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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

មាតិការ
124 ការឈានដល់របស់យ�ើង
127 ព័ត៌មានអំពីធនាគារ

តា ញសាខារបស់យ�ើង
128 បណ្
តា រសាខាធនាគារ
134 មា៉ សីុន អេ ធី អឹម តាមបណ្

135 មា៉ សីុន អេ ធី អឹម តាមទីសាធរណៈ
136 សង្ខេបហរ ិញ្ញ វត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំ

137 សង្ខេបហរ ិញ្ញ វត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំផ្នែកសំខាន់នៃហរ ិញ្ញ វត្ថុ

138
140
141
142
149
150

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង
របាយការណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គណៈកម្មធិការគ្រប់គ្រង
របាយការណ៍អគ្គនាយក
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156 របាយការណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
159 របាយការណ៍សវនករឯករាជ

156

160 របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

165 របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម
169 កំណត់បង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

140
របាយការណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
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កម��ជា

�ៀមរាប
�ត់ដប
ំ ង

កំពង់ចាម
ភ��
ំ ញ
�

��ះសីហនុ
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

�រេ�ះជំ�នរបស់ធនា�រ អ �� ប៊�ឥណ����
�

ការឈានដល់

របស់យើង

�ើម�ី��យខ��នជាធនា�រពាណិជ��នមុខ��ក�ង����សកម��ជា
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

ពត៌មានទូរទៅអំពីធនាគារ
ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”) បានបង្កើតឡ�ើងនៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨ ដោយបានចុះបញ្ជី 

នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ហ�ើយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារកណ្
តា ល”) បានផ្តល់ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណដ�ើម្បីធ្វើប្រ

តិបត្តិការធនាគារនៅថ្ងៃទី 03 ខែតុលា ឆ្នាំ 2008។ ធនាគារគឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយ 
ធនាគារ RHB Bank Berhad ជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
ធនាគារធ្វើសកម្មភាពចម្បងក្នុងការផ្តល់សេវាធនាគារពាណិជ្ជជាច្រើនប្រភេទ នៅកម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុន អ អេច ប៊ី អូ អេស ខេ ឥណតូ្ ឆៃណា ស៊ីឃ្យូរ ីធី លីមីធីត គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយធនា

គារ និងត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយយោងទៅតាមអាជ្ញាប័ណ្ណលេខ  0352E/2010  ចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី16
ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ2010។ នៅថ្ងៃទី31 ខែមីនា ឆ្នាំ2014 ភាគទុនិករបស់ធនាគារបានអនុម័តការលក់ចេញទាំងស្រុង នៃក្រុមហ៊ុនបុត្រ
សម្ព័ន្ធរបស់ខលួនទៅឲ្យធនាគារ
្
RHB Investment Bank Berhad ហ�ើយនៅកាលបរ ិច្ឆេទរបាយការណ៍នេះ ធនាគារកំពុងរង់ចាំ

ការអនុម័តភាគហ៊ុនរបស់ខលួនតាមច្បាប់
្
បញ្ញ ត្តិ (សូមម�ើលកំណត់សម្គា ល់8) ។

សកម្មភាពចម្បងនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ រួមមាន ការធានាទិញមូលបត្រ ការជួញដូរមូលបត្រ និងការផ្តល់សេវា
ឈ្មួញកណ្
តា ល និងសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាវ ិនិយោគ។
ការ ិយាល័យចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស្ថិតនៅ អគារលេខ  263 វ ិថី ព្រះអង្គឌួង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រ 
កម្ពុជា។ ធនាគារមានសាខាទាំងអស់ចំនួន10សាខានៅរាជធានី និងបណ្
តា ខេត្តនានា។  សាខានៅរាជធានីភ្នំពេញមានទីតាំង

ស្ថិតនៅអគារការ ិយាល័យកណ្
តា ល អគារស៊ីធីម៉លអូឡាំពិក ស្ទឹងមានជ័យ ក្បាលថ្នល់ ពេទ្យលោកសង្ឃ និងទួលគោកហ�ើយ 
សាខានៅតាមបណ្
តា ខេត្តមានដូចជា ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តស�ៀមរាប និងខេត្តព្រះសីហនុ។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014 សម្ព័ន្ធធនាគារមានបុគ្គលិកចំនួន 196 នាក់ (2013 ៖ 180 នាក់)។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុម័តឲ្យចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនេះ នៅថ្ងៃទី26 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2015។
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បណ្តាញសាខារបស់យើង

ការិយាល័យកណ្តាល
ការ ិយាល័យកណ្
តា លទីតាង
ំ អគារលេខ 263 វ ិថីព្រះអង្គឌង
ួ (វ ិថី110) រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ទូរស័ព្ទលេខ (855) 23 992 833  ទូរសារលេខ (855) 23 991 822
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បណ្តាញសាខារបស់យើង

ទីស្នាក់ការកណ្តាល

ទីស្នាក់ការកណ្
តា លត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ត
ួ អាង រួមជាមួយបុគល
្គ 33នាក់។
ទីតាង
ំ អគារលេខ 263 វ ិថីព្រះអង្គឌង
ួ (វ ិថី110) រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ទរូ ស័ព្ទលេខ (855) 23 992 833  ទូរសារលេខ (855) 23 991 822

សាខា សីុធីម៉លអូឡាំពិក

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណាសាខាសីធ
ុ ម
ី ល
៉ អូឡាព
ំ ក
ិ  ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក ឆីវុ
ហាក់ រួមជាមួយបុគល
្គ 15នាក់។
ទីតាង
ំ ឡូតេិ៍ លខ អាបីអស
ឺ រីុ ូ ជា
៉ ន់ផ្ទាល់ដផ្
ី សារសីធ
ុ ម
ី ល
៉  វ ិថីមន
ុ ្នីរេត
៉ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ទរូ ស័ព្ទលេខ (855) 23 993 568  ទូរសារលេខ (855) 23 993 565

. 129 .

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

បណ្តាញសាខារបស់យើង

សាខា ស្ទឹងមានជ័យ

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណាសាខាសង
្ទឹ មានជ័យ ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក ព្រំ ពិសដ
ិ ្ឋ
រួមជាមួយបុគល
្គ 9នាក់។
ទីតាង
ំ វ ិថីមន
ុ ្នីរេ ៉ត (ផ្វលូ 217) កែងផ្វចាក់
សរា
ំ ម រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
លូ
ពុ
ទរូ ស័ព្ទលេខ (855) 23 969 228  ទូរសារលេខ (855) 23 969 231

សាខា ក្បាលថ្នល់

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណាសាខាក្បាលថ្នល់ ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក ញឹម បុរ ី
រួមជាមួយបុគល
្គ 9នាក់។
ទីតាង
ំ អគារលេខ 530អា - 530ប៊ី មហាវ ិថីមន
ុ វី ង្ស (កែងវ ិថី 271) រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ទរូ ស័ព្ទលេខ (855) 23 993 598  ទូរសារលេខ (855) 23 993 593
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បណ្តាញសាខារបស់យើង

សាខា ពេទ្យលោកសង្ឈ

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណាសាខាពេទ្យលោកសង្ឈ ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក ទ�ៀង

សុធារូ ៉ រួមជាមួយបុគល
្គ 11នាក់។

ទីតាង
ំ អគារលេខ 1 - 3 វ ិថី 271 រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ទរូ ស័ព្ទលេខ (855) 23 969 368  ទូរសារលេខ (855) 23 969 370

សាខា ទួលគោក

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណាសាខាទួលគោក ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក  ព្រំ  ហ៊ល
ុ
រួមជាមួយបុគល
្គ 11នាក់។
ទីតាង
ំ អគារលេខ 18សី គ
ុ ម
ី អល
៊ី ស៊ង
ុ (វ ិថី 289) រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ទរូ ស័ព្ទលេខ (855) 23 989 600  ទូរសារលេខ (855) 23 989 606
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បណ្តាញសាខារបស់យើង

សាខា កំពង់ចាម

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណាសាខាកំពង់ចាម ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក ញឹម ព្រលិត
រួមជាមួយបុគល
្គ 9នាក់។
ទីតាង
ំ អគារលេខ 41 ផ្វជាតិ
លេខ 7 េខតក
្ត ព
ំ ង់ចាម ប្រទេសកម្ជា។
លូ
ពុ
ទរូ ស័ព្ទលេខ (855) 42 942 811  ទូរសារលេខ (855) 42 942 899

សាខា បាត់ដំបង

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណាសាខាបាត់ដប
ំ ង ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក អិន
ុ ច័ន្ទណា 
រួមជាមួយបុគល
្គ 9នាក់។
ទីតាង
ំ អគារលេខ 1-3-5-7 វ ិថីេលខ 3 េខតបា
្ត ត់ដប
ំ ង ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ទរូ ស័ព្ទលេខ (855) 53 952 811  ទូរសារលេខ (855) 53 952 966
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បណ្តាញសាខារបស់យើង

សាខា សៀមរាប

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណាសាខាស�ៀមរាប ត្រូវបានដឹកនាំដោយ  អ្នកនាង ឃំុ សុធារ ី
រួមជាមួយបុគល
្គ 10នាក់។
ទីតាង
ំ អគារលេខ 12-14-16 ផ្វជាតិ
លេខ 6 េខត្តស�ៀមរាប ប្រទេសកម្ជា។
លូ
ពុ
ទរូ ស័ព្ទលេខ (855) 63 969 811  ទូរសារលេខ (855) 63 969 816

សាខា ព្រះសីហនុ

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណាសាខាព្រះសីហនុ ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក ឆឹម ច័នភា
្ទ រុម
រួមជាមួយបុគល
្គ 10នាក់។
ទីតាង
ំ អគារលេខ 129 ផ្វលូ 7 មករា េខត្តព្រះសីហនុ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ទរូ ស័ព្ទលេខ (855) 34 934 811  ទូរសារលេខ (855) 34 934 816
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ម៉ាសីុន េអ ធី អឹម តាមបណ្តារសាខាធនាគារ
តាមបណ្តារទីក្រុងភ្នំពេញ
ទីស្នាក់ការកណ្តាល

ិ ព្រះអង្គឌួង(វថី
ិ 110)រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
អគារលេខ 263វថី
ពុ
សាខា សីុធីម៉លអូឡាំពិក
ឡូតេិ៍ លខ អាបីអស
ឺ រីុ ូ ៉ ជាន់ផ្ទាល់ដផ្
ី សារសីធ
ុ ម
ី ល
៉  វ ិថីមន
ុ ្នីរេ ៉ត រាជធានី

ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
សាខា ស្ទឹងមានជ័យ

ិ មន
វថី
ុ ្នីរេត
៉ (ផ្វលូ 217) កែងផ្វចាក់
សរា
ំ មរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
លូ
ពុ
សាខា ក្បាលថ្នល់

អគារ 530អា - 530បេ៊ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
សាខា ពេទ្យលោកសង្ឃ

អគារ  1 - 3 ផ្វលេខ 271
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
លូ
ពុ
សាខា ទួលគោក

អគា 18ដេសេ និង អាអឺសន
ូ ្យ ផ្វលូ 289 រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

តាមបណ្តារខេត្ត
សាខា កំពង់ចាម

អគារ 41 ផ្វជាតិ
លេខ7 ខេត្តកព
ំ ង់ចាម ប្រទេសកម្ជា។
លូ
ពុ
សាខា បាត់ដំបង

អគារ 1-3-5-7 ផ្វជាតិ
លេខ3 ខេត្តបាត់ដប
ំ ង កម្ជា។
លូ
ពុ
សាខា សៀមរាប

អគារ 12-14-16 ផ្វជាតិ
លេខ6 ខេត្តស�ៀមរាប ប្រទេសកម្ជា។
លូ
ពុ
សាខា ព្រះសីហនុ

អគារ 129 ផ្វលេខ7 ខេត្តព្រះសី
ហនុ ប្រទេសកម្ជា។
លូ
ពុ
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ម៉ាសីុន េអ ធី អឹម តាមបណ្តារទីសាធារណៈ
តាមបណ្តារទីក្រុងភ្នំពេញ
ផ្សារទំនើបអីុអ៉ន

អគារ 132 ផ្វសុ
លូ ធារស រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ហ្វែរម៉ាខីត

អគារ 20 ផ្វលេខ 63
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
លូ
ពុ
ដាលីកាហ្វេ

អគារ 202 - 204 វ ិថីព្រះសីហនុ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ផ្លូវលេខ 271កែងផ្លូវ 488

ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ម៉ាយវិនដូ

ី វលេខ271
អគារលេខ 132 អាប៊ ផ
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
លូ្
ពុ
វិឡាស្ថាន វ៉ាន់ដា

ិ
អគារលេខ 216  -218មហាវថីម៉ៅសេទុង
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
អង់ទែនទួលគោក

ការាសសាំងសូគីមច
ិ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ធីខេ អាវេនញ៉ូ

អគារលេខ 80 ផ្វលេខ 315
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
លូ
ពុ
ភោជនីយដ្ឋានពោន៍ចិនតុន

ិ
អគារលេខ 44 -46មហាវថីសហព័ន្ធរុស្សី 
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ផ្សារទំនើបខេមបូឌា

អគារលេខ 1216 ផ្វ1986
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
លូ
ពុ

តាមបណ្តារខេត្ត
ផ្សារទំនើបឡាក់គី
វ ិថីសីុវថា
ុ  េខត្តស�ៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា។
ហ៊ុយ ម៉េង ផ្សារទំនើប 24ម៉ោង

អគារ 12 វ ិថីសីុវថា
ុ  េខត្តស�ៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា។
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សង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំ
កាលបរ ិចេ្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ

2014

2013

2012

2011

2010

ប្រាក់ចំណេញ / ខាតមុនបង់ពន្ធ

7,018,575

983,892

1,169,692

(619,698)

(848,551)

ប្រាក់ចំណេញ / ខាតក្រោយបង់ពន្ធ

5,454,706

861,477

1,092,237

(671,387)

(882,911)

ទ្រព្យសកម្មសរុប

349,086,028

242,126,972

159,340,990

110,328,478

71,814,924

ឥណទាន និងបុេរប្រទាន

213,613,796

139,716,334

88,953,800

56,970,766

27,527,065

ទ្រព្យអកម្មសរុប

292,207,589

190,703,239

108,778,735

72,858,460

33,673,519

ប្រាក់់បញ្ញេីអតិថិជន

138,791,735

84,550,674

83,509,351

54,223,842

32,398,740

ប្រាក់់បញ្ញេីសរុប

286,201,796

188,319,121

106,293,935

71,754,845

32,526,014

ដេីមទុន

52,000,000

52,000,000

52,000,000

40,000,000

40,000,000

មូលនិធិម្ចា ស់ហ៊ុន

56,878,439

51,423,733

50,562,255

37,470,018

38,141,405

    បុរេប្រទានសរុប

0.49

3.01

0.00

0.30

0.34

ការបង្វិលចំណូលល�ើទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ

1.56

0.36

0.69

(0.61)

(1.23)

ការបង្វិលចំណូលល�ើមូលនិធិម្ចា ស់ហ៊ុន

9.59

1.68

2.16

(1.79)

(2.31)

155.79

169.29

107.60

106.28

85.94

75.55

76.01

84.53

80.32

85.61

លទ្ធផលប្រតិបត្តិការ (ប្រាក់ដុល្លារ)

ទិន្នន័យតារាងតុល្យការ (ប្រាក់ដុល្លារ)

លទ្ធផលប្រតិបត្តិការ (ភាគរយ)
ឥណទានមិនដំណេីរការធ�ៀបនឹងឥណទាន និង

អនុបាតឥណទានធ�ៀបនឹងប្រាក់បញ្ញេីអតិថិជន
អនុបាតឥណទានធ�ៀបនឹងប្រាក់បញ្ញេី
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

សង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំ
ផ្នែកសំខាន់នៃហិរញ្ញវត្ថុ

��ព�� សកម�សរុប

��ក
� ច
់ �
ំ
ញ
� / �តមុនបង់ពន�

(��ក
� ដ
់ �
ុ រ� )

2010

71,814,924

2011

2012

110,328,478 159,340,990

2013

2014

2012

242,126,972 349,086,028

2010

2011

2012

88,953,800

2013

139,716,334

2014

2012

7,018,575

2011

1,092,237

2010

(882,911)

2014

2010

32,526,014

2011

71,754,845

2012

106,293,935

មូលនិធ�
ិ ស
� ហ
់ ន
ុ៊
(��ក
� ដ
់ �
ុ រ� )

2013

2014

188,319,121 286,201,796
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2014

5,454,706

2011

(��ក
� ដ
់ �
ុ រ� )

213,613,796

2013

861,477

(671,387)

��ក
� ប
់ ��ស
ើ រុប

(��ក
� ដ
់ �
ុ រ� )

56,970,766

983,892

(��ក
� ដ
់ �
ុ រ� )

(619,698)

ឥណ�ន និងបុ��
� �
� ន

2010

2013

1,169,692
(848,551)

27,527,065

��ក
� ច
់ �
ំ
ញ
� / �ត��យ
� បង់ពន�

(��ក
� ដ
់ �
ុ រ� )

2010

38,141,405

2011

37,470,018

2012

50,562,255

2013

51,423,733

2014

56,878,439

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង
��ុម��ឹក��ភិ�ល

គណៈក���ធិ�រ
ផលិតផល និងសកម��ពថ�ី

គណៈក���ធិ�រ
�ភ�រ និង�រ��ង�ំង

គណៈក���ធិ�រ
សវនកម�

គណៈក���ធិ�រ
��ប់��ង�និភ័យ

អភិ�ល��តិបតិ���
��ុម�ជីវកម�អន�រ�តិ
ធ��រ អ េអច ប៊���ុប

អគ��យក

�យក���ក��តិបតិ��រ

និងជំនួយ�រ��តិបតិ��រ

បេច�កវិទ្យាព័តម
៌ ានវិទ្យា

�យក���កសវនករ���ក�ង

�យក���ក��ប់��ង�និភ័យ

�យក���កហិរ��វត�� និង
យុទ�����

�យក���កធន�នមនុស�� និង
បណ��ះប���ល

សវនករៃផ�កង
�

អនុវេលមតមច្បោប់

ហរិពវ� ត�� និងរដ�បាល

្របតិបតិ�ធនធានមនុស្ស,
�បាក់សំណង និងអត�្របេយាជន៍
និង្របាក់េបវត្ស

្រគប់្រគងហនិភយ
័

យុទស
� ្រស� វិភាគ និង
រតនគារ

្រកុមជំនស
ួ

បទប្បព�ត� ិ និង
្រគប់្រគងរបាយករណ៍
គណេនយ្យហរិពវ� ត��
រដ�បាល
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េ្រជីសេរីស និង
បណ��ះបណ�ាលបុគ�លិក
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

អគ��យករង

�យក���កហរ���វត��

�យក���កអភិវឌ��ន៍ផលិតផល
និងទំ�ក់ទំនងទីផ��រ

�យក���ក��ជីវកម�

វាយតៃម�ឥណទាន

អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល

ឥណទានទូរស័ពច
� ល័ត

រដ�បាលឥណទាន

ទំនាក់ទំនងទីផ្សោរ

សជីវកម� និងសអជីវកម�

�គប់�គង និង

លករយ និងអតិថជ
ិ ន

�តួតពិនិត្យឥណទាន

ជំនញ
ួ ករែផ�កលក់
ហរិពប
� ្បទាន

ករដក់្របាក់
ឥណទន
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

របាយការណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា  យ�ើ ង ខ្ញុំមានមោទនភាពទនិ ង ក្តីសោមនស្សរ ក
ី រាយ 
យ៉ា ងអនេកប្បការ កងការបង្
ហា ញជូនអតិថជ
ិ ននូវលទ្ធផលប្រចាំឆ្នា2
ំ 014 ជាមួយនិងភាពរ ីកចំរ� ើន
្នុ
យ៉ាងកត់សគា
ំ ល់ ប�ើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នធនាគារយ�ើងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងបរ ិយាកាសប្រកួតប្រជែង

ពីបណ្
តា
ធនាគារពាណិជ្ជដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន 35ធនាគារដទៃទ�ៀតនៅក្នុងប្រទេស
កម្ពុជាក៏ដោយ។
ប្រាក់ចំនេញមុនបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំមានការក�ើនចំនួន 6លានដុល្លា រអាមេរ ិក ដែលក�ើនឡ�ើងពី

1លាន ដុល្លា រអាមេរ ិក ក្នុងឆ្នាំ 2013 ដល់ 7លានដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុងឆ្នាំ 2014។ ចំណែកឯ
ទ្រព្យសកម្មសរុបឥណទាន និងបុរេប្រទានសរុប និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ធនាគារក៏

បានកត់សំគាល់ ផងដែរថាអត្រានីមួយៗ បានក�ើនឡ�ើង 44ភាគរយ 55ភាគរយ និង64ភាគរយ 

ស្មើនិង 1.4 ទៅ 2ដងនៃការរ ីក ចំរ� ើនរបស់ឧស្សាហកម្ម។

ធនាគារកំ ពុង ត្រូវ បានពង្រីកខ្លួននៅទូទាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយប�ើ កសាខាទី 10

ស្ថិតនៅក្នុង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី 21 ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ2014
កន្លងទៅនេះ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណោ្ណះ ធនាគារបានដាក់បន្ថែមម៉ា ស៊ីនអេ  ធី អឹម ចំនួន
៥កន្លែងទ�ៀតនៅក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់តំរវូ ការអោយមានភាពប្រស�ើរជាងមុន។
ធនាគារយ�ើងខ្ញុំបានខិតខំ បន្ត ទ�ៀតក្នុងការពង្រីកសក្តានុពលដ�ើម្បីធានាថាអតិថិជនទទួល

បានបទពិសោធន៏ល្អ

និងភាពងាយ  ស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារយ�ើងខ្ញុំ
ព្រមទាំង ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៏ពីសេវាប្រកប ដោយភាពល្អឥតខ្ចោះ និងតាមការរ ំពឹងទុក
របស់អតិថិជនតាមរយៈសាខាទាំង 10 និងម៉ា ស៊ីន អេ  ធី អឹម ចំនួន25កន្លែងទូទាំងព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជា។
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របាយការណ៍
ធនាគារ អ ហ
េអច
ិរញ្ញប៊
វី ត្ថ
ឥណ្ត
ុប្រចា
ូៃឆណា
ំឆ្នាំ 2014 របាយការណ៍
ធនាគារ អ
ហេអច
ិរញ្ញវប៊
ត្ថី ុប
ឥណ្ត
្រចាូៃំឆ
ឆណា
្នាំ 2014

របាយការណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
ប្រទេសកម្ពុជាបានកត់ត្រា អត្រាក�ើនឡ�ើងនៃផលិតផលក្នុងស្រុក សរុប
ក�ើនឡ�ើងល�ើសពី 7ភាគរយ គិតចាប់ពី ឆ្នា2
ំ 012 ដល់ឆ្នា2
ំ 014។ អត្រាអតិ

ផរណាស្ត
ថិ នៅក្រោម5ភាគរយ កងអំ
នា ក
ំ នង
្ល មក។ ដ�ើម្ស
បី ត
ថិ្ កង
្នុ ឡងពេល5ឆ្
ុ
្នុ
ចំនោម “Olympians of Growth” សំរាប់ 20ឆ្នាក
ំ ន្លងមកនេះ ប្រទេសកម្ជារ
ំពឹង
ពុ
ទុកថាការវ ិនិយោគនឹងបន្តក�ើនឡ�ើងកងឆ្
្នុ នា ំ 2015។

ប្រទេសកម្ជានឹ
ងទទួលបានឱកាសពាណិជក
្ជ ម្ម នង
ិ ឱកាសការងារបន្ថែម
ពុ
ទ�ៀតនៅពេលដែរ ប្រទេសកម្ជាចូ
លសមាហរណកម្មអាស៊ា ននៅបំណាច់ឆ្នាំ
ពុ

ខាងមុខនេះ។ ប�ើទោះបីជាការប្រកួត ប្រជែងកងការធ្វ
ស
ើ មាហរណកម្មយ៉ាង
្នុ

ការឆ្ពោះទៅមុខ

ណាក៏ដោយក៏វ ិស័យសេដ្ឋកច
ិ ន្ច ៅតែត្រូវបានគេរ ំពឹងទុកថា មានការក�ើនឡ�ើង

7ភាគរយ នៅកងឆ្
ំ 015 ដោយមានវ ិស័យទេសចរណ៍ ពាណិជក
្ជ ម្ម សណ
ំ ង់
្នុ នា 2
និងវ ិស័យកាត់ដេរនៅតែជាវ ិស័យចំបងកងការជួ
យអោយប្រទេសមានភាព
្នុ
រ ីកចំរ� ើន។ ការអភិវឌ្ឍន៏របស់ប្រទេសកំពង
ុ តែមានភាពប្រស�ើរឡ�ើងដោយសារ
តែវ ិស័យសេដ្ឋកច
ិ ផ្ច ្សេងៗក៏ បានក�ើនឡ�ើងទនម
្ទឹ គ្នា ដូច្នេះការពឹងផ្អែកទៅល�ើ

វ ិស័យសេដ្ឋកច
ិ ច
្ច ប
ំ ងៗ ត្រូវបានកាត់បន្ថយបនច
្តិ ម្តងៗ។

ធនាគារយ�ើងខ្ញុំមានឆន្ទៈនិងស្មារតីមុតមំាក្នុងការបនន
្ត ូវសកមភា
្ម ពជំរញ
ុ
អោយប្រទេសកម្ជាមាន
ភាពអភិ
វ
ឌ្ឍន៏
ទ
ៅ
មុ
ខ
ជានិ
ច
្ច
និ
ង
ដ�ើ
ម
្បីអោយក្លាយ
ពុ
ជាធនាគារនាំមខ
ុ ផ្ក
នែ សេវាកមហ
្ម រិ ញ្ញវត្ចំ
ំ 020 ខាងមុខនេះ។
ថុ រះុ  នៅកងឆ្
្នុ នា 2

ដោយយោងតាមបទពិសោធន៍រយៈពេល 100ឆ្នាំ និងជាធនាគារកង
្នុ ស្រុក
ដំបង
ូ បង្អសន់ ៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី យ�ើងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែង និងប្តេជ្ញាផ្តល់ជន
ូ

សេវាកមដ
្ម ល
៏ ្អ និងផលិតផលជាច្រើន ដែលជួបនវូ តំរវូ ការរបស់អតិថជ
ិ ន

នាសម័យកាលថ្មីខាងមុខនេះ។

ជាមួយនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែរស្មើនឹង 73ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិក នៅទូទាង
ំ
10ប្រទេស យ�ើងខ្ញុំមាន ជំន�ឿចិតថា
្ត ក្រុមធនាគារយ�ើងខ្ញុំនឹងបនដ
្ត ណ�
ំ ើ រទៅ

កាន់ “IGNITE 2017” ដែរបានដាក់អោយ  អនុវតកា
្ត លពីឆ្នាក
ំ នង
្ល មក និង
នាំមកនវូ ភាពជោគជ័យមកដល់ក្រុមធនាគារ ព្រមទាំងធនាគារ អ អេច ប៊ី
ឥណតូ្ ឆៃណាផងដែរ។

ដោយសមស្របនឹងសេចកប
្តី ង
៉ ប្រាថ្នា របស់យ�ើងខ្ញុំមិនមានការព្រមព្រៀង

ក្នុងកិចអ
្ច ភិបាលដូចដែរ ក្រុមធនាគារបានអនុវត្តនៅអភិបាលកិចដែ
្ច រមាន
ស្តងដា
់ រខ្ពស់ និងការអនុវត្តច្បាប់បានខ្ជា ប់ខន
្ន ងការ
ជួ្ និងភាពប្រុងប្រយ័តក
្នុ
គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យទេ។ មិ នថានៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មមានភាពស្មុគស្មាញ
យ៉ា ងណាក៏ដោយ ក៏យ�ើងខ្ញុំនៅតែគោរពតាមការស្នើសរុំ បស់នយ
ិ តករ និង

គោលនយោបាយ និងដំណ�ើរការផ្ទៃកងរបស់
យ�ើងខ្ញុំអោយមានប្រសិទភា
្ធ ព
្នុ

បំផត
ុ ។ ក្រុមធនាគារទទួលបាននវូ “The Assets Platinum Corporate

Awards” កងប្រទេសម៉ាឡេស៊
 ល�
ី គ
ើ ណ
ុ ភាពដែរក្រុមធនាគារ យ�ើងខ្ញុំទទួល
្នុ
បាន។ នៅកងក្រុ
មធនាគារ ពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លា ង
ំ ដោយធនាគារ
្នុ
យ�ើងខ្ញុំ ស្ត
ថិ កងស
ង
្ត
ដា
់
រដែរយ�ើ
ង
ខ្ញុំបានធ្វ
ក
ើ
ន
ង
្ល
មក។
្នុ

ខារូឌីន អាម៉ាត

របាយការណ៍ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
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គណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

1. Tuan Haji Khairuddin Ahmad, Independent Non-Executive Chairman
2. Mr. Choong Tuck Oon, Independent Non-executive Director
3. Mr. Foo San Kan, Independent Non-executive Director
4. Mr. Leong Yeng Kit, Independent Non-executive Director
5. Mr. U Chen Hock, Non-independent Non-executive Director
6. Mr. Lim Loong Seng, Non-independent Executive Director

គណៈកម្មាធិការ
សវនកម្ម

1. Mr. Foo San Kan, Chairman
2. Mr. Leong Yeng Kit
3. Mr. Choong Tuck Oon
4. Mr. Lim Loong Seng

គណៈកម្មាធិការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

1. Tuan Haji Khairuddin Ahmad, Chairman
2. Mr. Foo San Kan
3. Mr. Choong Tuck Oon

គណៈកម្មាធិការ
លាភការ និងការតែងតាំង

1. Mr. Choong Tuck Oon, Chairman
2. Tuan Haji Khairuddin Ahmad
3. Mr. Leong Yeng Kit

គណៈកម្មាធិការ
ផលិតផល និងសកម្មភាពថ្មី

1. Tuan Haji Khairuddin Ahmad, Chairman
2. Mr. Choong Tuck Oon
3. Mr. Leong Yeng Kit
4. Mr. Foo San Kan
5. Mr. U Chen Hock
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ទួន ហាជី ខារូឌីន ប៊ីន អាម៉ាត
(មានអាយុ 72ឆ្នា ំ)

ប្រធានក្រុមបឹក្សាភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

ទួន ហាជី ខារូឌីន ប៊ីន អាម៉ាត
“ហាជី ខារូឌីន” ត្រូវបាន

តែងតាំងជាប្រធានក្រុមពឹក្សាភិបាលឯក
រាជ្យ មិនប្រតិបតិ្ត របស់ធនាគារ

អ អេ ច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា នៅថ្ងៃ ទី 6 ខែ
មិថុនា ឆ្នាំ2013។

លោកក៏ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ

គ្រប់គ្រង ហានិភ័យ និង ជាប្រធាន
គណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនិង

ផលិតផលថ្មីព្រមទាំងជាសមាជិក នៃ
គណៈកម្មាធិការលាភការ និង
ការ តែងតាំង ផង ដែរ។

ហាជី ខារូឌីន បានចាប់ផ្តើមអាជីបនៅក្នុងវ ិស័យធនាគារ និងធ្លា ប់ មាន

ហាជី ខារូឌីន ក៏ជាអភិបាលធនាគារ RHB Bank Berhad, ក្រុមហ៊ុន

N.A.,Southern Bank, Bank of Commerce Berhad និង Arab Malaysian

Management Sdn Bhd (ដែលពីមុនមានឈ្មោះថា RHB Investment

បទពិសោធន៍បំរ� ើការនៅធនាគារជាច្រើនដូចជានៅធនាគារ

Citibank

Finance Berhad។ លោកបានចូលរួមវគ្គគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៅសាលា

Columbia Business School ក្នុងទីក្ រុងញ៉ូយក សហរដ្ឋអាមេរ ិច ។

RHB OSK Indochina Securities Limited និង ក្រុមហ៊ុន RHB Asset
Management Sdn Bhd)។
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សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ជុង ត័ក អ៊ុន

(មានអាយុ 55ឆ្នា ំ)

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបតិ្ត

លោក ជុង ត័ក អ៊ុន

“លោក ជុង” ត្រូវបាន

តែងតាំងជាអភិបាលឯករាជ្យមិនប
ប្រតិបត្តិ បស់ធនាគារ

អ អេ ច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា នៅថ្ងៃ

ទី6 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2013។ លោក

ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលាភការ
និងការ តែងតាំង ជាសមាជិក នៃ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ជាសមាជិក នៃគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
ហេីយក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ
សកម្មភាពនិងផលិតផលថ្មី។

លោក ជុង ទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរ ិញ្ញ បត្រ វ ិទ្យាសាស្រ្តពីសាកល

លោកក៏បានធ្វេីការសគ្ម័ ្រចិត្តអោយអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាល ដែលក្នុងនោះ

ពីវ ិទ្យាស្ថា ន Asia Institute of Technology និង សញ្ញាបត្រ Executive

មីក្រូហរ ិញ្ញ វត្ថុ ក្រៅប្រទេសឥណតូ្ េនស៊ី ដែលជាគំរោង របស់ភ្នាក់ងារ

និងពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Singapore Management University។

តំបន់អាស៊ប៉ា
ី ស៊ហ
ី ច
្វិ របស់មល
ូ និធអ
ិ ភិរក្សអនរ្ត ជាតិ។ លោក   បានបំរ� ើការ

វ ិទ្យាល័យ University of Malay សញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្ក
នែ វ ិទ្យាសាស្រ្ត

មានសកមភា
្ម ពជាច្រេីនដូចជា ការបង្កើត Bank-to-Banks សំរាប់គ្រឹះស្ថា ន

Diploma in Directorship ពីវ ិទ្យាស្ថា ន Singapore Institution of Directors

ជំនយ
ួ អន្តរជាតិ និងអភិវឌ្ឍយុទសា
្ធ ស្រ្តការរ ីចំេរ ីនសំរាប់ 11 ប្រទេស នៅកង
្នុ
េអាយក្រុមហ៊ុន Petronas រយៈពេល 7 ឆ្នាំ ក្នុងមុខងារជាច្រើនចាប់ពីថ្នាក់

លោក ជុង មានបទពិសោធន៍ជាង 23ឆ្នា ំ ជាសហកម្មសិទ្ធករជាន់ខ្ពស់

ប្រតិបតិ្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ។

រហត
ូ ដល់ពេលលោកចូលនិវត្តនន៍ ៅឆ្នា2
ំ 010។ លោកមានបទពិសោ ធន៍កង
្នុ

លោក ជុង ក៏ជាសមាជិកអភិបាលរបស់ធនាគារ RHB Bank Berhad,

Financial Services Asia-Pacific Practice នៅក្នុងក្ រុមហ៊ុន Accenture
ការដឹកនាំមខ
ុ ជំនញ
ួ និងការផ្លាស់បរប្រព័
នព
្ធ ត៌មានវ ិទ្យា (IT Transformation)
តូ្
ការរលាំយក្រុមហ៊ន
ុ បញ្ចូលគ្នា និងការកាន់កាប់ (Mergers and Acquisitions)

និងការគ្រប់គ្រងហានិភយអោយក្
័
រុមហ៊ន
ុ ធំៗេច្រីនជាង 20 ទាំងនៅកងស្រុ
ក
្នុ
នៅក្នុងតំ បន់ និ ងគ្រឹះស្ថា នហរញ្ញ វត្ថុសកលនៅក្នុង តំ បន់ អាស៊ា ន
និងអាស៊ីខាងជ�ើងដែលក្នុងនោះរួមមាន គំនិតផ្តួចផ្តេីមការធ្វេីការរួម

គ្នា

ធនាគារ RHB Islamic Bank Berhad, ក្រុមហ៊ុន RHB OSK Indochina

Securities Limited និង ក្រុមហ៊ុន RHB Private Equity Holding Snd
Bhd។ លោកក៏ជា

របស់ធនាគារជាច្រេីននៅក្នុងស្រុក។ លោកក៏មានបទពិសោធន៍

ផ្នែកប្រេងនិងឧស្ម័ន ទូរគមនាគមន៍ និងឧស្សាហកម្មការផ្គត់ផ្គង់េសវា
សាធារណៈ។
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NTUC Income Insurance Cooperative Singapore។
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ហ៊្វូ សាន កាន

(មានអាយុ 66ឆ្នា ំ)

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបតិ្ត

លោ ក ហ៊្វូ សាន កាន
“លោ ក ហ៊្វូ” ត្រូវបាន

តែងតាំងជាអភិបាលឯករាជ្យមិន
ប្រតិបត្តិ បស់ធនាគារ

អ អេ ច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា នៅថ្ងៃ ទី18
ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2008។ គាត់គឺជា

ប្រធានគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
និងជាសមាជិក

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ
សកម្មភាព និងផលិតផល។

លោក ហ៊្វូ ត្រូវ បានតែងតាំ ង ជាអភិ បាលឯករាជ្យមិ នប្រតិ បត្តិ រ បស់
ធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅថ្ងៃ ទី18 ខែ កក្កដា ឆ្នា ំ2008។

លោក ហ៊្វូ  ជាសមាជិកនៃ វ ិទ្យាស្ថា ន Malaysian Institute of Certified

Public Accountants និងជាសមាជិកនៃ វ ិទ្យាស្ថា ន Institute of Chartered

ធិការគ្រប់គ្រង ហានិភ័យ ព្រ មទាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសកម្ម

Accountants នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស និងវែល ព្រមទាំងវ ិទ្យាស្ថា ន
Chartered Tax Institute របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរ។

លោក ហ៊្វូ ធ្លា ប់ជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Ernst & Young ប្រចាំប្រទេស

មានក្រុមហ៊ុន RHB OSK Indochina Securities Limited, RHB Trustees

លោ កជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម និងជាសមាជិកគណៈកម្មា
ភាពនិងផលិតផលថ្មី។

លោក ហ៊្វូ ក៏ជាសមាជិ កអភិ បាលនៃក្រុមហ៊ុនសាធារណៈមួ យចំ នួនរួម

ម៉ាឡេស៊ី ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997 ដល់ 2002 មុនពេលលោ  កចូលនិវត្តន៍

Berhad, Malaysia Trustee Berhad, OSK Holdings Berhad, OSK

អាជី ព ជាអ្ន ក ជំ នា ញគណនេយ្យដោយក្នុ ងរយៈពេល 4 ឆ្នាដ
ំ ប
ំ ង
ូ លោក

Holdings Berhad, Allianz Malaysia Berhad, Allianz General

បានចូលបំរ� ើការអោយក្រុមហ៊ន
ុ
Ernst & Young ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

Berhad។

ពីអាជីពគណនេយ្យករ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង 34 ឆ្នាំ នៅក្នុង

បានបំរេ ីនៅ ចក្រភពអង់គេ្លសនិងរយៈពេល 30 ឆ្នាំចុងក្រោយលោក
ភាគខាងក�ើតនិងខាងលិច

ក្នុងមុខងារជាច្រើនផ្សេងគ្នា
។ លោក
បានទទួលសញ្ញាបត្រ  Chartered Accountant ពីវ ិទ្យាស្ថា នគណនេ 

Property Holdings Berhad, Symphony House Berhad, PJ Development
InsuranceCompany (Malaysia) Berhad ព្រមទាំង Allianz Life Insurance

យ្យកររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
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សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ឡ័ង យ៉េង គីត

(មានអាយុ 41ឆ្នា ំ)

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបតិ្ត

លោក ឡ័ង យ៉េង គីត
“លោ ក ឡ័ង” ជា

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបតិ្ត
របស់ធនាគារ។ លោកត្រូវ

បានតែងតាំង ជាអភិបាលរបស់ធនាគារ
នៅថ្ងៃ ទី18 ខែ កក្កដា ឆ្នា 2
ំ 008។
លោក ជាសមាជិកគណៈ

កម្មាធិការលាភការនិងការតែងតាំង

ជាសមាជិក គណៈកម្មាធិការសកម្មភាព
និងផលិតផលិតថ្មី និង

ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម។

ិ យាល័ យ  University of
លោក ឡ័ ង បានបញ្ច ប់ កា រសិ ក្ សាពី សា កលវ ទ្

Buckingdom ប្រទេសអង់គេ្លសកងកំ
ំ 995។ លោក ចូលបំរ� ើ�
្នុ រ ិត LL.B កងឆ្
្នុ នា 1
ការជាគណៈមេធាវ ី Malaysia Bar ក្នុង ឆ្នាំ1998 និងជាសហកម្មសិទ្ធ

ិ ័ យច្ បាប់  លោ កមានបទពិ សោ ធន៍ ច្រើ ន ទាក់ ទ ង នឹ ង ច្បាប់
ក្នុ ង វ ស
រដ្ឋ ប ្បវេណី និ ង ពាណិ ជ្ជ ក ម្មដែលផ្តោ តទៅល�ើ ទ្រព្យសកម្ម និ ង ការ
ទូទាត់ប្រមូលបំណុលធនាគារឯកទេស និងចំណូ លទូរគមនាគមន៍ភាព

ករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Leong Yeng Kit & Co នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេ 
ស៊ី ព្រមទាំងជាសហកម្មសិទ្ធករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសវនកម្មនិងសាជីវក

ខកខាននៃ  ការសងបំណុល (ក្ស័យធន ការទទួលយកអចលនវត្ថុ 
(Receivership) និងសន្ទនីយភាព (Liquidation) វ ិស័យធនាគារនិង

លោកមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងសាជីវកម្មការផ្រទេ កមស
្ម ទ
ិ សា
្ធ ជីវកម្ម 

លោក ឡ័ ង ក៏ មានតួ នាទី ជាសមាជិ ក អភិ បា លរបស់ ក្រុមហ៊ុ នចំ នួន 6

ហ៊ុនគ្នា

សង្គ ម ទៅល�ើ សា ជី វ កម្ម និ ង បញ្
ហា  ច្បាប់ ដែ លពាក់ ព័ ន្ធ ។  លោក ក៏ ជា

ម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ Baker Tilly MA Audit Ltd ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ។

ធនាគារ ធនាគារសំរាប់អតិថជ
ិ ន ច្បាប់ពាណិជក
្ជ មក
្ម ងនោះរួមមានការច
ល
ូ  
្នុ
(Joint-Ventures)

និងការកាន់កាប់

ការរលាំយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា

(Take-overs)

(Merger)

ការស្តាររចនាសមព័ន្ធសាជីវកម្ម 

ការចរចា និងផ្តល់ យោប ល់សាជីវកម្ម  ការទទួលសិទ្ធិនាំចូលផ្តាច់មុខ 
ពាណិ ជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រ  ព្យ ភ្នា ក់ងារ និងការចែ 
កចាយបន្ត ទូរគមនាគមន៍ ICT និង E-Commerce និង ច្បាប់សាងសង់។

លោក ឡ័ង ក៏ជាអ្នកផ្តល់យោបល់េលីស្លា កសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម  ការគូរ

ហិរញ្ញ វត្ថុ ស�ើបអង្កេតទៅល�ើការក្លែងបន្លំ។

ទាំ ង នៅក្នុ ង ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និ ង ប្រទេសកម្ពុ ជានិ ង ផ្តល់ កា រប្រឹក្សា

បរធនបាល (Trustee) របស់អង្គភាពមនុស្សធម៌ដែល បានចុះបញ្ញីមួយ

ចំនន
ួ និងជា សមាជិកមួយរប
ូ នៃក្រុមព្រឹក្សាភិបាល របស់ក្រុមហ៊ន
ុ Rotary

Club of Petaling Java, The Kiwanis Club of Bukit Kiara និង The
National KidneyFoundation ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរ។

ប្លង់ឧស្សាហកម្ម  ពាក្យស្នើសំុការចុះបញ្ជីបា៉តង់ ស្លា កសញ្ញា  ពាណិ
ជ្ជកម្ម 

ការរចនាប្លង់ឧស្សាហកម្ម ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងយុត្តា
ធិការផ្សេងៗ
ភាពម្ចា ស់ដីនិងអ្នកជួលដីសិទ្ធិ ក្នុងការបេីកអាជីវកម្ម 

Trusts and Wills។
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

យូ ឈិង ហុក

(មានអាយុ 58ឆ្នា ំ)

អភិបាលឯករាជ្យមិនប្រតិបតិ្ត

លោក យូ ឈិង ហុក

“លោក យូ” ត្រូវបានតែងតាំង

ជាអភិបាលមិនឯករាជ្យមិនប្រតិបត្តិ

នៃ ធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា
នៅថ្ងៃ ទី05 ខែ មករា

ឆ្នា ំ2012។ លោកក៏ជាសមាជិកនៃ
គណៈកម្មាធិការ

សកម្មភាពនិងផលិតផលថ្មី។

នាពេលបច្ចុប្បន្នលោកជាអភិបាលប្រតិបតិ្តនៃអាជីវកម្មអន្តរជាតិរបស់
របស់ធនាគារ RHB Bank Berhad ។ លោកបានបំរ� ើការជានាយកប្រតិបត្តិ 
/ អភិបាលប្រតិបតិន្ត ៃ  ធនាគារ OSK Investment Bank Berhad (OSKIB)

ចាប់ពី ថៃ្ង18 ខែ មករា ឆ្នាំ 2011 រហូតដល់ ខែមេសា ឆ្នាំ2013។

មុនពេលត្រូវបានតែ ងតាំងជានាយកប្រតិបតិ្ត លោក យូ ជាសមាជិកនៃ   
ក្រុមគណៈគ្រប់គ្រង់ជាន់ខ្ពស់នៃ ធនាគារ OSKIB ដែលមានមុខតំណែង

ជាអគ្គនាយកធនាគារ។ លោកបានចូលបំរ� ើនៅធនាគារ OSKIB នៅខែ

HSBC នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ា ន់និងហុងកុង។ គាត់បានចាប់ផ្តើម
អាជីពក្នុងវ ិស័យធនាគារ តាំងពីឆ្នាំ 1980 ដែលពេលនោះលោកបំរ� ើជា

សិ ក្ខា កាមបណ្តុះបណ្
តា ល។ ក្នុងអំ ឡុងពេល30ឆ្នាំ លោកកាន់ តំណែង
និង ទទួ លខុ សត្រូវពី ការងារជាច្រើ ននៅក្នុងតំ បន់ ដែលធ�ើ្វអោយលោក

ទទួលបាននវូ បទពិសោធន៍យ៉ា ងទល
ូ ទ
ំ លា
ូ យខាងផែ្នកធនាគារសាជីវកម្ម 
ពាណិជ្ជកម្ម និងបុគ្គល។

សីហា ឆ្នាំ2010 បន្ទា ប់ពីទទួលបានភាពល្បីល្បាយក្នុងអាជីព ពីធនាគារ

. 147 .

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លីម លូង សេង
(មានអាយុ 60ឆ្នា ំ)
អគ្គនាយក

លោក លីម លូងសេង

(លោក លីម) ត្រូវបានតែង

តាំងជា អគ្គនាយក នៃ ធនាគារ អ អេ
ច ប៊ី ឥណ្ឆៃណា
តូ

នៅថ្ងៃ ទី 6 ខែ មិថុនា ឆ្នា ំ2013។
ហេីយ លោកក៏ជា

អភិបាលមិនឯករាជ្យប្រតិបតិ្ត នៃ
ក្រុមហ៊ុនមូលប័ត្រ

RHB OSK Securities Limited
និងជាសមាជិកកម្មាធិការសវនកម្ម
ផងដែរ។

ិ ្ញ ប័ណ បត្រ  ផ្នែ ក កសិ ក ម្មនិង បានបញ្ច ប់
លោក លី ម ទទួ លបានវ ញ

ិ ល័ យ 
ការសិ ក្ សាថ្នាក់ ប រ ញ្
ិ ញា បត្រ  ផ្នែ ក ជំ នួញ កសិ ក ម្ម  ពី សា កលវ ឡា

Univerdisy Putra Malyasia។ គាត់ បានទទួ លបានពានរង្វាន់  មេដាយ 
មាស SEARCA និ ង ពានរង្វា ន់ មេដាយមាសពី Harvard Business

Alumni Club Malaysia នៅក្នុ ងឆ្នា ំ 1 986។ លោកក៏ ទ ទួ ល បានបរ ញ្
ិ ញា 
ិ
បត្រថ្នា ក់ អ នុ ប ណ្ឌិ តផ្នែ ក ពាណិ ជ្ជ ក ម្ម អ ន្ត រ ជាតិ ពី សា កលវ ឡា
ល័ យ
University of Sunderland ចក្រភពអង់ គ្លេ ស។ លោកក៏ ជា សមាជិ ក

ិ
នៃវ ឡា
ស្ថា នធនាគារប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និ ង មានអាជ្ញា ប័ ណ្ណ ជួ ញ ដូ រ

ធនាគារ និ ងនៅតាមបណ្
តា ញសាខានានា ដែលជាអាជី ពចុ ងក្រោយ 
របស់ លោ ក។

លោក លី ម បានចូល បំ រ� កា
ើ រអោយ ធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
(ដែលពី មុនស្គា ល់ ថាជា OSK Indochina Bank Limited) ជាអគ្គនា យក
ក្នុងឆ្នាំ2008។ លោ កជាស្ថា ប និ ក ដែ លបានបង្កើតធនាគារ អ អេ ច
ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណានេះឡ�ើ ងនៅក្នុងខែ តុ លា ឆ្នា ំ 2008 ហ�ើ យបានពង្រីក

សាខា ចំ នួន 10 កន្លែងចាប់ តាំង ពី ឆ្នា ំ2009 ដល់ ឆ្នា ំ2014។ បច្ចុប្បន្ន 

ដែលចេញដោយគណៈកម្ម កា រមូ ល ប័ ត្រកម្ពុជា។

ធនាគារមាន សាខាចំ នួន 10 ទូ ទាំង ប្រទេសកម្ពុជា។

លោក លី ម មានបទពិ សោ ធន៍ កា រងារជាង 33 ឆ្នាំ  ដោយ មានបទ

លោ ក ត្រូវ បា ន តែ ង តាំ ង ជា ស មា ជិ ក ក្រុម ព្រឹក្ សា ភិ បា ល រ ប ស់
ធនាគារ អ អេ  ចប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណានៅថ្ងៃ ទី 6 ខែ មិ ថុនា ឆ្នាំ2013។

ិ ័ យ ឧស្សាហកម្ម ហិ រ ញវត្ថុ ។ លោក
ពិ សោ ធន៍ ជា ង 31ឆ្នាំ ន ៅក្នុ ង វ ស
លីម មាន បទពិសោធន៍យ៉ា ងច្រេីនពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ធនាគារសាជីវកម្ម មុខជំ នួញ

និ ងអតិ ថិជន ទាំ ង នៅក្នុ ងសាខា និ ង ការ យា
ិ ល័ យកណ្
តា លដូច ជា
ផ្នែកប្រតិ បត្តិការ ធនាគារគោលនយោបាយ និ ងប្រតិ បត្តិការ ឥណទាន
ការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យ ឥណទាន ផ្នែកលក់ និងទី ផ្សារ និ ងការអភិ វឌ្ឍន៍

មុ ខជំ នួញ និ ងផលិ តផល និ ងជាគណៈគ្រប់ គ្រងជាន់ ខ្ពស់ នៃគ្រឹះស្ថា ន

ហិ រញ្ញ វត្ថុឈានមុ ខគេ  ក្នុ ង ប្រទេសម៉ាឡេ  ស៊ី។  លោកជានាយកនៃ
នាយកដ្ឋា នប្រិតបត្តិ កា រធនាគារដែល ទទួ ល បន្ទុក រាល់ ប្រតិ ប ត្តិ ការ
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ដំ ណ�ើរការនៅក្នុ ងខែមិ ថុនា ឆ្នា ំ2014។
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គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង
គណៈកម្មាធិការ
គ្រប់គ្រង

1. Mr. Lim Loong Seng, Chairman
2. Mr. Thoo Kim Seng
3. Mr. Cheong Kim Soon, Simon
4. Mr. Chua Thiam Yew
5. Mr. Yong Ching San
6. Mr. Om Visal

គណៈកម្មាធិការ
ឥណទាន

1. Mr. U Chen Hock, Chairman
2. Mr. Lim Loong Seng
3. Mr. Thoo Kim Seng
4. Mr. Cheong Kim Soon, Simon
5. Mr. Om Visal

គណៈកម្មាធិការ
គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងបំណល
ុ

1. Mr. U Chen Hock, Chairman
2. Mr. Lim Loong Seng
3. Mr. Thoo Kim Seng
4. Mr. Cheong Kim Soon, Simon
5. Mr. Chua Thiam Yew
6. Mr. Yong Ching San
7. Mr. Om Visal

គណៈកម្មាធិការ
គ្រប់គ្រងសវនកម្ម

1. Mr. U Chen Hock, Chairman
2. Mr. Lim Loong Seng
3. Mr. Thoo Kim Seng
4. Puan Rogayah Abu Bakar
5. Mr. Adrien Lim Tian Eu
6. Mr. Cheong Kim Soon, Simon
7. Mr. Chua Thiam Yew
8. Mr. Yong Ching San
9. Mr. Om Visal
10. Mr. Meung Samnang
11. Mr. Chhim Sareth
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របាយការណ៍អគ្គនាយក

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
យ�ើងខ្ញុំបានធ្វដ
ើ ណ�
ំ ើ រអស់រយៈពេលជាង៦ឆ្នាម
ំ កហ�ើយកងបរ
ិយាកាសភាពប្រកួតប្រជែង យ៉ាងយុតធ
្តិ ម៌។ ធនាគារ អ អេច
្នុ
ី
ប៊ ឥណតូ្ ឆៃណា  លីមត
ិ ធីត (ដែរតទៅហៅថា ធនាគារ) បានរ ីកលូតលាស់ខ្លា ង
ំ ឡ�ើងៗ ចាប់តាង
ំ ពីពេលចាប់ផ្ម
ើត ដំណ�ើរ

ការអាជីវកម្ម។ ផ្តម
ើ ពី សាខាតែមួយគត់នៅកងឆ្
មានសាខាចំនន
ួ 10 និងម៉ា សន
៊ី ATM
្នុ នា ំ 2008 រហូតដល់ពេលបចប្បន្ន
្ចុ

ចំនន
ួ
25 ដាក់បរ�
ំ ើតាមតំរវូ ការរបស់អតិថជ
ិ នទូទាង
ំ ប្រទេសកម្ជា។ ដោយមានការគាំ
ទ្រពីអតិថជ
ិ ន និងកិចខ
្ច ប្រឹ
ំ ងប្រែង
ពុ
់ វូ សញ្ញាវ ិជ្ជមានដ�ើម្បីជយ
ួ អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកច
ិ ក
្ច ម្ជា
បច
ប្បន
យ
្ន
�ើ
ង
ខ្ញុំនិ
ង
ខឹ
ត
ខំ
ព
ង្រីកខ្ន
របស់ធនាគារយ�ើងខ្ញុំបាន បន្តផ្តលន
្ចុ
ពុ
លួ

ព្រមទាំងបង្កត
ើ ផលិតផល និងសេវាកម្មអោយកាន់តែទូលទ
ំ លា
ូ យទៅអតិថជ
ិ នគ្រប់តប
ំ ន់នៅទទា
ូ ង
ំ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ធនាគារយ�ើងខ្ញុំរ ីកលត
ូ លាស់ខ្លា ង
ំ អស់រយៈកាលជាង 6ឆ្នាំ កងវ
្នុ ិស័យធនាគារប�ើយោងទៅតាម ទ្រព្យសកម្មសរុបឥណទាន
និង បុរេប្រទានសរុប និង ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន និងដំណ�ើរការផ្សេងៗទ�ៀតមានស្ថេរភាពល្អប្រស�រើ ដែរបានបង្ហាញ

នៅក្នុងតារាងតុ ល្យការនិ ងទទួ លបានផ្តល់ នូវទំ នុកចិ ត្តដល់ អតិ ថិជនតាមបទពិ សោធន៏ ដែលបានទទួ លកន្លងមក។
ដ�ើ ម ្បីឆ្ពោះទៅមុ ខ ជានិ ច្ច ធនាគារយ�ើ ង ខ្ញុំនិ ង ខឹ ត ខំ ប ន្តប្រឹងប្រែងបំ ពេ ញការងារ ព្រមទាំ ងអោយតំ លៃខ្ព ស់ ទៅកាន់

អតិថិជនយ�ើងខ្ញុំ  និងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនានា ដែរកំពង
ុ ពួតដៃគ្នាជាមួយនិងនិយករដ�ើម្បីក្លាយជាធនាគារមួយដែរនាំមខគេន
ុ
ៅ
កងប្រទេសកម្
ជា។
្នុ
ពុ

ដ�ើម្បីបង្ហាញនូវសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទៅកាន់អតិថជ
ិ ន និងអ្នកពាក់ពន្ធ័ដែលបានជួយគាំទ្រធនាគារយ�ើងខ្ញុំរហត
ូ ដល់សព្វ 
ថ្ងៃនេះ ធនាគារយ�ើងខ្ញុំបានរ�ៀបចំពធ
ិ ល�
ី ៀងសាយភាជន៏ “Appreciation Dinner” នៅថ្ងៃទី 01 ខែតុលា ឆ្នា2
ំ 014 ដោយមានការ

ចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ ក្រុមធនាគារ និងបានការអញ្ជ ញ
ើ ចូលរួមពីសណា
ំ
ក់នយ
ិ តករ ដៃគូរពាណិជក
្ជ ម្ម និង

អតិថជ
ិ នដែរបានវត្តមាននៅកងកម្ម
វ ិធី ដ�ម
ើ ្បីថ្ង
លែ អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលពួកគាត់បានដ�ើរតួរយ៉ាងសំខាន់នៅភាព
្នុ
ជោគជ័យកងរយៈពេល6ឆ្
នា ក
ំ ន្លងមក។
្នុ

ជាមួយនិងបរ ិយាកាសសេដ្ឋកច
ិ ន្ច ៅកម្ជានិ
ងអត្រាកំណ�ើននៅល�ើ 7% បានធ្វអោយ
ើ
ធនាគារយ�ើងខ្ញុំមានទំនក
ុ ចិតក
្ត ងការ
ពុ
្នុ

ផ្តល់ជន
ូ នូវមហិចតា
្ឆ របស់ក្រុមធនាគារដ�ើម្បីក្លាយខ្នជាធនាគារដែរមានឥទ
ព
្ធិ លនៅកងតំ
លួ
្នុ បន់អាស៊ា ន។
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របាយការណ៍
ធនាគារ អ ហ
េអច
ិរញ្ញប៊
វី ត្ថ
ឥណ្ត
ុប្រចា
ូៃឆណា
ំឆ្នាំ 2014 របាយការណ៍
ធនាគារ អ
ហេអច
ិរញ្ញវប៊
ត្ថី ុប
ឥណ្ត
្រចាូៃំឆ
ឆណា
្នាំ 2014

របាយការណ៍អគ្គនាយក

លទ្ធផលឆ្នាំ 2014

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

នៅក្នុងឆ្នាំ2014 ធនាគារបានសំរេចបាននូវប្រាក់ចំណូលដោយគួរអោយ 
កត់សំគាល់។ ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធបានក�ើនឡ�ើងពី 1លានដុល្លា
អាមេរ ិចនៅក្នុងឆ្នាំ2013 ទៅ7លានដុល្លា អាមេរ ិចនៅក្នុងឆ្នាំ2014។ អនុ

ចំនុចសំខាន់ដែលធ្វើអោយការបំពេញការងារបានល្អនោះគឺតែងតែពាក់
ព័នន
្ធ ិងធនធានមនុស្ស។ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណាពិតជាមានសំ

ណាងដែរមានក្រុមការងារដែរជួយជំរញ
ុ អោយអង្គភាពឆ្ពោះទៅមុខជានិ

បាតប្រាក់ចំណេញពីមូលធនសរុបបានលូតលាស់ពី 4,7ដង ទៅដល់

ច្ចស្របតាមគោលបំនង និងទស្សនៈវ ិស័យ  និងគោលជំហរក្នុងការអភិវ
ឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។ ក្រុមធនាគារយ�ើងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមប្រកាសថា

2014។

of Choice”។ យ�ើងខ្ញុំនិងបន្តគ្រប់គ្រងតំណែងនេះដ�ើម្ធា
បី នាបានក្នុងការ
ី
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សរបស់ធនាគារ អ អេច ប៊ ឥណតូ្ ឆៃណាដែរត្រៀម

9,59% នៅក្នុងឆ្នាំ2014។ ទ្រព្យសកម្មសរុបបានក�ើនឡ�ើងពី44% ពីឆ្នាំ
2013 ស្មើនិង 349,1លានដុល្លា អាមេរ ិច នៃទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងចុងឆ្នាំ

ឥណទាន និង បុរេប្រទានសរុបក�ើនឡ�ើងពី 73,9លានដុល្លា អាមេរ ិច

ដល់ 139,7លានដុល្លា អាមេរ ិចនៅឆ្នាំ 2013 រហូតដល់ 213,6លាន

ដុល្លា អាមេរ ិចក្នុងឆ្នាំ 2014។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ប្រាក់បញ្ញើរសរុបក�ើន

ឡ�ើងពី188,3លានដុល្លា អាមេរ ិចនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 ដល់ 286,3លាន

ដុល្លា អាមេរ ិចក្នុងឆ្នាំ

2014 ដែរក�ើនឡ�ើងបន្ថែមស្មើនិង

ដុល្លា អាមេរ ិច ឬស្មើនិង 52%។

97,9លាន

ខ្លួនរួចរាល់ដ�ើម្បីប្រឈមនិងការប្រកួតប្រជែងនាពេលអនាគត។

ក្រុមធនាគា អ អេច ប៊ី បានកំពង
ុ ផ្តល់សេវាកមហ
្ម រ ិញ្ញវត្អស់
រយៈកាលជាង
ថុ

100ឆ្នាម
ំ កហ�ើយនោះ យ�ើងខ្ញុំពិតជាថ្ង
លែ អំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅកង
្នុ
ការជួយគាំទ្ររបស់អក
្ន និងសំលង
ឹ ម�ើលទៅមុខនឹងបនគា
្ត ទ្រ អោយ 
ំ
អាជីវក
ម្មរបស់យ�ើងលូតលាស់ទៅមុខបន្តទ�ៀត។ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា 
យ�ើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរ ីករាយបំផត
ុ  ប�ើសន
ិ ជាលោកអក
្ន អនុញ្ញាត

សកម្មភាពសង្គម
នៅពេលដែរអាជី វ កម្ម រ បស់ យ �ើ ង ខ្ញុំកំ ពុ ង តែដំ ណ�ើ រការ ធនាគារ

ធនាគារយ�ើងខ្ញុំធ្លា ប់ទទួលបាននូវពាន់រង្វាន់ “Grand Award for Employer

អោយយ�ើងខ្ញុំនៅបំរ� ើលោកអ្នក100ឆ្នានំ ៅកងប្រទេសកម្
ជា។
្នុ
ពុ
អ

អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា  យ�ើងខ្ញុំក៏បានចូលរួមកងសកម្ម
ភាពសង្គមជាច្រើន
្នុ
ផងដែរ។ ធនាគារយ�ើងខ្ញុំរួមគ្នាជាមួយ  ធនាគារ អ អេច ប៊ី សឹង្ហបុរ ី

បានបង្កើតការប្រកួតដណ្តើ មពាន់រង្វាន់បាល់ទាត់ “Singapore Cup”
ដោយទទួលបានការឧបត្តម្ថពីខួបទី10 របស់ ធនាគារ អ អេច ប៊ី សឹង្ហបុរ ី

ិ ័ យ កី ឡា បាល់ ទា ត់ ន ៅកម្ពុ ជានិ ង
ក្នុ ងគោលបំ ណ ងដ�ើ ម ្បី អ ភិ វ ឌ្ឍន៍ វ ស
ការ ប្រកួតបាល់ទាត់នៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។
បន្ថែមពីនេះទៅទ�ៀត នៅក្នុងខែកញ្ញា  កម្មវ ិធីហ្វឹកហាត់បាល់ទាត់សំ
រាប់ កុ មា របានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូ ល រួម ពី កុ មា រកម្ពុ ជាដែរមាន

លីម លូង សេង
អគ្គនាយក

ទេពកោសល្យខាងវ ិស័យកីឡាបាល់ទាត់ចំនួនជិត100នាក់។ ធនាគារ

បានធ្វើការបរ ិច្ចាគអោយទៅមូលនិធី Indochina Starfish Foundation

ិ យ័ កីឡាបាល់ ទាត់ ដ�ើម្បីកុមារកម្ពុជា។
ដែរជាមូ លនិ ធិជួយអភិ វឌ្ឍន៍ វស
ធនាគារក៏ មិនបញ្ឈប់ បំណងក្នុងការចូលរួមចំ នែកនេះផងដែរនៅក្នុងឆ្

នាំ2015។
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

សមាសភាពរបស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់
លោក លីមលុងសេង
អគ្គនាយក

លោក

លីម

ទទួលបានវ ិញ្ញ ប័ណបត្រ  ផ្នែកកសិកម្មនិងបានបញ្ចប់

ការសិក្សាថ្នាក់បរ ិញ្ញាបត្រ 

ផ្នែកជំនួញកសិកម្ម ពីសាកលវ ិឡាល័យ Univerdisy Putra Malyasia។ គាត់បានទទួលបានពានរង្វាន់

មេដាយ  មាស SEARCA និងពានរង្វាន់មេដាយមាសពី Harvard Business Alumni Club Ma-

laysia នៅក្នុងឆ្នា ំ1986។ លោកក៏ទទួលបានបរ ិញ្ញា  បត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរ
ជាតិពីសាកលវ ិឡាល័យ  University of Sunderland ចក្រភពអង់គ្លេស។ លោកក៏ជាសមាជិក

នៃវ ិឡាស្ថា នធនាគារប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណជួញដូរ ដែលចេញដោយគណៈកម្មការ

មូលប័ត្រកម្ពុជា។

លោក លីម មានបទពិសោធន៍ការងារជាង 33 ឆ្នាំ ដោយមានបទ ពិសោធន៍ជាង 31ឆ្នាំនៅក្នុង

វ ិស័យឧស្សាហកមហ
្ម រិ ញវត្។ លោក
លីម មាន បទពិសោធន៍យ៉ា ងច្រេីនពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ធនាគារសាជីវកម្ម 
ថុ
មុខជំនួញ និងអតិថិជន ទាំងនៅក្នុងសាខា និងការ ិយាល័យកណ្
តា លដូចជា ផ្នែកប្រតិបត្តិការ

ធនាគារគោលនយោបាយ 

និងប្រតិបត្តិការ

ឥណទាន

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 

ឥណទាន

ផ្នែកលក់និងទីផ្សារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ មុខជំនួញ និងផលិតផល និងជាគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

នៃគ្រឹះស្ថា ន ហិរញ្ញ វត្ថុឈានមុខគេ  ក្នុង ប្រទេសម៉ាឡេ  ស៊ី។ លោកជានាយកនៃនាយកដ្ឋា ន
ប្រិតបត្តិការធនាគារដែល ទទួលបន្ទុក រាល់ប្រតិបត្តិការ ធនាគារ និងនៅតាមបណ្
តា ញសាខានានា

ដែលជាអាជីពចុងក្រោយ របស់លោក។

េលាក ធូ គីម សេង
អគ្គនាយករង

លោក ធូ  មកកាន់មុខដំណែលក្នុង ខែេមសា ឆ្នាំ2015 និងបច្ចុប្បន្នគាត់ជាអគ្គនាយកនៃ  ធនាគារ
អ អេ ច ប៊ីឥណតូ្ ឆៃណា។ លោកមានបទពិសោ  ធន៍ និងចំណេះដឹងខ្ពស់ក្នុងឧស្សាហកម សេវាកម្ម
ធនាគារជាង 27ឆ្នាំ ដែលក្នុងនេាះ  រួមមានបទពិសោធន៍ សាអាជីវកម្ម  ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

និ ង ឥណទាន។ ក្នុ ងខែមិ ថុ នា ឆ្នាំ 2 005 លោកកាន់ ផ ្នែ ក ឥណទាន នៅក្រុម សាជី វ កម្ម ធ នាគារនៃ 
សម្ព័ន្ធធំ អ េអច ប៊ី។ បច្ចុប្បន្នលោកបានបញ្ចប់ថ្នា ក់អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលអាជីវកម្មផ្នែកទីផ្សារ។

លោកបានទទួលស្គា ល់ គណ
ុ ភាពអប់រជាំ មួយនឹង សញ្ញាបត្រ  ឥណទានវជ្ជា ជីវៈ ពី Asian Institute
of Chartered Banker (ែដលពីមុនស្គា ល់ជា Institute Bank-Bank Malaysia) ក្នុងឆ្នាំ2004។
លោកថែមទាំ ង ជាអ្ន ក សម្របសម្រួល ការបញ្
ជា ក់ លេី កា រវាយតម្លៃលេី ឥណទាន ពី OMEGA

Performance សហរដអា្ឋ មេ រកិ និងទទួលស្គា ល់ជាអ្នកគ្រ ប់គ្រ ងវជ្ជា ជីវៈប្រតិបត្តិគ្រូបង្វឹក ដោយ 
Cambride Association of Managers។
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េលាក ចុង គឹមស៊ូន, សាយម៉ន
នាយក ផែ្នក ប្រតិបតិ្តការ

លោក សាយម៉ន បានចូលបំរេ ី ជាមួយធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅ ខែ កញ្ញា ឆា្ន ំ 2008 ជានា

យកផែ្នកប្រតិបតិកា
្ត ររហត
ូ ដល់ពេលបចប្បន
។
្ន  លោកបានបំេរ ីការអោយស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្កំ
្ចុ
ថុ ពូលមួយចំនួន
របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលជាង 26ឆ្នាំ ដែលធេ្វីអោយលោកកេីនឡេីងឋានៈ និងមាន បទ
ពិសោធន៍ធំទូលាយនៅក្នុងផ្នែកប្រតិបតិ្តការធនាគារ។ លោកបានដឹងនាំពាណិជ្ជកម្មនិងគំនិត ផ្តួច
ផ្ើត ម កែលម្អដំណេីរការបច្ចេកទេសធនាគារក៏ ដូ ច ជាការស្រាវជ្រាវនិ ងការអភិ វឌ្ឍន៍ ។ គាត់ ធ្លា ប់ ជា

ិ ី ។ លោក សាយម៉ នបាន
នាយកផ្នែកអនុ វត្តគំ រោងនិ ងអភិ វឌ្ឍន៍ ដំណេីរការពាណិជ្ជកម្ម  និ ងនិ តិវធ

បពា្ចប់ការសិក្សាពីកិតិយ្តសសញ្ញាប័ត្របញ្
ចា ប់ការសិក្សាឆ្នាំ1981 ហេីយបានទៅបនកា
្ត រសិក្សានៅក្នុង
សាកលវ ិឡាល័យ York ប្រទេសកាណាដា។

េលាក យ៉ុង ឆឹងសាន
នាយកផែ្នកឥណទាន

លេាក យុង
៉ បានចូលរួមជាមួយ  ធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅែខ វ ិចកា
្ឆិ ឆ្នា2
ំ 010 ហេីយបចប្បន្ន 
្ចុ
ិស័
លេាកជានាយកផ្ក
នែ ឥណទាន។ គាត់មានបទពិេសាធន៍កងវ
យ
ធនាគាររយៈពេល
29ឆ្
នា ំ និង2ឆ្នា នំ ៅកង
្នុ
្នុ
ស្ថា បនរដ្ឋ និងជាអក
្ន ផ្តល់យេាបល់ ផ្ក
នែ បណ្តុះបណ្
តា លមួយ។ លេាកមានបទពិេសាធន៍ខ្ពស់កងធនាគារ
្នុ

ពាណិជ្ជកម្មបានបំេរការទាំ
ី
ងសាខា និងការយាល័
ិ
យកណ្
តា លកងផ្
នែកឥណទានប្រតិបតិការអភិ
្ត
វឌ្ឍន៍ សាជីវកម្ម 
្នុ
និងបណ្តុះបណ្
តា ល។ លោកបានបពា្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវ ិឡាយាល័យ  Greenwich សហរដអា្ឋមេរ ិក

ជាមួយនឹងបរ ិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅ ឆ្នា2
ំ 007 ។ លោកក៏បានសម្រេចផែនការផ្នែកហរ ិញ្ញវត្ថុ 
វ ិញ្ញាបនបត្រពីសមាគមរ�ៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្របស់
ប្រទេសមា៉ ឡេសុក
ី ងឆ្
ថុ
្នុ នា 2ំ 006។

េលាក ឈ័រ ត៉ាមយីវ

នាយក ផែ្នក ហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្រ្ត
លោក ឈ័ រ បានចូលរួមជាមួយ ធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅែខ ឧសភា ឆ្នា2
ំ 014 ហេីយបចប្បន្ន 
្ចុ

លេាកជានាយកផ្ក
នែ ហិរញ្ញវត្ថុ  និងយុទសា
្ធ ស្រ្ត។ លោកមានបទពិសោធន៍ច្រន
ើ ជាង 13ឆ្នា េ
ំ លីផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុ 

ហ�ើយលោកមានបទពិសោធន៍លេផី ្ក
នែ សវនកម្ម  ចាត់ចែងដេីមទុន គ្រប់គ្រងហរ ិញ្ញវត្ថុ  រាយការណ៍ហរ ិញ្ញវត្ថុ 
ពន្ធ និងយុទសា
្ធ ស្រ្តអាជីវកម្ម។ លោកបានបពា្ចប់ការសិក្សាពី Association of Charted Accountants
(ACCA) ពីច្រកភពអង់គេ្លសនៅឆ្នា 2
ំ 006។ ហ�ើយលោកក៏បានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពី

សកលវ ិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេសអូស្រ្តាលី។
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េលាក ឪម វិសាល

នាយកផែ្នកទីផ្សារ និងសាអាជីវកម្ម
លោក វ ិសាល បានចូលបរេ ីអោ យ ធនាគារ អ អេ ច ប៊ីឥណតូ្ ឆៃណានៅ ខែសីហា ឆ្នា 2
ំ 008 ហេីយ បច្ចុប្បន្ន

លេាកជានាយកផ្នែកទី្សារនិងសាអាជីវកម្ម។ េលាកមានបទពិេសាធន៍ 19ឆ្នាំក្នុងវ ិស័យឧស្សាហកម្ម 
ធនាគារ និ ង បទពិ េ សាធន៍ ក្នុ ងការផ្តល់ ឥ ណទាន ការលក់ និ ង ទី ផ្ សារសារពាណិ ជ្ជ ក ម្មផលិ ត ផល
និ ងប្រតិ បត្តិការធនាគារ។ លេាកមានបទពិ សេាធន៍ ជាង 7ឆ្នាំនៅក្នុងស្ថា ប័ នមី ក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ ក្នុងការ
ឥណទានខ្នាតតូច។ េលាកបានបញ្ចប់ ថ្នាក់ បរ ិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់ គ្រងពាណិជ្ជកម្មជំនាញពី សាកល
វឡាិ ល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅក្នុង ឆ្នាំ1999។

េលាក ម៉ូហាម៉ាត់ យ៉ូស៊ូស្ស អាសម៉ាត់ ស្សាប៉ារី
នាយក ផ្នែកធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះបណ្តាល

លោក យូ៉សូ៊ស្ស គឺជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះបណ្
តា ល។ លោកបានបពា្ចប់ការសិក្សា
ពីសកលវ ិទ្យាល័យ  Sheffield Hallam ផ្នែកច្បាប់ ក្នុងឆ្នាំ1996។ លោកមានផ្លា  ស់មកអ អេ  ច
ប៊ីឥណតូ្ ឆៃណា នៅខែមិថុនា ឆ្នា ំ2012 ពីមុនលោកជាដៃគូរពាណិជ្ជកម្មធនធានមនុស្សសម្រាប់

សម្ព័ន្ធចាយរាយ  នៃ  RHB Bank។ លោ  កមានបទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដូចជា

ការប៉ះពាល់ក្នុងការជ្រើសរេ ីសបុគ្គល ប្រតិបតិ្តការធនធានមនុស្ស ប្រាក់សំណង និងអត្ថប្រយោជន៍
ិ ី ន ៃធនធានមនុ ស ្ស ការគ្រប់ គ្រងលេី កា រវាយតម្លៃការ
នៃរដបា្ឋ ល គោលនយោបាយ និ ង នី តិ វ ធ

ជ្រើសរេ ីសបុគល្គិកឧស្សាហកម្ម និងទំនាក់ទំនងនឹងបុគ្គលិក។

េលាក អាល់ឌ�ៀន រីហ្សាល់

នាយក ផែ្នក ប ង្កេីតផលិតផល និងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ
លោក រ ីហ្សាល់ បានផ្លាស់ពី RHB Bank Berhad ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ2014។ លោកមានបទពិសោធន៍
19ឆ្នាំ កងវ
កសវនកម្ម 
្នុ ិស័យធនាគារ និងឧស្សាហកម្មនារ៉ាប់រង។ លោកក៏មានបទពិសោធន៍កងផ្នែ
្នុ
ផ្នែក លក់ និងទីផ្សារ និងប្រតិបតិ្តការធនាគារអន្តរជាតិផងដែរ។ លោកបានសញ្ញាបត្រ គណនីក្នុង
ឆ្នាំ1996 នៅចក្រភពអង់គ្លេស នៃ មហាវ ិទ្យាយាល័យ Northumbria ។
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សមាសភាពរបស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់

េលាក មឹុង សំណាង

នាយក ផែ្នក ប្រតិបតិ្ត និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
លោក សំណាង មានតួនាទីជាប្រធានផ្ក
នែ ប្រតិបត្តិ  និងគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ តាំងពីខែមករា ឆ្នា2
ំ 010។

គាត់មានបទពិសោ  ធន៍ 11ឆ្នា ំ ជាទីប្រឹក្សារនិងសវនករ។ គាត់ធ្លា ប់ជាប្រតិបតកា
្តិ រ និងសវនករ នៅកង
្នុ
ក្រុមហុន
៊ សវនកមអ
្ម នរ្ត ជាតិ KPMG Cambodia និងជាទីប្រឹក្សានៅកងនាយកដ្ឋា
នសវនកម្មផ
្
ទៃ
ក
ងនៃ 
្នុ
្នុ
ក្រសួង េសដកច
្ឋិ ្ច និងហរញ្ញិវត្ថុ  និងជាកន្លែងចុងក្រេាយកងអាជី
ពជាទីប្រឹក្សា។ គាត់បានបពា្ចប់ថ្នាក់បរញ្ញិ 
្នុ

បត្រផ្ក
នែ គ្រប់គ្រងពាណិជក
្ជ ម្ម  ពីសាកលវ ិទ្យាល័យ េវទមហាឬស្សី នៅឆ្នាំ 2004។ មិនតែបុណ្ណោះ 
៉
គាត់បានទទួលវញ្ញាបត្រ បចេ្ចកទេសគណនេយ្យ ពីចក្រភពអង់គេ្លសនៅឆ្នា 2
ំ 007 ហេីយនាពេលបចប្បន
្ន
្ចុ
គា្នត់កព
ំ ង
ុ បនកា
្ត រសិក្សាផ្ក
នែ គ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហរ ិញ្ញវត្ថុ ពី Grobal Association of Risk Professional

នៅសហរដអា្ឋមេរ ិច ។

េលាក ឈឹម សាេរ៉ត
នាយក ផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក សារ៉េត គឺជាប្រធានផ្នែ កសវនកម្មផ្ក
ទៃ ង។ លោកបានច
ល
ូ បម្រេីការងារនៅកងខែកក្ក
ដា ឆ្នា 2ំ 009។
្នុ
្នុ
លោកមានបទពិសោធន៍ការងារ 12ឆ្នា ហេ
ំ
យ
ី កងនេាះបទពិ
សោ
ធន៍
2ឆ្
នា
ំ
ជាគ្រូ
ប
ង្រៀនផ្នែ
កគណនេយ្យ
្នុ
និងជាសវនករខាងក្រោរយៈពេល 4ឆ្នាំ ។ លោកមានបទពិសោធន៍កងការអនុ
វត្តចបា
ំ ប់ និង និងទីប្រឹក្សា
្នុ
ិ ័យជាចច្រើ នដូចជា ធនាគារស្ថា ប័ នមី ក្រូហិរញ្ញ វត្ថុការធានារ៉ា ប់ រងរោងចក្រកាត់
សវនកម្មលេី វស

ដេរភោជនីយដ្ឋា ន និងក្រុមហុន
៊ ផ្តល់សេវាកមអ
្ម ឡ
ំ ងពេលគាត់
នៅកង
។ លោក
ុ
្នុ KPMG ប្រទេសកម្ជា
ពុ
ិទ្យាស្ថា
បាន សញ្ញាបត្រ  អនុណ្ឌិតផ្ក
នែ ពាណិជក
្ជ ម្ម  និងហិរញ្ញវតវត្ពី
វ
នអន្ត
រ
ជាតិ
ន
ៃប្រទេសកម្
ជា
(IIC)
ថុ
ពុ

នៅកងឆ្
្ន បច្ចេកទេសគណនេយ្យ (CAT) នៅកង
្នុ នា ំ 2006។ លោកក៏ទទួលបានវ ិញ្ញាបនបត្រ អក
្នុ ឆ្នា2ំ 008 ហេីយ 
បច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តសិក្សា Association of Charted Accountants (ACCA) ពីចក្រភពអង់គ្លេស។

េលាក យឹម ទិត្យា

នាយក ផែ្នកប ចេ្ចកវិទ្យាព័ត៌មានវិជ្ជា
លោក ទិត្យា ជាប្រធានផ្ក
នែ បច្ចេកវជ្ជា ិ ព័តមា
៌ នកងខែមករា
ពីឆ្នា 2ំ 013។ លោកមានបទពិសោធន៍ 11ឆ្នាំ
្នុ
ជាមួយនឹងបចេ្ចកវជ្ជា ិ ព័តមា
៌ ន និងប្រព័នប
្ធ ច្ចេកទេស។ លោកមានតួនាទីគ្រប់គ្រងប្រតិបតិកា
្ត រផ្នែ ក IT និង

យសំរលួ នៅក្រៅបណ្
តា ញ និងផលិតផលសេវាកម្មសម្រាប់
ត្រួតពិនត
ិ ្យហេដ្ឋា រចានសមព័ន្ធ IT នៅកងការជួ
្នុ
អាជីវកម្ម របស់ធនាគារ។ លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់ផ្នែកបច្ចេកវ ិទ្យាព័តមា
៌ នពី សាកលវ ិទ្យាល័យពី

ប្រទេស មា៉ ឡេសុក
ី ង
្នុ ឆ្នាំ 2007។
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
សេចក្តីផ្តើម

ការទទួលខុសត្រូវ (ត)

អនុលោមទៅតាមប្រការ25 នៃប្រកាស ធ-៧-010-172 ប្រ.ក ស្តីពីការ

ការត្រួតពិ និត្យឡ�ើងវ ិញនូវប្រសិទ្ធិភាពរបស់ប្រព័ ន្ធគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យ

ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ  ចុះថ្ងៃទី 28

និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង គឺ ជាផ្នែកមួយយ៉ា ងសំខាន់នៃទំនួលខុសត្រូវ

ឆ្នាំ2015 តំ រវូ ឲ្យគ្រឹះស្ថា នធនាគារ និ ងហិរញ្ញ វត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាមាន

និងគណៈកម្មការសវនកម្ម ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានប៉ា ន់ប្រមាណល�ើ

កញ្ញា ឆ្នាំ2010 និងលិខិតលេខ ធ-7-015-161 សជណ ចុះថ្ងៃទី 3 មីនា

ការរ�ៀបចំនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាស
ំ ព
្តី ីការរ�ៀបចំ និងប្រសិទ្ធិភាពប្រព័ន្ធ

ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

របាយការណ៍ ខាងក្រោមត្រូវ បានរ�ៀបចំ ឡ�ើ ង ទៅតាមការណែនាំ

ដែលបានចែងក្នុងប្រកាសស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថា ន
ធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ៖   “សេចក្តីណែនាំល�ើមាតិការនិង ខ្លឹមសារនៃ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាស
ំ ព
្តី រី ចនាសម្ន
ព័ ្ធ និងប្រសិទភា
ិ្ធ ពនៃការត្រួតពិនត
ិ ្យ

ផ្ទៃក្នុងរបស់ គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ”។

របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ តាមរយៈគណៈកម្មការគ្រប់ គ្រងហានិភ័យ 
ការគ្រប់គ្រង និងប្រសិទ្ធិភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការត្រួត
ិ
ពិ និត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ ធនាគារ។ ដោយផ្អែក ល�ើ ការត្រួតពិ និត្យឡ�ើ ងវញ

ក៏ ដូចជាការធានាអះអាងពី គណៈគ្រប់ គ្រងក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល ទទួ ល

ស្គា ល់ថាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ
បានអនុវត្តមានលក្ខណៈ គ្រប់ គ្រាន់ និងមានប្រសិទ្ធិភាពសំរាប់ការ ិយ

បរ ិច្ឆេទត្រួតពិនិត្យរហូតដល់ការ ិយបរ ិច្ឆេទនៃការ អនុម័តរបាយការណ៍
នេះ។

ដំណើរការសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ការទទួលខុសត្រូវ

រចនាសម្ន
ព័ ដែ
្ធ លសមស្របនៃការគ្រប់គ្រងហានិភយ 
័ និងការត្រួតពិនត
ិ ្យ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានទទួលស្គា ល់នវូ ទំនល
ួ ខុសត្រូវជារួមទៅល�ើប្រព័ន្ធ

ផ្ទៃក្នុង គឺជាមូលដ្ឋា នគ្រឹះ  នៃអភិបាលកិច្ចល។
្អ
ដំណ�ើរការសំខាន់ៗ

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការការពារការ វ ិនិយោគរបស់

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ  និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងអោយមានលក្ខណៈត្រឹម

ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់

ធនាគារ

និងភាពគ្រប់គ្រាន់នៃប្រព័ន្ធត្រួត

ម្ចា ស់ភាគហ៊ុន និងទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ។

ប្រព័ ន្ធ ត្រួត ពិ និ ត ្យផ្ទៃ ក្នុ ងដែលមានស្រាប់ ត្រូវ បានបង្កើ ត ឡ�ើ ង ដ�ើ ម ្បី 
គ្រប់គ្រងហានិភ័យដោយយោង ទៅតាមកំរ ិតហានិភ័យដែលធនាគារ
អាចទទួលយកបានដែលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជ�ៀសជាង

ការលុ បចោលហានិ ភ័យទាំ ងស្រុងក្នុងការសំរេចឲ្យបាននូវគោលដៅ

និងគោល បំណងរបស់ធនាគារ។ ដូច្នេះប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងអាច
ត្រឹមតែផ្តល់អំណះអំណាងសមហេតុ ផលប៉ុន្តែពុំអាចធានាជាដាច់

ត្រូវ បានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសំរាប់ការថែរក្សាប្រព័ន្ធ
ត្រូវមានដូចខាងក្រោម៖

•     រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ដំ ណ�ើ រការនៃការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ ជួ យ សម្រួល ក្នុ ងការស្វែង
រក វាស់វែង ដាស់ត�ឿន និងការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ។ ដំណ�ើរ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានចូលរួមចំណែកក្នុង ការធ្វើឲ្យប្រាកដ
ថាហានិ ភ័យត្រូវបានគ្រប់ គ្រងយ៉ា ងពេញលេញនិ ងផលរព
ំ ឹ ងទុ ក

ខាតនូវកំហុសឆ្គងជាសារវ ័ន្ត ការបាត់បង់ ឬការភាន់បន្លំឡ�ើយ។

នឹង អាចទូទាត់ជាមួយហានិភ័យដែលទទួលយកប្រសិនប�ើហានិ

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរួមមានដំន�ើរការដែរមានស្រាប់ និងកំពុងដំន�ើរ

ផ្លាស់ ប្តូរនិងវ ិវត្ត។ ដំណ�ើរការនេះត្រូវបាន ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ
យ៉ា ងទ�ៀងទាត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតាមរយៈគណៈកមកា
្ម រគ្រប់

ការសំរាប់ការកំនត់ការ វាយតំលៃ ការគ្រប់គ្រង និងការរាយការណ៍ហា

និភ័យសំខាន់ៗដែលអាចប៉ះពាល់ ដល់ការសំរេច គោលដៅអាជីវកម្ម 
និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនាគារ។

គ ណ ៈ គ្រប់ គ្រង មា ន តួ នា ទី ក្នុ ង កា រ ជួ យក្រុម ប្រឹក្ សា ភិ បា ល ដ�ើ ម ្បី 
អនុវត្តន៍គោលនយោបាយ  និង ដំន�ើរការនៃការកំនត់ ការវាយតំលៃ 
ការ គ្រប់ គ្រង និ ង កា រ រា យ កា រ ណ៍ ពី ហា និ ភ័ យ និ ង ការ ត្រួត ពិ និ ត ្យ

ផ្ទៃ ក្នុ ងការកែតំ រូ វ ឲ្យទាន់ ពេ លវេលា ព្រមទាំ ង ផ្តល់ កា រធានាអះអាង
ទៅក្រុមប្រឹក្សាភិ បា លថា រាល់ ដំ ន�ើ រ ការទាំ ង នោះត្រូវ បាន អនុ វ ត្តន៍។

ជាមួ យគ្នា នេះដែរក្រុម ប្រឹក្សាភិ បា លបានទទួ ល ស្គា ល់ ថា  ក្រុម ប្រឹក្សា

ភ័យ នៅក្នុងអាជីវកម្ម ដែលយ�ើងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតែបន្តធ្វើការ

គ្រង ហានិភ័យ ដែលធ្វើឲ្យប្រាកដថា ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមាន
លក្ខណៈត្រឹមត្រូវ និងការវាស់វែងសមស្របត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង

ដ�ើម្បីកែតម្រូវចំណុចខ្សោយដែលបានរក ឃ�ើញនៅក្នុងបរ ិបទនៃ
ការត្រួតពិនិត្យ។

តាមរយៈគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបាន

ប្រកាន់ភ្ជា ប់នូវទំនួល ខុសត្រូវល�ើការត្រួតពិនិត្យល�ើហានិភ័យ

នៅក្នុងធនាគារ។ ក្នុងការបំពេញតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ
គណៈកម្មការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យត្រូវបានជួ យជ្រោមជ្រែងដោយ 

ភិបាលបានទទួលការធានាអះអាងពីនាយកគ្រប់គ្រង និងប្រធានគ្រប់គ្រង

ផ្នែក គ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃពី

អនុ វត្តយ៉ា ងគ្រប់ គ្រាន់ និ ងមាន ប្រសិទ្ធិភាពតាមរយៈប្រព័ ន្ធគ្រប់ គ្រង

ត្តិការមានលក្ខណៈជាបន្តបន្ទា ប់។

ហានិភយ 
័ ថាប្រព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភយ 
័ និងការត្រួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃកងត្រូ
វបាន
្នុ
ហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។
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ប្រសិទ្ធិភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់ គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារនិងប្រតិប

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ដំណើរការសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង (ត)

(ដែលមាន នាយកប្រតិ ប ត្តិផ ្នែក Group International Business of 

RHB Group ជាប្រធាន)។ កំណត់ត្រាអង្គប្រជុំរបស់គណៈកម្មការ

•     រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ត)

គ្រប់គ្រង សវនកម្មត្រូវ បានល�ើកឡ�ើងក្នុងអង្គប្រជុំរបស់ គណៈកម្ម 

គណៈកម្មការផ្សេងៗទ�ៀតដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងនៅ ក្នុងធនាគារ
ក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកជាក់លាក់នៃហានិភ័យមានដូច ជាគណៈកម្មការ

គណៈកម្មការជួ បប្រជុំ យ៉ា ងទ�ៀងទាត់ ដ�ើម្បីពិភាក្សាល�ើគំហ�ើញនានា

ការសវនកម្មឲ្យបានជ្រាប។

គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យ អកម្ម គណៈកម្មការឥណទាននិងគណៈ
កម្មការសកម្មភាព និងផលិតផលថ្មី។

ដោយគោរពទៅតាមបទបញ្ញ ត្តិផ្សេងៗ និ ង ការអនុ វ ត្តន៍ ប្រកបដោយ

ភាពល្អ ប្រស�ើ រ ន ៅ ក្នុ ង អា ជី វ ក ម្ម ធ នា គា រ បាន យល់ ឃ�ើ ញ ថាការ
គ្រប់គ្រង ហានិភ័យគឺជាការ ទទួលខុសត្រូវ ស្នូលរបស់ផ្នែកអាជីវកម្ម

និងផ្នែកប្រតិបត្តិការនីមួយៗ។ ទាំងនេះត្រូវបានបញ្
ជា ក់យ៉ា ង ច្បាស់
និង កត់ត្រាទុកក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។
ដ�ើម្បីគាំទ្រល�ើកតម្កើងគណនេយ្យភាព
គ្រងហានិភ័យ 

និងកម្មសិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យ

និងហានិភ័យផ្ទាល់

ខ្លួ នត្រូវ បានអនុ វ ត្តល�ើ គ្រប់ ផ ្នែ ក ប្រតិ ប ត្តិ កា រសំ ខា ន់ ៗ របស់ ធ នាគារ
ដែលជា ផ្នែកមួយនៃដំណ�ើរការគ្រប់គ្រង ហានិភ័យ។ ផ្នែកទាំងនេះ

និងអនុសាសន៍

សំរាប់ការកែលម្អល�ើចំណុចដែលបានល�ើកឡ�ើង

ដោយ  សវនករផ្ទៃក្នុង និងសវនករ ឯករាជ្យក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនានា
អំពីស្ថា នភាពនៃប្រព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។ កំណត់ត្រា  អង្គប្រជុំ

រ ប ស់ គណ ៈក ម្ម កា រ ស វ ន ក ម្មត្រូវ បានល�ើ កឡ�ើ ងដល់ ក្រុម ប្រឹក្សា

ភិបាលឲ្យបាន ជ្រាបដែលរាល់ការល�ើកឡ�ើងរបស់គណៈកម្មការស

វនកម្មត្រូវបានជំរាបដល់ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាលដោយប្រធានគណៈកម្ម
ការសវនកម្ម។

សកម្មភាពលំអិតរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មត្រូវបានរ�ៀបរាប់នៅក្នុង
របាយការណ៍ របស់គណៈកម្មការសវនកម្មក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ  ។

•    រចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិ

ការនៃការគ្រប់គ្រង ហានិភ័យដែលក�ើតមានឡ�ើងពីសកម្មភាពអាជីវ

ហានិ ភ័យប្រតិ បត្តិរបស់ធនាគារត្រូវបានឲ្យនិ យមន័ យថាជាហានិ ភ័យ
ិ៍ ្ត
ដែលប៉ះពាល់ ដល់អាជីវកម្ម កេរឈ្មោះ 
និងស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់

គ្រងហានិភ័យ។

គោលនយោបាយ និងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុងនានា។

ត្រូវបានតម្រូវអោយទទួលស្គា ល់និងកត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យ និងដំណ�ើរ
កម្ម នានាក៏ ដូ ច ជាការប៉ា ន់ ប្រមាណម�ើ ល ល�ើ ប្រសិ ទ្ធិ ភាពនៃការគ្រប់

សេចក្តីលំអិតបន្ថែមអំពីតួនាទី និងដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវ

ធនាគារដែលក�ើតឡ�ើងដោយ 

ពុំបានគោរពទៅតាមច្បាប់បទបញ្ញ ត្តិ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិ គឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវការទទួលខុសត្រូ

បានរ�ៀបរាប់ក្នុង របាយការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ។

វរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ព្រមទាំងបុគ្គលិក

•    តួនាទីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

តម្កើងការគោរពបទបញ្ញ ត្តិ និងទទួលខុសត្រូវល�ើ សកម្មភាពរបស់ខលួន
្

ិ យ៉ា ងទ�ៀងទាត់ ល�ើ ភា ព
សវនកម្មផ្ទៃ ក្នុ ង ធ្វើ កា រត្រួត ពិ និ ត ្យឡ�ើ ង វ ញ
គ្រប់ គ្រាន់ និ ង  ប្រសិ ទ្ធិ ភា ព ន ៃ កា រ គ្រប់ គ្រង និ ង កា រ ត្រួត ពិ និ ត ្យ

ទាំងអស់របស់ធនាគារ។ បុគ្គល នីមួយៗត្រូវបានរ ំពឹងទុកក្នុងការល�ើក
ការគោរពក្រមសីលធម៌ និងឥរ ិយាបថរាល់ទង្វើរបស់ខលួន។
្

ស្ថា ន ភា ព ន ៃ កា រ គោ រ ព តា ម ច្ បា ប់ ប ទ ប ញ្ញ ត្តិគោ ល ន យ ោ បា យ 

ហានិ ភ័ យ និ ងដំ ណ�ើ រការនៃអភិ បាល កិ ច្ច  ដែ លបានអនុ វត្តដោយ

និងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុងត្រូវបាន រាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការហានិភ័យ  និ

ក្នុងការកំ ណត់ ផ្នែកនិ ងចំ នួនដែលត្រូវធ្វើសវនកម្ម។ ផែនការសវនកម្ម
ប្រចាំ ឆ្នាំត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនិងអនុម័តដោយគណៈកម្មការ

ការរ ឹតបន្តឹងឧប្បត្តិហេតុ និងដំណ�ើរការនៃការរាយការណ៍រាល់ ឧប្ប
ិ៍ ្ត
ត្តិហេតុ ទាំ ង ឡាយណាដែលប៉ ះ ពាល់ ដ ល់ កេ រ ឈ្មោះ
របស់ ធ នាគារត្

សវនកម្មរបស់ធនាគារ។

រូវបានជំរាប

លទ្ធផលនៃការធ្វើសវនកម្មដែលបានធ្វើឡ�ើងដោយសវនកម្មផ្ក
ទៃ ្នុងត្រូវ

រាកដថាការត្រួត ពិ និ ត ្យនិ ង ការណែនាំ ត្រូវ បានផ្តល់ ដោយក្រុម ប្រឹក្សា
ិ៍ ្ត
ភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យកេរឈ្មោះ។

គណៈគ្រប់គ្រង។ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានអនុវត្តដោយផ្អែកល�ើ ហានិភ័យ

បានរាយការណ៍ ទៅកាន់គណៈកម្មការសវនកម្ម។ សកម្មភាពតាមដាន
និងការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ នូវវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តទៅតាមអនុសា

ងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជារ�ៀងរាល់ខែ។

បន្ថែម

ពីនេះធនាគារក៏មាន

ជូនគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងរ

យៈពេល២៤ម៉ោ ង។ ដំណ�ើរការ នៃការរ ឹតបន្តឹងនេះធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីឲ្យប្

សន៍របស់សវនករ ត្រូវបានល�ើកឡ�ើងដោយ គណៈគ្រប់គ្រងតាមរយៈ

ការប្រជុគ
ំ ណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសវនកម្ម (Management Audit Committee)
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ដំណើរការសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង (ត)

គ្រប់ គ្រង ជា ន់ ខ្ព ស់ រ ប ស់ ធ នា គា រ ពិ ភា ក្ សា ល�ើ ប ញ្
ហា យុ ទ្ធ សា ស្រ្ត 
ដែលប៉ះពាល់ដល់ចក្ខុវ ិស័យ  ទិសដៅ យុទ្ធសាស្ត្រការរួបរួមអាជីវកម្ម 

•    រចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិ (ត)

និងតំលៃ  របស់កេរ ្ត៍ឈ្មោះក៏ដូចជាផែនទីយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ធនាគារ។

ផ្នែកប្រតិបត្តិសហការជាមួយផ្នែកអាជីវកម្ម  និងផ្នែកប្រតិបត្តិការដ�ើម្បី 
ធ្វើការប៉ា ន់ ប្រមាណផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការកែលម្អជាបន្តបន្ទា ប់

តាមរយៈការវ ិភាគល�ើបុព្វហេតុ ចំបងរបស់ឧប្បត្តិហេតុដែលក�ើតឡ�ើង

ដោយសារការមិនបានគោរពច្បាប់បទបញ្ញ ត្តិ 

ប្រធាន។ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបាន ផ្តល់ឱកាសដល់គណៈ

និងគោលនយោបាយ 

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងជួប ប្រជុំជារ�ៀងរាល់ខែ ហ�ើយកំនត់ត្រាអង្គ

ប្រជុំត្រូវបានល�ើកឡ�ើងដល់ក្រុមគណៈកម្មការ

គ្រប់គ្រង

(Group

Management Committee)   និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន
ឲ្យបានជ្រាប។

និងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុង ការធ្វេសប្រហែស ឬការបន្លំបំភាន់ (ទាំង អស់នេះត្រូវ

•     សុវត្ថិភាព័ត៌មានវ ិទ្យា

ដ�ើម្ឲ
បី ្យផ្ក
នែ អាជីវកម្មនង
ិ ផ្នែកប្រតិបតកា
្តិ រអាចគោរពទៅតាមច្បាប់ និងបទ

ទិនន
្ន ័យ  ព័ត៌មាន ដែលបានរក្សាទុក ព្រមទាំងការពារប្រព័នក
្ធ ុំព្យូទ័រ

ទ�ៀងទាត់រាល់ចំណុចខ្សោយ ដែលបានរកឃ�ើញហ�ើយត្រូវបញជូ្ នទៅ

ញ្ញាតិ ការបាត់បង់ ឬការបំផលិច
្ បំផ្លាញ ក៏ដូចជាដ�ើម្បី  ឲ្យមានភាពជ�ឿ

បានរាយការណ៍ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ)។

គោលបំណងរបស់សុវត្ថិភាពព័ត៌មានវ ិទ្យា គឺដ�ើម្បីការពារដល់កម្មវ ិធី

បញ្ញ ត្តិនានាផ្នែកប្រតិបត្តិក៏សង្កេតម�ើល និងត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញយ៉ា ង

កុំឲ្យមានការយក រ ឺបញ្ចូលព័ត៌មាន និងប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុ

ឲ្យផ្នែកអាជីវកម្ម និងផ្នែកប្រតិបត្តិការដ�ើម្បីឲ្យ ធ្វើការកែតម្រូវភ្លា មៗ។

ជាក់ល�ើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និងអាចប្រើប្រាស់បានជាបន្តបន្ទា ប់។

ដ�ើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយហានិភ័យក�ើតឡ�ើងដោយការពុំ បានគោរពទៅ

ិ យាការពារព័ ត៌ មា នពី កា រគំ រា មកំ ហែ ងជាច្រើ ន
សុ វ ត្ថិ ភា ពព័ ត៌ មា នវ ទ្

តាមច្បាប់បទបញ្ញ ត្តិ គោលនយោបាយ  និងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុងការណែនាំក៏

ក៏ដូចជាការរក្សាភាព សម្ងា ត់ សច្ចៈភាព និងភាពដែលអាចប្រើ ប្រាស់

ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទដ�ើម្បីធ្វើ ឲ្យការយល់ដឹងពីការ គោរព
កាន់តែច្បាស់និងការបង្កប់នូវវប្បធម៌នៃការគោរពនៅក្នុង ធនាគារ។

ទៅបានតាមរយៈការអនុវត្តនៃប្រព័នត្
្ធ រួតពិនត
ិ ្យ រួមមាន គោលនយោបាយ 

ដូ ច ជាការចាប់ ផ ្តើ ម ឲ្យ មានការប្រុង ប្រយ័ ត្ន និ ង ការបណ្តុះបណ្
តា ល  

សេចក្តីលំអិតបន្ថែមអំពីតួនាទី និងដំន�ើរការប្រតិបត្តិត្រូវបានរ�ៀបរាប់

បានរបស់ព័ត៌មាន។ សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន វ ិទ្យារបស់ធនាគារអាចសំរេច

ិ ី   សេចក្តីណែនាំ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ អង្គភាព និ ងកម្មវធ
ិ ី
ស្តង់ដារ នី តិវធ

ត្រួតពិនិត្យ។

ក្នុងរបាយការណ៍ ប្រតិបត្តិក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ។

•    កំរ ិតនៃការអនុម័ត

•    គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការផ្ទេ រ អំ ណាចរួ ម មានកំ រ ត
ិ នៃការអនុ ម័ តនៅគ្រប់ ជាន់ ថ្នា ក់ របស់

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាច ក្នុងការទទួលខុសត្រូវទៅកាន់
គណៈកម្ម កា រ ក្រុម ប្រឹក្សាភិ បា លដែលបានបង្កើ ត ឡ�ើ ង មានដូ ច ជា

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គណៈកម្មការសវនកម្មគណៈកម្មការ

ជ្រើសតាំង និងវាយតំលៃ គណៈកម្មការសកម្ម ភាព និងផលិតផលថ្មី។

គណៈគ្រប់គ្រងក្នុងធនាគារត្រូវបានកត់ត្រាទុក និងរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បី
ធ្វើឲ្យប្រាកដល�ើគណនេយ្យភាព និង ការទទួលខុសត្រូវ។
•     ដំណ�ើរការនៃគម្រោងថវ ិកា
ិ លម្អិតត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ើងដោយតំ រូវឲ្យផ្
ដំ ណ�ើរការនៃគម្រោងថវកា

គណៈកម្ម កា រទាំ នោ ះមានអំ ណា ចក្នុ ងការត្រួត ពិ និ ត ្យ និ ង ពិ ចា រណា

នែកប្រតិបតិ្តការ សំខាន់ៗ នៅក្នុងធនាគារធ្វើការរ�ៀបចំគម្រោងថវ ិកា

ចែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈ កម្មការនីមួយៗ និងរាយការណ៏ទៅ
កាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរាល់អនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការ។

គម្រោងថវ ិកា និងផែនការអាជីវកមរ្ម បស់ ធនាគារព្រមទាំងការចាប់ផ្តើម

•    គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

ិ
ប្រព័ ន្ធរាយការណ៍ពី លទ្ធផលជាក់ ស្តែងដោយធ�ៀបនឹ ងគម្រោងថវកា

គ្រប់បញ្
ហា ដែល ស្ថិតក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ  ដូចដែលបាន

និងផែនការអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំ ដ�ើម្បីអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

យុទ្ធសាស្រ្តត្រូវពិភាក្សាដោយគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងក្រុមប្រឹក្សា
ិ រ
ភិ បាលនៅពេលរ�ៀបចំ ផ ែនការអាជី វ កម្មប្រចាំ ឆ្នាំ និ ងគម្រោងថវ កា

ដែលបានអនុមត
័ រួចត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងហ�ើយមូលហេតុដែលបណ្
តា ល

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមានសមាជិកជាគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗរបស់
ធនាគារហ�ើ យ  មានអគ្គ នា យកគ្រប់ គ្រង/ប្រធានប្រចាំ ប្រទេសជា
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ឲ្យមានគម្លា តឆ្ងាយពីផែនការ និងសកម្មភាពដែលអនុវត្តដោយគណៈ
គ្រប់គ្រងត្រូវរាយការជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ដំណើរការសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង (ត)

ធនាគារសងត
្ក ធ
់ ន
្ង ទ់ ៅល�ើការអភិវឌ្ឍន៍មល
ូ ធនមនុស្ស និងការគ្រប់គ្រងទេព

កោសល្យ។ ដ�ើ ម ្បីប ង្កើន សមត្ថភាពបុ គ្គលិកធនាគារផ្តល់ ឲ្យមានការ
បង្ហាត់ បង្រៀនល�ើ ផ្នែកបច្ចេកទេស ផ្នែកគ្រប់ គ្រង និ ងជំ នាញភាពជា

•     ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើលទ្ធផល

អ្នកដឹកនាំ។

ព័តមា
៌ នយ៉ាងទ�ៀងទាត់ និងលមត
្អិ ត្រូវបានបែងចែកដោយគណៈគ្រប់គ្រង

•    ក្រមសីលធម៌

ក្នុ ងការតាមដានល�ើ លទ្ធ ផ លជាក់ ស្តែងដោយធ�ៀបនឹ ងផែនការ
យុ ទ្ធ សា ស្រ្តអាជី វកម្មដែលបានអនុ ម័ តដោយក្រុម ប្រឹក្សាភិ បាល។

ក្រមសី លធម៌ រ បស់ ធនាគារត្រូវ បានរ�ៀបចំ ឡ�ើ ងដោយមានលក្ខណៈ

ព័ ត៌មានទាំងនេះរួមមាន សូចនាករហិរញ្ញ វត្ថុនិ ងប្រតិ បតិ្តការសំខាន់ ៗ

ស្តង់ដារល�ើការ អនុវត្តដែលមានភាពល្អប្រស�ើរ និងមានសីលធម៌ព្រម

ព្រមទាំងការផ្តួចផ្ើម
ត យុទសា
្ធ ស្រ្តសំខាន់ៗ ដែលបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយ 

ទាំងមានគោលបំណងសំរាប់ការ ថែរក្សា ការជ�ឿជាក់ល�ើសុវត្ថិភាព

ធនាគារនៅក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ។

និង សុចរ ិតភាពនៃការអនុវត្តន៍អាជីវកម្មរបស់ ធនាគារ។

គណៈកម្មាការគណៈគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលនិងត្រួតពិនត
ិ ្យ

គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាគារតម្រូវឲ្យយល់ដឹង និងប្រតិបត្តិតាម

ឡ�ើងវ ិញនូវ លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុធ�ៀបនឹងគោលដៅដែលកំណត់ទុកជា

ក្រមសីលធម៌។ បុគ្គលិកដែលចូលថ្មីត្រូវបានទទួលការណែនាំពីក្រម

មុន និងធ្វើការវាស់វែងដ�ើម្បី  អាចសម្រេចឲ្យបានដល់គោលដៅដែល

សីលធម៌និងតម្រូវឲ្យចុះហត្ថលេខា ល�ើទម្រង់ស្តីពីការគោរពតាមបទ

បានកំណត់ទុក។

បញ្ញ ត្តិផ្សេងៗនៅពេលដែលក្លាយជាបុគ្គលិក ធនាគារ។

•     គោលនយោបាយនិងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុង

•    គោលនយោបាយរាយការណ៍ដោយសម្ងា ត់ (whistle Blower Policy)

ិ ី និ ង ដំ ណ�ើ រការនៃអភិ បា លកិ ច្ច អា ជី វ កម្ម
គោលនយោបាយ នី តិ វ ធ
របស់ ធ នាគារ និ ងប្រតិ បត្តិ កា រត្រូវ កត់ ត្រា និ ងរក្សាទុ កហ�ើ យ រាល់

ធនាគារបានរ�ៀបចំ ឡ �ើ ង នូ វ ដំ ណ�ើ រការនៃការរាយការណ៍ ពី បុ គ្គ ល

ទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ។ គោលនយោបាយ  នីតិវ ិធី និងដំណ�ើរ ការទាំងនេះ

និងការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារ។

និ ង ប្រតិ ប តិ្ត កា រ តា ម រ យ ៈ ដំ ណ�ើ រ កា រ ត្រួត ពិ និ ត ្យ ឡ �ើ ង វ ិញ ដ�ើ ម ្បី 

ដោយមានការអះអាងថាការរាយការណ៍នេះទុកជាការសម្ងា ត់ ហ�ើយ 

ណា ដែលត្រូវបានរក ឃ�ើញថាបានបំពាន   ឬវ�ៀរចាកពីដំណ�ើរការ

បុ គ្គ លិ ក ទាំ ង អស់ អា ចម�ើ ល បានតាម រយៈឯកសារដែលបានរក្សា

បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់

ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មដោយផែ្នក អាជីវកម្ម 

ឱកាសឲ្យធ្វើការរាយការណ៍ តាមរយៈយន្តការរាយ  ការណ៍ជាសម្ងា ត់

បត់បែនទៅតាមការផ្លាស់

អត្តសញ្ញាណរបស់ អ្នករាយការណ៍ត្រូវបានការពារ។

ពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវគោលនយោបាយ  នីតិវ ិធី និងដំណ�ើរការ ត្រូវបាន

•     ជំលោះអត្ថប្រយោជន៍

ប្តូររបស់ច្បាប់បទបញ្ញ ត្តិ  ក៏ដូចជាការផ្លា
ស់បតូរបរ
្
ិបទអាជីវកម្មនិងប្រតិបតិ្តការ។
ជាងនេះទៅទ�ៀតការត្រួត

ធ្វើផងដែរក្នុងការធ្វើឲ្យប្រាកដថាមានការត្រួតពិ និត្យត្រឹមត្រូវ ក្នុងការ

ធនាគារបានរ�ៀបចំការបែងចែកតួនាទី និងការបង្ការជំលោះអត្ថប្រយោជន៏

គ្រប់គ្រង ហានិភ័យដែលមានក្នុងអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការ។

យ៉ា ងមាន ប្រសិទ្ធិភាពតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ឡ�ើង
វ ិញនូវសកម្មភាពនានា ដោយឯករាជ្យដ�ើម្បីបង្ការកុំអោយមានកំហុស

•     ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

ឆ្គងដោយអចេតនា ការភាន់បន្លំ និងការ ប្រវ ័ញ្ចផ្សេងៗ។

ធនាគារបានទទួ លស្គា ល់ថាគន្លឹះសំខាន់ ដែលគួ បផ្សំនឹ ងប្រព័ ន្ធគោល

នយោបាយ ផ្សេងៗគឺធនធានមនុស្ស ហ�ើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

•     ផែនការបន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម

និងការវ ិនិច្ឆ័យរបស់បុគ្គលិកដែលអនុវត្តក្នុងការងារ។

ផែនការស្តាហានិភយ 
័ និងផែនការបន្តនរិ ន្តភាពអាជីវកម្ម ត្រូវបានបង្កត
ើ ឡ�ើង

និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង គឺពឹងផ្អែកល�ើការទទួលខុសត្រូវ សុចរ ិតភាព

ដ�ើ ម្បី ឆ្លើ យតបទៅនឹ ងប្រតិ បត្តិការ និ ងសកម្មភាពអាជី វកម្មផ្សេងៗ។
ផែនការទាំងនោះត្រូវ បានសាកល្បងពីពេលមួយទៅពេលមួយនិងធ្វើ

ដូច្នេះហ�ើយធនាគារមានគោលនយោបាយ និងនីតិវ ិធីដែលណែនាំល�ើ
ការជ្រើ សរ� ស
ើ ការតែងតាំ ង ការគ្រប់ គ្រងលទ្ធផលការគ្រប់ គ្រងទេព

កោសល្យ ផែនការបន្តវេន ការតបស្នង និងការផ្តល់រង្វាន់ ការបណ្តុះ 

និងធ្វើអោយមានភាពប្រស�ើរឡ�ើងក្នុងករណីចាំបាច់។

បណ្
តា លនិងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ក៏ដូចជាគោលនយោបាយ 
និងនីតវិ ិធីដែលណែនាំពកា
ី រគោរពវ ិន័យ ការបញ្ឈប់ និងការបណ្តេ ញចេញ។
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ដំណើរការសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង (ត)
•     ការប្រឆាំងការសម្អា តប្រាក់ និងហិរញ្ញ ប្បទានភេរវកម្ម
កម្មវ ិធីការប្រឆាំងនឹងការសម្អា តប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ត្រូវបាន
ិ ជាបន្តបន្ទា ប់ និ ងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មដ�ើ ម្បីគោរពទៅ
ត្រួតពិ និត្យ ឡ�ើ ងវញ

តាមបទបញ្ញ ត្តិក៏ដូច ជាការ ប្រឆាំ ង នឹ ង ការសម្អា តប្រាក់ និ ង ហិ រ ញ្ញ ប ្ប
ទានភេវរកម្ម។

គ្រប់ បុ គ្គ លិ ក ទាំ ង អស់ ត្រូវ បានរ ព
ំ ឹ ង ថាបំ ពេ ញតួ នា ទី រ បស់ ខលួ្ នប្រកប

ិ ជី វ ៈដោយ
ដោយក្រមសី ល ធម៌    ខ្ព ស់ និ ង ប្រកបដោយស្ត ង់ ដា រវ ជ្ជា

ិ ី ប្រឆាំ ង នឹ ង ការ សម្អា តប្រាក់ និ ង ហិ រ ញ្ញ ប ្ប
អនុ លោ មទៅតាមកម្ម វ ធ
ទានភេរវកម្ម និ ង ដ�ើ ម ្បី ឲ ្យមានការប្រុង ប្រយ័ ត្ន ក្នុងការរារាំង ធនាគារ

កងការប្រើ
ប្រាស់ដ�ម
ើ ្ស
បី ម្អា តប្រាក់ ឬផ្តល់ហរិ ញ្ញប្បទានដល់ សកម្មភាព
្នុ
ល្មើស ច្បាប់នានារួមមានហិរញ្ញ ប្បទានភេវរកម្មជាដ�ើម។
•     រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុ
ដ�ើ ម្បីបំពេញបន្ថែមល�ើប្រព័ ន្ធត្រួតពិ និត្យផ្ទៃក្នុង ការរាយការណ៍ឧប្បត្តិ
ហេតុ  ដែលមាន លក្ខ ណ ៈទូ លំ ទូ លាយ និ ងទម្រង់ នៃការគ្រប់ គ្រង

ឧប្បត្តិហេតុ ត្រូវ បានអនុ វ ត្ត ក្នុ ងការធ្វើ ឲ្យប្រាកដថា ការរ ត
ឹ បន្តឹ ង និ ង
គ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការ គ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុ បានធ្វើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន 

ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យថ្មីៗ ដែលនឹងអាចក�ើតមានឡ�ើង។ ទាំងនេះ

អាចឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចចិ ត្តធ្វើការសម្រេច ចិ ត្តត្រឹមត្រូវ និ ងយល់

ដឹងពីស្ថា នភាពថ្មីៗ ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងហានិភយដោយ
័
មានប្រសិទភា
្ធិ ព។
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របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម
សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

•

សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទ 31 ធ្នូ 2014

បាន កំណត់សថិត
្ ក្នុងគោលនយោបាយរបស់ធនាគារ។

ការជួបប្រជុំគណៈកមកា
្ម រសវនកមមា
្ម នចំនួន 4 ល�ើក ដែលត្រូវបានរ�ៀប

ចំ ឡ�ើ ងក្នុងការយ 
ិ បរច្
ិ ឆេទ 31 ធ្នូ 2014។ សមាជិ ករបស់  គណៈកម្មការ

•

និងវត្តមានក្នុងការចូលរួមប្រជុំ ក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ មានដូចខាងក្រោម៖

ការចូលរួមប្រជុំ

(ប្រធានគណៈកម្ម កា រ/អភិ បា លឯករាជ្យ   

4/4(100%)

និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

2. Leong Yengkit

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យនិងជា

3. Choong Tuck Oon

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និង

•

•

ិ ល�ើ របាយការណ៍ ហិ រញ្ញ វត្ថុប្រចាំ ត្រីមាស
ត្រួត ពិ និ ត្យឡ�ើ ងវ ញ

ត្រួត ពិ និ ត ្យល�ើ រ បាយការណ៍ សវនកម្មផ្ទៃ ក្នុ ង អនុ សា សន៍ រ បស់

សវនករផ្ទៃក្នុង
និងការឆ្លើយតបរបស់ គណៈគ្រប់គ្រង
ក៏ដូចជាសកម្មភាពនានា ដែលត្រូវអនុវត្តដ�ើម្បីកែលំអប្រព័ន្ធត្រួត

ិ ល�ើប្រតិ បត្តិការរបស់ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ដែលបាន
ត្រួតពិ និត្យឡ�ើងវញ
ធ្វើឡ�ើងក្នុងធនាគារ។

ិ នូ វ របាយការណ៍ ត្រួត ពិ និ ត្យចេញដោយ
ត្រួត ពិ និ ត្យឡ�ើ ងវ ញ

អាជ្ញាធរ និងសកម្មភាពសមស្របក្នុងការ កែតម្រូវនូវគំហ�ើញនានា

ដ�ើ ម្បី ឲ ្យប្រាកដថារាល់ គំ ហ�ើ ញ ដែលបានក�ើ តឡ�ើ ងនៅក្នុ ង
របាយការណ៍ ត្រូវបានដឹង និងអនុវត្តល�ើអនុសាសន៍ទាំងនោះឲ្យ

កំនត់ចំណាំៈ

បានសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

ិ ល
ផ្ទៃក្នុង ដ�ើ ម ្បីធានាល�ើ ភាព គ្រប់ គ្រាន់ នៃដែនកំ ណត់ និ ងវ សា

ប្រចាំឆ្នាំរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

3/4(75%)

សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទត្រូវ

ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និងអនុម័តល�ើផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់សវនកម្ម 

ិ ី  ព្រមទាំ ងស្ថា នភាពនៃការបញ្ចប់ ផែនការ
ពិ និត្យផ្ទៃក្នុង និ ងនី តិវធ

•

     ជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

សាសន៍ដែលចាំបាច់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដ�ើម្បីពិចារណាក្នុងកា

ភាពក្នុងការធ្វើសវនកម្មព្រមទាំងតម្រូវការសវនករផ្ទៃក្នុង។

4/4(100%)

     អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

វាយតម្លៃការបំពេញការងាររបស់សវនករខាងក្រៅ ហ�ើយផ្តល់អនុ

រតែងតាំងសវនករខាងក្រៅ និងថ្លៃឈ្នួលសេវាសវនកម្ម។
•

វត្តមានក្នុង

1. Foo San Kan

•

ដែលផ្តល់ដោយសវនករខាងក្រៅ និងការពិចារណាល�ើថ្លៃឈ្នួល
សេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថាថ្លៃឈ្នួលសេវាកម្មដែល

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញទៅល�ើសេវាកម្មនានា ក្រៅពីសេវាសវនកម្ម

បានទាន់ពេលវេលា។
•

ដាក់ជន
ូ នូវរបាយការណ៍ប្រជុគ
ំ ណៈកមកា
្ម រសវនកមដ
្ម ល់ក្រុមប្រឹក្សា  

ភិ បាលដ�ើ ម្បី ឲ ្យបានជ្រាប និ ង សំ រា ប់ ការណែនាំ ប ន្ថែមពី ក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលក្នុងករណីចាំបាច់។

ដែលមិនត្រូវបានធ្វើសវនកម្ម  និង របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាំឆ្នាំ
ដែលបានធ្វើសវនកម្មរច
ួ រាល់របស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា 

លីមីធីត មុនពេលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
•

ិ ល�ើ ផែនការសវនកម្មរបស់ សវនករខាងក្រៅ
ត្រួតពិ និត្យឡ�ើ ងវញ
យុ ទ្ធ សា ស្រ្តនៃការធ្វើ ស វនកម្ម ការថ្លឹ ង ថ្លែ ង ហានិ ភ័ យ និ ង ដែន

កំណត់នៃការធ្វើសវនកម្មក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ។
•

ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាមួយសវនករខាងក្រៅ អំពីលទ្ធផលពីការធ្វើ

សវនកម្មប្រចាំ ឆ្នាំ និ ង របាយការណ៍ គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម រួ ម
ទាំ ង កា រ ឆ្លើ យ ត ប រ ប ស់ គ ណ ៈ គ្រប់ គ្រង ទ ៅ នឹ ង គំ ហ�ើ ញ និ ង

អនុសាសន៍របស់សវនករខាងក្រៅ។
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

នៅចុ ង បញ្ច ប់ ន ៃការធ្វើ ស វនកម្ម ស វនករផ្ទៃ ក្នុ ង បានតាមដានយ៉ា ង
ស្វិតស្វា ញនូវវឌ្ឍនៈភាពនៃការ អនុវត្តន៍អនុសាសន៍ ដ�ើម្បីធានាថារាល់

សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទ 31 ធ្នូ 2014 (ត)

ហានិភ័យធំៗ និងការត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវផ្តោ តយ៉ា ងយកចិត្ត ទុកដាក់

ត្រូវ បានអនុ វ ត្តដោយគណៈគ្រប់ គ្រង។ រាល់ រ បាយការណ៍ សវនកម្ម

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម (ត)

ផ្ទៃ ក្នុ ង ស្តី ពី ល ទ្ធ ផ លការងារ ដែលបានធ្វើ ស វនកម្ម រួ ច រួ ម ជាមួ យ
អនុសាសន៍ និងវឌ្ឍនៈភាពនៃការអនុវត្តន៍ ត្រូវបានរាយការណ៍ជូន

សមាជិ កគណៈកម្ម កា រសវនកម្ម បានចូ លរួ ម វគ្គ ប ណ្តុះបណ្
តា ល

គណៈគ្រប់គ្រង និងគណៈកម្មការសវនកម្ម។

•

Training Session No. 5 of Internal Capital Adequacy

សវនកម្មផ្ក
ទៃ ងបានសហការជាមួ
យសវនករខាងក្រៅ ដ�ើម្បីដោះស្រាយ
្នុ
រាល់ ប ញ្
ហា ល�ើ កា រត្រួត ពិ និ ត ្យ ដែលបានល�ើ ក ឡ�ើ ង ដោយសវនករ

•

Advanced Risk Governance And Risk Management

សនស
្និ ទ
ី និងសិក្ខា សាលាកងអំ
ូ ជា៖
្នុ ឡង
ុ ការ ិយបរ ិច្ឆេទឆ្នាំ 2014មានដច

•
•

Assessment Process

A Comprehensive Talent based Approach to Board Recruitment

•

Advocacy Session on Corporate Disclosure for Directors

•

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

Scenario Planning

1.

Capital-at-risk

Malaysia Good and Service Tax awareness – issue large

Appreciation and Application of ASEAN Corporate Governance

•

Actuarial Assumption and Participating Fund Management

ក្រុម ប្រឹក្ សា ភិ បាល ក្នុ ង ចំ ណោមក្រុម ប្រឹក្សាភិ បា លរបស់

ធនាគារ។

Scorecard

ខ) សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្មត្រូវមានសមាជិកយ៉ា ង

Malaysian Financial Reporting Standard (MFRS) 15 – Revenue

តិចបំផុត បី(3) នាក់។

from Contracts with Customers

មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

សមាជិកភាព
ក) សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវតែតែងតាំងដោយ

and small

•

•

ក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

Committee Members

Malaysia Personal Data Protection Act 2010

•

អនុវត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រង។

Bank Negara Malaysia Dialogue Session with Nomination

•
•

ខាងក្រៅដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា រាល់បញ្
ហា ដែលបានរាយការណ៍ត្រូវបាន

2.

ធនាគារបានបង្កើតឡ�ើងនូ វនាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដែលប្រតិ បតិិ្ត

ប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្ម
ក) សមាជិ ក ទាំ ង អស់ រ បស់ គ ណៈកម្ម កា រសវនកម្ម នឹ ង ធ្វើ កា រ

តាម Internal Audit Charter ហ�ើ យ រាយការណ៍ ជូ ន គណៈកម្ម កា រ

បោះឆ្នោ តជ្រើ ស តាំ ង ប្រធាន គណៈកម្ម កា រក្នុ ងចំ ណោ ម

សវនកម្ម។តួនាទីចំបងរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុងគឺជួយគណៈកម្មការសវន

សមាជិកគណៈកម្មការសវនកម្ម។

កម្មក្នុងការបំពេញតួនាទី និងភារកិច្ច តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យ ឡ�ើងវ ិញ

ដោយឯករាជ្យ និងរាយការណ៍ពីភាព គ្រប់គ្រាន់ និងប្រសិទភា
្ធ ព នៃការ

ខ) គណៈកមកា
្ម រត្រូវដឹកនាំដោយប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្ម។

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងដំណ�ើរការអភិបាលកិច្ច។

គ ណ ៈ ក ម្ម កា រ អ នុ ម័ ត ល�ើ ផ ែ ន កា រ ប្រចាំ ឆ្នាំ រ ប ស់ ស វ ន ក ម្មផ ្ទៃ ក្នុ ង

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការរាយការណ៍

ល�ើការថ្លឹងថ្លែងហានិភ័យ ដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋា នក្នុងការរ�ៀបចំផែនការ
និងការធ្វើ សវនកម្ម ដែលស្របគ្នាទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ

គណៈកម្មការសវនកម្មរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ហ�ើយរបាយ

នៅរ�ៀងរាល់ដ�ើមការ ិយបរ ិច្ឆេទ នីមួយៗ។ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានផ្អែក

ក្នុងការរ�ៀបចំការអនុវត្តន៍ និងការតាមដាន ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។
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ការណ៍សវនកមន
្ម ឹងត្រូវល�ើកឡ�ើង ក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមគណៈកម្មការសវន
កម្ម (Group Audit Committee) ដែលជាផ្នែកមួយតម្រូវដោយធនាគារ
មេ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

គ) វាយតម្លៃល�ើគោលដៅសកម្មភាព ដែលបានអនុវត្ត នង
ិ ឯករាជ្យ

សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទ 31 ធ្នូ 2014 (ត)

ភាពរបស់ ស វនករ ខាងក្រៅ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការ
ិ
ត្រួត ពិ និ ត្យ ឡ�ើ ង វ ញ
និ ងការថ្លឹ ងថ្លែ ង ទំ នាក់ ទំ នងរវាង

សវនករខាងក្រៅជាមួយធនាគារ រ ឺអង្គភាពដទៃទ�ៀត)។

តួនាទី និង ភារកិច្ច
1.

ភាពត្រឹមត្រូវ និងតម្លាភាពនៃការរាយការណ៍

ិ ជាមួ យ សវនករខាងក្រៅ ទៅល�ើ ដែ ន
ឃ) ត្រួត ពិ និ ត ្យឡ�ើ ង វ ញ
កំណត់ និងផែនការសវនកម្ម រម
ួ បញ្ចូលទាំងការផ្លាស់បតូរដែន
្

គណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល

កំណត់របស់ផែនការសវនកម្ម។

បោះផ្សាយជាសាធារណៈ ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ និងមានតម្លា
ភាពហ�ើយទាន់ពេលវេលា។

2.

ង) ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាមួយសវនករខាងក្រៅ ទៅល�ើការវាយ
តម្លៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៃក្នុង និងរបាយការណ៍សវនករ។

ប្រសិទ្ធិភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ច) ត្រួត ពិ និ ត ្យល�ើ រ បាយការណ៍ អនុ សា សន៍  ដែ លផ្តល់ ដោយ
សវនករខាងក្រៅ និងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រង។

ក) ត្រួតពិ និត្យទៅល�ើ មុខងាររបស់ នាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

        និងធ្វើឲ្យប្រាកដល�ើការគោរព តាមច្បាប់ និងបទបញ្ញ ត្តិដែល

      ពាក់ព័ន្ធដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ។

ិ យ៉ា ងទ�ៀងទាត់ ទៅល�ើ បញ្
ឆ) ត្រួតពិ និត្យឡ�ើ ងវញ
ហា ដែលបាន
ល�ើកឡ�ើង និងធ្វឲ
ើ ្យប្រាកដថា រាល់គហ�
ំ ញ
ើ ត្រូវបានគ្រប់គ្រង

ខ) ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ ល�ើភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដែនកំណត់នៃការ

និងកែតម្រូវដោយសមស្របទាន់ពេលវេលា។

      ធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុង សមត្ថភាព និងចំនួនបុគ្គលិករបស់នាយក

      ដ្ឋា នសវនកម្មផ្ក
ទៃ ង
ិ្ធ ងការបំ
ពេញការងាររបស់នាយក
្នុ និងសិទក
្នុ

ជ) ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមុនពេលអនុវត្ត

      ដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដោយផ្តោ តទៅល�ើ៖

គ) ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើនីតិវ ិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង គំហ�ើញដែល

1. ការផ្លាស់បរតូ្ រ ឺការអនុវតន
្ត ទ៍ ៅល�ើគោលនយោបាយគណនេយ្យ

      ល�ើកឡ�ើងដោយសវនកម្ម ផ្ក
ទៃ ងនិ
ូ គណៈ
្នុ ងអនុសាសន៍ផ្តល់ជន

សំខាន់ៗ

      គ្រប់គ្រងក្នុងការអនុវត្តន៍។

2. ព្រឹត្តិការណ៍ដែលខុសប្រក្រតីហ�ើយមានលក្ខណៈជាសារវ ័ន្ត

ឃ) តែងតាំង រ�ៀបចំអត្ថប្រយោជន៍ វាយតម្លៃល�ើការ បំពេញការងារ

      និងសម្រេចចិត្តក្នុង ការផ្លាស់បតូរ្ រ ឺបញ្ឈប់ប្រធានសវនកម្មផ្ទៃ
      ក្នុងរបស់ធនាគារ។
3.

3. ការគោរពតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ និងបទបញ្ញ ត្តិផ្សេងៗ។
ឈ) ការទំ នា ក់ ទំ ន ងដោយផ្ទា ល់ ជា មួ យ នឹ ង សវនកម្ម ខា ងក្រៅ

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

 និងមានសិទ្ធិជួបជាមួយ សវនកម្មខាងក្រៅ ដោយមិនចាំបាច់
មានវត្តមានពីគណៈគ្រប់គ្រងយ៉ា ងតិចមួយឆ្នាំម្តង។

ិ ទៅល�ើប្រសិទ្ធិភាពនៃការត្រួតពិ និត្យផ្ទៃក្នុង
ត្រួតពិ និត្យឡ�ើងវញ

4.

និងដំណ�ើរការនៃការគ្រប់គ្រង់ ហានិភ័យ។

ញ) ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញល�ើលខ
ិ ត
ិ លាលែងរបស់សវនកមខា
្ម ងក្រៅ

សវនកម្មខាងក្រៅ

ដ) អនុម័តនូវសេវាកមនា
្ម នាដែលមិនពាក់ព័នន
្ធ ឹងសេវាសវនកម្ម 


ក) ផ្តល់អនុសាសន៍កងការតែងតាំ
ងសវនកមខា
្ម ងក្រៅសំរាប់អនុមត
័
្នុ
ដោយក្រុមប្រឹក្សា ភិបាល។

ខ) ផ្តល់អនុសាសន៍កងការផ្
លា ស់បរសវនកម្ម
ខាងក្រៅ ដ�ើម្បីអនុមត
័
្នុ
តូ្
ដោយក្រុមប្រឹក្សា ភិបាល។

. 167 .

ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយសវនករ ខាងក្រៅ។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

របាយការណ៍គណៈកម្មការសវនកម្ម

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ប្រជុំ និងកំណត់ត្រា

សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទ 31 ធ្នូ 2014 (ត)

ក) គណៈកម្មការនឹងត្រូវប្រជុប្រ
ំ ចាំត្រីមាសរ ឺនៅកង
្នុ ករណីចាំបាច់
      ហ�ើយកិច្ចប្រជុំមិនត្រូវតិចជាងបួន(4) ដង ក្នុង1ឆ្នាំ។

តួនាទី និង ភារកិច្ច (ត)
ឋ) ធានាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ ដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថាការ
ផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនានា ក្រៅ ពីសេវាសវនកម្មមិនប៉ះពាល់ដល់

ឯករាជ្យភាពរបស់សវនករខាងក្រៅ។
5.

ខ) កូរម
ុ ៉ នៃកិចប្រ
្ច ជុំត្រូវមានយ៉ា ងហោចណាស់ ពីរ(2) នាក់ រ ឺ 50%

      នៃសមាជិកទាំងអស់ រ ឺ ច្រើនជាងនេះ។

គ) គណៈកម្មការអាចកោះប្រជុំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

      រ ឺ ប្រទេសផ្សេងៗ។

ប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ
ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធ ញាតិនិងទំនាក់

និងទំនាក់ទន
ំ ង់អត្ថប្រយោជន៍ ដែលនឹង អាចក�ើតឡ�ើងនៅកងធនាគារ
្នុ

ិ ី រក្រ
រួមបញ្ចូលទាំ ងប្រតិ បត្តិការផ្សេងៗ នី តិវធ
ឺ មសី លធម៌  ហ�ើយ
ចោទសំនួរទាក់ទងនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់គណៈគ្រប់គ្រង។

សេចក្តីអនុម័ត

ឃ) គណៈកម្មការត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរនូវការអនុវតន
្ត ៍សេចក្តី
     សម្រេចតាមរយៈសារាចរណ៍ណែនាំ។

ង) នាយកផ្នែកនី មួយៗ គណៈគ្រប់ គ្រងដែលពាក់ ព័ន្ធ ត្រូវបាន
      អញ្ជ ើញឲ្យចូលរួមកិ ច្ចប្រជុំ ជាមួ យ គណៈកម្មការនេះ (រផឺ ្នែក

      ផ្សេងទ�ៀតក្នុងករណីចាំបាច់)។

ច) គណៈកម្មការអាចពន្យាពេលប្រជុរំ ឺអាចកោះប្រជុជា
ំ ធម្មតាវ ិញ

គណៈកម្មការសវនកម្មមានសេចក្តីអនុ ម័តដូ ចខាងក្រោម៖

      ន ៅ ក រ ណី ចាំ បាច់ តាម រ យៈកា រសន្ទ នា ដោយប្រើ ប្រាស់

ក) មានធនធានគ្រប់ គ្រាន់ តា មតម្រូវ ការដ�ើ ម ្បី អ នុ វ ត្ត ភា រកិ ច្ច
      របស់ខលួន។
្

      បច្ចេកវ ិទ្យា ហ�ើយអាចឲ្យអ្នក ចូលរួមប្រជុស្
ំ តា ប់លបា
ឺ ន។សមាជិក

      ចូលរួម ក្នុងអង្គប្រជុំនឹងត្រូវរាប់ជាកូរម
ុ ៉ ។ រាល់សេចក្តីសម្រេច

      ដែលយល់ព្រមដោយសមាជិកនៅកង
ំ
ទនេះ នឹង
្នុ អង្គប្រជុប្រភេ
      ត្រូវ មានសុ ព លភាពដូ ច គ្នា នឹ ង សេចក្តី ស ម្រេចក្នុ ងអង្គ ប្រជុំ

ខ) មានសិទពេ
ិ្ធ ញលេញ និងមិនមានការហាមប្រាម កងការទទួ
ល
្នុ
     យកនូវព័ត៌មានជាចាំបាច់ ដ�ើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខលួន។
្

      ធម្មតាដែរ។

គ) មានសិ ទ្ធិធ្វើការស�៊ើ បអង្កេតរាល់ ទង្វើសកម្មភាពនានាដែល

ឆ) សេចក្តីសម្រេច សំណ�ើ និងបញ្
ហា ផ្សេងៗ ត្រូវដាក់ជូនឆ្លងការ  

    

     ស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈ កម្មការសវនកម្ម។

      យល់ ព្រមនៅរ�ៀងរាល់ ពេ ល ប្រជុំ គណៈកម្មកា រ ហ�ើ យការ

ឃ) មានការអនុមត
័ កងការបង្ក
ត
ើ គណៈកមកា
្ម រគ្រប់គ្រង/អនុគណៈ
្នុ

      

     កម្មការក្នុងករណីចាំបាច់ ។

ង) មានការអនុមត
័ កងការផ្
រទេ ទំនល
ួ ខុសត្រូវផ្សេងៗទៅកាន់នរណា
្នុ

     ម្នាក់ រ ឺគណៈកម្មការណាមួយក្នុង ករណីដែលចាំបាច់។

ច) មានសិទិក
្ធ ្នុងការទទួលយកនូវវ ិជ្ជា ជីវៈនិងការណែនាំឯករាជ្យ

      ផ្សេងៗ។

ឆ) មានសិ ទិ្ធកោះប្រជុំ ជាមួ យសវនករខាងក្រៅ សវនករផ្ទៃក្នុង
      រទា
ឺ ំ ងពី រ ដោយមិ នរាប់ បញ្ចូល នូ វវត្តមានក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល
     ផ្សេងៗ និ ងបុ គ្គលិករបស់ធនាគារ និ ងផ្នែកពាក់ ព័ន្ធខាងក្រៅ

     ផ្សេងៗក្នុងករណីចាំបាច់។
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      អនុមត
័ ត្រូវយកតាមមតិភាគច្រើននៃវត្តមានសមាជិក ទាំងអស់។

ជ) ប្រធានគណៈកមកា
្ម រ នឹងត្រូវតែងតាំងនរណាម្នាក់ជាលេខានិង
      កត់ត្រានូវកិច្ចប្រជុំដែលបាន ប្រព្រឹត្តទៅ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

មាតិការ
170
171
172
173
174
175
176
177
178

តារាងតុល្យការរួម
របាយការណ៍លទ្ធផលរួម
របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធនរួម
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់រម
ួ
តារាងតុល្យការ
របាយការណ៍លទ្ធផល
របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

តារាងតុល្យការរួម
គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

កំណត់
សម្គាល់

2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

4,594,101

18,720,962

3,782,282

15,110,217

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្
តា ល

3

73,663,968

300,180,669

20,898,363

83,488,962

សមតុល្យនៅគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

4

981,595

4,000,000

1,001,252

4,000,000

      គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

5

41,091,650

167,448,474

62,548,016

249,879,324

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន

6

213,613,796

870,476,219

139,716,334

558,166,754

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

7

1,859,544

7,577,641

1,903,380

7,604,003

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

9

391,841

1,596,752

294,795

1,177,706

ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរ ិក្ខា រ

10

3,505,034

14,283,014

3,679,286

14,698,748

339,701,529

1,384,283,731

233,823,708

934,125,714

សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិង

ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល និងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិង

     គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

11

147,410,061

600,695,999

103,768,447

414,554,946

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

12

131,263,084

534,897,067

77,588,268

309,965,130

1,396,635

5,691,288

12,662

50,585

4,691,819

19,119,162

2,425,084

9,688,211

284,761,599

1,160,403,516

183,794,461

734,258,872

52,000,000

211,900,000

52,000,000

207,740,000

2,939,930

11,980,215

(1,970,753)

(7,873,158)

54,939,930

223,880,215

50,029,247

199,866,842

339,701,529

1,384,283,731

233,823,708

934,125,714

បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ
បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលសរុប

13

មូលធន
ដ�ើមទុន
ចំណេញ/(ខាត)បង្គរ
មូលធនសរុប
បំណុល និងមូលធនសរុប

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជា ប់មកជាមួយពីទំព័រទី 178 ដល់ ទំព័រទី 230 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុេនះ។

. 170 .

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍លទ្ធផលរួម
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

កំណត់
សម្គាល់

2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ចំណូលការប្រាក់

14

16,906,163

68,892,614

10,888,023

43,497,652

ចំណាយការប្រាក់

15

(6,599,737)

(26,893,928)

(4,103,344)

(16,392,859)

10,306,426

41,998,686

6,784,679

27,104,793

1,857,902

7,570,951

1,307,851

5,224,865

(19,387)

(79,002)

(26,509)

(105,903)

1,838,515

7,491,949

1,281,342

5,118,962

134,170

546,743

166,850

666,566

12,279,111

50,037,378

8,232,871

32,890,321

17

(3,096,956)

(12,620,096)

(2,444,513)

(9,765,829)

    រ ំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី

18

(990,001)

(4,034,254)

(921,208)

(3,680,226)

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយប្រតិបត្តិការ

19

(2,523,768)

(10,284,355)

(1,819,659)

(7,269,538)

5,668,386

23,098,673

3,047,491

12,174,728

807,376

3,290,057

(2,516,415)

(10,053,078)

6,475,762

26,388,730

531,076

2,121,650

(1,565,077)

(6,377,689)

(124,204)

(496,195)

4,910,685

20,011,041

406,872

1,625,455

4,910,685

20,011,041

406,872

1,625,455

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ

16

ចំណាយថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ
ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារសុទ្ធ
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ចំណូលប្រតិបត្តិការសរុប
ចំណាយបុគ្គលិក
ចំណាយរ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ និង

ចំណេញមុនកាត់កងសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់
ការកត់ត្រាបញ្ច្រា ស/(សំវ ិធានធន)
     ឥណទានបាត់បង់

5

ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

20

ត្រូវបែងចែកជូន៖
ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជា ប់មកជាមួយពីទំព័រទី 178 ដល់ ទំព័រទី 230 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុេនះ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធនរួម
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2013
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល  
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2014
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ដើមទុន
ដុល្លារអាមេរិក

ចំណេញ/
(ខាត)បង្គរ
ដុល្លារអាមេរិក

ដើមទុន
ដុល្លារអាមេរិក

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

52,000,000

(1,970,753)

50,029,247

-

4,910,683

4,910,683

52,000,000

2,939,930

54,939,930

211,900,000

11,980,219

223,880,219

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជា ប់មកជាមួយពីទំព័រទី 178 ដល់ ទំព័រទី 230 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុេនះ។
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់រួម
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

កំណត់
សម្គាល់

2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

29,308,057

119,430,332

(18,779,339)

(75,023,458)

ការប្រាក់បានទទួល

16,567,023

67,510,619

10,413,960

41,603,770

ការប្រាក់បានបង់

(5,666,248)

(23,089,961)

(3,467,923)

(13,854,352)

(181,107)

(738,011)

(119,398)

(476,995)

40,027,725

163,112,979

(11,952,700)

(47,751,035)

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
សាច់ប្រាក់បានមកពី/(បានប្រើក្នុង)ប្រតិបត្តិការ

21

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញបានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានមកពី/(បានប្រើក្នុង)
សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ ការទិញ៖
- ទ្រព្យសកម្មអរូបី

9

(228,757)

(932,185)

(18,627)

(74,415)

 - ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ

10

(689,924)

(2,811,440)

(583,760)

(2,332,121)

(15,000,000)

(61,125,000)

-

-

2,097

8,545

-

-

(15,916,584)

(64,860,080)

(602,387)

(2,406,536)

កំណន
ើ /(តំហយ) សាច់បក
្រា ន
់ ង
ិ សាច់បក
្រា ស
់ មមូលសុទ្ធ

24,111,141

98,252,900

(12,555,087)

(50,157,572)

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលដ�ើមឆ្នាំ

17,258,282

68,946,837

29,813,369

119,104,409

-

1,380,663

-

-

41,369,423

168,580,400

17,258,282

68,946,837

មូលប្រតអាចជួញដូរបាន (NCDs)
សាច់ប្រាក់បានមកពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និង
     បរ ិក្ខា រ

សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលចុងឆ្នាំ

22

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជា ប់មកជាមួយពីទំព័រទី 178 ដល់ ទំព័រទី 230 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុេនះ។
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តារាងតុល្យការ

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

កំណត់
សម្គាល់

2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

4,593,761

18,719,576

3,782,183

15,109,821

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្
តា ល

3

73,663,968

300,180,670

20,898,363

83,488,960

សមតុល្យនៅគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

5

39,307,682

160,178,804

60,827,650

243,006,462

សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិង

6

213,613,796

870,476,219

139,716,334

558,166,754

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន

7

1,878,583

7,655,226

1,863,767

7,445,749

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

8

12,500,000

50,937,500

11,500,000

45,942,500

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

9

370,953

1,511,633

273,907

1,094,258

ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរ ិក្ខា រ

10

3,157,285

12,865,936

3,264,768

13,042,748

349,086,028

1,422,525,564

242,126,972

967,297,252

      គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល និងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិង

11

147,410,061

600,695,999

103,768,447

414,554,946

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

12

138,791,735

565,576,320

84,550,674

337,779,943

1,396,643

5,691,320

12,580

50,257

4,609,150

18,782,286

2,371,538

9,474,293

292,207,589

1,190,745,925

190,703,239

761,859,439

52,000,000

211,900,000

52,000,000

207,740,000

4,878,439

19,879,639

(576,267)

(2,302,187)

56,878,439

231,779,639

51,423,733

205,437,813

349,086,028

1,422,525,564

242,126,972

967,297,252

     គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ
បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលសរុប

13

មូលធន
ដ�ើមទុន
ចំណេញ/(ខាត)បង្គរ
មូលធនសរុប
បំណុល និងមូលធនសរុប

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជា ប់មកជាមួយពីទំព័រទី 178 ដល់ ទំព័រទី 230 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុេនះ។
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

2014

2013

កំណត់
សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ចំណូលការប្រាក់

14

16,810,557

68,503,020

10,794,466

43,123,892

ចំណាយការប្រាក់

15

(6,599,737)

(26,893,928)

(4,103,344)

(16,392,859)

10,210,820

41,609,092

6,691,122

26,731,033

1,856,871

7,566,749

1,307,851

5,224,865

(19,387)

(79,002)

(26,509)

(105,903)

1,837,484

7,487,747

1,281,342

5,118,962

83,884

341,827

83,676

334,286

12,132,188

49,438,666

8,056,140

32,184,281

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ

16

ចំណាយថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ
ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារសុទ្ធ
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ចំណូលប្រតិបត្តិការសរុប
ចំណាយបុគ្គលិក

17

(2,743,906)

(11,181,417)

(2,074,293)

(8,286,801)

ចំណាយរ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ និង

18

(917,987)

(3,740,797)

(836,937)

(3,343,563)

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយប្រតិបត្តិការ

19

(2,259,096)

(9,205,816)

(1,644,603)

(6,570,189)

6,211,199

25,310,636

3,500,307

13,983,728

807,376

3,290,057

(2,516,415)

(10,053,078)

7,018,575

28,600,693

983,892

3,930,650

(1,563,869)

(6,372,766)

(122,415)

(489,048)

5,454,706

22,227,927

861,477

3,441,602

    រ ំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី

ចំណេញមុនកាត់កងសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់
ការកត់ត្រាបញ្ច្រា ស/(សំវ ិធានធន)
     ឥណទានបាត់បង់

6

ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

20

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជា ប់មកជាមួយពីទំព័រទី 178 ដល់ ទំព័រទី 230 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុេនះ។
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របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2013
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល  
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2014
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ដើមទុន
ដុល្លារអាមេរិក

ចំណេញ/
(ខាត)បង្គរ
ដុល្លារអាមេរិក

ដើមទុន
ដុល្លារអាមេរិក

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

52,000,000

(576,267)

51,423,733

-

5,454,706

5,454,706

52,000,000

4,878,439

56,878,439

211,900,000

19,879,639

231,779,639

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជា ប់មកជាមួយពីទំព័រទី 178 ដល់ ទំព័រទី 230 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុេនះ។

. 176 .

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

កំណត់
សម្គាល់

2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

30,378,601

123,792,800

(18,702,092)

(74,714,856)

ការប្រាក់បានទទួល

16,470,266

67,116,334

10,320,783

41,231,528

ការប្រាក់បានបង់

(5,666,248)

(23,089,961)

(3,467,923)

(13,854,352)

(179,806)

(732,709)

(117,614)

(469,868)

41,002,813

167,086,464

(11,966,846)

(47,807,548)

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
សាច់ប្រាក់បានមកពី/(បានប្រើក្នុង)ប្រតិបត្តិការ

21

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញបានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានមកពី/(បានប្រើក្នុង)
សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ ការទិញ៖
- ទ្រព្យសកម្មអរូបី

9

(228,757)

(932,185)

(18,627)

(74,415)

 - ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ

11

(680,890)

(2,774,627)

(583,760)

(2,332,121)

(15,000,000)

(61,125,000)

-

-

(1,000,000)

(4,075,000)

-

-

2,097

8,545

-

-

(16,907,550)

(68,898,267)

(602,387)

(2,406,536)

កំណន
ើ /(តំហយ) សាច់បក
្រា ន
់ ង
ិ សាច់បក
្រា ស
់ មមូលសុទ្ធ

24,095,263

98,188,197

(12,569,233)

(50,214,084)

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលដ�ើមឆ្នាំ

16,586,102

66,261,478

29,155,335

116,475,562

-

1,326,887

-

-

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

មូលប្រតអាចជួញដូរបាន (NCDs)
ិ យោគកងក្រុ
វនិ
មហ៊ន
ុ បុត្រសម្ន
ព័ ្ធ
្នុ
សាច់ប្រាក់បានមកពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ នង
ិ
     បរក្ខា
ិ រ

សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលចុងឆ្នាំ

22
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

1.

សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ
គោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនេះ ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។
1.1

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

មិនបានបង្ហាញតាមវ ិធីសាស្រ្តថ្លៃដ�ើម

វានឹងមានការលាតត្រដាងបន្ថែមទ�ៀត

និងបានរ�ៀបចំអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំ

របស់ធនាគារកណ្
តា ល និងស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CAS”)។ ក្នុងការអនុវត្ត  CAS សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារក៏បាន
ប្រើការលាតត្រដាងព័ត៌មាន ទៅតាមស្ដង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CFRS”) គឺ CFRS7 ស្ដីពី
“ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ”។ គោលការណ៍គណនេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់ អាចមានភាពខុសគ្នាពីគោលការណ៍គណនេយ្យដែលត្រូវបានគេ
ទទួលស្គា ល់ និងប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅតាមបណ្
ដាប្រទេស និងយុត្ដា ធិការផ្សេងៗ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានភ្ជា ប់មកជាមួយនេះ មិនមានបំណង បង្ហាញអំពីស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ  លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ  និងលំហូរ
សាច់ប្រាក់ ដោយអនុលោមទៅតាមយុត្ដា ធិការណាផ្សេងក្រៅពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេ។ ដូចនេះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាំង

ិ ី និ ងការអនុ វត្ដនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែ 
នេះសម្រាប់ បង្ហាញចំ ពោះតែអ្នកដែលបានជ្រាបអំ ពីគោលការណ៍គណនេយ្យនី តិវធ

ប៉ុណ្ណោះ។

ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលស្របទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្
តា ល

និង

CAS

តម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ការ

ប៉ា ន់ស្មាន និងការសន្មត់ ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទ្រព្យសកម្ម  និងបំណុល និងការលាតត្រដាងទ្រព្យសកម្ម  និងបំណុល

យថាភាពដែលបានរាយការណ៍ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងប៉ះពាល់ដល់ចំនួននៃចំណូល និងចំណាយដែលបាន

រាយការណ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍នេះ។ ប�ើទោះជាការប៉ា ន់ស្មានទាំងនេះផ្អែកទៅល�ើការយល់ដឹងដ៏សុក្រឹតបំផុត
របស់គណៈគ្រប់គ្រងទៅល�ើព្រឹត្ដិការណ៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ  ក៏លទ្ធផលជាក់លាក់ចុងក្រោយអាចខុសពីការ

ប៉ា ន់ស្មានទាំងនេះ។ ផ្នែកដែលទាក់ទងនឹងការវ ិនិច្ឆ័យ  ឬភាពស្មុគស្មាញក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ឬផ្នែកដែលការសន្មត និងការប៉ា ន់ស្មានមាន
លក្ខណៈជាសារវន្ដ ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងកំណត់សម្គា ល់2 នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។
1.2

ក្របខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី
នៅថ្ងៃទី28 ខែសីហា ឆ្នា2
ំ 009 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិចន
្ច ិងហិរញ្ញវត្ថុ  (ហៅកាត់ថា “ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ”)

បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើសង
្ត ់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនរ្ត ជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CIFRS”) ដែលផ្អែកទាំងស្រុងទៅ
តាមសង
្ត ់ដារទាំងអស់ ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាសង
្ត ់ដារគណនេយ្យអនរ្ត ជាតិ (ហៅកាត់ថា “IASB”) រួមទាំងបំណកស្រាយ 
និងវ ិសោធនកមពា
្ម ក់ព័នផេ
្ធ ្សងៗ។ អង្គភាពដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ ត្រូវរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខលួនឲ្យស្រប
្
ទៅតាម CIFRS សម្រាប់ការ ិយបរ ិចេ្ឆទគណនេយ្យដែលចាប់ផ�ើម
្ត នៅថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 012 ឬការ ិយបរ ិចេ្ឆទគណនេយ្យបន្ទា ប់ពីនេះ។
យោងតាមសារាចរណែនាំលេខ  086

សហវ-កជគ  ចុ ះថ្ងៃទី30 ខែកក្កដា

ឆ្នាំ2012 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ គណនេយ្យបានអនុ ម័តឲ្យ

គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ  ពន្យារពេលអនុវត្ត  CIFRS រហត
ូ ដល់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ ដែលចាប់ផ្ើម
ត នៅថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 016 ឬ

ការ ិយបរ ិច្ឆេទបន្ទា ប់ពីនេះ។
1.3

ក្របខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម រួមបញ្ចូលនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ និងក្រុមហ៊ន
ុ បុត្រសម្ព័នម
្ធ កទល់នឹង ដំណាច់ឆ្នានេ
ំ ះ។ បុត្រស

ម្ព័នគ
្ធ ឺជាក្រុមហ៊ន
ុ ទាំងឡាយណាដែលសម្ព័នធ
្ធ នាគារមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងល�ើផ្ក
នែ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ន
ុ
នោះ ដ�ើម្ទ
បី ទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសកមភា
្ម ពរបស់ក្រុមហ៊ន
ុ នោះ។

ក្រុមហ៊ន
ុ បុត្រសម្ព័នត្
្ធ រូវបានរួមបញ្ចូល ដោយប្រើវ ិធីសាស្រ្តគណនេយ្យក្នុងការទិញ។យោងតាមវ ិធីសាស្រ្តគណនេយ្យក្នុងការទិញលទ្ធផល
របស់ក្រុមហ៊ន
ុ បុត្រសម្ព័នដែ
្ធ លបានទិញឬបានលក់ក្នុងអំឡងឆ្
ំ រូវបានរួមបញ្ចូលចាប់ពីកាលបរ ិច្ឆេទទិញ ឬរហូតដល់កាលបរ ិច្ឆេទលក់។
ុ នា  ត្
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

1.

សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ(ត)
1.3

ក្របខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី (ត)
នាកាលបរ ិច្ឆេទទិញ តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកមរ្ម បស់ក្រុមហ៊ន
ុ បុត្រសម្ព័ន ត្
្ធ
រូវបានកំណត់រច
ួ ជា ស្រេច ហ�ើយតម្លៃទាំងនេះត្រូវបានឆ្លុះ 

បញ្
ចា ង
ំ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម។

ប្រតិបត្តិការអនរ្ត ក្រុមហ៊ន
ុ សមតុល្យនិងចំណេញឬខាតមិនទាន់ទទួលស្គា ល់ ដែលក�ើតមកពីប្រតិបត្តិការអន្តរក្រុមហ៊ន
ុ  ត្រូវបានលុបចោល

ហ�ើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមឆ្លុះបញ្
ចា ង
ំ តែប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ។ ការខាតបង់ដែល បណ្
តា លមកពីប្រតិបត្តិការ

ក្នុងសម្ព័នធ
្ធ នាគារ ដែលចង្អុលបង្ហាញនូវការខាតបង់ដែលបណ្
តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ នឹងត្រូវកត់ត្រា នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយប្រើប្រាស់គោលការណ៍គណនេយ្យរួមចំពោះប្រតិបត្តិការដូចគ្នានិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

នៅក្នុងកាលៈទេសៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ចំណេញឬខាតពីការលក់ក្រុមហ៊ន
ុ បុត្រសម្ព័ន គ
្ធ
ឺជាភាពលម្អៀងរវាងសាច់ប្រាក់បានពីការ
លក់សទ
ុ ្ធ និងភាគហ៊ន
ុ របស់សម្ព័នធ
្ធ នាគារល�ើទ្រព្យសកមស
្ម ទ
ុ រ្ធ បស់ខលួននាកាលបរ
្
ិច្ឆេទលក់នោះ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុរួម។
1.4

ការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
ការវ ិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ន
ុ បុត្រសម្ព័នដែ
្ធ លបាលលុបចោលក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម ត្រូវបានរាយការណ៍តាមថ្លៃដ�ើម។ នៅពេល

លក់ការវ ិនិយោគនោះចេញវ ិញ តម្លៃលម្អៀងរវាងសាច់ប្រាក់បានពីការលក់សទ
ុ ្ធ និងតម្លៃយោងរបស់វា ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណេញ ឬខាត
ក្នុងការលក់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

1.5

ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
(ក) រប
ូ ិយប័ណ្ណគោល និងរប
ូ ិយប័ណ្ណសម្រាប់បង្ហាញ
គណនីទាង
ំ អស់ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានវាស់តម្លៃដោយប្រើប្រាស់រប
ូ ិយប័ណ្ណនៃបរ ិយាកាស សេដ្ឋកិចច
្ច ម្បង

ដែលធនាគារធ្វើប្រតិបត្ដិការ (ហៅកាត់ថា “រប
ូ ិយប័ណ្ណគោល”)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបង្ហាញជាប្រាក់ ដុល្លា រអាមេរ ិកដែល
ជារប
ូ ិយប័ណ្ណគោល និងរប
ូ ិយប័ណ្ណសម្រាប់បង្ហាញរបស់ធនាគារ។

(ខ) ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យ
ប្រតិបត្ដិការជារប
ូ ិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិក ត្រូវបានកត់ត្រាប្ដូរទៅជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិក តាមអត្រាប្ដូរ ប្រាក់នា
កាលបរ ិច្ឆេទនៃប្រតិបត្ដិការនោះ។ ចំណេញ និងខាតពីការប្ដូររប
ូ ិយប័ណ្ណ ដែលបណ្
ដា លមកពីការទូទាត់តាម ប្រតិបត្ដិការបែបនេះ
និងពីការបរទ្រព្យសកម្ម 
នង
ិ បំណុលរូបយ
ិ វត្នានាដែលកំ
ណត់ជារូបយ
ិ ប័ណផ្ណ ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ដល្លា
ុ រអាមេរ ិកតាមអត្រា បរនាដំ
ណាច់ឆ្នាំ
្ដូ
ថុ
្ដូ
ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(គ) ការបង្ហាញជាប្រាក់រ�ៀល
អនុលោមតាមប្រកាសលេខ  ធ7-07-164ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទ1
ី 3 ខែធ្នូ  ឆ្នា2
ំ 007 របស់ធនាគារកណ្
តា ល តម្រូវឲ្យ កត់ត្រាប្រទៅជាប្រាក់
រ�ៀល
តូ
ចំពោះតារាងតុល្យការ របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន របាយការណ៍លំហរូ សាច់ប្រាក់ និងកំណត់ សម្គា ល់

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ដណា
ំ
ច់ឆ្នាថំ ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 014 ដោយប្រើអត្រាប្រប្រាក់
មធ្យម ភាគផ្វការ ដែលបានចេញ ផ្សាយដោយ 
តូ
លូ

ធនាគារកណ្
តា លនាកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍ ដែល១ដុល្លា រអាមេរ ិកស្មើនឹង 4.075រ�ៀល (31 ធ្នូ  2013 ៖ 1ដុល្លា រអាមេរ ិកស្មើនឹង

3.995រ�ៀល)។ តួលេខដែលត្រូវបានបតូរនេះមិ
្
នត្រូវបានធ្វើសវនកម្មទេ ហ�ើយមិនគួរបកស្រាយថាតួលេខនេះ ជាតួលេខសម្រាប់បង្ហាញ

ដូចតួលេខជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិកនោះទេ  ឬយល់ថាជាតួលេខត្រូវបានបតូរ្ ឬអាចបតូរទៅជាប្រាក់
្
រ�ៀលតាម អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងល�ើ

ឬអត្រាបតូរប្រាក់
្
ផ្សេងទ�ៀតទេ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

1.

សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ(ត)
1.6

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
ដ�ើម្បីរ�ៀបចំរបាយការណ៍លំហរូ សាច់ប្រាក់ គណនីសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមានសមតុល្យដែលមានកាលកំណត់ដ�ើមតិចជាង

បីខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសាច់ប្រាក់ ក្នុងនោះរួមមានសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ សមតុល្យដែលមិនមានកម្រិតនៅធនាគារកណ្
តា ល និងសមតុល្យ
នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។

1.7

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជនទាំងអស់ ត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងតារាងតុល្យការតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដ�ើមដែលនៅសល់ ដកចំនួនដែល
បានជម្រះចេញពីបញ្ជី និងសំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់។

ឥណទានត្រូវបានជម្រះចេញពីបញ្ជីនៅពេលដែលមិនមានភាពជាក់ស្តែង អំពល
ី ទ្ធភាពកងការប្រម
ល
ូ ប្រាក់មកវ ិញ។ ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
្នុ
ដែលប្រមូលបានមកវ ិញ បន្ទា ប់ពីបានជម្រះចេញពីបញ្រជី ច
ួ ឬបានកត់ត្រាសំវ ិធានធនរួច ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

1.8

សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់
ធនាគារបានអនុវតកា
្ត រធ្វច
ើ ណា
ំ
ត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវ ិធានធន ដែលតម្រូវដោយប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្
តា លលេខធ7-09-074ប្រ.ក.

ចុះថ្ងៃទី25 ខែកុមភៈ 
្ ឆ្នា2
ំ 009។ ប្រកាសនេះតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជទា
្ជ ង
ំ ឡាយ ត្រូវចាត់ថ្នាក់ឥណទាន បុរេប្រទាន និងទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗដែល
មានលកណ
្ខ ៈស្រដ�ៀងគ្នា ជាប្រាំថ្នាក់ហ�យ
ើ កម្រិតចាំបាច់អប្បបរមានៃសំវ ិធានធនជាក់លាក់ត្រូវកត់ត្រាអាស្រ័យតាមចំណាត់ថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធ

ដូចខាងក្រោម ដោយមិនគិតដល់ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានដាក់ជាវត្ថុបញ្
ចា ៖ំ
ចំណាត់ថ្នាក់

អត្រាសំវិធានធន

សំវ ិធានធនទូទៅ
     ឥណទានធម្មតា

1

សំវ ិធានធនជាក់លាក់

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 ិធានធនជាក់លាក់ចំពោះកិចស
្ច ន្យាពាក់ព័នន
្ធ ឹងឥណទានផ្សេងៗទាំងនោះ នៅពេល
ដែលធនាគារគិតថាវាទំនងជាមានការបាត់បង់។
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

1.

សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ(ត)
1.10 ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ទ្រព្យសកម្មអរូបីដែលរួមមានអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រដែលបានទិញ និងចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ព្រមទាំងកម្រៃអាជ្ញា-ប័ណ្ណសម្រាប់ធ្ើវ
ប្រតិបត្តិការមូលបត្រល�ើទីផ្សារ ត្រូវបានរាយការណ៍តាមថ្លៃដ�ើម ដករ ំលស់បង្គរ និងការខាតដែលបណ្
ដា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។

អាជ្ញាប័ណ្ណកមវ្ម ិធីកុំព្យូទ័រដែលបានទិញ ត្រូវបានធ្វើមូលធនកមតា
្ម មមូលដ្ឋា នថ្លៃដ�ើមដែលបានក�ើតឡ�ើងក្នុងការទិញកម្មវ ិធីជាក់លាក់នោះ

មកប្រើប្រាស់។ ថ្លៃដ�ើមត្រូវបានធ្វើរ ំលស់តាមមូលដ្ឋា នរ ំលស់ថេរ ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នា។
ំ ចំណាយនានាពាក់ព័នន
្ធ ឹងការថែរក្សាកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រ  
ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយនៅពេលដែលប្រតិបតិ្តការនោះបានក�ើតឡ�ើង។
កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ធ្ប្រ
ើវ តិបតកា
្តិ រមល
ូ បត្រល�ើទផ្
ី សារត្រូវបានធ្វម
ើ ល
ូ ធនកមតា
្ម មមល
ូ ដ្ឋា នថ្លៃដ�ើមដែលបានក�ើតឡ�ើងនិងបានបង់ជន
ូ 
គណៈកមកា
្ម រ មល
ូ បត្រកម្ជា ដ�ើ
ម្បីធ្វស
ើ កម្មភាពប្រតិបតកា
្តិ រមួយចំនន
ួ ដូចជាការធានាទិញមូលបត្រ  ការជួញដូរ មូលបត្រ  និងការផ្តល់
ពុ

សេវាឈញកណ្
តា ល និងសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាវ ិនិយោគ។ ថ្លៃដ�ើមទាំងនេះ ត្រូវបានធ្វរើ ំលស់ល�ើ រយៈពេលសុពលភាពរបស់អាជ្ញាប័ណ្ណ គឺ
្មួ
រយៈពេលបីឆ្នា។
ំ
1.11 ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
ទ្រព្យសម្បត្ដិនិងបរ ិក្ខា រត្រូវបានកត់ត្រាតាមថ្លៃដ�ើម ដករ ំលស់បង្គរ និងការខាតដែលបណ្
តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។ ថ្លៃដ�ើមរួមមានការចំ
ណាយផ្ទាល់នានាក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្មទ្រព្យសកមទា
្ម ង
ំ នោះ។

ចំណាយបនប
្ត ន្ទា ប់ផ្សេងៗត្រូវបានកត់ត្រាបញ្ចូលទៅកងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យ
នោះ ឬត្រូវបានកត់ត្រាជាទ្រព្យដាច់ដោយឡែកតាមការសមស្របតែនៅ
្នុ
ពេលដែលមានភាពប្រាកដប្រជាថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកច
ិ នា
្ច ពេលអនាគតនៃទ្រព្យនោះនឹងហូរចូលមកកងសម្
ន
ព័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារហ�ើយ
្នុ
ថ្លៃដ�ើមនៃទ្រព្យនោះអាចត្រូវបានវាស់វែងគួរឲ្យជ�ឿជាក់បានតែប៉ណោ
ុ
្ណ ះ។ រាល់ចណាយល�
ំ
កា
ើ រជួសជុល និងការថែទាំផ្សេងៗទ�ៀតទាំងអស់ត្រូវ

បានកត់ត្រាជាបនកនៅក
ងរបាយការណ
៍ លទ្ធផល កងឆ្
ំ លប្រតិបតកា
្តិ រនោះក�ើតឡ�ើង។
្ទុ
្នុ
្នុ នា ដែ

ការធ�ើរ្វ ំលស់ល�ទ្រ
ើ ព្យសម្បតន
្តិ ង
ិ បរ ិក្ខា រត្រូវបានកត់ត្រាជាបនកនៅក
ងរបាយការណ
៍ លទ្ធផល តាមមូលដ្ឋា នរ ំលស់ថេរ ល�ើអាយុកាលប្រើប្រាស់
្ទុ
្នុ
ប៉ា ន់ស្មាននៃទ្រព្យសកមន
្ម ីមួយៗ និងតាមអត្រាប្រចាំឆ្នាដ
ំ ូចខាងក្រោម ៖

ឆ្នាំ

ការកែលម្អល�ើទ្រព្យជួល

10

បរ ិក្ខា រការ ិយាល័យ

5

គ្រឿងសង្ហារ ឹម និងបរ ិក្ខា រភ្ជា ប់

5

បរ ិក្ខា រកុំព្យូទ័រ

3

យានយន្ដ  

5

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មណាមួយ ដែលល�ើសពីតម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញបានរបស់វា ត្រូវបានកត់ត្រាបន្ថយភ្លា មឱ្យនៅត្រឹមតម្លៃប៉ា ន់ស្មាន
ដែលអាចស្រង់មកវ ិញបាន។

ចំណេញ និងខាតពីការលក់ជម្រះទ្រព្យសម្បត្ដិ នង
ិ បរ ិក្ខា រ ត្រូវបានកំណត់ដោយធ្កា
ើវ រប្រៀបធ�ៀបសាច់ប្រាក់បានពីការលក់ និងតម្លៃយោងហ�ើយ 
ត្រូវបានកត់ត្រានៅកងរបាយការណ
៍ លទ្ធផល។
្នុ
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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1.

សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ(ត)
1.12 ការថយចុះតម្លៃ នៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកមទា
្ម ង
ំ ឡាយណាដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់មន
ិ កំណត់

មិនត្រូវបានធ�ើរ្វ ំលស់ទេ 

និងត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ ្យប្រចាំឆ្នារំ កការ

ថយចុះ តម្លៃរបស់វា។ បណ្
តា ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវធ្វើរ ំលស់ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរកការថយចុះតម្លៃរបស់វា នៅពេលដែលមានព្រឹតិកា
្ត រណ៍

ឬការផ្លាស់បតូរកាលៈទេសៈណាមួ
្
យចង្អុលបង្ហាញថាតម្លៃយោងរបស់វា នឹងមិនអាចស្រង់មកវ ិញបាន។ ការខាតបង់បណ្
តា លមកពីការថយ 
ចុះតម្លៃ ត្រូវបានគេកត់តា្រតាមចំនន
ួ លម្អៀងរវាងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យនោះ ធ�ៀបជាមួយតម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញបាន។ តម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញ

បាន គឺជាតម្លៃមួយណាដែលខ្ពស់ជាងគេរវាងតម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យនោះ ដកចំណាយក្នុងការលក់ និងតម្លៃនៅប្រើប្រាស់។

ការខាតដែលបណ្
តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ ត្រូវបានកត់ត្រាជាបនកក
៍ លទ្ធផលកងឆ្
ំ លប្រតិបតកា
្តិ រនោះបានក�ើតឡ�ើង។
្ទុ ងរបាយការណ
្នុ
្នុ នា ដែ
ការកត់ត្រាត្រលប់មកវ ិញនៃការខាតដែលបណ្
តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ ត្រូវបានកត់ត្រាកងរបាយការណ
៍ លទ្ធផលទៅតាមទំហត
ំ ម្លៃយោង
្នុ
នៃទ្រព្យសកម្មនោះ ដែលមិនល�ើសតម្លៃយោងដែលបានកំណត់ កាត់កងនឹងរ ំលស់ ប្រសិនប�ើមិនបានកត់ត្រាការខាតដែលបណ្
តា លមកពី
ការថយចុះតម្លៃ។

1.13 ចំណូល និងចំណាយការប្រាក់
ចំណូលការប្រាក់បានមកពីឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន សមតុល្យនៅធនាគារកណ្
តា ល និងសមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋា នបង្គរ ល�ើកលែងតែមានការសង្ស័យគួរឲ្យបារម្ភចពោ
ំ ះការប្រមូលប្រាក់មកវ ិញ
ដែល កងករណ
ី
នេះការប្រាក់
ត្
វ
រូ
បានព្យួរសិ
ន
រហូ
ត
ដល់
ពេ
លទទួ
ល
បានសាច់
ប្រា
ក់
ជា
ក់
ស្តែ
ង។
្នុ
ចំណាយការប្រាក់ល�ប្រា
ើ ក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមល
ូ ដ្ឋា នបង្គរ។
1.14 ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារ
ចំណូលកម្រៃនិងជ�ើងសារ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋា នបង្គរ នៅពេលដែលបានបំពេញសេវាជូនអតិថជ
ិ ន។ កម្រៃល�ើការផ្តល់ឥណទានត្រូវ

បានកត់ត្រាជាចំណូល នៅពេលដែលផ្តល់ឥណទានឲ្យអតិថជ
ិ នខ្ចី។
1.15 ភតិសន្យាប្រតិបត្ដិ

ភតិសន្យាដែលភាគីម្ចា ស់ទ្រព្យនៅមានហានិភយ
័ ជាក់លាក់ និងផលកមស
្ម ទ
ិ ្ធិល�ើទ្រព្យនេះ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាភតិសន្យាប្រតិបត។
្ដិ ការទទា
ូ ត់

ភតិសន្យាប្រតិបត្ដិត្រូវបានកត់ត្រាជាបនកក
៍ លទ្ធផលតាមមូលដ្ឋា នថេរល�ើរយៈពេលនៃភតិសន្យា។
្ទុ ងរបាយការណ
្នុ
1.16 សំវិធានធន

សំវ ិធានធនត្រូវបានកត់ត្រានៅពេលដែលសម្ន
ព័ ធ
្ធ នាគារ ឬធនាគារ មានកាតពក
្វ ច
ិ តា
្ច មផ្វច្បាប់
ឬកាតពក
្វ ច
ិ ប្រ
្ច យោល ដែលជាលទ្ធផលនៃ 
លូ
ព្រឹតកា
្ដិ រណ៍ពីអតីតកាល ហ�ើយវាទំនងជាអាចតម្រូវឱ្យមានការចំណាយធនធានដ�ើម្ទ
បី ទា
ូ ត់កាតពក
្វ ច
ិ នោ
្ច ះហ�ើយចំនន
ួ ទឹកប្រាក់ត្រូវបានប៉ាន់ស្មាន

គួរឱ្យជ�ឿជាក់បាន។

នៅពេលដែលមានកាតពក
្វ ច
ិ ស្ច ្រដ�ៀងគ្នាច្រើន កម្រិតនៃលំហរូ ចេញដ�ើម្ទ
បី ទា
ូ ត់កាតពក
្វ ច
ិ នោ
្ច ះ ត្រូវបានកំណត់ដោយគត
ិ ទៅល�ើចណា
ំ
ត់ថ្នាក់

នៃកាតពក
្វ ច
ិ នោ
្ច ះទាំងមល
ូ ។

សំវ ិធានធនត្រូវបានវាស់វែងឡ�ើងវ ិញតាមតម្លៃបចប្បន្ន នៃចំ
ណាយដែលរ ំពឹងថាត្រូវទទា
ូ ត់កាតពក
្វ ច
ិ នោ
្ច ះ ដោយប្រើអត្រាមុនបង់ពន្ធ ដ�ម
ើ ្បីឆ្លុះ 
្ចុ
បញ្
ចា ង
ំ ការវាយតម្លៃទីផ្សារបចប្បន
ន្ន ៃតម្លៃសាច់ប្រាក់គត
ិ តាមពេលវេលា និងហានិភយ
័ ជាក់លាក់ផ្សេងៗនៃកាតពក
្វ ច
ិ នោ
្ច ះ។ ការក�ើនឡ�ើងនៃ
្ចុ
សំវ ិធានធនដោយសារពេលវេលាដែលបានកនង
្ល ផុត ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយការប្រាក់។
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1.

សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ(ត)
1.17 អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក
អត្ថប្រយោជន៍បគ
ុ ល
្គ ក
ិ រយៈពេលខ្លីត្រូវបានកត់ត្រាបង្គរកងឆ្
ំ លបុគល
្គ ក
ិ បានបំពេញការងារជូនសម្ន
ព័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ។
្នុ នា  ដែ
1.18 ពន្ធពន្យារលើប្រាក់ចំណេញ និងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ
ពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ
ញកងឆ្
ំ រូវបានគណនាតាមមល
ូ ដ្ឋា នច្បាប់សារព�ើពន្ធ ដែលបានអនុមត
័ រួចជាស្ថា ពរ ឬបានអនុមត
័ រួចមួយផ្ក
នែ ធំ គត
ិ ត្រឹម
្នុ នា ត្
កាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍ នៅកងប្រទេសកម្
ជា។
្នុ
ពុ

ពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញត្រូវបានធ�ើស
្វ វំ ិធានធនពេញលេញ ដោយប្រើវ ិធីសាស្រ្តបំណុល ល�ើលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ន ដែលក�ើតមានរវាង

មូលដ្ឋា នពន្ធនៃទ្រព្យសកម្ម នង
ិ បំណុល និងតម្លៃយោងរបស់ទ្រព្យសកម្ម នង
ិ បំណុលទាំងនោះនៅកង
្នុ របាយ-ការណ៍ហិរញ្ញវត្។
ថុ ពន្ធពន្យារទ្រព្យ

សកម្មត្រូវបានកត់ត្រាទៅតាមទំហនំ ៃប្រាក់ចណេ
ំ
ញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគតដែលអាចក�ើតមាន ធ�ៀបនឹងលម្អៀងបណ្តោះអាសន្នដែលអាច

ប្រើប្រាស់បាន។

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានកាត់ កងជាមួ យនឹ ងបំ ណុលពន្ធពន្យារប្រសិ នប�ើ មានសិ ទិ្ធតាមផ្លូវច្បាប់ ដ�ើម្បីកាត់ កងបំ ណុលពន្ធក្នុងឆ្នាំ
ជាមួយនឹងពន្ធទ្រព្យសកម្មក្នុងឆ្នាំហ�ើយប្រសិនប�ើវាទាក់ទងនឹងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារតែមួយ ទៅល�ើ

អង្គភាពជាប់ពន្ធតែមួយ។
2.

ការប៉ាន់ស្មាន និងការវិនិច្ឆ័យគណនេយ្យសំខាន់ៗ
សម្ព័នធ
្ធ នាគារ និងធនាគារធ្វើការប៉ា ន់ស្មាន និងការសន្មត ដែលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលដែលបានរាយការណ៍។ ការប៉ា ន់ស្មាន

និងការវ ិនិច្ឆ័យត្រូវបានវាយតម្លៃជាបនប
្ត ន្ទា ប់ ដោយផ្អែកតាមបទពិសោធន៍ក្នុងគ្រាមុន និងកត្តាផ្សេងៗទ�ៀត រួមមានការរ ំពឹងទុកអំពីព្រឹត្តិការណ៍

នាពេលអនាគត ដែលគេជ�ឿជាក់ថាវាមានភាពសមហេតុផលទៅតាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ។
(ក) ការខាតបង់ល�កា
ើ រថយចុះតម្លៃនៃឥណទាន និងបុរេប្រទាន

ធនាគារអនុវតតា
្ត មការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវ ិធានធនតាមប្រកាសលេខ  ធ7-09-074ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី25 ខែកុមភៈ 
្ ឆ្នា2
ំ 009
សព
្តី ីការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវ ិធានធន សម្រាប់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ ចេញដោយធនាគារកណ្
តា ល។ ធនាគារ
កណ្
តា លតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាង
ំ ឡាយធ្វច
ើ ណា
ំ
ត់ថ្នាក់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន និងទ្រព្យសកម្មប្រហាក់ប្រហែលរបស់ខនជាប្រាំ
លួ្

ថ្នាក់ ហ�យ
ើ កម្រិតអប្បបរមានៃសំវ ិធានធនជាក់លាក់ត្រូវធ្វើឡ�ើងអាស្រ័យទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ពាក់ព័ន ដោយ
្ធ
មិនគិតពីទ្រព្យសកម្ម 

ដែលបានដាក់បញ្
ចា ។
ំ ក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន សម្ព័នធ
្ធ នាគារពិចារណាទៅល�ើកត្តាពាក់ព័នទា
្ធ ំងអស់ដែលអាចមានផល
ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពក្នុងការសងប្រាក់នៃភាគីដៃគូរបស់ខលួន។
្
(ខ) ពន្ធ

ពន្ធត្រូវបានគណនាតាមមូលដ្ឋា នបំណកស្រាយបចប្បន្ន
នៃបទប្បញ្ញតព
្ដិ ន្ធដារ ប៉ន្ដែ
ុ បទប្បញ្ញតទា
្ដិ ង
ំ អស់នេះមានការផ្លាស់បរពី
ួ
ៅ
្ចុ
្ដូ មយគ្រាទ
មួយគ្រា ហ�យ
ើ ការសម្រេចជាចុងក្រោយល�ើចំនួនពន្ធ នឹងធ្វើឡ�ើងបន្ទា ប់ពីអធិការកិចរ្ច បស់អាជ្ញាធរពន្ធដារ។

នៅពេលដែលលទ្ធផលពន្ធចង
ុ ក្រោយ ខុសគ្នាពីចន
ំ ន
ួ ដែលបានកត់ត្រាពីដប
ំ ង
ូ  នោះភាពលម្អៀងនេះនឹងធ្វឱ
ើ ្យប៉ះពាល់ដល់សវំ ិធានធន
ល�ើប្រាក់ពន្ធពន្យារនៅក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលការកំណត់ពន្ធបានធ្វើឡ�ើង។
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3.

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល
សម្ព័ន្ធធនាគារ និង ធនាគារ
2014

គណនីចរន្ត
គណនីផាត់ទាត់
ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច
ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន
មូលប្រតអាចជួញដូរបាន (NCDs)

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

33,366,926

135,970,223

4,020,473

16,061,790

922,197

3,757,953

255,796

1,021,904

18,184,047

74,099,991

11,422,094

45,631,268

5,200,000

21,190,000

5,200,000

20,774,000

15,990,798

65,162,502

-

-

73,663,968

300,180,669

20,898,363

83,488,962

(ក) ទុនបម្រុងកាតពក
្វ ិច្ច
ទុនបម្រុងកាតព្វកច
ិ គ
្ច ជា
ឺ ទុនបម្រុងអប្បបរមា ដែលត្រូវបានគណនាតាមអត្រា8% (2013 ៖ 8%) នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ នជាប្រាក់រ�ៀល  
និង12,50%  (2013 ៖ 12,50%)  នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ នជារូបយ
ិ ប័ណផ្ណ ្សេងៗ។  ទុនបម្រុងកាតព្វកច
ិ ្ច 4,5% (2013 ៖ 4,5%) នៃប្រាក់បញ្ញើ

របស់អតិថជ
ិ នជារូបយ
ិ ប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់រ�ៀល ទទួលបានការប្រាក់ ហ�យ
ើ ទុនបម្រុងកាតព្វកច
ិ 8
្ច %ទ�ៀត និងទុនបម្រុងកាតពក
្វ ច
ិ ន្ច ៃ 
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ នជាប្រាក់រ�ៀល ពុមា
ំ នការប្រាក់ទេ។

(ខ) ប្រាក់តមល
្ក ធា
់ នាល�ើដ�ើមទុន
យោងតាមប្រកាសលេខ  ធ7-01-136ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទ1
ី 5 ខែតុលា ឆ្នា2
ំ 001 ចេញដោយធនាគារកណ្
តា ល សព
្តី ប្រា
ី ក់តមល
្ក ធា
់ នាល�ើដ�ម
ើ ទុន

តម្រូវឲ្យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ  តម្កលប្រា
់ ក់ចន
ំ ន
ួ 10% នៃដ�ើមទុនចុះបញ្ជីនៅធនាគារកណ្
តា ល។ ប្រាក់តម្កលនេ
់ ះនឹងត្រូវបងល
្វិ ជូន

ធនាគារវ ិញ នៅពេលធនាគារសគ្ម័ ្រចិតប
្ត ញ្ចប់ប្រតិបតកា
្តិ រអាជីវកម្មរបស់ខននៅក
ងប្រទេសកម្
ជា ហ�ើ
យប្រាក់តមល
្ក នេ
់ ះមិនសម្រាប់ប្រើ
លួ្
្នុ
ពុ
កងប្រតិ
បតកា
្តិ រប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារទេ។
្នុ

(គ) មូលប្រតអាចជួញដូរបាន
មូលប្រតនេះអាចជួញដូរបាន រវាងធនាគារ  និងធនាគារ។ មូលប័ត្រជាប្រាក់រ�ៀល  មានកាលកំណត់ពី ពីរសប្តាហ៍ ទៅមួយឆ្នាដោយ
ំ
មាន

អត្រាការប្រាក់ចាប់ពី 0,85% ទៅ 2% កងមួ
ុ រអាមេរ ិក មានកាលកំណត់ពព
ី រី សប្តាហ៍ទៅប្រាំមយខ
ួ ែ
្នុ យឆ្នាំ និងមូលប័ត្រជាប្រាក់ដល្លា
ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ ½ SIBOR ។

(ឃ) អត្រាការប្រាក់
គណនីចរន្ត នង
ិ គណនីផាត់ទាត់ គជា
ឺ គណនីដែលមិនមានការប្រាក់។ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ ប្រាក់តមល
្ក ធា
់ នាល�ើដ�ម
ើ ទុន
និងទុនបម្រុងកាតព្វកច
ិ ទ
្ច ទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាដ
ំ ច
ូ ខាងក្រោម៖

2014

2013

ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន

0.08%

0.11%

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច (1/3 ទទួលបានការប្រាក់)

0.08%

0.10%
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4.

សមតុល្យនៅគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
អនុលោមតាមប្រកាសរបស់ គ.ម.ក លេខ 009 ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងក្រុមហ៊ុនតំណាងមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុន អ អេច ប៊ី

អូ អេស ខេ ឥណតូ្ ឆៃណា ស៊ីឃ្យូរ ីធី លីមីធីត បានតម្កល់ប្រាក់ធានាល�ើដ�ើមទុន (យ៉ា ងហោចណាស់៤ពាន់លានរ�ៀល) នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជាអក
្ន ធានាទិញមូលបត្រនៅក្នុងកម្ពុជា។
5.

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

គណនីចរន្ត
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

813,856

3,316,463

2,833,184

11,318,570

40,277,794

164,132,011

59,714,832

238,560,754

41,091,650

167,448,474

62,548,016

249,879,324

ធនាគារ
2014

គណនីចរន្ត
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

807,682

3,291,304

2,827,650

11,296,462

38,500,000

156,887,500

58,000,000

231,710,000

39,307,682

160,178,804

60,827,650

243,006,462

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដូចខាងក្រោម៖

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

2014

2013

0.17% - 4.50%

2.00% - 3.75%
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6.

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
សម្ព័ន្ធធនាគារ និង ធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

159,415,072

649,616,418

101,008,341

403,528,322

19,190,957

78,203,150

13,441,550

53,698,992

ឥណទានដែលអាចបង្វិលបាន

437,314

1,782,055

-

-

ឥណទានទិញយានយន្ត

184,033

749,934

278,041

1,110,774

36,830,893

150,085,889

28,309,114

113,094,910

165,839

675,794

96,976

387,419

216,224,108

881,113,240

143,134,022

571,820,417

(462,240)

(1,883,628)

(2,033,319)

(8,123,109)

(2,148,072)

(8,753,393)

(1,384,369)

(5,530,554)

213,613,796

870,476,219

139,716,334

558,166,754

សំវ ិធានធនដ�ើមឆ្នាំ

3,417,688

13,653,664

901,273

3,600,586

បម្រែបម្រួលសំវ ិធានធនក្នុងឆ្នាំ

(807,376)

(3,290,057)

2,516,415

10,053,078

-

273,414

-

-

2,610,312

10,637,021

3,417,688

13,653,664

214,806,677

875,337,209

138,422,860

552,999,324

502

2,046

14,055

56,150

348,352

1,419,534

388,872

1,553,544

-

-

-

-

(ក) វិភាគតាមប្រភេទឥណទាននិងបុរេប្រទាន
ឥណទានមានកាលកំណត់
ឥណទានទិញផ្ទះ

ឥណទានវ ិបារូបន៍
សក្ខីបត្រឥណទានជំន�ឿទុកចិត្ត
ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជនដុល
សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់៖
    សំវ ិធានធនជាក់លាក់
    សំវ ិធានធនទូទៅ
ឥណទាននិងបុរប
េ ្រទានអតិថជ
ិ នសុទ្ធ
(ខ) សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សំវិធានធនចុងឆ្នាំ

(គ) វិភាគតាមដំណើរការឥណទាន
ឥណទានធម្មតា
    មានការធានា
   មិនមានការធានា
ឥណទានឃ្លាំម�ើល
    មានការធានា
   មិនមានការធានា

. 186 .

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

6.

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ និង ធនាគារ (ត)
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

378,678

1,543,112

441,550

1,763,992

-

-

-

-

627,690

2,557,837

3,866,685

15,447,407

-

-

-

-

62,209

253,502

-

-

-

-

-

-

216,224,108

881,113,240

143,134,022

571,820,417

52,173,443

212,606,780

48,418,597

193,432,296

164,050,665

668,506,460

94,715,425

378,388,122

216,224,108

881,113,240

143,134,022

571,820,418

(គ) វិភាគតាមដំណើរការឥណទាន (ត)
ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ
    មានការធានា
   មិនមានការធានា
ឥណទានសង្ស័យ
    មានការធានា
   មិនមានការធានា
ឥណទានខាតបង់
    មានការធានា
    មិនមានការធានា

(ង) វិភាគតាមហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យធំ
ហានិភ័យតូច

ហានិភយ
័ ធំត្រូវបានកំណត់នយ
ិ មន័យដោយធនាគារកណ្
តា លថាជាហានិភយ
័ ឥណទានទូទៅ ចំពោះអក
្ន ទទួលផលជាឯកតជ
្ត ន ដែលមានចំនន
ួ ល�ើសពី10%

នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទរ្ធ បស់ធនាគារ។    ហានិភ័យនេះ គឺមានចំនួនខ្ពស់ជាងឥណទាន ឬកិចស
្ច ន្យាដែលនៅមិនទាន់ទូទាត់ និងឥណទានឬកិចស
្ច ន្យា
ដែលបានអនុម័តរួច។
(ច) អត្រាការប្រាក់
គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដច
ូ ខាងក្រោម៖
2014

2013

ឥណទានមានកាលកំណត់

8.0% - 14.0%

8.0% - 14.0%

ឥណទានវ ិបារូបន៍

8.0% - 12.0%

8.0% - 12.0%
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7.

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,176,936

4,796,014

837,796

3,346,995

30,087

122,605

128,754

514,372

ប្រាក់កក់ល�ើការជួល

162,284

661,307

118,578

473,719

ការបង់មុន

309,617

1,261,689

728,972

2,912,243

សន្និធិ

95,667

389,843

45,201

180,578

ផ្សេងៗ

84,953

346,183

44,079

176,096

1,859,544

7,577,641

1,903,380

7,604,003

ការប្រាក់ត្រូវទទួល
ប្រាក់សំណងត្រូវទទួល

ធនាគារ
2014
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,171,432

4,773,586

831,141

3,320,408

30,087

122,605

128,754

514,372

ប្រាក់កក់ល�ើការជួល

161,234

657,029

118,578

473,719

ការបង់មុន

335,222

1,366,030

712,848

2,847,828

សន្និធិ

95,667

389,841

45,201

180,578

ផ្សេងៗ

84,941

346,135

27,245

108,844

1,878,583

7,655,226

1,863,767

7,445,749

ការប្រាក់ត្រូវទទួល
ប្រាក់សំណងត្រូវទទួល

8.

2013

វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
ធនាគារបានវ ិនិយោគ និងកាន់កាប់ទាំងស្រុងទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន ដែ
្ធ ល គ.ម.គ បានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនតាំងពីថ្ងៃទី20 ខែតុលា ឆ្នាំ2010
ដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងការធានាទិញមូលបត្រ  ការជួញដូរមូលបត្រ  និងការផ្តល់សេវាឈ្មួញកណ្
តា ល និងសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាក្នុងការវ ិនិយោគ 
និងសេវាពាក់ព័នផ្ធ ្សេងៗទ�ៀត។ អាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវបានបន្តសាជាថ្មីទ�ៀតដោយមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី20 ខែតុលា ឆ្នាំ2012 រហូតដល់ថ្ងៃទី19

ខែតុលា ឆ្នាំ2015។ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ននេ
្ធ ះ បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខលួននៅក
្
្នុងឆ្នាំ2012។

នៅថ្ងៃទី31 ខែមីនា ឆ្នា2
ំ 014  ភាគទុនិករបស់ធនាគារបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយ នៅក្នុងអង្គប្រជុំវ ិសាមញ្ញ ដ�ើម្ល
បី ក់ចេញនូវភាគហ៊ន
ុ ទាំងស្រុង

នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័នដែ
្ធ លកាន់កាប់ដោយធនាគារ ទៅឱ្យធនាគារ RHB Investment Bank Berhad (ដែលនៅក្នុងសម្ព័នធ
្ធ នាគារតែមួយ)
ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងតម្លៃសរុបនៃការវ ិនិយោគតែអាស្រ័យទៅល�ើការអនុម័តច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន។
្ធ
នៅថ្ងៃទី04 ខែសីហា ឆ្នាំ2014 ភាគទុនិករបស់ធនាគារ RHB Investment Bank Berhad (ជា “អ្នកទិញ”) បានអនុម័តការទិញយកក្រុមហ៊ុន អ អេច
ប៊ី អូ អេស ខេ  ឥណតូ្ ឆៃណា  ស៊ីឃ្យូរ ីធី លីមីធីត ដែលកំពុងរង់ចាំការអនុម័តច្បាប់បញ្ញត្តិពាក់ព័ន។
្ធ  នៅថ្ងៃទី01 ខែតុលា ឆ្នាំ2014 កិចព្រ
្ច មព្រៀង
លក់ភាគហ៊ុនត្រូវបានធ្វើឡ�ើងរវាងធនាគារ (ជា “អ្នកលក់”) និង អ្នកទិញ។ អ្នកលក់ នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 12,5លានដុល្លា រអាមេរ ិក
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8.

វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ(ត)
ដែលជាថ្លៃដ�ើមនៃការវ ិនិយោគរបស់ខលួន។ ទ្រព្យសកម្ម
្
សុទរ្ធ បស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន គ
្ធ ិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014 មានចំនួន 10.591ពាន់ដុល្លា រ
អាមេរ ិក។ ការផ្រទេ ប្រាក់ នឹងត្រូវធ្វើឡ�ើង នៅពេលដែលទទួលបានការអនុម័តតាមច្បាប់បញ្ញត្តិពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន។
្ធ

នៅថ្ងៃទី13 ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ2014 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័នបា
្ធ នអនុម័តសម្រាប់ការផ្លាស់បតូរភាគទុ
្
និកពីធនាគារ ទៅធនាគារ RHB

Investment Bank Berhad អាស្រ័យនៅពេលទទួលបានការអនុម័តតាមច្បាប់បញ្ញត្តិពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ។

នៅថ្ងៃទី14 និងថ្ងៃទី17 ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ2014 ធនាគារបានដាក់លិខិតមួយទៅធនាគារកណ្
តា ល និង គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក) ដ�ើម្អ
បី នុម័ត
ការវ ិនិយោគរបស់ធនាគារទៅល�ើក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន។
្ធ រហូតមកដល់កាលបរ ិច្ឆេទនេះធនាគារកណ្
តា ល និងគណៈកមកា
្ម រមូលបត្រកម្ពុជានៅ

មិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងលិខិតនេះទេ។
9.

ទ្រព្យសកម្មអរូបី្ធ
សម្ព័ន្ធធនាគារ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទ្រព្យសកមអ
្ម រប
ូ ី ដែលរួមមានអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រ និងចំណាយពាក់ព័ន្ធ មានដូចខាងក្រោម៖
2014

2013

ដុល្លារអា មេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា

888,304

869,677

ការទិញ

228,757

18,627

1,117,061

888,304

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា

593,509

456,535

រ ំលស់

131,711

136,974

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ

725,220

593,509

391,841

294,795

1,596,752

1,177,706

ថ្លៃដើម

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ
សំវិធានធនចុងឆ្នាំ

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

សមមូលនឹងពាន់រៀល
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

9.

ទ្រព្យសកម្មអរូបី្ធ(ត)
ធនាគារ
2014

2013
ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា

833,694

815,067

ការទិញ

228,757

18,627

1,062,451

833,694

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា

559,787

434,407

រ ំលស់

131,711

125,380

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ

691,498

559,787

370,953

273,907

1,511,633

1,094,258

ថ្លៃដើម

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ
សំវិធានធនចុងឆ្នាំ

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

សមមូលនឹងពាន់រៀល
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

10.

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
សម្ព័ន្ធធនាគារ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរ ិក្ខា រ មានដូចខាងក្រោម៖

ការកែលម្អទ្រព្យ
ជួល
ដុល្លារអាមេរិក

បរិក្ខារការិយាល័យ
ដុល្លារអាមេរិក

សង្ហារឹម និង
បរិក្ខារភ្ជាប់
ដុល្លារអាមេរិក

បរិក្ខារកុំព្យូទ័រ
ដុល្លារអាមេរិក

យានយន្ត
ដុល្លារអាមេរិក

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

2,959,602

1,512,619

436,927

1,136,353

377,540

6,423,041

363,816

151,726

80,838

77,714

15,830

689,924

-

(4,927)

-

-

(4,100)

(9,027)

3,323,418

1,659,418

517,765

1,214,067

389,270

7,103,938

1,099,512

843,806

150,078

500,264

150,095

2,743,755

317,107

230,341

45,896

200,121

64,825

858,290

-

(1,138)

-

-

(2,003)

(3,141)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

1,416,619

1,073,009

195,974

700,385

212,917

3,598,904

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

1,906,799

586,409

321,791

513,682

176,353

3,505,034

សមមូលនឹងពាន់រៀល

7,770,206

2,389,617

1,311,298

2,093,254

718,639

14,283,014

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

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2013

804,313

662,871

106,417

348,736

92,679

2,015,016

រ ំលស់

295,200

232,549

43,662

155,407

57,416

784,234

-

(51,614)

-

(3,879)

-

(55,493)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013

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

សមមូលនឹងពាន់រៀល

7,431,064

2,671,908

1,145,958

2,541,176

908,643

14,698,749

2014
ថ្លៃដើម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2014
ការទិញ
ការលក់ចេញ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014
ថ្លៃដើម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2014
រ ំលស់
ការលក់ចេញ

2013
ថ្លៃដើម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2013
ការទិញ
ការលក់ចេញ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013
ថ្លៃដើម

ការលក់ចេញ
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

10.

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ (ត)
ធនាគារ
ការកែលម្អទ្រព្យ
ជួល
ដុល្លារអាមេរិក

បរិក្ខារការិយាល័យ
ដុល្លារអាមេរិក

សង្ហារឹម និង
បរិក្ខារភ្ជាប់
ដុល្លារអាមេរិក

បរិក្ខារកុំព្យូទ័រ
ដុល្លារអាមេរិក

យានយន្ត
ដុល្លារអាមេរិក

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

2,502,003

1,466,495

347,913

1,101,581

347,260

5,765,252

354,782

151,726

80,838

77,714

15,830

680,890

-

-

-

-

(4,100)

(4,100)

2,856,785

1,618,221

428,751

1,179,295

358,990

6,442,042

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2014

931,108

821,793

126,503

483,538

137,542

2,500,484

រ ំលស់

270,512

225,110

37,077

193,248

60,330

786,277

-

-

-

-

(2,004)

(2,004)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

1,201,620

1,046,903

163,580

676,786

195,868

3,284,757

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

1,655,165

571,318

265,171

502,509

163,122

3,157,285

សមមូលនឹងពាន់រៀល

6,744,797

2,328,121

1,080,572

2,047,724

664,722

12,865,936

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

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2013

681,422

647,742

91,700

338,928

84,628

1,844,420

រ ំលស់

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

សមមូលនឹងពាន់រៀល

6,275,726

2,575,584

884,533

2,469,082

837,823

13,042,748

2014
ថ្លៃដើម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2014
ការទិញ
ការលក់ចេញ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014
ថ្លៃដើម

ការលក់ចេញ

2013
ថ្លៃដើម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2013
ការទិញ
ការលក់ចេញ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013
ថ្លៃដើម

ការលក់ចេញ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2013
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

11.

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារ
2014

គណនីចរន្ត
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

4,921,964

20,057,003

298,446

1,192,292

142,488,097

580,638,996

103,470,001

413,362,654

147,410,061

600,695,999

103,768,447

414,554,946

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដូចខាងក្រោម៖
2014

2013

គ្មាន

គ្មាន

4.50% - 5.00%

1.25% - 4.75%

គណនីចរន្ត
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
12.

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

គណនីចរន្ត

15,456,544

62,985,418

10,018,692

40,024,675

គណនីសន្សំ

20,366,148

82,992,053

11,041,076

44,109,099

សម្ព័ន្ធធនាគារ

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

95,440,392

388,919,596

56,528,500

225,831,356

131,263,084

534,897,067

77,588,268

309,965,130

គណនីចរន្ត

22,985,195

93,664,670

16,981,098

67,839,487

គណនីសន្សំ

20,366,148

82,992,053

11,041,076

44,109,099

95,440,392

388,919,597

56,528,500

225,831,357

138,791,735

565,576,320

84,550,674

337,779,943

ធនាគារ

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដូចខាងក្រោម៖

គណនីចរន្ត
គណនីសន្សំ
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
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គ្មាន

គ្មាន

1.50%

1.50%

2.00% - 6.00%

1.25% - 6.50%
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

13.

បំណុលផ្សេងៗ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

2,444,592

9,961,712

1,511,102

6,036,852

ប្រាក់រង្វាន់បង្គរ

630,988

2,571,276

390,154

1,558,665

មូលប្បទានបត្រសម្រាប់ផាត់ទាត់

922,197

3,757,953

255,796

1,021,905

ពន្ធកាត់ទក
ុ ត្រូវបង់

158,722

646,792

142,943

571,057

គណនីអ្នកផ្គត់ផ្គង់

127,690

520,337

44,027

175,888

18,391

74,943

16,877

67,424

389,239

1,586,149

64,185

256,420

4,691,819

19,119,162

2,425,084

9,688,211

ការប្រាក់ត្រូវបង់

ពន្ធល�ើប្រាក់ប�ៀវត្សរត្រូ
៍ វបង់
ផ្សេងៗ
ធនាគារ

2014
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

2,444,591

9,961,708

1,511,102

6,036,852

ប្រាក់រង្វាន់បង្គរ

630,988

2,571,276

350,154

1,398,865

មូលប្បទានបត្រសម្រាប់ផាត់ទាត់

922,197

3,757,953

255,796

1,021,905

ពន្ធកាត់ទក
ុ ត្រូវបង់

156,621

638,231

142,943

571,057

គណនីអ្នកផ្គត់ផ្គង់

98,649

401,995

41,253

164,806

ពន្ធល�ើប្រាក់ប�ៀវត្សរត្រូ
៍ វបង់

18,391

74,943

13,523

54,024

337,713

1,376,180

56,767

226,784

4,609,150

18,782,286

2,371,538

9,474,293

ការប្រាក់ត្រូវបង់

ផ្សេងៗ

14.

2013

ចំណូលការប្រាក់
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

15,543,852

63,341,197

9,791,466

39,116,907

17,931

73,069

10,269

41,025

ចំណូលការប្រាក់មកពី៖
ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្
តា ល
សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង
     គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

1,344,380

5,478,348

1,086,288

4,339,720

16,906,163

68,892,614

10,888,023

43,497,652
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14.

ចំណូលការប្រាក់ (ត)
ធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

15,543,852

63,341,197

9,791,466

39,116,907

17,931

73,069

10,269

41,025

ចំណូលការប្រាក់មកពី៖
ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្
តា ល
សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង
     គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
15.

1,248,774

5,088,754

992,731

3,965,960

16,810,557

68,503,020

10,794,466

43,123,892

ចំណាយការប្រាក់
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

6,384,347

26,016,214

3,938,953

15,736,117

212,908

867,600

163,481

653,107

ចំណាយការប្រាក់ទៅល�ើ៖
គណនីចរន្ត
គណនីសន្សំ
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
16.

2,482

10,114

910

3,635

6,599,737

26,893,928

4,103,344

16,392,859

ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,182,179

4,817,379

854,562

3,413,975

កម្រៃជ�ើងសារ

173,878

708,553

213,208

851,766

កម្រៃផ្តល់កិច្ចសន្យាឥណទាន

112,192

457,183

92,350

368,938

សម្ព័ន្ធធនាគារ
កម្រៃដំណ�ើរការឥណទាន

ផ្សេងៗ

389,653

1,587,836

147,731

590,186

1,857,902

7,570,951

1,307,851

5,224,865

1,182,179

4,817,379

854,562

3,413,975

កម្រៃជ�ើងសារ

173,878

708,552

213,208

851,766

កម្រៃផ្តល់កិច្ចសន្យាឥណទាន

112,192

457,182

92,350

368,938

ផ្សេងៗ

388,622

1,583,636

147,731

590,186

1,856,871

7,566,749

1,307,851

5,224,865

ធនាគារ
កម្រៃដំណ�ើរការឥណទាន

. 195 .

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

17.

ចំណាយបុគ្គលិក
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

2,251,105

7,974,298

1,961,804

7,837,407

ប្រាក់រង្វាន់និងប្រាក់ល�ើកទឹកចិត្ត

649,516

2,447,795

402,956

1,609,809

អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីផ្សេងៗ

196,335

2,198,003

79,753

318,613

3,096,956

12,620,096

2,444,513

9,765,829

ប្រាក់ប�ៀវត្សរ ៍និងប្រាក់ឈ្នួល

ធនាគារ
2014
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,956,883

7,974,298

1,643,108

6,564,216

ប្រាក់រង្វាន់និងប្រាក់ល�ើកទឹកចិត្ត

600,686

2,447,795

353,504

1,412,248

អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីផ្សេងៗ

186,337

759,324

77,681

310,337

2,743,906

11,181,417

2,074,293

8,286,801

ប្រាក់ប�ៀវត្សរ ៍និងប្រាក់ឈ្នួល

18.

2013

ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរិក្ខារ និងរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

រ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរ ិក្ខា រ (កំណត់សម្គា ល់10)
រ ំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី (កំណត់សម្គា ល់9)

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

858,290

3,497,532

784,234

3,133,015

131,711

536,722

136,974

547,211

990,001

4,034,254

921,208

3,680,226

ធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

រ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរ ិក្ខា រ (កំណត់សម្គា ល់10)

786,276

3,204,075

711,557

2,842,670

រ ំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី (កំណត់សម្គា ល់9)

131,711

536,722

125,380

500,893

917,987

3,740,797

836,937

3,343,563
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19.

ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយប្រតិបត្តិការ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ការជួលអគារ

493,771

2,012,117

439,095

1,754,185

កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ

265,595

1,082,300

140,407

560,926

កម្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

222,033

904,784

12,167

48,607

ទឹក-ភ្លើង

201,552

821,324

211,129

843,460

ការជួសជុលនិងការថែទាំ

178,337

726,723

218,762

873,954

ចំណាយកម្រៃវ ិជ្ជា ជីវៈនិងចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

175,661

715,819

36,611

146,261

ចំណាយផ្សេងៗ

170,390

694,340

109,217

436,321

ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

129,339

527,056

85,875

343,071

សន្តិសុខ

125,592

511,787

94,137

376,077

ធានារ៉ា ប់រង

122,692

499,970

120,090

479,760

ការទំនាក់ទំនង

97,718

398,201

107,045

427,645

ការបោះពុម្ព ទីផ្សារ និងការផ្សព្វផ្សាយ

79,513

324,015

31,416

125,507

យានយន្ត និងចំណាយដំណ�ើរការយានយន្ត

78,559

320,128

81,019

323,671

សម្ភា រការ ិយាល័យ និងការបោះពុម្ពផ្សេងៗ

72,596

295,829

37,588

150,164

ប៉ា តង់ និងពន្ធអាករផ្សេងៗ

58,633

238,929

54,663

218,379

សម្ភា រសម្រាប់សកម្មភាពធនាគារ

24,169

98,489

9,880

39,471

កម្រៃសេវាធនាគារ

16,140

65,771

17,212

68,762

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ

7,689

31,333

13,346

53,317

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រដែលជម្រះចេញពីបញ្ជី

3,789

15,440

-

-

2,523,768

10,284,355

1,819,659

7,269,538
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19.

ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយប្រតិបត្តិការ (ត)
ធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ការជួលអគារ

450,571

1,836,077

394,562

1,576,275

កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ

237,197

966,578

126,245

504,349

ទឹក-ភ្លើង

190,456

776,108

201,427

804,701

ការជួសជុលនិងការថែទាំ

177,266

722,359

216,211

863,763

ចំណាយកម្រៃវ ិជ្ជា ជីវៈនិងចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

162,060

660,395

31,330

125,163

ចំណាយផ្សេងៗ

157,151

640,390

12,167

48,607

ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

125,592

511,787

94,137

376,077

សន្តិសុខ

122,527

499,298

77,790

310,771

ធានារ៉ា ប់រង

120,938

492,822

114,217

456,297

ការទំនាក់ទំនង

97,317

396,566

58,049

231,906

ការបោះពុម្ព ទីផ្សារ និងការផ្សព្វផ្សាយ

96,064

391,461

91,096

363,929

យានយន្ត និងចំណាយដំណ�ើរការយានយន្ត

73,823

300,829

27,454

109,679

សម្ភា រការ ិយាល័យ និងការបោះពុម្ពផ្សេងៗ

72,482

295,364

69,813

278,903

ប៉ា តង់ និងពន្ធអាករផ្សេងៗ

71,312

290,596

36,528

145,929

សម្ភា រសម្រាប់សកម្មភាពធនាគារ

56,958

232,104

53,221

212,618

កម្រៃសេវាធនាគារ

23,740

96,741

9,880

39,471

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ

15,953

65,008

17,130

68,434

7,689

31,333

13,346

53,317

2,259,096

9,205,816

1,644,603

6,570,189

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រដែលជម្រះចេញពីបញ្ជី
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

20.

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,565,077

6,377,689

124,204

496,195

ពន្ធល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញ
- កងឆ្
្នុ នា ំ
ធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,563,869

6,372,766

122,415

489,048

ពន្ធល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញ
- កងឆ្
្នុ នា ំ

អនុលោមតាមច្បាប់សារព�ើពន្ធកម្ពុជា ធនាគារមានកាតព្វកិចប
្ច ង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញសាជីវកម្ម តាមអត្រាមួយណា ដែលខ្ពស់ជាងគេ រវាងពន្ធ
ល�ើប្រាក់ចំណេញតាមអត្រា20% នៃប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ ឬពន្ធអប្បបរមា1% នៃផលរបរ។
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

20.

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (ត)
ការផ្ៀទ ងផ្ទាត់រវាងពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញដែលបានគណនាតាមអត្រាពន្ធតាមច្បាប់ 20% ដូចបានលាតត្រដាងក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល មានដូច

ខាងក្រោម៖

សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ចំណេញមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

6,475,762

26,388,730

531,076

2,121,649

ពន្ធគណនាតាមអត្រា 20%

1,295,152

5,277,746

106,215

424,330

269,925

1,099,943

25,141

100,438

-

-

(9,519)

(38,028)

-

-

(121,837)

(486,740)

1,565,077

6,377,689

-

-

-

-

124,204

496,195

1,565,077

6,377,689

124,204

496,195

ផលប៉ះពាល់ពន្ធ ទាក់ទិននឹង៖
     ចំណាយដែលមិនអាចកាត់កងតាមច្បាប់ពន្ធ
     ប្រាក់ចំណូលដែលមិនត្រូវបង់ពន្ធ
     ការប្រើប្រាស់ការខាតពន្ធដែលមិនទាន់បាន

          ទទួលស្គា ល់ក្នុងគ្រាមុន និងលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ន
ពន្ធអប្បបរមា 1% នៃផលរបរ
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ចំណេញមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

7,018,575

28,600,693

983,892

3,930,650

ពន្ធគណនាតាមអត្រា 20%

1,403,715

5,720,139

196,778

786,130

160,154

652,627

24,598

98,269

-

-

(221,376)

(884,399)

1,563,869

6,372,766

-

-

-

-

122,415

489,048

1,563,869

6,372,766

122,415

489,048

ផលប៉ះពាល់ពន្ធ ទាក់ទិននឹង៖
     ចំណាយដែលមិនអាចកាត់កងតាមច្បាប់ពន្ធ
     ការប្រើប្រាស់ការខាតពន្ធដែលមិនទាន់បាន
           ទទួលស្គា ល់ក្នុងគ្រាមុ
ពន្ធអប្បបរមា 1% នៃផលរបរ
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 014 ធនាគារមានការខាតដែលមិនទាន់ប្រប្រា
ើ ស់ប្រមាណ 1,055,424 ដុល្លា រអាមេរ ិក (ប្រហាក់ប្រហែលនឹង 4.250.194.934

រ�ៀល) ការខាតពន្ធដែលមិនទាន់ប្រប្រា
ើ ស់ មិនត្រូវបានប្រើនៅកងរបាយការណ
៍ ហិរញ្ញវត្សម្រាប់
ការគណនាពន្ធនាដំណាច់ឆ្នា2
ំ 014ទេ ដោយសារ
្នុ
ថុ

បចប្បន្ននេះ
ធនាគារកំពង
ុ រង់ចាសេ
ំ ចកស
្តី ម្រេចពីអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ ដ�ើម្យបី ោងការខាត ដែលមិនទាន់ប្រប្រា
ើ ស់របស់ខន
ី ៀបចំរចនាសម្ន
ព័ ្ធ
្ចុ
លួ្ បន្ទា ប់ពរ�
ក្នុងក្រុមឡ�ើងវ ិញ។
ការខាតដែលអាចយោងទៅមុខបាន អាចត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តដោយអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ។
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

21.

សាច់ប្រាក់បានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

6,475,762

26,388,730

531,076

2,121,649

990,001

4,034,254

921,208

3,680,226

(807,376)

(3,290,057)

2,516,415

10,053,078

3,789

15,440

-

-

-

-

57,964

231,566

(10,306,426)

(41,998,686)

(6,784,679)

(27,104,793)

(3,644,250)

(14,850,319)

(2,758,016)

(11,018,274)

(20,742,296)

(84,524,856)

(979,000)

(3,911,105)

27,752,036

113,089,547

(42,865,716)

(171,248,535)

(73,090,086)

(297,842,100)

(53,278,949)

(212,849,401)

382,977

1,560,631

(643,541)

(2,570,946)

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

43,641,614

177,839,577

80,983,863

323,530,533

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

53,674,816

218,724,875

1,490,947

5,956,333

1,333,246

5,432,977

(728,927)

(2,912,063)

29,308,057

119,430,332

(18,779,339)

(75,023,458)

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
និយ័តកម្ម៖
រ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ និងរ ំលស់
     ទ្រព្យសកម្មអរូបី (កំណត់សម្គា ល់18)

សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់ (កំណត់សម្គា ល់ 6)
ទ្រព្យសកម្មដែលបានជម្រះចេញ
ការខាតពីការលក់អចលនទ្រព្យ
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ខាតប្រតិបត្តិការមិនបម្រែបម្រួលដ�ើមទុនបង្វិល
បម្រែបម្រួលដ�ើមទុនបង្វិល
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្
តា ល
សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិង
     គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

បំណុលផ្សេងៗ
សាច់ប្រាក់បានពី/(បានប្រើក្នុង)ប្រតិបត្តិការ
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014

21.

សាច់ប្រាក់បានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ (ត)
ធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

7,018,575

28,600,693

983,892

3,930,649

917,987

3,740,797

836,937

3,343,563

(807,376)

(3,290,057)

2,516,415

10,053,078

-

-

57,964

231,566

(10,210,820)

(41,609,092)

(6,691,122)

(26,731,032)

(3,061,977)

(12,477,557)

(2,295,914)

(9,172,176)

(20,742,296)

(84,524,856)

(979,000)

(3,911,105)

27,752,036

113,089,547

(42,800,000)

(170,986,000)

(73,090,086)

(297,842,100)

(53,278,949)

(212,849,400)

325,475

1,326,311

(632,513)

(2,526,889)

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

43,641,614

177,839,577

80,983,863

323,530,533

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

54,249,712

221,067,577

1,041,323

4,160,085

1,304,123

5,314,301

(740,902)

(2,959,904)

30,378,601

123,792,800

(18,702,092)

(74,714,856)

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
និយ័តកម្ម៖
រ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ និងរ ំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី

     (កំណត់សម្គា ល់18)

សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់
     (កំណត់សម្គា ល់6)

ការខាតពីការលក់អចលនទ្រព្យ
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ខាតប្រតិបត្តិការមិនបម្រែបម្រួលដ�ើមទុនបង្វិល
បម្រែបម្រួលដ�ើមទុនបង្វិល
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្
តា ល
សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង
     គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

បំណុលផ្សេងៗ
សាច់ប្រាក់បានពី/(បានប្រើក្នុង)ប្រតិបត្តិការ
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22.

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សម្រាប់គោលបំណងនៃរបាយការណ៍លំហរូ សាច់ប្រាក់ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល រួមមាន៖
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

4,594,101

18,720,962

3,782,282

15,110,217

33,366,926

135,970,223

4,020,473

16,061,790

922,197

3,757,953

255,796

1,021,905

990,798

4,037,502

-

-

813,856

3,316,464

2,833,184

11,318,570

681,545

2,777,296

6,366,547

25,434,355

41,369,423

168,580,400

17,258,282

68,946,837

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សម្គា ល់ 4) ៖
     គណនីចរន្ត
     គណនីផាត់ទាត់
មូលបត្រដែលអាចជួញដូរបាន

     (កាលកំណត់បីខែ ឬតិចជាង)
សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា ន
     ហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

គណនីចរន្ត (កំណត់សម្គា ល់ 5)
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
     (កាលកំណត់បីខែឬតិចជាង)

ធនាគារ
2014

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

4,593,761

18,719,576

3,782,183

15,109,821

33,366,926

135,970,223

4,020,473

16,061,790

922,197

3,757,953

255,796

1,021,905

990,799

4,037,506

-

-

807,682

3,291,304

2,827,650

11,296,462

-

-

5,700,000

22,771,500

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សម្គា ល់ 4) ៖
     គណនីចរន្ត
     គណនីផាត់ទាត់
មូលបត្រដែលអាចជួញដូរបាន

     (កាលកំណត់បីខែ ឬតិចជាង)
សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា ន
     ហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

គណនីចរន្ត (កំណត់សម្គា ល់ 5)
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
     (កាលកំណត់បីខែឬតិចជាង)

. 203 .

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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23.

កិច្ចសន្យា និងយថាភាព
(ក) កិចស
្ច ន្យាពន្យារឥណទាន

			
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ
2014

ចំណែកឥណទានវ ិបារូបន៍ដែលមិនបានប្រើប្រាស់
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

15,210,482

61,982,714

9,333,617

37,287,800

57,359

233,738

99,666

398,166

1,088,466

4,435,499

487,000

1,945,565

16,356,307

66,651,951

9,920,283

39,631,531

(ខ) កិចស
្ច ន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិដែលមិនអាចលុបចោលបាន
គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ  ឆ្នា2
ំ 014 សម្ន
ព័ ធ
្ធ នាគារនិងធនាគារមានកិចស
្ច ន្យាភតិសន្យាប្រតិបតម
្តិ ន
ិ អាចលុបចោលបាន ចំពោះការជួលអគារ
ការ ិយាល័យរបស់ខន។
លួ្

ចំណាយភតិសន្យាអប្បបរមាសរុបនាពេលអនាគត ក្រោមកិចស
្ច ន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិដែលមិនអាចលុបចោលបានមានដច
ូ ខាងក្រោម៖
			
សម្ព័ន្ធធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

57,003

232,289

376,184

1,502,855

- ល�ើសមួយឆ្នាំប៉ុន្តែមិនល�ើសប្រាំឆ្នាំ

1,437,618

5,858,295

1,641,658

6,558,424

- ល�ើសប្រាំឆ្នាំឡ�ើងទៅ

1,452,060

5,917,143

349,153

1,394,866

2,946,681

12,007,727

2,366,995

9,456,145

ភតិសន្យាអប្បបរមានាពេលអនាគតដែលត្រូវបង់៖
- មិនល�ើលមួយឆ្្នា ំ

			
ធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

17,003

69,289

336,184

1,343,055

- ល�ើសមួយឆ្នាំប៉ុន្តែមិនល�ើសប្រាំឆ្នាំ

1,277,618

5,206,295

1,481,658

5,919,224

- ល�ើសប្រាំឆ្នាំឡ�ើងទៅ

1,188,727

4,844,061

85,820

342,851

2,483,348

10,119,645

1,903,662

7,605,130

ភតិសន្យាអប្បបរមានាពេលអនាគតដែលត្រូវបង់៖
- មិនល�ើលមួយឆ្្នា ំ
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24.

ប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ
(ក) ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ និងទំនាក់ទន
ំ ង
ទំនាក់ទន
ំ ង និងភាគីពាក់ពន
័ រ្ធ បស់សម្ន
ព័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ មានដូចខាងក្រោម៖
ទំនាក់ទំនង

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ក្រុមហ៊ុនមេធំ

RHB Capital Berhad

ក្រុមហ៊ុនមេផ្ទាល់

RHB Bank Berhad

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

ក្រុមហ៊ន
ុ បុត្រសម្ន
ព័  ដែ
្ធ លក្រុមហ៊ន
ុ កាន់កាប់ទាង
ំ ស្រុងគឺក្រុមហ៊ន
ុ អ អេច ប៊ី អូ អេស ខេ 

បុគ្គលិកគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

ស៊ីឃ្យូរ ីធី លីមីធីត

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់របស់ធនាគារ ដែលមានសិទ្ធិធ្វើការសម្រេច
ចិត្តសំខាន់ៗ

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ធនាគារ

និងបុគ្គលិក

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ (រួមទាំងសមាជិកគ្រួសារជិតដិតរបស់ពួកគេផងដែរ)។

(ខ) ទឹកប្រាក់ជពា
ំ ក់ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ សមតុល្យ និងប្រតិបតកា
្តិ រភាគីពាក់ពន
័ ្ធ
			
សម្ព័ន្ធធនាគារ

2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

74,000,000

301,550,000

65,000,000

259,675,000

ទឹកប្រាក់ជំពាក់ក្រុមហ៊ុនមេផ្ទាល់៖
- ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
- ការប្រាក់ត្រូវបង់
- ចំណាយការប្រាក់

223,552

910,975

387,063

1,546,315

74,223,552

302,460,975

65,387,063

261,221,315

1,582,653

6,449,313

662,208

2,645,521

			
ធនាគារ
2014

2013

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

74,000,000

301,550,000

65,000,000

259,675,000

223,552

910,975

387,063

1,546,315

74,223,552

302,460,975

65,387,063

261,221,315

1,582,653

6,449,313

662,208

2,645,521

7,530,486

30,686,730

6,962,502

27,815,197

ទឹកប្រាក់ជំពាក់ក្រុមហ៊ុនមេផ្ទាល់៖
- ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
- ការប្រាក់ត្រូវបង់
- ចំណាយការប្រាក់
ទឹកប្រាក់ជំពាក់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ៖
- គណនីចរន្ត

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2014 ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ទទួលបានការប្រាក់ 2% ក្នុងមួយឆ្នាំ (2013 ៖ ចន្លោះពី 1,65% ទៅ 2,20%)
ក្នុងមួយឆ្នាំ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គ
ា លាល់រ់របាយការណ៍
ត្ថុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គហាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថថុ ុ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
24.

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
បលាតិ្រត្ិការ និងសមតុលលាយភាគញីពាក់ព័ន្ធ (ត)
សគមាប់យគាលបំណងននរបា�ការណ៍លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
(គ)
លាេរោររបស់បគ
ុ ល
គា ក
ិ គេភៈប្គប់ប្គងសំខាន់ៗ
សម្ព័ន្ធធនាគារ

2014
2014

ដុល្លហារអាមហារិក

សាច់គបាក់កុងនដ
នា
សម្ព័ន្ធធាគារ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
ប្រាក់ណបៀវត្រ ៍ និងអត្ប្បណោជន៍រយភៈណពលែ្េី
្រណនីចរនតា
ធាគារ
្រណនីផ្ត់ទាត់
ប្រាក់ណបៀវត្រ ៍ និងអត្ប្បណោជន៍រយភៈណពលែ្េី
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

ពាន់រៀល

2013
2013

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមលារិក
4,594,101

ពាន់រៀល
18,720,962

ដុល្លារអាមលារិក
3,782,282

ពាន់រៀល
15,110,217

720,525
33,366,926

2,936,139
135,970,223

551,208
4,020,473

1,771,051
16,061,790

922,197
609,975

3,757,953
2,485,648

255,796
443,208

1,021,905
1,770,616

990,798

4,037,502

-

-

(ឃ) លាេរោររបស់ប្ករុមប្បឹកសាេិរាល
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
្ធធាគារ
(កាលកំណសម្ព
ត់បីផ័នែឬតិ
ចជាង)

កឆប្មរបស់ប្ករុមប្បឹកសាេិរាល

ធនាគារ

2014
813,856
3,316,464
ដុល្លារអាមលារិក
ពាន់រៀល

2013
2,833,184
ដុល្លារអាមលារិក

11,318,570
ពាន់រៀល

681,545

2,777,296

6,366,547

25,434,355

41,369,423
222,033

168,580,400
904,784

17,258,282
12,167

68,946,837
48,607

ធាគារ
កឆប្មរបស់ប្ករុមប្បឹកសាេិរាល

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

157,151
2014

640,390

12,167
2013

48,607

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,593,761

18,719,576

3,782,183

15,109,821

33,366,926

135,970,223

4,020,473

16,061,790

922,197

3,757,953

255,796

1,021,905

990,799

4,037,506

-

-

807,682

3,291,304

2,827,650

11,296,462

-

-

5,700,000

22,771,500

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតា
្រណនីផ្ត់ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

.. 206
212
209
189 ..

ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុ ថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់យគាលបំណងននរបា�ការណ៍លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
សកម្មភាពអាជេីវកម្មរបស់ធនាគារប្បឈមនឹងហានិេ័យហិរ្ញវត្ុណផ្ងៗមួយចំនួនេូចជា ហានិេ័យឥេទាន ហានិេ័យ្រេីផសារ (រួមម្នហានិេ័យ
សម្ព
័ន្ធធ
រូបិយ
ប័នាគារ
េ្ណ ហានិេ័យអប្តារោរប្រាក់ ហានិេ័យតឆម្) និងហានិេ័យសាច់ប្រាក់ងាយសសរួល។ អាជេីវកម្មហិរ្ញ វត្ុភាគណប្ចើនប្បឈមមុែនឹង

2014កងេំ
ហានិេ័យ កនាុងណនាះហានិេ័យប្បតិបត្ិរោរគឺជាផលវ ិរាកខេលពិរាកណជៀសរួចណាស់
ណេើររោរអាជេីវកម្ម។ ធនាគារមិ2013
នណប្បើប្រាស់ឧបករេ៍
ុនា
ដុលេ
្លហារអាមហា
រិករ្ញ វត្ុរបស់ែពាន់
ហិរ្ញ វត្ុនិ្រស្ន៍ (derivative financial instrument) ណេើម្េីប្គប់ប្គងហានិ
័យហិ
្ រៀល
ួនណនាះណ្រ។

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

សាច់គបាក់កុងនដ
នា
4,594,101
18,720,962
សម្័ន្ធធនាគារនិងធនាគាររោន់រោប់ប្្រព្យសកម្មហិរ្ញ វត្ុនិងបំេុលហិរ្ញ វត្ុេូចខាងណប្រោម៖
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

3,782,282

15,110,217

្រណនីចរនតា
សម្ព័ន្ធធាគារ
្រណនីផ្ត់ទាត់

4,020,473

16,061,790

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
សាច់ប្រាក់កងឆេ
ុនា
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
សមតុល្យណៅធនាគារកណា
្ ល
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
សមតុល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់ណៅធនាគារ និង
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ
(កាលកំណត់បីផែឬតិ
ចជាង)
ឥេទាននិងបុណរប្បទានអតិថជ
ិ ន

ប្្រព្យសកម្មណផ្ងៗ
ធនាគារ
្រំេុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារ និងប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ
សាច់គបាក់កុងនដ
នា
ប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
បំេុលណផ្ងៗ
្រណនីចរនតា
បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ
្រណនីផ្ត់ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

33,366,926
922,197
2014

135,970,223
3,757,953

255,796
2013

1,021,905

ដុល្លារអាមលារិក
990,798

ពាន់រៀល
4,037,502

ដុល្លារអាមលារិក
-

ពាន់រៀល
-

4,594,101

18,720,962

3,782,282

15,110,217

50,279,921
813,856

204,890,678
3,316,464

4,276,269
2,833,184

17,083,695
11,318,570

41,091,650
681,545
213,613,796
41,369,423

167,448,474
2,777,296
870,476,219
168,580,400

62,548,016
6,366,547
139,716,334
17,258,282

249,879,324
25,434,355
558,166,754
68,946,837

1,394,307

5,681,801

310,973,775
1,267,218,134
2014
ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

1,126,949
211,449,850
2013
ដុល្លហារអាមហារិក

4,502,161
844,742,151
ពាន់រៀល

147,410,061
4,593,761
131,263,084

600,695,999
18,719,576
534,897,066

103,768,447
3,782,183
77,588,268

414,554,946
15,109,821
309,965,130

4,691,818
33,366,926
27,608,812
922,197

19,119,158
135,970,223
112,505,911
3,757,953

2,425,084
4,020,473
27,668,051
255,796

9,688,211
16,061,790
110,533,864
1,021,905

990,799

4,037,506

-

-

807,682

3,291,304

2,827,650

11,296,462

-

-

5,700,000

22,771,500

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គហាល
ា ់រ់របាយការណ៍
ត្ថុថុុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គ
លាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សគមាប់យគាលបំណងននរបា�ការណ៍លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
ធាគារ
សម្ព័ន្ធធនាគារ

2014
ដុល្លារអាមលារ2014
ិក

បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់គបាក់កុងនដ
នា
សាច់ប្រាក់កងឆេ
ុនា

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
សមតុល្យណៅធនាគារកណា
្ ល
្រណនីចរនតា
សមតុល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់ណៅធនាគារ និង
្រណនី
ផ្ត់រទា
ប្គឹ
ះសា្នហិ
្ញត់វត្ណផ្ងៗ
ុ

មតូ
លបគតផដលអាចជួ
ញដតូរបាន
ឥេទាននិ
ងបុណរប្បទានអតិ
ថជ
ិ ន
(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
ប្្រព្យសកម្មណផ្ងៗ
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

ហិរញ្ញ វត្យ្្សងៗ
្រំេុលហិរញ្ញវុ ត្ថុ
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារ និងប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
ប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)
បំេុលណផ្ងៗ
បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ
ធនាគារ
25.1 ហានិភ័យឥេទាន

ដុល្លហារអាមហារិក

2013
ពាន់រៀល
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមលារ2013
ិក
ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល
ពាន់រៀល

4,594,101
4,593,761

18,720,962
18,719,576

3,782,282
3,782,183

15,110,217
15,109,821

50,279,921

204,890,678

4,276,269

17,083,695

33,366,926

135,970,223

4,020,473

16,061,790

922,197
39,307,682

3,757,953
160,178,804

255,796
60,827,650

1,021,905
243,006,462

213,613,796
990,798
1,387,753

870,476,219
4,037,502
5,655,093

139,716,334
1,103,473

558,166,754
4,408,375

309,182,913

1,259,920,370

209,705,909

837,775,107

813,856
147,410,061

3,316,464
600,695,999

2,833,184
103,768,447

11,318,570
414,554,946

138,791,735
681,545
4,609,150
41,369,423

565,576,320
2,777,296
18,782,286
168,580,400

84,550,674
6,366,547
2,371,538
17,258,282

337,779,943
25,434,355
9,474,294
68,946,837

18,371,967

74,865,765

19,015,250

75,965,924

2014

2013

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

េងនដ
័យឥេទាន គឺជាហានិេ័យខេលបណា
្ លមកពេីរោរខាតបង់
ខផនាកហិរ្ញវត្ុខេលអតិ
ថិជន ឬភាគេីឆេគូ
្រេីផសាររបស់ធនាគារ
និងណធ្ើឲ្យ
សាច់គហានិ
បាក់ក
4,593,761
18,719,576
3,782,183
15,109,821
ុនា
ែកខានមិនរានបំណពញរោតព្កិចស
ចា ងបំេុលតាមកិចស
ចា នយាឲ្យធនាគារ។ ហានិេ័យឥេទានភាគណប្ចើនណកើតណ�ើងពេីរោរផដាលឥ
់ េទាន
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
និងបុណរប្បទាន និងកិចស
ចា នយាឥេទានខេលណកើតមកពេីសកម្មភាពឆនរោរផ្លប្់ រាក់កមចាេី។
្រណនីចរនតា
33,366,926
135,970,223
4,020,473
16,061,790
្រណនី
ត់ទា
ត់
922,197
3,757,953
255,796
1,021,905
ហានិផ្
េ័យ
ឥេទានគឺ
ជាហានិេ័យធំជាងណគខតមួយគត់កុងអាជេី
នា
វកម្ម
ធនាគារ ណហតុណនះ
គេភៈប្គប់ប្គងណរៀបចំ
ហានិេ័យឥេទានរបស់
ែួន
្

ោ៉ា ងប្បរុងប្បយ័ញ
ត។
នា ដតូរបាន
មតូលបគតផដលអាចជួ

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

990,799

4,037,506

-

-

េយ
័ ឥេទាន
សមតុ(ក)
ល្យនិងរោរវាស់
ការដាក់ខគវងហានិ
បាក់យៅធនាគារនិ
ងគ្រឹះសា្ន

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
ធនាគាររានបណងកត
ើ ណគាលរោរេ៍ហានិេយ
័ ឥេទានសនាល
(Core Credit Risk Policy) ខេលប្តរូវរានណរៀបចំណ�ើងណេើម្េីអេិរាលនូវ
ូ
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
807,682
3,291,304
2,827,650
11,296,462
រាល់សកម្មភាពកនាងរោរធានារា៉ា
បរ់ ងហានិេយ
័ របស់ធនាគារ។ រោរបន្ឥេទានប្តរូវរានអេិរាលណដាយកម្មវ ិធេីឥេទាន ខេលរាន
ុ

្រណនីគបាក់បណរៀបចំ
យញ្ញើមា
ត់
គនកាលកំ
ណប្ម្ងពិណណ
សសសប្ម្ប់
ផលិតផល ឬសំណពៀត ឥេទានពិណសស រាប់ទាង
ំ ្រេីផសារណគាលណៅ រោលកំេត់ និងលក្ែេ្
(កាលកំណ
ត់
ប
ី
ផ
ែឬតិ
ច
ជាង)
22,771,500
ឯកសារសម្្អង និងនេីតវិ ិធេីណៅណប្រោមផលិតផលឥេទានខេលនឹងប្តរូវវ ិភាគ និងផ្លជ
់ ន
ូ -អតិថជ
ិ ន។5,700,000
40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

នា ណលើកសំណេើឥេទាន (loan originators) អនាកវ ិភាគ
ធនាគារក៏ធានាអះអាងថាែ្នរានខបងខចកតួ
នា្រេីចបាស់លាស់ រវាងរោតព្កច
ិ អ
ចា ក
ួ
ឥេទាន (evaluators) និងកប្មិតរោរអនុមត
័ ឥេទាន (approving authorities)។
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ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ណងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.1 ហានិ
ភ័យឥេទាន
(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(ែ)

រោរប្គប់ប្គងកប្មិតហានិេយ
័ និងណគាលរោរេ៍បន្យហានិេយ
័

2014
2013
ធនាគារប្គប់ប្គងកប្មិតហានិេយ
័
និងណផ្្តរោរយកចិត្រ
្ ក
ុ ដាក់ណលើហានិេយ
័ ឥេទាន ណៅណពលខេលហានិេយ
័ ប្តរូវរានរកណឃើញ
ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ជាពិណសសណៅណលើភាគេីឆេគូជាឯកត្ជន និងភាគេីឆេគូជាប្ករុម ប្ពមទាំងសហប្គាសនានា។
សាច់គបាក់កុនាងនដ
4,594,101
18,720,962

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

3,782,282

15,110,217

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
(កំណន
មា្គល់ត4)
៖
ធនាគារណរៀបចំតា រល
ចនាសម្
័ ត់តា
្ធ សមកប្មិ
ឆនហានិ
េយ
័ ឥេទាន ណដាយដាក់កប្មិតណលើចន
ំ ន
ួ ្រឹកប្រាក់ឆនហានិេយ
័ ខេលអាច្រ្រួលយក
រានទាក់្រងនឹងអនាកែចាប្េី រាក់ជាឯកត្ជន ឬអនាកែចាប្េី រាក់ជា33,366,926
ប្ករុម និងតាមខផនាកអាជេី
វកម្ម។ ហានិេយ
័ ណនះប្តរូ
វរានប្តរួតពិនត
ិ ្យតាមមូ
លដា្ឋន
្រណនីចរនតា
135,970,223
4,020,473
16,061,790

រង្ទា
ល
ិ ត់ជុំ ណហើយនឹងប្តរូវរានប្តរួតពិនត
ិ ្យណ�ើងវ ិញប្បចាំឆ្នាំ ឬញឹ
កញាប់ជាងណនះតាមរោរចាំ
កេ
ំ ត់ណលើកប្មិ1,021,905
តហានិេយ
័
្រណនីផ្ត់
922,197
3,757,953រាច់។ រោរដាក់
255,796
ឥេទានតាមផលិតផល និងតាមវ ិស័យអាជេីវកម្ម ប្តរូវរានអនុមត
័ ណដាយប្ករុមប្បឹកសាេិរាល។
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
990,798
4,037,502
ហានិេយ
័ ធំប្តរូវរានកំេត់នយ
ិ មន័យណដាយធនាគារកណា
្ លថាជាហានិេយ
័ ឥេទាន្រូណៅចំណពាះអនាក្រ្រួលផលជាឯកត្ជនខេលណលើសពេី
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
10% ឆនមូលនិធផ្
ិ ្ ល់ស្រ
ុ រ្ធ បស់ធនាគារ។ ណោងតាមលក្ែេ្ឆនប្បរោសណលែ ធ7-06-226ប្ប.ក. របស់ធនាគារកណា
្ ល តប្មរូវ
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
ឲ្យធនាគាររកសាឲ្យរានប្គប់ណពលណវលានូវអនុរាតអតិបរម្ចំនន
ួ
20% រវាងហានិេយ
័ ឥេទាន្រូណៅរបស់ធនាគារ ខេលណចញ
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
813,856
3,316,464
2,833,184
11,318,570
ពេីប្បតិបត្រោ
ិ រ ជាមួយនឹងអនាក្រ្រួលផលជាឯកត្ជននេីមយ
ួ ៗ និងមូលនិធផ្
ិ ្ ល់ស្រ
ុ រ្ធ បស់ធនាគារ។ ហានិេយ
័ ឥេទានធំសរុប

្រណនីគបាក់បមិយញ្ញ
ើមាវ នកាលកំ
ត់ ឆនមូលនិធផ្
នប្តរូ
ឲ្យណលើសណ
ពេី 300%
ិ ្ ល់ស្រ
ុ រ្ធ បស់ធនាគារណ្រ។
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

681,545

2,777,296

6,366,547

25,434,355

41,369,423
168,580,400
17,258,282
68,946,837
ធនាគាររានណប្បើប្រាស់ណគាលរោរេ៍និងរោរអនុវត្ជាណប្ចើន ណេើម្េីរោត់បន្យហានិេយ
័ ឥេទាន រួមម្នរោរតប្មរូវឲ្យអនាកែចាប្េី រាក់ដាក់

វត្បញ្
ចា ណំ លើឥេទាន និងបុណរប្បទានខេលធនាគារផ្លឲ
់ ្យែចា។
េី
ុ

ធនាគារ

2014
(គ)

ណគាលរោរេ៍សំវ ិធានធន និងរោរថយចុះតឆម្

2013

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

សាច់គបាក់កុងនដ
នា ធនាគាររានអនុវត្តាមរោរណធ្ច
18,719,576
3,782,183
ើ ណា
ំ
ត់ថានាក់ឥេទាន និង4,593,761
សំវ ិធានធន អនុណលាមតាមប្បរោសពាក់
ព
ន
័ េ
្ធ ច
ូ រានបញ្
្ ក់ណ15,109,821
ៅកនាងកំ
ុ េត់
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់ស
មា
ល់វត្
4)។
សម្គាល់2.7 ឆនររាយរោរេ
៍ ហិ
រ្គ ្ញ
ុ ៖

្រណនីចរនតា
33,366,926
135,970,223
4,020,473
16,061,790
រោរណធ្ច
ើ ណា
ំ
ត់ថានាក់ឥេទាន និងរោរណធ្ស
ើ វំ ិធានធនឥេទានរាត់បង់ ប្តរូវរានកំេត់ណដាយគិតណៅណលើរយភៈណពលហួសកំេត់សង
្រណនីផ្ត់ទាត់
922,197
3,757,953
255,796
1,021,905
ឆនឥេទាន និងបុណរប្បទានអតិថជ
ិ ន និងកតា្ពាក់ពន
័ ណ្ធ ផ្ងណ្រៀត។
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

990,799

4,037,506

-

-

(ឃ) ហានិេយ
័ ឥេទានអតិបរម្មុនរោររោន់រោប់វត្បញ្
ចា ំ ឬមុនរោរបណងកន
ើ ឥេទាន
ុ
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
តារាងខាងណប្រោមណនះបងាហាញពេីហានិេយ
័ ឥេទានអតិបរម្របស់សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ណដាយមិនគិតណលើវត្បញ្
ចា ំ ឬរោរបណងកន
ើ
ុ

្រណនីចរនតា (កំ
ណត់សមា្គល់ 5)
ឥេទានណផ្ងណ្រៀតណ�ើ
យ។

807,682
ចំណពាះប្្រព្យសកម្មកងតារាងតុ
ល្យរោរ
ុនា

3,291,304
2,827,650ខផ្អកណៅណលើ
11,296,462
ហានិ
េយ
័ ខេលរានបងាហាញខាងណលើ
តឆម្ណោង

្រ។
្ធ ើមានកាលកំ
ចំណពាះកិច
ស
ចា ត់
នយាពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ឥេទាន ហានិេយ
័ ឥេទានអតិបរម្គឺជាចំនន
ួ ទាំងសសរុងឆនក្ចាប់ឥេទានខេលមិនអាច
្រណនីគបាក់បសុ
យញ្ញ
ណ
(កាលកំណ
ត់បីផែឬតិចជាង)
ខកខប្បរាន។

-

-

5,700,000

22,771,500

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

. 209
192
215 .

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គហាល
ា ់រ់របាយការណ៍
ត្ថុថុុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គ
លាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ណងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.1 ហានិ
ភ័យឥេទាន
(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(ឃ)

ហានិេយ
័ ឥេទានអតិបរម្មុនរោររោន់រោប់វត្បញ្
ចា ំ ឬមុនរោរបណងក
ន
ើ ឥេទាន (ត)
2014
ុ
សម្ព័ន្ធធាគារ

សាច់គបាក់កុងនដ
នា
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតាបទពលាយសកម្មក្នុងតារាងតុលលាយការ

្រណនីផ្ត់សមតុ
ទាត់ ល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់ណៅធនាគារ និង
ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
ងជាង)
បុណរប្បទានអតិថជ
ិ ន
(កាលកំណឥេទាននិ
ត់បីផែ ឬតិច
ប្្រព្យសកម្ម
សមតុល្យនិងការដាក់
គបាក់ណផ្ងៗ
យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

សកម្ម
េបរៅតារាងតុ
លលាយការ
្រណនីចរនតា (កំបទពលា
ណយត់
សមា
្គ ល់ 5)
កិចើមា
ស
ចា នយាណផ្ងៗ
្រណនីគបាក់បយញ្ញ
នកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

ធនាគារ

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

2014
4,594,101

18,720,962

2013
ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

2013
3,782,282

15,110,217

ដុល្លារអាមលារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមលារិក

ពាន់រៀល

33,366,926

135,970,223

4,020,473

16,061,790

922,197
41,091,650

3,757,953
167,448,474

255,796
62,548,016

1,021,905
249,879,324

213,613,796
990,798

870,476,220
4,037,502

139,716,334-

558,166,754-

1,394,307

5,681,801

1,126,949

4,502,161

256,099,753

1,043,606,495

203,391,299

812,548,239

813,856

3,316,464

2,833,184

11,318,570

15,210,482

61,982,714

9,333,617

37,287,800

681,545
271,310,235

2,777,296
1,105,589,209

6,366,547
212,724,916

25,434,355
849,836,039

41,369,423

168,580,400

17,258,282

68,946,837

ធាគារ
2014
2014
ដុល្លារអាមលារិក

បទពលាយសកម្មក្នុងតារាងតុលលាយការ
សាច់គបាក់កុនាងនដ
សមតុល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់ណៅធនាគារ និង
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ
្រណនីចរនតា
ឥេទាននិងបុណរប្បទានអតិថជ
ិ ន
្រណនីផ្ត់ទាត់
ប្្រព្យសកម្មណផ្ងៗ (កំេត់សម្គាល់6)
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
បទពលាយសកម្មេបរៅតារាងតុលលាយការ
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
កិចស
ចា នយាណផ្ងៗ
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

2013
2013
ដុល្លារអាមលារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,593,761

18,719,576

3,782,183

15,109,821

39,307,682
33,366,926
213,613,796
922,197
1,387,753

160,178,804
135,970,223
870,476,220
3,757,953
5,655,093

60,827,650
4,020,473
139,716,334
255,796
1,103,473

243,006,462
16,061,790
558,166,754
1,021,905
4,408,375

254,309,231
990,799

1,036,310,117
4,037,506

201,647,457
-

805,581,591
-

15,210,482

61,982,714

9,333,617

37,287,800

269,519,713
807,682

1,098,292,831
3,291,304

210,981,074
2,827,650

842,869,391
11,296,462

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
ប្សិនណបើម្នល្រ្ធភាព ធនាគារនឹងចរចាជាមួយភាគេីឆេគូរបស់ែនអំ
ចា ំ ណេើម្េីរោត់បន្យហានិេយ
័ ឥេទាន។ កនាងរោរវាយតឆម្
ួ្ ព- វេី ត្បញ្
ុ
ុ 22,771,500
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)
5,700,000
ពេីភាពខេលអាច្រ្រួលយករានឆនវត្បញ្
ចា ំ សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារនិងធនាគារគិតពិចារណាណៅណលើភាពខេលអាចដាក់លក់ណលើ្រផ
េី សាររាន
ុ
40,681,365
165,776,562
16,586,102
66,261,478
ឆនវត្បញ្
ចា ំ ក៏េច
ូ ជាភាពណពញណលញឆន្រំហប
ំ េ
ំ ុ ល។ ប្បណេ្រឆនវត្បញ្
ចា ស
ំ ខា
ំ ន់ៗ និងរោរបណងកន
ើ ឥេទានណផ្ងៗ ខេលសម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ
ុ
ុ
និងធនាគារ្រ្រួលរាន ចំណពាះរោរផ្លឥ
់ េទាននិងបុណរប្បទានអតិថជ
ិ នរបស់ែន
ួ្ រួមម្នប្្រព្យសម្ត្ិ និងរោរធានាណផ្ងៗ។ ប្្រព្យសម្ត្ិ
ទាំងឡាយប្តរូវរានវាយតឆម្ពម
េី យ
ួ ប្គាណៅមួយប្គា ណដាយខផ្អកណៅតាមរោរវាយតឆម្របស់អក
នា វាយតឆម្ឯករាជអាជេីព។
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ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ណងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.1 ហានិ
ភ័យឥេទាន
(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(ឃ)

ហានិេយ
័ ឥេទានអតិបរម្មុនរោររោន់រោប់វត្បញ្
ចា ំ ឬមុនរោរបណងក
ន
ើ ឥេទាន (ត)
2014
ុ

2013

ដុល្លហារអាមហារិក
រៀល
ដុល្លហារអាមហារិក
ពាន់រៀល
គេភៈប្គប់ប្គងម្នជំណនឿថា ែ្នម្នល្រ្ធ
ភាពបន្រោរប្គប់
ប្គង និងប្្រប្្រង់ហានិេពាន់
យ
័ ឥេទានរបស់
សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារខេល
ួ

សាច់គបាក់កុងនដ
នា បណា
្ លមកពេីឥេទាននិងបុណរប្បទាន ឲ្យស្ត
ិ កនាងកប្មិ
ត4,594,101
អប្បរម្តាមវ ិធេីេ18,720,962
ច
ូ ខាងណប្រោម៖
ុ

3,782,282

15,110,217

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

ប្បម្េ 99,99% (2013 ៖ 99,99%) ឆនឥេទាននិងបុណរប្បទានរបស់សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ
្រណនីចរនតា
33,366,926
135,970,223
4,020,473
16,061,790
ប្តរូវរានធានាណដាយវត្បញ្
ចា ំ និង
ុ
្រណនីផ្ត់ទាត់
922,197
3,757,953
255,796
1,021,905
ធនាគារម្ននេីតវិ ិធេីវាយតឆម្ឥេទានោ៉ា ងសមសសប កនាងរោរផ្
ល់ ឥេទាន និងបុណរប្បទានជូនអតិថជ
ិ ន។
ុ
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
(ង)
គុេភាពឥេទានឆនប្្រព្យសកម្មហរិ ្ញវត្ុ
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

990,798

4,037,502

-

-

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
ឥេទាន និងបុណរប្បទាន

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
813,856
3,316,464
2,833,184
11,318,570
គិតប្តឹមរោលបរ ិណចឆេ្រឆនតារាងតុល្យរោរ ហានិេយ
័ ឥេទានរបស់សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារនិងធនាគារ ខេលណកើតពេីឥេទាននិងបុណរប្បទាន
្រណនីគបាក់បអតិ
យញ្ញថើមា
នកាលកំ
ណ
ជ
ិ ន
(ណដាយមិ
នគិត់តវត្បញ្
ចា ំ ឬរោរបណងកន
ើ ឥេទានណផ្ងៗ និងមិនគិតេល់សវំ ិធានធនឥេទានរាត់បង់) ម្នេូចខាងណប្រោម៖
ុ
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)
681,545
2,777,296
6,366,547
25,434,355

ធនាគារ

41,369,423
168,580,400
2014

17,258,282
2013

ដុល្លារអាមលារិក

ដុល្លារអាមលារិក

ឥេទាននិង្រុេរប្រទាន៖
មិនហួសរោលកំេត់នង
ិ មិនថយចុះតឆម្

សាច់គបាក់កុងនដ
នា
ហួសរោលកំេត់បខ៉ាុ ន្មន
ិ ថយចុះតឆម្
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
ថយចុះតឆម្
្រណនីចរនតា

ពាន់រៀល

2014

68,946,837
ពាន់រៀល

2013

ដុល្លហារអាមហារិក
213,168,554

ពាន់រៀល
868,661,856

ដុល្លហារអាមហារិក
140,473,711

ពាន់រៀល
561,192,475

4,593,761
2,315,981

18,719,576
9,437,624

3,782,183
373,729

15,109,821
1,493,047

739,573

3,013,760

2,286,582

9,134,895

216,224,108
33,366,926

881,113,240
135,970,223

143,134,022
4,020,473

571,820,417
16,061,790

្រណនីផ្ត់ទាត់
922,197
3,757,953
255,796
1,021,905
ជា្រូណៅឥេទាន និងបុណរប្បទានខេលផុតកំេត់សងតិចជាង៩០ឆថងៃ មិនប្តរូវរានចាត់្រក
ុ ថាថយចុះតឆម្ណ្រ លុះប្តាខតម្នព័តម្
៌ ន
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
ណផ្ងណ្រៀតចង្អលបងាហាញផ្យពេី
ណនះ។
ុ
(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចុ ជាង)
990,799
4,037,506
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
គិតប្តឹមរោលបរ ិណចឆេ្រតារាងតុល្យរោរ បណា
្ ប្្រព្យសកម្មហរិ ្ញវត្ទាំ
័ ធ
្ធ នាគារនិងធនាគាររានរោន់រោប់ គឺមន
ិ រាន
ុ ងអស់ខេលសម្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
ហួសរោលកំេត់សងឬថយចុះតឆម្ណនាះណ្រ។
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
807,682
3,291,304
2,827,650
11,296,462
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

-

-

5,700,000

22,771,500

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គហាល
ា ់រ់របាយការណ៍
ត្ថុថុុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គ
លាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ណងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.1 ហានិ
ភ័យឥេទាន
(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(ង)

គុេភាពឥេទានឆនប្្រព្យសកម្មហរិ ្ញវត្ុ (ត)

2014

ល្លហារអាមហារិក
សមតុល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់ណៅធនាគារ និងប្គឹះសា្នហិរដុ
្ញ
វត្ណផ្ងៗ
ុ

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

សាច់គបាក់កុងនដ
នា
4,594,101
18,720,962
3,782,282
15,110,217
រោរវ ិភាគអំពស
េី មតុល្យ និងរោរដាក់ប្រាក់របស់សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ណៅតាមបណា
្ ធនាគារ និងប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
គិត
ុ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
ប្តឹមរោលបរ ិណចឆេ្រតារាងតុល្យរោរ តាមប្បណ្រសឆនភាគេីឆេគូរបស់ែន
ួ្ ម្នេូចខាងណប្រោម៖
្រណនីចរនតា
33,366,926
135,970,223
4,020,473
16,061,790
សម្ព
្រណនីផ្ត់
ទា័នត់្ធធាគារ
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

922,197
2014

3,757,953

255,796
2013

1,021,905

ដុល
្លារអាមលារិក
990,798

ពាន់រៀល
4,037,502

ដុល្លារអាមលារិក-

ពាន់រៀល-

40,425,206

164,732,714

59,786,410

238,846,708

813,856

3,316,464

2,833,184

11,318,570

666,444
681,545
41,091,650

2,715,760
2,777,296
167,448,474
168,580,400

2,761,606
6,366,547
62,548,016
17,258,282

11,032,616
25,434,355
249,879,324
68,946,837

កនាងប្បណ្រសកម្
ជា៖
សមតុល្យនិងការដាក់
គបាក់យៅធនាគារនិ
ងគ្រឹះសា្ន
ុ
ុ
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
ធនាគារពាេិជ្

្រណនីចរនតា (កំណប្រៅប្បណ្រសកម្
ណត់សមា្គល់ 5)ជា៖
ុ
្រណនីគបាក់បយញ្ញ
ើ
មា
នកាលកំ
ណ
ធនាគារពាេិជ្ ត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

ធនាគារ

41,369,423

ធាគារ

កនាងប្បណ្រសកម្
ជា៖
ុ
ុ
សាច់គបាក់កុនាងនដ
ធនាគារពាេិជ្
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
ណប្រៅប្បណ្រសកម្ជា៖
ុ
្រណនីចរនតា
ធនាគារពាេិជ្
្រណនីផ្ត់ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណ
ត់បីផែ ឬតិហ
ចរិ ជាង)
ប្្រព្យសកម្ម
្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

2014
2014
ដុល្លារអាមលារិក
ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

2013
2013
ដុល្លារអាមលារិក
ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

4,593,761
38,641,238

18,719,576
157,463,045

3,782,183
58,066,044

15,109,821
231,973,846

33,366,926
666,444
922,197
39,307,682

135,970,223
2,715,759
3,757,953
160,178,804

4,020,473
2,761,606
255,796
60,827,650

16,061,790
11,032,616
1,021,905
243,006,462

990,799

4,037,506

-

-

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
ប្្រព្យសកម្មហរិ ្ញវត្ណផ្ងៗរបស់
សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ជាចម្ងរួមម្ន រោរប្រាក់ប្តរូវ្រ្រួលចំណពាះរោរដាក់ប្រាក់ ណៅធនាគារ
ុ
និណ
ង ប្គឹ
សា
្ ្គនហិ
រ្ញវត្ណផ្ងៗ
និងប្រាក់តមកលខ់ េលធនាគាររានដាក់
់ ណំ 3,291,304
ពាះរោរជួលអគាររោរ2,827,650
ិោល័យ។
្រណនីចរនតា (កំ
ត់ះស
មា
ល់ 5)
807,682 តមកលច
11,296,462
ុ
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

-

-

5,700,000

22,771,500

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

. 209
218
212 .
195

ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់
ហាក់ លាងនិហានិ
ងសាច់
បហិហាករ់ស
ការគលាប
្រ់គ
ភ័យ
ញ្ញមមូ
វត្ថុ ល
(ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.1 ហានិ
ភ័យណ
ឥេទាន
(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(ច)
(i)

គុេភាពឥេទានឆនឥេទាន និងបុណរប្បទានអតិថជ
ិ ន

2014

2013

ឥេទាន និងបុណរប្បទានខេលហួសរោលកំេត់សង ប៉ាខុ ដុន្ល
មន
ិ ្លហារអាមហា
ថយចុ
រិក ះតឆម្

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

សាច់គបាក់កុងនដ
នា រោរវ ិភាគអំពអា
4,594,101
15,110,217
េី យុរោលឥេទាន និងបុណរប្បទានខេលហួស
រោលកំេត់សង18,720,962
ប៉ាខុ ន្មន
ិ ថយចុះតឆម្ គិ3,782,282
តប្តឹមរោលបរ ិណចឆេ្រតារាងតុ
ល្យរោរ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ណលើ
ល វ(កំ
សមា្គល់ 4)
៖
(ណដាយមិនគិត
ត្បញ្
ន
ើ ឥេទានណផ្ងៗ)
ម្នេូចខាងណប្រោម៖
ុ ណចា ត់ំ ឬរោរបណងក
្រណនីចរនតា

្រណនីផ្ត់ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
សីផកាលកំ
ត់សងពញី៖
(កាលកំណហួ
ត់ប
ែ ឬតិេ
ចជាង)
- 30 ឆថងៃ
< 60
ឆថងៃ
សមតុល្យនិងការដាក់
គបាក់
យៅធនាគារនិ
ងគ្រឹះសា្ន

33,366,926
135,970,223
2014
922,197
3,757,953
ដុល្លារអាមលារិក
ពាន់រៀល

ក៖នកាលកំ
សំវ ិធានធនជាក់
្រណនីគបាក់បយញ្ញេើមា
ណត់ លាក់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

16,061,790
1,021,905
ពាន់រៀល

990,798

4,037,502

-

-

2,265,143

9,230,458

113,151

452,038

75,289

306,803

272,243

1,087,611

2,340,432
813,856

9,537,261
3,316,464

385,394
2,833,184

1,539,649
11,318,570

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
- 60 ឆថងៃ < 90 ឆថងៃ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

4,020,473
2013
255,796
ដុល្លារអាមលារិក

(24,451)

(99,637)

(11,665)

(46,602)

681,545
2,315,981

2,777,296
9,437,624

6,366,547
373,729

25,434,355
1,493,047

41,369,423

168,580,400

17,258,282

68,946,837

ឥេទានខេលហួសរោលកំេត់សង30ឆថងៃ ឬណលើសពេីណនះ ប៉ាខុ ន្តច
ិ ជាង៩០ឆថងៃ ប្តរូវរានចាត់ថានាក់ជាប្បណេ្រឥេទានណប្រោមរោរឃ្្ណំ មើល
ិធានធនជាក់
ណហើយប្តរូវណធ្ស
ើ វំ
លាក់ 3%។
2014
2013

ធនាគារ
(ii)

ឥេទាននិងបុណរប្បទានខេលថយចុះតឆម្

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

សាច់គបាក់កុងនដ
នា
4,593,761
18,719,576
3,782,183
15,109,821
រោរវ ិភាគអំពអា
េី យុរោលឥេទាន និងបុណរប្បទានខេលហួសរោលកំេត់សង90ឆថងៃ ឬណលើសពេីណនះ ខេលប្តរូវរានចាត់្រក
ុ ថាថយចុះតឆម្
(ណដាយមិនគិតតា ណលើ
បញ្
ំ ឬរោរបណងក
ើ 4)
ឥេទានណផ្ងៗ)
ម្នេូចខាងណប្រោម៖
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
លវត្
(កំ
សមា្គល់ន
៖
ុ ណចា ត់
្រណនីចរនតា

33,366,926
135,970,223
2014

្រណនីផ្ត់ទាត់

922,197
ដុល
្លារអាមលារិក

3,757,953
ពាន់រៀល

255,796
ដុល
្លារអាមលារិក

1,021,905
ពាន់រៀល

990,799
342,325

4,037,506
1,394,974

441,550

1,763,992

740,595

3,017,925

3,866,685

15,447,407

94,442
807,682
1,177,362

384,851
3,291,304
4,797,750

2,827,650
4,308,235

11,296,462
17,211,399

(437,789)739,573
40,681,365

(1,783,990)3,013,760
165,776,562

(2,021,653)
5,700,000
2,286,582
16,586,102

(8,076,504)
22,771,500
9,134,895
66,261,478

មតូលបគតផដលអាចជួ
ញដតូេ
របាន
ហួសកាលកំ
ត់សងពញី៖

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
- 90 ឆថងៃ < 180 ឆថងៃ
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
- 180 ឆថងៃ < 360 ឆថងៃ
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
- ណលើសពេី 360 ឆថងៃ
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
េីផក៖
សំវចិធានធនជាក់
លាក់
(កាលកំណត់ប
ែឬតិ
ជាង)

. 209
196
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213 .

4,020,473
2013

16,061,790

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គហាល
ា ់រ់របាយការណ៍
ត្ថុថុុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គ
លាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ណងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.1 ហានិ
ភ័យឥេទាន
(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(ៃ)

រោររ ឹបអូសវត្បញ្
ចា ំ
ុ

2014
2013
ធនាគារកណា
្ លតប្មរូវឲ្យប្គឹះសា្នធនាគារទាំងអស់ ណធ្ច
ើ ណា
ំ
ត់ថានាក់ប្្រព្យសម្ត្យ
ិ ករាន ជា “ប្្រព្យសម្ត្រិ ឹបអូស” ណៅកនាងតារាងតុ
ល្យរោរ
ុ
ដុល្លហារអាមហារិក
ពាន់រៀល
ដុល្លហារអាមហារិក
ពាន់រៀល
ប្បសិនណបើម្ន និងប្តរូវលក់ប្្រព្យសម្ត្ណិ នាះណចញវ ិញកនាងរយភៈណពលមួ
យឆ្នា។
ំ
ុ
សាច់គបាក់កុនាងនដ
4,594,101
18,720,962
3,782,282
15,110,217
កនាងអំ
�
ងឆ្
នា
ណ
ំ
នះ
ធនាគារមិ
ន
រានរ
ឹបអូ
ស
ប្្រព្យសកម្ម
ណា
មួ
យ
ខេលរានដាក់
ជា
វត្
បញ្
ចា
ណ
ំ
នាះណ្រ។
ុ
ុ
ុ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

្រណនីចរនតា
33,366,926
(ជ)
រោរប្បមូលផ្ហា
ំុ និេយ
័ ឥេទានឆនប្្រព្យសកម្មហរិ ្ញវត្ុ
្រណនីផ្ត់ទាត់
922,197
(i)
វ ិភាគតាមខផនាកេូមសា
ិ សស្
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

135,970,223

4,020,473

16,061,790

3,757,953

255,796

1,021,905

(កាលកំណ
ត់បីផែិភាគតាម្រេី
ឬតិចជាង)
4,037,502
ណដាយវ
តាង
ំ ប្បណ្រសឆនភាគេីឆេគូ គិតប្តឹមរោលបរ ិណចឆេ990,798
្រតារាងតុល្យរោរ ហានិ
េយ
័ ឥេទានរបស់សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ
និងធនាគារខេល

ណកើតណ�ើ
ងណៅកនាងប្បណ្រសកម្
ុ
ុ ន ម្នេូចខាងណប្រោម៖
សមតុល្យនិងភាគណប្ចើ
ការដាក់នគបាក់
យៅធនាគារនិ
ងគ្រឹះសា្ជា
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

សម្ព័ន្ធធាគារ
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)
2014

ធនាគារ

813,856

3,316,464
បលាទលាសកម្ពុជា

681,545

ដុល្លារអាមលារិក
2,777,296

2,833,184
បលាទលាសផលាសលាងៗ

11,318,570
សរុ្រ

ដុល្លារអាមលារិក
6,366,547

ដុល្លារអាមលារិក
25,434,355

41,369,423

168,580,400

17,258,282

68,946,837

666,444

41,091,650

សមតុល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់ណៅធនាគារ និង
ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ
ឥេទាននិងបុណរប្បទានអតិថជ
ិ ន

ប្្រព្យសកម្មណផ្ងៗ
សាច់គបាក់កុនាងនដ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
សមមូលនឹងពាន់េរៀល
្រណនីចរនតា
្រណនីផ្ត់2013
ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួ
ញ្យនិ
ដតូរង
បាន
សមតុល
រោរដាក់ប្រាក់ណៅធនាគារ និង

(កាលកំណត់ប្គឹ
បីផះែសា
ឬតិ
ចជាង)
្ នហិ
រ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ
សមតុល្យនិងការដាក់
គបាក់
ះសា្ន
ឥេទាននិ
ងយបុៅធនាគារនិ
ណរប្បទានអតិងថគ្រឹ
ជ
ិ ន

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
ប្្រព្យសកម្មណផ្ងៗ
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
សមមូលនឹងពាន់េរៀល
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

40,425,206
2014
213,613,796

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

-

2013

ដុល្លហារអាមហារិក

213,613,796
ពាន់រៀល

1,394,307
4,593,761
18,719,576
255,433,309

3,782,183
666,444

1,394,307
15,109,821
256,099,753

1,040,890,734
33,366,926
135,970,223

2,715,759
4,020,473

1,043,606,493
16,061,790

922,197

3,757,953

255,796

1,021,905

990,799

4,037,506
59,786,410

2,761,606 -

62,548,016-

139,716,334
807,682
40,681,365

. 209
220
214
197 .

-

1,126,949
3,291,304
200,629,693

139,716,334

2,827,650
2,761,606

1,126,949
11,296,462
203,391,299

-

11,032,616
5,700,000

812,548,240
22,771,500

165,776,562

16,586,102

66,261,478

801,515,624

ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់
ហាក់ លាងនិហានិ
ងសាច់
បហិហាករ់ស
ការគលាប
្រ់គ
ភ័យ
ញ្ញមមូ
វត្ថុ ល
(ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.1 ហានិ
ភ័យណ
ឥេទាន
(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(ជ)
(i)

រោរប្បមូលផ្ហា
ំុ និេយ
័ ឥេទានឆនប្្រព្យសកម្មហរិ ្ញវត្ុ (ត)
វ ិភាគតាមខផនាកេូមសា
ិ សស្ (ត)

ធាគារ
សាច់គបាក់កុនាងនដ

2014

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,594,101

18,720,962
បលាទលាសកម្ពុជា

ដុល្លារអាមលារិក
4,020,473

15,110,217
សរុ្រ

33,366,926

ដុល្លារអាមលារិក
135,970,223

3,782,282
បលាទលាសផលាសលាងៗ

ដុល្លារអាមលារិក
16,061,790

922,197

3,757,953

255,796

1,021,905

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតា2014
្រណនីផ្ត់សមតុ
ទាត់ ល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់ណៅធនាគារ និង
ប្គឹះញ
សាដតូ
្ នហិ
រ្ញវត្ណផ្ងៗ
មតូលបគតផដលអាចជួ
របាន
ុ

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
ឥេទាននិងបុណរប្បទានអតិថជ
ិ ន

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ប្្រព្យសកម្មណផ្ងៗ
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
សមមូលនឹងពាន់េរៀល
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)
2013

ធនាគារ

សមតុល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់ណៅធនាគារ និង

38,641,238
990,798

ប្្រព្យសកម្មណផ្ងៗ
សាច់គបាក់កុនាងនដ

្រណនីផ្ត់ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

4,037,502
213,613,796

-

39,307,682
-

-

253,642,787
813,856
3,316,464
1,033,594,357

213,613,796
1,387,753

666,444
2,833,184
2,715,759

254,309,231
11,318,570
1,036,310,116

681,545

2,777,296

6,366,547

25,434,355

41,369,423

168,580,400

17,258,282

68,946,837

58,066,044

2,761,606

2014
139,716,334

-

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

1,103,473
4,593,761 198,885,851
18,719,576

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល
(កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
សមមូលនឹងពាន់
េរៀល
្រណនីចរនតា

666,444

1,387,753

ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ
ឥេទាននិងបុណរប្បទានអតិថជ
ិ ន

2013

794,548,975

60,827,650
2013

ដុល្លហារអាមហារិក

3,782,183
2,761,606
11,032,616

139,716,334
ពាន់រៀល

1,103,473
15,109,821
201,647,457
805,581,591

33,366,926

135,970,223

4,020,473

16,061,790

922,197

3,757,953

255,796

1,021,905

990,799

4,037,506

-

-

807,682

3,291,304

2,827,650

11,296,462

-

-

5,700,000

22,771,500

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

. 209
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គហាល
ា ់រ់របាយការណ៍
ត្ថុថុុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គ
លាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់
ហាកលាង
់ និហានិ
ងសាច់
ប
ល
ការគលាប
្រ់គ
ភ័យ
ហិហាករ់ស
ញ្ញមមូ
វត្ថុ (ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ណងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.1 ហានិ
ភ័យឥេទាន
(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(ជ)
(ii)

រោរប្បមូលផ្ហា
ំុ និេយ
័ ឥេទានឆនប្្រព្យសកម្មហរិ ្ញវត្ុ (ត)
វ ិភាគតាមប្បណេ្រអាជេីវកម្ម

2014

ដុល្លហារអាមហារិក

2013
ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

សរុ្រ

សរុ្រ

តារាងខាងណប្រោមណនះសណង្បអំពហា
េី និេយ
័ ឥេទានរបស់សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារនិងធនាគារតាមតឆម្ណោងសុ្ររ្ធ បស់វាណដាយចាត់ថានាក់តាមប្បណេ្រ
សាច់គបាក់កុងនដ
នា
4,594,101
18,720,962
3,782,282
15,110,217
អាជេីវកម្មឆនភាគេីឆេគូ។
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
សម្ព័ន្ធធាគារ
្រណនីចរនតា
33,366,926
135,970,223
4,020,473
16,061,790
សមតុលលាយ និង
្រណនីផ្ត់ទាត់
3,757,953
255,796
1,021,905
ការដក់បលាក់នៅ 922,197
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
2014
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ុ
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
សណា
្ឋ គារ និងណភាជនេីយដា្ឋន
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)
ជំនញ
ួ លក់រាយ

ធនាគារ

ធាគារនិងគលាឹះ

ឥេទាន និង

សា្ថលានហិរញ្ញវត្ថុ 990,798
្រុរលាបលាទាន 4,037,502
ទលាពលាយសកម្ម
ផលាសលាងៗ
អតិថិជន
ផលាសលាងៗ
ដុល្លារអាមលារិក

ដុល្លារអាមលារិក

ដុល្លារអាមលារិក

ដុល្លារអាមលារិក

ពាន់រៀល

813,856
3,316,464
2,534,713
521,861

2,833,184
60,139,022

11,318,570
245,066,515

36,520,932
132,802
681,545
2,777,296

36,653,734
6,366,547

149,363,966
25,434,355

41,369,423
28,125,640168,580,400
33,424

17,258,282
28,159,064

68,946,837
114,748,186
125,260,541

57,082,448
-

ជំនញ
ួ លក់េុំ

-

30,684,875

53,908

30,738,783

ផលិតកម្ម

-

21,121,165
2014

73,209

21,194,374
2013

86,367,074

កសិកម្ម រុរោ្ប្បម្ញ់ និងណនសា្រ

15,789,541
ដុ- ល្លហារអាមហា
រិក

46,905
ពាន់រ
ៀល

15,836,446
ដុល្លហារអាមហារិក

64,533,517
ពាន់រៀល

16,001,614 18,719,576
61,369
4,593,761

16,062,983
3,782,183

65,456,656
15,109,821

33,366,926
135,970,223
15,476,618
84,284
922,197
3,757,953
6,585,581
15,825

4,020,473
15,560,902
255,796
6,601,406

16,061,790
63,410,676
1,021,905
26,900,729

- 990,799
3,419,273 4,037,506
19,337

3,438,610-

14,012,336-

-

5,242,413

182,558

5,424,971

22,106,757

-

12,625,700

58,659

12,684,359

51,688,763

- 807,682
17,797,633 3,291,304
70,512

2,827,650
17,868,145

11,296,462
72,812,691

971,360
5,700,000
718,669
16,586,102
37,723

3,958,292
22,771,500
2,928,576
66,261,478
153,720

272,090,551

1,108,768,995

សាច់គបាក់កុងនដ
នា ឥេទានណគហដា្ឋន

សកម្មភាពកនាតា ងរោរជួ
េតិ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
ណនិត់ងស
មា្គល់ 4) ៖
ុ ល (កំល
្រណនីចរនតា

សនយាប្បតិបត្ិ មិនគិតរោរ

ជួលអចលនប្្រព្យ
្រណនីផ្ត់ទាត់
រោរេឹកជ្ូ្ ន និងរោរស្ក្រំ
ិ
ុ នញ
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
ើ ឬតិចជាង)
(កាលកំណ្រឹត់កប-ណេ្
ីផែង
សកម្មភា
ពអចលនប្្រព្យ
សមតុល្យនិងការដាក់
គបាក់
យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
សំេង់

្រណនីចរនតា (កំប្គឹ
ណ
ត់ស
មា្គនល់
5) រ្ញវត្ណផ្ងៗ
ះសា
្ នមិ
ខមនហិ
ុ
្រណនីគបាក់បរោរផ្
យញ្ញើមា
នកាលកំ
ណត់
ល
ក
់ មចាជា
េី ឯកត្
ជន

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)
ព័តម្
៌ នវ ិ្រយានិង្រូរគមនាគមន៍
ណផ្ងៗ

-

967,998
3,362
716,721
1,948
40,681,365
165,776,562
3,379
34,344
57,082,448
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213,613,796

1,394,307

ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់
ហាក់ លាងនិហានិ
ងសាច់
បហិហាករ់ស
ការគលាប
្រ់គ
ភ័យ
ញ្ញមមូ
វត្ថុ ល
(ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.1 ហានិ
ភ័យណ
ឥេទាន
(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(ជ)
(ii)

រោរប្បមូលផ្ហា
ំុ និេយ
័ ឥេទានឆនប្្រព្យសកម្មហរិ ្ញវត្ុ (ត)
វ ិភាគតាមប្បណេ្រអាជេីវកម្ម (ត)

សម្ព័ន្ធធាគារ
សាច់គបាក់កុនាងនដ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតា
្រណនីផ្ត់ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
2013

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ុ
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
សណា
្ឋ គារ និងណភាជនេីយដា្ឋន
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
ជំនញ
ួ លក់រាយ
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
ួ ីផែឬតិ
លក់ច
េុំជាង)
(កាលកំណជំ
ត់ន
បញ
ផលិតកម្ម
ធនាគារ

2014

2013

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,594,101
សមតុលលាយ និង

18,720,962

3,782,282

15,110,217

33,366,926
ធាគារនិងគលា
ឹះ
ឥេទាន និង135,970,223

4,020,473

16,061,790

255,796
សរុ្រ

1,021,905
សរុ្រ

419,714

64,347,750

257,069,261

-

28,605,201
88,268
813,856
3,316,464
20,022,782
69,691

28,693,469
2,833,184
20,092,473

114,630,409
11,318,570
80,269,430

- 681,545
17,921,905 2,777,296
47,628

17,969,533
6,366,547

71,788,284
25,434,355

41,369,423
168,580,400
14,185,941
153,700

17,258,282
14,339,641

68,946,837
57,286,866

ការដក់បលាក់នៅ
សា្ថលានហិរញ្ញវត្ថុ

្រុរលាបលាទាន
ទលាពលាយសកម្ម
922,197
3,757,953
ផលាសលាងៗ
អតិថិជន
ផលាសលាងៗ

ដុល្លារអាមលារិក

ដុល្លារអាមលារិក
ដុល្លារអាមលារិក
990,798
4,037,502

62,548,016

1,380,020

ដុល្លារអាមលារិក
-

ពាន់រៀល
-

កសិកម្ម រុរោ្ប្បម្ញ់ និងណនសា្រ

-

11,479,692

27,680

11,507,372

45,971,951

ឥេទានណគហដា្ឋន

-

10,157,051
2014

40,928

10,197,979
2013

40,740,926

សកម្មភាពកនាងរោរជួ
ល និងេតិ
ុ

សនយាប្បតិបត្ិ មិនគិតរោរ
សាច់គបាក់កុងនដ
នា
ជួលអចលនប្្រព្យ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
រោរេឹកជ្ូ្ ន និងរោរស្ក្រំ
ិ
ុ នញ
្រណនីចរនតា
្រឹក-ណេ្ង
ើ
្រណនីផ្ត់ទាត់
សកម្មភាពអចលនប្្រព្យ
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
េ
(កាលកំណសំ
ត់ប
ីផែង់ឬតិចជាង)
ប្គឹះសា្គនមិ
នយខមនហិ
រ្ញវត្ណផ្ងៗ
សមតុល្យនិងការដាក់
បាក់
ៅធនាគារនិ
ុ ងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
រោរផ្លក
់ មចាជា
េី ឯកត្ជន

្រណនីចរនតា (កំព័
ណ
្គ ល់ង5)
ិ្រយានិ
តម្
៌ ត់ស
នវមា
្រូរគមនាគមន៍
្រណនីគបាក់បយញ្ញ
ើមានកាលកំណត់
ណផ្ងៗ
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

ដុល្លហារអាមហារិក

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,593,761
18,719,576
8,964,566
27,554

3,782,183
8,992,120

15,109,821
35,923,519

5,674,289
19,008
33,366,926
135,970,223
3,110,906
27,659
922,197
3,757,953
2,407,690
124,288

5,693,297
4,020,473
3,138,565
255,796
2,531,978

22,744,722
16,061,790
12,538,567
1,021,905
10,115,252

- 990,799
2,057,519 4,037,506
3,647

2,061,166
-

8,234,358-

-

9,088,161

37,002

9,125,163

36,455,026

-

1,004,895

4,258

1,009,153

4,031,566

- 807,682
954,012 3,291,304
3,869

2,827,650
957,881

11,296,462
3,826,735

2,733,759
5,700,000
203,391,299
16,586,102

10,921,368
22,771,500
812,548,240
66,261,478

-

ពាន់រៀល

2,701,704
32,055
62,548,016 139,716,334
1,126,949
40,681,365
165,776,562
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គហាល
ា ់រ់របាយការណ៍
ត្ថុថុុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គ
លាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់
ហាក់ លាងនិហានិ
ងសាច់
បហិហាករ់ស
ការគលាប
្រ់គ
ភ័យ
ញ្ញមមូ
វត្ថុ ល
(ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.1 ហានិ
ភ័យណ
ឥេទាន
(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(ជ)
(ii)

រោរប្បមូលផ្ហា
ំុ និេយ
័ ឥេទានឆនប្្រព្យសកម្មហរិ ្ញវត្ុ (ត)
វ ិភាគតាមប្បណេ្រអាជេីវកម្ម (ត)

ធាគារ
សាច់គបាក់កុនាងនដ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតា
្រណនីផ្ត់ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
2014

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ុ
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
សណា
្ឋ គារ និងណភាជនេីយដា្ឋន
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
ជំនញ
ួ លក់រាយ
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
ួ ីផែឬតិ
លក់ច
េុំជាង)
(កាលកំណជំ
ត់ន
បញ
ផលិតកម្ម
ធនាគារ

2014

2013

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,594,101
សមតុលលាយ និង

18,720,962

3,782,282

15,110,217

33,366,926
ធាគារនិងគលា
ឹះ
ឥេទាន និង135,970,223

4,020,473

16,061,790

255,796
សរុ្រ

1,021,905
សរុ្រ

516,357

58,349,550

237,774,416

-

36,520,932
132,802
813,856
3,316,464
28,125,640
33,424

36,653,734
2,833,184
28,159,064

149,363,966
11,318,570
114,748,186

- 681,545
30,684,875 2,777,296
53,908

30,738,783
6,366,547

125,260,541
25,434,355

41,369,423
168,580,400
21,121,165
73,209

17,258,282
21,194,374

68,946,837
86,367,074

ការដក់បលាក់នៅ
សា្ថលានហិរញ្ញវត្ថុ

្រុរលាបលាទាន
ទលាពលាយសកម្ម
922,197
3,757,953
ផលាសលាងៗ
អតិថិជន
ផលាសលាងៗ

ដុល្លារអាមលារិក

ដុល្លារអាមលារិក
ដុល្លារអាមលារិក
990,798
4,037,502

55,298,480

2,534,713

ដុល្លារអាមលារិក
-

ពាន់រៀល
-

កសិកម្ម រុរោ្ប្បម្ញ់ និងណនសា្រ

-

15,789,541

46,905

15,836,446

64,533,517

ឥេទានណគហដា្ឋន

-

16,001,614
2014

61,369

16,062,983
2013

65,456,656

សកម្មភាពកនាងរោរជួ
ល និងេតិ
ុ

សនយាប្បតិបត្ិ មិនគិតរោរ
សាច់គបាក់កុងនដ
នា
ជួលអចលនប្្រព្យ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
រោរេឹកជ្ូ្ ន និងរោរស្ក្រំ
ិ
ុ នញ
្រណនីចរនតា
្រឹក-ណេ្ង
ើ
្រណនីផ្ត់ទាត់
សកម្មភាពអចលនប្្រព្យ
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
េ
(កាលកំណសំ
ត់ប
ីផែង់ឬតិចជាង)
ប្គឹះសា្គនមិ
នយខមនហិ
រ្ញវត្ណផ្ងៗ
សមតុល្យនិងការដាក់
បាក់
ៅធនាគារនិ
ុ ងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
រោរផ្លក
់ មចាជា
េី ឯកត្ជន

្រណនីចរនតា (កំព័
ណ
្គ ល់ង5)
ិ្រយានិ
តម្
៌ ត់ស
នវមា
្រូរគមនាគមន៍
្រណនីគបាក់បយញ្ញ
ើមានកាលកំណត់
ណផ្ងៗ
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

ដុល្លហារអាមហារិក

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,593,761
18,719,576
15,476,618
84,284

3,782,183
15,560,902

15,109,821
63,410,676

6,585,581
15,825
33,366,926
135,970,223
3,419,273
19,337
922,197
3,757,953
5,242,413
181,508

6,601,406
4,020,473
3,438,610
255,796
5,423,921

26,900,729
16,061,790
14,012,336
1,021,905
22,102,478

- 990,799
12,625,700 4,037,506
58,659

12,684,359
-

51,688,763-

-

17,797,633

70,512

17,868,145

72,812,691

-

967,998

3,362

971,360

3,958,292

- 807,682
716,721 3,291,304
1,948

2,827,650
718,669

11,296,462
2,928,576

37,723
5,700,000
270,300,029
16,586,102

153,721
22,771,500
1,101,472,618
66,261,478

-

ពាន់រៀល

3,379
34,344
55,298,480 213,613,796
1,387,753
40,681,365
165,776,562
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ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុ ថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ណងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.1 ហានិ
ភ័យឥេទាន
(ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(ជ)
(ii)

រោរប្បមូលផ្ហា
ំុ និេយ
័ ឥេទានឆនប្្រព្យសកម្មហរិ ្ញវត្ុ (ត)
វ ិភាគតាមប្បណេ្រអាជេីវកម្ម (ត)

ធាគារ
សាច់គបាក់កុនាងនដ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតា
្រណនីផ្ត់ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
2013
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ុ
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
សណា
្ឋ គារ និងណភាជនេីយដា្ឋន
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
ជំនញ
ួ លក់រាយ
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
ួ ីផែឬតិ
លក់េ
(កាលកំណជំត់នបញ
ចុំ ជាង)
ផលិតកម្ម
ធនាគារ

2014

2013

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,594,101
សមតុលលាយ និង

18,720,962

3,782,282

15,110,217

ការដក់បលាក់នៅ
33,366,926
ធាគារនិងគលា
ឹះ
ឥេទាន និង135,970,223

4,020,473

16,061,790

255,796
សរុ្រ

1,021,905
សរុ្រ

516,357

58,349,550

237,774,416

-

36,520,932
132,802
813,856
3,316,464
28,125,640
33,424

36,653,734
2,833,184
28,159,064

149,363,966
11,318,570
114,748,186

- 681,545
30,684,875 2,777,296
53,908

30,738,783
6,366,547

125,260,541
25,434,355

41,369,423
21,121,165168,580,400
73,209

17,258,282
21,194,374

68,946,837
86,367,074

សា្ថលានហិរញ្ញវត្ថុ 922,197
្រុរលាបលាទាន 3,757,953
ទលាពលាយសកម្ម
ផលាសលាងៗ
អតិថិជន
ផលាសង
លា ៗ
ដុល្លារអាមលារិក

ដុល្លារអាមលារិក
ដុល្លារអាមលារិក
990,798
4,037,502

55,298,480

2,534,713

ដុល្លារអាមលារិក
-

ពាន់រៀល
-

កសិកម្ម រុរោ្ប្បម្ញ់ និងណនសា្រ

-

15,789,541

46,905

15,836,446

64,533,517

ឥេទានណគហដា្ឋន

-

2014
16,001,614

61,369

2013
16,062,983

65,456,656

សកម្មភាពកនាងរោរជួ
ល និងេតិ
ុ

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,593,761

18,719,576

3,782,183

15,109,821

84,284

15,560,902

63,410,676

6,585,581
15,825
33,366,926
135,970,223

6,601,406
4,020,473

26,900,729
16,061,790

3,438,610
255,796

14,012,336
1,021,905

181,508

5,423,921

22,102,478

- 990,799
12,625,700 4,037,506
58,659

12,684,359-

51,688,763-

-

17,797,633

70,512

17,868,145

72,812,691

-

967,998

3,362

971,360

3,958,292

807,682
3,291,304
716,721
1,948

2,827,650
718,669

11,296,462
2,928,576

37,723
5,700,000
270,300,029
16,586,102

153,721
22,771,500
1,101,472,618
66,261,478

សនយាប្បតិបត្ិ មិនគិតរោរ
សាច់គបាក់កុងនដ
នា

ជួលអចលនប្្រព្យ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
រោរេឹកជ្ូ្ ន និងរោរស្ក្រំ
ិ
ុ នញ
្រណនីចរនតា

្រឹក-ណេ្ង
ើ
្រណនីផ្ត់ទាត់

សកម្មភាពអចលនប្្រព្យ
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
(កាលកំណសំ
ត់េ
បីផែង់ ឬតិចជាង)

សមតុល្យនិងការដាក់
គបាក់
យៅធនាគារនិ
ប្គឹះសា្នមិ
នខមនហិ
រ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ ងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
រោរផ្លក
់ មចាជា
េី ឯកត្ជន

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
ព័តម្
៌ នវ ិ្រយានិង្រូរគមនាគមន៍
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
ណផ្ងៗ
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

-

-

15,476,618

3,419,273
19,337
922,197
3,757,953

-

-

5,242,413

3,379
34,344
55,298,480 213,613,796
1,387,753
40,681,365
165,776,562

. 202
225
219 ..
209

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គ
ា លាល់រ់របាយការណ៍
ត្ថុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គហាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថថុ ុ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ងននរបា�ការណ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.2 ហានិ
ភ័យណ
ទញីផលាសា
រ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
ហានិេ័យ្រេីផសារ ជាហានិេ័យខេលណធ្ើឲ្យម្នរោរខប្បប្បរួលតឆម្សមសសប ឬលំហរូ សាច់ប្រាក់នាណពលអនាគតឆនឧបករេ៍ហិរ្ញវត្ុ ណដាយ
2014
2013
សាររោរផ្្ស់បូរតឆម្
្
្រេីផសារ។ ហានិេ័យ្រេីផសារណកើតណ�ើងណដាយសា្នភាពណបើក្រូលាយឆនអប្តារោរប្រាក់ រូបិយប័េ្ណ និងផលិតផលមូលធន
ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ខេលទាំងអស់ណនះប្បឈមមុែនឹងបខប្មបប្មរួល្រេីផសារជាក់លាក់និង្រូណៅ ប្ពមទាំងបខប្មបប្មរួលអប្តា្រេីផសារ ឬតឆម្្រេីផសារ េូចជាអប្តារោរ
សាច់គប្រាក់
បាក់កគំ
នា លាតឥេទាន អប្តាប្ររូបិយប័េ្ណ និងតឆម្មូលធនជាណេើ
4,594,101
18,720,962
3,782,282
15,110,217
ម។
ុងនដ
ូ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
(ក)
ហានិេយ
័ តឆម្
្រណនីចរនតា
33,366,926
135,970,223
4,020,473
16,061,790
ធនាគារប្គប់ប្គងហានិេយ
័ ឆនរោរខប្បប្បរួលតឆម្វ ិនិណោគរបស់ែន
្ ណដាយណធ្រោ
ើ រប្តរួតពិនត
ិ ្យណលើររាយរោរេ៍ប្បតិបត្រោ
ិ រមូលនិធប្ិ បចាំខែ។
ួ
្រណនីផ្ត់ទាត់
922,197
3,757,953
255,796
1,021,905

(ែ)
ហានិេញ
យ
័ ដតូ
រោរប្
ររូ
ិ ប័េ្ណ
មតូលបគតផដលអាចជួ
របាន
ូ បយ

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
990,798
4,037,502
សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារណធ្ប្ើ បតិបត្រោ
ិ រជាចម្ងជាប្រាក់េលា
ុ ្ រអាណមរ ិកខេលជារូបយ
ិ ប័េណ្ណ គាលរបស់សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ។
សមតុល្យនិងការដាក់
បាក់យៅធនាគារនិ
ងន
គ្រឹ
ះសា្ន េ័យរោរប្ររូបិយប័េ្ណជាសារវន្ណនាះណ្រ។
សម្័នធ
្ធ គនាគារ
និងធនាគារមិ
ម្នហានិ
ូ
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

(គ)
ហានិេយ
័ អប្តារោរប្រាក់
្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

813,856

3,316,464

2,833,184

11,318,570

េយ
័ នកាលកំ
អប្តារោរប្រាក់
័ ខេលណធ្ឲ
ើ ្យម្នរោរខប្បប្បរួលលំហរូ សាច់ប្រាក់នាណពលអនាគតឆនឧបករេ៍ហិរ្ញវត្ុ ណដាយសាររោរ
្រណនីគបាក់បហានិ
យញ្ញើមា
ណត់ គឺជាហានិេយ
ខប្បប្បរួ
លអប្តារោរប្រាក់
ណលើ្រផ
េី សារ។ កប្មិតរោរប្រាក់អាចណកើ
នណ�ើងឬថយចុះ 2,777,296
អាសស័យណៅតាមបខប្មបប្មរួ
លមិនរ ំពឹង្រុ25,434,355
កឆនអប្តារោរ
(កាលកំណ
ត់បីផែឬតិ
ចជាង)
681,545
6,366,547
ប្រាក់។ គេភៈប្គប់ប្គងណធ្រោ
ើ រប្តរួតពិនត
ិ ្យជាប្បចាំណៅណលើ
ភា
ពមិ
ន
សុ
គា
េី
នា
ឆនអប្តារោរប្រាក់
។
41,369,423
168,580,400
17,258,282
68,946,837
ធនាគារ

តារាងខាងណប្រោមណនះ សណង្បពេីហានិេយ
័ អប្តារោរប្រាក់របស់សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ។ ប្្រព្យសកម្ម និងបំេុលតាម តឆម្ណោង
ប្តរូវរានចាត់ថានាក់តាមតឆម្កងកិ
នាុ ចស
ចា នយាណេើមប្គា ឬតាមរោលផុតកំេត់សង។
2014
2013

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,593,761

18,719,576

3,782,183

15,109,821

33,366,926

135,970,223

4,020,473

16,061,790

922,197

3,757,953

255,796

1,021,905

990,799

4,037,506

-

-

807,682

3,291,304

2,827,650

11,296,462

-

-

5,700,000

22,771,500

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតា
្រណនីផ្ត់ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

.. 209
226
220
203 ..

ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

27,608,812
(16,147,599)

(65,801,466)

145,301,269

592,102,671

ពាន់រៀល

4,594,101

18,720,962

31,760,464

129,423,891

(48,423,364)

(197,325,208)

(56,825,024)

(231,561,973)

(28,056,934)

(114,332,006)

41,369,423

168,580,400

6,366,547

-

40,681,365

. 204
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ប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន

807,682

ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

4,037,506

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារ និង

990,799

្រំេុលហិរញ្ញវត្ថុ

3,757,953

3,291,304

-

165,776,562

15,110,217

16,061,790
1,021,905

11,318,570
25,434,355
68,946,837

2013

ដុល្លហារអាមហារិក

3,782,183

4,020,473
255,796

-

បំេុលណផ្ងៗ

18,519,486
57,326,868

1,211,586

922,197

មូលធន និងរោរវ ិនិណោគ

2014

(គ)

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

អតិថជ
ិ ន

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

ហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

សម្ព័ន្ធធាគារ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

ឥេទាននិងបុណរប្បទាន

ណៅធនាគារ និងប្គឹះសា្ន

សមតុល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់

សមតុល្យណៅធនាគារកណា
្ ល

សាច់ប្រាក់កងឆេ
ុនា

បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

(គិតជាបលាលាក់ដុល្លារអាមលារិក)

25.2 ហានិភ័យទញីផលាសារ (ត)

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

-

-

2,021,506

135,970,223

25.

ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

18,719,576

33,366,926

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

4,593,761

ប្្រព្យសកម្មណផ្ងៗ

ហានិេយ
័ អប្តារោរប្រាក់ (ត)

្រណនីផ្ត់ទាត់

3,813,855

្រណនីចរនតា

50,279,921

1 ខលា

-

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

ពាន់រៀល

-

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

2014

ដុល្លហារអាមហារិក

សប្ម្ប់លក់

-

1-3 ខលា

-

ធនាគារ

17,258,282

- ជាប្រាក់េលា
ុ ្ រអាណមរ ិក

2,777,296

2,833,184

គម្លាតអបតាការបរាក់សរុ្រ

681,545

(58,342)
(101,781,522)
(75,344,510)
(85,383,802)

(630,988)
(3,642,551)

(58,342)
(74,401,537)
(12,713,522)
(28,633,139)

(27,379,985)
(62,000,000)
(53,108,112)

31,818,806

3,316,464

53,358,158

813,856

ពាន់រៀល

-

2,827,650
5,700,000

16,586,102

ពាន់រៀល

15,109,821

16,061,790
1,021,905
-

- សមមូលនឹងពាន់ណរៀល

145,301,269

67,750

-

59,146

4,037,502

-

990,798

-

255,796

31,759,660

-

-

months

3-12 ខលា

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

3,757,953

27,761,170

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

922,197

6,837,941

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

3,782,282

4,020,473

25,596,250

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

ដុល្លហារអាមហារិក

135,970,223

11,681,545

-

-

1-5 ឆ្នលាំ

-

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

2013

33,366,926

738

្រណនីផ្ត់ទាត់
(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

-

145,233,519

-

្រណនីចរនតា

-

-

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

112,505,909

(283,364,963)
(20,796,787)
-

ដុល្លហារអាមហារិក

(4,691,818)
(418,279)
-

2014
4,649,188

-

-

55,087

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

-

4,594,101

លើសពញី5ឆ្នលាំ មិនមនការបលាលាក់

សម្ព័ន្ធធនាគារ

-

សគមាប់យគាលបំណងននរបា�ការណ៍លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖

(131,263,084)
(15,456,544)
-

(147,410,061)
(4,921,964)
-

310,973,775

1,394,307

-

213,613,796

41,091,650

50,279,921

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
សរុ្រ

22.

4,594,101

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

11,296,462
22,771,500
66,261,478

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គ
ាលាល់រ់របាយការណ៍
ត្ថុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គហាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថថុ ុ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

27,668,051
(6,428,466)

(25,681,722)

91,038,788

363,699,958

ពាន់រៀល

4,594,101

18,720,962

20,275,066

80,998,889

(19,160,837)

(76,547,544)

(39,705,905)

(158,625,090)

(18,350,595)

(73,310,627)

41,369,423

168,580,400

6,366,547

17,258,282

-

40,681,365

. 209
222 .
228
205

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន

807,682

ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

4,037,506

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារ និង

990,799

្រំេុលហិរញ្ញវត្ថុ

3,757,953

3,291,304

-

165,776,562

15,110,217

16,061,790
1,021,905

11,318,570
25,434,355
68,946,837

2013

ដុល្លហារអាមហារិក

3,782,183

4,020,473
255,796

-

បំេុលណផ្ងៗ

28,001,297
35,323,412

837,796

922,197

មូលធន និងរោរវ ិនិណោគ

2013

(គ)

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

អតិថជ
ិ ន

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

ហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

សម្ព័ន្ធធាគារ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

ឥេទាននិងបុណរប្បទាន

ណៅធនាគារ និងប្គឹះសា្ន

សមតុល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់

សមតុល្យណៅធនាគារកណា
្ ល

សាច់ប្រាក់កងឆេ
ុនា

បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

(គិតជាបលាលាក់ដុល្លារអាមលារិក)

25.2 ហានិភ័យទញីផលាសារ (ត)

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

-

-

135,970,223

25.

ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

18,719,576

33,366,926

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

4,593,761

ប្្រព្យសកម្មណផ្ងៗ

27,376,163

ហានិេយ
័ អប្តារោរប្រាក់ (ត)

្រណនីផ្ត់ទាត់

2,833,184

្រណនីចរនតា

4,276,269

-

1 ខលា

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

ពាន់រៀល

-

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

2014

ដុល្លហារអាមហារិក

សប្ម្ប់លក់

-

1-3 ខលា

-

ធនាគារ

- ជាប្រាក់េលា
ុ ្ រអាណមរ ិក

2,777,296

2,833,184

គម្លាតអបតាការបរាក់សរុ្រ

681,545

(257,194)
(51,762,073)
(67,707,202)
(53,674,007)

(390,154)
(1,970,745)

(257,194)
(31,397,002)
(15,317,048)
(20,598,332)

(20,365,071)
(52,000,000)
(31,104,930)

20,532,260

3,316,464

32,601,236

813,856

ពាន់រៀល

-

2,827,650
5,700,000

16,586,102

ពាន់រៀល

15,109,821

16,061,790
1,021,905
-

- សមមូលនឹងពាន់ណរៀល

91,038,788

98,010

-

20,568

4,037,502

-

990,798

-

255,796

20,511,692

-

-

months

3-12 ខលា

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

3,757,953

752,951

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

922,197

134,750

-

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

3,782,282

4,020,473

31,848,285

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

ដុល្លហារអាមហារិក

135,970,223

27,866,547

-

1-5 ឆ្នលាំ

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

-

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

2013

33,366,926

-

្រណនីផ្ត់ទាត់

-

90,940,778

-

-

-

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតា

110,533,864

(183,781,799)
(10,381,323)
-

ដុល្លហារអាមហារិក

(2,425,084)
(64,185)
-

2014
3,952,857

-

-

170,575

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

-

3,782,282

លើសពញី5ឆ្នលាំ មិនមនការបលាលាក់

សម្ព័ន្ធធនាគារ

-

សគមាប់យគាលបំណងននរបា�ការណ៍លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖

(77,588,268)
(10,018,692)
-

(103,768,447)
(298,446)
-

211,449,850

1,126,949

-

139,716,334

62,548,016

4,276,269

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
សរុ្រ

22.

3,782,282

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

11,296,462
22,771,500
66,261,478

ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុ ថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

(28,244,872)

(23,596,024)

(96,153,798)

-

145,300,219

592,098,392

31,760,464

129,423,891

(49,519,614)

(201,792,427)

(57,506,569)

(234,339,269)

(28,066,509)

-

40,681,365

.. 206
223 ..
209
229

(114,371,024)

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន

807,682

ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

4,037,506

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារ និង

990,799

្រំេុលហិរញ្ញវត្ថុ

3,757,953

3,291,304

-

165,776,562

15,110,217

16,061,790
1,021,905

11,318,570
25,434,355
68,946,837

2013

ដុល្លហារអាមហារិក

3,782,183

4,020,473
255,796

-

2,827,650
5,700,000

16,586,102

ពាន់រៀល

15,109,821

16,061,790
1,021,905
-

- សមមូលនឹងពាន់ណរៀល

57,315,191

1,206,082

922,197

បំេុលណផ្ងៗ

17,837,941

-

-

135,970,223

មូលធន និងរោរវ ិនិណោគ

អតិថជ
ិ ន

2014

ធាគារ

(គ)

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

ឥេទាននិងបុណរប្បទាន

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

ហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

18,719,576

-

2,021,506

3,807,682

ណៅធនាគារ និងប្គឹះសា្ន

សមតុល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់

សមតុល្យណៅធនាគារកណា
្ ល

សាច់ប្រាក់កងឆេ
ុនា

បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

(គិតជាបលាលាក់ដុល្លារអាមលារិក)

25.2 ហានិភ័យទញីផលាសារ (ត)

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

4,593,761

25.

ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

ពាន់រៀល

33,366,926

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

ដុល្លហារអាមហារិក

ប្្រព្យសកម្មណផ្ងៗ

ហានិេយ
័ អប្តារោរប្រាក់ (ត)

្រណនីផ្ត់ទាត់

50,279,921

-

្រណនីចរនតា

2014

17,258,282

- ជាប្រាក់េលា
ុ ្ រអាណមរ ិក

168,580,400

6,366,547

គម្លាតអបតាការបរាក់សរុ្រ

41,369,423

(58,342)
(101,781,522)
(75,344,510)
(85,381,700)

2,777,296

សប្ម្ប់លក់

-

-

1-3 ខលា
1 ខលា

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

74,865,765

(337,713)
(630,988)
(3,640,449)

-

(74,401,537)
(12,713,522)
(28,633,139)

(58,342)

(27,379,985)
(62,000,000)

681,545

2,833,184

ពាន់រៀល

-

(53,108,112)

31,818,806

3,316,464

52,261,908

738

813,856

ធនាគារ

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

18,371,967

(22,985,195)
-

-

-

4,037,502

59,146

990,798
-

255,796

-

3,757,953

31,759,660

-

-

months

3-12 ខលា

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

922,197

27,761,170

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

4,020,473

6,837,941

-

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

3,782,282

135,970,223

24,500,000

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

ដុល្លហារអាមហារិក

33,366,926

11,000,000

-

1-5 ឆ្នលាំ

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

-

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(290,810,946)

18,720,962

-

145,233,519

-

-

-

្រណនីផ្ត់ទាត់

(4,609,150)

(4,921,964)

4,648,848
145,300,219

4,594,101

-

55,087

ពាន់រៀល

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតា

2013

ដុល្លហារអាមហារិក

-

-

2014

66,700

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

-

4,593,761

លើសពញី5ឆ្នលាំ មិនមនការបលាលាក់

សម្ព័ន្ធធនាគារ

-

សគមាប់យគាលបំណងននរបា�ការណ៍លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖

(138,791,735)

(147,410,061)

309,182,913

1,387,753

-

213,613,796

39,307,682

50,279,921

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
សរុ្រ

22.

4,593,761

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

11,296,462
22,771,500
66,261,478

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គ
ា លាល់រ់របាយការណ៍
ត្ថុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គហាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថថុ ុ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

17,258,282

35,311,223

831,141

-

40,681,365

.. 230
224
209
207 ..

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន

807,682

ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

4,037,506

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារ និង

990,799

្រំេុលហិរញ្ញវត្ថុ

3,757,953

ប្្រព្យសកម្មណផ្ងៗ

922,197

3,291,304

-

165,776,562

ដុល្លហារអាមហារិក

3,782,183

4,020,473
255,796

-

បំេុលណផ្ងៗ

27,334,750

-

-

18,719,576

135,970,223

មូលធន និងរោរវ ិនិណោគ

2013

ធាគារ

(គ)

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

អតិថជ
ិ ន

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

ហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

ឥេទាននិងបុណរប្បទាន

ណៅធនាគារ និងប្គឹះសា្ន

សមតុល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់

សមតុល្យណៅធនាគារកណា
្ ល

សាច់ប្រាក់កងឆេ
ុនា

បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

(គិតជាបលាលាក់ដុល្លារអាមលារិក)

25.2 ហានិភ័យទញីផលាសារ (ត)

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

4,593,761

25.

ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

ពាន់រៀល

33,366,926

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

ដុល្លហារអាមហារិក

-

2,827,650

27,376,163

ហានិេយ
័ អប្តារោរប្រាក់ (ត)

្រណនីផ្ត់ទាត់

4,276,269

-

្រណនីចរនតា

2014

75,965,924
(80,735,442)
(161,128,146)
(73,334,841)

168,580,400

សប្ម្ប់លក់

-

-

1-3 ខលា
1 ខលា

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

(53,534,494)
80,998,889

(20,209,122)
(40,332,452)
(18,356,656)

41,369,423

6,366,547

- ជាប្រាក់េលា
ុ ្ រអាណមរ ិក

2,777,296

គម្លាតអបតាការបរាក់សរុ្រ

681,545

2,833,184

ធនាគារ

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

19,015,250
20,275,066

(51,762,073)
(67,667,202)
(53,667,879)

(257,194)

(350,154)
(1,964,617)

-

(31,397,002)
(15,317,048)
(20,598,332)

(257,194)

(20,365,071)
(52,000,000)

-

2013

3,316,464

31,552,951

813,856

2,827,650
5,700,000

16,586,102

ពាន់រៀល

15,110,217

16,061,790
1,021,905
-

(31,104,930)

20,532,260

-

-

11,318,570
25,434,355
68,946,837

ពាន់រៀល

15,109,821

16,061,790
1,021,905
-

- សមមូលនឹងពាន់ណរៀល

91,038,788

98,010

4,037,502

20,568

990,798
-

255,796

-

3,757,953

20,511,692

-

-

months

3-12 ខលា

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

922,197

752,951

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

4,020,473

134,750

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

3,782,282

135,970,223

30,800,000

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

ដុល្លហារអាមហារិក

33,366,926

27,200,000

-

-

1-5 ឆ្នលាំ

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

-

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

363,699,958

18,720,962

(13,400,374)

(17,336,311)
-

4,594,101

2013

91,038,788

(56,767)
-

ពាន់រៀល

-

90,940,778

-

-

-

្រណនីផ្ត់ទាត់

(190,690,659)

(16,981,098)
-

ដុល្លហារអាមហារិក

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតា

(2,371,538)

(298,446)
-

2014
3,935,937

-

-

153,754

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

-

3,782,183

លើសពញី5ឆ្នលាំ មិនមនការបលាលាក់

សម្ព័ន្ធធនាគារ

-

សគមាប់យគាលបំណងននរបា�ការណ៍លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖

(84,550,674)

(103,768,447)

209,705,909

1,103,473

-

139,716,334

60,827,650

4,276,269

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
សរុ្រ

22.

3,782,183

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

11,296,462
22,771,500
66,261,478

ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់ប
ហាកលាង
់ និហានិ
ងសាច់
ប
ល
ការគលា
្រ់គ
ភ័យ
ហិហាករ់ស
ញ្ញមមូ
វត្ថុ (ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ណងននរបា�ការណ
25.3 ហានិ
ភ័យសាច់
បលាក់ងយសលាួល ៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
សម្ព័ន្ធធនាគារ
ហានិេ័យសាច់ប្រាក់ងាយសសរួល គឺជាហានិេ័យខេលសម្័នធ
្ធ នាគារនិងធនាគារ មិនម្នល្រ្ធភាពបំណពញរោតព្កិចចា សងប្រាក់តាមរោល
2014
2013
កំេត់សងណៅណពលខេលអតិថិជនមកេកប្រាក់បណ្ញើ តប្មរូវរោរសាច់ប្រាក់តាមរោរចុះកិចស
ចា នយា ឬលំហរូ សាច់ប្រាក់ណចញណផ្ងៗ ។
(ក)
េំណេើររោរប្គប់ប្គងហានិេយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយសសរួល
សាច់គបាក់កុងនដ
នា

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,594,101

18,720,962

3,782,282

15,110,217

គេភៈប្គប់ប្គងតាមដានសាច់
រាក់
យសសរួ
ល្យរោរ និងប្គប់ប្គងរោរប្បមូលផ្ំុ និង្រិនន
នា យ
័ បំេុលខេលម្នរោលកំេត់
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សប្មា
្គ ល់ងា4)
៖ លកនាងតារាងតុ
ុ
ក៏េច
ូ ជាបខប្មបប្មរួលឆនអនាកណផញាប្ើ រាក់សខា
ំ ន់ៗ និងគណប្ម្ងឆនរោរេកសាច់ប្រាក់របស់ពក
ួ ណគ។
្រណនីចរនតា
33,366,926
135,970,223

(ែ) ផ្ត់
េំទា
ណេ
្រណនី
ត់ើ ររោរផ្លប្់ បេព្រុន

922,197

3,757,953

4,020,473

16,061,790

255,796

1,021,905

មតូលបគតផដលអាចជួ
ដតូរបាន សម្ន
ប្បេព្រុញ
នចម្ងរបស់
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ រានមកពេីណេើម្រុនរានបង់របស់ភាគ្រុនក
ិ ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារនិងប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ុ
(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
990,798
4,037,502
ណផ្ងៗ និងប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន។ ប្បេព្រុនប្តរូវរានប្តរួតពិនត
ិ ្យប្បចាំឆថងៃោ៉ាងណ្រៀងទាត់ តាមរយភៈរោរប្តរួតពិនត
ិ ្យរបស់គេភៈប្គប់ប្គង

សមតុល្យនិងណលើ
ការដាក់
គបាក់
យៅធនាគារនិ
ះសា្នេត់។
រោលកំ
េត់
ឆនប្រាក់បណ្ញង
ម្
ើ គ្រឹ
នរោលកំ
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

្រណនី
ចរនតា (កំ
សមាប្្គ រាក់
ល់ 5)មន
(គ)
លំណ
ហត់
រូ សាច់
ិ និ្រស្ន៍ (Non-derivative cash flow) 813,856

3,316,464

2,833,184

11,318,570

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
តារាងខាងណប្រោមណនះបងាហាញពេីលហ
ំ រូ សាច់ប្រាក់មន
ិ ណធ្អ
ើ ប្ហារខេលណកើតណ�ើងពេីប្្រព្យសកម្មនិងបំេុលហិរ្ញវត្និ
ចា នយាណផ្ងៗរបស់
ុ ងកិចស
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)
681,545
2,777,296
6,366,547
25,434,355
សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ណដាយខផ្អកតាមរោលកំេត់ណលើ
ក
ច
ិ
ស
ចា
នយាខេលណៅសល់
គិ
ត
ប្តឹ
ម
រោលបរ
ិណចឆេ
្រ
តារាងតុ
ល
្យរោរ។
41,369,423
168,580,400
17,258,282
68,946,837
ធនាគារ
2014

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

2013

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,593,761

18,719,576

3,782,183

15,109,821

33,366,926

135,970,223

4,020,473

16,061,790

922,197

3,757,953

255,796

1,021,905

990,799

4,037,506

-

-

807,682

3,291,304

2,827,650

11,296,462

-

-

5,700,000

22,771,500

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតា
្រណនីផ្ត់ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

. 208
225
209
231 .

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គហាល
ា ់រ់របាយការណ៍
ត្ថុថុុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គ
លាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

-

2013

281,370,718
-

255,632,669
-

70,430,718

(185,201,951)
-

(2,425,084)
-

(78,685,437)
-

-

2014

-

-

-

លើសពញី5ឆ្នលាំ មិនមនការបលាលាក់

-

សម្ព័ន្ធធនាគារ

-

សគមាប់យគាលបំណងននរបា�ការណ៍លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖

(104,091,430)

761,258,267

472,435,197
-

186,811,845

(285,623,352)
-

(4,691,818)

(147,410,061)

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
សរុ្រ

22.

(133,521,473)

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,594,101

18,720,962

3,782,282

15,110,217

398,553,640

46,066,815

45,792,954

182,942,851

40,010,048

(12,954,994)

(51,755,201)
(152,259,274)

(67,946,172)

29,833,713

(38,112,459)

(64,016,876)

39,958,979

(24,057,897)

(96,111,299)

255,796
-

2,827,650

5,700,000

16,586,102

ពាន់រៀល

15,109,821

16,061,790
1,021,905
-

- សមមូលនឹងពាន់ណរៀល

165,776,562

4,020,473

បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ

-

3,782,183

គម្ត
លា សាច់រា
លា ក់ងយបសួលសុទ្ធ

(390,154)

3,291,304
និងប្គឹះសា្ន

2013

68,946,837

(1,970,745)

4,037,506

ដុល្លហារអាមហារិក

បំេុលណផ្ងៗ

990,799
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17,258,282

25,434,355

(15,424,428)

3,757,953

ហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

922,197

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារ

135,970,223

្រំេុលហិរញ្ញវត្ថុ

33,366,926

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន

18,719,576

40,681,365

6,366,547

11,318,570

(30,626,536)

(20,540,245)

4,593,761

-

2013

2,833,184

(52,131,590)

ពាន់រៀល

(172,323,232)

ដុល្លហារអាមហារិក

807,682

-

(31,419,595)

(219,815,811)

2014

1,021,905

(273,861)

168,580,400

16,061,790

(52,965,042)

41,369,423

-

2,777,296

(64,185)

681,545

(273,861)

3,316,464

(32,360,612)

813,856

-

-

99,763,114

99,763,114

-

-

-

-

1,040,605,324

4,037,502

273,544,196

990,798

(160,752,209)

255,796

67,127,410

3,757,953

(39,448,394)
(53,942,530)

(105,776,317)

(42,287,910)
គម្ត
លា សាច់រា
លា ក់ងយបសួលសុទ្ធ

បំេុលណផ្ងៗ

2014

(គ)

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

ហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

្រំេុលហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ព័ន្ធធាគារ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារ

(គិតជាបលាលាក់ដុល្លារអាមលារិក)

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ

25.3 ហានិភ័យសាច់បលាក់ងយសលាួល

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

922,197

25.

ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(3,642,551)

្រណនីផ្ត់ទាត់

(44,103,690)

(58,030,076)

្រណនីចរនតា

1 ខលា

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

4,020,473

67,190,953

(418,279)

(104,352,767)
(75,430,725)

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

(630,988)

(62,000,000)

1-3 ខលា

លំហរូ សាច់ប្រាក់មន
ិ និ្រស្ន៍ (Non-derivative cash flow) (ត)

ធនាគារ

(76,554,503)

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

(12,799,737)

months

3-12 ខលា

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

(27,379,985)

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

135,970,223

64,904,373

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

21,488,195

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

63,488,407

(63,543)

-

(63,543)

-

1-5 ឆ្នលាំ

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

33,366,926

- សមមូលនឹងពាន់ណរៀល

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

255,363,270

្រណនីផ្ត់ទាត់

255,363,270

-

-

-

្រណនីចរនតា

-

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

11,296,462
22,771,500

66,261,478

ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

-

246,802,778

61,777,917
-

253,888,728
2013
-

(192,110,811)
-

(2,371,538)
-

(85,647,843)
-

-

2014

-

-

-

លើសពញី5ឆ្នលាំ មិនមនការបលាលាក់

-

សម្ព័ន្ធធនាគារ

-

សគមាប់យគាលបំណងននរបា�ការណ៍លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖

(104,091,430)

723,499,787

470,615,295
-

177,545,960

(293,069,335)
-

(4,609,150)

(147,410,061)

សាច់បហាក់ និងសាច់បហាក់សមមូល
សរុ្រ

22.

(141,050,124)

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

4,594,101

18,720,962

3,782,282

15,110,217

399,167,888

99,916,868

99,916,868

-

-

-
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165,776,562

182,261,404

45,622,379

(55,686,681)

(13,939,094)

45,896,240
38,961,763

(154,762,329)

(38,739,006)

(124,177,504)

(31,083,230)

29,167,166

15,109,821

4,020,473

16,061,790

255,796

1,021,905

-

- សមមូលនឹងពាន់ណរៀល

-

3,782,183

ពាន់រៀល

គម្ត
លា សាច់រា
លា ក់ងយបសួលសុទ្ធ

និងប្គឹះសា្ន

3,291,304

39,946,691

4,037,506

ដុល្លហារអាមហារិក

បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ

(350,154)
(2,021,384)

990,799

40,681,365

68,946,837

2,827,650

11,296,462

5,700,000

22,771,500

16,586,102

66,261,478

បំេុលណផ្ងៗ

3,757,953

ហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

922,197

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារ

135,970,223

្រំេុលហិរញ្ញវត្ថុ

33,366,926

-

17,258,282

(15,424,428)

18,719,576

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន

4,593,761

807,682

25,434,355

(37,588,942)

(20,540,245)

ពាន់រៀល

11,318,570

6,366,547

(52,131,590)

ដុល្លហារអាមហារិក

2013

2,833,184

(31,419,595)

(222,615,364)

2014

(273,861)

168,580,400

(52,900,857)

41,369,423

(67,906,172)

2,777,296

(71,029,921)

681,545

-

3,316,464

-

813,856

(273,861)

-

(32,360,612)

-

-

4,037,502

(204,194,594)

(54,629,537)

-

1,040,601,046

990,798

273,319,717

1,021,905

(163,611,017)

255,796

67,072,323

3,757,953

(40,149,943)

922,197

67,135,866

(50,109,103)

(113,640,579)

16,061,790

2013

2014

ធាគារ

(គ)

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

បំេុលណផ្ងៗ

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន

្រំេុលហិរញ្ញវត្ថុ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

ហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារ

(គិតជាបលាលាក់ដុល្លារអាមលារិក)

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

គម្ត
លា សាច់រា
លា ក់ងយបសួលសុទ្ធ

25.3 ហានិភ័យសាច់បលាក់ងយសលាួល

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

4,020,473

25.

ការគលា្រ់គលាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(3,978,162)

្រណនីផ្ត់ទាត់

(51,632,341)

(58,030,076)

្រណនីចរនតា

1 ខលា

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

135,970,223

63,784,545

-

(103,934,488)
(75,430,725)

សាច់គបាក់កុងនដ
នា

(630,988)

(62,000,000)

1-3 ខលា

លំហរូ សាច់ប្រាក់មន
ិ និ្រស្ន៍ (Non-derivative cash flow) (ត)

ធនាគារ

(76,554,503)

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

(12,799,737)

months

3-12 ខលា

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

(27,379,985)

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)

20,801,188

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

63,531,476

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

បទពលាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ

(63,543)

-

(63,543)

-

1-5 ឆ្នលាំ

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

33,366,926

- សមមូលនឹងពាន់ណរៀល

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

255,362,220

្រណនីផ្ត់ទាត់

255,362,220

-

-

-

្រណនីចរនតា

-

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំ
ម្គហាល
ា ់រ់របាយការណ៍
ត្ថុថុុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គ
លាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់
ហាក់ លាងនិហានិ
ងសាច់
បហិហាករ់ស
ការគលាប
្រ់គ
ភ័យ
ញ្ញមមូ
វត្ថុ ល
(ត)
សគមាប់
យគាលបំ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.4 ហានិ
ភ័យណ
បលាតងននរបា�ការណ
ិ្រត្ិការ
សម្ព័ន្ធធនាគារ
ហានិេ័យប្បតិបត្ិរោរ

គឺជាហានិេ័យឆនរោររាត់បង់ខេលបណា
្ លមកពេីភាពមិនប្គប់ប្គាន់
ឬបរាជ័យកនាុងេំណេើររោរប្គប់ប្គងឆផ្កុង
នា
2014
2013
កតា្មនុស្ ឬកតា្ប្បព័ន្ធ ឬណហតុរោរេ៍ខាងណប្រៅ។ កតា្ទាំងណនះរួមម្ន ហានិេ័យខាងខផនាកចបាប់ រោរអនុណលាមតាមចបាប់ គេណនយ្យ
ដុល្លហារអាមហារិក

និងរោរខក្ងបន្ំ។

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

សាច់គបាក់កុងនដ
នា
4,594,101
18,720,962
3,782,282
15,110,217
ធនាគាររានបណងកើតចបាប់ និងនេីតិវ ិធេីណផ្ងៗ ណេើម្េីផល
្ ន
់ ូវរោរខេនាំេល់ខផនាកប្បតិបត្ិរោរសំខាន់ៗ ស្ព
េី េីរចនាសម្័នប្្ធ គប់ប្គងហានិេ័យ និង
សមតុភាពចាំ
ល្យយៅធនាគារកណ្
ល ងរោរប្គប់
(កំណត់ស
មា្គល់ 4) ៖តពិនិត្យឆផ្កង
រាច់ឆនមូលដាតា ្ឋ នកនា
ប្គងរោរប្តរួ
ុ
ុនា ណេើម្េីកំេត់អត្សញ្ញេ រា៉ា ន់សា្មនតឆម្ ប្តរួតពិនិត្យ និងប្គប់ប្គងហានិេ័យ
ប្បតិប
្
ណគាលរោរេ៍ប្គប់ប្គងប្បព័នឆ្ធ ផ្កុង
នា 33,366,926
និងរោរវាស់ខវងខេលរានអនុ
រោរចុះ
្រណនី
ចត្
រនតាិរោររបស់ែួន។
135,970,223វត្ រួមម្នរោរបណងក
4,020,473ើតអាជាញាសប្ម្ប់
16,061,790

ហត្ណផ្
លខា
ធ្ើឲ្យម្នប្បសិ្រភា
្ធ 3,757,953
ព និងរោរកត់ប្តាឯកសារ
ណេើម្េីធានានូ
វអនុណលាម
្រណនី
ត់ទាត់រោរប្គប់ប្គងរា៉ា រា៉ា ខម៉ាប្តកនាុងរោរកំេត់ប្បព័ន្ធ នេីតិវ ិធេីណ922,197
255,796
1,021,905
ភាពណៅតាមតប្មរូវរោរឆនប្រប្្ញតិ្ និងណគាលរោរេ៍ខេនាំណផ្ងៗ។ ណគាលរោរេ៍និងនេីតិវ ិធេីណផ្ងៗប្តរូវរានប្តរួតពិនិត្យណ�ើងវ ិញតាម
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
រោរ ិយបរ ិណចឆេ្រ ណដាយពិចារណាណៅណលើណគាលណៅ និងយុ្រសា
្ធ សស្អាជេីវកម្មរបស់ធនាគារ និងតប្មរូវរោររបស់ណគាលរោរេ៍ខេនាំណផ្ងៗ។
(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
990,798
4,037,502
និងនេីតិវ ិធេីប្តរួតពិនិត្យឆផ្កុងរបស់
នា
ធនាគារ
ហិណេើ
រញ្ញមវ្េីត្បន្
យ្្សងៗ
្ធ ឹងសកម្មភាពប្បតិបត្ិរោរ។ ចំណពាះរោររកណឃើញណាមួយខេលណកើតពេីសវនកម្ម និងរោរប្តរួតពិនិត្យណនះ
ុ យហានិេ័យខេលពាក់ព័នន

់ គ្រឹ
ូវរោរវាយតឆម្
ឯករាជអំពេីភាពប្គប់ប្គាន់ឆនណគាលរោរេ៍
របស់
សវនកម្ម
កុង
នា
គឺផល
្ ងន
សមតុតួ
លនា
្យនិ្រេីង
ការដាក់
គបាក់ឆយផ្ៅធនាគារនិ
ះសា្ន
ប្គងជាន់
្ 5)
រ់ បស់ធនាគារ
្រណនីគេភៈប្គប់
ចរនតា (កំណ
ត់សមា្គែ
ល់ស

និងគេភៈកម្្មធិរោរសវនកម្ម
របស់ប្ករុមហ៊3,316,464
ន
ុ ណម នឹងប្តរួតពិនិត
្យបខន្មណ្រៀតចំណពាះរោររកណឃើ
ញ
813,856
2,833,184
11,318,570

ណនាះ។
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់

(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)
25.5 តម្លលាសមសលា្រនលាទលាពលាយសកម្ម និង្រំេុលហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ

681,545

2,777,296

6,366,547

25,434,355

41,369,423

168,580,400

17,258,282

68,946,837

គិតប្តឹមរោលបរ ិណចឆេ្រតារាងតុល្យរោរ តឆម្សមសសបឆនឧបករេ៍ហិរ្ញវត្ុរបស់សម្័នធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ម្នតឆម្ប្បហាក់ប្បខហលនឹង
តឆម្ណោង។

2014

2013

តឆម្សមសសបខេលរានរា៉ា ន់សា្មនគឺខផ្អកណៅណលើវ ិធេីសាសស្ និងរោរសន្ម
តរេូ
ដុល្លហារអាមហា
ិក ចខាងណប្រោម៖
ពាន់រៀល
សាច់គ(i)
បាក់កុងនដ
នា សមតុល្យនិងរោរដាក់ប្រាក់ណៅធនាគារ និងប្គឹះសា្នហិ4,593,761
រ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ

18,719,576

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

3,782,183

15,109,821

សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
តឆម្សមសសបឆនសមតុល្យ និងរោរដាក់ប្រាក់ណៅធនាគារ និងប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ខេលម្នរោលកំេត់តច
ិ ជាងមួយឆ្នាំ ម្នតឆម្
ុ
្រណនីចរនតា
33,366,926
135,970,223
4,020,473
16,061,790
ប្បហាក់ប្បខហលនឹងតឆម្ណោងរបស់វា។

្រណនីផ្ត់ទាត់
922,197
3,757,953
255,796
1,021,905
(ii)
ឥេទាននិងបុណរប្បទានអតិថជ
ិ ន
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
ឥេទានខេលម្នអប្តាណថរ
និងម្នរោលកំេត់សងណៅសល់
រយភៈណពលតិចជាងមួ
យឆ្នាំ តឆម្ណោងរបស់វាជា្រូ
(កាលកំណ
ត់បីផែ ឬតិចជាង)
990,799
4,037,506
- ណៅគឺម្នតឆម្ប្បហាក់
ប្បខហលនឹងតឆម្សមសសបរបស់វា។
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន

ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
ចំណពាះឥេទានខេលម្នអប្តាណថរ និងម្នរោលកំេត់សងណៅសល់រយភៈណពលមួយឆ្នាំ ឬណលើសមួយឆ្នាំ តឆម្សមសសបរបស់វា ប្តរូវរាន

នសា
់ ត់ស
្ម នណដាយណធ្
ើ ប្ហារណលើលហ
ំ រូ សាច់ប្រាក់រ ំពឹង្រុកនាណពលអនាគត
និងណប្បើ
អប្តាឥេទាន្រេីផសារខេលម្នរោលកំ
េ
ត់សង និង
្រណនីចរនតា (កំរា៉ាណ
មា្គល់ 5)អ
807,682
3,291,304
2,827,650
11,296,462
ហានិេយ
័ ឥេទានប្បហាក់ប្បខហលគានា។
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

-

-

5,700,000

22,771,500

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

. 209
234
228
211 .

ធនាគារ អ េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា

រ�យការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

កំេ
ណត់
ត់ស
សម្គ
ម្គ
មា្គលាល
ាល
ហា ់រ់ររាយការេ៍
បាយការណ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្ថ
ត្ថុ
ត្ុថុ
កំ
សម្រា
សមហាប
ហា ់ដំណា
ណច់ឆ្នាំថ
ហា ្ងៃទ
ងៃហា 3
ី 1 ខែ
ខហាធ្នូ ឆ្នាំ2
ហា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់ប
ហាកលាង
់ និហានិ
ងសាច់
ប
ល
ការគលា
្រ់គ
ភ័យ
ហិហាករ់ស
ញ្ញមមូ
វត្ថុ (ត)
សគមាប់
យគាលបំ
ណ
៍ លំ
សាច់
បាក់
សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.5 តម្ល
លាសមសលា
្រងននរបា�ការណ
នលាទលាពលាយសកម្ម និង្រំ
េហ
ុលរតូ ហិ
រញ្ញគវត្ថ
ុ (ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
(iii)

ប្រាក់បណ្ញរើ បស់ធនាគារ និងប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
និងប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន
ុ
2014
2013
តឆម្សមសសបឆនប្រាក់បណ្ញខើ េលប្តរូវសងតាមតប្មរូវរោរ (គេនេីចរន្ និងគេនេីសន្ំ) ឬប្រាក់បណ្ញខើ េលម្នរោលកំេត់សង
ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

ិស័យ
វត្
នាគារកនា
ប្គងណេើម្រុន ខេលជាប្ញត្រ
ិ្ ល
ូ 813,856
្រ
ំ លា
ូ យជាង “មូល3,316,464
ធន” ណៅណលើតារាងតុ2,833,184
ល្យរោរគឺ៖
្រណនី
ចវុ រនតា
(កំរបស់
ណត់ធស
មា្គល់ ងរោរប្គប់
5)
ុ

11,318,570

ណៅសល់រយភៈណពលតិចជាងមួយឆ្នាំ ប្តរូវរានរា៉ា ន់សា្មនថាម្នតឆម្ប្បហាក់ប្បខហលនឹងតឆម្ណោងរបស់វា។ តឆម្សមសសបឆនប្រាក់
សាច់គបាក់កុនាងនដ
4,594,101
18,720,962
3,782,282
15,110,217
បណ្ញខើ េលម្នរោលកំេត់សងណៅសល់រយភៈណពលណលើសមួយឆ្នាំ ប្តរូវរានរា៉ា នសា
់ ្ម នណដាយខផ្អកតាមលំហរូ សាច់ប្រាក់អប្ហារ និងណប្បើ
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា លផ(កំ
សមា្គល់ប4)
អប្តាឥេទាន្រេី
សារណ
ចំណត់
ពាះប្រាក់
ណ្ញ៖រើ បស់ធនាគារ និងប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
និងប្រាក់បណ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ នសសណេៀងគានា។
ុ
្រណនីចរនតា
33,366,926
135,970,223
4,020,473
16,061,790
(iv)
ប្្រព្យសកម្ម និងបំេុលហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ុ
្រណនីផ្ត់ទាត់
922,197
3,757,953
255,796
1,021,905
តឆម្ណោងឆនប្្រព្យសកម្ម និងបំេុលហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
ប្តរូវរានសន្មតថាម្នតឆម្ប្បហាក់ប្បខហលនឹងតឆម្សមសសបរបស់វាណដាយសារ
ុ
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន
គេនេីទាង
ំ ណនះមិនម្នតឆម្ខប្បប្បរួលជាសារវន្ណៅតាមអប្តា្រេីផសារណ្រ។
(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
990,798
4,037,502
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
25.6 ការគលា្រ់គលាងដើមទុន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
អនុណលាមតាមតប្មរូវរោរណេើម្រុនខេលកំេត់ណដាយធនាគារកណា
្ ល
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)
681,545
2,777,296
6,366,547
25,434,355
រោរពារល្រ្ធភាពរបស់សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារកនាងរោរបន្
នរិ ន្ភាពអាជេីវកម្ម ណេើម្េីឲ្យធនាគារអាចបន្ផល
្ ផ
់ លប្បណោជន៍េល់ភាគ្រុនក
ិ
ុ
41,369,423
168,580,400
17,258,282
68,946,837
និងេល់ភាគេីណផ្ងៗខេលពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ សម្ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ និង
ធនាគារ -

រកសាមូលដា្ឋនណេើម្រុនរ ឹងម្ំណេើម្េីគាប្ំ ្រេល់រោរអេិវឌ្ឍអាជេីវកម្ម។
2014

2013

ធនាគារកណា
្ លតប្មរូវឲ្យធនាគារពាេិជ្ទាង
ំ អស់ប្តរូវ៖ (i) រកសាណេើ
្រុ្លហារន
អប្បរម្
(ii) រកសាមូ
ល
ធផ្
ិ ្ ល់ស្រ
ុ ដុរ្ធ ល
បស់
ធនាគារោ៉ា
ងណហាចណាស់
ដុម
ល
អាមហា
រិក
ពាន់
រនិ
ៀល
្លហារអាមហា
រិក
ពាន់រៀល
ឲ្យណស្មន
ើ ង
ឹ ណេើម្រុនអប្បរម្ និង (iii) អនុណលាមតាមអនុរាតសាធនភាព និងអនុរាតសាច់ប្រាក់ងាយសសរួល។
សាច់គបាក់កុងនដ
នា
4,593,761
18,719,576
3,782,183
15,109,821
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
្រណនីចរនតា
្រណនីផ្ត់ទាត់
មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន

(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)

33,366,926

135,970,223

4,020,473

16,061,790

922,197

3,757,953

255,796

1,021,905

990,799

4,037,506

-

-

807,682

3,291,304

2,827,650

11,296,462

-

-

5,700,000

22,771,500

40,681,365

165,776,562

16,586,102

66,261,478

សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ

្រណនីចរនតា (កំណត់សមា្គល់ 5)
្រណនីគបាក់បយញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បីផែឬតិចជាង)

. 209
212
229
235 .

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ 2014
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014

ធនាគារ អ
េអច ប៊� ឥណ��ៃឆណា
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូៃឆណា

កំ
ម្គហាល
ា ់រ់របាយការណ៍
ត្ថុថុុ
កំណ
េត់
ត់ស
សមា្គ
ម្គ
លាល
រាយការេ៍ហ
ហិរិរញ្ញ
ញ្ញវវត្
ត្ថ
សមហា
សម្រាហាប់ដំណ
ណាច់ឆ្នហាំថ
ា ងៃហាទ
្ងៃ 3
ី 1 ខហា
ខែធ្នូ ឆ្នហាំ2
ា 014

សមលាលា្រ់ដំណាច់ឆ្នលាំថ្ងលាទ3
ញី 1 ខលាធ្នូ ឆ្ន2
លាំ 014

22.
25.

សាច់
ហាក់ លាងនិហានិ
ងសាច់
ប
ការគលាប
្រ់គ
ភ័យ
ហិហាករ់ស
ញ្ញមមូ
វត្ថុ ល
(ត)

រ�យការណ៍
ហរិ ញ្ញវត្ថ�ុ បចាំឆំា្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ 2014
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RHB INDOCHINA BANK
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ANNUAL REPORT 2014

NOTES
NOTES TO
TO THE
THE FINANCIAL
FINANCIAL STATEMENTS
STATEMENTS
FOR
FOR THE
THE YEAR
YEAR ENDED
ENDED 31
31 DECEMBER
DECEMBER 2014
2014

សគមាប់
យគាលបំ
៍ លំហរតូ សាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និងសាច់គបាក់សមមតូល រួមមាន៖
25.6 ការគលា
្រ់គណ
លាងដើងននរបា�ការណ
មទុន (ត)
សម្ព័ន្ធធនាគារ
តារាងខាងណប្រោមណនះ សណង្បអំពស
េី ម្សធាតុណេើម្រុនតាមចបាប់របស់សម្2014
ន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ៖
25.
25.

ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

2013
ដុល្លហារអាមហារិក

ពាន់រៀល

FINANCIAL
(CONTINUED)
សម្ព័ន្ធធRISK
ាគារMANAGEMENT
FINANCIAL
RISK
MANAGEMENT (CONTINUED)
សាច់គបាក់កុងនដ
នា
4,594,101
18,720,962
3,782,282
15,110,217
2014
2013
25.6 Capital management (Continued)
25.6 Capital management (Continued)
សមតុល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
ដុល្លារអាមលារិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមលារិក
ពាន់រៀល
The Central Bank requires all commercial banks to i) hold a minimum capital requirement, ii) maintain the Bank’s net worth equal at
The Central
Bank requires all commercial banks to i) hold a 33,366,926
minimum capital requirement, ii) maintain
the Bank’s net worth
equal at
្រណនី
រនតា
4,020,473
16,061,790
least
the
capital and iii) comply with solvency and liquidity ratios. 135,970,223
ដើមច
ទុtoន
ថ្នលាកminimum
់ទញី1
least to the minimum capital and iii) comply with solvency and liquidity ratios.
្រណនី
ផ្
ត់ទា
ត់ summarises the composition of the Group
3,757,953
255,796 207,740,000
1,021,905
ណេើម
្រុន
52,000,000
The
table
below
and 922,197
the Bank’s211,900,000
regulatory
capital: 52,000,000
The table below summarises the composition of the Group and the Bank’s regulatory capital:
មតូលបគតផដលអាចជួ
ចំណេញរកសា្រុញ
កដតូរបាន
2,968,971
12,098,557
(1,970,753)
(7,873,158)
Group
Group
(កាលកំណត់បីផែ ឬតិចជាង)
990,798
4,037,502
2014
2013
េក៖ ប្្រព្យសកម្មអរូបេី
(370,953)
(1,511,633)
(273,907)
(1,094,258)
2014
2013
សមតុល្យនិងការដាក់គបាក់យៅធនាគារនិងគ្រឹះសា្ន
US$
KHR’ 000
US$
KHR’ 000
US$
KHR’ 000
US$
KHR’ 000
ឥេទានភាគេី
ពាក់ពន
័ ្ធ
(153,809)
(626,772)
(163,295)
(652,364)
ហិរេក៖
ញ្ញ
វ
ត្
យ្្សងៗ
Tier 1ុ capital
Tier 1 capital
54,444,209
221,860,152
49,592,045
198,120,220
capital
52,000,000
្រណនីShare
ចរនតា (កំ
ណត់សមា្គល់ 5)
813,856 211,900,000
3,316,464 52,000,000
2,833,184 207,740,000
11,318,570
Share capital
52,000,000
211,900,000
52,000,000
207,740,000
ដើ
ម
ទុ
ន
ថ្ន
ក
លា
ទ
់
2
ញី
(ដើ
ម
ទុ
ន
្រំ
ព
ញ
លា
្រន្ថ
ម
លា
)
Retained earnings
2,968,971
12,098,557
(1,970,753)
(7,873,158)
្រណនីRetained
គបាក់បយញ្ញ
ើមានកាលកំណត់
earnings
2,968,971
12,098,557
(1,970,753)
(7,873,158)
Less:
Intangible
assets
(370,953)
(1,511,633)
(273,907)
(1,094,258)
ិធានធន្រូ
សំ
វ
ណ
ៅ
2,148,072
8,753,393
1,384,369
5,530,554
(កាលកំ
ណ
ត់
ប
ី
ផ
ែឬតិ
ច
ជាង)
681,545
2,777,296
6,366,547
25,434,355
Less: Intangible assets
(370,953)
(1,511,633)
(273,907)
(1,094,258)
Less: Loans to related parties
(153,809)
(626,772)
(163,295)
(652,364)
41,369,423
168,580,400
17,258,282
68,946,837
Less: Loans to related parties
(153,809)
(626,772)
(163,295)
(652,364)
56,592,281
230,613,545
50,976,414
203,650,774
54,444,209
221,860,152
49,592,045
198,120,220
54,444,209
221,860,152
49,592,045
198,120,220
ធនាគារ Tier 2 complementary capital
Tier 2 complementary capital
ធាគារ
General provision
2,148,072 2014 8,753,393
1,384,369 2013 5,530,554
General provision
2,148,072
8,753,393
1,384,369
5,530,554
2014
2013
56,592,281
230,613,545
50,976,414
203,650,774
ដុ
ល
រ
ហា
្ល
អាមហា
រ
ក
ិ
ពាន់
រ
ៀល
ដុ
ល
រ
ហា
្ល
អាមហា
រ
ក
ិ
ពាន់រៀល
56,592,281
230,613,545
50,976,414
203,650,774
ដុល្លារអាមលារិក
ពាន់រៀល
ដុល្លារអាមលារិក
ពាន់រៀល
សាច់គបាក់កុងនដ
នា
4,593,761
18,719,576
3,782,183
15,109,821
Bank
ដើមទុនថ្នលាក់ទញី1
សមតុBank
ល្យយៅធនាគារកណ្
តា ល (កំណត់សមា្គល់ 4) ៖
2014
2013
2014 211,900,000
2013 207,740,000
ណេើម្រុន
52,000,000
52,000,000
្រណនីចរនតា
33,366,926
135,970,223
4,020,473
16,061,790
US$
KHR’
000
US$
KHR’
000
US$
KHR’ 000
US$
KHR’ 000
ចំណេញរកសា្រុក
4,878,439
19,879,639
(576,267)
(2,302,187)
Tierផ្
1 capital
្រណនី
ទាត់
922,197
3,757,953
255,796
1,021,905
Tier 1 ត់
capital
Shareប្្រព្យសកម្ម
capital អរូបេី
52,000,000
211,900,000
52,000,000
207,740,000
េក៖
(370,953)
(1,511,633)
(273,907)
(1,094,258)
Share capital ញដតូរបាន
52,000,000
211,900,000
52,000,000
207,740,000
មតូលបគតផដលអាចជួ
Retained earnings
4,878,439
19,879,639
(576,267)
(2,302,187)
Retained
4,878,439
(576,267)
េក៖
ឥេទានភាគេី
ពា
ក់ពន
័ ្ធ
(153,809)
(626,772)
(163,295)
(652,364)
(កាលកំ
ណ
ត់earnings
បីផែ ឬតិច
ជាង)
990,799 19,879,639
4,037,506
- (2,302,187)
Less: Intangible assets
(370,953)
(1,511,633)
(273,907)
(1,094,258)
Less: Intangible assets
(370,953)
(1,511,633)
(273,907)
(1,094,258)
សមតុល
្យនិងLoans
ការដាក់
បាក់យៅធនាគារនិ
ងគ្រឹះសា្ន
56,353,677
229,641,234
50,986,531
203,691,191
Less:
to គrelated
parties
(153,809)
(626,772)
(163,295)
(652,364)
Less: Loans to related parties
(153,809)
(626,772)
(163,295)
(652,364)
ហិរញ្ញ វត្ុយ្្សងៗ
56,353,677
229,641,234
50,986,531
203,691,191
ដើមទុនថ្នលាក់ទញី2 (ដើមទុន្រំពលាញ្រន្ថលាម)
56,353,677
229,641,234
50,986,531
203,691,191
្រណនីTier
ចរនតា 2(កំcomplementary
ណត់សមា្គល់ 5) capital
807,682
3,291,304
2,827,650
11,296,462
សំ
វ ិធានធន្រូ
ណៅ
2,148,072
8,753,393
1,384,369
5,530,554
Tier
2 complementary
capital
provision
2,148,072
8,753,393
1,384,369
5,530,554
្រណនីGeneral
គបាក់បយញ្ញ
ើមានកាលកំណត់
General
provision
2,148,072
8,753,393
1,384,369
5,530,554
េក៖ រោរចូ
លរួមណេើម្រុនកនាងធនាគារ
និង
ុ
Less:ណ
Equity
banking or
(កាលកំ
ត់បីផparticipation
ែឬតិចជាង) in
5,700,000
22,771,500
Less: Equity
participation
in banking or
ប្គឹះសា្នហិរ្ញវត្ណផ្ងៗ
2,148,072
8,753,393
1,384,369
5,530,554
(12,500,000)
(50,937,500)
(11,500,000)
(45,942,500)
ុ
(12,500,000)
40,681,365 (50,937,500)
165,776,562 (11,500,000)
16,586,102 (45,942,500)
66,261,478
46,001,749
187,457,127
40,870,900
163,279,245
46,001,749
187,457,127
40,870,900
163,279,245
56,592,281
230,613,545
50,976,414
203,650,774
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www.rhbgroup.com
facebook.com/RHBGroup
twitter.com/RHBGroup

RHB Indochina Bank
No. 263, Ang Doung Street (St. 110), Phnom Penh, Cambodia
Tel : (855) 23 992 833 Fax : (855) 23 991 822

