងទៅការិយបរិច្ឆេទក្រោយ ត្រូវបានគណនាដោយប្រើវិធីសាស្រ្តទ្រព្យអកម្ម ទៅលើភាពលម្អៀងជាបណ្តោះអាសន្នរវាងមូលដ្ឋានគិតពន្ធនៃតម្លៃ	

		

ក្រោយមានមូលដ្ឋានលើការព្យាករណ៍លើការសម្រេចបាន ឬការទូទាត់នៃតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងអកម្មដោយប្រើអត្រាពន្ធដែលបានកំណត់នៅ

		

		

		
		

ឬអត្រាពន្ធ ដែលគិតថាជាធរមាននៅថ្ងៃបិទបញ្ជី ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ពន្ធដារនៃកម្ពុជា។

យោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងអកម្ម ធៀបនឹងតម្លៃដែលបានរាយការណ៍ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ តម្លៃដែលបានកំណត់ ចំពោះពន្ធយោងទៅការិយបរិច្ឆេទ
ថ្ងៃបិទបញ្ជី។

		

ពន្ធសកម្មយោងទ្រព្យសកម្មទៅការិយបរិច្ឆេទក្រោយ ត្រូវបានទទួលស្គាល់តែក្នុងករណីដែលរំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលចំណេញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគត

		

លែងមានការរំពឹងថាអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធនោះអាចនឹងប្រើប្រាស់បានទៀត។

		

ដើម្បីកាត់កងជាមួយពន្ធសកម្មយោងទៅការិយបរិច្ឆេទក្រោយនោះ។ ពន្ធយោងទ្រព្យសកម្មទៅការិយបរិច្ឆេទក្រោយត្រូវបានកាត់បន្ថយក្នុងករណីដែល

ការខាតបង់លើការអន់ថយនៃឥណទាន និងបុរេប្រទាន

		
		
(ខ)

ស្តីពីការបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្ម និងសំវិធានធននៅក្នុងធនាគារ និងវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ធនាគារជាតិ
អប្បបរមានៃសំវិធានធនជាក់លាក់តាមបទបញ្ញត្តិត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអាស្រ័យលើការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធ ដោយមិនគិតដល់ទ្រព្យសកម្មដែល

ត្រូវបានដាក់ជាវត្ថុបញ្ចាំ។ ក្នុងគោលបំណងបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន តម្រូវឲ្យធនាគារពិចារណាទៅលើហានិភ័យ និងកត្តាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែល
អាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពសងរបស់ “អ្នកខ្ចី” ។
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

		

ពន្ធត្រូវបានគេគណនាតាមមូលដ្ឋានបំណកស្រាយបច្ចុប្បន្ននៃបទបញ្ញត្តិពន្ធដារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បទបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះមានការផ្លាស់ប្តូរ

		

នៅពេលដែលលទ្ធផលពន្ធចុងក្រោយខុសគ្នាពីចំនួនដែលបានកត់ត្រាពីដំបូង ភាពលម្អៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ និង

		

		

ពីមួយគ្រាទៅមួយគ្រា ហើយការសម្រេចជាចុងក្រោយលើចំនួនពន្ធនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារ។

សំវិធានធនលើពន្ធពន្យារនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុដែលការកំណត់ពន្ធបានធ្វើឡើង។

2.19 ភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ

		

ភាគីនីមួយៗត្រូវបានសម្គាល់ជាសម្ព័ន្ធញាតិរវាងគ្នា ល្គឹកណាភាគីណាមួយអាចត្រួតត្រាភាគីមួយទៀត ឬអាចជះឥទ្ធព
ិ លលើភាគីមយ
ួ ទៀតក្នង
ុ សេចក្តី

		

ក្នង
ុ ក្របខ័ណន
្ឌ ច
ៃ បា
្ ប់សព
ី្ត គ
ី ះ
ឹ្រ ស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និយមន័យនៃសម្ពន
័ ញា
្ធ តិ រាប់បញ្ចល
ូ បុគល
្គ ទាំងឡាយដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយ 		

		

		
		

សម្រេចចិតល
្ត ក
ើ ច
ិ ប
្ច ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រហិរញ្ញវត្ថុ និងកិចប
្ច ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រអាជីវកម្ម។

4. សាច់ប្រាក់

ប្រយោល 10 ភាគរយ យ៉ាងតិចនៃដើមទុន ឬសិទ្ធិបោះឆ្នោត ហើយរាប់បញ្ចូលបុគ្គលណាដែលចូលរួមក្នុងការអភិបាល ការដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រង ឬការ

2011

ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។

3. ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ប្រមាណលើគណនេយ្យ
ការប៉ាន់ប្រមាណ និងការវិនិច្ឆ័យត្រូវបានធ្វើការវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ផ្អែកលើបទពិសោធន៍កន្លងមក និងកត្តាផ្សេងៗដូចជាការរំពឹងទុកនូវហេតុការណ៍នាពេល

អនាគតដែលគេជឿថា មានភាពសមហេតុផលទៅតាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ។ ធនាគារធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណ និងសន្មតដែលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃទ្រព្យសកម្ម និង

ទ្រព្យអកម្មដែលបានរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងពេលអនាគត។ តាមនិយមន័យ លទ្ធផលនៃការប៉ាន់ប្រមាណគណនេយ្យ កម្រសមមូលទៅនឹងលទ្ធផលជាក់ស្តែង

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
ខ្ទង់សាច់ប្រាក់កំពុងប្រមូល

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

9,501,490

38,376,518

8,247,026

134,925

544,962

1,098,672

9,636,415

38,921,480

9,345,698

ដែលពាក់ព័ន្ធណាស់។ ការប៉ាន់ប្រមាណ និងសន្មតទៅលើហានិភ័យជាសារវន្ត ដែលបណ្តាលឲ្យមានការកែតម្រូវធំដុំចំពោះតម្លៃក្នុងបញ្ជីដែលនៅសល់នៃទ្រព្យ
សកម្ម និងទ្រព្យអកម្មនៅក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ នឹងត្រូវបានធ្វើការពិភាក្សាដូចខាងក្រោម។

42
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របាយការណ៍បចា
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ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

5. សមតុលយ្ ជាមួយធនាគារ និងគ្រះឹ ស្ថានហិរញ្ញវត្ថផ
ុ ស្ ង
េ ទៀត

(ក)

2010
2010

2011
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារក្នុងប្រទេស ៖
គណនីចរន្ត ៖
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ធនាគារអេស៊ីលីដា
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ
ធនាគារ Singapore Corporation Limited
គណនីសន្សំ ៖
ធនាគារកាណាឌីយ៉ា
ធនាគារអេស៊ីលីដា
ធនាគារសហពាណិជ្ជ
គណនីមានកាលកំណត់ ៖
ធនាគារសហពាណិជ្ជ
ធនាគារសាខម
ធនាគារ BIDC
ធនាគារ OSK
ធនាគារពាណិជ្ជភ្នំពេញ

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារក្រៅប្រទេស ៖
ធនាគារ JPMorgan Chase
ធនាគារ Deutsche Bank Trust Company
ធនាគារ Standard Chartered
ធនាគារ HSBC
ធនាគារ Masheq
ធនាគារ Korea Exchange
ធនាគារ Commerz
ធនាគារ Development of the Philippines
ធនាគារ DBS

44

ពាន់រៀល

		

ការខាតបង់លើការអន់ថយនៃឥណទាន និងបុរេប្រទាន
(i) វិភាគតាមកាលកំណត់ ៖

ដុល្លារអាមេរិក

3,743,082
1,061,927
784
4,387
4,810,180

15,118,308
4,289,123
3,167
17,719
19,428,317

2,969,875
46,832
9,191
4,387
3,030,285

14,478,719
494
14,479,213

58,479,546
1,995
58,481,541

17,098,945
156,116
11,269
17,266,330

58,186
11,000,000
10,500,000
3,000,000
1,000,000
25,558,186

235,013
44,429,000
42,409,500
12,117,000
4,039,000
103,229,513

56,491
56,491

44,847,579

181,139,371

20,353,106

93,146
155,893
761,119
735,522
304,832
400,374
4,445
47,202
2,502,533

376,217
629,652
3,074,160
2,970,773
1,231,216
1,617,111
17,953
190,649
10,107,731

1,714,900
1,399,707
419,984
316,462
284,242
17,625
65,730
4,218,650

47,350,112

191,247,102

24,571,756

2011

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ក្នុងអំឡុងពេលមួយខែ

22,791,926

92,056,589

24,515,265

លើសពីមួយទៅបីខែ

10,500,000

42,409,500

-

លើសពីបីទៅប្រាំមួយខែ

6,000,000

24,234,000

-

លើសពីប្រាំមួយទៅដប់ពីរខែ

8,058,186

32,547,013

56,491

47,350,112

191,247,102

24,571,756

		

(ii) ) វិភាគតាមប្រភទ
េ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ ៖

2011

ដុល្លារអាមេរិក

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

46,533,584

187,949,146

23,872,571

អឺរ៉ូ

465,131

1,878,664

284,242

ប្រាក់រៀល

195,400

789,221

213,078

ផោន

96,043

387,918

98,927

ប្រាក់បាត

51,747

209,006

63,246

8,207

33,147

15,794

-

-

23,898

47,350,112

191,247,102

24,571,756

ដុល្លារសាំងហ្គាពួ
ដុល្លារអូស្ត្រាលី
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របាយការណ៍បចា
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កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(ខ)

តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ) ៖

(គ)

2011

2010

%

%

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារក្នុងប្រទេស

0.05 - 4.50

0.75 - 5.50

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារក្រៅប្រទេស

0.00 - 0.60

0.00 - 0.70

USD

6. ប្រាកត
់ ម្កលតា
់ មច្បាប់នៅធនាគារជាតិ
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់តម្កល់លក្ខន្តិកៈ

3,600,000

14,540,400

3,600,000

ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច

18,936,160

76,483,150

13,419,727

22,536,160

		
		
(ខ)
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2010

%

%

0.11 - 0.13

0.11 - 0.18

8 ភាគរយនៃប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច ជារូបិយប័ណ្ណបរទេស

0.00

0.00

4 ភាគរយនៃប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច ជារូបិយប័ណ្ណបរទេស

0.09 - 0.16

½ SIBOR

USD
ប្រាក់តម្កល់លក្ខន្តិកៈ

2010

ដុល្លារអាមេរិក

		

2011

7. ឥណទាន និងបុរប
េ ទា
្រ នចំពោះអតិថជ
ិ ន
2011

(ក)

តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ) ៖

91,023,550

17,019,727

ប្រាក់តម្កល់លក្ខន្តិកៈ
ស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ធ7-01-136 ចុះថ្ងៃទី 15 ខែតុលា ឆ្នាំ 2001 ធនាគារត្រូវរក្សានៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

នូវប្រាក់តម្កល់លក្ខន្តិកៈចំនួន 10 ភាគរយនៃដើមទុន។ ប្រាក់តម្កល់នេះមិនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារទេ គឺនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យ
ធនាគារវិញនៅពេលដែលធនាគារស្ម័គ្រចិត្តបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

2011
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទានរយៈពេលវែង

62,589,676

252,799,701

41,009,554

ឥណទានរយៈពេលខ្លី

11,700,472

47,258,206

13,331,657

ឥណទានលើសសមតុល្យ

17,539,413

70,841,689

18,677,806

រថយន្ត

772,214

3,118,972

659,725

បុគ្គលិក

459,331

1,855,238

299,006

63,781

257,611

55,135

93,124,887

376,131,417

74,032,883

សំវិធានធនជាក់លាក់សម្រាប់ឥណទានអាចបាត់បង់ (*)

(798,832)

(3,226,482)

(297,411)

សំវិធានធនទូទៅសម្រាប់ឥណទានអាចបាត់បង់ (**)

(869,566)

(3,512,176)

(715,961)

91,456,489

369,392,759

73,019,511

ឥណទានពាណិជ្ជកម្មៈ

ឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ៈ

ប័ណ្ណឥណទាន

ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចៈ
ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចលើប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រូវស្របទៅនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ធ7-09-020 ចុះថ្ងៃទី 26 		

ខែមករា ឆ្នាំ 2009 ។ ប្រកាសខាងលើតម្រូវឲ្យធនាគាររក្សាទុកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានូវប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចលើប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន និងការសុំខ្ចី
ចងការផ្សេងៗ ទៅតាមសមតុល្យប្រចាំថ្ងៃឲ្យមានយ៉ាងហោចណាស់ 8 ភាគរយ (8%) ជាប្រាក់រៀល និង 12 ភាគរយ (12%) ជារូបិយប័ណ្ណបរទេស។

2010
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

		 (*)

(ក)

ចលនាក្នុងខ្ទង់សំវិធានធនជាក់លាក់លើឥណទានជាប់សង្ស័យ និងបាត់បង់ មានដូចតទៅ ៖

2011

2011

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យនៅដើមការិយបរិច្ឆេទ

297,411

1,201,243

540,206

សំវិធានធនក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

629,186

2,541,282

110,869

(127,765)

(516,043)

(353,664)

-

-

-

ការប្រមូលមកវិញក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
ការលុបចោលបំណុលក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
សមតុល្យនៅចុងការិយបរិច្ឆេទ

		 (**)

798,832

ការវិភាគតាមចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន ៖

3,226,482

297,411

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

84,221,424

340,170,332

71,250,919

2,735,020

11,046,745

354,125

2,982,210

12,045,145

1,893,694

-

-

-

2,945,838

11,898,240

215,455

-

-

-

239,372

966,823

242,540

1,023

4,132

-

ឥណទានធម្មតា ៖
មានវត្ថុធានា (*)
ពុំមានវត្ថុធានា (**)
ឥណទានឃ្លាំមើល ៖
មានវត្ថុធានា
ពុំមានវត្ថុធានា
ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ ៖

ចលនាក្នង
ុ ខ្ទងស
់ វំ ធា
ិ នធនទូទៅលើឥណទានជាប់សង្សយ
័ និងបាត់បង់ មានដូចតទៅ៖

មានវត្ថុធានា
ពុំមានវត្ថុធានា

2011
ដុល្លារអាមេរិក

2010
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទានជាប់សង្ស័យ ៖
មានវត្ថុធានា
ពុំមានវត្ថុធានា

សមតុល្យនៅដើមការិយបរិច្ឆេទ

715,961

2,891,766

252,261

សំវិធានធនក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

342,969

1,385,252

502,825

ឥណទានបាត់បង់ ៖

(113,215)

(457,275)

(39,125)

មានវត្ថុធានា

-

-

-

ពុំមានវត្ថុធានា

-

-

76,150

93,124,887

376,131,417

74,032,883

ការប្រមូលមកវិញក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
ការលុបចោលបំណុលក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

(76,149)

(307,566)

-

សមតុល្យនៅចុងការិយបរិច្ឆេទ

869,566

3,512,177

715,961
		

(*)

			
		

90%, 5% និង 2% នៃឥណទានតាមលំដាប់លំដោយ។

(**) ឥណទានដែលគ្មានវត្ថុធានាគឺតំណាងឲ្យឥណទាន និងបុរេប្រទានទៅឲ្យអតិថិជនដែលដាក់បញ្ចាំដោយប្លង់ទន់ និងការធានាដោយតតិយជន។ 		

			
			
48

ឥណទានដែលមានវត្ថុធានាគឺតំណាងឲ្យឥណទាន និងបុរេប្រទានទៅឲ្យអតិថិជនដែលដាក់បញ្ចាំនូវប្លង់រឹង ទ្រព្យចល័ត និងសាច់ប្រាក់ប្រហែល 		

ប្លង់ទន់គឺជាវិញ្ញាបនបត្រក្រៅផ្លូវការដែលចេញដោយអាជ្ញាធរស្រុក ឬលិខិតផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដែលចេញដោយមេឃុំជាជាងប្លង់រឹង ដែលចុះបញ្ជីដោយ
អង្គភាពចុះបញ្ជីសុរិយោដីក្រោមច្បាប់ភូមិបាល។ សុពលភាពនៃវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អចនលនទ្រព្យ គឺមានលក្ខណៈជាយថាហេតុ។
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(ខ)

វិភាគតាមកាលកំណត់សង ៖

(ឃ)

2011

វិភាគតាមប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ៖

2011

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ក្នុងអំឡុងពេលមួយខែ

1,268,823

5,124,776

1,319,383

លើសពីមួយទៅបីខែ

9,783,927

39,517,281

4,959,622

លើសពីបីខែទៅប្រាំមួយខែ

7,764,175

31,359,503

9,509,767

លើសពីប្រាំមួយខែទៅមួយឆ្នាំ

15,760,540

63,656,821

19,490,042

លើសពីមួយឆ្នាំទៅបីឆ្នាំ

14,724,309

59,471,484

17,139,276

លើសពីបីឆ្នាំទៅប្រាំឆ្នាំ

28,927,642

116,838,745

17,768,424

លើសពីប្រាំឆ្នាំ

14,895,471

60,162,807

3,846,369

93,124,887

376,131,417

74,032,883

ដុល្លារអាមេរិក

(ង)

មានវត្ថុធានា
ពុំមានវត្ថុធានា

និវាសនជន

ដុល្លារអាមេរិក

93,124,887

376,131,417

74,032,883

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

92,974,887

375,525,567

74,032,883

150,000

605,850

-

93,124,887

376,131,417

74,032,883

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

90,388,844

365,080,540

73,602,608

2,736,043

11,050,877

430,275

93,124,887

376,131,417

74,032,883

(ច)

វិភាគតាមសម្ព័ន្ធភាគី ៖

2011

ភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ (បុគ្គលិក)
ពុំមែនភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ

50

ពាន់រៀល

2011

វិភាគតាមវត្ថុធានា ៖

2011

ដុល្លារអាមេរិក

វិភាគតាមប្រភេទស្នាក់នៅ ៖

អនិវាសនជន

(គ)

2010

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

459,331

1,855,237

299,006

92,665,556

374,276,180

73,733,877

93,124,887

376,131,417

74,032,883

51

របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(ឆ)

វិភាគតាមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ៖

		

			

2011

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

សហគ្រាស

8,924,164

36,044,698

16,142,513

សាងសង់អគារ លំនៅដ្ឋាន

5,577,212

22,526,359

15,979,149

សេវា

12,845,822

51,884,275

14,610,316

លក់ដុំ និងរាយ

21,472,360

86,726,862

11,160,314

4,326,920

17,476,430

6,057,176

459,331

1,855,238

299,006

39,519,078

159,617,555

9,784,409

នាំចូល
បុគ្គលិក
ផ្សេងៗ

(*)

93,124,887

376,131,417

74,032,883

នៅការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ធនាគារមានហានិភ័យធំជាឯកត្តជនចំនួនប្រាំមួយ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពុំមានហានិភ័យធំណា		
មួយដែលមានអត្រាលើស 10 ភាគរយ ទៅ 20 ភាគរយ ដូចដែលបានចែងដោយប្រកាសលេខ ធ7-06-226 ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ដោយធនាគារ

			

ជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី 03 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2006 ។

			

ហានិភ័យធំៗ គឺត្រូវបានកំណត់ក្រោមប្រកាសចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាឥណទានដុលដោយរួមការបញ្ចូលគ្នានូវសមតុល្យនៃកម្ចី 		

			

កិច្ចសន្យានៅសល់ ជាមួយនឹងកម្ចីឬកិច្ចសន្យាដែលបានអនុម័ត។

			

និងឥណទានដោយឯកត្តជន ដែលលើសពី 10 ភាគរយនៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ។ ហានិភ័យធំគឺជាសមតុល្យដែលខ្ពស់ជាង រវាងប្រាក់ដើម ឬ

(ឈ) វិភាគតាមអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ៖

2011

2010

%

%

ឥណទានលើសសមតុល្យ

6.00 - 20.00

8.00 - 17.00

កម្ចី

4 .00 - 21.60

7.00 - 21.60

10.00 - 12.00

12.00 - 14.00

7.00 - 12.00

7.00 - 12.00

ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

(ជ)

ឥណទានបុគ្គលិក

វិភាគតាមហានិភ័យ ៖

2011
ដុល្លារអាមេរិក

2010
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

8. មូលធនវិនយោ
ិ
គ
នៅថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2011 ធនាគារបានសម្រេចចិត្តធ្វើការវិនិយោគទឹកប្រាក់ 25,000 ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹងភាគហ៊ុន 1% ក្នុងក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Credit Bureau

ហានិភ័យធំ (*)

20,871,064

84,298,227

9,634,822

មិនមានហានិភ័យធំ

72,253,823

291,833,190

64,398,061

គឺកំពុងតែត្រូវបានរៀបចំបង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីដែលមានមូលធនចុះបញ្ជី 2,500,000 ដុល្លារអាមេរិក។ ការវិនិយោគត្រូវបានធ្វើឡើងលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចសន្យា

រវាងសមាជិកទាំងអស់នៃសមាគមន៍ធនាគារនៅថ្ងៃទី 04 ខែតុលា ឆ្នាំ 2010 ដែលតម្រូវឲ្យសមាជិកជាធនាគារនីមួយៗទិញភាគហ៊ុននេះយ៉ាងហោចណាស់ 1%

93,124,887

52

(Cambodia) Co. Ltd (CBC) ដើម្បីបង្កើតការិយាល័យចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន Credit Bureau (Cambodia) Co. Ltd (CBC) 		

376,131,417

74,032,883

នៃភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន។ ទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន 25,000 ដុល្លារអាមេរិក នេះមិនមានការប្រាក់ទេ។
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

10. ទ្រព្យសកម្មអរូបី

9. មូលប័ត្រវិនិយោគ
2011
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

24,691,767

99,730,047

19,148,801

មិនមានការចុះបញ្ជី
មូលប័ត្ររង់ចាំដល់កាលកំណត់ (ខ)

-

-
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2,314,124

9,346,747

ដកចេញ

(335,564)

(1,355,343)

នាថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2011

1,978,560

7,991,404

នាថ្ងៃទី 01 មករា 2011

392,607

1,585,740

ទាយជ្ជទានក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

124,445

502,633

(335,564)

(1,355,343)

181,488

733,030

នាថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2011

1,797,072

7,258,374

នាថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2010

1,921,517

7,607,834

99,730,047

26,756,635

ដោយសារតែភាពលើសនៃសាច់បក
្រា ទ
់ ន
ំ រេ ធនាគារបានសម្រេចធ្វវើ ន
ិ យោ
ិ
គចំណក
ែ នៃសាច់បក
្រា ដ
់ ល
ែ លើសដោយទិញមូលប័តព
្រ ក
ី ម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ផ្សង
េ ៗ 		
ហើយត្រវូ បានកំណត់ជាមូលប័តទ
្រ ន
ំ រេ សម្រាបល
់ ក់។ ធនាគារមានបំណងកាន់កាប់មល
ូ ប័តទា
្រ ង
ំ នេះ ក្នង
ុ គោលបំណងដើមប្ គ
ី ប
្រ គ
់ ង
្រ ស្ថានភាព

		សាច់បក
្រា រ់ បស់ធនាគារនឹងដែលអាចត្រវូ បានលក់នៅពេលមានតម្រវូ ការសាច់បក
្រា ចា
់ បា
ំ ច់ ឬការប្រែបល
ួ្រ អាត្រាការប្រាក់ ឬតម្លម
ៃ ល
ូ ធន។

		

នាថ្ងៃទី 01 មករា 2011

រម្លស់បង្គរ

24,691,767

(ខ)

ពាន់US$
រៀល

ថ្លៃដើម

មូលប័ត្រទំនេរសម្រាប់លក់ (ក)

		

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ចុះបញ្ជី

( ក)

System software

2010

មូលប័ត្ររង់ចាំដល់កាលកំណត់របស់ធនាគារដែលបានទិញតាមបញ្ជរចំនួនប្រាំបីបោះផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុននៅបរទេស។ ត្រឹមកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី

30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2011 មូលប័ត្ររង់ចាំដល់កាលកំណត់ទាំងអស់បានផុតកាលកំណត់ ហើយត្រូវបានយកមកវិនិយោគលើមូលប័ត្រទំនេរសម្រាប់លក់

ដោយយោងតាមការសម្រេចរបស់គណៈគ្រប់គ្រង។

ដកចេញ
នាថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2011
តម្លៃលើបញ្ជី
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

11. អចលនទ្រព្យនិងសម្ភារ
កែលម្អអគារ

សម្ភារការិយាល័យ និងសង្ហារិម

យានយន្ត

កុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្យា

សរុប

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

នាថ្ងៃទី 01 មករា 2011

784,012

628,665

142,330

1,644,473

3,199,480

12,922,700

ទិញបន្ថែម

236,342

94,823

12,029

161,920

505,114

2,040,155

(154,706)

(15,431)

-

(1,064,588)

(1,234,725)

(4,987,054)

865,648

708,057

154,359

741,805

2,469,869

9,975,801

នាថ្ងៃទី 01 មករា 2011

372,463

289,443

82,799

1,147,457

1,892,162

7,642,442

ទាយជ្ជទានក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

110,436

131,223

29,070

196,088

466,817

1,885,474

(154,706)

(15,431)

-

(1,064,588)

(1,234,725)

(4,987,054)

328,193

405,235

111,869

278,957

1,124,254

4,540,862

នាថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2011

537,455

302,822

42,490

462,848

1,345,615

5,434,939

នាថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2010

411,549

339,222

59,531

497,016

1,307,318

5,280,262

94,264

125,337

28,465

528,355

776,421

3,135,964

ថ្លៃដើម

ដកចេញ
នាថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2011
រម្លស់បង្គរ

ដកចេញ
នាថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2011
តម្លៃលើបញ្ជី

ទាយជ្ជទានក្នុងឆ្នាំ 2010
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

13. ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន និងធនាគារ

12. ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀត
2011

2010

2011

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ការប្រាក់ត្រូវទទួល

1,548,001

6,252,376

981,397

អតិថិជន

ការប្រាក់បានព្យួរទុក

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

(193,798)

(782,750)

(47,978)

គណនីចរន្ត

5,102,018

20,607,051

6,570,884

ទ្រព្យរឹបអូស (*)

364,981

1,474,158

156,401

គណនីសន្សំ

92,879,671

375,140,991

58,190,568

បុរេប្រទាន

359,303

1,451,225

285,988

គណនីមានកាលកំណត់

63,312,924

255,720,900

51,906,172

ប្រាក់បង់មុន

236,790

956,395

201,628

គណនីកក់ទុក

ផ្សេងៗ

336,135

1,357,649

254,535

2,651,412

10,709,053

1,831,971

			
(*)
ទាំងនេះតំណាងឲ្យទ្រព្យបញ្ចាំឥណទានអាក្រក់ ដែលបានរឹបអូសក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។ ទ្រព្យសកម្មដែលបានរឹបអូសទាំងនេះ
		

ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតម្លៃសមមូលទៅនឹងតម្លៃរបស់ប្រាក់ដើមឥណទានដែលនៅសល់នៅក្នុងបញ្ជី បូកជាមួយការប្រាក់ដែលត្រូវទទួល។ តាម

		

ធនាគារឡើយ គឺក្នុងគោលបំណងសម្រាប់លក់ចោលដើម្បីស្រង់ចំនួនប្រាក់ដើមដែលនៅសល់ នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទដប់ពីរខែដែលបានអនុញ្ញាត។
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2,355,880

139,523

653,824,822

116,807,147

ធនាគារ

		

		

583,283
161,877,896

គោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិលេខ ធ7-01-186 ទ្រព្យសកម្មទាំងនេះមិនត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់បម្រើដល់គោលបំណងប្រតិបត្តិការរបស់

គណនីចរន្ត

26,138

105,571

36,480

គណនីសន្សំ

704,771

2,846,570

2,487,962

3,000,000

12,117,000

3,070,000

3,730,909

15,069,141

5,594,442

165,608,805

668,893,963

122,401,589

គណនីមានកាលកំណត់

តម្លៃទ្រព្យសកម្មដែលបានទទួលស្គាល់លើសពីតម្លៃដែលនៅសល់បូកជាមួយថ្លៃលក់ចោល នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាការចំណេញនៃការលក់
ទ្រព្យសម្បត្តិរឹបអូសបន្ទាប់ពីទូទាត់រួច ស្របតាមកិច្ចសន្យារវាងឯកត្តជនអ្នកខ្ចី និងធនាគារ។

គិតមកត្រឹមថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ទ្រព្យបញ្ចាំឥណទានអាក្រក់ដែលបានរឹបអូស នឹងកាន់កាប់ដោយធនាគារក្នុងឆ្នាំ 2010 មានតម្លៃ 156,401 ដុល្លារ 		

អាមេរិក និងក្នុងឆ្នាំ 2011 មានតម្លៃ 208,580 ដុល្លារអាមេរិក។ ទ្រព្យបញ្ចាំឥណទានអាក្រក់ដែលបានរឹបអូសទាំងអស់នេះមិនទាន់ត្រូវបានលក់ចេញទេ។
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(ក)

ការវិភាគបន្ថែមអំពីប្រាក់បញ្ញើមានដូចខាងក្រោម ៖

(ខ)

2011
ដុល្លារអាមេរិក

គណនីសន្សំ និងគណនីមានកាលកំណត់ ទទួលបានការប្រាក់ដូចខាងក្រោម ៖

2010
ពាន់រៀល

ក្នុងរយៈពេលមួយខែ

លើសពីមួយខែទៅបីខែ

លើសពីបីខែទៅប្រាំមួយខែ

លើសពីប្រាំមួយខែទៅដប់ពីរខែ
លើសពីមួយឆ្នាំ

(ii) វិភាគតាមប្រភេទអតិថិជន
ឯកត្តជន

សហគ្រាស
ធនាគារ

(iii) វិភាគតាមការស្នាក់នៅ
និវាសនជន

អនិវាសនជន

(iv) វិភាគតាមប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ
ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់រៀល
ផ្សេងៗ

(v) វិភាគតាមសម្ព័ន្ធភាគី
សម្ព័ន្ធភាគី

ពុំមែនសម្ព័ន្ធភាគី
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2010

%

%

0.75

1.00

2.50 - 8.50

1.00 - 9.00

ដុល្លារអាមេរិក
គណនីសន្សំ

(i) វិភាគតាមកាលកំណត់សង

2011

គណនីមានកាលកំណត់

112,050,200
15,115,962
15,106,820
15,536,414
7,799,409

452,570,757
61,053,371
61,016,446
62,751,576
31,501,813

83,391,704
9,226,989
7,455,986
20,447,758
1,879,152

165,608,805

668,893,963

122,401,589

120,621,863
41,256,034
3,730,908

487,191,705
166,633,121
15,069,137

86,655,195
30,151,953
5,594,441

165,608,805

668,893,963

122,401,589

158,872,257
6,736,548

641,685,046
27,208,917

117,585,393
4,816,196

165,608,805

668,893,963

122,401,589

165,235,356
365,472
7,977

667,385,603
1,476,141
32,219

122,012,869
357,576
31,144

165,608,805

668,893,963

122,401,589

754,237
164,854,568

3,046,363
665,847,600

927,139
121,474,450

165,608,805

668,893,963

122,401,589

(គ)

គណនីកក់ទុក មិនទទួលបានការប្រាក់ឡើយ ហើយត្រូវបានរក្សាទុកជាបន្ទាត់ពាណិជ្ជកម្ម និងលិខិតធានាចំពោះអតិថិជន។

14. សំវិធានធនពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
2011

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

9,775

39,481

4,846

សំវិធានធនក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

164,810

665,668

93,264

ពន្ធបានបង់ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

(161,196)

(651,071)

(88,335)

13,389

54,078

9,775

សមតុល្យនៅដើមការិយបរិច្ឆេទ

15. ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ
2011

ការប្រាក់ត្រូវបង់លើប្រាក់បញ្ញើ

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

1,410,128

5,695,507

1,037,219

ចំណាយត្រូវបង់

121,989

492,714

69,184

ពន្ធកាត់ទុកត្រូវបង់ផ្សេងៗ

221,535

894,780

174,900

18,318

73,986

9,028

1,771,970

7,156,987

1,290,331

ផ្សេងៗ
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18. ចំណាយការប្រាក់

16. ដើមទុន
2011
ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យនៅដើមការិយបរិច្ឆេទ
ដើមទុនបានបង់
សមតុល្យនៅចុងការិយបរិច្ឆេទ

		 ចំណាយការប្រាក់កើតឡើងនៅលើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជាធនាគារ និងមិនមែនធនាគារ។

2010
ពាន់រៀល

36,000,000

145,404,000

23,000,000

-

-

13,000,000

36,000,000

145,404,000

2011

ដុល្លារអាមេរិក

36,000,000

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

គណនីសន្សំ

3,126,415

12,627,590

1,541,133

គណនីមានកាលកំណត់

3,597,829

14,531,632

2,089,301

-

-

8,667

6,724,244

27,159,222

3,639,101

ចំណាយការប្រាក់ផ្សេងៗ

នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ដើមទុនលក្ខន្តិកៈដែលចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារ គឺមានចំនួន 36,000 ភាគហ៊ុន ក្នុងមួយហ៊ុនមានតម្លៃ 1,000 ដុល្លារ

អាមេរិក។ ចំនួនភាគហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវបានបង់គ្រប់ចំនួន។ ដើមទុនលក្ខន្តិកៈរបស់ធនាគារគឺចំនួន 36 លានដុល្លារអាមេរិក សមមូលនឹង 150 ពាន់លានរៀល 		
នៅថ្ងៃបង្កើនដើមទុនទី 29 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2010 (អត្រាប្តូរប្រាក់ 4,223 រៀល ក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិក) ត្រូវបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយផ្អែកទៅ

តាមបទបញ្ញត្តិតម្រូវដោយប្រកាសលេខ ធ7-08-193 ចុះថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2008 ។

19. ចំណូលលើសោហ៊ុយ និងកម្រៃជើងសារ
2011

17. ចំណូលការប្រាក់
2011
ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទាន និងបុរេប្រទានទៅអតិថិជន

ដុល្លារអាមេរិក

10,144,078

40,971,931

5,961,352

400,015

1,615,661

104,232

10,926

44,130

6,075

2,552,213

10,308,388

839,379

13,107,232

52,940,110

6,911,038

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានាៈ
ធនាគារក្នុងស្រុក
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
មូលប័ត្រវិនិយោគ

62

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

កម្រៃបានពីកិច្ចសន្យាឥណទាន

922,329

3,725,287

742,812

សេវាបង្វែរសាច់ប្រាក់ (ក្នុង ឬក្រៅប្រទេស)

607,160

2,452,319

407,531

ទិដ្ឋាការ និងប័ណ្ណឥណទាន

470,646

1,900,939

344,387

73,610

297,311

47,779

105,372

425,598

50,751

2,179,117

8,801,454

1,593,260

(82,801)

(334,434)

(48,874)

2,096,316

8,467,020

1,544,386

ចំណូលលើសោហ៊ុយ និងកម្រៃជើងសារៈ

2010
ពាន់រៀល

2010

ទូរសារ, ទូរស័ព្ទ, តេលិច
កម្រៃផ្សេងៗទៀត

ចំណាយលើសោហ៊ុយ និងកម្រៃជើងសារ

63

របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

20. ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

22. ចំណាយលើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
2011

ចំណេញពីការលក់មូលប័ត្រវិនិយោគ

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

2011

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

155,496

628,048

637,250

សោហ៊ុយទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

966,213

3,902,534

837,296

ចំណេញពីអាត្រាប្តួរប្រាក់-សុទ្ធ

87,450

353,211

128,680

ចំណាយលើការជួលការិយាល័យ

567,864

2,293,604

421,603

ចំណូលផ្សេងៗ

46,106

186,222

43,758

ចំណាយលើប័ណ្ណ

367,833

1,485,677

310,734

ចំណាយលើការជួសជុល និងថែទាំ

258,122

1,042,555

201,568

សោហ៊ុយទឹកភ្លើង

176,228

711,785

165,970

សោហ៊ុយលើការទំនាក់ទំនង

139,884

564,991

139,542

សោហ៊ុយលើអាជ្ញាប័ណ្ណ

135,214

546,129

113,990

ចំណាយលើការប្រើប្រាស់យានយន្ត

103,950

419,854

76,895

សោហ៊ុយវិជ្ជាជីវៈ

86,690

350,141

54,061

សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ និងកម្សាន្ត

85,956

347,176

36,743

6,166

24,904

3,768

ចំណាយសម្ភារផ្គត់ផ្គង់

183,051

739,343

122,476

ចំណាយផ្សេងៗ

111,001

448,334

20,036

3,188,172

12,877,027

2,504,682

289,052

1,167,481

809,688

21. បៀវត្ស និងសោហ៊ុយបុគ្គលិកដទៃទៀត
2011

ប្រាក់បៀវត្ស
សោហ៊ុយបុគ្គលិកដទៃទៀត

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

1,987,484

8,027,448

1,741,975

82,013

331,250

82,024

2,069,497

8,358,698

1,823,999

ចំណាយធានារ៉ាប់រង

23. រម្លស់លើអចលនទ្រព្យ
2011
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2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

រម្លស់លើអចលនទ្រព្យ (កំណត់សម្គាល់ 11)

466,817

1,885,474

776,421

រម្លស់លើទ្រព្យសកម្មអរូបី (កំណត់សម្គាល់ 10)

124,445

502,633

168,177

591,262

2,388,107

944,598
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

25. ចរន្តសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

24. ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
(ក)
ការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ				
			
		
ធនាគារមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ លើចំនួនដែលធំជាង រវាង 20 ភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញដែលជាប់ពន្ធ ឬប្រាក់រំដោះពន្ធលើ
		

ប្រាក់ចំណេញបានបង់ក្នុងឆ្នាំ។

		

ការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញត្រូវបានគណនាតាមអាត្រា 20 ភាគរយ នៃពន្ធប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងគណនីលទ្ធផលដូច

		

2011

លទ្ធផលមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងអត្រា 20%
ខ្ទង់ចំណាយមិនអាចកាត់កងបានតាមច្បាប់សារពើពន្ធ
ការប្រើប្រាស់ពន្ធខាតយោងពីឆ្នាំមុនៗ (1,514,471 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងអត្រា 20%)

ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់ក្នុងឆ្នាំ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញត្រូវបង់នៅដំណាច់ឆ្នាំ

លទ្ធផលមុនបង់ពន្ធ

2010
ពាន់រៀល

រម្លស់លើអចលនទ្រព្យ (កំណត់សម្គាល់ទី 23)

ដុល្លារអាមេរិក

2,188,250

8,838,342

131,827

437,650

1,767,668

26,365

30,054

121,390

6,022

(302,894)

(1,223,390)

-

164,810

665,668

32,387

164,810

665,668

93,264

164,810

665,668

93,264

សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាចបាត់បង់(កំណត់សម្គាល់ទី 7)
លទ្ធផលមុនការផ្លាស់ប្តូរទុនចល័ត

ពន្ធទៅលើការខាតបង់ អាចត្រវូ បានយោងទៅធ្វកា
ើ រទូទាត់ជាមួយនឹងប្រាកច
់ ណ
ំ
ញ
េ ជាប់ពន្ធនាឆ្នាប
ំ ន្តបន្ទាបក
់ ង
ុ្ន រយៈពេលមិនលើសពីបឆ
ំ្រា ំ្នា គិតចាប់		

ពីឆដ
ំ្នា ល
ែ មានការខាតបង់នះ
េ កើតឡើង។ នៅក្នង
ុ ការិយបរិចទ
េ្ឆ នាថ្ងទ
ៃ ី 31 ខែធូ្ន ឆ្នាំ 2011 ធនាគារមានការខាតបង់ដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់ប្រមាណ

		

297,453 ដុល្លារអាមេរិក និង 2,078,097 ដុល្លារអាមេរិក ដែលនឹងអស់សុពលភាពនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 និង 2014 ជាបន្តបន្ទាប់។

		

ពន្ធពន្យារលើទ្រព្យសកម្មទៅលើការខាតបង់មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ឡើយ ដោយសារមិនមានលទ្ធភាពណាមួយដែលថា អាចមានប្រាក់ចំណេញ		

(ខ)
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ដុល្លារអាមេរិក

2,188,250

8,838,341

131,827

591,262

2,388,107

944,598

731,175

2,953,216

220,905

3,510,687

14,179,664

1,297,330

(5,516,432)

(22,280,869)

(10,763,146)

ការប្រែប្រួលទ្រព្យសកម្ម និងអកម្ម ៖
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់នៅធនាគារកណ្តាល
ការឲ្យខ្ចីចងការ និងបុរេប្រទានចំពោះអតិថិជន

(19,168,153)

(77,420,170)

(47,546,582)

មូលប័ត្រវិនិយោគ (កំណត់សម្គាល់ទី 9)

2,064,866

8,339,994

(26,756,635)

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

(819,441)

(3,309,722)

(1,205,085)

43,207,216

174,513,945

81,779,422

481,639

1,945,340

546,574

23,760,382

95,968,182

(2,648,122)

(161,196)

(651,071)

(88,335)

23,599,186

95,317,111

(2,736,457)

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ
ទ្រព្យអកម្មផ្សេងទៀត
សាច់ប្រាក់បានពី / (ប្រើក្នុង) ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ពន្ធដែលបានបង់ (កំណត់សម្គាល់ទី 14)

		

ពាន់រៀល

និយ័តកម្មចំពោះ ៖
ដុល្លារអាមេរិក

		

ដុល្លារអាមេរិក
ចរន្តសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

រៀបរាប់ខាងក្រោមៈ

2011

		

2010

សាច់ប្រាក់សុទ្ធពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

ជាប់ពន្ធនាពេលអនាគត ដែលនឹងអាចយកការខាតបង់នោះមកប្រើប្រាស់ដើម្បីទូទាត់បាន។
បញ្ហាពន្ធដារដទៃទៀត

ការគណនាពន្ធរបស់ធានាគារតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ ដោយសារការអនុវត្តនៃច្បាប់ និងបញ្ញត្តិពន្ធដារ
ទៅលើប្រតិបត្តិការច្រើនប្រភេទខុសគ្នានៅមានភាពមន្ទិលចំពោះការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នានៅឡើយ ចំនួនដែលរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ អាចនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទក្រោយ បន្ទាប់ពីមានការកំណត់សម្រេចចុងក្រោយពីនាយកដ្ឋានពន្ធដាររួច។
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

26. សមតុល្យ និងប្រតិបត្តិការរវាងសម្ព័ន្ធភាគី
		 (ក)

(គ)

2011

សមតុល្យរវាងសម្ព័ន្ធភាគី

2011

ឥណទានផ្តល់ឲ្យបុគ្គលិក
ការប្រាក់ត្រូវទទួលពីឥណទាន

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

459,331

1,855,238

299,007

1,126

4,548

1,248

460,457

1,859,786

300,255

		

520,110

2,100,724

682,066

		

ប្រាក់ជំពាក់
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ

(ខ)

ប្រាក់បៀវត្ស និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

552,466

2,231,410

492,917

27.1 កិច្ចសន្យាឥណទាន
		

ក្នង
ុ ដំណរើ ការនៃមខ
ុ ជំនញ
ួ ធម្មតារបស់ខន
ួ្ល ធនាគារបានធ្វក
ើ ច
ិ ស
្ច ន្យាផ្សង
េ ៗ ឬមានការកើតឡើងនៅទ្រពយ្ អកម្មជាយថាប្រភទ
េ ផ្សង
េ ៗដែលមាន

ឧបាស្រយ
័ តាមផ្លវូ ច្បាប់។ គេរព
ំ ង
ឹ ថាពុមា
ំ នការខាតបង់ជាសារវន្ត ដែលត្រវូ ព្រៀងទុកថាជាលទ្ធផលនៃកច
ិ ស
្ច ន្យាទាំងនេះទេ។ នៅចុងការិយបរិចទ
េ្ឆ នេះ

ធនាគារមានកិចស
្ច ន្យាក្រៅតារាងតុលយ្ ការដូចតទៅ ៖

2010
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

កិច្ចសន្យាហិរញ្ញប្បទាន
ឥណទានឯកសារ

ចំណូល

38,834

156,851

23,095

លិខិតធានារបស់ធនាគារ
ផ្សេងៗ

ចំណាយ

9,251

37,366

10,189

2010

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

8,099,779

32,715,008

5,000,194

519,462

2,098,107

1,312,177

-

-

27,390

549,230

2,218,340

202,390

9,168,471

37,031,455

6,542,151

27.2 កិច្ចសន្យាជួលប្រតិបត្តិការណ៍
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ពាន់រៀល

2011
2011

ចំណាយការប្រាក់ទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ

ដុល្លារអាមេរិក

27. កិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ និងទ្រព្យអកម្មយថាប្រភេទ

ប្រតិបត្តិការរវាងសម្ព័ន្ធភាគី

ចំណូលពីឥណទានទៅបុគ្គលិក

2010

2010

ប្រាក់ត្រូវទទួល

		

អត្ថប្រយោជន៍ថ្នាក់ដឹកនាំ

ធនាគារមានជាប់កច
ិ ស
្ច ន្យាជួលអគារសាខា សម្រាបប
់ ប
ើ្រ ស
្រា ជា
់ ការិយាល័យរបស់ខន
ួ្ល និងទីតាង
ំ ATM ដែលកិចស
្ច ន្យានៅសល់មានបង្ហាញជាទឹកប្រាក់
ដូចតទៅ ៖
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2011
ដុល្លារអាមេរិក

2010
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ
តិចជាងមួយឆ្នាំ
លើសពីមួយឆ្នាំ តែតិចជាងប្រាំឆ្នាំ
លើសពីប្រាំឆ្នាំ

513,136

2,072,556

440,736

5,555,887

1,734,096

488,800

1,974,263

971,000

		

3,145,832

		
		

ធនាគារត្រូវបានសន្មតថាប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យឥណទាន ដែលជាហានិភ័យបណ្តាលមកពីអតិថិជនម៉ូយ ឬដៃគូទីផ្សាររបស់ខ្លួនបរាជ័យក្នុងការ
បំពេញកាតព្វកិច្ចជាប់កិច្ចសន្យាចំពោះធនាគារនាបំណាច់នៃកាលអវសាន។ ហានិភ័យឥណទាន កើតឡើងជាចម្បងចេញពីឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ព្រមទាំងឥណទានតាមការសន្យាដែលកើតមានពីសកម្មភាពផ្តល់ឥណទានទាំងនោះ។

		

(ក) ការវាស់វែងហានិភ័យឥណទាន

9,602,706

27.3 ការយល់ដឹងផ្នែកពន្ធដារ

			
		
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានការរិយាល័យពន្ធដារចំនួនពីរដែលមានសិទ្ធិធ្វើការត្រួតពិនិត្យអង្គភាពមានដំណើរការ ឬប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុង

		
		
		

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ការអនុវត្តច្បាប់ពន្ធដារ និងបទបញ្ញត្តិផ្នែកពន្ធដារចំពោះប្រតិបត្តិការមួយចំនួន អាចត្រូវបកស្រាយដោយខុសពីគ្នា
នៅពេលមានការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ដោយមន្តព
ី្រ ន្ធដារនៃការិយាល័យពន្ធដារទាំងពីរនោះ។ ការវិនច
ិ យ
័្ឆ របស់ធនាគារលើបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រជំនញ
ួ របស់ខន
ួ្ល អាច
មានភាពខុសគ្នាពីការវិនិច្ឆ័យដែលធ្វើឡើងនៅពេលមានការត្រួតពិនិត្យដោយមន្ត្រីពន្ធដារទាំងនោះ។

		
		
		

ប្រសិនបើគណនេយ្យកម្មប្រតិបត្តិការណាមួយត្រូវបានជំទាស់ដោយមន្ត្រីពន្ធដារនៃការិយាល័យណាមួយនោះ ធនាគារនឹងរងការកំណត់ពន្ធបន្ថែម 		
ការផាកពិន័យ និងការប្រាក់យឺតយ៉ាវដែលអាចមានសារៈសំខាន់។ ការកំណត់ពន្ធឡើងវិញដោយរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ អាចធ្វើទៅបានក្នុងរយៈពេល
បីឆ្នាំ និងបន្តបានរហូតដល់រយៈពេលដប់ឆ្នាំ។

28. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
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				ធនាគារបានបង្កើតគោលនយោបាយហានិភ័យឥណទាន ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីត្រួតត្រានូវការធានារ៉ាប់រងសកម្មភាពហានិភ័យ។ នីតិវិធីនៃការ 		
			
			
			

កំណត់កម្រិតហានិភ័យ ការត្រួតពិនិត្យ ការប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រងឥណទានត្រូវបានអនុវត្តឡើងផ្អែកតាមកម្មវិធីឥណទាន ដែលបានរៀបចំ
គម្រោងសម្រាប់ផលិតផល ឬសម្ពៀតឥណទាន ពិសេសរួមបញ្ចូលទាំងទីផ្សារគោលដៅ កាលកំណត់នឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌ ឯកសារសម្អាងនិងនីតិវិធី
ដែលនៅក្រោមផលិតផលឥណទានដែលនឹងត្រូវបានវាស់វែង និងផ្តល់ឲ្យ។

				ធនាគារក៏បានធានាថាខ្លួនមានការបែងចែកតួនាទីដាច់ស្រឡះរវាងអ្នកផ្តើមឥណទាន អ្នកវាយតម្លៃ និងអ្នកអនុម័តឥណទានផងដែរ។

		

(ខ) ការគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងគោលការណ៍បញ្ចៀសហានិភ័យ

				ធនាគារគ្រប់គ្រងកម្រិត និងត្រួតពិនិត្យការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាននៅពេលដែលពួកគេរកឃើញ ជាពិសេស ទៅលើដៃគូជាបុគ្គលជាក្រុម
ព្រមទាំងទៅលើឧស្សាហកម្ម។

			
			
			

ធនាគាររៀបចំនូវរចនាសម្ព័ន្ធតាមកម្រិតនៃហានិភ័យឥណទាន ដោយដាក់កម្រិតលើចំនួនទឹកប្រាក់នៃហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបានទាក់ទង
នឹងអ្នកខ្ចីឯកត្តជន ឬក្រុមអ្នកខ្ចី និងតាមផ្នែកឧស្សាហកម្ម។ ការប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យឥណទាន ត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈការវិភាគជាទៀងទាត់
នូវសមត្ថភាពឯកត្តជនអ្នកខ្ចី និងឯកត្តជនអ្នកខ្ចី សក្តានុពលនៃកាតព្វកិច្ចក្នុងការសងត្រលប់នូវការប្រាក់ និងប្រាក់ដើម ព្រមទាំងតាមរយៈការពិនិត្យ

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យនៃការខាតបង់ដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែកង្វះខាត ឬបរាជ័យនៃដំណើរគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិ

			

ការសន្យាចំពោះពន្យាឥណទាន បង្ហាញអំពីសមមាត្រដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់នៃឥណទានដែលបានអនុម័តរួច លិខិតធានា និងលិខិតឥណទាន 		

ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីសកម្មភាពអាជីវកម្ម តាមរយៈអង្គភាពគ្រប់គ្រងនិងគាំទ្រ ដែលឯករាជ្យពីអង្គភាព អាជីវកម្ម និងគណៈគ្រប់គ្រង។ ទាំងនេះរួមមាន 		

			

ហើយ ហេតុដូច្នេះជាធម្មតាធនាគារសន្មតបានថាហានិភ័យមានកម្រិតអប្បបរមា។

28.1 ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
		

28.2 ហានិភ័យឥណទាន

			

អាជីវកម្មរបស់ធនាគារតម្រវូ ឲ្យមានការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់កណ
ំ ត់គោលដៅទៅលើហានិភយ
័ និងគ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ ទាំងនោះប្រកបដោយលក្ខណៈវិជជ
្ជា វី ៈ។ ការងារ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារគឺដើម្បីធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណរាល់ហានិភ័យចម្បងៗ គ្រប់គ្រងតួនាទីរបស់ហានិភ័យ និងធ្វើការកំណត់ការបែងចែកមូលធន
សម្រាបគ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ ទាំងនោះ។ ហានិភយ
័ កើតឡើងពីសកម្មភាពអាជីវកម្មដល
ែ ធនាគារជួបប្រទះមានហានិភយ
័ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ ហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថ៖
ុ ហានិភយ
័
ឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ (រួមមានហានិភ័យអត្រាប្តូរប្រាក់ និងហានិភ័យអត្រាការប្រាក់) និងហានិភ័យសារធានធន។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាគោលនយោបាយ
និងគោលការណ៍ណែនាំដែលធនាគារយកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

		

គណៈគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានបានបង្កើតគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីដើម្បីផ្តល់នូវការណែនាំទៅឲ្យក្រុមប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ លើរចនាសម្ព័ន្ធការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងភាពចាំបាច់នៃការត្រួតពិនិត្យខាងក្នុងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ស្ទង់តម្លៃគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យហានិភ័យប្រតិបត្តិការរបស់
ពួកគេ។ ច្បាប់ត្រួតពិនិត្យខាងក្នុង និងការវាស់វែងត្រូវបានប្រតិបត្តិរួមមាន ការបង្កើតអាជ្ញាធរសម្រាប់ចុះហត្ថលេខាការកំណត់ ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ
ការធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃនីតិវិធី និងឯកសារដោយធានានូវការអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិ និងតម្រូវការច្បាប់។ ច្បាប់ និងនីតិវិធី គឺត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ
ឡើងវិញជាទៀងទាត់ ដោយពិចារណាទៅលើគោលដៅ និងយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងបទបញ្ញត្តិ។

1,375,560

2,377,496

		

		
		
		
		
		

មកពីកត្តាខាងក្រៅ។ ហានិភ័យនេះត្រូវបានចាត់ចែងតាមរយៈការបង្កើតនូវដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ការត្រួតពិនិត្យ និងការរាយការណ៍
ហានិភ័យខាងផ្នែកច្បាប់ ការប្រព្រឹត្តតាមគណនេយ្យ និងការក្លែងបន្លំ។

			
			
			

			

		
			

ឡើងវិញនូវកម្រិតផ្តល់ឥណទានដែលសមស្រប។ វាក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាផ្នែកតាមរយៈការទទួលយកនូវទ្រព្យ និងលិខិតធានារបស់អង្គភាព ឬ
ឯកត្តជន ក៏ដូចជាការផ្តល់ធ្វើនូវសំវិធានសម្រាប់ការបាត់បង់ឥណទានផងដែរ។ ការកំណត់នូវកម្រិតនៃហានិភ័យឥណទានតាមប្រភេទផលិតផល
និងវិស័យឧស្សាហកម្មត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ផ្សេងៗ។ ជាទូទៅរាល់លិខិតធានា និងលិខិតឥណទានរបស់ធនាគារទាំងអស់សុទ្ធតែមានទ្រព្យបញ្ចាំជាប្រាក់បញ្ញើ ឬទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ចាំនៅធនាគារ

ហានិភ័យធំៗ ត្រូវបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថាជាហានិភ័យឥណទានទូទៅចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ឯកត្តជនណាមួយដែលលើស
ពី 10% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ យោងតាមប្រកាសលេខ ធ7-06-226ប្រ.ក របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ធនាគារចាំបាច់រក្សាគ្រប់
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កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

			

			

		

ពេលវេលានូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន 20% រវាងហានិភ័យឥណទានទូទៅរបស់ធនាគារចំពោះឯកត្តជនណាមួយ ធៀបនឹងមូលនិធិផ្ទាល់

(គ) គោលការណ៍សំវិធានធន និងភាពអន់ថយ

				ធនាគារតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមការចាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធននៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយយោងតាមប្រកាសដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលមាន
			

នៅកំណត់សម្គាល់លេខ 2.8 ចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

			

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ដែលមានរយៈពេលហូសកំណត់សងតិចជាង 90 ថ្ងៃ មិនចាត់ថាមានភាពអន់ថយនោះទេ លើកលែងតែមានព័ត៌មាន

			

និងបុរេប្រទានទាំងអស់ ដែលអតិថិជនជំពាក់នៅចុងការិយបរិច្ឆេទ តារាងតុល្យការត្រូវបានធនាគារផ្តល់ឲ្យក្នុងអំឡុងដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ

			
			

		

ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ។

(ឃ)	ហានិភ័យអតិបរមានៃឥណទាន មុនរាប់បញ្ចូលវត្ថុបញ្ចាំ ឬមុនការកើនឡើងឥណទានផ្សេងៗ

ដុល្លារអាមេរិក

			

នៅសល់នៅក្នុងបញ្ជីដុល។ 57% នៃឥណទានអតិបរមាសរុប គឺទទួលបានមកពីឥណទាន និងបុរេប្រទានដល់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

និងការកើនឡើងនៃឥណទាន។ សម្រាបទ
់ ព
្រ យ្ សកម្មនៅក្នង
ុ តារាងតុលយ្ កាល ហានិភយ
័ ដែលបានលើកឡើងខាងលើនះ
េ គឺផក
ែ្អ ទៅលើចន
ំ ន
ួ ដែល

			

គណៈគ្រប់គ្រងធនាគារមានទំនុកចិត្តចំពោះលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាឲ្យមានហានិភ័យឥណទាន ដែលកើតមានពីឥណទាន 		

			

•

			
			

•
•

និងបុរេប្រទានកម្រិតអប្បបរមា ផ្អែកលើចំណុចខាងក្រោមនេះ ៖

				

ប្រមាណ 97% នៃឥណទាន និងបុរេប្រទានរបស់ធនាគារមានដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំ ដូចជា ប្លង់រឹងចលនទ្រព្យ និងសាច់ប្រាក់។ ចំនួនឥណទានដែល
ធនាគារផ្តល់ឲ្យគឺមានតម្លៃប្រមាណ 50% ទៅ 60% នៃតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំ។

សំពាធឥណទាន និងបុរេប្រទានភាគច្រើនត្រូវបានពិចារណាថាមិនទាន់ហួសពេលកំណត់ និងមិនមានភាពអន់ថយ ហើយនិង
ធនាគារមានដំណើរការវាយតម្លៃឥណទានសមស្របជាស្រេច សម្រាប់ផ្តល់ឥណទាន និងបុរេប្រទានដល់អតិថិជន។

		
(ង) ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
			
ឥណទាន និងបុរេប្រទានត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម ៖

2010
ពាន់រៀល

តារាងខាងលើបង្ហាញអំពហា
ី និភយ
័ អតិបរមារបស់ធនាគារនៅក្នង
ុ ការិយបរិចទ
េ្ឆ នៃថទ
ៃ្ង ី 31 ខែធូ្ន ឆ្នាំ 2011 ដោយមិនគិតអំពវី ត្ថប
ុ ញ្ចាដ
ំ ល
ែ មានក្នង
ុ ដៃ

			

ផ្ទុយពីនេះ។ កម្រិតអប្បបរមានៃសំវិធានជាក់លាក់សម្រាប់ភាពអន់ថយត្រូវបានធ្វើឡើង អាស្រ័យដោយការចាត់ថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ឥណទាន 		

2011

			

			

សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ការបូកបញ្ចូលនៃហានិភ័យឥណទានធំៗ មិនត្រូវលើសពី 300% មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារទេ។

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ

2011
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមានភាពអន់ថយ

86,956,444

351,217,077

71,605,044

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ដែលហួសកាលកំណត់ តែមិនទាន់មានភាពអន់ថយ

2,982,210

12,045,146

1,893,694

ឥណទាននិងបុរេប្រទានដែលមានភាពអន់ថយ

3,186,233

12,869,194

534,145

93,124,887

376,131,417

74,032,883

(1,668,398)

(6,738,658)

(1,013,372)

91,456,489

369,392,759

73,019,511

ហានិភ័យឥណទានទាក់ទងនឹងធាតុនៅក្នុងតារាងតុល្យការ
សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗក្រៅពីធនាគារជាតិ

43,607,030

176,128,794

21,601,882

ឥណទាន និងបុរេប្រទានឲ្យអតិថិជន

93,124,887

376,131,419

74,032,883

25,000

100,975

-

មូលប័ត្រវិនិយោគ

24,691,767

99,730,047

26,756,635

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

2,651,412

10,709,053

1,831,971

164,100,096

662,800,288

124,223,371

មូលធនវិនិយោគ

លិខិតឥណទាន
លិខិតធានា
ផ្សេងៗ

72

ចំនួនដុល
ដក ៖

ហានិភ័យឥណទានទាក់ទងនឹងធាតុនៅក្រៅតារាងតុល្យការ
ផ្នែកនៃបរិក្ខារឥណទានដែលបានអនុម័តមិនទាន់ប្រើប្រាស់

2010

8,099,779

32,715,008

5,000,194

519,462

2,098,107

1,312,177

-

-

27,390

549,230

2,218,340

202,390

9,168,471

37,031,455

6,542,151

173,268,567

699,831,743

130,765,522

សំវិធានសម្រាប់ឥណទានបាត់បង់
ចំនួនសុទ្ធ
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កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

			
			
			
			
			

សម្រាប់គោលបំណងនៃការធ្វើសំវិធានធនឥណទាន ដោយអនុលោមទៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ការស្រង់ប្រាក់ដើម		
ត្រលប់មកវិញពីទ្រព្យបញ្ចាំ (ក្រៅពីសាច់ប្រាក់) មិនត្រូវបានលើកយកមកធ្វើការពិចារណាឡើយ។ សំវិធានសម្រាប់ឥណទានបាត់បង់សរុប

1,668,398 ដុលរ្លា (2010 ៖ 1,013,372 ដុលរ្លា ) បង្ហាញអំពស
ី វំ ធា
ិ នធនជាក់លាក់របស់ឥណទានឯកត្តបគ
ុ ល
្គ និងសំវធា
ិ នធនទូទៅ 1% នៃឥណទាន
ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីសរុប ដកសំវិធានជាក់លាក់។
(1)		

					
		
			
					

			
(2)		
			
				
					
					
			

(3)		

					
					
					
					
					

		

(ឆ) ទ្រព្យបញ្ចាំ

			
			

ធនាគាររក្សាទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន នៅក្នុងទម្រង់ជាទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ធានា និង/ឬ របស់ធានា។ ការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើតម្លៃ	
ទ្រព្យបញ្ចាំ ត្រូវបានវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំ។ ការប៉ាន់ប្រមាណនៃតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំរបស់ឥណទាន និងបុរេប្រទានត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម ៖

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមិនមានភាពអន់ថយ

2011

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលមិនទាន់ហួសកាលកំណត់មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពអន់ថយឡើយ លុះត្រាតែមានព័ត៌មានណា		

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

សម្រាប់ភាពអន់ថយ៖ ដីធ្លី និងអគារ

7,546,508

30,480,346

921,617

ហួសកាលកំណត់ តែមិនមានភាពអន់ថយ

7,305,236

29,505,848

6,023,445

14,851,744

59,986,194

6,945,062

មួយចង្អុលបង្ហាញផ្ទុយពីនេះ។

ឥណទាន និងបុរេប្រទានហួសកាលកំណត់ តែមិនមានភាពអន់ថយ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលហួសកាលកំណត់រយៈពេលតិចជាង 90 ថ្ងៃ មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាមានអន់ថយឡើយ លើកលែងតែ
មានព័ត៌មានណាមួយចង្អុលបង្ហាញផ្ទុយពីនេះ។ ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិ ឥណទានប្រភេទ
នេះ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា ឃ្លាំមើល ដែលមានសំវិធានធនជាក់លាក់ 3% ។

		

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលមានភាពអន់ថយ គឺជាឥណទាន និងបុរេប្រទានទាំងឡាយណាដែលធនាគារកំណត់ថាមានភស្តុតាង

			

និងបុរេប្រទាននោះបាន។ ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគាជាតិ ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលលើសកាល

					

កំណត់រយៈពេល 90 ថ្ងៃ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពអន់ថយ ហើយកម្រិតអប្បបរមានៃសំវិធានធនជាក់លាក់សម្រាប់ភាពអន់ថយ
ត្រូវបានធ្វើឡើងផ្អែកទៅលើការចាត់ថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ លើកលែងតែមានព័ត៌មានណាមួយចង្អុលបង្ហាញផ្ទុយពីនេះ។

ដុល្លារអាមេរិក

(ជ) ការប្រមូលផ្តុំទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានហានិភ័យ

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលមានភាពអន់ថយ
នៃភាពលម្អៀង ហើយធនាគារមិនរំពឹងថាអាចប្រមូលប្រាក់ដើម និងការប្រាក់តាមកាលកំណត់នៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌកិច្ចសន្យានៃឥណទាន

2010

(i)		

					

តាមរយៈការបែងចែកទីតាំងភូមិសាស្ត្រ
ហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ដែលបណ្តាលទាំងស្រុងមកពីទីតាំងលំនៅដ្ឋានរបស់
ដៃគូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

(ច) ទ្រព្យបញ្ចាំដែលធនាគារយកជាកម្មសិទ្ធិ
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ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ធនាគារបានទទួលទ្រព្យសកម្ម តាមរយៈការយកជាកម្មសិទ្ធទៅលើទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ
ដែលមានតម្លៃ 208,580 ដុល្លារ (2010 ៖ 156,401 ដុល្លារ)។

ទ្រព្យសម្បត្តិដែលទាញជាកម្មសិទ្ធិត្រូវតែបានលក់ចេញវិញក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំតាមការតម្រូវរបស់ធនាគារជាតិ។ ទ្រព្យបញ្ចាំយកជាកម្មសិទិ្ធ
ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាទ្រព្យរឹបអូសនៅក្នុងតារាងតុល្យការ។

គិតមកត្រឹមថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ទ្រព្យបញ្ចាំឥណទានអាក្រក់ដែលបានរឹបអូសនឹងកាន់កាប់ដោយធនាគារក្នុងឆ្នាំ 2010 មានតម្លៃ 156,401 		

ដុល្លារអាមេរិក និងក្នុងឆ្នាំ 2011 មានតម្លៃ 208,580 ដុល្លារអាមេរិក។ ទ្រព្យបញ្ចាំឥណទានអាក្រក់ដែលបានរឹបអូសទាំងអស់នេះ មិនទាន់ត្រូវបាន
លក់ចេញទេ។
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កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

		

(ii) 		

តាមរយៈវិស័យឧស្សាហកម្ម
សមតុល្យជាមួយធនាគារដទៃ

ឥណទាន និងបុរេប្រទានសម្រាប់អតិថិជន

មូលធនវិនិយោគ

មូលប័ត្រវិនិយោគ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សរុប

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

43,607,030
-

8,924,164
5,577,212
12,845,822
21,472,360
4,326,920
459,331
39,519,078

25,000
-

24,691,767
-

364,981
2,286,431

8,924,164
5,942,193
68,298,797
12,870,822
21,472,360
4,326,920
459,331
41,805,509

36,044,698
24,000,518
275,858,841
51,985,250
86,726,862
17,476,430
1,855,238
168,852,451

43,607,030

93,124,887

25,000

24,691,767

2,651,412

164,100,096

662,800,288

21,601,882
-

16,142,513
15,979,149
14,610,316
11,160,314
6,057,176
299,006
9,784,409

-

26,756,635
-

156,401
1,675,570

16,142,513
16,135,550
48,358,517
14,610,316
11,160,314
6,057,176
299,006
11,459,979

65,425,605
65,397,384
195,997,069
59,215,611
45,232,753
24,549,734
1,211,871
46,447,295

21,601,882

74,032,883

-

26,756,635

1,831,971

124,223,371

503,477,322

នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011
ផលិតកម្ម

អគារ និងសំណង់
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
សេវាកម្ម

លក់ដុំ និងលក់រាយ
នាំចូល

ឥណទានសម្រាប់បុគ្គលិក
ផ្សេងៗ

នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2010
ផលិតកម្ម

អគារ និងសំណង់
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
សេវាកម្ម

លក់ដុំ និងលក់រាយ
នាំចូល

ឥណទានសម្រាប់បុគ្គលិក
ផ្សេងៗ

28.3 ហានិភ័យលើទីផ្សារ
		
		

		

ហានិភយ
័ ទីផសា
្ រ គឺជាហានិភយ
័ ដែលតម្លទ
ៃ ផ
ី សា
្ រ ឬលំហរូ សាច់បក
្រា នា
់ ពេលអនាគតនៃលខ
ិ ត
ិ ប
ុ ករណ៍ និងការប្រែបល
ួ្រ ដោយសារការផ្លាសប
់ រូ្ត តម្លទ
ៃ ផ
ី សា
្ រ។
ហានិភយ
័ ទីផសា
្ រកើតឡើង ដោយសារស្ថានភាពបើកទូលាយនៃអត្រាការប្រាក់ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ និងផលិតផលមូលធនដែលប្រឈមនឹងចលនាទីផសា
្ រជាក់លាក់
និងទូទៅ ព្រមទាំងការប្រែប្រួលនៃអត្រា ឬតម្លៃទីផ្សារ ដូចជាអត្រាការប្រាក់ គម្លាតឥណទាន អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស និងតម្លៃមូលធន។

				

(ក) ហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស
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ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ គឺជាហានិភ័យនៃការឡើងចុះនៃតម្លៃលិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស។

ធនាគារមិនមានហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសជាដុំកំភួននោះទេ ដោយសារប្រតិបត្តិការចម្បងរបស់ធនាគារ គឺប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ ធនាគារ

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តប្រតិបត្តិការជាប្រក្រតីរបស់ខ្លួន ដោយប្រើប្រាស់វត្តមានប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាចម្បង ដោយសាររូបិយប័ណ្ណនេះត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

(ខ) ហានិភ័យតម្លៃ
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

			
			
			

		

ធនាគារមានហានិភ័យតម្លៃមូលប័ត្រ ដោយសារធនាគាររក្សាទុកការវិនិយោគមូលប័ត្រ ដែលចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងតារាងតុល្យការជាការវិនិយោគ

			

ចំណូលលើការបណ្តាក់ទុន, តម្លៃទីផ្សារ, តម្លៃដើមនៃមូលនិធិ និងតាមរយៈការវិភាគចន្លោះប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់។ សក្តានុពលនៃការធ្លាក់ចុះ

កំណត់សម្គាល់លេខ 9 ។

			

អាចទទួលយកបាន។

សម្រាប់លក់។ បច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារមិនមានគោលការណ៍គ្រប់គ្រង់ហានិភ័យតម្លៃឡើយ។ ការវិនិយោគទៅលើមូលប័ត្រត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង

			

(គ) ហានិភ័យលើអត្រាការប្រាក់

			
			

			

ហានិភ័យលើអត្រាការប្រាក់ សំដៅទៅលើការខាតបង់នូវចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ ដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃកម្រិតអត្រាការប្រាក់ និងការផ្លាស់ប្តូរ
នៅក្នុងសមាសភាពនៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម។ ហានិភ័យលើអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅលើ

			

			

នូវចំណូលការប្រាក់សុទ្ធពីការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ដែលខុសប្រក្រតី ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយធៀបទៅនឹងកម្រិតហានិភ័យដែលកំណត់ថា

គណៈគ្រប់គ្រងពេញចិត្ត ដែលគោលជំហររបស់ធនាគារចំពោះបម្រែបម្រួលនៃអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ។
តារាងខាងក្រោមធ្វើការសង្ខេបអំពីហានិភ័យអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារ។ ចំនួនដែលរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងតារាងនេះ គឺជាតម្លៃនៅសល់ក្នុងបញ្ជី

របស់ទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម ដោយរៀបតាមលំដាប់នៃការកំណត់តម្លៃឡើងវិញតាមកិច្ចសន្យា និងកាលបរិច្ឆេទនៃកាលអវសាន។

ត្រឹម 1 ខែ

1 ទៅ 3 ខែ

4 ទៅ 6 ខែ

7 ទៅ 12 ខែ

1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

លើសពី 5 ឆ្នាំ

គ្មានការប្រាក់

សរុប

អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

%

15,479,213
-

10,500,000
-

6,000,000
-

8,058,186
-

-

3,600,000

9,636,415
7,312,713
18,936,160

9,636,415
47,350,112
22,536,160

0.05 - 4.50
0.11 - 0.13

1,268,823
-

6,838,089
2,945,838
-

7,523,780
240,395
-

15,760,540
-

43,651,951
24,691,767
-

14,895,471
25,000
-

(798,832)
(869,566)
2,651,412

89,938,654
3,186,233
(798,832)
(869,566)
25,000
24,691,767
2,651,412

16,748,036

20,283,927

13,764,175

23,818,726

68,343,718

18,520,471

36,868,302

198,347,355

106,838,761
-

15,115,962
-

14,606,820
-

15,536,414
-

7,799,409
-

-

5,711,439
1,771,970
13,389

165,608,805
1,771,970
13,389

សរុបទ្រព្យអកម្ម

106,838,761

15,115,962

14,606,820

15,536,414

7,799,409

-

7,496,798

167,394,164

លម្អៀងការប្រាក់វេទយិតភាព 2011 - ដុល្លារ

(90,090,725)

5,167,965

(842,645)

8,282,312

60,544,308

18,520,471

29,371,504

30,953,191

(363,876,438)

20,873,411

(3,403,443)

33,452,258

244,538,460

74,804,182

118,631,505

125,019,938

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2011
ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់

សមតុល្យជាមួយធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់នៅធនាគារកណ្តាល

ឥណទាន និងបុរេប្រទានចំពោះអតិថិជន ៖
មានដំណើរការ

ពុំមានដំណើរការ

សំវិធានធនជាក់លាក់
សំវិធានធនទូទៅ

មូលធនវិនិយោគ

មូលប័ត្រវិនិយោគ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀត
សរុបទ្រព្យសកម្ម
ទ្រព្យអកម្ម

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ
ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

សំវិធានធនលើពន្ធ

លម្អៀងការប្រាក់វេទយិតភាព 2011 - ពាន់រៀល

78

4.00 - 21.60

7.50 - 10.50

0.75 - 8.50
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របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្នា 2011

កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

នាថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2010
ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់

សមតុល្យជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់នៅធនាគារកណ្តាល

ការឲ្យខ្ចីចងការ និងបុរេប្រទានចំពោះអតិថិជន ៖
មានដំណើរការ

ពុំមានដំណើរការ

សំវិធានធនជាក់លាក់
សំវិធានធនទូទៅ

មូលប័ត្រវិនិយោគ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀត
សរុបទ្រព្យសកម្ម
ទ្រព្យអកម្ម

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ
ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

សំវិធានធនលើពន្ធ
សរុបទ្រព្យអកម្ម
លម្អៀងការប្រាក់វេទយិតភាព 2010 - ដុល្លារ
លម្អៀងការប្រាក់វេទយិតភាព 2010 - ពាន់រៀល

ត្រឹម 1 ខែ

1 ទៅ 3 ខែ

4 ទៅ 6 ខែ

7 ទៅ 12 ខែ

1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

លើសពី 5 ឆ្នាំ

គ្មានការប្រាក់

សរុប

អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

%

17,266,330
-

-

-

56,491
-

-

3,600,000

9,345,698
7,248,935
13,419,727

9,345,698
24,571,756
17,019,727

0.75 - 5.50
0.11 - 0.18

1,319,383
-

4,744,167
215,455
-

9,267,227
242,540
-

19,413,892
76,150
-

34,907,700
26,756,635
-

3,846,369
-

(297,411)
(715,961)
1,831,971

73,498,738
534,145
(297,411)
(715,961)
26,756,635
1,831,971

18,585,713

4,959,622

9,509,767

19,546,533

61,664,335

7,446,369

30,832,959

152,545,298

76,784,340
-

9,226,989
-

7,455,986
-

20,447,758
-

1,879,152
-

-

6,607,364
1,290,331
9,775

122,401,589
1,290,331
9,775

76,784,340

9,226,989

7,455,986

20,447,758

1,879,152

-

7,907,470

123,701,695

(58,198,627)

(4,267,367)

2,053,781

(901,225)

59,785,183

7,446,369

22,925,489

28,843,603

(235,879,035)

(17,295,638)

8,323,974

(3,652,665)

242,309,343

30,180,134

92,917,007

116,903,120

28.4 ហានិភ័យលើសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
				
				

				
			

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល គឺជាហានិភ័យដែលធនាគារគ្មានលទ្ធភាពបំពេញកាតព្វកិច្ចសងប្រាក់ នៅពេលដល់កំណត់សងដោយអតិថិជនមក
ដកប្រាក់បញ្ញើវិញ តម្រូវការសាច់ប្រាក់តាមការចុះកិច្ចសន្យា ឬលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញផ្សេងៗ។

(ក) ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
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គណៈគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលក្នុងតារាងតុល្យការ និងគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្តុំ និងទិន្នន័យបំណុលដែលមានកាលកំណត់

					

					

7.00 - 21.60

7.50 - 10.75

1.00 - 9.00

បម្រែបម្រល
ួ នៃអក
្ន ផ្ញប
ើ ក
្រា ស
់ ខា
ំ ន់ៗ និងគម្រោងនៃការដកសាច់បក
្រា រ់ បស់ពក
ួ គេ។ ធនាគារធ្វកា
ើ រត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ និងរាយការណ៍អព
ំ ជ
ី ហ
ំ រសាច់បក
្រា ់
ប្រចាំថ្ងៃ និងធ្វើផែនការសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ សប្តាហ៍ និងខែជាបន្តបន្ទាប់ ដោយសាររយៈពេលនេះគឺជាអំឡុងពេលសំខាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

					សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ គណៈគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យចលនារបស់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើចម្បងៗ ព្រមទាំងធ្វើផែនការទុកជាមុនសម្រាប់ការដកប្រាក់
					
				

របស់ពួកគេផងដែរ។

(ខ) ដំណើរការរកប្រភពទុន

					

ប្រភពទុនជាចម្បងរបស់ធនាគារ បានមកពីដើមទុនត្រូវបង់របស់ភាគទុនិក និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។ ប្រភពទុន ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃ
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កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

					
				

យ៉ាងទៀងទាត់តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈគ្រប់គ្រងលើកាលកំណត់នៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ និងអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើសំខាន់ៗ។

កាលកំណត់ ដោយផ្អែកលើកាលកំណត់លើកិច្ចសន្យាដែលនៅសល់គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការ។ ចំនួនដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង

					

ផ្អែកលើលំហូរសាច់ប្រាក់រំពឹងទុកដែលមិនធ្វើអប្បហារ។

					

(គ) លំហូរសាច់ប្រាក់មិនមែនលិខិតុបករណ៍និទស្សន៍

					

					

តារាងខាងក្រោមធ្វើការវិភាគពីទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនលិខិតតុបករណ៍និទស្សន៍របស់ធនាគារនៅក្នុងការដាក់ជាក្រុមតាម

គឺជាលំហូរសាច់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាដែលមិនធ្វើអប្បហារដែលធនាគារគ្រប់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលដែលមានភ្ជាប់ជាមួយ ដោយ

ត្រឹម 1 ខែ

1 ទៅ 3 ខែ

3 ទៅ 12 ខែ

1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

លើសពី 5 ឆ្នាំ

គ្មានកាលកំណត់

សរុប

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

9,636,415
47,350,112
-

-

-

-

-

22,536,160

9,636,415
47,350,112
22,536,160

38,921,480
191,247,102
91,023,550

1,268,823
1,354,203

6,838,089
2,945,838
-

7,523,780
240,395
1,297,209

15,760,540
24,691,767
-

58,547,422
-

(798,832)
(869,566)
25,000
-

89,938,654
3,186,233
(798,832)
(869,566)
25,000
24,691,767
2,651,412

363,262,224
12,869,195
(3,226,482)
(3,512,177)
100,975
99,730,047
10,709,053

59,609,553

9,783,927

9,061,384

40,452,307

58,547,422

20,892,762

198,347,355

801,124,967

112,550,200
1,771,970
-

15,115,962
-

30,143,234
-

7,799,409
-

-

13,389

165,608,805
1,771,970
13,389

668,893,963
7,156,987
54,078

សរុបទ្រព្យអកម្ម

114,322,170

15,115,962

32,143,234

7,799,409

-

13,389

167,394,164

676,105,028

អតិរេក/(កង្វះ)សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ 2011

(54,712,617)

(5,332,035)

3,609,917

7,961,131

58,547,422

20,879,373

30,953,191

125,019,939

សរុបទ្រព្យសកម្ម

36,710,780

4,959,622

36,965,672

54,056,501

3,846,369

16,006,355

152,545,298

616,130,463

សរុបទ្រព្យអកម្ម

84,230,875

9,355,976

28,215,950

1,889,119

-

9,775

123,701,695

499,631,148

(47,520,095)

(4,396,354)

8,749,722

52,167,382

3,846,369

15,996,580

28,843,603

116, 499,315

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2011
ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់

សមតុល្យជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់នៅធនាគារកណ្តាល

ការឲ្យខ្ចីចងការ និងបុរេប្រទានចំពោះអតិថិជន ៖
មានដំណើរការ

ពុំមានដំណើរការ

សំវិធានធនជាក់លាក់
សំវិធានធនទូទៅ

មូលធនវិនិយោគ

មូលប័ត្រវិនិយោគ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀត
សរុបទ្រព្យសកម្ម
ទ្រព្យអកម្ម

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ
ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

សំវិធានធនលើពន្ធ

នាថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2010

អតិរេក/(កង្វះ)សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ 2010
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កំណត់សម្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

28.5 ការគ្រប់គ្រងដើមទុន
				
				

				

				

តាមរយៈដំណរើ ការវាយតម្លភា
ៃ ពគ្របគ
់ ន
្រា ន
់ ដ
ៃ ម
ើ ទុនផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន និងលក្ខណៈសំខាន់ៗមួយចំនន
ួ រួមមាន (ក) យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ពចា
ិ រណាទៅលើទាង
ំ កត្តា

					

អាជីវកម្ម ដូចនេះវាអាចបន្តផល
្ត ប
់ យោ
្រ
ជន៍ដល់ភាគទុនក
ិ និងអត្ថបយោ
្រ
ជន៍ដល់ភាគីដល
ែ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ធនាគារ (គ) រក្សាមូលដ្ឋានដើមទុនរឹង មាំ

				

នូវភាពគ្របគ
់ ន
្រា រ់ បស់ដម
ើ ទុន និងនៅពេលដែលគេធកា
ើ្វ រអភិវឌ្ឍផែនការគ្របគ
់ ង
្រ ដើមទុននោះ។ ធនាគារបរិយាយលម្អត
ិ អំពកា
ី រពិចារណាទាំងនេះ
សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច និងបទបញ្ញតន
ិ្ត ដ
ៃ ម
ើ ទុនបម្រង
ុ អប្បបរមាដែលកំណត់ដោយធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ (ខ) ការពារលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ដើមប្ ប
ី ន្តនរិ ន្តភាព

				

ដើមប្ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។

				

នៅក្នុងការិយបរិចេ្ឆទចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ដើមទុនលក្ខន្តិកៈរបស់ធនាគារគឺចំនួន 36 លានដុល្លារអាមេរិក សមមូលនឹង 150 ពាន់លានរៀល នៅថ្ងៃ

				

ដើមទុនដែលត្រវូ បង់ដោយភាគទុនក
ិ ចំនន
ួ 150 ពាន់លានរៀល ដែលចេញដោយធនាគារជាតិបកា
្រ សលេខ ធ7-08-193 ចុះថ្ងទ
ៃ ី 19 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2008 ។

				

				

បង្កន
ើ ដើមទុនទី 29 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2010 (អត្រាបរូ្ត ប្រាក់ 4,223 រៀលក្នង
ុ មួយដុលរ្លា អាមេរក
ិ )។ ធនាគារបានអនុលោមទៅតាមទុនបម្រង
ុ កាតព្វកច
ិ ទៅ
្ច
លើ

ដើមទុនដែលត្រវូ បង់ដោយភាគទុនក
ិ ត្រវូ បានបង្ហាញនៅក្នង
ុ កំណត់សម្គាលល
់ ខ
េ 16 នៃរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ។
ុ

				

28.6 តម្លៃទីផ្សារសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

				
				

ដោយហេតថា
ុ ទ្រពយ្ សកម្ម/អកម្ម ហិរញ្ញវត្ថរុ បស់ធនាគារមួយចំនន
ួ ធំពមា
ំុ នការជួញដូរលើទផ
ី សា
្ រសកម្មទេ តម្លស
ៃ មស្របចំពោះឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថត
ុ វូ្រ

បានវាយតម្លដោ
ៃ
យថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំធនាគារ ដោយយោងទៅតាមប្រភទ
េ នៃទព
្រ យ្ សកម្ម/អកម្ម ទាំងនោះ។ ផ្អក
ែ ទៅលើការប៉ានស
់ ន
្មា របស់ថក
្នា ដ
់ ក
ឹ នាំធនាគារ

				

តម្លស
ៃ មស្របចំពោះទ្រពយ្ សកម្ម/អកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ មានតម្លប
ៃ ហា
្រ
ក់បហ
្រ ល
ែ គ្នានង
ឹ តម្លព
ៃ ត
ិ គណនេយយ្ របស់វា។

				

តម្លយោ
ៃ
ង និងតម្លស
ៃ មស្របរបស់ទព
្រ យ្ សកម្ម/អកម្ម ពុត
ំ វូ្រ បានបង្ហាញនៅក្នង
ុ តារាងតុលយ្ ការរបស់ធនាគារតាមតម្លស
ៃ មស្របឡើយ។ តម្លស
ៃ មស្រប

				

(ក)		ប្រាកប
់ ញ្ញើ និងប្រាកត
់ ម្កលជា
់ មួយធនាគារនានា

				

					

					

ប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ ។

ផលប័តវ្រ ន
ិ យោ
ិ
គ គឺតវូ្រ បានកត់តនៅ
្រា
ក្នង
ុ តារាងតុលយ្ ការនៅប្រាកដ
់ ម
ើ នៅសល់ និងការប្រាក់ ដោយដកចេញនូវចំនន
ួ ណាមួយ 			

ដែលបានលុបចេញ និងសំវធា
ិ នធន។

(ឃ)	ប្រាកប
់ ញ្ញព
ើ អ
ី តិថជ
ិ ន និងធនាគារ

					
					

					

					
				

សំវធា
ិ នធនលើឥណទានសុទដ
្ធ ល
ែ បាត់បង់។ សំវធា
ិ នធនលើឥណទានដែលបាត់បង់ ត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយអនុលោមទៅតាម

(គ) មូលប័តវ្រ ន
ិ យោ
ិ
គ

					

				

ឥណទាន និងបុរប
េ ទា
្រ នចំពោះអតិថជ
ិ ន ត្រវូ បានកត់តយោ
្រា
ងតាមសមតុលយ្ ដែលនៅសល់ បូកនឹងការប្រាកដោ
់
យដកចេញនូវ

តម្លទ
ៃ ផ
ី សា
្ រនៃបក
្រា ប
់ ញ្ញស
ើ ម្រាបដ
់ កតាមតម្រវូ ការ (គណនីចរន្ត និងសន្ស)
ំ ឬប្រាកប
់ ញ្ញទា
ើ ង
ំ ឡាយណាដែលមានកាលកំណត់នៅសល់
តិចជាងមួយឆ្នាំ ត្រវូ បានធ្វកា
ើ របា៉នប
់ មា
្រ ណ ដើមប្ ប
ី ន
៉ា ស
់ ន
្មា តម្លនៅ
ៃ
សល់កង
ុ្ន បញ្ជប
ី ហា
្រ
ក់បហ
្រ ល
ែ ។ តម្លទ
ៃ ផ
ី សា
្ ររបស់បក
្រា ប
់ ញ្ញដ
ើ ល
ែ

មានកាលកំណត់ចន
ើ្រ ជាងមួយឆ្នាំ ត្រវូ បានធ្វកា
ើ រប៉ានប
់ មា
្រ ណដោយផ្អក
ែ ទៅលើលហ
ំ រូ សាច់បក
្រា ដ
់ ល
ែ បានធ្វអ
ើ ប្បហារ ដោយប្រប
ើ ស
្រា ់
អត្រាការប្រាករ់ បស់បក
្រា ប
់ ញ្ញព
ើ ធ
ី នាគារ និងអតិថជ
ិ ននោះ។

(ង) ទ្រពយ្ សកម្ម និងទ្រពយ្ អកម្មផស្ ង
េ ទៀត

					
					

ចំនន
ួ នៅសល់នៅក្នង
ុ បញ្ជរី បស់ទព
្រ យ្ សកម្ម និងទ្រពយ្ អកម្មហរិ ញ្ញវត្ថផ
ុ ស្ ង
េ ទៀត ត្រវូ បានធ្វកា
ើ រប៉ានប
់ មា
្រ ណ ដើមប្ ប
ី ន
៉ា ស
់ ន
្មា តម្លៃ

ទីផសា
្ ររបស់វា ដោយសារធាតុទាង
ំ នេះមិនមានការប្រែបល
ួ្រ ជាដុក
ំ ភ
ំ ន
ួ ទៅតាមការឡើងចុះនៃអត្រាការប្រាកនៅ
់
លើទផ
ី សា
្ រទេ។

ដែលធ្វកា
ើ រប៉ានប
់ មា
្រ ណគឺផក
ែ្អ ទៅតាមវិធសា
ី
ស្ត្រ និងការសន្នដ
ិ ន
្ឋា ដូចខាងក្រោមៈ
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(ខ) ឥណទាន និងបុរប
េ ទា
្រ នចំពោះអតិថជ
ិ ន

ធនាគារធ្វកា
ើ រពិចារណាអំពត
ី ម្រវូ ការធ្វឲ
ើ យ្ មានសមតុលយ្ នៃបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព ភាពបត់បន
ែ និងភាពគ្របគ
់ ន
្រា រ់ បស់ដម
ើ ទុន នៅពេលដែលគេធកា
ើ្វ រកំណត់		

				

				

				

ប្រាកប
់ ញ្ញើ និងប្រាកត
់ ម្កលជា
់ មួយធនាគារនានារួមមាន គណនីចរន្ត គណនីសន្សំ និងគណនីមានកាលកំណត់។ តម្លស
ៃ មស្របនៃបក
្រា ប
់ ញ្ញើ
និងប្រាកត
់ ម្កលជា
់ មួយធនាគារនានាយោងតាមតម្លយោ
ៃ
ង។
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