របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាំឆ្នាំ

ពន្លឺដ៏ភលឺថ
្ មី្
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ៃនការផ្តល់នវានុវត្តន៌
និងសវេាកម្ម
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សំរាប់រយៈពេល 5ឆ្នាំកន្លងមកនេះធនាគា អ អេច ប៊ី
ឥណតូ្ ឆៃណា បានផ្តល់នវានុវត្តន៍និង ភាពងាយស្រួល
ជាមួយសេវាកម្មនិង ផលិតផលផ្នែកធនាគារ។ ជាមួយ
នឹងប្រវត្តិ 100ឆ្នាំនៃការបងេ្កីតក្រុមធនាគារ អ អេច ប៊ី
និង បណ្តា ញចែកចាយ េសវាកម្មនិងផលិតផលដ៏ធំ
ទូលាយ តាមបណ្តា ប្រទេសទាំងប្រាំបួនក្រុមធនាគារ
ធានាបានថា និងផ្តល់ជូនគ្រប់តំរវូ ការដែលលេាកអ្នក
ចង់បាន។
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155 - 157
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158
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159 - 163
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164 - 167
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បំណង�ថ្នា
របស់ ក្រុមធនាគារ អ អេច ប៊ី

នៅឆ្នាំ 2020

នឹងក្លាយជាក្រុមសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចម្រុះ
ជាតិសាសន៍ឈានមុខ
ជាធនាគារធំមួយ
ក្នុងចំណេាម3
នៅប្រទេសមា៉ឡេសីុ និង
ធំមួយក្នុងចំណេាម8
នៅអាស៊ាន
តាមរយៈទំហទ្រ
ំ ព្យសកម្ម
និងលទ្ធផលការងារ

ជាធនាគារនាំំមុខទីផ�ា
ដ៏រឹងមាំនៅក្នុង
ប្រទេសមា៉ឡេសីុ
តាមរយៈផលិតផល និង
ទីផ្សារគោលដៅ

មានសក�ានុពលេនៅក្នុង
តំបន់អាស៊ានបូក
ចំណូល 40%
ពីប្រតិបតិកា
្ត រអន្តរជាតិ

ធនាគារដែលផ្តោតលេី
អតិថិជនសំរាប់
ជំនាន់ក្រោយ
ផល
្ត ជ
់ ន
ូ នវូ ភាព
ច្នប្រឧិតថ្មី និងឆេ្លីយតបតំរវូ
ការអតិថជ
ិ ន

ជម្រេីសដ៏ប្រសេីរ
សំរាប់នាយកជិក
នៅកងតំ
្នុ បន់
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សងេ្ខបហិរពា�វត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំ
កាលបរ ិចេ្ឆទបពា�ប់ៃថ្ងទី31 ែខធ្នូ

2013

2012

2011

2010

2009

ប្រាក់ចំណេញ/ខាតមុនបង់ពន្ធ

983,892

1,169,692

(619,698)

(848,551)

(476,242)

ប្រាក់ចំណេញ/ខាតក្រោយបង់ពន្ធ

861,477

1,092,237

(671,387)

(882,911)

(493,407)

ទ្រព្យសកម្មសរុប

242,126,972

159,340,990

110,328,478

71,814,924

42,061,213

ឥណទាន និងបុេរប្រទាន

139,716,334

88,953,800

56,970,766

27,527,065

15,860,838

ទ្រព្យអកម្មសរុប

190,703,239

108,778,735

72,858,460

33,673,519

17,786,897

84,550,674

83,509,351

54,223,842

32,398,740

9,228,374

188,319,121

106,293,935

71,754,845

32,526,014

14,228,374

ដ�ើមទុន

52,000,000

52,000,000

40,000,000

40,000,000

25,250,000

មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន

51,423,733

50,562,255

37,470,018

38,141,405

24,274,316

3.01

-

0.3

0.34

-

ការបង្វិលចំណូលលេីទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ

0.36

0.69

(0.74)

(1.23)

(1.17)

ការបង្វិលចំណូលលេីមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន

1.68

2.16

(1.79)

(2.31)

(2.03)

អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

63.79

69

70

123.59

245.48

អនុបាតសាធនភាព

19.55

32

35

93.24

71.82

169.29

107.60

106.28

85.94

173.61

76.01

84.53

80.65

85.61

112.60

889,031

623,994

376,678

181,994

180,012

1,169,684

738,152

468,986

212,588

159,869

5,351

7,585

(4,388)

(5,771)

(5,544)

លទ្ធផលប្រតិបតិ្តការ(ដុល្លារអាមេរិក)

ទិនន
្ន យ
័ តារាងតុល្យការ

(ដុល្លារអាមេរិក)

ប្រាក់់បញ្ញេីអតិថិជន
ប្រាក់់បញ្ញេីសរុប

អនុបាតហិរញ្ញ វត្ថុ (ភាគរយ)
ឥណទានមិនដំេណីរការធេៀបនឹងឥណទាន និង
បុេរប្រទានសរុប

អនុបាតឥណទានធ�ៀបនឹងប្រាក់បញ្ញេីអតិថិជន
អនុបាតឥណទានធ�ៀបនឹងប្រាក់បញ្ញេី

អនុបាតទិនផ
្ន ល

(ដុល្លារអាមេរិក)

ឥណទានសរុបក្នុងបុគ្គលិកនិមួយៗ
ប្រាក់់បញ្ញេីសរុបក្នុងបុគ្គលិកនិមួយៗ
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធក្នុងបុគ្គលិកនិមួយៗ
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សងេ្ខបហិរពា�វត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំ

ផ្នែកសំខាន់ៃនហិរពា�វត្ថុ
កាលបរ ិចេ្ឆទបពា�ប់ៃថ្ងទី31 ែខធ្នូ

ទ្រព្យសកម្មសរុប

ប្រាក់ចំណេញ/ខាតមុនបង់ពន្ធ

(ដុល្លា រអាមេរ ិក)

(ដុល្លា រអាមេរ ិក)

242,126,972

2013

159,340,990

2012

110,328,478

2011
2010
2009

71,814,924

42,061,213

2010
2009

(848,551)

2010

2010

(476,242)

188,319,121

106,293,935

71,754,845

32,526,014

14,228,374

2013

2009

2012
2011
2010
2009

51,423,733

50,562,255

37,470,018

38,141,405

24,274,316

139,716,334

88,953,800

2012
2011

(ដុល្លា រអាមេរ ិក)

2012
2011

(619,698)

មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន

(ដុល្លា រអាមេរ ិក)

2013

2011

(ដុល្លា រអាមេរ ិក)

2013

1,169,692

2012

2009

ប្រាក់់បញ្ញេីសរុប

983,892

2013

ឥណទាន និងបុេរប្រទាន

56,970,766

27,527,065

15,860,838
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របាយការណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

នូ វប្រពន្ធ័ ស មស្របដ�ើ ម្បី កំ ណត់ វាយតំ លៃនិ ងកាត់ បន្ថ យ ហានិ ភ័ យ

តាំងនាមអោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ ខ្ញុំបាទពិតជាមានសេចក្តី
សោមនស្សរ ីករាយយ៉ា ងអនេកប្បការ ក្នុងការបង្ហាញជូនដល់អតិថិជននូវ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានធ្វើសវនកម្ម

រួចរបស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណាសំរាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបាន
បញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2013 ។

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា មានការរ ក
ី ចំ រ� ន
ើ យ៉ា ងខ្លា ំ ង នៅក្នុង
ិ ្ជមាននេះ
អាជី វកម្មរបស់ ខលួ្នក្នុងឆ្នាំ 2013 ដែលបានបន្ត ភា ពរ ក
ី ចំ រ� ន
ើ ដ៏ វ ជ
ចាប់ តាំងពីឆ្នាំមុ នៗមកម៉េ្លះ។ ជាក់ ស្តែង ភាពជោគជ័ យនេះ ទទួ ល បាន
ក្នុ ងកំ ឡុ ងពេលដែលមានការប្រកួ តប្រជែងនៅក្នុ ងទីផ្សារហិ រ ញ្ញ វត្ថុ ដ៏
តានតឹ ងរបស់ ប្រទេសកម្ពុ ជា និ ង បរ យា
ិ កាសពាណិ ជ្ជ ក ម្មនៅក្នុងតំ បន់
ជាពិ សេសក្នុ ងរយៈកាលឆមាសទី 2 នៃឆ្នាំ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុនេះ។

ទ្រព្យសកម្ម ស រុបរបស់ ធ នាគារមានការក�ើ ន ឡ�ើ ង គួ រ អោយ កត់ សំ គា ល់
ដែលមានចំនួន

52.0%

ស្មើនឹង

242.1

លានដុល្លា រអាមេរ ិក

ឬក�ើនឡ�ើងចំនួន 82.8

លានដុល្លា រអាមេរ ិក ដែលនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងមក
មានចំនួនត្រឹម 159.3 លានដុល្លា រអាមេរ ិក។ ការក�ើនឡ�ើងនេះ បានស្តែង
អោយឃ�ើ ញពី ការរ ក
ី ចំ រ� ន
ើ ទៅល�ើ ទ្រព្យសកម្ម សរុបក្នុងឆ្នាំ 2012 ដែល

មានអត្រាត្រឹម 44.0% ប៉ុណ្ណោះ។ រ ីឯចំណូលសុទព
្ធ ីដ�ើមទុន និងចំណូលសុទ្ធ
ពីទ្រព្យសកម្មឈរនៅអត្រា 1.68% និ ង 0.36% ដែលលទ្ធផលសំរេចបាន
មកពីចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់ខ្ពស់ ដែលជាហេតុបណ្តា លមកពី ឥណទាន
មានការក�ើនឡ�ើងល្អប្រស�ើរ។ ឥណទាន និងបុរេប្រទានសរុប បានក�ើនឡ�ើង
រហូតដល់ 139.7លានដុល្លា រអាមេរ ិក ស្មើនឹង 57.1% និ ងប្រាក់ បញ្ញើសរុប
បានក�ើ នឡ�ើ ងដល់ 188.3លានដុល្លា រអាមេរ ក
ិ ស្មើ នឹង 77.2% គិ ត ត្រឹម
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2013 ។ ស្របជាមួយនឹង កំណ�ើនខាងល�ើ ចំណូលប្រតិបត្តិ

ការក៏បានក�ើនឡ�ើងចំនួន 48.7% ផងដែរ។
ការរក
ី ចំ រ�ន
ើ ទាំ ងអស់ នេះ

គឺជាលទ្ធផលសំ រេចមួ យដែលបានមកពី យុទ្ធ

សាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ វប្បធម៌ដ៏រ ឹងមាំនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយ

ភាពប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ធនាគារ ការវ ិវឌ្ឈន៍ច្នៃប្រឌិតផលិតផល ដោយផ្តោត
ល�ើ ការផ្តល់នូ វសេវាកម្មអ តិ ថិជ នប្រកបដោយភាពល្អឥ តខ្ចោះ និ ង ទំ ហំ
ចែកចាយដ៏ធំទូលាយ ។
ក្រុម ប្រឹក្សាភិ បា លបានទទួ ល ស្គា ល់ នូ វ ហានិ ភ័ យ ដែលមានមកជាមួ យ

ិ ័ យ ឧស្សាហកម្ម ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ និ ង បានអនុ វ ត្ត
អាជី វ កម្ម រ បស់ ខលួ្ ន នៅក្នុ ងវ ស

ផ្សេងៗ ដែលជាផ្នែកមួ យ នៃយុ ទ្ធ សា ស្រ្តចំ ប ងរបស់ ធ នាគារ។ ធនាគារ
បានដាក់ ចេ ញក្របខ័ ណ្ឌ គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យ ដែលបានកំ ណត់ គោ លដៅ
ហានិ ភ័ យ និ ង ធានាបានថាស្របជាមួ យ គោលដៅសាជី វ កម្ម ទំ ហំ ហា និ
ភ័ យ ទទួ ល យកបាន និ ង វប្បធម៌ ដែ លបានដាក់ ចេ ញដ�ើ ម្បីអនុ វត្ត ។
ការប្រតិបត្តិតាមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ត្រូវបានតាមដានតាមរយៈ
ក្រុម ប្រឹក្សាភិ បា ល និ ង គណៈកម្មា ធិ កា រគ្រប់ គ្រងផ្សេងៗដូ ច ជា គណៈ
កម្មា ធិ ការឥណទាន

គណៈកម្មា ធិ ការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យ

គណៈកម្មា

ធិ ការសវនកម្ម គណៈកម្មា ធិ ការសកម្មភាពថ្មី និ ងផលិ តផលថ្មី គណៈ
កម្មា ធិ ការតែងតាំ ង

និ ង ផ្តល់ ត ម្លៃការ

គណៈកម្មា ធិ កា រគ្រប់ គ្រង

និ ង

គណៈកម្មា ធិ ការគ្រប់ គ្រងទ្រព្យសកម្ម និ ង ទ្រព្យអកម្ម។

ទស្សនៈវ ិស័យសេដ្ឋកិច្ច
សេដ្ឋកិច្ចក ម្ពុជានៅតែមានសន្ទុះក�ើ ន ឡ�ើ ង ខ្លា ំ ងខ្លា ទោះបីជាប្រទេសជួ ប

ប្រទះនឹងបញ្
ហា ប្រឈមនានានៅក្នុងបរ ិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

ដែលរួម

មានដូច ជា ការអូ ស បន្លា យនូ វ ការស្តា រសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍ អឺ រ ៉ុប

ការអនុវត្តកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន និងការយឺតយ៉ា វ នូវភាព

ងាយស្រួលខាងបរ ិមាណរបស់សហរដ្ឋអាមេរ ិក។ ទោះបីជាដូច្នេះ ក៏ដោយ
ក៏ ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានកំ ណ�ើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ចំ នួន 7.0%

នៅក្នុងឆ្នាំ 2013 ដែលជំ រញ
ុ ដោយការក�ើ នឡ�ើង មានដូ ចជាការក�ើ នឡ�ើង
ិស័
នូវវ យកសិកម្ម កំណ�ើននៃការនាំចេញ េស្ថរភាពនៃសកម្មភាពសាងសង់
និង ការក�ើនឡ�ើងនៅក្នុងវ ិស័យទេសចរណ៍។

នៅក្នុ ងឆ្នាំ 2014នេះ ប្រទេសកម្ពុជារ ព
ំ ឹ ង ទុ ក ថាផលិ តផលក្នុងស្រុកសរុប
នឹង ក�ើនឡ�ើងល�ើសពី 7.0%។ ជាក់ស្តែង វ ិស័យកសិកម្មមានការក�ើនឡ�ើង
ិ ពីគ្រោះទឹ ក ជំ ន ន់ ក្នុ ង ឆ្នាំ 2 013។ ការដាំ
4.7%បន្ទាប់ ពី កា រង�ើ បឡ�ើ ង វ ញ

ដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វក៏ទទួលផលវ ិជ្ជមានពីកំណ�ើនក្នុង វ ិស័យកសិកម្មនេះ

ិ ិ យោគល�ើប្រព័ ន្ធធារាសាស្រ្ត។
ផងដែរ តាមរយៈការប្រមូលផល និ ងការវន
ិ ័យទេសចរណ៍ ដែលបានចូលរួមចំ ណែក 16% ទៅល�ើផលិតផលក្នុង
វស

ស្រុក សរុបនៅក្នុ ងឆ្នាំ 2 013 នឹ ង កំ ពុ ង បន្ត ក ត់ ត្រានូ វ កំ ណ�ើ នចំ នួ ន ភ្ញៀវ

ទេសចរដែលបានក�ើ ន ឡ�ើ ង រហូ ត ដល់ 17.5% ស្មើ នឹ ង 4.2លានដុល្លា រ

អាមេរ ច
ិ ដែលផលចំ ណូ លដុ លប៉ា ន់ ស្មា នមានចំ នួ ន 2.5ពាន់ ដុល្លា រ
អាមេរ ិក។
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ការឆ្ពោះទៅមុខ
ត្រូវបានព្យាករណ៍ទុកថាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ា ង

វ ិជ្ជមាន ធនាគារយ�ើងខ្ញុំក៏បានឃ�ើញផងដែរនូវការក�ើនឡ�ើងនៃការប្រកួត

ប្រជែង

ក្នុងបរ ិយាកាសដ៏តានតឹង បូករួមជាមួយនឹងវត្តមានដៃគូប្រកួត
ប្រជែងធំៗ ទាំងក្នុងស្រុក និងអនរ្ត ជាតិ។ ការក�ើនឡ�ើងនូវការប្រកួតប្រជែង

នេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់វដ្ដនៃផលិតផល និងសេវាកមរ្ម បស់ធនាគារអោយ
សេវាកម្ម

ដោយហេតុថា

និងផលិតផលរបស់ខលួន
្

ការរបស់អតិថិជន

2013
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សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ខណៈដែលឆ្នាំខាងមុខ

មានភាពខ្លីជាងមុន
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ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ា ងស្មោះស្ម័គ្រជូនចំពោះអតិថិជន និងដៃគូ
ពាណិជ្ជកម្ម
ដែលផ្តល់ការគាំទ្រការជ�ឿជាក់
និងទំនុកចិត្តយ៉ាងពេញ
ទំ ហឹងដ�ើ ម្បីរួមចំ ណែកធ្វើ អោយធនាគារយ�ើងខ្ញុំឆ្ពោះទៅកាន់ ភាពរ ីកចំ រ� ើន

និងជោគជ័យ។

ធនាគារបានពន្លឿននូវការផ្តល់

ដ�ើម្បឆ្លើយតបទៅនឹងកំណ�ើននៃតំរវូ

និងតំរវូ ការទីផ្សារ។

តាំងនាមអោយ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់

មួយវ ិញទ�ៀត

សន្ទនីយភាព

ក៏ជាបញ្
ហា ប្រឈមមួយផងដែរ ហ�ើយថ្លៃដ�ើមមូលនិធិ នឹងក�ើនឡ�ើងដែលនឹង

ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល ក៏ សូមថ្លែងអំ ណរគុណយ៉ា ងជ្រាលជ្រៅចំ ពោះធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពុជា

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

និងអាជ្ញា ធរមានសមតក
្ថ ិច្ច

គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានគាំទ្រ ជួយសំរល
ួ និងផល
្ត ់ជាឱវាទដល់យ�ើងខ្ញុំ។

ធ្វើអោយគម្លា តការប្រាក់សុទមា
្ធ នភាពខិតជិតគ្នា។
ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅតែមានទស្សនៈសុទិដ្ឋិនិយម និងវ ិជ្ជមាន

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរ ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ា ងជ្រាលជ្រៅ
ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រោមឱវាទទាំងអស់ ដែលបានគាំទ្រ និងខិតខំប្រឹងប្រែង

ប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយៈភាពជោគជ័យក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នារបស់ធនាគារ
ទៅក្នុងក្រុមធនាគារ អ អេច ប៊ី ក្នុងឆ្នា2
ំ 013 ធនាគារនឹងមានសកមភា
្ម ពផ្សេងៗ

បំពេញការងារយ៉ា ងសកម្ម ស្មោះត្រង់ ប្រកបដោយវ ីរៈភាព និងប្តេជ្ញា ចិតខ
្ត ស
្ព ់

ិ ័យសេដ្ឋកិច្ច
ល�ើការរ ីកលូតលាស់ក្នុងវស

និ ងដំ ណ�ើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់

ជាមួយនឹងក្រុមធនាគារដ�ើម្បីបង្កើនការជួយគាំទ្រ និង ផ្តល់អោយ ធនាគារ

នូវគោលដៅក្នុងការពង្រីកខ្លួននៅក្នុងតំបន់ ។

បំពេញការងារអស់ពីកំលាង
ំ កាយចិត។
្ត

ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណ និងកោត
សរស�ើរចំពោះគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលក
ិ ប្រតិបត្ទា
តិ ង
ំ អស់ដែលបានខិតខំ

ដ�ើម្បីបន្តភាពលូតលាស់របស់ធនាគារយ�ើង។
ជាមួ យនឹ ងការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹ ងនៅតែបន្ត

ក្នុងកិ ច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែងដ�ើ ម្បីសំរេចអោយបាននូ វរាល់ការអភិ វឌ្ឍន៍ នៅក្នុង
ប្រតិបត្តិការណ៍អោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត
ធនាគារនឹងបន្តធ្វើការ

រ ីកចំរ� ើនយ៉ា ងខ្លា ំងក្នុងឆ្នាំ2014 ខ្ញុំបាទមានជំន�ឿជ�ឿជាក់ថាធនាគារនឹងបន្ត
ការរក
ី លូតលាស់ និ ងសំរេចបាននូវភាពជោគជ័ យយ៉ា ងខ្លា ំង។ ជាមួ យនឹ ង

និ ងបណ្តា ញចែកចាយតាមរយៈការ

កិចខ
្ច ិតខំប្រឹងប្រែង និងការប្តេជ្ញា ចិតដ
្ត ៏មោះមុតរបស់បុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់ យ�ើង

ិ ិ យោគទៅល�ើ ផ្នែកព័ ត៌មានវទ្
ិ យា
វន

ពង្រីកបណ្តា ញសាខា ម៉ា ស៊ីន ATM តាមទីសាធារណៈ និង ណែនាំ
ផលិតផល និងសេវាកម្មថមីៗ
្ ទៅដល់អតិថិជន។

ខ្ញុំនឹងទន្ទឹងរង់ចាំនូវភាពជោគជ័យបន្តទ�ៀតក្នុងឆ្នាំថមីនេ
្ ះ។

ខ្ញុំបាទ ពិតជាមានអារមណ
្ម ៍ រ ំភ�ើបរ ីករាយយ៉ា ងខ្លា ង
ំ ចំពោះជំហានបន្ទាប់របស់
ី
ក្រុមធនាគារ អ អេច ប៊ នូវដំណ�ើរផ្លា ស់បតូរដែលហៅថា
្
IGNITE 2017

ដែល បានដាក់ចេញដ�ើម្បីនាំក្រុមធនាគារអោយក្លា យជាធនាគារដែលមាន
ឥទិព
្ធ លនៅក្នុងតំបន់ នារយៈពេលបីឆ្នាំខាងមុខ។ ខ្ញុំបាទជ�ឿជាក់ថាធនាគារ

អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នឹងដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ជូននូវតំលៃ
របស់ក្រុមធនាគារដ�ើម្បីពង្រីកឥទិព
្ធ លរបស់ខលួននៅក
្
្នុងតំបន់។
ធនាគារទទួលស្គា ល់

នូវភាពចាំបាច់នៃធនធានមនុស្ស

ដែលជាគន្លឹះ

នាំទៅកាន់ភាពជោគជ័យ។ កងន័
ញុំ ង
ឹ បនវ្ត ិនិយោគយ៉ា ងមុតមាំ
្នុ យនេះ យ�ើងខ្ន

ដ�ើ ម្បីអភិ វឌ្ឍន៍ ធនធានមនុ ស្សដែលមានស្រាប់ និ ងបណតុះបណ្តា
្
លសំរាប់
ដំណែងជាអក
្ន ដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាព។ យ�ើងខ្ញុំនឹងបន្តរ�ៀបចំខលួនអោយកាន់
្

តែមានប្រសិទភា
្ធ ពខស
្ព ់ និងទំនាក់ទំនងការងារល្អនៅក្នុងមហាគ្រួសាររបស់
ក្រុមធនាគារ អ អេច ប៊ី។

ខារូឌីន អាម៉ា ត
របាយការណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
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របាយការណ៍អគ្គនាយក
បន្ថែមពីល�ើនេះទ�ៀត យ�ើងខ្ញុំបានពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវយុទសា
្ធ ស្រ្តពាណិជ្ជកម្ម

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
បន្ទាប់ ពីទទួ លបានអាជ្ញាប័ ណ្ណពាណិជ្ជកម្ម ជាធនាគារពាណិជ្ជ នៅក្នុងឆ្នាំ
2008 ធនាគារអអេចប៊ីឥណតូ្ ឆៃណាបានលត
ូ លាស់រ ឹងមាំឡ�ង
ើ ជាបន្តបន្ទាប់។
ចាប់ ផ្តើមពី សាខាតែមួ យ រហូ តដល់ មានសាខាចំ នួន 9 កន្លែងនៅទូ ទាំង

ប្រទេសកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013 ហ�ើយធនាគារនៅតែ
បន្តបង្កើ នវត្តមានរបស់ខលួ្នតាមរយៈការពង្រីក
និ ងបង្កើ តនូវផលិតផល

និ ងសេវាកម្មធនាគារ ដ�ើ ម្បីបំ ពេញតំ រូវការរបស់ អតិ ថិជន។ ការរួមបញ្ចូល
របស់ធនាគារជាមួយនឹង

គឺជាជោគជ័យមួយ

ក្រុមធនាគារ

អ

អេច

ប៊ី

នៅក្នុងឆ្នាំ2013
ដែលស្តែងអោយឃ�ើញនូវឥទ្ធិពលទៅល�ើលទ្ធភាព

និ ង សមត្ថ ភា ពរបស់ ធ នាគារដ៏ ធំ មួ យ នេះក្នុ ងការផ្ត ល់ ជូ ន នូ វ ការប្រតិ ប ត្តិ

ហិរញ្ញ វត្ថុមួយដ៏លដ
្អ ល់ធនាគារ។

ក្រុម ធនាគារ អ អេច ប៊ី ដែលស្ថិ ត ក្នុ ងចំ ណា ត់ ថ្នា ក់ លេ ខ4 ក្នុ ងចំ ណោ ម
ស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុធំៗ និងជាធនាគារវ ិនិយោគដ៏ធំជាងគេ

នៅក្នុងប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី ដោយគិតទៅល�ើទំហំទ្រព្យសកម្មសរុប បានមាន
វត្តមាននៅក្នុងទីផ្សារចំនួន 9 ប្រទេស និងបានផ្តល់នូវភាពខ្លា ំង និងកាលា

នុវត្តភាពដល់ធនាគារ។

ដោយជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា មានសេចក្តីរ ីករាយចំពោះការបញ្ចេ ញនៅ
គំនិតផ្តួចផ្តើមយ៉ា ងច្រើនរបស់ក្រុមធនាគារ ដូចជាការផ្លា ស់បតូរខ្
្ លួនទៅជា

IGNITE 2017 ដែលផ្តោតទៅល�ើការកសាង ក្រុមធនាគារ អ អេច ប៊ី អោយ
ក្លា យជាធនាគារដែលមានឥទិ្ធពលនៅក្នុងតំបន់ (Regional Powerhouse)។
គួរបញ្
ជា ក់ផងដែរថា

IGNITE

2017

គឺជាគំរោងមួយដែលជួយពន្លឿន

ដ ល់ ដំ ណ�ើ រ កា រ រ ប ស់ ក្រុម ធ នា គា រ ឆ្ពោះទ ៅ កា ន់ កា រ ស ម្រេ ច បា ន នូ វ
មហិច្ចតានៅក្នុងឆ្នាំ2 020 ដ�ើម្បីក្លា យជាក្រុមសេវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុចម្រុះជាតិ

សាសន៍ឈានមុខគេ (Leading Multinational Financial Services Group)
និង គោរពតាមការសន្យារបស់យ�ើងខ្ញុំ ក្នុងការធ្វើជា “ដៃគូរបស់លោកអ្នក
ដ�ើម្បីភាពរ ីកចំរ� ើន” ព្រមទាំង ជាធនាគារកណ្តា លមួយដែលផ្តល់នូវការច្នៃ
ប្រឌិត និងសេវាកម្មផ្ទា ល់ខលួ្នទៅកាន់អតិថិជន។
ដ�ើម្បីអោយស្របតាម IGNITE 2017 ធនាគារមានទស្សនៈយ៉ា ងមុតមាំក្នុង
ការក្លា យជាស្ថាប័ ន ផ្ត ល់ សេ វាកម្ម ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ឈានមុ ខ គេនៅក្នុ ងប្រទេស

កម្ពុជា និ ងប្រកាន់ ខ្ជាប់នូវបេសកម្មរបស់ ខលួ្នអោយក្លា យទៅជាធនាគារ
មួ យក្នុងចំ ណោមធនាគារធំ ៗទាំ ង10 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យ�ើ ងខ្ញុំ
មានការប្តេជ្ញា ចិត្តក្នុងការផ្តល់ជូនអោយកាន់តែច្រើន “Delivering More”

ជាមួយនឹង P.R.I.D.E. ទៅកាន់ តួអង្គពាក់ព័ន្ធ និង អតិថិជន និងជាជម្រើ
សរបស់និយោជកក្នុងមជ្ឈដ្ឋា នធនាគារ។

និងបង្កើតប្រតិបត្តិការណ៍ថ្មីៗដ�ើម្បីផ្តល់ជូនទៅដល់អតិថិជននៅក្នុង បរ ិយា

កាសប្រកួតប្រជែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងការ

ទទួលស្គា ល់ជាទូទៅអំពីការផល
្ត ់ជូន និងចែកចាយប្រកបដោយ បច្ចេកវ ិទ្យា
ខ្ពស់ តាមរយៈការវ ិនិយោគផ្សេងៗទៅល�ើព័ត៌មានវ ិទ្យា ធនាគារ យ�ើងខ្ញុំក៏

នៅតែរក្សាបាននូវការរ ំពឹងទុករបស់អតិថិជនសម្រាប់សេវាកម្ម

ផ្ទា ល់ ខលូ្ ន
ដែលមានបច្ចេកទេសខ្ព ស់ ដោយហេតុ ថា យ�ើ ង ខ្ញុំ បានធ្វើ កា រវ ិនិយោគ

យ៉ា ងពេញទំហឹងក្នុងការបណតុះបណ្តា
្
ល និងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក។

លទ្ធផលការងារ
សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2013
ធនាគារបានកត់សំគាល់ថា លទ្ធផលការងារមានភាពរ ឹងមាំ ព្រមទាំងទទួល
បាននូវប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធចំនួន 0.98លានដុល្លា រអាមេរ ិក។ ប្រាក់
ចំណេញដែលទទួលបានអាចនឹងមានចំនួន 3.22លានដុល្លា រអាមេរ ិក ប�ើ
សិនមិនមានឥណទានមិនដំណ�ើរការសម្រាប់គណនីធម
ំ យ
ួ ។

ធនាគារមានទំនុកចិត្តថានឹងអាចប្រមូលមកវ ិញសំរាប់

យ៉ា ងណាមិញ
គណនីមួយនេះ

សំរាប់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុខាងមុខ។
គួរអោយកត់សំគាល់ផងដែរ របាយការណ៍តុល្យការរបស់ធនាគារ បានបន្ត

ិ ័យនេះ។ ទ្រព្យសកម្មសរុប
ការក�ើ នឡ�ើងល�ើសពីអត្រាកំ ណ�ើននៅក្នុងវស
បានក�ើ ន ឡ�ើ ង ដល់ 82.8លានដុល្លា រអាមេរ ក
ិ ឬ 52.0% ដែលស្មើ នឹ ង

242.1លានដុល្លា រអាមេរ ក
ិ បានមកពីការក�ើ ន ឡ�ើ ងនៃ ឥណទាននិ ងបុរេ
ប្រទាន និងប្រាក់បញ្ញើ។ ទន្ទឹមនឹងនេះមូលនិធិភាគទុនិកមានការក�ើនឡ�ើង
ដល់ 51.4លានដុល្លា រអាមេរ ិក ចាប់ពី 50.6លានដុល្លា រអាមេរ ិកកាលពី
រយៈកាលមុន។ ឆ្លងតាមការក�ើនឡ�ើងខាងល�ើ វាគឺជាសូចនាករហិរញ្ញ វត្ថុ
គន្លឹះដែលសំរេចបានដោយធ�ៀបនឹងឆ្នាំមុន។

ឥណទាន និងបុរេប្រទានបានក�ើនឡ�ើង 57.1% ស្មើនឹង 139.7លានដុល្លា រ
អាមេរ ិកនៅកងឆ្
្នុ នា ំ 2013 ធ�ៀបនឹងឥណទាន និង បុរេប្រទានកងឆ្
្នុ នា ំ 2012 ចំនួន

88.9លានដុល្លា រអាមេរ ិក។ ការក�ើនឡ�ើងនូវឥណទាន និងបុរេប្រទាននេះ

ិ ័ យ សេដ្ឋ កិ ច្ច ដ៏ ទូ លំ
គឺដោយផ្អែកទៅការអភិ វ ឌ្ឍន៍ ផ ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុ ងវ ស
ទូ លា យដែលសំ រេ ចបាននៅក្នុ ងបរ ប
ិ ទប្រកួ ត ប្រជែងដ៏ ខ្លា ំ ង និ ង ធ្លា ក់ ចុ ះ

ដោយសារការជាប់ គាំ ង សេដ្ឋ កិ ច្ចនៅពាក់ ក ណ្តា លឆ្នាំ 2 013ដោយសារ

ការបោះឆ្នោ តថ្នាក់ជាតិ។ ចំណែកឯ ការដាក់ប្រាក់បញ្ញមា
ើ នការក�ើនឡ�ើងដ
ល់ 77.2% ស្មើនឹង 188.3លានដុល្លា រអាមេរ ិក ពី 106.3លានដុល្លា រអាមេរ ិក
នៅបំណាច់ឆ្នាំ2012។
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គុណភាពនៃទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ធនាគារ នៅតែមានភាពរ ឹងមាំ ទោះបី

ផ្តល់ជូននូវគន្លឹះយុទ្ធសាស្រ្ត ដោយផ្តោតទៅល�ើចំណុច អាទិភាព ដូចខាង

ជាអនុបាតឥណទានមិនដំណ�ើរការ (NPL Ratio) មានអត្រា 3.3% ដែល

ក្រោម៖

បណ្តា លមកពីគណនី ធំ មួ យ ដែលត្រូវ បានចាត់ ប ញ្ចូ លក្នុ ងចំ ណា ត់ ថ្នា ក់

ឥណទានមិនដំណ�ើរការ ក្នុងឆ្នាំនេះ។ ដោយដកចេញនូវគណនីធំមួយនេះ

អនុបាតឥណទានមិនដំណ�ើរការរបស់ធនាគារ គឺមានត្រឹមតែ 0.3% ប៉ុណ្ណោះ
ដែលអាចនិយាយបានថា វានៅមានលក្ខណៈល្អប្រស�ើរ ស្របជាមួយនឹង
ការក�ើនឡ�ើងខ្លា ំងនៃឥណទានចំនួន 57.1% ក្នុងឆ្នាំ 2013។ ធនាគារយ�ើងខ្ញុំ

នឹងនៅតែបន្តរក្សាវប្បធម៌ឥណទានប្រុងប្រយ័ត្ន និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងចាត់វ ិធានការគ្រប់គ្រងឥណទាន ខណៈដែលយ�ើងនៅតែអាចរ ីកចំរ� ើន
ទៅមុខល�ើឥណទានរបស់យ�ើងខ្ញុំ។
សូចនាករហិ រញ្ញ វត្ថុចំ បងរបស់ ធនាគារ នៅមានភាពរង
ឹ មាំ ដោយអនុ បាត

ឥណទានសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើមានចំនួន 76.០% អនុបាតសន្ទនីយភាពមាន
ចំនួន 63.8% និង អនុបាតសាធនភាពមានចំនួន 19.5%។ អនុបាត
សន្ទនីយភាព និង អនុបាតសាធនភាព មានភាពល្អប្រស�ើរ ដោយសារ
វាស្ថិ ត នៅអត្រាល�ើ អ ត្រាអប្បបរមាកំ ណ ត់ ដ ោយធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុ ជា
ដែលអនុបាតសន្ទនីយភាពត្រូវមាន កម្រិតអត្រាអប្បបរមាចំនួន 50.0%

• កសាងទ្រព្យសកម្មគន្លឹះរបស់ ធ នាគារដូ ចជា ធនធានមនុស្សដោយ
វ ិនិយោគល�កា
ើ របណតុះបណ្តា
្
លវ ិជ្ជា ជីវៈ និងជំនាញដ�ើម្បីផ្តល់ ជូននូវ

សេវាកមប្ម ្រកបដោយបទពិសោធន៍ដល់អតិថិជន

• សម្រេចអោយបានលទ្ធ ផ លជារួ ម មួ យ នៅក្នុ ងតំ ប ន់ អា ជី វ កម្ម និ ង
ប្រតិបត្តិការណ៍ទូទៅ

តាមរយៈលទ្ធភាព

អោយដោយ ក្រុមធនាគារ អ អេច ប៊ី

និងសមត្ថភាពដែលផ្តល់

•	បន្តអភិ វឌ្ឍន៍ ប្រសិ ទ្ធិភាពនៃប្រតិ បត្តិការណ៍នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម និ ង
ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏លឥ
្អ តខ្ចោះដល់អតិថិជន

•	ក្តាប់យកវ ិស័យ

ដែលរ ីកចំរ� ើនថ្មីៗ

តាមរយៈការបង្កើតបណ្តា ញ

ចែកចាយថ្មីជាប្រចាំ ការបញេ្ចញផលិ តផល និ ងសេវាកម្មថមី្ៗ និ ង
ពង្រីកនូវសេវាកមជា
្ម កញ្ចប់ដល់អតិថិជន

និងអនុបាតសាធនភាព ត្រូវមានកម្រិតអត្រាអប្បបរមាចំនួន 15.0%។ ភាព
ល្អប្រស�ើរនេះ បានសបញ្
ជា ក់ អោយឃ�ើញពីការគ្រប់គ្រងដ៏លរ្អ បស់គណៈ
គ្រប់គ្រង ទៅល�ើរបាយការណ៍សមតុល្យ។
ចំពោះក្រុមធនាគារ

ទ្រព្យសកម្មសរុប

បានក�ើនឡ�ើងដល់

54.8%

ពី

151.0 លានដុល្លា រអាមេរ ិក ក្នុងឆ្នាំ 2012 ដល់ 233.8 លានដុល្លា រអាមេរ ិក
ក្នុងឆ្នាំ2013។ សម្រាប់កំឡុងពេលដូចគ្នានេះ ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

• ការផ្លា ស់បតូរអង្គ
្
ភាពដោយធ្វើការរ�ៀបចំសារជាថ្មី ដ�ើម្បីនាំយកមកនូវ
ការក�ើនឡ�ើងដោយមានសេ្ថរភាព និងធ្វើគំរស
ូ ង
្ត ់ដារ។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

139.7 លានដុល្លា រអាមេរ ិក ហ�ើយ

ខ្ញុំ បាទមានសេចក្តី រ ក
ី រាយយ៉ា ងខ្លា ំ ង ដ�ើ ម ្បីថ្លែងអំ ណ រគុណដ៏ ជ្រាលជ្រៅ
ដល់អតិថិជន ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈគ្រប់គ្រង

ប្រាក់បញ្ញើ បានក�ើនឡ�ើងដល់ 83.4% ស្មើនឹង 181.4 លានដុល្លា រអាមេរ ិក។

និ ងបុគ្គ លិ ក គ្រប់ ជាន់ ថ្នា ក់ ដែលបានជួ យគាំ ទ្រអស់ ពី កំ លាំ ង កាយចិ ត្ត

ស្របជាមួ យនឹ ងការរ ក
ី ចំ រ� ន
ើ អាជី វ កម្ម រ បស់ ខលួ្ន

ក្នុងឆ្នាក
ំ នង
្ល មក។

បានក�ើនឡ�ើងដល់

57.1% ដល់

ប្រាក់ ចំណូ លប្រតិ បត្តិ

សរុបប្រចាំឆ្នាំ បានក�ើនឡ�ើងដល់ 44.3% ស្មើនឹង 8.2 លានដុល្លា រអាមេរ ិក។
ប្រាក់ចំណូលដុលរួមបញ្ចូល (Consolidated Net Income) បានធ្លា ក់ចុះត្រឹម

48.9% ដល់ 0.4 លានដុល្លា រអាមេរ ិក ដោយប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងឆ្នាំចាស់

ខ្ញុំ បាទសូ ម ថ្លែងអំ ណ រគុណទៅដល់ ធ នាគាជាតិ នៃ កម្ពុ ជា គណៈកម្មការ
មូលបត្រកម្ពុជា និងអាជ្ញា ធរពាក់ព័ន្ធដែលបានផ្តល់ជាដំបូន្មា នដ៏មានតម្លៃ

និងការគាំទ្រដល់ធនាគារយ�ើងខ្ញុំ។

ចំនួន 0.8 លានដុល្លា រអាមេរ ិក។

ភាពរួចរាល់ក្នុងការធ្វើអោយប្រស�ើរឡ�ើង
ធនាគារយ�ើងខ្ញុំនឹ ងបន្តការបោះជំ ហានទៅមុ ខរបស់ខលួ្នក្នុងការផ្តល់ជូននូ វ
លទ្ធ ផ លមួ យ ដែលល្អប្រស�ើ រ សម្រាប់ ឆ្នាំ ខា ងមុ ខ នេះ។

ដោយមានការ

ជំរញ
ុ ទឹកចិត្តខ្ពស់ចំពោះការមកដល់នៃ IGNITE 2017 ធនាគារយ�ើងខ្ញុំនឹង

លីម លូងសេង
អគ្គនាយក
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ព័តមា
៌ នទ ូរទៅអំពីធនាគារ

ព័តមា
៌ នអំពីធនាគារ  
ធនាគារ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងនៅថ្ងៃទី5 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2008 និង ចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង បានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណពី
ធនាគារ ជាតិ នៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី 3 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2008 ។ ធនាគារ គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំង

ស្រុងរបស់ ធនាគារវ ិនិយោគ RHB BANK BERHAD ដែលធនាគារវ ិនិយោគនេះបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ និងធ្វើអាជីវកម្មនៅ
ប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី។
ធនាគារ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ដ�ើម្បីបំរ� ើសេវាកម្មធនាគារដូចជាៈ ចរាចរណ៍ ទទួលប្រាក់បញ្ញើ
និងវែង ផ្តល់ប្រាក់កំច្ចី
និងសមត្ថភាពនៃប្រភព

រយៈពេលខ្លី មធ្យម

រយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង ទៅអោយក្រុមហ៊ុន និង បុគ្គលផ្សេងៗ ដោយអាស្រ័យល�ើប្រភេទ
មូលធនរបស់ធនាគារ

សេវាកម្មប្តូររូបិយវត្ថុបរទេស សេវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
អប្បហារកម្មមូលបត្រពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម ប្រតិបត្តិការរវាង អតិថិជន និងអតិថិជន និង សេវាកម្មធនាគារដទៃទ�ៀត
ដែលបានអនុញ្ញាតដោយ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់ធនាគារ។ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ត្រូវបាន
បង្កើ តឡ�ើ ង

ដោយអនុលោមទៅតាមអាជ្ញាប័ ណ្ណលេខ

0352E/2010

ចេញផ្សាយដោយក្រសួ ងពាណិ ជក្ជ ម្ម

នៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃទី 16 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2010។ សេវាកម្មចម្បងនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរម
ួ មានធានាទិញមូលបត្រ
ជួញដូរមូលបត្រធ្វើអាជីវកម្ម ជ�ើងសារមូលបត្រ និងផ្តល់ព្រឹក្សាវ ិនិយោគ។
មូលធនដែលបានវ ិនិយោគរបស់ធនាគារ នាកាលបរ ិច្ឆេទថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013 មានចំនួន 52,000,000 ដុល្លា អាមេរ ិក
(ឆ្នាំ 2012ៈ មានចំនួន 52,000,000 ដុល្លា អាមេរ ិក) ។
ការ ិយាល័យកណ្តា លរបស់ធនាគារមានអាស័យដ្ឋា ននៅ អគារលេខ 263 រុក្ខវ ិថី ព្រះអង្គឌួង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជា ។ ធនាគារមានសាខាចំនួន 9 នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្តាខេត្តនានា។ សាខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
គឹមាននៅ ផ្សារទំន�ើបស៊ីធីម៉ល អូឡាំពិក ស្ទឹងមានជ័យ ក្បាលថ្នល់ និងនៅពេទ្យ លោកសង្ឃ និង តាមខេត្តដូចជា បាត់ដំបង
កំពង់ចាម ស�ៀមរាប និង ព្រះសីហនុ។
នាកាលបរ ិច្ឆេទថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013 មានចំនួន 180 នាក់ (ឆ្នាំ 2012ៈ មានចំនួន 154 នាក់)។
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ផ្តល់សេវាកម្ម
កាន់តែេច្រីន
ដល់ប្រទេសកម្ពុជា

េយីងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មជាេច្រីនរួម
មានសេវាកម្មប្រាក់បពេា�ី និងឥណទាន មា៉ សីុនដក និង
ដាក់ប្រាក់ទំេនីប ពាណិជ�កម្មមូលបត្រ ដំេណាះស្រាយ
េសវាកម្មធនាគារសំរាប់ការវ ិនិយេាគ និងសេវាកម្មជា
េច្រីនទ�ៀតដេីម្បីឆេ្លីយតបទៅនឹ ងអាជី វកម្មរបស់េលាក
អ្នក។យេីងខ្ញុំ គឺជាក្រុមធនាគារអេអចប៊ី ែដលជាក្រុម
ធនាគារដ៏ ធំ បំ ផុ តមួ យក្នុ ងចំ ណេាមក្រុម ធនាគារជា
េច្រីន របស់ប្រទេសមា៉ឡេសីុ មានបទពិេសាធន៍រយៈ
េពល 100ឆ្នាំក្នុងការនាំមកជូនលេាកអក
្ន នូវនវានុវតន
្ត ៍។
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ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង
សមាជិក
2012

2013

គណៈកម្មា ធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

1.

Tan Sri Ong Leong Huat, Non-Independent Non-Executive Chairman

1.

Tuan Haji Khairuddin Ahmad, Independent Non-Executive Chairman

2.

Dato’ Nik Mohamed Din bin Datuk Nik Yusoff, Non-Independent Non-Executive Director

2.

Mr. Choong Tuck Oon, Independent Non-executive Director

3.

Dato’ Abdul Majit bin Ahmad Khan, Independent Non-Executive Director

3.

Mr. Foo San Kan, independent Non-executive Director

4.

Mr. Foo San Kan, Independent Non-Executive Director

4.

Mr. Leong Yeng Kit, Independent Non-executive Director

5.

Mr. Leong Yeng Kit, Independent Non-Executive Director

5.

Mr. U Chen Hock, Non-independent Non-executive Director

6.

Mr. Wong Chong Kim, Non-Independent Non-Executive Director

6.

Mr. Lim Loong Seng, Managing Director

7.

Mr. Ong Ju Yan, Non-Independent Non-Executive Director

8.

Mr. U Chen Hock, Non-Independent Non-Executive Director

1.

Mr. Foo San Kan, Chairman

1.

Mr. Foo San Kan, Chairman

2.

Mr. Leong Yeng Kit

2.

Mr. Leong Yeng Kit

3.

Mr. Wong Chong Kim

3.

Mr. Choong Tuck Oon

គណៈកម្មា ធិការ

1.

Dato’ Abdul Majit bin Ahmad Khan, Chairman

1.

Tuan Haji Khairuddin Ahmad, Chairman

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

2.

Mr. Foo San Kan

2.

Mr. Foo San Kan

3.

Mr. Ong Ju Yan

3.

Mr. Choong Tuck Oon

គណៈកម្មា ធិការ

1.

Mr. Leong Yeng Kit, Chairman

1.

Mr. Choong Tuck Oon, Chairman

2.

Dato’ Nik Mohamed Din bin Datuk Nik Yusoff

2.

Tuan Haji Khairuddin Ahmad

3.

Mr. Wong Chong Kim

3.

Mr. Leong Yeng Kit

1.

Mr. Foo San Kan, Chairman

1.

Tuan Haji Khairuddin Ahmad, Chairman

2.

Mr. Leong Yeng Kit

2.

Mr. Choong Tuck Oon

3.

Mr. U Chen Hock

3.

Mr. Leong Yeng Kit

4.

Mr. Wong Chong Kim

4.

Mr. Foo San Kan

5.

Mr. Ong Ju Yan

5.

Mr. U Chen Hock

1.

Mr. U Chen Hock, Chairman

1.

Mr. U Chen Hock, Chairman

2.

Mr. Wong Chong Kim

2.

Mr. Lim Loong Seng

3.

Mr. Lim Loong Seng

3.

Mr. Wong Kee Poh

4.

Mr. Cheong Kim Soon, Simon

4.

Mr. Cheong Kim Soon, Simon

5.

Mr. Yong Ching San

5.

Mr. Yong Ching San

គណៈកម្មា ធិការ
សវនកម្ម

លាភការនិងការតែងតាំង

គណៈកម្មា ធិការ

ផលិតផល និងសកម្មភាពថ្មី

គណៈកម្មា ធិការគ្រប់គ្រង
គណៈកម្មា ធិការ
គ្រប់គ្រង

6.

Mr. Om Visal

6.

Mr. Om Visal

1.

Mr. U Chen Hock, Chairman

1.

Mr. U Chen Hock, Chairman

2.

Mr. Lim Loong Seng

2.

Mr. Lim Loong Seng

3.

Mr. Cheong Kim Soon, Simon

3.

Mr. Wong Kee Poh

4.

Mr. Om Visal

4.

Mr. Cheong Kim Soon, Simon

5.

Mr. Om Visal

គណៈកម្មា ធិការ

1.

Mr. U Chen Hock, Chairman

1.

Mr. U Chen Hock, Chairman

2.

Mr. Lim Loong Seng

2.

Mr. Lim Loong Seng

និងបំណុល

3.

Mr. Cheong Kim Soon, Simon

3.

Mr. Wong Kee Poh

4.

Mr. Yong Ching San

4.

Mr. Cheong Kim Soon, Simon

5.

Mr. Om Visal

5.

Mr. Yong Ching San

គណៈកម្មា ធិការ
ឥណទាន

គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម

គណៈកម្មា ធិការ

គ្រប់គ្រងសវនកម្ម

ដែលមិនត្រូវបានអនុវត្តន៍

6.

Mr. Om Visal

1.

Mr. U Chen Hock, Chairman

2.

Mr. Lim Loong Seng

3.

Mr. Wong Kee Poh

4.

Mr. Alan Chang Kong Chong

5.

Mr. Adrien Lim Tian Eu

6.

Mr. Cheong Kim Soon, Simon

7.

Mr. Yong Ching San

8.

Mr. Om Visal

9.

Mr. Meung Samnang

10.

Mr. Chhim Sareth
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ក្រុមមួយ
យីហេាមួយ
គុណតមៃ្លមួយ

េយីងខ្ញុំគឺជាក្រុមការងារមួយដែលមានជំនាញ និងវ ិជ�ា
ជីវៈព្រមជាមួយនឹងបទពិសេាធន៍ របស់ក្រុមធនាគារ
អ េអច ប៊ី រយៈកាល100ឆ្នាំ។ ឥឡូវនេះជាមួយការរួម
បញ្ចូលនូវជំនាញរួមគ្នា
ធេ្វីអេាយយេីងមានមូលដ�ាន
គ្រឹះកាន់តែប្រសេីរជាមុន េដីម្បីជួយលេាកអ្នកសម្រេច
បាននូវគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ។
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រចនាសម្ន
ព័ គ្រ
្ធ ប់គ្រង

គណៈកម្មាធិការផលិតផល និងសកម្មភាពថមី ្

ក្រុមប្រឹក្

គណៈកម្មធិការតងែតាំង និងលាភការ និងការតងែតាំង
គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

អគ្គនា
នាយកផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

នាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការ

ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ

ផ្នែកធនធានមនុស្ស
និងបណ្តុះបណ្តាល
ផ្នែកជ្រើសរ� ើសបុគ្គលិក
និងរ�ៀបចំ្របាក់ប�ៀវត្ស

នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញ វត្ថុ

នាយកផ្នែកឥណ

កា

រតនាគារ

រដ

ជំនួយការ
និងប្រតិបតិ្តការធនាគារ

ប្រតិបតិ្តការ

គ្រ

បចេ្ចកវ ិទ្យាព័ត៌មាន
ផ្នែកបណតុះបណ្តា
្
ល
ប្រធានសាខា

រដ្ឋបាល

និង

FnaKar G eGc b‘Í \NþÚéqNa

គណៈធិការគ្រប់គ្រប់
គណៈកម្មាធិការកម្ជីឥណទាន

ក្សាភិបាល

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល
គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

នាយក

ណទាន

ការវាយតមៃ្លឥណទាន

ដ្ឋបាលឥណទាន

្រប់គ្រង

ងត្រួតពិនិត្យឥណទាន
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នាយកផ្នែកប្រតិបត្តិ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
អគ្គនាយករង

សាជីវកម្ម និងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ

បណ្តាញសាខា

ផ្នែកស្រាវជ្រាវទីផ្សារ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖

និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល

ទីស្នាក់ការកណ្តា លរាជធានីភំ្នពេញ
សាខាស៊ីធីម៉លអូទ្បាំពិត
សាខាសឹង
្ទ មានជ័យ

ក្រុមទំនាក់ទំនងទីផ្សារ

សាខាក្បាលថ្នល់
សាខាពេទ្យលោកសង្ឃ
ទំនាក់ទំនងទីផ្សារឯករាជ្យ

ទំនាក់ទំនងទីផ្សារក្រុមហ៊ុន

ខេត្ត ៖
សាខាកំពង់ចាម
សាខាបាត់ដំបង
សាខាស�ៀមរាប
សាខាព្រះសីហនុ
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សមាសភាព

របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ទួន ហាជី ខារូឌីន ប៊ីន អាម៉ាត 
(មានអាយុ 71ឆ្នាំ)

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

ទួន ហាជី ខារូឌីន ប៊ីន អាម៉ា ត “ហាជី ខារូឌីន” ត្រូវបាន

តែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

របស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2013។ លោកក៏ជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ និង ជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការសកម្មភាពនិង
ផលិតផលថ្មី ព្រមទាំងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មា ធិការ
លាភការ និងការតែងតាំង ផងដែរ។

ហាជី ខារូឌីន បានចាប់ផ្តើមអាជីពនៅក្នុងវ ិស័យធនាគារ និងធ្លាប់មានបទ

ពិសោធន៍បំរ� ើការនៅធនាគារជាច្រើនដូចជានៅធនាគារ

Citibank

N.A.,

Southern Bank, Bank of Commerce Berhad និង Arab Malaysian
Finance Berhad។

Columbia

Business

លោកបានចូ លរួមវគ្គគ្រប់ គ្រងជាន់ ខ្ពស់នៅសាលា
School

ក្នុងទីក្រុងញ៉ូយក

សហរដ្ឋអាមេរច
ិ ។

ហាជី ខារូឌីន ក៏ជាអភិបាលធនាគារ RHB Bank Berhad, ក្រុមហ៊ុ ន

RHB OSK Indochina Securities Limited

និង ក្រុមហ៊ុន RHB Asset

Management Sdn Bhd (ដែលពីមុនមានឈ្មោះថា RHB Investment

Management Sdn Bhd)។
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ជុង ត័ក អ៊ុន

(មានអាយុ 55ឆ្នាំ)

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

លោក ជុង ត័ក អ៊ុន “លោក ជុង” ត្រូវបាន

តែងតាំងជាអភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ
អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅថ្ងៃទី6 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2013។
លោកជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការលាភការ និងការតែង

តាំង ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មា ធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មា ធិការសវនកម្ម ហ�ើយក៏ជា

សមាជិកគណៈកម្មា ធិការសកម្មភាពនិងផលិតផលថ្មី។

លោក

ជុង

ទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរ ិញ្ញាបត្រវ ិទ្យាសាស្រ្តពីសាកល

វ ិទ្យាល័យ University of Malay សញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវ ិទ្យាសាស្រ្ត

ពីវ ិទ្យាស្ថា ន Asia Institute of Technology

និង សញ្ញាបត្រ Executive

Diploma in Directorship ពីវ ិទ្យាស្ថា ន Singapore Institution of Directors

ផ្នែកប្រេងនិ ងឧស្ម័ន

ទូ រគមនាគមន៍

និ ងឧស្សាហកម្មការផ្គត់ផ្គង់សេវា

សាធារណៈ។ លោកក៏ បានធ្វើ ការស្ម័គ្រចិ ត្តអោយអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិ បាល

ដែលក្នុងនោះមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា ការបង្កើត Bank-to-Banks
សំរាប់គ្រឹះស្ថា នមីក្រូហរ ិញ្ញ វត្ថុនៅប្រទេសឥណតូ្ នេស៊ី ដែលជាគំរោងរបស់

និងពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Singapore Management University។

ភ្នាក់ ងារជំ នួយ អន្តរ ជាតិ

លោក ជុង មានបទពិសោធនជាង 23ឆ្នាំ ជាសហកម្មសិទ្ធករជាន់ខ្ពស់

បានបំរ� ើការអោយក្រុមហ៊ុន Petronas រយៈពេល 7 ឆ្នាំ ក្នុងមុខងារជាច្រើន
ចាប់ពីថ្នាក់ប្រតិបត្តិដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ។

Financial Services Asia-Pacific Practice នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Accenture
លោកមានបទពិសោធន៍

រហូតដល់ពេលលោកចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2010។

ក្នុងការដឹកនាំមុខជំនួញ និងការផ្លា ស់បតូរប្រព័
្
ន្ធពត៌មានវ ិទ្យា (IT Trans
formation) ការរ ំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា និងការកាន់កាប់ (Mergers and
Acquisitions) និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអោយក្រុមហ៊ុនធំៗច្រើនជាង 20

ទាំងនៅក្នុងស្រុក

នៅក្នុងតំបន់ និងគ្រឹះស្ថា នហរ ិញ្ញ វត្ថុសកល នៅក្នុង
តំបន់អាស៊ា ន និងអាស៊ីខាងជ�ើង ដែលក្នុងនោះរួមមាន គំនិតផ្តួចផ្តើមការ
ធ្វើការរួមគ្នារបស់ធនាគារជាច្រើននៅក្នុងស្រុក។ លោកក៏មានបទពិសោធន៍

និ ង អភិ វ ឌ្ឍយុ ទ្ធសាស្រ្តការរ ក
ី ចំ រ� ន
ើ សំ រាប់

11

ប្រទេស នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ា ស៊ីភិចរបស់មូលនិធិអភិរក្សអន្តរជាតិ។ លោក

លោក ជុង ក៏ជាសមាជិកអភិបាលរបស់ធនាគារ RHB Bank Berhad,

ធនាគារ RHB Islamic Bank Berhad, ក្រុមហ៊ុន RHB OSK Indochina

Securities Limited

និង ក្រុមហ៊ុន RHB Private Equity Holding Snd

Bhd។ លោកក៏ជា អភិបាលមិនប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ា ប់រង NTUC

Income Insurance Cooperative Singapore។
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សមាសភាព

របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ហ៊្វូ សាន កាន 

(មានអាយុ 65ឆ្នាំ)

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

លោក ហ៊វូ្ សាន កាន “លោកហ៊វូ”្ ត្រូវបានតែងតាំងជា
អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ នៃធនាគា អ អេច ប៊ី

ឥណតូ្ ឆៃណា នៅថ្ងៃទី18 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2008។ គាត់គឺជា
ប្រធានគណៈកម្មា ធិការសវនកម្ម និងជាសមាជិក
គណៈកម្មា ធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
និងជាសមាជិកគណៈកម្មា ធិការ
សកម្មភាព និងផលិតផល។

លោក ហ៊វូ្ ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ
អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅថ្ងៃទី18 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2008។ លោកជា

ប្រធានគណៈកម្មា ធិការសវនកម្ម និងជាសមាជិកគណៈកម្មា ធិការគ្រប់គ្រង

ហានិភយ
័ ព្រមទាំងជាសមាជិកគណៈកម្មា ធិការសកមភា
្ម ពនិងផលិតផលថ្។
មី

លោក ហ៊វូ្ ក៏ជាសមាជិកនៃវ ិទ្យាស្ថា ន Malaysian Institute of Certified Public
Accountants

ិ យាស្ថា ន
និ ងជាសមាជិ កនៃវទ្

Institute

of

Chartered

ិ យាស្ថា ន
នៅក្នុ ងប្រទេសអង់ គ្លេ ស និ ង វែលព្រមទាំ ង វ ទ្
Chartered Tax Institute របស់ប្រទេសម៉ា ឡេស៊ីផងដែរ។

Accountants

លោក ហ៊វូ្ ធ្លាប់ជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Ernst & Young ប្រចាំប្រទេស
ម៉ា ឡេស៊ី ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997 ដល់ 2002 មុនពេលលោកចូលនិវត្តន៍ពីអាជីព

លោក

កជំនាញគណនេយ្យដោយក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំដំបូងលោកបានបំរ� ើការនៅ

Property Holdings Berhad, Symphony House Berhad, PJ Development

គណនេយ្យករ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ៣៤ ឆ្នាំនៅក្នុងអាជីពជាអ្ន
ចក្រភពអង់គេ្លសនិងរយៈពេល 30 ឆ្នាំចុងក្រោយលោកបានចូលបំរ� ើការអោ

យក្រុមហ៊ុន Ernst & Young ប្រទេសម៉ា ឡេស៊ីភាគខាងក�ើតនិងខាងលិច

ក្នុងមុខងារជាច្រើ នផ្សេងគ្នា។ លោកបានទទួ លសញ្ញាបត្រ Chartered
Accountant ពីវ ិទ្យាស្ថា នគណនេយ្យកររបស់ប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី។

ហ៊វូ្ ក៏ជាសមាជិកអភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនសាធារណៈមួយចំនួនរួម
មានក្រុមហ៊ុន RHB OSK Indochina Securities Limited, RHB Trustees

Berhad, Malaysia Trustee Berhad, OSK Holdings Berhad, OSK
Holdings Berhad, Allianz Malaysia Berhad, Allianz General Insurance
Company (Malaysia) Berhad ព្រមទាំង Allianz Life Insurance Berhad។
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ឡ័ង យ៉េង គីត

(មានអាយុ 40ឆ្នាំ)

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

លោក ឡ័ង យ៉េង គីត “លោក ឡ័ង” ជា

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ របស់ធនាគារ។ លោក

ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរបស់ធនាគារនៅថ្ងៃទី18
ខែកក្កដា ឆ្នាំ2008។ លោកជាសមាជិកគណៈ

កម្មា ធិការលាភការនិងការតែងតាំង ជាសមាជិក

គណៈកម្មា ធិការសកម្មភាពនិងផលិតផលថ្មី និងជា
សមាជិកគណៈកម្មា ធិការសវនកម្ម។

ិ យាល័ យ
លោក ឡ័ ង បានបញ្ចប់ ការសិ ក្សាពី សាកលវទ្

University of

Buckingdom ប្រទេសអង់គេ្លសក្នុងកំរ ិត LL.B ក្នុងឆ្នាំ1995។ លោកចូល
បំរ� ើការជាគណៈមេធាវ ី Malaysia Bar ក្នុងឆ្នាំ1998 និងជាសហកម្មសិទ្ធ
ករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Leong Yeng Kit & Co នៅក្នុងប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី

ព្រមទាំងជាសហកម្មសិទ្ធករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសវនកម្មនិងសាជី វកម្មហិរញ្ញ

ក្នុងប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី និងយុត្តា ធិការផ្សេងៗ ភាពម្ចាស់ដីនិងអ្នកជួលដី សិទ្ធិ
ក្នុងការប�ើកអាជីវកម្ម Trusts and Wills។
ក្នុងវ ិស័យច្បាប់ លោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនទាក់ទងនឹងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី
និងពាណិជ្ជកម្មដែលផ្តោតទៅល�ើទ្រព្យសកម្ម និងការទូទាត់ប្រមូលបំណុល

វត្ថុ Baker Tilly MA Audit Ltd ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ធនាគារឯកទេស និងចំណូលទូរគមនាគមន៍ភាពខកខាននៃការសងបំណុល

លោកមានបទពិ សោធន៍ ទាក់ ទងនឹ ងសាជី វកម្ម ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធសាជីវកម្ម

(Liquidation) វ ិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ការស�ើ
ុបអង្កេតទៅល�ើការក្លែងបន្។
លំ
ថុ

ធនាគារ ធនាគារសំរាប់អតិថិជន ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងនោះរួមមាន ការចូល

ហ៊ុនគ្នា(Joint-Ventures) ការរ ំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា (Merger) និងការ
កាន់កាប់(Take-overs) ការស្តា ររចនាសម្ព័ន្ធសាជីវកម្ម ការចរចា និងផ្តល់
យោបល់សាជីវកម្ម ការទទួលសិទ្ធិនាំចូលផ្តា ច់មុខ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

ការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យ ភ្នាក់ងារ និងការចែកចាយបន្ត ទូរគមនាគមន៍

ICT និង E-Commerce និង ច្បាប់សាងសង់។ លោក ឡ័ ង ក៏ជាអ្នក

ផ្តល់យោបល់ល�ើស្លា កសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម

ការគូរប្លង់ឧស្សាហកម្ម

ពាក្យ

ស្នើសុំការចុះបញ្ជីប៉ា តង់ ស្លា កសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម ការរចនាប្លង់ឧស្សាហកម្ម

(ក្ស័យធន ការទទួលយកអចលនវត្ថុ (Receivership) និងសន្ទនីយភាព

លោក ឡ័ ង ក៏មានតួនាទីជាសមាជិកអភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 6 ទាំង

នៅក្នុងប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី និងប្រទេសកម្ពុជា និងផ្តល់ការប្រឹក្សាសង្គមទៅ
ល�ើ សាជី វកម្ម និ ងបញ្
ហា ច្បាប់ ដែលពាក់ ព័ន្ធ។ លោកក៏ ជាបរធនបាល

(Trustee) របស់អង្គភាពមនុស្សធ៌មដែលបានចុះបញ្ញីមួយចំនួន

សមាជិ កមួ យរូបនៃក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលរបស់ ក្រុមហ៊ុ ន

Rotary

និងជា

Club

of

Petaling Java, The Kiwanis Club of Bukit Kiara និង The National Kidney
Foundation ប្រទេសម៉ា ឡេស៊ីផងដែរ។
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យូ ឈិង ហុក

(មានអាយុ 57ឆ្នាំ)

អភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

លោក យូ ឈិង ហុក“លោក យូ” ត្រូវបានតែងតាំង
ជាអភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ នៃធនាគារ
អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅថ្ងៃទី05 ខែមករា

ឆ្នាំ2012។ លោកក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មា ធិការ
សកម្មភាពនិងផលិតផលថ្មី។

នាពេលបច្ចុប្បន្ន

លោកជាអភិ បាលប្រតិ បតិ្តនៃ

ក្រុមអាជី វកម្មអន្តរជាតិ

របស់ធនាគារ RHB Bank Berhad ។ លោកបានបំរ� ើការជានាយកប្រតិបត្តិ /

អភិបាលប្រតិបតិ្តនៃធនាគារ OSK Investment Bank Berhad (OSKIB)
ចាប់ពី ថៃ្ង18 ខែមករា ឆ្នាំ 2011 រហូតដល់ ខែមេសា ឆ្នាំ2013។

មុនពេលត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបតិ្ត លោក យូ ជាសមាជិកនៃ

ក្រុមគណៈគ្រប់គ្រង់ជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារ

OSKIB

ដែលមានមុខតំណែង

ជាអគ្គនាយកធនាគារ។ លោកបានចូលបំរ� ើការនៅធនាគារ OSKIB នៅ
ខែសីហា ឆ្នាំ2010 បន្ទាប់ពីទទួលបានភាពល្បីល្បាញក្នុងអាជីព ពីធនាគារ

HSBC នៅក្នុងប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី តៃវ៉ា ន់ និងហុងកុង ។ គាត់បានចាប់ផ�ើ្តម

ិ ័ យធនាគារ តាំ ងពី ឆ្នាំ 1980 ដែលពេលនោះលោកបំ រ�ជា
អាជី ពក្នុងវស
ើ

សិក្ខា កាមបណតុះបណ្តា
្
ល។ ក្នុងអំឡុងពេល30ឆ្នាំ លោកកាន់តំណែងនិង
ទទួលខុសត្រូវ ល�ើការងារជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលធ�ើ្វអោយលោកទទួល

បាននូវបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយខាងផែ្នក ធនាគារសាជីវកម្ម ពាណិជ្ជ
កម្ម និងបុគ្គល។
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លីម លូងសេង

(មានអាយុ 59ឆ្នាំ)
អគ្គនាយក

លោក លីម លូងសេង (លោក លីម) ត្រូវបានតែង
តាំងជា អគ្គនាយក នៃធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
នៅថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2013។ ហ�ើយលោកក៏ជា

អភិបាលមិនឯករាជ្យប្រតិបត្តិ នៃក្រុមហ៊ុនមូលប័ត្រ
RHB OSK Securities Limited។

លោក លីម មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ៣៣ ឆ្នាំ ដោយរួមបញ្ចូលបទ

សាខាចំនួន 9 ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

បទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារសាជីវកម្ម មុខជំនួញ និងអតិ

លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ធនាគារ អ អេច
ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណានៅថ្ងៃទី6 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2013។ ហ�ើយគាត់ក៏ជាអភិបាល

ពិសោធន៍ជាង 30ឆ្នាំនៅក្នុងវ ិស័យឧស្សាហកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។ លោក លីម មាន

ថិជន ទាំងនៅក្នុងសាខា និងការ ិយាល័យកណ្តា លដូចជា ផ្នែកប្រតិបត្តិការ

ធនាគារគោលនយោបាយ និងប្រតិបត្តិការឥណទានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ឥណទាន ផ្នែកលក់និងទីផ្សារ និងការអភិវឌ្ឍន៍មុខជំនួញ និងផលិតផល

និ ងជាគណៈគ្រប់ គ្រងជាន់ ខ្ព ស់ នៃគ្រឹះស្ថា នហរ ញ
ិ ្ញ វត្ថុ ឈានមុ ខគេក្នុ ង
ប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី ។

លោកជានាយកនៃនាយកដ្ឋា នប្រិតបត្តិការធនាគារ

ដែលទទួលបន្ទុករាល់ប្រតិបត្តិការធនាគារ និងនៅតាមបណ្តា ញសាខានានា
ដែលជាអាជីពចុងក្រោយរបស់លោក។
លោក លីម បានចូលបំរ� ើការអោយ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
(ដែលពីមុនស្គា ល់ថាជា OSK Indochina Bank Limited) ជាអគ្គនាយក
ក្នុងឆ្នាំ2008។ លោកជាស្ថាបនិកដែលបានបង្កើតធនាគារ អ អេច ប៊ី

ឥណតូ្ ឆៃណានេះឡ�ើង នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៨ ហ�ើយបានពង្រីកសាខា
ចំនួន 8 កន្លែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009 ដល់ ឆ្នាំ2010។ បច្ចុប្បន្ន ធនាគារមាន

របស់ ក្រុមហ៊ុនមូលប័ត្រ RHB OSK Indochina Securities Limited និង

ធនាគារ RHB Bank Laos Ltd ដែលនឹងចាប់ប�ើកដំណ�ើរការនៅក្នុងខែ

មិថុនា ឆ្នាំ2014។ លោក លីម ទទួលបានវ ិញ្ញាប័ណ្ណបត្រផ្នែកកសិកម្ម

និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរ ិញ្ញាបត្រផ្នែកជំនួញកសិកម្ម

វ ិទ្យាល័យ

Univerdisy

Putra

Malyasia។

ពីសាកល

គាត់បានទទួលបានពាន

រង្វា ន់ មេដាយមាស SEARCA និងពានរង្វា ន់មេដាយមាសពី Harvard
Business Alumni Club Malaysia នៅក្នុងឆ្នាំ1986។ លោកក៏ទទួលបាន
ិ យាល័ យ
បរ ញ្
ិ ញាប័ ត្រថ្នា ក់ អ នុបណ្ឌិ តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ពីសាកលវទ្
University

of

Sunderlandចក្រភពអង់គ្លេស។

លោកក៏ជាសមាជិកនៃ

វ ិទ្យាស្ថា នធនាគារប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណជួញដូរដែលចេញ

ដោយ គណៈកម្មការមូលប័ត្រកម្ពុជា។
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ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខស
្ព ់

េលាក វង្ស ឃឹប៉ 
េលាក លីម លូងសេង

អគ្គនាយករង

អគ្គនាយក

េលាក ឪម វិសាល 

នាយកផែ្នកទីផ្សារ និងសាអាជីវកម្ម

េលាក ចុង គឹមស៊ូន, សាយម៉ន 
នាយកផែ្នកប្រតិបតិ្តការ
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េលាក យ៉ុង ឆឹងសាន 

េលាក ជា ណាំអាន 

េលាក ម៉ឹង សំណាង 

េលាក ឈឹម សារ៉េត 

េលាក យីម ទិត្សា

អ្នកនាង សីុវច័ន្ទតារា

នាយកផ្នែកឥណទាន

ប្រធានផ្នែកប្រតិបតិ្ត និង គ្រប់គ្រង់ហានិភ័យ

ប្រធានផ្នែកបចេ្ចកវ ិទ្យាពត៌មានវ ិទ្យា

2013

នាយកផ្នែកធនធានមនុស្ស និងបណតុះបណ្តា
្
ល

ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ និងរដ្ឋបាល
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សមាសភាព

របស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខស
្ព ់

េលាក វង្ស ឃឹប៉ 
អគ្គនាយករង

លោក វង្ស បានចូលបម្រើការងារជាអគ្គនាយករង RHBIBL នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2013។ លោកមានបទពិសោធន៍
យ៉ា ងទូលំទូលាយ នៅក្នុងវ ិស័យធនាគារទាំងក្នុងតំបន់ ក្នុងការ ិយាល័យក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយសមត្ថភា ពដែល
រួ ម មានដូ ច ជាការអភិ វ ឌ្ឍន៍ ពាណិ ជ្ជ ក ម្ម ការលក់ និ ង ទីផ្សារ ហិ រ ញ្ញ ប ្បទាន ប្រតិ ប តិ្ត កា រធនាគារ ការអភិ វ ឌ្ឍន៍

ផលិតផល បា្រក់កម្ចីនិងឥណទាន។ លោកបានកាន់តំណែងថ្នាក់គ្រប់ គ្រង និ ងជាសមាជិ កនៃគណៈកម្មា ធិ ការ

ដ៏ សំខាន់ ដែលរួមមានគណៈកម្មា ធិ ការគ្រប់ គ្រងទ្រព្យសកម្ម និ ងបំ ណុលគណៈកម្មា ធិ ការផ្តល់ឥណទាន
នៅក្នុងធនាគារ។ លោក វង្ស បានទទួ លសញ្ញ បត្រ័អនុបណ្ឌិតផែ្នកគ្រប់ គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីប្រទេស
កាណាដា និ ងជាអ្នកទទួ លពាន់រង្វា ន់ Chairman’s Award ពី graduating summa cum laude។

េលាក ចុង គឹមស៊ូន, សាយម៉ន 
នាយកផែ្នកប្រតិបតិ្តការ

លោក សាយម៉ន បានចូលបំរ� ើជាមួយ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណានៅ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០08 ជានាយកផែ្នកប្រតិបតិ្តការ

រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។ លោកបានបំរ� ើការអោយស្ថាប័នហិរញ្ញ វត្ថុកំពូលមួយចំនួន របស់ប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី អស់
រយៈពេលជាង 25ឆ្នាំដែលធ្វើ អោយលោកក�ើ នឡ�ើងឋានៈ និ ងមានបទពិ សោធន៍ ធំទូលាយនៅក្នុងផ្នែកប្រតិ បតិ្តការ

ធនាគារ។ លោកបានដឹងនាំពាណិជ្ជកម្ម និងគំនិតផ្តួចផ្តើមកែលម្អដំណ�ើរការបចេ្ចកទេសធនាគារក៏ដូច ជាការស្រាវជ្រាវ
និងការអភិវឌ្ឍន៍។

គាត់ធ្លាប់ជានាយកផ្នែកអនុវត្តគំរោង

និងអភិវឌ្ឍន៍

ដំណ�ើរការពាណិជ្ជកម្ម

និងនិតិវ ិធី។

លោក សាយម៉ន បានបពា្ចប់ការសិក្សា ពីកិតិ្តយស សញ្ញាបត្រ័បញ្
ចា ប់ការសិក្សាឆ្នាំ1981 ហ�ើយបានទៅបន្តការ
សិក្សានៅក្នុង សាកលវ ិទ្យាល័យ York ប្រទេសកាណាដា។

េលាក ឪម វិសាល 

នាយកផែ្នកទីផ្សារ និងសាអាជីវកម្ម
លោក វ ិសាលបានចូលបំរ� ើអោយ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណានៅ ខែសីហា ឆ្នាំ2008 ហ�ើយបច្ចុប្បន្នលោកជា
នាយកផែ្នកទីផ្សារ និងសាអាជីវកម្ម។ លោកមានបទពិសោធន៍ 18ឆ្នាំក្នុងវ ិស័យឧស្សាហកម្មធនាគារ និងបទពិសោធន៍
ក្នុ ងការផ្ត ល់ ឥ ណទាន ការលក់ និ ង ទីផ្សារ ពាណិ ជ្ជ ក ម្ម ផលិ ត ផល និ ង ប្រតិ ប តិ្ត កា រធនាគារ។ លោកមានបទ
ពិសោធន៍ជាង 7 ឆ្នាំនៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហរ ិញ្ញ វត្ថុក្នុងការ ឥណទានខ្នាតតូច។ លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរ ិញ្ញាបត្រ
ផែ្នកគ្រប់គ្រងពាណជិ�កម្មជំនាញទីផ្សារពីសាកលវ ិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅក្នុង ឆ្នាំ1999។
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េលាក យ៉ុង ឆឹងសាន 
នាយកផ្នែកឥណទាន

លោក យ៉ុង បានចូលរួមជាមួយ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណានៅ ខែវ ិចិ្ឆកា ឆ្នាំ2010 ហ�ើយបច្ចុប្បន្នលោកជា
នាយកផ្នែកឥណទាន។ គាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងវ ិស័យធនាគាររយៈពេល28ឆ្នាំ និង2ឆ្នាំនៅក្នុងស្ថាបនរដ្ឋនិងជាអ្នក

ផ្តល់យោបល់ផ្នែកបណតុះបណ្តា
្
លមួយ។ លោក មានបទពិសោធន៍ធំទូលាយមួយក្នុងធនាគារពាណិជ្ជកម្មបានបំរ� ើការ

ទាំងសាខា និងការរ ិយាល័យកណ្តា លក្នុងផ្នែក ឥណទាន ប្រតិបតិកា
្ត រ អភិវឌ្ឍន៍ សាជីវកម្ម និងបណតុះ
្ បណ្តា ល។
ិ យាល័ យ Greenwich សហរដ្ឋអាមេរក
លោកបានបពា្ចប់ ការសិ ក្សាពី សាកលវទ្
ិ ជាមួ យនឹ ងបរញ្
ិ ញាគ្រប់ គ្រង
ិ ញាបនបត្រ ពី ស មាគមរ�ៀបចំ
ពាណិ ជ្ជ ក ម្មនៅឆ្នាំ 2 007។ លោកក៏ បា នសម្រេចផែនការផ្នែកហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ វ ញ្
ផែនការហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ប្រទេសម៉ា ឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2006។

េលាក ជា ណាំអាន 

នាយកផ្នែកធនធានមនុស្ស និងបណតុះបណ្តា
្
ល

លោក Chia មានតួនាទីជានាយកផ្នែកធនធានមនុស្ស និងបណតុះបណ្តា
្
លតាំងពីខែ កក្កដា ឆ្នា2
ំ 012។ គាត់មានបទ
ពិសោធន៍នៅផ្នែកធនធានមនុស្សជាង13ឆ្នាំ

មានដូចជា

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

និង

ជ្រើសរ� ើសបុគ្គលក
ិ

ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីប្រាក់ខែ ប្រតិបត្តិការណ៍ធនធានមនុស្ស ប្រាក់សណ
ំ ង និង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ច្បាប់/គោល
នយោបាយធនធានមនុស្ស និតិវ ិធី ការគ្រប់គ្រង់លទ្ធផលការងារ។ លោក Chia បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរ ិញ្ញាបត្រ
ផ្នែកវ ិទ្យាសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Putra Malaysia នាប្រទេសម៉ា ឡេស៊ីនៅ
ឆ្នា2
ំ 001។

េលាក ម៉ឹង សំណាង 

ប្រធានផ្នែកប្រតិបតិ្ត និង គ្រប់គ្រង់ហានិភ័យ
លោក សំ ណាង មានតួ នាទី ជា ប្រធានផ្នែកប្រតិ បតិ្ត និ ង គ្រប់ គ្រង់ ហានិ ភ័យតាំ ងពីខែ មករា ឆ្នាំ 2010។
គាត់ មា នបទពិ សោ ធន៍ 1 0ឆ្នាំ ជាទី ប្រឹក្សា និ ង សវនករ។ គាត់ ធ្លាប់ ជា ប្រតិ ប ត្តិ ក រ និ ង សវនករ នៅក្នុ ង
ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មអន្តរជាតិ K P M G C a m b o d i a និង ជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងនាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
នៃក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហរ ិញ្ញ វត្ថុ និងជាកន្លែងចុងក្រោយក្នុងអាជីពជាទីប្រឹក្សា។ គាត់បានបញ្ចប់
ិ យាល័ យ វេទមហាឫស្សី នៅឆ្នាំ2004។
ថ្នាក់ បរញ
ិ ្ញ បត្រផ្នែក គ្រប់ គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពី សាកលវទ្
ិ ញាបត្របច្ចេកទេសគណនេយ្យ ពី ច ក្រភពអង់ គ្លេ សនៅ
មិ ន តែប៉ុណ្ណ ោះ គាត់ បា នទទួ ល វ ញ្
ឆ្នាំ2007 ហ�ើយនាពេលបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងបន្តការសិក្សាផ្នែក គ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថុ ពី
Global Association of Risk Professional នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិច។
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សមាសភាព

របស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខស
្ព ់

េលាក ឈឹម សារ៉េត 

ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក សាេរ ៉ត គឺជាប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃកង។
លោកបានចល
ូ បម្រើការងារនៅធនាគារនេះនៅកង
ំ 009។
្នុ
្នុ ខែកក្កដា ឆ្នា2

លោកមានបទពិសោធន៍ការងារ 11ឆ្នាំ ហ�ើយក្នុងនោះបទពិសោធន៍2ឆ្នាំជាគ្រូបង�ៀនផ្នែកគណនេយ្យនិងជាសវនករ

ខាងក្រៅរយៈពេល 4ឆ្នា។
ំ លោកមានបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ និងទីប្រឹក្សាសវនកម្មល�ើវ ិស័យជាច្រើនដូចជា
ធនាគារស្ថាប័ នមីក្រូហិរញ្ញាវត្ថុ ការធានារ៉ា ប់ រងរោងចក្រកាត់ ដេរ, ភោជនីដ្ឋា ន និ ងក្រុមហ៊ុ នផ្តល់សេវាកម្ម
អំ ឡុ ងពេលគាត់ ន ៅក្នុ ង KPMG ប្រទេសកម្ពុ ជា។ លោកបាន សញ្ញាបត្រ័អនុបណិ្ឌតផ្នែកពាណិ ជ្ជ ក ម្ម និ ង

ិ ញាបនបត្រ
ហិរញ្ញ វត្ថុពីវ ិទ្យាស្ថា នអន្តរជាតិ នៃប្រទេសកម្ពុជា (IIC) នៅក្នុងឆ្នាំ2006។ លោកក៏ ទទួ លបានវញ្

អ្នកបចេ្ចកទេស គណនេយ្យ (CAT) នៅក្នុងឆ្នាំ2008 ហ�ើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តសិក្សា Association of
charted Certified Accountants (ACCA) ពីចក្រភពអង់គេ្លស។

េលាក យីម ទិត្សា

ប្រធានផ្នែកបចេ្ចកវ ិទ្យាព័ត៌មានវ ិជ្ជា
លោកទិត្សា ជាប្រធានផ្នែកបចេ្ចកវ ិជ្ជា ព័ត៌មានក្នុងខែមករា ពីឆ្នាំ2013។ លោកមានបទពិសោធន៍ 10ឆ្នាំ ជាមួយនឹង
បចេ្ចកវ ិជ្ជា ព័ ត៌មាន និ ងប្រព័ ន្ធបចេ្ចកទេស។ លោកមានតួ នាទីគ្រប់ គ្រងប្រតិ បតិ្តការផ្នែក IT និ ងត្រួតពិ និត្យហេដ្ឋា រ
ចនាសម្ព័ន្ធ IT នៅក្នុងការជួយសំរល
ួ នៅ ក្រៅបណ្តា ញ និងផលិតផលសេវាកម្មសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។
ិ យា ព័ ត៌មានពីសាកលវទ្
ិ យាពី ប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី ក្នុង
លោកបានទទួ លសញ្ញាបត្រថ្នាក់ បរ ិញ្ញាបត្រ័ផ្នែកបចេ្ចកវទ្
ឆ្នាំ2007។

អ្នកនាង សីុវច័ន្ទតារា

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ និងរដ្ឋបាល

អ្នកនាង តារា ជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ និងរដ្ឋបាល និងជាអ្នកត្រួលត្រាយផ្លូវរបស់ធនាគារដោយបានចូល
បម្រើការងារចាប់តាំង ពីឆ្នាំ2008។ អ្នកនាង មានបទពិសោធន៍ 10ឆ្នាំ និងត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធគណនេយ្យ
ត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ពន្ធ និងបទប្បញ្ញតិ។
្ត អ្នកនាង បានទទួយសញ្ញាបត្រ័ថ្នាក់បរ ិញ្ញបត្រ័ផ្នែកគណនេយ្យ
ពីវ ិទ្យាសាស្រ្តគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ2004។
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របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានសេចក្តីរ ីករាយសូមដាក់បង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខលួ្ន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរួមដែលបានធ្វើសវនកម្មហ�ើយរបស់ធនាគារ

អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”) និងក្រុមហ៊ុន អ អេច ប៊ី អូ អេស ខេ ឥណតូ្ ឆៃណា ស៊ីឃ្យូរ ីធី លីមីធិត (ហៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ”)

ដែលតទៅនេះទាំងធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ត្រូវហៅកាត់ថា “សម្ព័ន្ធធនាគារ”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដោយឡែករបស់ធនាគារសម្រាប់

បំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013។

អំពីធនាគារ

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងឥណទានសង្ស័យ

ធនាគារបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី09
ក្រុមហ៊ុន

ខែកក្កដា

បុត្រសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានកាន់កាប់ទាំង

ឆ្នាំ2008

គឺជា

ស្រុងដោយធនាគារ

RHB Bank Berhad ជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត បានចុះបញ្ជី
ពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី។

មុនពេលរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារ

ក្រុម ប្រឹក្ សា ភិ បា ល បា ន ចា ត់ វ ិធា ន កា រ ដែ ល មា ន មូ ល ដ្ឋា ន ស ម ស្រប
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្រះបុរេប្រទាន

និងឥណទានអាក្រក់ចេញពីបញ្ជី

ឬការធ�ើ្វសំវ ិធានធនបុរេប្រទាន និងឥណទានសង្ស័យ ហ�ើយក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាលជ�ឿជាក់ថារាល់បុរេប្រទាន

និងឥណទានអាក្រក់ទាំងអស់ដែល

ធនាគារគឺជាធនាគារពាណិជ្ជ ដែលកំ ពុងធ្វើ ប្រតិ បត្តិការក្រោមច្បាប់ សតី្ពី

បានដឹងត្រូវបានជម្រះចេញពីបញ្ជី និងបានកត់ត្រាសំវ ិធានធនយ៉ា ងពេញ

សហគ្រាសពាណិជ្ជនៃកម្ពុជា

លេញ សម្រាប់បុរេប្រទាននិងឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ។

និងក្រោមបទប្បញ្ញ តិនៃធនាគារជាតិ

នៃ

កម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារកណ្តា ល”)។

សកម្មភាពចម្បង

គិតត្រឹមកាលបរ ិចេ្ឆទនៃរបាយការណ៍នេះ

និងផ្អែកតាមការយល់ដឹងដ៏

សុក្រឹត ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីកាលៈទេសៈណាមួយ ដែលនាំឲ្យ

ធនាគារធ្វើ ស កម្ម ភា ពចម្បងក្នុ ងការផ្ត ល់ សេ វាធនាគារពាណិ ជ្ជ ជា ច្រើ ន

ចំ នួ ន បុរេប្រទាន

និ ង ឥណទានអាក្រក់ ដែលបានជម្រះចេញពីបញ្ជី

បុត្រសម្ព័ន្ធរួមមានការធានាទិ ញមូ លបត្រ ការជួ ញដូ រមូ លបត្រ និ ងការ

របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

ប្រភេទ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សកម្មភាពចម្បងរបស់ ក្រុមហ៊ុ ន

ិ នធនបុរេប្រទាន
ឬចំ នួ ន សំ វ ធា

ិ ិ យោគ។
ផ្តល់សេវាឈ្មួញកណ្តា ល និ ងសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាវន

គ្រប់គ្រាន់ជាសារវន្តនោះទេ។

លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ
លទ្ធផលហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ និ ងធនាគារ សម្រាប់ បំណាច់ ឆ្នាំ

ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013 ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលរួម
និ ងរបាយការណ៍លទ្ធផល នៅល�ើ ទំព័រទី 8 និ ងទំ ព័រទី 1 2។

ដ�ើមទុន
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2013 ធនាគារមានដ�ើ មទុ នបានបង់ ចំនួន
52,000,000 ដុល្លា រអាមេរក
ិ
(ដោយមានតម្លៃចារក
ិ ១ដុល្លា រអាមេរក
ិ ក្នុង

មួ យភាគហ៊ុ ន)។ ក្នុងអំ ឡុងឆ្នាំ2 013នេះ មិ នមានការចេញផ្សាយភាគហ៊ុ ន

នៅក្នុងធនាគារទេ។

ទុនបម្រុងនិងសំវ ិធានធន
ក្នុ ងអំ ឡុ ងឆ្នាំ នេ ះមិ ន មានបម្រែបម្រួល ជាសារវន្ត ក្នុ ងគណនី ទុ ន បម្រុង
ិ នធន ក្រៅពី អវីដែ
និ ងសំ វធា
្ លបានលាតត្រដាងក្នុងរបាយការណ៍ហិ រញ្ញ 

វត្ថុនេះទេ។

និ ង ឥណទានអាក្រក់ និ ង សង្ស័យក្នុ ង
និងធនាគារមានតមៃ្លមិន

ទ្រព្យសកម្ម
មុន ពេលរ�ៀបចំ រ បាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ របស់ សម្ព័ ន្ធធនាគារ និ ងធនាគារ 

ិ នការដែលមានមូ ល ដ្ឋា នសមស្របដ�ើ ម ្បី
ក្រុម ប្រឹក្សាភិ បា លបានចាត់ វ ធា
បញ្
ជា ក់ថាបណ្ដាទ្រព្យសកម្មទាំងឡាយ ក្រៅពីបំណុល ដែលទំនងជាមិន

អាចបង្វិលមកវ ិញនៅក្នុងប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មធម្មតា ទៅតាមតម្លៃនៅក្នុង
បញ្ជីគណនេយ្យរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ត្រូវបានកត់ត្រាបន្ថយឱ្យ
នៅស្មើនឹងតម្លៃដែលគិតថានឹងអាចទទួលស្គា ល់បានជាក់ស្ដែង។
គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពី

ហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាចបណ្ដា លឱ្យតម្លៃទ្រព្យសកមក
្ម ងរបាយការណ
៍
្នុ
ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារពុំត្រឹមត្រូវជាសារវន្ដទេ។
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បំណុលយថាភាព និងបំណុលផ្សេងៗ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះមិនមាន ៖
ក. បន្ទុកណាមួយល�ើទ្រព្យសកមរ្ម បស់សម្ព័នធ
្ធ នាគារ និងធនាគារដែល
បានក�ើតឡ�ើងដោយសារការដាក់វាបញ្
ចា ំ សម្រាប់ការធានាបំណុល
របស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡ�ើយ ចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំមក និង
ខ.	បំណុលយថាភាពណាមួយរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារដែល
បានក�ើតឡ�ើងចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំមក ក្រៅពីបំណុលផ្សេងៗនៅ
ក្នុងដំណ�ើរការអាជីវកម្មធនាគារធម្មតានោះទេ។

និ ងបានបង្ហាញត្រឹមត្រូវនូវគ្រប់ ទិដ្ឋភាពជាសារវន្ដ

ទាំងអស់ នៃស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ គិតត្រឹម

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013 ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រាក់
របស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ និ ងធនាគារសម្រាប់ ដំណាច់ ឆ្នាំ។ ក្នុងការរ�ៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាំងនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវ ៖

ដែលគាំទ្រដោយការ

ការប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រមទាំងអនុវត្ដតាមគោលការណ៍ទាំងនេះឱ្យមាន

កាល ៈ ទេ ស ៈ ណា មួ យ ដែ ល មិ ន បា ន វែ ក ញែ ក ន ៅ ក្នុ ង រ បា យ កា រ ណ៍
នេះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារដែលអាច
ឱ្យចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

មានភាពមិនត្រឹមត្រូវជាសារវន្ដនោះទេ។

ប្រតិបត្ដិការមិនប្រក្រតី

សង្គតភាព។
2. អនុវត្ដតាមតម្រូវការ កងការលាតត្រដាងព័
តមា
៌ ន ដែលអនុេលាម
្នុ
តាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងស្តង់ដារ
គណនេយ្យកម្ពុជា ហ�ើយប្រសិនប�ើមានការប្រាសចាកណាមួយ
ក្នុ ងការបង្ហា ញឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ ក្រុម ប្រឹក្សាភិ បាលប្រតិ បត្តិ

ត្រូវប្រាកដថា

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់សម្ព័ន្ធ

ធនាគារ និងធនាគារ សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំនេះ មិនបានទទួលរងនូវផល
ប៉ះពាល់ជាសារវន្ដពីខ្ទង់គណនី

ប្រតិបត្ដិការ

ឬព្រឹត្ដិការណ៍មិនប្រក្រតី

ណាមួយឡ�ើយ។ តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅចន្លោះពេល
រវាងបំណាច់ឆ្នាំនេះ រហូតមកទល់នឹងកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ មិន
ប្រតិបត្ដិការ

ឬព្រឹត្ដិការណ៍ខុសប្រក្រតីណាមួយដែល

អាចជះឥទ្ធិ ព លជាសារវន្ដ ដ ល់ ល ទ្ធ ផ លហិ រ ញ្ញ វត្ថុ របស់ ស ម្ព័ ន្ធ ធ នាគារ
និងធនាគារ ក្នុងឆ្នាំដែលរបាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនោះទេ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ើង

វ ិនិច្ឆ័យ និងការប៉ា ន់ប្រមាណយ៉ា ងសមហេតុផល និងប្រកបដោយ

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនបានដឹងពី

មានខ្ទង់គណនី

ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលទទួ លខុសត្រូវក្នុងការបញ្
ជា ក់ ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

1. អនុវត្ដគោលការណ៍គណនេយ្យសមស្រប

ការប្រែប្រួលកាលៈទេសៈ

បណ្ដា ល

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ដែលនៅបម្រើការក្នុងអំឡុងឆ្នាំ

រហូតដល់

កាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះមានរាយនាមដូចខាងក្រោម ៖
Tuan Haji Khairuddin bin Ahmad

អភិបាលឯករាជ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

លោក

Choong Tuck Onn

លោក

Foo San Kan

លោក

Leong Yeng Kit

អភិបាលឯករាជ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

លោក

U Chen Hock

អភិបាលមិនឯករាជ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

លោក

Lim Loong Seng

អភិបាលមិនឯករាជ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

អភិបាលឯករាជ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
អភិបាលឯករាជ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

ការប្រាសចាកទាំងនោះត្រូវបានបង្ហាញ

ពន្យល់

និងកំណត់បរ ិមាណឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
3. រក្សាទុកកំណត់ត្រាគណនេយ្យឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័នត្
្ធ រួតពិនត
ិ ្យ
ផ្ទៃក្នុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
4.	រ�ៀបចំ រ បាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ដោយផ្អែកល�ើ មូ ល ដា្ឋ ននិ រ ន្ដ ភា ព
នៃដំណ�ើរការអាជីវកម្ម

ល�ើកលែងតែមានករណីសន្មតយ៉ា ងសម

ស្របថា សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ នឹងមិនអាចបន្ដកិច្ចប្រតិបត្ដិ
ការអាជីវកម្មនៅពេលអនាគតដ៏ខលី្ និង
5.	គ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
តាមរយៈការសម្រេចចិ ត្ត ជា សារវន្ត ទាំ ង អស់ ដែ លជះឥទ្ធិ ព ល
ដល់ ប្រតិបត្ដិការ និងលទ្ធផលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ
ហ�ើយត្រូវ ធានាថាផលប៉ះពាល់ទាំងនោះត្រូវបានឆ្លុះបញ្
ចា ំងយ៉ា ង
ត្រឹមត្រូវ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអះអាងថា សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានអនុវត្ដតាម
តម្រូវការខាងល�ើក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
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ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសូមធានាអះអាងថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ 
កំណត់
ត្រឹមត្រូវ

សម្គា ល់ទាំងឡាយដែលភ្ជាប់មកជាមួយ

វត្ថុព្រមទាំង
បានបង្ហាញយ៉ា ង

នូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់នៃស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ

របស់សម្ព័ន្ធ ធនាគារ

និងធនាគារ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី3 1

ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013
និងលទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ ព្រមទាំងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និង
ធនាគារសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំ
របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា។
ចុ ះហត្ថលេខាដោយយោងទៅតាមសេចក្តី សម្រេចរបស់ ក្រុម ប្រឹក្សា
ភិបាល។

ខារូឌីន អាម៉ា ត
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កាលបរ ិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី25 ខែមីនា ឆ្នាំ2 014
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របាយការណ៍សវនករឯករាជ
ជ ូនភាគទុនិកធនាគារ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរួម របស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”) និងក្រុមហ៊ុនបុត្រ
សម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារគឺក្រុមហ៊ុន អ អេច ប៊ី អូ អេស ខេ ឥណតូ្ ឆៃណា ស៊ីឃ្យូរ ីធី លីមីធិត ដែលតទៅនេះ ទាំងធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

ត្រូវហៅកាត់ថា

(“សម្ព័ន្ធធនាគារ”)

និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដោយឡែករបស់ធនាគារ

របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ របាយការណ៍លទ្ធផល

រួមមានតារាងតុល្យការគិតត្រឹមថ្ងៃទី31

ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013
របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំ

រូមទាំងកំណត់សម្គា ល់នានា ព្រមទាំងសេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ និងព័ត៌មានពន្យល់ដទៃទ�ៀត។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរ�ៀបចំ និងការបង្ហាញរបាយការណ៍

ហិរញ្ញ វត្ថុទាំងនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍

ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ជា
្ត ដា
់ រគណនេយ្យកម្ជា
ពុ និងសង
ពុ និងទទួល

ខុសត្រូវល�ើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដែលគណៈគ្រប់គ្រងកំណត់ថាវាមានភាព

ចាំ បាច់ ក្នុងការរ�ៀបចំ របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ មិ នឱ្យមានការរាយការណ៍

ខុសជាសារវន្ដ ដែលបណ្ដា លមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផ្សេងៗ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើងខ្ញុំ

គឺបញ្ចេ ញមតិល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ទាំងនេះ ដោយផ្អែកទៅល�ើការធ្វើសវនកម្មរបស់យ�ើងខ្ញុំ។ យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើ

ស វ ន ក ម្មដ ោ យ អ នុលោ ម ទ ៅ តា ម ស្ដ ង់ ដា រ អ ន្ដ រ ជា តិ ស្ដី ពី ស វ ន ក ម្ម

យ�ើ ង ខ្ញុំជ� ឿ ជាក់ ថាភ ស្ដុ តាង ស វ ន ក ម្មដែល យ�ើ ងទទួ លបា ន គឺ មា ន

លក្ខណៈ គ្រប់គ្រាន់ និងត្រឹមត្រូវ ដែលជាមូលដ្ឋា នសម្រាប់ការបញ្ចេ ញមតិ
យោបល់របស់យ�ើងខ្ញុំ។

មតិយោបល់
តាមទស្សនៈរបស់ យ�ើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុបានបង្ហាញត្រឹមត្រូវនូវ

គ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្ដទាំងអស់នៃស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារ គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013 និងលទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ ព្រម
ទាំងលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ដោយអនុលោមទៅតាមគោល
ការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តា ល និងស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា។
ជ. PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

នៃកម្ពុជា។ ស្ដង់ដារទាំងនោះតម្រូវឱ្យយ�ើងខ្ញុំប្រតិបត្ដិតាមក្រមសីលធម៌
ធ្វើផែនការសវនកម្ម និងធ្វើសវនកម្ម ដ�ើម្បីទទួលបាននូវការធានាអះអាង
ដែលសមហេតុ ផ លថារបាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ពុំ មា នលក្ខ ណ ៈខុ ស ឆ្គ ង
ជាសារវន្ដ។

ការធ្វើសវនកម្ម	
សវនកម្ម
ហិរញ្ញ វត្ថុ។

សវនករ

ិ ីដ�ើ ម ្បីទទួ ល បាននូ វ ភស្ដុតាង
រួម មានការអនុ វ ត្ដ នី តិ វ ធ

អំពីចំនួនទឹកប្រាក់

និងការលាតត្រដាងនៅក្នុងរបាយការណ៍

ការជ្រើសរ� ើសនីតិវ ិធីទាំងនេះគឺអាស្រ័យល�ើការវ ិនិច្ឆ័យរបស់

រាប់ទាំងការវាយតម្លៃល�ើហានិភ័យនៃភាពខុសឆ្គងជាសារវន្ដនៃ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលបណ្ដា លមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។

ក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យទាំងនោះ សវនករបានពិចារណាទៅល�ើប្រព័ន្ធ
ត្រួត ពិ និ ត ្យផ្ទៃ ក្នុ ងរបស់ អ ង្គ ភា ពដែលទាក់ ទ ងទៅនឹ ង ការរ�ៀបចំ និ ង ការ

ិ ី ស វនកម្ម
បង្ហា ញត្រឹមត្រូវ នៃរបាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ដ�ើ ម ្បីរ�ៀបចំ នូ វ នី តិ វ ធ
ដែលមានលក្ខណៈសមហេតុផលទៅតាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ ប៉ុន្ដែពុំមាន
គោលបំណងបញ្ចេ ញមតិទៅល�ើប្រសិទ្ធភាព
របស់អង្គភាពនោះទេ។

សវនកម្ម

នៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ក៏រម
ួ បញ្ចូលទាំងការវាយតម្លៃនូវភាព

សមស្រប នៃគោលការណ៍គណនេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់ និងភាពសម

ហេតុផលនៃការប៉ា ន់ស្មា នគណនេយ្យដែលធ្វើទ្បើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង
ក៏ដូចជាការវាយតម្លៃល�ើការបង្ហាញជាទូទៅនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

គុយ លីម
នាយក
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កាលបរ ិច្ឆេទ ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤
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របាយការណ៍ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និង

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

មតិយោបល់
ក្រុម ប្រឹក្ សា ភិ បា ល បា ន ទ ទួ ល ស្គា ល់ នូ វ សា រ ៈ សំ ខា ន់ រ ប ស់ ប្រព័ ន្ធ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការត្រួត ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដ�ើម្បីការពារការ វ ិនិយោគ
របស់ភាគហ៊ុននិកនិងទ្រព្យសកម្មរបស់ ធនាគារ អ អេច ប៊ីឥណតូ្ ឆៃណា

លីមីធីត (“ធនាគារ“)។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែល

យ�ើងមានជួយសំរល
ួ ដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងអាចជួយគ្រប់

គ្រងដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនូវ ការរាយការណ៍ផ្នែកហិរញ្ញិវត្ថុក៏ដូចជាការគោរព

ទៅតាមច្បាប់បទបញ្ញ តតិន
្ ិងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុង។

ខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ព
តី កា
ី រត្រួត ពិនត
ិ ្យ
ផ្ទៃក្នុងដែលបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ ដោយអនុលោមទៅតាម “ប្រកាសស្ព
តី ីការ ត្រួត

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថុ“។

ការទទួលខុសត្រូវ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលខុសត្រូវល�ើភាពគ្រប់គ្រាន់ និងប្រសិទ្ធិភាពរបស់
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។ទំនួល

ខុ សត្រូវ រប ស់ ក្រុម ប្រឹក្ សា ភិ បា ល ក្នុ ង អ ភិ បា ល កិ ច្ច ហា និ ភ័ យ និ ង ការ
ត្រួតពិនិត្យរួមមានការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវទម្រង់ និង ដំណ�ើរការនៃ
កា រ គ្រប់ គ្រង ហា និ ភ័ យ និ ង កា រ ប៉ា ន់ ប្រមា ណ ដ�ើ ម ្បីអោ យ ប្រាក ដ ថា
ហានិភ័យត្រូវបាន គ្រប់គ្រងនៅក្នុងកំរ ិតមួយដែលធនាគារអាចទទួលយក

បាន។

ទម្រង់ នៃ ការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ និ ង ការត្រួត ពិ និ ត ្យត្រូវ បានបង្កើ ត ឡ�ើ ង
ដោយធនាគារក្នុងការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យរួមមានការទទួលស្គា ល់ការវាយ
តម្លៃការគ្រប់ គ្រង និ ង ការរាយការណ៍ ពី ហានិ ភ័ យ សំ ខា ន់ ៗ ដែលអាច
ប៉ះពាល់ ដ ល់ កា រសម្រេចឲ្យបាននូ វ គោលដៅនិ ង យុ ទ្ធ សា ស្រ្តអាជី វ កម្ម
របស់ធនាគារ។
ដោយការលុបបំបាត់ចោលនូវហានិភ័យទាំងស្រុងពុំអាចធ្វើទៅបាន ប្រព័ន្ធ
គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ និ ង ការត្រួត ពិ និ ត ្យផ្ទៃ ក្នុ ងត្រូវ បានរ�ៀបចំ ឡ�ើ ង ដ�ើ ម ្បី

គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ ក្នុ ងការសម្រេចឲ្យបាននូ វ គោលដៅអាជី វ កម្មរបស់
ធនាគារ។ប្រព័ ន្ធ គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ និ ង ការត្រួត ពិ និ ត ្យផ្ទៃ ក្នុ ងបានត្រឹម

តែផ្តល់អំណះអំណាងសមហេតុផល ប៉ុន្តែពុំអាចធានាជា ដាច់ខាត នូវ

កំហុសឆ្គងជាសារវ ័ន្ត ការបាត់បង់ រ ឺការបំភាន់ឡ�ើយ។

គណៈគ្រប់ គ្រងជួ យសំ រួល ដល់ ក្រុម ប្រឹក្សាភិ បា លក្នុងការអនុវ ត្តន៍ គោល

ិ ី អំពីហានិ ភ័យនិ ងការត្រួតពិ និត្យតាមរយៈការទទួ ល
នយោបាយនិ ងនី តិវធ

ស្គា ល់ និងការប៉ា ន់ ប្រមាណទៅល�ើ ហានិ ភ័យដែលបានជួ បប្រទះការរ�ៀប
ចំការប្រតិបត្តិ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដ�ើម្បី កាត់បនយ
្ថ ហានិភ័យ។ ជាមួយ
គ្នានេះដែរក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានទទួលស្គា ល់ថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បាន
ទទួលការធានា អះអាងពីនាយកគ្រប់គ្រង និ ង នាយកគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ
ថាប្រព័ ន្ធ គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ និ ង ការ ត្រួត ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងត្រូវបានអនុវត្ត

យ៉ា ងគ្រប់គ្រាន់និងមានប្រសិទ្ធិភាព។

ិ នូវប្រសិទ្ធិភាពរបស់ប្រព័ ន្ធគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យនិ ង
ការត្រួតពិ និត្យឡ�ើងវញ
ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង គឺ ជាផ្នែកមួយយ៉ា ងសំខាន់នៃទំនួលខុសត្រូវរបស់

ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល។តាមរយៈគណៈកម្មការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យនិ ងគណៈ
កម្មការសវនកម្មក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានប៉ា ន់ប្រមាណល�ើការគ្រប់គ្រង និង
ប្រសិ ទ្ធិ ភា ពនៃប្រព័ ន្ធ គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ និ ង ការត្រួត ពិ និ ត ្យផ្ទៃ ក្នុ ងរបស់

ិ ក៏ ដូ ចជាការធានា
ធនាគារ។ ដោយផ្អែកល�ើ ការត្រួត ពិ និ ត្យឡ�ើ ងវ ញ

អ ះ អា ង ពីគ ណ ៈ គ្រប់ គ្រង ក្រុម ប្រឹក្ សា ភិ បា ល ទ ទួ ល ស្គា ល់ ថា កា រ គ្រប់
គ្រងហានិភ័យ

និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារបាន

អនុវត្តមាន

លក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់និងមានប្រសិទ្ធិភាពសំរាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទត្រួតពិនិត្យ
រហូតដល់ ការ ិយបរ ិច្ឆេទ នៃការអនុម័តរបាយការណ៍នេះ។

ដំណ�ើរការសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និងការត្រួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃកង
្នុ
ទម្រង់ដែលសមស្រប នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
គឺជាមូ លដ្ឋា នគ្រឹះនៃអភិ បាលកិ ច្ចល្អ។ដំ ណ�ើរការសំ ខាន់ ៗត្រូវបានរ�ៀបចំ

ឡ�ើងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលសំរាប់ ការថែរក្សាប្រព័ ន្ធគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យ
និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងអោយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមានដូចខាងក្រោមៈ
•

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ដំ ណ�ើរការនៃការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យជួ យសម្រួលក្នុងការស្វែងរក

វាស់ វែ ង ដាស់ ត� ឿន និ ង ការត្រួត ពិ និ ត ្យហានិ ភ័ យ ។ដំ ណ�ើ រការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យបានចូលរួមចំណែកក្នុង ការធ្វើឲ្យប្រាកដថាហា

និភ័យត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ា ងពេញលេញនិងផលរ ំពឹងទុក នឹងអាច

ទូទាត់ជាមួយហានិភ័យដែលទទួលយកប្រសិនប�ើហានិភ័យនៅក្នុង
អាជីវកម្ម ដែលយ�ើងធ្វើប្រតិបត្កា
តិ រនៅតែបន្តធ្វើការផ្លា ស់បរនិ
តូ្ ងវ ិវត្ត។

ិ យ៉ា ងទ�ៀងទាត់ ដោយ
ដំ ណ�ើរការនេះត្រូវបានត្រួតពិ និត្យឡ�ើងវញ
ក្រុម ប្រឹក្ សា ភិ បា ល តា ម រ យ ៈ គ ណ ៈ ក ម្ម កា រ គ្រប់ គ្រង ហា និ ភ័ យ
ដែលធ្វើឲ្យប្រាកដថា ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ មានលក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវ
និងការវាស់វែងសមស្របត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីកែតម្រូវចំណុច
ខ្សោយ ដែលបានរកឃ�ើញនៅកងបរ
ិបទនៃការត្រួតពិនត
ិ ្យ។
្នុ
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2013

ការត្រួតពិនិត្យផៃ្ទក្នុង

លទ្ធផលទទួលបានពីការធ្វើសវនកម្មការតាមដាន

ដំណ�ើរការសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និងការត្រួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃកង
្នុ (ត)

ិ នូ វ ស្ថា នភាពសកម្ម ភា ពដែលបានអនុ វ ត្តទៅតាម
ពិ និ ត ្យឡ�ើ ង វ ញ

តាមរយៈគណៈកម្មការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលបាន

អនុ សា សន៍ រ បស់ ស វនករផ្ទៃ ក្នុ ងត្រូវ បានបញ្ជូ នទៅក្រុម សវនករ

ប្រកាន់ ភ្ជាប់នូវទំ នួលខុសត្រូវល�ើ ការត្រួតពិ និត្យល�ើ ហានិ ភ័យនៅ

ផ្ទៃក្នុង (Group Internal Audit) ដ�ើម្បីយល់ព្រម និងរាយការណ៍

ក្នុងធនាគារ។ក្នុងការបំពេញតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវគណៈ
ក ម្ម កា រ គ្រប់ គ្រង ហា និ ភ័ យ ត្រូវ បា ន ជួ យ ជ្រោ ម ជ្រែ ង ដ ោ យ
ផ្នែកគ្រប់

គ្រងហានិភ័យដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ

និងវាយតម្លៃពី

ប្រសិទ្ធិភាព នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារនិងប្រតិបត្តិ

ទៅគណៈកម្មការសវនកម្ម។

	គណៈកម្ម កា រជួ ប ប្រជុំ យ៉ា ងទ�ៀងទាត់ ដ�ើ ម ្បីពិ ភា ក្សាល�ើ គំ ហ�ើ ញ
នានា និងអនុសាសន៍សំរាប់ការកែលម្អល�ើចំណុចដែលបានល�ើក

ការមានលក្ខណៈជាបន្តបន្ទាប់។

ឡ�ើងដោយសវនករផ្ទៃក្នុងនិងសវនករ

ប្រឹក្សា ភិបាលឲ្យបានជ្រាប។

ឥណទាននិងគណៈកម្មការសកម្មភាពនិងផលិតផលថ្មី។

សកម្មភាពលម្អិតរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មត្រូវបានរ�ៀបរាប់ នៅ
ក្នុងរបាយការណ៍ របស់គណៈកម្មការសវនកម្ម។

	ដោយគោរពទៅតាមបទបញ្ញ ត្តិផ្សេ ងៗនិ ងការអនុ វត្ត ន៍ ប្រកប
ភាពល្អប្រស�ើរនៅក្នុងអាជីវកម្មធនាគារបានយល់ឃ�ើញ

ថាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺជាការ ទទួលខុស ត្រូវស្នូលរបស់ផ្នែក
អាជី វ កម្ម និ ង ផ្នែកប្រតិ ប ត្តិ កា រនី មួ យ ៗ។ទាំ ង នេះត្រូវ បានបញ្
ជា ក់

យ៉ា ងច្បាស់ និ ងកត់ ត្រាទុ កក្នុ ងទម្រង់ គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យរបស់

ធនាគារ។

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ ទម្រង់នៃការត្រួតពិនិត្យនិងហានិភ័យផ្ទា ល់ ខ្លួន
ត្រូវ បានអនុវត្តល�ើគ្រប់ផ្នែកប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗរបស់ ធនាគារ
ជាផ្នែកមួយនៃដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ផ្នែកទាំង

នេះត្រូវបានតម្រូវអោយទទួ លស្គា ល់និងកត់ ត្រាការត្រួតពិ និត្យនិ ង
ដំណ�ើរ ការនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលក�ើតមានឡ�ើងពីសកម្ម
ភាពអាជី វកម្មនានាក៏ ដូចជាការប៉ា ន់ ប្រមាណម�ើ លល�ើប្រសិទ្ធិភាព
នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

រចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិ
ហា និ ភ័ យ ប្រតិ ប ត្តិ រ ប ស់ ធ នា គា រ ត្រូវ បា ន ឲ ្យ និ យ ម ន័ យ ថា ជា

ិ៍ ្ត
ហានិ ភ័ យ ដែលប៉ះពាល់ ដល់ អា ជី វ កម្មកេរ ឈ្មោះ
និ ង ស្ថា នភាព
ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារដែលក�ើ តឡ�ើងដោយពុំ បានគោរពទៅតាម

ត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ ខ្ពស់
បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាគារ។

បុគ្គលនីមួយៗ

ព្រមទាំង

ត្រូវបានរ ំពឹង

ទុកក្នុងការល�ើកតម្កើងការគោរពបទបញ្ញ តតិ្ និង ទទួល ខុសត្រូវ

ល�ើសកម្មភាពរបស់ខលួ្នការគោរពក្រមសីលធម៌ និងឥរ ិយាបថរាល់

ទង្វើរបស់ខលួ្ន។

និងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុងត្រូវ បានរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការ ហានិភ័យ

ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញយ៉ា ងទ�ៀងទាត់ល�ើ

ការ ភាពគ្រប់គ្រាន់ និងប្រសិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងការត្រួត
ពិនិត្យហានិភ័យនិងដំណ�ើរការនៃ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិគឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវការ ទទួលខុស

	ស្ថា នភាពនៃការគោរពតាមច្បាប់ បទបញ្ញ ត្តិគោ លនយោបាយ

តួនាទីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

•

ច្បាប់បទបញ្ញ តតិគោ
្
លនយោបាយនិងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុងនានា។

	ដ�ើ ម ្បីគាំ ទ្រល�ើ ក តម្កើ ង គណនេយ្យភាព និ ង កម្ម សិ ទ្ធិ ភា ពនៃការ

•

កំ ណត់ ត្រា

អង្គប្រជុំរបស់ គណៈកម្មការសវនកម្មត្រូវបានល�ើ កឡ�ើ ងដល់ ក្រុម

ធនាគារក្នុ ងការគ្រប់ គ្រងផ្នែកជាក់ លា ក់ នៃ ហានិ ភ័ យ មានដូ ច ជា
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និង ទ្រព្យអកម្មគណៈកម្មការ

ដែល

ឯករាជ្យក៏ដូចជាអាជ្ញា ធរ

នានាអំ ពីស្ថា នភាពនៃប្រព័ ន្ធផ្ទៃក្នុ ងរបស់ ធនាគារ។

	គណៈកម្ម កា រផ្សេងៗទ�ៀតដែលត្រូវ បានបង្កើ តឡ�ើ ងនៅក្នុ ង

ដោយ

និងការត្រួត

អភិបាលកិច្ចដែលបានអនុវត្ត

ដោយគណៈគ្រប់ គ្រង។សវនកម្មផ្ទៃ ក្នុ ងបានអនុ វត្តដោយផ្អែក

ល�ើ ហានិ ភ័យក្នុងការកំ ណត់ ផ្នែកនិ ងចំ នួនដែលត្រូវធ្វើ សវនកម្ម។
ផែន ការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនិងអនុម័ត

ដោយគណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ធនាគារ។

និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជារ�ៀងរាល់ខែ។ បន្ថែមពីនេះធនាគារក៏មាន

ការរ ឹតបន្តឹងឧប្បត្តិហេតុនិងដំណ�ើរការនៃការរាយការណ៍រាល់ឧប្បត្តិ
ិ៍ ្ត
ហេតុ ទាំ ង ឡាយណាដែលប៉ះពាល់ ដ ល់ កេ រ ឈ្មោះ
របស់ ធ នាគារ

ត្រូវ បានជំ រាបជូនគណៈគ្រប់ គ្រងជាន់ ខ្ពស់និងក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល។
ដំ ណ�ើរការនៃការរត
ឹ បន្តឹងនេះធ្វើ ឡ�ើងដ�ើ ម្បីឲ្យប្រាកដថាការត្រួត
ពិ និត្យនិ ងការណែនាំត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលក្នុងការ
ិ៍ ្ត
គ្រប់គ្រងហានិភ័យកេរឈ្មោះ។

របាយការណ៍ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និង
ការត្រួតពិនិត្យផៃ្ទក្នុង
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ផ្នែកប្រតិ ប ត្តិ ស ហការជាមួ យ ផ្នែកអាជី វ កម្ម និ ង ផ្នែកប្រតិ ប ត្តិ កា រ

•	គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

ដ�ើ ម ្បីធ្វើ កា រប៉ា ន់ ប្រមាណផ្ត ល់ អ នុ សា សន៍ ក្នុ ងការកែលម្អ ជា បន្ត

	គណៈកម្ម កា រគ្រប់ គ្រងមានសមាជិ ក ជាគណៈគ្រប់ គ្រងសំ ខា ន់ ៗ

បន្ទាប់ តាមរយៈការវ ិភាគល�ើបុព្វហេតុចំបងរបស់ឧប្បត្តិហេតុដែល

របស់

នាយកនៃក្រុមអាជីវកម្ម

អន្តរជាតិ(Director of Group International Business)។

ក�ើត ឡ�ើងដោយសារការមិនបានគោរពច្បាប់បទបញ្ញ តតិ្ និង គោល

នយោបាយនិងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុងការធ្វេសប្រហែស

ធនាគារហ�ើយមានប្រធានជា

ឬការបន្លំបំភាន់

(ទាំងអស់នេះ ត្រូវបានរាយការណ៍នៅពេលដែលឧប្បត្តិហេតុនោះ

	គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

បានផ្តល់ឱកាសដល់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់

ខ្ពស់ រ បស់ ធ នាគារក្នុងការពិ ភាក្សាល�ើ បញ្
ហា យុ ទ្ធសាស្រ្ត

ក�ើតមានឡ�ើង)។

ែដល

ប៉ះពាល់ដល់ចក្ខុវ ិស័យទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រការ រួបរួម អា ជី វ ក ម្ម

	ដ�ើម្បីឲ្យផ្នែកអាជីវកម្មនិងផ្នែកប្រតិបត្តិការអាចគោរពទៅតាមច្បាប់

និងតំលៃរបស់កេរ ត៍ឈ្មោះ
្
ក៏ដូចជាផែនទីយុទសា
្ធ ស្រ្ត របស់ធនាគារ។

និងបទបញ្ញតតិ្ នានាផ្នែកប្រតិបត្តិក៏សង្កេតម�ើលនិងត្រួតពិនិត្យឡ�ើង

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងជួបប្រជុំ ជារ�ៀងរាល់ខែ ហ�ើយការជួបប្រជុំ

វ ិញយ៉ា ងទ�ៀងទាត់រាល់ចំណុច

ពិសេស ក៏ត្រូវបានធ្វើឡ�ង
ើ ផងដែរកងការពិ
ភាក្សាល�ើបញ្
ហា បន្ទា ន់។
្នុ

ខ្សោយដែលបានរកឃ�ើញហ�ើយ

ត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យផ្នែកអាជី វកម្មនិងផ្នែកប្រតិ បត្តិការដ�ើ ម្បីឲ្យធ្វើ ការ
កែតម្រូវភ្លា មៗ។

•

កំរ ិតនៃការអនុម័ត
ការផ្ទេរអំ ណា ចរួម មានកំ រ ត
ិ នៃការអនុ ម័ ត នៅគ្រប់ ជា ន់ ថ្នា ក់ រ បស់

	ដ�ើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយហានិភ័យក�ើតឡ�ើងដោយការពុំបាន គោរព
ទៅតាមច្បាប់បទបញ្ញ តតិ្

គោលនយោបាយ

និងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុង

ការណែនាំក៏ដូចជាការចាប់ផ្តើម ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការ

បណតុះបណ្តា
្
លត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យការ
យល់ ដឹង ពី កា រគោរពកាន់ តែច្ បាស់ និ ង ការបង្ក ប់ នូ វ វប្បធម៌ នៃ ការ
គោរពនៅក្នុងធនាគារ។
•	គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈគ្រប់ គ្រងក្នុងធនាគារត្រូវបានកត់ ត្រាទុ ក

ដ�ើ ម្បីធ្វើ ឲ្យប្រាកដល�ើគណនេយ្យភាព និ ងការទទួ លខុ សត្រូវ។
•	គោលនយោបាយនិងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុង

	គោលនយោបាយនីតិវ ិធីនិងដំ ណ�ើរការនៃអភិ បាលកិ ច្ច អាជី វកម្ម
របស់ធនាគារ និ ងប្រតិ បត្តិការត្រូវកត់ ត្រា និ ង រក្សាទុ កហ�ើយ រាល់
បុគ្គ លិ ក ទាំ ង អស់ អា ចម�ើ ល បានតាមរយៈឯកសារដែលបានរក្សា

ិ ី និ ងដំ ណ�ើរការ ទាំង
ទុកក្នុងកុំព្យូទ័ រ។ គោលនយោបាយនី តិវធ

ការទទួ ល ខុ ស ត្រូវ យ៉ា ងជាក់ លា ក់ ត្រូវ បានផ្ត ល់ ជូ ន គណៈកម្ម កា រ

ិ
នេះត្រូវបានត្រួតពិ និត្យឡ�ើងវញ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលគណៈកម្មការទាំងនោះមាន

អាជីវកម្ម

អំណាចក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និង/ ឬពិចារណាគ្រប់បញ្
ហា ដែល ស្ថិត

ក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ និងផ្តល់អនុសាសន៍ ជូនក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាល ដ�ើម្បីធ្វើការអនុម័តប�ើសិនជាចាំបាច់។
គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ មានដូចជា ៖
•	គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
•	គណៈកម្មការសវនកម្ម
•	គណៈកម្មការជ្រើសតាំងនិងវាយតំលៃការ
•	គណៈកម្មការសកម្មភាពនិងផលិតផលថ្មី

និ ងរ�ៀបចំ ឡ�ើង

និ ងធ្វើ បច្ចុប្បន្នកម្មដោយផែ្នក

និ ងប្រតិ បតិ្តការតាមរយៈដំ ណ�ើរការត្រួតពិ និត្យឡ�ើង

វ ិញដ�ើ ម្បីបត់ បែនទៅ តាមការផ្លា ស់បតូ្ររបស់ច្បាប់ បទបញ្ញ តតិ្ ក៏ ដូច
ជាការផ្លា ស់បតូ្របរប
ិ ទអាជី វកម្មនិងប្រតិ បតិ្តការ។ជាងនេះទៅទ�ៀត
ិ ី
ការត្រួតពិ និត្យឡ�ើងវ ិញនូវគោលនយោបាយនី តិវធ

និ ងដំ ណ�ើរ

ការត្រូវបានធ្វើ ផងដែរក្នុងការធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដថាមានការត្រួតពិ និត្យ
ត្រឹមត្រូវក្នុងការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យប្រតិ បតិ្តការ។
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FnaKar G eGc b‘Í \NþÚéqNa របាយការណ៍ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និង

ដំណ�ើរការនៃគម្រោងថវ ិកា

ិ លម្អិ ត ត្រូវ បានរ�ៀបចំ ឡ�ើ ង ដោយ
ដំ ណ�ើ រការនៃគម្រោងថវ កា

ការត្រួតពិនិត្យផៃ្ទក្នុង

•	ក្រមសីលធម៌
	ក្រម សី ល ធ ម៌ រ ប ស់ ធ នា គា រ ត្រូវ បា ន រ� ៀ ប ចំ ឡ�ើ ង ដ ោ យ មា ន

តំ រូ វ ឲ្យផ្នែកប្រតិ ប តិ្ត កា រសំ ខា ន់ ៗ

ិ
ចំ គម្រោ ងថវ កា

នៅក្នុ ងធនាគារធ្វើ កា ររ�ៀប
និ ង ផែនការអាជី វ កម្ម ប្រចាំ ឆ្នាំ ដ�ើ ម ្បីអនុ ម័ ត

លក្ខណៈ ស្តង់ដារល�ើការអនុវត្តន៍ ដែលមានភាពល្អប្រស�ើរ និង
មាន សីលធម៌ព្រមទាំងមានគោលបំណងសំរាប់ ការថែរក្សាការ

ិ និ ង ផែនការអាជី វ កម្ម
ដោយ ក្រុម ប្រឹក្សាភិ បា ល។គម្រោងថវ កា

ជ�ឿជាក់ ល�ើ សុ វ ត្ថិ ភា ពនិ ង សុ ច រ ត
ិ ភាពនៃការអនុ វ ត្ត ន៍ អា ជី វ កម្ម

របស់ ធនាគារព្រមទាំ ង ការចាប់ ផ្តើ ម យុ ទ្ធ សា ស្រ្តត្រូវ ពិ ភា ក្សា

របស់ធនាគារ។

ដោយគណៈគ្រប់ គ្រងជាន់ ខ្ព ស់ និ ង ក្រុម ប្រឹក្សាភិ បា លនៅពេល

ិ ។
រ�ៀបចំ ផ ែនការអាជី វ កម្ម ប្រចាំ ឆ្នាំ និ ង គម្រោង ថវ កា

	គ្រប់ បុគ្គលិកទាំ ងអស់ របស់ ធនាគារតម្រូវឲ្យយល់ ដឹងនិ ងប្រតិ បត្តិ
តាមក្រមសីលធម៌ ។បុគ្គលិកដែលចូ លថ្មីត្រូវបានទទួ លការណែនាំ

ប្រព័ ន្ធ រា យការណ៍ ពី ល ទ្ធ ផ លជាក់ ស្តែ ងដោយធ�ៀបនឹ ង គម្រោង

ពីក្រមសីលធម៌ និងតម្រូវឲ្យ ចុះហត្ថលេខាល�ើទម្រង់សតីព
្ ីការគោរព

ថវ ិកា ដែលបានអនុម័តរួច ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងហ�ើយមូលហេតុ

តាមបទបញ្ញ តតិផ្សេ
្
ងៗនៅពេលដែលក្លា យជា បុគ្គលិកធនាគារ។

ដែលបណ្តា លឲ្យមានគម្លា តឆ្ងាយ ពីផែនការ និងសកម្មភាពដែល
អនុវត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រងត្រូវរាយការជូន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
•

•	គោលនយោបាយរាយការណ៍ដោយសម្ងា ត់ (whistle Blower Policy)
ធនាគារបានរ�ៀបចំ ឡ�ើងនូ វដំ ណ�ើរការនៃការរាយការណ៍ពីបុគ្គល

ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើលទ្ធផល

ណា ដែលត្រូវបាន រកឃ�ើញថាបានបំពាន ឬវ�ៀរចាកពីដំណ�ើរការ

ព័ ត៌ មា នយ៉ា ងទ�ៀងទាត់ និ ង លម្អិ ត ត្រូវ បានបែងចែកដោយគណៈ

និងការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារ។

គ្រប់ គ្រងក្នុ ងការតាមដានល�ើ ល ទ្ធ ផ លជាក់ ស្តែងដោយធ�ៀបនឹ ង

ឱកាសឲ្យធ្វើ កា ររាយការណ៍ តាមរយៈយន្ត កា រ

បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់
រាយការណ៍ជា

ផែនការយុ ទ្ធ សា ស្រ្តអាជី វ កម្មដែលបានអនុ ម័ ត ដោយក្រុម ប្រឹក្សា

សម្ងា ត់ ដោយមានការអះអាងថាការរាយការណ៍ នេះទុ ក ជាការ

ភិបាល។ព័ត៌មានទាំងនេះរួមមាន សូចនាករ ហិរញ្ញ វត្ថុនិងប្រតិបតិ្ត

សម្ងា ត់ហ�ើយ អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នករាយការណ៍ត្រូវបានការពារ។

ការសំខាន់ៗ ព្រមទាំងការផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗ ដែលបាន

រ�ៀបចំឡ�ើងដោយធនាគារនៅក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ។

ការប្រឆាំងការសម្អា តប្រាក់ និងហិរញ្ញ ប្បទានភេរវកម្ម
កម្មវ ិធីការប្រឆាំងនឹងការសម្អា តប្រាក់

និងហិរញ្ញ ប្បទានភេរវកម្ម

និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលនិង

ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ឡ�ើងវ ិញជាបន្តបន្ទាប់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មដ�ើម្បី

នូ វលទ្ធ ផ លហិ រ ញ្ញ វត្ថុ ធ�ៀបនឹងគោលដៅ

គោរពទៅតាមបទបញ្ញ តតិ្ ក៏ដូចជា ការប្រឆាំងនឹងការសម្អា តប្រាក់

	គណៈកម្មា ការគណៈគ្រប់គ្រង
ិ
ត្រួត ពិ និ ត ្យឡ�ើ ង វ ញ

•

ដែលកំណត់ទុក ជាមុននិងធ្វើការវាស់វែង ដ�ើម្បីអាចសម្រេចឲ្យ

និងហិរញ្ញ ប្បទានភេវរកម្ម។

បាន ដល់គោលដៅដែលបានកំណត់ទុក។
•

	គ្រប់ បុគ្គ លិ កទាំ ងអស់ ត្រូវ បានរ ព
ំ ឹ ងថាបំ ពេញតួ នាទី របស់ ខ្លួ ន

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ខ្ពស់

ិ ជី វៈ
និងប្រកបដោយស្តង់ដារវ ជ្ជា

ធនាគារបានទទួ ល ស្គា ល់ ថា គន្លឹះ សំ ខា ន់ ដែ លគួ ប ផ្សំនឹ ង ប្រព័ ន្ធ

ដ ោ យ អ នុលោ ម ទ ៅ តា ម ក ម្ម វ ិធី ប្រឆាំ ង

គោលនយោបាយផ្សេងៗ គឺធនធានមនស
ុ ្ស ហ�ើយប្រព័នគ្ធ ្រប់គ្រង

និ ង ហិ រ ញ្ញ ប្បទាន ភេ រ វ ក ម្ម

ហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងគឺពឹងផ្អែកល�ើការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងការរារាំងធនាគារ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីសម្អា ត ប្រាក់
ឬផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទាន ដល់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់នានា រួមមាន

សុចរ ិតភាព និងការវ ិនិច្ឆ័យរបស់បុគ្គលិកដែលអនុវត្តក្នុងការងារ។

ល�ើការជ្រើសរ� ើសការតែងតាំងការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលការ

គ្រប់ គ្រងទេពកោសល្យ ផែនការបន្តវេន ការតបស្ន ង និ ង ការ
ផ្ត ល់ រង្វា ន់ កា របណតុះបណ្តា
្
លនិ ង ការអភិ វ ឌ្ឍន៍ ធ នធានមនុ ស ្ស
ក៏ ដូ ច ជាគោលនយោបាយ

ិ ីដែលណែនាំ ពី កា រគោរព
និ ង នី តិ វ ធ

វ ិន័យការបញ្ឈប់ និងការបណ្តេ ញចេញ។

និ ង ដ�ើ ម ្បីឲ្យមានការប្រុង ប្រយ័ ត្ន

ហិរញ្ញ ប្បទានភេវរកម្មជាដ�ើម។

ដូច្នេះហ�ើ យ ធ នា គា រ មា ន គោ ល ន យោ បា យ និ ង នី តិ វ ិធីដែ ល
ណែនាំ

នឹងការសម្អា តប្រាក់

•

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុ
ដ�ើ ម ្បីបំ ព េញបន្ថែមល�ើ ប្រព័ ន្ធ ត្រួត ពិ និ ត ្យផ្ទៃ ក្នុ ង ការរាយការណ៍
ឧប្បត្តិហេតុ ដែលមាន លក្ខណៈទូលំទូលាយ និងទម្រង់នៃការគ្រប់

គ្រងឧប្បត្តិហេតុត្រូវបានអនុវត្ត ក្នុងការធ្វើ ឲ្យប្រាកដថាការរ ឹតបន្តឹង

និង គ្រប់ គ្រងឧប្បត្តិហេ តុ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការ

របាយការណ៍ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និង

ការត្រួតពិនិត្យផៃ្ទក្នុង
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គ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុ បានធ្វើឲ្យប្រាកដផងដែរ នូវការប្រុងប្រយ័ត្ន
ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យថ្មីៗ ដែលនឹងអាចក�ើតមានឡ�ើង។ ទាំង
នេះអាចឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត
និងយល់ដឹងពីស្ថា នភាពថ្មីៗ

ធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ

ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដោយ

មានប្រសិទ្ធិភាព។
របាយការណ៍នេះចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលឯករាជ្យនៃធនាគារ

អ អេច ប៊ីឥណតូ្ ឆៃណា

េលាក ហ៊វូ្ សាន កាន

អគ្គនាយក,អភិបាលឯករាជ្យនិងមិនប្រតិ្តបតិ្ត
កាលបរ ិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី25 ខែមីនា ឆ្នាំ2 014
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របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម 
ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាំឆ្នាំ

ដែលបានធ្វើ សវនកម្មរច
ួ រាល់របស់ធនាគារ

អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា លីមីធីត មុនពេលអនុម័តដោយក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាល។

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

សំរាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ 31 ធ្នូ 2013។

•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើផែនការសវនកម្ម

យទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តនៃការធ្វើសវនកម្ម ការថ្លឹងថ្លែងហានិភ័យ និងដែនកំណត់

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម
ការជួបប្រជុំគណៈកម្មការសវនកម្មមានចំនួន

4ល�ើក

1. លោក Foo San Kan

ប្រធានគណៈកម្មការ/អភិបាលឯករាជ្យនិង
ជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

2. លោក Leong Yeng Kit
សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និង
ជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និង
ជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
(តែងតាំងនៅថ្ងៃទី30 ខែកក្កដា ឆ្នា2
ំ 013)

4. លោក Wong Chong Kim
សមាជិក/អភិបាលមិនឯករាជ្យ និង
ជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ
(លាលែងតំណែងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលា
ឆ្នាំ2013)

ខែកក្កដា

ឆ្នាំ2013

•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាមួយសវនករខាងក្រៅ អំពីលទ្ធផលពីការធ្វើ
សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ និង របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម រួម ទាំង
ការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រងទៅនឹងគំហ�ញ
ើ

វតមា
្ត នក្នុងការ
ចូលរួមប្រជុំ

លោក

និងអនុសាសន៍

របស់សវនករខាងក្រៅ។

3/4 (75%)

ិ ទៅល�ើ សេវាកម្មនានា ក្រៅពីសេវាសវនកម្ម
•	ត្រួត ពិ និត ្យឡ�ើ ង វញ
ដែល ផ្តល់ដោយសវនករខាងក្រៅ និងការ ពិចារណា ល�ើថ្លៃឈ្នួល
សេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថាថ្លៃឈ្នួលសេវាកម្មដែល

4/4 (100%)

3. លោក Choong Tuck Oon

នៅថ្ងៃទី30

នៃការធ្វើសវនកម្មក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ។

ដែលត្រូវបាន

រ�ៀបចំឡ�ើងក្នុងការ ិយ បរ ិច្ឆេទ 31 ធ្នូ 2013។ សមាជិករបស់គណៈកម្មការ
និងវត្តមានក្នុងការចូលរួមប្រជុំ ក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ មានដូចខាងក្រោម៖

សមាជិករបស់គណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម

របស់សវនករខាងក្រៅ

បានកំណត់សថិត
្ ក្នុងគោលនយោបាយរបស់ធនាគារ។
•

2/2 (100%)

វាយតម្លៃ ការបំពេញការងាររបស់សវនករខាងក្រៅ ហ�ើយផ្តល់អនុ
សាសន៍ដែលចាំបាច់ជូន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដ�ើម្បីពិចារណាក្នុង

ការតែងតាំងសវនករខាងក្រៅ និងថ្លៃឈ្នួលសេវាសវនកម្ម។
2/2 (100%)

•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និងអនុម័តល�ើផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់សវនកម្ម
ផ្ទៃក្នុង ដ�ើម្បីធានាល�ើភាព គ្រប់គ្រាន់នៃដែនកំណត់ និងវ ិសាលភាព

ក្នុងការធ្វើសវនកម្មព្រមទាំងតម្រូវការសវនករផ្ទៃក្នុង។
Choong

Tuck

Oon

ជាអភិ បាលឯករាជ្យ និ ងជាអភិ បាលមិ នប្រតិ បត្តិ ត្រូវ បានតែងតាំ ង ជា
សមាជិ ក គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម ជំ នួ ស លោក Wong Chong Kim ជា
អភិបាល មិនឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ ដែលបានលាលែងពី
តំណែងសមាជិក គណៈកម្មការសវនកម្ម។

កំនត់ចំណាំ
សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទត្រូវបាន

សង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

•	ត្រួយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ដែលបានធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍

•	ត្រួត ពិ និត ្យល�ើ រ បាយការណ៍ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

អនុសាសន៍ របស់

សវនករផ្ទៃក្នុង និងការឆ្លើយតបរបស់ គណៈគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជា

សកមភា
្ម ពនានា ដែលត្រូវអនវុ ត្តដ�ើម្បីកែលំអប្រព័នត្
្ធ រួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃកង
្នុ
និងនីតិវ ិធី

ព្រមទាំងស្ថា នភាពនៃការបញ្ចប់ផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង។
ិ ល�ើ ប្រតិ បត្តិការរបស់ ភា គីពាក់ ព័ន្ធ ដែលបាន
•	ត្រួត ពិ និត ្យឡ�ើ ង វ ញ
ធ្វើឡ�ើងក្នុងធនាគារ។
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ិ នូ វ
•	ត្រួត ពិ និ ត្យ ឡ�ើ ង វ ញ

របាយការណ៍ ត្រួត ពិ និត ្យចេញដោយ

គំេហីញនានាដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថារាល់គំហ�ើញដែលបានក�ើតឡ�ើង
នៅក្នុងរបាយការណ៍ ត្រូវ បានដឹ ង និ ង អនុ វ ត្តល�ើ អ នុសា សន៍ ទាំង

នោះឲ្យបានទាន់ ព េលវេលា។

ប្រឹក្សាភិ បាលដ�ើ ម ្បីឲ្យបានជ្រាប និ ង សំ រា ប់ ការណែនាំ បន្ថែ មពី
ក្រុមប្រឹក្សាភិ បា លក្នុងករណី ចាំ បា ច់ ។
សមាជិកគណៈកម្មការសវនកម្ម បានចូលរួមវគ្គបណតុះបណ្តា
្
ល សន្និសីទ
និងសិក្ខា សាលាក្នុងអំឡុង ការ ិយបរ ិច្ឆេទឆ្នាំ 2013 មានដូចជា៖

វគ្គបណតុះបណ្តា
្
ល ទី 4 ស្តីពី ដំ ណ�ើ រការនៃការថ្លឹ ង ថ្លែងល�ើ ភាព

វគ្គបណតុះបណ្តា
្
លស្តីពី របាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្នាំ2012 នៃស្ថេរភាព

ម៉ា ឡេស៊ី (Bank Nagara Malaysia)

•

វគ្គបណតុះបណ្តា
្
លស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវការត្រួតពិនិត្យ

•

ិ ី សតី្ពី គណៈកម្ម កា រចាត់ តាំ ង
កម្មវធ

•

សន្និសីទ 2013 ស្តីពី នាយកប្រតិបត្តិប្រចាំតំបន់ (Regional Chief
Excecution Office)
ការបណតុះបណ្តា
្
លស្តីពី Balanced

សាកល្បង។

គណៈកម្មការអនុម័ត ល�ើ ផ ែនការប្រចាំ ឆ្នាំរ បស់ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅរ�ៀង

រាល់ ដ�ើមការ ិយបរ ិច្ឆេទ នីមួយៗ។ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានផ្អែកល�ើការថ្លឹងថ្លែង

ការបំ ព េញ

នៅចុ ង បញ្ចប់ នៃ ការធ្វើ ស វនកម្ម

សវនករផ្ទៃ ក្នុ ង

បានតាមដានយ៉ា ង

ហានិភ័យធំៗ

និងការត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវផ្តោតយ៉ា ងយកចិត្ត

ទុកដាក់

ត្រូវបានអនុវត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រង។ រាល់របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ស្តីពីលទ្ធផលការងារ

ដែលបានធ្វើសវនកម្មរច
ួ

រួមជាមួយអនុសាសន៍

ត្រូវបានរាយការណ៍ជូន

គណៈគ្រប់គ្រង

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានសហការជាមួយសវនករខាងក្រៅ

ដ�ើម្បីដោះស្រាយ

រាល់បញ្
ហា ល�ើការត្រួតពិនិត្យ ដែលបានល�ើកឡ�ើងដោយសវនករខាងក្រៅ
ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា រាល់បញ្
ហា ដែលបានរាយការណ៍ត្រូវ បានអនុវត្តដោយ
គណៈគ្រប់គ្រង។

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

ិ ី សតី្ពី អភិ បា លកិ ច្ច ក្នុងក្រុម (Governance in Group)
កម្មវ ធ

ិ នូ វ
ត្រួត ពិ និ ត ្យឡ�ើ ង វ ញ

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងដំណ�ើរការអភិបាលកិច្ច។

ក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអភិបាលកិច្ច

•

និងរាយការណ៍ពីភាព គ្រប់គ្រាន់ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងគណៈកម្មការសវនកម្ម។

វគ្គបណតុះបណ្តា
្
លស្តីពី ប័ណ្ណសេវាហិរញ្ញ វត្ថុ

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់។

•

បំពេញតួនាទី និងភារកិច្ច តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញដោយឯករាជ្យ

និងវឌ្ឍនៈភាពនៃការអនុវត្តន៍

ដំណ�ើរការនៃការថ្លឹងថ្លែង ល�ើភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដ�ើមទុនផ្ទៃក្នុងសំរាប់

(ខ)	

គឺជួយគណៈកម្មការសវនកម្មក្នុងការ

ស្វិតស្វា ញនូវវឌ្ឍនៈភាពនៃការ អនុវត្តន៍អនុសាសន៍ ដ�ើម្បីធានាថារាល់

ហិ រញ្ញ វត្ថុ និ ង ប្រព័ ន្ធ ចំ ណាយរបស់ ធ នាគារកណ្តា ល ប្រទេស

•

ធនាគារបានបង្កើ តឡ�ើងនូ វនាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដែលប្រតិ បត្តិតាម
Internal Audit Charter ហ�ើយ រាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការសវនកម្ម។

និងការតាមដាន ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

គ្រប់ គ្រាន់ នៃដ�ើ ម ទុ ន ផ្ទៃ ក្នុង
•
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ហានិភ័យ ដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋា នក្នុងការរ�ៀបចំផែនការ និងការធ្វើ សវនកម្ម
ដែលស្របគ្នាទៅនឹ ងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារក្នុងការរ�ៀបចំ ការអនុវត្តន៍

ធនាគារ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ
•

2013

មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

តួនាទីចំបងរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

•	ដាក់ ជូ ននូ វរបាយការណ៍ ប្រជុំ គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម ដ ល់ ក្រុម

(ក)	

r)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM

Score

Card

និងការ

ការងារសំ រា ប់ បុគ្គ លិ ក

(1)	 សមាជិកភាព
ក/ សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

ត្រូវតែតែងតាំងដោយក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាលក្នុង ចំណោមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ។

ខ/ សមាជិ ក របស់ គ ណៈកម្ម កា រសវនកម្មត្រូវ មានសមាជិ ក យ៉ា ងតិ ច
បំផុត បី(3) នាក់។
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(3)	 ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម(ត)

ិ ទៅល�ើ ប្រសិ ទ្ធិ ភា ពនៃការត្រួត ពិ និ ត ្យផ្ទៃ ក្នុ ង
	ត្រួត ពិ និ ត ្យឡ�ើ ង វ ញ

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម(ត)

និ ង ដំ ណ�ើរការនៃការគ្រប់ គ្រង់ ហា និ ភ័យ។

(2)	 ប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្ម
ក/ សមាជិកទាំងអស់របស់គណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម នឹងធ្វើការបោះឆ្នោ ត
ជ្រើសតាំងប្រធាន
ការសវនកម្ម។

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម 

គណៈកម្មការក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្ម

ខ/	គណៈកម្មការត្រូវដឹកនាំដោយប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្ម។

(4)	 សវនកម្មខាងក្រៅ
ក/ ផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការតែងតាំងសវនកម្មខាងក្រៅ សំរាប់អនុម័ត
ដោយក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល។

ខ/ ផ្តល់ អ នុ សា សន៍ ក្នុងការផ្លា ស់ បតូ្រសវនកម្មខា ងក្រៅ ដ�ើម្បីអនុម័ត
ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

រចនាសម្ព័ននៃ
្ធ ការរាយការណ៍
គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម រា យការណ៍ ជូ ន ក្រុម ប្រឹក្សាភិ បា ល ហ�ើយរបាយ
ការណ៍សវនកមន
្ម ឹងត្រូវល�ើកឡ�ើង ក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមគណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម
(Group Audit Committee) ដែលជាផ្នែកមួយតម្រូវដោយធនាគារមេ។

តួនាទី និង ភារកិច្ច

គ/ វាយតម្លៃល�ើគោលដៅសកម្មភាព ដែលបានអនុវត្តនិងឯករាជ្យភាព
របស់សវនករខាងក្រៅ(ឧទាហរណ៍តាមរយៈការត្រួតពិនត
ិ ្យ ឡ�ើងវ ិញ
និងការថ្លឹងថ្លែងទំនាក់ ទំនងរវាងសវនករខាងក្រៅជាមួយធនាគារ
រ ឺអង្គភាពដទៃទ�ៀត)។
ឃ/	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាមួយសវនករខាងក្រៅ

(1)	 ភាពត្រឹមត្រូវ និងតម្លា ភាពនៃការរាយការណ៍
	គណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវ ធានាថារបាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ដែល

	បោះផ្សាយជាសាធារណៈ

ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ

និងមាន

តម្លា ភាពហ�ើយទាន់ពេលវេលា។

និងផែនការ សវនកម្ម រួមបញ្ចូលទាំងការផ្លា ស់បតូរដែនកំ
្
ណត់របស់

ផែនការសវនកម្ម។

ង/	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាមួយសវនករខាងក្រៅ

ក/	ត្រួត ពិ និ ត ្យទៅល�ើ មុ ខ ងាររបស់ នា យកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃ ក្នុ ងនិ ង

ទៅល�ើការវាយតម្លៃ

ប្រព័នត្
្ធ រួតពិនិត្យ ផ្ទៃក្នុង និងរបាយការណ៍សវនករ។

ច/	ត្រួតពិនិត្យល�ើរបាយការណ៍អនុសាសន៍
(2)	 ប្រសិទ្ធិភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ទៅល�ើដែនកំណត់

ដែលផល
្ត ់ដោយសវនករ

ខាងក្រៅ និងការឆ្លើយ តបរបស់គណៈគ្រប់គ្រង។
ិ យ៉ា ងទ�ៀងទាត់ ទ ៅល�ើ ប ញ្
ឆ/	ត្រួត ពិ និ ត ្យឡ�ើ ង វ ញ
ហា ដែលបានល�ើ ក

ធ្វើឲ្យ ប្រាកដ ល�ើការគោរព តាមច្បាប់ និងបទបញ្ញតតិដែ
្ លពាក់ព័ន្ធ

ឡ�ើង និងធ្វើឲ្យប្រាកដថា រាល់គហ�
ំ ញ
ើ ត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងកែតម្រូវ

ដែលចេញដោយអាជ្ញា ធរ។

ដោយសមស្របទាន់ពេលវេលា។

ិ ល�ើ ភា ពគ្រប់ គ្រាន់ នៃដែ នកំ ណ ត់ នៃ ការធ្វើ
ខ/	ត្រួត ពិ និ ត ្យឡ�ើ ង វ ញ
សវនកម្មផ្ទៃ ក្នុ ងសមត្ថ ភា ព និ ង ចំ នួ ន បុគ្គ លិ ក របស់ នា យកដ្ឋា ន

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

និ ងសិទិ្ធក្នុងការបំ ពេញការងាររបស់នាយកដ្ឋា ន

គ/	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើនីតិវ ិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង គំហ�ើញដែលល�ើក
ឡ�ើងដោយសវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង និងអនុសាសន៍ ផ្តល់ជូនគណៈគ្រប់

គ្រងក្នុងការអនុវត្តន៍។

ឃ/	តែងតាំង រ�ៀបចំអត្ថប្រយោជន៍ វាយតម្លៃល�ើការបំពេញការងារនិង
សម្រេចចិត្តក្នុង ការផ្លា ស់បតូរ្ រ ឺបញ្ឈប់ប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់

ធនាគារ។

ជ/	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មុនពេលអនុវត្តដោយ

	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយផ្តោតទៅល�ើ៖

1- ការផ្លា ស់បតូរ្ រ ឺការអនុវតន
្ត ៍ ទៅល�ើគោលនយោបាយគណនេយ្យ
សំខាន់ៗ

2-	ព្រឹត្តិការណ៍ដែលខុសប្រក្រតីហ�ើយមានលក្ខណៈជាសារវ ័ន្ត
3- ការគោរពតាមសង
្ត ់ដារគណនេយ្យ និងបទបញ្ញតតិផ្សេ
្ ងៗ។

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម 
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ឈ/ កា រ ទំ នា ក់ ទំ ន ង ដ ោ យ ផ្ទា ល់ ជា មួ យ នឹ ង ស វ ន ក ម្ម ខា ង ក្ រៅ
និ ង មានសិ ទ្ធិ ជួ ប ជាមួ យ សវនកម្ម ខា ងក្រៅ ដោយមិ ន ចាំ បា ច់
មានវត្ត មា នពីគណៈគ្រប់ គ្រងយ៉ា ងតិ ច មួ យ ឆ្នាំ ម្ត ង ។
ញ/	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើលិខិតលាលែងរបស់សវនកម្មខាងក្រៅ
ដ/ អនុ ម័ តនូ វសេវាកម្ម នា នាដែលមិ នពាក់ ព័ ន្ធ នឹ ងសេវាសវនកម្ម
ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយសវនករ ខាងក្រៅ។
ឋ/ ធានាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ ដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថាការផ្គត់ផ្គង់
សេវាកម្មនានា ក្រៅ ពីសេវាសវនកម្មមិនប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាព
របស់សវនករខាងក្រៅ។
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ប្រជុំ និងកំណត់ត្រា
ក/	គណៈកម្មការនឹងត្រូវប្រជុបំ ្រចាំត្រីមាស រ ឺនៅកងករណ
ី ចាំបាច់ ហ�ើយ
្នុ
កិចប្ច ្រជុំមិនត្រូវតិចជាង បួន(4) ដង ក្នុង1ឆ្នា។
ំ
ខ/ កូរម
៉ុ នៃកិចប្ច ្រជុត្
ំ រូវមានយ៉ា ងហោចណាស់ ពីរ(2) នាក់ រ ឺ 50% នៃ
សមាជិកទាំងអស់ រ ឺ ច្រើនជាងនេះ។
គ/	គណៈកមកា
្ម រអាចកោះប្រជនុំ ៅកងព្រះរាជាណាចក្រកម្
ជា
្នុ
ពុ រ ឺ ប្រទេស
	ផ្សេងៗ។
ឃ/	គណៈកម្មការត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរនូវការអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេច
តាមរយៈសារាចរណ៍ ណែនាំ។

(5)	 ប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ

ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវប្រតិបត្តិការជាមួយ សម្ព័ន្ធ ញាតិនិងទំនាក់

ទំនង់អត្ថប្រយោជន៍ដែលនឹង អាចក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងធនាគារ រួម

បញ្ចូលទាំងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ នីតិវ ិធី រ ឺក្រមសីលធម៌ ហ�ើយចោទ
សំនួរទាក់ទងនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់គណៈគ្រប់គ្រង។

គណៈកម្មការនេះ

ក/ មានធនធានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការដ�ើម្បីអនុវតភា
្ត រកិចរ្ច បស់ខលួន។
្

ខ/ មានសិទិព្ធ េញលេញ និងមិនមានការហាមប្រាម ក្នុងការទទួលយក
នូវព័ត៌មានជាចាំបាច់ ដ�ើម្បីបំពេញភារកិចរ្ច បស់ខលួន។
្

គ/ មានសិទ្ធិធ្វើការសេីុបអង្កេតរាល់ទង្វើសកមភា
្ម ពនានា ដែលស្ត
ថិ នៅ

(រ ឺផ្នែកផ្សេងទ�ៀតកង
្នុ

ករណីចាំបាច់)។
ច/	គណៈកម្មការអាចពន្យាពេលប្រជុំ រ ឺអាចកោះប្រជុំជាធម្មតាវ ិញនៅ
ចាំបាច់តាមរយៈការ

សន្ទនាដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវ ិទ្យា

ហ�ើយអាចឲ្យអ្នកចូលរួមប្រជុំស្តាប់លឺបាន។

គណៈកម្មការសវនកម្មមានសេចក្តីអនុម័តដូចខាងក្រោម៖

សមាជិកចូលរួមក្នុង

អង្គប្រជុំនឹងត្រូវរាប់ជាកូរម
៉ុ ។ រាល់សេចក្តីសម្រេច ដែលយល់ព្រម
ដោយសមាជិកនៅក្នុង អង្គប្រជុំប្រភេទនេះ នឹងត្រូវមានសុពលភាព
ដូចគ្នានឹងសេចក្តីសម្រេចក្នុងអង្គប្រជុំធម្មតាដែរ។
ឆ/	សេចក្តីសម្រេច សំណ�ើ និងបញ្
ហា ផ្សេងៗ ត្រូវដាក់ជូនឆ្លងការយល់
ព្រមនៅរ�ៀងរាល់ពេល ប្រជុំគណៈកម្មការ ហ�ើយការអនុម័តត្រូវ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈ កមកា
្ម រសវនកម។
្ម

ឃ/ មានការអនុម័តក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង/អនុគណៈកម្ម
ការក្នុងករណីចាំបាច់។

ង/ មានការអនុ ម័ ត ក្នុ ងការផ្ទេរទំ នួ ល ខុ ស ត្រូវ ផ្សេងៗទៅកាន់ ន រណា
ម្នាក់ រ ឺគណៈកមកា
្ម រណាមួយក្នុង ករណីដែលចាំបាច់។

ច/ មានសិទក
ិ្ធ ងការទទួ
លយកនវូ វ ិជ្ជា ជវី ៈនិងការណែនាំឯករាជ្យ ផ្សេងៗ។
្នុ

សវនករផ្ទៃ ក្នុ ង

រ ឺទាំងពីរ ដោយមិនរាប់បញ្ចូល នូវវត្តមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ផ្សេងៗ
និងបុគ្គលិករបស់ធនាគារ និងផ្នែកពាក់ព័ន្ធខាងក្រៅ ផ្សេងៗ ក្នុង

ករណីចាំបាច់។

ឲ្យចូលរួមកិចប្ច ្រជុជា
ំ មួយ

ករណី

សេចក្តីអនុម័ត

ឆ/ មានសិ ទិ្ធ កោ ះប្រជុំ ជាមួ យសវនករខាងក្រៅ

ង/ នាយកផ្នែកនីមយ
ួ ៗ គណៈគ្រប់គ្រងដែលពាក់ពន
័ ្ធ ត្រូវបានអញ្ជ ញ
ើ

យកតាមមតិភាគច្រើននៃវត្តមានសមាជិកទាំងអស់។
ជ/ ប្រធានគណៈកម្មការ នឹងត្រូវតែងតាំងនរណាម្នាក់ជាលេខា និង
កត់ត្រានូវកិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅ។

មាតិការ
170

តារាងតុល្យការរួម

171

របាយការណ៍លទ្ធផលរួម

172

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធនរួម

173

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់រម
ួ

174

តារាងតុល្យការ

175

របាយការណ៍លទ្ធផល

176

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន

177

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

178 - 230
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តារាងតុល្យការរ ួម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2013

កំ ណត់
សម្គា ល់

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

3,782,282

15,110,217

3,442,475

13,752,688

3

21,899,615

87,488,962

21,993,194

87,862,810

 ហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

4

62,548,016

249,879,324

31,504,613

125,860,929

ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន

5

139,716,334

558,166,754

88,953,800

355,370,431

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

6

1,903,380

7,604,003

785,777

3,139,179

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

8

294,795

1,177,706

413,142

1,650,503

ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរក្ខា
ិ រ

9

3,679,286

14,698,748

3,937,725

15,731,211

233,823,708

934,125,714

151,030,726

603,367,751

10

103,768,447

414,554,946

22,784,584

91,024,413

11

77,588,268

309,965,130

76,097,321

304,008,797

12,662

50,585

7,856

31,386

2,425,084

9,688,211

2,518,590

10,061,767

183,794,461

734,258,872

101,408,351

405,126,363

ដ�ើ មទុន

52,000,000

207,740,000

52,000,000

207,740,000

ខាតបង្គរ

(1,970,753)

(7,873,158)

(2,377,625)

(9,498,612)

មូលធនសរុប

50,029,247

199,866,842

49,622,375

198,241,388

233,823,708

934,125,714

151,030,726

603,367,751

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ ប្រាក់ ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ងគ្រឹះស្ថា ន

ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល និងមូលធន
បំណុល

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារនិ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុ
ផ្សេងៗ

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន
ពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញក្នុងឆ្នាំ
បំ ណុលផ្សេងៗ

12

បំណុលសរុប
មូលធន

បំណុល និងមូលធនសរុប

កំ ណ ត់ ស ម្គា ល់ ដែ លភ្ជាប់ ម កជាមួ យ ពី ទំ ព័ រ ទី 178 ដល់ ទំ ព័ រ ទី 230 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ នេះ។
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របាយការណ៍លទ្ធផលរ ួម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2013

កំ ណត់
សម្គា ល់

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ចំ ណូលការប្រាក់

13

10,888,023

43,497,652

6,869,344

27,443,029

ចំ ណាយការប្រាក់

14

(4,103,344)

(16,392,859)

(2,237,566)

(8,939,076)

6,784,679

27,104,793

4,631,778

18,503,953

1,307,851

5,224,865

773,230

3,089,054

(26,509)

(105,903)

(21,349)

(85,289)

1,281,342

5,118,962

751,881

3,003,765

166,850

666,566

319,843

1,277,773

8,232,871

32,890,321

5,703,502

22,785,491

16

(2,444,513)

(9,765,829)

(1,974,347)

(7,887,516)

 និ ងរល
ំ ស់ ទ្រព្យសកម្មអរូបី

17

(921,208)

(3,680,226)

(848,483)

(3,389,690)

ចំ ណាយទូទៅ និ ងចំ ណាយប្រតិ បត្តិការ

18

(1,819,659)

(7,269,538)

(1,763,835)

(7,046,521)

3,047,491

12,174,728

1,116,837

4,461,764

(2,516,415)

(10,053,078)

(240,249)

(959,795)

531,076

2,121,650

876,588

3,501,969

(124,204)

(496,195)

(80,315)

(320,858)

406,872

1,625,455

796,273

3,181,111

406,872

1,625,455

796,273

3,181,111

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ចំ ណូលថ្លៃឈ្នួល និ ងកម្រៃជ�ើ ងសារ

15

ចំ ណាយថ្លៃឈ្នួល និ ងកម្រៃជ�ើ ងសារ
ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារសុទ្ធ
ចំ ណូលប្រតិ បត្តិការផ្សេងៗ
ចំណូលប្រតិបត្តិការសរុប
ចំ ណាយបុគ្គលិក
ចំ ណាយរល
ំ ស់ ទ្រព្យសម្បត្តិ និ ងបរក្ខា
ិ រ

ចំណេញមុនកាត់កងសំ វិធានធនឥណទានបាត់បង់
ិ នធនឥណទានបាត់ បង់
សំ វធា

5

ចំណេញមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
ចំណេញក្នុងឆ�ាំ

19

ត្រូវបែងចែកជូន៖
ម្ចាស់ ភាគហ៊ុ នរបស់ ធនាគារ
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របាយការណ៍បម្រែបម្រួលម ូលធនរ ួម

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

េដីមទុន

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ខាតបង្គរ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

សរុប

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លារអាមេរិក
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ�ាំ2012

40,000,000

(3,184,452)

36,815,548

ការចេញផ្សាយភាគហ៊ុ ន

12,000,000

-

12,000,000

-

806,827

806,827

52,000,000

(2,377,625)

49,622,375

207,740,000

(9,498,612)

198,241,388

52,000,000

(2,377,625)

49,622,375

-

406,872

406,872

52,000,000

(1,970,753)

50,029,247

207,740,000

(7,873,158)

199,866,842

ចំ ណេញក្នុងឆ្នាំ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ�ាំ2012
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ�ា2
ំ 013
ចំ ណេញក្នុងឆ្នាំ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ�ាំ2013
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល
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របាយការណ៍លំហ ូរសាច់ប្រាក់រ ួម
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013

2013

2012

កំ ណត់
សម្គា ល់

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

20

(18,779,339)

(75,023,458)

(12,388,215)

(49,490,918)

ការប្រាក់ បានទទួ ល

10,413,960

41,603,770

6,707,959

26,798,296

ការប្រាក់ បានបង់

(3,467,923)

(13,854,352)

(1,907,384)

(7,620,000)

(119,398)

(476,995)

(78,234)

(312,545)

(11,952,700)

(47,751,035)

(7,665,874)

(30,625,167)

8

(583,760)

(2,332,121)

(133,567)

(533,600)

9

(18,627)

(74,415)

(106,945)

(427,245)

-

-

6,768

27,038

(602,387)

(2,406,536)

(233,744)

(933,807)

-

-

12,000,000

47,940,000

(12,555,087)

(50,157,572)

4,100,382

16,381,026

29,813,369

119,104,409

25,712,987

103,854,756

-

-

-

(1,131,373)

17,258,282

68,946,837

29,813,369

119,104,409

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
សាច់ ប្រាក់ បានប្រើ ក្នុងប្រតិ បត្តិការ

ពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញបានបង់
សាច់ ប្រាក់ សុទ្ធបានប្រើ ក្នុងសកម្មភាពប្រតិ បត្តិការ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគការទិញ៖
 ទ្រព្យសម្បត្តិ និ ងបរក្ខា
ិ រ
ទ្រព្យសកម្មអរូបី
សាច់ ប្រាក់ បានពី ការលក់ ទ្រព្យសម្បត្តិ និ ងបរក្ខា
ិ រ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
ការចេញផ្សាយភាគហ៊ុ ន
(តំហយ)/កំណ�ើនសាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់
 សមមូលសុទ្ធ

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលដ�ើមឆ�ាំ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលចុងឆ�ាំ

21
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តារាងតុល្យការ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

កំ ណត់
សម្គា ល់

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

3,782,183

15,109,821

3,442,137

13,751,337

3

20,898,363

83,488,960

20,991,942

83,862,808

4

60,827,650

243,006,462

29,864,350

119,308,078

ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន

5

139,716,334

558,166,754

88,953,800

355,370,431

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

6

1,863,767

7,445,749

757,571

3,026,496

ិ ិ យោគក្នុងក្រុមហ៊ុ នបុត្រសម្ព័ន្ធ
វន

7

11,500,000

45,942,500

11,500,000

45,942,500

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

8

273,907

1,094,258

380,660

1,520,737

ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរក្ខា
ិ រ

9

3,264,768

13,042,748

3,450,530

13,784,867

242,126,972

967,297,252

159,340,990

636,567,254

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ ប្រាក់ ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ងគ្រឹះស្ថា ន
ហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល និងមូលធន
បំណុល

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារនិ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុ
 ផ្សេងៗ

10

103,768,447

414,554,946

22,784,584

91,024,413

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន

11

84,550,674

337,779,943

83,509,351

333,619,857

12,580

50,257

7,779

31,077

2,371,538

9,474,293

2,477,020

9,895,694

190,703,239

761,859,439

108,778,734

434,571,041

52,000,000

207,740,000

52,000,000

207,740,000

(576,267)

(2,302,187)

(1,437,744)

(5,743,787)

51,423,733

205,437,813

50,562,256

201,996,213

242,126,972

967,297,252

159,340,990

636,567,254

ពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញក្នុងឆ្នាំ
បំ ណុលផ្សេងៗ

12

បំណុលសរុប
មូលធន
ដ�ើ មទុន
ខាតបង្គរ
មូលធនសរុប
បំណុល និងមូលធនសរុប
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របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013

កំ ណត់
សម្គា ល់

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ចំ ណូលការប្រាក់

13

10,794,466

43,123,892

6,818,384

27,239,444

ចំ ណាយការប្រាក់

14

(4,103,344)

(16,392,859)

(2,237,566)

(8,939,076)

6,691,122

26,731,033

4,5 80,818

18,300,368

1,307,851

5,224,865

773,230

3,089,054

(26,509)

(105,903)

(21,349)

(85,289)

1,281,342

5,118,962

751,881

3,003,765

83,676

334,286

84,918

339,247

8,056,140

32,184,281

5,417,617

21,643,380

16

(2,074,293)

(8,286,801)

(1,629,430)

(6,509,573)

 និ ងរល
ំ ស់ ទ្រព្យសកម្មអរូបី

17

(836,937)

(3,343,563)

(765,162)

(3,056,822)

ចំ ណាយទូទៅ និ ងចំ ណាយប្រតិ បត្តិការ

18

(1,644,603)

(6,570,189)

(1,613,083)

(6,444,267)

3,500,307

13,983,728

1,409,942

5,632,718

(2,516,415)

(10,053,078)

(240,249)

(959,795)

983,892

3,930,650

1,169,693

4,672,923

(122,415)

(489,048)

(77,455)

(309,433)

861,477

3,441,602

1,092,238

4,363,490

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ចំ ណូលថ្លៃឈ្នួល និ ងកម្រៃជ�ើ ងសារ

15

ចំ ណាយថ្លៃឈ្នួល និ ងកម្រៃជ�ើ ងសារ
ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារសុទ្ធ
ចំ ណូលប្រតិ បត្តិការផ្សេងៗ
ចំណូលប្រតិបត្តិការសរុប
ចំ ណាយបុគ្គលិក
ចំ ណាយរល
ំ ស់ ទ្រព្យសម្បត្តិ និ ងបរក្ខា
ិ រ

ចំណេញមុនកាត់កងសំ វិធានធនឥណទានបាត់បង់
ិ នធនឥណទានបាត់ បង់
សំ វធា

5

ចំណេញមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ចំ ណាយពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញ
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

19

កំ ណ ត់ ស ម្គា ល់ ដែ លភ្ជាប់ ម កជាមួ យ ពី ទំ ព័ រ ទី 178 ដល់ ទំ ព័ រ ទី 230 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ នេះ។
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របាយការណ៍បម្រែបម្រួលម ូលធន
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

េដីមទុន

ខាតបង្គរ

សរុប

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ�ាំ2012

40,000,000

(2,529,982)

37,470,018

ការចេញផ្សាយភាគហ៊ុ ន

12,000,000

-

12,000,000

-

1,092,238

1,092,238

52,000,000

(1,437,744)

50,562,256

207,740,000

(5,743,787)

201,996,213

52,000,000

(1,437,744)

50,562,256

-

861,477

861,477

52,000,000

(576,267)

51,423,733

207,740,000

(2,302,187)

205,437,813

ចំ ណេញក្នុងឆ្នាំ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ�ាំ2012
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ�ា2
ំ 013
ចំ ណេញក្នុងឆ្នាំ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ�ាំ2013
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល
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របាយការណ៍លំហ ូរសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013

2013

2012

កំ ណត់
សម្គា ល់

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

20

(18,702,092)

(74,714,856)

(11,550,612)

(46,144,696)

ការប្រាក់ បានទទួ ល

10,320,783

41,231,528

6,663,274

26,619,779

ការប្រាក់ បានបង់

(3,467,923)

(13,854,352)

(1,907,384)

(7,619,999)

(117,614)

(469,868)

(75,451)

(301,427)

(11,966,846)

(47,807,548)

(6,870,173)

(27,446,343)

9

(583,760)

(2,332,121)

(122,002)

(487,398)

8

(18,627)

(74,415)

(72,162)

(288,287)

សាច់ ប្រាក់ បានពី ការលក់ ទ្រព្យសម្បត្តិ និ ងបរក្ខា
ិ រ

-

-

6,768

27,038

ិ ិ យោគក្នុងក្រុមហ៊ុ នបុត្រសម្ព័ន្ធ
វន

-

-

(1,500,000)

(5,992,500)

(602,387)

(2,406,536)

(1,712,396)

(6,841,022)

-

-

12,000,000

47,940,000

(12,569,233)

(50,214,084)

3,442,431

13,752,510

29,155,335

116,475,562

25,712,904

103,854,421

-

-

-

(1,131,369)

16,586,102

66,261,478

29,155,335

116,475,562

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
សាច់ ប្រាក់ បានប្រើ ក្នុងប្រតិ បត្តិការ

ពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញបានបង់
សាច់ ប្រាក់ សុទ្ធបានប្រើ ក្នុងសកម្មភាពប្រតិ បត្តិការ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគការទិញ៖
 ទ្រព្យសម្បត្តិ និ ងបរក្ខា
ិ រ
ទ្រព្យសកម្មអរូបី

ិ ិ យោគ
សាច់ ប្រាក់ សុទ្ធបានប្រើ ក្នុងសកម្មភាពវន
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ការចេញផ្សាយភាគហ៊ុ ន
(តំហយ)/កំណ�ើនសាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់
 សមមូលសុទ្ធ
សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលដ�ើមឆ�ាំ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលចុងឆ�ាំ

21
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

1

សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ
គោលការណ៍គណនេយ្យសំ ខាន់ ៗដែលបានប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការរ�ៀបចំ របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុនេះ ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។
1.1

មូលដ្ឋាននៃការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ត្រូវបានរ�ៀបចំតាមវ ិធីសាស្រ្តថ្លៃដ�ើម ហ�ើយប្រសិនប�ើចំណុច ណាមួយដែល

ិ ី សា ស្រ្តថ្លៃដ�ើ ម
មិ ន បានបង្ហា ញតាមវ ធ

វានឹ ង មានការលាតត្រដាងបន្ថែមទ�ៀត

និ ង បានរ�ៀបចំ អ នុលោមទៅតាមគោលការណ៍

ណែនាំរបស់ ធនាគារកណ្តា ល និងស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CAS”)។ ក្នុងការអនុវត្ត CAS សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារក៏
បានប្រើការលាតត្រដាងព័ត៌មាន ទៅតាមស្ដង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CFRS”) គឺ CFRS7 ស្ដីពី

“ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ”។

គោលការណ៍គណនេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់អាចមានភាពខុសគ្នាពីគោលការណ៍គណនេយ្យដែលត្រូវបានគេ

ទទួលស្គា ល់ និងប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅតាមបណ្ដា ប្រទេស និងយុត្ដា ធិការផ្សេងៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានភ្ជាប់មក ជាមួយនេះ

មិនមានបំណង បង្ហាញអំពីស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រាក់ ដោយអនុលោមទៅតាមយុត្ដា ធិការណា ផ្សេងក្រៅ

ពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេ។ ដូចនេះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាំងនេះ សម្រាប់បង្ហាញចំពោះតែអ្នកដែលបានជ្រាបអំពីគោលការណ៍
គណនេយ្យ នីតិវ ិធី និងការអនុវត្ដនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលស្របទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តា ល និង CAS តម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ ការប៉ា ន់

ស្មា ន និងការសន្មត ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល និងការលាតត្រដាងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលយថាភាពដែល
បានរាយការណ៍ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងប៉ះពាល់ដល់ចំនួននៃចំណូល និងចំណាយដែលបានរាយការណ៍

នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍នេះ។ ប�ើទោះជាការប៉ា ន់ស្មា នទាំងនេះផ្អែកទៅល�ើការ យល់ដឹងដ៏សុក្រឹតបំផុតរបស់គណៈ
គ្រប់គ្រងទៅល�ើព្រឹត្ដិការណ៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ ក៏លទ្ធផលជាក់លាក់ចុងក្រោយអាចខុសពីការប៉ា ន់ស្មា នទាំង

នេះ។ ផ្នែកដែលទាក់ទងនឹងការវ ិនិច្ឆ័យ ឬភាពស្មុគស្មា ញក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ឬផ្នែកដែលការសន្មត និងការប៉ា ន់ស្មា នមានលក្ខណៈជាសារវន្ដ
ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងកំណត់សម្គា ល់3 នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។
1.2

គ្រោងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី
នៅថ្ងៃទី28 ខែសីហា ឆ្នាំ2009 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ វត្ថុ (ហៅកាត់ថា “ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ”)

បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើសង
្ត ់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CIFRS”) ដែលផ្អែកទាំងស្រុងទៅ

តាមស្តង់ដារទាំងអស់ ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិ (ហៅកាត់ ថា “IASB”) រួមទាំងបំណកស្រាយ
និងវ ិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធផេ្សងៗ។ អង្គភាពដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ ត្រូវរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ខលួនឲ្យស្រប
្

ទៅតាម CIFRS សម្រាប់ការ ិយបរ ិចេ្ឆទគណនេយ្យដែលចាប់ ផ�ើ្តមនៅថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2012 ឬការ ិយបរ ិចេ្ឆទគណនេយ្យបន្ទាប់ពីនេះ។
យោងតាមសារាចរណែនាំលេខ
គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថុ

086

សហវ-កជគ

ពន្យារពេលអនុវត្ត

ចុះថ្ងៃទី30

CIFRS

ខែកក្កដា

ឆ្នាំ2012

រហូតដល់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យបានអនុម័តឲ្យ

ដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី01

ខែមករា

ឆ្នាំ2016

ឬការ ិយបរ ិច្ឆេទបន្ទាប់ពីនេះ។
1.3

មូលដ្ឋាននៃការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម
របាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ រួ ម រួ ម បញ្ចូ លនូ វ របាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ របស់ ធ នាគារ និ ង ក្រុម ហ៊ុ ន បុត្រសម្ព័ ន្ធ ម កទល់ នឹ ង ដំ ណា ច់ ឆ្នាំ នេ ះ។

បុត្រសម្ព័ន្ធ គឺជាក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលសម្ព័ន្ធធនាគារមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងល�ើផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ និង ផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់

ក្រុមហ៊ុននោះ ដ�ើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននោះ។

ិ ី សា ស្រ្តគណនេយ្យក្នុ ងការទិ ញ ។ យោងតាមវ ធ
ិ ី សា ស្រ្តគណនេយ្យ ក្នុ ងការទិ ញ
ក្រុម ហ៊ុ ន បុត្រសម្ព័ ន្ធ ត្រូវ បានរួ ម បញ្ចូ ល ដោយប្រើ វ ធ
លទ្ធ ផ លរបស់ ក្រុម ហ៊ុ ន បុត្រសម្ព័ ន្ធ ដែ លបានទិ ញ ឬបានលក់ ក្នុ ងអំ ឡុ ងឆ្នាំ ត្រូវ បានរួម បញ្ចូ លចាប់ ពី កា លបរ ច្ឆេ
ិ ទទិ ញ ឬរហូ ត ដល់

កាលបរ ិច្ឆេទលក់។ នាកាលបរ ិច្ឆេទទិញ តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ត្រូវបានកំណត់រច
ួ ជាស្រេច ហ�ើយតម្លៃ
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ទាំងនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្
ចា ំងនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរួម។
ប្រតិបត្តិការអន្តរក្រុមហ៊ុន សមតុល្យនិងចំណេញឬខាតមិនទាន់ទទួលស្គា ល់ ដែលក�ើតមកពីប្រតិបត្តិការអន្តរក្រុមហ៊ុនត្រូវបានលុបចោល
ហ�ើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរួមឆ្លុះបញ្
ចា ំងតែប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ។ ការខាតបង់ ដែលបណ្តា លមកពីប្រតិបត្តិការ

ក្នុងសម្ព័នធ
្ធ នាគារ ដែលចង្អុលបង្ហាញនូវការខាតបង់ដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ នឹងត្រូវកត់ត្រា នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរួម។
របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុរួម ត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ើងដោយប្រើ ប្រាស់ គោលការណ៍ គណនេយ្យរួម ចំ ពោះប្រតិ បត្តិការដូចគ្នា និ ងព្រឹត្តិការណ៍

ផ្សេងៗនៅក្នុងកាលៈទេសៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ចំណេញឬខាតពី ការលក់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ គឺជាភាពលម្អៀងរវាងសាច់ប្រាក់
បានពីការលក់សុទ្ធ និងភាគហ៊ុនរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារល�ើទ្រព្យ សកម្មសុទ្ធរបស់ខលួននាកាលបរ
្
ិច្ឆេទលក់នោះ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរួម។
1.4

ការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
ការវ ិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលបាលលុបចោលក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរួម ត្រូវបានរាយការណ៍តាមថ្លៃដ�ើម។ នៅពេល

លក់ការវ ិនិយោគនោះចេញវ ិញ

តម្លៃលម្អៀងរវាងសាច់ប្រាក់បានពីការលក់សុទ្ធ

និងតម្លៃយោងរបស់វា

ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណេញ

ឬខាតក្នុងការលក់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ។
1.5

ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
(ក) រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់បង្ហាញ
គណនទា
ី ង
ំ អស់ដែលមាននៅកងរបាយការណ
៍ ហិរញ្ញវត្ថុ
្នុ

ត្រូវបានវាស់តម្លៃដោយប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនៃបរ ិយាកាសសេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ម្បង

ដែលធនាគារធ្វើប្រតិបត្ដិការ (ហៅកាត់ថា “រូបិយប័ណ្ណគោល”)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុត្រូវបានបង្ហាញជាប្រាក់ ដុល្លា រអាមេរ ិក

ដែលជារូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់បង្ហាញរបស់ធនាគារ។

អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ធ7-07-164ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី13 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2007 របស់ធនាគារកណ្តា ល តម្រូវឲ្យ កត់ត្រាបតូរទៅជាប្រាក់
្
រ�ៀល

ចំពោះតារាងតុល្យការ របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន របាយការណ៍លំហូរ សាច់ប្រាក់ និង កំណត់
សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31

កំណត់ដោយធនាគារកណ្តា លនាកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍

ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013 ដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់មធ្យម ភាគផ្លូវការ ដែល
ដែល 1ដុល្លា រអាមេរ ិកស្មើនឹង 3,995រ�ៀល (31 ធ្នូ នាំ2012 ៖

1ដុល្លា រអាមេរ ិកស្មើនឹង 3,995រ�ៀល)។ តួលេខដែលត្រូវបានប្តូរនេះមិនត្រូវបានធ្វើសវនកម្មទេ ហ�ើយមិនគួរបកស្រាយ ថាតួលេខនេះ
ជាតួ លេខសម្រាប់ បង្ហាញ ដូ ចតួ លេខជាប្រាក់ ដុល្លា រអាមេរក
ិ នោះទេ ឬយល់ ថាជាតួ លេខត្រូវបានប្តូរ ឬអាចប្តូរទៅជាប្រាក់ រ�ៀល
តាមអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងល�ើ ឬអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្សេងទ�ៀតទេ។
(ខ) ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យ
ប្រតិ ប ត្ដិ កា រជារូបិ យ ប័ ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ ដុល្លា រអាមេរ ក
ិ
ត្រូវ បានកត់ ត្រាប្ដូ រទៅជាប្រាក់ ដុល្លា រអាមេរ ក
ិ
តាមអត្រាប្ដូរប្រាក់
នាកាលបរ ិច្ឆេទនៃប្រតិបត្ដិការនោះ។

ចំណេញ

និងខាតពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

ដែលបណ្ដា លមកពីការទូទាត់តាម

ប្រតិបត្ដិការ

បែបនេះ និងពីការប្ដូរទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលរូបិយវត្ថុនានាដែលកំណត់ជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិកតាមអត្រា

ប្ដូរនាដំណាច់ឆ្នាំ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
1.6

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
ដ�ើម្បីរ�ៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

គណនីសាច់ប្រាក់

តិចជាងបីខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសាច់ប្រាក់

និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមាន

ក្នុងនោះរួមមានសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
និងសមតុល្យនៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ។

សមតុល្យដែលមានកាលកំណត់ដ�ើម

សមតុល្យដែលមិនមានកម្រិតនៅធនាគារកណ្តា ល
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ 
(ត)
1.7

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជនទាំងអស់ ត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងតារាងតុល្យការតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដ�ើមដែលនៅសល់ ដកចំនួនដែល

បានជម្រះចេញពីបញ្ជី និងសំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់។

ិ ។ ឥណទាននិ ង
ឥណទានត្រូវ បានជម្រះចេញពីបញ្ជីនៅពេលដែលមិ ន មានភាពជាក់ ស្តែង អំ ពីល ទ្ធភាពក្នុងការប្រមូល ប្រាក់ មកវ ញ

បុរេប្រទានដែលប្រមូលបានមកវ ិញ បន្ទាប់ពីបានជម្រះចេញពីបញ្ជីរច
ួ ឬបានកត់ត្រាសំវ ិធានធនរួច ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍

លទ្ធផល។
1.8

សំ វិធានធនឥណទានបាត់បង់
ធនាគារបានអនុវត្តការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវ ិធានធន ដែលតម្រូវដោយប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តា លលេខធ7-09-074ប្រ.ក.
ចុះថ្ងៃទី25 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2009។ ប្រកាសនេះតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាំងឡាយ ត្រូវចាត់ថ្នាក់ឥណទាន បុរេប្រទាន និងទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ដែលមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នា ជាប្រាំថ្នាក់ ហ�ើយកម្រិតចាំបាច់អប្បបរមានៃសំវ ិធានធនជាក់លាក់ត្រូវកត់ត្រាអាស្រ័យតាមចំណាត់ថ្នាក់
ពាក់ព័ន្ធដូចខាងក្រោម ដោយមិនគិតដល់ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានដាក់ជាវត្ថុបញ្
ចា ំ៖
ចំណាត់ថ្នាក់

សំ វិធានធនទូទ�ៅ

អត្រាសំ វិធានធន

ឥណទានធម្មតា

1%

សំ វិធានធនជាក់លាក់

1.9

ឥណទានឃ្លាំម�ើល

3%

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

20%

ឥណទានសង្ស័យ

50%

ឥណទានបាត់បង់

100%

កិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្សេងៗ
នៅក្នុងដំណ�ើរការអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារចុះកិច្ចសន្យាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្សេងៗ រួមមានកិច្ចសន្យាឥណទាន លិខិតឥណទាន
និងលិខិតធានាធនាគារផ្សេងៗ។ គោលការណ៍គណនេយ្យ និងវ ិធីសាស្រ្តសំវ ិធានធន មានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នាចំពោះឥណទានផ្សេងៗ

ដូចបានកត់សម្គា ល់ខាងល�ើ។ ធនាគារនឹងកត់ត្រាសំវ ិធានធនជាក់លាក់ចំពោះកិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្សេងៗទាំងនោះ នៅពេល
ដែលធនាគារគិតថាវាទំនងជាមានការបាត់បង់។
1.10

ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ទ្រព្យសកម្មអរូបីដែលរួមមានអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រដែលបានទិញ និងចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ព្រមទាំងកម្រៃអាជ្ញា -ប័ណ្ណសម្រាប់ធ្វើ
ប្រតិបត្តិការមូលបត្រល�ើទីផ្សារ ត្រូវបានរាយការណ៍តាមថ្លៃដ�ើម ដករ ំលស់បង្គរ និងការខាតដែលបណ្ដា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។

អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រដែលបានទិញ ត្រូវបានធ្វើមូលធនកម្មតាមមូលដ្ឋា នថ្លៃដ�ើមដែលបានក�ើតឡ�ើងក្នុងការទិញកម្មវ ិធីជាក់លាក់នោះ

មកប្រើប្រាស់។ ថ្លៃដ�ើមត្រូវបានធ្វើរ ំលស់តាមមូលដ្ឋា នរ ំលស់ថេរ ក្នុងរយៈពេល 5ឆ្នាំ។ ចំណាយនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការថែរក្សាកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រ

ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយនៅពេលដែលប្រតិបតិ្តការនោះបានក�ើតឡ�ើង។

កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការមូលបត្រល�ើទីផ្សារ ត្រូវបានធ្វើមូលធនកម្មតាមមូលដ្ឋា នថ្លៃដ�ើមដែលបានក�ើតឡ�ើង និ ង បា ន បង់ជូន
បង់ជូន គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដ�ើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដូចជាការធានាទិញមូលបត្រ ការជួញដូរមូលបត្រ និងការ

ផ្តល់សេវាឈ្មួញកណ្តា ល និងសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាវ ិនិយោគ។ ថ្លៃដ�ើមទាំងនេះត្រូវបានធ្វើរ ំលស់ល�ើ រយៈពេលសុពលភាពរបស់អាជ្ញាប័ណ្ណ

គឺរយៈពេលបីឆ្នាំ។

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរិក្ខា រ
ទ្រព្យសម្បត្ដិនិងបរ ិក្ខា រត្រូវបានកត់ត្រាតាមថ្លៃដ�ើម ដករ ំលស់បង្គរ និងការខាតដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។ ថ្លៃដ�ើមរួមមានការ
ចំណាយផ្ទា ល់នានាក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្មទ្រព្យសកម្មទាំងនោះ។
ចំ ណា យបន្តបន្ទាប់ ផ្សេ ងៗត្រូវ បានកត់ ត្រាប ញ្ចូ លទៅក្នុ ងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យនោះឬត្រូវ បានកត់ ត្រាជាទ្រព្យដាច់ ដ ោយឡែកតាមការ
សមស្រប

ធនាគារ

តែនៅពេលដែលមានភាពប្រាកដប្រជាថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតនៃទ្រព្យនោះនឹងហូរចូលមកក្នុង

និងធនាគារ

ហ�ើយថ្លៃដ�ើមនៃទ្រព្យនោះអាចត្រូវបានវាស់វែងគួរឲ្យជ�ឿជាក់បានតែប៉ុណោ្ណ ះ។

សម្ព័ន្ធ

រាល់ចំណាយល�ើការជួសជុល

និងការថែទាំផ្សេងៗទ�ៀតទាំងអស់ ត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ក្នុងឆ្នាំដែលប្រតិបត្តិការនោះក�ើតឡ�ើង។
ការធ�ើ្វរ ំលស់ល�ើទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរ ិក្ខា រត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូលដ្ឋា នរ ំលស់ថេរ ល�ើអាយុកាល ប្រើ

ប្រាស់ប៉ាន់ស្មា ននៃទ្រព្យសកម្មនីមួយៗ និងតាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំដូចខាងក្រោម ៖
ឆ្នាំ
ការកែលម្អល�ើទ្រព្យជួល

10

បរ ិក្ខា រការ ិយាល័យ

5

គ្រឿងសង្ហារ ឹម និងបរ ិក្ខា រភ្ជាប់

5

បរ ិក្ខា រកុំព្យូទ័រ

3

យានយន្ដ

5

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មណាមួយ ដែលល�ើសពីតម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញបានរបស់វា ត្រូវបានកត់ត្រាបន្ថយភ្លា មឱ្យនៅត្រឹមតម្លៃប៉ា ន់

ស្មា នដែលអាចស្រង់មកវ ិញបាន។

ចំណេញ និងខាតពីការលក់ជម្រះទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបរ ិក្ខា រ ត្រូវបានកំណត់ដោយធ្វើការប្រៀបធ�ៀបសាច់ប្រាក់បានពីការលក់ និងតម្លៃ
យោង ហ�ើយត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
1.12

ការថយចុះតម្លៃ នៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្មទាំងឡាយណាដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់មិនកំណត់

មិនត្រូវបានធ�ើ្វរ ំលស់ទេ

និងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំរកការ

ថយចុះតម្លៃ របស់វា។ បណ្តាទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវធ្វើរ ំលស់ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរកការថយចុះតម្លៃរបស់វា នៅពេលដែលមានព្រឹតិ្តការណ៍

ឬការផ្លា ស់បតូរកាលៈទេសៈណាមួ
្
យចង្អុលបង្ហាញថាតម្លៃយោងរបស់វា នឹងមិនអាចស្រង់មកវ ិញបាន។ ការខាតបង់បណ្តា លមកពីការ
ិ បាន។តម្លៃដែល
ថយចុ ះតម្លៃ ត្រូវបានគេកត់ តា្រតាមចំ នួនលម្អៀងរវាងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យនោះ ធ�ៀបជាមួ យតម្លៃដែលអាចស្រង់ មកវញ

អាចស្រង់មកវ ិញបាន គឺជាតម្លៃមួយណាដែលខស
្ព ជា
់ ងគេរវាងតម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យនោះ ដកចំណាយក្នុងការលក់ និងតម្លៃ នៅប្រើប្រាស់។
ការខាតដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ

ត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំដែលប្រតិបត្តិការនោះបានក�ើត

ឡ�ើង។ ការកត់ត្រាត្រលប់មកវ ិញនៃការខាតដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលទៅតាមទំហំ

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មនោះ ដែលមិនល�ើសតម្លៃយោងដែលបានកំណត់ កាត់កងនឹងរ ំលស់ ប្រសិនប�ើមិនបានកត់ត្រាការខាតដែល
បណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។
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សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ 
(ត)
1.13

ចំណូល និងចំណាយការប្រាក់

ចំណូលការប្រាក់បានមកពីឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល និងសមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋា នបង្គរ ល�ើកលែងតែមានការសង្ស័យគួរឲ្យបារម្ភចំពោះការប្រមូលប្រាក់មកវ ិញ

ដែលក្នុងករណីនេះការប្រាក់ត្រូវបានព្យួរសិន រហូតដល់ពេលទទួលបានសាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែង។
ចំណាយការប្រាក់ល�ើប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូល

ដ្ឋា នបង្គរ។

1.14

ចំណូលកម្រៃនិងជ�ើងសារ
ចំណូលកម្រៃនិងជ�ើងសារ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋា នបង្គរ នៅពេលដែលបានបំពេញសេវាជូនអតិថិជន។ កម្រៃល�ើការផ្តល់ឥណទាន
ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណូល នៅពេលដែលផ្តល់ឥណទានឲ្យអតិថិជនខ្ចី។

1.15

ភតិសន្យាប្រតិបត្ដិ
ភតិ សន្យាដែលភាគីម្ចាស់ ទ្រព្យនៅមានហានិ ភ័យជាក់ លាក់ និ ងផលកម្មសិទ្ធិល�ើ ទ្រព្យនេះ ត្រូវបានចាត់ ថ្នាក់ ជាភតិ សន្យាប្រតិ បត្ដិ។ ការ
ទូទាត់ភតិសន្យាប្រតិបត្ដិត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមមូលដ្ឋា នថេរល�ើរយៈពេលនៃភតិសន្យា។

1.16

សំ វិធានធន
សំវ ិធានធនត្រូវបានកត់ត្រានៅពេលដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ ឬធនាគារ មានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចប្រយោល ដែលជាលទ្ធផល

នៃព្រឹត្ដិការណ៍ពី អតី តកាល ហ�ើ យវាទំ នងជាអាចតម្រូវឱ្យមានការចំ ណាយធនធានដ�ើ ម្បីទូ ទាត់ កាតព្វកិច្ចនោះហ�ើ យចំ នួនទឹ កប្រាក់ ត្រូវ
បានប៉ា ន់ស្មា នគួរឱ្យជ�ឿជាក់បាន។
នៅពេលដែលមានកាតព្វកិច្ចស្រដ�ៀងគ្នាច្រើន កម្រិតនៃលំហូរចេញដ�ើម្បីទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះ ត្រូវបានកំណត់ដោយគិតទៅល�ើចំណាត់
ថ្នាក់នៃកាតព្វកិច្ចនោះទាំងមូល។
ិ នធនត្រូវបានវាស់ វែងឡ�ើ ងវញ
ិ តាមតម្លៃបច្ចុប្បន្ន នៃចំ ណាយដែលរព
សំ វធា
ំ ឹ ងថាត្រូវទូ ទាត់ កាតព្វកិច្ចនោះ ដោយប្រើ អត្រាមុនបង់ ពន្ធ
ដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្
ចា ំងការវាយតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៃតម្លៃសាច់ប្រាក់គិតតាមពេលវេលា និងហានិភ័យជាក់លាក់ផ្សេងៗនៃកាតព្វកិច្ចនោះ។ ការ
ក�ើនឡ�ើងនៃសំវ ិធានធនដោយសារពេលវេលាដែលបានកន្លងផុត ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយការប្រាក់។
1.17

អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិករយៈពេលខ្លី
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិករយៈពេលខ្លីត្រូវបានកត់ត្រាបង្គរក្នុងឆ្នាំ ដែលបុគ្គលិកបានបំពេញការងារជូនសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ។

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចំណេញ និងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ�ាំ
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំត្រូវបានគណនាតាមមូលដ្ឋា នច្បាប់សារព�ើពន្ធ

ដែលបានអនុម័តរួចជាស្ថា ពរ

ឬបានអនុម័តរួចមួយផ្នែកធំ

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចំណេញត្រូវបានធ�ើ្វសំវ ិធានធនពេញលេញ ដោយប្រើវ ិធីសាស្រ្តបំណុល ល�ើលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ន ដែលក�ើតមាន
រវាងមូលដ្ឋា នពន្ធនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល និងតម្លៃយោងរបស់ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលទាំងនោះ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ ពន្ធ
ពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានកត់ត្រាទៅតាមទំហំនៃប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគតដែលអាចក�ើតមាន
ធ�ៀបនឹងលម្អៀងបណ្តោះ
អាសន្នដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។
ពន្ធព ន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវ បានកាត់ ក ងជាមួ យ នឹ ង បំ ណុ លពន្ធព ន្យារ ប្រសិ ន ប�ើ មានសិ ទិ្ធតាមផ្លូ វច្បាប់ ដ�ើម្បីកាត់ កងបំ ណុ លពន្ធក្នុងឆ្នាំ
ជាមួយនឹងពន្ធទ្រព្យសកម្មក្នុងឆ្នាំ ហ�ើយប្រសិនប�ើវាទាក់ទងនឹងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដែលកំណត់ដោយអាជ្ញា ធរពន្ធដារតែមួយ ទៅល�ើ

អង្គភាពជាប់ពន្ធតែមួយ។

2

ការប៉ាន់ស្មា ន និងការវិនិច្ឆ័យគណនេយ្យសំខាន់ៗ
សម្ព័ន្ធធនាគារនិ ងធនាគារធ្វើ ការប៉ា ន់ ស្មា ន និ ងការសន្មត ដែលប៉ះពាល់ ដល់ ចំនួនទ្រព្យសកម្មនិងបំ ណុលដែលបានរាយការណ៍។ ការប៉ា ន់ ស្មា ន

ិ ិ ច្ឆ័យត្រូវបានវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ ដោយផ្អែកតាមបទពិ សោធន៍ ក្នុងគ្រាមុ ន និ ងកត្តាផ្សេងៗទ�ៀត រួមមានការរព
និ ងការវន
ំ ឹ ងទុកអំ ពីព្រឹត្តិការណ៍
នាពេលអនាគត ដែលគេជ�ឿជាក់ ថាវាមានភាពសមហេតុ ផលទៅតាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ។
ក)

ការខាតបង់ល�ើការថយចុះតម្លៃនៃឥណទាននិងបុរេប្រទាន
ធនាគារអនវុ តតា
្ត មការធ្វើចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវ ិធានធនតាមប្រកាសលេខ ធ7-09-074ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី25 ខែកុមភៈ្ ឆ្នា2
ំ 009

ស្ព
តី កា
ី រធ្វើចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវ ិធានធន សម្រាប់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ ចេញដោយធនាគារកណ្តា ល។

ធនាគារកណ្តា ល តម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាង
ំ ឡាយធ្វើចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ឥណទាននិងបុរេប្រទាន និងទ្រព្យសកម្មប្រហាក់ប្រហែលរបស់

ខ្នជាប្រាំ
ថ្នាក់ ហ�ើយកម្រិតអប្បបរមានៃសំវ ិធានធនជាក់លាក់ត្រូវធ្វើឡ�ង
ើ អាស្រ័យទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ពាក់ពន
័ ្ធ ដោយមិនគិតពីទ្រព្យ
លួ
សកម្មដែលបានដាក់បញ្
ចា ។
ំ កងការធ្វើ
ចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ឥណទាន សម្ន
ព័ ធ
្ធ នាគារពិចារណាទៅល�ើកត្តា ពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ អស់ដែលអាចមានផល
្នុ

ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពកងការសងប្រាក់
នៃភាគីដៃគូរបស់ខន។
្នុ
លួ្
ខ)

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ពន្ធត្រូវបានគណនាតាមមល
ូ ដ្ឋា នបំណកស្រាយបច្ចុប្បន្ននៃបទប្បញ្ញតព
្ដិ ន្ធដារ

ប៉ុន្ដែបទប្បញ្ញតទា
្ដិ ង
ំ អស់នេះមានការផ្លា ស់ប្ដូរពីមយ
ួ គ្រា

ទៅមួយគ្រា ហ�ើយការសម្រេចជាចុងក្រោយល�ើចន
ំ ន
ួ ពន្ធ នឹងធ្វើឡ�ង
ើ បន្ទាប់ពអ
ី ធិការកិចរ្ច បស់អាជ្ញា ធរពន្ធដារ។
នៅពេលដែលលទ្ធផលពន្ធចង
ុ ក្រោយ ខុសគ្នាពីចន
ំ ន
ួ ដែលបានកត់ត្រាពីដបូ
ំ ង នោះភាពលម្អៀងនេះនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សវំ ិធានធន
ល�ើប្រាក់ពន្ធពន្យារនៅកងការ
ិយបរ ិច្ឆេទដែលការកំណត់ពន្ធបានធ្វើឡ�ង
ើ ។
្នុ
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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សមតុល្យន�ៅធនាគារកណ្តាល
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

4,020,473

16,061,790

4,289,385

17,136,093

255,796

1,021,904

1,059,463

4,232,554

11,422,094

45,631,266

10,443,094

41,720,161

ប្រាក់ តម្កល់ធានាល�ើ ដ�ើមទុ ន

5,200,000

20,774,000

5,200,000

20,774,000

ទុ នបម្រុងដ�ើ មទុ នសម្រាប់ គណៈកម្មការ
 មូ លបត្រកម្ពុជា (“ក.ម.ក”)

1,001,252

4,000,002

1,001,252

4,000,002

21,899,615

87,488,962

21,993,194

87,862,810

4,020,473

16,061,790

4,289,385

17,136,093

255,796

1,021,904

1,059,463

4,232,554

11,422,094

45,631,266

10,443,094

41,720,161

5,200,000

20,774,000

5,200,000

20,774,000

20,898,363

83,488,960

20,991,942

83,862,808

សម្ព័ន្ធធនាគារ
គណនី ចរន្ត
គណនីផាត់ ទាត់
ទុ នបម្រុងកាតព្វកិច្ច

ធនាគារ
គណនី ចរន្ត
គណនីផាត់ ទាត់
ទុ នបម្រុងកាតព្វកិច្ច
ប្រាក់ តម្កល់ធានាល�ើ ដ�ើមទុ ន

ក)

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច
ទុនបម្រុងកាតពក
្វ ច
ិ ្ចគឺជាទន
ុ បម្រុងអប្បបរមា ដែលត្រូវបានគណនាតាមអត្រា8% (2012

៖ 8%) នៃប្រាក់បញ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ នជា

ប្រាក់រ�ៀល និង12,50% (2012 ៖ 12,50%) នៃប្រាក់បញ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ នជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ។ ទុនបម្រុងកាតព្វកច
ិ ្ច 4,5% (2012 ៖
4,5%) នៃប្រាក់បញ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ នជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់រ�ៀល ទទួលបានការប្រាក់ ហ�ើយទុនបម្រុងកាតព្វកច
ិ ្ច 8% ទ�ៀត
និងទន
ុ បម្រុង កាតពក
្វ ច
ិ ្ចនៃប្រាក់បញ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ នជាប្រាក់រ�ៀល ពុមា
ំ នការប្រាក់ទេ។
ខ)

ប្រាក់តម្កលធា
់ នាល�ើដ�ើមទុន
យោងតាមប្រកាសលេខ

ធ7-01-136ប្រ.ក.

ចុះថ្ងៃទី15

ខែតុលា

ឆ្នា2
ំ 001

ចេញដោយធនាគារកណ្តា ល

ស្ព
តី ីប្រាក់តម្កលធា
់ នា

ល�ើដ�ម
ើ ទន
ុ តម្រូវឲ្យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ តម្កលប្រា
់ ក់ចន
ំ ន
ួ 10% នៃដ�ើមទុនចុះបញ្ជីនៅធនាគារកណ្តា ល។ ប្រាក់តម្កលនេ
់ ះ

នឹងត្រូវបង្ល
វិ ជន
ូ ធនាគារវ ិញ នៅពេលធនាគារស្ម័គ្រចិត្តបញ្ចប់ប្រតិបត្កា
តិ រអាជីវកម្មរបស់ខននៅក
ងប្រទេសកម្
ជា
ហ�ើយប្រាក់តម្កល់
លួ្
្នុ
ពុ

នេះមិនសម្រាប់ប្រក
ើ ងប្រតិ
បត្កា
តិ រប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារទេ។
្នុ
គ)

ទុនបម្រុងដ�ើមទុនសម្រាប់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (“ក.ម.ក”)
អនុលោមតាមប្រកាសរបស់ ក.ម.ក លេខ 009 ស្ព
តី កា
ី រផ្តលអា
់ ជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ន
ុ មូលបត្រ និងក្រុមហ៊ន
ុ តំណាង មូលបត្រ ក្រុមហ៊ន
ុ

អ អេច ប៊ី អូ អេស ខេ ឥណតូ្ ឆៃណា ស៊ីឃ្យូរ ីធី លីមធ
ី ត
ិ ត្រូវបានតម្រូវឲ្យដាក់ប្រាក់តម្កលដែ
់ លអាចបង្ល
វិ មក វ ិញបាន ទៅកងគណនី
របស់
្នុ

គណៈកមកា
្ម រមល
ូ បត្រកម្ជាដែលរក្សាទុ
កនៅធនាគារជាតិនៃកម្ជា
ដែលបានកំណត់ចន
ំ ន
ួ សម្រាប់ក្រុមហ៊ន
ុ
ដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្កា
តិ រជា
ពុ
ពុ

ឈ្ញម
ល
ូ បត្រនៅកងប្រទេសកម្
ជា។
មួ
្នុ
ពុ

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ឃ) អត្រាការប្រាក់
គណនច
ី រន្ត និងគណនីផាត់ទាត់ គឺជាគណនីដែលមិនមានការប្រាក់។ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ ប្រាក់តម្កលធា
់ នាល�ើដ�ម
ើ ទុន
និងទន
ុ បម្រុងកាតពក
្វ ច
ិ ទ
្ច ទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាដ
ំ ច
ូ ខាងក្រោម៖

4

2013

2012

ប្រាក់តម្កលធា
់ នាល�ើដ�ម
ើ ទន
ុ

0.11%

0.18%

ទន
ុ បម្រុងកាតពក
្វ ច
ិ ្ច (1/3 ទទួលបានការប្រាក់)

0.10%

0.10% - 0.14%

សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់ន�ៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

2,833,184

11,318,570

5,182,957

20,705,913

59,714,832

238,560,754

26,321,656

105,155,016

62,548,016

249,879,324

31,504,613

125,860,929

2,827,650

11,296,462

5,164,350

20,631,578

58,000,000

231,710,000

24,700,000

98,676,500

60,827,650

243,006,462

29,864,350

119,308,078

សម្ព័ន្ធធនាគារ
គណនី ចរន្ត
គណនីប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណត់

2013

2012

ធនាគារ
គណនី ចរន្ត
គណនីប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណត់

គោលការណ៍គណនេយ្យសំ ខាន់ ៗដែលបានប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការរ�ៀបចំ របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុនេះ ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។

គណនីប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណត់

2013

2012

2.00% - 3.75%

0.08% - 3.25%
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

101,008,341

403,528,322

64,567,158

257,945,796

13,441,550

53,698,992

7,208,846

28,799,340

278,041

1,110,774

454,747

1,816,714

28,309,114

113,094,910

17,371,944

69,400,917

96,976

387,419

252,378

1,008,250

143,134,022

571,820,417

89,855,073

358,971,017

ិ នធនជាក់ លាក់
សំ វធា

(2,033,319)

(8,123,109)

(4,083)

(16,312)

ិ នធនទូទៅ
សំ វធា

(1,384,369)

(5,530,554)

(897,190)

(3,584,274)

139,716,334

558,166,754

88,953,800

355,370,431

901,273

3,600,586

661,024

2,667,232

2,516,415

10,053,078

240,249

959,795

-

-

-

(26,441)

3,417,688

13,653,664

901,273

3,600,586

138,422,860

552,999,324

89,718,831

358,426,731

14,055

56,150

136

543

388,872

1,553,544

136,106

543,743

-

-

-

-

441,550

1,763,992

-

-

-

-

-

-

3,866,685

15,447,407

-

-

-

-

-

-

143,134,022

571,820,417

89,855,073

358,971,017

(ក) វិភាគតាមប្រភេទឥណទាននិងបុរេប្រទាន
ឥណទានមានកាលកំ ណត់
ឥណទានទិ ញផ្ទះ
ឥណទានទិ ញយានយន្ត
ិ រូបន៍
ឥណទានវបា
សក្ខីបត្រឥណទានជំ ន�ឿទុ កចិ ត្ត
ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជនដុល
ិ នធនឥណទានបាត់ បង់ ៖
សំ វធា

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជនសុទ្ធ
(ខ) សំ វិធានធនឥណទានបាត់បង់
ិ នធនដ�ើ មឆ្នាំ
សំ វធា
ិ នធនក្នុងឆ្នាំ
សំ វធា
លម្អៀងពី ការប្តូររូបិ យប័ ណ្ណ

សំ វិធានធនចុងឆ�ាំ

(គ) វិភាគតាមដំណ�ើរការឥណទាន
ឥណទានធម្មតា
មានការធានា
មិ នមានការធានា
ឥណទានឃ្លាំម�ើល
មានការធានា
មិ នមានការធានា

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ
មានការធានា
មិ នមានការធានា
ឥណទានសង្ស័យ
មានការធានា
មិ នមានការធានា

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

1,393,959

5,568,866

680,805

2,719,816

សណ្ឋា គារ និ ងភោជនី យដ្ឋា ន

28,894,143

115,432,101

21,369,956

85,372,974

ជំ នួញលក់ រាយ

20,231,702

80,825,649

15,120,453

60,406,210

ជំ នួញលក់ ដុំ

18,102,934

72,321,221

10,370,958

41,431,977

ផលិ តកម្ម

16,243,047

64,890,973

10,574,470

42,245,008

កសិ កម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និ ងនេសាទ

11,596,835

46,329,356

2,127,730

8,500,281

ឥណទានគេហដ្ឋា ន

10,259,647

40,987,290

7,795,224

31,141,920

គ្រឹះស្ថា នមិ នមែនហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

9,179,961

36,673,944

7,574,229

30,259,045

សកម្មភាពក្នុងការជួ ល និ ងភតិ សន្យាប្រតិ បត្តិ

9,067,056

36,222,889

6,156,873

24,596,708

ការដឹ កជញ្ជូន និ ងការស្តុកទំ និញ

5,731,605

22,897,762

2,749,403

10,983,865

ទឹ ក-ភ្លើ ង

3,142,329

12,553,604

215,153

859,536

អចលនទ្រព្យ

2,432,010

9,715,880

748,415

2,989,918

សំ ណង់

2,151,105

8,593,664

2,669,511

10,664,696

ការផ្តល់កម្ចីជាឯកត្តជន

1,015,045

4,055,105

617,349

2,466,309

963,649

3,849,778

1,084,408

4,332,210

2,728,995

10,902,335

136

544

143,134,022

571,820,417

89,855,073

358,971,017

ហានិ ភ័យធំ

48,418,597

193,432,296

29,630,681

118,374,571

ហានិ ភ័យតូច

94,715,425

378,388,122

60,224,392

240,596,446

143,134,022

571,820,418

89,855,073

358,971,017

(ឃ) វិភាគតាមប្រភេទអាជីវកម្ម
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុ

ិ យានិ ងទូ រគមនាគមន៍
ព័ ត៌មានវទ្
ផ្សេងៗ
(ង) វិភាគតាមហានិភ័យឥណទាន

ហានិ ភ័ យ ធំ ត្រូវ បានកំ ណ ត់ និ យ មន័ យ ដោយធនាគារកណ្តា លថាជាហានិ ភ័ យ ឥណទានទូទៅ ចំ ព ោះអ្ន ក ទទួ ល ផលជាឯកត្ត ជ ន ដែលមាន
ចំ នួនល�ើ សពី 10%នៃមូ លនិ ធិផ្ទា ល់ សុទ្ធរបស់ ធនាគារ។

ហានិ ភ័យនេះគឺមានចំ នួនខ្ពស់ជាងឥណទាន

ឬកិ ច្ចសន្យាដែលនៅមិ នទាន់ ទូទាត់

និ ង ឥណទានឬកិ ច្ចសន្យាដែលបានអនុ ម័តរួច។
ច)

អត្រាការប្រាក់

គិ ត ត្រឹមកាលបរ ច្ឆេ
ិ ទតារាងតុ ល ្យការ ឥណទាននិ ង បុរេប្រទានអតិ ថិ ជ ន ទទួ ល បានអត្រាការប្រាក់ ប្រចាំ ឆ្នាំ ដូ ច ខាង
	ក្រោម៖
2013

2012

ឥណទានមានកាលកំ ណត់

8.0% - 14.0%

8.0% - 14.0%

ិ រូបន៍
ឥណទានវបា

8.0% - 12.0%

8.0% - 12.0%

188
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ការប្រាក់ ត្រូវទទួ ល

837,796

3,346,995

363,733

1,453,113

ប្រាក់ សំណងត្រូវទទួ ល

128,754

514,372

-

-

ប្រាក់ កក់ ល�ើការជួ ល

118,578

473,719

115,527

461,530

ការបង់ មុន

728,972

2,912,243

217,557

869,140

សន្និធិ

45,201

180,578

52,330

209,058

ផ្សេងៗ

44,079

176,096

36,630

146,338

1,903,380

7,604,003

785,777

3,139,179

ការប្រាក់ ត្រូវទទួ ល

831,141

3,320,408

357,458

1,428,045

ប្រាក់ សំណងត្រូវទទួ ល

128,754

514,372

-

-

ប្រាក់ កក់ ល�ើការជួ ល

118,578

473,719

115,527

461,530

ការបង់ មុន

712,848

2,847,828

198,993

794,977

សន្និធិ

45,201

180,578

52,330

209,058

ផ្សេងៗ

27,245

108,844

33,263

132,886

1,863,767

7,445,749

757,571

3,026,496

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ធនាគារ

7

វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
វ ិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនេះ

គឺជាការវ ិនិយោគរបស់ធនាគារទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយដែលកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយ

ធនាគារ

ដែល គ.ម.គ បានផ្តល់អាជ្ញាប័ ណ្ណជូននៅថ្ងៃទី 20 ខែតុលា ឆ្នាំ2010 ដ�ើ ម្បីធ្វើ ប្រតិ បត្តិការក្នុងការធានាទិ ញមូលបត្រ ការជួ ញដូ រមូ លបត្រនិ ងការផ្តល់

ិ ិ យោគ និ ងសេវាពាក់ ព័ន្ធផ្សេងៗទ�ៀត។ អាជ្ញាប័ ណ្ណត្រូវបានបន្តសាជាថ្មីទ�ៀតដោយមាន
សេវាឈ្មួញកណ្តា ល និ ងសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាក្នុងការវន
សុពល ភាពចាប់ពីថ្ងៃទី20 ខែតុលា ឆ្នាំ2012 រហូតដល់ថ្ងៃទី19 ខែតុលា ឆ្នាំ2015។ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ននេ
្ធ ះបានចាប់ផ្តើម ប្រតិបត្តិការ អាជីវកមរ្ម បស់
ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2012។

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013
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ទ្រព្យសកម្មអរូបី
សម្ព័ន្ធធនាគារ

ិ ី កុំព្យូទ័ រ និ ងចំ ណាយពាក់ ព័ន្ធ មានដូ ចខាងក្រោម៖
ព័ ត៌មានលម្អិតអំ ពីទ្រព្យសកម្មអរូបី ដែលរួមមានអាជ្ញាប័ ណ្ណកម្មវធ

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

869,677

762,733

18,627

106,944

888,304

869,677

គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា

456,535

326,222

រល
ំ ស់

136,974

130,313

គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ

593,509

456,535

294,795

413,142

1,177,706

1,650,502

ថ្លៃដ�ើម
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា
ការទិ ញ
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ
រំលស់បង្គរ

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

815,067

742,906

18,627

72,162

833,694

815,067

គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា

434,407

314,648

រល
ំ ស់

125,380

119,759

គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ

559,787

434,407

273,907

380,660

1,094,258

1,520,737

ថ្លៃដ�ើម
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា
ការទិ ញ
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ
រំលស់បង្គរ

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

2013

189

190
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរិក្ខា រ
សម្ព័ន្ធធនាគារ

ព័ ត៌មានលម្អិតអំ ពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរក្ខា
ិ រ មានដូ ចខាងក្រោម៖
ការកែលម្អទ្រព្យ

បរក្ខា
ិ រ

សង្ហារម
ឹ និ ង

ជួ ល

ការយា
ិ ល័ យ

បរក្ខា
ិ រភ្ជាប់

បរក្ខា
ិ រកុំ ព្យូទ័ រ

យានយន្ត

សរុប

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ជួ ល

ជួ ល

ជួ ល

ជួ ល

ជួ ល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

2,951,354

1,604,951

436,789

730,807

228,840

5,952,741

8,250

14,877

138

411,795

148,700

583,760

-

(107,209)

-

(6,249)

-

(113,458)

2,959,604

1,512,619

436,927

1,136,353

377,540

6,423,043

គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា

804,313

662,871

106,417

348,736

92,679

2,015,016

រល
ំ ស់

295,200

232,549

43,662

155,407

57,416

784,234

-

(51,614)

-

(3,879)

-

(55,493)

1,099,513

843,806

150,079

500,264

150,095

2,743,757

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

1,860,091

668,813

286,848

636,089

227,445

3,679,286

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

7,431,064

2,671,908

1,145,958

2,541,176

908,643

14,698,749

2,945,674

1,522,640

432,173

705,347

229,340

5,835,174

5,680

82,311

4,616

25,460

15,500

133,567

-

-

-

-

(16,000)

(16,000)

2,951,354

1,604,951

436,789

730,807

228,840

5,952,741

គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា

509,067

427,441

62,793

239,220

67,558

1,306,079

រល
ំ ស់

295,246

235,430

43,624

109,516

34,354

718,170

-

-

-

-

(9,233)

(9,233)

804,313

662,871

106,417

348,736

92,679

2,015,016

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

2,147,041

942,080

330,372

382,071

136,161

3,937,725

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

8,577,433

3,763,606

1,319,836

1,526,374

543,963

15,731,212

2013

ថ្លៃដ�ើម
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា
ការទិ ញ
ការលក់ ចេញ
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ
រំលស់បង្គរ

ការលក់ ចេញ
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ

2012

ថ្លៃដ�ើម
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា
ការទិ ញ
ការលក់ ចេញ
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ
រំលស់បង្គរ

ការលក់ ចេញ
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ធនាគារ

ការកែលម្អទ្រព្យ

បរក្ខា
ិ រ

សង្ហារម
ឹ និ ង

ជួ ល

ការយា
ិ ល័ យ

បរក្ខា
ិ រភ្ជាប់

បរក្ខា
ិ រកុំ ព្យូទ័ រ

យានយន្ត

សរុប

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

2,493,753

1,558,827

347,775

696,035

198,560

5,294,950

8,250

14,877

138

411,795

148,700

583,760

-

(107,209)

-

(6,249)

-

(113,458)

2,502,003

1,466,495

347,913

1,101,581

347,260

5,765,252

គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា

681,422

647,742

91,700

338,928

84,628

1,844,420

រល
ំ ស់

249,686

225,665

34,803

148,489

52,914

711,557

-

(51,614)

-

(3,879)

-

(55,493)

931,108

821,793

126,503

483,538

137,542

2,500,484

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

1,570,895

644,702

221,410

618,043

209,718

3,264,768

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

6,275,726

2,575,584

884,533

2,469,082

837,823

13,042,748

2,489,524

1,477,057

343,800

679,507

199,060

5,188,948

4,229

81,770

3,975

16,528

15,500

122,002

-

-

-

-

(16,000)

(16,000)

2,493,753

1,558,827

347,775

696,035

198,560

5,294,950

គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា

432,047

419,218

56,940

235,982

64,062

1,208,249

រល
ំ ស់

249,375

228,524

34,760

102,946

29,798

645,403

-

-

-

-

(9,232)

(9,232)

681,422

647,742

91,700

338,928

84,628

1,844,420

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

1,812,331

911,085

256,075

357,107

113,932

3,450,530

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

7,240,262

3,639,785

1,023,020

1,426,642

455,158

13,784,867

2013

ថ្លៃដ�ើម
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា
ការទិ ញ
ការលក់ ចេញ
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ
រំលស់បង្គរ

ការលក់ ចេញ
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ

2012

ថ្លៃដ�ើម
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា
ការទិ ញ
ការលក់ ចេញ
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ
រំលស់បង្គរ

ការលក់ ចេញ
គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ

192

10

r)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM

2013

FnaKar G eGc b‘Í \NþÚéqNa

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារ
2013

គណនី ចរន្ត
គណនីប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណត់

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

298,446

1,192,292

316,257

1,263,447

103,470,001

413,362,654

22,468,327

89,760,966

103,768,447

414,554,946

22,784,584

91,024,413

គិ តត្រឹមកាលបរច្ឆេ
ិ ទតារាងតុ ល្យការ ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ទទួ លបានអត្រាការប្រាក់ ប្រចាំ ឆ្នាំ ដូចខាងក្រោម៖

2013

2012

គ្មា ន

គ្មា ន

1.25% - 4.75%

1.55% - 5.00%

គណនី ចរន្ត
គណនីប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណត់

11

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

គណនី ចរន្ត

10,018,692

40,024,675

4,788,025

19,128,160

គណនី សន្សំ

11,041,076

44,109,099

10,634,651

42,485,431

គណនីប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណត់

56,528,500

225,831,356

60,674,645

242,395,206

77,588,268

309,965,130

76,097,321

304,008,797

គណនី ចរន្ត

16,981,098

67,839,487

12,200,055

48,739,220

គណនី សន្សំ

11,041,076

44,109,099

10,634,650

42,485,427

គណនីប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណត់

56,528,500

225,831,357

60,674,646

242,395,210

84,550,674

337,779,943

83,509,351

333,619,857

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ធនាគារ

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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គិ តត្រឹមកាលបរច្ឆេ
ិ ទតារាងតុ ល្យការ ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន ទទួ លបានអត្រាការប្រាក់ ប្រចាំ ឆ្នាំ ដូ ចខាងក្រោម៖

2013

2012

គ្មា ន

គ្មា ន

1.50%

1.50%

1.25% - 6.50%

2.00% - 6.50%

គណនី ចរន្ត
គណនី សន្សំ
គណនីប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណត់

12

បំណុលផ្សេងៗ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

1,511,102

6,036,852

875,681

3,498,346

ប្រាក់ រង្វា ន់ បង្គរ

390,154

1,558,665

242,025

966,890

មូ លប្បទានបត្រសម្រាប់ ផាត់ ទាត់

255,796

1,021,905

1,059,463

4,232,555

ពន្ធកាត់ ទុកត្រូវបង់

142,943

571,057

135,368

540,795

គណនី អ្នកផ្គត់ផ្គង់

44,027

175,888

37,244

148,790

ពន្ធល�ើប្រាក់ ប�ៀវត្សរត្
៍ រូវបង់

16,877

67,424

13,824

55,227

ផ្សេងៗ

64,185

256,420

154,985

619,164

2,425,084

9,688,211

2,518,590

10,061,767

ការប្រាក់ ត្រូវបង់

ធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

1,511,102

6,036,852

875,681

3,498,346

ប្រាក់ រង្វា ន់ បង្គរ

350,154

1,398,865

212,025

847,040

មូ លប្បទានបត្រសម្រាប់ ផាត់ ទាត់

255,796

1,021,905

1,059,463

4,232,555

ពន្ធកាត់ ទុកត្រូវបង់

142,943

571,057

135,368

540,795

គណនី អ្នកផ្គត់ផ្គង់

41,253

164,806

35,844

143,197

ពន្ធល�ើប្រាក់ ប�ៀវត្សរត្
៍ រូវបង់

13,523

54,024

10,791

43,110

ផ្សេងៗ

56,767

226,784

147,848

590,651

2,371,538

9,474,293

2,477,020

9,895,694

ការប្រាក់ ត្រូវបង់
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ចំណូលការប្រាក់
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

9,791,466

39,116,907

6,504,096

25,983,864

10,269

41,025

14,691

58,691

1,086,288

4,339,720

350,557

1,400,474

10,888,023

43,497,652

6,869,344

27,443,029

ចំ ណូលការប្រាក់ ពី៖
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារ និ ង
 គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

9,791,466

39,116,907

6,504,096

25,983,864

10,269

41,025

14,691

58,691

992,731

3,965,960

299,597

1,196,889

10,794,466

43,123,892

6,818,384

27,239,444

ចំ ណូលការប្រាក់ ពី៖
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារ និ ង
 គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

14

ចំណូលការប្រាក់
សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

3,938,953

15,736,117

2,105,319

8,410,749

163,481

653,107

132,180

528,059

ចំ ណាយការប្រាក់ ល�ើ៖
គណនី ចរន្ត
គណនី សន្សំ
គណនីប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណត់

910

3,635

67

268

4,103,344

16,392,859

2,237,566

8,939,076

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013
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ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ
សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារ
2013
US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

កម្រៃដំ ណ�ើរការឥណទាន

854,562

3,413,975

451,527

1,803,850

កម្រៃជ�ើ ងសារ

213,208

851,766

163,306

652,407

92,350

368,938

58,392

233,276

147,731

590,186

100,005

399,521

1,307,851

5,224,865

773,230

3,089,054

កម្រៃផ្តល់កិច្ចសន្យាឥណទាន
ផ្សេងៗ

16

2012

ចំណាយបុគ្គលិក
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013

ប្រាក់ ប�ៀវត្សរន
៍ ិ ងប្រាក់ ឈ្នួល
ប្រាក់ រង្វា ន់ និងប្រាក់ ល�ើកទឹ កចិ ត្ត
អត្ថប្រយោជន៍ រយៈពេលខ្លីផ្សេងៗ

2012

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

1,961,804

7,837,407

1,720,652

6,874,005

402,956

1,609,809

182,497

729,076

79,753

318,613

71,198

284,435

2,444,513

9,765,829

1,974,347

7,887,516

ធនាគារ
2013

ប្រាក់ ប�ៀវត្សរន
៍ ិ ងប្រាក់ ឈ្នួល
ប្រាក់ រង្វា ន់ និងប្រាក់ ល�ើកទឹ កចិ ត្ត
អត្ថប្រយោជន៍ រយៈពេលខ្លីផ្សេងៗ

2012

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

1,643,108

6,564,216

1,404,724

5,611,872

353,504

1,412,248

157,644

629,788

77,681

310,337

67,062

267,913

2,074,293

8,286,801

1,629,430

6,509,573

196
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរិក្ខា រ និងរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

រល
ំ ស់ ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរក្ខា
ិ រ (កំ ណត់ សម្គា ល់ 9)

784,234

3,133,015

718,170

2,869,089

រល
ំ ស់ ទ្រព្យសកម្មអរូបី (កំ ណត់ សម្គា ល់ 8)

136,974

547,211

130,313

520,601

921,208

3,680,226

848,483

3,389,690

ធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

រល
ំ ស់ ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរក្ខា
ិ រ (កំ ណត់ សម្គា ល់ 9)

711,557

2,842,670

645,403

2,578,384

រល
ំ ស់ ទ្រព្យសកម្មអរូបី (កំ ណត់ សម្គា ល់ 8)

125,380

500,893

119,759

478,438

836,937

3,343,563

765,162

3,056,822

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013
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ចំណាយរដ្ឋបាលនិងចំណាយប្រតិបត្តិការ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ការជួ លអគារ

439,095

1,754,185

423,575

1,692,182

ទឹ ក-ភ្លើ ង

211,129

843,460

218,687

873,655

ការជួ សជុ លនិ ងការថែទាំ

218,762

873,954

210,505

840,967

កម្រៃអាជ្ញាប័ ណ្ណ

140,407

560,926

137,949

551,106

ធានារ៉ា ប់ រង

120,090

479,760

112,754

450,452

ការទំ នាក់ ទំនង

107,045

427,645

104,749

418,472

ការអភិ វឌ្ឍអាជី វកម្ម

85,875

343,071

84,075

335,880

សន្តិសុខ

94,137

376,077

82,954

331,401

យានយន្ត និ ងចំ ណាយដំ ណ�ើរការយានយន្ត

81,019

323,671

77,507

309,640

ការបោះពុ ម្ព ទីផ្សារ និ ងការផ្សព្វផ្សាយ

31,416

125,507

58,615

234,167

ប៉ា តង់ និ ងពន្ធអាករផ្សេងៗ

54,663

218,379

40,664

162,453

សម្ភា រការយា
ិ ល័ យ និ ងការបោះពុ ម្ពផ្សេងៗ

37,588

150,164

25,276

100,978

កម្រៃសេវាធនាគារ

17,212

68,762

15,003

59,937

ិ ជី វៈនិ ងចំ ណាយពាក់ ព័ន្ធផ្សេងៗ
ចំ ណាយកម្រៃវជ្ជា

36,611

146,261

59,156

236,328

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ

13,346

53,317

18,241

72,873

9,880

39,471

13,760

54,971

12,167

48,607

11,850

47,341

109,217

436,321

68,515

273,718

1,819,659

7,269,538

1,763,835

7,046,521

សម្ភា រសម្រាប់ សកម្មភាពធនាគារ
កម្រៃរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល
ផ្សេងៗ

198
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2013

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

ចំណាយរដ្ឋបាលនិងចំណាយប្រតិបត្តិការ(ត)
ធនាគារ

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ការជួ លអគារ

394,562

1,576,275

383,575

1,532,382

ទឹ ក-ភ្លើ ង

201,427

804,701

202,872

810,474

ការជួ សជុ លនិ ងការថែទាំ

216,211

863,763

207,239

827,920

កម្រៃអាជ្ញាប័ ណ្ណ

126,245

504,349

122,421

489,072

ធានារ៉ា ប់ រង

114,217

456,297

111,726

446,345

ការទំ នាក់ ទំនង

91,096

363,929

88,915

355,215

ការអភិ វឌ្ឍអាជី វកម្ម

77,790

310,771

72,184

288,375

សន្តិសុខ

94,137

376,077

82,954

331,401

យានយន្ត និ ងចំ ណាយដំ ណ�ើរការយានយន្ត

69,813

278,903

63,769

254,757

ការបោះពុ ម្ព ទីផ្សារ និ ងការផ្សព្វផ្សាយ

27,454

109,679

51,195

204,524

ប៉ា តង់ និ ងពន្ធអាករផ្សេងៗ

53,221

212,618

39,346

157,187

សម្ភា រការយា
ិ ល័ យ និ ងការបោះពុ ម្ពផ្សេងៗ

36,528

145,929

23,463

93,735

កម្រៃសេវាធនាគារ

17,130

68,434

14,776

59,030

ិ ជី វៈនិ ងចំ ណាយពាក់ ព័ន្ធផ្សេងៗ
ចំ ណាយកម្រៃវជ្ជា

31,330

125,163

15,396

61,507

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ

13,346

53,317

18,241

72,873

9,880

39,471

11,559

46,178

កម្រៃរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល

12,167

48,607

11,850

47,341

ផ្សេងៗ

58,049

231,906

60,802

242,905

1,644,603

6,570,189

1,613,083

6,444,267

សម្ភា រសម្រាប់ សកម្មភាពធនាគារ
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ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
សម្ព័ន្ធធនាគារ

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

124,204

496,195

80,315

320,858

ពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញ
- ក្នុងឆ្នាំ

ធនាគារ

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

122,415

489,048

77,455

81,983

ពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញ
- ក្នុងឆ្នាំ
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

អនុលោមតាមច្បាប់ សារព�ើ ពន្ធកម្ពុជា
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ធនាគារមានកាតព្វកិច្ចបង់ ពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញសាជី វកម្ម

តាមអត្រាមួ យណា

2013

199

ដែលខ្ពស់ជាងគេ

រវាងពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញតាមអត្រា 20%នៃប្រាក់ ចំណេញជាប់ ពន្ធ ឬពន្ធអប្បបរមា 1%នៃផលរបរ។
ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ រវាងពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញដែលបានគណនាតាមអត្រាពន្ធតាមច្បាប់
មានដូ ចខាងក្រោម៖

20%

ដូ ចបានលាតត្រដាងក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ចំណេញមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

531,076

2,121,649

876,588

3,501,969

ពន្ធគណនាតាមអត្រា 20%

106,215

424,330

175,318

700,394

25,141

100,438

33,507

133,860

(9,519)

(38,028)

(1,822)

(7,279)

(121,837)

(486,740)

(207,003)

(826,976)

124,204

496,195

80,315

320,858

124,204

496,195

80,315

320,858

ចំណេញមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

983,892

3,930,650

1,169,693

4,672,924

ពន្ធគណនាតាមអត្រា 20%

196,778

786,130

233,939

934,585

24,598

98,269

17,162

68,562

(221,376)

(884,399)

(251,101)

(1,003,147)

122,415

489,048

77,455

81,983

122,415

489,048

77,455

81,983

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ផលប៉ះពាល់ ពន្ធ ទាក់ ទិននឹ ង៖
 ចំ ណាយដែលមិ នអាចកាត់ កងតាមច្បាប់ ពន្ធ
ប្រាក់ ចំណូលដែលមិ នត្រូវបង់ ពន្ធ
ការប្រើ ប្រាស់ ការខាតពន្ធដែលមិ នទាន់ បានទទួ ល


ស្គា ល់ ក្នុងគ្រាមុ ន និ ងលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ន

ពន្ធអប្បបរមា 1% នៃផលរបរ

ធនាគារ

ផលប៉ះពាល់ ពន្ធ ទាក់ ទិននឹ ង៖
ចំ ណាយដែលមិ នអាចកាត់ កងតាមច្បាប់ ពន្ធ
 ការប្រើ ប្រាស់ ការខាតពន្ធដែលមិ នទាន់ បានទទួ ល
ស្គា ល់ ក្នុងគ្រាមុ ន និ ងលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ន
ពន្ធអប្បបរមា 1% នៃផលរបរ

គិ តត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013 ធនាគារមានការខាតពន្ធដែលមិ នទាន់ ប្រើប្រាស់ ប្រមាណ 453,855 ដុល្លា រអាមេរក
ិ (ប្រហាក់ ប្រហែលនឹ ង

1,813,150.464រ�ៀល) ដែលត្រូវផុ តកំ ណត់ ក្នុងឆ្នាំ2014 និ ងប្រមាណ 582.130 ដុល្លា រអាមេរក
ិ ទ�ៀត (ប្រហាក់ ប្រហែលនឹ ង 2,365,559.350
រ�ៀល) ដែលត្រូវផុ តកំ ណត់ ក្នុងឆ្នាំ2015។

ការខាតពន្ធដែលអាចយោងទៅមុ ខបាន គឺត្រូវមានការត្រួតពិ និត្យនិ ងអនុ ម័តដោយអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ។
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

សាច់ប្រាក់បានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

531,076

2,121,649

876,588

3,501,969

921,208

3,680,226

848,483

3,389,690

2,516,415

10,053,078

240,249

959,795

57,964

231,566

-

-

ចំ ណូលការប្រាក់ សុទ្ធ

(6,784,679)

(27,104,793)

(4,631,778)

(18,503,953)

ខាតប្រតិ បត្តិការមិ នបម្រែបម្រួលដ�ើ មទុ នបង្វិល

(2,758,016)

(11,018,274)

(2,666,458)

(10,652,499)

(979,000)

(3,911,105)

(5,038,770)

(20,129,886)

(42,865,716)

(171,248,535)

(8,482,568)

(33,887,859)

(53,278,949)

(212,849,401)

(32,223,283)

(128,732,016)

(643,541)

(2,570,946)

6,639

26,523

80,983,863

323,530,533

5,253,581

20,988,056

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន

1,490,947

5,956,333

29,726,164

118,756,025

បំ ណុលផ្សេងៗ

(728,927)

(2,912,063)

1,036,480

4,140,738

(18,779,339)

(75,023,458)

(12,388,215)

(49,490,918)

ចំ ណេញមុ នបង់ ពន្ធ
និយ័តកម្ម៖
រល
ំ ស់ ទ្រព្យសម្បត្តិ និ ងបរក្ខា
ិ រ និ ងរល
ំ ស់ ទ្រព្យសកម្មអរូបី
 (កំ ណត់ សម្គា ល់ 17)
ិ នធនឥណទានបាត់ បង់ (កំ ណត់ សម្គា ល់ 5)
សំ វធា
ការខាតពី ការលក់ អចលនទ្រព្យ

បម្រែបម្រួលដ�ើមទុនបង្វិល
សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ងគ្រឹះស្ថា ន
ហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារនិ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

សាច់ប្រាក់បានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

983,892

3,930,649

1,169,693

4,672,924

836,937

3,343,563

765,162

3,056,822

2,516,415

10,053,078

240,249

959,795

57,964

-

-

-

ចំ ណូលការប្រាក់ សុទ្ធ

(6,691,122)

(26,731,032)

(4,580,818)

(18,300,368)

ខាតប្រតិ បត្តិការមិ នបម្រែបម្រួលដ�ើ មទុ នបង្វិល

(2,295,914)

(9,403,742)

(2,405,714)

(9,610,827)

(979,000)

(3,911,105)

(5,027,863)

(20,086,313)

(42,800,000)

(170,986,000)

(7,500,000)

(29,962,500)

(53,278,949)

(212,849,400)

(32,223,283)

(128,732,016)

(632,513)

(2,526,889)

18,159

72,545

80,983,863

323,530,533

5,253,581

20,988,056

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន

1,041,323

4,160,085

29,285,509

116,995,608

បំ ណុលផ្សេងៗ

(740,902)

(2,959,904)

1,048,999

4,190,751

(18,702,092)

(74,714,856)

(11,550,612)

(46,144,696)

ចំ ណេញមុ នបង់ ពន្ធ
និយ័តកម្ម៖
រល
ំ ស់ ទ្រព្យសម្បត្តិ និ ងបរក្ខា
ិ រ និ ងរល
ំ ស់ ទ្រព្យសកម្មអរូបី
 (កំ ណត់ សម្គា ល់ 17)
ិ នធនឥណទានបាត់ បង់ (កំ ណត់ សម្គា ល់ 5)
សំ វធា
ការខាតពី ការលក់ អចលនទ្រព្យ

បម្រែបម្រួលដ�ើមទុនបង្វិល
សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ងគ្រឹះស្ថា ន
ហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារនិ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

សាច់ប្រាក់បានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013

សាច់ ប្រាក់ ក្នុងដៃ

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

3,782,282

15,110,217

3,442,475

13,752,688

4,020,473

16,061,790

4,289,385

17,136,093

255,796

1,021,904

1,059,464

4,232,558

2,833,184

11,318,570

5,182,957

20,705,913

6,366,547

25,434,355

15,839,088

63,277,156

17,258,282

68,946,837

29,813,369

119,104,409

សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល (កំ ណត់ សម្គា ល់ 4)៖
គណនី ចរន្ត
គណនីផាត់ ទាត់
សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
គណនី ចរន្ត (កំ ណត់ សម្គា ល់ 5)
គណនីប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណត់
(កាលកំ ណត់ បីខែឬតិ ចជាង)

ធនាគារ
2013

សាច់ ប្រាក់ ក្នុងដៃ

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

3,782,183

15,109,821

3,442,136

13,751,333

4,020,473

16,061,790

4,289,385

17,136,093

255,796

1,021,904

1,059,464

4,232,558

2,827,650

11,296,462

5,164,350

20,631,578

សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល (កំ ណត់ សម្គា ល់ 4)៖
គណនី ចរន្ត
គណនីផាត់ ទាត់
សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
គណនី ចរន្ត (កំ ណត់ សម្គា ល់ 5)
គណនីប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណត់
(កាលកំ ណត់ បីខែឬតិ ចជាង)

5,700,000

22,771,500

15,200,000

60,724,000

16,586,102

66,261,478

29,155,335

116,475,562

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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កិច្ចសន្យានិងយថាភាព
(ក)

កិច្ចសន្យាពន្យារឥណទាន

សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារ
2013

ិ រូបន៍ ដែលមិ នបានប្រើ ប្រាស់
ចំ ណែកឥណទានវបា
លិ ខិតឥណទាន
លិ ខិតធានាផ្សេងៗ

(ខ)

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

9,333,617

37,287,800

6,724,286

26,863,523

99,666

398,166

138,863

554,758

487,000

1,945,565

260,000

1,038,700

9,920,283

39,631,531

7,123,149

28,456,981

កិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិដែលមិនអាចលុបចោលបាន
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013 សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារមានកិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិ ចំពោះការជួលអគារការ ិយាល័យរបស់ខលួន។
្
ចំណាយភតិសន្យាអប្បបរមាសរុបនាពេលអនាគត ក្រោមកិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិដែលមិនអាចលុបចោលបានមានដូចខាងក្រោម៖

សម្ព័ន្ធធនាគារ

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

376,184

1,502,855

406,078

1,622,282

1,641,658

6,558,424

1,653,047

6,603,922

349,153

1,394,866

738,514

2,950,363

2,366,995

9,456,145

2,797,639

11,176,567

ភតិ សន្យាអប្បបរមានាពេលអនាគតដែលត្រូវបង់ ៖
- មិ នល�ើ លមួ យឆ្នាំ
- ល�ើ សមួ យឆ្នាំប៉ុន្តែមិ នល�ើ សប្រាំឆ្នាំ
- ល�ើ សប្រាំឆ្នាំឡ�ើងទៅ

ធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

336,184

1,343,055

353,840

1,413,591

1,481,658

5,919,224

1,342,882

5,364,814

85,820

342,851

619,506

2,474,926

1,903,662

7,605,130

2,316,228

9,253,331

ភតិ សន្យាអប្បបរមានាពេលអនាគតដែលត្រូវបង់ ៖
- មិ នល�ើ លមួ យឆ្នាំ
- ល�ើ សមួ យឆ្នាំប៉ុន្តែមិ នល�ើ សប្រាំឆ្នាំ
- ល�ើ សប្រាំឆ្នាំឡ�ើងទៅ
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

ប្រតិបត្តិការនិងសមតុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ
(ក)

ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងទំនាក់ទំនង

ទំ នាក់ ទំនងនិ ងភាគីពាក់ ព័ន្ធរបស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ និ ងធនាគារ មានដូ ចខាងក្រោម៖

ទំ នាក់ ទំនង

ភាគីពាក់ ព័ន្ធ

ក្រុមហ៊ុ នមេផ្ទា ល់ និ ងចម្បង

RHB Bank Berhad និ ង RHB Capital Berhad

ក្រុមហ៊ុ នបុត្រសម្ព័ន្ធ

ក្រុមហ៊ុ នបុត្រសម្ព័ន្ធ ដែលក្រុមហ៊ុ នកាន់ កាប់ ទាំងស្រុងគឺក្រុមហ៊ុ ន អ អេច ប៊ី អូ អេស ខេ ស៊ីឃ្យូរធ
ី ី
លីមីធិត

បុគ្គលិកគណៈគ្រប់ គ្រងសំ ខាន់ ៗ

សមាជិ កក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលទាំ ងអស់ របស់ ធនាគារ ដែលមានសិ ទ្ធិធ្វើ ការសម្រេចចិ ត្តសំខាន់ ៗ ពាក់ ព័ន្ធ
ទៅនឹ ងគោលដៅយុ ទ្ធសាស្រ្តរបស់ ធនាគារ និ ងបុគ្គលិកគណៈគ្រប់ គ្រងជាន់ ខ្ពស់ (រួមទាំ ងសមាជិ កគ្រួសារ
ជិ តដិ តរបស់ ពួកគេផងដែរ)។

(ខ)

សមតុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ

សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

65,000,000

259,675,000

5,000,000

19,975,000

ទឹកប្រាក់ជំពាក់៖
ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន
- ក្រុមហ៊ុនមេ

ធនាគារ
2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

65,000,000

259,675,000

5,000,000

19,975,000

6,962,502

27,815,197

7,412,030

29,611,060

71,962,502

287,490,197

12,412,030

49,586,060

ទឹកប្រាក់ជំពាក់៖
ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន
- ក្រុមហ៊ុនមេ

- ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ ប្រាក់បញ្ញើរបស់បុគ្គលិកគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំក្នុងចន្លោះពី 1.65%

ទៅ 2.20% (2012 ៖ 0% ទៅ 3.00% )។

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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(គ)
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ប្រតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ

សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារ
2013

ចំណាយ៖

ចំណាយការប្រាក់បានបង់/ត្រូវបង់ល�ើប្រាក់បញ្ញើ

(ឃ)

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

662,208

2,645,521

481,734

1,928,403

លាភការរបស់បុគ្គលិកគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

2013

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លី
ធនាគារ

ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លី

(ង)

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

551,208

1,771,050,876

481,734

1,928,404

443,208

1,770,615,960

379,734

1,517,038

លាភការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារ
2013

កម្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

12,167

48,607

11,850

47,341
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារប្រឈមនឹងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗមួយចំនួនដូចជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ (រួមមានហានិភ័យ

រូបិយប័ណ្ណ ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់ ហានិភយ
័ តម្លៃ) និងហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ អាជីវកម្មហរិ ញ្ញវត្ភាគច្រើ
នប្រឈមមខ
ុ នឹងហានិភយ
័ កងនោះ
ថុ
្នុ

ហានិភយ
័ ប្រតិបត្កា
តិ រគឺជាផលវ ិបាកដែលពិបាកជ�ៀសរួចណាស់កងដំ
្ម ធនាគារមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្និ
្នុ ណ�ើរការអាជវី កម។
ថុ ទស្សន៍ (derivative

financial instrument) ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ខលួ្ននោះទេ។

សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារកាន់កាប់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុនិងបំណុលហិរញ្ញ វត្ថុដូចខាងក្រោម៖

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

សាច់ ប្រាក់ ក្នុងដៃ

3,782,282

15,110,217

3,442,475

13,752,688

សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

4,276,269

17,083,695

5,348,848

21,368,648

62,548,016

249,879,324

31,504,613

125,860,929

139,716,334

558,166,754

88,953,800

355,370,431

1,126,949

4,502,161

507,614

2,027,918

211,449,850

844,742,151

129,757,350

518,380,614

103,768,447

414,554,946

22,784,584

91,024,413

77,588,268

309,965,130

76,097,321

304,008,797

2,425,084

9,688,211

2,518,590

10,061,767

183,781,799

734,208,287

101,400,495

405,094,977

27,668,051

110,533,864

28,356,855

113,285,637

សាច់ ប្រាក់ ក្នុងដៃ

3,782,183

15,109,821

3,442,136

13,751,333

សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

4,276,269

17,083,695

5,348,849

21,368,652

60,827,650

243,006,462

29,864,350

119,308,078

139,716,334

558,166,754

88,953,800

355,370,431

1,103,473

4,408,375

497,985

1,989,450

209,705,909

837,775,107

128,082,120

511,688,069

103,768,447

414,554,946

22,784,584

91,024,413

84,550,674

337,779,943

83,509,351

333,619,857

2,371,538

9,474,294

2,477,020

9,895,695

190,690,659

761,809,183

108,770,955

434,539,965

19,015,250

75,965,924

19,336,165

77,247,979

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន
បំ ណុលផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

ធនាគារ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន
បំ ណុលផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទានគឺជាហានិភ័យដែលប៉ះពាល់បណ្តា លមកពីការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុដែលអតិថិជន

ឬភាគីដៃគូទីផ្សាររបស់ធនាគារ

និង ធ្វើឲ្យខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចសងបំណុលតាមកិច្ចសន្យាឲ្យធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានភាគច្រើនក�ើតឡ�ើងពីការផ្ដល់
ឥណទាននិងបុរេប្រទាន និងកិច្ចសន្យាឥណទានដែលក�ើតមកពីសកម្មភាពនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។
ហានិភ័យឥណទានគឺជាហានិភ័យធំជាងគេតែមួយគត់ក្នុងអាជីវកម្មធនាគារ ហេតុនេះគណៈគ្រប់គ្រងរ�ៀបចំហានិភ័យឥណទានរបស់ខលួ្ន

យ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្ន។

(ក) ការវាស់វែងហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារបានបង្កើតគោលការណ៍ហានិភ័យឥណទានស្នូល (Core Credit Risk Policy) ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីអភិបាលនូវ

រាល់សកម្មភាពក្នុងការធានារ៉ា ប់រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។ ការបន្តឥណទានត្រូវបានអភិបាលដោយកម្មវ ិធីឥណទាន ដែលបាន

រ�ៀបចំគម្រោងពិសេសសម្រាប់ផលិតផល ឬសំព�ៀត ឥណទានពិសេស រាប់ទាំងទីផ្សារគោលដៅ កាលកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌ
ឯកសារសម្អា ង និងនីតិវ ិធីនៅក្រោមផលិតផលឥណទានដែលនឹងត្រូវវាស់វែងនិងផ្តល់ជូនអតិថិជន។
ធនាគារក៏ធានាអះអាងថាខ្លួនបានបែងចែកតួនាទីច្បាស់លាស់ រវាងកាតព្វកិច្ចអ្នកល�ើកសំណ�ើឥណទាន (loan originators) អ្នកវាយ

តម្លៃឥណទាន (evaluators) និងកម្រិតការអនុម័តឥណទាន (approving authorities)។
(ខ) ការគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងគោលការណ៍បន្ថយហានិភ័យ

ធនាគារគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើហានិភ័យឥណទាន នៅពេលដែលហានិភ័យត្រូវបានរកឃ�ើញ
ជាពិសេសទៅល�ើភាគីដៃគូជាឯកត្តជន និងភាគីដៃគូជាក្រុម ព្រមទាំងសហគ្រាសនានា។
ធនាគាររ�ៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធតាម

កម្រិតនៃហានិភ័យឥណទាន

ដោយដាក់កម្រិតល�ើចំនួនទឹកប្រាក់នៃហានិភ័យដែលអាចទទួល

យកបាន ទាក់ទងនឹងអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាឯកត្តជន ឬអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាក្រុម និងតាមផ្នែកអាជីវកម្ម។ ហានិភ័យនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាម
មូលដ្ឋា ន រង្វិលជុំ ហ�ើយនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញប្រចាំឆ្នាំ ឬញឹកញាប់ជាងនេះតាមការចាំបាច់។ ការដាក់កំណត់ល�ើកម្រិត
ហានិភ័យឥណទានតាមផលិតផល និងតាមវ ិស័យអាជីវកម្ម ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
ហានិ ភ័យ ធំ ត្រូវ បានកំ ណត់ និយ មន័ យ ដោយធនាគារកណ្តា ល ថាជាហានិ ភ័យ ឥណទានទូទៅចំ ព ោះអ្នកទទួ លផល ជាឯកត្តជន
ដែលល�ើ សពី 10% នៃមូ ល និ ធិ ផ្ទា ល់ សុ ទ្ធរ បស់ ធ នាគារ។ យោងតាមលក្ខខ ណ្ឌនៃប្រកាសលេខ ធ7-06-226ប្រ.ក.របស់ ធនាគារ
កណ្តា ល តម្រូវឲ្យធនាគាររក្សាឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលានូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន 20% រវាងហានិភ័យឥណទានទូទៅរបស់ធនាគារ
ដែលចេញពីប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកទទួលផលជាឯកត្តជននីមួយៗ និងមូលនិធិផ្ទា ល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានធំ
សរុប មិនត្រូវឲ្យល�ើសពី 300% នៃមូលនិធិផ្ទា ល់សុទ្ធរបស់ធនាគារទេ។
ធនាគារបានប្រើប្រាស់គោលការណ៍និងការអនុវត្តជាច្រើន ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន រួមមានការតម្រូវឲ្យអ្នកខ្ដីប្រាក់ដាក់
វត្ថុបញ្
ចា ំល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលធនាគារផ្តល់ឲ្យខ្ចី។
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
24.1

ហានិភ័យឥណទាន(ត)
(គ) គោលការណ៍សំ វិធានធននិងការថយចុះតម្លៃ
ធនាគារបានអនុវត្តតាមការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាននិងសំវ ិធានធន អនុលោមតាមប្រកាសពាក់ព័ន្ធដូចបានបញ្
ជា ក់នៅក្នុងកំណត់

សម្គា ល់ 2.8 នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងការធ្វើសំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់ ត្រូវបានកំណត់ដោយគិតទៅល�ើរយៈពេលហួសកំណត់សង
នៃឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន និងកត្តា ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត។
(ឃ) ហានិភ័យឥណទានអតិបរមាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ចាំ ឬមុនការបង្កើនឥណទាន
តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីហានិភ័យឥណទានអតិបរមារបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ដោយមិនគិតល�ើវត្ថុបញ្
ចា ំ ឬការបង្កើន
ឥណទានផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។

ចំពោះទ្រព្យសកម្មក្នុងតារាងតុល្យការ

ហានិភ័យដែលបានបង្ហាញខាងល�ើផ្អែកទៅល�ើតម្លៃយោង

សុទ្ធ។ ចំពោះកិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទាន ហានិភ័យឥណទានអតិ បរមាគឺជាចំនួនទាំងស្រុងនៃកញ្ចប់ឥណទានដែលមិនអាច
កែប្រែបាន។

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

62,548,016

249,879,324

31,504,613

125,860,929

139,716,334

558,166,754

88,953,800

355,370,431

សម្ព័ន្ធធនាគារ
ទ្រព្យសកម្មក្នុងតារាងតុ ល្យការ
សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារ និ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

1,126,949

4,502,161

507,614

2,027,918

203,391,299

812,548,239

120,966,027

483,259,278

9,333,617

37,287,800

6,724,286

26,863,523

212,724,916

849,836,039

127,690,313

510,122,801

ទ្រព្យសកម្មក្រៅតារាងតុល្យការ
កិ ច្ចសន្យាផ្សេងៗ
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ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

60,827,650

243,006,462

29,864,350

119,308,078

139,716,334

558,166,754

88,953,800

355,370,431

1,103,473

4,408,375

497,985

1,989,450

201,647,457

805,581,591

119,316,135

476,667,959

9,333,617

37,287,800

6,724,286

26,863,523

210,981,074

842,869,391

126,040,421

503,531,482

ធនាគារ
ទ្រព្យសកម្មក្នុងតារាងតុ ល្យការ
សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារ និ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មក្រៅតារាងតុល្យការ
កិ ច្ចសន្យាផ្សេងៗ

ប្រសិនប�ើមានលទ្ធភាព ធនាគារនឹងចរចាជាមួយភាគីដៃគូរបស់ខលួ្នអំពីវត្ថុបញ្
ចា ំ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន។ ក្នុងការវាយតម្លៃ

ពីភាពដែលអាចទទួលយកបាននៃវត្ថុបញ្
ចា ំ សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារគិតពិចារណាទៅល�ើភាពដែលអាចដាក់លក់ល�ើទីផ្សារបាន នៃវត្ថុ

បញ្
ចា ំក៏ដូចជាភាពពេញលេញនៃទំហំបំណុល។

ប្រភេទនៃវត្ថុបញ្
ចា ំសំខាន់ៗ

និងការបង្កើនឥណទានផ្សេងៗដែលសម្ព័ន្ធធនាគារនិង

ធនាគារទទួលបានចំពោះការផ្តល់ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជនរបស់ខលួ្ន រួមមានទ្រព្យសម្បត្តិ និងការធានាផ្សេងៗ។ ទ្រព្យសម្បត្តិ

ទាំងឡាយ ត្រូវបានវាយតម្លៃពីមួយគ្រាទៅមួយគ្រា ដោយផ្អែកទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវាយតម្លៃឯករាជអាជីព។
គណៈគ្រប់គ្រងមានជំន�ឿថា

ខ្លួនមានលទ្ធភាពបន្តការគ្រប់គ្រងនិងទ្រទ្រង់ហានិភ័យឥណទានរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារដែល

បណ្តា លមកពីឥណទាននិងបុរេប្រទាន ឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអប្បបរមាតាមវ ិធីដូចខាងក្រោម៖

.
.

ប្រមាណ 99.99% (2012 ៖ 100%) នៃឥណទាននិងបុរេប្រទានរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារ ត្រូវបានធានាដោយវត្ថុបញ្
ចា ំ និង
ធនាគារមាននីតិវ ិធីវាយតម្លៃឥណទានយ៉ា ងសមស្រប ក្នុងការផ្តល់ឥណទាននិងបុរេប្រទានជូនអតិថិជន។
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
24.1

ហានិភ័យឥណទាន(ត)
(ង) គុណភាពឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ឥណទាននិងបុរេប្រទាន

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការ ហានិភ័យឥណទានរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារ ដែលក�ើតពីឥណទាននិងបុរេប្រទាន
អតិថិជន (ដោយមិនគិតវត្ថុបញ្
ចា ំ ឬការបង្កើនឥណទានផ្សេងៗ និងមិនគិតដល់សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់) មានដូចខាងក្រោម៖

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

140,473,711

561,192,475

89,723,050

358,443,585

373,729

1,493,047

132,023

527,432

2,286,582

9,134,895

-

-

143,134,022

571,820,417

89,855,073

358,971,017

ឥណទាននិងបុរេប្រទាន៖
មិ នហួ សកាលកំ ណត់ និងមិ នថយចុ ះតម្លៃ
ហួ សកាលកំ ណត់ ប៉ុន្តែមិ នថយចុ ះតម្លៃ
ថយចុ ះតម្លៃ

ទូទៅឥណទាននិ ងបុរេប្រទានដែលផុតកំ ណត់ សងតិ ចជាង90ថ្ងៃ មិ នត្រូវបានចាត់ ទុកថាថយចុះតម្លៃទេ លុះត្រាតែមានព័ ត៌មាន
ផ្សេងទ�ៀតចង្អុលបង្ហាញផ្ទុយពីនេះ។
គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ បណ្តាទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុទាំងអស់ដែលសម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារបានកាន់កាប់ គឺមិនបាន

ហួសកាលកំណត់សងឬថយចុះតម្លៃនោះទេ។

សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់ន�ៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ការវ ិភាគអំពីសមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ នៅតាមបណ្តា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
គិតត្រឹម កាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ តាមប្រទេសនៃភាគីដៃគូរបស់ខលួ្ន មានដូចខាងក្រោម៖

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

59,786,410

238,846,708

26,606,974

106,294,861

2,761,606

11,032,616

4,897,639

19,566,068

62,548,016

249,879,324

31,504,613

125,860,929

សម្ព័ន្ធធនាគារ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖
ធនាគារពាណិជ្ជ
ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា៖
ធនាគារពាណិជ្ជ

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

58,066,044

231,973,846

24,966,711

99,742,010

2,761,606

11,032,616

4,897,639

19,566,068

60,827,650

243,006,462

29,864,350

119,308,078

ធនាគារ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖
ធនាគារពាណិជ្ជ
ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា៖
ធនាគារពាណិជ្ជ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ជាចម្បងរួមមាន ការប្រាក់ត្រូវទទួលចំពោះការដាក់ប្រាក់ នៅធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ និងប្រាក់តម្កល់ដែធនាគារបានដាក់តម្កល់ចំពោះការជួលអគារការ ិយាល័យ។
(ច) គុណភាពឥណទាននៃឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន
i.

ឥណទាននិងបុរេប្រទានដែលហួសកាលកំណត់សង ប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ

ការវ ិភាគអំពីអាយុកាលឥណទាននិងបុរេប្រទានដែលហួសកាលកំណត់សង ប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាង
តុល្យការ (ដោយមិនគិតល�ើវត្ថុបញ្
ចា ំ ឬការបង្កើនឥណទានផ្សេងៗ) មានដូចខាងក្រោម៖

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

- 30 ថ្ងៃ < 60 ថ្ងៃ

113,151

452,038

136,106

543,744

- 60 ថ្ងៃ < 90 ថ្ងៃ

272,243

1,087,611

-

-

385,394

1,539,649

136,106

543,744

(11,665)

(46,602)

(4,083)

(16,312)

373,729

1,493,047

132,023

527,432

ហួសកាលកំណត់សងពី៖

ដក៖ សំ វិធានធនជាក់លាក់

ឥណទានដែលហួសកាលកំណត់សង30ថ្ងៃ ឬល�ើសពីនេះ ប៉ុន្តែតិចជាង90ថ្ងៃ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទឥណទានក្រោម
ការ ឃ្លាំម�ើល ហ�ើយត្រូវធ្វើសំវ ិធានធនជាក់លាក់ 3%។
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
24.1

ហានិភ័យឥណទាន(ត)
(ច) គុណភាពឥណទាននៃឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន (ត)
ii.

ឥណទាននិ ង បុ រេប្រទ ានដែលថយចុះតម្លៃ

ការវ ិភាគអំពីអាយុកាលឥណទាននិងបុរេប្រទានដែលហួសកាលកំណត់សង90ថ្ងៃ ឬល�ើសពីនេះ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា
ថយចុះតម្លៃ (ដោយមិនគិតល�ើវត្ថុបញ្
ចា ំ ឬការបង្កើនឥណទានផ្សេងៗ) មានដូចខាងក្រោម៖

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

441,550

1,763,992

-

-

3,866,685

15,447,407

-

-

ហួសកាលកំណត់សងពី៖
- 90 ថ្ងៃ < 180 ថ្ងៃ
- 180 ថ្ងៃ < 360 ថ្ងៃ
- ល�ើ សពី 360 ថ្ងៃ
ដក៖ សំ វិធានធនជាក់លាក់

-

-

-

-

4,308,235

17,211,399

-

-

(2,021,653)

(8,076,504)

-

-

2,286,582

9,134,895

-

-

(ឆ) ការរឹបអូសវត្ថុបញ្ចាំ
ធនាគារកណ្តា លតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថា នធនាគារទាំងអស់ ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយកបានជា “ទ្រព្យសម្បត្តិរ ឹបអូស” នៅក្នុងតារាង

តុល្យការ ប្រសិនប�ើមាន និងត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះចេញវ ិញក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះ ធនាគារមិនបានរ ឹបអូសទ្រព្យសកម្មណាមួយដែលបានដាក់ជាវត្ថុបញ្
ចា ំនោះទេ។

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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(ជ) ការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
i.

វិ ភាគតាមផ្នែ ក ភូ មិ សាស្រ្ត

ដោយវ ិភាគតាមទីតាំងប្រទេសនៃភាគីដៃគូ

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ

ហានិភ័យឥណទានរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារ ដែលភាគច្រើនក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានដូចខាងក្រោម៖
ប្រទេសកម្ពុជា
ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ប្រទេសផ្សេងៗ

សរុប

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

59,786,410

2,761,606

62,548,016

139,716,334

-

139,716,334

សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013
សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

1,126,949

-

1,126,949

200,629,693

2,761,606

203,391,299

801,001,251

11,032,616

812,033,867

26,606,974

4,897,639

31,504,613

88,953,800

-

88,953,800

507,614

-

507,614

116,068,388

4,897,639

120,966,027

463,693,210

19,566,068

483,259,278

ប្រទេសកម្ពុជា
ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ប្រទេសផ្សេងៗ
ដុល្លា រអាមេរក
ិ

សរុប

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

58,066,044

2,761,606

60,827,650

139,716,334

-

139,716,334

2012

សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ធនាគារ
2013
សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

1,103,473

-

1,103,473

198,885,851

2,761,606

201,647,457

794,548,975

11,032,616

805,581,591

24,966,711

4,897,639

29,864,350

88,953,800

-

88,953,800

2012

សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាននិ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

497,985

-

497,985

114,418,496

4,897,639

119,316,135

457,101,892

19,566,068

476,667,959
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
24.1

ហានិភ័យឥណទាន(ត)
(ជ) ការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ii.

វិ ភាគតាមប្រភេទអាជីវកម្ម

តារាងខាងក្រោមនេះសង្ខេបអំពីហានិភ័យឥណទានរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ តាមតម្លៃយោងសុទ្ធរបស់វា ដោយចាត់
ថ្នាក់តាមប្រភេទអាជីវកម្មនៃភាគីដៃគូ។
សមតុ ល្យនិ ងការដាក់

ឥណទាននិ ងបុរេ

គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ដុល្លា រអាមេរក
ិ

អតិ ថិជន

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

62,548,016

1,380,020

419,714

64,347,750

257,069,261

សណ្ឋា គារ និ ងភោជនី យដ្ឋា ន

-

28,605,201

88,268

28,693,469

114,630,409

ជំ នួញលក់ រាយ

-

20,022,782

69,691

20,092,473

80,269,430

ជំ នួញលក់ ដុំ

-

17,921,905

47,628

17,969,533

71,788,284

ផលិ តកម្ម

-

14,185,941

153,700

14,339,641

57,286,866

កសិ កម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និ ងនេសាទ

-

11,479,692

27,680

11,507,372

45,971,951

ឥណទានគេហដ្ឋា ន

-

10,157,051

40,928

10,197,979

40,740,926

-

8,964,566

27,554

8,992,120

35,923,519

ការដឹ កជញ្ជូន និ ងការស្តុកទំ និញ

-

5,674,289

19,008

5,693,297

22,744,722

ទឹ ក-ភ្លើ ង

-

3,110,906

27,659

3,138,565

12,538,567

សកម្មភាពអចលនទ្រព្យ

-

2,407,690

124,288

2,531,978

10,115,252

សំ ណង់

-

2,057,519

3,647

2,061,166

8,234,358

គ្រឹះស្ថា នមិ នមែនហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

-

9,088,161

37,002

9,125,163

36,455,026

ការផ្តល់កម្ចីជាឯកត្តជន

-

1,004,895

4,258

1,009,153

4,031,566

ិ យានិ ងទូ រគមនាគមន៍
ព័ ត៌មានវទ្

-

954,012

3,869

957,881

3,826,735

ផ្សេងៗ

-

2,701,704

32,055

2,733,759

10,921,368

62,548,016

139,716,334

1,126,949

203,391,299

812,548,240

ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង

ប្រទាន

សរុប

សរុប

សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុ

សកម្មភាពក្នុងការជួ ល និ ង

ភតិ សន្យាប្រតិ បត្តិ មិ នគិ តការ
ជួ លអចលនទ្រព្យ

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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សមតុ ល្យនិ ងការដាក់

ឥណទាននិ ងបុរេ

គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ដុល្លា រអាមេរក
ិ

អតិ ថិជន

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

31,504,613

673,997

103,190

32,281,800

128,965,791

សណ្ឋា គារ និ ងភោជនី យដ្ឋា ន

-

21,156,256

67,844

21,224,100

84,790,280

ជំ នួញលក់ រាយ

-

14,969,248

50,922

15,020,170

60,005,579

ជំ នួញលក់ ដុំ

-

10,267,248

16,326

10,283,574

41,082,878

ផលិ តកម្ម

-

10,468,725

14,198

10,482,923

41,879,277

កសិ កម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និ ងនេសាទ

-

2,106,453

3,442

2,109,895

8,429,031

ឥណទានគេហដ្ឋា ន

-

7,717,272

34,924

7,752,196

30,970,023

-

6,095,305

17,347

6,112,652

24,420,045

ការដឹ កជញ្ជូន និ ងការស្តុកទំ និញ

-

2,719,187

11,425

2,730,612

10,908,795

ទឹ ក-ភ្លើ ង

-

213,001

4,539

217,540

869,072

សកម្មភាពអចលនទ្រព្យ

-

740,931

117,178

858,109

3,428,145

សំ ណង់

-

2,642,816

1,561

2,644,377

10,564,286

គ្រឹះស្ថា នមិ នមែនហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

-

7,498,487

31,321

7,529,808

30,081,583

ការផ្តល់កម្ចីជាឯកត្តជន

-

611,176

3,784

614,960

2,456,765

ិ យានិ ងទូ រគមនាគមន៍
ព័ ត៌មានវទ្

-

1,073,564

4,613

1,078,177

4,307,317

ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង

ប្រទាន

សរុប

សរុប

សម្ព័ន្ធធនាគារ
2012
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុ

សកម្មភាពក្នុងការជួ ល និ ង

ភតិ សន្យាប្រតិ បត្តិ មិ នគិ តការ
ជួ លអចលនទ្រព្យ

ផ្សេងៗ

-

134

25,000

25,134

100,411

31,504,613

88,953,800

507,614

120,966,027

483,259,278
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
24.1

ហានិភ័យឥណទាន(ត)
ii.

វិ ភាគតាមប្រភេទអាជីវកម្ម  (ត)

សមតុ ល្យនិ ងការដាក់

ឥណទាននិ ងបុរេ

គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ដុល្លា រអាមេរក
ិ

អតិ ថិជន

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

60,827,650

1,380,020

413,059

62,620,729

250,169,812

សណ្ឋា គារ និ ងភោជនី យដ្ឋា ន

-

28,605,201

88,268

28,693,469

114,630,409

ជំ នួញលក់ រាយ

-

20,022,782

69,691

20,092,473

80,269,430

ជំ នួញលក់ ដុំ

-

17,921,905

47,628

17,969,533

71,788,284

ផលិ តកម្ម

-

14,185,941

153,700

14,339,641

57,286,866

កសិ កម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និ ងនេសាទ

-

11,479,692

27,680

11,507,372

45,971,951

ឥណទានគេហដ្ឋា ន

-

10,157,051

40,928

10,197,979

40,740,926

-

8,964,566

27,554

8,992,120

35,923,519

ការដឹ កជញ្ជូន និ ងការស្តុកទំ និញ

-

5,674,289

19,008

5,693,297

22,744,722

ទឹ ក-ភ្លើ ង

-

3,110,906

10,838

3,121,744

12,471,367

សកម្មភាពអចលនទ្រព្យ

-

2,407,690

124,288

2,531,978

10,115,252

សំ ណង់

-

2,057,519

3,647

2,061,166

8,234,358

គ្រឹះស្ថា នមិ នមែនហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

-

9,088,161

37,002

9,125,163

36,455,026

ការផ្តល់កម្ចីជាឯកត្តជន

-

1,004,895

4,258

1,009,153

4,031,566

ិ យានិ ងទូ រគមនាគមន៍
ព័ ត៌មានវទ្

-

954,012

3,869

957,881

3,826,735

ផ្សេងៗ

-

2,701,704

32,055

2,733,759

10,921,368

60,827,650

139,716,334

1,103,473

201,647,457

805,581,591

ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង

ប្រទាន

សរុប

សរុប

ធនាគារ
2013
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុ

សកម្មភាពក្នុងការជួ ល និ ង

ភតិ សន្យាប្រតិ បត្តិ មិ នគិ តការ
ជួ លអចលនទ្រព្យ

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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សមតុ ល្យនិ ងការដាក់

ឥណទាននិ ងបុរេ

គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ដុល្លា រអាមេរក
ិ

អតិ ថិជន

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

29,864,350

673,997

96,915

30,635,262

122,387,872

សណ្ឋា គារ និ ងភោជនី យដ្ឋា ន

-

21,156,256

67,844

21,224,100

84,790,280

ជំ នួញលក់ រាយ

-

14,969,248

50,922

15,020,170

60,005,579

ជំ នួញលក់ ដុំ

-

10,267,248

16,326

10,283,574

41,082,878

ផលិ តកម្ម

-

10,468,725

14,198

10,482,923

41,879,277

កសិ កម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និ ងនេសាទ

-

2,106,453

3,442

2,109,895

8,429,031

ឥណទានគេហដ្ឋា ន

-

7,717,272

34,924

7,752,196

30,970,023

-

6,095,305

17,347

6,112,652

24,420,045

ការដឹ កជញ្ជូន និ ងការស្តុកទំ និញ

-

2,719,187

11,425

2,730,612

10,908,795

ទឹ ក-ភ្លើ ង

-

213,001

1,185

214,186

855,673

សកម្មភាពអចលនទ្រព្យ

-

740,931

117,178

858,109

3,428,145

សំ ណង់

-

2,642,816

1,561

2,644,377

10,564,286

គ្រឹះស្ថា នមិ នមែនហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

-

7,498,487

31,321

7,529,808

30,081,583

ការផ្តល់កម្ចីជាឯកត្តជន

-

611,176

3,784

614,960

2,456,765

ិ យានិ ងទូ រគមនាគមន៍
ព័ ត៌មានវទ្

-

1,073,564

4,613

1,078,177

4,307,317

ផ្សេងៗ

-

134

25,000

25,134

100,410

29,864,350

88,953,800

497,985

119,316,135

476,667,959

ប្រាក់ នៅធនាគារនិ ង

ប្រទាន

សរុប

សរុប

ធនាគារ
2012
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុ

សកម្មភាពក្នុងការជួ ល និ ង

ភតិ សន្យាប្រតិ បត្តិ មិ នគិ តការ
ជួ លអចលនទ្រព្យ
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
24.2

ហានិភ័យទីផ្សារ
ហានិភ័យទីផ្សារជាហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលតម្លៃសមស្រប ឬលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ

សារការផ្លា ស់បតូរតម្លៃទីផ្សារ។
្
ហានិភ័យទីផ្សារក�ើតឡ�ើងដោយស្ថា នភាពប�ើកទូលាយនៃអត្រាការប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលមូលធន

ដែលទាំងអស់នេះប្រឈមមុខនឹងបម្រែបម្រួលទីផ្សារជាក់លាក់និងទូទៅ ព្រមទាំងបម្រែបម្រួលអត្រាទីផ្សារ ឬតម្លៃទីផ្សារ ដូចជាអត្រាការប្រាក់
គំលាតឥណទាន អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងតម្លៃមូលធនជាដ�ើម។
ក.

ហានិ ភ័ យ តម្លៃ

ធនាគារគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលតម្លៃវ ិនិយោគរបស់ខលួ្ន ដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យល�ើរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការមូល

និធិប្រចាំខែ។
ខ.

ហានិ ភ័ យ ការប្តូ រ រូ បិ យ ប័ ណ្ណ

សម្ព័ ន្ធ ធ នាគារនិ ង ធនាគារធ្វើ ប្រតិ បត្តិការជាចម្បងជាប្រាក់ ដុល្លា រអាមេរ ក
ិ

ដែលជារូបិ យ ប័ ណ្ណគោលរបស់ សម្ព័ ន្ធធនាគារ

និងធនាគារ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមិនមានហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណជាសារវន្តនោះទេ។
គ.

ហានិ ភ័ យ អត្រាការប្រាក់

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ គឺជាហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ដោយសារការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ល�ើទីផ្សារ។ កម្រិតការប្រាក់អាចក�ើនឡ�ើងឬថយចុះ អាស្រ័យទៅតាមបម្រែបម្រួលមិន
រ ំពឹងទុកនៃអត្រាការប្រាក់។ គណៈគ្រប់គ្រងធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំទៅល�ើភាពមិនស៊ីគ្នានៃអត្រាការប្រាក់។
តារាងខាងក្រោមនេះសង្ខេបពីហានិភ័យអត្រាការប្រាក់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារ។ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលតាមតាម
តម្លៃយោង ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមតម្លៃក្នុងកិច្ចសន្យាដ�ើមគ្រា ឬតាមកាលផុតកំណត់សង។
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គ.

ហានិភ័ យអត្រាការប្រាក់ (ត)

ហានិភ័យទីផ្សារ(ត)

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក

គម្លា តអត្រាការប្រាក់សរុប

(73,310,627)

(18,350,595)

(158,625,090)

(39,705,905)

(390,154)
(67,707,202)

(1,970,745)

(15,317,048)

(52,000,000)

(53,674,007)

(20,598,332)

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន

បំ ណុលផ្សេងៗ

(31,104,930)

 គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

(76,547,544)

(19,160,837)

(51,762,073)

-

(31,397,002)

(20,365,071)

32,601,236

-

752,951

31,848,285

-

-

3-12 ខែ

80,998,889

20,275,066

(257,194)

-

(257,194)

-

20,532,260

20,568

20,511,692

-

-

-

1-5 ឆ្នាំ

363,699,958

91,038,788

-

-

-

-

20,532,260

98,010

90,940,778

-

-

-

5ឆ្នាំ

(25,681,722)

(6,428,466)

(10,381,323)

(64,185)

(10,018,692)

(298,446)

3,952,857

170,575

-

-

-

3,782,282

ការប្រាក់

មិ នមាន

110,533,864

27,668,051

(183,781,799)

(2,425,084)

(77,588,268)

(103,768,447)

211,449,850

1,126,949

139,716,334

62,548,016

4,276,269

3,782,282

សរុប
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ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ង

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

28,001,297

837,796

134,750

27,866,547

-

-

1-3 ខែ

35,323,412

27,376,163

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

2,833,184

4,276,269

-

និ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារ

សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

សាច់ ប្រាក់ ក្នុងដៃ

1 ខែ

ល�ើ សពី

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013

(គិតជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក)

24.2

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

r)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM
2013
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គ.

ហានិភ័យ អត្រាការប្រាក់ (ត)

ហានិភ័យទីផ្សារ(ត)

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក

គម្លា តអត្រាការប្រាក់សរុប

73,931,474

18,506,001

(99,814,496)

(24,984,855)

(242,025)
(33,079,190)

(2,121,580)

(22,837,165)

(10,000,000)

(18,549,040)

(16,324,204)

(103,256)

8,094,335

37,055,041

(134,686,575)

(33,713,786)

(44,507,998)

-

(32,142,927)

(12,365,071)

10,794,212

-

311,644

10,482,568

-

-

3-12 ខែ

48,094,255

12,038,612

(5,000)

-

(5,000)

-

12,043,612

-

12,043,612

-

-

-

1-5 ឆ្នាំ

232,444,257

58,183,794

-

-

-

-

58,183,794

-

58,183,794

-

-

-

5ឆ្នាំ

(6,683,279)

(1,672,911)

(5,259,267)

(154,985)

(4,788,025)

(316,257)

3,586,356

143,881

-

-

-

3,442,475

ការប្រាក់

113,285,636

28,356,855

(101,400,495)

(2,518,590)

(76,097,321)

(22,784,584)

129,757,350

507,614

88,953,800

31,504,613

5,348,848

3,442,475

សរុប

FnaKar G eGc b‘Í \NþÚéqNa

បំ ណុលផ្សេងៗ

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន

 គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ង

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

-

255,247

7,839,088

-

-

363,733

18,159,503

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

13,182,957

និ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

5,348,848

-

1-3 ខែ

មិ នមាន

2013

សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារ

សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

សាច់ ប្រាក់ ក្នុងដៃ

1 ខែ

ល�ើ សពី

r)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ព័ន្ធធនាគារ
2012

(គិតជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក)

24.2

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

220
កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013
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គ.

ហានិភ័ យអត្រាការប្រាក់ (ត)

ហានិភ័យទីផ្សារ(ត)

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក

គម្លា តអត្រាការប្រាក់សរុប

(73,334,841)

(18,356,656)

(161,128,146)

(40,332,452)

(350,154)
(67,667,202)

(1,964,617)

(15,317,048)

(52,000,000)

(53,667,879)

(20,598,332)

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន

បំ ណុលផ្សេងៗ

(31,104,930)

 គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

(80,735,442)

(20,209,122)

(51,762,073)

-

(31,397,002)

(20,365,071)

31,552,951

-

752,951

30,800,000

-

-

3-12 ខែ

80,998,889

20,275,066

(257,194)

-

(257,194)

-

20,532,260

20,568

20,511,692

-

-

-

1-5 ឆ្នាំ

363,699,958

91,038,788

-

-

-

-

91,038,788

98,010

90,940,778

-

-

-

5ឆ្នាំ

(53,534,494)

(13,400,374)

(17,336,311)

(56,767)

(16,981,098)

(298,446)

3,935,937

153,754

-

-

-

3,782,183

ការប្រាក់

មិ នមាន

75,965,924

19,015,250

(190,690,659)

(2,371,538)

(84,550,674)

(103,768,447)

209,705,909

1,103,473

139,716,334

60,827,650

4,276,269

3,782,183

សរុប

FnaKar G eGc b‘Í \NþÚéqNa

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ង

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

27,334,750

831,141

134,750

27,200,000

-

-

1-3 ខែ

35,311,223

27,376,163

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

2,827,650

4,276,269

-

និ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារ

សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

សាច់ ប្រាក់ ក្នុងដៃ

1 ខែ

ល�ើ សពី

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ
2013

(គិតជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក)

24.2

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

r)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM
2013
221

24

គ.

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ (ត)

ហានិភ័យទីផ្សារ(ត)

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក

គម្លា តអត្រាការប្រាក់សរុប

73,849,784

18,485,553

(102,247,802)

(25,593,943)

(212,025)
(33,049,190)

(2,117,147)

(22,837,165)

(10,000,000)

(18,544,607)

(16,324,204)

(103,256)

7,455,247

37,030,160

(138,611,934)

(34,696,354)

(44,507,998)

-

(32,142,927)

(12,365,071)

9,811,644

-

311,644

9,500,000

-

-

3-12 ខែ

48,094,255

12,038,612

(5,000)

-

(5,000)

-

12,043,612

-

12,043,612

-

-

-

1-5 ឆ្នាំ

232,444,257

58,183,794

-

-

-

-

58,183,794

-

58,183,794

-

-

-

5ឆ្នាំ

(36,280,581)

(9,081,497)

(12,664,160)

(147,848)

(12,200,055)

(316,257)

3,582,663

140,527

-

-

-

3,442,136

ការប្រាក់

77,247,979

19,336,165

(108,770,955)

(2,477,020)

(83,509,351)

(22,784,584)

128,107,120

497,985

88,953,800

29,864,350

5,348,849

3,442,136

សរុប

FnaKar G eGc b‘Í \NþÚéqNa

បំ ណុលផ្សេងៗ

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន

 គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ង

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

-

255,247

7,200,000

-

-

357,458

18,159,503

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

13,164,350

និ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

5,348,849

-

1-3 ខែ

មិ នមាន

2013

សមតុ ល្យនិ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារ

សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

សាច់ ប្រាក់ ក្នុងដៃ

1 ខែ

ល�ើ សពី

r)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ
2012

(គិតជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក)

24.2

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

222
កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

24
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2013

223

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
24.3

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល គឺជាហានិភ័យដែលសម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារ មិនមានលទ្ធភាពបំពេញកាតព្វកិច្ច សងប្រាក់តាមកាល
កំណត់សង នៅពេលដែលអតិថិជនមកដកប្រាក់បញ្ញើ តម្រូវការសាច់ប្រាក់តាមការចុះកិច្ចសន្យា ឬលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញផ្សេងៗ ។
ក.

ដំ ណ�ើ រ ការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

គណៈគ្រប់គ្រងតាមដានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលក្នុងតារាងតុល្យការ និងគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្តុំ និងទិន្នន័យបំណុលដែលមាន

កាលកំណត់ ក៏ដូចជាបម្រែបម្រួលនៃអ្នកផ្ញើប្រាក់សំខាន់ៗ និងគម្រោងនៃការដកសាច់ប្រាក់របស់ពួកគេ។
ខ.

ដំ ណ�ើ រ ការផ្តល់ប្រភពទុ ន

ប្រភពទុ ន ចម្បងរបស់ សម្ព័ន្ធធ នាគារនិ ង ធនាគារ បានមកពីដ�ើ ម ទុន បានបង់ រ បស់ ភាគទុ និក ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារនិ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុផ្សេងៗ និ ង ប្រាក់ បញ្ញើ រ បស់ អ តិ ថិជ ន។ ប្រភពទុ ន ត្រូវ បានត្រួត ពិ និត ្យប្រចាំ ថ្ងៃយ៉ា ងទ�ៀងទាត់ តាមរយៈ

ការត្រួត ពិ និត ្យរបស់ គ ណៈគ្រប់ គ្រង ល�ើ កាលកំ ណ ត់ នៃប្រាក់ បញ្ញើ មានកាលកំ ណ ត់ ។
គ.

លំហូ រ សាច់ ប្រាក់ មិ ន និ ទ ស្សន៍ (Non-derivative cash flow)

តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីលហ
ំ រូ សាច់ប្រាក់មិនធ្វើអប្បហារ ដែលក�ើតឡ�ើងពីទ្រព្យសកមន
្ម ិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងកិចស
្ច ន្យា

ផ្សេងៗរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ដោយផ្អែកតាមកាលកំណត់ល�ើកិច្ចសន្យាដែលនៅសល់ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាង
តុល្យការ។

24

គ.

(24,057,897)
(96,111,299)

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

39,958,979

(152,259,274)

(38,112,459)

29,833,713

(390,154)
(67,946,172)

(1,970,745)

(15,424,428)

(52,131,590)

(64,016,876)

គម្លា តសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

បំ ណុលផ្សេងៗ

(30,626,536)

(31,419,595)

(51,755,201)

(12,954,994)

40,010,048

(52,965,042)

(64,185)

(32,360,612)

(20,540,245)

3-12 ខែ

182,942,851

45,792,954

46,066,815

(273,861)

-

(273,861)

-

1-5 ឆ្នាំ

398,553,640

99,763,114

99,763,114

-

-

-

-

5ឆ្នាំ

-

-

-

-

-

-

-

ការប្រាក់

មិ នមាន

281,370,718

70,430,718

255,632,669

(185,201,951)

(2,425,084)

(78,685,437)

(104,091,430)

សរុប

2013

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន

គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ង

1-3 ខែ

ល�ើ សពី

r)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ព័ន្ធធនាគារ
2013

1 ខែ

លំហូរសាច់ប្រាក់មិននិទស្សន៍ (Non-derivative cash flow) (ត)

ហានិភ័យទីផ្សារ(ត)

(គិតជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក)

24.2

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013
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គ.

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

គម្លា តសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

34,624,693

8,667,007

17,049,751

(87,336,503)

(21,861,453)

11,066,500

90,787
32,927,953

2,273,679
8,382,744

បំ ណុលផ្សេងៗ

22,837,165

10,000,000

5,689,553

419,512

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន

គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ង

1-3 ខែ

(54,166,559)

(13,558,588)

30,954,411

44,512,999

-

32,147,927

12,365,072

3-12 ខែ

(15,540,254)

(3,889,926)

11,532,750

15,422,676

-

15,422,676

-

1-5 ឆ្នាំ

239,266,159

59,891,404

59,891,404

-

-

-

-

5ឆ្នាំ

ល�ើ សពី

66,594,033

16,669,345

16,669,345

-

-

-

-

ការប្រាក់

មិ នមាន

183,328,295

45,889,436

147,135,807

101,246,372

2,364,467

76,097,321

22,784,584

សរុប

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ព័ន្ធធនាគារ
2012

1 ខែ

លំហូរសាច់ប្រាក់មិននិទស្សន៍ (Non-derivative cash flow) (ត)

ហានិភ័យទីផ្សារ(ត)

(គិតជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក)

24.2

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
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សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

គម្លា តសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

បំ ណុលផ្សេងៗ

(124,177,504)

(31,083,230)

39,946,691

(154,762,329)

(38,739,006)

29,167,166

(350,154)
(67,906,172)

(2,021,384)

(15,424,428)

(52,131,590)

(71,029,921)

(37,588,942)

(31,419,595)

(55,686,681)

(13,939,094)

38,961,763

(52,900,857)

-

(32,360,612)

(20,540,245)

3-12 ខែ

182,261,404

45,622,379

45,896,240

(273,861)

-

(273,861)

-

1-5 ឆ្នាំ

399,167,888

99,916,868

99,916,868

-

-

-

-

5ឆ្នាំ

-

-

-

-

-

-

-

ការប្រាក់

មិ នមាន

246,802,778

61,777,917

253,888,728

(192,110,811)

(2,371,538)

(85,647,843)

(104,091,430)

សរុប

2013

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន

គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ង

1-3 ខែ

ល�ើ សពី

r)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ
2013

1 ខែ

លំហូរសាច់ប្រាក់មិននិទស្សន៍ (Non-derivative cash flow) (ត)

ហានិភ័យទីផ្សារ(ត)

(គិតជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក)

24.2

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013
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1,271,213
5,078,496

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

17,027,451

(89,897,031)

(22,502,386)

10,425,566

90,787
32,927,952

2,235,143

22,837,165

10,000,000

15,756,238

13,101,583

419,512

គម្លា តសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

បំ ណុលផ្សេងៗ

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ អតិ ថិជន

គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ង

1-3 ខែ

(57,555,074)

(14,406,777)

30,106,222

44,512,999

-

32,147,927

12,365,072

3-12 ខែ

(15,540,254)

(3,889,926)

11,532,750

15,422,676

-

15,422,676

-

1-5 ឆ្នាំ

239,266,159

59,891,404

59,891,404

-

-

-

-

5ឆ្នាំ

ល�ើ សពី

99,875

25,000

25,000

-

-

-

-

ការប្រាក់

មិ នមាន

81,352,296

20,363,528

128,983,393

108,619,865

2,325,930

83,509,351

22,784,584

សរុប

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ
2012

1 ខែ

លំហូរសាច់ប្រាក់មិននិទស្សន៍ (Non-derivative cash flow) (ត)

ហានិភ័យទីផ្សារ(ត)

(គិតជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរិក)

24.2

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
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2013

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
 013

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
24.4

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
ហានិភយ
័ ប្រតិបត្កា
តិ រគឺជាហានិភយ
័ នៃការបាត់បង់ដែលបណ្តា លមកពីភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬបរាជ័យកងដំ
្នុ ណ�ើរការគ្រប់គ្រងផ្ទៃកង
្នុ កត្តា មនុស្ស

ឬកត្តា ប្រព័ន្ធ ឬហេតុការណ៍ខាងក្រៅ។ កត្តា ទាំងនេះរួមមានហានិភ័យខាងផ្នែកច្បាប់ ការអនុលោមតាមច្បាប់ គណនេយ្យ និងការក្លែងបន្លំ។
ធនាគារបានបង្កើតច្បាប់ និងនីតិវ ិធីផ្សេងៗ ដ�ើម្បីផ្តល់នូវការណែនាំដល់ផ្នែកប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ ស្តីពីរចនាសម្ព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង
ភាពចាំបាច់នៃមូលដ្ឋា នក្នុងការគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដ�ើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ប៉ា ន់ស្មា នតម្លៃ ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ប្រតិបត្កា
តិ ររបស់ខន។
គោលការណ៍គ្រប់គ្រងប្រព័នផ្
្ធ ក
ទៃ ង
និងការវាស់វែងដែលបានអនុវត្ត រួមមានការបង្កើតអាជ្ញា សម្រាប់ការចះុ ហត្ថលេខា
លួ្
្នុ

ការគ្រប់គ្រងប៉ា រ៉ា ម៉ែត្រក្នុងការកំណត់ប្រព័ន្ធ

តម្រូវការនៃបទប្បញ្ញតតិ្

នីតិវ ិធីធ្វើឲ្យមានប្រសិទភា
្ធ ព

និងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ។

និងការកត់ត្រាឯកសារ

ដ�ើម្បីធានានូវអនុលោមភាពទៅតាម

គោលការណ៍និងនីតិវ ិធីផ្សេងៗត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញតាមការ ិយបរ ិច្ឆេទ

ដោយពិចារណាទៅល�ើគោលដៅ និងយុទសា
្ធ ស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងតម្រូវការរបស់គោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ។
តួនាទីរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

គឺផល
្ត ់នូវការវាយតម្លៃឯករាជអំពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃគោលការណ៍

និងនីតិវ ិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ

ដ�ើម្បី បនយ
្ថ ហានិភ័យដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ។ ចំពោះការរកឃ�ើញណាមួយដែលក�ើតពីសវនកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យនេះ
គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខស
្ព ់របស់ធនាគារ និងគណៈកម្មា ធិការសវនកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេ នឹងត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទ�ៀតចំពោះការរកឃ�ើញនោះ។
24.5

តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតល
ុ ្យការ តម្លៃសមស្របនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្របស់
សម្ន
ព័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃ
ថុ
យោង។

តម្លៃសមស្របដែលបានប៉ា ន់ស្មា នគឺផ្អែកទៅល�ើវ ិធីសាស្រ្ត និងការសន្មតដូចខាងក្រោម៖
i.

សមតុ ល្យនិ ង ការដាក់ ប្រាក់ ន�ៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរ ញ្ញវ ត្ថុផ ្សេងៗ

តម្លៃសមស្របនៃសមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ដែលមានកាលកំណត់តិចជាងមួយឆ្នាំ
មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃយោងរបស់វា។
ii.

ឥណទាននិ ង បុ រេប្រទ ានអតិ ថិ ជន

ឥណទានដែលមានអត្រាថេរនិងមានកាលកំណត់សងនៅសល់រយៈពេលតិចជាងមួយឆ្នាំ

តម្លៃយោងរបស់វាជាទូទៅគឺមាន

តម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃសមស្របរបស់វា។
ចំពោះឥណទានដែលមានអត្រាថេរនិងមានកាលកំណត់សងនៅសល់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ឬល�ើសមួយឆ្នាំ តម្លៃសមស្របរបស់វា
ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មា នដោយធ្វើអប្បហារល�ើលហ
ំ រូ សាច់ប្រាក់រ ំពឹងទុកនាពេលអនាគត និងប្រើអត្រាឥណទានទីផ្សារដែលមានកាល
កំណត់សង និងហានិភ័យឥណទានប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។

កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ប្រាក់ ប ញ្ញើ រ បស់ធ នាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរ ញ្ញវ ត្ថុផ្សេងៗ និងប្រាក់បញ្ញើរ បស់អតិថិជន

តម្លៃសមស្របនៃប្រាក់បញ្ញើដែលត្រូវសងតាមតម្រូវការ (គណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំ) ឬប្រាក់បញ្ញើដែលមានកាលកំណត់

សងនៅសល់រយៈពេលតិចជាងមួយឆ្នាំ ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មា នថាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃយោងរបស់វា។ តម្លៃសមស្រប
នៃប្រាក់បញ្ញដែ
ើ លមានកាលកំណត់សង នៅសល់រយៈពេលល�ើសមួយឆ្នាំ ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មា នដោយផ្អែកតាមលំហរូ សាច់ប្រាក់
អប្បហារ និងប្រើអត្រាឥណទានទីផ្សារ ចំពោះប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ និងប្រាក់បញ្ញើរបស់
អតិថិជនស្រដ�ៀងគ្នា។

iv.

ទ្រព្យសកម្ម និ ង បំ ណុ លហិរ ញ្ញវ ត្ថុផ ្សេងៗ

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ត្រូវបានសន្មតថាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃសមស្របរបស់វា

ដោយសារគណនីទាំងនេះមិនមានតម្លៃប្រែប្រួលជាសារវន្តទៅតាមអត្រាទីផ្សារទេ។
24.6

ការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន

.
.
.

វត្វថុ ិស័យរបស់ធនាគារកងការគ្រប់
គ្រងដ�ើមទុន ដែលជាបញ្ញតទ
តិ្ ល
ូ ទ
ំ លា
ូ យជាង “មូលធន” នៅល�ើតារាងតុល្យការគឺ៖
្នុ
អនុលោមតាមតម្រូវការដ�ើមទន
ុ ដែលកំណត់ដោយធនាគារកណ្តា ល

ការពារលទ្ធភាពរបស់សម្ន
ព័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារកងការបន្ត
នរិ ន្តភាពអាជីវកម្ម ដ�ើម្បីឲ្យធនាគារអាចបន្តផល
្ត ផ
់ លប្រយោជន៍ដល់ភាគ
្នុ

ទន
ុ ក
ិ និងដល់ភាគីផ្សេងៗដែលពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ សម្ន
ព័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ និង
រក្សាមល
ូ ដ្ឋា នដ�ើមទន
ុ រ ឹងមាំដ�ម
ើ ្បីគាទ្រ
ំ ដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។

ធនាគារកណ្តា លតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាង
ំ អស់ត្រូវ៖ (i) រក្សាដ�ើមទុនអប្បបរមា (ii) រក្សាមូលនិធផ្ទា
ិ ល់សទ
ុ រ្ធ បស់ធនាគារយ៉ា ងហោចណាស់
ឲ្យស្មើនង
ឹ ដ�ើមទន
ុ អប្បបរមា និង (iii) អនុលោមតាមអនុបាតសាធនភាព និងអនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។
តារាងខាងក្រោមនេះសងេ្ខបអំពស
ី មាសធាតុដ�ើមទុនតាមច្បាប់របស់សម្ន
ព័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ៖

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដ�ើ មទុន

52,000,000

207,740,000

52,000,000

207,740,000

ចំ ណេញរក្សាទុ ក

(1,970,753)

(7,873,158)

(2,377,625)

(9,498,612)

(273,907)

(1,094,258)

(380,660)

(1,520,737)

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ដ�ើមទុនថ្នាក់ទី1

ដក៖ ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ដក៖ ឥណទានភាគីពាក់ ព័ន្ធ

(163,295)

(652,364)

-

-

49,592,045

198,120,220

49,241,715

196,720,651

1,384,369

5,530,554

897,190

3,584,274

50,976,414

203,650,774

50,138,905

200,304,925

ដ�ើមទុនថ្នាក់ទី2 (ដ�ើមទុនបំពេញបន្ថែម)
ិ នធនទូទៅ
សំ វធា
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កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
24.6

ការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន (ត)

2013

2012

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

ដុល្លា រអាមេរក
ិ

ពាន់ រ�ៀល

52,000,000

207,740,000

52,000,000

207,740,000

ចំ ណេញរក្សាទុ ក

(576,267)

(2,302,187)

(1,437,744)

(5,743,786)

ដក៖ ទ្រព្យសកម្មអរូបី

(273,907)

(1,094,258)

(380,660)

(1,520,737)

ដក៖ ឥណទានភាគីពាក់ ព័ន្ធ

(163,295)

(652,364)

-

-

50,986,531

203,691,191

50,181,596

200,475,477

1,384,369

5,530,554

897,190

3,584,274

(11,500,000)

(45,942,500)

(11,500,000)

(45,942,500)

40,870,900

163,279,245

39,578,786

158,117,251

ធនាគារ

ដ�ើមទុនថ្នាក់ទី1
ដ�ើ មទុ ន

ដ�ើមទុនថ្នាក់ទី2 (ដ�ើមទុនបំពេញបន្ថែម)
ិ នធនទូទៅ
សំ វធា
ដក៖ ការចូ លរួមដ�ើ មទុ នក្នុងធនាគារនិ ង
គ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

www.rhbgroup.com
facebook.com/RHBGroup
twitter.com/RHBGroup

ធនាគារអ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
អាគារលេខ 263 វ ិថីអង្គឌួង (វ ិថីលេខ 110)រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ (855)23992 833 ទូរសារលេខ (855)23991 822

