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សារលិខិតនាយកប្រតិបត្តិ

ទស្រសនវិស័យ ប្រសកកម្ម និងគុណតម្ល្ររបស់ធនាគារ 

តើ ABA ជានរណា

ចំណុចសំខាន់ន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប

សមិទ្ធផលរបស់ធនាគារ ABA ក្នុងឆ្នាំ 2011

គំនិតផ្តួចផ្តើម និងការក្រលម្អ

សាវតារធនាគារ ABA

គណៈគ្រប់គ្រង

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង 

សាខា និងការិយាល័យធនាគារ
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Retail Banking របស់កម្ពុជា 
ប្រចាំឆ្នាំ 2011

លោក Madi Akmambet
នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ

តួល្រខដ្រលគួរឲ្រយស្ញប់ស្ញ្រងដូចបានជម្របជូនខាងលើ ជាសក្ខីកម្មគ្រប់គ្រន់សម្រប់បញ្ជាក់ថា ធនាគារ ABA កាន់ត្រទទួល
បានជំនឿទុកចិត្តពីសហគមន៍ធុរកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជា។ ជាការពិតណាស់ ជំនឿទុកចិត្តជាប្រភពធនធានយ៉ាងកម្រមួយ និង 
មានតម្ល្រណាស់សម្រប់តថភាពន្រស្រដ្ឋកិច្ចនាបច្ចុប្របន្នកាលន្រះ។

រាល់សមិទ្ធផលដ្រលធនាគារ ABA សម្រចបាន ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ដ្រគូអន្តរជាតិ។ ជាក់ស្ត្រង 
ក្នុងឆ្នាំ 2011 ន្រះ ធនាគារទទួលបានពានរង្វាន់ "HSBC Global Payments & Cash Management 2010 Golden Award" ពី 
ធនាគារ HSBC New York សម្រប់ការទូទាត់ជាសកល និងការគ្រប់គ្រងសច់ប្រក់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ The Asian Banking & 

Finance Magazine បានជ្រើសរើសធនាគារ ABA ជា "Cambodian Retail Bank of the Year 2011" ។

ក្នុងព្រលដ្រលឆ្នាំ 2011 គឺជាឆ្នាំដ្រលធនាគារ ABA បានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ "អាជីវកម្មខា្នាតតូច" របស់ប្រទ្រស 
កម្ពុជា បណា្តាឆ្នាំបនា្ទាប់គឺជាឆ្នាំដ្រលធនាគារ ABA ពង្រឹងការប្ត្រជា្ញាចិត្តជារួមសម្រប់ប្រទ្រសន្រះដោយការពង្រីកបណា្តាញ
សខានានាទូទាំងប្រទ្រស។ ដើម្របីសម្រចគោលដៅន្រះ ក្នុងឆ្នាំ 2012 ធនាគារ ABA នឹងបើកសខាចំនួន 5 បន្ថ្រមទៀតនៅ 
ទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា ដោយបង្កើតមជ្រឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណា្តាលមួយនៅក្នុងធនាគារដើម្របីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកខ្ម្ររ។

ស្ថិតក្នុងផ្រនការអភិវឌ្រឍស្ថាប័នសម្រប់ 3 ឆ្នាំបនា្ទាប់ ថា្នាក់ដឹកនាំធនាគារនឹងប្រមូលផ្តុំកមា្លាំងកាយចិត្តផ្តោតទៅលើទំនាក់ទំនង 
អន្តរជាតិ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ អភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រស ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់គុណភាពស្តង់ដារស្រវាកម្មធនាគារ។

ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉ាងជ្រលជ្រចំពោះអតិថិជនដ្រលបានផ្តល់ទំនុកចិត្តចំពោះយើង សូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះភាគ 
ទុនិកសម្រប់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រ និងការណ្រនាំ សូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះមន្ត្រីនិយោជិតសម្រប់កិច្ចសហការ ប្រកបដោយ
ផ្ល្រផ្កា។ យើងនឹងប្រកាន់ខា្ជាប់នូវទិសដៅដើម្របីបង្កើតគុណតម្ល្រ និងអត្ថប្រយោជន៍សម្រប់ទាំងអស់គា្នា។ 
 

ដោយក្ដីគោរពរាប់អាន

នៅធនាគារ ABA អ្វីៗទាំងអស់គឺជាការប្ដ្រជា្ញាចិត្ត។ ក្នុងនាមជាធនាគារ "ក្នុងស្រុក" ពិតប្រកដមួយនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា 
ABA មានការប្ដ្រជា្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួន បុគ្គលិករបស់ខ្លួន និងប្រទ្រសកម្ពុជាទាំងមូល។ ដូច្ន្រះហើយ 
ក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ABA ខ្ញុំចាត់ទុកការប្ដ្រជា្ញាចិត្តន្រះជាប្រសកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ - និងជាប្រសកកម្មរបស់
ធនាគារ - ដើម្របីផ្ដល់ស្រវាធនាគារប្រកបដោយវិជា្ជាជីវៈ ងយស្រួលប្រើប្រស់ និងប្រកបដោយបច្ច្រកវិជា្ជាទំនើបដល់ជនកម្ពុជា
គ្រប់រូប។

ស្របជាមួយនឹងទស្រសន "ធនាគារសម្រប់ទាំងអស់គា្នា" ន្រះ នៅធនាគារ ABA យើងទទួលស្គាល់ថា គណនីនីមួយៗតំណាង 
ឲ្រយអាជីវកម្មមួយ ឬបុគ្គលមា្នាក់។ ហើយធនាគារ ABA មានវត្តមានក៏ដើម្របីជួយដល់អាជីវកម្ម និងបុគ្គលទាំងអស់ន្រះដ្ររ។
 
ដោយប្រកាន់ខា្ជាប់នូវទស្រសនន្រះ ធនាគារ ABA បន្តរើកចម្រើន និងកាន់ត្រទទួលបានជោគជ័យថ្រមទៀត។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2011 
ត្រូវបានកត់សមា្គាល់ដោយការប្ររព្ធខួបលើកទី 15 ន្រថ្ង្របង្កើតធនាគារ ABA ។ ក្នុងអំឡុងព្រលន្រះ ធនាគារមានការផ្លាស់ប្តូរ
គួរឲ្រយកត់សមា្គាល់ ហើយមកដល់បច្ចុប្របន្នន្រះ ធនាគារ ABA បានកា្លាយជាធនាគារកម្ពុជាឈានមុខមួយ។

ឆ្នាំកន្លងទៅបនា្ទាប់ពីការទិញ និងធ្វើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ការវិនិយោគ និងហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ធនធានមនុស្រស ដើមទុន         
ធនាគារបានកសងនូវមូលដា្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រប់បន្តការរើកលូតលាស់ និងអភិវឌ្រឍន៍។ ហើយនៅព្រលន្រះខ្ញុំមានស្រចក្តី 
រើករាយនឹងជម្របអស់លោក  លោកស្រីថា ធនាគារ ABA សម្រចបានជោគជ័យជាច្រើនគួរកត់សមា្គាល់ក្នុងឆ្នាំ 2011 ។

ឆ្នាំមុនគណៈគ្រប់គ្រងបានឯកភាពជាមួយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនូវយុទ្ធសស្រ្តថ្មីមួយដើម្របីកា្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទីមួយ នូវស្រវាកម្ម 
ធនាគារមានលក្ខណៈអភិវឌ្រឍបច្ច្រកវិជា្ជា និងអាចបត់ប្រនសម្រប់ជនកម្ពជុាគ្រប់រូបនាឆ្នា ំ2016 ។ ដោយមានអតិថិជនជាក្រមុហុ៊ន 
និងសហគ្រសខា្នាតតូចនិងមធ្រយមជាស្នូល ធនាគារបានបង្វ្ររទិសដៅទៅលើវិស័យអាជីវកម្មខា្នាតតូចកម្ពុជាវិញ។ ធនាគារ 
ABA មានអតិថិជនផ្ញើប្រក់ជាមូលដា្ឋានជាង 25,000 គណនី ជាមួយនឹងឥណទានសកម្មជាងមួយពាន់។ 

នៅដើម ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ 2011 យើងបានពង្រឹងវត្តមានរបស់យើងដ្រលមានស្រប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ ដោយការបើកសខាធំ
មួយនៅចំកណា្តាលទីក្រុង នាដងមហាវិថីព្រះមុនីវង្រស។ ហើយនៅចុងឆ្នាំដដ្រលន្រះ យើងបានបើកសខាមួយទៀតនៅតាម
ខ្រត្តម្តង នោះគឺជាធនាគារ ABA សខាខ្រត្តកំពង់ចាម។

ចំពោះលទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងវិញ ខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះការរើកលូតលាស់ទាំងទ្រព្រយសកម្ម ប្រក់បញ្ញើ 
និងដើមទុន។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ធនាគារ ABA សមា្ពាធប្រក់បញ្ញើរបស់យើងបានកើនឡើងដល់ជាង 165 លានដុលា្លារ សហរដ្ឋ 
អាម្ររិក ហើយសមា្ពាធឥណទានមានចំនួនជិត 100 លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក ដ្រលកាលពីឆ្នា ំ2010 មានត្រ 122 លានដុលា្លារ
សហរដ្ឋអាម្ររិក និង 74 លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក។ ទ្រព្រយសកម្មសរុបរបស់ធនាគារបានកើនឡើងដល់ជាង 201 លានដុលា្លារ 
សហរដ្ឋអាម្ររិក ដ្រលកាលពីឆ្នាំ 2010 មានត្រ 156 លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក។ ដើមទុនរបស់ភាគទុនិក បានកើនឡើងពី 
32 លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក ទៅ 34 លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិកដោយសរត្រការកើនឡើងន្រប្រក់់ចំណ្រញ ដ្រលមាន 
រហូតដល់ 2 លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក។

ការរើកចម្រើនដ៏ខា្លាំងកា្លាក្នុង
ប្រតិបត្តិការបួនចុងក្រយ

15 ឆ្នាំ ន្រការរើកចម្រើន 
ដ៏រឹងមាំ

សារលិខិតនាយកប្រតិបត្តិ



របា
យ

កា
រណ៍

ប
្រចា

ឆ
្នា ំ2

01
1

04 05

មានវត្តមាននៅទីន្រះ 
ដើម្របីជួយដល់ប្រជាជន
កម្ពុជា ក្នុងការកសង
អនាគតដ៏ប្រសើរ និង
ត្រចះត្រចង់

ទស្រសនវិស័យ ប្រសកកម្ម និងគុណតម្ល្ររបស់ធនាគារ

ទស្រសនវិស័យ
ទស្រសនវិស័យរបស់ធនាគារ ABA គឺកា្លាយជាធនាគារឈានមុខគ្រ ដ្រលផ្ដល់ស្រវាធនាគារអាចទុកចិត្តបាន ទំនើបផ្ន្រក 
បច្ច្រកវិជា្ជា ងយស្រួលប្រើ និងអាចរកបាននៅគ្រប់កន្ល្រង។ យើងចង់កា្លាយជាធនាគារ ដ្រលប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់ទំនុកចិត្ត
ឲ្រយបម្រើតម្រូវការស្រវាធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន និងស្រវាធនាគារអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ។ 

ប្រសកកម្ម 
ប្រសកកម្មរបស់យើង គឺជួយប្រទ្រសកម្ពុជា ជួយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និងជួយប្រជាជនកម្ពុជាដើម្របី
កសងអនាគតកាន់ត្រត្រចះត្រចង់សម្រប់ខ្លួន និងមាតុភូមិ ដោយផ្ដល់នូវស្រវាធនាគារប្រកបដោយលក្ខណៈវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់
និងតាមប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិជា្ជាទំនើបឈានមុខសម្រប់អតិថិជនគ្រប់រូប។

ក្នុងនាមជាធនាគារ "ក្នុងស្រុក" យ៉ាងពិតប្រកដមួយ យើងចាត់ទុកខ្លួនយើងជាដ្រគូរបស់សហគមន៍ខ្ម្ររ ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុន 
សជីវកម្ម និងបុគ្គលឯកជន។ យើងមានវត្តមាននៅទីន្រះ គឺដើម្របីជួយដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា។

គុណតម្ល្ររបស់ធនាគារ
គុណតម្ល្ររបស់យើង គឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់ន្រធុរកិច្ចរបស់យើង។ គុណតម្ល្រទាំងន្រះ រួមមានដូចខាងក្រម៖
 • ស្រចក្ដីស្មោះត្រង់ និងការគោរព - នៅធនាគារ ABA យើងមានភារកិច្ចប្រព្រឹត្តចំពោះអតិថិជនគ្រប់រូបរបស់យើង
  ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ និងការគោរព។

	 •  ទំនុកចិត្ត និងភាពជាដ្រគូ - នៅធនាគារ ABA យើងមានវត្តមានដើម្របីជួយ។ យើងចាត់ទុកខ្លួនយើងជាដ្រគូដ្រល
    អតិថិជនអាចទុកចិត្តបានគ្រប់ព្រលវ្រលា។

	 •  គុណភាពស្រវា - នៅ ABA យើងខិតខំស្វ្រងរកដំណោះស្រយចំពោះតម្រូវការផ្ន្រកធនាគារប្រចាំថ្ង្រ។ យើងមាន 
    បំណងផ្ដល់ស្រវាធនាគារដ្រលអាចទុកចិត្តបាន និងប្រកបដោយបច្ច្រកវិជា្ជាទំនើបបំផុតដល់អតិថិជនរបស់យើង
  គ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា - ទោះជាពួកគាត់ជាមា្ចាស់គណនីបុគ្គល ឬអាជីវកម្មក្ដី។

	 • ការរួមចំណ្រក - នៅ ABA យើងមានបំណងចូលរួមចំណ្រកជាវិជ្ជមានដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា។ យើងចង់ដើរតួនាទីដ៏
  មានប្រយោជន៍មួយនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនរបស់យើង ក៏ដូចជាអនាគតរបស់ប្រទ្រសទាំងមូល។

	 • និរន្តរភាព និងកំណើន - នៅ ABA យើងត្រងត្រគិតអំពីអនាគតធនាគាររបស់យើង ក៏ដូចជាអនាគតរបស់ប្រជាជន  
  កម្ពជុា និងប្រទ្រសកម្ពជុាផងដ្ររ។ យើងបង្ហាញកម្រតិន្រការប្ដ្រជា្ញាចិត្តដូចគា្នាចំពោះបុគ្គលិក ក៏ដូចជាចំពោះអតិថិជន  
  របស់យើង។ ន្រះជាយុទ្ធសស្ត្ររបស់យើងដើម្របីធានាបាននូវកំណើនរបស់ធនាគារដ្រលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

	 • ក្រមសីលធម៌ និងសីលធម៌ - នៅ ABA យើងប្រកាន់ខា្ជាប់យ៉ាងហ្មត់ចត់នូវទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់យើង។ យើង  
  អនុវត្តបទដា្ឋានក្រមសីលធម៌ និងសីលធម៌ខ្ពស់ចំពោះអ្វីៗគ្រប់ប្របយ៉ាងដ្រលយើងធ្វើ។ ទាំងន្រះគឺជាគោលការណ៍
  ដ្រលបង្កើតជាមូលដា្ឋានសម្រប់គ្រប់ទំនាក់ទំនង - ជាមួយអតិថិជន និងសហគមន៍ដ្រលយើងបម្រើ ព្រមទំាងបុគ្គលិក 
  របស់យើង។ 
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ធនាគារ ABA ស្ថតិក្នងុចំណោមស្ថាប័នធនាគារឈានមុខគ្រនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ ធនាគារ ABA ត្រវូបានបង្កើតឡើងនៅក្នងុ
ឆ្នា ំ1996 ដោយមានឈ្មោះថា Advanced Bank of Asia Limited ។

សព្វថ្ង្រន្រះ ABA គឺជាធនាគារពាណិជ្ជខា្នាតមធ្រយមដ្រលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងរឹងមំា ផ្តោតសកម្មភាពលើសហគ្រសខា្នាតតូចនិង
មធ្រយម ដ្រលមានសខាជាច្រើននៅតាមទីក្រងុនានា និងបន្តពង្រកីវត្តមាននៅទូទំាងប្រទ្រសជាមួយការផ្តល់នូវស្រវាកម្មធនាគារ
យ៉ាងសម្របូរប្របដល់ជនកម្ពជុាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ។

ធនាគារ ABA មានសខាចំនួន 10 នៅទូទំាងប្រទ្រស ក្នងុនោះ 7 សខា ស្ថតិនៅក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញ។ ធនាគារក៏មានសខានៅ
ក្នងុខ្រត្តសៀមរាប បាត់ដំបង និងកំពង់ចាមផងដ្ររ។ នៅក្នងុឆ្នា ំ2011 ABA បានបើកសខាធនាគារធំបំផុតរបស់ខ្លនួនៅកណា្តាល
រាជធានីភ្នពំ្រញ ដើម្របីបម្រើស្រវាដល់អតិថិជនសជីវកម្ម និងអតិថិជន VIP របស់ខ្លនួ។

ធនាគារ ABA បានទទួលពានរង្វាន់ជាធនាគារឆ្នើមប្រចំាឆ្នា ំ2011 ពីស្ថាប័ន Asian Banking & Finance Magazine ហើយធនាគារ 
ABA មានមោទនភាពក្នងុការផ្ដល់ស្រវាធនាគារជាមួយនឹងបច្ច្រកវិជា្ជាទំនើបបំផុតនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ ធនាគារក៏ផ្ដល់ជូនផងដ្ររ
នូវស្រវាធនាគារជាលក្ខណៈបុគ្គលពិស្រសដល់អតិថិជនជាឯកជន និងអតិថិជនជាក្រមុហុ៊នសជីវកម្ម។

ដោយបានបម្រើវិស័យធនាគារ Corporate និង Retail Banking នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាប្រកបដោយជោគជ័យអស់រយៈព្រលជា
ច្រើនឆ្នាមំកហើយ នៅក្នងុឆ្នា ំ2011 ធនាគារ ABA បានបង្វ្ររការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លនួទៅលើវិស័យ "អាជីវកម្មខា្នាតតូច" ក្នងុ 
គោលបំណងដើម្របីផ្ដល់ស្រវា និងល័ក្ខខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថលុ្អបំផុតដល់សហគ្រសខា្នាតតូចនិងមធ្រយម (SMEs) នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។

ផលិតផលដ្រលបានផ្តល់រួមមានៈ
• ស្រវាប្រតិបត្តកិារៈ  ប្រក់បញ្ញើចរន្ត  ឥណទានឯកសរ សច់ប្រក់ ផ្ទ្ររប្រក់ក្នងុប្រទ្រស និងអន្តរជាតិ ប័ណ្ណឥណទាន  
 និងឥណពន្ធសម្រប់ក្រមុហុ៊ន និងឯកត្តជន។ល។

• ដំណោះស្រយសម្រប់ធុរកិច្ចៈ ការប្តរូប្រក់  ស្រវាហិរញ្ញវត្ថសុម្រប់ទុនបង្វលិ  ស្រវាហិរញ្ញវត្ថសុម្រប់ទិញសមា្ភារ បរិកា្ខារ  
 និងទ្រព្រយសកម្ម ស្រវាហិរញ្ញវត្ថសុម្រប់គម្រងនានា  Trust Receipts និងឧបករណ៍ទូទាត់ផ្រស្រងៗទៀតន្រឥណទាន   
 ឯកសរ។ល។

• ផលិតផលសម្រប់អ្នកប្រើប្រស់ៈ គណនីសន្រសំ និងប្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ប្រក់កម្ចសីម្រប់ទិញផ្ទះ និងមូ៉តូ 
 ប័ណ្ណឥណទាន និងឥណពន្ធ មា៉ាសីុនដកប្រក់ស្វយ័ប្រវត្ត ិ (ATMs) ។ល។

តើ ABA ជានរណា

ធនាគារពាណិជ្ជដ្រលបាន
បង្កើតឡើងយ៉ាងរឹងមាំ

ផ្តល់ជូននូវស្រវាធនាគារ
ដ្រលមានបច្ច្រកវិជា្ជាទំនើប
បំផុតនៅប្រទ្រសកម្ពុជា
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ចំណុចសំខាន់ន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប
31.12.08 - 31.12.11 
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25.0%

13.7%
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16.2%
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ឆ្នាំ 2009 ឆ្នាំ 2010 ឆ្នាំ 2011
កើន/(ថយ) ប្រៀបធៀប 
2011 និង 2010

ការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ

Deposits
No. of a/c, '000

Deposits Dynamics, mm, $

21

7

12

18
20

22
24

26

41

122 138

161
149

166

2008 2009 2010 IQ 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011

42
60

156

2008 2009 2010 IQ 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011

171

196
186

202

Assets Dynamics, mm, $

74
80

94

97

93

100
183

26

593
719

926
1032

2008 2009 2010 IQ 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011

1456

Loans
No. of Borrowers

Loans Dynamics, mm, $

Paid-up Capital
Net Profit/Loss

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

18

23

36 36

2008 2009 2010 2011

(2.00)
(1.60)

0.04

2.00

ប្រក់បញ្ញើសរុប
ឥណទានដុល
ដើមទុន
ទ្រព្រយសកម្មសរុប
គណនីលទ្ធផល (លានដុលា្លារអាម្ររិក)
ចំណូលពីការប្រក់សុទ្ធ
ចំណូលលើសហ៊ុយ និងកម្រជើងសរ-សុទ្ធ
លទ្ធផលក្រយបង់ពន្ធ
អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុដទ្រទៀត (%) 
ប្រក់ចំណ្រញ
ចំណូលពីដើមទុនមធ្រយម 
ចំណូលពីទ្រព្រយសកម្មមធ្រយម 
កម្រិតចំណូលពីការប្រក់សុទ្ធ 
ចំណាយមិនម្រនការប្រក់ធៀបនឹងចំណូលដុល 
មូលនិធិ និងសច់ប្រក់ងយស្រួល
សច់ប្រក់ងយស្រួល 
ឥណទានសរុបធៀបនឹងប្រក់បញ្ញើ 
ទ្រព្រយសកម្មងយស្រួលធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប 
មូលធនកម្ម
អនុបាតសធនភាព 
ដើមទុនធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប 
គុណភាពទ្រព្រយសកម្ម
ឥណទានមិនដំណើរការធៀបនឹងឥណទានសរុប 
សំវិធានធនធៀបនឹងឥណទានសរុប 
ព័ត៌មានទូទៅ
ស្នាក់ការកណា្តាល និងសខា 
ចំនួនបុគ្គលិក
ចំនួនមា៉ាសុីនដកប្រក់ស្វ័យប្រវត្តិ ATM

ចំនួនមា៉ាសុីន POS

ចំនួនអ្នកផ្ញើប្រក់សរុប
ចំនួនអ្នកខ្ចីប្រក់សរុប

តារាងតុល្រយការ (លានដុលា្លារអាម្ររិក)
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ពានរង្វាន់ៈ     Cambodian Retail Bank of the Year 

គណៈកម្មការច្រករង្វាន់ៈ    Asian Banking & Finance Retail Banking Awards ប្រទ្រសសិង្ហបុរើ 

ថ្ង្រទទួលរង្វាន់ៈ     ថ្ង្រទី 20 ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ 2011

ព័ត៌មានផ្រស្រងៗ៖
ន្រះគឺជាឆ្នាទីំមួយដ្រលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថកុម្ពជុា ត្រវូបានជ្រើសរើសចូលទៅក្នងុផ្ន្រក "Retail Bank of the Year" ក្នងុប្រវត្តសិស្រ្ត
ន្រការច្រករង្វាន់របស់ Asian Banking and Finance Retail Banking Awards ។ ការត្រងតំាងត្រវូបានកំណត់ដោយដ្រគូកំពូលៗ
ន្រក្រមុហុ៊នខុសៗគា្នាជាច្រើនក្នងុទ្វបីអាសីុ (PwC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young) ។ ការវាយតម្ល្រកំណត់ទៅលើយុទ្ធសស្រ្ត 
ស្រវាកម្ម ផលិតផលរបស់អ្នកដ្រលត្រូវបានគ្រជ្រើសរើស ផ្អ្រកទៅលើភាពច្ន្រប្រឌិត ប្រសិទ្ធភាព និងថាមពល។

ពានរង្វាន់ៈ     HSBC Global Payments and Cash Management 2010 Golden Award

គណៈកម្មការច្រករង្វាន់ៈ    HSBC

ថ្ង្រទទួលរង្វាន់ៈ     ថ្ង្រទី 08 ខ្រសីហា ឆ្នាំ 2011 

ព័ត៌មានផ្រស្រងៗ៖
ពានរង្វាន់ "HSBC Global Payments and Cash Management 2010 Golden Award" បានបញ្ជាក់អំពីស្តង់ដារខ្ពស់ន្រស្រវាទូទាត់
ប្រក់អន្តរជាតិរបស់ធនាគារ ABA ក៏ដូចជាសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសច់ប្រក់ និងស្រវាអតិថិជន។

10 11

សមិទ្ធផលរបស់ធនាគារ ABA ក្នុងឆ្នាំ 2011

សខាធនាគារៈ សខាសង់ត្រល់ 

ទីតាំងៈ  មហាវិថីព្រះមុនីវង្រស រាជធានីភ្នំព្រញ 

ថ្ង្រសមោ្ពាធៈ    ថ្ង្រទី 03 ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ 2011 

ព័ត៌មានផ្រស្រងៗ៖ 
យោងតាមដំណើរការរបស់ធនាគារ ABA មានការវិវឌ្រឍយ៉ាងឆប់រហ័សនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា សខាសង់ត្រល់ថ្មមួីយត្រវូ
បានរៀបចំឡើងជាពិស្រស និងរចនាជាមជ្រឍមណ្ឌលដ៏សំខាន់សម្រប់បម្រើស្រវាអតិថិជនក្នងុគោលបំណងផ្តល់ជូននូវលទ្ធភាព
ន្រការបម្រើស្រវាធនាគារជូនដល់អតិថិជនដ្រលមានចំនួនច្រើន និងកំពុងមានការកើនឡើងជាលំដាប់របស់ធនាគារ។ 

សខាន្រះមានបរិវ្រណធំទូលាយ និងចំណតរថយន្តដ៏ងយស្រួលសម្រប់អតិថិជន និងការរៀបចំផ្ន្រកខាងក្នុង និងខាងក្រ 
បំពាក់ទៅដោយមា៉ាសុីនបច្ច្រកវិជា្ជាទំនើបៗ ព្រមទាំងបុគ្គលិកជាច្រើននាក់ដើម្របីផ្តល់ភាពងយស្រួលក្នុងការបម្រើស្រវាជូន 
អតិថិជន ក៏ដូចជាការពង្រកីផ្ន្រកផ្តល់ឥណទាន និងប្រក់បញ្ញើ ផ្ន្រកបម្រើស្រវាអតិថិជន និងមានបន្ទប់ VIP ពិស្រស ចំនួនពីរ 
សម្រប់អតិថិជន Retail Banking និងសជីវកម្ម។

សខាធនាគារៈ សខាខ្រត្តកំពង់ចាម 

ទីតាំងៈ   ផ្លូវព្រះមុនីវង្រស ខ្រត្តកំពង់ចាម 

ថ្ង្រសមោ្ពាធៈ     ថ្ង្រទី 03 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 

ព័ត៌មានផ្រស្រងៗ៖
សខាខ្រត្តកំពង់ចាម គឺជាសខាខ្រត្តទីបីន្រធនាគារ ABA ដ្រលមាននៅក្ររាជធានីភ្នពំ្រញ និងដើម្របីបំព្រញបន្ថ្រមនូវស្រចក្តី
ត្រូវការជាច្រើនក្នុងពាណិជ្ជកម្មដ្រលមានការរើកចម្រើនយ៉ាងឆប់រហ័សនៅក្នុងខ្រត្តន្រះន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។ សខាន្រះស្ថិត
នៅចំកន្ល្រងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ន្រទីរួមខ្រត្តកំពង់ចាម និងផ្តល់ជូននូវដំណើរការដ៏ងយស្រួលន្រស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្រល
មានគុណភាពខ្ពស់  និងមានផ្តល់ជូននូវស្រវាកម្មធនាគារជាច្រើនទៀតរួមទាំង ការដាក់ប្រក់ ផ្តល់ប្រក់កម្ចី ប្រក់បញ្ញើ
កាតធនាគារ និងស្រវាកម្មជាច្រើនទៀត។
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គំនិតផ្តួចផ្តើម និងការក្រលម្អ

ធនាគារ ABA ឈានចូលទៅក្នុងដំណាក់កាល និងវិធីសស្រ្តថ្មីប្រកបដោយភាពរើករាយឆ្ពាះទៅរកទមា្លាប់អនុវត្តអាជីវកម្ម
ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ។ ជាមួយនឹងការអនុវត្តយុទ្ធសស្រ្តថ្មី ធនាគារ ABA បានពង្រឹងធនធានមនុស្រស បានបង្កើត 
ទំនួលខុសត្រូវថ្មីចំពោះសង្គម និងបានបញ្ចូលវិធីសស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យថ្មីមួយ។ 

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រសជាយុទ្ធសាស្រ្ត
ជាមួយនឹងការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់យើង ដើម្របីកា្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់លំដាប់ទីមួយប្រចាំប្រទ្រសផ្ន្រកស្រវាធនាគារដ្រលអាចពឹងផ្អ្រក
បាន ងយស្រួលប្រើប្រស់ និងមានបច្ច្រកវិជា្ជាទំនើបជឿនលឿន វាគឺជាអាទិភាពរបស់យើងក្នុងការពង្រឹងធនធានមនុស្រស
របស់យើង។ តថភាពន្រះបានជួយឲ្រយធនាគារ ABA ធ្វើដំណើរឆ្ពាះទៅរកឆ្នាំមួយកាន់ត្រអស្ចារ្រយ។

គំនិតផ្តួចផ្តើម និងការក្រលម្អនានាសម្រប់ឆ្នាំ 2011 រួមមានដូចជា ការអនុវត្តការបណ្ដុះបណា្តាល និងការអភិវឌ្រឍថ្មី ការកសង 
ក្រុមការងរ ផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជ្រង និងការក្រលម្អកម្មវិធីនានាប្រកបដោយការលើកទឹកចិត្ត។ ជាផ្ន្រក 
មួយន្រសកម្មភាពទាំងន្រះ ធនាគារ ABA បានផ្តល់ការតបស្នងចំពោះភាពស្មោះត្រង់ និងលទ្ធផលការងររបស់និយោជិតក្នុង
អំឡុងព្រលប្ររព្ធពិធីជប់លៀងគម្រប់ខួបឆ្នាំទី 15 របស់ធនាគារ នៅសណា្ឋាគារសូហ្វីត្រលភ្នំព្រញ កាលពីខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ។

នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រសជាយុទ្ធសស្រ្ត (SHRM) ការរួមបញ្ចូលគា្នាន្រវិធីសស្រ្ត "សមស្របបំផុត" និង "ផ្អ្រកលើ 
ធនធាន" ត្រូវបានអនុវត្ត។ វិធីសស្រ្តពីមុនបង្កើតវប្របធម៌ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈដំណើរការជ្រើសរើស វាយតម្ល្រ ផ្តល់រង្វាន់ និង 
ការអភិវឌ្រឍ ចំណ្រកឯវិធីសស្រ្តក្រយន្រះចាត់ទុកធនធានមនុស្រសជាទ្រព្រយ និងជាប្រភពន្រអត្ថប្រយោជន៍ប្រកបដោយ
ភាពប្រកួតប្រជ្រងរបស់ធនាគារជាជាងតម្ល្រដ្រលត្រូវកាត់បន្ថយឲ្រយមកនូវកម្រិតទាបបំផុត។ 

ជាផ្ន្រកមួយន្របញ្ហាន្រះ នៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ធនាគារ ABA បានអនុវត្តប្រព័ន្ធ Balanced Scorecard ដ្រលគោលបំណងសំខាន់
គឺដើម្របីតម្រង់ទិសសកម្មភាពឆ្ពាះទៅរកទស្រសនវិស័យ និងយុទ្ធសស្រ្តរបស់ធនាគារ ABA ក្រលម្អទំនាក់ទំនងផ្ទ្រក្នុង និង 
ខាងក្រ និងពិនិត្រយ តាមដានការសម្រចលទ្ធផល ធៀបនឹងគោលដៅជាយុទ្ធសស្រ្ត។  

ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន និងនិរន្តរភាព
យើងមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់ប្រទ្រសដ្រលយើងកំពុងធ្វើសកម្មភាព។ ការរួម
ចំណ្រកជាមួយសហគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក៏មានន័យថា ការយល់ដឹង និងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាសង្គមមាន
លក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុន ដ្រលពាក់ព័ន្ធដល់យើងទាំងអស់គា្នា។

ក្នុងបរិបទន្រគោលនយោបាយឥណទាន ថា្នាក់គ្រប់គ្រងកំពូលបានប្រកាសឲ្រយប្រើស្រចក្តីណ្រនាំដ្រលដាក់កំហិតលើការ
វិនិយោគដ្រលមិនស្របតាមក្រមសីលធម៌ដូចជា ផលិតកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹង និងថា្នាំជក់ គម្រងដ្រលប៉ះពាល់
ដល់បរិស្ថាន និងអាជីវកម្មផ្ទុយនឹងសីលធម៌ដទ្រទៀត ខណៈដ្រលយើងកំពុងផ្តោតលើឧស្រសាហកម្ម និងគម្រងនានា
ដ្រលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតដល់សង្គមកម្ពុជា។

•	 ការវិនិយោគក្នុងសហគមន៍ក្នុងស្រុក
 ស្របតាមយុទ្ធសស្រ្តថ្មីន្រការកា្លាយជាធនាគារក្នុងស្រុកដ៏ពិតប្រកដមួយ ការបើកសខាធនាគារ ABA កំពង់ចាម គឺជា

 ច្រកមួយន្រការផ្តល់វត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងស្រុក តាមរយៈការផ្តល់ស្រវាផ្ញើប្រក់ និងឥណទានយ៉ាង
 ទូលំទូលាយឲ្រយដល់អាជីវកម្មកសិកម្ម អាជីវកម្មខា្នាតតូច និងមធ្រយម ព្រមទាំងឯកជន នៅក្នុងតំបន់ន្រះន្រប្រទ្រស
 កម្ពុជា។ វត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍ន្រះ ផ្តល់នូវស្រវាធនាគារដ៏សំខាន់ ដើម្របីបង្កើននូវកម្រិតការងរ បង្កើត 
 កាលានុវត្តភាព និងផ្តល់នូវលទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រប់អភិវឌ្រឍន៍សហគមន៍ ជាពិស្រសនៅតាមតំបន់ជនបទ។ ការបើក
 សខាន្រះ គឺគ្រន់ត្រជាការបើកសខាមួយប៉ុណោ្ណោះ ន្រសខាច្រើនទៀតដ្រលធនាគារ ABA បានគ្រងបើកសម្រប់
 បណា្តាឆ្នាំខាងមុខ។ 

•	 ការគាំទ្រការថ្រទាំសុខភាព
 ជាផ្ន្រកមួយន្រការប្ត្រជា្ញាចិត្តប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងចំពោះការថ្រទាំសុខភាព ធនាគារ ABA ផ្តល់អំណោយដល់កាកបាទ
 ក្រហមកម្ពុជា។ ន្រះគឺជាផ្ន្រកមួយន្រសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងសម្រប់សហគមន៍ និងប្រទ្រសជារួម។ ធនាគារ ABA 
 ក៏បានចូលរួមផងដ្ររនៅក្នុងកម្មវិធីច្រកអំណោយដ្រលមានបំណងជួយស្តោរតំបន់ជនបទដ្រលទទួលរងការខូចខាត
 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសរទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

•	 ការកសងវិស័យអប់រំ និងកីឡា
 នៅក្នុងឆ្នាំន្រះ យើងបានចាប់ផ្តើមការចូលរួមរបស់យើងជាមួយបណា្តាសកលវិទ្រយាល័យនានាក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ តាម
 រយៈការផ្តល់ការផ្លាស់ប្តូរចំណ្រះដឹងក្នុងវិស័យធនាគារ។ និយោជិតរបស់យើងបានរៀបចំសិកា្ខាសលា និងកម្មវិធីតម្រង់
 ទិសសម្រប់សិស្រសសកលវិទ្រយាល័យដើម្របីជាការត្រៀមរៀបចំតួនាទីរបស់ពួកគ្រនៅក្នុងពិភពធុរកិច្ច។

 លើសពីន្រះទៀត យើងក៏បានគាំទ្រផងដ្ររចំពោះការលើកស្ទួយ និងពង្រឹងវិស័យកីឡាតាមរយៈក្លឹបបាល់ទាត់ន្រសកល
 វិទ្រយាល័យសំខាន់មួយនៅរាជធានីភ្នំព្រញ គឺសកលវិទ្រយាល័យបៀលប្រយ។ ការគាំទ្រផ្ន្រកថវិកាចំពោះក្លឹបន្រះ ជួយ
 ជ្រមជ្រងដល់ការរៀបចំតុបត្រងជាថ្មី និងពង្រីកហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡានានា។

ការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជ្រងដ្រលកំពុងបន្តនៅក្នុងវិស័យធនាគារ ក៏ដូចជាទ្រព្រយសកម្មរបស់ធនាគារ ABA ដ្រលបាន
កើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័ស វាគឺជាកមា្លាំងចលករបណ្ដុះពង្រឹងទមា្លាប់អនុវត្តអាជីវកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនូវ
រាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់យើង។

ការត្រួតពិនិត្រយការប្រតិបត្តិតាម និងសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង មានសរៈសំខាន់បំផុតដើម្របីធ្វើការពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្រប្រសិទ្ធភាព
ន្រដំណើរការអាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ជាលទ្ធផល ក្របខ័ណ្ឌន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីធានាឲ្រយនូវការវាយតម្ល្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ន្រហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្រសារ និងហានិភ័យន្រប្រតិបត្តិការដ្រលពាក់ព័ន្ធ។ ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានចាប់ផ្តើម
តួនាទីថ្មីរបស់ខ្លួន នៅក្នុងវិស័យន្រការបង្កើតគោលនយោបាយហានិភ័យ និងការដាក់ឲ្រយអនុវត្តនូវបច្ច្រកទ្រសទំនើបក្នុង     
ការវាស់វ្រងហានិភ័យ។

ជាផ្ន្រកមួយន្រប្រព័ន្ធដឹកនាំក្រុមហ៊ុន ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល តាមរយៈប្រសិទ្ធភាព និងការណ្រនាំប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរហានិភ័យ
គឺជាអ្នកដឹកនាំគណៈកមា្មោធិការសវនកម្ម និងហានិភ័យ។

ពានរង្វាន់សម្រប់បុគ្គលិក
មានសមត្ថភាព និងស្មោះត្រង់

កម្មវិធីផ្តល់អំណោយដល់
កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង
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ដោយសម្រចបាននូវកំណើន ការពង្រីក និងប្រក់ចំណ្រញគួរឲ្រយកត់សមា្គាល់ក្នុងរយៈព្រល 15 ឆ្នាំកន្លងទៅ គណៈគ្រប់គ្រង 
និងបុគ្គលិកន្រធនាគារ ABA កំពុងសម្លឹងឆ្ពាះទៅមុខសម្រប់រយៈព្រល 15 ឆ្នាំទៀត ដើម្របីកា្លាយជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុង
វិស័យធនាគារន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។

ឆ្នា ំ2010

ឆ្នា ំ2011

 នៅក្រយរយៈព្រល 3 ឆ្នាំ ន្រការពង្រីក និងការវិនិយោគ ធនាគារ ABA សម្រចបានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។ 
 ធនាគារន្រះបានទទួលពានរង្វាន់មាសដ៏មានកិត្រយានុភាពនៅក្នុងប្រភ្រទ HSBC Global Payments and Cash 

 Management ពីធនាគារ HSBC ។

 នៅបនា្ទាប់ពីការទទួលស្គាល់ន្រះត្រមួយឆ្នាំប៉ុណោ្ណោះ ធនាគារ ABA បានកា្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដំបូងគ្របង្អស់ 
 ដ្រលត្រូវបានជ្រើសរើសជាធនាគារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំដោយស្ថាប័ន Asian Banking &  Finance Retail Banking ។

 ឆ្នាំ 2011 ក៏ជាឆ្នាំដ្រលធនាគារ ABA បានបើកមជ្រឈមណ្ឌលធនាគារដ៏ធំមួយសម្រប់អតិថិជនជាក្រុមហ៊ុនសជីវកម្ម  
 និងអតិថិជន VIP របស់ខ្លួន ដ្រលស្ថិតនៅចំកណា្តាលទីក្រុងភ្នំព្រញផងដ្ររ។ ធនាគារក៏បានបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅ
 តាមបណា្តាខ្រត្តផងដ្ររ ជាមួយនឹងការបើកសខាថ្មីមួយនៅក្រុងកំពង់ចាម។

 ជាយុទ្ធសស្រ្តថ្មីមួយ និងស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសស្ត្រសង្គមកិច្ច និងស្រដ្ឋកិច្ច ធនាគារ ABA បានបង្កើតកម្មវិធីអាជីវកម្មខា្នាត
 តូចពិស្រសមួយ ដ្រលផ្ដល់ដល់អតិថិជននូវល័ក្ខខ័ណ្ឌកាន់ត្រប្រសើរថ្រមទៀតបើប្រៀបធៀបនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  
 និងធនាគារផ្រស្រងទៀត។

 សមិទ្ធផលន្រះត្រូវបានអបអរសទរនៅក្នុងពិធីជប់លៀងខួបទី 15 របស់ធនាគារ ដ្រលចូលរួមដោយបុគ្គលិកជាង 
 200 នាក់ របស់ធនាគារនៅរាជធានីភ្នំព្រញ។

 បនា្ទាប់ពីបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាធនាគារ ABA ធនាគារដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់នូវប្រក់កម្ចីទិញម៉ូតូ និងរថយន្តជាលើកទី 1  
 នៅកម្ពុជា និងកំពុងផ្តល់ផលិតផលថ្មីៗច្រើនទៀតជាមួយអត្រការប្រក់ប្រកួតប្រជ្រង។

 បណា្តាញសខានៅរាជធានីភ្នំព្រញរបស់ ABA បានពង្រីកជាថ្មីម្ដងទៀតដោយរួមបញ្ចូលសខាមួយកន្ល្រងនៅទួលគោក  
 និងមួយកន្ល្រងទៀតនៅបូរើកីឡា។

 នៅក្នុងខ្រម្រស ឆ្នាំ 2007 ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះ Visor Group ដ្រលមានមូលដា្ឋាននៅក្នុងប្រទ្រសកាហ្រសាក់ស្ថាន
 បានទិញភាគហុ៊ន 100% របស់ធនាគារ ABA ។ បនា្ទាប់មក គឺជារយៈព្រលន្រការវិនិយោគ និងការអភិវឌ្រឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ 
 ដ្រលនាំឆ្ពាះទៅដល់ការបើកសខា "ខ្រត្ត" ដំបូងគ្របង្អស់របស់ ABA នៅេខត្តសៀមរាប។ 

 ធនាគារក៏បានចាប់ផ្ដើមពង្រីកខ្លួនចូលទៅក្នុងវិស័យ Retail Banking ។

 ស្ថិតក្រមយុទ្ធសស្រ្តពង្រីកសខា ធនាគារបានបើកសខាទី 1 នៅខ្រត្តសៀមរាប។

 ធនាគារ ABA បានបន្តពង្រីកស្រវាធនាគាររបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងការវិនិយោគដ៏ច្រើនទៅលើហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ច្រកវិជា្ជា
 របស់ធនាគារ។ លទ្ធផលន្រការវិនិយោគន្រះ គឺការបង្កើត និងដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់នូវស្រវាធនាគារតាមអុីនធឺណិតដោយ
 ប្រើបច្ច្រកវិជា្ជាទំនើបបំផុត គឺស្រវា iBank ។ ជាងន្រះទៅទៀត ABA បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ MasterCard ដ្រលនាំ
 ទៅដល់ការដាក់ពង្រយ ATM និងមា៉ាសុីន POS នៅទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា។

 បណា្តាញរបស់ធនាគារបានរើកកាន់ត្រធំបន្ថ្រមទៀត ជាមួយនឹងការបង្កើនសខាចំនួន 4 កន្ល្រងទៀតនៅក្នុងរាជធានី
 ភ្នំព្រញ និងមួយកន្ល្រងនៅខ្រត្តបាត់ដំបង។

 បានដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់កាត ATM តាមប្រព័ន្ធដ្រលទិញមកពីក្រុមហ៊ុន Compass Plus ប្រទ្រសរុស្រសុី។ 

 ការដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធធនាគារស្នលូដ្រលមានឈ្មោះថា i-FlexCube តាមរយៈការបង្កើនគុណភាពហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធកំុព្រយូទ័រ។

 

 ដោយបានឈរជើងនៅក្នុងវិស័យ Retail Banking រួចហើយ ធនាគារន្រះបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាធនាគារ ABA វិញ។

 ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររ ធនាគារក៏បានបន្ថ្រមស្រវា Visa Card ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រក ់Moneygram និងស្រវាកម្ចីអាជីវកម្មខា្នាតតូច
 ទៅក្នុងកញ្ចប់ស្រវារបស់ខ្លួន។
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សាវតារធនាគារ ABA 

ធនាគារ ABA មានប្រវត្តិជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។ ធនាគារន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1996 ក្រមឈ្មោះថា Advanced 

Bank of Asia Limited ហើយបច្ចុប្របន្ន ត្រូវបានស្គាល់ជាឈ្មោះ ABA ។ ដំបូងឡើយ ធនាគារត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីផ្ដល់
ស្រវាធនាគារពាណិជ្ជដល់អតិថិជនជាក្រុមហ៊ុនសជីវកម្មមួយចំនួនតូចប៉ុណោ្ណោះ។ ប៉ុន្ត្រ ចាប់តាំងពីកកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 
1996 មក ធនាគារមានការវិវឌ្រឍយ៉ាងច្រើន។ ខាងក្រមន្រះ គឺជាសមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដ្រលធនាគារសម្រចបាន។

ឆ្នា ំ2007

ឆ្នា ំ2008

ឆ្នា ំ2009
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លោក Askhat Azhikhanov
នាយកប្រតិបត្តិរងទី 1

ដោយបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្នាក់បណ្ឌិតផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច និង 
អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពីសកល 
វិទ្រយាល័យ City University London  លោក Askhat 

Azhikhanov បានដើរតួនាទីដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័ន
ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើននៅក្នុងប្រទ្រសកាហ្រសាក់ស្ថាន។ គាត់ 
បានចាប់ផ្ដើមអាជីពផ្ន្រកធនាគារជាមួយធនាគារជាតិ 
កាហ្រសាក់ស្ថាន នៅមុនព្រលប្ដូរទៅធ្វើការនៅក្នុង
វិស័យឯកជន ក្នុងមុខតំណ្រងជាប្រធានគ្រប់គ្រង
ទ្រព្រយសកម្ម នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Credit Suisse Kazakhstan 

ហើយបនា្ទាប់មកជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Zhetisu 

Asset Management នៅក្នុងប្រទ្រសកាហ្រសាក់ស្ថាន។ 
នៅក្នុងឆ្នាំ 2009 លោក Askhat  បានទទួលយកមុខ
តំណ្រងជានាយកប្រតិបត្តិរងទី 1 ន្រធនាគារ ABA 
ប្រចាំកម្ពុជា។ 

លោក Lee Young Ho
នាយកប្រតិបត្តិរង 

លោក Lee Young Ho ជាជនជាតិកូរ៉្រខាងត្របូង ហើយ 
លោកមានបទពិសធន៍ផ្ន្រកធនាគារជាង 3 ទសវត្រសរ៍។ 
លោក Lee បានកាន់មុខតំណ្រងគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់
ជាមួយធនាគារពាណិជ្ជនៅក្នុងប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង 
ឥណ្ឌូន្រសុី និងសហរដ្ឋអាម្ររិក។ លោកធា្លាប់ជាអ្នក 
គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ធនាគារកូរ៉្រ-អាម្ររិក ឈ្មោះ WOORI 

America Bank ។ លោក Lee ចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA 

នៅក្នុងឆ្នាំ 2007 ។
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គណៈគ្រប់គ្រង

លោក Damir Karassayev
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោក Damir Karassayev ចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA 
ដោយនាំមកជាមួយនូវបទពិសធន៍ពាណិជ្ជកម្ម និង
ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន។ លោក Damir គឺជាអតីតប្រធានផ្រសារ 
ភាគហ៊ុនកាហ្រសាក់ស្ថាន ហើយលោកបានកាន់តំណ្រង 
ជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ធំជាងគ្របំផុត
មួយរបស់ប្រទ្រសកាហ្រសាក់ស្ថាន ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Kar-Tel 
ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នរដ្ឋ ឈ្មោះ KazTrans-

Gas ។ បទពិសធន៍នៅក្រប្រទ្រសរបស់ លោក  Damir

រួមមានតំណ្រងជា ប្រធានក្រុមហ៊ុនបណា្តាញទូរស័ព្ទ
ចល័តឈានមុខគ្រនៅក្នុងប្រទ្រសន្របា៉ាល់ ឈ្មោះ
ក្រុមហ៊ុន Spice Nepal ។ លោក Damir បានចូលរួម
ជាមួយ ABA នៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ 2008 ។

លោក Madi Akmambet
នាយកប្រតិបត្តិ

ដោយបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្នាក់ MBA មកពីសកល 
វិទ្រយាល័យ City University London លោក Madi 

Akmambet មានបទពិសធន៍ខ្ពស់ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ។
លោក Madi ធា្លាប់បានកាន់មុខតំណ្រងជាន់ខ្ពស់ជា
ច្រើន ជាមួយសហគ្រសរដ្ឋន្រប្រទ្រសកាហ្រសាក់ស្ថាន
ក្នុងនោះរួមទាំង ធនាគារជាតិកាហ្រសាក់ស្ថាន បណា្តាញ 
អគ្គិសនីជាតិ និងមូលនិធិសធននិវត្តន៍រដ្ឋ។ នៅក្នុង
ឆ្នាំ 2006 លោក Madi បានប្ដូរទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ
ឯកជនវិញ ជាអនុប្រធានន្រធនាគារ Tsesnabank 
នៅក្នុងប្រទ្រសកាហ្រសាក់ស្ថាន។ បនា្ទាប់មក គាត់បាន 
ចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Visor Group នៅក្នុងឆ្នាំ 2007

ជាថា្នាក់ដឹកនាំធនាគារ Credit-Standard Bank របស់ 
ក្រមុហុ៊នន្រះ នៅក្នងុប្រទ្រស Uzbekistan។ លោក Madi 
បានចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA នៅកម្ពជុា ក្នងុឆ្នា ំ2009 ។



របា
យ

កា
រណ៍

ប
្រចា

ឆ
្នា ំ2

01
1

សាខា និងការិយាល័យធនាគារ

ស្នាក់ការធំ ភ្នំព្រញ :
 អគារល្រខ 148 មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងក្រងកង 1 ខណ្ឌចំការមន   
 រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រអប់សំបុត្រល្រខ 2277
   ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 225 333
 ទូរសរៈ (855) 23 216 333 
 អីុម្រលៈ info@ababank.com
 គ្រហទំព័រៈ www.ababank.com.kh
 SWIFT : ABAAKHPP

សខាភ្នំព្រញមាន :

1. សខាបូរើកីឡា
 ផ្លូវល្រខ 134 ក្រងនឹងផ្លូវ 169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា 
 រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
 ទូរស័ព្ទៈ (855) 98 630 585, (855) 98 203 863, (855) 98 203 869 
 ទូរសរៈ  (855) 23 999 995
 អុីម្រលៈ boreikeyla@ababank.com

2. សខាសង់ត្រល់
 អគារល្រខ 443A មហាវិថីព្រះមុនីវង្រស សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ 7 មករា 
 រាជធានីភ្នំព្រញ  ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 225 333, (855) 98 203 102
 ទូរសរៈ (855) 23 998 199
 អុីម្រលៈ central@ababank.com

3. សខាម៉ាស្រទុង
 អគារល្រខ 151 E0-E1-E2 មហាវិថីម៉ាស្រទុង សង្កាត់បឹងក្រងកង 3
 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
 ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 225 333, (855) 12 804 172, (855) 98 630 172 
 ទូរសរៈ (855) 23 216 135 
 អុីម្រលៈ maotsetoung@ababank.com

4. សខាស្តោតចាស់
 អគារល្រខ 26A E0-E1-E2 ផ្លូវល្រខ 70 សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនព្រញ 
 រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 995 304, (855)16 556 585, (855) 98 630 585 
 ទូរសរៈ (855) 23 986 514 
 អុីម្រលៈ stadechas@ababank.com 

5. សខាទឹកថា្លា
 អគារល្រខ A39-A41 មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្រសុី សង្កាត់ទឹកថា្លា ខណ្ឌឫស្រសីក្រវ
 រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 225 333, (855) 17 376 777, (855) 98 630 295
 ទូរសរៈ (855) 23 995 304 
 អុីម្រលៈ toekthla@ababank.com

6. សខាទួលគោក
 អគារល្រខ 10A ប្លុក A7E0123 និង A8E0123 ផ្លូវល្រខ 289 ក្រងនឹងផ្លូវ
 ល្រខ 516 សង្កាត់បឹងកក់ 1 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំព្រញ    
 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទៈ (855) 98 203 859, (855) 98 630 815 
 ទូរសរៈ (855) 23 883 596 
 អីុម្រលៈ toulkork@ababank.com

សខាខ្រត្តមាន :

7. សខាខ្រត្តបាត់ដំបង
 អគារល្រខៈ 205-207 ផ្លូវល្រខ 3 ភូមិកម្មករ ឃុំស្វាយប៉ា 
 ស្រុកបាត់ដំបង ខ្រត្តបាត់ដំបង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទៈ (855) 98 203 838
 ទូរសរៈ (855) 53 730 814
 អុីម្រលៈ battambang@ababank.com

8. សខាខ្រត្តកំពង់ចាម  
 អគារល្រខ 31 មហាវិថីព្រះមុនីវង្រស ភូមិ 7 ឃុំកំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម 
 ខ្រត្តកំពង់ចាម ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទៈ (855) 98 203 879 
 ទូរសរៈ (855) 42 210 575 
 អុីម្រលៈ  kampongcham@ababank.com

9. សខាខ្រត្តសៀមរាប
 អគារល្រខ A1-A2 ផ្លូវសុីវតា្ថា ឃុំស្វាយដង្គំ ស្រុកសៀមរាប 
 ខ្រត្តសៀមរាប (ផ្រសារកណា្តាល) ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទៈ (855) 63 965 434, (855) 98 630 555 
 ទូរសរៈ (855) 63 965 435
 អុីម្រលៈ siemreap@ababank.com

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង
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មា្ចាស់ភាគហ៊ុន

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

នាយកប្រតិបត្តិ

នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គណៈកមា្មោធិការសវនកម្ម

ប្រធានសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

នាយកប្រត្តិបត្តិរង

ការិយល័យគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការិយល័យត្រួតពិនិត្រយការអនុវត្តតាម

ការិយល័យរតនាគារការិយល័យគណន្រយ្រយ

ការិយល័យ
ព័ត៌មានវិទ្រយា

ការិយល័យ
ធនធានមនុស្រស ការិយល័យរដ្ឋបាល

ការិយល័យ 
ឥណទានឯកសរ

ការិយល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

គណៈកមា្មោធិការអភិវឌ្រឍអាជីវកម្ម និងផលិតផល  

ការិយល័យរដ្ឋបាលឥណទាន

ការិយល័យ
ស្រវាកម្មអតិថិជន

ការិយល័យលក់

សខាសង់ត្រល់

សខាម៉ាស្រទុង

ការិយល័យស្រវាបម្រើអតិថិជន

ស្រវាធនាគារហត្ថល្រខា

សខាស្ទឹងមានជ័យ

ការិយល័យគ្រប់
គ្រង ATM និង POS 

ការិយល័យ
ទូទាត់

ការិយល័យ
បច្ច្រកទ្រស

ការិយល័យទំនាក់ទំនងសធារណៈ  និងទីផ្រសារ

ការិយល័យគ្រប់គ្រងសច់ប្រក់

ការិយល័យប្រក់សំណង 
និងត្រួតពិនិត្រយឥណទាន

ការិយល័យផ្ទ្ររប្រក់ ការិយល័យគ្លៀររើង

គណៈកមា្មោធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសម្របត្ត ិនិងបំណុល

គណៈកមា្មោធិការឥណទាន

គណៈកមា្មោធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

អភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ

នាយកបច្ច្រកវិជា្ជា និងអភិវឌ្រឍន៍
ហ្រដា្ឋារចនាសម័្ពន្ធ

នាយកឥណទានឯកសរ និងផ្ទ្ររប្រក់

ប្រធានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

នាយកប្រត្តិបត្តិរងទី 1

នាយកឥណទាន

នាយកទីផ្រសារ

នាយកប្រតិបត្តិការសច់ប្រក់

ប្រធានស្រវាកម្មប្រើកាត

ប្រធានគ្រប់គ្រងការលក់

នាយកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

នាយកប្រចាំតំបន់

សខាបូរើកីឡា សខាទួលគោក សខាទឹកថា្លា សខាស្តោតចាស់

សខាខ្រត្តសៀមរាប សខាខ្រត្តបាត់ដំបង សខាខ្រត្តកំពង់ចាម សខាសង់ត្រល់ សខាម៉ាស្រទុង
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ធនាគារ វឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍
របស់សវនករឯករាជ្រយ សម្រប់ 
ការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទ ី31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011
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មកដល់ថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ន្រះ និងផ្អ្រកទៅលើការយល់ដឹង ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្រតុការណ៍ណាមួយដ្រលនឹងបណា្តាលឲ្រយចំនួនន្របំណុល
ដ្រលលុបចោល ឬសំវិធានធនចំពោះបំណុលជាប់សង្រស័យនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានភាពមិនគ្រប់គ្រន់រហូតដល់កម្រិតទឹកប្រក់ធំដុំ
ជាសរវន្តណាមួយនោះទ្រ។

 
ទ្រព្រយសកម្មចរន្ត
នៅមុនព្រលដ្រលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានចាត់វិធានការដ្រលមានមូលដា្ឋានសមរម្រយដើម្របីធានាថា
បណា្តាទ្រព្រយសកម្មចរន្ត ក្រពីឥណទានដ្រលមិនអាចលក់បាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា ឲ្រយបានស្មើនឹងតម្ល្រកត់ត្រនៅក្នុងបញ្ជីគណន្រយ្រយរបស់
ធនាគារ ត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្រយនៅស្មើនឹងតម្ល្រដ្រលគិតថានឹងអាចលក់បានលើទីផ្រសារ។

មកដល់ថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ន្រះ និងផ្អ្រកទៅលើការយល់ដឹង ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្រតុការណ៍ណាមួយដ្រលនឹងធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់
តម្ល្រទ្រព្រយសកម្មចរន្តនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានភាពមិនត្រឹមត្រូវធំដុំណាមួយនោះឡើយ។ 

វិធីសាស្ត្រន្រការវាយតម្ល្រ
មកដល់ថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ន្រះ និងផ្អ្រកទៅលើការយល់ដឹង ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្រតុការណ៍ណាមួយដ្រលបានកើតឡើងដ្រលធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់
ដល់ការអនុវត្តវិធីសស្ត្រដ្រលមានកន្លងមក ក្នុងការវាយតម្ល្រទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្ម នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬ 
មិនសមស្របធំដុំណាមួយនោះទ្រ។

ផ្រនទ្រព្រយអកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗទៀត 
មកដល់ថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ន្រះ គឺពុំមាន ៖
 
 (ក) ការដាក់បញ្ចាទំ្រព្រយសកម្មណាមួយរបស់ធនាគារ ដ្រលកើតមានឡើងនៅដំណាច់ការិយបរិច្ឆ្រទសម្រប់ធានាចំពោះបំណុលរបស់បុគ្គលណាមួយ ឬ

 (ខ) ផ្រនទ្រព្រយអកម្មណាមួយកើតមានឡើងចំពោះធនាគារ ចាប់តាំងពីដំណាច់ការិយបរិច្ឆ្រទ ក្រពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ធនាគារ។

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល គឺពុំមានផ្រនទ្រព្រយអកម្ម ឬទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗទៀតរបស់ធនាគារដ្រលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្ត ឬអាចនឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ច
អនុវត្តក្នុងរយៈព្រល 12 ខ្រ បនា្ទាប់ពីថ្ង្របញ្ចប់បញ្ជីន្រការិយបរិច្ឆ្រទ ដ្រលនឹងមានការប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ធំដុំ ដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការ
បំព្រញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅថ្ង្រដល់កំណត់។
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ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល មានកិត្តិយសដាក់ជូនពិនិត្រយនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បនា្ទាប់ពីបានធ្វើសវនកម្មរបស់ធនាគារ វឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ 
(លំដាប់ន្រះតទៅហៅកាត់ថា "ធនាគារ") សម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្ន ូឆ្នា ំ2011 ។

ធនាគារ វឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់
ធនាគារត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ង្រទី 25 ខ្រតុលា ឆ្នាំ 1996 ក្រមការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មល្រខ Co.322/97E នៅថ្ង្រទី 25 ខ្រតុលា 
ឆ្នាំ 1996 ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត។

សកម្មភាពចម្របង
សកម្មភាពចម្របងរបស់ធនាគារ រួមមានការធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលើរាល់សកម្មភាពធនាគារ និងការផ្តល់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្រលពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗទៀតនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា។

លទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការ និងលាភការ
លទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការសម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលនៅទំព័រទី 29 ។ 

ធនាគារពុំបានប្រកាស ឬបានបង់លាភការទ្រសម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ន្រះ។ 

ទុនបម្រុងលក្ខន្តិកៈ
ធនាគារពុំមានការបង្កើនដើមទុនទុនបម្រុងលក្ខន្តិកៈសម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ន្រះទ្រ។

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន
គណនីទុនបម្រុង និងសំវិធានធននៅក្នុងឆ្នាំន្រះពុំមានការផ្លាស់ប្តូរធំដុំជាសរវន្តទ្រ។

បំណុលជាប់សង្រស័យ និងពិបាកទារ
នៅមុនព្រលដ្រលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានចាត់វិធានការដ្រលមានមូលដា្ឋានសមរម្រយដើម្របីបញ្ជាក់ថា 
ពួកគ្របានចាត់វិធានការទាក់ទងទៅនឹងការលុបចោលបំណុលពិបាកទារ ឬការធ្វើសំវិធានធនចំពោះបំណុលដ្រលជាប់សង្រស័យ និងមានការជឿជាក់ថាបំណុល
អាក្រក់ត្រូវបានគ្រលុបចោល និងសំវិធានធនគ្រប់គ្រន់ត្រូវបានកំណត់ឡើង។

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភបិាល 
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អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
នៅក្នុងនិងរហូតដល់ចុងការិយបរិច្ឆ្រទន្រះ ពុំមានការព្រមព្រៀងណាមួយដ្រលមានធនាគារចូលរួមជាគូភាគី ក្នុងគោលបំណងជួយដល់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់
ធនាគារ ដើម្របីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដោយការទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិតបំណុលពីសមីធនាគារ ឬពីក្រុមហ៊ុនដទ្រទៀតទ្រ។

ពុំមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលណាមួយន្រធនាគារបានទទួល ឬមានសិទ្ធិនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយតាមរយៈការចុះកិច្ចសន្រយាដ្រលបានធ្វើឡើង
រវាងធនាគារ និងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ឬរវាងធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនដ្រលក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនោះជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយក្រុមហ៊ុនដ្រលក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនោះមាន
ផលប្រយោជន៍ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុធំដុំជាមួយ ដោយឡ្រកត្រប្រតិបត្តិការដូចមានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមានភារៈកិច្ចធ្វើការបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្របីចង្អុលបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពពិតប្រកដ
ន្រស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារនៅថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 និងលទ្ធផលន្រដំណើរការអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចរន្តសច់ប្រក់សម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបិទ
បញ្ជី។ ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះតម្រូវឲ្រយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលៈ

 ក) អនុវត្តនូវគោលការណ៍គណន្រយ្រយសមស្របដ្រលផ្អ្រកលើការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងសមហ្រតុផល និងប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយ 
  បនា្ទាប់នោះធ្វើការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងន្រះជានិច្ចកាល

 ខ) គោរពតាមគោលការណ៍គណន្រយ្រយ និងគោលការណ៍ណ្រនាំដ្រលតម្រូវដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងតាមស្តង់ដារគណន្រយ្រយកម្ពុជាហើយប្រសិន
  បើការស្វ្រងរកទិដ្ឋភាពពិតប្រកដតម្រូវឲ្រយប្រើវិធានដទ្រទៀតដ្រលខុសពីវិធានមុនៗ វិធានថ្មីន្រះត្រូវបានបង្ហាញ និងពន្រយល់ឲ្រយបានច្របាស់លាស់ និង  
  កំណត់បរិមាណន្រការប្រប្រួលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាគទុនិក ភាគរយន្រភាគហ៊ុនកាន់កាប ់ ចំនួនភាគហ៊ុន ក្នុងមួយហ៊ុនមានតម្ល្រ 

លោក Damir Karassayev

74.72

%

74.72

1,000 ដុលា្លារអាម្ររិក

26,900

26,900

24 25

ការផ្លាស់ប្តូរន្រហ្រតុការណ៍
មកដល់ថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ន្រះ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រធនាគារពុំបានដឹងពីហ្រតុការណ៍ណាមួយដ្រលមិនបានវ្រកញ្រកនៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ ឬក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដ្រលនឹងបណា្តាលឲ្រយមានតួល្រខណាមួយដ្រលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនមិនត្រឹមត្រូវធំដុំណាមួយនោះឡើយ។

ប្រការមិនធម្មតា
តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល លទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ពុំមានការប៉ះពាល់ធំដុំដោយប្រការ 
ឬកិច្ចការជំនួញ ឬព្រឹត្តការណ៍ណាមួយដ្រលមានលក្ខណៈជាសរវន្ត និងមិនធម្មតានោះទ្រ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមានមតិថា ពុំមានប្រការកិច្ចការជំនួញ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដ្រលមានលក្ខណៈជាសរវន្ត និងមិនធម្មតា បានកើតមានឡើងនៅក្នុងចនោ្លាះព្រល
រវាងថ្ង្របិទបញ្ជីន្រការិយបរិច្ឆ្រទ និងថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ន្រះដ្រលអាចនាំឲ្រយប៉ះពាល់ជាសរវន្តដល់លទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារក្នុងឆ្នាំដ្រលបានរាយការណ៍
ន្រះ។

សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដ្រលបានបម្រើការក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ និងនាថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ន្រះរួមមានៈ

  លោក Damir Karassayev ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
  លោក Nurlan Tokobayev អគ្គនាយកឯករាជ្រយ
  លោក Madi Akmambet អគ្គនាយក/នាយកប្រតិបត្តិ
  លោក Yermek Mazhekenov អគ្គនាយកឯករាជ្រយ

ភាគហ៊ុនកាន់កាប់ដោយអភិបាល
បណា្តាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល តំណាងឲ្រយភាគទុនិករបស់ធនាគារនៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ និងនាថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ន្រះរួមមានៈ

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 
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យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានភា្ជាប់របស់ ធនាគារ វឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ (លំដាប់ន្រះតទៅហៅ កាត់ថា "ធនាគារ") ដ្រលរួមមានតារាងតុល្រយការ
 នាការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ព្រមទាំងគណនីលទ្ធផលរបាយការណ៍ចរន្តមូលនិធិរបស់ភាគទុនិក របាយការណ៍ចរន្តសច់ប្រក់ន្រឆ្នាំខាងលើ និង គោល
ការណ៍គណន្រយ្រយសង្ខ្របសំខាន់ៗ និងកំណត់សមា្គាល់ផ្រស្រងៗទៀត។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ថា្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកទទួលការខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំ និងការបង្ហាញទិដ្ឋភាពពិតប្រកដន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយយោងទៅតាមស្តង់ដារគណន្រយ្រយកម្ពុជា និង
គោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ ការទទួលខុសត្រូវន្រះរួមបញ្ចូលៈ ការរៀបចំ ការអនុវត្ត និងការរក្រសាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងមួយដ្រលមាន
សរៈសំខាន់ក្នុងការរៀបចំ និងការបង្ហាញទិដ្ឋភាពពិតប្រកដន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលគា្មោនកំហុសឆ្គងជាសរវន្ត (ដូចជាកំហុសឆ្គងដោយសរការក្ល្រងបន្លំ 
ឬការភាន់ច្រឡំ) និងការជ្រើសរើស និងអនុវត្តគោលការណ៍គណន្រយ្រយដ្រលសមរម្រយ និងការបា៉ាន់ស្មោនគណន្រយ្រយដ្រលសមស្របទៅតាមកាលៈទ្រសៈ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករឯករាជ្រយ
យើងខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការអះអាងបញ្ច្រញមតិលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះ ដោយផ្អ្រកទៅលើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មគណន្រយ្រយដោយ 
អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិន្រកម្ពុជា និងតម្រូវការរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ គោលការណ៍ទាំងន្រះតម្រូវឲ្រយយើងខ្ញុំអនុវត្តតាមតម្រូវការន្រក្រម
សីលធម៌និងគ្រង និងបំព្រញការងរសវនកម្មដើម្របីទទួលនូវការធានាយ៉ាងសមហ្រតុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានកំហុសឆ្គងជាសរវន្តទ្រ។

សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំរួមមាន ការអនុវត្តនីតិវិធីទាំងឡាយដើម្របីទទួលបាននូវភស្តុតាង ដ្រលទាក់ទងទៅនឹងបរិមាណទឹកប្រក់ និងការបង្ហាញព័ត៌មានទាំងឡាយនៅ
ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ នីតិវិធីដ្រលយើងខ្ញុំបានជ្រើសរើសមានការពឹងផ្អ្រកទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់សវនករ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការវាយតម្ល្រលើហានិភ័យ
លើភាពខុសឆ្គង សរវន្តន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលអាចកើតច្រញពីការក្ល្រងបន្លំ ឬការភាន់ច្រឡំ។ ក្នុងការវាយតម្ល្រលើហានិភ័យន្រះ យើងខ្ញុំក៏បានពិនិត្រយលើ
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំ និងការបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពពិតប្រកដន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដើម្របីគ្រងនីតិវិធីសវនកម្មដ្រល
សមស្រប ប៉ុន្ត្រនីតិវិធីសវនកម្មនោះមិនអាចយកមកធ្វើជាមូលដា្ឋានក្នុងការបញ្ច្រញមតិលើប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារទ្រ។ 

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ

ជូនចំពោះភាគទុនិក និងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ធនាគារ វឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់
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 គ) រក្រសាទុកនូវបញ្ជីគណន្រយ្រយឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាព

 ឃ)  រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អ្រកលើមូលដា្ឋាននិរន្តរភាពន្រដំណើរការអាជីវកម្ម លើកល្រងត្រក្នុងករណីមិនសមរម្រយក្នុងការសន្មតថា ធនាគារនឹង
  បន្តធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននាព្រលអនាគត និង

 ង)  ត្រួតពិនិត្រយ និងដឹកនាំធនាគារឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាពលើរាល់ការសម្រចចិត្ត និងចំណាត់ការសំខាន់ៗដ្រលប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការ និងដំណើរការធនាគារ  
  ហើយត្រូវប្រកដថាកិច្ចការន្រះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធានាអះអាងក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថា ធនាគារបានអនុវត្តនូវរាល់តម្រូវការដូចមានច្រងខាងលើ។

ស្រចក្តីអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារដ្រលមានភា្ជាប់ ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្របីចង្អុលបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពពិតប្រកដន្រស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ
នាថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 និងលទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចរន្តសច់ប្រក់សម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់នាថ្ង្រខាងលើ ដោយអនុលោមទៅ
តាមស្តង់ដារគណន្រយ្រយកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ត្រូវបានអនុម័តសម្រចដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។ 

ចុះហត្ថល្រខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដោយ ៖

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោក Madi Akmambet
នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ
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របា
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01
1

តារាងតុល្រយការ 
សម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011

កំណត់សមា្គាល់ភា្ជាប់ត្រូវអានជាមួយរបាយការណ៍ន្រះ

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15

16

27.1

9,345,698
24,571,756
17,019,727
73,019,511

-
26,756,635

1,921,517
1,307,318
1,831,971

155,774,133

122,401,589
9,775 

1,290,331
 

123,701,695

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

32,072,438

155,774,133

6,542,151

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

813,818,279

668,893,963
54,078

7,156,987

676,105,028

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

137,713,251

813,818,279

37,031,455

 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

201,490,042

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

167,394,164

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

34,095,878

201,490,042

  9,168,471

ទ្រព្រយសកម្ម
សច់ប្រក់ 
សមតុល្រយជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងទៀត
ប្រក់តម្កល់តាមច្របាប់នៅធនាគារជាតិ
ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានចំពោះអតិថិជន-សុទ្ធ
មូលធនវិនិយោគ
មូលប័ត្រវិនិយោគ
ទ្រព្រយសកម្មអរូបី 
អចលនទ្រព្រយ 
ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងទៀត

សរុបទ្រព្រយសកម្ម

ទ្រព្រយអកម្ម និងដើមទុន

ទ្រព្រយអកម្ម
ប្រក់បញ្ញើអតិថិជន និងធនាគារ
សំវិធានធនពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ
ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ

សរុបទ្រព្រយអកម្ម

ដើមទុន និងទុនបម្រុង
ដើមទុន
លទ្ធផលបង្គរ

សរុបដើមទុន និងទុនបម្រុង

សរុបទ្រព្រយអកម្ម និងដើមទុន

កិច្ចសន្រយាឥណទាន

អនុញ្ញាតឲ្រយច្រញផ្រសព្វផ្រសាយ និងចុះហត្ថល្រខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារ

2011 2010

ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់
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សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ រួមមានផងដ្ររនូវការវាយតម្ល្រលើភាពសមស្របន្រគោលការណ៍គណន្រយ្រយដ្រលបានប្រើប្រស់ និងការបា៉ាន់ស្មោនសំខាន់ៗដ្រលធ្វើឡើង
ដោយថា្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងការវាយតម្ល្រលើភាពគ្រប់គ្រន់ន្រការបង្ហាញព័ត៌មានទាំងឡាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដ្រលយើងខ្ញុំបានទទួលមានភាពគ្រប់គ្រន់ និងសមហ្រតុសមផល ដើម្របីជាមូលដា្ឋានក្នុងការបញ្ច្រញមតិរបស់យើងខ្ញុំ។

មតិរបស់សវនករឯករាជ្រយ
យើងខ្ញុំមានមតិថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានភា្ជាប់ន្រះបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវពិតប្រកដ នូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសរវន្តទាំងអស់លើស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ 
នៅថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ព្រមទាំងលទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចរន្តសច់ប្រក់របស់ធនាគារ សម្រប់ដំណាច់ឆ្នាំដ្រលបានកន្លងទៅ ដោយស្រប
ទៅតាមស្តង់ដារគណន្រយ្រយកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានភា្ជាប់ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រប់រង្វង់សមត្ថកិច្ចន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់
ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះពុំមានគោលបំណងធ្វើការបង្ហាញពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចរន្ត
សច់ប្រក់ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍គណន្រយ្រយ និងការអនុវត្តគណន្រយ្រយដ្រលទទួលស្គាល់ជាទូទៅនៅក្រប្រទ្រស និងរង្វង់សមត្ថកិច្ចដោយឡ្រក
ពីប្រទ្រសកម្ពុជាទ្រ។

ក្នុងនាម ម៉ូរើសុន កាក់ និង អាសូស្រយ្ររ
ក្រុមហ៊ុនគណន្រយ្រយជំនាញ និងសវនកម្មប្រតិស្រុត

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

Key KAK
ដ្រគូផ្ន្រកគ្រប់គ្រង

Morison Kak & Associés
សវនករចុះបញ្ជី

ថ្ង្រទី 19 ខ្រមីនា ឆ្នាំ 2012

អគារ 25 ផ្លូវ 360 (ទល់មុខស្ថានីយទូរទស្រសន៍អប្រសរា) សង្កាត់បឹងក្រងកង 1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទៈ + 855 23 218 994 ទូរសរៈ + 855 23 218 993      អីុម្រលៈ mka.audit@morisonkak.com      គ្រហទំព័រៈ www.morisonkak.com

A Member of MORISON INTERNATIONAL, a Global Association of Independent Professional Firms     
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របាយការណ៍ន្រការប្រប្រួលសមតុល្រយ
សម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011

កំណត់សមា្គាល់ភា្ជាប់ត្រូវអានជាមួយរបាយការណ៍ន្រះ

សមតុល្រយនៅថ្ង្រទី 01 មករា 2010

ដើមទុនបានបង់

លទ្ធផលន្រការិយបរិច្ឆ្រទ

សមតុល្រយនៅថ្ង្រទី 31 ធ្នូ 2010

សមតុល្រយនៅថ្ង្រទី 01 មករា 2011

លទ្ធផលន្រការិយបរិច្ឆ្រទ

សមតុល្រយនៅថ្ង្រទី 31 ធ្នូ 2011

សមតុល្រយនៅថ្ង្រទី 31 ធ្នូ 2011 (ពាន់រៀល)

 (3,966,125)

-   

38,563

(3,927,562)

(3,927,562)

  2,023,440

 (1,904,122)

(7,690,749)

 19,033,875 

13,000,000 

38,563

32,072,438 

 32,072,438 

  2,023,440 

 34,095,878

137,713,251

 23,000,000 

13,000,000 

-

36,000,000 

36,000,000

 -

  

  36,000,000 

145,404,000

ដើមទុន

ដុលា្លារអាម្ររិក

លទ្ធផលបង្គរ

ដុលា្លារអាម្ររិក

សរុប

ដុលា្លារអាម្ររិក

របាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
សម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011

30 31

6,911,038

(3,639,101)

3,271,937

1,544,386

809,688

(1,823,999)

(2,504,682)

(944,598)

352,732

(220,905)

131,827 

(93,264)

38,563 

52,940,110

(27,159,222)

 

25,780,888

8,467,020

1,167,481

(8,358,698)

(12,877,027)

(2,388,107)

 

11,791,557

 

(2,953,216)

 

8,838,341

(665,668)

 

8,172,673

17

18

19

20

21

22

23

7

2  4

 13,107,232 

  (6,724,244)

6,382,988

    2,096,316 

289,052

  (2,069,497)

(3,188,172)

     (591,262)

2,919,425

     (731,175)

    2,188,250

     (164,810)

    2,023,440

ចំណូលការប្រក់

ចំណាយការប្រក់

ចំណូលពីការប្រក់សុទ្ធ

ចំណូលលើសហ៊ុយ និងកម្រជើងសរ-សុទ្ឋ

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ

បៀវត្រស និងសហ៊ុយបុគ្គលិកដទ្រទៀត

ចំណាយលើប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ

រម្លស់លើអចលនទ្រព្រយ

លទ្ធផលពីប្រតិបត្តិការមុនសំវិធានធន

សំវិធានធនសម្រប់ឥណទានជាប់សង្រស័យ

លទ្ធផលមុនបង់ពន្ធ

ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ

លទ្ធផលក្រយបង់ពន្ធ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់

កំណត់សមា្គាល់ភា្ជាប់ត្រូវអានជាមួយរបាយការណ៍ន្រះ

អនុញ្ញាតឲ្រយច្រញផ្រសព្វផ្រសាយ និងចុះហត្ថល្រខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារ

លោក Madi Akmambet
នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ

ថ្ង្រទី 19 ខ្រមីនា ឆ្នាំ 2012
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កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011

1.  លក្ខណៈទូទៅ 
 ធនាគារ វឌ្រឍនៈអាសុី ចំកាត់ (លំដាប់ន្រះតទៅហៅកាត់ថា "ធនាគារ") ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ង្រទី 25 ខ្រតុលា ឆ្នាំ 1996 ដោយមាន  
 បញ្ជីការពាណិជ្ជកម្មល្រខ Co.322/97E នៅថ្ង្រទី 25 ខ្រតុលា ឆ្នាំ 1996 ដ្រលផ្តល់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ហើយបានចាប់ផ្តើមដំណើរការអាជីវកម្មនៅថ្ង្រទី 25 
 ខ្រតុលា ឆ្នាំ 1996 ។

  សកម្មភាពចម្របងរបស់ធនាគារ រួមមានការធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលើរាល់សកម្មភាពធនាគារ និងការផ្តល់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗទៀតក្នុង
 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ធនាគារបានទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណអចិន្ត្រយ៍ល្រខ 14 ពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅថ្ង្រទី 28 ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2006 ។

 ទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារស្ថិតនៅផ្ទះល្រខ 148 ផ្លូវព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងក្រងកង 1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 ធនាគារមានបុគ្គលិកចំនួន 224 នាក់ នៅដំណាច់ឆ្នាំ 2011 (ឆ្នាំ 2010 : 197 នាក់)។

 ពុំមានការប្រប្រួលជាសរវន្តណាមួយក្នុងសកម្មភាពចម្របងរបស់ធនាគារ នាការិយបរិច្ឆ្រទន្រះ។

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្រយច្រញផ្រសព្វផ្រសាយ ដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល នៅថ្ង្រទី 19 ខ្រមីនា ឆ្នាំ 2012 ។

2.  គោលការណ៍គណន្រយ្រយសង្ខ្របសំខាន់ៗ
 គោលការណ៍គណន្រយ្រយជាចម្របងត្រូវបានកំណត់ និងអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រម។ គោលការណ៍ទាំងន្រះត្រូវបានគ្រអនុវត្ត
 ដូចៗគា្នា ចំពោះគ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទទាំងអស់ដ្រលបានបង្ហាញ លើកល្រងត្រមានល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវណាមួយច្រងផ្ទុយពីន្រះ។

 2.1  មូលដ្ឋានន្រការរៀបចំ
  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមសន្មតិកម្មតម្ល្រដើម ដោយអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ធនាគារជាតិ
  ន្រកម្ពុជា និងស្តង់ដារគណន្រយ្រយកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា "CAS")។ ក្នុងការអនុវត្ត CAS ធនាគារអនុវត្តផងដ្ររនូវស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា  
  (ហៅកាត់ថា "CFRS") ល្រខ 7 និយយអំពីការបង្ហាញឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ វិធានន្រះមានលក្ខណៈខុសពីស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ   
  ដ្រលតម្រូវឲ្រយវាស់វ្រងឥណទាន និងគណនីត្រូវទទួលតាមថ្ល្រដើមរម្លស់ដោយប្រើវិធីសស្ត្រអត្រការប្រក់ពិតប្រកដចំពោះរាល់លម្អៀងរវាងតម្ល្រ
  ដើមគ្រ និងតម្ល្រដល់កាលកំណត់ដោយកាត់បន្ថយសំវិធានធនសម្រប់ការចុះតម្ល្រ ឬការប្រមូលឥណទានមកវិញមិនបាន។ 

  ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយស្របទៅតាមស្តង់ដារគណន្រយ្រយ ដ្រលមានការក្រតម្រូវដោយគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា  
  តម្រូវឲ្រយប្រើការបា៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងប្រសើរ និងការសន្មតដោយសមហ្រតុផលដ្រលមានឥទ្ធិពលលើការរាយការណ៍តួល្រខន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅ
  ថ្ង្រចប់នាការិយបរិច្ឆ្រទ និងកំណត់សមា្គាល់។ ការបា៉ាន់ប្រមាណទាំងន្រះមានមូលដា្ឋានលើព័ត៌មានច្របាស់លាស់ដ្រលមានស្រប់ និងការយល់ដឹងរបស់ថា្នាក់ 
  ដឹកនាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពបច្ចុប្របន្ន។ ដូច្ន្រះ លទ្ធផលជាក់ស្ត្រងចុងក្រយអាចមានភាពខុសគា្នាពីការបា៉ាន់ប្រមាណទាំងនោះ។ 

របាយការណ៍ចរន្តសាច់ប្រក់
សម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011
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ចរន្តសច់ប្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

សច់ប្រក់សុទ្ធបានពី/(ប្រើក្នុង) ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

ចរន្តសច់ប្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទ្រព្រយសកម្មអរូបី

ការទិញអចលនទ្រព្រយ

សច់ប្រក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ

ចរន្តសច់ប្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

មូលធនវិនិយោគ

ដើមទុនបានបង់

សច់ប្រក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

បម្របម្រូលសច់ប្រក់ និងសច់ប្រក់សមមូល

សច់ប្រក់ និងសច់ប្រក់សមមូលនៅដើមការិយបរិច្ឆ្រទ

សច់ប្រក់ និងសច់ប្រក់សមមូលនៅចុងការិយបរិច្ឆ្រទ

តំណាងដោយ ៖

សច់ប្រក់

សមតុល្រយជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងទៀត

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់

កំណត់សមា្គាល់ភា្ជាប់ត្រូវអានជាមួយរបាយការណ៍ន្រះ
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  •	 CIAS 36 (វិសធនកម្ម) "ការអន់ថយទ្រព្រយសកម្ម"
   វិសធនកម្មស្តង់ដារពោលថា នៅព្រលតម្ល្រទីផ្រសារដកថ្ល្រដើមលក់ ត្រូវបានគណនាតាមមូលដា្ឋានលំហូរសច់ប្រក់ដ្រលបានបញ្ចុះថ្ល្រ ការបង្ហាញ
   ជាសមមូលន្រវិធីគណនាតាមតម្ល្រប្រើប្រស់គួរត្រូវបានធ្វើឡើង។

  •	 CIAS 39 " លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុៈ ការទទួលស្គាល់ និងការវាស់វ្រង"
   ស្តង់ដារបានបង្កើតគោលការណ៍សម្រប់ការទទួលស្គាល់ និងវាស់វ្រងទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចសន្រយាមួយចំនួនដើម្របីទិញ  
   ឬលក់ធាតុមិនម្រនជាហិរញ្ញវត្ថុ។ ការយក  CIAS 39 មកប្រើប្រស់ និងបណា្តាលឲ្រយមានការក្រសម្រួលឡើងវិញចំពោះគោលការណ៍គណន្រយ្រយលើ
   លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រមៈ

   ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានឲ្រយអតិថិជន
   ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានឲ្រយអតិថិជន គឺបច្ចុប្របន្នដាក់នៅក្នុងតារាងតុល្រយការ តាមប្រក់ដើម និងការប្រក់នៅសល់ដកចំនួនជម្រះច្រញពីបញ្ជី   
   និងសំវិធានធន សម្រប់ឥណទានបាត់បង់។ ក្រម CIAS 39 ជាដំបូងឥណទាន និងគណនីត្រូវទទួល គឺត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមតម្ល្រទីផ្រសារ   
   ដ្រលជាសច់ប្រក់ក្នុងការផ្តល់ ឬទិញលក់ឥណទានដោយរួមបញ្ចូលថ្ល្រដើមប្រតិបត្តិការ និងបនា្ទាប់មកត្រូវបានវាស់វ្រងតាមវិធីសស្រ្តថ្ល្រដើម 
   រម្លស់ដោយប្រើប្រស់អត្រការប្រក់ប្រសិទ្ធភាព។ 
 
   ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់លក់
   បច្ចុប្របន្នន្រះធនាគារបង្ហាញទ្រព្រយសកម្មសម្រប់លក់នៅក្នុងតារាងតុល្រយការ នៅក្នុងតម្ល្រដើមដ្រលនៅសល់ក្នុងបញ្ជី ដកចំនួនជម្រះច្រញពីបញ្ជី   
   និងចំនួនអន់ថយន្រទ្រព្រយសកម្មនោះ។ ក្រម CIAS 39 ទ្រព្រយសកម្មសម្រប់លក់ជាដំបូងគ្រទទួលស្គាល់តាមតម្ល្រទីផ្រសារដ្រលជាតម្ល្រសច់ប្រក់
   រួមជាមួយថ្ល្រប្រតិបត្តកិារហើយបនា្ទាប់មកត្រវូបានវាស់វ្រងតាមតម្ល្រទីផ្រសារដ្រលចំណ្រញ និងខាតត្រវូបានទទួលស្គាល់នៅក្នងុរបាយការណ៍លទ្ធផល
   ពិស្តោរដោយមិនរាប់បញ្ចូលការខាតបង់បណា្តាលមកពីភាពអន់ថយ និងការខាត និងចំណ្រញពីអត្រប្តូរប្រក់ឡើយ រហូតដល់ល្រងទទួលស្គាល់
   ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុនោះត្រម្តង។ ប្រសិនបើទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់លក់ត្រូវបានកំណត់ថាមានភាពអន់ថយ ការចំណញ និងខាតបង្គរពីគ្រ
   មុនដ្រលបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលពិស្តោរ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។ ការប្រក់ត្រូវបានធ្វើការ
   គណនា ដោយប្រើប្រស់វិធីសស្ត្រការប្រក់ប្រសិទ្ធភាព។

    ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្រលរក្រសាទុករហូតដល់កាលអវសន
    បច្ចុប្របន្នន្រះធនាគាររក្រសាទុកនូវទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់កាលអវសន នៅក្នុងតារាងតុល្រយការតាមតម្ល្រ ដើមចុះក្នុងបញ្ជី បូកនឹងការប្រក់   
    ដកចំនួនជម្រះច្រញពីបញ្ជី និងភាពអន់ថយ។ ក្រម CIAS 39 ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្រលរក្រសាទុករហូតដល់កាលអវសន ដំបូងត្រូវត្រទទួលស្គាល់  
    តាមតម្ល្រទីផ្រសារ រួមបញ្ចូលថ្ល្រប្រតិបត្តិការផ្ទាល់នឹងបន្ថ្រម ហើយបនា្ទាប់មកត្រូវបានវាស់វ្រងតាមថ្ល្រដើមរម្លស់ ដោយប្រើប្រស់វិធីសស្ត្រការប្រក់
    ប្រសិទ្ធភាព។ 
 
    ប្រក់បញ្ញើពីធនាគារ និងអតិថិជន
    បច្ចុប្របន្នធនាគារធ្វើការវាស់វ្រងប្រក់បញ្ញើពីធនាគារ និងអតិថិជនតាមចំនួនទឹកប្រក់បញ្ញើ។ CIAS 39 តម្រូវឲ្រយធ្វើការវាស់វ្រងទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ   
    (ដ្រលរួមមានប្រក់បញ្ញើពីធនាគារ និងអតិថិជន) តាមថ្ល្រដើមរម្លស់។
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  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានភា្ជាប់ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រប់រង្វង់សមត្ថកិច្ចន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយពុំមានគោលបំណងធ្វើការបង្ហាញ  
  ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចរន្តសច់ប្រក់ ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍គណន្រយ្រយ និងការ 
  អនុវត្តគណន្រយ្រយដ្រលទទួលស្គាល់ជាទូទៅនៅក្រប្រទ្រស និងរង្វង់សមត្ថកិច្ចដោយឡ្រកពីប្រទ្រសកម្ពុជាទ្រ។

 2.2 ស្តង់ដរ និងបំណកស្រយថ្មី 
  ពុំមានស្តង់ដារ វិសធនកម្មលើស្តង់ដារដ្រលមានស្រប់ និងបំណកស្រយបានចូលជាធរមាន នៅដំណាច់ការិយបរិច្ឆ្រទហិរញ្ញវត្ថុថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ 
  ឆ្នាំ 2011 នោះទ្រ។

  នៅថ្ង្រទី 28 ខ្រសីហា ឆ្នាំ 2009 ក្រុមប្រឹក្រសាគណន្រយ្រយជាតិ បានប្រកាសដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់នូវស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជា (ហៅ    
  កាត់ថា "CIFRS") ដ្រលផ្អ្រកលើស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិទាំងមូល។ ស្ថាប័នដ្រលមានការទទួលខុសត្រូវជាសធារណៈ ត្រូវត្ររៀបចំ
  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយយោងតាមស្តង់ដារ CIFRS សម្រប់ដើមការិយបរិច្ឆ្រទ ឬបនា្ទាប់ពីការិយបរិច្ឆ្រទនៅថ្ង្រទី 01 ខ្រមករា ឆ្នាំ 2012 ។

  ខាងក្រមន្រះ គឺជាស្តង់ដារគណន្រយ្រយអន្តរជាតិកម្ពុជា ហៅកាត់ថា "CIAS "  ឬ CIFRS និងវិសធនកម្មលើស្តង់ដារដ្រលមានស្រប់ ដ្រលធា្លាប់បានបះ 
  ផ្រសាយមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធ និងគឺជាបទបញ្ញត្តិសម្រប់ដើមការិយបរិច្ឆ្រទ ឬបនា្ទាប់ពីការិយបរិច្ឆ្រទនៅថ្ង្រទី 01 ខ្រមករា ឆ្នាំ 2012 ប៉ុន្ត្រធនាគារមិនទាន់
  បានប្រើប្រស់មុននៅឡើយទ្រ ៖

  •			 CIAS 1 (បានក្រសម្រួល) "ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ"
   ស្តង់ដារដ្រលបានក្រសម្រួល ហាមឃាត់ការបង្ហាញចំពោះគណនីចំណូល និងចំណាយ (ឧទាហរណ៍ៈ បម្របម្រួលមូលធនមិនម្រនភាគទុនិក)   
   នៅក្នុងរបាយការណ៍បម្របម្រួលមូលធន។ រាល់បម្របម្រួលមូលធនមិនម្រនភាគទុនិក នឹងត្រូវតម្រូវឲ្រយបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។   
   អង្គភាពអាចជ្រើសរើសបានក្នុងការបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលត្រមួយ (ឧទាហរណ៍ របាយការណ៍លទ្ធផលពិស្តោរ) ឬបង្ហាញរបាយការណ៍
   ពីរ (ឧទារហរណ៍របាយការណ៍លទ្ធផល និងរបាយការណ៍លទ្ធផលពិស្តោរ)។ អង្គភាពដ្រលធ្វើការក្រ ឬចាត់ថា្នាក់ឡើងវិញលើព័ត៌មានប្រៀបធៀប 
    គឺតម្រូវឲ្រយបង្ហាញតារាងតុល្រយការដ្រលបានក្រសម្រួលនៅដើមការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលធ្វើការប្រៀបធៀប។ ស្តង់ដារដ្រលបានក្រសម្រួលក៏បានបញ្ជាក់
   នូវសកា្តោនុពលការទូទាត់ទ្រព្រយអកម្ម ដោយការបះផ្រសាយមូលធន គឺមិនទាក់ទងនឹងការកំណត់ចាត់ថា្នាក់ន្រទ្រព្រយអកម្ម ជាទ្រព្រយអកម្មចរន្ត ឬ  
   ទ្រព្រយអកម្មរយៈព្រលវ្រងនោះទ្រ។

  •			 CIAS 24 (បានក្រសម្រួល) "ការបង្ហាញភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ"
   CIAS 24 ត្រូវបានក្រសម្រួលដោយៈ (ក) ជួយសម្រួលនិយមន័យន្រសម្ព័ន្ធញាតិឲ្រយកាន់ត្រងយយល់បញ្ជាក់ឲ្រយកាន់ត្រយល់នូវខ្លឹមសរដ្រលចង់បាន  
   និងលុបបំបាត់ភាពមិនសុីចង្វាក់គា្នាពីនិយមន័យ និង (ខ) ផ្តល់នូវការលើកល្រងលើផ្ន្រកខ្លះចំពោះតម្រូវការបង្ហាញសម្រប់អង្គភាពនានាដ្រលពាក់ 
   ព័ន្ធនឹងរដា្ឋាភិបាល។

	 	 •	 CIAS 32 "លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៖ ការបង្ហាញ" 
   គោលបំណងន្រស្តង់ដារន្រះ គឺបង្កើតគោលការណ៍សម្រប់បង្ហាញលិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាទ្រព្រយអកម្ម ឬមូលធន ហើយនិងសម្រប់ទូទាត់ទ្រព្រយ 
   សកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ វាអនុវត្តចំពោះការចាត់ថា្នាក់ន្រលិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទៅជាទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រព្រយអកម្ម
   ហិរញ្ញវត្ថុ និងលិខិតុបករណ៍មូលធន ក៏ដូចជាការចាត់ថា្នាក់ទៅលើការប្រក់ ភាគលាភ ខាត និងចំណ្រញដ្រលពាក់ព័ន្ធ ដោយមើលតាមទស្រសនវិស័យ
   របស់អ្នកច្រញផ្រសាយលិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



របា
យ

កា
រណ៍

ប
្រចា

ឆ
្នា ំ2

01
1

 2.3 ការបកស្រយរូបិយប័ណ្ណបរទ្រស

  ក. រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណដ្រលត្រូវបង្ហាញ

    ធាតទុាងំអសន់ៅក្នងុរបាយការណហ៍រិញ្ញវត្ថរុបសធ់នាគារ ត្រវូបានគ្រវាសវ់្រងដោយប្រើប្រសរ់បូយិបណ័្ណន្រស្រដ្ឋកចិ្ចជាចម្របងដ្រលធនាគារប្រតបិត្ត ិ 
    (“រូបិយប័ណ្ណគោល’’)។
      
     ប្រក់រៀលជារូបិយប័ណ្ណជាតិន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។ ក៏ប៉ុន្ត្រដោយហ្រតុថា ធនាគារមានប្រតិបត្តិការភាគច្រើនជាប្រក់ដុលា្លារអាម្ររិក និងធ្វើការកត់ត្រ
    បញ្ជីគណន្រយ្រយរបស់ខ្លួន និងបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាប្រក់ដុលា្លារអាម្ររិក ដ្រលជារូបិយប័ណ្ណគោល និងជារូបិយប័ណ្ណដ្រលត្រូវ
    បង្ហាញ ពីព្រះរូបិយប័ណ្ណន្រះឆ្លុះបញ្ចាំងភាពជាក់ស្ត្រងន្រសកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចទៅតាមប្រតិបត្តិការ និងកាលៈទ្រសៈរបស់ធនាគារ។ អនុលោមទៅ 
    តាមតម្រូវការរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា រាល់គណនីទ្រព្រយសកម្ម ទ្រព្រយអកម្ម និងគណនីលទ្ធផលជារូបិយប័ណ្ណបរទ្រសនៅចុងការិយបរិច្ឆ្រទត្រូវ
    បានប្តូរទៅជាប្រក់រៀល ដោយប្រើអត្រប្តូរប្រក់ជាផ្លូវការដ្រលបានប្រកាសដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា នៅចុងការិយបរិច្ឆ្រទន្រះ ពោលគឺ 1 ដុលា្លារ
     អាម្ររិក ស្មើនឹង 4,039 រៀល (ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2010 ស្មើនឹង 4,053 រៀល)។ តួល្រខជាប្រក់រៀលន្រះត្រូវបានរៀបចំដើម្របីអនុលោមទៅតាមតម្រូវ
    ការរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ចំពោះការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រប៉ុណោ្ណោះ ហើយមិនត្រូវយកមកបកស្រយថាជាតួល្រខដ្រលត្រូវបាន 
    ឬអាចត្រូវបាន ឬនាព្រលអនាគតនឹងត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រក់ដុលា្លារអាម្ររិកតាមអត្រប្តូរប្រក់ន្រះ ឬអត្រផ្រស្រងៗទៀតបានឡើយ។ 

  ខ.  ប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្រយ 
    ទ្រព្រយសកម្ម និងអកម្មជារូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងពីប្រក់ដុលា្លារ ត្រូវបានប្តូរទៅជាដុលា្លារអាម្ររិកដោយប្រើអត្រប្តូរប្រក់ជាផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិន្រ
    កម្ពុជានៅចុងការិយបរិច្ឆ្រទ។ រាល់ប្រតិបត្តិការចំណូលចំណាយជារូបិយប័ណ្ណបរទ្រសក្រពីប្រក់ដុលា្លារ ត្រូវបានប្តូរទៅជាដុលា្លារអាម្ររិកដោយ
    ប្រើអត្រប្តូរប្រក់នៅថ្ង្រប្រតិបត្តិការ។ ភាពខុសគា្នាន្រអត្រប្តូរប្រក់ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងគណនីលទ្ធផល។

  2.4 ព័ត៌មានស្តីពីវិនិយោគ
   ធនាគារមានដំណើរការអាជីវកម្មត្រមួយប៉ុណោ្ណោះ គឺក្នុងវិស័យធនាគារពាណិជ្ជ និងក្នុងដ្រនភូមិសស្ត្រត្រមួយគត់គឺនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ 
 
  2.5 សាច់ប្រក់ និងសាច់ប្រក់សមមូល
   សច់ប្រក់ និងសច់ប្រក់សមមូល រួមមានសមតុល្រយដ្រលមានកាលកំណត់តិចជាងរយៈព្រល 3 ខ្រ ចាប់ពីថ្ង្រទិញ ដោយរួមបញ្ចូលសច់ប្រក់សុទ្ធ   
   សមតុល្រយនៅធនាគារជាតិ ដ្រលមិនមានការទប់ស្កាត់នឹងសមតុល្រយនៅធនាគារនានា។ 
 
  2.6 ប្រក់តម្កល់តាមច្របាប់នៅធនាគារជាតិ
   ប្រក់តម្កល់តាមច្របាប់ រួមមានមូលនិធិបម្រុង និងប្រក់តម្កល់នៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាដោយអនុលោមទៅតាមច្របាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និង
   ហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រក់តម្កល់តាមច្របាប់ មិនអាចយកមកប្រើប្រស់សម្រប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រទ្រ ហើយពុំត្រូវបានចាត់ទុកជាចំណ្រកន្រសច់ប្រក់ 
   និងសច់ប្រក់សមមូលក្នុងការគណនារបាយការណ៍ចរន្តសច់ប្រក់។  
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    ការអន់ថយន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
    បច្ចុប្របន្នធនាគារធ្វើទៅតាមការចាត់ថា្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធនដូចដ្រលបានតម្រូវតាមប្រកាសល្រខ ធ7-09-074 ចុះថ្ង្រទី 25 ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2009   
    ដ្រលបានបះផ្រសាយដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ដូចបានបង្ហាញក្នុងកំណត់សមា្គាល់ 2.8 ន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ CIAS 39 តម្រូវឲ្រយធនាគារធ្វើ
    ការវាយតម្ល្រនៅគ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍នីមួយៗ ថាតើមានភស្តុតាងលម្អៀងដ្រលថាទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្រុមន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
    ត្រូវទទួលភាពខូចខាតដ្ររឬទ្រ តាមមូលដា្ឋានវាយតម្ល្រទ្រព្រយសកម្មនីមួយៗ ឬតាមមូលដា្ឋានវាយតម្ល្រទ្រព្រយសកម្មជាក្រុម។ ការបាត់បង់ បណា្តាលមក  
    ពីភាពអន់ថយត្រូវបានវាស់វ្រងរវាងភាពខុសគា្នាន្រតម្ល្រទ្រព្រយសកម្មចុះបញ្ជី និងតម្ល្របច្ចុប្របន្នន្រលំហូរសច់ប្រក់ដ្រលបា៉ាន់ស្មោនទុកនាព្រលអនាគត
           (ដោយមិនរួមបញ្ចលូឥណទានបាត់បង់នាព្រលអនាគតដ្រលមិនទាន់កើតមាននៅឡើយ) ដោយបញ្ចះុទ្រព្រយសកម្មតាមថ្ល្រអត្រការប្រក់ប្រសិទ្ធភាព។
    សម្រប់គោលបំណងន្រការវាយតម្ល្រលើភាពអន់ថយរបស់ទ្រព្រយសកម្មជាក្រមុទ្រព្រយសកម្មត្រវូបានដាក់ជាក្រមុផ្អ្រកលើលក្ខណៈហានិភ័យឥណទាន
    ប្រហាក់ប្រហ្រលគា្នា។

    ចំណូលការប្រក់ និងចំណាយការប្រក់
    បច្ចុប្របន្នធនាគារទទួលស្គាល់ចំណូលការប្រក់ និងចំណាយការប្រក់លើមូលដា្ឋានគ្រឹះបង្គរ នៅអត្រដ្រលបានចុះកិច្ចសន្រយាលើកល្រងត្រព្រល
    ដ្រលមានមន្ទលិខា្លាងំទៅលើការប្រមូលយកមកវិញ នោះការប្រក់នឹងត្រវូព្រយួររហូតដល់ទទូលស្គាល់តាមមូលដា្ឋានសច់ប្រក់ ។ CIAS 39 តម្រវូឲ្រយទទួល
    ស្គាល់ចំណូលដ្រលមានការប្រក់ និងចំណាយការប្រក់សម្រប់លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ទៅតាមវិធីសស្ត្រអត្រការប្រក់ប្រសិទ្ធភាព។  
    សម្រប់ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្រុមន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្រលទទួលរងភាពអន់ថយ ចំណូលការប្រក់ គឺត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមកម្រិត
    អត្រការប្រក់ប្រើប្រស់ក្នងុការបញ្ចះុតម្ល្រន្រលំហូរសច់ប្រក់នាព្រលអនាគត ក្នងុគោលបំណងសម្រប់វាស់វ្រងការបាត់បង់បណា្តាលមកពីភាព
    អន់ថយ។

   • CIFRS 7 (ធ្វើវិសធនកម្ម) “លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការបង្ហាញ“
    ស្តង់ដារដ្រលបានក្រសម្រួល តម្រូវឲ្រយធ្វើការបង្ហាញតាមការវាស់វ្រងតម្ល្រទីផ្រសារ និងហានិភ័យសច់ប្រក់ងយស្រួល។ ដោយទ្រប្រកការធ្វើ
    វិសធនកម្ម តម្រូវឲ្រយបង្ហាញតម្ល្រទីផ្រសារតាមកម្រិតន្រការវាស់វ្រងតម្ល្រទីផ្រសារតាមលំដាប់មានដូចខាងក្រមៈ 

    •			 ថា្នាក់ទី 1 -  សម្រង់ថ្ល្រ (មិនទាន់ក្រតម្រូវ) ក្នុងទីផ្រសារសកម្មសម្រប់ទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មដូចៗគា្នា។
    •	 ថា្នាក់ទី 2 -  ធាតុចូលក្រពីសម្រង់ថ្ល្រដ្រលបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងថា្នាក់ទី 1 ដ្រលអាចធ្វើការសង្ក្រតបានចំពោះទ្រព្រយសកម្ម ឬទ្រព្រយអកម្ម
      ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ហើយនិង
    •	 ថា្នាក់ទី 3 -  ធាតុចូលសម្រប់ទ្រព្រយសកម្ម ឬទ្រព្រយអកម្មដ្រលមិនផ្អ្រកលើទិន្ន័យទីផ្រសារដ្រលអាចសង្ក្រតបាន។

  •	 CIFRS 9  “លិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ”
   ស្តង់ដារបានបង្កើតគោលការណ៍សម្រប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលនឹងបង្ហាញនូវព័ត៌មានដ្រលមានសរៈសំខាន់ និងការ 
   ពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកប្រើប្រស់ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់ការបា៉ាន់ស្មោនទឹកប្រក់របស់ខ្លួន ព្រលវ្រលា និងភាពមិនពិតប្រកដន្រលំហូរសច់ប្រក់
   នាព្រលអនាគតរបស់អង្គភាព។ CIFRS 9 បញ្ជាក់ពីមូលដា្ឋានសម្រប់ការចាត់ថា្នាក់ និងការវាស់វ្រងទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចសន្រយាកូន
   កាត់។ មូលដា្ឋានទាំងន្រះតម្រូវឲ្រយទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវបាន ៖ (ក)ចាត់ចំណាត់ថា្នាក់លើមូលដា្ឋានន្រទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គភាព
   សម្រប់គ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងលក្ខណៈលំហូរសច់ប្រក់ជាប់កិច្ចសន្រយាន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ (ខ) វាស់វ្រងដំបូងតាមតម្ល្រទីផ្រសារ
   បូកថ្ល្រដើមប្រតិបត្តិការ ក្នុងករណីទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនស្របតាមតម្ល្រទីផ្រសារតាមរយៈចំណ្រញ ឬខាត និង (គ) វាស់វ្រងជាបន្តបនា្ទាប់តាមថ្ល្រ
   ដើមរម្លស់ ឬតម្ល្រទីផ្រសារផ្អ្រកលើការចាត់ថា្នាក់ទ្រព្រយសកម្ម។ ក្រពីស្តង់ដារ និងការធ្វើវិសធនកម្មន្រស្តង់ដារដ្រលមានស្រប់ផ្រស្រងៗបានគូសបញ្ជាក់
   ខាងលើស្តង់ដារការធ្វើវិសធនកម្ម និងបំណកស្រយលើស្តង់ដារដ្រលមានស្រប់ដ្រលបានច្រញផ្រសាយជាធរមានសម្រប់ដើមការិយបរិច្ឆ្រទ ឬ   
   បនា្ទាប់ពីការិយបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី 01 ខ្រមករា ឆ្នាំ 2011 គឺមិនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការធនាគារទ្រ។

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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 2.9 កិច្ចសន្រយាឥណទានក្រតារាងតុល្រយការ
  ក្នុងដំណើរការន្រមុខជំនួញធម្មតារបស់ខ្លួន ធនាគារបានធ្វើកិច្ចសន្រយាឥណទានក្រតារាងតុល្រយការផ្រស្រងៗដូចជាឥណទានតាមកិច្ចសន្រយា លិខិត
  ឥណទាន និងលិខិតធានា។ គោលការណ៍គណន្រយ្រយ និងសំវិធានធនសម្រប់ខ្ទង់ទាំងន្រះ មានលក្ខណៈដូចគា្នានឹងគោលការណ៍ដូចមានច្រងសម្រប់
  ការឲ្រយខ្ចីចងការ និងបុរ្រប្រទានចំពោះអតិថិជនខាងលើ។ សំវិធានធនជាក់លាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះខ្ទង់ឥណទានក្រតារាងតុល្រយការល្គឹកណា   
  ការខាតបង់អាចកើតមាន។ 
 

 2.10  មូលប័ត្រវិនិយោគ
  មូលប័ត្រវិនិយោគ គឺត្រូវបានកត់ត្រនៅក្នុងតារាងតុល្រយការ រួមមានប្រក់ដើមនៅសល់ និងការប្រក់ដោយដកច្រញនូវចំនួនណាមួយដ្រលបានលុបច្រញ  
  និងសំវិធានធន។ 
 

 2.11  អចលនទ្រព្រយ
  អចលនទ្រព្រយត្រូវបានកត់ត្រតាមតម្ល្រដើមដោយដកបន្ថយនូវរម្លស់បង្គរ និងការខាតបង់ដោយសរការចុះន្រតម្ល្រ។ តម្ល្រដើមរាប់បញ្ចូលចំណាយផ្រស្រងៗ 
  ដ្រលទាក់ទងផ្ទាល់នឹងការទិញអចលនទ្រព្រយ។ 

  តាមករណីជាក់ស្ត្រង ថ្ល្រដើមបន្តបនា្ទាប់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតម្ល្រយោង ឬទទួលស្គាល់ជាទ្រព្រយសកម្មមួយផ្រស្រងទៀត ត្រនៅព្រលដ្រលអត្ថប្រយោជន៍  
  ស្រដ្ឋកិច្ចទៅអនាគតដ្រលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ្រព្រយនោះនឹងហូរចូលមកធនាគារ និងថ្ល្រដើមន្រធាតុនោះ អាចត្រូវបានវាស់វ្រងដោយជឿទុកចិត្តបាន។ 
  រាល់ការជួសជុល និងការថ្រទាំ ត្រូវបានកត់ត្រក្នុងគណនីលទ្ធផលនៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលការជួសជុល និងថ្រទាំនោះបានកើតឡើង។

  បន្ទុករម្លស់ត្រូវបានគណនាតាមវិធីរម្លស់ស្មើភាគ ដើម្របីកាត់បន្ថយតម្ល្រទ្រព្រយសកម្មតាមរយៈអាយុកំណត់របស់វាដ្រលអាចប្រើប្រស់បានក្នុងអត្រ
  រម្លស់ប្រចាំឆ្នាំដូចតទៅ ៖

 2.7 ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានចំពោះអតិថិជន
  ឥណទានដ្រលបានផ្តល់ដោយធនាគារតាមរយៈការប្រគល់ប្រក់ដោយផ្ទាល់ទៅអតិថិជននៅថ្ង្រកំណត់ ត្រូវបានចំណាត់ថា្នាក់ជាការឲ្រយខ្ចីចងការ និង
  បុរ្រប្រទាន។ ការឲ្រយខ្ចីចងការ និងបុរ្រប្រទានន្រះត្រូវបានកត់ត្រ យោងតាមសមតុល្រយដ្រលនៅសល់ និងការប្រក់ ដោយដកច្រញនូវសំវិធានធនលើ
  ឥណទានដ្រលបាត់បង់ និងតួល្រខន្រកម្ចីដ្រលលុបចោល។ ការប្រក់ព្រយួរទុកសំដៅទៅការប្រក់បង្គរលើឥណទានដ្រលបានធ្វើចំណាត់ថា្នាក់ ទៅជា
  ក្រមស្តង់ដារជាប់សង្រស័យ ឬឥណទានអាក្រក់។

 2.8 សំវិធានធនលើឥណទានដ្រលបាត់បង់
  សំវិធានធនលើឥណទានដ្រលបាត់បង់ត្រូវបានផ្អ្រកលើការចាត់ថា្នាក់ និងសំវិធានធនដ្រលណ្រនាំដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាតាមប្រកាសល្រខ 
  ធ7-09-074 ចុះថ្ង្រទី 25 ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2009 ។ សំវិធានធនត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះហានិភ័យជាក់លាក់លើឥណទាននីមួយៗដ្រលត្រូវបានវាយតម្ល្រ និង
  ចំណាត់ថា្នាក់ជា 5 គឺឥណទានធម្មតា ឃា្លាំមើល ក្រមស្តង់ដារ ជាប់សង្រស័យ និងបាត់បង់ ដោយពុំមានការគិតគូទៅលើតម្ល្រវត្ថុធានា (ដោយឡ្រកត្រ   
  វត្ថុធានាជាសច់ប្រក់)។
  
  ស្រចក្តីណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាតម្រូវឲ្រយមានការចាត់ថា្នាក់ និងកម្រិតសំវិធានធន ដូចតទៅ ៖

  

  
  ការលើកល្រងលើកម្រិតសំវិធានធនអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើធនាគារអាចបង្ហាញភស្តុតាងជាក់ស្ត្រងតាមករណីនីមួយៗថា ទ្រព្រយសម្របត្តិដ្រលបានដាក់ 
  ជាវត្ថុបញ្ចាំមានតម្ល្រទីផ្រសារពិតប្រកដដ្រលបានទទួលស្គាល់ដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ 
 
  អនុលោមទៅតាមស្រចក្តីណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ឥណទានហួសកាលកំណត់ត្រូវបានកំណត់ថាប្រក់ដើមសរុបនៅសល់ នៅព្រលដ្រល   
  ប្រក់ដើម ឬការប្រក់ហួសកាលកំណត់។
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ធម្មតា

ឃា្លាំមើល

ក្រមស្តង់ដារ

ជាប់សង្រស័យ

បាត់បង់

សំវិធានធនទូទៅ

សំវិធានធនជាក់លាក់

សំវិធានធនជាក់លាក់

សំវិធានធនជាក់លាក់

សំវិធានធនជាក់លាក់

 1%

3%

20%

50%

100%

ដំណើរការដោយអនុលោមតាមកិច្ចសន្រយា

លើសពីសមសិបថ្ង្រ

លើសពីកៅសិបថ្ង្រ

លើសពីប្រំមួយខ្រ

លើសពីមួយឆ្នាំ

ចំណាត់ថា្នាក់ ប្រភ្រទន្រការធ្វើសំវិធានធន កម្រិតសំវិធានធនហួសកាលកំណត់

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

10% - 33%

16.6% - 33%

33%

20%

ក្រលម្អអគារ

កុំព្រយូទ័រ និងឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្រយា   

សមា្ភារការិយល័យ     

យនយន្ត  



របា
យ

កា
រណ៍

ប
្រចា

ឆ
្នា ំ2

01
1

40 41

  ចំពោះគណនីឥណទានដ្រលបានចំណាត់ថា្នាក់ថា ពុំមានដំណើរការសងការកត់ត្រចំណូលពីការប្រក់ត្រូវបានផ្អាករហូតដល់មានសំណងជា
  សច់ប្រក់វិញ។ គណនីឥណទានផ្តល់ទៅអតិថិជនត្រូវបានចំណាត់ថា្នាក់ជាឥណទានពុំមានដំណើរការសងក្នុងករណីសំណងមានការយឺតយ៉ាវ
  ចាប់ពី 90 ថ្ង្រឡើងទៅ។
 
  ចំណាយការប្រក់លើប្រក់បញ្ញើ និងប្រក់កម្ចីត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមមូលដា្ឋានប្រក់បង្គរ។ 

 2.15  ចំណូលកម្រឈ្នួល និងប្រក់កម្រជើងសារ 
  ចំណូលកម្រពីកិច្ចសន្រយាឥណទាន និងកម្រជើងសរត្រូវបានទទួលស្គាល់លើមូលដា្ឋានជាក់ស្ត្រងតាមប្រតិបត្តិការនៅព្រលដ្រលស្រវាត្រូវបានបំព្រញ  
  និងសម្រចបានចប់សព្វគ្រប់។ ចំណូលកម្រឈ្នួលលើឥណទានតាមកិច្ចសន្រយា និងលិខិតធានាលើស្រវាផ្រស្រងៗដ្រលបានផ្តល់ឲ្រយអតិថិជនត្រូវបាន
  ទទួលស្គាល់ជាចំណូលដោយផ្អ្រកទៅលើការប្រងច្រកតាមកាលវ្រលា។ 
 
  កម្រលើស្រវា និងកម្រលើប្រតិបត្តិការត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចំណូលនៅព្រលកម្ចីត្រូវបានផ្តល់ឲ្រយអតិថិជន។ 
 

 2.16 ការជួលតាមកិច្ចសន្រយាប្រតិបត្តិការ 
  ការជួលដ្រលចំណ្រកហានិភ័យជាក់លាក់ និងផលកម្មសិទ្ធិត្រូវបានរក្រសាទុកដោយភាគីមា្ចាស់ទ្រព្រយត្រូវបានចាត់ថា្នាក់ជាការជួលតាមកិច្ចសន្រយាប្រតិបត្តិ  
  ការ។ ការទូទាត់ដ្រលបានធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រការជួលទៅតាមកិច្ចសន្រយាប្រតិបត្តិការត្រូវបានកត់ត្រក្នុងគណនីលទ្ធផលជាចំណាយស្មើភាគ
  សម្រប់អំឡុងព្រលន្រកិច្ចសន្រយាជួល។ 
 

  2.17 សំវិធានធន
  សំវិធានធនត្រវូបានកត់ត្រ ល្គកឹណាធនាគារមាននៅបច្ចបុ្របន្ននូវកាតព្វកិច្ចស្របច្របាប់ ឬវាទរហិត ដ្រលបានកើតឡើងជាលទ្ធផលន្រព្រតឹ្តកិារណ៍ពីអតីតកាល 
  ដោយត្រវូប្រើប្រស់ធនធានស្រដ្ឋកិច្ចដើម្របីទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះ ហើយចំនួនប្រក់ន្រកាតព្វកិច្ចនោះអាចធ្វើការបា៉ាន់ប្រមាណបានដោយគួរឲ្រយជឿជាក់បាន។

  នៅព្រលមានកាតព្វកិច្ចប្រហាក់ប្រហ្រលគា្នាជាច្រើន កម្រិតន្រលំហូរច្រញដើម្របីទូទាត់កាតព្វកិច្ចទាំងនោះ ត្រូវបានកំណត់ដោយគិតទៅលើចំណាត់ថា្នាក់
  កាតព្វកិច្ចទាំងមូល។

  សំវិធានធនត្រូវបានគ្រវាស់ស្ទង់តាមតម្ល្របច្ចុប្របន្នន្រចំណាយដ្រលរំពឹងថានឹងត្រូវការ ដើម្របីទូទាត់កាតព្វកិច្ចដោយប្រើអត្រអប្របហាមុនបង់ពន្ធ ដើម្របីឆ្លុះ  
  បញ្ចាំងការវាយតម្ល្រទីផ្រសារបច្ចុប្របន្នន្រតម្ល្រព្រលវ្រលាទឹកប្រក់ និងហានិភ័យជាក់លាក់ផ្រស្រងៗន្រកាតព្វកិច្ចនោះ។ ការកើនឡើងន្រសំវិធានធនដោយសរ 
       ព្រលវ្រលាដ្រលបានកន្លងផុត ត្រូវបានកត់ត្រជាចំណាយការប្រក់។ 
 

  តម្ល្រយោងរបស់ទ្រព្រយសកម្មត្រូវបានកាត់បន្ថយភា្លាមមកត្រឹមតម្ល្រអាចស្រង់មកវិញបានរបស់វា ប្រសិនបើតម្ល្រយោងមានចំនួនធំជាងតម្ល្របា៉ាន់ស្មោនដ្រល 
  អាចស្រង់មកវិញបាន។ តម្ល្រអាចស្រង់មកវិញបាន គឺជាតម្ល្រខ្ពស់ជាងគ្ររវាងតម្ល្រទីផ្រសារសមស្របដកច្រញសហ៊ុយលក់ និងតម្ល្រប្រើប្រស់របស់វា។ 
 
  ធាតុន្រអចលនទ្រព្រយនីមួយៗត្រូវបានឈប់ទទួលស្គាល់ នៅព្រលមានការលក់/ដកច្រញ ឬនៅព្រលពុំមានអត្ថប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ចទៅអនាគត ត្រូវបាន
  រំពឹងទុកពីការប្រើប្រស់របស់វា ឬការលក់/ដកច្រញរបស់វា។ ចំណ្រញ និងខាតត្រូវបានកំណត់ឡើងដោយប្រៀបធៀបទឹកប្រក់ទទួលបានជាមួយតម្ល្រ
  យោងនៅសល់ក្នុងគណន្រយ្រយ និងត្រូវបានកត់ត្រក្នុងគណនីលទ្ធផល។

 2.12  ទ្រព្រយសកម្មអរូបី 
  ទ្រព្រយសកម្មអរូបី ដ្រលរួមមានអាជា្ញាប័ណ្ណកុំព្រយូទ័រ កម្មវិធី និងតម្ល្រដ្រលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានកត់ត្រតាមតម្ល្រដើមដោយដកបន្ថយរម្លស់បង្គរ។ អាជា្ញាប័ណ្ណ
  កុំព្រយូទ័រ កម្មវិធីដ្រលបានទិញត្រូវបានចាត់ជាទ្រព្រយសកម្មដោយផ្អ្រកតាមតម្ល្រដើមដ្រលបានទិញដើម្របីប្រើប្រស់។ ទ្រព្រយសកម្មអរូបីត្រូវបានធ្វើរម្លស់
  តាមវិធីរម្លស់ស្មើភាគក្នុងអត្រ 5% ទៅ 10% ប្រចាំឆ្នាំ។
 
  តម្ល្រដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថ្រទាំកុំព្រយូទ័រ កម្មវិធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចំណាយនៅព្រលដ្រលកើតឡើង។

 2.13 សំវិធានធនលើទ្រព្រយសកម្មពុំម្រនហិរញ្ញវត្ថុ 
  ទ្រព្រយសកម្មទាំងឡាយណាដ្រលមិនមានអាយុកាលប្រើប្រស់កំណត់ មិនត្រូវបានគ្រធ្វើរម្លស់ទ្រ និងត្រូវបានគ្រធ្វើត្រស្ត៍ប្រចាំឆ្នាំរកការអន់ថយរបស់វា។  
  ទ្រព្រយសកម្មដ្រលត្រូវធ្វើរម្លស់ ត្រូវបានគ្រត្រួតពិនិត្រយដើម្របីកំណត់ការអន់ថយ នៅព្រលដ្រលព្រឹត្តិការណ៍ ឬការផ្លាស់ប្តូរកាលៈទ្រសៈណាមួយចង្អុល
  បង្ហាញថាតម្ល្រចុះបញ្ជីនឹងមិនអាចប្រមូលមកវិញបាន។ ការខាតបង់លើការអន់ថយត្រូវបានគ្រទទួលស្គាល់តាមចំនួនលម្អៀងតម្ល្រចុះបញ្ជីន្រទ្រព្រយនោះ 
  ធៀបជាមួយតម្ល្រដ្រលអាចស្រង់បានមកវិញ ប្រសិនបើតម្ល្រចុះបញ្ជីធំជាងតម្ល្រដ្រលអាចស្រង់មកវិញបាន។ តម្ល្រដ្រលអាចស្រង់បានមកវិញ គឺជាតម្ល្រ
  មួយណាដ្រលខ្ពស់ជាងរវាងតម្ល្រទីផ្រសារន្រទ្រព្រយនោះ ដកចំណាយដើម្របីលក់ និងតម្ល្រកំពុងប្រើប្រស់។

  ការខាតបង់ដ្រលបណា្តាលមកពីការអន់ថយន្រទ្រព្រយសកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានដាក់ចូលជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណូលនៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ
  ដ្រលវាកើតឡើង។ ការកាត់ត្របញ្ចា្រសន្រការខាតបង់បណា្តាលមកពីការអន់ថយ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងកម្រិតតម្ល្រដ្រលនៅសល់ ដោយមិនលើស
  ពីតម្ល្រក្នុងបញ្ជីដ្រលបានកំណត់ ដករាជទិយទាន និងរម្លស់ដ្រលមុនព្រលទទួលស្គាល់ការខាតបង់ន្រះ។

 2.14 ចំណូល និងចំណាយការប្រក់ 
  ចំណូលបានមកពីការប្រក់លើការឲ្រយខ្ចីចងការ និងបុរ្រប្រទានចំពោះអតិថិជន និងប្រក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ព្រមទាំងធនាគារនានាត្រូវបាន
  ទទួលស្គាល់លើមូលដា្ឋានប្រក់បង្គរលើកល្រងត្រឥណទានដ្រលមានការសង្រស័យថា ពុំធានាទទួលបាននូវការទូទាត់សងវិញ។ ក្នុងករណីន្រះ ការប្រក់
  ពុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រក់ចំណូលទ្រ។ 
 

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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 (ក) ការខាតបង់លើការអន់ថយន្រឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន 
  ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឲ្រយគោរពតាមការប្រងច្រកចំណាត់ថា្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធនតាមប្រកាសល្រខ ធ7-09-074. ប្រ.ក. ចុះថ្ង្រទី 25 ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2009  
  ស្តីពីការប្រងច្រកចំណាត់ថា្នាក់ទ្រព្រយសកម្ម និងសំវិធានធននៅក្នុងធនាគារ និងវិទ្រយាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដ្រលច្រញដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ ធនាគារជាតិ
  ន្រកម្ពុជាតម្រូវឲ្រយធនាគារពាណិជ្ជទាំងឡាយធ្វើចំណាត់ថា្នាក់ឥណទាន បុរ្រប្រទាន និងទ្រព្រយសកម្មប្រហាក់ប្រហ្រលរបស់ខ្លួនជា 5 ថា្នាក់ ហើយកម្រិត
  អប្របបរមាន្រសំវិធានធនជាក់លាក់តាមបទបញ្ញត្តិត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអាស្រ័យលើការធ្វើចំណាត់ថា្នាក់ពាក់ព័ន្ធ ដោយមិនគិតដល់ទ្រព្រយសកម្មដ្រល
  ត្រូវបានដាក់ជាវត្ថុបញ្ចាំ។ ក្នុងគោលបំណងប្រងច្រកចំណាត់ថា្នាក់ឥណទាន តម្រូវឲ្រយធនាគារពិចារណាទៅលើហានិភ័យ និងកតា្តោពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដ្រល 
  អាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពសងរបស់ “អ្នកខ្ចី” ។

 (ខ) ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ

  ពន្ធត្រូវបានគ្រគណនាតាមមូលដា្ឋានបំណកស្រយបច្ចុប្របន្នន្របទបញ្ញត្តិពន្ធដារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បទបញ្ញត្តិទាំងអស់ន្រះមានការផ្លាស់ប្តូរ
  ពីមួយគ្រទៅមួយគ្រ ហើយការសម្រចជាចុងក្រយលើចំនួនពន្ធនឹងធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីមានការត្រួតពិនិត្រយចុងក្រយដោយអាជា្ញាធរពន្ធដារ។ 
 
  នៅព្រលដ្រលលទ្ធផលពន្ធចុងក្រយខុសគា្នាពីចំនួនដ្រលបានកត់ត្រពីដំបូង ភាពលម្អៀងន្រះនឹងធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ និង
  សំវិធានធនលើពន្ធពន្រយារនៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទហិរញ្ញវត្ថុដ្រលការកំណត់ពន្ធបានធ្វើឡើង។ 

4. សាច់ប្រក់

សច់ប្រក់ក្នុងដ្រ

ខ្ទង់សច់ប្រក់កំពុងប្រមូល

8,247,026 

1,098,672

 

9,345,698

38,376,518

544,962

38,921,480

 9,501,490 

         134,925

9,636,415

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

 2.18 ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញន្រការិយបរិច្ឆ្រទ និងពន្ធយោងទៅការិយបរិច្ឆ្រទក្រយ 
  ចំណាយពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញសម្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ រួមមានពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញន្រការិយបរិច្ឆ្រទ និងពន្ធយោងទៅការិយបរិច្ឆ្រទក្រយ។   
  ពន្ធត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាចំណាយក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ។ ពន្ធក្រពីពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញត្រូវបានកត់ត្រជាចំណាយប្រតិបត្តិការ។ 

  ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញន្រការិយបរិច្ឆ្រទ គឺជាពន្ធដ្រលត្រូវបានគណនាតាមមូលដា្ឋានប្រក់ចំណ្រញជាប់ពន្ធ ដោយគណនាតាមអត្រពន្ធជាធរមាន   
  ឬអត្រពន្ធ ដ្រលគិតថាជាធរមាននៅថ្ង្របិទបញ្ជី ដោយអនុលោមទៅតាមច្របាប់ពន្ធដារន្រកម្ពុជា។
 
  ពន្ធយោងទៅការិយបរិច្ឆ្រទក្រយ ត្រូវបានគណនាដោយប្រើវិធីសស្រ្តទ្រព្រយអកម្ម ទៅលើភាពលម្អៀងជាបណោ្តាះអាសន្នរវាងមូលដា្ឋានគិតពន្ធន្រតម្ល្រ 
  យោងន្រទ្រព្រយសកម្ម និងអកម្ម ធៀបនឹងតម្ល្រដ្រលបានរាយការណ៍ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ តម្ល្រដ្រលបានកំណត់ ចំពោះពន្ធយោងទៅការិយបរិច្ឆ្រទ
  ក្រយមានមូលដា្ឋានលើការព្រយាករណ៍លើការសម្រចបាន ឬការទូទាត់ន្រតម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយសកម្ម និងអកម្មដោយប្រើអត្រពន្ធដ្រលបានកំណត់នៅ 
  ថ្ង្របិទបញ្ជី។
 
  ពន្ធសកម្មយោងទ្រព្រយសកម្មទៅការិយបរិច្ឆ្រទក្រយ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ត្រក្នុងករណីដ្រលរំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលចំណ្រញជាប់ពន្ធនាព្រលអនាគត 
  ដើម្របីកាត់កងជាមួយពន្ធសកម្មយោងទៅការិយបរិច្ឆ្រទក្រយនោះ។ ពន្ធយោងទ្រព្រយសកម្មទៅការិយបរិច្ឆ្រទក្រយត្រូវបានកាត់បន្ថយក្នុងករណីដ្រល
  ល្រងមានការរំពឹងថាអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធនោះអាចនឹងប្រើប្រស់បានទៀត។

 2.19 ភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ 
  ភាគីនីមួយៗត្រូវបានសមា្គាល់ជាសម្ព័ន្ធញាតិរវាងគា្នា ល្គឹកណាភាគីណាមួយអាចត្រួតត្រភាគីមួយទៀត ឬអាចជះឥទ្ធពិលលើភាគីមួយទៀតក្នងុស្រចក្តី
  សម្រចចិត្តលើកិច្ចប្រតិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថ ុនិងកិច្ចប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្ម។ 
 
  ក្នងុក្របខ័ណ្ឌន្រច្របាប់ស្តពីីគ្រះឹស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ ុនិយមន័យន្រសម្ពន័្ធញាតិ រាប់បញ្ចលូបុគ្គលទំាងឡាយដ្រលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយ   
  ប្រយោល 10 ភាគរយ យ៉ាងតិចន្រដើមទុន ឬសិទ្ធិបះឆ្នាត ហើយរាប់បញ្ចូលបុគ្គលណាដ្រលចូលរួមក្នុងការអភិបាល ការដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រង ឬការ
  ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារ។

3.  ការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉ាន់ប្រមាណលើគណន្រយ្រយ 
 ការបា៉ាន់ប្រមាណ និងការវិនិច្ឆ័យត្រូវបានធ្វើការវាយតម្ល្រជាបន្តបនា្ទាប់ផ្អ្រកលើបទពិសធន៍កន្លងមក និងកតា្តោផ្រស្រងៗដូចជាការរំពឹងទុកនូវហ្រតុការណ៍នាព្រល
 អនាគតដ្រលគ្រជឿថា មានភាពសមហ្រតុផលទៅតាមកាលៈទ្រសៈផ្រស្រងៗ។ ធនាគារធ្វើការបា៉ាន់ប្រមាណ និងសន្មតដ្រលប៉ះពាល់ដល់តម្ល្រទ្រព្រយសកម្ម និង
 ទ្រព្រយអកម្មដ្រលបានរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រលអនាគត។ តាមនិយមន័យ លទ្ធផលន្រការបា៉ាន់ប្រមាណគណន្រយ្រយ កម្រសមមូលទៅនឹងលទ្ធផលជាក់ស្ត្រង
 ដ្រលពាក់ព័ន្ធណាស់។ ការបា៉ាន់ប្រមាណ និងសន្មតទៅលើហានិភ័យជាសរវន្ត ដ្រលបណា្តាលឲ្រយមានការក្រតម្រូវធំដុំចំពោះតម្ល្រក្នុងបញ្ជីដ្រលនៅសល់ន្រទ្រព្រយ 
 សកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មនៅក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបនា្ទាប់ នឹងត្រូវបានធ្វើការពិភាក្រសាដូចខាងក្រម។
 

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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 (ក)  ការខាតបង់លើការអន់ថយន្រឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន

  (i) វិភាគតាមកាលកំណត់ ៖

  (ii) ) វិភាគតាមប្រភ្រទរូបិយប័ណ្ណ ៖

24,515,265

-

-

56,491

24,571,756

92,056,589

42,409,500

24,234,000

32,547,013

191,247,102

22,791,926

10,500,000

6,000,000

8,058,186

47,350,112

ក្នុងអំឡុងព្រលមួយខ្រ

លើសពីមួយទៅបីខ្រ

លើសពីបីទៅប្រំមួយខ្រ

លើសពីប្រំមួយទៅដប់ពីរខ្រ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

23,872,571

284,242

213,078

98,927

63,246

15,794

23,898

24,571,756

187,949,146

1,878,664

789,221

387,918

209,006

33,147

-

191,247,102

46,533,584

465,131

195,400

96,043

51,747

8,207

-

47,350,112

ដុលា្លារអាម្ររិក

អឺរ៉ូ

ប្រក់រៀល

ផន

ប្រក់បាត

ដុលា្លារសំងហា្គាពួ

ដុលា្លារអូស្តោ្រលី

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

5. សមតុល្រយជាមួយធនាគារ និងគ្រះឹសា្ថានហិរញ្ញវត្ថផុ្រស្រងទៀត
2010

2,969,875
46,832

9,191
4,387

3,030,285

17,098,945
156,116

11,269
17,266,330

56,491
-
-
-
-

56,491

20,353,106

-
-

1,714,900
1,399,707

419,984
316,462
284,242

17,625
65,730

4,218,650

24,571,756

15,118,308
4,289,123

3,167
17,719

19,428,317

58,479,546
-

1,995
58,481,541

235,013
44,429,000
42,409,500
12,117,000

4,039,000
103,229,513

181,139,371

376,217
629,652

3,074,160
-

2,970,773
1,231,216
1,617,111

17,953
190,649

10,107,731

191,247,102

3,743,082
1,061,927

784
4,387

4,810,180

14,478,719
-

494
14,479,213

58,186
11,000,000
10,500,000

3,000,000
1,000,000

25,558,186

44,847,579

93,146
155,893
761,119

-
735,522
304,832
400,374

4,445
47,202

2,502,533

47,350,112

ប្រក់បញ្ញើនៅធនាគារក្នុងប្រទ្រស ៖
គណនីចរន្ត ៖
 ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា
 ធនាគារអ្រសុីលីដា
 ធនាគារកម្ពុជាសធារណៈ
 ធនាគារ Singapore Corporation Limited

គណនីសន្រសំ ៖
 ធនាគារកាណាឌីយ៉ា
 ធនាគារអ្រសុីលីដា
 ធនាគារសហពាណិជ្ជ
 
គណនីមានកាលកំណត់ ៖
 ធនាគារសហពាណិជ្ជ
 ធនាគារសខម
 ធនាគារ BIDC 
 ធនាគារ OSK  
 ធនាគារពាណិជ្ជភ្នំព្រញ

ប្រក់បញ្ញើនៅធនាគារក្រប្រទ្រស ៖
 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

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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7. ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានចំពោះអតិថិជន

 (គ)  តាមអត្រការប្រក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ) ៖

41,009,554

13,331,657

18,677,806

659,725

299,006

55,135

74,032,883

   

(297,411)

   (715,961)

73,019,511 

252,799,701

47,258,206

70,841,689

3,118,972

1,855,238

257,611

376,131,417

(3,226,482)

(3,512,176)

369,392,759

62,589,676

11,700,472

17,539,413

         772,214 

  459,331 

63,781 

  93,124,887 

  

 (798,832)

    (869,566)

91,456,489 

ឥណទានពាណិជ្ជកម្មៈ

 ឥណទានរយៈព្រលវ្រង

 ឥណទានរយៈព្រលខ្លី

 ឥណទានលើសសមតុល្រយ

ឥណទានសម្រប់ប្រើប្រស់ៈ

 រថយន្ត

 បុគ្គលិក

 ប័ណ្ណឥណទាន

សំវិធានធនជាក់លាក់សម្រប់ឥណទានអាចបាត់បង់ (*)

សំវិធានធនទូទៅសម្រប់ឥណទានអាចបាត់បង់ (**)

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

%%USD

2011 2010

0.11 - 0.13

0.00

0.09 - 0.16

0.11 - 0.18

0.00

½ SIBOR

ប្រក់តម្កល់លក្ខន្តិកៈ

8 ភាគរយន្រប្រក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច ជារូបិយប័ណ្ណបរទ្រស

4 ភាគរយន្រប្រក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច ជារូបិយប័ណ្ណបរទ្រស

6. ប្រក់តម្កល់តាមច្របាប់នៅធនាគារជាតិ

 

 (ក) ប្រក់តម្កល់លក្ខន្តិកៈ

  ស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិន្រប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ល្រខ ធ7-01-136 ចុះថ្ង្រទី 15 ខ្រតុលា ឆ្នាំ 2001 ធនាគារត្រូវរក្រសានៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា
  នូវប្រក់តម្កល់លក្ខន្តិកៈចំនួន 10 ភាគរយន្រដើមទុន។ ប្រក់តម្កល់ន្រះមិនសម្រប់ប្រើប្រស់ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្ររបស់ធនាគារទ្រ គឺនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្រយ
  ធនាគារវិញនៅព្រលដ្រលធនាគារស្ម័គ្រចិត្តបញ្រឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ 

 (ខ)  ប្រក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចៈ

  ប្រក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចលើប្រក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ត្រូវស្របទៅនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ល្រខ ធ7-09-020 ចុះថ្ង្រទី 26   
  ខ្រមករា ឆ្នាំ 2009 ។ ប្រកាសខាងលើតម្រូវឲ្រយធនាគាររក្រសាទុកនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានូវប្រក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចលើប្រក់បញ្ញើអតិថិជន និងការសុំខ្ចី
  ចងការផ្រស្រងៗ ទៅតាមសមតុល្រយប្រចាំថ្ង្រឲ្រយមានយ៉ាងហោចណាស់ 8 ភាគរយ (8%) ជាប្រក់រៀល និង 12 ភាគរយ (12%) ជារូបិយប័ណ្ណបរទ្រស។

 (ខ)  តាមអត្រការប្រក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ) ៖

ប្រក់បញ្ញើនៅធនាគារក្នុងប្រទ្រស 

ប្រក់បញ្ញើនៅធនាគារក្រប្រទ្រស

3,600,000

13,419,727

17,019,727

14,540,400

76,483,150

91,023,550

      3,600,000 

    18,936,160

 

 22,536,160 

ប្រក់តម្កល់លក្ខន្តិកៈ

ប្រក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

%%USD

2011 2010

0.75 - 5.50

0.00 - 0.70

      0.05 - 4.50

0.00 - 0.60
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  (*) ឥណទានដ្រលមានវត្ថុធានាគឺតំណាងឲ្រយឥណទាន និងបុរ្រប្រទានទៅឲ្រយអតិថិជនដ្រលដាក់បញ្ចាំនូវប្លង់រឹង ទ្រព្រយចល័ត និងសច់ប្រក់ប្រហ្រល   
   90%, 5% និង 2% ន្រឥណទានតាមលំដាប់លំដោយ។

  (**) ឥណទានដ្រលគា្មោនវត្ថុធានាគឺតំណាងឲ្រយឥណទាន និងបុរ្រប្រទានទៅឲ្រយអតិថិជនដ្រលដាក់បញ្ចាំដោយប្លង់ទន់ និងការធានាដោយតតិយជន។   
   ប្លង់ទន់គឺជាវិញ្ញាបនបត្រក្រផ្លូវការដ្រលច្រញដោយអាជា្ញាធរស្រុក ឬលិខិតផ្ទ្ររកម្មសិទ្ធិដ្រលច្រញដោយម្រឃុំជាជាងប្លង់រឹង ដ្រលចុះបញ្ជីដោយ
   អង្គភាពចុះបញ្ជីសុរិយោដីក្រមច្របាប់ភូមិបាល។ សុពលភាពន្រវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អចនលនទ្រព្រយ គឺមានលក្ខណៈជាយថាហ្រតុ។

 (ក) ការវិភាគតាមចំណាត់ថា្នាក់ឥណទាន ៖

71,250,919

354,125

1,893,694

-

215,455

-

242,540

-

-

76,150

74,032,883

340,170,332 

 11,046,745 

12,045,145

-

11,898,240

-

  966,823

     4,132 

-

-

376,131,417

  

84,221,424 

 2,735,020 

2,982,210

-

2,945,838

-

    239,372 

   1,023 

-

-

93,124,887

ឥណទានធម្មតា ៖
 មានវត្ថុធានា (*)

 ពុំមានវត្ថុធានា (**)

ឥណទានឃា្លាំមើល ៖
 មានវត្ថុធានា
 ពុំមានវត្ថុធានា
 
ឥណទានក្រមស្តង់ដារ ៖
 មានវត្ថុធានា
 ពុំមានវត្ថុធានា 

ឥណទានជាប់សង្រស័យ ៖
 មានវត្ថុធានា
 ពុំមានវត្ថុធានា 
 
ឥណទានបាត់បង់ ៖
 មានវត្ថុធានា
 ពុំមានវត្ថុធានា

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

     540,206 

   110,869 

    (353,664)

           -   

297,411 

    1,201,243 

    2,541,282 

     (516,043)

-

3,226,482 

      297,411 

     629,186 

  (127,765)

              -   

798,832 

សមតុល្រយនៅដើមការិយបរិច្ឆ្រទ

សំវិធានធនក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ

ការប្រមូលមកវិញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ

ការលុបចោលបំណុលក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ 

សមតុល្រយនៅចុងការិយបរិច្ឆ្រទ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

  252,261 

     502,825 

   (39,125)

         -   

  715,961 

       2,891,766 

    1,385,252 

     (457,275)

     (307,566)

    3,512,177 

   715,961 

     342,969 

    (113,215)

 (76,149)

869,566

សមតុល្រយនៅដើមការិយបរិច្ឆ្រទ

សំវិធានធនក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ

ការប្រមូលមកវិញក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ

ការលុបចោលបំណុលក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ

 

សមតុល្រយនៅចុងការិយបរិច្ឆ្រទ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

  (*)  ចលនាក្នុងខ្ទង់សំវិធានធនជាក់លាក់លើឥណទានជាប់សង្រស័យ និងបាត់បង់ មានដូចតទៅ ៖
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (**)  ចលនាក្នងុខ្ទង់សំវិធានធនទូទៅលើឥណទានជាប់សង្រស័យ និងបាត់បង់ មានដូចតទៅ៖
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 (ឃ)  វិភាគតាមប្រភ្រទរូបិយប័ណ្ណ ៖

 (ង) វិភាគតាមប្រភ្រទស្នាក់នៅ ៖

 (ច) វិភាគតាមសម្ព័ន្ធភាគី ៖

74,032,883376,131,41793,124,887ដុលា្លារអាម្ររិក

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

74,032,883

-

74,032,883

375,525,567

605,850

376,131,417

  92,974,887 

  150,000 

93,124,887

និវាសនជន

អនិវាសនជន

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

299,006

73,733,877

74,032,883

1,855,237

374,276,180

376,131,417

        459,331 

 92,665,556 

93,124,887

ភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ (បុគ្គលិក)

ពុំម្រនភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

 (ខ)  វិភាគតាមកាលកំណត់សង ៖

ក្នុងអំឡុងព្រលមួយខ្រ

លើសពីមួយទៅបីខ្រ

លើសពីបីខ្រទៅប្រំមួយខ្រ

លើសពីប្រំមួយខ្រទៅមួយឆ្នាំ

លើសពីមួយឆ្នាំទៅបីឆ្នាំ

លើសពីបីឆ្នាំទៅប្រំឆ្នាំ

លើសពីប្រំឆ្នាំំ

1,319,383

4,959,622

9,509,767

19,490,042

17,139,276

17,768,424

3,846,369

74,032,883

5,124,776

39,517,281

31,359,503

63,656,821

59,471,484

116,838,745

60,162,807

376,131,417

1,268,823 

9,783,927 

    7,764,175 

  15,760,540 

  14,724,309 

  28,927,642 

  14,895,471

93,124,887

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

 (គ)  វិភាគតាមវត្ថុធានា ៖

មានវត្ថុធានា

ពុំមានវត្ថុធានា

73,602,608

430,275

74,032,883

365,080,540

11,050,877

376,131,417

90,388,844

2,736,043

93,124,887

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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  (*)  នៅការិយបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ធនាគារមានហានិភ័យធំជាឯកត្តជនចំនួនប្រំមួយ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពុំមានហានិភ័យធំណា  
   មួយដ្រលមានអត្រលើស 10 ភាគរយ ទៅ 20 ភាគរយ ដូចដ្រលបានច្រងដោយប្រកាសល្រខ ធ7-06-226 ច្រញឲ្រយប្រើប្រស់ដោយធនាគារ
   ជាតិន្រកម្ពុជា នៅថ្ង្រទី 03 ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2006 ។
 
   ហានិភ័យធំៗ គឺត្រូវបានកំណត់ក្រមប្រកាសច្រញដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ជាឥណទានដុលដោយរួមការបញ្ចូលគា្នានូវសមតុល្រយន្រកម្ចី   
   និងឥណទានដោយឯកត្តជន ដ្រលលើសពី 10 ភាគរយន្រមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ។ ហានិភ័យធំគឺជាសមតុល្រយដ្រលខ្ពស់ជាង រវាងប្រក់ដើម ឬ 
   កិច្ចសន្រយានៅសល់ ជាមួយនឹងកម្ចីឬកិច្ចសន្រយាដ្រលបានអនុម័ត។

8. មូលធនវិនិយោគ
 នៅថ្ង្រទី 18 ខ្រកក្កដា ឆ្នាំ 2011 ធនាគារបានសម្រចចិត្តធ្វើការវិនិយោគទឹកប្រក់ 25,000 ដុលា្លារអាម្ររិក ស្មើនឹងភាគហ៊ុន 1% ក្នុងក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Credit Bureau  

 (Cambodia) Co. Ltd (CBC) ដើម្របីបង្កើតការិយល័យចំណាត់ថា្នាក់ឥណទាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន Credit Bureau (Cambodia) Co. Ltd (CBC)   
 គឺកំពុងត្រត្រូវបានរៀបចំបង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីដ្រលមានមូលធនចុះបញ្ជី 2,500,000 ដុលា្លារអាម្ររិក។ ការវិនិយោគត្រូវបានធ្វើឡើងលើមូលដា្ឋានន្រកិច្ចសន្រយា
  រវាងសមាជិកទាំងអស់ន្រសមាគមន៍ធនាគារនៅថ្ង្រទី 04  ខ្រតុលា ឆ្នាំ 2010 ដ្រលតម្រូវឲ្រយសមាជិកជាធនាគារនីមួយៗទិញភាគហ៊ុនន្រះយ៉ាងហោចណាស់ 1% 
 ន្រភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន។ ទឹកប្រក់វិនិយោគចំនួន 25,000 ដុលា្លារអាម្ររិក ន្រះមិនមានការប្រក់ទ្រ។

 (ឈ) វិភាគតាមអត្រការប្រក់ប្រចាំឆ្នាំ ៖

%%

2011 2010

6.00 - 20.00

4 .00 - 21.60

10.00 - 12.00

7.00 - 12.00

8.00 - 17.00

7.00 - 21.60

12.00 - 14.00

7.00 - 12.00

ឥណទានលើសសមតុល្រយ

កម្ចី

ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

ឥណទានបុគ្គលិក (ជ) វិភាគតាមហានិភ័យ ៖

 (ឆ) វិភាគតាមផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច ៖

9,634,822

64,398,061

74,032,883

84,298,227

291,833,190

376,131,417

 20,871,064

72,253,823 

93,124,887

ហានិភ័យធ ំ (*)

មិនមានហានិភ័យធំ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

16,142,513

15,979,149

14,610,316

11,160,314

6,057,176

299,006

9,784,409

74,032,883

36,044,698

22,526,359

51,884,275

86,726,862

17,476,430

1,855,238

159,617,555

376,131,417

8,924,164

5,577,212

12,845,822

21,472,360

4,326,920

459,331

39,519,078

93,124,887

សហគ្រស

សងសង់អគារ លំនៅដា្ឋាន

ស្រវា

លក់ដុំ និងរាយ

នាំចូល

បុគ្គលិក

ផ្រស្រងៗ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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10. ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

US$

9,346,747

(1,355,343)

7,991,404

1,585,740

502,633

(1,355,343)

733,030

7,258,374

System  software

     

 2,314,124 

       (335,564)

      1,978,560 

         392,607 

         124,445 

       (335,564)

         181,488 

      

1,797,072

      1,921,517 

ថ្ល្រដើម

នាថ្ង្រទី 01 មករា 2011

ដកច្រញ

នាថ្ង្រទី 31 ធ្នូ 2011

រម្លស់បង្គរ

នាថ្ង្រទី 01 មករា 2011

ទាយជ្ជទានក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ

ដកច្រញ

នាថ្ង្រទី 31 ធ្នូ 2011

តម្ល្រលើបញ្ជី

នាថ្ង្រទី 31 ធ្នូ 2011

នាថ្ង្រទី 31 ធ្នូ 2010

ពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

9. មូលប័ត្រវិនិយោគ

 ( ក) ដោយសរត្រភាពលើសន្រសច់ប្រក់ទំន្ររ ធនាគារបានសម្រចធ្វើវិនិយោគចំណ្រកន្រសច់ប្រក់ដ្រលលើសដោយទិញមូលប័ត្រពីក្រមុហុ៊នផ្រស្រងៗ   
  ហើយត្រវូបានកំណត់ជាមូលប័ត្រទំន្ររសម្រប់លក់។ ធនាគារមានបំណងកាន់កាប់មូលប័ត្រទំាងន្រះ ក្នងុគោលបំណងដើម្របីគ្រប់គ្រងស្ថានភាព
  សច់ប្រក់របស់ធនាគារនឹងដ្រលអាចត្រវូបានលក់នៅព្រលមានតម្រវូការសច់ប្រក់ចំាបាច់ ឬការប្រប្រលួអាត្រការប្រក់ ឬតម្ល្រមូលធន។ 

 (ខ) មូលប័ត្ររង់ចាំដល់កាលកំណត់របស់ធនាគារដ្រលបានទិញតាមបញ្ជរចំនួនប្រំបីបះផ្រសាយដោយក្រុមហ៊ុននៅបរទ្រស។ ត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី
  30 ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ 2011 មូលប័ត្ររង់ចាំដល់កាលកំណត់ទាំងអស់បានផុតកាលកំណត់ ហើយត្រូវបានយកមកវិនិយោគលើមូលប័ត្រទំន្ររសម្រប់លក់
  ដោយយោងតាមការសម្រចរបស់គណៈគ្រប់គ្រង។

19,148,801

7,607,834

26,756,635

99,730,047

-

99,730,047

24,691,767

-

24,691,767

ចុះបញ្ជី

មូលប័ត្រទំន្ររសម្រប់លក់ (ក)

មិនមានការចុះបញ្ជី

មូលប័ត្ររង់ចាំដល់កាលកំណត់ (ខ)

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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11. អចលនទ្រព្រយ  និងសមា្ភារ  

 12,922,700 

   2,040,155 

  (4,987,054)

   9,975,801 

   7,642,442 

   1,885,474 

  (4,987,054)

   4,540,862 

5,434,939

5,280,262

3,135,964

3,199,480

      505,114 

(1,234,725)

2,469,869

1,892,162

466,817

(1,234,725)

1,124,254

1,345,615

1,307,318

776,421

1,644,473

           161,920 

(1,064,588)

741,805

1,147,457

196,088

(1,064,588)

278,957

462,848

497,016

528,355

142,330

        12,029 

-

154,359

82,799

29,070

-

111,869

42,490

59,531

28,465

ពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

យនយន្ត កុំព្រយូទ័រ និងឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្រយា សរុប សរុប

ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក

           

628,665 

             94,823 

           (15,431)

           708,057 

289,443

131,223

(15,431)

405,235

302,822

339,222

125,337

      

784,012 

      236,342 

     (154,706)

      865,648 

372,463

110,436

(154,706)

328,193

537,455

411,549

94,264

ថ្ល្រដើម

នាថ្ង្រទី 01 មករា 2011

ទិញបន្ថ្រម

ដកច្រញ

 

នាថ្ង្រទី 31 ធ្នូ 2011

 

រម្លស់បង្គរ

នាថ្ង្រទី 01 មករា 2011

ទាយជ្ជទានក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ

ដកច្រញ

 

នាថ្ង្រទី 31 ធ្នូ 2011

 

តម្ល្រលើបញ្ជី

 

នាថ្ង្រទី 31 ធ្នូ 2011 

 

នាថ្ង្រទី 31 ធ្នូ 2010

 

ទាយជ្ជទានក្នុងឆ្នាំ 2010

ដុលា្លារអាម្ររិក

ក្រលម្អអគារ

ដុលា្លារអាម្ររិក

សមា្ភារការិយល័យ និងសង្ហារិម

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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13. ប្រក់បញ្ញើអតិថិជន និងធនាគារ 

6,570,884

58,190,568

51,906,172

139,523

116,807,147

36,480

2,487,962

3,070,000

5,594,442

122,401,589

20,607,051

375,140,991

255,720,900

2,355,880

653,824,822

105,571

2,846,570

12,117,000

15,069,141

668,893,963

5,102,018

92,879,671

63,312,924

583,283

161,877,896

26,138

704,771

3,000,000

3,730,909

165,608,805

អតិថិជន  
គណនីចរន្ត 
គណនីសន្រសំ
គណនីមានកាលកំណត់ 
គណនីកក់ទុក 
 
ធនាគារ 
គណនីចរន្ត
គណនីសន្រសំ
គណនីមានកាលកំណត់

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

12. ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងទៀត

 

  

  
    
 (*) ទាំងន្រះតំណាងឲ្រយទ្រព្រយបញ្ចាំឥណទានអាក្រក់ ដ្រលបានរឹបអូសក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។ ទ្រព្រយសកម្មដ្រលបានរឹបអូសទាំងន្រះ 
  ត្រូវបានកត់ត្រនៅក្នុងតម្ល្រសមមូលទៅនឹងតម្ល្ររបស់ប្រក់ដើមឥណទានដ្រលនៅសល់នៅក្នុងបញ្ជី បូកជាមួយការប្រក់ដ្រលត្រូវទទួល។ តាម
  គោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិល្រខ ធ7-01-186 ទ្រព្រយសកម្មទាំងន្រះមិនត្រូវបានរក្រសាទុកសម្រប់បម្រើដល់គោលបំណងប្រតិបត្តិការរបស់
  ធនាគារឡើយ គឺក្នុងគោលបំណងសម្រប់លក់ចោលដើម្របីស្រង់ចំនួនប្រក់ដើមដ្រលនៅសល់ នៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទដប់ពីរខ្រដ្រលបានអនុញ្ញាត។ 
  តម្ល្រទ្រព្រយសកម្មដ្រលបានទទួលស្គាល់លើសពីតម្ល្រដ្រលនៅសល់បូកជាមួយថ្ល្រលក់ចោល នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាការចំណ្រញន្រការលក់
  ទ្រព្រយសម្របត្តិរឹបអូសបនា្ទាប់ពីទូទាត់រួច ស្របតាមកិច្ចសន្រយារវាងឯកត្តជនអ្នកខ្ចី និងធនាគារ។ 

  គិតមកត្រឹមថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ន្រះ ទ្រព្រយបញ្ចាំឥណទានអាក្រក់ដ្រលបានរឹបអូស នឹងកាន់កាប់ដោយធនាគារក្នុងឆ្នាំ 2010 មានតម្ល្រ 156,401 ដុលា្លារ   
  អាម្ររិក និងក្នុងឆ្នាំ 2011 មានតម្ល្រ 208,580 ដុលា្លារអាម្ររិក។ ទ្រព្រយបញ្ចាំឥណទានអាក្រក់ដ្រលបានរឹបអូសទាំងអស់ន្រះមិនទាន់ត្រូវបានលក់ច្រញទ្រ។

       981,397 

      (47,978)

156,401

285,988

201,628

254,535

1,831,971

6,252,376

(782,750)

1,474,158

1,451,225

956,395

1,357,649

10,709,053

1,548,001

(193,798)

364,981

359,303

236,790

336,135

2,651,412

ការប្រក់ត្រូវទទួល
ការប្រក់បានព្រយួរទុក
ទ្រព្រយរឹបអូស (*) 

បុរ្រប្រទាន
ប្រក់បង់មុន
ផ្រស្រងៗ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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 (ខ) គណនីសន្រសំ និងគណនីមានកាលកំណត់ ទទួលបានការប្រក់ដូចខាងក្រម ៖

 
 

 (គ) គណនីកក់ទុក មិនទទួលបានការប្រក់ឡើយ ហើយត្រូវបានរក្រសាទុកជាបនា្ទាត់ពាណិជ្ជកម្ម និងលិខិតធានាចំពោះអតិថិជន។ 

14. សំវិធានធនពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ

15. ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ

សមតុល្រយនៅដើមការិយបរិច្ឆ្រទ

សំវិធានធនក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ

ពន្ធបានបង់ក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ

            4,846 

          93,264 

  (88,335)

        9,775

39,481

665,668

(651,071)

54,078

9,775

164,810

(161,196)

13,389

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

60 61

          1,037,219

69,184

174,900

9,028

1,290,331

 5,695,507 

    492,714 

    894,780 

      73,986 

7,156,987

     1,410,128 

        121,989 

        221,535 

          18,318

 

1,771,970

ការប្រក់ត្រូវបង់លើប្រក់បញ្ញើ

ចំណាយត្រូវបង់

ពន្ធកាត់ទុកត្រូវបង់ផ្រស្រងៗ

ផ្រស្រងៗ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

%%

2011 2010

0.75

2.50 - 8.50

1.00

1.00 - 9.00 

គណនីសន្រសំ

គណនីមានកាលកំណត់

 (ក) ការវិភាគបន្ថ្រមអំពីប្រក់បញ្ញើមានដូចខាងក្រម ៖

83,391,704
9,226,989
7,455,986

20,447,758
1,879,152

122,401,589

86,655,195
30,151,953

5,594,441

122,401,589

117,585,393
4,816,196

122,401,589

122,012,869
357,576

31,144

122,401,589

927,139
121,474,450

122,401,589

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

668,893,963

487,191,705
166,633,121

15,069,137

668,893,963

641,685,046
27,208,917

668,893,963

667,385,603
1,476,141

32,219

668,893,963

3,046,363
665,847,600

668,893,963

112,050,200
15,115,962
15,106,820
15,536,414

7,799,409

165,608,805

120,621,863
41,256,034

3,730,908

165,608,805

158,872,257
6,736,548

165,608,805

165,235,356
365,472

7,977

165,608,805

754,237
164,854,568

165,608,805

(i)   វិភាគតាមកាលកំណត់សង
 ក្នុងរយៈព្រលមួយខ្រ
 លើសពីមួយខ្រទៅបីខ្រ
 លើសពីបីខ្រទៅប្រំមួយខ្រ
 លើសពីប្រំមួយខ្រទៅដប់ពីរខ្រ
 លើសពីមួយឆ្នាំ

(ii)  វិភាគតាមប្រភ្រទអតិថិជន
 ឯកត្តជន
 សហគ្រស
 ធនាគារ

(iii)  វិភាគតាមការស្នាក់នៅ
 និវាសនជន
 អនិវាសនជន

(iv) វិភាគតាមប្រភ្រទរូបិយប័ណ្ណ
 ដុលា្លារអាម្ររិក
 ប្រក់រៀល
 ផ្រស្រងៗ

(v)  វិភាគតាមសម្ព័ន្ធភាគី
 សម្ព័ន្ធភាគី
 ពុំម្រនសម្ព័ន្ធភាគី

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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18. ចំណាយការប្រក់
  ចំណាយការប្រក់កើតឡើងនៅលើប្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជាធនាគារ និងមិនម្រនធនាគារ។ 

 
19. ចំណូលលើសោហ៊ុយ និងកម្រជើងសារ

62 63

1,541,133

2,089,301

8,667

3,639,101

12,627,590

14,531,632

-

27,159,222

3,126,415

3,597,829

-

6,724,244

គណនីសន្រសំ
គណនីមានកាលកំណត់
ចំណាយការប្រក់ផ្រស្រងៗ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

       

742,812 

    407,531 

     344,387 

        47,779 

          50,751 

  1,593,260 

(48,874)

 

1,544,386 

3,725,287

2,452,319

1,900,939

297,311

425,598

8,801,454

(334,434)

8,467,020

922,329

607,160

470,646

73,610

105,372

2,179,117

(82,801)

2,096,316

ចំណូលលើសហ៊ុយ និងកម្រជើងសរៈ

 កម្របានពីកិច្ចសន្រយាឥណទាន

 ស្រវាបង្វ្ររសច់ប្រក់ (ក្នុង ឬក្រប្រទ្រស)

 ទិដា្ឋាការ និងប័ណ្ណឥណទាន

 ទូរសរ, ទូរស័ព្ទ, ត្រលិច

 កម្រផ្រស្រងៗទៀត

ចំណាយលើសហ៊ុយ និងកម្រជើងសរ 

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

16. ដើមទុន

17. ចំណូលការប្រក់

 នៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ដើមទុនលក្ខន្តិកៈដ្រលចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារ គឺមានចំនួន 36,000 ភាគហ៊ុន ក្នុងមួយហ៊ុនមានតម្ល្រ 1,000 ដុលា្លារ 
 អាម្ររិក។ ចំនួនភាគហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវបានបង់គ្រប់ចំនួន។ ដើមទុនលក្ខន្តិកៈរបស់ធនាគារគឺចំនួន 36 លានដុលា្លារអាម្ររិក សមមូលនឹង 150 ពាន់លានរៀល   
 នៅថ្ង្របង្កើនដើមទុនទី 29 ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ 2010 (អត្រប្តូរប្រក់ 4,223 រៀល ក្នុងមួយដុលា្លារអាម្ររិក) ត្រូវបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ដោយផ្អ្រកទៅ
 តាមបទបញ្ញត្តិតម្រូវដោយប្រកាសល្រខ ធ7-08-193 ចុះថ្ង្រទី 19 ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ 2008 ។

23,000,000

13,000,000

36,000,000

145,404,000

-

145,404,000

36,000,000

-

36,000,000 

សមតុល្រយនៅដើមការិយបរិច្ឆ្រទ
ដើមទុនបានបង់

សមតុល្រយនៅចុងការិយបរិច្ឆ្រទ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

5,961,352

104,232

6,075

839,379

6,911,038

40,971,931

1,615,661

44,130

10,308,388

52,940,110

10,144,078

400,015

10,926

2,552,213

13,107,232

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានទៅអតិថិជន 
ប្រក់បញ្ញើនៅធនាគារនានាៈ
 ធនាគារក្នុងស្រុក
 ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា
មូលប័ត្រវិនិយោគ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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22. ចំណាយលើប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ

23. រម្លស់លើអចលនទ្រព្រយ

64 65

837,296

421,603

310,734

201,568

165,970

139,542

113,990

76,895

54,061

36,743

3,768

122,476

20,036

2,504,682

3,902,534

2,293,604

1,485,677

1,042,555

711,785

564,991

546,129

419,854

350,141

347,176

24,904

739,343

448,334

12,877,027

966,213

567,864

367,833

258,122

176,228

139,884

135,214

103,950

86,690

85,956

6,166

183,051

111,001

3,188,172

សហ៊ុយទំនាក់ទំនង និងផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម

ចំណាយលើការជួលការិយល័យ

ចំណាយលើប័ណ្ណ

ចំណាយលើការជួសជុល និងថ្រទាំ

សហ៊ុយទឹកភ្លើង

សហ៊ុយលើការទំនាក់ទំនង

សហ៊ុយលើអាជា្ញាប័ណ្ណ

ចំណាយលើការប្រើប្រស់យនយន្ត

សហ៊ុយវិជា្ជាជីវៈ

សហ៊ុយធ្វើដំណើរ និងកម្រសាន្ត

ចំណាយធានារា៉ាប់រង

ចំណាយសមា្ភារផ្គត់ផ្គង់

ចំណាយផ្រស្រងៗ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

776,421

168,177

944,598

1,885,474

502,633

2,388,107

466,817

124,445

591,262

រម្លស់លើអចលនទ្រព្រយ (កំណត់សមា្គាល់ 11)

រម្លស់លើទ្រព្រយសកម្មអរូបី (កំណត់សមា្គាល់ 10)

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

20. ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ

21. បៀវត្រស និងសោហ៊ុយបុគ្គលិកដទ្រទៀត

637,250

   128,680 

  43,758

809,688

628,048

353,211

186,222

1,167,481

155,496

87,450

46,106

289,052

ចំណ្រញពីការលក់មូលប័ត្រវិនិយោគ

ចំណ្រញពីអាត្រប្តួរប្រក់-សុទ្ធ

ចំណូលផ្រស្រងៗ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

   1,741,975 

     82,024

 

1,823,999

8,027,448

331,250

8,358,698

1,987,484

82,013

2,069,497

ប្រក់បៀវត្រស 

សហ៊ុយបុគ្គលិកដទ្រទៀត

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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25. ចរន្តសាច់ប្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

131,827

944,598

220,905

     1,297,330

 

(10,763,146)

(47,546,582)

(26,756,635)

(1,205,085)

81,779,422

546,574

(2,648,122)

(88,335)

 (2,736,457)

8,838,341

2,388,107

2,953,216

14,179,664

(22,280,869)

(77,420,170)

8,339,994

(3,309,722)

174,513,945

1,945,340

95,968,182

(651,071)

95,317,111

2,188,250

591,262

731,175

3,510,687

(5,516,432)

(19,168,153)

2,064,866

(819,441)

43,207,216

481,639

23,760,382

(161,196)

23,599,186

ចរន្តសច់ប្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

លទ្ធផលមុនបង់ពន្ធ

និយ័តកម្មចំពោះ ៖

 រម្លស់លើអចលនទ្រព្រយ (កំណត់សមា្គាល់ទី 23)

 សំវិធានធនសម្រប់ឥណទានអាចបាត់បង់(កំណត់សមា្គាល់ទី 7)

លទ្ធផលមុនការផ្លាស់ប្តូរទុនចល័ត

ការប្រប្រួលទ្រព្រយសកម្ម និងអកម្ម ៖

 ប្រក់តម្កល់តាមច្របាប់នៅធនាគារកណា្តាល

 ការឲ្រយខ្ចីចងការ និងបុរ្រប្រទានចំពោះអតិថិជន

 មូលប័ត្រវិនិយោគ (កំណត់សមា្គាល់ទី 9)

 ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

 ប្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ

 ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងទៀត

សច់ប្រក់បានពី / (ប្រើក្នុង) ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

ពន្ធដ្រលបានបង់ (កំណត់សមា្គាល់ទី 14)

សច់ប្រក់សុទ្ធពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

66 67

24. ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ
 (ក) ការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ        
  ធនាគារមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ លើចំនួនដ្រលធំជាង រវាង 20 ភាគរយន្រប្រក់ចំណ្រញដ្រលជាប់ពន្ធ ឬប្រក់រំដោះពន្ធលើ
  ប្រក់ចំណ្រញបានបង់ក្នុងឆ្នាំ។ 

  ការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញត្រូវបានគណនាតាមអាត្រ 20 ភាគរយ ន្រពន្ធប្រក់ចំណ្រញដ្រលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងគណនីលទ្ធផលដូច
  រៀបរាប់ខាងក្រមៈ

131,827

26,365

6,022

-

32,387

93,264

93,264

   8,838,342 

   1,767,668 

      121,390

 (1,223,390)

      665,668 

      665,668

 

      665,668 

   2,188,250 

437,650

           30,054 

   (302,894)

         164,810 

    

164,810 

   164,810 

លទ្ធផលមុនបង់ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ

ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញក្នុងអត្រ 20%

ខ្ទង់ចំណាយមិនអាចកាត់កងបានតាមច្របាប់សរពើពន្ធ

ការប្រើប្រស់ពន្ធខាតយោងពីឆ្នាំមុនៗ (1,514,471 ដុលា្លារអាម្ររិក ក្នុងអត្រ 20%)

ប្រក់រំដោះពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញបានបង់ក្នុងឆ្នាំ

ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញត្រូវបង់នៅដំណាច់ឆ្នាំ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

  ពន្ធទៅលើការខាតបង់ អាចត្រវូបានយោងទៅធ្វើការទូទាត់ជាមួយនឹងប្រក់ចំណ្រញជាប់ពន្ធនាឆ្នាបំន្តបនា្ទាប់ក្នងុរយៈព្រលមិនលើសពីប្រឆំ្នា ំគិតចាប់  
  ពីឆ្នាដំ្រលមានការខាតបង់ន្រះកើតឡើង។ នៅក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទនាថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្ន ូឆ្នា ំ2011 ធនាគារមានការខាតបង់ដ្រលមិនទាន់ប្រើប្រស់ប្រមាណ 
  297,453 ដុលា្លារអាម្ររិក និង 2,078,097 ដុលា្លារអាម្ររិក ដ្រលនឹងអស់សុពលភាពនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 និង 2014 ជាបន្តបនា្ទាប់។ 
 
  ពន្ធពន្រយារលើទ្រព្រយសកម្មទៅលើការខាតបង់មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ឡើយ ដោយសរមិនមានលទ្ធភាពណាមួយដ្រលថា អាចមានប្រក់ចំណ្រញ  
  ជាប់ពន្ធនាព្រលអនាគត ដ្រលនឹងអាចយកការខាតបង់នោះមកប្រើប្រស់ដើម្របីទូទាត់បាន។

 (ខ) បញ្ហាពន្ធដារដទ្រទៀត 
  ការគណនាពន្ធរបស់ធានាគារតម្រូវឲ្រយមានការត្រួតពិនិត្រយជាប្រចាំដោយអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារ។ ដោយសរការអនុវត្តន្រច្របាប់ និងបញ្ញត្តិពន្ធដារ 
  ទៅលើប្រតិបត្តិការច្រើនប្រភ្រទខុសគា្នានៅមានភាពមន្ទិលចំពោះការបកស្រយផ្រស្រងៗគា្នានៅឡើយ ចំនួនដ្រលរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍
  ហិរញ្ញវត្ថុ អាចនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងកាលបរិច្ឆ្រទក្រយ បនា្ទាប់ពីមានការកំណត់សម្រចចុងក្រយពីនាយកដា្ឋានពន្ធដាររួច។
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 (គ) អត្ថប្រយោជន៍ថា្នាក់ដឹកនាំ

27.  កិច្ចសន្រយាក្រតារាងតុល្រយការ និងទ្រព្រយអកម្មយថប្រភ្រទ

 27.1 កិច្ចសន្រយាឥណទាន

  ក្នងុដំណើរការន្រមុខជំនួញធម្មតារបស់ខ្លនួ ធនាគារបានធ្វើកិច្ចសន្រយាផ្រស្រងៗ ឬមានការកើតឡើងនៅទ្រព្រយអកម្មជាយថាប្រភ្រទផ្រស្រងៗដ្រលមាន
  ឧបាស្រយ័តាមផ្លវូច្របាប់។ គ្ររំពឹងថាពំុមានការខាតបង់ជាសរវន្ត ដ្រលត្រវូព្រៀងទុកថាជាលទ្ធផលន្រកិច្ចសន្រយាទំាងន្រះទ្រ។ នៅចុងការិយបរិច្ឆ្រទន្រះ
  ធនាគារមានកិច្ចសន្រយាក្រតារាងតុល្រយការដូចតទៅ ៖

 27.2 កិច្ចសន្រយាជួលប្រតិបត្តិការណ៍

  ធនាគារមានជាប់កិច្ចសន្រយាជួលអគារសខា សម្រប់ប្រើប្រស់ជាការិយល័យរបស់ខ្លនួ និងទីតំាង ATM ដ្រលកិច្ច សន្រយានៅសល់មានបង្ហាញជាទឹកប្រក់
  ដូចតទៅ ៖

492,9172,231,410  552,466 ប្រក់បៀវត្រស និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

5,000,194

1,312,177

27,390

202,390

6,542,151

32,715,008 

2,098,107

-

2,218,340

37,031,455

   8,099,779 

519,462

-

549,230

9,168,471

កិច្ចសន្រយាហិរញ្ញប្របទាន

ឥណទានឯកសរ

លិខិតធានារបស់ធនាគារ

ផ្រស្រងៗ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

68 69

26. សមតុល្រយ និងប្រតិបត្តិការរវាងសម្ព័ន្ធភាគី
  
  (ក) សមតុល្រយរវាងសម្ព័ន្ធភាគី 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (ខ) ប្រតិបត្តិការរវាងសម្ព័ន្ធភាគី

299,007

1,248

300,255

682,066

1,855,238

4,548

1,859,786

2,100,724

459,331

1,126

460,457

520,110

ប្រក់ត្រូវទទួល

ឥណទានផ្តល់ឲ្រយបុគ្គលិក

ការប្រក់ត្រូវទទួលពីឥណទាន

 

ប្រក់ជំពាក់

ប្រក់បញ្ញើ និងប្រក់តម្កល់របស់ថា្នាក់ដឹកនាំ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

23,095

10,189

156,851

37,366

38,834

9,251

ចំណូល
ចំណូលពីឥណទានទៅបុគ្គលិក

ចំណាយ
ចំណាយការប្រក់ទៅឲ្រយថា្នាក់ដឹកនាំ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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  គណៈគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានបានបង្កើតគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីដើម្របីផ្តល់នូវការណ្រនាំទៅឲ្រយក្រុមប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ លើរចនាសម្ព័ន្ធការ  
  គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងភាពចាំបាច់ន្រការត្រួតពិនិត្រយខាងក្នុងដើម្របីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ស្ទង់តម្ល្រគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្រយហានិភ័យប្រតិបត្តិការរបស់
  ពួកគ្រ។ ច្របាប់ត្រួតពិនិត្រយខាងក្នុង និងការវាស់វ្រងត្រូវបានប្រតិបត្តិរួមមាន ការបង្កើតអាជា្ញាធរសម្រប់ចុះហត្ថល្រខាការកំណត់ ការត្រួតពិនិត្រយប្រព័ន្ធ 
  ការធ្វើឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាពន្រនីតិវិធី និងឯកសរដោយធានានូវការអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិ និងតម្រូវការច្របាប់។ ច្របាប់ និងនីតិវិធី គឺត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ
  ឡើងវិញជាទៀងទាត់ ដោយពិចារណាទៅលើគោលដៅ និងយុទ្ធសស្ត្រអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងបទបញ្ញត្តិ។

 28.2 ហានិភ័យឥណទាន
  ធនាគារត្រូវបានសន្មតថាប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យឥណទាន ដ្រលជាហានិភ័យបណា្តាលមកពីអតិថិជនម៉ូយ ឬដ្រគូទីផ្រសាររបស់ខ្លួនបរាជ័យក្នុងការ
  បំព្រញកាតព្វកិច្ចជាប់កិច្ចសន្រយាចំពោះធនាគារនាបំណាច់ន្រកាលអវសន។ ហានិភ័យឥណទាន កើតឡើងជាចម្របងច្រញពីឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន 
  ព្រមទាំងឥណទានតាមការសន្រយាដ្រលកើតមានពីសកម្មភាពផ្តល់ឥណទានទាំងនោះ។

  (ក) ការវាស់វ្រងហានិភ័យឥណទាន

    ធនាគារបានបង្កើតគោលនយោបាយហានិភ័យឥណទាន ដ្រលរៀបចំឡើងដើម្របីត្រួតត្រនូវការធានារា៉ាប់រងសកម្មភាពហានិភ័យ។ នីតិវិធីន្រការ   
   កំណត់កម្រិតហានិភ័យ ការត្រួតពិនិត្រយ ការប្រើប្រស់ និងការគ្រប់គ្រងឥណទានត្រូវបានអនុវត្តឡើងផ្អ្រកតាមកម្មវិធីឥណទាន ដ្រលបានរៀបចំ
   គម្រងសម្រប់ផលិតផល ឬសម្ពៀតឥណទាន ពិស្រសរួមបញ្ចូលទាំងទីផ្រសារគោលដៅ កាលកំណត់នឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌ ឯកសរសមា្អាងនិងនីតិវិធី 
   ដ្រលនៅក្រមផលិតផលឥណទានដ្រលនឹងត្រូវបានវាស់វ្រង និងផ្តល់ឲ្រយ។

    ធនាគារក៏បានធានាថាខ្លួនមានការប្រងច្រកតួនាទីដាច់ស្រឡះរវាងអ្នកផ្តើមឥណទាន អ្នកវាយតម្ល្រ និងអ្នកអនុម័តឥណទានផងដ្ររ។

  (ខ) ការគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងគោលការណ៍បញ្ចៀសហានិភ័យ

    ធនាគារគ្រប់គ្រងកម្រិត និងត្រួតពិនិត្រយការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាននៅព្រលដ្រលពួកគ្ររកឃើញ ជាពិស្រស ទៅលើដ្រគូជាបុគ្គលជាក្រុម
   ព្រមទាំងទៅលើឧស្រសាហកម្ម។

   ធនាគាររៀបចំនូវរចនាសម្ព័ន្ធតាមកម្រិតន្រហានិភ័យឥណទាន ដោយដាក់កម្រិតលើចំនួនទឹកប្រក់ន្រហានិភ័យដ្រលអាចទទួលយកបានទាក់ទង 
   នឹងអ្នកខ្ចីឯកត្តជន ឬក្រុមអ្នកខ្ចី និងតាមផ្ន្រកឧស្រសាហកម្ម។ ការប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យឥណទាន ត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈការវិភាគជាទៀងទាត់ 
   នូវសមត្ថភាពឯកត្តជនអ្នកខ្ចី និងឯកត្តជនអ្នកខ្ចី សកា្តោនុពលន្រកាតព្វកិច្ចក្នុងការសងត្រលប់នូវការប្រក់ និងប្រក់ដើម ព្រមទាំងតាមរយៈការពិនិត្រយ
   ឡើងវិញនូវកម្រិតផ្តល់ឥណទានដ្រលសមស្រប។ វាក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាផ្ន្រកតាមរយៈការទទួលយកនូវទ្រព្រយ និងលិខិតធានារបស់អង្គភាព ឬ 
   ឯកត្តជន ក៏ដូចជាការផ្តល់ធ្វើនូវសំវិធានសម្រប់ការបាត់បង់ឥណទានផងដ្ររ។ ការកំណត់នូវកម្រិតន្រហានិភ័យឥណទានតាមប្រភ្រទផលិតផល
   និងវិស័យឧស្រសាហកម្មត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។ 

   ការសន្រយាចំពោះពន្រយាឥណទាន បង្ហាញអំពីសមមាត្រដ្រលមិនទាន់ប្រើប្រស់ន្រឥណទានដ្រលបានអនុម័តរួច លិខិតធានា និងលិខិតឥណទាន   
   ផ្រស្រងៗ។ ជាទូទៅរាល់លិខិតធានា និងលិខិតឥណទានរបស់ធនាគារទាំងអស់សុទ្ធត្រមានទ្រព្រយបញ្ចាំជាប្រក់បញ្ញើ ឬទ្រព្រយសម្របត្តិបញ្ចាំនៅធនាគារ
   ហើយ ហ្រតុដូច្ន្រះជាធម្មតាធនាគារសន្មតបានថាហានិភ័យមានកម្រិតអប្របបរមា។

   ហានិភ័យធំៗ ត្រូវបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ថាជាហានិភ័យឥណទានទូទៅចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ឯកត្តជនណាមួយដ្រលលើស
   ពី 10% ន្រមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ យោងតាមប្រកាសល្រខ ធ7-06-226ប្រ.ក របស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ធនាគារចាំបាច់រក្រសាគ្រប់
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 27.3 ការយល់ដឹងផ្ន្រកពន្ធដរ     
  អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារមានការរិយល័យពន្ធដារចំនួនពីរដ្រលមានសិទ្ធិធ្វើការត្រួតពិនិត្រយអង្គភាពមានដំណើរការ ឬប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុង
  ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ការអនុវត្តច្របាប់ពន្ធដារ និងបទបញ្ញត្តិផ្ន្រកពន្ធដារចំពោះប្រតិបត្តិការមួយចំនួន អាចត្រូវបកស្រយដោយខុសពីគា្នា 
  នៅព្រលមានការត្រតួពិនិត្រយដោយមន្ត្រពីន្ធដារន្រការិយល័យពន្ធដារទំាងពីរនោះ។ ការវិនិច្ឆយ័របស់ធនាគារលើប្រតិបត្តកិារជំនួញរបស់ខ្លនួអាច
  មានភាពខុសគា្នាពីការវិនិច្ឆ័យដ្រលធ្វើឡើងនៅព្រលមានការត្រួតពិនិត្រយដោយមន្ត្រីពន្ធដារទាំងនោះ។
 
  ប្រសិនបើគណន្រយ្រយកម្មប្រតិបត្តិការណាមួយត្រូវបានជំទាស់ដោយមន្ត្រីពន្ធដារន្រការិយល័យណាមួយនោះ ធនាគារនឹងរងការកំណត់ពន្ធបន្ថ្រម   
  ការផកពិន័យ និងការប្រក់យឺតយ៉ាវដ្រលអាចមានសរៈសំខាន់។ ការកំណត់ពន្ធឡើងវិញដោយរដ្ឋបាលសរពើពន្ធ អាចធ្វើទៅបានក្នុងរយៈព្រល
  បីឆ្នាំ និងបន្តបានរហូតដល់រយៈព្រលដប់ឆ្នាំ។
 
28. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
 អាជីវកម្មរបស់ធនាគារតម្រវូឲ្រយមានការយកចិត្តទុកដាក់កំណត់គោលដៅទៅលើហានិភ័យ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យទំាងនោះប្រកបដោយលក្ខណៈវិជា្ជាជីវៈ។ ការងរ 
 គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារគឺដើម្របីធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណរាល់ហានិភ័យចម្របងៗ គ្រប់គ្រងតួនាទីរបស់ហានិភ័យ និងធ្វើការកំណត់ការប្រងច្រកមូលធន
 សម្រប់គ្រប់គ្រងហានិភ័យទំាងនោះ។ ហានិភ័យកើតឡើងពីសកម្មភាពអាជីវកម្មដ្រលធនាគារជួបប្រទះមានហានិភ័យប្រតិបត្តកិារ ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ៖ុ ហានិភ័យ 
 ឥណទាន ហានិភ័យទីផ្រសារ (រួមមានហានិភ័យអត្រប្តូរប្រក់ និងហានិភ័យអត្រការប្រក់) និងហានិភ័យសរធានធន។ ខាងក្រមន្រះ គឺជាគោលនយោបាយ
 និងគោលការណ៍ណ្រនាំដ្រលធនាគារយកមកប្រើប្រស់ ដើម្របីគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងឡាយដ្រលពាក់ព័ន្ធ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
  
 28.1 ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
  ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យន្រការខាតបង់ដ្រលអាចកើតមានឡើងដោយសរត្រកង្វះខាត ឬបរាជ័យន្រដំណើរគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិ
  មកពីកតា្តោខាងក្រ។ ហានិភ័យន្រះត្រូវបានចាត់ច្រងតាមរយៈការបង្កើតនូវដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ការត្រួតពិនិត្រយ និងការរាយការណ៍  
  ឲ្រយបានត្រឹមត្រូវពីសកម្មភាពអាជីវកម្ម តាមរយៈអង្គភាពគ្រប់គ្រងនិងគាំទ្រ ដ្រលឯករាជ្រយពីអង្គភាព អាជីវកម្ម និងគណៈគ្រប់គ្រង។ ទាំងន្រះរួមមាន   
  ហានិភ័យខាងផ្ន្រកច្របាប់ ការប្រព្រឹត្តតាមគណន្រយ្រយ និងការក្ល្រងបន្លំ។

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

440,736

1,734,096

971,000

3,145,832

2,072,556

5,555,887

1,974,263

9,602,706

     513,136 

  1,375,560 

     488,800 

2,377,496 

តិចជាងមួយឆ្នាំ

លើសពីមួយឆ្នាំ ត្រតិចជាងប្រំឆ្នាំ

លើសពីប្រំឆ្នាំ 

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

ចំណាត់ថា្នាក់ឡើងវិញ
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   តារាងខាងលើបង្ហាញអំពីហានិភ័យអតិបរមារបស់ធនាគារនៅក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទន្រថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្ន ូឆ្នា ំ2011 ដោយមិនគិតអំពីវត្ថបុញ្ចាដំ្រលមានក្នងុដ្រ
   និងការកើនឡើងន្រឥណទាន។ សម្រប់ទ្រព្រយសកម្មនៅក្នងុតារាងតុល្រយកាល ហានិភ័យដ្រលបានលើកឡើងខាងលើន្រះ គឺផ្អ្រកទៅលើចំនួនដ្រល  
   នៅសល់នៅក្នុងបញ្ជីដុល។ 57% ន្រឥណទានអតិបរមាសរុប គឺទទួលបានមកពីឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដល់អតិថិជននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
 
   គណៈគ្រប់គ្រងធនាគារមានទំនុកចិត្តចំពោះលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរក្រសាឲ្រយមានហានិភ័យឥណទាន ដ្រលកើតមានពីឥណទាន   
   និងបុរ្រប្រទានកម្រិតអប្របបរមា ផ្អ្រកលើចំណុចខាងក្រមន្រះ ៖ 

   • ប្រមាណ 97% ន្រឥណទាន និងបុរ្រប្រទានរបស់ធនាគារមានដាក់ទ្រព្រយបញ្ចាំ ដូចជា ប្លង់រឹងចលនទ្រព្រយ និងសច់ប្រក់។ ចំនួនឥណទានដ្រល 
    ធនាគារផ្តល់ឲ្រយគឺមានតម្ល្រប្រមាណ 50% ទៅ 60% ន្រតម្ល្រទ្រព្រយបញ្ចាំ។
   • សំពាធឥណទាន និងបុរ្រប្រទានភាគច្រើនត្រូវបានពិចារណាថាមិនទាន់ហួសព្រលកំណត់ និងមិនមានភាពអន់ថយ ហើយនិង
   • ធនាគារមានដំណើរការវាយតម្ល្រឥណទានសមស្របជាស្រច សម្រប់ផ្តល់ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដល់អតិថិជន។ 

  (ង) ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន
   ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានត្រូវបានសង្ខ្របដូចខាងក្រម ៖

71,605,044

1,893,694

534,145

74,032,883

(1,013,372)

73,019,511

351,217,077

12,045,146

12,869,194

376,131,417

(6,738,658)

369,392,759

86,956,444

2,982,210

3,186,233

93,124,887

(1,668,398)

91,456,489

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រលមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមានភាពអន់ថយ
ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ដ្រលហួសកាលកំណត់ ត្រមិនទាន់មានភាពអន់ថយ
ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលមានភាពអន់ថយ

ចំនួនដុល

ដក ៖
សំវិធានសម្រប់ឥណទានបាត់បង់

ចំនួនសុទ្ធ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក
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21,601,882 

    74,032,883 

-

  26,756,635

   1,831,971 

124,223,371

    5,000,194 

 1,312,177 

     27,390 

  202,390 

6,542,151

 130,765,522

  

176,128,794 

  376,131,419 

    100,975 

99,730,047 

10,709,053

662,800,288

    32,715,008 

2,098,107

-

2,218,340

    37,031,455

 

  699,831,743 

    

43,607,030 

    93,124,887 

    25,000 

 24,691,767 

2,651,412

164,100,096

  8,099,779 

519,462

-

549,230

     9,168,471

 173,268,567 

ហានិភ័យឥណទានទាក់ទងនឹងធាតុនៅក្នុងតារាងតុល្រយការ

សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗក្រពីធនាគារជាតិ

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានឲ្រយអតិថិជន

មូលធនវិនិយោគ

មូលប័ត្រវិនិយោគ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

ហានិភ័យឥណទានទាក់ទងនឹងធាតុនៅក្រតារាងតុល្រយការ 

ផ្ន្រកន្របរិកា្ខារឥណទានដ្រលបានអនុម័តមិនទាន់ប្រើប្រស់

លិខិតឥណទាន

លិខិតធានា

ផ្រស្រងៗ

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណាត់ថា្នាក់ឡើងវិញ

   ព្រលវ្រលានូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន 20%  រវាងហានិភ័យឥណទានទូទៅរបស់ធនាគារចំពោះឯកត្តជនណាមួយ ធៀបនឹងមូលនិធិផ្ទាល់
   សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ការបូកបញ្ចូលន្រហានិភ័យឥណទានធំៗ មិនត្រូវលើសពី 300% មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារទ្រ។
 
  (គ) គោលការណ៍សំវិធានធន និងភាពអន់ថយ

    ធនាគារតម្រូវឲ្រយអនុវត្តតាមការចាត់ថា្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធនន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយយោងតាមប្រកាសដ្រលពាក់ព័ន្ធ ដ្រលមាន
   នៅកំណត់សមា្គាល់ល្រខ 2.8 ច្រញដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

   ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន ដ្រលមានរយៈព្រលហូសកំណត់សងតិចជាង 90 ថ្ង្រ មិនចាត់ថាមានភាពអន់ថយនោះទ្រ លើកល្រងត្រមានព័ត៌មាន
   ផ្ទុយពីន្រះ។ កម្រិតអប្របបរមាន្រសំវិធានជាក់លាក់សម្រប់ភាពអន់ថយត្រូវបានធ្វើឡើង អាស្រ័យដោយការចាត់ថា្នាក់ដ្រលពាក់ព័ន្ធ។ ឥណទាន   
   និងបុរ្រប្រទានទាំងអស់ ដ្រលអតិថិជនជំពាក់នៅចុងការិយបរិច្ឆ្រទ តារាងតុល្រយការត្រូវបានធនាគារផ្តល់ឲ្រយក្នុងអំឡុងដំណាច់ការិយបរិច្ឆ្រទ
   ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ។

  (ឃ)           ហានិភ័យអតិបរមាន្រឥណទាន មុនរាប់បញ្ចូលវត្ថុបញ្ចាំ ឬមុនការកើនឡើងឥណទានផ្រស្រងៗ
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  (ឆ) ទ្រព្រយបញ្ចាំ 
   ធនាគាររក្រសាទ្រព្រយបញ្ចាំសម្រប់ឥណទាន និងបុរ្រប្រទាន នៅក្នុងទម្រង់ជាទ្រព្រយសម្របត្តិដាក់ធានា និង/ឬ របស់ធានា។ ការបា៉ាន់ប្រមាណទៅលើតម្ល្រ 
   ទ្រព្រយបញ្ចាំ ត្រូវបានវាយតម្ល្រប្រចាំឆ្នាំ។ ការបា៉ាន់ប្រមាណន្រតម្ល្រទ្រព្រយបញ្ចាំរបស់ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រម ៖

 

 
  (ជ) ការប្រមូលផ្តុំទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានហានិភ័យ 
 
   (i)  តាមរយៈការប្រងច្រកទីតាំងភូមិសស្ត្រ

     ហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារនៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ដ្រលបណា្តាលទាំងស្រុងមកពីទីតាំងលំនៅដា្ឋានរបស់
     ដ្រគូនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

74 75

សម្រប់ភាពអន់ថយ៖ ដីធ្លី និងអគារ
ហួសកាលកំណត់ ត្រមិនមានភាពអន់ថយ

     921,617 

    6,023,445 

   6,945,062

30,480,346

29,505,848

59,986,194

7,546,508

7,305,236

14,851,744

2011 2010
ដុលា្លារអាម្ររិកពាន់រៀលដុលា្លារអាម្ររិក

   សម្រប់គោលបំណងន្រការធ្វើសំវិធានធនឥណទាន ដោយអនុលោមទៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ការស្រង់ប្រក់ដើម  
   ត្រលប់មកវិញពីទ្រព្រយបញ្ចាំ (ក្រពីសច់ប្រក់) មិនត្រូវបានលើកយកមកធ្វើការពិចារណាឡើយ។ សំវិធានសម្រប់ឥណទានបាត់បង់សរុប 
   1,668,398 ដុលា្លារ (2010 ៖ 1,013,372 ដុលា្លារ) បង្ហាញអំពីសំវិធានធនជាក់លាក់របស់ឥណទានឯកត្តបុគ្គល និងសំវិធានធនទូទៅ 1% ន្រឥណទាន
   ដ្រលមាននៅក្នុងបញ្ជីសរុប ដកសំវិធានជាក់លាក់។

   (1)  ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រលមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមិនមានភាពអន់ថយ     
     ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រលមិនទាន់ហួសកាលកំណត់មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពអន់ថយឡើយ លុះត្រត្រមានព័ត៌មានណា  
     មួយចង្អុលបង្ហាញផ្ទុយពីន្រះ។
 
   (2)  ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានហួសកាលកំណត់ ត្រមិនមានភាពអន់ថយ    
     ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រលហួសកាលកំណត់រយៈព្រលតិចជាង 90 ថ្ង្រ មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាមានអន់ថយឡើយ លើកល្រងត្រ 
     មានព័ត៌មានណាមួយចង្អុលបង្ហាញផ្ទុយពីន្រះ។ ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិ ឥណទានប្រភ្រទ 
     ន្រះ ត្រូវបានចាត់ថា្នាក់ជា ឃា្លាំមើល ដ្រលមានសំវិធានធនជាក់លាក់ 3% ។
 
   (3)  ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រលមានភាពអន់ថយ 

     ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រលមានភាពអន់ថយ គឺជាឥណទាន និងបុរ្រប្រទានទាំងឡាយណាដ្រលធនាគារកំណត់ថាមានភស្តុតាង
     ន្រភាពលម្អៀង ហើយធនាគារមិនរំពឹងថាអាចប្រមូលប្រក់ដើម និងការប្រក់តាមកាលកំណត់នៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌកិច្ចសន្រយាន្រឥណទាន 
     និងបុរ្រប្រទាននោះបាន។ ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគាជាតិ ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានដ្រលលើសកាល
     កំណត់រយៈព្រល 90 ថ្ង្រ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពអន់ថយ ហើយកម្រិតអប្របបរមាន្រសំវិធានធនជាក់លាក់សម្រប់ភាពអន់ថយ 
     ត្រូវបានធ្វើឡើងផ្អ្រកទៅលើការចាត់ថា្នាក់ដ្រលពាក់ព័ន្ធ លើកល្រងត្រមានព័ត៌មានណាមួយចង្អុលបង្ហាញផ្ទុយពីន្រះ។ 

  (ច)  ទ្រព្រយបញ្ចាំដ្រលធនាគារយកជាកម្មសិទ្ធិ

   ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់នៅថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ធនាគារបានទទួលទ្រព្រយសកម្ម តាមរយៈការយកជាកម្មសិទ្ធទៅលើទ្រព្រយដាក់បញ្ចាំ
   ដ្រលមានតម្ល្រ 208,580 ដុលា្លារ (2010 ៖ 156,401 ដុលា្លារ)។

   ទ្រព្រយសម្របត្តិដ្រលទាញជាកម្មសិទ្ធិត្រូវត្របានលក់ច្រញវិញក្នុងរយៈព្រលមួយឆ្នាំតាមការតម្រូវរបស់ធនាគារជាតិ។ ទ្រព្រយបញ្ចាំយកជាកម្មសិទិ្ធ
   ត្រូវបានចាត់ថា្នាក់ជាទ្រព្រយរឹបអូសនៅក្នុងតារាងតុល្រយការ។

   គិតមកត្រឹមថ្ង្រច្រញរបាយការណ៍ន្រះ ទ្រព្រយបញ្ចាំឥណទានអាក្រក់ដ្រលបានរឹបអូសនឹងកាន់កាប់ដោយធនាគារក្នុងឆ្នាំ 2010 មានតម្ល្រ 156,401   
   ដុលា្លារអាម្ររិក និងក្នុងឆ្នាំ 2011 មានតម្ល្រ 208,580 ដុលា្លារអាម្ររិក។ ទ្រព្រយបញ្ចាំឥណទានអាក្រក់ដ្រលបានរឹបអូសទាំងអស់ន្រះ មិនទាន់ត្រូវបាន
   លក់ច្រញទ្រ។
 

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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36,044,698
24,000,518

  275,858,841 
    51,985,250 

86,726,862
17,476,430

1,855,238
  168,852,451 

662,800,288

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

 
503,477,322

8,924,164
5,942,193

    68,298,797 
    12,870,822 

21,472,360
4,326,920

459,331
    41,805,509

 
164,100,096

 16,142,513 
 16,135,550 

    48,358,517 
 14,610,316 
 11,160,314 
   6,057,176 
      299,006 

    11,459,979
 

124,223,371

-
364,981

-
-
-
-
-

2,286,431

2,651,412

-
    156,401 

-
-
-
-
-

 1,675,570

1,831,971

-
-

24,691,767 
-
-
-
-
-

24,691,767

-
-

 26,756,635
-
-
-
-
-

26,756,635

ដុលា្លារអាម្ររិក

សមតុល្រយជាមួយធនាគារដទ្រ

ដុលា្លារអាម្ររិក

ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានសម្រប់អតិថិជន

ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ពាន់រៀល

មូលធនវិនិយោគ មូលប័ត្រវិនិយោគ ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ សរុប សរុប
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   ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ គឺជាហានិភ័យន្រការឡើងចុះន្រតម្ល្រលិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលបណា្តាលមកពីការប្រប្រួលអត្រប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រស។
   ធនាគារមិនមានហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រសជាដុំកំភួននោះទ្រ ដោយសរប្រតិបត្តិការចម្របងរបស់ធនាគារ គឺប្រក់ដុលា្លារអាម្ររិក។ ធនាគារ 
   នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាអនុវត្តប្រតិបត្តិការជាប្រក្រតីរបស់ខ្លួន ដោយប្រើប្រស់វត្តមានប្រក់ដុលា្លារអាម្ររិកជាចម្របង ដោយសររូបិយប័ណ្ណន្រះត្រូវបាន
   ប្រើប្រស់យ៉ាងទូលាយនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ 

  (ខ) ហានិភ័យតម្ល្រ

នៅថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011

ផលិតកម្ម
អគារ និងសំណង់
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ស្រវាកម្ម
លក់ដុំ និងលក់រាយ
នាំចូល
ឥណទានសម្រប់បុគ្គលិក
ផ្រស្រងៗ

នៅថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2010

ផលិតកម្ម
អគារ និងសំណង់
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ស្រវាកម្ម
លក់ដុំ និងលក់រាយ
នាំចូល
ឥណទានសម្រប់បុគ្គលិក
ផ្រស្រងៗ

8,924,164
5,577,212

-
12,845,822
21,472,360

4,326,920
459,331

39,519,078

93,124,887

16,142,513 
 15,979,149 
                    -   

  14,610,316 
  11,160,314 
   6,057,176 
      299,006 
   9,784,409 

 
74,032,883 

-
-

43,607,030
-
-
-
-
-

43,607,030

    -   
             -   

21,601,882 
                   -   

     -   
       -   

         -   
            -

   
21,601,882

-
-
-

    25,000 
-
-
-
-

25,000

-
-
-
-
-
-
-
-

-

   (ii)   តាមរយៈវិស័យឧស្រសាហកម្ម

 28.3 ហានិភ័យលើទីផ្រសារ
  ហានិភ័យទីផ្រសារ គឺជាហានិភ័យដ្រលតម្ល្រទីផ្រសារ ឬលំហូរសច់ប្រក់នាព្រលអនាគតន្រលិខិតុបករណ៍ និងការប្រប្រលួដោយសរការផ្លាស់ប្តរូតម្ល្រទីផ្រសារ។ 
  ហានិភ័យទីផ្រសារកើតឡើង ដោយសរស្ថានភាពបើកទូលាយន្រអត្រការប្រក់ រូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលមូលធនដ្រលប្រឈមនឹងចលនាទីផ្រសារជាក់លាក់
   និងទូទៅ ព្រមទាំងការប្រប្រួលន្រអត្រ ឬតម្ល្រទីផ្រសារ ដូចជាអត្រការប្រក់ គមា្លាតឥណទាន អត្រប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រស និងតម្ល្រមូលធន។
     
  (ក) ហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រស

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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   ចំណូលលើការបណា្តាក់ទុន, តម្ល្រទីផ្រសារ, តម្ល្រដើមន្រមូលនិធិ និងតាមរយៈការវិភាគចនោ្លាះប្រប្រួលអត្រការប្រក់។ សកា្តោនុពលន្រការធា្លាក់ចុះ
   នូវចំណូលការប្រក់សុទ្ធពីការប្រប្រួលអត្រការប្រក់ដ្រលខុសប្រក្រតី ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយដោយធៀបទៅនឹងកម្រិតហានិភ័យដ្រលកំណត់ថា 
   អាចទទួលយកបាន។

   គណៈគ្រប់គ្រងព្រញចិត្ត ដ្រលគោលជំហររបស់ធនាគារចំពោះបម្របម្រួលន្រអត្រការប្រក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ 

   តារាងខាងក្រមធ្វើការសង្ខ្របអំពីហានិភ័យអត្រការប្រក់របស់ធនាគារ។ ចំនួនដ្រលរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងតារាងន្រះ គឺជាតម្ល្រនៅសល់ក្នុងបញ្ជី
   របស់ទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្ម ដោយរៀបតាមលំដាប់ន្រការកំណត់តម្ល្រឡើងវិញតាមកិច្ចសន្រយា និងកាលបរិច្ឆ្រទន្រកាលអវសន។

   ធនាគារមានហានិភ័យតម្ល្រមូលប័ត្រ ដោយសរធនាគាររក្រសាទុកការវិនិយោគមូលប័ត្រ ដ្រលចាត់ចំណាត់ថា្នាក់ក្នុងតារាងតុល្រយការជាការវិនិយោគ
   សម្រប់លក់។ បច្ចុប្របន្នន្រះ ធនាគារមិនមានគោលការណ៍គ្រប់គ្រង់ហានិភ័យតម្ល្រឡើយ។ ការវិនិយោគទៅលើមូលប័ត្រត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង
   កំណត់សមា្គាល់ល្រខ 9 ។

  (គ) ហានិភ័យលើអត្រការប្រក់

   ហានិភ័យលើអត្រការប្រក់ សំដៅទៅលើការខាតបង់នូវចំណូលការប្រក់សុទ្ធ ដោយសរត្រការប្រប្រួលន្រកម្រិតអត្រការប្រក់ និងការផ្លាស់ប្តូរ 
   នៅក្នុងសមាសភាពន្រទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្ម។ ហានិភ័យលើអត្រការប្រក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្រយយ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅលើ

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សច់ប្រក់
សមតុល្រយជាមួយធនាគារ  និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រក់តម្កល់តាមច្របាប់នៅធនាគារកណា្តាល
ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានចំពោះអតិថិជន ៖
 មានដំណើរការ
 ពុំមានដំណើរការ
 សំវិធានធនជាក់លាក់
 សំវិធានធនទូទៅ
មូលធនវិនិយោគ
មូលប័ត្រវិនិយោគ
ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងទៀត

សរុបទ្រព្រយសកម្ម

ទ្រព្រយអកម្ម
ប្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ
ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ
សំវិធានធនលើពន្ធ

សរុបទ្រព្រយអកម្ម

លម្អៀងការប្រក់វ្រទយិតភាព 2011 - ដុលា្លារ

លម្អៀងការប្រក់វ្រទយិតភាព 2011 - ពាន់រៀល
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-
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-
-
-
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(3,403,443)

-
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7,312,713
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-
-
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9,636,415
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25,000
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2,651,412
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-
-
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-
-
-

25,000
-
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-
-
-

-
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-
-
-

43,651,951
-
-
-
-

24,691,767
-

68,343,718

7,799,409
-
-

7,799,409

60,544,308
           

244,538,460

-
8,058,186

-

15,760,540
-
-
-
-
-
-

23,818,726

15,536,414
-
-

15,536,414

8,282,312

33,452,258

0.05 - 4.50
0.11 - 0.13

4.00 - 21.60

7.50 - 10.50

0.75 - 8.50

នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្នា ំ2011

ទ្រព្រយសកម្ម ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក %

ត្រឹម 1 ខ្រ 1 ទៅ 3 ខ្រ 4 ទៅ 6 ខ្រ 7 ទៅ 12 ខ្រ 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ លើសពី 5 ឆ្នាំ គា្មោនការប្រក់ សរុប អត្រការប្រក់ 
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     បម្របម្រលួន្រអ្នកផ្ញើប្រក់សំខាន់ៗ និងគម្រងន្រការដកសច់ប្រក់របស់ពួកគ្រ។ ធនាគារធ្វើការត្រតួពិនិត្រយ និងរាយការណ៍អំពីជំហរសច់ប្រក់
     ប្រចាំថ្ង្រ និងធ្វើផ្រនការសម្រប់ថ្ង្របនា្ទាប់ សបា្តោហ៍ និងខ្រជាបន្តបនា្ទាប់ ដោយសររយៈព្រលន្រះគឺជាអំឡុងព្រលសំខាន់សម្រប់ការគ្រប់គ្រង
     សច់ប្រក់ងយស្រួល។ គណៈគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្រយចលនារបស់អ្នកដាក់ប្រក់បញ្ញើចម្របងៗ ព្រមទាំងធ្វើផ្រនការទុកជាមុនសម្រប់ការដកប្រក់
     របស់ពួកគ្រផងដ្ររ។

    (ខ)  ដំណើរការរកប្រភពទុន

     ប្រភពទុនជាចម្របងរបស់ធនាគារ បានមកពីដើមទុនត្រូវបង់របស់ភាគទុនិក និងប្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។ ប្រភពទុន ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយប្រចាំថ្ង្រ

 28.4 ហានិភ័យលើសាច់ប្រក់ងាយស្រួល 
    ហានិភ័យសច់ប្រក់ងយស្រួល គឺជាហានិភ័យដ្រលធនាគារគា្មោនលទ្ធភាពបំព្រញកាតព្វកិច្ចសងប្រក់ នៅព្រលដល់កំណត់សងដោយអតិថិជនមក
    ដកប្រក់បញ្ញើវិញ តម្រូវការសច់ប្រក់តាមការចុះកិច្ចសន្រយា ឬលំហូរសច់ប្រក់ច្រញផ្រស្រងៗ។ 
     
    (ក) ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសច់ប្រក់ងយស្រួល

     គណៈគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្រយសច់ប្រក់ងយស្រួលក្នុងតារាងតុល្រយការ និងគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្តុំ និងទិន្នន័យបំណុលដ្រលមានកាលកំណត់ 

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សច់ប្រក់
សមតុល្រយជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រក់តម្កល់តាមច្របាប់នៅធនាគារកណា្តាល
ការឲ្រយខ្ចីចងការ និងបុរ្រប្រទានចំពោះអតិថិជន ៖
 មានដំណើរការ
 ពុំមានដំណើរការ
 សំវិធានធនជាក់លាក់
 សំវិធានធនទូទៅ
មូលប័ត្រវិនិយោគ
ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងទៀត

សរុបទ្រព្រយសកម្ម

ទ្រព្រយអកម្ម
ប្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ
ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ
សំវិធានធនលើពន្ធ

សរុបទ្រព្រយអកម្ម

លម្អៀងការប្រក់វ្រទយិតភាព 2010 - ដុលា្លារ

លម្អៀងការប្រក់វ្រទយិតភាព 2010 -  ពាន់រៀល

-
-
-

9,267,227
242,540

-
-
-
-

9,509,767

7,455,986
-
-

7,455,986

2,053,781

  8,323,974 

-
-
-

4,744,167
215,455

-
-
-
-

4,959,622

9,226,989
-
-

9,226,989

(4,267,367)

(17,295,638)

-
17,266,330

-

1,319,383
-
-
-
-
-

18,585,713

76,784,340
-
-

76,784,340

(58,198,627)

(235,879,035)

នាថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2010

ទ្រព្រយសកម្ម ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក %

ត្រឹម 1 ខ្រ 1 ទៅ 3 ខ្រ 4 ទៅ 6 ខ្រ 7 ទៅ 12 ខ្រ 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ លើសពី 5 ឆ្នាំ គា្មោនការប្រក់ សរុប អត្រការប្រក់ 

   9,345,698 
7,248,935

13,419,727

-
-

(297,411)
(715,961)

-
1,831,971

30,832,959

6,607,364
1,290,331

9,775

7,907,470

22,925,489

  92,917,007 

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

73,498,738
534,145

(297,411)
(715,961)

26,756,635
1,831,971

152,545,298

122,401,589
1,290,331

9,775

123,701,695

28,843,603

  116,903,120 

-
-

3,600,000

3,846,369
-
-
-
-
-

7,446,369

-
-
-

-

7,446,369

  30,180,134 

-
-
-

34,907,700
-
-
-

26,756,635
-

61,664,335

1,879,152
-
-

1,879,152

59,785,183

242,309,343 

-
56,491

-

19,413,892
76,150

-
-
-
-

19,546,533

20,447,758
-
-

20,447,758

(901,225)

 (3,652,665)

0.75 - 5.50
0.11 - 0.18

7.00 - 21.60

7.50 - 10.75

1.00 - 9.00
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      38,921,480 
191,247,102 

      91,023,550 

 363,262,224 
      12,869,195 

  (3,226,482)
  (3,512,177)

           100,975 
      99,730,047 
      10,709,053 

  801,124,967 

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

  676,105,028 

  125,019,939

 

616,130,463 

 499,631,148

116, 499,315 

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

89,938,654
3,186,233
(798,832)
(869,566)

25,000
24,691,767

2,651,412

198,347,355

165,608,805
1,771,970

13,389

167,394,164

30,953,191

 

152,545,298

  123,701,695

28,843,603 

   -
-
-

58,547,422
-
-
-
-
-
-

58,547,422

-
-
-

-

58,547,422

    

3,846,369 

                 -   

3,846,369

   -
-
-

15,760,540
-
-
-
-

24,691,767
-

40,452,307 

7,799,409
-
-

7,799,409

7,961,131

  

54,056,501 

    1,889,119 

52,167,382

   -
-

22,536,160

-
-

(798,832)
(869,566)

25,000
-
-

20,892,762

-
-

13,389

13,389

20,879,373

 

16,006,355 

      9,775

15,996,580

នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្នាំ 2011
ទ្រព្រយសកម្ម ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ដុលា្លារអាម្ររិក ពាន់រៀល

ត្រឹម 1 ខ្រ 1 ទៅ 3 ខ្រ 3 ទៅ 12 ខ្រ 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ លើសពី 5 ឆ្នាំ គា្មោនកាលកំណត់ សរុប សរុប
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     កាលកំណត់ ដោយផ្អ្រកលើកាលកំណត់លើកិច្ចសន្រយាដ្រលនៅសល់គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទតារាងតុល្រយការ។ ចំនួនដ្រលបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង 
     គឺជាលំហូរសច់ប្រក់តាមកិច្ចសន្រយាដ្រលមិនធ្វើអប្របហារដ្រលធនាគារគ្រប់គ្រងហានិភ័យសច់ប្រក់ងយស្រួលដ្រលមានភា្ជាប់ជាមួយ ដោយ
     ផ្អ្រកលើលំហូរសច់ប្រក់រំពឹងទុកដ្រលមិនធ្វើអប្របហារ។

សច់ប្រក់
សមតុល្រយជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រក់តម្កល់តាមច្របាប់នៅធនាគារកណា្តាល
ការឲ្រយខ្ចីចងការ និងបុរ្រប្រទានចំពោះអតិថិជន ៖
 មានដំណើរការ
 ពុំមានដំណើរការ
 សំវិធានធនជាក់លាក់
 សំវិធានធនទូទៅ
មូលធនវិនិយោគ
មូលប័ត្រវិនិយោគ
ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងទៀត

សរុបទ្រព្រយសកម្ម

ទ្រព្រយអកម្ម
ប្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ
ទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗ
សំវិធានធនលើពន្ធ

សរុបទ្រព្រយអកម្ម

អតិរ្រក/(កង្វះ)សច់ប្រក់ងយស្រួលសុទ្ធ 2011 

នាថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2010

សរុបទ្រព្រយសកម្ម

សរុបទ្រព្រយអកម្ម

អតិរ្រក/(កង្វះ)សច់ប្រក់ងយស្រួលសុទ្ធ 2010

 -
-
-

7,523,780
240,395

-
-
-
-

1,297,209

    9,061,384 

30,143,234
-
-

32,143,234

3,609,917

 

36,965,672 

  28,215,950

8,749,722

-
-
-

6,838,089
2,945,838

-
-
-
-
-

9,783,927

15,115,962
-
-

15,115,962

(5,332,035)

   

4,959,622 

   9,355,976

(4,396,354)

9,636,415
47,350,112

-

1,268,823
-
-
-
-
-

1,354,203

59,609,553

112,550,200
1,771,970

-

114,322,170
 

(54,712,617)

     

36,710,780 

     84,230,875

(47,520,095) 

     យ៉ាងទៀងទាត់តាមរយៈការត្រួតពិនិត្រយរបស់គណៈគ្រប់គ្រងលើកាលកំណត់ន្រប្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ និងអ្នកដាក់ប្រក់បញ្ញើសំខាន់ៗ។ 
 
    (គ)  លំហូរសច់ប្រក់មិនម្រនលិខិតុបករណ៍និទស្រសន៍

     តារាងខាងក្រមធ្វើការវិភាគពីទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនម្រនលិខិតតុបករណ៍និទស្រសន៍របស់ធនាគារនៅក្នុងការដាក់ជាក្រុមតាម

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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 28.5 ការគ្រប់គ្រងដើមទុន 
    ធនាគារធ្វើការពិចារណាអំពីតម្រវូការធ្វើឲ្រយមានសមតុល្រយន្រប្រសិទ្ធភាព ភាពបត់ប្រន និងភាពគ្រប់គ្រន់របស់ដើមទុន នៅព្រលដ្រលគ្រធ្វើការកំណត់  
    នូវភាពគ្រប់គ្រន់របស់ដើមទុន និងនៅព្រលដ្រលគ្រធ្វើការអភិវឌ្រឍផ្រនការគ្រប់គ្រងដើមទុននោះ។ ធនាគារបរិយយលម្អតិអំពីការពិចារណាទំាងន្រះ
    តាមរយៈដំណើរការវាយតម្ល្រភាពគ្រប់គ្រន់ន្រដើមទុនផ្ទ្រក្នងុ និងលក្ខណៈសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន (ក) យកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាទៅលើទំាងកតា្តោ
    ស្រដ្ឋកិច្ច និងបទបញ្ញត្តនិ្រដើមទុនបម្រងុអប្របបរមាដ្រលកំណត់ដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា (ខ) ការពារលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ដើម្របីបន្តនិរន្តភាព 
    អាជីវកម្ម ដូចន្រះវាអាចបន្តផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ភាគទុនិក និងអត្ថប្រយោជន៍ដល់ភាគីដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ (គ) រក្រសាមូលដា្ឋានដើមទុនរឹង មំា
    ដើម្របីគំាទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍអាជីវកម្ម។

    នៅក្នុងការិយបរិច្រ្ឆទចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ដើមទុនលក្ខន្តិកៈរបស់ធនាគារគឺចំនួន 36 លានដុលា្លារអាម្ររិក សមមូលនឹង 150 ពាន់លានរៀល នៅថ្ង្រ
    បង្កើនដើមទុនទី 29 ខ្រកញ្ញា ឆ្នា ំ2010 (អត្រប្តរូប្រក់ 4,223 រៀលក្នងុមួយដុលា្លារអាម្ររិក)។ ធនាគារបានអនុលោមទៅតាមទុនបម្រងុកាតព្វកិច្ចទៅលើ
    ដើមទុនដ្រលត្រវូបង់ដោយភាគទុនិកចំនួន 150 ពាន់លានរៀល ដ្រលច្រញដោយធនាគារជាតិប្រកាសល្រខ ធ7-08-193 ចុះថ្ង្រទី 19 ខ្រកញ្ញា ឆ្នា ំ2008 ។
    ដើមទុនដ្រលត្រវូបង់ដោយភាគទុនិកត្រវូបានបង្ហាញនៅក្នងុកំណត់សមា្គាល់ល្រខ 16 ន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

    

  28.6 តម្ល្រទីផ្រសារសមស្របន្រទ្រព្រយសកម្ម និងអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
    ដោយហ្រតុថា ទ្រព្រយសកម្ម/អកម្ម ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារមួយចំនួនធំពំុមានការជួញដូរលើទីផ្រសារសកម្មទ្រ តម្ល្រសមស្របចំពោះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថតុ្រវូ
    បានវាយតម្ល្រដោយថា្នាក់ដឹកនំាធនាគារ ដោយយោងទៅតាមប្រភ្រទន្រទ្រព្រយសកម្ម/អកម្ម ទំាងនោះ។ ផ្អ្រកទៅលើការបា៉ាន់ស្មោនរបស់ថា្នាក់ដឹកនំាធនាគារ  
    តម្ល្រសមស្របចំពោះទ្រព្រយសកម្ម/អកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុមានតម្ល្រប្រហាក់ប្រហ្រលគា្នានឹងតម្ល្រពិតគណន្រយ្រយរបស់វា។ 

    តម្ល្រយោង និងតម្ល្រសមស្របរបស់ទ្រព្រយសកម្ម/អកម្ម ពំុត្រវូបានបង្ហាញនៅក្នងុតារាងតុល្រយការរបស់ធនាគារតាមតម្ល្រសមស្របឡើយ។ តម្ល្រសមស្រប
    ដ្រលធ្វើការបា៉ាន់ប្រមាណគឺផ្អ្រកទៅតាមវិធីសស្ត្រ និងការសន្នដិា្ឋានដូចខាងក្រមៈ

    (ក)  ប្រក់បញ្ញើ និងប្រក់តម្កល់ជាមួយធនាគារនានា

     ប្រក់បញ្ញើ និងប្រក់តម្កល់ជាមួយធនាគារនានារួមមាន គណនីចរន្ត គណនីសន្រសំ និងគណនីមានកាលកំណត់។ តម្ល្រសមស្របន្រប្រក់បញ្ញើ
     និងប្រក់តម្កល់ជាមួយធនាគារនានាយោងតាមតម្ល្រយោង។

កំណត់សមា្គាល់ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

    (ខ)  ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានចំពោះអតិថិជន
 

     ឥណទាន និងបុរ្រប្រទានចំពោះអតិថិជន ត្រវូបានកត់ត្រយោងតាមសមតុល្រយដ្រលនៅសល់ បូកនឹងការប្រក់ដោយដកច្រញនូវ
     សំវិធានធនលើឥណទានសុទ្ធដ្រលបាត់បង់។ សំវិធានធនលើឥណទានដ្រលបាត់បង់ ត្រវូបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមទៅតាម
     ប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។
 
    (គ)  មូលប័ត្រវិនិយោគ
 

     ផលប័ត្រវិនិយោគ គឺត្រវូបានកត់ត្រនៅក្នងុតារាងតុល្រយការនៅប្រក់ដើមនៅសល់ និងការប្រក់ ដោយដកច្រញនូវចំនួនណាមួយ    
     ដ្រលបានលុបច្រញ និងសំវិធានធន។ 
 
    (ឃ)        ប្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងធនាគារ
 

     តម្ល្រទីផ្រសារន្រប្រក់បញ្ញើសម្រប់ដកតាមតម្រវូការ (គណនីចរន្ត និងសន្រសំ) ឬប្រក់បញ្ញើទំាងឡាយណាដ្រលមានកាលកំណត់នៅសល់
     តិចជាងមួយឆ្នា ំត្រវូបានធ្វើការបា៉ាន់ប្រមាណ ដើម្របីបា៉ាន់ស្មោនតម្ល្រនៅសល់ក្នងុបញ្ជបី្រហាក់ប្រហ្រល។ តម្ល្រទីផ្រសាររបស់ប្រក់បញ្ញើដ្រល 
     មានកាលកំណត់ច្រើនជាងមួយឆ្នា ំត្រវូបានធ្វើការបា៉ាន់ប្រមាណដោយផ្អ្រកទៅលើលំហូរសច់ប្រក់ដ្រលបានធ្វើអប្របហារ ដោយប្រើប្រស់
     អត្រការប្រក់របស់ប្រក់បញ្ញើពីធនាគារ និងអតិថិជននោះ។

    (ង)  ទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងទៀត
 

     ចំនួននៅសល់នៅក្នងុបញ្ជរីបស់ទ្រព្រយសកម្ម និងទ្រព្រយអកម្មហិរញ្ញវត្ថផុ្រស្រងទៀត ត្រវូបានធ្វើការបា៉ាន់ប្រមាណ ដើម្របីបា៉ាន់ស្មោនតម្ល្រ
     ទីផ្រសាររបស់វា ដោយសរធាតុទំាងន្រះមិនមានការប្រប្រលួជាដំុកំភួនទៅតាមការឡើងចុះន្រអត្រការប្រក់នៅលើទីផ្រសារទ្រ។
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សម្រប់កត់ត្រ
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