ចំណចសំខាន់

រ
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ឆ�ាំ 2012

𐁚ើន/(ថយ) 𐃡ៀបៀប
2012 និង 2011

�វត�ស

កំើន𐃏ព�សកម�
(គិតជាលានដុល�ារ)

265

�ប
កំើន𐂷ការ�ើ
ក់
(គិតជាលានដុល�ារ )

កំើន𐂷ការើកគណនី(គិតជាពាន់)
224
35

តារាងតុល�ការ (លានដុល�ារអារ𐀚ក)
ក់ប�ស
ើ រុប

201
166
40.6

122.4

165.6

224.2

35.4%

ឥណទានដុល

26.5

74.0

93.1

141.3

51.8%

ើមទុន

23.0

36.0

36.0

36.0

-

𐃏ព�សកម�សរុប

60.4

155.7

201.5

265.0

31.5%

26

156
122
18
60

គណនីលទ�ផល (លានដុល�ារអារ𐀚ក)
ចំណលពីការ

ក់សទ
ុ �

2.1

3.3

6.4

8.5

32.8%

ចំណលើ

ហ៊យ
ុ និងកើងសារ-សុទ�

0.6

1.5

2.1

2.9

38.1%

(1.7)

0.04

2.0

3.4

70.0%

លទ�ផល

អនុប

យបង់ពន�

ក់ចំញ
ចំណលពីម
ើ ទុនមធ�ម

-8.5%

0.2%

6.1%

9.5%

55.7%

ចំណលពី𐃏ព�សកម�មធ�ម

-3.3%

0.04%

1.1%

1.5%

36.4%

ក់សទ
ុ �

ចំណាយមិន𐂘នការ

ក់ៀបនឹងចំណលដុល

មូលនិធិ និងសាច់

ក់ងាយ𐃔ួល

សាច់

ក់ងាយ𐃔ួល

ឥណទានសរុបៀបនឹង

ក់ប�ើ

𐃏ព�សកម�ងាយ𐃔ួលៀបនឹង𐃏ព�សកម�សរុប
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6.5%

4.1%

4.5%

4.6%

2.2%

161.2%

93.7%

67.1%

60.8%

-9.4%

93.1%

52.9%

66.8%

56.3%

-15.7%

65.2%

60.5%

56.2%

63%

12.1%

39.5%

21.8%

28.0%

22.4%

-20.0%
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12

កំន
ើ 𐃏ព�សកម� ន𐁚ើនើង31
ភាគរយ ក�ង
𐀁 ចំនន
ួ សរុបជាដុលា� រ265លាន

265

តហិរ𐀋�វត�𐀁ដ𐂵ៀត (%)

ក𐃓ិតចំណលពីការ

09

41

លាន

ផលចំញ
យបង់ពន�/កំហាត
(គិតជាលានដុល�ារ)

10

យបង់ពន�

11

12

កំើនសំពាធ
ក់ប�ើ ន𐁚ើន35
ភាគរយក�𐀁ងចំនួនសរុបជាដុល�ារ22លាន

224

24.9%

20.0%

17.1%

-14.5%

ើមទុនៀបនឹង𐃏ព�សកម�សរុប

31.5%

20.6%

16.9%

14.1%

-16.6%

ឥណទានមិនដំរើ ការៀបនឹងឥណទានសរុប

3.7%

0.7%

3.4%

2.5%

-26.5%

សំវធ
𐀚 ានធនៀបនឹងឥណទានសរុប

3.0%

1.4%

1.8%

1.6%

-11.1%

គុណភាព𐃏ព�សកម�

2012

12

កំើន𐂷ចំនួនគណនីថ�ី ន𐁚ើន34.6ភាគរយ
និង ន𐁚ើនជិតដល់35000គណនី

ចំនួនអ�កខ�ី
2,959

3.39
93
2.0
74
1,456
(1.6)
26

62.4%

11

35,000 គណនី

លាន

ឌីណាមីកកម�ី (គិតជាលានដុល�ារ)

0.04

អនុបាតសាធនភាព

10

141

មូលធនកម�

6

09

12
09

09

10

11

12

ើង នឈានដល់ស𐃣ច នផលចំញ
យបង់ពន�ចំនួន 3.39 លាន ៀបនឹង 2 លាន
ឆ�ាំ2011។

3.39

លាន

09

593
10

11

12

សំពាធឥណទានរបស់ង
ើ
ន𐁚ើនើងសរុប
51.6%
ចុងឆ�ា2
ំ 012 គឺចន
ំ ន
ួ 141 លាន ដុលា� រ
អារ𐀚ក។

141

លាន

185
09

10

11

12

ធនាគារ ABA នទទួលទំនុកចិត�ពីអ�កខ�ីចំនួន
1 503 នាក់ប𐂓�មៀត 𐂊លនាំ
យចំនួនអ�ក
ខ�ី
ក់𐁚ើនើង�ដង (+ 103.2%)។

2,959

អ�កខ�ី
7

ព័ត៌មានទូ

សមិទ�ផលក�ងឆ�ា2
ំ 012

ស�ាក់ការកណាល និងសាខា

ចំនួនបុគ�លិក

ចំនួនម៉ាសុីនដក

ក់ស�័យ𐃑វត�ិ ATM
41

313

11
10
8

32

8

�ើយតបនឹង𐂕នការព𐃊ីកសាខា និងបណាញ ATM របស់ខ�𐀃ន
ធនាគារ ABA នើកសាខាមួយៀត
រាជធានី ស�ឹងមានជ័យ។

30
224
187
09

10

11

12

ចំនន
ួ សាខាស ប់ឆា� 2
ំ 012 ន𐁚ើនើង10%
និងមានរហូតដល់11 សាខា។

17

197

09

10

11

12

09

ចំនួនបុគ�លិកសរុប ន𐁚ើនើង40%
រហូតដល់ 313 នាក់
ចុងឆ�ាំះ។

10%

40%

ចំនួនម៉ាសុីន POS

ចំនួនអ�ក�ើ

10

11

12

ការ𐃉បដណប់ ATM ន𐁚ើនើង 28%
ឆ�ា
ំ ះ។ ATM ចំនន
ួ 41 ន និងកំពង
ុ ស�ត
ិ
ការ𐃉ប់𐃉ងរបស់ ធនាគារ ABA។

ចុង
ម

28%

ក់សរុប

35,208

146
25,863

មានការយកចិត�ទុកដាក់សំខាន់
ើការជួសជុលសាខា𐁛ត�
ៀមរាបើងវ𐀚ញ តាមរយៈការប�𐀂រ
កាន់ទីតាំងធំជាងមុន។

115
18,390

11,513
27
09

99
10

ចំនួន POS terminals

11

ន𐁚ើនើង27% YTY។

27%
8

12

2012

09

10

11

12

ការ𐁚ើនើងគួរឲ�កត់សម�ាល់មួយក�𐀁ងចំ
មការ𐁚ើនើងគួរឲ�
កត់សម�ាល់នានា គឺការ𐁚ើនើង𐂷ចំនួនអ�ក�ើរ
ក់។
ើងមានការ𐁚ើនើងរហូតដល់ 36% ៀប
នឹងឆ�ាំ2011។

36%
9

សមិទ�ផលក�ងឆ�ា2
ំ 012

ធនាគារ Vietcom Bank (ៀតណាម) 𐃎វ
ក�𐀁ងប𐂓�ម
ក�𐀁ងធនាគារសហកា។

នប𐂓�ម

ការចាប់
�ត “នាំគ�ាឈ�ះ (Let’s Win)” ស
ប់
ក់ប�ើ
មានកាលកំណត់របស់ ABA។ ក�𐀁ងអំឡ𐀁ងការចាប់
�ត ើង
ន𐂅ករង�ាន់រាប់រយរង�ាន់ (ទូរស័ព�𐂮 iPods, iPads ទូរទស�ន៍
ច𐃈យានយន�) ជាមួយនឹងរថយន� BMW X6 Crossover ដ៏
ច
� ជារង�ាន់ធំ។

10

2012

ទស�នាវដ�ីហិរ𐀋�វត�𐀁ឈានមុខ𐁜
អាសុី
�ះធនាគារ
និងហិរ𐀋�វត�𐀁អាសុី (Asian Banking & Finance)
នទទួលស�ាល់ធនាគារ ABA ថាជាធនាគារប�កវ𐀚ទ�ា
និង𐃑តិបត�ិការក�𐀁ង𐃔ុក
កម�𐀁ជា𐃑ចាំឆ�ាំ។ ធនាគារះ
𐃎វ នទទួលស�ាល់ក�𐀁ង𐃑ទ𐂷រង�ាន់ធនាគារលក់ដុំរបស់
ABF កាលពីលថ�ីៗស
ប់ឆ�ាំ2012។ ពិធី𐃑គល់រង�ាន់𐃎វ
ន�ើើង
ក�𐀁ង𐃑សសិង�បុរ𐀛
ក�𐀁ង𐃒ឹត�ិការណ៍𐃑ចាំឆ�ាំ
𐂊ល𐃎វ នចូលរួម
យតំណាងឧស�ាហកម�ធនាគារជាង
150 មកពីទូទាំងទ�ីបអាសុី។
ធនាគារ ABA 𐃎វ ន𐁜ឿថាទទួល នរង�ាន់ះ
យសារ
ការងារជាបន�របស់ខ�𐀃នើការ ប�ើតថ�ី និងការអភិវឌ�វា
𐂊ល𐃎វ ន𐂀លម𐀀𐂕�កប�កវ𐀚ទ�ា ើម�ីប𐃣ើអតិថិជន
របស់ខ�𐀃នឲ� នកាន់𐂏𐃑ើរ និងរក�ាភក�ីភាពចំ
ះ
អតិថិជន។

ទាក់ទងនឹងការប�ើតទំនួលខុស𐃎វ𐂕�កសង�មរបស់𐃈ុមហ៊ុន
តាមរយៈការអប់រ𐀞 ធនាគារ ABA នចាប់�ើមកម�វ𐀚ធី “Let’s
Exchange”។ កម�វ𐀚ធីះ𐃎វ នដាក់
�ះថា Exchange
ពី
ះនិ
ជិតរបស់ធនាគារផ�ល់ជាគំនិត និងពន�ល់
ពីបទពិ
ធន៍ជាក់𐂟�ងក�𐀁ងអាជីពរបស់ពួក𐁜ដល់និស�ិត
𐂊លមានគ
ងប�ើតអាជីពក�𐀁ងវ𐀚ស័យធនាគារ។ ការ𐂊ល
និ
ជិត𐂅ករ𐀞𐂛កចំះដឹងះដល់និស�ិត ជំរុញឲ�ពួក𐁜
ផ�ល់ត𐂼�ដល់តួនាទីរបស់ពួក𐁜
ក�𐀁ង𐂕�ករបស់ពួក𐁜
ក៏ដូចជាផ�ល់ជាគំនិតដល់ពួក𐁜ឲ�ប�ើនចំះដឹង ឬមាន
មហិច�តាកាន់𐂏ខ�ស់។ តាមរយៈ កម�វ𐀚ធីះ ឡាករ ម𐃐�ីកម�ី
និងបុគ�លិក𐂕�កធនធានមនុស�របស់ធនាគារ ABA នៀបចំ
កិច�𐃑ជុំជាមួយសាកលវ𐀚ទ�ាល័យជាតិ𐃉ប់𐃉ង ជាកិច�𐃑ជុំ
ស
ប់សិស�វ𐀚ទ�ាល័យ
ម
𐃔បចតុមុខ និង ន
ចូលរួមក�𐀁ងទិកាការងារ 𐂊លជា𐃒ឹត�ិការណ៍ការងារដ៏សំខាន់
𐂊ល
រព��ើើង
𐂁មិថុនាជាៀងរាល់ឆ�ាំ។
បន�ាប់ពី𐃒ឹត�ិការណ៍
ះប𐀋�ប់ភ�ាម សាខាជា𐃛ើនរបស់
ធនាគារទទួល នក�ជន𐃑កប
យទស�នវ𐀚ស័យជា𐃛ើន
𐂊លពួក𐁜មួយចំនួន នទទួលការងារជាប់លាប់
យពី
នឆ�ងកាត់កម�សិក�ា និងបង�ាញបានមានជំនាញល𐀀។
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ការ

លមជាបន�

ការ𐃉ប់𐃉ងធនធានមនុស�ជាលក�ណៈយុទ�សា𐃔�

ការ𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យ

ឆ�ាំ2012 ើង នបន�ព𐃊ឹង
លន
យធនធានមនុស�របស់ើង។
កិច�ខិតខំ𐃑ឹង𐃮ងមួយក�𐀁ងទិស
ះ គឺការព𐃊ឹង𐂕�កធនធានមនុស�ជាមួយនឹង
បុគ�លិកវ𐀚ជ�ាជីវៈថ�ី និងការប�ើតអង�ភាពបណ𐀍ះបណាល និងអភិវឌ�ន៍វ𐀚ជ�ាជីវៈ។
ជា𐂕�កមួយ𐂷សកម�ភាពទាំងះ ធនាគារ នប�ើនចំនួនពានរង�ាន់𐂊លផ�ល់
ជូនជាៀងរាល់ឆ�ាំក�𐀁ងពិធីជប់ៀងបុគ�លិក 𐂊ល𐃎វប ន
រព��ើើងក�𐀁ងឆ�ាំះ
ម�ងៀត
សណ�ាគារ Sofitel Hotel Phnom Penh។

ក�𐀁ងនាមជា𐂮គូអាជីវកម�ដ៏ជិតស�ិទ�របស់អតិថិជនរបស់ើងើងមានចំណាប់
អារម�ណ៍មិនឲ� ពួក𐁜�ើការ𐃑ថុយ𐃑ថានហួសតុ។ ដូ�ះ ABA ប�ើតយុទ�សា𐃔�
និង𐃈បខណ�ហានិភ័យរ𐀜ងមាំ
យអនុ𐀋�ាតឲ�មានការវាយត𐂼�ការ𐃑ឈម𐂊ល
អាចដឹងមុនចំ
ះហានិភ័យឥណទាន ទីផ�ារ សន�នីយភាព និងហានិភ័យ
𐃑តិបត�ិការ។យុទ�សា𐃔�ហានិភ័យ ពាក់ព័ន�នឹងការ𐃡ើ
ស់វ𐀚ធីសា𐃔�ច𐃓ុះ និងមាន
តុល�ភាពល𐀀ចំ
ះហានិភ័យ និងផលតបស�ង
យស𐃓បស𐃓លដល់ការស𐃣ច
វត�𐀁បំណង តាមរយៈការកាត់បន�យហានិភ័យ និងការប�ើនឱកាស𐂷កំើន។

𐃔បលជាមួយនឹងពានរង�ាន់𐃑ចាំសាខាពានរង�ាន់ឯកត�បុគ�លថ�ីមួយ𐃎វ
𐃑គល់ជូន៖

ន

ឡាករល𐀀បំផុត𐃑ចាំឆ�ាំ
ទី𐃑ឹក�ាវាអតិថិជនល𐀀បំផុត
ម𐃗�ីកម�ីល𐀀បំផុត
បុគ�លិកច
�𐃑ចាំឆ�ាំ
បុគ�លិកថ�ីល𐀀បំផុត
និងរង�ាន់�ងៗៀត។

ABA ការ𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យ គឺជាទំនួលខុស𐃎វរបស់មនុស�𐃉ប់គ�ា
ើម�ីប�ើត និង𐃏𐃏ង់វប�ធម៌𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យរ𐀜ងមាំ 𐂊ល𐃎វគ�ានឹងសកកម�
និងគុណត𐂼�របស់ើង ើងរ𐀞ពឹង និងើកទឹកចិត�ដល់បុគ�លិករបស់ ABA 𐃉ប់រូប
ឲ�មានទំនួលខុស𐃎វចំ
ះការ𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យ តាមរយៈការដាក់ប𐀋�𐀂ល
លការណ៍និងវ𐀚ធីសា𐃔�𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យរបស់ើង
ក�𐀁ងដំើរការអាជីវកម�
ទាំងអស់
ទូទាំងធនាគារ។ទំនាក់ទំនងពហុបណាញញឹកញាប់របស់ើងជាមួយបុគ�លិករបស់ើង �ើឲ�ពួក𐁜យល់អំពីហានិភ័យទាក់ទង
នឹងការ�ើចក�ី
ស𐃣ចចិត�𐃑ចាំ𐂴�
យផ�ល់ឲ�ពួក𐁜នូវម បាយ ើម�ីជួយពួក𐁜𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យរបស់ខ�𐀃ន។ើងឿថា វ𐀚ធី𐂊លើង𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យ អាចឲ�ើង
ស𐃣ចវត�𐀁បំណងរបស់ើង𐃑កប
យ𐃑សិទ�ភាព ប�ើតគុណត𐂼�របស់ម�ាស់ភាគហ៊ុន និងគាំ𐃏ផល𐃑
ជន៍របស់ម�ាស់ភាគហ៊ុនរបស់ើងទាំងអស់។

ទំនួលខុស𐃎វ𐂕�កសង�មរបស់𐃈ុមហ៊ុន
ក�𐀁ងសកម�ភាពរបស់ខ�𐀃ន ធនាគារបន�រក�ាវ𐀚ធាន𐃈មសីលធម៌យ៉ាងខ�ាប់ខ�𐀃ន។
𐃑ការះអនុ𐀋�ាតឲ�ើង�ើអាជីវកម�យ៉ាង
�ះ𐃎ង់ ើម�ីដំើរការឲ�ន𐃉ប់
ន់
ក�𐀁ងទីផ�ារធនាគារ និងគាំ𐃏អាជីវកម�ពិត
កដ 𐂊លរួមចំ𐂎កដល់ការអភិវឌ�
ដ�កិច�របស់កម�𐀁ជា។
ការគាំ𐃏ការគាំពារសុខភាព និងកីឡា
ក�𐀁ងឆ�ាំ2012 ើងនបន�គាំ𐃏គំនិតផ�𐀃ច�ើមមួយចំនួន
ក�𐀁ងវ𐀚ស័យសុខាភិ ល
កីឡា និងអប់រ𐀞។ ជាពិស ធនាគារ នផ�ល់ការឧបត�ម�ដល់ក�ិប ល់ទាត់𐂷
សាកលវ𐀚ទ�ាល័យៀល
យ។ ជាងះ
ៀត ធនាគារ ABA នបន�𐃑𐂺ណី
ដ៏ល𐀀ក�𐀁ងការជួយដល់មូលនិធិកាក ទ𐃈ហមកម�𐀁ជា។ើងមានចក�ី
មនស�
រ𐀛ករាយក�𐀁ងការរួមចំ𐂎ក𐂀លម𐀀ភាពរ𐀜ងមាំរបស់𐃑ស
យ
ះ
យប𐀋�ា
បន�ាន់ចំ
ះសុខភាព𐃑ជាជនកម�𐀁ជា។

12

2012

13

ឹត�ិការណ៍សំខាន់ៗ
ធនាគារ ABA មាន𐃑វត�ិយូរអ𐂄� ង និងរ𐀜ងមាំ។
យ𐃎វ នប�ើតើងក�𐀁ងឆ�ាំ1996 ជាធនាគារវឌ�នៈអាសុី លីមីតធីត (Advanced Bank of Asia
Limited) ‘ABA’ - ដូច𐂊ល𐃎វ នស�ាល់នាលបច�𐀁ប�ន� - 𐃎វ នប�ើតើងជាដំបូងបំផុត ើម�ីផ�ល់ដល់អតិថិជនជា𐃈ុមហ៊ុនមួយចំនួន
តូចនូវវាធនាគារពាណិជ�កម�។ ប៉ុ𐂓� ចាប់តាំងពីការប�ើតធនាគារមក 𐃒ឹត�ិការណ៍សំខាន់ៗជា𐃛ើន ន𐁚ើតើង។
ខាង
មះគឺជាប𐀋�ី𐃒 ឹត�ិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ធនាគារ៖

2009

ដំើរការដាក់ម៉ាកស𐀋�ាើងវ𐀚ញ

2007

ធនាគារ

នទិញភាគហ៊ុនចំនួន 100% 𐂷ធនាគារ ABA។

សាខា ‘តាម𐁛ត�’ ដំបូងបំផុត

ធនាគារ ABA ចាប់�ើមព𐃊ីក

ៀមរាប

បណាញសាខា

អាសុីកណាល គឺ Visor

ទួល

នើកទ�ារ។

ABA។

ក�𐀁ង SME និងវ𐀚ស័យធនាគារលក់រាយ។

ABA

ការដាក់ឲ�ដំើរការនូវវាធនាគារតាមអ៊𐀅នធឺណិតឿនឿនបំផុត𐂕�ក
ប�កវ𐀚ទ�ារបស់𐃑ស គឺ iBank។

កិច�𐃒ម𐃢ៀងជាមួយ Mastercard 𐂊លនាំមកនូវការដាក់ព
ទូទាំង𐃑សកម�𐀁ជា។

យ ATM

បណាញរបស់ធនាគារ𐁚ើនើងប𐂓�មៀតជាមួយនឹងការប�ើតសាខាបួន
ទី𐃈ុងភ�ំញ និងមួយៀត

𐁛ត�បាត់ដំបង។

CommerzBank AG (អាល�ឺម៉ង់) និង Mashreqbank (ហុងកុង)
ក�ាយជា𐂮គូសហការរបស់ើង។

14

2012

ភ�ំញ𐃎វ

នព𐃊ីកើងវ𐀚ញ ើម�ីដាក់ប𐀋�𐀂លសាខា

កក៏ដូចជាសាខាមួយៀត

បុរ𐀛កីឡា។

នចាប់�ើមញប័ណ�ឥណពន� និងឥណទាន MasterCard (ស�ង់ដារ

និងមាស)។

2008
ៀត

ក�𐀁ងផលប𐃎របស់ខ�𐀃ន។

ប់

ធនាគារ DBS (សិង�បុរ𐀛) បានចាប់�ើមទំនាក់ទំនងសហការជាមួយធនាគារ

ទំនាក់ទំនងសហការជាមួយធនាគារ HSBC។

និងប𐀋�រ POS

�ះរបស់ធនាគារ ABA។

នដាក់ឲ�ដំើរការ។

នប𐂓�ម𐃑ព័ន�ទូទាត់តាម MoneyGram និងឥណទានកម�ីស

អាជីវកម�ខ�ាតតូច

𐃈ុមហ៊ុនភាគទុនឯកជន𐂷ទីផ�ារ𐂊លកំពុងចើង
Group

នដំើង

យុទ�នាការផ�ាយពាណិជ�កម�ថ�ីមួយ𐃎វ

ន

2011
ABA

នក�ាយជាស�ាប័នហិរ𐀋�វត�𐀁កម�𐀁ជាដំបូង𐁜បំផុត 𐂊ល𐃎វ

ធនាគារ និងហិរ𐀋�វត�𐀁អាសុី 𐃑សសិង�បុរ𐀛។

នឲ�

�ះថា ធនាគារលក់រាយ𐃑ចាំឆ�ាំ

មជ�មណ�លធនាគារដ៏ល�ីបំផុតស

ប់អតិថិជនជា𐃈ុមហ៊ុន និង VIP របស់ធនាគារ

ធនាគារ

តាម𐁛ត�នានា

ទ�ារដំើរការ។

នប�ើនវត�មានរបស់ខ�𐀃ន

យើកសាខាថ�ីមួយ

យទស�នាវដ�ី

ចំកណាលទី𐃈ុងភ�ំញ 𐃎វ

នើក

𐁛ត�កំពង់ចាម។ជាជំហានយុទ�សា𐃔�ថ�ីមួយ

និងក�𐀁ងវ𐀚ធីសា𐃔�សង�ម និងដ�កិច� ABA បាន𐂀ស𐃓លកម�វ𐀚ធីអាជីវកម�ខ�ាតតូចពិសមួយ

យផ�ល់ជូនអតិថិជននូវ ខ

យអភិវឌ�យុទ�សា𐃔�𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យរបស់ខ�𐀃ន ABA បានប�ើត𐂕�ក𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យ

យអាចសន�តការ𐃑ឈម

និងលក�ខណ�កាន់𐂏𐃑ើរៀប
𐂊លដឹងមុនចំ

នឹង MFI និងធនាគារដ𐂵ៀត។

ះហានិភ័យឥណទាន ទីផ�ារ សន�នីយភាព និងហានិភ័យ𐃑តិបត�ិការ។

ធនាគារ China Construction Bank (ចិន) និងធនាគារ Standard Chartered Bank (𐂴) បានក�ាយជា𐂮គូសហការរបស់ ABA។

2010
ABA

នឈ�ះរង�ាន់ Golden Award ដ៏ល�ីល�ាញ

ជាសកល និង𐃉ប់𐃉ងសាច់

យសារឧត�មភាពរបស់ខ�𐀃ន

𐃉ប់𐃉ងសាច់

ក់។

ក់របស់ HSBC

ក�𐀁ង𐃑ទទូទាត់

ក�𐀁ងវាទូទាត់អន�រជាតិនិងវា

2012

�ើយតបនឹង𐂕នការព𐃊ីកសាខា និងបណាញ ATM របស់ខ�𐀃ន ធនាគារ ABA
ក�𐀁ងរាជធានី - ស�ឹងមានជ័យ។

ការយកចិត�ទុកដាក់ជាពិស𐃎វ
យប�ើនវត�មាន

ន

�តើការជួសជុល𐂀លម𐀀សាខាទីស�ាក់ការកណាលរបស់ធនាគារ

𐁛ត�ៀមរាប តាមរយៈការ𐀛

កាន់ទីតាំងធំជាងមុន។

បណាញសហការរបស់ ABA រួមមាន ធនាគារ JP Morgan Chase Bank

វត�មាន ATM 𐃎វ

ការញប័ណ�ឥណពន� និងឥណទាន Visa (ក�ាសិក និងមាស)

Technology and Operation Bank of the Year” ជូនដល់ធនាគារ ABA។

(USA) និងធនាគារ Standard Chartered Bank (UK)។
កំពុង𐃎វបានអនុវត�។

នើកសាខាមួយៀត

នព𐃊ីកចំនួន 30% 𐂊ល�ើឲ�ចំនួន ATM សរុប 𐁚ើនើងដល់ 41 ក𐂓�ង។

កម�វ𐀚ធី Asian Banking & Finance Magazine (𐃑សសិង�បុរ𐀛)
ធនាគារ Vietcom Bank (ៀតណាម) 𐃎វបានប𐂓�ម

ន𐃑គល់ពានរង�ាន់ “ Cambodia’s Domestic

ក�𐀁ងបណាញធនាគារ សហការ។
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រចនាសម�័ន�ចាត់តាំង
ម�ាស់ភាគហ៊ុន

𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ

ល

នាយក𐃑តិបត�ិ

គណៈកម�ាធិការសវនកម�

នាយក𐃑តិបត�ិរង

នាយក𐃉ប់𐃉ង𐂕�កហានិភ័យ
និងអនុវត�ន៍តាម

គណៈកម�ាធិការ𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យ

𐃑ធាន𐂕�កសវនកម�𐂹�ក�𐀁ង

អភិ

លហិរ𐀋�វត�𐀁

ការ𐀚យាល័យ𐂕�ក𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យ

ការ𐀚យាល័យគណយ�

ការ𐀚យាល័យ𐂕�ក𐃎តពិនិត�
អនុវត�ន៍តាម

ការ𐀚យាល័យរតនាគារ

គណៈកម�ាធិការឥណទាន

នាយកឥណទាន

គណៈកម�ាធិការ𐃉ប់𐃉ង𐃏ព�សកម�
សម�ត�ិ និងបំណល

គណៈកម�អភិវឌ�អាជីវកម�
និងផលិតផល

គណៈកម�ាធិការធនធានមនុស�

នាយកប�កវ𐀚ទ�ា
និងអភិវឌ�ដ�ារចនាសម�័ន�

នាយកទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ

𐃑ធាននាយកឥណទាន

នាយកទីផ�ារ

នាយក𐃉ប់𐃉ងសាច់

ការ𐀚យាល័យព័ត៌មានវ𐀚ទ�ា

ការ𐀚យាល័យឥណទាន𐃑តិបត�ិការ
ឯកសារ និងទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ

𐂕�កឥណទាន

ការ𐀚យាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
និងទីផ�ារ

ការ𐀚យាល័យ𐃉ប់𐃉ងសាច់

ការ𐀚យាល័យ𐃉ឹះស�ានហិរ𐀋�វត្𐀲ុ

𐂕�កកម�ីអាជីវកម�ខ�ាតតូច

ការ𐀚យាល័យ𐂕�ករដ�

ល

𐂕�កច�ាប់ និងរ

នាយកវាកម�កាតឡិច𐃎និច

ការ𐀚យាល័យវាកម�អតិថជ
ិ ន

ការ𐀚យាល័យ𐃉ប់𐃉ងATM និង POS

16

2012

ការ𐀚យាល័យទូទាត់

ការ𐀚យាល័យប�កស

នាយកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

សាខាសង់

ល់

ការ𐀚យាល័យអទិភាពធនាគារ

នាយក𐃉ប់𐃉ង𐂕�កលក់
និងវាកម�

ក់

ក់

យការណ៍

𐃑ធានធនធានមនុស�

ការ𐀚យាល័យ𐂕�កលក់ និងវាកម�

ការ𐀚យាល័យធនធានមនុស�

ការ𐀚យាល័យបំ𐀛វាអតិថិជន

ការ𐀚យាល័យបណ𐀍ះបណាល
និង𐃜ើស𐀛ស

នាយកសាខា
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សាខា និងការយាល័យធនាគារ
ទីស�ាក់ការកណាល
ទីស�ាក់ការកណាល៖
ខ 148 មហាវ𐀚ថី𐃒ះសីហនុ សង�ាត់បឹង𐁚ងកង
ទី 1 ខណ�ចំការមន ភ�ំញ 𐃒ះរាជាណាច𐃈កម�𐀁ជា
𐃑អប់សំបុ𐃎 2277
មជ�មណ�លទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព� 24/7៖ (855)
23 225 333
ទូរសារ៖ (855) 23 216 333
អ៊𐀅𐂘ល៖ customerservice@ababank.com
𐂜បសាយត៍៖ www.ababank.com
ទំព័រ𐂠�សប៊ុក៖
facebook.com/ABA.Bank.Cambodia
𐃑អប់សំបុ𐃎 2277
SWIFT: ABAAKHPP
𐂕�កទំនាក់ទំនងអតិថិជនថ�ី𐂷ធនាគារ ABA
(NCCU)
023 720 435/ 098 203 203/ 098 203 168/098 203
313/098 203 435

សាខាភ�ំញ
សាខាសង់
ល់
ខ 443A មហាវ𐀚ថី𐃒ះមុនីវង� សង�ាត់បឹង𐃒លិត
ខណ� 7 មករា
ទូរស័ព�៖ (855) 23 998 199 / (855) 98 203 199
ទូរសារ៖ (855) 23 998 199
central@ababank.com
សាខាបុរ𐀛កីឡា
ផ�𐀂វខ 134 𐂀ងផ�𐀂វខ 169 សង�ាត់វាលវង់ ខណ�
7 មករា ភ�ំញ កម�𐀁ជា ទូរស័ព�៖ (855) 23 999 995 /
(855) 98 203 869
ទូរសារ៖ (855) 23 999 995
boreikeyla@ababank.com

សាខាតាម𐁛ត�
សាខាសង់
ល់
ខ 443A មហាវ𐀚ថី𐃒ះមុនីវង� សង�ាត់បឹង𐃒លិត
ខណ� 7 មករា
ទូរស័ព�៖ (855) 23 998 199 /
(855) 98 203 199
ទូរសារ៖ (855) 23 998 199
central@ababank.com

សាខាបាត់ដំបង
ខ 205-207 ផ�𐀂វខ 3 ភូមិកម�ករ ឃុំស�ាយ
𐃔ុកបាត់ដំបង 𐁛ត�បាត់ដំបង
ទូរស័ព�៖
(855) 53 953 603 / (855) 98 203 839
ទូរសារ៖ (855) 53 730 814
battambang@ababank.com

សាខាស�ាតចាស់
ខ 26 AE0-E1-E2 ផ�𐀂វខ 70 សង�ាត់𐃔ះចក
ខណ�ដូនញ
ទូរស័ព�៖ (855) 23 986 514 /
(855) 98 203 819
ទូរសារ៖ (855) 23 986 514
stadechas@ababank.com

សាខាកំពង់ចាម
ខ 31 វ𐀚ថី𐃒ះមុនីវង� 𐃈ុងកំពង់ចាម
𐁛ត�កំពង់ចាម
ទូរស័ព�៖ (855) 42 210 575 /
(855) 98 203 879
ទូរសារ៖ (855) 42 210 575
kampongcham@ababank.com

សាខាស�ឹងមានជ័យ
ខ 21B មហាវ𐀚ថី𐃒ះមុនី𐀟ត (ផ�𐀂វខ 217)
សង�ាត់ស�ឹងមានជ័យ ខណ�មានជ័យ ទូរស័ព�៖
(855) 98 203 889
ទូរសារ៖ stungmeanchey@ababank.com

សាខាៀមរាប
01-02-03 និង04 ផ�𐀂វពវង� ឃុំស�ាយដង�𐀁ំ
𐃈ុងៀមរាប ទូរស័ព�៖ (855) 63 695 434 /
(855) 98 203 829
ទូរសារ៖ (855) 63 965 435
siemreap@ababank.com

សាខាទឹកថ�ា
ខ A39-A41 មហាវ𐀚ថីសហព័ន�រុស�ី សង�ាត់ទឹកថ�ា
ខណ�ប�ស�ី𐂀វ
ទូរស័ព�៖ (855) 23 995 304 /
(855) 98 203 849
ទូរសារ៖ (855) 23 995 304
toekthla@ababank.com
សាខាទួល
ក
ខ 10A ប�𐀁ក A7E0123 និង A8E0123 ផ�𐀂វខ 298
𐂀ង 516 សង�ាត់បឹងកក់ទី 1 ខណ�ទួល
ក
ទូរស័ព�៖ (855) 23 883 596 / (855) 98 203 859
ទូរសារ៖ (855) 23 883 596
toulkork@ababank.com

𐁖

Samrong
Stung Treng
Poipet

Tbeng

Banlung

Sisophon
Siem Reap

Sen Monorom
Pailin

Battambang

Kampong Thom

Kratie

Memot
Pursat
Kampong
Chhnang

Svong

Skun
Kampong Cham

Phnom Penh
Koh Kong

Kampong
Speu

Chbar Ampov
Chum Chao

Prey
Veng
Takhmao

Svay
Rieng

Takeo
Kampot
Sihanouk Ville
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បណាញ𐃎វើក
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រ

យការណ៍របស់

ុម

ឹក ាភិ

ល

𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ ល មានកិត�ិយសដាក់ជូនពិនិត�នូវរ យការណ៍𐃑ចាំឆ�ាំ និង រ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 បន�ាប់ពី
អាសុី ចំកាត់ (លំដាប់ះត
កាត់ថា “ធនាគារ”) សំរាប់ការ𐀚យបរ𐀚�ទចប់𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០12 ។

ន�ើសវនកម�របស់ ធនាគារ វឌ�នៈ

ធនាគារ វឌ�នៈអាសុី ចំកាត់
ធនាគារ𐃎វ នប�ើតើង
ក�𐀁ង𐃒ះរាជាណាច𐃈កម�𐀁ជា
ឆ�ាំ 1996 ជា𐃈ុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស𐃎វ មានកំរ𐀚ត។

𐂴�ទី 25 𐂁 តុលា ឆ�ាំ 1996

មការចុះ ប𐀋�ីពាណិជ�កម�ខ Co.322/97E

𐂴�ទី 25 𐂁 តុលា

សកម�ភាពចំបង
សកម�ភាពចំបងរបស់ធនាគារ រួមមានការ�ើ𐃑តិបត�ិការអាជីវកម�ើរាល់សកម�ភាពធនាគារ និង ការផ�ល់ វាកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁𐂊លពាក់ព័ន��ងៗៀត
𐃑សកម�𐀁ជា។

ក�𐀁ង

លទ�ផល𐂷𐃑តិបត�ិការ និង លាភការ
លទ�ផល𐂷𐃑តិបត�ិការសំរាប់ការ𐀚យបរ𐀚�ទចប់ 𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០12 𐃎វបានបង�ាញក�𐀁ងរ
ឬ នបង់លាភការ សំរាប់ការ𐀚យបរ𐀚�ទចប់𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០12 ះ។

យការណ៍ លទ�ផល

ទំព័រទី 1០។ធនាគារ ពុំ

ន𐃑កាស

ទុនបំរុងលក�ន�ិកៈ
ធនាគារពុំមានការប�ើនើមទុន ទុនបំរុងលក�ន�ិកៈ សំរាប់ការ𐀚យបរ𐀚�ទចប់𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០12 ះ។
ទុនបំរុង និង សំវ𐀚ធានធន
គណនីទុនបំរុង និង សំវ𐀚ធានធន

ក�𐀁ងឆ�ាំះពុំមានការផ�ាស់ប�𐀂រ ធំដុំ ជាសារវន�័។

បំណលជាប់សង�័យ និង ពិបាកទារ

រ យការណ៍ហិរ �វត�និង រ យការណ៍របស់
សវនករឯករាជ�សំរាប់ការយបរ �ទចប់
�ទី 31
ធ� ឆ�ាំ 2012
22
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មុនល𐂊លរ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁របស់ធនាគារ𐃎វបានៀបចំើង 𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ លបានចាត់វ𐀚ធាន ការ𐂊លមានមូលដ�ានសមរម�ើម�ីប𐀋�ាក់ថា
ពួកគ នចាត់វ𐀚ធានការទាក់ទង
និងការលុប
ល បំណលពិ កទារ ឬការធ�ីសំវ𐀚ធានធនចំ
ះបំណល𐂊លជាប់សង�័យ និងមានការឿជាក់ថាបំណល
អា𐃈ក់𐃎 វបាន𐁜លុប
ល និងសំវ𐀚ធានធន𐃉ប់
ន់𐃎 វ នកំណត់ើង។មកដល់𐂴�ញរ យការណ៍ះ នឹង𐂕𐀀ក
ើការយល់ដឹង𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ ល
ពុំ នដឹងពីតុការណ៍ ណាមួយ𐂊ល នឹងបណាល
យចំនួន𐂷បំណល𐂊លលុប
ល ឬសំវ𐀚ធានធនចំ
ះបំណលជាប់សង�័យ
ក�𐀁ងរ យការណ៍
ហិរ𐀋�វត�𐀁របស់ធនាគារ មានភាពមិន𐃉ប់
ន់ រហូតដល់កំរ𐀚តទឹក
ក់ធំដុំជាសារវន�័ ណាមួយ
ះ។

23

𐃏ព�សកម�ចរន�

នរាយការណ៍ះ។

មុនល𐂊លរ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁របស់ធនាគារ𐃎វ នៀបចំើង 𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ ល នចាត់ វ𐀚ធានការ𐂊លមានមូលដ�ានសមរម� ើម�ីធានាថា
បណា𐃏ព�សកម�ចរន�
ពីឥណទាន 𐂊លមិនអាច លក់ ន
ក�𐀁ង𐃑តិបត�ិការអាជីវកម�ធម�តា
យ ន�ើនឹងត𐂼�កត់
ក�𐀁ងប𐀋�ីគណយ� របស់
ធនាគារ 𐃎វ នកាត់បន�យ
យ
�ើនឹងត𐂼�𐂊លគិតថានឹងអាចលក់ នើទីផ�ារ។
មកដល់𐂴�ញរ យការណ៍ះ នឹង𐂕𐀀ក
ើការយល់ដឹង 𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ លពុំ នដឹងពីតុការណ៍ ណាមួយ 𐂊លនឹង�ើ
ត𐂼�𐃏ព�សកម�ចរន�
ក�𐀁ងរ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 របស់ធនាគារ មានភាពមិន𐃎ឹម𐃎វធំដុំណាមួយ
ះើយ។

យប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់

វ𐀚ធីសា𐃔�𐂷ការវាយត𐂼�
មកដល់𐂴�ញរ យការណ៍ះ នឹង𐂕𐀀ក
ើការយល់ដឹង 𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ លពុំ នដឹងពីតុការណ៍ ណាមួយ𐂊ល ន𐁚ើតើង 𐂊ល�ើ
យប៉ះពាល់
ដល់ការអនុវត�វ𐀚ធីសា𐃔�𐂊លមានកន�ងមក ក�𐀁ងការវាយ ត𐂼�𐃏ព�សកម� និង 𐃏ព�អកម�
ក�𐀁ងរបាយការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 របស់ធនាគារមានភាពមិន𐃎ឹម𐃎វ ឬ មិន
សម𐃔បធំដុំណាមួយ
ះ។

សមាជិក𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ
𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ

ក.
ខ.

នបំ𐀛ការក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ និងនា𐂴�ញរ

ក Damir Karassayev
ក Nurlan Tokobayev
ក Madi Akmambet
ក Yermek Mazhekenov
ភាគហ៊ុនកាន់កាប់

យអភិ

បណាសមាជិក𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ

𐂕ន𐃏ព�អកម�និង𐃏ព�អកម��ងៗៀត
មកដល់𐂴�ញរ

ល𐂊ល

ល
យការណ៍ះរួមមានៈ

𐃑ធាន𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ ល
អគ�នាយកឯករាជ�
អគ�នាយក /អគ�នាយក𐃑តិបត�ិ
អគ�នាយកឯករាជ�
ល
ល តំណាង

យភាគទុនិក របស់ធនាគារ

ភាគទុនិក

ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទនិង នា𐂴� ញរ

ភាគរយ𐂷ភាគ

យការណ៍ះ គឺពុំមាន ៖

%

ការដាក់ប𐀋�ាំ𐃏ព�សកម�ណាមួយរបស់ធនាគារ 𐂊ល𐁚ើតមានើង
ដំណាច់ការ𐀚យបរ𐀚�ទ សំរាប់ ធានាចំ
ះបំណលរបស់បុគ�លណាមួយ ឬ
𐂕ន𐃏ព�អកម�ណាមួយ 𐁚ើតមានើងចំ
ះធនាគារ ចាប់តាំងពីដំណាច់ការ𐀚យបរ𐀚�ទ
ពី 𐃑តិបត�ិការ អាជីវកម�ធម�តារបស់ធនាគារ។

ក Damir Karassayev

តាម
បល់របស់𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិបាល គឺពុំមាន𐂕ន𐃏ព�អកម� ឬ 𐃏ព�អកម��ងៗៀត របស់ធនាគារ 𐂊ល𐃎វមានកាតព�កិច�អនុវត� ឬ អាចនឹង𐃎វមានកាតព�កិច�
អនុវត�ក�𐀁ងរយៈល 12 𐂁 បន�ាប់ពី𐂴�ប𐀋�ប់ ប𐀋�ី𐂷ការ𐀚យបរ𐀚�ទ 𐂊លនឹងមានការប៉ះពាល់ ឬ អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ធំដុំដល់លទ�ភាពរបស់ធនាគារក�𐀁ងការ
បំញកាតព�កិច� របស់ខ�𐀃ន
𐂴�ដល់កំណត់។

ហ៊ុនកាន់កាប់
ចំនួនភាគហ៊ុន ក�𐀁ងមួយហ៊ុន
មានតំ𐂿 1,000 ដុល�ាអារ𐀚ក

80.56%

29,000

80.56%

29,000

ការផ�ាស់ប�𐀂រ𐂷តុការណ៍

អត�𐃑

មកដល់𐂴�ញរ យការណ៍ះ 𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ ល𐂷ធនាគារពុំ នដឹងពីតុការណ៍ណាមួយ 𐂊លមិន ន𐂜ក𐂉ក
ក�𐀁ងរ យការណ៍ះ ឬក�𐀁ង
រយការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁របស់ធនាគារ 𐂊លនឹងបណាល
យ មានតួខណាមួយ𐂊ល នបង�ាញ
ក�𐀁ងរ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁មានចំនួនមិន𐃎ឹម𐃎វធំដុំ
ណាមួយ
ះ ើយ។

ក�𐀁ងនិងរហូតដល់ចុងការ𐀚យបរ𐀚�ទះ ពុំមានការ𐃒ម𐃢ៀងណាមួយ𐂊លមានធនាគារចូលរួមជាគូភាគី ក�𐀁ង
លបំណងជួយដល់𐃈ុម𐃑ឹក�ាភ
ធនាគារើម�ីទទួល ននូវអត�𐃑
ជន៍
យការទិញ យកភាគហ៊ុន ឬ លិខិតបំណល ពីសាមុីធនាគារ ឬ ពី𐃈ុមហ៊ុនដ𐂵ៀត។

𐃑ការមិនធម�តា
តាម
បល់របស់𐃈ុម𐃑ឹក�ាភ ល លទ�ផល𐂷𐃑តិបត�ិការអាជីវកម�របស់ធនាគារក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ ចប់𐂴� ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០12 ពុំមានការប៉ះពាល់ធំដុំ
យ𐃑ការ ឬ កិច�ការជំនួញ ឬ 𐃒ឹត�ិការណ៍ណាមួយ𐂊ល មានលក�ណៈជាសារវន�័ និងមិនធម�តា
ះ។
𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ លមានមតិថា ពុំមាន𐃑ការកិច�ការជំនួញ ឬ 𐃒ឹត�ិការណ៍ណាមួយ𐂊លមានលក�ណៈជា សារវន�័ និង មិនធម�តា ន𐁚ើតមានើង
ក�𐀁ងច
�ះ
លរវាង𐂴�បិទប𐀋�ី𐂷ការ𐀚យបរ𐀚�ទ និង 𐂴�ញ របាយការណ៍ះ𐂊លអាចនាំ
យប៉ះពាល់ជាសារវន�័ ដល់លទ�ផល𐂷𐃑តិបត�ិការរបស់ធនាគារ ក�𐀁ងឆ�ាំ 𐂊ល
24

2012

ជន៍របស់𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ

យការណ៍ះរួមមានៈ

ល
លរបស់

ពុំមានសមាជិក𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ លណាមួយ𐂷ធនាគារ នទទួល ឬ មានសិទ�ិនឹងទទួល ននូវអត�𐃑
ជន៍ ណាមួយតាមរយៈការចុះកិច�សន�ា𐂊ល ន�ើើង
រវាងធនាគារ និង 𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ ល ឬ រវាងធនាគារ និង 𐃈ុមហ៊ុន𐂊ល𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ ល
ះជាសមាជិក, ឬ ក៏ជាមួយ𐃈ុមហ៊ុន𐂊ល𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ ល
ះ មាន
ផល𐃑
ជន៍𐂕�កហិរ𐀋�វត�𐀁ធំដុំជាមួយ,
យ𐂡ក𐂏𐃑តិបត�ិការ ដូចមានបង�ាញក�𐀁ងរ យការណ៍ ហិរ𐀋�វត�𐀁។
ការទទួលខុស𐃎វរបស់𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ

លក�𐀁ងការៀបចំរ

យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁

𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ លមានភារកិច��ើការប𐀋�ាក់ថា រ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ𐃎វ នៀបចំើង យ៉ាង𐃎ឹម𐃎វ ើម�ីចង𐀀𐀁លបង�ាញនូវទិដ�ភាពពិត
កដ
𐂷ស�ានភាពហិរ𐀋�វត�𐀁របស់ធនាគារ
𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០12 និង លទ�ផល𐂷ដំើរការអាជីវកម� និង ស�ានភាពចរន�សាច់
ក់សំរាប់ការ𐀚យបរ𐀚�ទ𐂊ល ន
25

រ

យការណ៍ចរន�សាច់

ការ𐀚យបរ𐀚ទ𐂴�
�
ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2012

ក់

កំណត់សម�ាល់ចំ

ការ𐀚យបរ𐀚ទ𐂴�
�
ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2012

2012

ចរន�សាច់
សាច់

កំណត់សម�ាល់

ដុល�ារអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ារអារ𐀚ក

25

2,994,844

11,964,402

23,599,186

ក់ពីសកម�ភាពវ𐀚និ

12

ការទិញ អចលន𐃏ព�
សាច់

(505,113)

8,646

34,541

-

គ

(615,707)

(2,459,749)

(505,113)

គ

(2,349)

(25,000)

(588)

(2,349)

(25,000)

2,378,549

9,502,303

23,069,073

ើមការ𐀚យបរ𐀚�ទ

56,986,527

227,661,175

33,917,454

ចុងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

59,365,076

237,163,479

56,986,527

ក់សុទ�

បំ𐂚បំរួលសាច់

តំណាង
សាច់

7
នពីសកម�ភាពហិរ𐀋�វត�𐀁
ក់ និងសាច់

ក់សមមូល

យ៖
ក់

សមតុល�ជាមួយធនាគារនិង𐃉ឹះស�ានហិរ𐀋�វត�𐀁�ងៀត

2012

ទីស�ាក់ការចុះប𐀋�ី របស់ធនាគារស�ិត

ផ�ះខ 148, ផ�𐀂វ 𐃒ះសីហនុ សង�ាត់បឹង𐁚ងកង 1 ខ័ណ�ចំការមន រាជធានីភ�ំញ 𐃒ះរាជាណាច𐃈កម�𐀁ជា ។

ធនាគារមានបុគ�លិកចំនួន 313 នាក់

ដំណាច់ឆ�ាំ 2012 (ឆ�ាំ 2011 ៖ 224 នាក់)។

រ

2.
(588)

សាច់

32

(2,494,290)

ក់ពីសកម�ភាពហិរ𐀋�វត�𐀁

មូលធនវ𐀚និ

សកម�ភាពចំបងរបស់ធនាគាររួមមាន ការ�ើ𐃑តិបត�ិការអាជីវកម�ើរាល់សកម�ភាពធនាគារ និងការផ�ល់ វាកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁𐂊លពាក់ព័ន��ងៗៀត ក�𐀁ង
𐃒ះរាជាណាច𐃈កម�𐀁ជា។ ធនាគារ នទទួលអាជ�ា ប័ណ�អចិ
�យ៍ខ 14 ពីធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
𐂴�ទី 28 𐂁 វ𐀚ច�ិកា ឆ�ាំ 2006។

ពុំមានការ𐃮𐃑លជាសារវន�័ណាមួយក�𐀁ងសកម�ភាពចំបងរបស់ធនាគារ នាការ𐀚យបរ𐀚�ទះ។

ក់សុទ�𐃡ើក�𐀁ងសកម�ភាពវ𐀚និ

ចរន�សាច់

(624,353)

�វត�

ធនាគារ វឌ�នៈអាសុី ចំកាត់ (លំដាប់ះត
កាត់ថា “ធនាគារ”) 𐃎វបានប�ើតើង
𐃒ះរាជាណាច𐃈កម�𐀁ជា
𐂴�ទី 25 𐂁 តុលា ឆ�ាំ 1996
យមាន
ប𐀋�ីការពាណិជ�កម�ខ Co-322/97E
𐂴�ទី 25 𐂁 តុលា ឆ�ាំ 1996 𐂊លផ�ល់
យ𐃈សួងពាណិជ�កម� ើយបានចាប់�ើមដំើរការ អាជីវកម�
𐂴�ទី 25 𐂁
តុលា ឆ�ាំ 1996។

គ

ការទិញ 𐃏ព�សកម�អរូបី

យការណ៍ហិរ

1. លក�ណៈទូ

ក់ពីសកម�ភាព𐃑តិបត�ិការ

ក់សុទ�បានពី/(𐃡ើក�𐀁ង)ពីសកម�ភាព𐃑តិបត�ិការ

ចរន�សាច់

2011

ះរ

4

9,947,495

39,740,243

9,636,415

5

49,417,581

197,423,236

47,350,112

59,365,076

237,163,479

56,986,527

កំណត់សំគាល់ភ�ាប់𐃎វអានជាមួយរ

យការណ៍ះ។

យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁របស់ធនាគារ𐃎វ

នអនុ𐀋�ាត

យញផ�ព�ផ�ាយ

យ𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិ

ល

𐂴�ទី 22 𐂁 មីនា ឆ�ាំ 2013។

លការណ៍ គណយ�ស�បសំខាន់ៗ
លការណ៍គណយ�ជាចំបង 𐃎វបានកំណត់ និងអនុវត�
ក�𐀁ងការៀបចំរបាយការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 ដូច ខាង
ម។
លការណ៍ទាំងះ𐃎វ
ដូចៗគ�ាចំ
ះ𐃉ប់ការ𐀚យបរ𐀚�ទទាំងអស់𐂊ល បាន បង�ាញ ើក𐂛ង𐂏មានលក�ខណ�ត𐃓វណាមួយ𐂅ងផ�𐀁យពីះ។
2.1

ន𐁜អនុវត�

មូលដ�ាន𐂷ការៀបចំ
រ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁របស់ធនាគារ𐃎វ នៀបចំើងតាមសន�តិកម�ត𐂼�ើម
យអនុ
ម
តាម បទប𐀋�ត�ិទាំងឡាយរបស់ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
និង ស�ង់ដារគណយ�កម�𐀁ជា (
កាត់ថា ”CAS”)។ ក�𐀁ងការអនុវត� CAS ធនាគារអនុវត�ផង𐂊នូវ ស�ង់ដាររ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁កម�𐀁ជា (
កាត់ថា
”CIFRS”) ខ 7 និយាយអំពីការបង�ាញ ឧបករណ៏ហិរ𐀋�វត�𐀁។ វ𐀚ធានះមានលក�ណៈ ខុសពីស�ង់ដាររ យការណ៍ ហិរ𐀋�វត�𐀁អន�រជាតិ 𐂊លតំរូវឱ�វាស់𐂜ង
ឥណទាន និងគណនី𐃎វទទួល តាម𐂴�ើមរ𐀞លស់
យ𐃡ើវ𐀚ធី សា𐃔�អ
ការ
ក់ពិត
កដចំ
ះរាល់លំៀងរវាង ត𐂼�ើម
និងត𐂼�ដល់កាល
កំណត់
យកាត់ បន�យសំវ𐀚ធានធនសំរាប់ការចុះត𐂼� ឬការ𐃑មូលឥណទាន មកវ𐀚ញមិន ន។
ការបង�ាញរ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁
យ𐃔ប
តាមស�ង់ដារគណយ�កម�𐀁ជា 𐂊លមានការ𐂀តំរូវ
យ
លការណ៍𐂎នាំ របស់ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
តំរូវ
យ𐃡ើការ ន់𐃑មាណយ៉ាង𐃑ើរ និងការសន�ត់
យសមតុផល 𐂊លមានឥទ�ិពលើការរាយការណ៍តួខ𐂷រ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁
𐂴�
ចប់នាការ𐀚យបរ𐀚�ទ និងកំណត់សំគាល់។ ការ ន់𐃑មាណទាំងះ មានមូលដ�ានើព័ត៌មានច�ាស់លាស់𐂊លមាន
ប់ និងការយល់ដឹងរបស់ថ�ាក់ដឹកនាំ
𐃒ឹត�ិការណ៏ និងសកម�ភាពបច�𐀁ប�ន�។ ដូ�ះលទ�ផលជាក់𐂟�ងចុង
យអាចមានភាពខុសគ�ាពីការ ន់𐃑មាណទាំង
ះ។
រ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁𐂊លមានភ�ាប់ 𐃎វ នៀបចំើងស
ប់រង�ង់សមត�កិច�𐂷𐃒ះរាជាណាច𐃈កម�𐀁ជា ើយពុំមាន
លបំណង�ើការបង�ាញ
ពីស�ានភាពហិរ𐀋�វត�𐀁 និងលទ�ផល𐂷𐃑តិបត�ិការអាជីវកម� និង ស�ានភាពចរន�សាច់
ក់
យអនុ
ម
តាម
លការណ៍គណយ� និង ការអនុវត�
គណយ� 𐂊ល ទទួលស�ាល់ជាទូ
𐃑ស និង រង�ង់សមត�កិច�
យ𐂡កពី𐃑សកម�𐀁ជា។
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2.2

ស�ង់ដារ និងបំណក

យថ�ី

𐂴�ទី 28 𐂁 សីហា ឆ�ាំ 2០០9 𐃈ុម𐃑ឹក�ាគណយ�ជាតិ បាន𐃑កាសដាក់
យ𐃡ើ
ស់ នូវស�ង់ដារ របាយការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁អន�រជាតិកម�𐀁ជា
(
កាត់ថា “ CIFRS”) 𐂊ល𐂕𐀀កើស�ង់ដាររបាយការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 អន�រជាតិទាំងមូល។ ស�ាប័ន𐂊លមានការទទួលខុស𐃎វជាសាធារណៈ𐃎វ𐂏
ៀបចំរបាយការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁
យ
ងតាមស�ង់ដារ CIFRS សំរាប់ើមការ𐀚យបរ𐀚�ទ ឬបន�ាប់ពីការ𐀚យបរ𐀚�ទ
𐂴�ទី 1 𐂁 មករា ឆ�ាំ 2០12។
ខាង
មះគឺជាស�ង់ដារគណយ�អន�រជាតិកម�𐀁ជា
កាត់ថា “ CIAS” ឬ CIFRS និងវ𐀚
ធនកម� ើស�ង់ដារ𐂊លមាន
ប់ 𐂊លធ�ាប់ ន
ះ
ផ�ាយមានលក�ណៈពាក់ព័ន� និងគឺជាបទប𐀋�ត�ិសំរាប់ើម ការ𐀚យបរ𐀚�ទ ឬបន�ាប់ពីការ𐀚យបរ𐀚�ទ
𐂴�ទី 1 𐂁 មករា ឆ�ាំ 2០12 ប៉ុ𐂓�ធនាគារមិនទាន់ ន
𐃡ើ
ស់ មុន
ើយ ៖
CIAS 1 “ការបង�ាញរបាយការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁”
ស�ង់ដារ𐂊ល ន𐂀សំរួល ហាមឃាត់ការបង�ាញចំ
ះគណនីចំណល និងចំណាយ (ឧទាហរណ៍ៈ បំ𐂚បំរួលមូលធនមិន𐂘នភាគទុនិក)
ក�𐀁ងរ យ
ការណ៍បំ𐂚បំរួលមូលធន។ រាល់បំ𐂚បំរួលមូលធន មិន𐂘នភាគទុនិកនឹងតំរូវ
យបង�ាញក�𐀁ងរបាយការណ៍លទ�ផល។ អង�ភាពអាច𐃜ើស𐀛ស នក�𐀁ង
ការបង�ាញក�𐀁ងរ យការណ៍លទ�ផល𐂏មួយ (ឧទាហរណ៍ៈ របាយការណ៍លទ�ផលពិស�ារ) ឬ បង�ាញ របាយការណ៍ពីរ (ឧទារហរណ៍ៈ រ យការណ៍
លទ�ផល និងរ យការណ៍លទ�ផលពិស�ារ)។ អង�ភាព𐂊ល�ើការ𐂀 ឬចាត់ថ�ាក់ើងវ𐀚ញើព័ត៌មាន𐃡ៀបៀប គឺតំរូវ
យបង�ាញតារាង តុល�ការ
𐂊ល ន𐂀សំរួល
ើមការ𐀚យបរ𐀚�ទ𐂊ល�ើការ𐃡ៀបៀប។
CIAS 32 “លិខិតុបករណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 ៖ ការបង�ាញ”
លបំណង𐂷ស�ង់ដារះ គឺប�ើត
លការណ៍សំរាប់បង�ាញលិខិតុបករណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 ជា𐃏ព� អកម� ឬ មូលធន ើយនិងសំរាប់ទូទាត់𐃏ព�សកម�
ហិរ𐀋�វត�𐀁ជាមួយនឹង𐃏ព�អកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁។ វា អនុវត�ចំ
ះការចាត់ថ�ាក់𐂷លិខិតុបករណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁
ជា𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁𐃏ព�អកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁 និង
លិខិតុបករណ៍មូលធនក៏ដូចជាការចាត់ថ�ាក់
ើការ
ក់ ភាគលាភខាតនិង ចំញ 𐂊លពាក់ព័ន�
យើលតាមទស�នៈវ𐀚ស័យរបស់អ�កញ
ផ�ាយលិខិតុបរករណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁។
CIAS 39 “លិខិតុបករណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 ៖ ការទទួលស�ាល់ និងការវាស់𐂜ង”
ស�ង់ដារ នប�ើត
លការណ៍សំរាប់ការទទួលស�ាល់ និងវាស់𐂜ង𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁 𐃏ព�អកម� ហិរ𐀋�វត�𐀁 និងកិច�សន�ាមួយចំនួនើម�ីទិញ ឬលក់
ធាតុមិន𐂘នជាហិរ𐀋�វត�𐀁។ ការយក CIAS 39 មក 𐃡ើ
ស់ និងបណាល
យមានការ𐂀សំរួលើងវ𐀚ញ ចំ
ះ
លការណ៍គណយ�ើលិខិតុប
ករណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 ដូចខាង
មៈ
ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន
យអតិថិជន
ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន
យអតិថិជន គឺបច�𐀁ប�ន�ដាក់
ក�𐀁ងតារាង
តុល�ការ តាម
ក់ើម និង ការ
ក់
សល់ ដកចំនួនជំរះញពីប𐀋�ី
និងសំវ𐀚ធានធនសំរាប់ឥណទាន ត់បង់។
ម CIAS 39 ជាដំបូង
ឥណទាន និងគណនី𐃎វទទួល គឺ𐃎វ នទទួលស�ាល់តាមតំ𐂿ទីផ�ារ
𐂊លជាសាច់
ក់ក�𐀁ងការផ�ល់ ឬទិញលក់ឥណទាន
យរួមប𐀋�𐀂ល
𐂴�ើម𐃑តិបត�ិការ និងបន�ាប់មក𐃎វ ន វាស់𐂜ងតាមវ𐀚ធីសាស�𐀘𐂴�ើម
រ𐀞លស់
យ𐃡ើ
ស់អ
ការ
ក់𐃑សិទ�ភាព។
𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁សំរាប់លក់
បច�𐀁ប�ន�ះធនាគារបង�ាញ𐃏ព�សកម�សំរាប់លក់
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2012

ក�𐀁ងតារាតុល�ការ

ក�𐀁ងតំ𐂿ើម𐂊ល
សល់ក�𐀁ងប𐀋�ីដកចំនួនជំរះញពីប𐀋�ី
និងចំនួនអន់ថយ𐂷𐃏ព�សកម�
ះ។
ម CIAS 39 𐃏ព�សកម�សំរាប់
លក់ជាដំបូង𐁜ទទួលស�ាល់តាមតំ𐂿ទីផ�ារ 𐂊លជាតំ𐂿សាច់
ក់ រួម
ជាមួយ 𐂴�𐃑តិបត�ិការ ើយបន�ាប់មក𐃎វ នវាស់𐂜ងតាមតំ𐂿ទីផ�ារ
𐂊លចំញ និងខាត𐃎វ ន ទទួលស�ាល់
ក�𐀁ងរ យការណ៍
លទ�ផលពិស�ារ
យមិនរាប់ប𐀋�𐀂លការខាតបង់បណាល មកពី ភាព
អន់ថយនិងការខាត និងចំញពីអ
ប�𐀂រ
ក់ើយ
រហូតដល់𐂛ងទទួលស�ាល់𐃏ព� សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁
ះ𐂏ម�ង។
𐃑សិនើ𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁សំរាប់លក់ 𐃎វ នកំណត់ថាមានភាព
អន់ថយ ការចំណញ និងខាត បង�រពី
មុន 𐂊ល នទទួលស�ាល់
ក�𐀁ងរ យការណ៍លទ�ផលពិស�ារ 𐃎វ នទទួលស�ាល់
ក�𐀁ងរ យ

ការណ៍លទ�ផល។ ការ
ក់𐃎វ ន�ើការគណនា
វ𐀚ធីសា𐃔�ការ
ក់ 𐃑សិទ�ភាព។

យ𐃡ើ

ស់

𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁𐂊លរក�ាទុករហូលដល់កាលកំណត់
បច�𐀁ប�ន�ះរក�ាទុកនូវ𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁រហូតដល់កាលកំណត់
ក�𐀁ងតារាងតុល�ការ តាមតំ𐂿 ើមចុះក�𐀁ងប𐀋�ី បូកនឹងការ
ក់ ដកចំនួន
ជំរះញពីប𐀋�ី និងភាពអន់ថយ ។
ម CIAS 39 𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁
𐂊លរក�ាទុករហូតដល់កាលកំណត់ ដំបូង𐃎វ𐂏ទទួលស�ាល់តាមតំ𐂿
ទីផ�ារ រួមប𐀋�𐀂ល 𐂴�𐃑តិបត�ិការផ�ាល់នឹងប𐂓�ម ើយបន�ាប់មក𐃎វ ន
វាស់𐂜ងតាម𐂴�ើមរ𐀞លស់
យ 𐃡ើ
ស់
វ𐀚ធីសា𐃔�ការ
ក់𐃑សិទ�ភាព។
ក់ប�ើពីធនាគារ និងអតិថិជន
បច�𐀁ប�ន�ធនាគារ�ើការវាស់𐂜ង
ក់ប�ើពីធនាគារ និងអតិថិជន
តាមចំនួនទឹក
ក់ប�ើ។ CIAS 39 តំរូវ
យ�ើការវាស់𐂜ង 𐃏ព�អកម�
ហិរ𐀋�វត�𐀁 (𐂊លរួមមាន
ក់ប�ើពីធនាគារ និងអតិថិជន) តាម𐂴�ើម
រ𐀞លស់។
ការអន់ថយ𐂷𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁
បច�𐀁ប�ន�ធនាគារ�ើ
តាមការចាត់ថ�ាក់ឥណទាន និងសំវ𐀚ធានធនដូច
𐂊ល នតំរូវតាម𐃑កាស ខ ធ7-០9-០74 ចុះ𐂴�ទី 25 𐂁 កុម�ៈ ឆ�ាំ
2០០9 𐂊ល ន
ះផ�ាយ
យធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា ដូច នបង�ាញ
ក�𐀁ងកំណត់សំគាល់ 2.8 𐂷រ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 ។ CIAS 39 តំរូវ
យ
ធនាគារ�ើការវាយតំ𐂿
𐃉ប់ការ𐀚យបរ𐀚�ទ𐂷របាយការណ៍នីមួយៗ

ថាើមានភស�𐀁តាងលំៀង𐂊លថា 𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁 ឬ 𐃈ុម𐂷𐃏ព�
សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁𐃎វទទួលភាពខូចខាត𐂊រឬ តាមមូលដ�ានវាយតំ𐂿
𐃏ព�សកម�នីមួយៗ ឬតាមមូលដ�ានវាយតំ𐂿𐃏ព�សកម�ជា𐃈ុម។
ការ ត់បង់បណាលមក ពីភាពអន់ថយ 𐃎វ នវាស់𐂜ងរវាងភាពខុសគ�ា
𐂷តំ𐂿𐃏ព�សកម�ចុះប𐀋�ី និងតំ𐂿បច�𐀁ប�ន�𐂷 លំហូរសាច់
ក់ 𐂊ល
ន់ស�ានទុកនាលអនាគត (
យមិនរួមប𐀋�𐀂លឥណទាន ត់បង់
នា លអនាគត 𐂊លមិនទាន់𐁚ើតមាន
ើយ)
យប𐀋�𐀁ះ𐃏ព�
សកម�តាម𐂴�អ
ការ
ក់ 𐃑សិទ�ភាព។ សំរាប់
លបំណង𐂷ការ
វាយតំ𐂿ើភាពអន់ថយរបស់𐃏ព�សកម�ជា𐃈ុម 𐃏ព� សកម�𐃎វ ន
ដាក់ជា𐃈ុម 𐂕𐀀កើលក�ណៈហានិភ័យឥណទាន𐃑ហាក់𐃑𐂠លគ�ា។
ចំណលការ
ក់ និងចំណាយការ
ក់
បច�𐀁ប�ន�ធនាគារទទួលស�ាល់ចំណលការ
ក់ និងចំណាយការ
ក់ ើ
មូលដ�ាន𐃉ឹះបង�រ
អ
𐂊ល នចុះកិច�សន�ា ើក𐂛ង𐂏ល
𐂊លមានមន�ិលខ�ាំង
ើការ𐃑មូលយកមកវ𐀚ញ
ះការ
ក់នឹង
𐃎វព�𐀃ររហូតដល់ទទូលស�ាល់តាមមូលដ�ានសាច់
ក់ ។ CIAS 39 តំរូវ
យទទួលស�ាល់ ចំណល𐂊លមានការ
ក់ និងចំណាយការ
ក់
សំរាប់លិខិតុបករណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁ទាំងអស់
តាមវ𐀚ធីសា𐃔� អ
ការ
ក់
𐃑សិទ�ភាព។ សំរាប់𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁 ឬ𐃈ុម𐂷𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁
𐂊លទទួលរងភាពអន់ថយចំណលការ
ក់ គឺ𐃎វ នទទួលស�ាល់តាម
ក𐃓ិតអ
ការ
ក់𐃡ើ
ស់ក�𐀁ងការប𐀋�𐀁ះតំ𐂿𐂷លំហូរសាច់
ក់
នាលអនាគតក�𐀁ង
លបំណងសំរាប់វាស់𐂜ងការបាត់បង់បណាលមក
ពីភាពអន់ថយ។

CIFRS 7 “លិខិតុបករណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 ៖ ការបង�ាញ”
ស�ង់ដារ𐂊លបាន𐂀សំរួល តំរូវ
យ�ើការបង�ាញតាមការវាស់𐂜ងតំ𐂿ទីផ�ារ និងហានិភ័យ សាច់
តំរូវ
យបង�ាញតំ𐂿ទីផ�ារតាមកំរ𐀚ត 𐂷ការវាស់𐂜ង តំ𐂿ទីផ�ារតាមលំដាប់មានដូចខាង
មៈ
ថ�ាក់ទី1
ថ�ាក់ទី2
ថ�ាក់ទី3

ក់ងាយ𐃔ួល។

យ𐂑�កការ�ើវ𐀚

ស𐃓ង់𐂴� (មិនទាន់𐂀តំរូវ) ក�𐀁ងទីផ�ារសកម� សំរាប់𐃏ព�សកម� និង𐃏ព�អកម�ដូចៗគ�ា។
ធាតុចូល
ពីស𐃓ង់𐂴�𐂊លបានរាប់ប𐀋�𐀂ល
ក�𐀁ងថ�ាក់ទី1 𐂊លអាច�ើការស�តបាន ចំ
ះ 𐃏ព�សកម� ឬ𐃏ព�អកម�
ឬ
យ𐃑
ល ើយនិង
ធាតុចូល សំរាប់𐃏ព�សកម� ឬ𐃏ព�អកម�𐂊លមិន𐂕𐀀កើទិន�័យទីផ�ារ 𐂊លអាចស�ត បាន។

ធនកម�

យផ�ាល់
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CIFRS 9 “លិខិតុបករណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁”
ស�ង់ដារ នប�ើត
លការណ៍សំរាប់រ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁𐂷𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁 𐂊លនឹងបង�ាញ នូវព័ត៌មាន𐂊លមានសារៈសំខាន់
និងការពាក់ព័ន�ដល់អ�ក𐃡ើ
ស់រ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 សំរាប់ ការ 𐁖ន់ស�ានទឹក
ក់របស់ខ�𐀃ន លលា និងភាពមិនពិត
កដ𐂷លំហូរសាច់
ក់
នាលអនាគតរបស់អង�ភាព។ CIFRS 9 ប𐀋�ាក់ពីមូលដ�ានសំរាប់ការចាត់ថ�ាក់ និងការវាស់𐂜ង𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁 រួមប𐀋�𐀂លទាំងកិច�សន�ាកូនកាត់។
មូលដ�ានទាំងះតំរូវ
យ𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁ទាំងអស់𐃎វបាន ៖
(ក) ចាត់ចំណាត់ថ�ាក់ើមូលដ�ាន𐂷ទំរង់ពាណិជ�កម�របស់អង�ភាព សំរាប់𐃉ប់𐃉ង𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁 និងលក�ណៈលំហូរសាច់
ក់ជាប់កិច�សន�ា
𐂷𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁។
(ខ) វាស់𐂜ងដំបូងតាមតំ𐂿ទីផ�ារ បូក𐂴�ើម𐃑តិបត�ិការ ក�𐀁ងករណី𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁មិន𐃔ប តាមតំ𐂿ទីផ�ារតាមរយៈចំញ ឬខាត និង
(គ) វាស់𐂜ងជាបន�បន�ាប់តាម𐂴�ើមរ𐀞លស់ ឬ តំ𐂿ទីផ�ារ𐂕𐀀កើការចាត់ថ�ាក់𐃏ព�សកម�។
2.3

ការបក

យរូបិយប័ណ�បរស

ក. រូបិយប័ណ�
ធាតុទាំងអស់
(“រូបិយប័ណ�

2.5

ន𐁜វាស់𐂜ង

យ𐃡ើ

2.6. សាច់

2.7

2.8

ការបក

យដុល�ាអារ𐀚ក

ជា

ចុង
𐂴�

ក់ៀល

អនុ
ម
តាមតំរូវការរបស់ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា រាល់គណនី𐃏ព�សកម� 𐃏ព�អកម� និងគណនី លទ�ផល ជារូបិយប័ណ�បរស
ចុងការ𐀚យបរ𐀚�ទ
𐃎វបានប�𐀂រ
ជា
ក់ៀល
យ𐃡ើអ
ប�𐀂រ
ក់ជា ផ�𐀂វការ𐂊លបាន𐃑កាស
យធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
ចុងការ𐀚យបរ𐀚�ទះ,
លគឺ 1
ដុល�ាអារ𐀚ក �ើនឹង 3.995 ៀល (𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០11 �ើនឹង 4,០39 ៀល)។ តួខជា
ក់ៀលះ 𐃎វ នៀបចំើម�ីអនុ
ម
តាមតំរូវការ
របស់ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា ចំ
ះការបង�ាញរ យការណ៍ ហិរ𐀋�វត�𐀁𐂏ប៉ុ
ះ ើយមិន𐃎វយកមកបក
យថាជាតួខ 𐂊ល𐃎វបាន ឬអាច𐃎វ ន
ឬនាល អនាគតនឹង𐃎វបានប�𐀂រ
ជា
ក់ដុល�ាអារ𐀚ក តាមអ
ប�𐀂រ
ក់ះ ឬ អ
�ងៗៀត នើយ។
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2012

ក់សមមូល

ក់តំកល់តាមច�ាប់

ធនាគារជាតិ

ឥណទាន និងបុ𐃑ទានចំ

ះអតិថិជន

ឥណទាន𐂊លបានផ�ល់
យធនាគារតាមរយៈការ𐃑គល់
ក់
យផ�ាល់
អតិថិជន
𐂴�កំណត់ 𐃎វ នចំណាត់ថ�ាក់ជាការ
យខ�ីចងការ
និងបុ𐃑ទាន។ ការ
យខ�ីចងការ និងបុ𐃑ទានះ 𐃎វ ន កត់
ងតាមសមតុល�𐂊ល
សល់ និងការ
ក់
យដកញនូវសំវ𐀚ធានធន
ើឥណទាន𐂊ល ត់បង់ និងតួខ𐂷កំចី𐂊លលុប
ល។ ការ
ក់ព�𐀃រទុកសំ
ការ
ក់បង�រើឥណទាន𐂊ល ន�ើចំណាត់ថ�ាក់
ជា
មស�ង់ដារ ជាប់សង�័យ ឬ ឥណទានអា𐃈ក់។ឥណទាន គឺ𐃎វ នលុប
ល
ល𐂊លធនាគារមិនមានភាពឿជាក់ណាមួយ ថានឹងអាច𐃑មូល
នមកវ𐀚ញ។ ការ𐃑មូលមកវ𐀚ញនូវឥណទាន𐂊ល នលុប
ល
ក�𐀁ងការ�ើសំវ𐀚ធានធន សំរាប់ ការ𐀚យបរ𐀚�ទមុនៗ 𐃎វ នបង�ាញដាច់
យ𐂡កពីគ�ា
ជាមួយនឹងបំ𐂚បំរួលសុទ�
ល�ើសំវ𐀚ធានធន ចំ
ះឥណទាន និងបុ𐃑ទានជាប់សង�័យ
ក�𐀁ងរ យការណ៍លទ�ផល។

ខ. 𐃑តិបត�ិការ និង សមតុល�

2.4

𐃒ះរាជាណាច𐃈កម�𐀁ជា។

សាច់
ក់ និងសាច់
ក់សមមូល រួមមានសមតុល�𐂊លមានកាលកំណត់តិចជាងរយៈល 3𐂁 ចាប់ពី𐂴�ទិញ
យរួមប𐀋�𐀂លសាច់
ក់សុទ�,
សមតុល�
ធនាគារជាតិ𐂊លមិនមានការទប់ស�ាត់ នឹង សមតុល�
ធនាគារនានា។ ធនាគារនឹងអាចមានហានិភ័យតិចតួច 𐂷ការផ�ាស់តំ𐂿របស់វា។

ក់ៀលជារូបិយប័ណ�ជាតិ𐂷𐃑សកម�𐀁ជា ។ ក៏ប៉ុ𐂓�
យតុថាធនាគារមាន𐃑តិបត�ិការភាគ𐃛ើន ជា
ក់ដុល�ាអារ𐀚ក និង �ើការកត់
ប𐀋�ី
គណយ�របស់ខ�𐀃ន និងបង�ាញ
ក�𐀁ងរបាយការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 ជា
ក់ដុល�ាអារ𐀚ក 𐂊លជារូបិយប័ណ�
ល និងជារូបិយប័ណ�𐂊ល𐃎វបង�ាញ ពី
ះ
រូបិយប័ណ�ះឆ�𐀁ះ ប𐀋�ាំងភាពជាក់𐂟�ង𐂷សកម�ភាពដ�កិច�
តាម𐃑តិបត�ិការនិងកាលៈសៈរបស់ធនាគារ។

ក់ ជាផ�𐀂វការរបស់ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
ជាដុល�ាអារ𐀚ក
យ𐃡ើអ
ប�𐀂រ
ក់

ក់ និង សាច់

ះ គឺក�𐀁ងវ𐀚ស័យធនាគារពាណិជ� និងក�𐀁ង𐂊នភូមិសា𐃔�𐂏មួយ គត់ គឺ

ក់តំកល់តាមច�ាប់រួមមានមូលនិធិបំរុង និង
ក់តំកល់
ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
យអនុ
ម
តាមច�ាប់ស�ីពី𐃉ឹះស�ានធនាគារនិងហិរ𐀋�វត�𐀁។
ក់តំកល់តាមច�ាប់មិនអាចយកមក𐃡ើ
ស់សំរាប់ 𐃑តិបត�ិការ𐃑ចាំ𐂴� ើយពុំ𐃎វ នចាត់ទុកជាចំ𐂎ក𐂷សាច់
ក់និងសាច់
ក់សមមូល
ក�𐀁ងការ គណនារ យការណ៍ចរន�សាច់
ក់។

ស់ រូបិយប័ណ�𐂷 ដ�កិច� ជាចំបង𐂊លធនាគារ𐃑តិបត�ិ

𐃏ព�សកម� និងអកម�ជារូបិយប័ណ��ងពី
ក់ដុល�ា𐃎វ នប�𐀂រ
ជាដុល�ាអារ𐀚ក
យ𐃡ើអ
ប�𐀂រ
ការ𐀚យបរ𐀚�ទ។ រាល់𐃑តិបត�ិការចំណល-ចំណាយជារូបិយប័ណ� បរស
ពី
ក់ដុល�ា 𐃎វបានប�𐀂រ
𐃑តិបត�ិការ។ ភាព ខុសគ�ា𐂷អ
ប�𐀂រ
ក់𐃎វ នទទួលស�ាល់
ក�𐀁ងគណនីលទ�ផល។

គកម�

ធនាគារមានដំើរការអាជីវកម�𐂏មួយប៉ុ

ល និង រូបិយប័ណ�𐂊ល𐃎វបង�ាញ
ក�𐀁ងរ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁របស់ធនាគារ 𐃎វ
ល”)។

ព័ត៌មានស�ីពីវ𐀚និ

2.9

សំវ𐀚ធានធនើឥណទាន 𐂊ល

ត់បង់

សំវ𐀚ធានធនើឥណទាន𐂊ល ត់បង់𐃎វ ន𐂕𐀀កើការចាត់ថ�ាក់ និងសំវ𐀚ធានធន𐂊ល𐂎នាំ
យ ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា តាម𐃑កាសខ
ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះ𐂴�ទី 25 𐂁 កុម�ៈ ឆ�ាំ 2០០9 ។សំវ𐀚ធានធន𐃎វបាន�ើើង ចំ
ះហានិភ័យជាក់លាក់ើឥណទាននីមួយៗ𐂊ល𐃎វ នវាយតំ𐂿
និង ចំណាត់ថ�ាក់ជា 5 គឺ ឥណទានធម�តា, ឃ�ាំើល,
មស�ង់ដារ, ជាប់សង�័យ និង ត់បង់
យពុំមាន ការគិតគូរ
ើតំ𐂿វត�𐀁ធានា
(
យ𐂡ក𐂏វត�𐀁ធានាជាសាច់
ក់)។
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ចក�ី𐂎នាំរបស់ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជាតំរូវ

យមានការចាត់ថ�ាក់ និង កំរ𐀚តសំវ𐀚ធានធនដូចត

ចំណាត់ថ�ាក់

ហួសកាលកំណត់

ធម�តា

ដំើរការ

ឃ�ាំើល

យអនុ

៖

2.13 អចលន𐃏ព�

𐃑ទ𐂷ការ�ើសំវ𐀚ធានធន
មតាមកិច�សន�ា

កំរ𐀚តសំវ𐀚ធានធន

សំវ𐀚ធានធនទូ

1%

ើសពីសាមសិប𐂴�

សំវ𐀚ធានធនជាក់លាក់

3%

ើសពី

សិប𐂴�

សំវ𐀚ធានធនជាក់លាក់

20%

ជាប់សង�័យ

ើសពី

ំមួយ𐂁

សំវ𐀚ធានធនជាក់លាក់

50%

បាត់បង់

ើសពីមួយឆ�ាំ

សំវ𐀚ធានធនជាក់លាក់

100%

មស�ង់ដារ

ការើក𐂛ងើកំរ𐀚តសំវ𐀚ធានធនអាច�ើ
ន𐃑សិនើ ធនាគារអាចបង�ាញភស�𐀁តាងជាក់𐂟�ងតាម ករណីនីមួយៗថា 𐃏ព�សម�ត�ិ𐂊ល
ប𐀋�ាំមានត𐂼�ទីផ�ារពិត
កដ𐂊ល បានទទួលស�ាល់
យធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា។
ការ𐃑មូលមកវ𐀚ញនូវឥណទាន 𐂊ល នលុប
ល
ក�𐀁ងការ�ើសំវ𐀚ធានធនសំរាប់ការ𐀚�ទមុនៗ 𐃎វ ន បង�ាញដាច់
សុទ�
ល�ើសំវ𐀚ធានធនចំ
ះឥណទាន និងបុ𐃑ទាន ជាប់សង�័យ
ក�𐀁ងរ យការណ៍លទ�ផល។
អនុ

ម
តាមចក�ី𐂎នាំរបស់ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា ឥណទានហួសកាលកំណត់𐃎វ
ក់ើម ឬការ
ក់ហួសកាលកំណត់។

2.10 កិច�សន�ាឥណទាន

នកំណត់ថា

ក់ើមសរុប

សល់

ល𐂊ល

តារាងតុល�ការ

នកត់

ក�𐀁ងតារាងតុល�ការ រួមមាន

ក់ើម

សល់ និងការ

ក់

នគណនាតាមវ𐀚ធីរ𐀞លស់�ើភាគ ើម�ីកាត់បន�យត𐂼�𐃏ព�សកម�តាមរយៈអាយុកំណត់ របស់វា𐂊លអាច𐃡ើ
៖

យ𐂡កពីគ�ាជាមួយនឹងបំ𐂚បំរួល

គ

មូលប័𐃎វ𐀚និ
គ គឺ𐃎វ
និងសំវ𐀚ធានធន។

បន�𐀁ករ𐀞លស់𐃎វ
𐃑ចាំឆ�ាំដូចត

នដាក់ជាវត�𐀁

ក�𐀁ងដំើរការ𐂷មុខជំនួញធម�តារបស់ខ�𐀃ន ធនាគារ ន�ើកិច�សន�ាឥណទាន
តារាងតុល�ការ�ងៗ ដូចជាឥណទានតាមកិច�សន�ា លិខិតឥណទាន
និង លិខិតធានា។
លការណ៍គណយ�និង សំវ𐀚ធាន ធនសំរាប់ខ�ង់ទាំងះ មានលក�ណៈដូចគ�ានឹង
លការណ៍ដូចមាន𐂅ងសំរាប់ការ
យខ�ីចងការ
និង បុ𐃑ទានចំ
ះអតិថិជនខាងើ។ សំវ𐀚ធានធនជាក់លាក់𐃎វ ន�ើើងចំ
ះខ�ង់ឥណទាន
តារាង តុល�ការ ល�ឹកណាការខាតបង់អាច𐁚ើត
មាន។
2.11 មូលប័𐃎វ𐀚និ

អចលន𐃏ព�𐃎វ នកត់
តាមត𐂼�ើម
យដកបន�យនូវរ𐀞លស់បង�រ និងការខាតបង់
យសារការចុះ 𐂷ត𐂼�។ ត𐂼�ើមរាប់ប𐀋�𐀂លចំណាយ�ងៗ
𐂊លទាក់ទងផ�ាល់ នឹងការទិញអចលន𐃏ព�។ តាមករណី ជាក់𐂟�ង𐂴�ើមបន�បន�ាប់𐃎វបានប𐀋�𐀂ល
ក�𐀁ងត𐂼�
ង ឬទទួលស�ាល់ជា𐃏ព�សកម�
មួយ�ងៀត 𐂏
ល𐂊លអត�𐃑
ជន៍ ដ�កិច�
អនាគត𐂊លពាក់ព័ន�ជាមួយ នឹង𐃏ព�
ះនឹងហូរចូលមក ធនាគារ និង𐂴�ើម𐂷ធាតុ
ះ
អាច𐃎វ នវាស់𐂜ង
យឿទុកចិត� ន។ រាល់ការជួសជុល និងការ𐂐ទាំ 𐃎វ នកត់
ក�𐀁ងគណនីលទ�ផល
ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ 𐂊លការជួសជុល
និង𐂐ទាំ
ះ ន𐁚ើតើង។

យ ដកញនូវចំនួនណាមួយ𐂊ល

នលុបញ

𐂀លំអអាគារ

10% - 33%

កំព�𐀂ទ័រ និងឧបករណ៍ ព័ត៌មានវ𐀚ទ�ា

16.6% - 33%

សំភារៈ ការ𐀚យាល័យ

33%

យានយន�

20%

ស

នក�𐀁ងអ

រ𐀞លស់

ត𐂼�
ងរបស់𐃏ព�សកម�𐃎វ នកាត់បន�យភ�ាមមក𐃎ឹមត𐂼�អាច𐃔ង់មកវ𐀚ញ នរបស់វា 𐃑សិនើ ត𐂼�
ងមានចំនួនធំជាងតម 𐁖ន់ស�ាន𐂊លអាច
𐃔ង់មកវ𐀚ញ ន។ ត𐂼�អាច𐃔ង់មកវ𐀚ញ ន គឺជាត𐂼� ខ�ស់ជាង𐁜រវាងត𐂼�ទីផ�ារសម𐃔បដកញ
ហ៊ុយលក់ និង ត𐂼�𐃡ើ
ស់របស់វា។
ធាតុ𐂷អចលន𐃏ព�នីមួយៗ 𐃎វ នឈប់ទទួលស�ាល់
លមានការលក់/ដកញ ឬ
ពីការ𐃡ើ
ស់របស់វា ឬការលក់/ដកញរបស់វា។ ចំញ និងខាត𐃎វ នកំណត់ើង
សល់ក�𐀁ង គណយ� និង𐃎វ នកត់
ក�𐀁ងគណនីលទ�ផល។

លពុំមាន អត�𐃑
យ𐃡ៀបៀបទឹក

ជន៍ដ�កិច�
អនាគត 𐃎វនរ𐀞ពឹងទុក
ក់ទទួល ន ជាមួយត𐂼�
ង

2.14 𐃏ព�សកម�អរូបី
𐃏ព�សកម�អរូបី 𐂊លរួមមានអាជ�ាប័ណ�កំព�𐀂ទ័រ កម�វ𐀚ធី និងត𐂼�𐂊លពាក់ព័ន�𐃎វ នកត់
តាមត𐂼�ើម
យដកបន�យរ𐀞លស់បង�រ។ អាជ�ាប័ណ�កំព�𐀂ទ័រ
កម�វ𐀚ធី 𐂊លបានទិញ𐃎វបានចាត់ជា𐃏ព�សកម�
យ 𐂕𐀀កតាមត𐂼�ើម𐂊ល នទិញើម�ី𐃡ើ
ស់។ 𐃏ព�សកម�អរូបី𐃎វ ន�ើរ𐀞លស់តាមវ𐀚ធីរ𐀞លស់
�ើភាគ ក�𐀁ងអ
5%
1០% 𐃑ចាំឆ�ាំ។
ត𐂼�𐂊លពាក់ព័ន�

និងការ𐂐ទាំកំព�𐀂ទ័រ កម�វ𐀚ធី 𐃎វ

នទទួលស�ាល់ជាចំណាយ

ល𐂊ល𐁚ើតើង។

2.12 គណនី𐃎វទទួល�ងៗ
គណនី𐃎វទទួល�ងៗ 𐃎វ

38

2012

ន

ងនូវតំ𐂿ពិត

𐁖ន់ស�ាន។

39

2.15 សំវ𐀚ធានធនើ𐃏ព�សកម�
(i) សំវ𐀚ធានធនើ𐃏ព�សកម� ជាជាងឥណទាន
និងបុ𐃑ទានចំ
ះអតិថិជន
𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁 𐃎វ�ើការវាយតំ𐂿
𐃉ប់ការ𐀚យបរ𐀚�ទ
𐂷រ យការណ៍នីមួយៗ ើម�ីកំណត់ថាើ មានភស�𐀁តាងលំៀង
ណាមួយ𐂊លថា𐃏ព�សកម�មានភាពអន់ថយ𐂊រឬ។
𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁𐃎វ នចាត់ទុកថាមានភាពអន់ថយ 𐃑សិន
ើមានភស�𐀁តាងលំៀងចង𐀀𐀁លបង�ាញថាមាន𐃒ឹតិ�ការណ៍មួយ
ឬ𐃛ើនមានឥទ�ិពលអវ𐀚ជ�មាន
ើលំហូរសាច់
ក់𐂊ល 𐁖ន់
ស�ានទុកនាលអនាគតរបស់𐃏ព�សកម�
ះ។
សំវ𐀚ធានធន ត់បង់ើ𐃏ព�សកម� 𐃎វ នគណនារវាងភាពខុស
គ�ា𐂷តំ𐂿𐃏ព�សកម�ចុះប𐀋�ីនិងតំ𐂿បច�𐀁ប�ន�𐂷លំហូរសាច់
ក់𐂊ល 𐁖ន់ស�ានទុកនាលអនាគត
យប𐀋�𐀁ះ𐃏ព�សកម�
តាម𐂴�អ
ការ
ក់𐃑សិទ�ភាព។ 𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁ចម�ងៗ
𐃎វបានវាយតំ𐂿តាមមូលដ�ានវាយតំ𐂿𐃏ព�សកម� នីមួយៗ។
𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁𐂊ល
សសល់ នឹង𐃎វ នវាយតំ𐂿
ជា𐃈ុម𐂊លមានលក�ណៈ ហានិភ័យឥណទាន𐃑ហាក់𐃑𐂠ល
គ�ា។
រាល់ការខូចខាតបណាលមកពីភាពអន់ថយ 𐃎វ នទទួលស�ាល់
ក�𐀁ងរ យការណ៍ចំណល។ ការខូច
ខាតបណាលមកពីភាពអន់ថយ នឹង𐃎វបានកត់
ប
�ាស
𐃑សិនើការកត់
ប
�ាស
ះអាចមាន លំៀងពាក់ព័ន�
នឹង𐃒ឹត�ិការណ៍𐂊ល𐁚ើតើង
យល𐂊លការខូចខាត
បណាលមកពីភាពអន់ថយ
ះ 𐃎វបានទទួលស�ាល់។

សំវ𐀚ធានធន𐃎វ ន𐁜វាស់ស�ង់ តាមតំ𐂿បច�𐀁ប�ន�𐂷ចំណាយ𐂊លរ𐀞ពឹងថានឹង𐃎វការ ើម�ីទូទាត់កាតព�កិច�
យ 𐃡ើអ
អប�ហាមុនបង់ពន� ើម�ី
ឆ�𐀁ះប𐀋�ាំងការវាយតំ𐂿ទីផ�ារបច�𐀁ប�ន�𐂷តំ𐂿លលាទឹក
ក់ និងហានិភ័យជាក់លាក់�ងៗ𐂷កាតព�កិច�
ះ។ ការ𐁚ើនើង𐂷សំវ𐀚ធានធន
យសារលលា𐂊ល នកន�ងផុត𐃎វ នកត់
ជាចំណាយការ
ក់។

(ii) សំវ𐀚ធានធនើ𐃏ព�សកម�ពុំ𐂘នហិរ𐀋�វត�𐀁
𐃏ព�សកម�ទាំងឡាយណា 𐂊លមិនមានអាយុកាល𐃡ើ
ស់
កំណត់ មិន𐃎វបាន𐁜�ើរ𐀞លស់ និង𐃎វ បាន𐁜�ើស�
𐃑ចាំឆ�ាំរកការថយចុះតំ𐂿របស់វា។ 𐃏ព�សកម�𐂊ល𐃎វ
�ើរ𐀞លស់ 𐃎វ ន𐁜𐃎តពិនិត� ើម�ីកំណត់ការរថយចុះតំ𐂿
ល𐂊ល𐃒ឹត�ិការណ៍ ឬការផ�ាស់ប�𐀂រកាលៈសៈណា
មួយចង𐀀𐀁លបង�ាញ ថាតំ𐂿ចុះប𐀋�ីនឹងមិនអាច𐃔ង់មកវ𐀚ញ
ន។ ការខាតបង់ើការរថយចុះតំ𐂿 𐃎វនទទួលស�ាល់
តាមចំនួនលំៀងតំ𐂿ចុះប𐀋�ី𐂷𐃏ព�
ះ ៀប ជាមួយ
តំ𐂿𐂊លអាច𐃔ង់ នមកវ𐀚ញ 𐃑សិនើតំ𐂿ចុះប𐀋�ីធំ
ជាងតំ𐂿𐂊លអាច𐃔ង់មកវ𐀚ញ ន។ តំ𐂿𐂊លអាច𐃔ង់
នមកវ𐀚ញ គឺជាតំ𐂿មួយណា𐂊លខ�ស់ជាងរវាងតំ𐂿ទីផ�ារ
𐂷𐃏ព�
ះ ដក ចំណាយើម�ីលក់ និងតំ𐂿កំពុង𐃡ើ
ស់។
ការខាតបង់𐂊លបណាលមកពីការរថយចុះតំ𐂿𐂷𐃏ព�
សកម�មិន𐂘នហិរ𐀋�វត�𐀁 𐃎វបានដាក់ចូលជា ចំណាយ
ក�𐀁ងគណនីលទ�ផល
ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ𐂊លវា𐁚ើតើង។
ការកាត់
ប
�ាស𐂷ការខាត បង់ បណាលមកពីការ
ថយចុះតំ𐂿 𐃎វ នទទួលស�ាល់
ក�𐀁ងកំរ𐀚តតំ𐂿𐂊ល
សល់
យមិនើស ពីតំ𐂿ក�𐀁ងប𐀋�ី𐂊លបានកំណត់
ដកសំវ𐀚ធានធននិងរ𐀞លស់𐂊លមុនលទទួលស�ាល់ការខាត
បង់ះ។

2.17

ក់ប�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ
ក់ប�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ គឺ𐃎វ

2.18 ចំណល និង ចំណាយការ

នបង�ាញ

តាមតំ𐂿𐂷

ក់ប�ើ។

ក់

ចំណល នមកពីការ
ក់ើការ
យខ�ីចងការនិងបុ𐃑ទានចំ
ះអតិថិជន និង
ក់ប�ើ
ធនាគារ ជាតិ𐂷កម�𐀁ជា 𐃒មទាំងធនាគារនានា 𐃎វ ន
ទទួលស�ាល់ើមូលដ�ាន
ក់បង�រ ើក𐂛ង𐂏ឥណទាន 𐂊លមានការសង�័យថាពុំធានាទទួល ននូវការទូទាត់សងវ𐀚ញ។ ក�𐀁ងករណីះ ការ
ក់
ពុំ𐃎វ នទទួល ស�ាល់ថាជា
ក់ចំណល។
ចំ
ះគណនីឥណទាន𐂊ល នចំណាត់ថ�ាក់ថាពុំមានដំើរការសង ការកត់
ចំណលពីការ
ក់ 𐃎វ នផ𐀀ាករហូតដល់មានសំណងជាសាច់
ក់
វ𐀚ញ។ គណនីឥណទានផ�ល់
អតិថិជន𐃎វ នចំណាត់ថ�ាក់ ជាឥណទានពុំមានដំើរការសង ក�𐀁ងករណីសំណងមានការយឺតយ៉ាវចាប់ពី90𐂴�ើង
។
ចំណាយការ

ក់ើ

2.19 ចំណលកឈ�𐀃ល និង

ក់ប�ើ និង

ក់កំចី𐃎វ

នទទួលស�ាល់តាមមូលដ�ាន

ក់បង�រ។

ក់កើងសារ

ចំណលកពីកិច�សន�ាឥណទាន និងកើងសារ𐃎វ នទទួលស�ាល់ើមូលដ�ានជាក់𐂟�ងតាម 𐃑តិបត�ិការ
ល𐂊លវា𐃎វ នបំញ
និងសំច នចប់សព�𐃉ប់។ ចំណលកឈ�𐀃លើ ឥណទានតាមកិច�សន�ា និងលិខិតធានាើវា�ងៗ 𐂊ល នផ�ល់
យអតិថិជន𐃎វ នទទួល
ស�ាល់ជាចំណល
យ𐂕𐀀ក
ើការ𐂔ង𐂅កតាមកាលលា។ កើវា និងកើ𐃑តិបត�ិការ 𐃎វ នទទួលស�ាល់ជាចំណល
លកម�ី
𐃎វ នផ�ល់
យ អតិថិជន។
2.20 ការជួលតាមកិច�សន�ា𐃑តិបត�ិការ
ការជួល𐂊លចំ𐂎កហានិភ័យជាក់លាក់ និងផលកម�សិទ�ិ 𐃎វ នរក�ាទុក
យភាគីម�ាស់𐃏ព� 𐃎វ ន ចាត់ថ�ាក់ជាការជួលតាមកិច�សន�ា𐃑តិបត�ិការ។
ការទូទាត់𐂊លបាន�ើើងក�𐀁ង𐃈បខ័ណ�𐂷ការជួល
តាមកិច�សន�ា𐃑តិបត�ិការ 𐃎វបានកត់
ក�𐀁ងគណនីលទ�ផលជាចំណាយ�ើភាគ សំរាប់កំឡ𐀁ង
ល𐂷 កិច�សន�ាជួល។

2.16 សំវ𐀚ធានធន
សំវ𐀚ធានធន𐃎វ នកត់
ល�ឹកណាធនាគារមាន
បច�𐀁ប�ន� នូវកាតព�កិច�𐃔បច�ាប់ ឬវាទរហិត𐂊លបាន 𐁚ើតើង ជាលទ�ផល𐂷𐃒ឹត�ិការណ៍
ពីអតីតកាល
យ𐃎វ𐃡ើ
ស់ធនធានដ�កិច�ើម�ីទូទាត់កាតព� កិច�
ះ ើយចំនួន
ក់𐂷កាតព�កិច�
ះ អាច�ើការ 𐁖ន់𐃑មាណ ន
យគួរ
យឿជាក់បាន។
លមានកាតព�កិច�𐃑ហាក់𐃑𐂠លគ�ាជា𐃛ើន កំរ𐀚ត𐂷លំហូរញើម�ីទូទាត់កាតព�កិច�ទាំង
កាតព�កិច�ទាំងមូល។

40

2012

ះ𐃎វ

នកំណត់

យគិត

ើចំណាត់ថា�ក់

41

2.21 ពន�ើ

3. ការវ𐀚នឆ
ិ យ
័� និង ការប៉ាន់𐃑មាណើគណយ�

ក់ចំញ

ចំណាយពន�ើ
ក់ចំញសំរាប់ការ𐀚យបរ𐀚�ទ រួមមាន ពន�ើ
ក់ចំញ𐂷ការ𐀚យបរ𐀚�ទ និង ពន�
ង
ការ𐀚យបរ𐀚�ទ
យ។ ពន�𐃎វ
នទទួលស�ាល់ជាចំណាយក�𐀁ងរ យការណ៍លទ�ផល ើក 𐂛ង𐂏ខ�ង់មួយចំនួន𐃎វ នកត់
យផ�ាល់
ើមូលនិធិម�ាស់ភាគហ៊ុន
ក�𐀁ងករណីះ ចំណាយ ពន�𐃎វ នកត់
ក�𐀁ងមូលនិធិម�ាស់ភាគហ៊ុន។ ពន�
ពីពន�ើ
ក់ចំញ 𐃎វ នកត់
ជា ចំណាយ𐃑តិបត�ិការ។
ពន�ើ
ក់ចំញ𐂷ការ𐀚យបរ𐀚�ទ គឺជាពន�𐂊ល𐃎វ នគណនា
តាមមូលដ�ាន
ក់ចំញជាប់ពន�
យគណនា តាមអ
ពន�
ជាធរមាន ឬអ
ពន�𐂊លគិតថាជាធរមាន
𐂴�បិទប𐀋�ី
យ
អនុ
ម
តាមច�ាប់ពន�ដា𐂷កម�𐀁ជា ។
ពន�
ង
ការ𐀚យបរ𐀚�ទ
យ 𐃎វ នគណនា
យ𐃡ើវ𐀚ធី
សា𐃔�𐃏ព�អកម�
ើភាពលំៀងជា ប
ះអាសន� រវាង
មូលដ�ានគិតពន�𐂷ត𐂼�
ង𐂷𐃏ព�សកម�និងអកម� ៀបនឹងតំ𐂿
𐂊ល នរាយ ការណ៍ ក�𐀁ងរ យការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁។ ត𐂼�𐂊ល ន
កំណត់ចំ
ះពន�
ង
ការ𐀚យបរ𐀚�ទ
យមាន មូលដ�ានើការ
ព�ាករណ៍ ើការសំច ន ឬការទូទាត់𐂷ត𐂼�
ង𐂷𐃏ព�សកម�
និងអកម�
យ𐃡ើ អ
ពន�𐂊ល នកំណត់
𐂴�បិទប𐀋�ី។

ពន�សកម�
ង
ការ𐀚យបរ𐀚�ទ
យ 𐃎វ នទទួលស�ាល់𐂏ក�𐀁ង
ករណី𐂊លរ𐀞ពឹងថា នឹងមានលទ�ផលចំញជាប់ពន�នាលអនាគត
ើម�ីកាត់កងជាមួយពន�សកម�
ង
ការ𐀚យបរ𐀚�ទ
យ
ះ។
ពន� សកម�
ង
ការ𐀚យបរ𐀚�ទ
យ 𐃎វ នកាត់បន�យក�𐀁ង
ករណី𐂊ល𐂛ងមានការរ𐀞ពឹងថា អត�𐃑
ជន៍ ពន�
ះអាចនឹង
𐃡ើ
ស់ នៀត។

(ក) ការខាតបង់ើការអន់ថយ 𐂷ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន
ធនាគារ𐃎វបានតំរូវ
យ
រពតាមការ𐂔ង𐂅កចំណាត់ថ�ាក់ឥណទាន និងសំវ𐀚ធានធន តាម𐃑កាសខ ធ7-០9-០74.𐃑.ក. ចុះ𐂴�ទី 25 𐂁 កុម�ៈ ឆ�ាំ 2០០
9 ស�ីពីការ𐂔ង𐂅កចំណាត់ថ�ាក់𐃏ព�សកម� និង សំវ𐀚ធានធន
ក�𐀁ងធនាគារ និងវ𐀚ទ�ាស�ានហិរ𐀋�វត�𐀁 𐂊លញ
យធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា។ ធនាគារជាតិ
𐂷កម�𐀁ជា តំរូវ
យធនាគារពាណិជ�ទាំងឡាយ�ើចំណាត់ថ�ាក់ឥណទាន បុ𐃑ទាន និង𐃏ព�សកម�𐃑ហាក់ 𐃑𐂠លរបស់ខ�𐀃ន ជា 5 ថ�ាក់
ើយកំរ𐀚តអប�បរមា𐂷សំវ𐀚ធានធនជាក់លាក់តាមបទប𐀋�ត�ិ 𐃎វបាន�ើើង
យអា𐃔័យើការ�ើចំណាត់ថ�ាក់ពាក់ព័ន�
យមិនគិតដល់𐃏ព�សកម�𐂊ល𐃎វបានដាក់ជាវត�𐀁ប𐀋�ាំ។ ក�𐀁ង
លបំណង𐂔ង𐂅កចំណាត់ថ�ាក់ឥណទាន តំរូវឱ�ធនាគារពិចារណា
ើហានិភ័យ
និងកត�ាពាក់ព័ន� ទាំងអស់ 𐂊លអាចប៉ះពាល់ដល់លទ�ភាពសងរបស់ “អ�កខ�ី” ។
(ខ) ពន�ើ

2.22 ភាគីសម�័ន�ញាត�ិ
ភាគីនីមួយៗ𐃎វបានសំគាល់ជាសម�័ន�ញាត�ិរវាងគ�ា ល�ឹកណាភាគីណាមួយអាច𐃎ត
ក�𐀁ងចក�ីសំចចិត�ើកិច�𐃑តិបត�ិការហិរ𐀋�វត�𐀁 និងកិច�𐃑តិបត�ិការ អាជីវកម�។

ការប៉ាន់𐃑មាណ និងការវ𐀚និច�័យ 𐃎វបាន�ើការវាយតំ𐂿ជាបន�បន�ាប់ 𐂕𐀀កើបទពិ
ធន៍កន�ងមក និងកត�ា�ងៗ
ដូចជាការរ𐀞ពឹងទុកនូវតុការណ៍នាលអនាគត 𐂊ល𐁜ឿថាមានភាពសមតុផល
តាមកាលៈសៈ�ងៗ។ ធនាគារ�ើការប៉ាន់𐃑មាណ
និងសន�ត់𐂊លប៉ះពាល់ដល់តំ𐂿𐃏ព�សកម� និង𐃏ព�អកម� 𐂊លបានរាយការណ៍ពាក់ព័ន� នឹងលអនាគត។ តាមនិយមន័យ លទ�ផល𐂷ការប៉ាន់
𐃑មាណគណយ� ក𐃓សមមូល
នឹងលទ�ផលជាក់𐂟�ង 𐂊លពាក់ព័ន�ណាស់។ ការប៉ាន់𐃑មាណ និង សន�ត់
ើហនិភ័យជាសារវន�័
𐂊លបណាល
យមានការ𐂀ត𐃓វធំដុំ ចំ
ះតំ𐂿ក�𐀁ងប𐀋�ី𐂊ល
សល់𐂷𐃏ព�សកម� និង𐃏ព�អកម�
ក�𐀁ងឆ�ាំហិរ𐀋�វត�𐀁បន�ាប់
និង𐃎វបាន�ើការពិភាក�ាដូចខាង
ម៖

ភាគីមួយៀត ឬ អាចជះឥទ�ិពលើភាគីមួយៀត

ក�𐀁ង𐃈បខ័ណ�𐂷ច�ាប់ស�ីពី𐃉ឹះស�ានធនាគារនិងហិរ𐀋�វត�𐀁 និយមន័យ𐂷សម�័ន�ញាត�ិរាប់ប𐀋�𐀂លបុគ�លទាំង ឡាយ𐂊លកាន់កាប់
យផ�ាល់
ឬ
យ𐃑
ល 1០ ភាគរយយ៉ាងតិច𐂷ើមទុន ឬសិទ�ិ
ះ
�ត ើយរាប់ប𐀋�𐀂លបុគ�លណា𐂊លចូលរួមក�𐀁ងការអភិបាល, ការដឹកនាំ, ការ𐃉ប់𐃉ង
ឬការ𐃎តពិនិត�𐂹�ក�𐀁ង របស់ធនាគារ។

ក់ចំញ

ពន�𐃎វបាន𐁜គណនា តាមមូលដ�ានបំណក
យបច�𐀁ប�ន�𐂷បទប𐀋�ត�ិពន�ដារ។
ះជាយ៉ាងណាក៏
យ បទប𐀋�ត�ិទាំងអស់ះ
មានការផ�ាស់ប�𐀂រពីមួយ
មួយ
ើយការសំចជាចុង
យើចំនួនពន� នឹង�ើើងបន�ាប់ពីមានការ𐃎តពិនិត�ចុង
យ
ល𐂊លលទ�ផលពន�ចុង
យ ខុសគ�ាពីចំនួន𐂊លបានកត់
ពីដំបូងភាពលំៀងះ នឹង�ើ
និងសំវ𐀚ធានធនើពន�ពន�ារ
ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទហិរ𐀋�វត�𐀁𐂊លការ កំណត់ពន�បាន�ើើង។

យ ប៉ះពាល់ដល់ពន�ើ

យអាជ�ាធរពន�ដារ។
ក់ចំញ

2.23 តួខ𐃡ៀបៀប
តួខ𐃡ៀបៀប ើសិនជាចាំបាច់ គឺ𐃎វ�ើចំណាត់ថ�ាក់ើងវ𐀚ញ ើម�ីស𐃓ប
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នឹងការបក

យ

ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ។
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4. សាច់

ក់

2012
2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

28,119,141

112,335,968

10,500,000

ធនាគារ សុល
ី ដ
ី ា

4,000,000

15,980,000

-

ធនាគារ OSK

3,121,058

12,468,627

3,000,000

ធនាគារ សាខម

3,082,652

12,315,195

11,000,000

Prasac

1,929,261

7,707,398

-

Hattha Kaksekar Limited

1,015,280

4,056,044

-

600,000

2,397,000

-

500,000

1,997,500

-

300,000

1,198,500

-

280,000

1,118,600

-

150,000

599,250

-

58,186

232,453

58,186

-

-

1,000,000

43,155,578

172,406,535

25,558,186

47,803,658

190,975,614

44,847,579

ធនាគារ Mashreq

589,077

2,353,363

735,522

ធនាគារ Standard Chartered

254,097

1,015,118

761,119

ធនាគារ JPMorgan Chase Bank

219,389

876,459

93,146

ធនាគារ Deutch Bank Trust Company

158,539

633,362

155,893

ធនាគារ Commerzbank

142,934

571,021

400,374

ធនាគារ Korea Exchange Bank

141,002

563,303

304,832

ធនាគារ DBS Bank

97,624

390,008

47,202

ធនាគារ Development Bank of Philippines

11,261

44,988

4,445

1,613,923

6,447,622

2,502,533

49,417,581

197,423,236

47,350,112

2011
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

គណនីមានកាលកំណត់ ៖
ធនាគារ BIDC

សាច់

ក់ក�𐀁ង𐂮

ខ�ង់សាច់

ក់កំពុង𐃑មូល

9,411,922

37,600,628

9,501,490

535,573

2,139,615

134,925

9,947,495

39,740,243

9,636,415

Sathapana limited

VisionFund

5. សមតុល�ជាមួយធនាគារនិង𐃉ឹះស�ានហិរ𐀋�វត�
𐀁 �ងៀត

ធនាគារ សហពាណិជ�

2012
ដុល�ាអារ𐀚ក
ក់ប�ើ

2011
ពាន់ៀល

2011

ធនាគារ ពាណិជភ
� 
ំ� ញ

ដុល�ាអារ𐀚ក

ធនាគា

គណនីចរន� ៖
ធនាគារជាតិកម�𐀁ជា
ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា
ធនាគារ សុីលីដា
ធនាគារ Singapore Corporation Limited
ធនាគារ កម�𐀁ជាសាធារណៈ

4,238,974

16,934,701

3,743,082

193,223

771,926

516,000

30,488

121,800

95,838

4,387

17,526

4,387

784

3,132

784

4,467,856

17,849,085

4,360,091

គណនីសន�ំ ៖
ធនាគារ សុីលីដា

44

137,048

547,506

966,089

ធនាគារ សហពាណិជ�

27,858

111,293

494

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា

15,318

61,195

13,962,719

180,224

719,994

14,929,302

2012

ក់ប�ើ

ធនាគារ

𐃑ស ៖
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(ក)

ក់ប�ើ និង

ក់តំកល់ខាងើ 𐃎វ

ន�ើការវ𐀚ភាគដូចខាង

(ខ) តាមអ

មៈ

ការ

ក់ (ក�𐀁ងមួយឆ�ាំ )

(i) វ𐀚ភាគតាមកាលកំណត់ ៖
2012
ដុល�ាអារ𐀚ក
ក�𐀁ងអំឡ𐀁ងលមួយ𐂁
ើសពី មួយ

បី𐂁

ើសពី បី
ើសពី

ំមួយ𐂁
ំមួយ

ដប់ពីរខ

2011

%

%

2011
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

5,758,065

23,003,470

22,791,926

503,942

2,013,248

10,500,000

20,266,933

80,966,397

6,000,000

22,888,641

91,440,121

8,058,186

49,417,581

2012

197,423,236

ក់ប�ើ

𐃉ឹះស�ានហិរ𐀋�វត�𐀁

5.00 - 8.15

-

ក់ប�ើ

ធនាគារក�𐀁ង𐃑ស

0.02 - 5.00

0.05 - 4.50

ក់ប�ើ

ធនាគារ

0.00 - 0.95

0.00 - 0.60

𐃑ស

6. ឥណទាន និងបុ𐃑ទានចំ

ះអតិថជ
ិ ន
2012

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

103,313,457

412,737,261

62,589,676

ឥណទានរយៈលខ�ី

12,138,078

48,491,622

11,519,378

ឥណទានើសសមតុល�

22,531,004

90,011,361

17,539,413

1,760,037

7,031,348

181,094

47,350,112
ឥណទានពាណិជ�កម�៖
ឥណទានរយៈល𐂜ង

(ii) វ𐀚ភាគតាម𐃑ទរូបិយប័ណ� ៖
2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

2011
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក
ឥណទានសំរាប់𐃡ើ

ដុល�ាអារ𐀚ក
ក់ៀល
អ៊𐀇រ𐀟ូ
𐂴បាត
ន
ដុល�ាសំាងហ�ាពួរ

ផ�ះ

49,006,024

195,779,066

46,533,584

175,024

699,221

195,400

រថយន�

670,304

2,677,864

772,214

156,166

623,883

465,131

បុគ�លិក

715,176

2,857,128

459,331

45,604

182,188

51,747

ប័ណ�ឥណទាន

174,413

696,780

63,781

20,499

81,894

96,043

14,264

56,984

8,207

141,302,469

564,503,364

93,124,887

49,417,581

197,423,236

47,350,112

(962,860)

(3,846,626)

(798,832)

(1,354,493)

(5,411,200)

(869,566)

138,985,116

555,245,538

91,456,489

សំវ𐀚ធានធនជាក់លាក់សំរាប់ឥណទានអាចបាត់បង់ (*)
សំវ𐀚ធានធនទូ
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2012

ស់៖

សំរាប់ឥណទានអាចបាត់បង់ (**)
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(*) ចលនាក�𐀁ងខ�ង់សំវ𐀚ធានធនជាក់លាក់ើឥណទានជាប់សង�័យនិងបាត់បង់ មានដូចត

៖

(ក) វ𐀚ភាគតាមកាលកំណត់សង ៖

2012

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

798,832

3,191,334

297,411

សំវ𐀚ធានធនក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

261,079

1,043,011

ការ𐃑មូលមកវ𐀚ញក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

(85,557)

ការលុប

(11,494)

សមតុល�

ើមការ𐀚យបរ𐀚�ទ

លបំណលក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

ក�𐀁ងកំឡ𐀁ងលមួយ𐂁

5,496,691

21,959,281

1,268,823

629,186

ើសពីមួយ

4,549,330

18,174,573

9,783,927

(341,800)

(127,765)

ើសពីបី𐂁

8,064,699

32,218,473

7,764,175

(45,919)

-

18,975,511

75,807,166

15,760,540

បីឆ�ាំ

23,149,007

92,480,283

14,724,309

ំឆ�ាំ

51,792,672

206,911,725

28,927,642

29,274,559

116,951,863

14,895,471

141,302,469

564,503,364

93,124,887

ើសពី

ចុងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

962,860

3,846,626

798,832

ើសពីបីឆ�ាំ
ើសពី

(**)

ចលនាក�𐀁ងខ�ង់សំវ𐀚ធានធនទូ

ើឥណទានជាប់សង�័យនិងបាត់បង់ មានដូចត

៖

2012
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

869,566

3,473,916

715,961

សំវ𐀚ធានធនក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

572,508

2,287,169

342,969

ការ𐃑មូលមកវ𐀚ញក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

(87,581)

(349,885)

(113,215)

-

-

(76,149)

1,354,493

5,411,200

869,566

ការលុប
សមតុល�

ើមការ𐀚យបរ𐀚�ទ

លបំណលក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ
ចុងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

ការវ𐀚ភាគប𐂓�មើគណនីការ
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2012

យខ�ីចងការនិងបុ𐃑ទានចំ

ះអតិថិជន មានដូចត

ំឆ�ាំ

ំមួយ𐂁
មួយឆ�ាំ

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក
សមតុល�

បី𐂁

ំមួយ𐂁

ើសពីមួយឆ�ាំ
សមតុល�

2011

៖
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(**) ឥណទាន𐂊លគ�ានវត�𐀁ធានាគឺតំណាង

(ខ) ការវ𐀚ភាគតាមចំណាត់ថ�ាក់ឥណទាន ៖

2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

2011
ពាន់ៀល

យឥណទាន និងបុ𐃑ទាន

យអតិថិជន𐂊លធានា

យតតិយជន។

(គ) វ𐀚ភាគតាមវត�𐀁ធានា ៖

ដុល�ាអារ𐀚ក

2012
(ចំណាត់ថា� ក់ ើងវ𐀚ញ)

ឥណទានធម�តា ៖
- មានវត�𐀁ធានា (*)
- ពុំមានវត�𐀁ធានា (**)

133,189,625

532,092,552

86,894,856

2,259,473

9,026,595

61,588

មានវត�𐀁ធានា
ពុំមានវត�𐀁

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

139,039,170

555,461,484

93,063,299

2,263,299

9,041,880

61,588

141,302,469

564,503,364

93,124,887

2012

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

141,302,469

564,503,364

93,124,887

2012

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

141,297,908

564,485,143

92,974,887

4,561

18,221

150,000

141,302,469

564,503,364

93,124,887

ឥណទានឃ�ាំើល ៖
- មានវត�𐀁ធា
- ពុំមានវត�𐀁ធានា
ឥណទាន

2,328,476

9,302,262

2,982,210

-

-

(ឃ) វ𐀚ភាគតាម𐃑ទរូបិយប័ណ� ៖

មស�ង់ដារ ៖

- មានវត�𐀁ធានា
- ពុំមានវត�𐀁

2,955,012

11,805,273

2,945,838

-

-

ដុល�ាអារ𐀚ក

ឥណទានជាប់សង�័យ ៖
- មានវត�𐀁ធានា
- ពុំមានវត�𐀁

531,937

2,125,088

240,395

3,826

15,285

-

(ង) វ𐀚ភាគតាមការស�ាក់

ឥណទានបាត់បង់ ៖
- មានវត�𐀁ធានា
- ពុំមានវត�𐀁

34,120

136,309

-

-

-

-

និវាសនជន
អនិវាសនជន

141,302,469

564,503,364

៖

93,124,887

(*) ឥណទាន𐂊លមានវត�𐀁ធានា គឺតំណាង
យឥណទាន និងបុ𐃑ទាន
យអតិថិជន𐂊លដាក់ ប𐀋�ំានូវប�ង់រ𐀜ង ប�ង់ទន់ 𐃏ព�ចល័ត និង សាច់
ក់
𐃑𐂠ល 87%, 6%, 4% និង 1% 𐂷ឥណទានតាមលំដាប់លំ
យ។ ប�ង់ទន់ គឺជាវ𐀚𐀋�ាបនប័𐃎 𐂊លញ
យអាជ�ាធរ𐃔ុក ឬលិខិត�រកម�សិទ�𐂊លញ
យឃុំ ជាជាងប�ង់រ𐀜ង𐂊លចុះប𐀋�ី
យអង�ភាពចុះប𐀋�ីសូរ𐀚
ដី
ម ច�ាប់ភូមិបាល។ សុពលភាព𐂷វ𐀚𐀋�ាបនប័𐃎ប𐀋�ាក់អចលន𐃏ព� គឺមានលក�ណៈ
ជាយថាតុ។
50

2012
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(ច) វ𐀚ភាគតាមសម�័ន�ភាគី ៖

(ជ) វ𐀚ភាគតាមហានិភ័យៈ

2012

ភាគីសម�័ន�𐀋�ាត�ិ (បុគ�លិក)
ពុំ𐂘នភាគីសម�័ន�𐀋�ាត�ិ

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

715,176

2,857,128

459,331

140,587,293

561,646,236

92,665,556

141,302,469

564,503,364

93,124,887

(ឆ) វ𐀚ភាគតាម𐂕�កដ�កិច� ៖

2012

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

លក់ដុំ និងលក់រាយ

41,287,147

164,942,152

28,781,447

វាកម�

21,709,113

86,727,906

13,569,681

វ𐀚ស័យវាយនភ័ណ�

11,958,255

47,773,229

7,555,661

កសិកម�

10,412,213

41,596,791

2,920,247

អចលន𐃏ព�

8,880,784

35,478,732

904,149

សំណង់ និងការស�ាបនា

7,623,348

30,455,275

9,750,756

សំរាប់𐃡ើ

3,192,209

12,752,875

1,500,641

2,700,000

10,786,500

-

33,539,400

133,989,904

28,142,305

141,302,469

564,503,364

93,124,887

ស់ផ�ាល់ខ�𐀂ន

ស�ាប័នហិរ𐀋�វត�𐀁
�ងៗ
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2012

2012

ហានិភ័យធំ (*)
មិនមានហានិភ័យធំ

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

16,757,499

66,946,209

20,871,064

124,544,970

497,557,155

72,253,823

141,302,469

564,503,364

93,124,887

(*)
ការ𐀚យបរ𐀚�ទ𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០12 ធនាគារមានហានិភ័យធំជាឯកត�ជន ចំនួនពីរ។
ះបីយ៉ាងណាក៏
យ ពុំមានហានិភ័យធំណាមួយ 𐂊លមាន
អ
ើស 1០ ភាគរយ ដូច𐂊លបាន𐂅ង
យ𐃑កាសខ ធ7-06-226 ញ
យ𐃡ើ
ស់
យធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
𐂴�ទី ០3 𐂁 វ𐀚ច�ិកា ឆ�ាំ 2០០6
និង
ងតាមបំណក
យតាម𐃑កាសរបស់ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
𐂴�ទី 22 𐂁 មីនា ឆ�ាំ 2០13។
ហានិភ័យធំៗ គឺ𐃎វបានកំណត់
ម𐃑កាសញ
យធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា ជាឥណទានដុល
យ រួមការប𐀋�𐀂លគ�ានូវសមតុល�𐂷កម�ី និងឥណទាន
យឯកត�ជន 𐂊លើសពី 1០ ភាគរយ𐂷មូលនិធិផ�ាល់សុទ� ។ ហានិភ័យធំ គឺជាសមតុល�𐂊លខ�ស់ជាង រវាង
ក់ើម ឬកិច�សន�ា
សល់ជាមួយនិង កម�ី
ឬកិច�សន�ា𐂊លបានអនុម័ត។
(ឈ) វ𐀚ភាគតាមអ

ការ

ឥណទានើសសមតុល�
កម�ី
ហិរ𐀋�វត�𐀁ពាណិជ�កម�
ឥណទានបុគ�លិក

ក់𐃑ចាំឆ�ាំ ៖

2012

2011

%

%

6% to 16%

6% to 20%

4% to 25.2%

4% to 21.6%

10.5%

10% to 12%

5% to 15%

7% to 12%
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7. មូលធនវ𐀚និ

គ

9. 𐃏ព�សកម��ងៀត

𐂴�ទី 18 𐂁 កក�ដា ឆ�ាំ 2០11 ធនាគារ នសំចចិត� �ើការវ𐀚និ
គ ទឹក
ក់ 25,០០០ ដុល�ាអារ𐀚ក �ើនិងភាគហ៊ុន 1% ក�𐀁ង𐃈ុមហ៊ុន
�ះ Credit Bureau
(Cambodia) Co. Ltd (CBC) ើម�ីប�ើត ការ𐀚យាល័យចំណាត់ថ�ាក់ឥណទាន
ក�𐀁ង𐃒ះរាជាណាច𐃈កម�𐀁ជា។ 𐃈ុមហ៊ុន Credit Bureau (Cambodia) Co. Ltd
(CBC) 𐃎វបានប�ើតើង
𐃒ះរាជាណាច𐃈កម�𐀁ជា
𐂴�ទី 07 𐂁 មិថុនា ឆ�ាំ 2011
យមានប𐀋�ីការពាណិជ�កម�ខ Co-1310/2011 𐂊លផ�ល់
យ
𐃈សួងពាណិជ�កម� នឹង𐂊ល មានមូលធនចុះប𐀋�ី 2,5០០,០០០ ដុល�ាអារ𐀚ក។ ការវ𐀚និ
គ𐃎វបាន�ើើងើមូលដ�ាន𐂷កិច�សន�ា រវាងសមាជិកទាំងអស់
𐂷សមាគមធនាគារ
𐂴�ទី ០4 𐂁 តុលា ឆ�ាំ 2០1០ 𐂊លតំរូវ
យ សមាជិកជាធនាគារនីមួយៗ ទិញភាគហ៊ុនះយ៉ាង
ចណាស់ 1 ភាគរយ𐂷ភាគហ៊ុន
𐃈ុមហ៊ុន។ ទឹក
ក់វ𐀚និ
គ ចំនួន 25,០០០ ដុល�ារអារ𐀚កះ មិនមានការ
ក់។
𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០12 ធនាគារ

8. មូល𐃑័តវ𐀚និ

ន�ើការវ𐀚និ

គទឹក

ក់ 588 ដុល�ាអារ𐀚កប𐂓�ម ក�𐀁ង 𐃈ុមហ៊ុន

�ះ Credit Bureau (Cambodia) Co. Ltd.

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

26,810,482

107,107,876

24,691,767

26,810,482

107,107,876

24,691,767

ចុះប𐀋�ី

(*)
យសារ𐂏ភាពើស𐂷សាច់
ក់ទំរ ធនាគារ នសំច�ើវ𐀚និ
គចំ𐂎ក𐂷សាច់
ក់𐂊ល ើស
យទិញមូលប័𐃎ពី𐃈ុមហ៊ុន�ងៗ
ើយ𐃎វ នកំណត់ជាមូល𐃑័តដល់កាលកំណត់។ ធនាគារ មានបំណងកាន់កាប់មូលប័𐃎ទាំងះ ក�𐀁ង
លបំណងើម�ី𐃉ប់𐃉ងស�ានភាពសាច់
ក់
របស់ធនាគារ នឹង𐂊លអាច𐃎វ នលក់
លមានតំរូវការសាច់
ក់ចាំ ច់ ឬការ𐃮𐃑លអា
ការ
ក់ ឬតំ𐂿 មូលធន។
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2012

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

ក់𐃎វទទួល

2,720,031

10,866,524

1,548,001

ការ

ក់

(613,227)

(2,449,842)

(193,798)

478,934

1,913,341

364,981

1,269,972

5,073,538

359,303

បុ𐃑ទាន

181,424

724,789

236,790

�ងៗ

573,097

2,289,523

336,135

4,610,231

18,417,873

2,651,412

នព�𐀃រទុក

ក់បង់មុន

2012

2011

ការ

𐃏ព�រ𐀜បអូស (*)

គ

មូល𐃑័តដល់កាលកំណត់ (*)

2012

(*) ទាំងះតំណាងឱ�𐃏ព�ប𐀋�ាំឥណទានអា𐃈ក់ 𐂊ល នរ𐀜បអូសក�𐀁ងដំើរការ𐃑តិបត�ិការរបស់ ធនាគារ។ 𐃏ព�សកម�𐂊ល នរ𐀜បអូសទាំងះ𐃎វ ន
កត់
ក�𐀁ងតំ𐂿សមមូល
នឹងតំ𐂿របស់
ក់ើមឥណទាន 𐂊ល
សល់
ក�𐀁ងប𐀋�ី បូកជាមួយការ
ក់𐂊ល𐃎វទទួល។ តាម
លការណ៍ 𐂎នាំ
របស់ធនាគារជាតិខ ធ7-០1-186 𐃏ព�សកម�ទាំងះមិន𐃎វ នរក�ាទុក សំរាប់ប𐃣ើដល់
ល បំណង𐃑តិបត�ិការរបស់ធនាគារើយ គឺក�𐀁ង
លបំណង
សំរាប់លក់
ល ើម�ី𐃔ង់ចំនួន
ក់ើម 𐂊ល
សល់
ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ ដប់ពីរ𐂁 𐂊ល នអនុ𐀋�ាត។ តំ𐂿𐃏ព�សកម�𐂊ល នទទួលស�ាល់ ើស
ពីតំ𐂿𐂊ល
សល់បូកជាមួយ𐂴�លក់
ល នឹង𐃎វបានទទួលស�ាល់ជាការចំញ𐂷ការលក់ 𐃏ព�សម�ត�ិរ𐀜បអូស បន�ាប់ពីទូទាត់រួច𐃔បតាមកិច�សន�ា
រវាងឯក�ជនអ�កខ�ី និងធនាគារ។
គិតមក𐃎ឹម𐂴�ញរ យការណ៍ះ 𐃏ព�ប𐀋�ាំឥណទានអា𐃈ក់ 𐂊ល នរ𐀜បអូស នឹងកាន់កាប់
យធនាគារ ក�𐀁ងឆ�ាំ 2010 មានត𐂼� 156.401 ដុល�ាអារ𐀚ក
និងក�𐀁ងឆ�ាំ2012 មានត𐂼� 322.533 ដុល�ាអារ𐀚ក។ 𐃏ព� ប𐀋�ាំឥណទានអា𐃈ក់𐂊ល នរ𐀜បអូសទាំងអស់ះ មិនទាន់𐃎វ នលក់ញ។ ការរក�ាទុក𐃏ព�
សកម� 𐂊ល នរ𐀜បអូសទាំងះ ើលពីរយៈលអនុ𐀋�ាត 𐃎វ នអនុម័ត
យធនាគារជាតិ
𐂴�ទី 08 𐂁 វ𐀚ច�ិកា ឆ�ាំ 2012 ក�𐀁ង
លបំណងដាក់លក់ ើម�ី
𐃔ង់ចំនួន
ក់ើម𐂊ល
សល់មកវ𐀚ញ
ការ𐀚យបរ𐀚�ទខាង មុខ។
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ក់តក
ំ ល់តាមច�ាប់

10.

ធនាគារជាតិ

11. 𐃏ព�សកម�អរូបី
2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

2011
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

ក់តំកល់លក�ន�ិកៈ

3,600,000

14,382,000

3,600,000

ក់បំរុងកាតព�កិច�

28,484,884

113,797,112

18,936,160

System software
ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

1,978,559

7,904,343

-

-

1,978,559

7,904,343

នា𐂴�ទី 01 មករា 2012

181,488

725,045

ទាយជ�ទានក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

121,380

484,912

នា𐂴�ទី 31 ធ�𐀂 2012

302,868

1,209,957

នា𐂴�ទី 31 ធ�𐀂 2012

1,675,691

6,694,386

នា𐂴�ទី 31 ធ�𐀂 2011

1,797,072

𐂴�ើម
នា𐂴�ទី 01 មករា 2012
ទិញប𐂓�ម

32,084,884

(ក)

128,179,112

22,536,160

រ𐀞លស់បង�រ

ក់តក
ំ ល់ល
𐃔ប
តាមបទប𐀋�ត�ិ𐂷𐃑កាសរបស់ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា ខ ធ7-០1-136 ចុះ𐂴�ទី 15 𐂁 តុលា ឆ�ាំ 2001, ធនាគារ𐃎វរក�ា
ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
នូវ
ក់តំកល់លក�ន�ិកៈចំនួន 1០ ភាគរយ𐂷ើមទុន។
ក់តំកល់ះ មិនសំរាប់𐃡ើ
ស់ក�𐀁ង𐃑តិបត�ិការ𐃑ចាំ𐂴�របស់ធនាគារ គឺនឹង𐃎វ𐃑គល់
យ
ធនាគារ វ𐀚ញ
ល𐂊លធនាគារស�័𐃉ចិត�ប𐀋�ប់𐃑តិបត�ិការរបស់ខ�𐀃ន
ក�𐀁ង𐃑សកម�𐀁ជា។

(ខ)

ក់បរំ ង
ុ កាតព�កច
ិ ៈ�

ត𐂼�ើប𐀋�ី

ក់បំរុងកាតព�កិច�ើ
ក់ប�ើ
ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា 𐃎វ𐃔ប
នឹងបទប𐀋�ត�ិរបស់ធនាគារជាតិ𐂷 កម�𐀁ជា ខ ធ7-០9-០2០ ចុះ𐂴�ទី 26 មករា
ឆ�ាំ 2០០9។ 𐃑កាសខាងើតំរូវ
យធនាគាររក�ាទុក
ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា នូវ
ក់បំរុងកាតព�កិច�ើ
ក់ប�ើអតិថិជន និង ការសុំខ�ីចងការ
�ងៗ
តាម សមតុល�𐃑ចាំ𐂴�ឱ�មានយ៉ាង
ចណាស់ 8 ភាគរយជា
ក់ៀល និង 12 ភាគរយជារូបិយប័ណ� បរស។
(គ) តាមអ

ការ

ក់ (ក�ង
𐀁 មួយឆ�ា)
ំ

ក់តំកល់លក�ន�ិកៈ

2012

2011

ភាគរយ

ភាគរយ

0.18% to 0.20%

0.11% to 0.13%

8 ភាគរយ𐂷

ក់បំរុងកាតព�កិច�ជារូបិយប័ណ�បរស

0%

0%

4 ភាគរយ𐂷

ក់បំរុងកាតព�កិច�ជារូបិយប័ណ�បរស

0.10% to 0.14%

0.09% to 0.16%
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2012

នា𐂴�ទី 31 ធ�𐀂 2012
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12. អចលន𐃏ព�

𐂀លំអអាគារ

សំភារៈ ការ𐀚យាល័យ និង សង�ារ𐀜ម

យានយន�

កំព�𐀂ទ័រ និងឧបករណ៍ ព័ត៌មានវ𐀚ទ�ា

សរុប

សរុប

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

នា𐂴�ទី 1 មករា 2០12

865,648

708,057

154,359

741,805

2,469,869

9,867,127

ទិញប𐂓�ម

173,638

104,042

32,214

314,459

624,353

2,494,290

-

-

(16,380)

-

(16,380)

(65,438)

1,039,286

812,099

170,193

1,056,264

3,077,842

12,295,979

នា𐂴�ទី 1 មករា 2០12

328,193

405,235

111,869

278,957

1,124,254

4,491,395

ទាយជ�ទានក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

166,469

151,906

29,617

204,331

552,323

2,206,530

-

-

(13,723)

-

(13,723)

(54,823)

494,662

557,141

127,763

483,288

1,662,854

6,643,102

នា𐂴�ទី 31 ធ�𐀂 2០12

544,624

254,958

42,430

572,976

1,414,988

5,652,877

នា𐂴�ទី 31 ធ�𐀂 2០11

537,455

302,822

42,490

462,848

1,345,615

5,375,732

ទាយជ�ទានក�𐀁ងឆ�ាំ 2០11

110,436

131,223

29,070

196,088

466,817

1,864,934

ពាន់ៀល

𐂴�ើម

ដកញ
នា𐂴�ទី 31 ធ�𐀂 2០12
រ𐀞លស់បង�រ

ដកញ
នា𐂴�ទី 31 ធ�𐀂 2០12
ត𐂼�ើប𐀋�ី
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2012
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13.

ក) ការវ𐀚ភាគប𐂓�មអំពី

ក់ប�អ
ើ តិថជ
ិ ន និងធនាគារ

ក់ប�ម
ើ ានដូចខាង

ម៖

2012
2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

2011
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

(i) វ𐀚ភាគតាមកាលកំណត់សង ៖

អតិថិជន ៖

ក�𐀁ងរយៈលមួយ𐂁

គណនីចរន�

13,443,365

53,706,243

5,102,018

គណនីសន�ំ

134,056,027

535,553,828

92,879,671

ើសពីបី𐂁

74,653,324

298,240,029

63,312,924

ើសពី

237,326

948,118

583,283

222,390,042

888,448,218

161,877,896

គណនីមានកាលកំណត់
គណនីកក់ទុក

ើសពីមួយ𐂁

បី𐂁

ំមួយ𐂁

ំមួយ𐂁
ដប់ពីរ𐂁

ើសពីមួយឆ�ាំ

154,518,469

617,301,284

112,050,200

11,143,044

44,516,461

15,115,962

26,996,464

107,850,874

15,106,820

19,974,708

79,798,958

15,536,414

11,599,680

46,340,721

7,799,409

224,232,365

895,808,298

165,608,805

168,692,772

673,927,624

120,621,863

53,697,271

214,520,598

41,256,034

1,842,322

7,360,076

3,730,908

224,232,365

895,808,298

165,608,805

217,588,085

869,264,400

158,872,257

6,644,280

26,543,898

6,736,548

224,232,365

895,808,298

165,608,805

(ii) វ𐀚ភាគតាម𐃑ទអតិថិជន ៖

ធនាគារ ៖
គណនីចរន�
គណនីសន�ំ
គណនីមានកាលកំណត់

1,560

6,232

26,138

840,763

3,358,848

704,771

1,000,000

3,995,000

3,000,000

1,842,323

7,360,080

3,730,909

224,232,365

895,808,298

165,608,805

ឯកត�ជន
សហ

ស

ធនាគារ

(iii) វ𐀚ភាគតាមការស�ាក់
និវាសនជន
អនិវាសនជន
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2011

2012

៖
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2012

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

14. សំវធ
𐀚 ានធនពន�ើ

ក់ច
ំ
ញ
2012

(iv) វ𐀚ភាគតាម𐃑ទរូបិយប័ណ� ៖
ដុល�ាអារ𐀚ក

223,877,677

894,391,320

165,235,356

337,639

1,348,868

365,472

17,049

68,110

7,977

224,232,365

895,808,298

165,608,805

228,179

911,575

754,237

224,004,186

894,896,723

164,854,568

224,232,365

895,808,298

165,608,805

ក់ៀល
�ងៗ

ដុល�ាអារ𐀚ក
សមតុល�

ើមការ𐀚យបរ𐀚�ទ

សំវ𐀚ធានធនក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ
ការ𐃡ើ

ស់ពន�ខាត

ងពីឆ�ាំមុនៗ

ពន�បានបង់ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

(v) វ𐀚ភាគតាមសម�័ន�ភាគី ៖
សម�័ន�ភាគី
ពុំ𐂘នសម�័ន�ភាគី

2011
ពាន់ៀល

13,389

53,489

9,775

819,177

3,272,614

467,704

(443,487)

(1,771,731)

(302,894)

(203,488)

(812,934)

(161,196)

185,591

741,438

13,389

15. 𐃏ព�អកម��ងៗ
2012

ខ) គណនីសន�ំ និង គណនីមានកាលកំណត់ ទទួលបានការ

គណនីសន�ំ
គណនីមានកាលកំណត់

គ) គណនីកក់ទក
ុ មិនទទួលបានការ
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2012

ក់យ
ើ ើយ𐃎វ

ក់ដច
ូ ខាង

ដុល�ាអារ𐀚ក

ម៖

2012

2011

%

%

0.75

1.00

2.50 to 8.50

4.70 to 8.50

នរក�ាទុកជាបន�ាត់ពាណិជក
� ម� និងលិខត
ិ ធានាចំ

ដុល�ាអារ𐀚ក

ការ

ក់𐃎វបង់ើ

ក់ប�ើ

2011
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

2,449,469

9,785,629

1,410,128

39,148

156,396

121,989

ពន�កាត់ទុក𐃎វបង់�ងៗ

190,818

762,318

221,535

�ងៗ

121,311

484,638

18,318

2,800,746

11,188,981

1,771,970

ចំណាយ𐃎វបង់

ះអថិជន។
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16. ើមទុន

17. ចំណលការ
2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

2011

ើមការ𐀚យបរ𐀚�ទ

36,000,000

143,820,000

36,000,000

សមតុល�

ចុងការ𐀚យបរ𐀚�ទ

36,000,000

143,820,000

36,000,000

អតិថិជន

ចំនួនភាគហ៊ុនក�𐀁ងមួយហ៊ុន
មានតំ𐂿 1,000

ភាគហ៊ុនកាន់កាប

ចំនួនភាគហ៊ុនក�𐀁ងមួយហ៊ុន
មានតំ𐂿 1,000
ដុល�ាអារ𐀚ក

Damir Karassayev

80.56%

29,000

74.72%

26,900

Visor Growth Fund B.V

19.44%

7,000

-

-

Nikolay Varenko

-

-

19.44%

7,000

Vladislav Kim

-

-

5.84%

2,100

100.00%

36,000

100.00%

36,000

𐂴�ទី 08 𐂁 វ𐀚ច�ិកា ឆ�ាំ 2012 នឹង 𐂀𐃮លក�ន�ិកៈរបស់ធនាគារ 𐃎វ

នអនុមត�ិ

2011
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

12,897,862

51,526,959

10,144,078

1,651,028

6,595,856

400,015

16,240

64,879

10,926

2,861,190

11,430,454

2,552,213

17,426,320

69,618,148

13,107,232

ធនាគារនានា ៖

គ

2011

%

2012

ក់ប�ើ

មូល𐃑័តវ𐀚និ

ដុល�ាអារ𐀚ក
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ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន

ធនាគារជាតិកម�𐀁ជា

%

ការផ�ាស់ប�𐀂រម�ាស់ភាគហ៊ុន 𐃎វ នអនុមត�ិ
យធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
𐃈សួងពាណិជ�កម�
𐂴�ទី 26 𐂁 កុម�ៈ ឆ�ាំ 2013។

ដុល�ាអារ𐀚ក

ធនាគារក�𐀁ង𐃔ុក

ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ ចប់𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2012 ើមទុនលក�ន�ិកៈ𐂊លចុះប𐀋�ីរបស់ធនាគារ គឺមានចំនួន 36,000 ភាគហ៊ុន ក�𐀁ងមួយហ៊ុនមានតំ𐂿 1,000
ដុល�ាអារ𐀚ក។ ើមទុនលក�ន�ិកៈរបស់ធនាគារ គឺចំនួន 36 លាន ដុល�ាអារ𐀚ក សមមូលនឹង 150 ពាន់លានៀល
𐂴�ប�ើនើមទុន ទី 29 𐂁 ក𐀋�ា ឆ�ាំ 2010
𐃎វបានអនុម័ត
យ ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
យ𐂕𐀀ក
តាមបទប𐀋�ត�ិតំរូវ
យ𐃑កាសខ ធ7-08-193 ចុះ𐂴�ទី 19 𐂁 ក𐀋�ា ឆ�ាំ 2008 𐂊លតំរូវ
យ
មានើមទុនអប�បរមាយ៉ាងតិច 150 ពាន់លានៀល។ ចំនួនភាគហ៊ុនទាំងអស់𐃎វ នបង់𐃉ប់ចំនួន
យម�ាស់ភាគហ៊ុន ដូចបង�ាញខាង
ម៖

2012

2012

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

សមតុល�

ភាគហ៊ុនកាន់កាប

ក់

18. ចំណាយការ
ចំណាយការ

ក់

ក់𐁚ើតើង

ើ

ក់ប�ើរបស់អតិថិជនជា ធនាគារ និងមិន𐂘នធនាគារ ។

2012

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

គណនីសន�ំ

4,830,491

19,297,812

3,126,415

គណនីមានកាលកំណត់

4,056,761

16,206,760

3,597,829

8,887,252

35,504,572

6,724,244

យ

65

19. ចំណលើ

ហ៊យ
ុ និងកើងសារ

21. ៀវត� និង
2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

ចំណលើ

វាប𐂄�រសាច់

ក់ (ក�𐀁ង ឬ

𐃑ស)

ទិដ�កា និង ប័ណ�ឥណទាន
ទូរសារ, ទូរស័ព�, លិច
ក�ងៗៀត

ចំណាយើ

2011
ពាន់ៀល

ហ៊ុយ និងកើងសារ

2012

ដុល�ាអារ𐀚ក

ហ៊ុយ និងកើងសារ ៖

កបានពីកិច�សន�ាឥណទាន

ហ៊យ
ុ បុគល
� ក
ិ ដ𐂵ៀត

ដុល�ាអារ𐀚ក
ក់ៀវត�

1,296,339

5,178,874

922,329

724,059

2,892,616

607,160

728,659

2,910,993

470,646

79,235

316,544

73,610

143,177

571,992

105,372

2,971,469

11,871,019

2,179,117

(68,432)

(273,386)

(82,801)

2,903,037

11,597,633

2,096,316

ហ៊ុយបុគ�លិកដ𐂵ៀត

2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

ចំញពីអា

ប�𐀂រ

ចំណល�ងៗ

ក់-សុទ�

1,987,484

141,564

565,548

82,013

2,743,572

10,960,570

2,069,497

ដុល�ាអារ𐀚ក
ចំណាយើការជួលការ𐀚យាល័យ

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

2011
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

706,414

2,822,124

567,864

585,141

2,337,638

966,213

ចំណាយើប័ណ�

462,807

1,848,914

367,833

ចំណាយើការជួសជុល និង𐂐ទាំ

263,161

1,051,328

258,122

ហ៊ុយទឹក�ើង

234,059

935,066

176,228

ចំណាយសម�ារៈផ�ត់ផ�ង់

234,556

937,051

183,051

ហ៊ុយើអាជ�ាប័ណ�

187,685

749,802

135,214

ហ៊ុយើការទំនាក់ទំនង

150,786

602,390

139,884

132,568

529,609

103,950

ចំណាយើការ𐃡ើ

ស់យានយន�

1,563,603

155,496

98,163

392,161

87,450

ហ៊ុយ�ើដំើរ និង កំសាន�

112,299

448,635

85,956

46,106

ហ៊ុយវ𐀚ជ�ាជីវៈ

68,193

272,431

86,690

ចំណាយធានារ𐀟ាប់រង

21,027

84,003

6,166

695,427

2,778,230

111,001

3,854,123

15,397,221

3,188,172

33,355

2012

10,395,022

391,390

522,908
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2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

2,602,008

2012

20. ចំណលពី𐃑តិបត�ក
ិ ារ�ងៗ

គ

ពាន់ៀល

22. ចំណាយើ𐃑តិបត�ក
ិ ារ�ងៗ

ហ៊ុយទំនាក់ទំនង និងផ�ព�ផ�ាយពាណិជ�កម�

ចំញពីការលក់មូល𐃑័តវ𐀚និ

2011

133,253

2,089,017

289,052

ចំណាយ�ងៗ
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23. រ𐀞លស់អ
ើ ចលន𐃏ព�

ការ�𐀒ងផ�ាត់រវាងពន�ើ
លទ�ផលដូចៀបរាប់ខាង

2012
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

រ𐀞លស់ើអចលន𐃏ព� (កំណត់សំគាល់ 12)

552,322

2,206,527

466,817

រ𐀞លស់ើ𐃏ព�សកម�អរូបី (កំណត់សំគាល់ 11)

121,381

484,916

124,445

លទ�ផលមុនបង់ពន�ើ

2,691,443

591,262

ក់ចំញ៖

ក់ចំញក�𐀁ងអ

ខ�ង់ចំណាយមិនអាចកាត់កង

20 ភាគរយ
នតាមច�ាប់សារើពន�

ការ𐃡ើ
ស់ពន�ខាត
ងពីឆ�ាំមុនៗ
(2,217,435 ដុល�ាអារ𐀚ក ក�𐀁ងអ
20 ភាគរយ)
ពន�ពន�ាល

ក់ច
ំ
ញ
2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

ក់ចំញ 𐂊ល 𐃎វ

នបង�ាញក�𐀁ងគណនី

2012

ពន�ើ

24. ពន�ើ

2០ ភាគរយ 𐂷ពន�

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

673,703

ក់ចំញ𐃎វបានគណនាតាមអា
ម៖

2011

ពន�ើ

ក់ចំញ𐃎វបង់

ដំណាច់ឆ�ាំ

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

4,033,166

16,112,498

2,188,250

806,633

3,222,499

437,650

12,544

50,114

30,054

(443,487)

(1,771,732)

(302,894)

269,272

1,075,742

-

644,962

2,576,623

164,810

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

(ខ) ពន�ពន�ាល
ពន�ើ

ក់ចំញ

ពន�ពន�ាល

819,177

3,272,613

467,704

(174,215)

(695,990)

(302,894)

644,962

(ក) ការ�𐀒ងផ�ាត់រវាងពន�ើ

2012

164,810

ពន�ពន�ាលសកម�
ពន�ពន�ាលអកម�

ក់ចំញ

ធនាគារមានកាតព�កិច�𐃎វបង់ពន�ើ
ចំញ នបង់ក�𐀁ងឆ�ាំ ។

68

2,576,623

2012

ក់ចំញ ើចំនួន𐂊លធំជាង រវាង 2០ ភាគរយ𐂷

ក់ចំញ 𐂊លជាប់ពន� ឬ

ក់រ𐀞

ះពន�ើ

ក់

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

-

-

443,487

(269,272)

(1,075,743)

(319,868)

(269,272)

(1,075,743)

123,619
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ចលនាក�𐀁ងខ�ង់ពន�ពន�ាលមានដូចខាង

𐂴�ទី 01 𐂁 មករា ឆ�ាំ 2011
បូកចូលគណនីលទ�ផល
𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2011
បូកចូលគណនីលទ�ផល
𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2012

ម៖

25. ចរន�សាច់
ពន�ខាត

រ𐀞លស់ព�𐀑ន

សរុប

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

746,381

(428,807)

317,574

(302,894)

108,939

(193,955)

443,487

(319,868)

123,619

(443,487)

50,596

(392,891)

-

(269,272)

(269,272)

ក់ពស
ី កម�ភាព𐃑តិបត�ក
ិ ារ
2012

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

4,033,166

16,112,498

2,188,250

រ𐀞លស់ើអចលន𐃏ព� (កំណត់សំគាល់ទី 23)

673,703

2,691,443

591,262

សំវ𐀚ធានធនសំរាប់ឥណទានអាចបាត់បង់ (កំណត់សំគាល់ទី 6)

660,449

2,638,494

731,175

(5,988)

(23,922)

-

5,361,330

21,418,513

3,510,687

(48,189,076)

(192,515,359)

(19,168,153)

(2,118,715)

(8,464,266)

2,064,866

(1,958,819)

(7,825,482)

(819,441)

(9,548,724)

(38,147,152)

(5,516,432)

58,623,560

234,201,122

43,207,216

1,028,776

4,109,960

481,639

3,198,332

12,777,336

23,760,382

(203,488)

(812,934)

(161,196)

2,994,844

11,964,402

23,599,186

ចរន�សាច់

ក់ពីសកម�ភាព𐃑តិបត�ិការអាជីវកម�

លទ�ផលមុនបង់ពន�
និយ័តកម�ចំ

ះ៖

ខាត/(ចំញ) ើការដកញអចលន𐃏ព�
លទ�ផលមុនការផ�ាស់ប�𐀂រទុនចល័ត
ការ𐃮𐃑ល𐃏ព�សកម� និង អកម� ៖

(គ) ប𐀋�ាពន�ដាដ𐂵ៀត
ការគណនាពន�របស់ធនាគារត𐃓វ
យមានការ𐃎តពិនិត�ជា𐃑ចាំ
យអគ�នាយកដ�ានពន�ដារ។
យ សារការអនុវត�𐂷ច�ាប់ និងប𐀋�ត�ិពន�ដារ
ើ𐃑តិបត�ិការ𐃛ើន𐃑ទខុសគ�ា
មានភាពមន�ិលចំ
ះការ បក
យ�ងៗគ�ា
ើយ ចំនួន𐂊លរាយការណ៍
ក�𐀁ងរ យការណ៍
ហិរ𐀋�វត�𐀁អាចនឹង𐃎វ ន ផ�ាស់ប�𐀂រ
ក�𐀁ងកាលបរ𐀚�ទ
យ បន�ាប់ពីមានការការកំណត់ស𐃣ចចុង
យពីនាយកដ�ានពន�ដាររួច។

ការ

យខ�ីចងការនិងបុ𐃑ទានចំ

មូល𐃑័តវ𐀚និ

ះអតិថិជន

គ (កំណត់សំគាល់ទី 8)

𐃏ព�សកម��ងៗ
ក់តំកល់តាមច�ាប់

ធនាគារកណាល

ក់ប�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ
𐃏ព�អកម��ងៀត
សាច់

ក់បានពី /(𐃡ើក�𐀁ង)𐃑តិបត�ិការអាជីវកម�

ពន�𐂊លបានបង់ (កំណត់សំគាល់ទី 14)
សាច់

70

2012

ក់សុទ�ពីសកម�ភាព𐃑តិបត�ិការអាជីវកម�
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(គ) អត�𐃑

26. សមតុល� និង 𐃑តិបត�ក
ិ ាររវាងសម�ន
័ ភ
� ាគី

ជន៏ថ�ាក់ដឹកនាំ

2012

(ក) សមតុល�រវាងសម�័ន�ភាគី

2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

2011
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

27. កិចស
� ន�ា

ក់𐃎វទទួល
ឥណទាន ផ�ល់ឱ�បុគ�លិក
ការ

ក់ៀវត� និង អត�𐃑

ក់𐃎វទទួលពីឥណទាន

715,176

2,857,128

459,331

1,753

7,003

1,126

716,929

2,864,131

460,457

ក់តំកល់របស់ថ�ាក់ដឹកនាំ

228,176

911,563

520,110

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

724,143

2,892,951

552,466

តារាងតុល�ការ និង𐃏ព�អកម�យថា𐃑ទ

27.1 កិច�សន�ាឥណទាន
ក�𐀁ងដំើរការ𐂷មុខជំនួញធម�តារបស់ខ�𐀃ន, ធនាគារ ន�ើកិច�សន�ា�ងៗ ឬមានការ𐁚ើតើង
𐃏ព� អកម�ជាយថា 𐃑ទ�ងៗ
𐂊លមានឧ 𐃔័យតាមផ�𐀂វច�ាប់។ 𐁜រ𐀞ពឹងថាពុំមានការខាតបង់ជាសារវន�័ 𐂊ល 𐃎វ𐃢ៀងទុកថាជា លទ�ផល𐂷កិច�សន�ាទាំងះ។
ចុងការ𐀚យបរ𐀚�ទះ, ធនាគារមានកិច�សន�ា
តារាងតុល�ការដូចត
៖

ក់ជំពាក់
ក់ប�ើ និង

ជន៏�ងៗ

2011

2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

8,010,285

32,001,089

8,099,779

ឥណទាន ឯកសារ

471,908

1,885,272

519,462

�ងៗ

452,442

1,807,506

549,230

8,934,635

35,693,867

9,168,471

(ខ) 𐃑តិបត�ិការរវាងសម�័ន�ភាគី

2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

2011
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

2011

កិច�សន�ាហិរ𐀋�ប�ទាន

ចំណល
ចំណលពីឥណទាន

បុគ�លិក

62,936

251,429

38,834

763

3,048

9,251

ចំណាយ
ចំណាយការ

72

ក់

យថ�ាក់ដឹកនាំ

2012

73

27.2 កិច�សន�ាជួល𐃑តិបត�ការ
ធនាគារមានជាប់កិច�សន�ាជួល អាគារ សាខា សំរាប់𐃡ើ

ស់ជាការ𐀚យាល័យរបស់ខ�𐀃ន𐂊ល កិច�សន�ា

សល់មានបង�ាញជាទឹក

2012
ដុល�ាអារ𐀚ក

ក់ដូចត

៖

2011
ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក
(ចំណាត់ថ�ាក់ ើងវ𐀚ញ)

តិចជាងមួយឆ�ាំ
ើសពីមួយឆ�ាំ 𐂏តិចជាង
ើសពី

ំឆ�ាំ

ំឆ�ាំ

544,269

2,174,356

528,517

1,189,663

4,752,704

1,582,416

916,494

3,661,394

1,068,011

2,650,426

10,588,454

3,178,944

27.3 ការយល់ដឹង𐂕�កពន�ដារ
អគ�នាយកដ�ានពន�ដារមានការរ𐀚យាល័យពន�ដារចំនួនពីរ 𐂊លមានសិទ�ិ�ើការ𐃎តពិនិត�អង�ភាពមានដំើរ ការ ឬ𐃑កបអាជីវកម�
ក�𐀁ង𐃒ះរាជាណាច𐃈
កម�𐀁ជា។ ការអនុវត�ច�ាប់ពន�ដារ និងបទប𐀋�ត�ិ𐂕�កពន�ដារ ចំ
ះ𐃑តិបត�ិការមួយចំនួន អាច𐃎វបក
យ
យខុសពីគ�ា
លមានការ𐃎តពិនិត�
យ
ម𐃗�ីពន� ដារ𐂷ការ𐀚យាល័យពន�ដារទាំងពីរ
ះ។ ការវ𐀚និច�័យរបស់ធនាគារើ𐃑តិបត�ិការជំនួញរបស់ខ�𐀃ន អាចមាន ភាពខុសគ�ា ពីការវ𐀚និច�័យ 𐂊ល�ើើង
លមានការ 𐃎តពិនិត�
យម𐃗�ីពន�ដារទាំង
ះ។
𐃑សិនើគណយ�កម�𐃑តិបត�ិការណាមួយ𐃎វបានជំទាស់
យម𐃗�ីពន�ដារ𐂷ការ𐀚យាល័យណាមួយ
ះធនាគារ នឹងរងការកំណត់ពន�ប𐂓�ម, ការផាក
ពិន័យ និងការ
ក់យឺតយ៉ាវ𐂊លអាចមានសារៈសំខាន់។ ការកំណត់ពន�ើងវ𐀚ញ
យ រដ�បាលសារើពន�អាច�ើ
បានក�𐀁ងរយៈលបីឆ�ាំ និងបន�បាន
រហូតដល់ រយៈលដប់ឆ�ាំ។

28. ការ𐃉ប់𐃉ងហានិភយ
័ ហិរ𐀋�វត�𐀁
អាជីវកម�របស់ធនាគារត𐃓វ
យមានការយកចិត�ទុកដាក់កំណត់
ល
ើហានិភ័យ និង𐃉ប់𐃉ង ហានិភ័យទាំង
ះ𐃑កប
យលក�ណៈវ𐀚ជ�ាជីវៈ។
ការងារ𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យរបស់ធនាគារ គឺើម�ី�ើការ កំណត់អត�ស𐀋�ាណរាល់ហានិភ័យចម�ងៗ 𐃉ប់𐃉ងតួនាទីរបស់ហានិភ័យ និង�ើការកំណត់ការ𐂔ង𐂅ក
មូលធន សំរាប់𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យទាំង
ះ។ ហានិភ័យ𐁚ើតើងពីសកម�ភាពអាជីវកម�𐂊លធនាគារជួប𐃑ទះ មាន ហានិភ័យ𐃑តិបត�ិការ ហានិភ័យហិរ𐀋�វត�𐀁 ៖
ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ�ារ (រួមមាន ហានិភ័យអ
ប�𐀂រ
ក់ និងហានិភ័យអ
ការ
ក់) និង ហានិភ័យសារធានធន ។ ខាង
មះគឺជា
ល
ន
បាយ និង
លការណ៍𐂓នាំ𐂊លធនាគារយកមក𐃡ើ
ស់ ើម�ី𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យទាំងឡាយ 𐂊លពាក់ព័ន�និងសកម�ភាពអាជីវកម�របស់ខ�𐀃ន។
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2012

គណៈ𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យឥណទាន បានប�ើត
លន
បាយ និង នីតិវ𐀚ធីើម�ីផ�ល់នូវការ𐂎នាំ
យ𐃈ុម𐃑តិបត�ិការសំខាន់ៗ ើរចនាសម�័ន�ការ
𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យ និងភាពចាំបាច់𐂷ការ𐃎តពិនិត�ខាងក�𐀁ងើម�ីកំណត់ អត�ស𐀋�ាណ ស�ង់តំ𐂿 𐃉ប់𐃉ង និង𐃎តពិនិត�ហានិភ័យ𐃑តិបត�ិការរបស់ពួក𐁜។
ច�ាប់𐃎តពិនិត�ខាងក�𐀁ង និងការវាស់𐂜ង𐃎វបាន𐃑តិបត�ិរួមមាន ការប�ើតអាជ�ាធរសំរាប់ចុះហត�ខា ការកំណត់ ការ𐃎តពិនិត�𐃑ព័ន� ការ�ើ
យមាន
𐃑សិទ�ភាព𐂷នីតិវ𐀚ធី និងឯកសារ
យធានានូវការអនុ
មតាមបទប𐀋�ត�ិ និងតំរូវការច�ាប់។ ច�ាប់និងនីតិវ𐀚ធី គឺ𐃎វបាន𐃎តពិនិត�ើងវ𐀚ញជា ៀងទាត់
យពិចារណា
ើ
ល
និងយុទ�សា𐃔� អាជីវកម�របស់ធនាគារ និងបទប𐀋�ត�ិ។

28.2 ហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារ𐃎វបានសន�ត់ថា𐃑ឈមមុខនឹងហានិភ័យឥណទាន 𐂊លជាហានភ័យបណាមកពី អតិថិជន ម៉ូយ ឬ 𐂮គូទីផ�ាររបស់ខ�𐀃នបរាជ័យក�𐀁ងការបំញ
កាតព�កិច� ជាប់កិច�សន�ាចំ
ះធនាគារ នាបំណាច់𐂷កាលកំណត់។ ហានិភ័យឥណទាន𐁚ើតើងជាម�ងញពីឥណទាន និងបុ𐃑ទាន 𐃒មទាំង
ឥណទានតាមការសន�ា 𐂊ល𐁚ើតមានពី សកម�ភាពផ�ល់ឥណទានទាំង
ះ។
(ក) ការវាស់𐂜ងហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារបានប�ើត
លន
បាយហានិភ័យឥណទាន 𐂊លៀបចំើងើម�ី𐃎ត
នូវការធានារ𐀟ាប់រងសកម�ភាពហានិភ័យ។ នីតិវ𐀚ធី𐂷ការកំណត់
ក𐃓ិតហានិភ័យ ការ𐃎តពិនិត� ការ𐃡ើ
ស់ និងការ𐃉ប់𐃉ងឥណទាន𐃎វបាន អនុវត�ើង𐂕𐀀កតាមកម�វ𐀚ធីឥណទាន 𐂊លបានៀបចំគំ ងសំរាប់
ផលិតផល ឬសំៀតឥណទាន ពិសរួមប𐀋�𐀂លទាំងទីផ�ារ
ល
កាលកំណត់នឹងលក�ខណ� ឯកសារសំអាង និងនីតិវ𐀚ធី 𐂊ល
ម
ផលិតផល ឥណទាន𐂊លនឹង𐃎វបានវាស់𐂜ង និងផ�ល់
យ។ ធនាគារក៏បានធានាថា ខ�𐀃នមានការ𐂔ង𐂅កតួនាទីដាច់𐃔ឡះរវាងអ�ក�ើមឥណទាន
អ�កវាយតំ𐂿 និងអ�កអនុម័តឥណទានផង𐂊រ។
(ខ) ការ𐃉ប់𐃉ងកំរ𐀚តហានិភ័យ និង

លការណ៍𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យ

ធនាគារ𐃉ប់𐃉ង កំរ𐀚ត និង𐃎តពិនិត�ការ𐃑មូលផ�𐀁ំហានិភ័យឥណទាន
ើឧស�ាហកម�។

ធនាគារៀបចំនូវរចនាសម�័ន�តាមកំរ𐀚ត𐂷ហានិភ័យឥណទាន
យដាក់កំរ𐀚តើចំនួនទឹក
ក់𐂷ហានិភ័យ 𐂊លអាចទទួល
យកបានទាក់ទងនឹង អ�កខ�ីឯកត�ជន ឬ𐃈ុមអ�កខ�ី និងតាម𐂕�ក
ឧស�ាហកម�។ ការ𐃑ឈមមុខ នឹងហានិភ័យ ឥណទាន𐃎វបាន
𐃉ប់𐃉ងតាមរយៈការវ𐀚ភាគជាៀតទាត់នូវ សមត�ភាពឯកត�ជន
អ�កខ�ី និង ឯកត�ជនអ�កខ�ីសក�ានុពល 𐂷កាតព�កិច�ក�𐀁ងការសង
𐃎លប់នូវការ
ក់ និង
ក់ើម 𐃒មទាំងតាមរយៈ ការពិនិត�
ើងវ𐀚ញនូវក𐃓ិតផ�ល់ឥណទាន𐂊លសម𐃔ប។ វាក៏𐃎វបាន
𐃉ប់𐃉ងជា𐂕�កតាមរយៈការទទួល យកនូវ𐃏ព� និងលិខិតធានា
របស់អង�ភាព ឬឯកត�ជន ក៏ ដូចជាការផ�ល់�ើនូវសំវ𐀚ធានសំរាប់
ការបាត់បង់ ឥណទានផង𐂊រ។

ល𐂊លពួក𐁜រក𐁝ើញ ជាពិស

ើ𐂮គូជាបុគ�ល ជា𐃈ុម 𐃒មទាំង

ការកំណត់នូវក𐃓ិត𐂷ហានិភ័យឥណទាន តាម𐃑ទផលិតផល
និងវ𐀚ស័យឧស�ាហកម� 𐃎វបានអនុម័ត
យ𐃈ុម𐃑ឹក�ាភិបាល។
ការសន�ាចំ
ះពន�ាឥណទាន បង�ាញអំពីសមមា𐃎𐂊លមិនទាន់
𐃡ើ
ស់𐂷ឥណទាន𐂊លបានអនុម័តរួច លិខិតធានា និងលិខិត
ឥណទាន�ងៗ។ ជាទូ
រាល់លិខិតធានា និងលិខិតឥណទាន
របស់ធនាគារ ទាំងអស់សុទ�𐂏មាន𐃏ព�ប𐀋�ាំ ជា
ក់ប�ើ ឬ𐃏ព�
សម�ត�ិប𐀋�ាំ
ធនាគារ ើយតុដូ�ះ ជាធម�តា ធនាគារសន�ត់
បានថាហានិភ័យមានក𐃓ិតអប�បរមា។
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តារាងខាងើបង�ាញអំពីហានិភ័យអតិបរមារបស់ធនាគារ
ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ𐂷𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2012
យមិនគិតអំពីវត�𐀁ប𐀋�ាំ𐂊លមានក�𐀁ង𐂮
និងការ𐁚ើនើង𐂷ឥណទាន។ សំរាប់𐃏ព�សកម�
ក�𐀁ងតារាង តុល�កាល ហានិភ័យ𐂊លបានើកើងខាងើះ គឺ𐂕𐀀ក
ើចំនួន𐂊ល
សល់
ក�𐀁ងប𐀋�ីដុល។ 65% 𐂷ឥណទានអតិបរមាសរុប គឺទទួលបានមកពីឥណទាន និងបុ𐃑ទានដល់អតិថិជន
ក�𐀁ង𐃑ស កម�𐀁ជា។

ហានិភ័យធំៗ𐃎វបានកំណត់
យធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា ថាជាហានិភ័យឥណទានទូ
ចំ
ះ អត�𐃑
ជន៍ ឯកត�ជន ណាមួយ𐂊លើសពី10
ភាគរយ𐂷មូលនិធិផ�ាល់សុទ�របស់ធនាគារ។
ងតាម𐃑កាសខ ធ7-06-226 𐃑.ក របស់ធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជាធនាគារចាំបាច់រក�ា𐃉ប់លលា
នូវអនុ តអតិបរមា ចំនួន 20 ភាគរយរវាងហានិភ័យឥណទានទូ
របស់ធនាគារ ៀបនឹងអត�𐃑
ជន៍ឯកត�ជនណាមួយ និងមូលនិធិ ផ�ាល់សុទ�
របស់ធនាគារ។ ការបូកប𐀋�𐀂ល𐂷ហានិភ័យ ឥណទានធំៗ មិន𐃎វើសពី 300 ភាគរយ មូលនិធិផ�ាល់សុទ�របស់ធនាគារ។
(គ)

គណៈ𐃉ប់𐃉ងធនាគារមានទំនុកចិត�ចំ
ះលទ�ភាពរបស់ខ�𐀃ន ក�𐀁ងការ𐃉ប់𐃉ង និងរក�ា
និងបុ𐃑ទានក𐃓ិតអប�បរមា𐂕𐀀កើចំណចខាង
មះ ៖

លការណ៍សំវ𐀚ធានធន និងភាពអន់ថយ
ធនាគារតំរូវ
យអនុវត�តាម ការចាត់ថ�ាក់ឥណទាន និងសំវ𐀚ធានធន 𐂷របាយការណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁
កំណត់សំគាល់ខ 2.9 ញ
យធនាគារជាតិ𐂷កម�𐀁ជា។

យ

ង តាម𐃑កាស𐂊លពាក់ព័ន� 𐂊លមាន

𐃑មាណ 87% 𐂷ឥណទាន និងបុ𐃑ទានរបស់ធនាគារមានដាក់𐃏ព�ប𐀋�ាំ ដូចជា ផ�ង់រ𐀜ង ចលន𐃏ព� និង សាច់
ក់។
ចំនួនឥណទាន𐂊លធនាគារផ�ល់
យ គឺមានតំ𐂿𐃑មាណ 50%
60% 𐂷តំ𐂿𐃏ព�ប𐀋�ាំ។
សំៀតឥណទាន និងបុ𐃑ទានភាគ𐃛ើន𐃎វបានពិចារណាថាមិនទាន់ហួសលកំណត់ និងមិនមានភាពអន់ថយ ើយនិងធនាគារមាន
ដំើរការវាយតំ𐂿ឥណទានសម𐃔បជា𐃤ច សំរាប់ផ�ល់ឥណទាន និងបុ𐃑ទានដល់អតិថិជន។

ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន𐂊លមានរយៈលហួសកំណត់សងតិចជាង 90 𐂴� មិនចាត់ថាមានភាពអន់ថយ
ះ ើក𐂛ង𐂏មានព័ត៌មាន
ផ�𐀁យពីះ។ ក𐃓ិតអប�បរមា𐂷សំវ𐀚ធានជាក់លាក់សំរាប់ភាពអន់ថយ 𐃎វ ន�ើើងអា𐃔័យ
យការចាត់ថ�ាក់𐂊លពាក់ព័ន�។ ឥណទាន
និងបុ𐃑ទានទាំងអស់𐂊លអតិថិជន ជំពាក់
ចុងការ𐀚យបរ𐀚�ទ តារាងតុល�ការ 𐃎វ នធនាគារ ផ�ល់
យក�𐀁ងអំឡ𐀁ងដំណាច់ការ𐀚យបរ𐀚�ទ
ហិរ𐀋�វត�𐀁 𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2012។
(ឃ) ហានិភ័យអតិបរមា𐂷ឥណទាន មុនរាប់ប𐀋�𐀂លវត�𐀁ប𐀋�ាំ ឬមុនការ𐁚ើនើងឥណទាន�ងៗ

ហានិភ័យឥណទានទាក់ទងនឹងធាតុ
សមតុល�

ធនាគារ�ងៗ

ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន
មូលធនវ𐀚និ
មូលប័𐃎វ𐀚និ

2012

(ង) ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន
ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន𐃎វបានស�បដូចខាង

យអតិថិជន

គ
គ

𐃏ព�សកម��ងៗ

ម៖

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

45,178,607

180,488,535

43,607,030

141,302,469

564,503,364

93,124,887

25,588

102,224

25,000

26,810,482

107,107,876

24,691,767

4,610,231

18,417,873

2,651,412

217,927,377

870,619,872

164,100,096

ក�𐀁ង តារាងតុល�កាល ៖

ពីធនាគារជាតិ

យមានហានិភ័យឥណទាន𐂊ល𐁚ើតមានពីឥណទាន

2012

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

ឥណទាននិងបុ𐃑ទាន𐂊លមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមានភាពអន់ថយ

135,449,098

541,119,146

86,956,444

ឥណទាននិងបុ𐃑ទាន𐂊លហួសកាលកំណត់ 𐂏មិនទាន់មាន ភាពអន់ថយ

2,328,476

9,302,262

2,982,210

ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន𐂊លមានភាពអន់ថយ

3,524,895

14,081,956

3,186,233

141,302,469

564,503,364

93,124,887

(2,317,353)

(9,257,826)

(1,668,398)

138,985,116

555,245,538

91,456,489

ចំនួនដុល
ដក ៖

ហានិភ័យឥណទានទាក់ទងនឹងធាតុ

សំវ𐀚ធានសំរាប់ឥណទានបាត់បង់

តារាងតុល�កាល ៖

𐂕�ក𐂷បរ𐀚ក�ារឥណទាន𐂊លបានអនុម័តមិនទាន់𐃡ើ

ស់

8,010,285

32,001,089

8,099,779

លិខិតឥណទាន

471,908

1,885,272

519,462

�ងៗ

452,442

1,807,506

549,230

8,934,635

35,693,867

9,168,471

226,862,012
76

2012

906,313,739

173,268,567

ចំនួនសុទ�

សំរាប់
លបំណង𐂷ការ�ើសំវ𐀚ធានធនឥណទាន
យអនុ
ម
តាមលក�ខណ�ត𐃓វរបស់ធនាគារ ជាតិ𐂷កម�𐀁ជា
ការ𐃔ង់
ក់ើម𐃎លប់មកវ𐀚ញពី𐃏ព�ប𐀋�ាំ (
ពីសាច់
ក់) មិន𐃎វបានើកយកមក �ើការពិចារណាើយ។
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(ង) ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន (តពីទំព័រមុន)

(ឆ) 𐃏ព�ប𐀋�ាំ

សំវ𐀚ធានសំរាប់ឥណទាន ត់បង់សរុប បង�ាញអំពីសំវ𐀚ធានធនជាក់លាក់របស់ឥណទានឯកត�បុគ�ល និងសំវ𐀚 ធានធនទូ
ក�𐀁ងប𐀋�ីសរុបដក សំវ𐀚ធានជាក់លាក់។

1% 𐂷ឥណទាន𐂊លមាន

ធនាគាររក�ា𐃏ព�ប𐀋�ាំសំរាប់ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន
ក�𐀁ងទ𐃓ង់ជា𐃏ព�សម�ត�ិដាក់ធានា និង/ឬ របស់ធានា។ ការ 𐁖ន់𐃑មាណ
ើ
តំ𐂿𐃏ព�ប𐀋�ាំ 𐃎វ នវាយតំ𐂿𐃑ចាំឆ�ាំ។ ការ ន់𐃑មាណ𐂷 តំ𐂿𐃏ព�ប𐀋�ាំរបស់ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន𐃎វ នបង�ាញដូចខាង
ម៖

(i) ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន𐂊លមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមិនមានភាពអន់ថយ
ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន𐂊លមិនទាន់ហួសកាលកំណត់មិន𐃎វបានចាត់ទុកថាមានភាពអន់ថយើយ លុះ
ចង𐀀𐀁លបង�ាញផ�𐀁យពីះ។

𐂏មានព័ត៌មានណាមួយ

(ii) ឥណទាន និងបុ𐃑ទានហួសកាលកំណត់ 𐂏មិនមានភាពអន់ថយ
ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន𐂊លហួសកាលកំណត់រយៈលតិចជា 90 𐂴�មិន𐃎វបានចាត់ទុកថា មានភាព អន់ថយើយ ើក𐂛ង𐂏មានព័ត៌មាន
ណាមួយចង𐀀𐀁លបង�ាញផ�𐀁យពីះ ។
យអនុ
ម
តាម
លការណ៍ 𐂎នាំរបស់ធនាគារជាតិ ឥណទាន𐃑ទះ𐃎វ នចាត់ថ�ាក់ជាឃ�ាំ
ើល 𐂊លមាន សំវ𐀚ធានធនជាក់លាក់ 3% ។
(iii) ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន𐂊លមានភាពអន់ថយ
ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន𐂊លមានភាពអន់ថយ គឺជាឥណទាន និងបុ𐃑ទានទាំងឡាយណា 𐂊ល ធនាគារកំណត់ថា មានភស�𐀁តាង𐂷ភាព
លំៀង ើយធនាគារមិនរ𐀞ពឹងថាអាច𐃑មូល
ក់ើម និងការ
ក់ តាមកាលកំណត់
ក�𐀁ងលក�ខណ�កិច�សន�ា𐂷ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន
ះបាន។
យអនុ
ម
តាម
លការណ៍𐂎នាំរបស់ធនាគាជាតិ ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន𐂊លើសកាលកំណត់រយៈល 90 𐂴�
𐃎វបានចាត់ទុកថាមានភាពអន់ថយ ើយក𐃓ិតអប�បរមា𐂷សំវ𐀚ធានធនជាក់លាក់សំរាប់ភាពអន់ថយ 𐃎វបាន�ើើង𐂕𐀀ក
ើការចាត់ថ�ាក់
𐂊លពាក់ព័ន�ើក𐂛ង𐂏មានព័ត៌មានណាមួយចង𐀀𐀁លបង�ាញ ផ�𐀁យពីះ។

2012

2011

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

ដុល�ាអារ𐀚ក

សំរាប់ភាពអន់ថយ ៖ ដីធ�ី និងអាគារ

7,666,840

30,629,026

7,546,508

ហួសកាលកំណត់ 𐂏មិនមានភាពអន់ថយ

6,861,024

27,409,791

7,305,236

14,527,864

58,038,817

14,851,744

(ជ) ការ𐃑មូលផ�𐀁ំ𐃏ព�សកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁𐂊លមានហានិភ័យឥណទាន
(i) តាមរយៈការ𐂔ង𐂅កទីតាំងភូមិសា𐃔�
ហានិភ័យឥណទានរបស់ធានាគារ
𐃑សកម�𐀁ជា។

ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទ𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 2012 𐂊លបណាលទាំង𐃔ុងមកពី ទីតាំងលំ

ដ�ានរបស់𐂮គូ

ក�𐀁ង

(ច) 𐃏ព�ប𐀋�ាំ𐂊លធនាគារយកជាកម�សិទ�
ក�𐀁ងកំឡ𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទប𐀋�ប់
𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2012 ធនាគារបានទទួល𐃏ព�សកម� តាមរយៈការយក ជាកម�សិទ�
តំ𐂿 322,533 ដុល�ាអារ𐀚ក (2011 ៖ 208,580 ដុល�ាអារ𐀚ក)។

ើ𐃏ព�ដាក់ប𐀋�ាំ 𐂊លមាន

គិតមក𐃎ឹម𐂴�ញរ យការណ៍ះ 𐃏ព�ប𐀋�ាំឥណទានអា𐃈ក់𐂊លបានរ𐀜បអូស នឹងកាន់កាប់
យ ធនាគារក�𐀁ងឆ�ាំ 2010 មានត𐂼� 156.401 ដុល�ា
អារ𐀚ក និងក�𐀁ងឆ�ាំ 2012 មានត𐂼� 322,533 ដុល�ាអារ𐀚ក។ 𐃏ព�ប𐀋�ាំឥណទានអា𐃈ក់𐂊ល នរ𐀜បអូសទាំងអស់ះ មិនទាន់𐃎វ នលក់ញ។
𐂴�ទី 08 𐂁 វ𐀚ច�ិកា ឆ�ាំ 2013 ធនាគារ នទទួលការអនុ𐀋�ាតពីធនាគារជាតិ ក�𐀁ងការរក�ាទុក𐃏ព�សកម�𐂊ល នរ𐀜បអូសទាំងះ ើលពីរយៈល
អនុ𐀋�ាត ក�𐀁ង
លបំណងដាក់លក់ ើម�ី𐃔ង់ចំនួន
ក់ើម 𐂊ល
សល់មកវ𐀚ញ
ការ𐀚យបរ𐀚�ទខាងមុខ។
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2012
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(ii) តាមរយៈវ𐀚ស័យឧស�ាហកម�

សមតុល�ជា មួយធនាគារដ𐂵

ឥណទាន និងបុ𐃑ទាន
សំរាប់អតិថិជន

មូលធនវ𐀚និ

គ

មូលប័𐃎វ𐀚និ

គ

𐃏ព�សកម�
�ងៗ

សរុប

សរុប

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

45,178,607

2,700,000

25,588

26,810,482

-

74,714,677

298,485,136

លក់ដុំ និងលក់រាយ

-

41,287,147

-

-

-

41,287,147

164,942,152

វាកម�

-

21,709,113

-

-

-

21,709,113

86,727,906

កសិកម�

-

10,412,213

-

-

-

10,412,213

41,596,791

-

3,192,209

-

-

-

3,192,209

12,752,875

សំណង់ និងការស�ាបនា

-

7,623,348

-

-

-

7,623,348

30,455,275

វ𐀚ស័យវាយនភ័ណ�

-

11,958,255

-

-

-

11,958,255

47,773,229

ដីធ�ី

-

8,880,784

-

-

478,934

9,359,718

37,392,073

�ងៗ

-

33,539,400

-

-

4,131,297

37,670,697

150,494,435

45,178,607

141,302,469

25,588

26,810,482

4,610,231

217,927,377

870,619,872

43,607,030

-

25,000

24,691,767

-

68,323,797

275,959,816

លក់ដុំ និងលក់រាយ

-

28,781,447

-

-

-

28,781,447

116,248,264

វាកម�

-

13,569,681

-

-

-

13,569,681

54,807,942

កសិកម�

-

2,920,247

-

-

-

2,920,247

11,794,878

-

1,500,641

-

-

-

1,500,641

6,061,089

សំណង់ និងការស�ាបនា

-

9,750,756

-

-

-

9,750,756

39,383,303

វ𐀚ស័យវាយនភ័ណ�

-

7,555,661

-

-

-

7,555,661

30,517,315

ដីធ�ី

-

904,149

-

-

364,981

1,269,130

5,126,016

�ងៗ

-

28,142,305

-

-

2,286,431

30,428,736

122,901,665

43,607,030

93,124,887

25,000

24,691,767

2,651,412

164,100,096

662,800,288

𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2012
ស�ាប័នហិរ𐀋�វត�𐀁

សំរាប់𐃡ើ

ស់ផ�ាល់ខ�𐀂ន

𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2011
ស�ាប័នហិរ𐀋�វត�𐀁

សំរាប់𐃡ើ
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ស់ផ�ាល់ខ�𐀂ន

2012
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(គ) ហានិភ័យើអ

28.3 ហានិភ័យើទីផ�ារ
ហានិភ័យទីផ�ារ គឺជាហានិភ័យ𐂊លតំ𐂿ទីផ�ារ ឬលំហូរសាច់
ក់នាលអនាគត𐂷លិខិតុបករណ៍ និងការ𐃮𐃑ល
យសារការផ�ាស់ប�𐀂រតំ𐂿ទីផ�ារ។
ហានិភ័យទីផ�ារ𐁚ើតើង
យសារស�ានភាពើក ទូលាយ𐂷អ
ការ
ក់រូបិយប័ណ� និងផលិតផលមូលធន𐂊ល𐃑ឈមនឹងចលនាទីផ�ារជាក់លាក់
និងទូ
𐃒មទាំងការ𐃮𐃑ល𐂷អ
ឬតំ𐂿ទីផ�ារដូចជាអ
ការ
ក់គំលាតឥណទាន អ
ប�𐀂ររូបិយប័ណ�បរស និង តំ𐂿មូលធន។
(ក) ហានិភ័យការប�𐀂ររូបិយប័ណ�បរស
ហានិភ័យរូបិយប័ណ� គឺជាហានិភ័យ𐂷ការើងចុះ𐂷តំ𐂿លិខិតុបករណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁 𐂊លបណាលមកពីការ 𐃮𐃑លអ
ធនាគារមិនមានហានិភ័យការប�𐀂ររូបិយប័ណ�បរសជាដុំកំភួន
𐃑សកម�𐀁ជាអនុវត�𐃑តិបត�ិការជា𐃑𐃈តីរបស់ខ�𐀃ន
យ𐃡ើ
យ៉ាងទូលាយ
ក�𐀁ង𐃑សកម�𐀁ជា។

ប�𐀂ររូបិយប័ណ�បរស។

ះ
យសារ𐃑តិបត�ិការចំបងរបស់ធនាគារគឺ
ក់ដុល�ាអារ𐀚ក។ ធនាគារ
ក�𐀁ង
ស់វត�មាន
ក់ដុល�ាអារ𐀚កជាចម�ង
យសាររូបិយប័ណ�ះ𐃎វ ន𐃡ើ
ស់

ការ

ក់

ហានិភ័យើអ
ការ
ក់ សំ
ើការខាតបង់នូវចំណលការ
ក់សុទ�
យសារ𐂏ការ𐃮𐃑ល 𐂷កំរ𐀚តអ
ការ
ក់និងការផ�ាស់ប�𐀂រ
ក�𐀁ង
សមាសភាព𐂷𐃏ព�សកម�និង𐃏ព�អកម�។ ហានិភ័យើ អ
ការ
ក់ 𐃎វ ន𐃉ប់𐃉ងតាមរយៈការ𐃎តពិនិត�យ៉ាងហ�ត់ចត់
ើចំណល
ើការបណាក់ទុន, ត𐂼�ទីផ�ារ, ត𐂼�ើម𐂷មូលនិធិ និងតាមរយៈការវ𐀚ភាគច
�ះ𐃮𐃑លអ
ការ
ក់។ សក�ានុពល𐂷ការ ធ�ាក់ចុះនូវចំណល
ការ
ក់សុទ�ពីការ𐃮𐃑លអ
ការ
ក់𐂊លខុស𐃑𐃈តី 𐃎វបាន𐃎តពិនិត�
យ ៀប
នឹងកំរ𐀚តហានិភ័យ𐂊លកំណត់ថាអាចទទួលយក ន។
គណៈ𐃉ប់𐃉ងញចិត� 𐂊ល

លជំហររបស់ធនាគារចំ

ះប𐃰ប𐃓ល𐂷អ

ការ

ក់𐃎វ

នកាត់បន�យ។

តារាងខាង
ម�ើការស�បអំពីហានិភ័យអ
ការ
ក់របស់ធនាគារ។ ចំនួន𐂊លរាប់ប𐀋�𐀂ល
ក�𐀁ង តារាងះ គឺជាតំ𐂿
សល់ក�𐀁ងប𐀋�ីរបស់
𐃏ព�សកម� និង𐃏ព�អកម�
យៀបតាមលំដាប់𐂷ការកំណត់ តំ𐂿ើងវ𐀚ញ តាមកិច�សន�ា និងកាលបរ𐀚�ទ𐂷កាលកំណត់។ (ត
ទំព័របន�ាប់)

(ខ) ហានិភ័យតំ𐂿
ធនាគារមានហានិភ័យតំ𐂿មូលប័𐃎
យសារធនាគាររក�ាទុកការវ𐀚និ
គមូលប័𐃎𐂊លចាត់ចំណាត់ ថ�ាក់ក�𐀁ងតារាងតុល�ការជាការវ𐀚និ
គ
សំរាប់លក់។ បច�𐀁ប�ន�ះ ធនាគារមិនមាន
លការណ៍𐃉ប់𐃉ង់ ហានិភ័យតំ𐂿ើយ។ ការវ𐀚និ
គ
ើមូលប័𐃎𐃎វ នបង�ាញ
ក�𐀁ង
កំណត់សំគាល់ខ 8។
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នា𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០12
𐃏ព�សកម�

𐃎ឹម 1 𐂁

1

3𐂁

4

6𐂁

7

12 𐂁

1

5 ឆ�ាំ

ើសពី 5 ឆ�ាំ

គ�ានការ

ក់

សរុប

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

អ

ការ

ក់

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

-

-

-

-

-

-

9,947,495

9,947,495

180,228

503,942

20,266,933

22,888,641

-

-

5,577,837

49,417,581

0.02 - 8.15

-

-

-

-

-

3,600,000

28,484,884

32,084,884

0.1 - 0.2

5,496,691

2,220,854

5,109,687

18,439,748

74,907,559

29,274,559

-

135,449,098

4 - 25.2

- ពុំមានដំើ

-

2,328,476

2,955,012

535,763

34,120

-

-

5,853,371

- សំវ𐀚ធានធនជា

-

-

-

-

-

-

(962,860)

(962,860)

- សំវ𐀚ធានធនទូ

-

-

-

-

-

-

(1,354,493)

(1,354,493)

-

-

-

-

-

25,588

-

25,588

-

-

-

-

26,810,482

-

-

26,810,482

-

-

-

-

-

-

4,610,231

4,610,231

5,676,919

5,053,272

28,331,632

41,864,152

101,752,161

32,900,147

46,303,094

261,881,377

140,836,218

11,143,044

26,996,464

19,974,708

11,599,680

-

13,682,251

224,232,365

𐃏ព�អកម��ងៗ

-

-

-

-

-

-

2,800,746

2,800,746

សំវ𐀚ធានធនើពន�

-

-

-

-

-

-

185,591

185,591

ពន�ពន�ាលអកម�

-

-

-

-

-

-

269,272

269,272

140,836,218

11,143,044

26,996,464

19,974,708

11,599,680

-

16,937,860

227,487,974

សាច់

ក់

សមតុល�ជាមួយធនាគារនិង𐃉ឹះស�ានហិរ𐀋�វត�𐀁
ក់តំកល់តាមច�ាប់

ធនាគារកណាល

ឥណទាន និងបុ𐃑ទានចំ

ះអតិថិជន ៖

- មានដំើការ

មូលធនវ𐀚និ
មូល𐃑័តវ𐀚និ

%

គ
គ

𐃏ព�សកម��ងៀត
សរុប𐃏ព�សកម�

7.5 - 10.50

𐃏ព�អកម�
ក់ប�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ

សរុប𐃏ព�អកម�
លំៀងការ

ក់ទយិតភាព 2០12 - ដុល�ា

(135,159,299)

(6,089,772)

1,335,168

21,889,444

90,152,480

32,900,147

29,365,234

34,393,403

លំៀងការ

ក់ទយិតភាព 2០12 - ពាន់ៀល

(539,961,400)

(24,328,639)

5,333,996

87,448,329

360,159,158

131,436,087

117,314,110

137,401,645

84
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0.75 - 7.50
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នា𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០11
𐃏ព�សកម�

𐃎ឹម 1 𐂁

1

3𐂁

4

6𐂁

7

12 𐂁

1

5 ឆ�ាំ

ើសពី 5 ឆ�ាំ

គ�ានការ

ក់

សរុប

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

អ

ការ

ក់

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

-

-

-

-

-

-

9,636,415

9,636,415

15,479,213

10,500,000

6,000,000

8,058,186

-

-

7,312,713

47,350,112

0.05 - 4.50

-

-

-

-

-

3,600,000

18,936,160

22,536,160

0.11 - 0.13

1,268,823

6,801,717

4,818,337

15,520,145

43,651,951

14,895,471

-

89,938,654

4 - 21.6

- ពុំមានដំើ

-

2,982,210

2,945,838

240,395

-

-

-

3,186,233

- សំវ𐀚ធានធនជា

-

-

-

-

-

-

(798,832)

(798,832)

- សំវ𐀚ធានធនទូ

-

-

-

-

-

-

(869,566)

(869,566)

-

-

-

-

-

25,000

-

25,000

-

-

-

-

24,691,767

-

-

24,691,767

-

-

-

-

-

-

2,651,412

2,651,412

16,748,036

20,283,927

13,764,175

23,818,726

68,343,718

18,520,471

36,868,302

198,347,355

សាច់

ក់

សមតុល�ជាមួយធនាគារនិង𐃉ឹះស�ានហិរ𐀋�វត�𐀁
ក់តំកល់តាមច�ាប់

ធនាគារកណាល

ឥណទាន និងបុ𐃑ទានចំ

ះអតិថិជន ៖

- មានដំើការ

មូលធនវ𐀚និ

គ

មូល𐃑័តវ𐀚និ

%

គ

𐃏ព�សកម��ងៀត
សរុប𐃏ព�សកម�

7.5 - 10.5

𐃏ព�អកម�
ក់ប�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ

106,838,761

15,115,962

14,606,820

15,536,414

7,799,409

-

5,711,439

165,608,805

𐃏ព�អកម��ងៗ

-

-

-

-

-

-

1,771,970

1,771,970

សំវ𐀚ធានធនើពន�

-

-

-

-

-

-

13,389

13,389

សរុប𐃏ព�អកម�

106,838,761

15,115,962

14,606,820

15,536,414

7,799,409

-

7,496,798

167,394,164

លំៀងការ

ក់ទយិតភាព 2០11 - ដុល�ា

(90,090,725)

5,167,965

(842,645)

8,282,312

60,544,309

18,520,471

29,371,504

30,953,191

លំៀងការ

ក់ទយិតភាព 2០11 - ពាន់ៀល

(363,876,438)

20,873,411

(3,403,443)

33,452,258

244,538,464

74,804,182

118,631,505

125,019,938

86

2012

0.75 - 8.5
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28.4 ហានិភ័យើសាច់

(ខ) ដំើរការរក𐃑ភពទុន

ក់ងាយ𐃔ួល

ហានិភ័យសាច់
ក់ងាយ𐃔ួល គឺជាហានិភ័យ𐂊លធនាគារ គ�ានលទ�ភាពបំញកាតព�កិច�សង
ក់ប�ើវ𐀚ញ តំរូវការសាច់
ក់តាមការចុះកិច�សន�ា ឬលំហូរសាច់
ក់ញ�ងៗ។
(ក) ដំើរការ𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យសាច់

ក់

លដល់កំណត់សង

យអតិថិជនមកដក

(គ) លំហូរសាច់

𐃑ភពទុនជាចំបងរបស់ធនាគារ បានមកពីើមទុន𐃎វបង់របស់
ភាគទុនិក និង
ក់ប�ើរបស់អតិថិជន។ 𐃑ភពទុន𐃎វបាន
𐃎តពិនិត�𐃑ចាំ𐂴�យ៉ាងៀងទាត់ តាមរយៈការ𐃎តពិនិត�
របស់គណៈ𐃉ប់𐃉ងើកាល កំណត់𐂷
ក់ប�ើមានកាល
កំណត់ និងអ�កដាក់
ក់ប�ើរសំខាន់ៗ។

ក់ងាយ𐃔ួល

គណៈ𐃉ប់𐃉ង 𐃎តពិនិត�សាច់
ក់ងាយ𐃔ួលក�𐀁ងតារាងតុល�ការ និង𐃉ប់𐃉ងការ𐃑មូលផ�𐀁ំ និងទិន�ន័យ បំណល 𐂊លមានកាលកំណត់បំ𐂚បំរួល
𐂷អ�ក�ើ
ក់សំខាន់ៗ និងគំ ង𐂷ការដកសាច់
ក់របស់ ពួក𐁜។ ធនាគារ�ើការ𐃎តពិនិត� និងរាយការណ៍អំពីជំហរសាច់
ក់𐃑ចាំ𐂴� និង�ើ
𐂕នការសំរាប់ 𐂴�បន�ាប់ សបា�ហ៍ និង𐂁ជាបន�បន�ាប់
យសាររយៈលះគឺជាកំឡ𐀁ងលសំខាន់សំរាប់ការ𐃉ប់𐃉ង សាច់
ក់ងាយ𐃔ួល ។
គណៈ𐃉ប់𐃉ង𐃎តពិនិត� ចលនារបស់អ�កដាក់
ក់ប�ើចម�ងៗ 𐃒មទាំង �ើ𐂕នការទុកជាមុនសំរាប់ការដក់
ក់របស់ពួក𐁜ផង𐂊រ។

ក់មិន𐂘នលិខិតុបករណ៍និទស�ន៍

តារាងខាង
ម�ើការវ𐀚ភាគពី𐃏ព�សកម� និង𐃏ព�អកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁
មិន𐂘នលិខិតតុបករណ៍និទស�ន៍របស់ ធនាគារ
ក�𐀁ងការដាក់
ជា𐃈ុមតាមកាលកំណត់
យ𐂕𐀀កើកាលកំណត់ ើកិច�សន�ា
𐂊ល
សល់គិត 𐃎ឹមកាលបរ𐀚�ទតារាងតុល�ការ។ ចំនួន𐂊ល
បានបង�ាញ
ក�𐀁ងតារាង គឺជាលំហូរសាច់
ក់តាមកិច�សន�ា𐂊ល
មិន�ើអប�ហារ𐂊លធនាគារ𐃉ប់𐃉ងហានិភ័យសាច់
ក់ងាយ
𐃔ួល𐂊លមានភ�ាប់ជាមួយ
យ𐂕𐀀កើលំហូរសាច់
ក់រ𐀞ពឹង
ទុក 𐂊លមិន�ើអប�ហារ។

នា𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០12
𐃏ព�សកម�

𐃎ឹម 1 𐂁

3𐂁

3

12 𐂁

1

5 ឆ�ាំ

ើសពី 5 ឆ�ាំ

គ�ានការ

ក់

សរុប

សរុប

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

9,947,495

-

-

-

-

-

9,947,495

39,740,243

49,417,581

-

-

-

-

-

49,417,581

197,423,236

-

-

-

-

-

32,084,884

32,084,884

128,179,112

5,496,691

2,220,854

23,549,435

74,907,559

29,274,559

-

135,449,098

541,119,147

- ពុំមានដំើ

-

2,328,476

3,490,775

34,120

-

-

5,853,371

23,384,217

- សំវ𐀚ធានធនជា

-

-

-

-

-

(962,860)

(962,860)

(3,846,626)

- សំវ𐀚ធានធនទូ

-

-

-

-

-

(1,354,493)

(1,354,493)

(5,411,200)

-

-

-

-

-

25,588

25,588

102,224

-

-

-

26,810,482

-

-

26,810,482

107,107,876

2,106,804

-

2,503,427

-

-

-

4,610,231

18,417,873

66,968,571

4,549,330

29,543,637

101,752,161

29,274,559

29,793,119

261,881,377

1,046,216,101

សាច់

ក់

សមតុល�ជាមួយធនាគារនិង𐃉ឹះស�ានហិរ𐀋�វត�𐀁
ក់តំកល់តាមច�ាប់

ធនាគារកណាល

ឥណទាន និងបុ𐃑ទានចំ
- មានដំើការ

មូលធនវ𐀚និ
មូល𐃑័តវ𐀚និ

គ
គ

𐃏ព�សកម��ងៀត
សរុប𐃏ព�សកម�
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នា𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០12

𐃎ឹម 1 𐂁

1

3𐂁

3

12 𐂁

1

5 ឆ�ាំ

ើសពី 5 ឆ�ាំ

គ�ានការ

ក់

សរុប

សរុប

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ដុល�ាអារ𐀚ក

ពាន់ៀល

154,518,469

11,143,044

46,971,172

11,599,680

-

-

224,232,365

895,808,298

2,800,746

-

-

-

-

-

2,800,746

11,188,981

សំវ𐀚ធានធនើពន�

-

-

-

-

-

185,591

185,591

741,436

ពន�ពន�ាលអកម�

-

-

-

-

-

269,272

269,272

1,075,743

157,319,215

11,143,044

46,971,172

11,599,680

-

454,863

227,487,974

908,814,458

(90,350,644)

(6,593,714)

(17,427,535)

90,152,481

29,274,559

29,338,256

34,393,403

137,401,643

សរុប𐃏ព�សកម�

59,609,553

9,783,927

9,061,384

40,452,307

58,547,422

20,892,762

198,347,355

801,124,967

សរុប𐃏ព�អកម�

114,322,170

15,115,962

30,143,234

7,799,409

-

13,389

167,394,164

676,105,028

(54,712,617)

(5,332,035)

(21,081,850)

32,652,898

58,547,422

20,879,373

30,953,191

125,019,939

𐃏ព�អកម�
ក់ប�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ
𐃏ព�អកម��ងៗ

សរុប𐃏ព�អកម�
អតិក/(កង�ះ)សាច់

ក់ងាយ𐃔ួលសុទ� 2០12

នា𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2០11

អតិក/(កង�ះ)សាច់

ក់ងាយ𐃔ួលសុទ� 2០11

28.5 ការ𐃉ប់𐃉ងើមទុន
ធនាគារ�ើការពិចារណាអំពីត𐃓វការ�ើ
យមានសមតុល�𐂷𐃑សិទ�ភាព ភាពបត់𐂔ន និងភាព𐃉ប់
ន់ របស់ើមទុន
ល𐂊ល𐁜�ើការកំណត់
នូវភាព𐃉ប់
ន់របស់ើមទុន និង
ល𐂊ល𐁜�ើការ អភិវឌ�𐂕នការ𐃉ប់𐃉ងើមទុន
ះ។ ធនាគារបរ𐀚យាយលំអិតអំពីការពិចារណាទាំងះ តាម
រយៈដំើរ ការវាយតំ𐂿ភាព 𐃉ប់
ន់𐂷ើមទុន𐂹�ក�𐀁ង និងលក�ណៈសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន (ក) យកចិត�ទុកដាក់ ពិចារណា
ើទាំងកត�ាដ�កិច�
និងបទប𐀋�ត�ិ𐂷ើមទុនបំរុងអប�បរមា 𐂊លកំណត់
យធនាគារជាតិ 𐂷កម�𐀁ជា (ខ) ការពារលទ�ភាពរបស់ធនាគារ ើម�ីបន�និរន�ភាពអាជីវកម� ដូចះ
វាអាចបន�ផ�ល់𐃑
ជន៍ ដល់ភាគទុនិក និងអត�𐃑
ជន៍ដល់ភាគី𐂊លពាក់ព័ន�នឹងធនាគារ (គ) រក�ាមូលដ�ានើមទុនរ𐀜ងមាំ ើម�ី គាំ𐃏ដល់ការអភិវឌ�
អាជីវកម�។
ក�𐀁ងការ𐀚យបរ𐀚�ទចប់𐂴�ទី 31 𐂁 ធ�𐀂 ឆ�ាំ 2012 ើមទុនលក�ន�ិកៈរបស់ធនាគារ គឹចំនួន 36 លានដុល�ា អារ𐀚ក សមមូលនឹង 150 ពាន់លានៀល
𐂴�
ប�ើនើមទុន ទី 29 𐂁 ក𐀋�ា ឆ�ាំ 2010 (អ
ប�𐀂រ
ក់ 4,223 ៀល ក�𐀁ងមួយដុល�ាអារ𐀚ក។ ធនាគារ នអនុ
ម
តាមទុនបំរុងកត�ព�កិច�
ើ
ើមទុន 𐂊ល𐃎វបង់
យ ភាគទុនិកចំនួន 150 ពាន់លានៀល 𐂊លញ
យធនាគារជាតិ 𐃑កាសខ ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះ𐂴�ទី 19 𐂁 ក𐀋�ា ឆ�ាំ 2008
។ ើមទុន𐂊ល𐃎វបង់
យភាគទុនិក𐃎វ នបង�ាញ
ក�𐀁ង កំណត់សំគាល់ខ 16 𐂷រ យហិរ𐀋�វត�𐀁។
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28.6 តំ𐂿ទីផ�ារសម𐃔ប𐂷𐃏ព�សកម�និងអកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁
យតុថា𐃏ព�សកម�/អកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁របស់ធនាគារមួយចំនួនធំ ពុំមានការជួញដូរើទីផ�ារសកម� ត𐂼�សម𐃔បចំ
ះឧបករណ៍ហិរ𐀋�វត�𐀁𐃎វ ន
វាយត𐂼�
យថ�ាក់ដឹកនាំធនាគារ
យ
ង
តាម 𐃑ទ𐂷𐃏ព�សកម�/ អកម�ទាំង
ះ។ 𐂕𐀀ក
ើការ 𐁖ន់ស�ានរបស់ថ�ាក់ដឹកនាំធនាគារ ត𐂼�
សម𐃔ប ចំ
ះ𐃏ព�សកម�/អកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁 មានត𐂼�𐃑ហាក់𐃑𐂠លគ�ានឹងត𐂼�ពិតគណយ�របស់វា។
ត𐂼�
ង និង ត𐂼�សម𐃔បរបស់𐃏ព�សកម�/អកម�ពុំ𐃎វបានបង�ាញ
ក�𐀁ងតារាងតុល�ការរបស់ធនាគារ តាមត𐂼�សម𐃔បើយ។
ត𐂼�សម𐃔ប𐂊ល�ើការប៉ាន់𐃑មាណគឺ𐂕𐀀ក
តាមវ𐀚ធីសា𐃔� និងការសន�ត់ដូចខាង
មៈ
(ក)

ក់ប�ើ និង

និង

ក់តំកល់ជាមួយធនាគារនានា

ក់ប�ើ និង
ក់តំកល់ជាមួយធនាគារនានារួមមាន គណនីចរន� គណនីសន�ំ និង គណនីមានកាលកំណត់។ ត𐂼�សម𐃔ប𐂷
ក់តំកល់ជាមួយធនាគារនានា
ងតាមត𐂼�
ង។

ក់ប�ើ
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(ខ)

ឥណទាន និងបុ𐃑ទានចំ

ះអតិថិជន

ឥណទាន និងបុ𐃑ទានចំ
ះអតិថិជន 𐃎វ នកត់
ងតាមសមតុល�𐂊ល
សល់ បូកនិងការ
ក់
យ ដកញនូវសំវ𐀚ធានធន
ើឥណទានសុទ�𐂊ល ត់បង់។ សំវ𐀚ធានធនើឥណទាន𐂊ល ត់បង់ 𐃎វ ន�ើើង
យ អនុ
ម
តាម𐃑កាសរបស់ធនាគារជាតិ
𐂷កម�𐀁ជា។
(គ) មូល𐃑័តវ𐀚និ

គ

ផលប័𐃎វ𐀚និ
គ គឺ𐃎វ នកត់
លុបញ និងសំវ𐀚ធានធន។
(ឃ)

ក�𐀁ងតារាងតុល�ការ

ក់ើម

សល់ និងការ

ក់

យដក ញនូវចំនួនណាមួយ 𐂊លបាន

ក់ប�ើពីអតិថិជន និងធនាគារ
តំ𐂿ទីផ�ារ𐂷
ក់ប�ើសំរាប់ដកតាមត𐃓វការ (គណនីចរន� និងសន�ំ) ឬ
ក់ប�ើទាំងឡាយណា𐂊ល មានកាលកំណត់
មួយឆ�ាំ 𐃎វបាន�ើការ ន់𐃑មាណ ើម�ី 𐁖ន់ស�ានតំ𐂿
សល់ក�𐀁ង ប𐀋�ី𐃑ហាក់𐃑𐂠ល។
តំ𐂿ទីផ�ាររបស់
ក់ប�ើ𐂊លមានកាលកំណត់𐃛ើនជាងមួយឆ�ាំ𐃎វបាន�ើការ ន់𐃑មាណ
យ𐂕𐀀ក
ើលំហូរសាច់
�ើអប�ហារ
យ𐃡ើ
ស់អ
ការ
ក់ របស់
ក់ប�ើពីធនាគារ និងអតិថិជន
ះ។

សល់តិចជាង
ក់𐂊ល

ន

(ង) 𐃏ព�សកម� និង𐃏ព�អកម��ងៀត
ចំនួន
សល់
ក�𐀁ងប𐀋�ីរបស់𐃏ព�សកម� និង𐃏ព�អកម�ហិរ𐀋�វត�𐀁�ងៀត 𐃎វបាន�ើការ
យសារធាតុទាំងះមិនមានការ𐃮𐃑លជាដុំកំភួន
តាមការើង ចុះ𐂷អ
ការ
ក់
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𐁖ន់𐃑មាណ ើម�
ើទីផ�ារ។

𐁖ន់ស�ានតំ𐂿ទីផ�ាររបស់វា
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