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ចំណべចសំខាន់┐のរゐយការណ៍ហិរF�វត�< 

កាបរUｻ�のទ             ចប់┍�のទី 31 ﾝのធ�=         ឆ�ាំ 2009 ឆ�ាំ 2010 ឆ�ាំ 2011 ឆ�ាំ 2012 ｶើន/(ថយ) ┺のៀបﾈៀប
2012 និង 2011

តារាងតុល�ការ (លានដុល�ារអាﾎのរUក)

គណនីលទ�ផល (លានដុល�ារអាﾎのរUក)

★のក់បﾙ�ើសរុប 40.6 122.4 165.6 224.2 35.4%

ឥណទានដុល 26.5 74.0 93.1 141.3 51.8%

ﾀើមទុន 23.0 36.0 36.0 36.0 -

┨のព�សកម�សរុប 60.4 155.7 201.5 265.0 31.5%

ចំណぺលពីការ★のក់សុទ� 2.1 3.3 6.4 8.5 32.8%

ចំណぺលﾑើ“ហុ៊យ និងក』のｽើងសារ-សុទ�

លទ�ផល■のយបង់ពន�

0.6 1.5 2.1 2.9 38.1%

(1.7) 0.04 2.0 3.4 70.0%

អនុបゐតហិរF�វត�<ដ┎のﾇៀត (%)

ចំណぺលពីﾀើមទុនមធ�ម -8.5% 0.2% 6.1% 9.5% 55.7%

ចំណぺលពី┨のព�សកម�មធ�ម -3.3% 0.04% 1.1% 1.5% 36.4%

ក┬のតិចំណぺលពីការ★のក់សុទ�

ចំណាយមិនデのនការ★のក់ﾈៀបនឹងចំណぺលដុល 161.2% 93.7% 67.1% 60.8% -9.4%

មូលនិធិ និងសាច់★のក់ងាយ┭のួល

★のក់ចំﾄのញ

សាច់★のក់ងាយ┭のលួ 93.1% 52.9% 66.8% 56.3% -15.7%

ឥណទានសរុបﾈៀបនឹង★のក់បﾙ�ើ 65.2% 60.5% 56.2% 63% 12.1%

┨のព�សកម�ងាយ┭のលួﾈៀបនឹង┨のព�សកម�សរុប 39.5% 21.8% 28.0% 22.4% -20.0%

មូលធនកម�

អនុបាតសាធនភាព 62.4% 24.9% 20.0% 17.1% -14.5%

ﾀើមទុនﾈៀបនឹង┨のព�សកម�សរុប 31.5% 20.6% 16.9% 14.1% -16.6%

គុណភាព┨のព�សកម�

ឥណទានមិនដំﾄើរការﾈៀបនឹងឥណទានសរុប 3.7% 0.7% 3.4% 2.5% -26.5%

សំវUធានធនﾈៀបនឹងឥណទានសរុប 3.0% 1.4% 1.8% 1.6% -11.1%

លទ�ផលហិរF�វត�<សｺ�のប
កំﾄើន┨のព�សកម� 
(គិតជាលានដុល�ារ)
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កំﾄើន┐のការﾊើកគណនី(គិតជាពាន់)

ចំនួនអ�កខ�ី
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កំﾄើន┐のការﾋ�ើ★のក់
(គិតជាលានដុល�ារ )

ឌីណាមីកកម�ី (គិតជាលានដុល�ារ)
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6.5% 4.1% 4.5% 4.6% 2.2%

31.12.09 - 31.12.12

265 លាន

លាន អ�កខ�ី3.39 

224

141 

 35,000 គណនី

2,959 

201

185

2012

កំﾄើន┨のព�សកម�ゐនｶើនﾗើង31
ភាគរយ ក�<ងចំនួនសរុបជាដុល�ារ265លាន

កំﾄើនសំពាធ★のក់បﾙ�ើゐនｶើន35
ភាគរយក�<ងចំនួនសរុបជាដុល�ារ22លាន

សំពាធឥណទានរបស់ﾏើងゐនｶើនﾗើងសរុប 
51.6%÷ចុងឆ�ាំ2012 គឺចំនួន 141 លាន ដុល�ារ
អាﾎのរUក។ 

កំﾄើន┐のចំនួនគណនីថ�ゐីនｶើន34.6ភាគរយ 
និងゐនｶើនជិតដល់35000 គណនី

ធនាគារ ABA ゐនទទួលទំនុកចិត�ពីអ�កខ�ីចំនួន 
1 503 នាក់បゼ�のមﾇៀត ヴのលនាំ）យចំនួនអ�ក
ខ�ី★のក់ｶើនﾗើងﾇ�のដង (+ 103.2%)។

ﾏើងゐនឈានដល់ស┼のចゐនផលចំﾄのញ
■のយបង់ពន�ចំនួន 3.39 លាន ﾈៀបនឹង 2 លាន 
÷ឆ�ាំ2011។

លាន

លាន

ផលចំﾄのញ■のយបង់ពន�/កំហាត■のយបង់ពន� 
(គិតជាលានដុល�ារ)



សមិទ�ផលក�<ងឆ�ា2ំ012ព័ត៌មានទូ± 

ស�ាក់ការកណGាល និងសាខា ចំនួនបុគ�លិក ចំនួនម៉ាសីុនដក★のក់ស�័យ┪のវត�ិ ATM
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10%

ចំនួនអ�កﾋ�ើ★のក់សរុប

10 1109 12

35,208

25,863

18,390

11,513

36%

10 1109 12

28%

ចំនួនម៉ាសីុន POS

10 1109 12
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40%
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ｼ�ើយតបនឹងダのនការព┣のីកសាខា និងបណGាញ ATM របស់ខ�>ន 
ធនាគារ ABA ゐនﾊើកសាខាមួយﾇៀត÷រាជធានី - 
ស�ឹងមានជ័យ។

មានការយកចិត�ទុកដាក់សំខាន់±ﾑើការជួសជុលសាខាｷのត�
ﾕៀមរាបﾗើងវUញ តាមរយៈការប�=រ±កាន់ទីតាំងធំជាងមុន។

99

2012

ចំនួនសាខាស●のប់ឆ�ាំ2012 ゐនｶើនﾗើង10% 
និងមានរហូតដល់11 សាខា។

ការ┢のបដណGប់ ATM ゐនｶើនﾗើង 28% ÷ចុង
ឆ�ាំﾉのះ។  ATM ចំនួន41 ゐន និងកំពុងស�តិ■のម
ការ┢のប់┢のងរបស់ ធនាគារ ABA។

ចំនួនបុគ�លិកសរុបゐនｶើនﾗើង40% 
រហូតដល់ 313 នាក់ ÷ចុងឆ�ាំﾉのះ។

ចំនួន POS terminalsゐនｶើនﾗើង27% YTY។
ការｶើនﾗើងគួរឲ�កត់សម�ាល់មួយក�<ងចំ〃មការｶើនﾗើងគួរឲ�
កត់សម�ាល់នានា គឺការｶើនﾗើង┐のចំនួនអ�កﾋ�ើរ★のក់។
ﾏើងមានការｶើនﾗើងរហូតដល់ 36% ﾈៀប±នឹងឆ�ាំ2011។ 



ធនាគារ Vietcom Bank (ﾒៀតណាម) ┧のてវゐនបゼ�のម
÷ក�<ងបゼ�のម÷ក�<ងធនាគារសហកា។

ការចាប់¨�ត “នាំគ�ាឈ�ះ (Let’s Win)” ស●のប់★のក់បﾙ�ើ
មានកាលកំណត់របស់ ABA។ ក�<ងអំឡ<ងការចាប់¨�ត ﾏើង
ゐនヰのករង�ាន់រាប់រយរង�ាន់ (ទូរស័ព�┇の iPods, iPads ទូរទស�ន៍ 
〆ច┡のយានយន�) ជាមួយនឹងរថយន� BMW X6 Crossover ដ៏ 
ﾑのច 〇� ជារង�ាន់ធំ។

10 11

ទស�នាវដ�ីហិរF�វត�<ឈានមុខｸの÷អាសីុ ‾�ះធនាគារ 
និងហិរF�វត�<អាសីុ (Asian Banking & Finance) ゐ
នទទួលស�ាល់ធនាគារ ABA ថាជាធនាគារបｻ�のកវUទ�ា 
និង┪のតិបត�ិការក�<ង┭のុក÷ កម�<ជា┪のចាំឆ�ាំ។ ធនាគារﾉのះ
┧のてវゐនទទួលស�ាល់ក�<ង┪のﾍのទ┐のរង�ាន់ធនាគារលក់ដុំរបស់ 
ABF កាលពីﾌのលថ�ីៗស●のប់ឆ�ាំ2012។ ពិធី┪のគល់រង�ាន់┧のてវゐ
នﾈ�ើﾗើង÷ក�<ង┪のﾇのសសិង�បុរV÷ក�<ង┫のឹត�ិការណ៍┪のចាំឆ�ាំ 
ヴのល┧のてវゐនចូលរួមヽយតំណាងឧស�ាហកម�ធនាគារជាង 
150 មកពីទូទាំងទ�ីបអាសីុ។
ធនាគារ ABA ┧のてវゐនｸのｽឿថាទទួលゐនរង�ាន់ﾉのះヽយសារ
ការងារជាបន�របស់ខ�>នﾑើការ បｺ�ើតថ�ី និងការអភិវឌ�ﾕのវា
ヴのល┧のてវゐនﾜのលម;ダ�のកបｻ�のកវUទ�ា ﾀើម�ីប┼のើអតិថិជន
របស់ខ�>នឲ�ゐនកាន់ゴの┪のﾕើរ និងរក�ាភក�ីភាពចំ／ះ
អតិថិជន។

ទាក់ទងនឹងការបｺ�ើតទំនួលខុស┧のてវダ�のកសង�មរបស់┡のុមហុ៊ន
តាមរយៈការអប់រY ធនាគារ ABA ゐនចាប់ﾋ�ើមកម�វUធី “Let’s 
Exchange”។ កម�វUធីﾉのះ┧のてវゐនដាក់‾�ះថា Exchange 
ពី↓のះនិ‖ជិតរបស់ធនាគារផ�ល់ជាគំនិត និងពន�ល់
ពីបទពិ“ធន៍ជាក់プ�のងក�<ងអាជីពរបស់ពួកｸのដល់និស�ិត 
ヴのលមានគ〓のងបｺ�ើតអាជីពក�<ងវUស័យធនាគារ។ ការヴのល
និ‖ជិតヰのករYパのកចំﾄのះដឹងﾉのះដល់និស�ិត ជំរុញឲ�ពួកｸの
ផ�ល់ត┕�のដល់តួនាទីរបស់ពួកｸの÷ក�<ងダ�のករបស់ពួកｸの 
ក៏ដូចជាផ�ល់ជាគំនិតដល់ពួកｸのឲ�បｺ�ើនចំﾄのះដឹង ឬមាន
មហិច�តាកាន់ゴのខ�ស់។ តាមរយៈ កម�វUធីﾉのះ ﾊのឡាករ ម┩の�ីកម�ី 
និងបុគ�លិកダ�のកធនធានមនុស�របស់ធនាគារ ABA ゐនﾐៀបចំ
កិច�┪のជុំជាមួយសាកលវUទ�ាល័យជាតិ┢のប់┢のង ជាកិច�┪のជុំ
ស●のប់សិស�វUទ�ាល័យ ÷ម”┭のបចតុមុខ និងゐន
ចូលរួមក�<ងﾒのទិកាការងារ ヴのលជា┫のឹត�ិការណ៍ការងារដ៏សំខាន់
ヴのល★のរព�ﾈ�ើﾗើង÷ﾝのមិថុនាជាﾐៀងរាល់ឆ�ាំ។ 
បន�ាប់ពី┫のឹត�ិការណ៍ーះបF�ប់ភ�ាម សាខាជា┴のើនរបស់
ធនាគារទទួលゐនﾊのក�ជន┪のកបヽយទស�នវUស័យជា┴のើន 
ヴのលពួកｸのមួយចំនួនゐនទទួលការងារជាប់លាប់ ■のយពី
ゐនឆ�ងកាត់កម�សិក�ា និងបង�ាញបានមានជំនាញល;។

សមិទ�ផលក�<ងឆ�ា2ំ012

2012



ការ┢のប់┢のងហានិភ័យ

ការﾜのលម;ជាបន�

ទំនួលខុស┧のてវダ�のកសង�មរបស់┡のុមហុ៊ន

12 13

÷ក�<ងសកម�ភាពរបស់ខ�>ន ធនាគារបន�រក�ាវUធាន┡のមសីលធម៌យ៉ាងខ�ាប់ខ�>ន។ 
┪のការﾉのះអនុF�ាតឲ�ﾏើងﾈ�ើអាជីវកម�យ៉ាង“�ះ┧のង់ ﾀើម�ីដំﾄើរការឲ�ន┢のប់£のន់
÷ក�<ងទីផ�ារធនាគារ និងគាំ┨のអាជីវកម�ពិត★のកដ ヴのលរួមចំゲのកដល់ការអភិវឌ�
ﾕのដ�កិច�របស់កម�<ជា។

ការគាំ┨のការគាំពារសុខភាព និងកីឡា

ក�<ងឆ�ាំ2012 ﾏើងនបន�គាំ┨のគំនិតផ�>ចﾋ�ើមមួយចំនួន÷ក�<ងវUស័យសុខាភゐិល 
កីឡា និងអប់រY។ ជាពិﾕのស ធនាគារゐនផ�ល់ការឧបត�ម�ដល់ក�ិបゐល់ទាត់┐の
សាកលវUទ�ាល័យﾊៀល★のយ។ ជាងﾉのះ±ﾇៀត ធនាគារ ABA ゐនបន�┪の┓のណី
ដ៏ល;ក�<ងការជួយដល់មូលនិធិកាកゐទ┡のហមកម�<ជា។ﾏើងមានﾕのចក�ី“មនស�
រVករាយក�<ងការរួមចំゲのកﾜのលម;ភាពរWងមាំរបស់┪のﾇのស ヽយヽះ◎のយបF�ា
បន�ាន់ចំ／ះសុខភាព┪のជាជនកម�<ជា។

ការ┢のប់┢のងធនធានមនុស�ជាលក�ណៈយុទ�សា┭の�
÷ឆ�ាំ2012 ﾏើងゐនបន�ព┣のឹង゛លន‖ゐយធនធានមនុស�របស់ﾏើង។ 
កិច�ខិតខំ┪のឹង╇のងមួយក�<ងទិស」ﾉのះ គឺការព┣のឹងダ�のកធនធានមនុស�ជាមួយនឹង
បុគ�លិកវUជ�ាជីវៈថ�ី និងការបｺ�ើតអង�ភាពបណGHះបណGាល និងអភិវឌ�ន៍វUជ�ាជីវៈ។ 
ជាダ�のកមួយ┐のសកម�ភាពទាំងﾉのះ ធនាគារゐនបｺ�ើនចំនួនពានរង�ាន់ヴのលផ�ល់
ជូនជាﾐៀងរាល់ឆ�ាំក�<ងពិធីជប់ﾑៀងបុគ�លិក ヴのល┧のてវបゐន★のរព�ﾈ�ើﾗើងក�<ងឆ�ាំﾉのះ
ម�ងﾇៀត÷សណ�ាគារ Sofitel Hotel Phnom Penh។

┭のបﾌのលជាមួយនឹងពានរង�ាន់┪のចាំសាខាពានរង�ាន់ឯកត�បុគ�លថ�ីមួយ┧のてវゐន
┪のគល់ជូន៖

ﾊのឡាករល;បំផុត┪のចាំឆ�ាំ
ទី┪のឹក�ាﾕのវាអតិថិជនល;បំផុត
ម┰�のីកម�ីល;បំផុត
បុគ�លិកﾑのច〇�┪のចាំឆ�ាំ
បុគ�លិកថ�ីល;បំផុត

 

និងរង�ាន់ﾋ�のងៗﾇៀត។

ក�<ងនាមជា┇のគូអាជីវកម�ដ៏ជិតស�ិទ�របស់អតិថិជនរបស់ﾏើងﾏើងមានចំណាប់
អារម�ណ៍មិនឲ� ពួកｸのﾈ�ើការ┪のថុយ┪のថានហួសﾖのតុ។ ដូｻ�のះ ABA បｺ�ើតយុទ�សា┭の� 
និង┡のបខណ�ហានិភ័យរWងមាំ ヽយអនុF�ាតឲ�មានការវាយត┕�のការ┪のឈមヴのល
អាចដឹងមុនចំ／ះហានិភ័យឥណទាន ទីផ�ារ សន�នីយភាព និងហានិភ័យ
┪のតិបត�ិការ។យុទ�សា┭の�ហានិភ័យ ពាក់ព័ន�នឹងការ┺のើ★のស់វUធីសា┭の�ច┬のុះ និងមាន
តុល�ភាពល;ចំ／ះហានិភ័យ និងផលតបស�ង ヽយស┬のបស┬のとលដល់ការស┼のច
វត�<បំណង តាមរយៈការកាត់បន�យហានិភ័យ និងការបｺ�ើនឱកាស┐のកំﾄើន។

ﾀើម�ីបｺ�ើត និង┨の┨のង់វប�ធម៌┢のប់┢のងហានិភ័យរWងមាំ ヴのល┧のてវគ�ានឹងﾊのសកកម� 
និងគុណត┕�のរបស់ﾏើង ﾏើងរYពឹង និងﾑើកទឹកចិត�ដល់បុគ�លិករបស់ ABA ┢のប់រូប
ឲ�មានទំនួលខុស┧のてវចំ／ះការ┢のប់┢のងហានិភ័យ តាមរយៈការដាក់បF�=ល゛លការណ៍និងវUធីសា┭の�┢のប់┢のងហានិភ័យរបស់ﾏើង÷ក�<ងដំﾄើរការអាជីវកម�
ទាំងអស់÷ទូទាំងធនាគារ។ទំនាក់ទំនងពហុបណGាញញឹកញាប់របស់ﾏើងជាមួយបុគ�លិករបស់ﾏើង ﾈ�ើឲ�ពួកｸのយល់អំពីហានិភ័យទាក់ទង±នឹងការﾈ�ើﾕのចក�ី
ស┼のចចិត�┪のចាំ┍�の ヽយផ�ល់ឲ�ពួកｸのនូវមﾈぱបាយ ﾀើម�ីជួយពួកｸの┢のប់┢のងហានិភ័យរបស់ខ�>ន។ﾏើងｽឿថា វUធីヴのលﾏើង┢のប់┢のងហានិភ័យ អាចឲ�ﾏើង
ស┼のចវត�<បំណងរបស់ﾏើង┪のកបヽយ┪のសិទ�ភាព បｺ�ើតគុណត┕�のរបស់ម�ាស់ភាគហុ៊ន និងគាំ┨のផល┪の‖ជន៍របស់ម�ាស់ភាគហុ៊នរបស់ﾏើងទាំងអស់។

÷ ABA ការ┢のប់┢のងហានិភ័យ គឺជាទំនួលខុស┧のてវរបស់មនុស�┢のប់គ�ា
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ធនាគារ ABA មាន┪のវត�ិយូរអ｀�のង និងរWងមាំ។ ヽយ┧のてវゐនបｺ�ើតﾗើងក�<ងឆ�ាំ1996 ជាធនាគារវឌ�នៈអាសុី លីមីតធីត (Advanced Bank of Asia 
Limited) ‘ABA’ - ដូចヴのល┧のてវゐនស�ាល់នាﾌのលបច�<ប�ន� - ┧のてវゐនបｺ�ើតﾗើងជាដំបូងបំផុត ﾀើម�ីផ�ល់ដល់អតិថិជនជា┡のុមហ៊ុនមួយចំនួន
តូចនូវﾕのវាធនាគារពាណិជ�កម�។ ប៉ុゼ�の ចាប់តាំងពីការបｺ�ើតធនាគារមក ┫のឹត�ិការណ៍សំខាន់ៗជា┴のើនゐនｶើតﾗើង។ 
ខាង■のមﾉのះគឺជាបF�ី┫のឹត�ិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ធនាគារ៖

┡のុមហុ៊នភាគទុនឯកជន┐のទីផ�ារヴのលកំពុងﾑのចﾗើង÷អាសីុកណGាល គឺ Visor 
Group ゐនទិញភាគហុ៊នចំនួន 100% ┐のធនាគារ ABA។
សាខា ‘តាមｷのត�’ ដំបូងបំផុត÷ﾕៀមរាប ゐនﾊើកទ�ារ។
ធនាគារ ABA ចាប់ﾋ�ើមព┣のីក±ក�<ង SME និងវUស័យធនាគារលក់រាយ។
ទំនាក់ទំនងសហការជាមួយធនាគារ HSBC។

ការដាក់ឲ�ដំﾄើរការនូវﾕのវាធនាគារតាមអ៊@នធឺណិតｽឿនﾑឿនបំផុតダ�のក
បｻ�のកវUទ�ារបស់┪のﾇのស គឺ iBank។
កិច�┫のម┻のៀងជាមួយ Mastercard ヴのលនាំមកនូវការដាក់ព％のយ ATM 
និងបF�រ POS ÷ទូទាំង┪のﾇのសកម�<ជា។
បណGាញរបស់ធនាគារｶើនﾗើងបゼ�のមﾇៀតជាមួយនឹងការបｺ�ើតសាខាបួន
ﾇៀត÷ទី┡のុងភ�ំﾌのញ និងមួយﾇៀត÷ｷのត�បាត់ដំបង។
CommerzBank AG (អាល�ឺម៉ង់) និង Mashreqbank (ហុងកុង) ゐន
ក�ាយជា┇のគូសហការរបស់ﾏើង។

ដំﾄើរការដាក់ម៉ាកសF�ាﾗើងវUញゐនដំﾗើង‾�ះរបស់ធនាគារ ABA។ 
យុទ�នាការផ�ាយពាណិជ�កម�ថ�ីមួយ┧のてវゐនដាក់ឲ�ដំﾄើរការ។
ធនាគារゐនបゼ�のម┪のព័ន�ទូទាត់តាម MoneyGram និងឥណទានកម�ីស●のប់
អាជីវកម�ខ�ាតតូច±ក�<ងផលប┧のរបស់ខ�>ន។
បណGាញសាខា÷ភ�ំﾌのញ┧のてវゐនព┣のីកﾗើងវUញ ﾀើម�ីដាក់បF�=លសាខា
ទួល゛កក៏ដូចជាសាខាមួយﾇៀត÷បុរVកីឡា។
ធនាគារ DBS (សិង�បុរV) បានចាប់ﾋ�ើមទំនាក់ទំនងសហការជាមួយធនាគារ 
ABA។
ABA ゐនចាប់ﾋ�ើមｻのញប័ណ�ឥណពន� និងឥណទាន MasterCard (ស�ង់ដារ 
និងមាស)។

ABA ゐនឈ�ះរង�ាន់ Golden Award ដ៏ល�ីល�ាញ÷ក�<ង┪のﾍのទទូទាត់
ជាសកល និង┢のប់┢のងសាច់★のក់របស់ HSBC 
ヽយសារឧត�មភាពរបស់ខ�>ន÷ក�<ងﾕのវាទូទាត់អន�រជាតិនិងﾕのវា
┢のប់┢のងសាច់★のក់។
បណGាញសហការរបស់ ABA រួមមាន ធនាគារ JP Morgan Chase Bank 
(USA) និងធនាគារ Standard Chartered Bank (UK)។
ការｻのញប័ណ�ឥណពន� និងឥណទាន Visa (ក�ាសិក និងមាស) 
កំពុង┧のてវបានអនុវត�។

ABAゐនក�ាយជាស�ាប័នហិរF�វត�<កម�<ជាដំបូងｸのបំផុត ヴのល┧のてវゐនឲ�‾�ះថា ធនាគារលក់រាយ┪のចាំឆ�ាំ ヽយទស�នាវដ�ី
ធនាគារ និងហិរF�វត�<អាសីុ ┪のﾇのសសិង�បុរV។
មជ�មណ�លធនាគារដ៏ល�ីបំផុតស●のប់អតិថិជនជា┡のុមហុ៊ន និង VIP របស់ធនាគារ÷ចំកណGាលទី┡のុងភ�ំﾌのញ ┧のてវゐនﾊើក
ទ�ារដំﾄើរការ។
ធនាគារゐនបｺ�ើនវត�មានរបស់ខ�>ន÷តាមｷのត�នានា ヽយﾊើកសាខាថ�ីមួយ÷ｷのត�កំពង់ចាម។ជាជំហានយុទ�សា┭の�ថ�ីមួយ 
និងក�<ងវUធីសា┭の�សង�ម និងﾕのដ�កិច� ABA បានﾜのស┬のとលកម�វUធីអាជីវកម�ខ�ាតតូចពិﾕのសមួយ ヽយផ�ល់ជូនអតិថិជននូវ ខ 
និងលក�ខណ�កាន់ゴの┪のﾕើរﾈៀប±នឹង MFI និងធនាគារដ┎のﾇៀត។
ヽយអភិវឌ�យុទ�សា┭の�┢のប់┢のងហានិភ័យរបស់ខ�>ន ABA បានបｺ�ើតダ�のក┢のប់┢のងហានិភ័យ ヽយអាចសន�តការ┪のឈម
ヴのលដឹងមុនចំ／ះហានិភ័យឥណទាន ទីផ�ារ សន�នីយភាព និងហានិភ័យ┪のតិបត�ិការ។
ធនាគារ China Construction Bank (ចិន) និងធនាគារ Standard Chartered Bank (┍の) បានក�ាយជា┇のគូសហការរបស់ ABA។

ｼ�ើយតបនឹងダのនការព┣のីកសាខា និងបណGាញ ATM របស់ខ�>ន ធនាគារ ABA ゐនﾊើកសាខាមួយﾇៀត
÷ក�<ងរាជធានី - ស�ឹងមានជ័យ។
ការយកចិត�ទុកដាក់ជាពិﾕのស┧のてវゐន‐�តﾑើការជួសជុលﾜのលម;សាខាទីស�ាក់ការកណGាលរបស់ធនាគារ 
ヽយបｺ�ើនវត�មាន÷ｷのត�ﾕៀមរាប តាមរយៈការﾐV±កាន់ទីតាំងធំជាងមុន។
វត�មាន ATM ┧のてវゐនព┣のីកចំនួន 30% ヴのលﾈ�ើឲ�ចំនួន ATM សរុប ｶើនﾗើងដល់ 41 កゼ�のង។
កម�វUធី Asian Banking & Finance Magazine (┪のﾇのសសិង�បុរV) ゐន┪のគល់ពានរង�ាន់ “ Cambodia’s Domestic 
Technology and Operation Bank of the Year” ជូនដល់ធនាគារ ABA។
ធនាគារ Vietcom Bank (ﾒៀតណាម) ┧のてវបានបゼ�のម±ក�<ងបណGាញធនាគារ សហការ។

2012



រចនាសម�័ន�ចាត់តាំង

គណៈកម�ាធិការសវនកម� គណៈកម�ាធិការ┢のប់┢のងហានិភ័យ គណៈកម�ាធិការឥណទាន

នាយកឥណទាននាយក┪のតិបត�ិរងនាយក┪のតិបត�ិ

┡のុម┪のឹក�ាភិゐល

ម�ាស់ភាគហ៊ុន

┪のធានダ�のកសវនកម�┒�のក�<ង

អភិゐលហិរF�វត�<

គណៈកម�ាធិការធនធានមនុស�គណៈកម�ាធិការ┢のប់┢のង┨のព�សកម�
សម�ត�ិ និងបំណべល

គណៈកម�អភិវឌ�អាជីវកម�
និងផលិតផល

នាយក┢のប់┢のងダ�のកហានិភ័យ 
និងអនុវត�ន៍តាម

នាយកបｻ�のកវUទ�ា
និងអភិវឌ�ﾖのដ�ារចនាសម�័ន� នាយកទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ នាយក┢のប់┢のងសាច់★のក់

នាយក┢のប់┢のងダ�のកលក់ 
និងﾕのវាកម�

នាយកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ┪のធានធនធានមនុស� នាយកសាខា

ការUយាល័យダ�のក┢のប់┢のងហានិភ័យ

ការUយាល័យダ�のក┧のとតពិនិត�
អនុវត�ន៍តាម

នាយកﾕのវាកម�កាតﾘのឡិច┧のてនិច

ការUយាល័យគណﾉのយ�

ការUយាល័យរតនាគារ

ダ�のកឥណទាន

┪のធាននាយកឥណទាន នាយកទីផ�ារ

ダ�のកកម�ីអាជីវកម�ខ�ាតតូច

ダ�のកច�ាប់ និងរゐយការណ៍

ការUយាល័យព័ត៌មានវUទ�ា

ការUយាល័យダ�のករដ�ゐល ការUយាល័យ┢のឹះស�ានហិរF�វត្mុ

ការUយាល័យឥណទាន┪のតិបត�ិការ
ឯកសារ  និងទំនាក់ទំនងអន�រជាតិ

ការUយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
និងទីផ�ារ ការUយាល័យ┢のប់┢のងសាច់★のក់

ការUយាល័យﾕのវាកម�អតិថិជន ការUយាល័យទូទាត់

ការUយាល័យ┢のប់┢のងATM និង POS ការUយាល័យបｻ�のកﾇのស

សាខាសង់＠のល់

ការUយាល័យអទិភាពធនាគារ

ការUយាល័យダ�のកលក់ និងﾕのវាកម�

ការUយាល័យបំﾐVﾕのវាអតិថិជន

ការUយាល័យធនធានមនុស�

ការUយាល័យបណGHះបណGាល
និង┵のើសﾐVស
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សាខា និងការUយាល័យធនាគារ

បណGាញបច�<ប�ន�

បណGាញ┧のてវﾊើក÷ឆ�ាំ2013
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ទីស�ាក់ការកណGាល
 

ទីស�ាក់ការកណGាល៖ 
ﾑのខ 148 មហាវUថី┫のះសីហនុ សង�ាត់បឹងｶのងកង
ទី 1 ខណ�ចំការមន ភ�ំﾌのញ ┫のះរាជាណាច┡のកម�<ជា
┪のអប់សំបុ┧の 2277
មជ�មណ�លទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព� 24/7៖ (855) 
23 225 333 
ទូរសារ៖ (855) 23 216 333
អ៊@デのល៖ customerservice@ababank.com
ビのបសាយត៍៖ www.ababank.com
ទំព័រベ�のសប៊ុក៖ 
facebook.com/ABA.Bank.Cambodia
┪のអប់សំបុ┧の 2277
SWIFT: ABAAKHPP
ダ�のកទំនាក់ទំនងអតិថិជនថ�ី┐のធនាគារ ABA 
(NCCU)
023 720 435/ 098 203 203/ 098 203 168/098 203 
313/098 203 435

សាខាភ�ំﾌのញ

សាខាសង់＠のល់
ﾑのខ 443A មហាវUថី┫のះមុនីវង� សង�ាត់បឹង┫のលិត 
ខណ� 7 មករា
ទូរស័ព�៖ (855) 23 998 199 / (855) 98 203 199
ទូរសារ៖ (855) 23 998 199
central@ababank.com

សាខាបុរVកីឡា
ផ�=វﾑのខ 134 ﾜのងផ�=វﾑのខ 169 សង�ាត់វាលវង់ ខណ� 
7 មករា ភ�ំﾌのញ កម�<ជា  ទូរស័ព�៖ (855) 23 999 995 / 
(855) 98 203 869
ទូរសារ៖ (855) 23 999 995
boreikeyla@ababank.com

សាខាសង់＠のល់
ﾑのខ 443A មហាវUថី┫のះមុនីវង� សង�ាត់បឹង┫のលិត 
ខណ� 7 មករា ទូរស័ព�៖ (855) 23 998 199 / 
(855) 98 203 199
ទូរសារ៖ (855) 23 998 199
central@ababank.com

សាខាស�ាតចាស់
ﾑのខ 26 AE0-E1-E2 ផ�=វﾑのខ 70 សង�ាត់┭のះចក 
ខណ�ដូនﾌのញ ទូរស័ព�៖ (855) 23 986 514 / 
(855) 98 203 819
ទូរសារ៖ (855) 23 986 514
stadechas@ababank.com

សាខាស�ឹងមានជ័យ
ﾑのខ 21B មហាវUថី┫のះមុនីﾐZのត (ផ�=វﾑのខ 217) 
សង�ាត់ស�ឹងមានជ័យ ខណ�មានជ័យ ទូរស័ព�៖ 
(855) 98 203 889
ទូរសារ៖ stungmeanchey@ababank.com

សាខាទឹកថ�ា
ﾑのខ A39-A41 មហាវUថីសហព័ន�រុស�ី សង�ាត់ទឹកថ�ា 
ខណ�ប�ស�ីﾜのវ ទូរស័ព�៖ (855) 23 995 304 / 
(855) 98 203 849
ទូរសារ៖ (855) 23 995 304
toekthla@ababank.com

សាខាទួល゛ក
ﾑのខ 10A ប�<ក A7E0123 និង A8E0123 ផ�=វﾑのខ 298 
ﾜのង 516 សង�ាត់បឹងកក់ទី 1 ខណ�ទួល゛ក 
ទូរស័ព�៖ (855) 23 883 596 / (855) 98 203 859
ទូរសារ៖ (855) 23 883 596
toulkork@ababank.com

សាខាតាមｷのត�

សាខាបាត់ដំបង
ﾑのខ 205-207 ផ�=វﾑのខ 3 ភូមិកម�ករ ឃំុស�ាយ―ｲ 
┭のុកបាត់ដំបង ｷのត�បាត់ដំបង ទូរស័ព�៖ 
(855) 53 953 603 / (855) 98 203 839
ទូរសារ៖ (855) 53 730 814
battambang@ababank.com

សាខាកំពង់ចាម
ﾑのខ 31 វUថី┫のះមុនីវង� ┡のុងកំពង់ចាម 
ｷのត�កំពង់ចាម ទូរស័ព�៖ (855) 42 210 575 / 
(855) 98 203 879
ទូរសារ៖ (855) 42 210 575
kampongcham@ababank.com

សាខាﾕៀមរាប
01-02-03  និង04  ផ�=វﾇのពវង� ឃំុស�ាយដង�<ំ 
┡のុងﾕៀមរាប ទូរស័ព�៖ (855) 63 695 434 / 
(855) 98 203 829
ទូរសារ៖ (855) 63 965 435
siemreap@ababank.com

2012



រゐយការណ៍របស់┡のុម┪のឹក9ាភゐិល

23

រゐយការណ៍ហិរF�វត�<និង រゐយការណ៍របស់
សវនករឯករាជ�សំរាប់ការUយបរUｻ�のទចប់
┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2012

22

┡のុម┪のឹក�ាភិゐល មានកិត�ិយសដាក់ជូនពិនិត�នូវរゐយការណ៍┪のចាំឆ�ាំ និង រゐយការណ៍ហិរF�វត�< បន�ាប់ពីゐនﾈ�ើសវនកម�របស់ ធនាគារ វឌ�នៈ
អាសីុ ចំកាត់ (លំដាប់ﾉのះត±″កាត់ថា “ធនាគារ”) សំរាប់ការUយបរUｻ�のទចប់┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០12 ។

ធនាគារ វឌ�នៈអាសុី ចំកាត់

ធនាគារ┧のてវゐនបｺ�ើតﾗើង÷ក�<ង┫のះរាជាណាច┡のកម�<ជា ÷┍�のទី 25 ﾝの តុលា ឆ�ាំ 1996  ■のមការចុះ បF�ីពាណិជ�កម�ﾑのខ Co.322/97E ÷┍�のទី 25 ﾝの តុលា 
ឆ�ាំ 1996 ជា┡のុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស┧のてវ មានកំរUត។

សកម�ភាពចំបង

សកម�ភាពចំបងរបស់ធនាគារ រួមមានការﾈ�ើ┪のតិបត�ិការអាជីវកម�ﾑើរាល់សកម�ភាពធនាគារ និង ការផ�ល់ ﾕのវាកម�ហិរF�វត�<ヴのលពាក់ព័ន�ﾋ�のងៗﾇៀត÷ក�<ង
┪のﾇのសកម�<ជា។

លទ�ផល┐の┪のតិបត�ិការ និង លាភការ

លទ�ផល┐の┪のតិបត�ិការសំរាប់ការUយបរUｻ�のទចប់ ┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០12 ┧のてវបានបង�ាញក�<ងរゐយការណ៍ លទ�ផល÷ទំព័រទី 1០។ធនាគារ ពុំゐន┪のកាស
 ឬ ゐនបង់លាភការﾇの សំរាប់ការUយបរUｻ�のទចប់┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០12 ﾉのះ។ 

ទុនបំរុងលក�ន�ិកៈ

ធនាគារពុំមានការបｺ�ើនﾀើមទុន ទុនបំរុងលក�ន�ិកៈ សំរាប់ការUយបរUｻ�のទចប់┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០12 ﾉのះﾇの។

ទុនបំរុង និង សំវUធានធន

គណនីទុនបំរុង និង សំវUធានធន÷ក�<ងឆ�ាំﾉのះពុំមានការផ�ាស់ប�=រ ធំដុំ ជាសារវន�័ﾇの។

បំណべលជាប់សង�័យ និង ពិបាកទារ

÷មុនﾌのលヴのលរゐយការណ៍ហិរF�វត�<របស់ធនាគារ┧のてវបានﾐៀបចំﾗើង ┡のុម┪のឹក�ាភិゐលបានចាត់វUធាន ការヴのលមានមូលដ�ានសមរម�ﾀើម�ីបF�ាក់ថា 
ពួកគゐនចាត់វUធានការទាក់ទង±និងការលុប｀ល បំណべលពិゐកទារ ឬការធ�ីសំវUធានធនចំ／ះបំណべលヴのលជាប់សង�័យ និងមានការｽឿជាក់ថាបំណべល 
អា┡のក់┧のてវបានｸのលុប｀ល និងសំវUធានធន┢のប់£のន់┧のてវゐនកំណត់ﾗើង។មកដល់┍�のｻのញរゐយការណ៍ﾉのះ នឹងダ;のក±ﾑើការយល់ដឹង┡のុម┪のឹក�ាភិゐល
 ពុំゐនដឹងពីﾖのតុការណ៍ ណាមួយヴのល នឹងបណGាល）យចំនួន┐のបំណべលヴのលលុប｀ល ឬសំវUធានធនចំ／ះបំណべលជាប់សង�័យ ÷ក�<ងរゐយការណ៍
ហិរF�វត�<របស់ធនាគារ មានភាពមិន┢のប់£のន់ រហូតដល់កំរUតទឹក★のក់ធំដុំជាសារវន�័ ណាមួយーះﾇの។
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┨のព�សកម�ចរន�

÷មុនﾌのលヴのលរゐយការណ៍ហិរF�វត�<របស់ធនាគារ┧のてវゐនﾐៀបចំﾗើង ┡のុម┪のឹក�ាភិゐលゐនចាត់ វUធានការヴのលមានមូលដ�ានសមរម� ﾀើម�ីធានាថា 
បណGា┨のព�សកម�ចរន� ∋のពីឥណទាន ヴのលមិនអាច លក់ゐន÷ក�<ង┪のតិបត�ិការអាជីវកម�ធម�តា）យゐនﾕ�ើនឹងត┕�のកត់＠の÷ក�<ងបF�ីគណﾉのយ� របស់ 
ធនាគារ ┧のてវゐនកាត់បន�យ ）យ÷ﾕ�ើនឹងត┕�のヴのលគិតថានឹងអាចលក់ゐនﾑើទីផ�ារ។

មកដល់┍�のｻのញរゐយការណ៍ﾉのះ នឹងダ;のក±ﾑើការយល់ដឹង ┡のុម┪のឹក�ាភិゐលពុំゐនដឹងពីﾖのតុការណ៍ ណាមួយ ヴのលនឹងﾈ�ើ）យប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់
ត┕�の┨のព�សកម�ចរន�÷ក�<ងរゐយការណ៍ហិរF�វត�< របស់ធនាគារ មានភាពមិន┧のឹម┧のてវធំដុំណាមួយーះﾗើយ។ 

វUធីសា┭�の┐のការវាយត┕�の

មកដល់┍�のｻのញរゐយការណ៍ﾉのះ នឹងダ;のក±ﾑើការយល់ដឹង ┡のុម┪のឹក�ាភិゐលពុំゐនដឹងពីﾖのតុការណ៍ ណាមួយヴのលゐនｶើតﾗើង ヴのលﾈ�ើ）យប៉ះពាល់
ដល់ការអនុវត�វUធីសា┭�のヴのលមានកន�ងមក ក�<ងការវាយ ត┕�の┨のព�សកម� និង ┨のព�អកម�÷ក�<ងរបាយការណ៍ហិរF�វត�< របស់ធនាគារមានភាពមិន┧のឹម┧のてវ ឬ មិន 
សម┭のបធំដុំណាមួយーះﾇの។

ダのន┨のព�អកម�និង┨のព�អកម�ﾋ�のងៗﾇៀត 

មកដល់┍�のｻのញរゐយការណ៍ﾉのះ គឺពុំមាន ៖

ក. ការដាក់បF�ាំ┨のព�សកម�ណាមួយរបស់ធនាគារ ヴのលｶើតមានﾗើង÷ដំណាច់ការUយបរUｻ�のទ សំរាប់ ធានាចំ／ះបំណべលរបស់បុគ�លណាមួយ  ឬ
ខ. ダのន┨のព�អកម�ណាមួយ ｶើតមានﾗើងចំ／ះធនាគារ ចាប់តាំងពីដំណាច់ការUយបរUｻ�のទ∋のពី ┪のតិបត�ិការ អាជីវកម�ធម�តារបស់ធនាគារ។

តាម‖បល់របស់┡のុម┪のឹក�ាភិបាល គឺពុំមានダのន┨のព�អកម� ឬ ┨のព�អកម�ﾋ�のងៗﾇៀត របស់ធនាគារ ヴのល┧のてវមានកាតព�កិច�អនុវត� ឬ អាចនឹង┧のてវមានកាតព�កិច�
អនុវត�ក�<ងរយៈﾌのល 12 ﾝの បន�ាប់ពី┍�のបF�ប់ បF�ី┐のការUយបរUｻ�のទ ヴのលនឹងមានការប៉ះពាល់ ឬ អាចនឹងមានការប៉ះពាល់ធំដុំដល់លទ�ភាពរបស់ធនាគារក�<ងការ
បំﾌのញកាតព�កិច� របស់ខ�>ន÷┍�のដល់កំណត់។

ការផ�ាស់ប�=�រ┐のﾖのតុការណ៍

មកដល់┍�のｻのញរゐយការណ៍ﾉのះ ┡のុម┪のឹក�ាភិゐល┐のធនាគារពុំゐនដឹងពីﾖのតុការណ៍ណាមួយ ヴのលមិន ゐនビのកケのក ÷ក�<ងរゐយការណ៍ﾉのះ ឬក�<ង
រយការណ៍ហិរF�វត�<របស់ធនាគារ ヴのលនឹងបណGាល）យ មានតួﾑのខណាមួយヴのល ゐនបង�ាញ÷ក�<ងរゐយការណ៍ហិរF�វត�<មានចំនួនមិន┧のឹម┧のてវធំដុំ
ណាមួយーះ ﾗើយ។

┪のការមិនធម�តា

តាម‖បល់របស់┡のុម┪のឹក�ាភゐល លទ�ផល┐の┪のតិបត�ិការអាជីវកម�របស់ធនាគារក�<ងការUយបរUｻ�のទ ចប់┍�の ទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០12 ពុំមានការប៉ះពាល់ធំដុំ 
ヽយ┪のការ ឬ កិច�ការជំនួញ ឬ ┫のឹត�ិការណ៍ណាមួយヴのល មានលក�ណៈជាសារវន�័ និងមិនធម�តាーះﾇの។

┡のុម┪のឹក�ាភិゐលមានមតិថា ពុំមាន┪のការកិច�ការជំនួញ ឬ ┫のឹត�ិការណ៍ណាមួយヴのលមានលក�ណៈជា សារវន�័ និង មិនធម�តា ゐនｶើតមានﾗើង÷ក�<ងចー�ះ
ﾌのលរវាង┍�のបិទបF�ី┐のការUយបរUｻ�のទ និង ┍�のｻのញ របាយការណ៍ﾉのះヴのលអាចនាំ）យប៉ះពាល់ជាសារវន�័ ដល់លទ�ផល┐の┪のតិបត�ិការរបស់ធនាគារ ក�<ងឆ�ាំ ヴのល

ゐនរាយការណ៍ﾉのះ។

សមាជិក┡のុម┪のឹក�ាភិゐល

┡のុម┪のឹក�ាភិゐលヴのលゐនបំﾐVការក�<ងការUយបរUｻ�のទ និងនា┍�のｻのញរゐយការណ៍ﾉのះរួមមានៈ

…ក Damir Karassayev          ┪のធាន┡のុម┪のឹក�ាភゐិល
…ក Nurlan Tokobayev  អគ�នាយកឯករាជ�
…ក Madi Akmambet  អគ�នាយក /អគ�នាយក┪のតិបត�ិ
…ក Yermek Mazhekenov អគ�នាយកឯករាជ�

ភាគហ៊ុនកាន់កាប់ヽយអភិゐល

បណGាសមាជិក┡のុម┪のឹក�ាភិゐល តំណាង）យភាគទុនិក របស់ធនាគារ÷ក�<ងការUយបរUｻ�のទនិង នា┍�の ｻのញរゐយការណ៍ﾉのះរួមមានៈ

 

អត�┪の‖ជន៍របស់┡のុម┪のឹក�ាភិゐល

÷ក�<ងនិងរហូតដល់ចុងការUយបរUｻ�のទﾉのះ ពុំមានការ┫のម┻のៀងណាមួយヴのលមានធនាគារចូលរួមជាគូភាគី ក�<ង゛លបំណងជួយដល់┡のុម┪のឹក�ាភゐលរបស់
ធនាគារﾀើម�ីទទួលゐននូវអត�┪の‖ជន៍ ヽយការទិញ យកភាគហ៊ុន ឬ លិខិតបំណべល ពីសាមុីធនាគារ ឬ ពី┡のុមហ៊ុនដ┎のﾇៀតﾇの។

ពុំមានសមាជិក┡のុម┪のឹក�ាភិゐលណាមួយ┐のធនាគារゐនទទួល ឬ មានសិទ�ិនឹងទទួលゐននូវអត�┪の‖ជន៍ ណាមួយតាមរយៈការចុះកិច�សន�ាヴのលゐនﾈ�ើﾗើង
រវាងធនាគារ និង ┡のុម┪のឹក�ាភិゐល ឬ រវាងធនាគារ និង ┡のុមហ៊ុនヴのល┡のុម┪のឹក�ាភិゐលーះជាសមាជិក, ឬ ក៏ជាមួយ┡のុមហ៊ុនヴのល┡のុម┪のឹក�ាភិゐលーះ មាន
ផល┪の‖ជន៍ダ�のកហិរF�វត�<ធំដុំជាមួយ, ヽយペのកゴの┪のតិបត�ិការ ដូចមានបង�ាញក�<ងរゐយការណ៍ ហិរF�វត�<។ 

ការទទួលខុស┧のてវរបស់┡のុម┪のឹក�ាភិゐលក�<ងការﾐៀបចំរゐយការណ៍ហិរF�វត�<

┡のុម┪のឹក�ាភិゐលមានភារកិច�ﾈ�ើការបF�ាក់ថា រゐយការណ៍ហិរF�វត�< ក�<ងការUយបរUｻ�のទ┧のてវゐនﾐៀបចំﾗើង យ៉ាង┧のឹម┧のてវ ﾀើម�ីចង;<លបង�ាញនូវទិដ�ភាពពិត★のកដ 
┐のស�ានភាពហិរF�វត�<របស់ធនាគារ÷┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០12 និង លទ�ផល┐のដំﾄើរការអាជីវកម� និង ស�ានភាពចរន�សាច់★のក់សំរាប់ការUយបរUｻ�のទヴのលゐន 

ភាគទុនិក ភាគរយ┐のភាគ ហ៊ុនកាន់កាប់

%
ចំនួនភាគហ៊ុន ក�<ងមួយហ៊ុន

មានតំ┘の 1,000 ដុល�ាអាﾎのរUក

…ក Damir Karassayev 80.56% 29,000

80.56% 29,000

2012









                                                       2012 2011

ចរន�សាច់★のក់ពីសកម�ភាព┪のតិបត�ិការ

សាច់★のក់សុទ�បានពី/(┺のើក�<ង)ពីសកម�ភាព┪のតិបត�ិការ 25 2,994,844 11,964,402 23,599,186

ចរន�សាច់★のក់ពីសកម�ភាពវUនិ‖គ

ការទិញ ┨のព�សកម�អរូបី 12 (624,353) (2,494,290) (505,113)

ការទិញ អចលន┨のព� 8,646 34,541 -

សាច់★のក់សុទ�┺のើក�<ងសកម�ភាពវUនិ‖គ

ចរន�សាច់★のក់ពីសកម�ភាពហិរF�វត�<

សាច់★のក់សុទ�ゐនពីសកម�ភាពហិរF�វត�<

(615,707) (2,459,749) (505,113)

មូលធនវUនិ‖គ 7 (588) (2,349) (25,000)

(588) (2,349) (25,000)

បំバのបំរួលសាច់★のក់ និងសាច់★のក់សមមូល 2,378,549 9,502,303 23,069,073

÷ﾀើមការUយបរUｻ�のទ 56,986,527 227,661,175 33,917,454

÷ចុងការUយបរUｻ�のទ 59,365,076 237,163,479 56,986,527

តំណាងヽយ ៖
សាច់★のក់ 4 9,947,495 39,740,243 9,636,415

សមតុល�ជាមួយធនាគារនិង┢のឹះស�ានហិរF�វត�<ﾋ�のងﾇៀត 5 49,417,581 197,423,236 47,350,112

59,365,076 237,163,479 56,986,527

រゐយការណ៍ចរន�សាច់★のក់ កំណត់សម�ាល់ចំ／ះរゐយការណ៍ហិរF�វត�<

32 33

ការUយបរUｻ�のទ┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2012ការUយបរUｻ�のទ┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2012

កំណត់សម�ាល់ ដុល�ារអាﾎのរUក ពាន់ﾐៀល ដុល�ារអាﾎのរUក

1.    លក�ណៈទូ±

ធនាគារ វឌ�នៈអាសីុ ចំកាត់ (លំដាប់ﾉのះត±″កាត់ថា “ធនាគារ”) ┧のてវបានបｺ�ើតﾗើង÷ ┫のះរាជាណាច┡のកម�<ជា ÷┍�のទី 25 ﾝの តុលា ឆ�ាំ 1996 ヽយមាន
បF�ីការពាណិជ�កម�ﾑのខ Co-322/97E ÷┍�のទី 25 ﾝの តុលា ឆ�ាំ 1996 ヴのលផ�ល់ヽយ┡のសួងពាណិជ�កម� ﾖើយបានចាប់ﾋ�ើមដំﾄើរការ អាជីវកម�÷┍�のទី 25 ﾝの 
តុលា ឆ�ាំ 1996។

សកម�ភាពចំបងរបស់ធនាគាររួមមាន ការﾈ�ើ┪のតិបត�ិការអាជីវកម�ﾑើរាល់សកម�ភាពធនាគារ និងការផ�ល់ ﾕのវាកម�ហិរF�វត�<ヴのលពាក់ព័ន�ﾋ�のងៗﾇៀត ក�<ង
┫のះរាជាណាច┡のកម�<ជា។ ធនាគារゐនទទួលអាជ�ា ប័ណ�អចិ】�のយ៍ﾑのខ 14 ពីធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា÷┍�のទី 28 ﾝの វUច�ិកា ឆ�ាំ 2006។

ទីស�ាក់ការចុះបF�ី របស់ធនាគារស�ិត÷ផ�ះﾑのខ 148, ផ�=វ ┫のះសីហនុ សង�ាត់បឹងｶのងកង 1 ខ័ណ�ចំការមន រាជធានីភ�ំﾌのញ ┫のះរាជាណាច┡のកម�<ជា ។

ធនាគារមានបុគ�លិកចំនួន 313 នាក់ ÷ដំណាច់ឆ�ាំ 2012 (ឆ�ាំ 2011 ៖ 224 នាក់)។

ពុំមានការ╇の┪のとលជាសារវន�័ណាមួយក�<ងសកម�ភាពចំបងរបស់ធនាគារ នាការUយបរUｻ�のទﾉのះﾇの។ 

រゐយការណ៍ហិរF�វត�<របស់ធនាគារ┧のてវゐនអនុF�ាត）យｻのញផ�ព�ផ�ាយヽយ┡のុម┪のឹក�ាភិゐល ÷ ┍�のទី 22 ﾝの មីនា ឆ�ាំ 2013។

2.  ゛លការណ៍ គណﾉのយ�សｺ�のបសំខាន់ៗ 

゛លការណ៍គណﾉのយ�ជាចំបង ┧のてវបានកំណត់ និងអនុវត�÷ក�<ងការﾐៀបចំរបាយការណ៍ហិរF�វត�< ដូច ខាង■のម។ ゛លការណ៍ទាំងﾉのះ┧のてវゐនｸのអនុវត�
ដូចៗគ�ាចំ／ះ┢のប់ការUយបរUｻ�のទទាំងអស់ヴのល បាន បង�ាញ ﾑើកパのងゴのមានលក�ខណ�ត┬のてវណាមួយヰのងផ�<យពីﾉのះ។ 
  

2.1 មូលដ�ាន┐のការﾐៀបចំ

រゐយការណ៍ហិរF�វត�<របស់ធនាគារ┧のてវゐនﾐៀបចំﾗើងតាមសន�តិកម�ត┕�のﾀើម ヽយអនុ…ម±តាម បទបF�ត�ិទាំងឡាយរបស់ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា 
និង ស�ង់ដារគណﾉのយ�កម�<ជា (″កាត់ថា ”CAS”)។ ក�<ងការអនុវត� CAS ធនាគារអនុវត�ផងヴのនូវ ស�ង់ដាររゐយការណ៍ហិរF�វត�<កម�<ជា (″កាត់ថា 
”CIFRS”) ﾑのខ 7 និយាយអំពីការបង�ាញ ឧបករណ៏ហិរF�វត�<។ វUធានﾉのះមានលក�ណៈ ខុសពីស�ង់ដាររゐយការណ៍ ហិរF�វត�<អន�រជាតិ ヴのលតំរូវឱ�វាស់ビのង 
ឥណទាន និងគណនី┧のてវទទួល តាម┍�のﾀើមរYលស់ヽយ┺のើវUធី សា┭�のអ＠のការ★のក់ពិត★のកដចំ／ះរាល់លំﾘៀងរវាង ត┕�のﾀើម£の និងត┕�のដល់កាល
កំណត់ヽយកាត់ បន�យសំវUធានធនសំរាប់ការចុះត┕�の ឬការ┪のមូលឥណទាន មកវUញមិនゐន។

ការបង�ាញរゐយការណ៍ហិរF�វត�<ヽយ┭のប±តាមស�ង់ដារគណﾉのយ�កម�<ជា ヴのលមានការﾜのតំរូវヽយ゛លការណ៍ゲのនាំ របស់ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា 
តំរូវ）យ┺のើការゐｲន់┪のមាណយ៉ាង┪のﾕើរ និងការសន�ត់ ヽយសមﾖのតុផល ヴのលមានឥទ�ិពលﾑើការរាយការណ៍តួﾑのខ┐のរゐយការណ៍ហិរF�វត�<÷┍�の
ចប់នាការUយបរUｻ�のទ និងកំណត់សំគាល់។ ការゐｲន់┪のមាណទាំងﾉのះ មានមូលដ�ានﾑើព័ត៌មានច�ាស់លាស់ヴのលមាន◎のប់ និងការយល់ដឹងរបស់ថ�ាក់ដឹកនាំ 
÷┫のឹត�ិការណ៏ និងសកម�ភាពបច�<ប�ន�។ ដូｻ�のះលទ�ផលជាក់プ�のងចុង■のយអាចមានភាពខុសគ�ាពីការゐｲន់┪のមាណទាំងーះ។

រゐｲយការណ៍ហិរF�វត�<ヴのលមានភ�ាប់ ┧のてវゐｲនﾐៀបចំﾗើងស●のប់រង�ង់សមត�កិច�┐の┫のះរាជាណាច┡のកម�<ជា ﾖើយពុំមាន゛លបំណងﾈ�ើការបង�ាញ
ពីស�ានភាពហិរF�វត�< និងលទ�ផល┐の┪のតិបត�ិការអាជីវកម�  និង  ស�ានភាពចរន�សាច់★のក់ ヽយអនុ…ម±តាម゛លការណ៍គណﾉのយ� និង ការអនុវត�
គណﾉのយ� ヴのល ទទួលស�ាល់ជាទូ±÷∋の┪のﾇのស និង រង�ង់សមត�កិច�ヽយペのកពី┪のﾇのសកម�<ជាﾇの។

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន）យអតិថិជន
ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន）យអតិថិជន គឺបច�<ប�ន�ដាក់÷ក�<ងតារាង
តុល�ការ តាម★のក់ﾀើម និង ការ★のក់÷សល់ ដកចំនួនជំរះｻのញពីបF�ី 
និងសំវUធានធនសំរាប់ឥណទានゐត់បង់។ ■のម CIAS 39 ជាដំបូង
ឥណទាន និងគណនី┧のてវទទួល គឺ┧のてវゐនទទួលស�ាល់តាមតំ┘のទីផ�ារ
 ヴのលជាសាច់ ★のក់ក�<ងការផ�ល់ ឬទិញលក់ឥណទាន ヽយរួមបF�=ល
┍�のﾀើម┪のតិបត�ិការ និងបន�ាប់មក┧のてវゐន វាស់ビのងតាមវUធីសាស�S┍�のﾀើម
រYលស់ヽយ┺のើ★のស់អ＠のការ★のក់┪のសិទ�ភាព។

┨のព�សកម�ហិរF�វត�<សំរាប់លក់
បច�<ប�ន�ﾉのះធនាគារបង�ាញ┨のព�សកម�សំរាប់លក់÷ក�<ងតារាតុល�ការ 

÷ក�<ងតំ┘のﾀើមヴのល÷ សល់ក�<ងបF�ីដកចំនួនជំរះｻのញពីបF�ី 
និងចំនួនអន់ថយ┐の┨のព�សកម�ーះ។ ■のម CIAS 39 ┨のព�សកម�សំរាប់
លក់ជាដំបូងｸのទទួលស�ាល់តាមតំ┘のទីផ�ារ ヴのលជាតំ┘のសាច់★のក់ រួម
ជាមួយ ┍�の┪のតិបត�ិការ ﾖើយបន�ាប់មក┧のてវゐនវាស់ビのងតាមតំ┘のទីផ�ារ
ヴのលចំﾄのញ និងខាត┧のてវゐន ទទួលស�ាល់÷ក�<ងរゐយការណ៍
លទ�ផលពិស�ារヽយមិនរាប់បF�=លការខាតបង់បណGាល មកពី ភាព
អន់ថយនិងការខាត និងចំﾄのញពីអ＠のប�=រ★のក់ﾗើយ 
រហូតដល់パのងទទួលស�ាល់┨のព� សកម�ហិរF�វត�<ーះゴのម�ង។ 
┪のសិនﾊើ┨のព�សកម�ហិរF�វត�<សំរាប់លក់ ┧のてវゐនកំណត់ថាមានភាព
អន់ថយ ការចំណញ និងខាត បង�រពី£のមុន ヴのលゐនទទួលស�ាល់÷
ក�<ងរゐយការណ៍លទ�ផលពិស�ារ ┧のてវゐនទទួលស�ាល់÷ ក�<ងរゐយ

ការណ៍លទ�ផល។ ការ★のក់┧のてវゐនﾈ�ើការគណនាヽយ┺のើ★のស់
វUធីសា┭�のការ★のក់ ┪のសិទ�ភាព។

┨のព�សកម�ហិរF�វត�<ヴのលរក�ាទុករហូលដល់កាលកំណត់
បច�<ប�ន�ﾉのះរក�ាទុកនូវ┨のព�សកម�ហិរF�វត�<រហូតដល់កាលកំណត់÷
ក�<ងតារាងតុល�ការ តាមតំ┘の ﾀើមចុះក�<ងបF�ី បូកនឹងការ★のក់ ដកចំនួន
ជំរះｻのញពីបF�ី និងភាពអន់ថយ ។ ■のម CIAS 39 ┨のព�សកម�ហិរF�វត�<
ヴのលរក�ាទុករហូតដល់កាលកំណត់ ដំបូង┧のてវゴのទទួលស�ាល់តាមតំ┘の
ទីផ�ារ រួមបF�=ល ┍�の┪のតិបត�ិការផ�ាល់នឹងបゼ�のម ﾖើយបន�ាប់មក┧のてវゐន
វាស់ビのងតាម┍�のﾀើមរYលស់ヽយ ┺のើ★のស់ 
វUធីសា┭�のការ★のក់┪のសិទ�ភាព។

★のក់បﾙ�ើពីធនាគារ និងអតិថិជន
បច�<ប�ន�ធនាគារﾈ�ើការវាស់ビのង ★のក់បﾙ�ើពីធនាគារ និងអតិថិជន 
តាមចំនួនទឹក★のក់បﾙ�ើ។ CIAS 39 តំរូវ）យﾈ�ើការវាស់ビのង ┨のព�អកម�
ហិរF�វត�< (ヴのលរួមមាន ★のក់បﾙ�ើពីធនាគារ និងអតិថិជន) តាម┍�のﾀើម
រYលស់។

ការអន់ថយ┐の┨のព�សកម�ហិរF�វត�< 
បច�<ប�ន�ធនាគារﾈ�ើ±តាមការចាត់ថ�ាក់ឥណទាន និងសំវUធានធនដូច
ヴのលゐនតំរូវតាម┪のកាស ﾑのខ ធ7-០9-០74 ចុះ┍�のទី 25 ﾝの កុម�ៈ ឆ�ាំ
 2០០9 ヴのលゐន―ះផ�ាយヽយធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ដូចゐនបង�ាញ
ក�<ងកំណត់សំគាល់ 2.8 ┐のរゐយការណ៍ហិរF�វត�< ។ CIAS 39 តំរូវ）យ
ធនាគារﾈ�ើការវាយតំ┘の÷┢のប់ការUយបរUｻ�のទ┐のរបាយការណ៍នីមួយៗ 

ថាﾅើមានភស�<តាងលំﾘៀងヴのលថា ┨のព�សកម�ហិរF�វត�< ឬ ┡のុម┐の┨のព�
សកម�ហិរF�វត�<┧のてវទទួលភាពខូចខាតヴのរឬﾇの តាមមូលដ�ានវាយតំ┘の
┨のព�សកម�នីមួយៗ ឬតាមមូលដ�ានវាយតំ┘の┨のព�សកម�ជា┡のុម។
ការゐត់បង់បណGាលមក ពីភាពអន់ថយ ┧のてវゐនវាស់ビのងរវាងភាពខុសគ�ា
┐のតំ┘の┨のព�សកម�ចុះបF�ី និងតំ┘のបច�<ប�ន�┐の លំហូរសាច់★のក់ ヴのល
ゐｲន់ស�ានទុកនាﾌのលអនាគត (ヽយមិនរួមបF�=លឥណទានゐត់បង់
នា ﾌのលអនាគត ヴのលមិនទាន់ｶើតមាន÷ﾗើយ) ヽយបF�<ះ┨のព�
សកម�តាម┍�のអ＠のការ★のក់ ┪のសិទ�ភាព។ សំរាប់゛លបំណង┐のការ
វាយតំ┘のﾑើភាពអន់ថយរបស់┨のព�សកម�ជា┡のុម ┨のព� សកម�┧のてវゐន
ដាក់ជា┡のុម ダ;のកﾑើលក�ណៈហានិភ័យឥណទាន┪のហាក់┪のベのលគ�ា។

ចំណぺលការ★のក់ និងចំណាយការ★のក់
បច�<ប�ន�ធនាគារទទួលស�ាល់ចំណぺលការ★のក់ និងចំណាយការ★のក់ ﾑើ
មូលដ�ាន┢のឹះបង�រ÷អ＠のヴのលゐនចុះកិច�សន�ា ﾑើកパのងゴのﾌのល
ヴのលមានមន�ិលខ�ាំង±ﾑើការ┪のមូលយកមកវUញ ーះការ★のក់នឹង
┧のてវព�>ររហូតដល់ទទូលស�ាល់តាមមូលដ�ានសាច់★のក់ ។ CIAS 39 តំរូវ
）យទទួលស�ាល់ ចំណぺលヴのលមានការ★のក់ និងចំណាយការ★のក់ 
សំរាប់លិខិតុបករណ៍ហិរF�វត�<ទាំងអស់ ±តាមវUធីសា┭�の អ＠のការ★のក់
┪のសិទ�ភាព។ សំរាប់┨のព�សកម�ហិរF�វត�< ឬ┡のុម┐の┨のព�សកម�ហិរF�វត�< 
ヴのលទទួលរងភាពអន់ថយចំណぺលការ★のក់ គឺ┧のてវゐនទទួលស�ាល់តាម
ក┬のិតអ＠のការ★のក់┺のើ ★のស់ក�<ងការបF�<ះតំ┘の┐のលំហូរសាច់★のក់
នាﾌのលអនាគតក�<ង゛លបំណងសំរាប់វាស់ビのងការបាត់បង់បណGាលមក
ពីភាពអន់ថយ។

កំណត់សំគាល់ភ�ាប់┧のてវអានជាមួយរゐយការណ៍ﾉのះ។2012
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2.2 ស�ង់ដារ និងបំណក◎のយថ�ី

÷┍�のទី 28 ﾝの សីហា ឆ�ាំ 2០០9 ┡のុម┪のឹក�ាគណﾉのយ�ជាតិ បាន┪のកាសដាក់）យ┺のើ★のស់ នូវស�ង់ដារ របាយការណ៍ហិរF�វត�<អន�រជាតិកម�<ជា 
(″កាត់ថា “ CIFRS”) ヴのលダ;のកﾑើស�ង់ដាររបាយការណ៍ហិរF�វត�< អន�រជាតិទាំងមូល។ ស�ាប័នヴのលមានការទទួលខុស┧のてវជាសាធារណៈ┧のてវゴの
ﾐៀបចំរបាយការណ៍ហិរF�វត�< ヽយ‖ងតាមស�ង់ដារ CIFRS សំរាប់ﾀើមការUយបរUｻ�のទ ឬបន�ាប់ពីការUយបរUｻ�のទ÷┍�のទី 1 ﾝの មករា  ឆ�ាំ 2០12។ 

ខាង■のមﾉのះគឺជាស�ង់ដារគណﾉのយ�អន�រជាតិកម�<ជា ″កាត់ថា “ CIAS” ឬ CIFRS និងវU“ធនកម� ﾑើស�ង់ដារヴのលមាន◎のប់ ヴのលធ�ាប់ゐន―ះ
ផ�ាយមានលក�ណៈពាក់ព័ន� និងគឺជាបទបF�ត�ិសំរាប់ﾀើម ការUយបរUｻ�のទ ឬបន�ាប់ពីការUយបរUｻ�のទ÷┍�のទី 1 ﾝの មករា ឆ�ាំ 2០12 ប៉ុゼ�のធនាគារមិនទាន់ゐន
┺のើ★のស់ មុន÷ﾗើយﾇの ៖

CIAS 1 “ការបង�ាញរបាយការណ៍ហិរF�វត�<” 
ស�ង់ដារヴのលゐនﾜのសំរួល ហាមឃាត់ការបង�ាញចំ／ះគណនីចំណぺល និងចំណាយ (ឧទាហរណ៍ៈ បំバのបំរួលមូលធនមិនデのនភាគទុនិក) ÷ក�<ងរゐយ
ការណ៍បំバのបំរួលមូលធន។ រាល់បំバのបំរួលមូលធន មិនデのនភាគទុនិកនឹងតំរូវ）យបង�ាញក�<ងរបាយការណ៍លទ�ផល។ អង�ភាពអាច┵のើសﾐVសゐនក�<ង 
ការបង�ាញក�<ងរゐយការណ៍លទ�ផលゴのមួយ (ឧទាហរណ៍ៈ របាយការណ៍លទ�ផលពិស�ារ) ឬ បង�ាញ របាយការណ៍ពីរ (ឧទារហរណ៍ៈ រゐយការណ៍
លទ�ផល និងរゐយការណ៍លទ�ផលពិស�ារ)។ អង�ភាពヴのលﾈ�ើការﾜの ឬចាត់ថ�ាក់ﾗើងវUញﾑើព័ត៌មាន┺のៀបﾈៀប គឺតំរូវ）យបង�ាញតារាង តុល�ការ
ヴのលゐនﾜのសំរួល ÷ﾀើមការUយបរUｻ�のទヴのលﾈ�ើការ┺のៀបﾈៀប។

CIAS 32 “លិខិតុបករណ៍ហិរF�វត�< ៖ ការបង�ាញ”  

゛លបំណង┐のស�ង់ដារﾉのះ គឺបｺ�ើត゛លការណ៍សំរាប់បង�ាញលិខិតុបករណ៍ហិរF�វត�< ជា┨のព� អកម� ឬ មូលធន ﾖើយនិងសំរាប់ទូទាត់┨のព�សកម�
ហិរF�វត�<ជាមួយនឹង┨のព�អកម�ហិរF�វត�<។ វា អនុវត�ចំ／ះការចាត់ថ�ាក់┐のលិខិតុបករណ៍ហិរF�វត�< ±ជា┨のព�សកម�ហិរF�វត�<┨のព�អកម�ហិរF�វត�< និង 
លិខិតុបករណ៍មូលធនក៏ដូចជាការចាត់ថ�ាក់±ﾑើការ★のក់ ភាគលាភខាតនិង ចំﾄのញ ヴのលពាក់ព័ន�ヽយﾎើលតាមទស�នៈវUស័យរបស់អ�កｻのញ
ផ�ាយលិខិតុបរករណ៍ហិរF�វត�<។

CIAS 39 “លិខិតុបករណ៍ហិរF�វត�< ៖ ការទទួលស�ាល់ និងការវាស់ビのង”

ស�ង់ដារゐនបｺ�ើត゛លការណ៍សំរាប់ការទទួលស�ាល់ និងវាស់ビのង┨のព�សកម�ហិរF�វត�< ┨のព�អកម� ហិរF�វត�< និងកិច�សន�ាមួយចំនួនﾀើម�ីទិញ ឬលក់ 
ធាតុមិនデのនជាហិរF�វត�<។ ការយក CIAS 39 មក ┺のើ★のស់ និងបណGាល）យមានការﾜのសំរួលﾗើងវUញ ចំ／ះ゛លការណ៍គណﾉのយ�ﾑើលិខិតុប 
ករណ៍ហិរF�វត�< ដូចខាង■のមៈ

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន）យអតិថិជន
ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន）យអតិថិជន គឺបច�<ប�ន�ដាក់÷ក�<ងតារាង
តុល�ការ តាម★のក់ﾀើម និង ការ★のក់÷សល់ ដកចំនួនជំរះｻのញពីបF�ី 
និងសំវUធានធនសំរាប់ឥណទានゐត់បង់។ ■のម CIAS 39 ជាដំបូង
ឥណទាន និងគណនី┧のてវទទួល គឺ┧のてវゐនទទួលស�ាល់តាមតំ┘のទីផ�ារ
 ヴのលជាសាច់ ★のក់ក�<ងការផ�ល់ ឬទិញលក់ឥណទាន ヽយរួមបF�=ល
┍�のﾀើម┪のតិបត�ិការ និងបន�ាប់មក┧のてវゐន វាស់ビのងតាមវUធីសាស�S┍�のﾀើម
រYលស់ヽយ┺のើ★のស់អ＠のការ★のក់┪のសិទ�ភាព។

┨のព�សកម�ហិរF�វត�<សំរាប់លក់
បច�<ប�ន�ﾉのះធនាគារបង�ាញ┨のព�សកម�សំរាប់លក់÷ក�<ងតារាតុល�ការ 

÷ក�<ងតំ┘のﾀើមヴのល÷ សល់ក�<ងបF�ីដកចំនួនជំរះｻのញពីបF�ី 
និងចំនួនអន់ថយ┐の┨のព�សកម�ーះ។ ■のម CIAS 39 ┨のព�សកម�សំរាប់
លក់ជាដំបូងｸのទទួលស�ាល់តាមតំ┘のទីផ�ារ ヴのលជាតំ┘のសាច់★のក់ រួម
ជាមួយ ┍�の┪のតិបត�ិការ ﾖើយបន�ាប់មក┧のてវゐនវាស់ビのងតាមតំ┘のទីផ�ារ
ヴのលចំﾄのញ និងខាត┧のてវゐន ទទួលស�ាល់÷ក�<ងរゐយការណ៍
លទ�ផលពិស�ារヽយមិនរាប់បF�=លការខាតបង់បណGាល មកពី ភាព
អន់ថយនិងការខាត និងចំﾄのញពីអ＠のប�=រ★のក់ﾗើយ 
រហូតដល់パのងទទួលស�ាល់┨のព� សកម�ហិរF�វត�<ーះゴのម�ង។ 
┪のសិនﾊើ┨のព�សកម�ហិរF�វត�<សំរាប់លក់ ┧のてវゐនកំណត់ថាមានភាព
អន់ថយ ការចំណញ និងខាត បង�រពី£のមុន ヴのលゐនទទួលស�ាល់÷
ក�<ងរゐយការណ៍លទ�ផលពិស�ារ ┧のてវゐនទទួលស�ាល់÷ ក�<ងរゐយ

ការណ៍លទ�ផល។ ការ★のក់┧のてវゐនﾈ�ើការគណនាヽយ┺のើ★のស់
វUធីសា┭�のការ★のក់ ┪のសិទ�ភាព។
 

┨のព�សកម�ហិរF�វត�<ヴのលរក�ាទុករហូលដល់កាលកំណត់
បច�<ប�ន�ﾉのះរក�ាទុកនូវ┨のព�សកម�ហិរF�វត�<រហូតដល់កាលកំណត់÷
ក�<ងតារាងតុល�ការ តាមតំ┘の ﾀើមចុះក�<ងបF�ី បូកនឹងការ★のក់ ដកចំនួន
ជំរះｻのញពីបF�ី និងភាពអន់ថយ ។ ■のម CIAS 39 ┨のព�សកម�ហិរF�វត�<
ヴのលរក�ាទុករហូតដល់កាលកំណត់ ដំបូង┧のてវゴのទទួលស�ាល់តាមតំ┘の
ទីផ�ារ រួមបF�=ល ┍�の┪のតិបត�ិការផ�ាល់នឹងបゼ�のម ﾖើយបន�ាប់មក┧のてវゐន
វាស់ビのងតាម┍�のﾀើមរYលស់ヽយ ┺のើ★のស់ 
វUធីសា┭�のការ★のក់┪のសិទ�ភាព។

★のក់បﾙ�ើពីធនាគារ និងអតិថិជន
បច�<ប�ន�ធនាគារﾈ�ើការវាស់ビのង ★のក់បﾙ�ើពីធនាគារ និងអតិថិជន 
តាមចំនួនទឹក★のក់បﾙ�ើ។ CIAS 39 តំរូវ）យﾈ�ើការវាស់ビのង ┨のព�អកម�
ហិរF�វត�< (ヴのលរួមមាន ★のក់បﾙ�ើពីធនាគារ និងអតិថិជន) តាម┍�のﾀើម
រYលស់។

ការអន់ថយ┐の┨のព�សកម�ហិរF�វត�< 
បច�<ប�ន�ធនាគារﾈ�ើ±តាមការចាត់ថ�ាក់ឥណទាន និងសំវUធានធនដូច
ヴのលゐនតំរូវតាម┪のកាស ﾑのខ ធ7-០9-០74 ចុះ┍�のទី 25 ﾝの កុម�ៈ ឆ�ាំ
 2០០9 ヴのលゐន―ះផ�ាយヽយធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ដូចゐនបង�ាញ
ក�<ងកំណត់សំគាល់ 2.8 ┐のរゐយការណ៍ហិរF�វត�< ។ CIAS 39 តំរូវ）យ
ធនាគារﾈ�ើការវាយតំ┘の÷┢のប់ការUយបរUｻ�のទ┐のរបាយការណ៍នីមួយៗ 

ថាﾅើមានភស�<តាងលំﾘៀងヴのលថា ┨のព�សកម�ហិរF�វត�< ឬ ┡のុម┐の┨のព�
សកម�ហិរF�វត�<┧のてវទទួលភាពខូចខាតヴのរឬﾇの តាមមូលដ�ានវាយតំ┘の
┨のព�សកម�នីមួយៗ ឬតាមមូលដ�ានវាយតំ┘の┨のព�សកម�ជា┡のុម។
ការゐត់បង់បណGាលមក ពីភាពអន់ថយ ┧のてវゐនវាស់ビのងរវាងភាពខុសគ�ា
┐のតំ┘の┨のព�សកម�ចុះបF�ី និងតំ┘のបច�<ប�ន�┐の លំហូរសាច់★のក់ ヴのល
ゐｲន់ស�ានទុកនាﾌのលអនាគត (ヽយមិនរួមបF�=លឥណទានゐត់បង់
នា ﾌのលអនាគត ヴのលមិនទាន់ｶើតមាន÷ﾗើយ) ヽយបF�<ះ┨のព�
សកម�តាម┍�のអ＠のការ★のក់ ┪のសិទ�ភាព។ សំរាប់゛លបំណង┐のការ
វាយតំ┘のﾑើភាពអន់ថយរបស់┨のព�សកម�ជា┡のុម ┨のព� សកម�┧のてវゐន
ដាក់ជា┡のុម ダ;のកﾑើលក�ណៈហានិភ័យឥណទាន┪のហាក់┪のベのលគ�ា។

ចំណぺលការ★のក់ និងចំណាយការ★のក់
បច�<ប�ន�ធនាគារទទួលស�ាល់ចំណぺលការ★のក់ និងចំណាយការ★のក់ ﾑើ
មូលដ�ាន┢のឹះបង�រ÷អ＠のヴのលゐនចុះកិច�សន�ា ﾑើកパのងゴのﾌのល
ヴのលមានមន�ិលខ�ាំង±ﾑើការ┪のមូលយកមកវUញ ーះការ★のក់នឹង
┧のてវព�>ររហូតដល់ទទូលស�ាល់តាមមូលដ�ានសាច់★のក់ ។ CIAS 39 តំរូវ
）យទទួលស�ាល់ ចំណぺលヴのលមានការ★のក់ និងចំណាយការ★のក់ 
សំរាប់លិខិតុបករណ៍ហិរF�វត�<ទាំងអស់ ±តាមវUធីសា┭�の អ＠のការ★のក់
┪のសិទ�ភាព។ សំរាប់┨のព�សកម�ហិរF�វត�< ឬ┡のុម┐の┨のព�សកម�ហិរF�វត�< 
ヴのលទទួលរងភាពអន់ថយចំណぺលការ★のក់ គឺ┧のてវゐនទទួលស�ាល់តាម
ក┬のិតអ＠のការ★のក់┺のើ ★のស់ក�<ងការបF�<ះតំ┘の┐のលំហូរសាច់★のក់
នាﾌのលអនាគតក�<ង゛លបំណងសំរាប់វាស់ビのងការបាត់បង់បណGាលមក
ពីភាពអន់ថយ។

CIFRS 7  “លិខិតុបករណ៍ហិរF�វត�< ៖ ការបង�ាញ”

ស�ង់ដារヴのលបានﾜのសំរួល តំរូវ）យﾈ�ើការបង�ាញតាមការវាស់ビのងតំ┘のទីផ�ារ និងហានិភ័យ សាច់★のក់ងាយ┭のួល។ ヽយジ�のកការﾈ�ើវU“ធនកម� 
តំរូវ）យបង�ាញតំ┘のទីផ�ារតាមកំរUត ┐のការវាស់ビのង តំ┘のទីផ�ារតាមលំដាប់មានដូចខាង■のមៈ 

ថ�ាក់ទី1   ស┬のង់┍�の (មិនទាន់ﾜのតំរូវ) ក�<ងទីផ�ារសកម� សំរាប់┨のព�សកម� និង┨のព�អកម�ដូចៗគ�ា។
ថ�ាក់ទី2   ធាតុចូល ∋のពីស┬のង់┍�のヴのលបានរាប់បF�=ល÷ក�<ងថ�ាក់ទី1 ヴのលអាចﾈ�ើការសｺ�のតបាន ចំ／ះ ┨のព�សកម� ឬ┨のព�អកម�ヽយផ�ាល់ 

ឬヽយ┪の‖ល ﾖើយនិង
ថ�ាក់ទី3  ធាតុចូល សំរាប់┨のព�សកម� ឬ┨のព�អកម�ヴのលមិនダ;のកﾑើទិន�័យទីផ�ារ ヴのលអាចសｺ�のត បាន។
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2.5 ព័ត៌មានស�ីពីវUនិ‖គកម�

ធនាគារមានដំﾄើរការអាជីវកម�ゴのមួយប៉ុ〃ぷះ គឺក�<ងវUស័យធនាគារពាណិជ� និងក�<ងヴのនភូមិសា┭�のゴのមួយ គត់ គឺ÷┫のះរាជាណាច┡のកម�<ជា។

2.6. សាច់★のក់ និង សាច់★のក់សមមូល

សាច់★のក់ និងសាច់★のក់សមមូល រួមមានសមតុល�ヴのលមានកាលកំណត់តិចជាងរយៈﾌのល 3ﾝの ចាប់ពី┍�のទិញ ヽយរួមបF�=លសាច់★のក់សុទ�,  
សមតុល�÷ធនាគារជាតិヴのលមិនមានការទប់ស�ាត់ នឹង សមតុល�÷ធនាគារនានា។ ធនាគារនឹងអាចមានហានិភ័យតិចតួច ┐のការផ�ាស់តំ┘のរបស់វា។

2.7 ★のក់តំកល់តាមច�ាប់÷ធនាគារជាតិ

★のក់តំកល់តាមច�ាប់រួមមានមូលនិធិបំរុង និង★のក់តំកល់÷ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ヽយអនុ…ម± តាមច�ាប់ស�ីពី┢のឹះស�ានធនាគារនិងហិរF�វត�<។ 
★のក់តំកល់តាមច�ាប់មិនអាចយកមក┺のើ★のស់សំរាប់ ┪のតិបត�ិការ┪のចាំ┍�のﾇの ﾖើយពុំ┧のてវゐនចាត់ទុកជាចំゲのក┐のសាច់★のក់និងសាច់★のក់សមមូល
ក�<ងការ គណនារゐយការណ៍ចរន�សាច់★のក់។ 

2.8 ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជន

ឥណទានヴのលបានផ�ល់ヽយធនាគារតាមរយៈការ┪のគល់★のក់ヽយផ�ាល់±អតិថិជន ÷┍�のកំណត់ ┧のてវゐនចំណាត់ថ�ាក់ជាការ）យខ�ីចងការ 
និងបុﾐの┪のទាន។ ការ）យខ�ីចងការ និងបុﾐの┪のទានﾉのះ ┧のてវゐន កត់＠の‖ងតាមសមតុល�ヴのល÷សល់ និងការ★のក់ ヽយដកｻのញនូវសំវUធានធន
ﾑើឥណទានヴのល ゐត់បង់ និងតួﾑのខ┐のកំចីヴのលលុប｀ល។ ការ★のក់ព�>រទុកសំ」±ការ★のក់បង�រﾑើឥណទានヴのលゐនﾈ�ើចំណាត់ថ�ាក់±ជា 
■のមស�ង់ដារ ជាប់សង�័យ ឬ ឥណទានអា┡のក់។ឥណទាន គឺ┧のてវゐនលុប｀ល÷ﾌのលヴのលធនាគារមិនមានភាពｽឿជាក់ណាមួយ ថានឹងអាច┪のមូល
 ゐនមកវUញ។ ការ┪のមូលមកវUញនូវឥណទានヴのលゐនលុប｀ល÷ក�<ងការﾈ�ើសំវUធានធន សំរាប់ ការUយបរUｻ�のទមុនៗ ┧のてវゐនបង�ាញដាច់ヽយペのកពីគ�ា 
ជាមួយនឹងបំバのបំរួលសុទ�÷ﾌのលﾈ�ើសំវUធានធន ចំ／ះឥណទាន និងបុﾐの┪のទានជាប់សង�័យ÷ក�<ងរゐយការណ៍លទ�ផល។
 

2.9 សំវUធានធនﾑើឥណទាន ヴのលゐត់បង់

សំវUធានធនﾑើឥណទានヴのលゐត់បង់┧のてវゐនダ;のកﾑើការចាត់ថ�ាក់ និងសំវUធានធនヴのលゲのនាំヽយ ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា តាម┪のកាសﾑのខ 
ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះ┍�のទី 25 ﾝの កុម�ៈ ឆ�ាំ 2០០9 ។សំវUធានធន┧のてវបានﾈ�ើﾗើង ចំ／ះហានិភ័យជាក់លាក់ﾑើឥណទាននីមួយៗヴのល┧のてវゐនវាយតំ┘の 
និង ចំណាត់ថ�ាក់ជា 5 គឺ ឥណទានធម�តា, ឃ�ាំﾎើល, ■のមស�ង់ដារ, ជាប់សង�័យ និងゐត់បង់ ヽយពុំមាន ការគិតគូរ±ﾑើតំ┘のវត�<ធានា 
(ヽយペのកゴのវត�<ធានាជាសាច់★のក់)។
 

CIFRS 9  “លិខិតុបករណ៍ហិរF�វត�<”  
ស�ង់ដារゐនបｺ�ើត゛លការណ៍សំរាប់រゐយការណ៍ហិរF�វត�<┐の┨のព�សកម�ហិរF�វត�< ヴのលនឹងបង�ាញ នូវព័ត៌មានヴのលមានសារៈសំខាន់ 
និងការពាក់ព័ន�ដល់អ�ក┺のើ★のស់រゐយការណ៍ហិរF�វត�< សំរាប់ ការゐｲន់ស�ានទឹក★のក់របស់ខ�>ន ﾌのលﾒのលា និងភាពមិនពិត★のកដ┐のលំហូរសាច់★のក់
នាﾌのលអនាគតរបស់អង�ភាព។ CIFRS 9 បF�ាក់ពីមូលដ�ានសំរាប់ការចាត់ថ�ាក់ និងការវាស់ビのង┨のព�សកម�ហិរF�វត�< រួមបF�=លទាំងកិច�សន�ាកូនកាត់។ 
មូលដ�ានទាំងﾉのះតំរូវ）យ┨のព�សកម�ហិរF�វត�<ទាំងអស់┧のてវបាន ៖ 
(ក) ចាត់ចំណាត់ថ�ាក់ﾑើមូលដ�ាន┐のទំរង់ពាណិជ�កម�របស់អង�ភាព សំរាប់┢のប់┢のង┨のព�សកម�ហិរF�វត�< និងលក�ណៈលំហូរសាច់★のក់ជាប់កិច�សន�ា
┐の┨のព�សកម�ហិរF�វត�<។ 
(ខ) វាស់ビのងដំបូងតាមតំ┘のទីផ�ារ បូក┍�のﾀើម┪のតិបត�ិការ ក�<ងករណី┨のព�សកម�ហិរF�វត�<មិន┭のប តាមតំ┘のទីផ�ារតាមរយៈចំﾄのញ ឬខាត និង 
(គ) វាស់ビのងជាបន�បន�ាប់តាម┍�のﾀើមរYលស់ ឬ តំ┘のទីផ�ារダ;のកﾑើការចាត់ថ�ាក់┨のព�សកម�។ 

2.3 ការបក◎のយរូបិយប័ណ�បរﾇのស

ក. រូបិយប័ណ�゛ល និង រូបិយប័ណ�ヴのល┧のてវបង�ាញ

ធាតុទាំងអស់÷ក�<ងរゐយការណ៍ហិរF�វត�<របស់ធនាគារ ┧のてវゐនｸのវាស់ビのងヽយ┺のើ★のស់ រូបិយប័ណ�┐の ﾕのដ�កិច� ជាចំបងヴのលធនាគារ┪のតិបត�ិ 
(“រូបិយប័ណ�゛ល”)។

★のក់ﾐៀលជារូបិយប័ណ�ជាតិ┐の┪のﾇのសកម�<ជា ។ ក៏ប៉ុゼ�の ヽយﾖのតុថាធនាគារមាន┪のតិបត�ិការភាគ┴のើន ជា★のក់ដុល�ាអាﾎのរUក និង ﾈ�ើការកត់＠のបF�ី
គណﾉのយ�របស់ខ�>ន និងបង�ាញ÷ក�<ងរបាយការណ៍ហិរF�វត�< ជា★のក់ដុល�ាអាﾎのរUក ヴのលជារូបិយប័ណ�゛ល និងជារូបិយប័ណ�ヴのល┧のてវបង�ាញ ពី↓のះ
រូបិយប័ណ�ﾉのះឆ�<ះ បF�ាំងភាពជាក់プ�のង┐のសកម�ភាពﾕのដ�កិច�±តាម┪のតិបត�ិការនិងកាលៈﾇのសៈរបស់ធនាគារ។

ខ. ┪のតិបត�ិការ និង សមតុល�

┨のព�សកម� និងអកម�ជារូបិយប័ណ�ﾋ�のងពី★のក់ដុល�ា┧のてវゐនប�=រ±ជាដុល�ាអាﾎのរUកヽយ┺のើអ＠のប�=រ★のក់ ជាផ�=វការរបស់ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ÷ចុង
ការUយបរUｻ�のទ។ រាល់┪のតិបត�ិការចំណぺល-ចំណាយជារូបិយប័ណ� បរﾇのស∋のពី★のក់ដុល�ា ┧のてវបានប�=រ±ជាដុល�ាអាﾎのរUកヽយ┺のើអ＠のប�=រ★のក់÷┍�の
┪のតិបត�ិការ។ ភាព ខុសគ�ា┐のអ＠のប�=រ★のក់┧のてវゐនទទួលស�ាល់÷ក�<ងគណនីលទ�ផល។

2.4 ការបក◎のយដុល�ាអាﾎのរUក±ជា★のក់ﾐៀល

អនុ…ម±តាមតំរូវការរបស់ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា រាល់គណនី┨のព�សកម� ┨のព�អកម� និងគណនី លទ�ផល ជារូបិយប័ណ�បរﾇのស÷ចុងការUយបរUｻ�のទ 
┧のてវបានប�=រ±ជា★のក់ﾐៀល ヽយ┺のើអ＠のប�=រ★のក់ជា ផ�=វការヴのលបាន┪のកាសヽយធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ÷ចុងការUយបរUｻ�のទﾉのះ, ／លគឺ 1 
ដុល�ាអាﾎのរUក ﾕ�ើនឹង 3.995 ﾐៀល (┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០11 ﾕ�ើនឹង 4,០39 ﾐៀល)។ តួﾑのខជា★のក់ﾐៀលﾉのះ ┧のてវゐនﾐៀបចំﾀើម�ីអនុ…ម±តាមតំរូវការ
របស់ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ចំ／ះការបង�ាញរゐយការណ៍ ហិរF�វត�<ゴのប៉ុ〃ぷះ ﾖើយមិន┧のてវយកមកបក◎のយថាជាតួﾑのខ ヴのល┧のてវបាន ឬអាច┧のてវゐន 
ឬនាﾌのល អនាគតនឹង┧のてវបានប�=រ±ជា★のក់ដុល�ាអាﾎのរUក តាមអ＠のប�=រ★のក់ﾉのះ ឬ អ＠のﾋ�のងៗﾇៀតゐនﾗើយ។ 
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ហួសកាលកំណត់ ┪のﾍのទ┐のការﾈ�ើសំវUធានធន កំរUតសំវUធានធន

ធម�តា

ចំណាត់ថ�ាក់

សំវUធានធនទូ±
សំវUធានធនជាក់លាក់
សំវUធានធនជាក់លាក់

សំវUធានធនជាក់លាក់
សំវUធានធនជាក់លាក់

1%

ឃ�ាំﾎើល ﾑើសពីសាមសិប┍�の 3%

■のមស�ង់ដារ ﾑើសពី〕សិប┍�の 20%

ជាប់សង�័យ ﾑើសពី★のំមួយﾝの 50%

បាត់បង់ ﾑើសពីមួយឆ�ាំ 100%

ដំﾄើរការヽយអនុ…មតាមកិច�សន�ា

ﾜのលំអអាគារ  10% - 33%

កំព�=ទ័រ និងឧបករណ៍ ព័ត៌មានវUទ�ា

សំភារៈ ការUយាល័យ          

16.6% - 33%

33%

យានយន� 20%

38 39

ﾕのចក�ីゲのនាំរបស់ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជាតំរូវ）យមានការចាត់ថ�ាក់ និង កំរUតសំវUធានធនដូចត± ៖

ការﾑើកパのងﾑើកំរUតសំវUធានធនអាចﾈ�ើ±ゐន┪のសិនﾊើ ធនាគារអាចបង�ាញភស�<តាងជាក់プ�のងតាម ករណីនីមួយៗថា ┨のព�សម�ត�ិヴのលゐនដាក់ជាវត�<
បF�ាំមានត┕�のទីផ�ារពិត★のកដヴのល បានទទួលស�ាល់ ヽយធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា។

ការ┪のមូលមកវUញនូវឥណទាន ヴのលゐនលុប｀ល÷ក�<ងការﾈ�ើសំវUធានធនសំរាប់ការUｻ�のទមុនៗ ┧のてវゐន បង�ាញដាច់ヽយペのកពីគ�ាជាមួយនឹងបំバのបំរួល
សុទ�÷ﾌのលﾈ�ើសំវUធានធនចំ／ះឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន ជាប់សង�័យ÷ក�<ងរゐយការណ៍លទ�ផល។

អនុ…ម±តាមﾕのចក�ីゲのនាំរបស់ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ឥណទានហួសកាលកំណត់┧のてវゐនកំណត់ថា ★のក់ﾀើមសរុប÷សល់ ÷ﾌのលヴのល
★のក់ﾀើម ឬការ★のក់ហួសកាលកំណត់។

2.10 កិច�សន�ាឥណទាន∋のតារាងតុល�ការ

ក�<ងដំﾄើរការ┐のមុខជំនួញធម�តារបស់ខ�>ន ធនាគារゐនﾈ�ើកិច�សន�ាឥណទាន∋のតារាងតុល�ការﾋ�のងៗ ដូចជាឥណទានតាមកិច�សន�ា លិខិតឥណទាន 
និង លិខិតធានា។ ゛លការណ៍គណﾉのយ�និង សំវUធាន ធនសំរាប់ខ�ង់ទាំងﾉのះ មានលក�ណៈដូចគ�ានឹង゛លការណ៍ដូចមានヰのងសំរាប់ការ）យខ�ីចងការ 
និង បុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជនខាងﾑើ។ សំវUធានធនជាក់លាក់┧のてវゐនﾈ�ើﾗើងចំ／ះខ�ង់ឥណទាន∋のតារាង តុល�ការ ល�ឹកណាការខាតបង់អាចｶើត
មាន។

2.11 មូលប័┧のវUនិ‖គ

មូលប័┧のវUនិ‖គ គឺ┧のてវゐនកត់＠の÷ក�<ងតារាងតុល�ការ រួមមាន★のក់ﾀើម÷សល់ និងការ★のក់ヽយ ដកｻのញនូវចំនួនណាមួយヴのលゐនលុបｻのញ 
និងសំវUធានធន។

2.12 គណនី┧のてវទទួលﾋの�ងៗ

គណនី┧のてវទទួលﾋ�のងៗ ┧のてវゐន‖ងនូវតំ┘のពិតゐｲន់ស�ាន។

2.13 អចលន┨のព�

អចលន┨のព�┧のてវゐនកត់＠のតាមត┕�のﾀើមヽយដកបន�យនូវរYលស់បង�រ និងការខាតបង់ヽយសារការចុះ ┐のត┕�の។ ត┕�のﾀើមរាប់បF�=លចំណាយﾋ�のងៗ
ヴのលទាក់ទងផ�ាល់ នឹងការទិញអចលន┨のព�។ តាមករណី ជាក់プ�のង┍�のﾀើមបន�បន�ាប់┧のてវបានបF�=ល±ក�<ងត┕�の‖ង ឬទទួលស�ាល់ជា┨のព�សកម�
មួយﾋ�のងﾇៀត ゴの÷ﾌのលヴのលអត�┪の‖ជន៍ ﾕのដ�កិច�±អនាគតヴのលពាក់ព័ន�ជាមួយ នឹង┨のព�ーះនឹងហូរចូលមក ធនាគារ និង┍�のﾀើម┐のធាតុーះ
អាច┧のてវゐនវាស់ビのងヽយｽឿទុកចិត�ゐន។ រាល់ការជួសជុល និងការザのទាំ ┧のてវゐនកត់＠のក�<ងគណនីលទ�ផល÷ក�<ងការUយបរUｻ�のទ ヴのលការជួសជុល
និងザのទាំーះゐនｶើតﾗើង។

បន�<ករYលស់┧のてវゐនគណនាតាមវUធីរYលស់ﾕ�ើភាគ ﾀើម�ីកាត់បន�យត┕�の┨のព�សកម�តាមរយៈអាយុកំណត់ របស់វាヴのលអាច┺のើ★のសゐនក�<ងអ＠のរYលស់
┪のចាំឆ�ាំដូចត± ៖

ត┕�の‖ងរបស់┨のព�សកម�┧のてវゐនកាត់បន�យភ�ាមមក┧のឹមត┕�のអាច┭のង់មកវUញゐនរបស់វា ┪のសិនﾊើ ត┕�の‖ងមានចំនួនធំជាងតមゐｲន់ស�ានヴのលអាច
┭のង់មកវUញゐន។ ត┕�のអាច┭のង់មកវUញゐន គឺជាត┕�の ខ�ស់ជាងｸのរវាងត┕�のទីផ�ារសម┭のបដកｻのញ“ហុ៊យលក់ និង ត┕�の┺のើ★のស់របស់វា។

ធាតុ┐のអចលន┨のព�នីមួយៗ ┧のてវゐនឈប់ទទួលស�ាល់ ÷ﾌのលមានការលក់/ដកｻのញ ឬ÷ﾌのលពុំមាន អត�┪の‖ជន៍ﾕのដ�កិច�±អនាគត ┧のてវនរYពឹងទុក
ពីការ┺のើ★のស់របស់វា ឬការលក់/ដកｻのញរបស់វា។ ចំﾄのញ និងខាត┧のてវゐនកំណត់ﾗើង ヽយ┺のៀបﾈៀបទឹក★のក់ទទួលゐន ជាមួយត┕�の‖ង
÷សល់ក�<ង គណﾉのយ� និង┧のてវゐនកត់＠のក�<ងគណនីលទ�ផល។

2.14 ┨のព�សកម�អរូបី

┨のព�សកម�អរូបី ヴのលរួមមានអាជ�ាប័ណ�កំព�=ទ័រ កម�វUធី និងត┕�のヴのលពាក់ព័ន�┧のてវゐនកត់＠のតាមត┕�のﾀើម ヽយដកបន�យរYលស់បង�រ។ អាជ�ាប័ណ�កំព�=ទ័រ 
កម�វUធី ヴのលបានទិញ┧のてវបានចាត់ជា┨のព�សកម�ヽយ ダ;のកតាមត┕�のﾀើមヴのលゐនទិញﾀើម�ី┺のើ★のស់។ ┨のព�សកម�អរូបី┧のてវゐនﾈ�ើរYលស់តាមវUធីរYលស់
ﾕ�ើភាគ ក�<ងអ＠の 5% ± 1០% ┪のចាំឆ�ាំ។ 

ត┕�のヴのលពាក់ព័ន�±និងការザのទាំកំព�=ទ័រ កម�វUធី ┧のてវゐនទទួលស�ាល់ជាចំណាយ÷ﾌのលヴのលｶើតﾗើង។ 
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2.15 សំវUធានធនﾑើ┨のព�សកម�

2.16 សំវUធានធន

សំវUធានធន┧のてវゐនកត់＠の ល�ឹកណាធនាគារមាន÷បច�<ប�ន� នូវកាតព�កិច�┭のបច�ាប់ ឬវាទរហិតヴのលបាន ｶើតﾗើង ជាលទ�ផល┐の┫のឹត�ិការណ៍
ពីអតីតកាល ヽយ┧のてវ┺のើ★のស់ធនធានﾕのដ�កិច�ﾀើម�ីទូទាត់កាតព� កិច�ーះ ﾖើយចំនួន★のក់┐のកាតព�កិច�ーះ អាចﾈ�ើការゐｲន់┪のមាណゐនヽយគួរ
）យｽឿជាក់បាន។

÷ﾌのលមានកាតព�កិច�┪のហាក់┪のベのលគ�ាជា┴のើន កំរUត┐のលំហូរｻのញﾀើម�ីទូទាត់កាតព�កិច�ទាំងーះ┧のてវ ゐនកំណត់ヽយគិត±ﾑើចំណាត់ថា�ក់
កាតព�កិច�ទាំងមូល។

សំវUធានធន┧のてវゐនｸのវាស់ស�ង់ តាមតំ┘のបច�<ប�ន�┐のចំណាយヴのលរYពឹងថានឹង┧のてវការ ﾀើម�ីទូទាត់កាតព�កិច� ヽយ ┺のើអ＠のអប�ហាមុនបង់ពន� ﾀើម�ី
ឆ�<ះបF�ាំងការវាយតំ┘のទីផ�ារបច�<ប�ន�┐のតំ┘のﾌのលﾒのលាទឹក★のក់ និងហានិភ័យជាក់លាក់ﾋ�のងៗ┐のកាតព�កិច�ーះ។ ការｶើនﾗើង┐のសំវUធានធន
ヽយសារﾌのលﾒのលាヴのលゐនកន�ងផុត┧のてវゐនកត់＠のជាចំណាយការ★のក់។

2.17 ★のក់បﾙ�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ

★のក់បﾙ�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ គឺ┧のてវゐនបង�ាញ±តាមតំ┘の┐の★のក់បﾙ�ើ។
 

2.18 ចំណぺល និង ចំណាយការ★のក់

ចំណぺលゐនមកពីការ★のក់ﾑើការ）យខ�ីចងការនិងបុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជន និង★のក់បﾙ�ើ÷ធនាគារ ជាតិ┐のកម�<ជា ┫のមទាំងធនាគារនានា ┧のてវゐន
ទទួលស�ាល់ﾑើមូលដ�ាន★のក់បង�រ ﾑើកパのងゴのឥណទាន ヴのលមានការសង�័យថាពុំធានាទទួលゐននូវការទូទាត់សងវUញ។ ក�<ងករណីﾉのះ ការ★のក់
ពុំ┧のてវゐនទទួល ស�ាល់ថាជា★のក់ចំណぺលﾇの។ 

ចំ／ះគណនីឥណទានヴのលゐនចំណាត់ថ�ាក់ថាពុំមានដំﾄើរការសង ការកត់＠のចំណぺលពីការ★のក់ ┧のてវ ゐនផ;ាករហូតដល់មានសំណងជាសាច់★のក់
វUញ។ គណនីឥណទានផ�ល់±អតិថិជន┧のてវゐនចំណាត់ថ�ាក់ ជាឥណទានពុំមានដំﾄើរការសង ក�<ងករណីសំណងមានការយឺតយ៉ាវចាប់ពី90┍�のﾗើង±។

ចំណាយការ★のក់ﾑើ★のក់បﾙ�ើ និង★のក់កំចី┧のてវゐនទទួលស�ាល់តាមមូលដ�ាន★のក់បង�រ។ 

2.19 ចំណぺលក』のឈ�>ល និង★のក់ក』のｽើងសារ

ចំណぺលក』のពីកិច�សន�ាឥណទាន និងក』のｽើងសារ┧のてវゐនទទួលស�ាល់ﾑើមូលដ�ានជាក់プ�のងតាម ┪のតិបត�ិការ ÷ﾌのលヴのលﾕのវា┧のてវゐនបំﾌのញ 
និងសំﾐのចゐនចប់សព�┢のប់។ ចំណぺលក』のឈ�>លﾑើ ឥណទានតាមកិច�សន�ា និងលិខិតធានាﾑើﾕのវាﾋ�のងៗ ヴのលゐនផ�ល់）យអតិថិជន┧のてវゐនទទួល 
ស�ាល់ជាចំណぺល ヽយダ;のក±ﾑើការゾのងヰのកតាមកាលﾒのលា។ ក』のﾑើﾕのវា និងក』のﾑើ┪のតិបត�ិការ ┧のてវゐនទទួលស�ាល់ជាចំណぺល÷ﾌのលកម�ី
┧のてវゐនផ�ល់）យ អតិថិជន។

2.20 ការជួលតាមកិច�សន�ា┪のតិបត�ិការ

ការជួលヴのលចំゲのកហានិភ័យជាក់លាក់ និងផលកម�សិទ�ិ ┧のてវゐនរក�ាទុកヽយភាគីម�ាស់┨のព� ┧のてវゐន ចាត់ថ�ាក់ជាការជួលតាមកិច�សន�ា┪のតិបត�ិការ។ 
ការទូទាត់ヴのលបានﾈ�ើﾗើងក�<ង┡のបខ័ណ�┐のការជួល± តាមកិច�សន�ា┪のតិបត�ិការ ┧のてវបានកត់＠のក�<ងគណនីលទ�ផលជាចំណាយﾕ�ើភាគ សំរាប់កំឡ<ង
ﾌのល┐の កិច�សន�ាជួល។ 
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(i) សំវUធានធនﾑើ┨のព�សកម� ជាជាងឥណទាន 
និងបុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជន

┨のព�សកម�ហិរF�វត�< ┧のてវﾈ�ើការវាយតំ┘の÷┢のប់ការUយបរUｻ�のទ
┐のរゐយការណ៍នីមួយៗ ﾀើម�ីកំណត់ថាﾅើ មានភស�<តាងលំﾘៀង
ណាមួយヴのលថា┨のព�សកម�មានភាពអន់ថយヴのរឬﾇの។ 
┨のព�សកម�ហិរF�វត�<┧のてវゐនចាត់ទុកថាមានភាពអន់ថយ ┪のសិន
ﾊើមានភស�<តាងលំﾘៀងចង;<លបង�ាញថាមាន┫のឹតិ�ការណ៍មួយ 
ឬ┴のើនមានឥទ�ិពលអវUជ�មាន±ﾑើលំហូរសាច់★のក់ヴのលゐｲន់
ស�ានទុកនាﾌのលអនាគតរបស់┨のព�សកម�ーះ។ 

សំវUធានធនゐត់បង់ﾑើ┨のព�សកម� ┧のてវゐនគណនារវាងភាពខុស
គ�ា┐のតំ┘の┨のព�សកម�ចុះបF�ីនិងតំ┘のបច�<ប�ន�┐のលំហូរសាច់
★のក់ヴのលゐｲន់ស�ានទុកនាﾌのលអនាគត   ヽយបF�<ះ┨のព�សកម�
តាម┍�のអ＠のការ ★のក់┪のសិទ�ភាព។ ┨のព�សកម�ហិរF�វត�<ចម�ងៗ 
┧のてវបានវាយតំ┘のតាមមូលដ�ានវាយតំ┘の┨のព�សកម� នីមួយៗ។ 
┨のព�សកម�ហិរF�វត�<ヴのល÷ﾕのសសល់ នឹង┧のてវゐនវាយតំ┘の
ជា┡のុមヴのលមានលក�ណៈ ហានិភ័យឥណទាន┪のហាក់┪のベのល
គ�ា។

រាល់ការខូចខាតបណGាលមកពីភាពអន់ថយ ┧のてវゐនទទួលស�ាល់
÷ក�<ងរゐយការណ៍ចំណぺល។ ការខូច 
ខាតបណGាលមកពីភាពអន់ថយ នឹង┧のてវបានកត់＠のប＊�のាស 
┪のសិនﾊើការកត់＠のប＊�のាសーះអាចមាន លំﾘៀងពាក់ព័ន�
នឹង┫のឹត�ិការណ៍ヴのលｶើតﾗើង■のយﾌのលヴのលការខូចខាត
បណGាលមកពីភាពអន់ថយーះ ┧のてវបានទទួលស�ាល់។

(ii) សំវUធានធនﾑើ┨のព�សកម�ពុំデのនហិរF�វត�<

┨のព�សកម�ទាំងឡាយណា ヴのលមិនមានអាយុកាល┺のើ★のស់
កំណត់ មិន┧のてវបានｸのﾈ�ើរYលស់ﾇの និង┧のてវ បានｸのﾈ�ើﾅのស�
┪のចាំឆ�ាំរកការថយចុះតំ┘のរបស់វា។ ┨のព�សកម�ヴのល┧のてវ
ﾈ�ើរYលស់ ┧のてវゐនｸの┧のとតពិនិត� ﾀើម�ីកំណត់ការរថយចុះតំ┘の
÷ﾌのលヴのល┫のឹត�ិការណ៍ ឬការផ�ាស់ប�=រកាលៈﾇのសៈណា
មួយចង;<លបង�ាញ ថាតំ┘のចុះបF�ីនឹងមិនអាច┭のង់មកវUញ
ゐន។ ការខាតបង់ﾑើការរថយចុះតំ┘の ┧のてវនទទួលស�ាល់
តាមចំនួនលំﾘៀងតំ┘のចុះបF�ី┐の┨のព�ーះ ﾈៀប ជាមួយ
តំ┘のヴのលអាច┭のង់ゐនមកវUញ ┪のសិនﾊើតំ┘のចុះបF�ីធំ
ជាងតំ┘のヴのលអាច┭のង់មកវUញゐន។ តំ┘のヴのលអាច┭のង់
ゐនមកវUញ គឺជាតំ┘のមួយណាヴのលខ�ស់ជាងរវាងតំ┘のទីផ�ារ
┐の┨のព�ーះ ដក ចំណាយﾀើម�ីលក់ និងតំ┘のកំពុង┺のើ
★のស់។

ការខាតបង់ヴのលបណGាលមកពីការរថយចុះតំ┘の┐の┨のព�
សកម�មិនデのនហិរF�វត�< ┧のてវបានដាក់ចូលជា ចំណាយ÷
ក�<ងគណនីលទ�ផល÷ក�<ងការUយបរUｻ�のទヴのលវាｶើតﾗើង។ 
ការកាត់＠のប＊�のាស┐のការខាត បង់ បណGាលមកពីការ
ថយចុះតំ┘の ┧のてវゐនទទួលស�ាល់÷ក�<ងកំរUតតំ┘のヴのល
÷សល់ ヽយមិនﾑើស ពីតំ┘のក�<ងបF�ីヴのលបានកំណត់ 
ដកសំវUធានធននិងរYលស់ヴのលមុនﾌのលទទួលស�ាល់ការខាត
បង់ﾉのះ។

2012
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2.21 ពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ 

ចំណាយពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញសំរាប់ការUយបរUｻ�のទ រួមមាន ពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ┐のការUយបរUｻ�のទ និង ពន�‖ង±ការUយបរUｻ�のទ■のយ។ ពន�┧のてវゐ
នទទួលស�ាល់ជាចំណាយក�<ងរゐយការណ៍លទ�ផល ﾑើក パのងゴのខ�ង់មួយចំនួន┧のてវゐនកត់＠のヽយផ�ាល់±ﾑើមូលនិធិម�ាស់ភាគហុ៊ន 
÷ក�<ងករណីﾉのះ ចំណាយ ពន�┧のてវゐនកត់＠の÷ក�<ងមូលនិធិម�ាស់ភាគហុ៊ន។  ពន�∋のពីពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ ┧のてវゐនកត់＠のជា ចំណាយ┪のតិបត�ិការ។

2.22 ភាគីសម�័ន�ញាត�ិ

ភាគីនីមួយៗ┧のてវបានសំគាល់ជាសម�័ន�ញាត�ិរវាងគ�ា ល�ឹកណាភាគីណាមួយអាច┧のとត＠のភាគីមួយﾇៀត ឬ អាចជះឥទ�ិពលﾑើភាគីមួយﾇៀត 
ក�<ងﾕのចក�ីសំﾐのចចិត�ﾑើកិច�┪のតិបត�ិការហិរF�វត�< និងកិច�┪のតិបត�ិការ អាជីវកម�។

ក�<ង┡のបខ័ណ�┐のច�ាប់ស�ីពី┢のឹះស�ានធនាគារនិងហិរF�វត�< និយមន័យ┐のសម�័ន�ញាត�ិរាប់បF�=លបុគ�លទាំង ឡាយヴのលកាន់កាប់ヽយផ�ាល់ 
ឬヽយ┪の‖ល 1០ ភាគរយយ៉ាងតិច┐のﾀើមទុន ឬសិទ�ិ―ះ¨�ត ﾖើយរាប់បF�=លបុគ�លណាヴのលចូលរួមក�<ងការអភិបាល, ការដឹកនាំ, ការ┢のប់┢のង 
ឬការ┧のとតពិនិត�┒�のក�<ង របស់ធនាគារ។

2.23 តួﾑのខ┺のៀបﾈៀប

តួﾑのខ┺のៀបﾈៀប ﾊើសិនជាចាំបាច់ គឺ┧のてវﾈ�ើចំណាត់ថ�ាក់ﾗើងវUញ ﾀើម�ីស┬のប±នឹងការបក◎のយ÷ ក�<ងការUយបរUｻ�のទ។

3.   ការវUនិឆ�យ័ និង ការប៉ាន់┪のមាណﾑើគណﾉのយ�

ការប៉ាន់┪のមាណ និងការវUនិច�័យ ┧のてវបានﾈ�ើការវាយតំ┘のជាបន�បន�ាប់ ダ;のកﾑើបទពិ“ធន៍កន�ងមក និងកត�ាﾋ�のងៗ 
ដូចជាការរYពឹងទុកនូវﾖのតុការណ៍នាﾌのលអនាគត ヴのលｸのｽឿថាមានភាពសមﾖのតុផល ±តាមកាលៈﾇのសៈﾋ�のងៗ។ ធនាគារﾈ�ើការប៉ាន់┪のមាណ 
និងសន�ត់ヴのលប៉ះពាល់ដល់តំ┘の┨のព�សកម� និង┨のព�អកម� ヴのលបានរាយការណ៍ពាក់ព័ន� នឹងﾌのលអនាគត។ តាមនិយមន័យ លទ�ផល┐のការប៉ាន់ 
┪のមាណគណﾉのយ� ក┬のសមមូល±នឹងលទ�ផលជាក់プ�のង ヴのលពាក់ព័ន�ណាស់។ ការប៉ាន់┪のមាណ និង សន�ត់±ﾑើហនិភ័យជាសារវន�័ 
ヴのលបណGាល）យមានការﾜのត┬のてវធំដុំ ចំ／ះតំ┘のក�<ងបF�ីヴのល÷ សល់┐の┨のព�សកម� និង┨のព�អកម�÷ក�<ងឆ�ាំហិរF�វត�<បន�ាប់ 
និង┧のてវបានﾈ�ើការពិភាក�ាដូចខាង■のម ៖

(ក) ការខាតបង់ﾑើការអន់ថយ ┐のឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន

ធនាគារ┧のてវបានតំរូវ）យ゛រពតាមការゾのងヰのកចំណាត់ថ�ាក់ឥណទាន និងសំវUធានធន តាម┪のកាសﾑのខ ធ7-០9-០74.┪の.ក. ចុះ┍�のទី 25 ﾝの កុម�ៈ ឆ�ាំ 2០០
9 ស�ីពីការゾのងヰのកចំណាត់ថ�ាក់┨のព�សកម� និង សំវUធានធន÷ក�<ងធនាគារ និងវUទ�ាស�ានហិរF�វត�< ヴのលｻのញヽយធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា។ ធនាគារជាតិ 
┐のកម�<ជា តំរូវ）យធនាគារពាណិជ�ទាំងឡាយﾈ�ើចំណាត់ថ�ាក់ឥណទាន បុﾐの┪のទាន និង┨のព�សកម�┪のហាក់ ┪のベのលរបស់ខ�>ន ជា 5 ថ�ាក់ 
ﾖើយកំរUតអប�បរមា┐のសំវUធានធនជាក់លាក់តាមបទបF�ត�ិ ┧のてវបានﾈ�ើﾗើង ヽយអា┭の័យﾑើការﾈ�ើចំណាត់ថ�ាក់ពាក់ព័ន� 
ヽយមិនគិតដល់┨のព�សកម�ヴのល┧のてវបានដាក់ជាវត�<បF�ាំ។ ក�<ង゛លបំណងゾのងヰのកចំណាត់ថ�ាក់ឥណទាន តំរូវឱ�ធនាគារពិចារណា±ﾑើហានិភ័យ 
និងកត�ាពាក់ព័ន� ទាំងអស់ ヴのលអាចប៉ះពាល់ដល់លទ�ភាពសងរបស់ “អ�កខ�ី” ។ 

(ខ) ពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ

ពន�┧のてវបានｸのគណនា តាមមូលដ�ានបំណក◎のយបច�<ប�ន�┐のបទបF�ត�ិពន�ដារ។ 〆ះជាយ៉ាងណាក៏ヽយ បទបF�ត�ិទាំងអស់ﾉのះ 
មានការផ�ាស់ប�=រពីមួយ£の±មួយ£の ﾖើយការសំﾐのចជាចុង■のយﾑើចំនួនពន� នឹងﾈ�ើﾗើងបន�ាប់ពីមានការ┧のとតពិនិត�ចុង■のយヽយអាជ�ាធរពន�ដារ។

÷ﾌのលヴのលលទ�ផលពន�ចុង■のយ ខុសគ�ាពីចំនួនヴのលបានកត់＠のពីដំបូងភាពលំﾘៀងﾉのះ នឹងﾈ�ើ）យ ប៉ះពាល់ដល់ពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ 
និងសំវUធានធនﾑើពន�ពន�ារ÷ក�<ងការUយបរUｻ�のទហិរF�វត�<ヴのលការ កំណត់ពន�បានﾈ�ើﾗើង។

ពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ┐のការUយបរUｻ�のទ គឺជាពន�ヴのល┧のてវゐនគណនា
តាមមូលដ�ាន★のក់ចំﾄのញជាប់ពន� ヽយគណនា តាមអ＠のពន�
ជាធរមាន ឬអ＠のពន�ヴのលគិតថាជាធរមាន÷┍�のបិទបF�ី ヽយ
អនុ…ម± តាមច�ាប់ពន�ដា┐のកម�<ជា ។

ពន�‖ង±ការUយបរUｻ�のទ■のយ ┧のてវゐនគណនាヽយ┺のើវUធី
សា┭の�┨のព�អកម� ±ﾑើភាពលំﾘៀងជា ប〃ぶះអាសន� រវាង
មូលដ�ានគិតពន�┐のត┕�の‖ង┐の┨のព�សកម�និងអកម� ﾈៀបនឹងតំ┘の
ヴのលゐនរាយ ការណ៍ ក�<ងរゐយការណ៍ហិរF�វត�<។ ត┕�のヴのលゐន
កំណត់ចំ／ះពន�‖ង±ការUយបរUｻ�のទ■のយមាន មូលដ�ានﾑើការ
ព�ាករណ៍ ﾑើការសំﾐのចゐន ឬការទូទាត់┐のត┕�の‖ង┐の┨のព�សកម�
 និងអកម�ヽយ┺のើ អ＠のពន�ヴのលゐនកំណត់÷┍�のបិទបF�ី។

ពន�សកម�‖ង±ការUយបរUｻ�のទ■のយ ┧のてវゐនទទួលស�ាល់ゴのក�<ង
ករណីヴのលរYពឹងថា នឹងមានលទ�ផលចំﾄのញជាប់ពន�នាﾌのលអនាគត 
ﾀើម�ីកាត់កងជាមួយពន�សកម�‖ង±ការUយបរUｻ�のទ■のយーះ។ 
ពន� សកម�‖ង±ការUយបរUｻ�のទ■のយ ┧のてវゐនកាត់បន�យក�<ង
ករណីヴのលパのងមានការរYពឹងថា អត�┪の‖ជន៍ ពន�ーះអាចនឹង
┺のើ★のស់ゐនﾇៀត។

2012
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 4.  សាច់★のក់

                                 2012 2011

សាច់★のក់ក�<ង┇の 9,411,922 37,600,628       9,501,490 

ខ�ង់សាច់★のក់កំពុង┪のមូល 535,573 2,139,615          134,925 

9,947,495 39,740,243 9,636,415

                                2012 2011

★のក់បﾙ�ើ÷ធនាគា
គណនីចរន� ៖

ធនាគារជាតិកម�<ជា 4,238,974 16,934,701 3,743,082

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា 193,223 771,926 516,000

ធនាគារ ﾘのសីុលីដា 30,488 121,800 95,838

ធនាគារ Singapore Corporation Limited  4,387 17,526 4,387

ធនាគារ កម�<ជាសាធារណៈ 784 3,132 784

4,467,856 17,849,085 4,360,091

គណនីសន�ំ ៖
ធនាគារ ﾘのសីុលីដា 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 2011

គណនីមានកាលកំណត់ ៖
ធនាគារ BIDC 28,119,141 112,335,968 10,500,000

ធនាគារ ﾘのសីុលីដា 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 -

Sathapana limited 500,000 1,997,500 -

300,000 1,198,500 -

280,000 1,118,600 -

VisionFund 150,000 599,250 -

ធនាគារ សហពាណិជ� 58,186 232,453 58,186

ធនាគារ ពាណិជ�ភ�ﾌំのញ - - 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

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

5.   សមតុល�ជាមួយធនាគារនិង┢のះឹស�ានហិរF�វត�<ﾋ�のងﾇៀត

★のក់បﾙ�ើ÷ធនាគារ∋の┪のﾇのស ៖

2012
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ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

(ក) ★のក់បﾙ�ើ និង ★のក់តំកល់ខាងﾑើ ┧のてវゐនﾈ�ើការវUភាគដូចខាង■のមៈ

(i) វUភាគតាមកាលកំណត់ ៖

        2012 2011

ក�<ងអំឡ<ងﾌのលមួយﾝの 5,758,065 23,003,470 22,791,926

ﾑើសពី មួយ ± បីﾝの 503,942 2,013,248 10,500,000

ﾑើសពី បី ± ★のំមួយﾝの 20,266,933 80,966,397 6,000,000

ﾑើសពី ★のំមួយ ± ដប់ពីរខ 22,888,641 91,440,121 8,058,186

49,417,581 197,423,236 47,350,112

(ii) វUភាគតាម┪のﾍのទរូបិយប័ណ� ៖

        2012 2011

ដុល�ាអាﾎのរUក 49,006,024 195,779,066 46,533,584

★のក់ﾐៀល 175,024 699,221 195,400

អ៊BរZូ 156,166 623,883 465,131

┍のបាត 45,604 182,188 51,747

‐ន 20,499 81,894 96,043

ដុល�ាសំាងហ�ាពួរ 14,264 56,984 8,207

49,417,581 197,423,236 47,350,112

2012 2011

% %

★のក់បﾙ�ើ÷┢のឹះស�ានហិរF�វត�< 5.00 - 8.15 -

★のក់បﾙ�ើ÷ធនាគារក�<ង┪のﾇのស 0.02 - 5.00 0.05 - 4.50

★のក់បﾙ�ើ÷ធនាគារ∋の┪のﾇのស 0.00 - 0.95 0.00 - 0.60

6. ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជន

         2012 2011

ឥណទានពាណិជ�កម�៖
ឥណទានរយៈﾌのលビのង 103,313,457 412,737,261 62,589,676

ឥណទានរយៈﾌのលខ�ី 12,138,078 48,491,622 11,519,378

ឥណទានﾑើសសមតុល� 22,531,004 90,011,361 17,539,413

ឥណទានសំរាប់┺のើ★のស់៖
ផ�ះ 1,760,037 7,031,348 181,094

រថយន�
បុគ�លិក

670,304 2,677,864 772,214

715,176 2,857,128 459,331

ប័ណ�ឥណទាន 174,413 696,780 63,781

141,302,469 564,503,364 93,124,887

(962,860) (3,846,626) (798,832)

សំវUធានធនទូ±សំរាប់ឥណទានអាចបាត់បង់ (**)
សំវUធានធនជាក់លាក់សំរាប់ឥណទានអាចបាត់បង់ (*)

(1,354,493) (5,411,200) (869,566)

138,985,116 555,245,538 91,456,489

(ខ) តាមអ＠のការ★のក់ (ក�<ងមួយឆ�ាំ )

2012
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ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

          2012 2011

សមតុល�÷ﾀើមការUយបរUｻ�のទ 798,832 3,191,334       297,411 

សំវUធានធនក�<ងការUយបរUｻ�のទ 261,079 1,043,011      629,186 

ការ┪のមូលមកវUញក�<ងការUយបរUｻ�のទ
ការលុប｀លបំណべលក�<ងការUយបរUｻ�のទ

(85,557) (341,800)   (127,765)

(11,494) (45,919)               -   

សមតុល�÷ចុងការUយបរUｻ�のទ 962,860 3,846,626      798,832 

(**) ចលនាក�<ងខ�ង់សំវUធានធនទូ±ﾑើឥណទានជាប់សង�័យនិងបាត់បង់ មានដូចត± ៖

         2012 2011

សមតុល�÷ﾀើមការUយបរUｻ�のទ 869,566 3,473,916      715,961 

សំវUធានធនក�<ងការUយបរUｻ�のទ 572,508 2,287,169      342,969 

ការ┪のមូលមកវUញក�<ងការUយបរUｻ�のទ
ការលុប｀លបំណべលក�<ងការUយបរUｻ�のទ

(87,581) (349,885)     (113,215)

- -  (76,149)

សមតុល�÷ចុងការUយបរUｻ�のទ 1,354,493 5,411,200 869,566

ការវUភាគបゼ�のមﾑើគណនីការ）យខ�ីចងការនិងបុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជន មានដូចត± ៖

(ក) វUភាគតាមកាលកំណត់សង ៖

         2012 2011

ក�<ងកំឡ<ងﾌのលមួយﾝの 5,496,691 21,959,281 1,268,823 

ﾑើសពីមួយ±បីﾝの 4,549,330 18,174,573 9,783,927 

ﾑើសពីបីﾝの±★のំមួយﾝの 8,064,699 32,218,473     7,764,175 

ﾑើសពី★のំមួយﾝの±មួយឆ�ាំ 18,975,511 75,807,166   15,760,540 

ﾑើសពីមួយឆ�ាំ±បីឆ�ាំ
ﾑើសពីបីឆ�ាំ±★のំឆ�ាំ
ﾑើសពី★のំឆ�ាំ

23,149,007 92,480,283   14,724,309 

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

(*) ចលនាក�<ងខ�ង់សំវUធានធនជាក់លាក់ﾑើឥណទានជាប់សង�័យនិងបាត់បង់ មានដូចត± ៖

2012



5150

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

(ខ) ការវUភាគតាមចំណាត់ថ�ាក់ឥណទាន ៖

         2012 2011

ឥណទានធម�តា ៖  (ចំណាត់ថ�ាក់ ﾗើងវUញ)
- មានវត�<ធានា (*) 133,189,625 532,092,552 86,894,856

- ពុំមានវត�<ធានា (**) 2,259,473 9,026,595 61,588

ឥណទានឃ�ាំﾎើល ៖
- មានវត�<ធា 2,328,476 9,302,262 2,982,210

- ពុំមានវត�<ធានា - - -

ឥណទាន■のមស�ង់ដារ ៖
- មានវត�<ធានា 2,955,012 11,805,273 2,945,838

- ពុំមានវត�<

- មានវត�<ធានា
- ពុំមានវត�<

- មានវត�<ធានា
- ពុំមានវត�<

- - -

ឥណទានជាប់សង�័យ ៖
531,937 2,125,088 240,395

3,826 15,285 -

ឥណទានបាត់បង់ ៖
34,120 136,309 -

- - -

141,302,469 564,503,364 93,124,887

(**) ឥណទានヴのលគ�ានវត�<ធានាគឺតំណាង）យឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន±）យអតិថិជនヴのលធានា ヽយតតិយជន។ 

(គ) វUភាគតាមវត�<ធានា ៖ 

         2012 2011

មានវត�<ធានា 139,039,170 555,461,484 93,063,299

ពុំមានវត�< 2,263,299 9,041,880 61,588

141,302,469 564,503,364 93,124,887

(ឃ) វUភាគតាម┪のﾍのទរូបិយប័ណ� ៖

2012 2011

ដុល�ាអាﾎのរUក 141,302,469 564,503,364 93,124,887

(ង) វUភាគតាមការស�ាក់÷ ៖ 

2012 2011

និវាសនជន 141,297,908 564,485,143   92,974,887 

អនិវាសនជន 4,561 18,221   150,000 

141,302,469 564,503,364   93,124,887

(*) ឥណទានヴのលមានវត�<ធានា គឺតំណាង）យឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន±）យអតិថិជនヴのលដាក់ បF�ំានូវប�ង់រWង ប�ង់ទន់ ┨のព�ចល័ត និង សាច់★のក់ 
┪のベのល 87%, 6%, 4% និង 1% ┐のឥណទានតាមលំដាប់លំヽយ។ ប�ង់ទន់ គឺជាវUF�ាបនប័┧の ヴのលｻのញヽយអាជ�ាធរ┭のុក ឬលិខិតﾋ�のរកម�សិទ�ヴのលｻのញ
ヽយﾎのឃំុ ជាជាងប�ង់រWងヴのលចុះបF�ីヽយអង�ភាពចុះបF�ីសូរU‖ដី■のម ច�ាប់ភូមិបាល។ សុពលភាព┐のវUF�ាបនប័┧のបF�ាក់អចលន┨のព� គឺមានលក�ណៈ
ជាយថាﾖのតុ។

2012
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ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

(ច) វUភាគតាមសម�័ន�ភាគី ៖ 

         2012 2011

715,176 2,857,128 459,331

ពុំデのនភាគីសម�័ន�F�ាត�ិ
ភាគីសម�័ន�F�ាត�ិ (បុគ�លិក)

140,587,293 561,646,236 92,665,556

141,302,469 564,503,364   93,124,887

(ឆ) វUភាគតាមダ�のកﾕのដ�កិច� ៖ 

         2012 2011

លក់ដុំ និងលក់រាយ 41,287,147 164,942,152 28,781,447

ﾕのវាកម� 21,709,113 86,727,906 13,569,681

វUស័យវាយនភ័ណ� 11,958,255 47,773,229 7,555,661

កសិកម� 10,412,213 41,596,791 2,920,247

អចលន┨のព� 8,880,784 35,478,732 904,149

សំណង់ និងការស�ាបនា 7,623,348 30,455,275 9,750,756

សំរាប់┺のើ★のស់ផ�ាល់ខ�=ន 3,192,209 12,752,875 1,500,641

ស�ាប័នហិរF�វត�<
ﾋ�のងៗ

2,700,000 10,786,500 -

33,539,400 133,989,904 28,142,305

141,302,469 564,503,364 93,124,887

(ជ) វUភាគតាមហានិភ័យៈ 

         2012 2011

ហានិភ័យធំ (*) 16,757,499 66,946,209 20,871,064

មិនមានហានិភ័យធំ 124,544,970 497,557,155 72,253,823

141,302,469 564,503,364 93,124,887

(ឈ) វUភាគតាមអ＠のការ★のក់┪のចាំឆ�ាំ ៖ 

2012 2011

% %

ឥណទានﾑើសសមតុល� 6% to 16% 6% to 20%

កម�ី
ហិរF�វត�<ពាណិជ�កម�
ឥណទានបុគ�លិក

4% to 25.2% 4% to 21.6%

10.5% 10% to 12%

5% to 15% 7%   to 12%

(*) ÷ការUយបរUｻ�のទ┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០12 ធនាគារមានហានិភ័យធំជាឯកត�ជន ចំនួនពីរ។ 〆ះបីយ៉ាងណាក៏ヽយ ពុំមានហានិភ័យធំណាមួយ ヴのលមាន
អ＠のﾑើស 1០ ភាគរយ ដូចヴのលបានヰのង ヽយ┪のកាសﾑのខ ធ7-06-226 ｻのញ）យ┺のើ★のស់ヽយធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ÷┍�のទី ០3 ﾝの វUច�ិកា ឆ�ាំ 2០០6 
និង‖ងតាមបំណក◎のយតាម┪のកាសរបស់ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ÷┍�のទី 22 ﾝの មីនា ឆ�ាំ 2០13។

ហានិភ័យធំៗ គឺ┧のてវបានកំណត់■のម┪のកាសｻのញヽយធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ជាឥណទានដុលヽយ រួមការបF�=លគ�ានូវសមតុល�┐のកម�ី និងឥណទាន
ヽយឯកត�ជន ヴのលﾑើសពី 1០ ភាគរយ┐のមូលនិធិផ�ាល់សុទ� ។ ហានិភ័យធំ គឺជាសមតុល�ヴのលខ�ស់ជាង រវាង★のក់ﾀើម ឬកិច�សន�ា÷សល់ជាមួយនិង កម�ី 
ឬកិច�សន�ាヴのលបានអនុម័ត។

2012
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ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

         2012 2011

ចុះបF�ី
មូល┪の័តដល់កាលកំណត់ (*) 26,810,482 107,107,876 24,691,767

26,810,482 107,107,876 24,691,767

         2012 2011

ការ★のក់┧のてវទទួល 2,720,031 10,866,524 1,548,001

ការ★のក់ゐនព�>រទុក (613,227) (2,449,842) (193,798)

┨のព�រWបអូស (*) 478,934 1,913,341 364,981

★のក់បង់មុន 1,269,972 5,073,538 359,303

បុﾐの┪のទាន 181,424 724,789 236,790

ﾋ�のងៗ 573,097 2,289,523 336,135

4,610,231 18,417,873 2,651,412

7.   មូលធនវUនិ‖គ

÷┍�のទី 18 ﾝの កក�ដា ឆ�ាំ 2០11 ធនាគារゐនសំﾐのចចិត� ﾈ�ើការវUនិ‖គ ទឹក★のក់ 25,០០០ ដុល�ាអាﾎのរUក ﾕ�ើនិងភាគហុ៊ន 1% ក�<ង┡のុមហុ៊ន‾�ះ Credit Bureau 
(Cambodia) Co. Ltd (CBC) ﾀើម�ីបｺ�ើត ការUយាល័យចំណាត់ថ�ាក់ឥណទាន÷ក�<ង┫のះរាជាណាច┡のកម�<ជា។ ┡のុមហុ៊ន Credit Bureau (Cambodia) Co. Ltd 
(CBC) ┧のてវបានបｺ�ើតﾗើង÷┫のះរាជាណាច┡のកម�<ជា÷┍�のទី 07 ﾝの មិថុនា ឆ�ាំ 2011 ヽយមានបF�ីការពាណិជ�កម�ﾑのខ Co-1310/2011 ヴのលផ�ល់ヽយ
┡のសួងពាណិជ�កម� នឹងヴのល មានមូលធនចុះបF�ី 2,5០០,០០០ ដុល�ាអាﾎのរUក។ ការវUនិ‖គ┧のてវបានﾈ�ើﾗើងﾑើមូលដ�ាន┐のកិច�សន�ា រវាងសមាជិកទាំងអស់
┐のសមាគមធនាគារ ÷┍�のទី ០4 ﾝの តុលា ឆ�ាំ 2០1០ ヴのលតំរូវ）យ សមាជិកជាធនាគារនីមួយៗ ទិញភាគហុ៊នﾉのះយ៉ាង”ចណាស់ 1 ភាគរយ┐のភាគហុ៊ន
┡のុមហុ៊ន។ ទឹក ★のក់វUនិ‖គ ចំនួន 25,០០០ ដុល�ារអាﾎのរUកﾉのះ មិនមានការ★のក់ﾇの។ 

÷┍�のទី 31 ﾝの  ធ�= ឆ�ាំ 2០12 ធនាគារゐនﾈ�ើការវUនិ‖គទឹក★のក់ 588 ដុល�ាអាﾎのរUកបゼ�のម ក�<ង ┡のុមហុ៊ន‾�ះ Credit Bureau (Cambodia) Co. Ltd.

8.   មូល┪のត័វUនិ‖គ

(*) ヽយសារゴのភាពﾑើស┐のសាច់★のក់ទំﾉのរ ធនាគារゐនសំﾐのចﾈ�ើវUនិ‖គចំゲのក┐のសាច់★のក់ヴのល ﾑើស ヽយទិញមូលប័┧のពី┡のុមហុ៊នﾋ�のងៗ 
ﾖើយ┧のてវゐនកំណត់ជាមូល┪の័តដល់កាលកំណត់។ ធនាគារ មានបំណងកាន់កាប់មូលប័┧のទាំងﾉのះ ក�<ង゛លបំណងﾀើម�ី┢のប់┢のងស�ានភាពសាច់★のក់
របស់ធនាគារ នឹងヴのលអាច┧のてវゐនលក់÷ﾌのលមានតំរូវការសាច់★のក់ចាំゐច់ ឬការ╇の┪のとលអា＠のការ★のក់ ឬតំ┘の មូលធន។

9.   ┨のព�សកម�ﾋ�のងﾇៀត

(*) ទាំងﾉのះតំណាងឱ�┨のព�បF�ាំឥណទានអា┡のក់ ヴのលゐនរWបអូសក�<ងដំﾄើរការ┪のតិបត�ិការរបស់ ធនាគារ។ ┨のព�សកម�ヴのលゐនរWបអូសទាំងﾉのះ┧のてវゐន
កត់＠の÷ក�<ងតំ┘のសមមូល±នឹងតំ┘のរបស់ ★のក់ﾀើមឥណទាន ヴのល÷សល់÷ក�<ងបF�ី បូកជាមួយការ★のក់ヴのល┧のてវទទួល។ តាម゛លការណ៍ ゲのនាំ
របស់ធនាគារជាតិﾑのខ ធ7-០1-186 ┨のព�សកម�ទាំងﾉのះមិន┧のてវゐនរក�ាទុក សំរាប់ប┼のើដល់゛ល បំណង┪のតិបត�ិការរបស់ធនាគារﾗើយ គឺក�<ង゛លបំណង
សំរាប់លក់｀ល ﾀើម�ី┭のង់ចំនួន★のក់ﾀើម ヴのល÷សល់ ÷ក�<ងការUយបរUｻ�のទ ដប់ពីរﾝの ヴのលゐនអនុF�ាត។ តំ┘の┨のព�សកម�ヴのលゐនទទួលស�ាល់ ﾑើស
ពីតំ┘のヴのល÷សល់បូកជាមួយ┍�のលក់｀ល នឹង┧のてវបានទទួលស�ាល់ជាការចំﾄのញ┐のការលក់ ┨のព�សម�ត�ិរWបអូស បន�ាប់ពីទូទាត់រួច┭のបតាមកិច�សន�ា
រវាងឯក�ជនអ�កខ�ី និងធនាគារ។

គិតមក┧のឹម┍�のｻのញរゐយការណ៍ﾉのះ ┨のព�បF�ាំឥណទានអា┡のក់ ヴのលゐនរWបអូស នឹងកាន់កាប់ヽយធនាគារ ក�<ងឆ�ាំ 2010 មានត┕�の 156.401 ដុល�ាអាﾎのរUក 
និងក�<ងឆ�ាំ2012 មានត┕�の 322.533 ដុល�ាអាﾎのរUក។ ┨のព� បF�ាំឥណទានអា┡のក់ヴのលゐនរWបអូសទាំងអស់ﾉのះ មិនទាន់┧のてវゐនលក់ｻのញﾇの។ ការរក�ាទុក┨のព�
សកម� ヴのលゐនរWបអូសទាំងﾉのះ ﾑើលពីរយៈﾌのលអនុF�ាត ┧のてវゐនអនុម័ត ヽយធនាគារជាតិ ÷┍�のទី 08 ﾝの វUច�ិកា ឆ�ាំ 2012 ក�<ង゛លបំណងដាក់លក់ ﾀើម�ី
┭のង់ចំនួន★のក់ﾀើមヴのល÷សល់មកវUញ ÷ការUយបរUｻ�のទខាង មុខ។

2012
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ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល
ដុល�ាអាﾎのរUក ពាន់ﾐៀល

         2012 2011

★のក់តំកល់លក�ន�ិកៈ       3,600,000 14,382,000       3,600,000 

★のក់បំរុងកាតព�កិច� 28,484,884 113,797,112     18,936,160 

32,084,884 128,179,112 22,536,160

2012 2011

★のក់តំកល់លក�ន�ិកៈ 0.18% to 0.20%

ភាគរយ ភាគរយ
0.11% to 0.13%

8 ភាគរយ┐の ★のក់បំរុងកាតព�កិច�ជារូបិយប័ណ�បរﾇのស 0% 0%

4 ភាគរយ┐の ★のក់បំរុងកាតព�កិច�ជារូបិយប័ណ�បរﾇのស 0.10% to 0.14% 0.09% to 0.16%

                                                  System software

┍�のﾀើម
នា┍�のទី 01 មករា 2012       1,978,559 7,904,343

ទិញបゼ�のម - -

នា┍�のទី 31 ធ�= 2012       1,978,559 7,904,343

រYលស់បង�រ
នា┍�のទី 01 មករា 2012          181,488 725,045

ទាយជ�ទានក�<ងការUយបរUｻ�のទ 121,380 484,912

នា┍�のទី 31 ធ�= 2012 302,868 1,209,957

ត┕�のﾑើបF�ី
នា┍�のទី 31 ធ�= 2012 1,675,691 6,694,386

នា┍�のទី 31 ធ�= 2011       1,797,072 

10.        ★のក់តំកល់តាមច�ាប់÷ធនាគារជាតិ

(ក)      ★のក់តំកល់ល

┭のប±តាមបទបF�ត�ិ┐の┪のកាសរបស់ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ﾑのខ ធ7-០1-136 ចុះ┍�のទី 15 ﾝの តុលា ឆ�ាំ 2001, ធនាគារ┧のてវរក�ា÷ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា 
នូវ★のក់តំកល់លក�ន�ិកៈចំនួន 1០ ភាគរយ┐のﾀើមទុន។ ★のក់តំកល់ﾉのះ មិនសំរាប់┺のើ★のស់ក�<ង┪のតិបត�ិការ┪のចាំ┍�のរបស់ធនាគារﾇの គឺនឹង┧のてវ┪のគល់）យ
ធនាគារ វUញ ÷ﾌのលヴのលធនាគារស�័┢のចិត�បF�ប់┪のតិបត�ិការរបស់ខ�>ន÷ក�<ង┪のﾇのសកម�<ជា។

(ខ)   ★のក់បំរុងកាតព�កិច�ៈ

★のក់បំរុងកាតព�កិច�ﾑើ★のក់បﾙ�ើ÷ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ┧のてវ┭のប±នឹងបទបF�ត�ិរបស់ធនាគារជាតិ┐の កម�<ជា ﾑのខ ធ7-០9-០2០ ចុះ┍�のទី 26 មករា 
ឆ�ាំ 2០០9។ ┪のកាសខាងﾑើតំរូវ）យធនាគាររក�ាទុក÷ ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា នូវ★のក់បំរុងកាតព�កិច�ﾑើ★のក់បﾙ�ើអតិថិជន និង ការសំុខ�ីចងការ
ﾋ�のងៗ ±តាម សមតុល�┪のចាំ┍�のឱ�មានយ៉ាង”ចណាស់ 8 ភាគរយជា★のក់ﾐៀល និង 12 ភាគរយជារូបិយប័ណ� បរﾇのស។ 

(គ)   តាមអ＠のការ★のក់ (ក�<ងមួយឆ�ាំ)

11.          ┨のព�សកម�អរូបី

2012



12.  អចលន┨のព�

 ﾜのលំអអាគារ សំភារៈ ការUយាល័យ និង សង�ារWម យានយន� កំព�=ទ័រ និងឧបករណ៍ ព័ត៌មានវUទ�ា សរុប សរុប

┍�のﾀើម
នា┍�のទី 1 មករា 2០12       865,648            708,057 154,359 741,805 2,469,869 9,867,127

ទិញបゼ�のម
ដកｻのញ

173,638 104,042 32,214 314,459 624,353 2,494,290

- - (16,380) - (16,380) (65,438)

នា┍�のទី 31 ធ�= 2០12 1,039,286 812,099 170,193 1,056,264 3,077,842 12,295,979

រYលស់បង�រ
នា┍�のទី 1 មករា 2០12 328,193 405,235 111,869 278,957 1,124,254 4,491,395

ទាយជ�ទានក�<ងការUយបរUｻ�のទ

ដកｻのញ

166,469 151,906 29,617 204,331 552,323 2,206,530

- - (13,723) - (13,723) (54,823)

នា┍�のទី 31 ធ�= 2០12 494,662 557,141 127,763 483,288 1,662,854 6,643,102

ត┕�のﾑើបF�ី

នា┍�のទី 31 ធ�= 2០12 544,624 254,958 42,430 572,976 1,414,988 5,652,877

នា┍�のទី 31 ធ�= 2០11 537,455 302,822 42,490 462,848 1,345,615 5,375,732

ទាយជ�ទានក�<ងឆ�ាំ 2០11 110,436 131,223 29,070 196,088 466,817 1,864,934
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13.  ★のក់បﾙ�ើអតិថិជន និងធនាគារ 

         2012 2011

អតិថិជន ៖
គណនីចរន� 13,443,365 53,706,243 5,102,018

គណនីសន�ំ 134,056,027 535,553,828 92,879,671

គណនីមានកាលកំណត់ 74,653,324 298,240,029 63,312,924

គណនីកក់ទុក 237,326 948,118 583,283

222,390,042 888,448,218 161,877,896

ធនាគារ ៖
គណនីចរន� 1,560 6,232 26,138

គណនីសន�ំ 840,763 3,358,848 704,771

គណនីមានកាលកំណត់ 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

ក) ការវUភាគបゼ�のមអំពី★のក់បﾙ�ើមានដូចខាង■のម ៖

         2012 2011

(i)  វUភាគតាមកាលកំណត់សង ៖
 ក�<ងរយៈﾌのលមួយﾝの 154,518,469 617,301,284 112,050,200

 ﾑើសពីមួយﾝの±បីﾝの 11,143,044 44,516,461 15,115,962

 ﾑើសពីបីﾝの±★のំមួយﾝの 26,996,464 107,850,874 15,106,820

 ﾑើសពី★のំមួយﾝの±ដប់ពីរﾝの 19,974,708 79,798,958 15,536,414

 ﾑើសពីមួយឆ�ាំ 11,599,680 46,340,721 7,799,409

224,232,365 895,808,298 165,608,805

(ii)  វUភាគតាម┪のﾍのទអតិថិជន ៖
 ឯកត�ជន 168,692,772 673,927,624 120,621,863

 សហ£のស 53,697,271 214,520,598 41,256,034

 ធនាគារ 1,842,322 7,360,076 3,730,908

224,232,365 895,808,298 165,608,805

(iii) វUភាគតាមការស�ាក់÷ ៖
 និវាសនជន 217,588,085 869,264,400 158,872,257

 អនិវាសនជន 6,644,280 26,543,898 6,736,548

224,232,365 895,808,298 165,608,805
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         2012 2011

(iv) វUភាគតាម┪のﾍのទរូបិយប័ណ� ៖
 ដុល�ាអាﾎのរUក 223,877,677 894,391,320 165,235,356

 ★のក់ﾐៀល 337,639 1,348,868 365,472

 ﾋ�のងៗ 17,049 68,110 7,977

224,232,365 895,808,298 165,608,805

(v)  វUភាគតាមសម�័ន�ភាគី ៖
 សម�័ន�ភាគី 228,179 911,575 754,237

 ពុំデのនសម�័ន�ភាគី 224,004,186 894,896,723 164,854,568

224,232,365 895,808,298 165,608,805

ខ) គណនីសន�ំ និង គណនីមានកាលកំណត់ ទទួលបានការ★のក់ដូចខាង■のម ៖

2012 2011

 %  % 

គណនីសន�ំ 0.75 1.00

គណនីមានកាលកំណត់  2.50 to 8.50 4.70 to 8.50 

គ) គណនីកក់ទុក មិនទទួលបានការ★のក់ﾗើយ ﾖើយ┧のてវゐនរក�ាទុកជាបន�ាត់ពាណិជ�កម� និងលិខិត ធានាចំ／ះអថិជន។ 

14. សំវUធានធនពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ

         2012 2011

សមតុល�÷ﾀើមការUយបរUｻ�のទ 13,389 53,489 9,775

សំវUធានធនក�<ងការUយបរUｻ�のទ 819,177 3,272,614 467,704

ការ┺のើ★のស់ពន�ខាត‖ងពីឆ�ាំមុនៗ (443,487) (1,771,731) (302,894)

ពន�បានបង់ក�<ងការUយបរUｻ�のទ (203,488) (812,934) (161,196)

185,591 741,438 13,389

15. ┨のព�អកម�ﾋ�のងៗ 

         2012 2011

ការ★のក់┧のてវបង់ﾑើ★のក់បﾙ�ើ 2,449,469 9,785,629      1,410,128 

ចំណាយ┧のてវបង់ 39,148 156,396         121,989 

ពន�កាត់ទុក┧のてវបង់ﾋ�のងៗ 190,818 762,318         221,535 

ﾋ�のងៗ 121,311 484,638           18,318 

2,800,746 11,188,981 1,771,970
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16. ﾀើមទុន

         2012 2011

សមតុល�÷ﾀើមការUយបរUｻ�のទ 36,000,000 143,820,000 36,000,000

សមតុល�÷ចុងការUយបរUｻ�のទ 36,000,000 143,820,000 36,000,000 

         2012          2011

ភាគហុ៊នកាន់កាប ភាគហុ៊នកាន់កាប

% %

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

17. ចំណぺលការ★のក់

        2012 2011

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន±អតិថិជន 12,897,862 51,526,959 10,144,078

★のក់បﾙ�ើ÷ធនាគារនានា ៖
ធនាគារក�<ង┭のុក 1,651,028 6,595,856 400,015

ធនាគារជាតិកម�<ជា 16,240 64,879 10,926

មូល┪の័តវUនិ‖គ 2,861,190 11,430,454 2,552,213

17,426,320 69,618,148 13,107,232

18. ចំណាយការ★のក់

ចំណាយការ★のក់ｶើតﾗើង÷ ﾑើ★のក់បﾙ�ើរបស់អតិថិជនជា ធនាគារ និងមិនデのនធនាគារ ។

         2012 2011

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
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÷ក�<ងការUយបរUｻ�のទ ចប់┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2012 ﾀើមទុនលក�ន�ិកៈヴのលចុះបF�ីរបស់ធនាគារ គឺមានចំនួន 36,000 ភាគហុ៊ន ក�<ងមួយហុ៊នមានតំ┘の 1,000 
ដុល�ាអាﾎのរUក។ ﾀើមទុនលក�ន�ិកៈរបស់ធនាគារ គឺចំនួន 36 លាន ដុល�ាអាﾎのរUក សមមូលនឹង 150 ពាន់លានﾐៀល ÷┍�のបｺ�ើនﾀើមទុន ទី 29 ﾝの កF�ា ឆ�ាំ 2010 
┧のてវបានអនុម័តヽយ ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជាヽយダ;のក± តាមបទបF�ត�ិតំរូវヽយ┪のកាសﾑのខ ធ7-08-193 ចុះ┍�のទី 19 ﾝの កF�ា  ឆ�ាំ 2008 ヴのលតំរូវ）យ 
មានﾀើមទុនអប�បរមាយ៉ាងតិច 150 ពាន់លានﾐៀល។ ចំនួនភាគហុ៊នទាំងអស់┧のてវゐនបង់┢のប់ចំនួន ヽយម�ាស់ភាគហុ៊ន ដូចបង�ាញខាង■のម ៖

ការផ�ាស់ប�=រម�ាស់ភាគហុ៊ន ┧のてវゐនអនុមត�ិヽយធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ÷┍�のទី 08 ﾝの វUច�ិកា ឆ�ាំ 2012 នឹង ﾜの╇のលក�ន�ិកៈរបស់ធនាគារ ┧のてវゐនអនុមត�ិヽយ
┡のសួងពាណិជ�កម� ÷┍�のទី 26 ﾝの កុម�ៈ ឆ�ាំ 2013។

ចំនួនភាគហុ៊នក�<ងមួយហុ៊ន 
មានតំ┘の 1,000 

ចំនួនភាគហុ៊នក�<ងមួយហុ៊ន 
មានតំ┘の 1,000 

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក

2012



19.  ចំណぺលﾑើ“ហុ៊យ និងក』のｽើងសារ 

         2012 2011

ចំណぺលﾑើ“ហុ៊យ និងក』のｽើងសារ ៖
ក』のបានពីកិច�សន�ាឥណទាន 1,296,339 5,178,874 922,329

ﾕのវាប �`のរសាច់★のក់ (ក�<ង ឬ ∋の┪のﾇのស) 724,059 2,892,616 607,160

ទិដ�កា និង ប័ណ�ឥណទាន 728,659 2,910,993 470,646

ទូរសារ, ទូរស័ព�, ﾅのលិច 79,235 316,544 73,610

ក』のﾋ�のងៗﾇៀត 143,177 571,992 105,372

2,971,469 11,871,019 2,179,117

ចំណាយﾑើ“ហុ៊យ និងក』のｽើងសារ (68,432) (273,386) (82,801)

2,903,037 11,597,633 2,096,316

20.  ចំណぺលពី┪のតិបត�កិារﾋ�のងៗ 

         2012 2011

ចំﾄのញពីការលក់មូល┪の័តវUនិ‖គ 391,390 1,563,603 155,496

ចំﾄのញពីអា＠のប�=រ ★のក់-សុទ� 98,163 392,161 87,450

ចំណぺលﾋ�のងៗ 33,355 133,253 46,106

522,908 2,089,017 289,052

21.  ﾊៀវត� និង“ហុ៊យបុគ�លិកដ┎のﾇៀត

         2012 2011

★のក់ﾊៀវត� 2,602,008 10,395,022 1,987,484

“ហុ៊យបុគ�លិកដ┎のﾇៀត 141,564 565,548 82,013

2,743,572 10,960,570 2,069,497

22.  ចំណាយﾑើ┪のតិបត�កិារﾋ�のងៗ

         2012 2011

706,414 2,822,124 567,864

“ហុ៊យទំនាក់ទំនង និងផ�ព�ផ�ាយពាណិជ�កម�
ចំណាយﾑើការជួលការUយាល័យ 

585,141 2,337,638 966,213

ចំណាយﾑើប័ណ� 462,807 1,848,914 367,833

ចំណាយﾑើការជួសជុល និងザのទាំ 263,161 1,051,328 258,122

“ហុ៊យទឹកﾍ�ើង
ចំណាយសម�ារៈផ�ត់ផ�ង់

234,059 935,066 176,228

234,556 937,051 183,051

“ហុ៊យﾑើអាជ�ាប័ណ� 187,685 749,802 135,214

“ហុ៊យﾑើការទំនាក់ទំនង 150,786 602,390 139,884

ចំណាយﾑើការ┺のើ★のស់យានយន� 132,568 529,609 103,950

“ហុ៊យﾈ�ើដំﾄើរ និង កំសាន� 112,299 448,635 85,956

“ហុ៊យវUជ�ាជីវៈ 68,193 272,431 86,690

ចំណាយធានារZាប់រង 21,027 84,003 6,166

ចំណាយﾋ�のងៗ 695,427 2,778,230 111,001

3,854,123 15,397,221 3,188,172
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23.  រYលស់ﾑើអចលន┨のព�

                       2012 2011

រYលស់ﾑើអចលន┨のព� (កំណត់សំគាល់ 12) 552,322 2,206,527 466,817

រYលស់ﾑើ┨のព�សកម�អរូបី (កំណត់សំគាល់ 11) 121,381 484,916 124,445

673,703 2,691,443 591,262

24.  ពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ

         2012 2011

ពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ 819,177 3,272,613 467,704

ពន�ពន�ាﾌのល (174,215) (695,990) (302,894)

644,962     2,576,623 164,810

         2012 2011

4,033,166 16,112,498 2,188,250

ពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញក�<ងអ＠の 20 ភាគរយ

លទ�ផលមុនបង់ពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ៖

806,633 3,222,499 437,650

ខ�ង់ចំណាយមិនអាចកាត់កងゐនតាមច�ាប់សារﾌើពន� 12,544 50,114 30,054

ការ┺のើ★のស់ពន�ខាត‖ងពីឆ�ាំមុនៗ
(2,217,435 ដុល�ាអាﾎのរUក ក�<ងអ＠の 20 ភាគរយ) (443,487) (1,771,732) (302,894)

ពន�ពន�ាﾌのល      269,272     1,075,742 -

ពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ┧のてវបង់÷ដំណាច់ឆ�ាំ      644,962     2,576,623 164,810

(ខ)  ពន�ពន�ាﾌのល

         2012 2011

ពន�ពន�ាﾌのលសកម� - - 443,487

ពន�ពន�ាﾌのលអកម� (269,272) (1,075,743) (319,868)

(269,272) (1,075,743) 123,619
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(ក)  ការﾋ�Mងផ�ាត់រវាងពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ

ធនាគារមានកាតព�កិច�┧のてវបង់ពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ ﾑើចំនួនヴのលធំជាង រវាង 2០ ភាគរយ┐の★のក់ចំﾄのញ ヴのលជាប់ពន� ឬ ★のក់រYヽះពន�ﾑើ★のក់
ចំﾄのញゐនបង់ក�<ងឆ�ាំ ។ 

ការﾋ�Mងផ�ាត់រវាងពន�ﾑើ★のក់ចំﾄのញ┧のてវបានគណនាតាមអា＠の 2០ ភាគរយ ┐のពន�★のក់ចំﾄのញ ヴのល ┧のてវゐនបង�ាញក�<ងគណនី
លទ�ផលដូចﾐៀបរាប់ខាង■のម ៖ 

2012



ចលនាក�<ងខ�ង់ពន�ពន�ាﾌのលមានដូចខាង■のម ៖

ពន�ខាត រYលស់ពﾉ�Lន សរុប

÷┍�のទី 01 ﾝの មករា ឆ�ាំ 2011 746,381 (428,807) 317,574

បូកចូលគណនីលទ�ផល (302,894) 108,939 (193,955)

÷┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2011 443,487 (319,868) 123,619

បូកចូលគណនីលទ�ផល (443,487) 50,596 (392,891)

÷┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2012 - (269,272) (269,272)

25.  ចរន�សាច់★のក់ពីសកម�ភាព┪のតិបត�កិារ

         2012 2011

ចរន�សាច់★のក់ពីសកម�ភាព┪のតិបត�ិការអាជីវកម�

លទ�ផលមុនការផ�ាស់ប�=រទុនចល័ត

4,033,166 16,112,498 2,188,250

និយ័តកម�ចំ／ះ ៖
លទ�ផលមុនបង់ពន�

រYលស់ﾑើអចលន┨のព� (កំណត់សំគាល់ទី 23) 673,703 2,691,443 591,262

សំវUធានធនសំរាប់ឥណទានអាចបាត់បង់ (កំណត់សំគាល់ទី 6) 660,449 2,638,494 731,175

ខាត/(ចំﾉのញ) ﾑើការដកｻのញអចលន┨のព� (5,988) (23,922) -

5,361,330 21,418,513 3,510,687

ការ╇の┪のとល┨のព�សកម� និង អកម� ៖
ការ）យខ�ីចងការនិងបុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជន (48,189,076) (192,515,359) (19,168,153)

មូល┪の័តវUនិ‖គ (កំណត់សំគាល់ទី 8) (2,118,715) (8,464,266) 2,064,866

┨のព�សកម�ﾋ�のងៗ (1,958,819) (7,825,482) (819,441)

★のក់តំកល់តាមច�ាប់÷ធនាគារកណGាល (9,548,724) (38,147,152) (5,516,432)

★のក់បﾙ�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ 58,623,560 234,201,122 43,207,216

┨のព�អកម�ﾋ�のងﾇៀត 1,028,776 4,109,960 481,639

សាច់★のក់បានពី /(┺のើក�<ង)┪のតិបត�ិការអាជីវកម� 3,198,332 12,777,336 23,760,382

ពន�ヴのលបានបង់ (កំណត់សំគាល់ទី 14) (203,488) (812,934) (161,196)

សាច់★のក់សុទ�ពីសកម�ភាព┪のតិបត�ិការអាជីវកម� 2,994,844 11,964,402 23,599,186
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(គ) បF�ាពន�ដាដ┎のﾇៀត

ការគណនាពន�របស់ធនាគារត┬のてវ）យមានការ┧のとតពិនិត�ជា┪のចាំヽយអគ�នាយកដ�ានពន�ដារ។ ヽយ   សារការអនុវត�┐のច�ាប់ និងបF�ត�ិពន�ដារ
±ﾑើ┪のតិបត�ិការ┴のើន┪のﾍのទខុសគ�ា÷មានភាពមន�ិលចំ／ះការ បក◎のយﾋ�のងៗគ�ា÷ﾗើយ ចំនួនヴのលរាយការណ៍÷ក�<ងរゐយការណ៍
ហិរF�វត�<អាចនឹង┧のてវゐន ផ�ាស់ប�=រ ÷ក�<ងកាលបរUｻ�のទ■のយ បន�ាប់ពីមានការការកំណត់ស┼のចចុង■のយពីនាយកដ�ានពន�ដាររួច។

2012



(គ) អត�┪の‖ជន៏ថ�ាក់ដឹកនាំ

         2012 2011

724,143 2,892,951      552,466 

27.  កិច�សន�ា∋のតារាងតុល�ការ និង┨のព�អកម�យថា┪のﾍのទ

         2012 2011

កិច�សន�ាហិរF�ប�ទាន

★のក់ﾊៀវត� និង អត�┪の‖ជន៏ﾋ�のងៗ

8,010,285 32,001,089    8,099,779 

ឥណទាន ឯកសារ 471,908 1,885,272 519,462

ﾋ�のងៗ 452,442 1,807,506 549,230

8,934,635 35,693,867 9,168,471

26.  សមតុល� និង ┪のតិបត�កិាររវាងសម�ន័�ភាគី

(ក) សមតុល�រវាងសម�័ន�ភាគី

         2012 2011

★のក់┧のてវទទួល
715,176 2,857,128 459,331

ការ★のក់┧のてវទទួលពីឥណទាន
ឥណទាន ផ�ល់ឱ�បុគ�លិក

1,753 7,003 1,126

716,929 2,864,131 460,457

★のក់ជំពាក់
★のក់បﾙ�ើ និង★のក់តំកល់របស់ថ�ាក់ដឹកនាំ

ចំណぺលពីឥណទាន±បុគ�លិក

228,176 911,563 520,110

(ខ) ┪のតិបត�ិការរវាងសម�័ន�ភាគី

         2012 2011

ចំណぺល
62,936 251,429 38,834

ចំណាយ
ចំណាយការ★のក់±）យថ�ាក់ដឹកនាំ 763 3,048 9,251
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27.1 កិច�សន�ាឥណទាន

ក�<ងដំﾄើរការ┐のមុខជំនួញធម�តារបស់ខ�>ន, ធនាគារゐនﾈ�ើកិច�សន�ាﾋ�のងៗ ឬមានការｶើតﾗើង÷┨のព� អកម�ជាយថា ┪のﾍのទﾋ�のងៗ
ヴのលមានឧゐ┭の័យតាមផ�=វច�ាប់។ ｸのរYពឹងថាពុំមានការខាតបង់ជាសារវន�័ ヴのល ┧のてវ┻のៀងទុកថាជា លទ�ផល┐のកិច�សន�ាទាំងﾉのះﾇの។ 
÷ចុងការUយបរUｻ�のទﾉのះ, ធនាគារមានកិច�សន�ា∋の តារាងតុល�ការដូចត± ៖

2012



27.2 កិច�សន�ាជួល┪のតិបត�ការ

ធនាគារមានជាប់កិច�សន�ាជួល អាគារ សាខា សំរាប់┺のើ★のស់ជាការUយាល័យរបស់ខ�>នヴのល កិច�សន�ា ÷សល់មានបង�ាញជាទឹក★のក់ដូចត± ៖

         2012 2011

 (ចំណាត់ថ�ាក់ ﾗើងវUញ)
តិចជាងមួយឆ�ាំ 544,269 2,174,356 528,517

ﾑើសពីមួយឆ�ាំ ゴのតិចជាង★のំឆ�ាំ
ﾑើសពី★のំឆ�ាំ 

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 ការយល់ដឹងダ�のកពន�ដារ

28.2 ហានិភ័យឥណទាន

74 75

 

អគ�នាយកដ�ានពន�ដារមានការរUយាល័យពន�ដារចំនួនពីរ ヴのលមានសិទ�ិﾈ�ើការ┧のとតពិនិត�អង�ភាពមានដំﾄើរ ការ ឬ┪のកបអាជីវកម�÷ក�<ង┫のះរាជាណាច┡の
កម�<ជា។ ការអនុវត�ច�ាប់ពន�ដារ និងបទបF�ត�ិダ�のកពន�ដារ ចំ／ះ┪のតិបត�ិការមួយចំនួន អាច┧のてវបក◎のយヽយខុសពីគ�ា÷ﾌのលមានការ┧のとតពិនិត�ヽយ
ម┰�のីពន� ដារ┐のការUយាល័យពន�ដារទាំងពីរーះ។ ការវUនិច�័យរបស់ធនាគារﾑើ┪のតិបត�ិការជំនួញរបស់ខ�>ន អាចមាន ភាពខុសគ�ា ពីការវUនិច�័យ ヴのលﾈ�ើﾗើង 
÷ﾌのលមានការ ┧のとតពិនិត�ヽយម┰�のីពន�ដារទាំងーះ។

┪のសិនﾊើគណﾉのយ�កម�┪のតិបត�ិការណាមួយ┧のてវបានជំទាស់ヽយម┰�のីពន�ដារ┐のការUយាល័យណាមួយーះធនាគារ នឹងរងការកំណត់ពន�បゼ�のម, ការផាក
ពិន័យ និងការ★のក់យឺតយ៉ាវヴのលអាចមានសារៈសំខាន់។ ការកំណត់ពន�ﾗើងវUញヽយ រដ�បាលសារﾌើពន�អាចﾈ�ើ±បានក�<ងរយៈﾌのលបីឆ�ាំ និងបន�បាន
រហូតដល់ រយៈﾌのលដប់ឆ�ាំ។

28.  ការ┢のប់┢のងហានិភ័យហិរF�វត�<

អាជីវកម�របស់ធនាគារត┬のてវ）យមានការយកចិត�ទុកដាក់កំណត់゛ល」±ﾑើហានិភ័យ និង┢のប់┢のង ហានិភ័យទាំងーះ┪のកបヽយលក�ណៈវUជ�ាជីវៈ។ 
ការងារ┢のប់┢のងហានិភ័យរបស់ធនាគារ គឺﾀើម�ីﾈ�ើការ កំណត់អត�សF�ាណរាល់ហានិភ័យចម�ងៗ ┢のប់┢のងតួនាទីរបស់ហានិភ័យ និងﾈ�ើការកំណត់ការゾのងヰのក
មូលធន សំរាប់┢のប់┢のងហានិភ័យទាំងーះ។ ហានិភ័យｶើតﾗើងពីសកម�ភាពអាជីវកម�ヴのលធនាគារជួប┪のទះ មាន ហានិភ័យ┪のតិបត�ិការ ហានិភ័យហិរF�វត�< ៖ 
ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ�ារ (រួមមាន ហានិភ័យអ＠のប�=រ★のក់ និងហានិភ័យអ＠のការ★のក់) និង ហានិភ័យសារធានធន ។ ខាង■のមﾉのះគឺជា゛ល 
ន‖បាយ និង゛លការណ៍ゼのនាំヴのលធនាគារយកមក┺のើ★のស់ ﾀើម�ី┢のប់┢のងហានិភ័យទាំងឡាយ ヴのលពាក់ព័ន�និងសកម�ភាពអាជីវកម�របស់ខ�>ន។

គណៈ┢のប់┢のងហានិភ័យឥណទាន បានបｺ�ើត゛លន‖បាយ និង នីតិវUធីﾀើម�ីផ�ល់នូវការゲのនាំ±）យ┡のុម┪のតិបត�ិការសំខាន់ៗ ﾑើរចនាសម�័ន�ការ
┢のប់┢のងហានិភ័យ និងភាពចាំបាច់┐のការ┧のとតពិនិត�ខាងក�<ងﾀើម�ីកំណត់ អត�សF�ាណ ស�ង់តំ┘の ┢のប់┢のង និង┧のとតពិនិត�ហានិភ័យ┪のតិបត�ិការរបស់ពួកｸの។ 
ច�ាប់┧のとតពិនិត�ខាងក�<ង និងការវាស់ビのង┧のてវបាន┪のតិបត�ិរួមមាន ការបｺ�ើតអាជ�ាធរសំរាប់ចុះហត�ﾑのខា ការកំណត់ ការ┧のとតពិនិត�┪のព័ន� ការﾈ�ើ）យមាន
┪のសិទ�ភាព┐のនីតិវUធី និងឯកសារヽយធានានូវការអនុ…មតាមបទបF�ត�ិ និងតំរូវការច�ាប់។ ច�ាប់និងនីតិវUធី គឺ┧のてវបាន┧のとតពិនិត�ﾗើងវUញជា ﾇៀងទាត់
ヽយពិចារណា±ﾑើ゛ល」 និងយុទ�សា┭�の អាជីវកម�របស់ធនាគារ និងបទបF�ត�ិ។ 

ធនាគារ┧のてវបានសន�ត់ថា┪のឈមមុខនឹងហានិភ័យឥណទាន ヴのលជាហានភ័យបណGាមកពី អតិថិជន ម៉ូយ ឬ ┇のគូទីផ�ាររបស់ខ�>នបរាជ័យក�<ងការបំﾌのញ
កាតព�កិច� ជាប់កិច�សន�ាចំ／ះធនាគារ នាបំណាច់┐のកាលកំណត់។ ហានិភ័យឥណទានｶើតﾗើងជាម�ងｻのញពីឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន ┫のមទាំង
ឥណទានតាមការសន�ា ヴのលｶើតមានពី សកម�ភាពផ�ល់ឥណទានទាំងーះ។

(ក)  ការវាស់ビのងហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារបានបｺ�ើត゛លន‖បាយហានិភ័យឥណទាន ヴのលﾐៀបចំﾗើងﾀើម�ី┧のとត＠のនូវការធានារZាប់រងសកម�ភាពហានិភ័យ។ នីតិវUធី┐のការកំណត់
ក┬のិតហានិភ័យ ការ┧のとតពិនិត� ការ┺のើ★のស់ និងការ┢のប់┢のងឥណទាន┧のてវបាន អនុវត�ﾗើងダ;のកតាមកម�វUធីឥណទាន ヴのលបានﾐៀបចំគំ｜ងសំរាប់
ផលិតផល ឬសំﾌៀតឥណទាន ពិﾕのសរួមបF�=លទាំងទីផ�ារ゛ល」 កាលកំណត់នឹងលក�ខណ� ឯកសារសំអាង និងនីតិវUធី ヴのល ÷■のម
ផលិតផល ឥណទានヴのលនឹង┧のてវបានវាស់ビのង និងផ�ល់）យ។ ធនាគារក៏បានធានាថា ខ�>នមានការゾのងヰのកតួនាទីដាច់┭のឡះរវាងអ�កﾋ�ើមឥណទាន 
អ�កវាយតំ┘の និងអ�កអនុម័តឥណទានផងヴのរ។

(ខ)  ការ┢のប់┢のងកំរUតហានិភ័យ និង゛លការណ៍┢のប់┢のងហានិភ័យ

ធនាគារ┢のប់┢のង កំរUត និង┧のとតពិនិត�ការ┪のមូលផ�<ំហានិភ័យឥណទាន÷ﾌのលヴのលពួកｸのរកｹើញ ជាពិﾕのស±ﾑើ┇のគូជាបុគ�ល ជា┡のុម ┫のមទាំង
±ﾑើឧស�ាហកម�។

ធនាគារﾐៀបចំនូវរចនាសម�័ន�តាមកំរUត┐のហានិភ័យឥណទាន 
ヽយដាក់កំរUតﾑើចំនួនទឹក★のក់┐のហានិភ័យ ヴのលអាចទទួល
យកបានទាក់ទងនឹង អ�កខ�ីឯកត�ជន ឬ┡のុមអ�កខ�ី និងតាមダ�のក
ឧស�ាហកម�។ ការ┪のឈមមុខ នឹងហានិភ័យ ឥណទាន┧のてវបាន
┢のប់┢のងតាមរយៈការវUភាគជាﾇៀតទាត់នូវ សមត�ភាពឯកត�ជន
អ�កខ�ី និង ឯកត�ជនអ�កខ�ីសក�ានុពល ┐のកាតព�កិច�ក�<ងការសង
┧のលប់នូវការ★のក់ និង★のក់ﾀើម ┫のមទាំងតាមរយៈ ការពិនិត�
ﾗើងវUញនូវក┬のិតផ�ល់ឥណទានヴのលសម┭のប។ វាក៏┧のてវបាន
┢のប់┢のងជាダ�のកតាមរយៈការទទួល យកនូវ┨のព� និងលិខិតធានា
របស់អង�ភាព ឬឯកត�ជន ក៏ ដូចជាការផ�ល់ﾈ�ើនូវសំវUធានសំរាប់
ការបាត់បង់ ឥណទានផងヴのរ។ 

ការកំណត់នូវក┬のិត┐のហានិភ័យឥណទាន តាម┪のﾍのទផលិតផល 
និងវUស័យឧស�ាហកម� ┧のてវបានអនុម័តヽយ┡のុម┪のឹក�ាភិបាល។ 

ការសន�ាចំ／ះពន�ាឥណទាន បង�ាញអំពីសមមា┧のヴのលមិនទាន់
┺のើ★のស់┐のឥណទានヴのលបានអនុម័តរួច លិខិតធានា និងលិខិត
ឥណទានﾋ�のងៗ។ ជាទូ±រាល់លិខិតធានា និងលិខិតឥណទាន
របស់ធនាគារ ទាំងអស់សុទ�ゴのមាន┨のព�បF�ាំ ជា★のក់បﾙ�ើ ឬ┨のព�
សម�ត�ិបF�ាំ÷ធនាគារ ﾖើយﾖのតុដូｻ�のះ ជាធម�តា ធនាគារសន�ត់
បានថាហានិភ័យមានក┬のិតអប�បរមា។

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

2012



         2012 2011

 

ហានិភ័យឥណទានទាក់ទងនឹងធាតុ÷ក�<ង  តារាងតុល�កាល ៖
សមតុល�÷ធនាគារﾋ�のងៗ∋のពីធនាគារជាតិ 45,178,607 180,488,535     43,607,030 

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន）យអតិថិជន 141,302,469 564,503,364     93,124,887 

មូលធនវUនិ‖គ 25,588 102,224     25,000 

មូលប័┧のវUនិ‖គ 26,810,482 107,107,876  24,691,767 

┨のព�សកម�ﾋ�のងៗ 4,610,231 18,417,873 2,651,412

217,927,377 870,619,872 164,100,096

ហានិភ័យឥណទានទាក់ទងនឹងធាតុ÷∋のតារាងតុល�កាល ៖
ダ�のក┐のបរUក�ារឥណទានヴのលបានអនុម័តមិនទាន់┺のើ★のស់ 8,010,285 32,001,089       8,099,779 

លិខិតឥណទាន 471,908 1,885,272 519,462

ﾋ�のងៗ 452,442 1,807,506 549,230

8,934,635 35,693,867 9,168,471

226,862,012 906,313,739   173,268,567 

         2012 2011

ឥណទាននិងបុﾐの┪のទានヴのលមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមានភាពអន់ថយ 135,449,098 541,119,146 86,956,444

ឥណទាននិងបុﾐの┪のទានヴのលហួសកាលកំណត់ ゴのមិនទាន់មាន ភាពអន់ថយ 2,328,476 9,302,262 2,982,210

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានヴのលមានភាពអន់ថយ 3,524,895 14,081,956 3,186,233

ចំនួនដុល 141,302,469 564,503,364 93,124,887

 

ដក ៖ 
សំវUធានសំរាប់ឥណទានបាត់បង់ (2,317,353) (9,257,826) (1,668,398)

ចំនួនសុទ� 138,985,116 555,245,538 91,456,489

76 77

ហានិភ័យធំៗ┧のてវបានកំណត់ヽយធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា ថាជាហានិភ័យឥណទានទូ±ចំ／ះ អត�┪の‖ជន៍ ឯកត�ជន ណាមួយヴのលﾑើសពី10 
ភាគរយ┐のមូលនិធិផ�ាល់សុទ�របស់ធនាគារ។ ‖ងតាម┪のកាសﾑのខ ធ7-06-226 ┪の.ក របស់ធនាគារជាតិ┐のកម�<ជាធនាគារចាំបាច់រក�ា┢のប់ﾌのលﾒのលា
នូវអនុゐតអតិបរមា ចំនួន 20 ភាគរយរវាងហានិភ័យឥណទានទូ±របស់ធនាគារ ﾈៀបនឹងអត�┪の‖ជន៍ឯកត�ជនណាមួយ និងមូលនិធិ ផ�ាល់សុទ�
របស់ធនាគារ។ ការបូកបF�=ល┐のហានិភ័យ ឥណទានធំៗ មិន┧のてវﾑើសពី 300 ភាគរយ មូលនិធិផ�ាល់សុទ�របស់ធនាគារﾇの។

(គ)  ゛លការណ៍សំវUធានធន និងភាពអន់ថយ

ធនាគារតំរូវ）យអនុវត�តាម ការចាត់ថ�ាក់ឥណទាន និងសំវUធានធន ┐のរបាយការណ៍ហិរF�វត�< ヽយ‖ង តាម┪のកាសヴのលពាក់ព័ន� ヴのលមាន÷
កំណត់សំគាល់ﾑのខ 2.9 ｻのញヽយធនាគារជាតិ┐のកម�<ជា។  

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានヴのលមានរយៈﾌのលហួសកំណត់សងតិចជាង 90 ┍�の មិនចាត់ថាមានភាពអន់ថយ ーះﾇの ﾑើកパのងゴのមានព័ត៌មាន
ផ�<យពីﾉのះ។ ក┬のិតអប�បរមា┐のសំវUធានជាក់លាក់សំរាប់ភាពអន់ថយ ┧のてវゐនﾈ�ើﾗើងអា┭の័យヽយការចាត់ថ�ាក់ヴのលពាក់ព័ន�។ ឥណទាន
និងបុﾐの┪のទានទាំងអស់ヴのលអតិថិជន ជំពាក់÷ចុងការUយបរUｻ�のទ តារាងតុល�ការ ┧のてវゐនធនាគារ ផ�ល់）យក�<ងអំឡ<ងដំណាច់ការUយបរUｻ�のទ 
ហិរF�វត�< ┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2012។

(ឃ) ហានិភ័យអតិបរមា┐のឥណទាន មុនរាប់បF�=លវត�<បF�ាំ ឬមុនការｶើនﾗើងឥណទានﾋ�のងៗ

តារាងខាងﾑើបង�ាញអំពីហានិភ័យអតិបរមារបស់ធនាគារ÷ក�<ងការUយបរUｻ�のទ┐の┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2012 ヽយមិនគិតអំពីវត�<បF�ាំヴのលមានក�<ង┇の 
និងការｶើនﾗើង┐のឥណទាន។ សំរាប់┨のព�សកម�÷ក�<ងតារាង តុល�កាល ហានិភ័យヴのលបានﾑើកﾗើងខាងﾑើﾉのះ គឺダ;のក±ﾑើចំនួនヴのល
÷សល់÷ក�<ងបF�ីដុល។ 65% ┐のឥណទានអតិបរមាសរុប គឺទទួលបានមកពីឥណទាន និងបុﾐの┪のទានដល់អតិថិជន ÷ក�<ង┪のﾇのស កម�<ជា។

គណៈ┢のប់┢のងធនាគារមានទំនុកចិត�ចំ／ះលទ�ភាពរបស់ខ�>ន ក�<ងការ┢のប់┢のង និងរក�ា）យមានហានិភ័យឥណទានヴのលｶើតមានពីឥណទាន 
និងបុﾐの┪のទានក┬のិតអប�បរមាダ;のកﾑើចំណべចខាង■のមﾉのះ ៖

 ┪のមាណ 87% ┐のឥណទាន និងបុﾐの┪のទានរបស់ធនាគារមានដាក់┨のព�បF�ាំ ដូចជា ផ�ង់រWង ចលន┨のព� និង សាច់★のក់។     
 ចំនួនឥណទានヴのលធនាគារផ�ល់）យ គឺមានតំ┘の┪のមាណ 50% ± 60% ┐のតំ┘の┨のព�បF�ាំ។
         សំﾌៀតឥណទាន និងបុﾐの┪のទានភាគ┴のើន┧のてវបានពិចារណាថាមិនទាន់ហួសﾌのលកំណត់ និងមិនមានភាពអន់ថយ ﾖើយនិងធនាគារមាន
      ដំﾄើរការវាយតំ┘のឥណទានសម┭のបជា┽のច សំរាប់ផ�ល់ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានដល់អតិថិជន។

(ង)  ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន┧のてវបានសｺ�のបដូចខាង■のម ៖

សំរាប់゛លបំណង┐のការﾈ�ើសំវUធានធនឥណទាន ヽយអនុ…ម±តាមលក�ខណ�ត┬のてវរបស់ធនាគារ ជាតិ┐のកម�<ជា 
ការ┭のង់★のក់ﾀើម┧のលប់មកវUញពី┨のព�បF�ាំ (∋のពីសាច់★のក់) មិន┧のてវបានﾑើកយកមក ﾈ�ើការពិចារណាﾗើយ។ 

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល
ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

2012



         2012 2011

សំរាប់ភាពអន់ថយ ៖ ដីធ�ី និងអាគារ 7,666,840 30,629,026 7,546,508

ហួសកាលកំណត់ ゴのមិនមានភាពអន់ថយ 6,861,024 27,409,791 7,305,236

14,527,864 58,038,817 14,851,744
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ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUកពាន់ﾐៀល

(ង)  ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន (តពីទំព័រមុន)

សំវUធានសំរាប់ឥណទានゐត់បង់សរុប បង�ាញអំពីសំវUធានធនជាក់លាក់របស់ឥណទានឯកត�បុគ�ល និងសំវU ធានធនទូ± 1% ┐のឥណទានヴのលមាន
÷ក�<ងបF�ីសរុបដក សំវUធានជាក់លាក់។

(i) ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានヴのលមិនទាន់ហួសកាលកំណត់ និងមិនមានភាពអន់ថយ 

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានヴのលមិនទាន់ហួសកាលកំណត់មិន┧のてវបានចាត់ទុកថាមានភាពអន់ថយﾗើយ លុះ＠のゴのមានព័ត៌មានណាមួយ
ចង;<លបង�ាញផ�<យពីﾉのះ។

(ii) ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានហួសកាលកំណត់ ゴのមិនមានភាពអន់ថយ 

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានヴのលហួសកាលកំណត់រយៈﾌのលតិចជា 90 ┍�のមិន┧のてវបានចាត់ទុកថា មានភាព អន់ថយﾗើយ ﾑើកパのងゴのមានព័ត៌មាន
ណាមួយចង;<លបង�ាញផ�<យពីﾉのះ ។ ヽយអនុ…ម±តាម ゛លការណ៍ ゲのនាំរបស់ធនាគារជាតិ ឥណទាន┪のﾍのទﾉのះ┧のてវゐនចាត់ថ�ាក់ជាឃ�ាំ
ﾎើល ヴのលមាន សំវUធានធនជាក់លាក់ 3% ។ 

(iii) ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានヴのលមានភាពអន់ថយ 

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានヴのលមានភាពអន់ថយ គឺជាឥណទាន និងបុﾐの┪のទានទាំងឡាយណា ヴのល ធនាគារកំណត់ថា មានភស�<តាង┐のភាព
លំﾘៀង ﾖើយធនាគារមិនរYពឹងថាអាច┪のមូល★のក់ﾀើម និងការ★のក់ តាមកាលកំណត់ ÷ក�<ងលក�ខណ�កិច�សន�ា┐のឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន
ーះបាន។ ヽយអនុ…ម± តាម゛លការណ៍ゲのនាំរបស់ធនាគាជាតិ ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានヴのលﾑើសកាលកំណត់រយៈﾌのល 90 ┍�の
┧のてវបានចាត់ទុកថាមានភាពអន់ថយ ﾖើយក┬のិតអប�បរមា┐のសំវUធានធនជាក់លាក់សំរាប់ភាពអន់ថយ ┧のてវបានﾈ�ើﾗើងダ;のក±ﾑើការចាត់ថ�ាក់ 
ヴのលពាក់ព័ន�ﾑើកパのងゴのមានព័ត៌មានណាមួយចង;<លបង�ាញ ផ�<យពីﾉのះ។  

(ច)   ┨のព�បF�ាំヴのលធនាគារយកជាកម�សិទ�

ក�<ងកំឡ<ងការUយបរUｻ�のទបF�ប់÷┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2012 ធនាគារបានទទួល┨のព�សកម� តាមរយៈការយក ជាកម�សិទ�±ﾑើ┨のព�ដាក់បF�ាំ ヴのលមាន
តំ┘の 322,533 ដុល�ាអាﾎのរUក (2011 ៖ 208,580 ដុល�ាអាﾎのរUក)។ 

គិតមក┧のឹម┍�のｻのញរゐយការណ៍ﾉのះ ┨のព�បF�ាំឥណទានអា┡のក់ヴのលបានរWបអូស នឹងកាន់កាប់ヽយ ធនាគារក�<ងឆ�ាំ 2010 មានត┕�の 156.401 ដុល�ា
អាﾎのរUក និងក�<ងឆ�ាំ 2012 មានត┕�の 322,533 ដុល�ាអាﾎのរUក។ ┨のព�បF�ាំឥណទានអា┡のក់ヴのលゐនរWបអូសទាំងអស់ﾉのះ មិនទាន់┧のてវゐនលក់ｻのញﾇの។ 

÷┍�のទី 08 ﾝの វUច�ិកា ឆ�ាំ 2013 ធនាគារゐនទទួលការអនុF�ាតពីធនាគារជាតិ ក�<ងការរក�ាទុក┨のព�សកម�ヴのលゐនរWបអូសទាំងﾉのះ ﾑើលពីរយៈﾌのល
អនុF�ាត ក�<ង゛លបំណងដាក់លក់ ﾀើម�ី┭のង់ចំនួន★のក់ﾀើម ヴのល÷សល់មកវUញ÷ការUយបរUｻ�のទខាងមុខ។

(ឆ)  ┨のព�បF�ាំ

ធនាគាររក�ា┨のព�បF�ាំសំរាប់ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន ÷ក�<ងទ┬のង់ជា┨のព�សម�ត�ិដាក់ធានា និង/ឬ របស់ធានា។ ការゐｲន់┪のមាណ±ﾑើ
តំ┘の┨のព�បF�ាំ ┧のてវゐនវាយតំ┘の┪のចាំឆ�ាំ។ ការゐន់┪のមាណ┐の តំ┘の┨のព�បF�ាំរបស់ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន┧のてវゐនបង�ាញដូចខាង■のម ៖

(ជ)  ការ┪のមូលផ�<ំ┨のព�សកម�ហិរF�វត�<ヴのលមានហានិភ័យឥណទាន

(i) តាមរយៈការゾのងヰのកទីតាំងភូមិសា┭�の

ហានិភ័យឥណទានរបស់ធានាគារ÷ក�<ងការUយបរUｻ�のទ┍�のទី 31 ﾝの ធ�= 2012 ヴのលបណGាលទាំង┭のុងមកពី ទីតាំងលំ÷ដ�ានរបស់┇のគូ÷ក�<ង
┪のﾇのសកម�<ជា។

2012



(ii) តាមរយៈវUស័យឧស�ាហកម�

សមតុល�ជា មួយធនាគារដ┎の
ឥណទាន និងបុﾐの┪のទាន

សំរាប់អតិថិជន មូលធនវUនិ‖គ មូលប័┧のវUនិ‖គ
┨のព�សកម�

ﾋ�のងៗ សរុប សរុប

÷┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2012

÷┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2011

ស�ាប័នហិរF�វត�<      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 

ﾕのវាកម� -          21,709,113 - - - 21,709,113       86,727,906 

កសិកម� -          10,412,213     - - - 10,412,213       41,596,791 

សំរាប់┺のើ★のស់ផ�ាល់ខ�=ន -            3,192,209 - - - 3,192,209       12,752,875 

សំណង់ និងការស�ាបនា -            7,623,348 - -    -                  7,623,348       30,455,275 

វUស័យវាយនភ័ណ� -          11,958,255 - -    -                  11,958,255       47,773,229 

ដីធ�ី -            8,880,784 - -           478,934 9,359,718       37,392,073 

ﾋ�の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 

-          28,781,447 -                  -   -       28,781,447      116,248,264 

-          13,569,681 - - -       13,569,681       54,807,942 

-            2,920,247     - - -         2,920,247       11,794,878 

-            1,500,641 - - -         1,500,641         6,061,089 

-            9,750,756 - - -         9,750,756       39,383,303 

-            7,555,661 - - -         7,555,661       30,517,315 

-              904,149 - -           364,981         1,269,130         5,126,016 

-          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

80 81

ស�ាប័នហិរF�វត�<
លក់ដុំ និងលក់រាយ
ﾕのវាកម�
កសិកម�
សំរាប់┺のើ★のស់ផ�ាល់ខ�=ន
សំណង់ និងការស�ាបនា
វUស័យវាយនភ័ណ�
ដីធ�ី
ﾋ�のងៗ

ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ពាន់ﾐៀល

2012
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28.3 ហានិភ័យﾑើទីផ�ារ

ហានិភ័យទីផ�ារ គឺជាហានិភ័យヴのលតំ┘のទីផ�ារ ឬលំហូរសាច់★のក់នាﾌのលអនាគត┐のលិខិតុបករណ៍ និងការ╇の┪のとលヽយសារការផ�ាស់ប�=រតំ┘のទីផ�ារ។ 
ហានិភ័យទីផ�ារｶើតﾗើង ヽយសារស�ានភាពﾊើក ទូលាយ┐のអ＠のការ★のក់រូបិយប័ណ� និងផលិតផលមូលធនヴのល┪のឈមនឹងចលនាទីផ�ារជាក់លាក់ 
និងទូ± ┫のមទាំងការ╇の┪のとល┐のអ＠の  ឬតំ┘のទីផ�ារដូចជាអ＠のការ★のក់គំលាតឥណទាន អ＠のប�=ររូបិយប័ណ�បរﾇのស និង តំ┘のមូលធន។

(ក)  ហានិភ័យការប�=ររូបិយប័ណ�បរﾇのស

ហានិភ័យរូបិយប័ណ� គឺជាហានិភ័យ┐のការﾗើងចុះ┐のតំ┘のលិខិតុបករណ៍ហិរF�វត�< ヴのលបណGាលមកពីការ ╇の┪のとលអ＠のប�=ររូបិយប័ណ�បរﾇのស។

ធនាគារមិនមានហានិភ័យការប�=ររូបិយប័ណ�បរﾇのសជាដុំកំភួនーះﾇの ヽយសារ┪のតិបត�ិការចំបងរបស់ធនាគារគឺ ★のក់ដុល�ាអាﾎのរUក។ ធនាគារ÷ក�<ង
┪のﾇのសកម�<ជាអនុវត�┪のតិបត�ិការជា┪の┡のតីរបស់ខ�>នヽយ┺のើ★のស់វត�មាន ★のក់ដុល�ាអាﾎのរUកជាចម�ង ヽយសាររូបិយប័ណ�ﾉのះ┧のてវゐន┺のើ★のស់
យ៉ាងទូលាយ÷ក�<ង┪のﾇのសកម�<ជា។ 

(ខ)  ហានិភ័យតំ┘の

ធនាគារមានហានិភ័យតំ┘のមូលប័┧の ヽយសារធនាគាររក�ាទុកការវUនិ‖គមូលប័┧のヴのលចាត់ចំណាត់ ថ�ាក់ក�<ងតារាងតុល�ការជាការវUនិ‖គ
សំរាប់លក់។ បច�<ប�ន�ﾉのះ ធនាគារមិនមាន゛លការណ៍┢のប់┢のង់ ហានិភ័យតំ┘のﾗើយ។ ការវUនិ‖គ±ﾑើមូលប័┧の┧のてវゐនបង�ាញ÷ក�<ង
កំណត់សំគាល់ﾑのខ 8។ 

(គ)  ហានិភ័យﾑើអ＠のការ★のក់

ហានិភ័យﾑើអ＠のការ★のក់ សំ」±ﾑើការខាតបង់នូវចំណぺលការ★のក់សុទ� ヽយសារゴのការ╇の┪のとល ┐のកំរUតអ＠のការ★のក់និងការផ�ាស់ប�=រ÷ក�<ង
សមាសភាព┐の┨のព�សកម�និង┨のព�អកម�។ ហានិភ័យﾑើ អ＠のការ★のក់ ┧のてវゐន┢のប់┢のងតាមរយៈការ┧のとតពិនិត�យ៉ាងហ�ត់ចត់±ﾑើចំណぺល
ﾑើការបណGាក់ទុន, ត┕�のទីផ�ារ, ត┕�のﾀើម┐のមូលនិធិ និងតាមរយៈការវUភាគចー�ះ╇の┪のとលអ＠のការ★のក់។ សក�ានុពល┐のការ ធ�ាក់ចុះនូវចំណぺល
ការ★のក់សុទ�ពីការ╇の┪のとលអ＠のការ★のក់ヴのលខុស┪の┡のតី ┧のてវបាន┧のとតពិនិត�ヽយ ﾈៀប±នឹងកំរUតហានិភ័យヴのលកំណត់ថាអាចទទួលយកゐន។

គណៈ┢のប់┢のងﾌのញចិត� ヴのល゛លជំហររបស់ធនាគារចំ／ះប╉のប┬のとល┐のអ＠のការ★のក់┧のてវゐនកាត់បន�យ។

តារាងខាង■のមﾈ�ើការសｺ�のបអំពីហានិភ័យអ＠のការ★のក់របស់ធនាគារ។ ចំនួនヴのលរាប់បF�=ល÷ក�<ង តារាងﾉのះ គឺជាតំ┘の÷សល់ក�<ងបF�ីរបស់
┨のព�សកម� និង┨のព�អកម� ヽយﾐៀបតាមលំដាប់┐のការកំណត់ តំ┘のﾗើងវUញ តាមកិច�សន�ា និងកាលបរUｻ�のទ┐のកាលកំណត់។  (ត±ទំព័របន�ាប់)

2012



នា┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០12

┨のព�សកម� ┧のឹម 1 ﾝの 1 ± 3 ﾝの 4 ± 6 ﾝの 7 ± 12 ﾝの 1 ± 5 ឆ�ាំ ﾑើសពី 5 ឆ�ាំ គ�ានការ★のក់ សរុប អ＠のការ★のក់ 
%

សាច់★のក់ - - - - - - 9,947,495 9,947,495

សមតុល�ជាមួយធនាគារនិង┢のឹះស�ានហិរF�វត�< 180,228 503,942 20,266,933 22,888,641 - - 5,577,837 49,417,581 0.02 - 8.15

★のក់តំកល់តាមច�ាប់÷ធនាគារកណGាល - - - - - 3,600,000 28,484,884 32,084,884 0.1 - 0.2

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជន ៖
- មានដំﾄើការ 5,496,691 2,220,854 5,109,687 18,439,748 74,907,559 29,274,559 - 135,449,098 4 - 25.2 

- ពុំមានដំﾄើ
- សំវUធានធនជា

- 2,328,476 2,955,012 535,763 34,120 - - 5,853,371

- - - - - - (962,860) (962,860)

- សំវUធានធនទូ± - - - - - - (1,354,493) (1,354,493)

មូលធនវUនិ‖គ - - - - - 25,588 - 25,588

មូល┪の័តវUនិ‖គ - - - - 26,810,482 - - 26,810,482 7.5 - 10.50 

┨のព�សកម�ﾋ�のងﾇៀត - - - - - - 4,610,231 4,610,231

សរុប┨のព�សកម� 5,676,919 5,053,272 28,331,632 41,864,152 101,752,161 32,900,147 46,303,094 261,881,377

┨のព�អកម�
★のក់បﾙ�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ 140,836,218 11,143,044 26,996,464 19,974,708 11,599,680 - 13,682,251 224,232,365 0.75 - 7.50 

┨のព�អកម�ﾋ�のងៗ - - - - - - 2,800,746 2,800,746

សំវUធានធនﾑើពន� - - - - - - 185,591 185,591

ពន�ពន�ាﾌのលអកម�                     -   - - - - - 269,272 269,272

សរុប┨のព�អកម�

លំﾘៀងការ★のក់ﾒのទយិតភាព 2០12 - ដុល�ា

លំﾘៀងការ★のក់ﾒのទយិតភាព 2០12 - ពាន់ﾐៀល

140,836,218 11,143,044 26,996,464 19,974,708 11,599,680 - 16,937,860 227,487,974

(135,159,299) (6,089,772) 1,335,168 21,889,444 90,152,480 32,900,147 29,365,234 34,393,403

(539,961,400) (24,328,639) 5,333,996 87,448,329 360,159,158 131,436,087 117,314,110 137,401,645
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ដុល�ាអាﾎのរUកដុល�ាអាﾎのរUកដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក

2012



%

- - - - - - 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

- 2,982,210 2,945,838 240,395 - - - 3,186,233

- - - - - - (798,832) (798,832)

- - - - - - (869,566) (869,566)

- - - - - 25,000 - 25,000

- - - - 24,691,767 - - 24,691,767 7.5 - 10.5

- - - - - - 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

106,838,761 15,115,962 14,606,820 15,536,414 7,799,409 - 5,711,439 165,608,805 0.75 - 8.5

- - - - - - 1,771,970 1,771,970

- - - - - - 13,389 13,389

106,838,761 15,115,962 14,606,820 15,536,414 7,799,409 - 7,496,798 167,394,164

(90,090,725) 5,167,965 (842,645) 8,282,312 60,544,309 18,520,471 29,371,504 30,953,191

(363,876,438) 20,873,411 (3,403,443) 33,452,258 244,538,464 74,804,182 118,631,505 125,019,938
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នា┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០11

┨のព�សកម�

សាច់★のក់
សមតុល�ជាមួយធនាគារនិង┢のឹះស�ានហិរF�វត�<
★のក់តំកល់តាមច�ាប់÷ធនាគារកណGាល
ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជន ៖

- មានដំﾄើការ
- ពុំមានដំﾄើ
- សំវUធានធនជា
- សំវUធានធនទូ±

មូលធនវUនិ‖គ
មូល┪の័តវUនិ‖គ
┨のព�សកម�ﾋ�のងﾇៀត

សរុប┨のព�សកម�

┨のព�អកម�
★のក់បﾙ�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ
┨のព�អកម�ﾋ�のងៗ
សំវUធានធនﾑើពន�

សរុប┨のព�អកម�

លំﾘៀងការ★のក់ﾒのទយិតភាព 2០11 - ដុល�ា

លំﾘៀងការ★のក់ﾒのទយិតភាព 2០11 - ពាន់ﾐៀល

ដុល�ាអាﾎのរUកដុល�ាអាﾎのរUកដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក
┧のឹម 1 ﾝの 1 ± 3 ﾝの 4 ± 6 ﾝの 7 ± 12 ﾝの 1 ± 5 ឆ�ាំ ﾑើសពី 5 ឆ�ាំ គ�ានការ★のក់ សរុប អ＠のការ★のក់ 
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28.4 ហានិភ័យﾑើសាច់★のក់ងាយ┭のួល 

នា┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០12

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

- 2,328,476 3,490,775 34,120 - - 5,853,371 23,384,217

- - - - - (962,860) (962,860) (3,846,626)

- - - - - (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
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ហានិភ័យសាច់★のក់ងាយ┭のួល គឺជាហានិភ័យヴのលធនាគារ គ�ានលទ�ភាពបំﾌのញកាតព�កិច�សង★のក់ ÷ﾌのលដល់កំណត់សង ヽយអតិថិជនមកដក
★のក់បﾙ�ើវUញ តំរូវការសាច់★のក់តាមការចុះកិច�សន�ា ឬលំហូរសាច់★のក់ｻのញﾋ�のងៗ។

(ក)  ដំﾄើរការ┢のប់┢のងហានិភ័យសាច់★のក់ងាយ┭のួល 

គណៈ┢のប់┢のង ┧のとតពិនិត�សាច់★のក់ងាយ┭のួលក�<ងតារាងតុល�ការ និង┢のប់┢のងការ┪のមូលផ�<ំ និងទិន�ន័យ បំណべល ヴのលមានកាលកំណត់បំバのបំរួល
┐のអ�កﾋ�ើ★のក់សំខាន់ៗ និងគំ｜ង┐のការដកសាច់★のក់របស់ ពួកｸの។ ធនាគារﾈ�ើការ┧のとតពិនិត� និងរាយការណ៍អំពីជំហរសាច់★のក់┪のចាំ┍�の និងﾈ�ើ
            ダのនការសំរាប់ ┍�のបន�ាប់ សបា�ហ៍ និងﾝのជាបន�បន�ាប់ ヽយសាររយៈﾌのលﾉのះគឺជាកំឡ<ងﾌのលសំខាន់សំរាប់ការ┢のប់┢のង សាច់★のក់ងាយ┭のួល ។ 
គណៈ┢のប់┢のង┧のとតពិនិត� ចលនារបស់អ�កដាក់★のក់បﾙ�ើចម�ងៗ ┫のមទាំង ﾈ�ើダのនការទុកជាមុនសំរាប់ការដក់★のក់របស់ពួកｸのផងヴのរ។ 

(ខ)  ដំﾄើរការរក┪のភពទុន

┪のភពទុនជាចំបងរបស់ធនាគារ បានមកពីﾀើមទុន┧のてវបង់របស់
ភាគទុនិក និង★のក់បﾙ�ើរបស់អតិថិជន។ ┪のភពទុន┧のてវបាន
┧のとតពិនិត�┪のចាំ┍�のយ៉ាងﾇៀងទាត់ តាមរយៈការ┧のとតពិនិត�
របស់គណៈ┢のប់┢のងﾑើកាល កំណត់┐の★のក់បﾙ�ើមានកាល
កំណត់ និងអ�កដាក់★のក់បﾙ�ើរសំខាន់ៗ។

(គ)  លំហូរសាច់★のក់មិនデのនលិខិតុបករណ៍និទស�ន៍

តារាងខាង■のមﾈ�ើការវUភាគពី┨のព�សកម� និង┨のព�អកម�ហិរF�វត�<
មិនデのនលិខិតតុបករណ៍និទស�ន៍របស់ ធនាគារ÷ ក�<ងការដាក់
ជា┡のុមតាមកាលកំណត់ ヽយダ;のកﾑើកាលកំណត់ ﾑើកិច�សន�ា
ヴのល÷សល់គិត ┧のឹមកាលបរUｻ�のទតារាងតុល�ការ។ ចំនួនヴのល
បានបង�ាញ÷ក�<ងតារាង គឺជាលំហូរសាច់★のក់តាមកិច�សន�ាヴのល
មិនﾈ�ើអប�ហារヴのលធនាគារ┢のប់┢のងហានិភ័យសាច់★のក់ងាយ
┭のួលヴのលមានភ�ាប់ជាមួយヽយダ;のកﾑើលំហូរសាច់★のក់រYពឹង
ទុក ヴのលមិនﾈ�ើអប�ហារ។

សរុប┨のព�សកម�

សាច់★のក់
សមតុល�ជាមួយធនាគារនិង┢のឹះស�ានហិរF�វត�<
★のក់តំកល់តាមច�ាប់÷ធនាគារកណGាល
ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជន ៖

- មានដំﾄើការ
- ពុំមានដំﾄើ
- សំវUធានធនជា
- សំវUធានធនទូ±

មូលធនវUនិ‖គ
មូល┪の័តវUនិ‖គ
┨のព�សកម�ﾋ�のងﾇៀត

┨のព�សកម�
ដុល�ាអាﾎのរUកដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ពាន់ﾐៀល

┧のឹម 1 ﾝの 1 ± 3 ﾝの 3 ± 12 ﾝの 1 ± 5 ឆ�ាំ ﾑើសពី 5 ឆ�ាំ គ�ានការ★のក់ សរុបសរុប

2012



នា┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០12

┨のព�អកម�
★のក់បﾙ�ើរបស់អតិថិជន និងធនាគារ 154,518,469 11,143,044 46,971,172 11,599,680 - - 224,232,365 895,808,298

┨のព�អកម�ﾋ�のងៗ 2,800,746 - - - - - 2,800,746 11,188,981

សំវUធានធនﾑើពន� - - - - - 185,591 185,591 741,436

ពន�ពន�ាﾌのលអកម� - - - - - 269,272 269,272 1,075,743

សរុប┨のព�អកម� 157,319,215 11,143,044 46,971,172 11,599,680 - 454,863 227,487,974 908,814,458

អតិﾐのក/(កង�ះ)សាច់★のក់ងាយ┭のួលសុទ� 2០12 (90,350,644) (6,593,714) (17,427,535) 90,152,481 29,274,559 29,338,256 34,393,403 137,401,643

នា┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2០11
សរុប┨のព�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

សរុប┨のព�អកម� 114,322,170 15,115,962 30,143,234 7,799,409 - 13,389 167,394,164 676,105,028

អតិﾐのក/(កង�ះ)សាច់★のក់ងាយ┭のួលសុទ� 2០11 (54,712,617) (5,332,035) (21,081,850) 32,652,898 58,547,422 20,879,373 30,953,191 125,019,939
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28.5 ការ┢のប់┢のងﾀើមទុន 

ធនាគារﾈ�ើការពិចារណាអំពីត┬のてវការﾈ�ើ）យមានសមតុល�┐の┪のសិទ�ភាព ភាពបត់ゾのន និងភាព┢のប់£のន់ របស់ﾀើមទុន ÷ﾌのលヴのលｸのﾈ�ើការកំណត់
នូវភាព┢のប់£のន់របស់ﾀើមទុន និង÷ﾌのលヴのលｸのﾈ�ើការ អភិវឌ�ダのនការ┢のប់┢のងﾀើមទុនーះ។ ធនាគារបរUយាយលំអិតអំពីការពិចារណាទាំងﾉのះ តាម
រយៈដំﾄើរ ការវាយតំ┘のភាព ┢のប់£のន់┐のﾀើមទុន┒�のក�<ង និងលក�ណៈសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន (ក) យកចិត�ទុកដាក់ ពិចារណា±ﾑើទាំងកត�ាﾕのដ�កិច� 
និងបទបF�ត�ិ┐のﾀើមទុនបំរុងអប�បរមា ヴのលកំណត់ヽយធនាគារជាតិ ┐のកម�<ជា (ខ) ការពារលទ�ភាពរបស់ធនាគារ ﾀើម�ីបន�និរន�ភាពអាជីវកម� ដូចﾉのះ
វាអាចបន�ផ�ល់┪の‖ជន៍ ដល់ភាគទុនិក និងអត�┪の‖ជន៍ដល់ភាគីヴのលពាក់ព័ន�នឹងធនាគារ (គ) រក�ាមូលដ�ានﾀើមទុនរWងមាំ ﾀើម�ី គាំ┨のដល់ការអភិវឌ�
អាជីវកម�។

÷ក�<ងការUយបរUｻ�のទចប់┍�のទី 31 ﾝの ធ�= ឆ�ាំ 2012 ﾀើមទុនលក�ន�ិកៈរបស់ធនាគារ គឹចំនួន 36 លានដុល�ា អាﾎのរUក សមមូលនឹង 150 ពាន់លានﾐៀល ÷┍�の
បｺ�ើនﾀើមទុន ទី 29 ﾝの កF�ា  ឆ�ាំ 2010 (អ＠のប�=រ★のក់  4,223 ﾐៀល ក�<ងមួយដុល�ាអាﾎのរUក។ ធនាគារゐនអនុ…ម±តាមទុនបំរុងកត�ព�កិច� ±ﾑើ
ﾀើមទុន ヴのល┧のてវបង់ヽយ ភាគទុនិកចំនួន 150 ពាន់លានﾐៀល ヴのលｻのញヽយធនាគារជាតិ ┪のកាសﾑのខ ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះ┍�のទី 19 ﾝの កF�ា ឆ�ាំ 2008
។ ﾀើមទុនヴのល┧のてវបង់ヽយភាគទុនិក┧のてវゐនបង�ាញ÷ក�<ង កំណត់សំគាល់ﾑのខ 16 ┐のរゐយហិរF�វត�<។

28.6 តំ┘のទីផ�ារសម┭のប┐の┨のព�សកម�និងអកម�ហិរF�វត�<

ヽយﾖのតុថា┨のព�សកម�/អកម�ហិរF�វត�<របស់ធនាគារមួយចំនួនធំ ពុំមានការជួញដូរﾑើទីផ�ារសកម�ﾇの ត┕�のសម┭のបចំ／ះឧបករណ៍ហិរF�វត�<┧のてវゐន
វាយត┕�のヽយថ�ាក់ដឹកនាំធនាគារ ヽយ‖ង±តាម ┪のﾍのទ┐の┨のព�សកម�/ អកម�ទាំងーះ។ ダ;のក±ﾑើការゐｲន់ស�ានរបស់ថ�ាក់ដឹកនាំធនាគារ  ត┕�の
សម┭のប ចំ／ះ┨のព�សកម�/អកម�ហិរF�វត�< មានត┕�の┪のហាក់┪のベのលគ�ានឹងត┕�のពិតគណﾉのយ�របស់វា។ 
 

ត┕�の‖ង និង ត┕�のសម┭のបរបស់┨のព�សកម�/អកម�ពុំ┧のてវបានបង�ាញ÷ក�<ងតារាងតុល�ការរបស់ធនាគារ តាមត┕�のសម┭のបﾗើយ។ 
ត┕�のសម┭のបヴのលﾈ�ើការប៉ាន់┪のមាណគឺダ;のក±តាមវUធីសា┭�の និងការសន�ត់ដូចខាង■のមៈ

(ក)   ★のក់បﾙ�ើ និង★のក់តំកល់ជាមួយធនាគារនានា

★のក់បﾙ�ើ និង★のក់តំកល់ជាមួយធនាគារនានារួមមាន គណនីចរន� គណនីសន�ំ និង គណនីមានកាលកំណត់។ ត┕�のសម┭のប┐の★のក់បﾙ�ើ 
និង★のក់តំកល់ជាមួយធនាគារនានា ‖ងតាមត┕�の‖ង។

ដុល�ាអាﾎのរUកដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ដុល�ាអាﾎのរUក ពាន់ﾐៀល
┧のឹម 1 ﾝの 1 ± 3 ﾝの 3 ± 12 ﾝの 1 ± 5 ឆ�ាំ ﾑើសពី 5 ឆ�ាំ គ�ានការ★のក់ សរុបសរុប

2012



(ខ)    ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជន

ឥណទាន និងបុﾐの┪のទានចំ／ះអតិថិជន ┧のてវゐនកត់＠の‖ងតាមសមតុល�ヴのល÷សល់ បូកនិងការ★のក់ ヽយ ដកｻのញនូវសំវUធានធន
ﾑើឥណទានសុទ�ヴのលゐត់បង់។ សំវUធានធនﾑើឥណទានヴのលゐត់បង់ ┧のてវゐនﾈ�ើﾗើងヽយ អនុ…ម±តាម┪のកាសរបស់ធនាគារជាតិ
┐のកម�<ជា។

(គ)   មូល┪の័តវUនិ‖គ

ផលប័┧のវUនិ‖គ គឺ┧のてវゐនកត់＠の ÷ក�<ងតារាងតុល�ការ ÷★のក់ﾀើម÷សល់ និងការ★のក់ヽយដក ｻのញនូវចំនួនណាមួយ ヴのលបាន
លុបｻのញ និងសំវUធានធន។

(ឃ)   ★のក់បﾙ�ើពីអតិថិជន និងធនាគារ

តំ┘のទីផ�ារ┐の★のក់បﾙ�ើសំរាប់ដកតាមត┬のてវការ (គណនីចរន� និងសន�ំ) ឬ★のក់បﾙ�ើទាំងឡាយណាヴのល មានកាលកំណត់÷សល់តិចជាង
មួយឆ�ាំ ┧のてវបានﾈ�ើការゐន់┪のមាណ ﾀើម�ីゐｲន់ស�ានតំ┘の÷សល់ក�<ង បF�ី┪のហាក់┪のベのល។ 
តំ┘のទីផ�ាររបស់★のក់បﾙ�ើヴのលមានកាលកំណត់┴のើនជាងមួយឆ�ាំ┧のてវបានﾈ�ើការゐន់┪のមាណヽយダ;のក±ﾑើលំហូរសាច់★のក់ヴのលゐន
ﾈ�ើអប�ហារ ヽយ┺のើ★のស់អ＠のការ★のក់ របស់★のក់បﾙ�ើពីធនាគារ និងអតិថិជនーះ។ 

(ង)   ┨のព�សកម� និង┨のព�អកម�ﾋ�のងﾇៀត 

ចំនួន÷សល់÷ក�<ងបF�ីរបស់┨のព�សកម� និង┨のព�អកម�ហិរF�វត�<ﾋ�のងﾇៀត ┧のてវបានﾈ�ើការゐｲន់┪のមាណ ﾀើម�ゐｲន់ស�ានតំ┘のទីផ�ាររបស់វា 
ヽយសារធាតុទាំងﾉのះមិនមានការ╇の┪のとលជាដុំកំភួន±តាមការﾗើង ចុះ┐のអ＠のការ★のក់÷ﾑើទីផ�ារﾇの។
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