�រអនុវត�ន៍��កប�យនិរន�រ�ព

�ព�អ�កដឹក�ំ

ពត៌�នទូ�អំពីធ��រ

160 របាយការណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 166 សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
169 ប្រធា ន ក្រុម ប្រឹក្ សា ភិ បា ល និ ងគ ណ ៈ ក ម្មា ធិ កា រ ក្រុម ប្រឹក្ សា ភិ បា ល
170 របាយការណ៍អគ្គនាយកប្រចាំ ប្រទេសកម្ពុជា 176 សមាសភាពរបស់ថ្នាក់
ដឹកនាំជាន់ខស
្ព ់ 181 គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

អភិ�ល
182 របាយការណ៍ ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា ល 184 របាយការណ៍ សវនករឯករាជ្យ
186 របាយការណ៍ត្រួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ 192 សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការ
សវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

144 ពត៌មានទូទៅអំពធ
ី នាគារ 148 ផ្នែកសំខាន់ហរិ ញ្ញវត្ឆ្
ថុ នា ំ 2016 150 សង្ខេប

ហិ រ ញ្ញ វត្ថុ រយៈពេល 5ឆ្នាំ ផ្នែ ក សំ ខា ន់ ហិ រ ញ្ញ វត្ថុ 151 សង្ខេ ប ហិ រ ញ្ញ វត្ថុ
រយៈពេល 5ឆ្នាំ 152 ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយសេវាធនាគារ 158 រចនា

សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��
197 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2016

PET LOK SONG BRANCH

ពត៌មនទូដៅអំពីធនាគរ

្រោ្ញ
នា រាខា
ដេត្តរាត់�្រ
ំ ង

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃ

ដេត្តដសៀមរា្រ
កំពង់ចាម
Hong Kong
Myanmar
Thailand

Lao PDR

ទីរាក
នា្ កា
់ រកោ្ល
នា
សីធ
ុ ម
ី ល
៉ អូ�ព
ំ ក
ិ

Cambodia
Vietnam

ស្ង
ឹ មនជ័យ
កនា�ល្នែល់

Brunei
Malaysia
Singapore

Indonesia

ដពទនាយដលកសងនា�
ទួលដគក
ដ�៉ដនា សទុង
្រឹងដកងកង

វត្តមន ប្រតិ្រត្តកា
ិ រ និងការអនុតន
្ត រ៍ ្រស់ដយើង

បពះសីហនុ

ការិោល័យកោ្ល
នា

263 វ ិថីគពះអ្្គឌ្
ួ (វ ិថី110) រាជធានីភទំនែ ពញ គបទទសកម្ជា។
ថុ
ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 23 992 833 ទូររារទលខ ៈ (855) 23 991 822
អីផថុ ម៉ាល: kh.customerservice@rhbgroup.com

ទីរាក
នា្ កា
់ រកោ្ល
នា

សាេា សីុធីម៉លអូ�ាំពិក

រាេា ស្ង
ឹ មនជ័យ

ទីរានែក់ការកោ
្ត ល គតរូវបានដរឹកនាំទោយ

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ រាខា សីថុធីម៉ាល
អូឡាព
ំ ក
ិ គតរូវបានដរឹកនាំទោយ ទោក ទ្រៀ្ ចព័នទៃ

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ រាខា សទៃ្
រឹ មានជព័យ

វាសនា រួមជាមួយបថុ្រល
្គ 17នាក់។

មួយបថុ្រល
្គ 12នាក់។

ទោក ហួត អា្ រួមជាមួយបថុ្រល
្គ 26នាក់។
263 វ ិថីគពះអ្្គឌ្
ួ (វ ិថី110) រាជធានីភទំនែ ពញ

ទីតា្
ំ េត
ឺ រីថុ ូ ជាន់
៉ា
ផ្ទៃល់ដ្
ី សារសីធ
ថុ ម
ី ល
៉ា
ូ ទិ៍ លខ អាបីអស

គតរូវបានដរឹ កនាំទោយ កញ្្ញ ជរឹ ម ស្សីណថុន រួមជា
ទីតា្
ំ វ ិថីមន
ថុ ទីនែ រ ៉ាត (្លៃវូ 217) ផក្្លៃវចាក់
សរា
ំ ម
ូ

គបទទសកម្ជា។
ថុ

វ ិថីមន
ថុ ទីនែ រ ៉ាត រាជធានីភទំនែ ពញ គបទទសកម្ជា។
ថុ

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 23 992 833
ទូររារទលខ ៈ (855) 23 991 822

រាជធានីភទំនែ ពញ គបទទសកម្ជា។
ថុ

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 23 993 568

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 23 969 228

អីផថុ ម៉ាល: kh.phnompenhmain@rhbgroup.com

ទំពព័រ:
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ទូររារទលខ ៈ (855) 23 993 565
អីផថុ ម៉ាល: kh.citymall@rhbgroup.com

ទូររារទលខ ៈ (855) 23 969 231
អីផថុ ម៉ាល: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

ការអនុវត្តនប៍ ្រក្រដោយនិរន្តរភាព

ដយើងរួមគ្ដនា �ើមបនា ភា
ី ពរីកចំដរីន

រាខា កនា�ល្នែល់

រាខា ដពទនាយដលកសងនា�

រាខា ទួលដគក

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ រាខា កបាលថនែល់

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ រាខា ទពទ្យទោកស្្ឈ

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ រាខា កបាលថនែល់

បថុ្រល
្គ 12នាក់។

បថុ្រល
្គ 11នាក់។

រួមជាមួ យបថុ្រល
្គ 12នាក់។

ទីតា្
ំ អគារទលខ 530អា - 530ប៊ី មហាវ ិថីមន
ថុ វី ្្ស

ទីតា្
ំ អគារទលខ 1 - 3 វ ិថី 271 រាជធានីភទំនែ ពញ

ទីតា្
ំ អគារទលខ 18សីថុ ្រីមអថុល
ី ស៊្
ថុ (វ ិថី 289)

(ផក្វ ិថី 271) រាជធានីភទំនែ ពញ គបទទសកម្ជា។
ថុ

គបទទសកម្ជា។
ថុ

រាជធានីភទំនែ ពញ គបទទសកម្ជា។
ថុ

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 23 993 598

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 23 969 368

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 23 989 600

ទូររារទលខ ៈ (855) 23 993 593

ទូររារទលខ ៈ (855) 23 969 370

ទូររារទលខ ៈ (855) 23 989 606

អីផថុ ម៉ាល: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

អីផថុ ម៉ាល: kh.petloksong@rhbgroup.com

អីផថុ ម៉ាល: kh.toulkork@rhbgroup.com

រាខា ដ�៉ដនា សទុង

រាខា ្រឹងដកងកង

រាខា ដសៀមរា្រ

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ រាខា ទ៉៉ាទសទថុ្

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ រាខា បរឹ្ទក្ក្

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ រាខា ទសៀមរាប

បថុ្រល
្គ 11នាក់។

បថុ្រល
្គ 12នាក់។

បថុ្រល
្គ 11នាក់។

ទីតា្
ំ អគារទលខ 281អា វ ិថី ទ៉៉ាទសទថុ្

ទីតា្
ំ អគារទលខ 167 មហាវ ិថីគពះនទរាត្តម

ទីតា្
ំ អគារទលខ 12-14-16 ្លៃវជាតិ
ទលខ 6
ូ

រាជធានីភទំនែ ពញ គបទទសកម្ជា។
ថុ

រាជធានីភទំនែ ពញ គបទទសកម្ជា។
ថុ

ទខត្តទសៀមរាប គបទទសកម្ជា។
ថុ

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 23 989 881

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 23 989 188

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 63 969 811

ទូររារទលខ ៈ (855) 23 989 885

ទូររារទលខ ៈ (855) 23 989 788

ទូររារទលខ ៈ (855) 63 969 816

អីផថុ ម៉ាល: kh.maotsetung@rhbgroup.com

អីផថុ ម៉ាល: kh.boeungkengkang@rhbgroup.com

អីផថុ ម៉ាល: kh.siemreap@rhbgroup.com

រាខា បពះសីហនុ

រាខា រាត់�្រ
ំ ង

រាខា កំពង់ចាម

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ រាខា គពះសីហនថុ

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ រាខា បាត់ដប
ំ ្

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ រាខា កំព្់ចាម

រួមជាមួយបថុ្រ្គល 10នាក់។

បថុ្រល
្គ 10នាក់។

រួមជាមួយបថុ្រ្គល 9នាក់។

ទីតា្
ំ អគារទលខ 129 ្លៃវូ 7 មករា ទខត្តគពះសីហនថុ

ទីតា្
ំ អគារទលខ 1-3-5-7 វ ិថីទលខ 3 ទខត្តបាត់ដប
ំ ្

គបទទសកម្ជា។
ថុ

គបទទសកម្ជា។
ថុ

ទីតា្
ំ អគារទលខ 41 ្លៃវជាតិ
ទលខ 7 ទខត្តកព
ំ ្់ចាម
ូ

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 34 934 811

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 34 934 811

ទូរសព័ពទទៃ លខ ៈ (855) 42 942 811

ទូររារទលខ ៈ (855) 34 934 816

ទូររារទលខ ៈ (855) 34 934 816

ទូររារទលខ ៈ (855) 42 942 899

អីផថុ ម៉ាល: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

អីផថុ ម៉ាល: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

អីផថុ ម៉ាល: kh.kampongcham@rhbgroup.com

គតរូវបានដរឹ កនាំទោយ ទោក ញរឹម បូ រ ី រួមជាមួ យ

គតរូវបានដរឹកនាំទោយ ទោក សថុក សថុទ្្ រួមជាមួយ

គតរូវ បានដរឹ ក នាំ ទ ោយ ទោក ឈរឹ ម ចាន់ ភិ រ ម្យ

គតរូវបានដរឹកនាំទោយ ទោក ទទៀ្ សថុធារូ ៉ា រួមជាមួយ

គតរូវបានដរឹកនាំទោយ ទោក ទ្្ ចន្ធូ រួមជាមួយ

គតរូវបានដរឹកនាំទោយ ទោក អា៊ន ចព័នោ
ទៃ
រួមជាមួយ

គតរូវ បានដរឹ ក នាំ ទ ោយ ទោក ហួ ត សថុ រ វឌ្ឍនៈ

គតរូវបានដរឹកនាំទោយ លអនែកនា្ �រឹម សថុធារ រួមជាមួ
ី
យ

គតរូវ បា ន ដរឹ ក នាំ ទ ោ យ ទ ោ ក ទ យ៉ា ន ផ ៃ វា៉ា ត

គបទទសកម្ជា។
ថុ

ទំពព័រ:
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ផ្នែកសំខាន់ហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្ំនា 2016
ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ

ចំណ�លសរុប

���ក់ចំ��ញមុនបង់ពន�

USD20.9
million

USD8.4
million

2015

��ព��សកម�សរុប

USD622.9
million

ទំពព័រ:
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2016

���ក់កម�ីសរុប

USD358.1
million

���ក់ប��ើសរុប

���ក់ប��ើអតិថិជន

USD297.3
million

USD528.6
million

ការអនុវត្តនប៍ ្រក្រដោយនិរន្តរភាព

ដយើងរួមគ្ដនា �ើមបនា ភា
ី ពរីកចំដរីន

មូលនិធិ��ស់��ុមហ៊ុន

USD84.4
million

238

បុគ�លិក

12 ��

33
���សីុន �� ធី អឹម
ក��ង����សកម���

�នវត��ន�

ភ�ំ��ញ

���សីុន�ក់��ក់ និងមូលប���នប��

�ត់ដំបង

ក��ង����សកម���

កំពុង�ម

ដំបូងបង�ស់

�ៀម�ប

��ះសីហនុ

ទំពព័រ:
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សង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំ

ផ្នែកសំខាន់ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

��ព��សកម�TOTAL
សរុប ASSETS

(���ក់ដុ�(RM’Million)
�រ)
PROFIT BEFORE
���ក់ចំ�
TAX
�ញមុនបង់ពន�

(RM’Million)(���ក់ដុ��រ)

2016

2016

622,894,516

2016
236,679

2016

2015

2015

563,943,753

2015
227,938

2015

2,2 5 1 8,008,106

2014

2014

349,086,028

219,354
2014

2014

2,735 7,018,575

2013

2013

242,126,972

2013
191,090

2013

2,471

2012

2012

159,340,990

2012
189,
112

2012

2,385 1,169,692

GROSS LOANS, ADVANCES
���ក់ចំ�AND
�ញ��
�យបង់ពន�
FINANCING

DEPOSITSឥណ�ន
FROM CUSTOMERS
និងបុ�����ន
(���ក់ដុ�(RM’Million)
�រ)

2,232 8,425,018

983,892

(RM’Million)(���ក់ដុ��រ)

2016

6,697,407

2016

2016

165,809347,575,673

2015

5,870,823

2015

2015

158,158338,622,585

2014

5,454,706

2014

2014

157,134
213,613,796

2013

861,477

2013

2013

137,74139,716,334
1

2012

1,092,237

2012

2012

138,22888,953,800

���ក់ប��ើស
SHAREHOLDERS’
រុប
EQUITY

(���ក់ដុ�
�រ)
(RM’Million)
NET DIVIDENDS*
មូលនិធិ��ស់��ុមហ៊ុន

(RM’Million)(���ក់ដុ��រ)

2016

528,639,004

21,745
2016

2016

481
84,446,669

2015

478,738,832

17,668
2015

2015

56577,749,262

2014

2014

286,201,796

18,794
2014

2014

15456,878,439

2013

2013

188,319,121

16,739
2013

2013

41451,423,733

2012

2012

106,293,935

15,
117
2012

2012

53550,562,255

2016
2015

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

សង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំ

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

សាច់ប្រាក់បានពីប្រតិបត្តិការ
2016

2015

2014

2013

2012

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

8,425,018

8,008,106

7,018,575

8,425,018

8,425,018

ប្រាក់ចំណេញក្រោយបង់ពន្ធ

6,697,407

5,870,823

5,454,706

861,477

1,092,237

ទ្រព្យសកមស
្ម រប
ុ

622,894,516

563,943,753

349,086,028

242,126,972

159,340,990

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

347,575,673

338,622,585

213,613,796

139,716,334

88,953,800

ទ្រព្យអកមស
្ម រប
ុ

538,447,847

486,194,491

292,207,589

190,703,239

108,778,735

ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន

297,271,520

216,199,505

138,791,735

84,550,674

83,509,351

528,639,004

478,738,832

286,201,796

188,319,121

106,293,935

ដ�ើមទុន

67,000,000

67,000,000

52,000,000

52,000,000

52,000,000

មូលនិធិម្ចាស់ក្រុមហ៊ន
ុ

84,446,669

77,749,262

56,878,439

51,423,733

50,562,255

2.47

0.87

0.49

3.01

-

ការបង្វិលចំណូលល�ើទ្រព្យសកមស
្ម ទ
ុ ្ធ

1.08

1.04

1.56

0.36

0.69

ការបង្វិលចំណូលល�ើមូលនិធិម្ចាស់ហន
៊ុ

7.93

7.55

9.59

1.68

2.16

116.92

156.88

155.79

169.29

107.60

65.75

70.85

75.55

76.01

84.53

លទ្ធផលប្រតិបត្តការ (ប្រាក់ដល
ុ រលា្ )

ទិនន
្ន យ
័ តារាងតុលយ្ ការ (ប្រាក់ដល
ុ រលា្ )

ប្រាក់បញ្ញើសរប
ុ

លទ្ធផលប្រតិបតិកា
្ត រ (ភាគរយ)
ឥណទានមិនដំណ�ើរការធ�ៀបនឹង
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

អនុបាតឥណទានធ�ៀប នឹងប្រាក់អតិថិជន
អនុបាតឥណទានធ�ៀប នឹងប្រាក់បញ្ញើ

ទំព័រ:
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ផ�ល់ជូននូវដំ�ះ���យ���ធ��រ

ទំពព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រក្រដោយនិរន្តរភាព

ដយើងរួមគ្ដនា �ើមបនា ភា
ី ពរីកចំដរីន

ទយើ្ទប្តជាញាបទ្្កត
ើ និ្រកសាទំនាក់ទន
ំ ្យូរអផ្្្ជាមួយអតិថជ
ិ ននិ្សហ្រមន៍
របស់ទយើ្ តាមរយៈការគបតិបត្តទិ សវាធនាគារ ្លិត្លនិ្ទសវាកមមាគបកប
ទោយភាពផចនែគបឌិត និ្ការ្្តលទ់ សវាកមមាដល
៏ ឥ
្អ តទខាចាះ។

ទំពព័រ:
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្្តល់ជូននូវ�ំដោះបរាយដសវាធនាគរ
ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ

បរាក់្រដញ្ញើ

បរាក់្រដញ្ញស
ើ ននាសំ

គណនីមនកាលកំណត់

គណនីចរន្ត

គណនី ESCROW

ទយើ្ខញាចា
ំថុ ជ
ំ យ
ួ បទ្្កន
ើ ហិរញ្ញវត្គ្ររួ
ថុ រាររបស់ទោកអនែក

មានលកខេណៈរាមាញ្ញទដើម្បីបទ្្កន
ើ ការសន្សំរបស់

ជាផដ្រូទក
ថុ ចិតទ្ត ដើម្បីភាពទជា្រជព័យរបស់ទោកអនែក។

ជាមួ យនិ ្ភាពងាយស្សរួល ផនទសវាកមមា ធ នាគារ

ទោកអនែក

្លិត្លធនាគារទៅច្្អលផដរបស់
ទោកអនែក
ថុ

្រណនីចរន្ត្រជា
ឺ មទធយាបាយគ្រប់គ្រ្រាច់គបាក់

្រណនីទនះនរឹ្ជួយការពារ្លគបទោជន៍ទោកអនែក

24ទមា៉ា ្។

គបាក់បទញ្ញមា
ើ នលកខេណៈពិទសសជាទគចើទនដីម្បីការ

ដ៏មានគបសិទភា
្ធ ពទោយជួយសន្សំទពលទវោ

គបាក់បទញ្ញស
ើ ន្សំអាចជួយទោកអនែកសំរាប់ទញ
ិ ្ទៃះ

វ ិនិទោ្រមានគបសិទភា
្ធ ព។

របស់ទោកអនែកទៅធនាគារទដើម្បីដកគបាក់សរា
ំ ប់ប្់វ ិកព័

កនែ្គបតិ
បត្តកា
ិ ររបស់ទោកអនែក។
ថុ

កនែ្សថុ
បន
ិ ្ត ឡាន ការសិកសារបថុគតធីតារបស់ទោកអនែក
ថុ

យបព័គត និ្ការចំោយទ្្ស្ៗ។

ឬសូម្បីផតមា៉ា សីន
ថុ កំព្យូទព័រមួយទគ្រឿ្។

ដសវាដ្្របរាក់

ដសវាដ្្រើ បរាក់ TELEGRAPHIC

មូល្រនាបទាន្របតធនាគរិក

ដសវា្រ្តរដូ បរាក់

ភាពងាយស្សរួលកនែថុ្ការទ្ញាើរ និ្ទទួលគបាក់របស់ទោកអនែក

ជាមទធយាបាយទូទាត់ផដលអាចទជឿទថុកចិត្ត

ទយើ្នរឹ្្្តល់ជូននូវកផគមទជើ្រារដ៏ល្អ ផដលបាន្្តល់ជូនទោយទសវា

មូលប្បទានបព័គតធនាគារ ិក្រឺជាមទធយាបាយផនការទូទាត់ជន
ំ យ
ួ ជារាច់

Froex

បនាលៃស់ទីនូវគបាក់របស់ទោកអនែកគ្រប់ទីកផនលៃ្ទលើពិភពទោក

គបាក់សរា
ំ ប់ការទូទាត់ទន
ំ ញ
ិ ។

ទសវាប្តរគបាក់
ធនាគារទយើ្ខញាថុំ ្្តលជ
់ ន
ូ នូវកផគមទជើ្រារដ៏លម
្អ យ
ួ កនែ្ទី
ូ
ថុ គករុ្

ទសវាទ្ញាើរគបាក់ធនាគារទយើ្ខញាថុំអាចជួយទោកអនែកសំរាប់ការ
ជាមួយទល្បឿនទលឿន និ្មានគបសិទ្ធភាព។ រួមជានរឹ្ទសវា

ជាមួយការទិញ ឬ លក់រប
ូ យ
ិ បព័ណប
្ណ រទទស។

ទ្ញាើរគបាក់តាមទសវា Western Union។

ទំពព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រក្រដោយនិរន្តរភាព

ដយើងរួមគ្ដនា �ើមបនា ភា
ី ពរីកចំដរីន

កម្ច�
ី ល
នា� េ
់ ន
នួលៃ

បរាក់កម្ចទ
ី ញ
ិ ដគហោ្ន
នា

បរាក់កម្ច�
ី ល
នា� េ
់ ន
នួលៃ

បរាក់កម្ចទ
ី ញ
ិ រ្យន្ត

ទយើ្ខញាជ
ំថុ យ
ួ ទោកអនែកទធ្ជា
ើ មាចាស់កមមាសទ
ិ ទ្ធ លើទ្រហោ្ឋន ផដលទោកអនែក

ទទួលយកនូវអ្ផី ដលទោកអនែកគបាថ្នែឥលូវទនះ

ទបើករថយន្តក្សថុ
បន
ិ រ្ត បស់ទោកអនែកផថ្ងទនះ
ថុនែ

ជាមួយអត្គបទោជន៍ និ្ជទគមើសជាទគចើនសំរាប់ឥណទានទ្រហោ្ឋន

នូវអីផ្ ដលទោកអនែកគបាថ្នែកនែ្ជី
ថុ វ ិត។ នរឹ្ទទួលបាននូវជទគមើស

សថុបន
ិ ច
្ត ្់បាន

កនែ្សថុ
បន
ិ រ្ត បស់ទោកអនែក។
ថុ

គបាក់កមចាផ្
ី ទៃ ល់ខននិ
ំ ប់ទោកអនែកទគបើគបាស់
ួលៃ ្្្តលគ់ បាក់សរា

ជាមួយនរឹ្ជទគមើសជាទគចើនពីគបាក់កមចាទី នះ ទោកអនែកអាចទបីករថយន្ត
ផដលទោកអនែកគបាថ្នែច្់បាន។

ជាទគចើនពីគបាក់កមចាទី នះ ដូចជាទដីម្បីទញ
ិ កំព
ថុ ្យូទព័រ ជួសជថុល្ទៃះ
និ្ការបទ្្កន
ើ មថុខរបរ។

កម្ចអា
ី ជីវកម្ម និងបកុមហ៊ន
ុ

កម្ចអ
ី ចលនបទពនាយ

បរាក់កម្ចទ
ី ន
ុ ្រងវល
ិ

ដសវាហរិញ្រ
្ញ បនា ទានោណិជក
្ ម្ម

បកុមហ៊ន
ុ និងភាគហ៊ន
ុ

ទយើ្ខញាចា
ំ យ
ួ ទោកអនែកសគមាប់ការវ ិនិទោ្រទលើ
ថុំ ជ

សូមអនថុញ្្ញតពួកទយើ្ជួយទលើលហ
ំ រូ រាច់គបាក់

តគមរូវការអាជីវកមមារបស់អក
នែ ្រឺជាអាទិភាពរបស់ទយើ្

អចនគទព្យ។

កាន់ផតល្អរបស់ទោកអនែក

ទយើ្ខញា្
្ត ជ
់ ន
ូ ទោកអនែកនូវទសវាហិរញ្ញប្បទានទលើផ្នែក
ថុំ ល

គបាក់កមចាទី យើ្ខញាន
រឹ ជួយទោកអនែកសគមាប់ការ
ថុំ ្

ជាមួយគបាក់កមចាទ
ី ន
ថុ ប្្ល
ិ ទយើ្ខញាថុំ នរឹ្ជួយ

ហិរញ្ញ ប្បទានពាណិជជាកមមារបស់ទយើ្ខញាថុំ នរឹ្ជួយ

ពីការចថុះបញជាីគករុមហ៊ថុនរបស់អនែកទៅជាការរួមបញូចា ល

វ ិនិទោ្រទ្្ស្ៗ។

ទអាយកាន់ផតល្អជាមថុន។

កនែថុ្អាជីវកមមាផនការនាំទចញនាំចូលរបស់ទោកអនែក។

អនែកអាចពរឹ្ពាក់ទលើទយើ្

វ ិនិទោ្រទលើអចនគទព្យ ឬទគាលបំណ្

កនែ្ការគបកបមថុ
ខរបរទោកអនែក
ថុ

នាំទចញ និ្នាំចល
ូ

ទោកអនែក អស់កីបា
្ត រមភាអំពីការខកខានបញូជា នទំនិញ

គានែអាជីវកមមានិ្ការទិញយកអនែកអាចទថុកចិត្តបានថ្

ទំពព័រ:
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ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយសេវាធនាគារ (ត)

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

ម៉ាសីុន អេ ធី អឹម តាមបណ្តារសាខាធនាគារ
ទីក្រុងភ្នំពេញ

តាមបណ្តារខេត្ត

1. ទីស្នា ក់ការកណ្តា ល (ម៉ា សីន
ុ ចំនួន 3គ្រឿង)

9. សាខា កំពង់ចាម

2. សាខាសីធ
ុ ីម៉លអូឡាព
ំ ិក (ម៉ា សីន
ុ ចំនួន 2គ្រឿង)

10. សាខាបាត់ដំបង

3. សាខាស្ទឹងមានជ័យ

11. សាខាស�ៀមរាប

4. សាខាក្បាលថល
្ន ់

12. សាខាព្រះសីហនុ

5. សាខាពេទ្យលោកសង្ឃ
6. សាខាទួលគោក
7. សាខាម៉ៅសេទុង (ម៉ា សីន
ុ ចំនួន 3គ្រឿង)
8. សាខាបឹងកេងកង (ម៉ា សីន
ុ ចំនួន 2គ្រឿង)

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

ម៉នាសីុន ដអ ធី អឹម តាម្រោ្នារទីរាធារណៈ
ទីបកុងភនែំដពញ
1. ្សារទំទនើបអីថុអន
2. ធីទខ អាទវនញ៉ាូ (ទួលទគាក)

3. ទដលី កាទហ្ (មហាវ ិថី គពះសីហនថុ)
4. ផហ៊្ មា៉ា �ីត (្លៃូវទលខ 63 ផក្នរឹ្មហាវ ិថីទមា៉ា ទសទថុ្)

5. ទអច មា៉ា �ីត (សទៃ្
រឹ មានជព័យ)

6. ទភាជនីយោ្ឋន ទពាចិនតថុ្ (មហាវ ិថី សហពព័នរ្ធ ស
ថុ ្សី)
7. គករុមហ៊ន
ថុ សូឡា េ្
ថុ ថ្ន (្លៃូវ 271)
8. ទតោ មា៉ា ត (រា្នគចរូយចងា្រ)

11. សោ
្ឋ គារ ហថុមា
ី ៉ា វា៉ា រ ី (្លៃូវ )

12. ឱសថរា្ន ទហ៊ប ទ្លៃើស (មហាវ ិថី កម្ថុជាទគកាម)
13. សកលវ ិឡាលព័យ IIC (្លៃូវជាតិទលខ2)

តាម្រោ្នារដេត្ត
14. ហ៊យ
ថុ ទម៉ា្ មីនីមា៉ាត (មហាវ ិថី សីវថុ តា
ថុ ្ )
15. ឡាក់្រីម៉ាល (មហាវ ិថី សីវថុ តា
ថុ ្ )

9. ទតោ មា៉ា ត (្លៃូវ 1986)

10. ហា្លក់នំ ទអប៊ីសថុី (មហាវ ិថី កម្ថុជាទគកាម)

ទំពព័រ:
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រចនាសម្័ន្ធបគ្រ់បគង
ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ

គណៈក���ធិ�រ
សវនកម�

�យក���ក��តិបត�ិ�រ និង
ជំនួយ�រ��តិបត�ិ

ជំនួយ�រ��តិបត�ិធ��រ

និង ��ប់��ងអចលន��ព��

ប���កវ�ទ��ព័ត៌�នវ�ទ��

���ធិ�រ��ជីវកម� /
���កច��ប់

��ុមជំនួស

�យក���កសវនករ���ក�ង

សវនករ���ក�ង ��ធ��រ

សវនករ���ក�ង ����ុមហ៊ុន
មូលប��

គណៈក���ធិ�រ
��ប់��ង�និភ័យ

�យក���ក��ប់��ង
�និភ័យ

�និភ័យ

��ប់��ង�និភ័យ

�យក���កហិរ��វត�� និង
យុទ�����

រ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��

បទប����ត�ិ និង

��ប់��ងរ�យ�រណ៍

�យក���កធន�នមនុស��
និង បណ��ះប���ល

��តិបត�ិធន�នមនុស��

���ក់សំណង និងអត����ជន៍
និង���ក់��វត��

��ើស��ស និង

បណ��ះប���លបុគ�លិក

រ�យ�រណ៍
�ជីវកម�

យុទ����� វ��គ និង
រតន�រ

ជំនួយ�រ��
តិបត�ិធ��រ
Corporate

/ Legal ព��
និង Secretariat
��ប់��ងអចលន��

ទំពព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រក្រដោយនិរន្តរភាព

ដយើងរួមគ្ដនា �ើមបនា ភា
ី ពរីកចំដរីន

��ុម��ឹក��ភិ�ល

Group Chief Strategy
Officer

គណៈក���ធិ�រ
�ភ�រ និង
�រ��ង�ំង

គណៈក���ធិ�រ
��ប់��ង

���ន��ុមម���ី

Management
យុទ�����
Committee

អគ��យក

Managing Director/
Country Head

អគ��យករង

Deputy Country Head

�យក���ក��ប់��ង
ឥណ�ន

�យត���ឥណ�ន

រដ��លឥណ�ន

��Information
ប់��ង និង

���តពិTechnology
និត��ឥណ�ន

Head�យក��
of Credit
�កអភិវឌ��ផលិតផល
Management
និង ទំ�ក់ទំនងទីផ��រ

អភិវឌ��ផលិតផល

Credit Evaluation

ទំ�ក់ទំនងទីផ��រ
Credit
Administration

Credit��Review
& ឡិ��និង
ព័ន�ធ��រ��
Supervision

Remuneration &
Nomination
Committee

Group Chief
Strategy Officer

Product
Development &
�យក���ក��ជីវកម�
Marketing
Communication

Head of Business
��&
Development
Marketing

ឥណ�នទូរស័ព�ចល័ត
Product
Development

Mobile Credit

��ុមហ៊ុន និង

Marketing
�ជីវកម�
Communication

លក់�យ និងប���ំ
e-Channel

ជំនួយ�រ���កលក់

ទី��ក់�រក���ល

សីុធីម៉លអូ
Corporate
&�ំពិក
Business

Retail
ស�ឹង&
�នជ័យ
Consumer

Trade Finance
ក��លថ�ល់

Sale Support
��ទ���កសង��

ទួល�ក

Branches

កំពង់�ម
Phnom Penh
Main

Kampong Cham

�ត់ដំបង

City Olympic

Battambang

Stoeung�ៀម�ប
Meanchey

Siem Reap

Kbal Thnal
��ះសីហនុ

Preah Sihanouk

Pet Lok Song
�����ទុង

Toul Kork
បឹង��ងកង
ទំពព័រ:
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ររាយការណ៍
ប្រធានបកុមប្រឹកនាសាភិរាល
ធនាគរ អ ដអច ្រ៊ី ឥណ្តូថៃោ រានដសចក្តី
ដរាមនសនាសរីករាយ កនែថុងការ្រងា្នាញជូននូវ
ររាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និងររាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដលើកទី9 រ្រស់ធនាគរ។

កនែ្ឆ្
ថុ នែ ំ 2016 ទនះ ធនាគារបានបន្តរ ីកចទគមើនគបកបទោយចិរភាព

និ្ ទទួលបានគបាក់ចំទណញខ្ស់ ទទាះបីជាមានការធាលៃក់ចថុះ
ទសដ្ឋ កិ ចចា ពិ ភ ពទោក ផដលបានបោ
្ត លឲ្យប៉ា ះ ពាល់ ដល់
តផមលៃទន
ំ ញ
ិ ភាពមិនគបាកដគបជាជថុវំ ិញការទបាះទឆ្នែតទគជើសទរ ើស

គបធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាទមរ ិក ការទបាះទឆ្នែតចាកទចញ
ពីសហភាពអឺរប
ថុ ៉ា របស់ចគកភពអ្់ទ្រលៃស (BREXIT) និ្ ការធាលៃក់ចះថុ
ផនការទធ្ពា
ើ ណិជជាកមមាក្បោ
្ត គបទទសអភិវឌ្ឍន៍ និ្ គបទទសចិន។
ថុនែ

កនែថុ្ឆ្នែំ 2016 ធនាគារជាតិផនកម្ថុជា បាន្្តួចទ្្តើមបទ្្កើត

បទប្បញ្ញ តិថ
្ត ីៗ
មា

រួមមានបទប្បញ្ញ តិស
្ត ីព
្ត ីអនថុបាតគកបខណ្

សនទៃនយ
ី ភាព និ្បទប្បញ្ញតស
ិ្ត ព
ី្ត កា
ី របទ្្កន
ើ ទដើមទថុនអប្បបរមា

ដលក

ខ្ស់ជា្មថុន ទដើម្បីធានាថ្វ ិសព័យធនាគាររបស់កម្ថុជា អាច

Ong Seng Pheow

ទប់ទល់ន្
រឹ ភាពរាំ្សទៃះទសដ្ឋកច
ិ ចា ពិភពទោក និ្ស្សបទៅតាម

គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល

លកខេខណ្បទោ្ឋនអន្តរជាតិ។

ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គទព្យសកមមារបស់ធនាគារ មានការទកើនទេើ្ចំនន
ួ 10% ឬ 59 ោនដថុោលៃរអាទមរ ិក

បងា្ហញពីទន
ំ ក
ថុ ចិតរ្ត បស់ អតិថជ
ិ នចំទពាះធនាគារ ទហើយក៏ជាការទទួលរា្គល់

ឆ្នែំ2016ផដលបានទធ្ើ ឲ ្យចំ ោ ត់ ថ្នែ ក់ ផ ្នែ ក គទព្យសកមមារ បស់ ធ នាគារមាន

្្ផដរ។

ពី 564 ោនដថុោលៃអាទមរ ិកកនែថុ្ឆ្នែំ 2015ទៅ 623 ោនដថុោលៃរអាទមរ ិកកនែថុ្

ភាពគបទសើរទេើ្ ពីចំោត់ថ្នែក់ទី12 កនែថុ្ឆ្នែំ 2015 មកចំោត់ថ្នែក់ទី11
កនែថុ ្ឆ្នែំ 2016 កនែថុ ្ចំ ទ ោមធនាគារនានាទៅកម្ថុ ជា។ ទទាះបី ជា ស្ិ ត កនែថុ ្

បរ ិោកាសគបកួតគបផជ្ខាលៃ្
ំ ក៏ទោយ ធនាគារកំព្
ថុ ផតទធ្ដ
ើ ទំ ណើរទៅមថុខោ៉ា ្ល្អ

កនែថុ្ការ្នទៅសទគមចទសចក្តី ប៉ា ្ គបាថ្នែ ទដើ ម ្បីកាលៃ យជាធនាគារនាំ មថុ ខ
មួយទលើគទព្យសកមមា កនែថុ្ចំទោមធនាគារនាំមថុខទាំ្10។
គបាក់ បទញ្ញើ របស់ អតិ ថិជនរបស់ ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ មានការ
ទកើ ន ទេើ ្ ោ៉ា ្ខាលៃំ ្ ចំ នួ ន 37% ផដលទសមាើ នរឹ ្ 1.8 ដ្ផនការទកើ ន ទេើ ្
គបាក់បទញ្ញើរបស់ឧសសាហកមមាកថុនែ្អគតា 21%។ កតា្តទនះបានរួមចំផណក ទធ្ើ

ឲ្យទកើនទេើ្ចំផណកទី្សារគបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជនរបស់ធនាគារ
ទំពព័រ:
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ពី ល ទ្ធ ភា ពរបស់ ធ នាគារកនែថុ ្ការទៃលៃើ យ តបនរឹ ្ តគមរូវ ការរបស់ អ តិ ថិ ជ ន

គបាក់ចទំ ណញមថុនដកពន្ធរបស់ធនាគារ បានទកើនទេើ្ដល់ 8.4 ោនដថុោលៃរអាទមរក
ិ

កនែ្ឆ្
ួ 0.8 ោនដថុោលៃអាទមរ ិកទបើទធៀបនរឹ្ឆ្នែម
ំ ន
ថុ ។
ថុ នែ ំ 2016 ផដលទកើនទេើ្ចំនន
គបាក់ចំទណញមថុនដកពន្ធ កនែថុ្រយៈទពលគបាំឆ្នែំចថុ្ទគកាយទនះ មានអគតា

កំទណើនគបចាំឆ្នែំសរថុបចំនួន 115% ខណៈផដលគបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន

មានអគតាកំ ទ ណើ នគបចាំ ឆ្នែំស រថុប ចំ នួន 51% ឥណទានមានអគតាកំ ទណើន
គបចាំឆ្នែំសរថុបចំ នួន 46% និ ្គទព្យសកមមាមានអគតាកំ ទណើនគបចាំឆ្នែំសរថុប
ចំនួន 43%។

និ្

ការអនុវត្តនប៍ ្រក្រដោយនិរន្តរភាព

ដយើងរួមគ្ដនា �ើមបនា ភា
ី ពរីកចំដរីន

បរាក់ចំដណញដបកាយ្រង់ពន្ធ

មូលនិធិម�នាស់បកុមហ៊ុន

លន�ុល្នារអាដមរិក

លន�ុល្នារអាដមរិក

6.7

84.4

បទពនាយសកម្មសរុ្រ

622.9

លន�ុល្នារអាដមរិក

អភិរាលកិច្ចរាជីវកម្ម

ការជួយ�ល់សង្គម

ទាក់ទ្នរឹ្អភិបាលកិចចា អនថុទោមភាព និ្ ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យទោយ

កនែ្រយៈទពលបី
ឆ្នែប
ំ ន្តបនាទៃប់គានែទនះ ធនាគារបានទរៀបចំកមមាវ ិធីគបកួតបាល់ទាត់
ថុ

យកចិត្តទថុកោក់ ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ ទប្តជាញាគបកាន់ខាជាប់នូវ

កថុមារ អ ទអច ប៊ី ផដលអនថុញ្្ញតឲ្យកមា
ថុ រគកីគក និ្ទន់ទខសាយទៅកនែ្រាជធានី
ភទំនែ ពញ
ថុ

អនថុវត្តអភិបាលកិចផចា ដលល្អគបទសើរទៅកនែថុ្សម្ព័ន្ធ ផដលបានបទ្្កើតទេើ្ និ្

ផ្នែកបាល់ទាត់របស់ពក
ួ ទ្រ។ធនាគារមានទមាទនភាពោស់ផដលទទួលបាន

បទោ្ឋនខ្ស់បំ្ថុត។ សម្ព័ន្ធធនាគារ អ ទអច ប៊ី បន្តរកសា និ្ ទលើកកម្ស់ការ

អាចបណថុ្ត ះចំណ្់ចំណូលចិត្តកថុនែ្វ ិសព័យកីឡា និ្ដថុសខាត់ទទពទកាសល្យ

ពគ្ីកទៅកនែថុ្គបវត្តិរាសស្តរបស់ សម្ព័ន្ធជា្ 100ឆ្នែំ មកទហើយ។

ការគាំគទ និ្ចូលរួមកាន់ផតទគចើនទេើ្ៗ ជាទរៀ្រាល់ឆ្នែំ និ្ មាន្រទគមា្

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ មានអនថុបាតគកបខណ្សនទៃនយ
ី ភាពចំនន
ួ

អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ ក៏ បានឧបត្មភាដល់ គករុមជិ ះក្់ ជទគមើ សជាតិ កម្ថុជា

ពគ្ីកកមមាវ ិធីទនះទៅថ្នែក់ជាតិកថុ្ឆ្
នែ នែ ំ2017។ ទគរៅពីកីឡាបាល់ទាត់ ធនាគារ

90.1% ្រិ ត គតរឹម បំ ោ ច់ ឆ្នែំ 2016 ផដលខ្ ស់ ជា ្ 1.5 ដ្ ផនលកខេ ខ ណ្

ទដើម្បីចូលរួមគពរឹតិកា
្ត រណ៍ជិះក្់ថ្នែក់ជាតិ និ្អន្តរជាតិនានា និ្បានឧបត្មភា

តគមរូវ 60% ផដលកំណត់ទោយធនាគារជាតិផនកម្ថុជា។ លកខេខណ្មួយទទៀត

គពរឹតិកា
្ត រណ៍ជិះក្់ទេើ្ភនែំកម្ថុជាជាទគចើនកនែថុ្ឆ្នែំ 2016 ផដលជាសកមមាភាព

ផដលតគមរូវទោយធនាគារជាតិផនកម្ជា
ើ ទដើមទថុនអប្បបរមាថមាច
ី ន
ំ ន
ួ
ថុ ្រឺការបទ្្កន

75 ោនដថុោលៃរអាទមរ ិកឲ្យបានមថុនផខមីនា ឆ្នែំ2018។ ធនាគារបានអនថុទោម
តាមលកខេខណ្តគមរូវទនះ បនាទៃប់ពីបទ្្កើនទដើមទថុនចថុះបញជាដ
ី ល់ 71 ោនដថុោលៃរ

ទដើម្បីសខ
ថុ ភាពមួយទទៀតផដលធនាគារកំពថុ្ចូលរួមទលើកកម្សោ
់ ៉ា ្សកមមា
ទៅកម្ថុជា។

អាទមរក
ិ ទៅផខមី នា ឆ្នែំ2017 ទហើ យធនាគារមានទំ នថុកចិ ត្តថ្ នរឹ ្បំ ទពញ

តាមរយៈ Aide-et-Action ផដលជាអ្្គការផដលទលើកកម្សកា
់ រទទួលបានការ

លកខេខណ្បទ្្កើនទដើមទថុនអប្បរមាទាំ្ស្សរុ្កំណត់ទោយ ធនាគារជាតិផន

អប់រ ំគបកបទោយ្រថុណភាព

កម្ថុជាទៅកនែថុ្ផខមី នា ឆ្នែំ2018 ខា្មថុ ខទនះ។ ធនាគារបានអនថុ ទោមតាម

ទៅ�ថុរា
ំ ្អ ្ភនែំ ទខត្តកោ
្ត ល ទគកាមកមមាវ ិធី “The Early Childhood Development

ផដលបានទធ្ើវទិ រាធនកមមាមួយចំ នួនកនែថុ្ឆ្នែំ2016 ទនះ ទោយធនាគារជាតិ

សមាភារសគមាប់ទលើកកម្ស់ការទទួលបានការអប់រ ំសគមាប់សិស្ស។ បផន្មពី

ធនាគារបានករា្រាោបឋមសិកសាមួយ

ចបាប់ និ្បទប្បញ្ញ តិទា
្ត ំ្អស់របស់កម្ថុជា ផដលរួមទាំ្បទប្បញ្ញ តិថ
្ត ីមា និ្

School Program” ផដលអាច្ទៃថុ កសិ ស ្សបាន 30នាក់ និ ្ បាន្្គ ត់ ្្គ ្់

ផនកម្ថុជា និ្បន្តអនថុទោមតាមោ៉ា ្យកចិត្តទថុកោក់តទៅទទៀត។

ទលើទនះទទៀត

ទាក់ទន
ិ នរឹ្អនថុទោមភាពទនះ ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភយ
ព័ និ្្រណៈកមមាការ

ធនាគារក៏បានទធ្ើការបរ ិចាចា្រជារាច់គបាក់ទៅកាន់អ្្គការ

មនថុស្សធម៌ផដលធំជា្ទ្រទៅកម្ថុជា្្ផដរ ្រឺកាកបាទគកហមកម្ថុជា។

សវនកមមារបស់ ធ នាគារបានជួ ប គបជថុំ បួន ដ្កនែថុ ្មួ យ ឆ្នែំ ទដើ ម ្បីពិនិត ្យ និ ្

ខណៈ ផដលអាជីវកមមារបស់ធនាគារ បន្តរ ីកចទគមើន ធនាគារទៅផតបន្តយក

ទមើលការខថុសគតរូវទលើបញ្
្ហ ទាក់ទ្នរឹ្ហានិភយ
ព័ និ្អនថុទោមភាព ក៏ដច
ូ ជា

ចិតទ
្ត ក
ថុ ោក់ទលើសកមមាភាពជួយដល់ស្្គម និ្ បន្តបទ្្កត
ើ និ្គាំគទ សកមមាភាព

ការគតរួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃក្្្ផដរ។
ទសចក្តល
ី ម្អត
ិ បផន្មទទៀតគតរូវបាន្្តលទ់ ៅកនែ្
ថុនែ
ថុ

ផដលនាំមកនូវគបទោជន៍ជូនស្្គមកម្ថុជា។

របាយការណ៍ គតរួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃក្
៍ គបចាំឆ្នែ2
ំ 016។
ថុនែ ផដលមានទៅកនែ្របាយការណ
ថុ

ទំពព័រ:
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ររាយការណ៍ប្រធានបកុមប្រឹកនាសាភិរាល (ត)
ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ

ការដលើកកម្ស់គុណតថមលៃម�នាស់ភាគហ៊ុន

គករុមគបរឹកសាភិបាលថមារី បស់ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ សូមផថលៃ្អំណរ្រថុណ

ោ៉ា ្គជាលទគរៅចំទពាះ ទោក Tuan Haji Khairuddin ទោក Foo San Kan
និ្ទោក Leong Yeng Kit ផដលបានចូលរួមចំផណកទោយមិនខាលៃចទនឿយ
ហត់ កនែ្ការអភិ
វឌ្ឍធនាគារកនែ្រយៈទពលពី
របីឆ្នែក
ំ នលៃ្ទៅទនះ។ ខណៈផដលពួក
ថុ
ថុ

គាត់បានចូលនិវត្តនព
៍ ត
ី នា
ួ ទីទៅកនែ្គករុ
មគបរឹកសាភិបាលរបស់ធនាគារកនែ្
ថុ
ថុ ឆ្នែ2ំ 016

ិ៍ ្ត ផណល
និ្ ចាប់ទ្្តម
ើ អាជីពថមាី សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាលថមាី ទប្តជាញាករា្ទលើទករតំ

ដសចក្តីផ្លៃងអំណរគុណ
តា្នាមគករុមគបរឹកសាភិបាល ខញាបា
ថុំ ទសូមផថលៃ្អំណរ្រថុណ ជាពិទសសចំទពាះធនាគារ
ជាតិផនកម្ថុជា

អតិថិជនទាំ្អស់ និ្ បថុ្រល
្គ ក
ិ របស់ធនាគារគ្រប់ជាន់ថ្នែក់

ផដលបានចូលរួមចំផណក ទធ្ើឲ្យធនាគារសទគមចទសចក្តីប៉ា្គបាថ្នែរបស់ខួន
លៃ

កនែ្
ើ តបទៅនរឹ្ទសចក្តគី តរូវការរបស់អក
នែ ដូចផដល
ថុ ឆ្នែ2ំ 016។ ទយើ្ខញាំថុ នរឹ្បន្តទៃលៃយ

ផច្ទៅកនែ្ពាក្យទរា
លៃ ករបស់ធនាគារ្រឺ “Together We Progress”។
ថុ

ផដលបន្សល់ទក
ថុ ទោយគករុមគបរឹកសាភិបាលចាស់ និ្ អភិវឌ្ឍធនាគារឲ្យទទួលបាន
ទជា្រជព័យមួយកគមិតទទៀត។
តាមរយៈ RHB Bank Berhad ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ បានបំ ទពញ

លកខេខណ្បទ្្កន
ើ ទដើមទថុនអប្បបរមា ផខមីនា ឆ្នែ2
ំ 017 របស់ខន
ួលៃ និ្ រ ំពរឹ្បំទពញ
លកខេខណ្បទ្្កន
ើ ទដើមទថុនអប្បបរមាទាំ្ស្សរុ្ ផដលកំណត់ទោយធនាគារជាតិ

Ong Seng Pheow
គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល

ផនកម្ថុជា កនែថុ្ផខ មីនា ឆ្នែំ 2018 ខា្មថុខទនះ។ ធនាគារបានទរៀបចំផ្នការ
រួចជាទស្សច សគមាប់ទគបើគបាស់ទដើមទថុនផដលមាន ទដើម្បីបទ្្កន
ើ គបាក់ចទំ ណញ
បផន្មទទៀត។

�ំដណើរដឆ�នាះដៅមុេ
ធនាគារ នរឹ្បន្តផស្្រកឱកាសពគ្ីកគបតិបត្តិការ និ្ រ ីកចទគមើនទៅកនែថុ្

គបទទសកម្ថុជា

ទទាះបីជាមានការទកើនទេើ្

និ្បរ ិោកាសគបកួតគបផជ្

ខាលៃ្
ំ ក៏ទោយ។ ធនាគារទយើ្ខញាស
ី ល
ូ រួម
ថុំ ្្ឃរឹមច្់ទ�ើញមានផដ្រូគបកួតគបផជ្ថមាច

ិ យធនាគារកម្ជា
កនែ្វ
ថុ កនែ្តំ
ថុ សព័
ថុ ជាពិទសសធនាគារនាំមខ
ថុ បន់អារា៊ន ផដលមានផ្ន

ការពគ្ីកគបតិបត្តិការកនែថុ្តំបន់។ធនាគារក៏បានរ ំពរឹ្ទថុកពីការទកើនទេើ្ផន

ការចំោយ នានាទាក់ទ្នរឹ្អនថុទោមភាព ទគពាះថ្ចបាប់ និ្បទប្បញ្ញតិ្ត
ថមាគី ្រប់គ្រ្វ ិសព័យធនាគារ គតរូវបានរ ំពរឹ្ថ្នរឹ្បទ្្កត
ើ ទេើ្ កនែ្ឆ្
ថុ នែ ំ 2017 ទហើយ

ទយើ្ខញារា
ំថុ ្ ្រមន៍រាល់កច
ិ ខ
ចា ត
ិ ខំគបរឹ្ផគប្របស់នយ
ិ ត
ព័ ករផដលទលើកកម្សស
់ ខ
ថុ ភាព

ហិរញ្ញវត្ថុ និ្ ចិរភាពផនវ ិសព័យទនះ។ ធនាគារបានទគតៀមខលៃនរួ
ួ ចជាទសគចទដើម្បី

គបឈមនរឹ្បញ្
្ហ ថមាៗ
ី ទាំ្ទនះ និ្ បំផល្ទៅជាឱកាសសគមាប់ការរ ីកចទគមើន។
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ការអនុវត្តនប៍ ្រក្រដោយនិរន្តរភាព

ដយើងរួមគ្ដនា �ើមបនា ភា
ី ពរីកចំដរីន

ទំពព័រ:
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ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ទំព័រ:

164

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

ពីខាងឆ្វេងដៃៈ
1) Chulapong Yukate

2) Encik Abdul Aziz Peru Mohamed

5) Christopher Loh Meng Heng

3) YBhg. Dato’ Khairussaleh Ramli

4) Ong Seng Pheow

6) Lim Loong Seng

1

2

3

5

6

4
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សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

លោក

Ong Seng Pheow

លោក

Abdul Aziz Peru Mohamed

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ

អភិបាលឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អាយុ 68ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

គណៈកម្មការសវនកម្ម (សមាជិក)

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (សមាជិក)

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ និងជ្រើសតាំង (សមាជិក)
ធនាគារ RHB Banking Group

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ RHB Insurance Berhad (ប្រធាន)

គណៈកម្មការឥណទាន (សមាជិក)

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ និងជ្រើសតាំង (សមាជិក)
គណៈកម្មការបច្ចេកវ ិជ្ជា (សមាជិក)

សមាជិកវ ិនិយោគនៃក្រុមហ៊ុន RHB Insurance Berhad (សមាជិក)
គុណវុឌ្ឍិ

សមាជិកវ ិទ្យាស្ថា ន Malaysian Institute of Certified Public Accountants

សមាជិកវ ិទ្យាស្ថា ន Malaysian Institute of Accountants
ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

លោក Ong Seng Pheow មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 34ឆ្នាំ នៅក្នុងវ ិស័យគណនេយ្យ និង សវនកម្ម។ លោក

ធ្លា ប់ជាដៃគូររបស់ក្រុមហ៊ុន Ernst & Young ចាប់ពីឆ្នាំ 1984 ដល់ឆ្នាំ 2003។ តួនាទីចុងក្រោយរបស់លោក

នៅក្រុមហ៊ុន Ernst & Young គឺជានាយកប្រចាំប្រទេសផ្នែកសេវាធានាគុណភាព និងប្រឹក្សាយោបល់។ លោក
ក៏មានតួនាទីនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការ និង ក្រុមការងាររបស់ MICPA ផងដែរ។

ទំព័រ:
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អាយុ 68ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ប្រធាន)
គណៈកម្មការសវនកម្ម (សមាជិក)

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ និងជ្រើសតាំង (សមាជិក)
ធនាគារ RHB Banking Group

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈកម្មការឥណទាន (សមាជិក)

គុណវុឌ្ឍិ

សាកលវ ិទ្យាល័យ Harvard University, Harvard Business School
កម្មវ ិធី Pacific Bankers Rim នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិក

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

បចប្បន
្ន លោក Encik Aziz Peru ជាប្រធាននាយកប្រតិបត/្តិ អភិបាល នៃ As-Salihin Trustee Berhad ជាក្រុមហ៊ន
ុ បរធន
្ចុ
បាលកិច្ច ដែលមានឯកទេសខាងរ�ៀបចំចាត់ចែងមរតកសាសនិកអ៊ីស្លា ម។ លោកធ្លា ប់កាន់មុខតំណែង ជាច្រើន
នៅក្នុងគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខស
្ព ក
់ ្នុងវ ិសយ
័ ធនាគារ ជាមួយនឹងជោគជ័យក្នុងអាជីពរយៈពេល 30ឆ្នា្រំ ប់គ្រងបណ្តា ញ

សាខា និ ង គ្រប់ គ្រងសេវាធនាគារអតិ ថិជ នជារូប វន្ត បុគ្គ ល ។ លោក បានចំ ណាយពេលជាច្រើ នឆ្នាំ ធ្វើ កា រឲ្យ

ធនាគារ Malayan Banking Berhad ដែលតួនាទីចុងក្រោយរបស់លោកជាមួយធនាគារនេះគឺ នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ

សេវាធនាគារអតិថិជន។ លោកក៏ធ្លា ប់បម្រើការងារជា នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅជាន់ខ្ពស់ នៅធនាគារ AmBank

Berhad ពីឆ្នាំ 2002 ដល់ ឆ្នាំ 2005។ ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនៅក្នុង វ ិស័យធនាគារ លោក ត្រូវបានតែងតាំងជា

ប្រធានគណៈកម្មាធិការច្បាប់នៃសមាគមធនាគារនៅម៉ា ឡេស៊ី និង កាន់មុខតំណែងសំខាន់ៗមួយចំនួនទ�ៀត
រួមមាន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់ Mayban Property Trust និង Mayban Trustees Bhd។

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

លោក

Chulapong Yukate

លោក

Dato’ Khairussaleh Ramli

អភិបាលឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ

អភិបាលមិនឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គុណវុឌ្ឍិ

អាយុ 60ឆ្នាំ ជនជាតិថៃ

គណៈកម្មការសវនកម្ម (ប្រធាន)

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ និងជ្រើសតាំង (ប្រធាន)
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (សមាជិក)

គុណវុឌ្ឍិ

អនុបណឌិ្ តនីតិសាស្រ្តពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Washington University សហរដ្ឋអាមេរ ិក
(ក្រោមអាហារូបករណ៍ Deacons)

វ ិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Tokyo University

ប្រទេសជប៉ុន (ក្រោមអាហារូបករណ៍របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជប៉ុន)
បរ ិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Chulalongkorn University ប្រទេសថៃ
ក្រុមប្រឹក្សាមេធាវ ីរបស់ប្រទេសថៃ

ក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់របស់រដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្រា្តលី

អាយុ 49ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

បរ ិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Washington University, St. Louis

កម្មវ ិធីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Harvard University, Harvard Business School
Fellow Chartered Banker, Asian Institute of Chartered Bankers
ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

លោក Dato’ Khairussaleh មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 20ឆ្នាំ នៅក្នុងវ ិស័យទីផ្សារហិរញ្ញ វត្ថុ និង សេវាហិរញ្ញ វត្ថុ
ដែលលោកបានកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើន នៅក្នុងស្ថា ប័នហិរញ្ញ វត្ថុដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន។

លោក ក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃសមាគមធនាគារនៅម៉ា ឡេស៊ី និង Asian Institute of Chartered Bankers។

ចំណេះដឹងដ៏ជ្រៅជ្រះ និង បទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ បានធ្វើឲ្យលោកទទួលបានពានរង្វា ន់ Best CFO in

Malaysia Award ក្នុងឆ្នាំ 2010 និង 2011 ពី Finance Asia និង Best CFO in Malaysia Award ក្នុងឆ្នាំ 2012 ពី
Alpha Southeast Asia។

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

លោក Chulapong Yukate បាននាំមកនូវចំណេះដឹងយ៉ា ងទូលំទូលាយដល់ក្រុមហ៊ុន ZICO Law Limited

ដោយលោកមានបទពិសោធន៍ប្រហែល 30ឆ្នាំ ក្នុងវ ិស័យសំខាន់ៗដូចជា ការទិញលក់ភាគហ៊ុន & ការរ ំលាយ

ក្រុមហ៊ន
ុ បញ្ចូលគ្នា គម្រោងនានា សេវាធានារ៉ា ប់រង និងមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិ។ លោកគឺជាដៃគូ និងទីប្រឹក្សានៅក្នុង

ក្រុមហ៊ុនមេធាវ ីអន្តរជាតិនាំមុខ Deacons ក្នុងប្រទេសថៃ និង អូស្រា្តលី Colin Ng & Partners ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរ ី

និ ង Baker & McKenzie ក្នុងប្រទេសថៃ។ លោកបានចូ ល រួម ជាមួ យ ក្រុម ហ៊ុ ន Dhipaya Insurance Public
Company Limited ក្នុងទីក្រុងបាងកកជា Group General Counsel រហូតដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2013។

លោកក៏ជាស្ថា បនិក និងនាយកគ្រប់គ្រង របស់ក្រុមហ៊ុនមេធាវ ី DLA Piper មានការ ិយាល័យនៅទីក្រុងបាងកក
ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយមេធាវ ី 2រូប ក្នុងឆ្នាំ 2003 ហ�ើយបីឆ្នាំក្រោយមក ក្រុមហ៊ុនមេធាវ ីនេះទទួលបានជោគជ័យ

ដោយពង្រីកការ ិយាល័យ និងមានមេធាវ ីចំនួន 25 នាក់។
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សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ត)
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

លោក

Christopher Loh Meng Heng

លោក

Lim Loong Seng

អភិបាលមិនឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ

អគ្គនាយក

គុណវុឌ្ឍិ

គុណវុឌ្ឍិ

អាយុ 40 ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

បរ ិញ្ញាបត្រ Engineering, Business Minor, Nanyang Technological Unviersity, Singapore
RHB-INSEAD Senior Leadership Programme

អាយុ 62ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

អនុបណឌិ្ តគ្រប់គ្រងពាណិជក
្ជ មអ
្ម ន្តរជាតិពីសាកលវ ិទ្យាលយ
័ University of Sunderland (ចក្រភពអង់គ្លេស)
បរ ិញ្ញាបត្រ Science in Agribusiness & Diploma in Agriculture ពីសាកលវ ិទ្យាលយ
័ Putra Malaysia University

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

ហានិភ័យ នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហវិច
្ សហរដ្ឋអាមេរ ិក និង ប្រទេសអង់គ្លេស ដែលលោកបានបម្រើការងារនៅ

និងប្រហែល 9ឆ្នាំ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពក្នុងវ ិស័យធនាគារជាមួយ

លោក Christopher Loh មានបទពិសោធន៍ប្រឹក្សាយោបល់ច្រន
ើ ជាង 16ឆ្នាំ ទាក់ទងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ និង ការគ្រប់គ្រង

ក្រុមហ៊ុនថ្នាក់សកល និងថ្នាក់តំបន់ ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ និង រ�ៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់

គ្រងហានិភ័យ។

បទពិសោធន៍របស់លោករួមមាន យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម និង ការផ្លាស់ប្តូរ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការរ�ៀបចំទម្រង់

ប្រតិបត្តិការ ប្រសិទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញ តិ និង ហានិភ័យ និង ការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន។
លោកគឺជាដៃគូ និងអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់សកលមួយ ជាកន្លែងដែលលោកបានបង្ើត
ក និងដឹក
នាំអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏ជោគជ័យ។

លោក Lim Loong Seng មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 38ឆ្នាំ ដែល 34ឆ្នាំ នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម សេវាហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្ព័ន្ធសេវាហិរញ្ញ

វត្ថុនាំមុខមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ី។ លោកមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយទាក់ទងនឹង សេវាធនាគារសាជីវកម្ម
សេវាធនាគាររូបវន្តបុគ្គល និងសេវាធនាគារក្រុមហ៊ន
ុ ដោយកាន់តណែង
ំ
ជាន់ខស
្ព គ់ ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបតកា
្តិ រ ឥណទាន
ហានិភ័យ និង ផ្នែកលក់ & ទីផ្សារ។

លោកទទួលបានមេដាយមាស SEARCA និង Harvard Business Alumni Club Malaysia Gold Medal នៅពេល

ដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរ ិញ្ញាបត្រផ្នែក Agribusiness ក្នុងឆ្នាំ1986។

លោកក៏ ជា សមាជិ ក ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា លនៃក្រុម ហ៊ុ ន RHB Indochina Securities Co., Ltd. និ ង ធនាគារ

RHB Bank (Laos) Ltd.។ លោកក៏ទទួលម�ើលការខុសត្រូវល�ើ ការ ិយាល័យតំណាងរបស់ធនាគារ RHB
នៅប្រទេសវ�ៀតណាម និង ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ។

លោកទទួ លបានអាជ្ញាប័ ណ្ណជាពាណិជ្ជករមូ លបត្រ ចេញដោយគណៈកម្មការមូ លបត្រកម្ពុជា។ លោកត្រូវបាន

ជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មម៉ា ឡេស៊ី នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010 មក។
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

ប្រធានបកុមប្រឹកនាសាភិរាល និង

គណៈកម្នាធិការបកុមប្រឹកនាសាភិរាល
ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ

គណៈកម្ធ
នា កា
ិ របគ្រ់បគង
1.

Mr. Ong Seng Pheow

គបធាន្រណៈកមាមាធិការគ្រប់គ្រ្

2.

Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

3.

Dato’ Khairussaleh Ramli

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

4.

Mr. Christopher Loh Meng Heng

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

5.

Mr. Chulapong Yukate

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

6.

Mr. Lim Loong Seng

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

គណៈកម្ធ
នា កា
ិ របគ្រ់បគង
1.

Mr. Chulapong Yukate

គបធាន្រណៈកមាមាធិការគ្រប់គ្រ្

2.

Mr. Ong Seng Pheow

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

3.

Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

គណៈកម្ធ
នា កា
ិ របគ្រ់បគង
1.

Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed

គបធាន្រណៈកមាមាធិការគ្រប់គ្រ្

2.

Mr. Chulapong Yukate

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

3.

Mr. Ong Seng Pheow

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

គណៈកម្ធ
នា កា
ិ របគ្រ់បគង
1.

Mr. Chulapong Yukate

គបធាន្រណៈកមាមាធិការគ្រប់គ្រ្

2.

Mr. Ong Seng Pheow

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

3.

Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ
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ឧស្សាហកម្មសេវាហិរញ្ញវត្ក្នុងប្រទេសកម្
ជា
ំ ក្នុងទសវត្សចុងក្រោយនេះ។
ថុ
ពុ មានការរ ីកចម្រើនយ៉ា ងខ្លា ង

ជាមួយនឹងការបង្ើត
ក ធនាគារពាណិជថ
្ជ ្មីចំនួន1 ធនាគារឯកទេសថ្មីចំនួន៤ គ្រឹះស្ថា នមីក្រូហរិ ញ្ញវត្ថុ និង

ប្រតិបតក
្តិ រឥណទានថ្មីយ៉ា ងហោចណាស់ចន
ំ ន
ួ 15 ហ�ើយ ធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុថ្មីមួយ
ចំនន
ួ ទ�ៀត ត្រូវបានរ ំពឹងថានឹងចូលក្នុងទីផ្សារកម្ជាក្នុង
ឆ្នា2
ំ 017 ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា (“ធនាគារ”)
ពុ

រ ំពឹងថា ការប្រកួតប្រជែងដែលកំពុងជួបប្រទះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន នឹងកាន់តែមានភាពតឹងតែងជាងមុន។

ធនាគារខ្លះក្នុងចំ ណោមធនាគារថ្មីទាំងនេះ បានចាប់ផ្ម
ើត ផ្តលសេ
់ វាទទួលប្រាក់បញ្ញើក្នុងអត្រាល្អជាង
ដៃគូប្រកួតប្រជែង ដែលបានបង្រួមគម្លា តប្រាក់ចំណេញយ៉ា ងធ្ងន់ធរ្ង ។ ដៃគូប្រកួតប្រជែងខាងល�ើដែល

របាយការណ៍

លោកអគ្គនាយក

ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

ចូលក្នុងទីផ្សារធនាគារកម្ពុជា ភាគច្រើនគឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្តសម្ព័ន្ធបរទេស របស់គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុធំៗ
ដែលមានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលល�ើសពីតម្រូវការទីផ្សារ នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ។ ទោះបីជាការ

ប្រកួតប្រជែងកាន់តែមានភាពខ្លា ងក្លាឡ�
ំ
ង
ើ ធនាគារនូវតែអាចចាប់យកចំណែកទីផ្សារបានច្រើនជាងមន
ុ

និង បានបង្ន
ើក ចំណាត់ថ្នាក់លជា
្អ ងមុនក្នុងឆ្នាំ 2016 ក្នុងចំណោមធនាគារពាណិជទា
្ជ ង
ំ 38 នៅកម្ជា។
ពុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារសម្រេចបាននូវសមិទផ
្ធ លផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ 2016 គួរឲ្យកត់សម្គា ល់ ដូចជា ការក�ើនឡ�ើងនូវ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន អនុបាតឥណទាន-ប្រាក់បញ្ញើ និង អនុបាតចំណូល-ចំណាយ។ ប្រាក់បញ្ញើ

របស់អតិ ថិជន បានក�ើ នឡ�ើង 37% ដែលមានចំ នួន 81 លានដុល្លា រអាមេរ ិក ធ្វើ ឲ្យអនុបាតឥណទាន

រក្សាកំណ�ើនប្រាក់ចំណេញ
ប្រតិបត្តិការ

24.7%

ប្រាក់បញ្ញើមានការធ្លា ក់ចុះមកត្រឹម 120% ដែលមានការធ្លា ក់ចុះចំនួន 39% ប�ើធ�ៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2015។
អនុបាតចំណូល ចំណាយ ក៏បានធ្លា ក់ចុះទាបមិនធ្លា ប់មានមកត្រឹម 35.5% ពី 39.2% ក្នុងឆ្នាំ 2015។
ប្រាក់ ចំណូលសរុប របស់ ធ នាគារក្នុងឆ្នាំ 2016 មានចំ នួន 20.9 លានដុល្លា រអាមេរ ក
ិ ដែលមានការ
ក�ើ នឡ�ើ ង ចំ នួ ន 1 7 % និ ង ប្រាក់ ចំ ណេ ញ មុ ន ដ ក ព ន្ធ មា ន ចំ នួ ន 8.4 លា ន ដុល្លា រ អាមេ រ ក
ិ
ដែលមានការក�ើនឡ�ើងចំនួន 5% សម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុ 31 ធ្នូ 2016។ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ធនាគារ

បានក�ើនឡ�ើង 10% ដែលមានចំនួន 623 លានដុល្លា រអាមេរ ិក និង ឥណទានបានក�ើនឡ�ើង 6%
ដែលមានចំនន
ួ 362 លានដុល្លា រ អាមេរ ិក។ កំណ�ើនឥណទានត្រូវបានបះ៉ ពាល់ដោយសារការទម្លា ក់តម្លៃ
យ៉ា ងខ្លា ំង ជាពិសេសពីធនាគារបរទេសមួយចំនួន ដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ទាំងអស់គ្នា និង ដាក់សម្ពា ធល�ើ
គុណភាពទ្រព្យសកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មទាំងមូ ល ដែលបានក�ើ នឡ�ើ ងពី 2% ក្នុងឆ្នាំ 2015 ទៅ 2.4%
ក្នុងឆ្នាំ 2016។ វ ិធានការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ជា
ពុ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយកំណ�ើនឥណទាន ច្រើនល�ើសលុប

កំណ�ើនគណនីសន្សំ
និងចរន្ត

68.3%
អនុបាតថ្លៃដ�ើម
ធ�ៀបចំណូល

35.5%

ក៏បានធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេ ញឥណទានដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនផងដែរ។

ិ ័ យ សំ ខាន់ ៗ ដូ ច ជា អាជី វ កម្មល ក់ ដុំ និ ងលក់ រា យ
ក្នុងឆ្នាំ 2016 ធនាគារបានផ្ត ល់ ឥ ណទានដល់ វស
ក៏ដច
ូ ជាវ ិស័យទេសចរណ៍ ដែលជាវ ិសយ
័ ចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកច
ិ ក
្ច ម្ជារ
ីកចម្រើន។ ធនាគារក៏បាន
ពុ

ផ្តោ តល�ើកម្មវ ិធី “Home Ownership Program” ដោយជំរញ
ុ និងជួយប្រជាជនកម្ពុជា ឲ្យក្លា យជាម្ចាស់

ល�ើផ្ទះក្នុងសុបិន្តរបស់ពួកគេ។

•
ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

លោក លីម លូងសេង

អគ្គនាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

ការពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការ

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា បានប�ើកសាខាថច
្មី ន
ំ ន
ួ ពីរក្នុងឆ្នាំ 2016 ដែលធ្វើឲ្យ

បទប្បញ្ញត្តិ និង អភិបាលកិច្ច
លក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នៅកម្
ជា
ថុ
ពុ កាន់តែមានភាពតឹងរ ឹង

ធនាគារមានសាខាសរប
ុ ចំនន
ួ 12 សាខា ហ�ើយតាមរយៈនេះ ពង្រីកបណ្តា ញ

ឡ�ើងក្នុងឆ្នាំ 2016 ដោយនិយ័តករ កំពុងតែឈានទៅអនុវត្ត Third Basel

ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារទូទាំងប្រទេស។ សាខាថ្មីទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុង

Accord (Basel III), International Financial Accounting Standard (IFRS)

រាជធានីភ្នំពេញ ដែលសាខាម៉ៅសេទុង ត្រូវបានប�ើកក្នុងខែ មេសា និងសាខា

ការប្រឆាំងការសម្អា តប្រាក់ និង Foreign Account Tax Compliance Act

បឹងកេងកង ត្រូវបានប�ើកក្នុងខែ សីហា។ សាខាថ្មីទាំងពីរនេះ មានលក្ខណៈ

(FATCA) និ ង មានគោលបំ ណ ងពង្រឹង បទប្បញ្ញ ត្តិ ការត្រួត ពិ និ ត ្យ និ ង

ស្រដ�ៀងគ្នា ទៅនឹងសាខាទាំងដប់ដែលមានស្រាប់ដោយធ្វើការផ្តលផ
់ លិតផល

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងវ ិស័យធនាគារក្នុងប្រទេស។ វ ិធានការទាំងនេះ

និងសេវាពេញលេញដល់អតិថជ
ិ ន។ បណ្តា ញម៉ា សន
៊ី អេ ធី អម
ឹ របស់ធនាគារ

អាចនាំ មកនូ វភាពល្អប្រស�ើរចំ ពោះសុ ខភាព ភាពរ ឹងមាំ និ ង ស្ថេរភាពនៃ

ដែលស្ត
ថិ នៅក្រៅសាខា ក៏ត្រូវបានពង្រីកពី 12 ម៉ា សន
៊ី ទៅ 15 ម៉ា សន
៊ី

ទីផ្សារហិរញ្ញ វត្ថុ ក៏ដូចជាសុខមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

បន្ថែមពីល�ម
ើ ៉ា សន
៊ី អេ ធី អឹម ចំនន
ួ 18 ម៉ា សន
៊ី ដែលស្ត
ថិ នៅតាមសាខា ដ�ើម្បី
ផ្តលភា
់ ពងាយស្រួលដល់អតិថជ
ិ នបន្ថែមទ�ៀត។

ធនាគារផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ជាងគេដល់ អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម និងធានាថា
ិ ី
គ្រប់ ល ក្ខខ ណ្ឌទាំ ងអស់ ត្រូវ បានបំ ពេ ញ ហ�ើ យគោលការណ៍ និ ងនី តិវ ធ
ផ្ទៃ ក្នុងទាំ ង អស់ ត្រូវ បានអនុលោមតាមគ្រប់ ពេ លវេលា។ អភិ បា លកិ ច្ច
សាជីវកម្មល្អ ការអនុលោមតាមយ៉ា ងខ្ជាប់ខ្ជួន និង ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ី
ដោយយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ គឺជាសលនៃ
វប្បធម៌របស់សម្ន
ព័ ធ
្ធ នាគារ អ អេច ប៊។
្នូ

ទំព័រ:
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របាយការណ៍អគ្គនាយក
ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា (ត)
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

ការជួយដល់សង្គម
ការជួយដល់សង្គម(CSR)នៅតែជាចំណុចសល
្នូ នៃទំនាក់ទំនងរវាងធនាគារ

និ ងសង្គមកម្ពុជាទាំ ង មូ ល ខណៈពេលដែលធនាគារ អ អេច ប៊ី បន្តធ្វើ

ប្រតិបតកា
្តិ រ និង រ ីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ។ ធនាគារ បានរ�ៀបចំកម្មវ ិធីជយ
ួ ដល់
សង្គមជាច្រើ ន រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ ដែលបាននាំ មកនូ វអត្ថប្រយោជន៍

ជាវ ិជ្ជមានដល់ប្រជាជនកម្ជា។
ក្នុងឆ្នាំ 2016 ធនាគារក៏បាន សហការជាមួយ
ពុ

អង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាល A i d e - e t - A c t i o n ក្រោមកម្មវ ិធី “The Early
Childhood Development School Program” ដ�ើ ម ្បីសាងសង់ សាលា
បឋមសិក្សាដែលអាចផ្ទុកសិស្សបាន 30នាក់ នៅសហគមជនបទ និងក្រីក្រមួយ
ស្ថិតនៅភូមិស្អាង ខេត្តកណ្តា ល។ ស្នា មញញឹម និង ទឹកមុខពោពេញដោយ
ក្តីសង្ឃឹមដែលធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា បានផ្តល់ជូនកុមារទាំងនេះ
ឳពុកម្តា យរបស់ពួកគេ និង អ្នកភូមិទាំងអស់ គឺបង្ហា ញពីក្តីសប្បាយរ ីករាយ
និងសេចក្តីពេញចិត។
្ត ធនាគារនឹងបន្តតាមដាន និង អភិវឌ្ឍសាលារ�ៀននោះ
ដ�ើម្បីធានាថា សាលារ�ៀន និងសម្ភារដែលបានផ្តល់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យ
អស់ពីលទ្ធភាពដោយសហគមន៍។
ិ ័ យ កី ឡា នៅ
ធនាគារបានយកចិ ត្ត ទុ ក ដាក់ យ៉ា ងខ្លា ំ ងល�ើ កា រអភិ វ ឌ្ឍវ ស
កម្ពុជា។ ធនាគារយ�ើងខ្ញុំបន្តរ�ៀបចំកម្មវ ិធីប្រកួតបាល់ទាត់កុមារ អ អេច ប៊ី

ប្រចាំឆ្នាំ និង ទទួលបានជោគជ័យ ដែលចំនួនកុមារចូលរួមមានការក�ើន
ឡ�ើងពី 176 នាក់ ទៅ 264 នាក់។ កមវ្ម ិធីនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើន
ល�ើសលុប ហ�ើយធនាគារ អ អេច ប៊ី រងចាំម�ល
ើ កីឡាករបាល់ទាត់ ទាំងអស់
នេះបានបញ្ច ប់ ការសិ ក្សានិ ងតំ ណាងប្រទេសកម្ពុ ជាក្នុងព្រឹត្តិ កា រណ៍

អន្តរជាតិ។ ធនាគារ អ អេច ប៊ី បានឧបត្ថ ម្ភ កីឡាករជិ ះកង់ ជម្រើ ស ជាតិ
កម្ជា
្តិ រណ៍ជិះកង់ឡ�ង
ើ ភជា
្នំ ច្រើន ដែលធ្វើឲ្យមាន
ពុ និង បានផ្សព្វផ្សាយព្រឹតកា

ការនិយមជិះកង់
សុខភាព។
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និងជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដ�ើម្បី

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

យុទ្ធរា�ស្តរីកចដបមើន

�ំដណើរដឆ�នាះដៅមុេ

ចាប់ពីទពលទនះតទៅ ធនាគារនរឹ្ទផ្្តតទៅទលើអាទិភាពសំខាន់ៗមួយចំនួន

ទៅមានចទនាលៃះជាទគចើន សគមាប់រ ីកចទគមើនទៅកនែ្គបទទសកម្
ជា
ថុ
ថុ ទោយរារផត

ទដើម្បីដរឹកនាំធនាគារ ឲ្យ សទគមចទសចក្តីប៉ា្គបាថ្នែកនែថុ្ការកាលៃយជាធនាគារ

ិ ិ ទោ្រទលើ ទហោ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធដូចជា្លៃូវថនែល់ រា្ន និ ្ថ្មពល
មានការវន

នាំមថុខមួយទៅកម្ថុជា។ ធនាគារ នរឹ្បន្តគាំគទវ ិសព័យទសដ្ឋកិចចាផដលមាន

្លិតកមមាចគមរុះរាប់ពីសទមលៃៀកបំពាក់ និ្ផស្បកទជើ្រហូតដល់ទគ្រឿ្ទអេិចគតរូនក
ិ

ក៏ បានទគាលបំ ណ្បទ្្កើតតថុ ល្យភាព្លបព័ គតឥណទានរវា្អតិ ថិជនជា

GDP កម្ជា
7% និ្ការចាប់
ថុ គតរូវបានពយាករណ៍ថ្រកសាបាននូវកំទណើនកនែ្អគតា
ថុ

ទស្រភាព ផដលចូលរួមចំផណកទធ្ើឲ្យទសដ្ឋកិចចាកម្ថុជារ ីកចទគមើន។ ធនាគារ

និ្ការតទមលៃ្
ើ ្លិត្ល ការជំរញ
ថុ ឲ្យមានកំទណើនកនែ្វ
ថុ ិសព័យទទសចរណ៍ និ្

រូបវន្តបថុ្រ្គល និ្ អតិថិជនជាគករុមហ៊ថុន្្ផដរ កនែថុ្ឆ្នែំ2017។

អារមមាណ៍មកទលើកម្ថុជាទាក់ទិននរឹ្ឱកាស វ ិនិទោ្របរទទសផ្ទៃល់ពីគបទទស

ធនាគារគតរូវគ្រប់គ្រ្ការបគ្រួម្រមាលៃតគបាក់ចទំ ណញ ទដើម្បីបទ្្កន
ើ គបាក់ចទំ ណញ
និ្គ្រប់គ្រ្្រថុណភាពគទព្យសកមមាឲ្យបានល្អទដើម្បីកាត់បន្យ ឥណទានខូច
ទគពាះថ្បរ ិោកាសអាជីវកមមាកាន់ផតមានភាពគបកួតគបផជ្ខាលៃំ្ទេើ្ៗ។
ិ ី ទ លើ ក ក ម្ ស់ ្ លិ ត ក មមា និ ្ ្រំ និ ត ្្តួ ច ទ ្្តើ ម
ធនាគារបានប ទ ្្កើ ត នី តិ វ ធ

គ្រប់គ្រ្ចំោយ ទដើម្បីធានាគបសិទ្ធភាពខ្ស់ផនផថលៃគបតិបត្តិការ។

ធនាគារ ទប្តជាញា្្តលទ់ សវាផដលមាន្រថុណភាពគបទសើរជា្មថុន និ្បទពិទរាធន៍
ធនាគារផដលមានភាពរាក់ទាក់ និ្ លកខេណៈពិទសសផបលៃកពីទ្រ តាមរយៈកមមាវ ិធី
ទលើកកម្ស់បទពិ ទរាធន៍ អតិ ថិជន។ កនែថុ្ឆ្នែំ2017 ធនាគារនរឹ ្្្តល់ជូននូ វ

្លិត្ល និ្ទសវាបផន្មមួយចំនន
ួ ទទៀត ទដើម្បី្ល
្ត ប
់ ទពិទរាធន៍លគ្អ បទសើរ
ដល់អតិថិជន ទៅតាមតគមរូវការ និ្ការច្់បាន។
ទគកាម្រំនិត្្តួចទ្្តើមរបស់សម្ព័ន្ធ ធនាគារបានចាប់ទ្្តើមបទ្្កើត បោ
្ត ញទសវា

កនែ្តំ
ថុ បន់អារា៊ន និ្គបទទសជិតខា្។ ទទាះបីជាមានសកា្តនថុពល រ ីកចទគមើន

ខាលៃំ្ផបបទនះក៏ទោយ ធនាគារគតរូវយកចិតទ
្ត ថុកោក់ជាគបចាំ និ្គបរុ្គបយព័តនែ
ទលើបញ្
្ហ គបឈមមួយចំនន
ួ រួមមាន ការគបកួតគបផជ្ោ៉ា ្ខាលៃ្
ំ ការបគ្រួម្រមាលៃត
គបាក់ចទំ ណញ និ្សមា្ធទលើ្រណ
ថុ ភាពគទព្យសកមមាជាទដើម។
ជាពិទសស ទយើ្ខញាស
ូ ផថលៃ្អំណរ្រថុណចំទពាះអតិថជ
ិ នទាំ្អស់ ផដលផត្ផត
ថុំ ម

គាំគទធនាគារទយើ្ខញាទំថុ ៅ កម្ជា
9ឆ្នែំ កនលៃ្មកទនះ។ តាមរយៈ
ថុ កនែ្រយៈទពល
ថុ

ពាក្យទរាលៃក “Together We Progress” ទយើ្ខញាន
រឹ បន្តទធ្កា
ើ រឲ្យអស់ពស
ី មត្ភាព
ថុំ ្
ទដើម្បីធានាទៃលៃយ
ើ តបទៅនរឹ្តគមរូវការទសវាធនាគាររបស់អតិថជ
ិ ន។ ទយើ្ខញាក
ំថុ ៏

សូមផថលៃ្អំណរ្រថុណ្្ផដរ ចំទពាះធនាគារជាតិផនកម្ជា
ថុ សគមាប់ការផណនាំ

និ្ការគាំគទ។ ខញាបា
ំថុ ទសូមផថលៃ្អំណរ្រថុណ្្ផដរ ចំទពាះគករុមគបរឹកសាភិបាល
សគមាប់ការដរឹកនាំ និ្ ចំទពាះបថុ្រល
្គ ក
ិ ទាំ្អស់សគមាប់ការចូលរួមចំផណក និ្
ការទប្តជាញាចិត។
្ត សូមអរ្រថុណ!

ធនាគារឌី ជីថលជាទគចើ ន ទដើ ម្បី្្តល់ភាពងាយស្សរួលដល់អតិ ថិជនរួមមាន
ទសវាធនាគារចលព័ ត ទសវាធនាគារអនឡាញ និ ្មទធយាបាយទូ ទាត់

ទ្្ស្ទទៀត។ ធនាគារមានបំណ្ទធ្ើជាអនែកនាំមថុខទ្រ កនែថុ្ការនាំយកបទចចាក

វ ិជាជាទសវាធនាគារឌីធថ
ី លទំទនើបមួយមកកម្ជា។
ថុ

ធនាគារនរឹ្បន្តវ ិនិទោ្រទលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនថុស្ស និ្បណថុ្ត ះវប្បធម៌

ដលក លីមលូងដសង

រារជីវកមមាវ ិជជាមាន ទដើម្បីសទគមចបានវប្បធម៌គបសិទភា
្ធ ពការងារខ្ស។
់ បថុ្រល
្គ ក
ិ

អ្រ្គនាយ

របស់ធនាគារ បានបញចាប់វ្រ្គបណថុ្ត ះបោ
្ត លសរថុបចំនន
ួ 4,855ទមា៉ា ្ កនែ្ឆ្
ំ 016
ថុ នែ 2

គបចាំគបទទសកម្ជា
ថុ

ទហើយទយើ្ខញាថុំទប្តជាញានរឹ្បទ្្កើនវ្រ្គបណថុ្ត ះបោ
្ត លទៅកនែថុ្ ឆ្នែំ2017។ ទយើ្ខញាថុំ
ទជឿជាក់ថ្ ធនធានមនថុស្ស និ្ ជំនាញរបស់ប្រ
ថុ ្គលិកទយើ្ខញាំថុ ពិតជាមាន រារៈសំខាន់
ោស់ ទដើម្បីទទួលបានភាពទជា្រជព័យ និ្រ ីកចទគមើន កនែថុ្ឆ្នែំខា្មថុខ។

ទំពព័រ:

173

សមសភាពរ្រស់ថក
នា្ �
់ ក
ឹ នាំជាន់េស
្ ់
ទំពព័រ:

174

ការអនុវត្តនប៍ ្រក្រដោយនិរន្តរភាព

ដយើងរួមគ្ដនា �ើមបនា ភា
ី ពរីកចំដរីន

ពីខា្ទៃ្្ផដៈ
1) អាល់ដឌៀន រីហនាសាល់
5) លឹម លូងដសង

2) យឹម ទិតនាយា

6) យ៉ុង ជីងរាន

3) ម៉ូហាម៉នាត់ យ៉ូស៊ូសនាស អាសម៉នាត់ សនាសារា៉នារី
7) ៃ័រ ដធៀមយ៉ូវ

8) មឹុង សំោង

4) ចុង គឹមស៊ូន, រាយម៉ន

9) ឈឹម រាដរ�ត

1

2

3

4

5

6

ទំពព័រ:

7
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8

9

សមាសភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

លោក លីម លូងសេង
អគ្គនាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

លោក Lim Loong Seng មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 38ឆ្នាំ ដែល 34ឆ្នាំ នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម សេវាហិរញ្ញ វត្ថុ និងប្រហែល 9ឆ្នាំ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពក្នុងវ ិស័យធនាគារជាមួយ សម្ព័ន្ធសេវាហិរញ្ញ វត្ថុនាំមុខមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ី។ លោកមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ
ទាក់ទង នឹងសេវាធនាគារសាជីវកម្ម សេវាធនាគាររូបវន្តបុគ្គល និងសេវាធនាគារក្រុមហ៊ន
ុ
ដោយកាន់តណែង
ំ
ជាន់ខស
្ព គ់ ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបតកា
្តិ រ
ឥណទានហានិភ័យ និងផ្នែកលក់ & ទីផ្សារ។

លោកទទួលបានមេដាយមាស SEARCA និង Harvard Business Alumni Club Malaysia Gold Medal នៅពេលដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សា

ថ្នាក់បរ ិញ្ញាបត្រផ្នែក Agribusiness ក្នុងឆ្នាំ1986។

លោកក៏ ជា សមាជិ ក ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា លនៃក្រុម ហ៊ុ ន RHB Indochina Securities Co., Ltd. និ ង ធនាគារ RHB Bank (Laos) Ltd.។
លោកក៏ទទួលម�ើលការខុសត្រូវល�ើ ការ ិយាល័យតំណាងរបស់ធនាគារ RHB នៅប្រទេសវ�ៀតណាម និង ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ។

លោកទទួល បានអាជ្ញាប័ណ្ណជាពាណិជ្ជករមូលបត្រ ចេញដោយគណៈកមកា
្ម រមូលបត្រកម្ពុជា។ លោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានសមាគម

ពាណិជ្ជកម្ម ម៉ា ឡេស៊ី នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010 មក។

ទំព័រ:

176

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

ចុង គឹមស៊ូន, រាយម៉ន
ប្រធានផ្នែកប្រតិ្រត្តិ

ទោក រាយម៉ាន បានចូលបំទរ ីការ ជាមួយធនាគារ អ ទអ ច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ ទៅ ផខ
កញ្្ញ ឆ្នែំ 2008 ជានាយកផ្នែកគបតិបតិកា
្ត ររហូតដល់ទពលបចចាប្បននែ
។ ទោកបានបំទរ ីការ
ថុ
ទអាយរា្បព័នហិរញ្ញវត្កំ
ូ មួយចំនន
ួ របស់គបទទសមា៉ា ទេសថុអ
ី ស់រយៈទពលជា្ 28ឆ្នែំ
ថុ ពល

ផដលទធ្ីទអាយទោកទកីនទេី្ឋានៈ និ្មានបទពិទរាធន៍ធំទូោយទៅកនែថុ្ ផ្នែក
គបតិ ប តិ្ត កា រធនាគារ។ ទោកបានដរឹ ក នាំ ពា ណិ ជជា ក មមា និ ្ ្រំ និ ត ្្តួ ចទ្្តើ ម ផកលម្អ
ដំ ទ ណី រការបទចចាក ទទសធនាគារក៏ ដូច ជាការស្រាវគជាវនិ ្ការអភិ វឌ្ឍន៍ ។

គាត់ធាលៃប់ជានាយកផ្នែកអនថុវត្ត្រំទរា្និ្អភិវឌ្ឍន៍ដំទណីរការពាណិជជាកមមា និ្និតិវ ិធី។

ទោក រាយម៉ាន បានបពាចាប់ការសិកសាពីសញ្្ញបព័គតកិតិយស
្ត ឆ្នែំ1981ទហីយបានទៅ
បន្តការសិកសាទៅកនែថុ្រាកលវ ិឡាលព័យ York គបទទសកាោោ។

យ៉ុង ជីងរាន
ប្រធានផ្នែកឥណទាន

ទោក យថុ្
៉ា បានចូលរួមជាមួយ ធនាគារ អ ទអ ច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ ទៅផខ វ ិចឆេិកា ឆ្នែ2
ំ 010

ទហីយបចចាប្បននែ
ទោកជានាយកផ្នែកឥណទាន។ គាត់មានបទពិទរាធន៍ក្វ
ថុ
ថុនែ ិសព័យធនាគារ
រយៈទពល31ឆ្នែំនិ្2ឆ្នែំទៅកនែ្
រា
្
បព័
ន
រដ្ឋ
និ
្
ជាអនែ
ក
្្ត
ល
ទ
់
ោបល់
ផ្នែ
ក
បណ
្ត
ះបោ
្ត លមួយ។
ថុ
ថុ
ទោកមានបទពិទរាធន៍ខស
្ ក
់ ្ធនាគារ
ពាណិជជាកមមាបានបំទរការទាំ
ី
្រាខា និ្ការោលព័
ិ
យ
ថុនែ

កោ
្ត លកនែថុ្ផ្នែកឥណទានគបតិបតិ្តការអភិវឌ្ឍន៍ រាជីវកមមា និ្បណថុ្ត ះបោ
្ត ល។
ទោកបាន

បពាចាប់ការសិកសាពីរាកលវ ិទយាលព័យ

Greenwich

សហរដអា្ឋទមរ ិក

ជាមួ យ នរឹ ្ បរ ញ្
ិ ្ញ បព័ គត គ្រប់ គ្រ្ពាណិ ជជា ក មមា ទ ៅ ឆ្នែំ 2 007។ ទោកក៏ បា នសទគមច

ិ ្ញ បនបគតពី សមា្រមទរៀបចំ ផ្នការហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់ គបទទ
ផ្នការផ្នែកហរញ
ិ ្ញ វត្ថុវញ្
សមា៉ា ទេសថុីកថុ្ឆ្
នែ
នែ ំ2006។

ទំពព័រ:

177

សមសភាពរ្រស់ថ្នាក់�ឹកនាំជាន់េ្ស់ (ត)

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ

ៃ័រ ដធៀមយ៉ូវ

ប្រធានផ្នែកផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធរាបស្ត
ទោក ឈព័ រ បានចូលរួមជាមួយ ធនាគារ អ ទអ ច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ ទៅផខ ឧសភា ឆ្នែ2
ំ 014

ទហីយបចចាប្បននែ
ទោកជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និ្យថុទរា
្ធ សស្ត។ ទោកមានបទពិទរាធន៍
ថុ
ទគចើនជា្ 15ឆ្នែំ ទលីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ទហើយទោកមានបទពិទរាធន៍ទលីផ្នែកសវនកមមា

ចាត់ផច្ទដីមទថុន គ្រប់គ្រ្ហរញ្ញ
ិ វត្ថុ បាយការណ៍ហរញ្ញ
ិ វត្ថុ ពន្ធ និ្យថុទរា
្ធ សស្តអាជីវកមមា។

ទោកបានបពាចាប់ការសិកសាពី Association of Charted Accountants (ACCA)
ពីចគកភពអ្់ទ្រលៃស ទហើយទោកក៏បានបញចាប់អនថុបណិ្ តគ្រប់គ្រ្អាជីវកមមាពីរាកល
វ ិទយាលព័យ Melbourne គបទទសអូសរា្តលី។

ម៉ូហាម៉នាត់ យ៉ូស៊ូសនាស អាសម៉នាត់ សនាសារា៉នារី
ប្រធានផ្នែកធនធានមនុសនាស

ទោក យូ៉ាសូ៊ស្ស ្រឺ ជាគបធានផ្នែកធនធានមនថុ ស្ស និ ្បណថុ្ត ះបោ
្ត ល។ ទោកបាន

បពាចាប់ការសិកសា ពីសកលវ ិទយាលព័យ Sheffield Hallam ផ្នែកចបាប់ កនែថុ្ឆ្នែំ1996។
ី ណូ្ត ផៃោ ទៅ ផខមិថនា
ទោកមានផ្លៃ ស់មកអ ទអ ច ប៊ឥ
ថុ ឆ្នែ2
ំ 012 ពីមន
ថុ ទោកជាផដ្រូរ
ពាណិជជាកមមាធនធានមនថុស្សសគមាប់ សម្ព័ន្ធចាយរាយ ផន RHB Bank។

ទោកមានបទពិ ទរាធន៍ ផនការគ្រប់ គ្រ្ធនធានមនថុ ស្សរួមមានការចូ លរួមកនែថុ្ការ
ទគជើ ស ទរ ស
ី បថុ ្រ្គ ល គបតិ ប តិ្ត កា រធនធានមនថុ ស ្ស គបាក់ សំ ណ ្ និ ្ អត្ គបទោជន៍

ិ ី ផ នធនធានមនថុ ស ្ស ការគ្រប់ គ្រ្ទលី កា រ
ផនរដ្ឋ បា លទគាលនទោបាយ និ ្ នី តិ វ ធ
វាយតផមលៃ កា រ ទគជើសទរ ីសបថុ្រ្គលិកឧសសាហកមមា និ្ទំនាក់ទំន្នរឹ្បថុ្រ្គលិក។
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ការអនុវត្តនប៍ ្រក្រដោយនិរន្តរភាព

ដយើងរួមគ្ដនា �ើមបនា ភា
ី ពរីកចំដរីន

អាល់ដឌៀន រីហនាសាល

ប្រធានផ្នែកអភិវឌនាឍន៍្លិត្ល និងទំនាក់ទំនងទី្នាសារ
ទោក រ ីហសាល់ បានផ្លៃស់ពី R H B B a n k B e r h a d កនែថុ្ផខកក្កោ ឆ្នែំ2014។
ិ ព័ យ ធនាគារ និ ្ ឧសសាហកមមា ធា នារា៉ា ប់ រ ្។
ទោកមានបទពិ ទ រាធន៍ 21ឆ្នែំ កនែថុ ្វ ស

ទោក ក៏មានបទពិទរាធន៍ផ្នែកសវនកមមាផ្នែកលក់ និ្ទី្សារ និ្គបតិបតិ្តការធនាគារ

អន្តរ ជាតិ ្ ្ផដរ។ ទោកបានទទួ ល សញ្្ញ បគត ្រណនី កថុនែ ្ ឆ្នែំ1996 ទៅ ចគកភព

អ្់ទ្រលៃស មហាវ ិទយាោលព័យ Northumbria ។

មឹុង សំោង

ប្រធានផ្នែកប្រតិ្រត្តិតាម និងបគ្រ់បគងហានិភ័យ
ទោក សំោ្ មានតួនាទីជាគបធានផ្នែកគបតិបត្តិតាម និ្គ្រប់គ្រ្ហានិភព័យតាំ្ពី
ផខមករា ឆ្នែំ2010។ គាត់មានបទពិទរាធន៍

13ឆ្នែំ ជាទីគបរឹកសា និ្សវនករ។

គាត់ ធាលៃ ប់ ជាគបតិ បត្តិ និ ្សវនករ ទៅកនែថុ ្គករុម ហ៊ថុ នសវនកមមា អ ន្ត រ ជាតិ KPMG
Cambodia និ្ជាទីគបរឹកសាទៅកនែថុ្នាយកោ្ឋនសវនកមមាផ្ទៃកថុនែ្ផនគកសួ្ទសដ្ឋកិចចា

និ្ហិរញ្ញ វត្ថុ និ្ជាកផនលៃ្ចថុ្ទគកាយកនែថុ្អាជីពជាទីគបរឹកសា។ គាត់បានបញចាប់ថ្នែក់

បរ ិញ្ញ បគត ផ្នែកគ្រប់គ្រ្ពាណិជកជាមមា ពីរាកលវ ិទយាលព័យ ទវទមហាឬស្សី ទៅឆ្នែំ
2004។ មិនផតបថុ៉ាទោ្ណះគាត់បានទទួលបរ ិញ្ញ បគត បទចចាកទទស្រណទនយ្យ ពីចគក
ភពអ្់ទ្រលៃសទៅឆ្នែ2
ំ 007 ទហើយបចចាប្បននែ
នាក់កព
ំ ្
ថុ បន្តការសិកសាផ្នែកគ្រប់គ្រ្ហានិភយ
ព័
ថុ
ហរ ិញ្ញ វត្ថុពី Grobal Association of Risk Professional។
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សមសភាពរ្រស់បកុមថ្នាក់�ឹកនាំជាន់េ្ស់ (ត)

ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ

ឈឹម រាដរ�ត

ប្រធានផ្នែកសវនកម្មថ្្កនែថុង
ទោក រាទរ ៉ាត ្រឺជាគបធានផ្នែកសវនកមមាផ្ទៃកថុ្។
នែ
ទោកបានចូលបទគមីការងារទៅកនែថុ្
ផខកក្កោ ឆ្នែ2
ំ 009។ទោកមានបទពិទរាធន៍ការងារ 14ឆ្នែំ ទហីយកនែ្ទនាះបទពិ
ទរាធន៍
ថុ
2ឆ្នែំ ជាគ្ររូបទគ្ៀនផ្នែក្រណទនយ្យនិ្ជាសវនករខា្ទគការយៈទពល 4ឆ្នែំ។

ទោកមានបទពិទរាធន៍កថុ្ការគបតិ
នែ
បត្តិតាមនិ្ និ្ទីគបរឹកសាសវនកមមាទលី វ ិសព័យជា

ទគចើ នដូ ចជា ធនាគាររា្ បព័ នមី គករូហិ រញ្ញ វត្ថុ ការធានារា៉ា ប់ រ្ទរា្ចគកកាត់ ទដរ
ទភាជនីយោ្ឋន និ្គករុមហថុន
៊ ្្តលទ់ សវាកមមាអេ
ំ ្ទពលទធ្
កា
ើ រទៅ KPMG គបទទសកម្ជា
ថុ
ថុ ។
ទោក បានសញ្្ញបគតអនថុណិ្ តផ្នែកពាណិជជាកមមា និ្ហិរញ្ញវតវត្ពី
ថុ វ ិទយារា្នអន្តរជាតិ

ផនគបទទសកម្ថុជា (IIC) ទៅកនែថុ្ឆ្នែំ 2006។ ទោកក៏ទទួលបានវ ិញ្្ញបនបគតអនែកបទចចាក
ទ ទ ស ្រ ណ ទ ន យ ្យ (C A T) ទ ៅ កនែថុ ្ ឆ្នែំ 2008 ទ ហី យ បចចាថុ ប្បននែ កំ ពថុ ្បន្ត សិ កសា

Association of Charted Accountants (ACCA) ពីចគកភពអ្់ទ្រលៃស។

យឹម ទិតនាយា

ប្រធានផ្នែក្រដច្ចកវិទនាយាព័ត៌មន
ទោក ទិតយា ជាគបធានផ្នែកបទចចាកវ ិទយាពព័ត៌មានកនែថុ្ផខមករា ពីឆ្នែ ំ2013។ ទោកមាន

ិ យា ពព័ ត៌ មាន និ ្គបពព័ ន្ធ ប ទចចា ក ទទស។
បទពិ ទរាធន៍ 13ឆ្នែំ ជាមួ យនរឹ ្បទចចា ក វ ទ

ទោកមានតួ នាទី គ្រប់ គ្រ្គបតិ បតិ្តការផ្នែក IT និ ្គតរួតពិ និត្យទហោ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ IT

ទៅកនែថុ្ការជួ យសំរួល ទៅទគរៅបោ
្ត ញ និ ្្លិត្លទសវាកមមាសគមាប់ អាជី វកមមា
របស់ធនាគារ។ ទោកបានទទួលសញ្្ញបគតផ្នែកបទចចាកវ ិទយាពព័តមា
៌ នពី រាកលវ ិទយាលព័យ

Teknology Petronas ពីគបទទសមា៉ា ទេសថុីកថុ្ឆ្
នែ
នែ ំ2007។
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ការអនុវត្តនប៍ ្រក្រដោយនិរន្តរភាព

ដយើងរួមគ្ដនា �ើមបនា ភា
ី ពរីកចំដរីន

គណៈកម្នាធិការបគ្រ់បគង
ធនាគារ អ ទអច ប៊ី ឥណូ្ត ផៃោ

គណៈកម្ធ
នា កា
ិ របគ្រ់បគង
1.

Mr. Lim Loong Seng

គបធាន្រណៈកមាមាធិការគ្រប់គ្រ្

2.

Mr. Cheong Kim Soon

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

3.

Mr. Chua Thiam Yew

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

4.

Mr. Yong Ching San

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

5.

Mr. Mohamad Yussof Ahmad Sapari

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

6.

Mr. Aldrian Rizal Zahari

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

7.

Mr. Meung Samnang

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

គណៈកម្ធ
នា កា
ិ រឥណទាន
1.

Mr. Christopher Loh

គបធាន្រណៈកមាមាធិការគ្រប់គ្រ្

2.

Mr. Lim Loong Seng

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

3.

Mr. Cheong Kim Soon

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ

4.

Mr. Yong Ching San

សមាជិក្រណៈកមាមាធិការ
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របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានសេចក្តីរ ីករាយសូមដាក់បង្ហា ញរបាយការណ៍របស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

(ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”) សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016។

អំពធ
ី នាគារ

ទ្រព្យសកម្ម

ក្រុម ហ៊ុ ន បុត្រសម្ព័ ន្ធ ដែលត្រូវ បានកាន់ កា ប់ ទាំ ងស្រុងដ ោយធនាគារ

បា ន ចា ត់ វ ិធា ន កា រ ដែ ល មា ន មូ ល ដ្ឋា ន ស ម ស្រប ដ�ើ ម ្បី ប ញ្
ជា ក់ ថា

ធនាគារបានចុ ះ បញ្ជីពាណិ ជ្ជ ក ម្ម នៅថ្ងៃទី 0 9 ខែកក្ក ដា ឆ្នាំ 2 008គឺ ជា
RHB Bank Berhad ជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម នៅប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី។
ធនាគារ គឺ ជា ធនាគារពាណិ ជ្ជ ដែលកំ ពុងធ្វើ ប្រតិ ប ត្តិ កា រក្រោមច្បាប់
ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជនៃកម្ពុជា និ ងក្រោមបទប្បញ្ញ តិនៃធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារកណ្តា ល”)។

មុ នពេលរ�ៀបចំ របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់ ធនាគារ ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល

បណ្
ដា ទ្រព្យសកម្មទាំងឡាយ ក្រៅពីបំណុលដែលទំនងជាមិនអាចបង្វិល
មកវ ិញ នៅក្នុងប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្ម

ធម្មតា ទៅតាមតម្លៃនៅក្នុងបញ្ជី

គណនេយ្យរបស់ធនាគារ ត្រូវបានកត់ត្រាបន្ថយឱ្យនៅស្មើនឹងតម្លៃដែល
គិតថានឹងអាចទទួលស្គា ល់បានជាក់ស្ដែង។

គិ ត ត្រឹម កាលបរ ច្
ិ ឆេ ទ នៃរបាយការណ៍ នេះ និ ង ផ្អែ ក តាមការយល់ ដឹង

ដ៏ សុក្រឹតក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលពុំបានដឹងពី ហេតុការណ៍ណាមួ យដែលអាច

បណ្
ដា លឱ្យតម្លៃទ្រព្យសកម្មក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ និង

សកម្មភាពចមប្ ង

ធនាគារពុំត្រឹមត្រូវជាសារវន្ដទេ។

ប្រភេទ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលផ្សេងៗ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍

ធនាគារធ្វើ សកម្មភាពចម្បងក្នុងការផ្តល់សេវាធនាគារពាណិជ្ជជាច្រើ ន

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ត្រូវ បានបង្ហា ញនៅក្នុងរបាយការណ៍ លទ្ធ ផ លនៅល�ើ ទំ ព័ រ ទី 201។

ដ�ើមទុន

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31

ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ដ�ើមទុនដែលបានបង់របស់ធនាគារ
មានចំនួន 67.០០០.០០០ ដុល្លា រអាមេរ ិក (តម្លៃចារ ិក 1ដុល្លា រអាមេរ ិក

ក្នុងមួយភាគហ៊ុន)។ មិនមានការផ្លាស់ប្តូរភាគហ៊ុនក្នុងអំឡុងឆ្នាំនោះទេ។

នេះ មិនមាន ៖

ក. បន្ទុកណាមួយល�ើទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ ដែលបានក�ើត
ឡ�ើ ងដ ោយសារការដាក់ វា បញ្
ចា ំ សម្រាប់ កា រធានាបំ ណុ ល
របស់បុគ្គលណាម្នា ក់ឡ�ើយ ចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំមក និង

ខ. បំណុលយថាភាពណាមួយរបស់ធនាគារដែលបានក�ើតឡ�ើង

ចាប់តាង
ំ ពីដណា
ំ
ច់ឆ្នាម
ំ ក ក្រៅពីបណ
ំ ុ លផ្សេងៗ នៅក្នុងដំណ�ើរ
ការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ធនាគារនោះទេ។

សំវធា
ិ នធន

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពុំមានបំណុលយថាភាព ឬបំណុល

ក្រៅពីអវីដែ
្ លបានលាតត្រដាងក្នុងរបាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុនេះទេ។

ឱ្យសងក្នុងរយៈពេល១២ខែ បន្ទា ប់ពីដំណាច់ឆ្នាំដែលនឹង ឬអាចនឹងមាន

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងឥណទានសង្សយ
័

កិច្ចរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃដល់ពេលកំណត់សងនោះទេ។

ិ នការដែលមានមូ ល ដ្ឋា នសមស្រប ពាក់ ព័ ន្ធ ទ ៅនឹងការ
បានចាត់ វ ធា

ការប្រែប្រួលកាលៈទេសៈ

ិ នធន
ក្នុងអំ ឡុងឆ្នាំនេះមិ នមានបម្រែបម្រួលជាសារវន្តក្នុងគណនី សំវធា

មុ នពេលរ�ៀបចំ របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់ ធនាគារ ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល

ិ នធន
ជម្រះបុរេប្រទាន និ ងឥណទានអាក្រក់ ចេញពី បញ្ជី ឬការធ�ើ្វសំវធា

បុរេប្រទាន និងឥណទានសង្ស័យ ហ�ើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជ�ឿជាក់ថា

ផ្សេងៗរបស់ធនាគារ បានក្លា យជាការបង្ខំ ឱ្យសង ឬអាចនឹងត្រូវទាមទារ
ផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ដដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងការបំពេញកាតព្វ

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនបានដឹង

ពីកាលៈទេសៈណាមួយដែលមិនបានវែកញែកនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ

រាល់ បុរេប្រទាន និ ង ឥណទានអាក្រក់ ទាំ ង អស់ ដែ លបានដឹងត្រូវ បាន

ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ

បុរេប្រទាននិងឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ។

សារវន្ដនោះទេ។

គិ ត ត្រឹម កាលបរ ចេ្ឆ
ិ ទនៃរបាយការណ៍ នេះ និ ង ផ្អែ ក តាមការយល់ ដឹង

ប្រតិបត្កា
ដិ រមិនប្រក្រតី

ិ នធនសម្រាប់ បុរេប្រទាន និ ង ឥណទានអាក្រក់ និ ង សង្ស័យ
នៃសំ វ ធា

ដំណាច់ឆ្នាំនេះ មិនបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ដពីខ្ទង់គណនី

ជម្រះចេញពីបញ្ជី និងបានកត់ត្រាសំវ ិធានធនយ៉ា ងពេញលេញ សម្រាប់

ដែលអាចបណ្
ដា លឱ្យចំនួនទឹក

ប្រាក់ដែលបានបង្ហា ញក្នុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានភាពមិនត្រឹមត្រូវជា

ដ៏សុក្រឹតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុបា
ំ នដឹងពី ហេតុការណ៍ណាមួយដែលនាំឲ្យចន
ំ ន
ួ

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារសម្រាប់

ក្នុងរបាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វត្ថុ របស់ ធ នាគារ មានតមៃ្លមិ នគ្រប់ គ្រាន់ ជា

ប្រតិបត្ដិការឬព្រឹត្ដិការណ៍មិនប្រក្រតីណាមួយឡ�ើយ។

សារវន្តនោះទេ។
ទំព័រ:

182

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

ប្រតិ្រត្កា
ិ រមិនប្របកតី (ត)

តាមទោបល់របស់គករុមគបរឹកសាភិបាល ទៅចទនាលៃះទពលរវា្ដំោច់ឆ្នែទំ នះ
រហូតមកទល់នរឹ្កាលបរ ិទចឆេទផនរបាយការណ៍ទនះ

មិនមានខទៃ្់្រណនី

គបតិបតដាិការ ឬ គពរឹតិកា
ដា រណ៍ខថុសគបគកតីោមួយផដលអាចជះឥទ្ធិពលជា
រារវនដាដល់លទ្ធ្លហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ

ទនះគតរូវបានទធ្ើទេើ្ទនាះទទ។

កនែថុ្ឆ្នែំផដលរបាយការណ៍

សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល ផដលទៅបទគមើការកនែថុ្អំេថុ្ឆ្នែំ រហូតដល់

កាលបរ ិទចឆេទផនរបាយការណ៍ទនះមានរាយនាមដូចខា្ទគកាម ៖
Ong Seng Pheow

គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល

Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Chulapong Yukate

សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Dato’ Khairussaleh Ramli

សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Christopher Loh

សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Lim Loong Seng

សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល
គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល

(បានោផល្ពី តំផណ្ទៅផថ្ងទី20
Foo San Kan

Leong Yeng Kit

ផខធនែូ ឆ្នែ2
ំ 016)

សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

ការគបរុ្ គបយព័ តនែ គពមទាំ ្ អនថុ វ តដា តា មទគាលការណ៍ ទាំ ្ ទនះ
ឱ្យមានស្្គតភាព។

អនថុទោមទៅតាមស្ត្់ោរ្រណទនយ្យកម្ជា
ថុ និ្តាមទគាលការណ៍

ផណនាំរបស់ធនាគារជាតិ ផនកម្ថុជា ទហើយគបសិនទបើមានការ
គបាសចាកោមួយ កនែថុ្ការបងា្ហញឱ្យមានភាពគតរឹមគតរូវគករុម
គបរឹកសាភិបាលគបតិបត្តិគតរូវគបាកដថ្ ការគបាសចាកទាំ្ទនាះ
គតរូវបានបងា្ហញ ពន្យល់ និ្កំណត់បរ ិមាណឱ្យបានគតរឹមគតរូវ
ទៅកនែថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

3. រកសាទថុកកំណត់គតា្រណទនយ្យឱ្យបានគ្រប់គគាន់ និ្គបពព័នគ្ធ តរួត
ពិនិត្យផ្ទៃកថុនែ្គបកបទោយគបសិទ្ធភាព។

4. ទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទោយផ្្អកទលើមូលោ្ឋននិរនដាភាព

ផនដំទណើរការអាជីវកមមា ទលើកផល្ផតមានករណីសនមាតោ៉ា ្
សមស្សបថ្ធនាគារ

នរឹ្មិនអាចបនដាកិចចាគបតិបតដាិការអាជីវ

កមមាទៅទពលអនា្រតដ៏ខីលៃ និ្

5. គ្រប់គ្រ្ និ្ដរឹកនាំធនាគារឲ្យមានគបសិទ្ធភាពតាមរយៈការ
សទគមចចិតជា
្ត រារវន្តទា្
ំ អស់ផដលជះឥទ្ធព
ិ លដល់ គបតិបតដាកា
ិ រ
និ ្ លទ្ធ្ លរបស់ ធ នាគារ ទហើ យគតរូវធានាថ្ ្លប៉ា ះ ពាល់

ទាំ្ទនាះគតរូវបានៃលៃះបញ្
ចា ្
ំ ោ៉ា ្គតរឹមគតរូវទៅកនែ្របាយការណ
៍
ថុ
ថុ

ហិរញ្ញ វត្ថុ។

គករុមគបរឹកសាភិបាលអះអា្ថ្ ធនាគារបានអនថុវតដាតាមតគមរូវការខា្ទលើក្

សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

ការអនុមត
័ ររាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ផខធនែូ ឆ្នែ2
ំ 016)

ផខធនែូ ឆ្នែ2
ំ 016)

សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

(បានោផល្ពី តំផណ្ទៅផថ្ងទី27
ផខមករា ឆ្នែ2
ំ 016)
U Chen Hock

ិ ចយ
ការវនិ
ព័ឆេ និ្ការបា៉ា នគ់ បមាណោ៉ា្សមទហតថុ្ល និ្គបកបទោយ

(បានោផល្ពី តំផណ្ទៅផថ្ងទី20

(បានោផល្ពី តំផណ្ទៅផថ្ងទី20
Choong Tuck Onn

1. អនថុ វតដាទគាលការណ៍្រណទនយ្យសមស្សប ផដលគាំគទទោយ

2. អនថុ វតដា តា មតគមរូវ ការកនែថុ ្ការោតគតោ្ពព័ ត៌ មាន ទោយ

បកុមប្រឹកសា
នា ភិរាល

Tuan Haji Khairuddin Ahmad

កនែថុ្ការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាំ្ទនះ គករុមគបរឹកសាភិបាលគតរូវ ៖

សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

(បានោផល្ពី តំផណ្ទៅផថ្ងទី27
ផខមករា ឆ្នែ2
ំ 016)

នថុ្ការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

គករុមគបរឹកសាភិ បាលសូមធានាអះអា្ថ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ គពមទាំ្

កំណត់សមា្គល់ទា្
ំ ឡាយផដលភាជាប់មកជាមួយ បានបងា្ហញោ៉ា ្គតរឹមគតរូវ

នូ វគ្រប់ ទិដ្ឋភាពជារារវន្តទាំ្អស់ ផនរា្នភាពហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់ ធនាគារ
្រិ តគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែំ2016 និ ្លទ្ធ្លហិ រញ្ញ វត្ថុ គពមទាំ ្លំ ហូរ
រាច់ គបាក់ របស់ ធនាគារសគមាប់ ដំោច់ ឆ្នែំ ទោយអនថុ ទោមទៅតាម

ស្ត្់ោរ្រណទនយ្យ កម្ថុជា និ្ទគាលការណ៍ផណនាំរបស់ធនាគារជាតិ
ផនកម្ថុជា។
ចថុះហត្ទលខាទោយទោ្ទៅតាមទសចក្តស
ី ទគមចរបស់គករុមគបរឹកសាភិបាល។

ការទទួលេុសបតរូវរ្រស់បកុមប្រឹកសា
នា ភិរាលដលើររាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

គករុមគបរឹកសាភិបាលទទួលខថុសគតរូវកនែថុ្ការបញ្
ជា ក់ថ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គតរូវបានទរៀបចំ ទេើ ្ និ ្បានបងា្ហញគតរឹមគតរូវនូ វគ្រប់ ទិដ្ឋភាពជារារវនដា

ទាំ្អស់ ផនរា្នភាពហិរញ្ញវត្របស់
ធនាគារ ្រិតគតរឹមផថ្ងទ3
ី 1 ផខធនែូ ឆ្នែ2
ំ 016
ថុ
គពមទាំ្លទ្ធ្លហិរញ្ញ វត្ថុ និ្លំហូររាច់គបាក់របស់ធនាគារសគមាប់

ដំោច់ឆ្នែំ។

Ong Seng Pheow

គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល

កាលបរ ិទចឆេទ៖ ផថ្ងទី17 ផខកថុមៈភា ឆ្នែ2
ំ 017
ទំពព័រ:

183

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ
ជូនភាគទុនក
ិ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្ឆតូ ៃណា
មតិយោបល់របស់យ�ង
ើ ខ្ញុំ

មតិយោបល់របស់យ�ង
ើ ខច
្ញុំ ពោ
ំ ះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណ្តូឆៃណា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”) បង្ហា ញត្រឹមត្រូវនូវគ្រប់ទិដភា
្ឋ ពជា

ត៌មានទាំងនោះទេ។

តាមមតិយោបល់យ�ង
ើ ខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី

សារវន្តទាង
ំ អស់អព
ំ ស្ថា
ី នភាពហិរញ្ញវត្របស់
ធនាគារ គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ
ថុ

ំ
ច់ឆ្នាំ
ឆ្នា2ំ 016 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលំហរូ សាច់ប្រាក់សម្រាប់ដណា
ដោយអនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ រគណនេយ្យកម្ជា
ពុ និងគោលការណ៍ណែនាំ

របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារកណ្តា ល”)

របាយការណ៍ដែលយ�ើងខ្ញុំបានធ្វស
ើ វនកម្ម

ក�ើតចេញពីពត
័ មា
៌ នផ្សេងៗទាំងនេះ យ�ើង

រាយការណ៍ចំពោះបញ្
ហានេះទេ។

• កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងសេចក្តីសង្ខេបគោល

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រង

• របាយការណ៍លំហរូ សាច់ប្រាក់សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ និង
ការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ

យ�ើងខបា
្ញុំ នធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ រអន្តរជាតិសព
្តី ស
ី វន

កម្មនៃកម្ជា
់ រ សវនកម្ម”)។ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ង
ើ
ពុ (ហៅកាត់ថា“ស្តងដា
ខ្ញុំដែលអនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ រទាំងនោះ
ត្រូវបានពណ៌នាបន្ថែមទ�ៀត
“ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករក្នុងការធ្វើសវនកម្មល�ើ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្”ថុ នៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់យ�ង
ើ ខ។
្ញុំ

យ�ើ ងខ្ញុំជ�ឿជាក់ ថាភស្តុតាងសវនកម្មដែលយ�ើ ងខ្ញុំបានទទួ ល មានភាព
គ្រប់គ្រាន់ និងសមហេតុផល ដ�ើម្បីធ្វើជា មូលដ្ឋា នសម្រាប់ការបញ្ចេ ញមតិ
យោបល់របស់យ�ង
ើ ខ។
្ញុំ

ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារ

ជាតិ នៃកម្ជា
់ រគណនេយ្យកម្ជា
និងទទួលខស
ុ ត្រូវល�ើការត្រួត
ពុ និងស្តងដា
ពុ

ពិនត
ិ ្យ ផ្ទៃក្នុងដែលគណៈគ្រប់គ្រងកំណត់ថាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យច�ៀសផុតពីការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្ត ដែលបណ្តោ ល

មកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហល
ុ ឆ្គងផ្សេងៗ។

ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវកងការ
្នុ
វាយតម្លៃអព
ំ ល
ី ទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបន្តនរិ ន្តភាពអាជីវកម្ម ការលាត
ត្រដាងព៌ត័មានដែលពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាបញ្
ហាផ្សេងៗដែលទាក់ទិនទៅ នឹង

ល�ើកលែងតែគណៈគ្រប់គ្រងគ្រោងនឹងបិទអាជីវកម្ម របស់ធនាគារ ឬបញ្ឈប់

យ�ើងខមា
្ញុំ នឯករាជ្យពីធនាគារ ដែលអនុលោមទៅតាមក្រមសីលធ៌មសម្រាប់

ិ ជា ជី វៈដែលចេញផ្សាយដោយក្រុម ប្រឹក្ សាស្ត ង់ ដារ
គណនេយ្យករវ ជ្

ក្រមសីលធ៌មអន្តរជាតិ (ហៅកាត់ថា “ក្រមសីលធ៌មអន្តរជាតិ”) និងអនុលោម
សីលធ៌មរបស់វ ិទ្យាស្ថា នគណនេយ្យករជំនាញ

និងសវនករ

កម្ជា
្ញុំ នបំពេញកាតពក
្វ ច
ិ ្ច ក្នុងការទទួល
ពុ (ហៅកាត់ថា “វគសក”)។ យ�ើងខបា
ខុសត្រូវផ្នែកក្រមសីលធ៌មផ្សេងៗទ�ៀតដែលកំណត់ដោយក្រម សីលធ៌ម
អន្តរជាតិ និង “វគសក”។

ព័តមា
៌ នផ្សេងៗ

គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវចំពោះព័តមា
៌ នផ្សេងៗ។ ព័តមា
៌ នផ្សេងៗ រួមមាន

ឧបសម្ព័នដែ
្ធ លជាតម្រូវការរបស់ធនាគារកណ្តា ល ប៉ុន្តែឧបសម្ព័នទា
្ធ ងនេ
ំ
ះ

មិនមែនជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងរបាយការណ៍សវនកររបស់
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ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

និងបង្ហា ញរបាយការណ៍នោះ

និរន្តភាព អាជីវកម្ម ដោយប្រើមល
ូ ដ្ឋា នគណនេយ្យសម្រាប់នរិ ន្តភាពអាជីវកម្ម

ឯករាជយ្

យ�ើងខ្ញុំទេ។

កិចច
្ច ពំ ោះរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

និងអក
្ន ដែលទទួលបន្ក
ទុ ល�ើអភិបាល

គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរ�ៀបចំ

មូលដ្ន
ឋា នៃមតិយោបល់របស់យ�ង
ើ ខ្ញុំ

ទៅតាមក្រម

ប្រសិនប�ើយ�ង
ើ ខស
្ញុំ ន្និដ្ឋា នថា

ខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ពីអង្គហេតុនៃកំហស
ុ ឆ្គងទាំងនោះ។ យ�ើងខម
្ញុំ ន
ិ មានអ្វីត្រូវ

• របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធនសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ

នៅក្នុងកថាខណ្ឌ

មានភាពផ្ទុយគ្នា ជាសារវន្តពី

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬផ្ទុយពីការយល់ដឹងរបស់យ�ង
ើ ខផ្ញុំ ្ក
អែ ល�ើលទ្ធផល
នៃការធ្វើសវនកម្ម ឬមានការរាយការណ៍ពី កំហស
ុ ឆ្គងជាសារវន្តដែលបាន

មានកំហស
ុ ឆ្គងជាសារវន្តដែល

• របាយការណ៍លទ្ធផលសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ

យ�ើ

ងខទ
្ញុំ ទួលខុសត្រូវក្នុងការអានព័តមា
៌ នផ្សេងៗដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ ដ�ើ

ម្បីពចា
ិ រណាថាត�ើពត
័ មា
៌ នផ្សេងៗទាំងនោះ

ផ្អែកទៅល�ើការងារដែលយ�ើងខបា
្ញុំ នបំពេញ

•តារាងតុល្យការគិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016

ទំព័រ:

ទាក់ទងនឹងការធ្វើសវនកម្មរបស់យ�ង
ើ ខទ្ញុំ ៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក�ើតឡ�ើងឬទេ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ រួមមាន៖

ពបា
ុំ នគ្របដណ្តប់

ទៅល�ើពត
័ មា
៌ នផ្សេងៗនោះទេ ហ�ើយយ�ើងខម
្ញុំ ន
ិ ធ្វើការធានាអះអាងចំពោះព័

ប្រតិបតិកា
្ត រ ដោយមិនមានជម្រើសណាផ្សេងប្រកបដោយភាពប្រាកដប្រជា
ណាមួយ។

អ្នកដែលទទួលបនកល�ើ
អភិបាលកិច្ច ត្រូវមានការទទួលខស
ុ ត្រូវក្នុងការត្រួត
្ទុ
ពិនត
ិ ្យដំណ�ើរការនៃការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្របស់
ធនាគារ។
ថុ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ កង
្នុ ការធ្វស
ើ វនកម្មល�រើ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

គោលបំណងរបស់យ�ង
ើ ខ្ញុំ គឺស្វែងរកអំណះអំណាងដែលសមហេតុផល ថា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលពុំមានការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្តដែល

បណ្តា លមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហស
ុ ឆ្គងផ្សេងៗ និងចេញរបាយការណ៍សវ

នកម្មដែលមានមតិយោបល់របស់យ�ង
ើ ខ។
្ញុំ
ការអះអាងដែលសមហេតុផល

គឺជាការអះអាងក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការធានាថាសវនកម្មដែល
បានធ្វើឡ�ងដ
ើ ោយអនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ រសវនកម្ម តែងតែរកឃ�ើញជា

និចន
្ច ូវការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្តដែលបានក�ើតឡ�ើងនោះទេ។

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

ការទទួលេុសបតរូវរ្រស់សវនករ
(ត)

កនែង
ថុ ការដធវស
ើ វនកម្មដលើររាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ការរាយការណ៍ខថុសអាចទកើតទេើ្ពីការផកលៃ្បនលៃំ ឬកំហស
ថុ ៃ្គ្ទហើយវាគតរូវ

បានចាត់ ទថុកថ្មានលកខេ ណៈជារារវន្ត គបសិ ន ទបើ ការរាយការណ៍ ខថុ ស
នីមួយៗ

ឬការរាយការណ៍ខថុសសរថុប

អាចគតរូវបានរ ំពរឹ្ថ្វាជះឥទ្ធិពល

ទលើ មូលោ្ឋនផនការសទគមចចិ ត្តផ្នែកទសដ្ឋកិចចារបស់ អនែកទគបើ គបាស់ របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំ្ទនះ។

ផ្នែកមួយផនការទធ្ស
ើ វនកមមាផដលអនថុទោមទៅតាមស្ត្ោ
់ រសវនកមមា តគមរូវ

ិ ិ ចព័ឆេយគបកបទោយវ ិជាជាជី វៈ និ ្រកសាការវ ិនិ ចព័ឆេយ
ឲ្យទយើ្ខញាំថុ ទគបើ គបាស់ការវន

ិ ជា ជី វៈកនែថុ្ទពលបំ ទពញការងារសវនកមមារបស់ ទយើ ្ខញាំថុ
ផដលមានជំ នាញវជា
ទហើយទយើ្ខញាំថុ៖

• កំណត់ និ្វាយតផមលៃហានិភព័យផនភាពខថុសជារារវន្តផនរបាយការណ៍

ចំទពាះការោតគតោ្ពព័តមា
៌ នទៅកនែ្
នទបើ
ថុ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ឬគបសិ
ថុ
ការោតគតោ្ទនាះទៅមិ ន ទាន់ គ្រប់ គគាន់ ទទៀតទយើ ្ខញាំថុ គតរូវទធ្ើកា រ

ផកផគប មតិទោបល់របស់ទយើ្ខញាំថុ។ ទសចក្តីសននែិោ្ឋនសរថុបរបស់ ទយើ្ខញាំថុ
អាស្សព័យទៅទលើភស្តតា្
សវនកមមាផដលទយើ្ខញាទ
ំថុ ទួលបានរហូតដល់ផថ្ងចះថុ
ថុ
ហត្ទលខាទលើរបាយការណ៍សវនកមមាទនះ។

ទទាះជាោ៉ា ្ោក៏ ទ ោយ គពរឹតិ្ត កា រណ៍ ឬលកខេ ខ ណ្ នានាកនែថុ ្ទពល
អនា្រត អាចបោ
្ត លឲ្យធនាគារឈប់បន្តនិរន្តភាពអាជីវកមមា។
• វាយតផមលៃការបងា្ហញទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និ្ខលៃរឹមរារកនែថុ្របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ រាប់ទា្
ំ ការោតគតោ្ពព័ត៌មានទ្្ស្ៗ និ្កំណត់ថ្របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបងា្ហញពីគបតិបត្តិការ និ្គពរឹតិកា
្ត រណ៍ជាក់ផស្ត្ ផដល

អាចទធ្ើឲ្យមានការបងា្ហញគតរឹមគតរូវ។

ផកលៃ្បនលៃំ ឬកំហស
ថុ ៃ្គ្្្ស្ៗ

ទយើ្ខញាបា
ំថុ នរាយការណ៍ជូនអនែកផដលទទួលបនទៃកអភិ
បាលកិចន
ចា វូ បញ្
្ហ ទ្្ស្ៗ
ថុ

ហានិភព័យ ទាំ្ទនាះ និ្ផស្្រកភស្តថុតា្សវនកមមាគ្រប់គគាន់និ្សម
ស្សប ទដើម្បីទធ្ើជាមូលោ្ឋនសគមាប់ការបទញចាញមតិទោបល់របស់ទយើ្

រួ ម ទាំ ្ រាយការណ៍ ពី ភាពខ្ ះ ខាតជារារវន្ត កថុនែ ្ការគ្រប់ គ្រ្ផ្ទៃ កថុនែ ្

ហិរញ្ញវត្ថុ ផដលអាចបោ
្ត លមកពីការ

ទោយតាក់ផត្នីតិវ ិធីសវនកមមា និ្ទធ្ើសវនកមមាទដើម្បីទៃលៃើយតបទៅនរឹ្

ខញាំថុ។ ហានិភព័យផដលបោ
្ត លមកពីការរកមិនទ�ើញកំហស
ថុ ជារារវន្តពី
ការផកលៃ្បនលៃំ វាមានទំ ហំធំជា្ហានិ ភព័យផដលបោ
្ត លមកពី កំហថុស

ៃ្គ្អទចតនា។ ការផកលៃ្បនលៃំរម
ួ មាន ការសម្រំនិត ការផកលៃ្បនលៃំឯករារ

ដូចជា ទំហកា
ំ រងារ និ្ទពលទវោសវនកមមា គពមទាំ្បញ្
្ហ សវនកមមាសខា
ំ ន់ៗ
ផដលទយើ្ ខញាបា
ំថុ នរកទ�ើញកនែ្ការទធ្
ស
ើ វនកមមារបស់ទយើ្ខញាំថុ។
ថុ

ជ. គករុមហ៊ន
ថុ PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

ការលថុបបំបាត់ទោយទចតនា ការបងា្ហញខថុស ឬការរ ំល្នូវគបពព័នគ្ធ តរួត
ពិនិត្យផ្ទៃកថុ្។
នែ

• ផស្្យល់អំពីគបពព័នគ្ធ តរួតពិនិត្យផ្ទៃកថុនែ្ផដលពាក់ពព័នទ្ធ ៅនរឹ្សវនកមមា
ិ ី សវនកមមាផដលសមស្សបទៅតាមកាលៈទទសៈ
ទដើ ម្បីតាក់ ផត្នី តិវធ

ឡា្ ហថុី

គបពព័នគ្ធ តរួតពិនិត្យផ្ទៃកថុ្របស់
នែ
ធនាគារទទ។

រាជធានីភទំនែ ពញ គពះរាជាោចគកកម្ជា
ថុ

ប៉ាថុ ផ ន្ត មិ ន បទញចា ញមតិ ទ ោបល់ រ បស់ ទ យើ ្ ខញាំថុ ទៅទលើ គបសិ ទ្ធ ភា ពផន

• វា យ ត ផ មលៃ អំ ពី ភា ព ស ម ស្សប ផ ន ទ គា ល កា រ ណ៍ ្រ ណ ទ ន យ ្យ ផ ដ ល
បានទគបើគបាស់

កាលបរ ិទចឆេទ៖ ផថ្ងទ2
ី 7 ផខកថុមៈភា ឆ្នែ2
ំ 017

ភាពសមទហតថុ្លផនការបា៉ា ន់រាមាន្រណទនយ្យ

និ្ការោតគតោ្ពាក់ពព័ន្ធ ផដល្រណៈគ្រប់គ្រ្បានទធ្ើទេើ្។

• សននែិោ្ឋនទលើភាពសមស្សបផនការទគបើគបាស់មូលោ្ឋន្រណទនយ្យនិរន្ត

ភាពអាជីវកមមារបស់្រណៈគ្រប់គ្រ្អាស្សព័យ ទៅទលើភស្តតា្សវនកមមា
ថុ

ផដលទយើ្ខញាំថុទទួលបាន

ថ្ទតើវាមានភាពមិនចបាស់ោស់ជារារវន្ត

ផដលបានទកើតទេើ្កគមិតោពាក់ពន
ព័ ទ្ធ ៅនរឹ្គពរឹតកា
ិ្ត រណ៍ឬលកខេខណ្

នានា អាចបោ
្ត លឲ្យមានការស្្សព័ យ ជាដថុំ កំភួន ទៅ ទលើ ល ទ្ធភាព

របស់ធនាគារកនែថុ្ការបន្តនិរន្តភាពអាជីវកមមារបស់ខួនផដរឬទទ។
លៃ
គបសិន
ទបើទយើ្ខញាំថុសននែិោ្ឋនថ្វាមាន ភាពមិនចបាស់ោស់ជារារវន្តបានទកើត

ទេើ្ ទនាះទយើ ្ ខញាំថុ គតរូវ ទធ្ើ កា របងា្ហ ញទៅកនែថុ ្របាយការណ៍ សវនកមមា
ទដើ ម ្បី ទា ញចំ ោ ប់ អា រមមា ណ៍ អនែ ក ទគបើ គបាស់ រ បាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ

ទំពព័រ:

185

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

សេចក្តីផ្ម
ើត

អនុលោមទៅតាមប្រការ២៥ នៃប្រកាស ធ-7-010-172 ប្រ.ក ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ ចុះថ្ងៃទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ

2010 និងលិខិតលេខ ធ-7-015-161 សជណ ចុះថ្ងៃទី 03 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2015 តម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរ�ៀបចំនូវ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

របាយការណ៍ខាងក្រោមត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ើងទៅតាមសេចក្តីណែនាំ ដែលបានចែងក្នុងប្រកាសស្តី ពី ការត្រួតពិ និត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និ ង
ហិរញ្ញវត្៖សេចក្តីណែនាំ
សម្រាប់ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាស
ំ ព
្តី រី ចនាសម្ន
ព័ ្ធ និងប្រសិទភា
្ធ ពនៃការត្រួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្”។
ថុ
ថុ

ការទទួលខុសត្រូវ

ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលបានទទួ លស្គា ល់ នូវទំ នួលខុសត្រូវជារួមទៅល�ើ ការបង្ើកតប្រព័ន្ធគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យនិ ងការត្រួតពិ និត្យផ្ទៃក្នុងដី ប្រស�ើរមួ យសម្រាប់

វាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួន។ ប្រព័ន្ធនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដោយយោងទៅតាមកម្រិតហានិភ័យដែលធនាគារអាចទទួល
យកបាន និងកម្រិតហានិភ័យដែលអាចទ្រាំទ្របានដែលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជ�ៀសជាងការលុបចោលហានិភ័យទាំងស្រុង ក្នុងការសម្រេច

ឲ្យបាននូវគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។

ដូច្នេះប្រព័ន្ធនេះអាចត្រឹមតែផ្តល់អំណះអំណាងសមហេតុផលប៉ុណ្ណោះ

ចំពោះកំហុសឆ្គងជាសារវ ័ន្ត ការបាត់បង់ ឬការឆបោកឡ�ើយ។

ប៉ុន្តែពុំអាចធានាបានទាំងស្រុង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង និងគណកម្មការសវនកម្ម ដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទទួលខុសត្រូវល�ើការត្រួត

ពិនិត្យបឋម និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។

គណៈគ្រប់គ្រងក៏មានតួនាទីក្នុងការជួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយ និងដំណ�ើរការនានារបស់ធនាគារល�ើការកំណត់ ការវាយតម្លៃ

ការគ្រប់គ្រង និងការរាយការណ៍ពី ហានិភ័យ ព្រមទាំងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង តាមរយៈការចាត់វ ិធានការកែតម្រូវឲ្យបានសមស្របនិង

ទាន់ពេលវេលា ក៏ដូចជាផ្តល់ការធានាអះអាងទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថា រាល់ដំណ�ើរការទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្ត។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

បានទទួលការធានាអះអាងពីនាយកគ្រប់គ្រង និងប្រធានគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ថា ប្រព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និងការត្រួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃក្នុងត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់

និងមានប្រសិទ្ធភាព នៅគ្រប់ផ្នែកសំខាន់ៗទាំងអស់ តាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និងការត្រួតពិនត
ិ យ្ ផ្ធៃកង
្នុ
•

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រប់ផ្នែករបស់ធនាគារ និងជាទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកគ្រប់រប
ូ ផងដែរ។ ធនាគារបាន

ដាក់ចេញជាស្រេចនូវគោលការណ៏ជាក់លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ដែលត្រូវបានអនុមត
័ ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីកណ
ំ ត់វាយតម្លៃ គ្រប់គ្រង

និ ងរាយការណ៏នូ វហានិ ភ័យចម្បងៗដែលត្រូវបានជូ បប្រទះដោយធនាគារដែលអាចធ្វើ ឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រេចគោលដៅអាជី វកម្មរបស់
ធនាគារ។

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារគឺដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា

មានដំណ�ើរការជាបន្តបន្ទា ប់ដ៍មានប្រសិទ្ធភាពមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងហានិ

ភ័យក្នុងធនាគារទាំងមូល។ ដំណ�ើរការនេះគឺត្រូវបានត្រូតពិនិត្យយ៉ា ងទ�ៀងទាត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តាមរយៈគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិ

ភ័យ ដែលធ្វើការត្រូតពិនិត្យបន្ថែមទ�ៀតទៅល�ើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យដល់ធនាគារ ដ�ើម្បីធានាឲ្យបានថា ដំណ�ើរការក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិ

ភ័យរបស់ធនាគារមានលក្ខណៈល្អប្រស�ើរ និងមានប្រសិទ្ធភាព។

តាមរយៈមុខងារបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបង�ើ្កតនូវកម្រិតហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាន និងកម្រិតហានិ

ភ័យដែលអាចទ្រាំទ្របានសម្រាប់ធនាគារ និងស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ។ កម្រិតហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាន និងកម្រិតហានិភ័យដែលអាច ទ្រាំទ្រ

បានត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ា ងទ�ៀងទាត់ដោយគណៈគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តពាណិជ្ជកម្ម និងស្របតាម

យុទសា
្ធ ស្ត្រអាជីវកមរ្ម បស់ Group។ ជារ�ៀងរាល់ត្រីមាស របាយការណ៏ពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារដោយរួមមានរង្វា ស់រង្វា ល់ហានិភ័យ

និ ងតារាងកម្រិតហានិ ភ័យដែលអាចទ្រាំទ្របានត្រូវបានល�ើកបង្ហា ញទៅក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលសម្រាប់ ផ្ដល់ជាព័ត៌មានការពិ ភាក្សា និងការធ្វើសេចក្តី
សម្រេច ប្រសិនប�ើចាំបាច់។

ទំព័រ:

186

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

•

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ (ត)

ិ ទៅល�ើ ទ ស្សនៈ
	គណៈកម្ម កា រគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ ក៍ បា នជួ យ ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បាលក្នុងការត្រួត ពិ និត ្យឡ�ើ ងវញ

រចនាសម្ព័ន្ធ គោលនយោបាយ

និងបែបផែនគំរនៃ
ូ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទូទៅរបស់ធនាគារ។ ក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងការទំទួលខុសត្រូវ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវ
បានជួយជ្រោមជ្រែងដោយផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រសិទភា
្ធ ពនៃប្រព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភ័យជាបន្តបន្ទា ប់។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្តលឲ
់ ្យនូវឯករាជ្យភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ ទៅល�ើសកមភា
្ម ពពាណិជក
្ជ ម្ម និងការអនុវត្តនូវរចនាសម្ព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់
ិ៍ ្ត
Group ដ�ើម្បីថែរក្សានិងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារ ដោយទប់ស្កា ត់និងកាត់បន្ថយនូវការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការបាត់បង់កេរឈ្
មោះ
របស់ធនាគារផងដែរ។ តួនាទីរបស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ រួមមានការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងរចនាសម្ន
ព័ ហា
្ធ និភយ
័ របស់ធនាគារ ការត្រូតពិនត
ិ ្យ

និងការវាស់វែងហានិភ័យប្រចាំថ្ងៃ

ការផ្តល់ឲ្យនូវការវ ិភាគហានិភ័យឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជូនគណៈគ្រប់គ្រងធានាឲ្យបាននូវការគោរពទៅតាម

ិ គល�ើ កា អនុ វ ត្ត ន៍
បទបញ្ញា ត្តិដែលតម្រូវ ឲ្យរាយការណ៏ ពី ហា និ ភ័ យ ការត្រួត ពិ និ ត ្យល�ើ កា រវាយតំ លៃ ហានិ ភ័ យ ឥណទានរបស់ Group និ ង វ ភា
រចនាសម្ព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់សហគ្រាសដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ និងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏រ ឹងម៉ាំ ។

	ដោយគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ និងការអនុវត្តន៍គំរក
ូ ្នុងវ ិស័យនេះ ធនាគារប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍នៃការចាត់ទុកការគ្រប់គ្រងហានិ

ភ័យ ជាការទទួលខុសត្រូវស្នូលរបស់ផ្នែកអាជីវកម្ម និងផ្នែកប្រតិបត្តិការនីមួយៗ។ ជំហរនេះត្រូវបានបញ្
ជា ក់យ៉ាងច្បាស់ និងចងក្រងទុកជាឯកសារ
នៅក្នុងរចនាសម្ព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

	ដ�ើម្បីគាំទ្រនិងល�ើកកមស
្ព ់គណនេយ្យភាព

និងកម្មសិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

រចនាសម្ព័នស
្ធ វ័យ
្ រង្វា យតម្លៃល�ើការត្រួតពិនិត្យនិង

ហានិភ័យមួយ ត្រូវបានអនុវត្តនៅគ្រប់ផ្នែកប្រតិបត្តិការ សំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ផ្នែកទាំងនេះ

ត្រូវបានតម្រូវឲ្យកំណត់ និងកត់ត្រាទុកជាឯកសារនូវការត្រួតពិនិត្យ និងដំណ�ើរការនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដែលក�ើតមានឡ�ើងពីសកមភា
្ម ព

អាជីវកម្មនានា ក៏ដូចជាវាយតម្លៃប្រសិទភា
្ធ ពនៃការគ្រប់គ្រង

និងកាត់បន្ថយយ៉ា ងត្រឹមត្រូវ។
•

ហានិភ័យ ដ�ើម្បីធានាឲ្យប្រាកដថាហានិភ័យដែលបានកំណត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រង

ប្រព័នត្
្ធ ត
រួ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទៃកង
្នុ

	ប្រព័នត្
្ធ រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារដែលរួមមាន គោលនយោបាយ នីតិវ ិធី ដំណ�ើរការ រចនា សម្ព័នគ្ធ ្រប់គ្រង ភារកិច្ច និងផ្នែកត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗ
ទ�ៀតត្រូវបានអនុវត្តដ�ើម្បីធានាឲ្យបាននូវការសម្រេចគោលដៅរបស់ធនាគារប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព

និងប្រសិទផ
្ធ លប្រតិបត្តិការរបាយការណ៏

ហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចជ�ឿទុកចិត្តបាន និងការអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយផ្សេងៗទ�ៀត។

សកម្មភាព និងបរិយាកាសត្រួតពិនត
ិ យ្
•

រចនាសម្ន
ព័ គ្រប
្ធ គ្រ
់ ង

ធនាគារមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ ដោយមានការកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់នូវគណនេយ្យភាព និងភាពទំនួលខុសត្រូវ និងបណ្តា ញនៃ

ការរាយការណ៏។ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារផ្តល់ឲ្យយ�ើងនូវគោលការណ៏ជាមូលដ្ឋា ន សម្រាប់ជាជំនួយដល់ប្រតិបតិ្តការរបស់ធនាគារ

ដ�ើម្បីដំណ�ើរការឲ្យបានរលូននិងត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាចង្អុលបង្ហា ញពីរយៈពេលនៃការត្រួតពិនិត្យដ�ើម្បីធានាឲ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងយ៉ា ងមានប្រសិទ្ធ

ភាពល�ើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។
•

គោលនយោបាយ និងនីតវិ ធ
ិ ផី ្ទៃកង
្នុ

គោលនយោបាយ នីតិវ ិធី និងដំណ�ើរការនៃអភិបាលកិច្ចអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ត្រូវចងក្រងទុកជាឯកសារ និងផ្សព្វផ្សាយក្នុង
Group ទាំងមូល

ហ�ើយរាល់បុគ្គលិកទាំងអស់អាចម�ើលបានតាមរយៈឯកសារដែលបានរក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ធនាគារ។ គោលនយោបាយ

នីតិវ ិធី និងដំណ�ើរការទាំងនេះ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មទៅតាមផែ្នកអាជីវកម្ម និងប្រតិបតិ្តការ តាមរយៈដំណ�ើរការ

ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាប្រព័ន្ធ

ដ�ើម្បីបត់បែនទៅតាមការផ្លាស់ប្តូររបស់ច្បាប់

និងបទបញ្ញ ត្តិនានា

ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរនៃបរ ិបទអាជីវកម្មនិង

ប្រតិបតិ្តការ។ ជាងនេះទៅទ�ៀត ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវគោលនយោបាយ នីតិវ ិធី និងដំណ�ើរការ ត្រូវបានធ្វើផងដែរក្នុងការធ្វើឲ្យប្រាកដថា

មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដែលក�ើតមានក្នុងអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការ។

ទំព័រ:

187

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ (ត)

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

សកម្មភាព និងបរិយាកាសត្រួតពិនត
ិ យ្ (ត)
•

កម្រិតនៃសិទអ
្ធិ ណា
ំ
ច

ការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាច រួមមានកម្រិតនៃអំណាចនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈគ្រប់គ្រងក្នុងធនាគារ ត្រូវបានកត់ត្រាទុក និងរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីធានា

នូវគណនេយ្យភាព និងការទទួលខុសត្រូវ។
•

សុវត្ភា
ថិ ពព័តមា
៌ នវិទយា
្

គោលបំណងរបស់សុវត្ថិភាពព័ត៌មានវ ិទ្យា

គឺដ�ើម្បីការពារដល់កម្មវ ិធី

ទិន្នន័យ

ព័ត៌មាន

ដែលបានរក្សាទុក

ព្រមទាំងការពារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ

កុំឲ្យមានការចូលទៅយក ឬការបញ្ចូលព័ត៌មាន និងប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការបាត់បង់ ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញក៏ដូចជាការពារភាពជ�ឿទុក
ចិត្តបាន និងភាពអាចប្រើប្រាស់បានជាបន្តបន្ទា ប់នៃប្រព័ន្ធនេះ។
បរ ិក្ខា រកុំព្យូទ័រ និងព័ត៌មានក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិកធនាគារ និងភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធដ�ើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបំពេញភារកិច្ច

របស់ពួកគេ។ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះ ដោយអាស្រ័យទៅតាមតម្លៃ និងកម្រិតប្រឈមហានិភ័យរបស់វា គឺត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យដ�ើម្បីការពារកុំឲ្យ

មានការបាត់បង់ជាយថាហេតុ ឬដោយចេតតា ឬការចូលទៅប្រើប្រាស់ កែសម្រួល ចាត់ចែង និងចែករ ំលែកដោយគ្មានអនុញ្ញាត។
សុវត្ថិភាពព័ត៌មានវ ិទ្យាការពារព័ត៌មានពីការគំរាមកំហែងជាច្រើន ក៏ដូចជាការរក្សាការសម្ងា ត់

សច្ចៈភាព និងភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បានរបស់

ព័ត៌មាន។ សុវត្ថិភាពព័ត៌មានវ ិទ្យារបស់ធនាគារអាចសំរេចទៅបាន តាមរយៈការអនុវត្តនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ដែលរួមមានដូចជា គោលនយោបាយ

ស្តង់ដារ នីតិវ ិធី គោលការណ៍ណែនាំ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គភាព និងកម្មវ ិធីត្រួតពិនិត្យ Software។
•

ដំណ�រើ ការនៃគម្រោងថវិកា

ដំណ�ើរការដ៏រ ឹងមាំក្នុងការបែងចែកគម្រោងថវ ិកាត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ដោយតម្រូវឲ្យផ្នែកប្រតិបតិកា
្ត រសំខាន់ៗនៅក្នុងធនាគារធ្វើការរ�ៀបចំគម្រោង

ថវ ិកា និងផែនការអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំដ�ើម្បីស្នើសុំការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ គម្រោងថវ ិកា និងផែនការអាជីវកមរ្ម បស់ធនាគាររួមទាំងគំនិតផ្ដួច

ផ្ើម
ដ ជាយទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តផ្ក
អែ ទៅតាម កម្រិតហានិភ៏យដែលអាចទទួលយកបាន ត្រូវបានល�ើកយកទៅពិភាក្សាយ៉ា ងលត
្អិ ល្អន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាល ជាពេលដែលផែនការរ�ៀបចំថវ ិការបស់ធនាគារត្រូវបានបង្ហា ញ។
•

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុសស្

ធនាគារបានទទួលស្គា ល់ថាគន្លឹះសំខាន់

និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ដែលគួបផ្សំនឹងប្រព័ន្ធគោលនយោបាយផ្សេងៗគឺធនធានមនុស្ស

គឺពឹងផ្អែកល�ើការទទួលខុសត្រូវ

សុចរ ិតភាព

ហ�ើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងការវ ិនិច្ឆ័យរបស់បុគ្គលិកដែលអនុវត្តក្នុងការងារ។

ដូច្នេះហ�ើយ

ធនាគារមានគោលនយោបាយ និងនីតិវ ិធីដែលគ្រប់គ្រងល�ើការជ្រើសរ� ើស ការតែងតាំង ការអនុវត្តការងារ ការគ្រប់គ្រង ការតបស្នង និងការ

ផ្តល់រង្វា ន់ ក៏ដូចជាគោលនយោបាយ និងនីតិវ ិធីដែលណែនាំពីការគោរពវ ិន័យ ការបញ្ឈប់ការងារ និងការបណ្តេ ញចេញ។

ដ�ើម្បីឲ្យមានការលូតលាស់ប្រកបដោយចីរភាព ធនាគារសង្កត់ធ្ងន់ទៅល�ើការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ការគ្រប់គ្រងទេពកោសល្យ និងការរ�ៀបចំ

ផែនការបន្តវេន។ ដ�ើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបុគ្គលិក ការបង្ហា ត់បង្រៀនល�ើផ្នែកបច្ចេកទេសជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងជំនាញល�ើភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និងគ្រប់គ្រង ត្រូវបានផ្តល់ទៅបុគ្គលិកទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេនៅអំឡុងពេលវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ ប្រចាំឆ្នាំ។ ចំពោះការគ្រប់គ្រង

អ្នកមានទេព្យកោសល្យ គំនិតផ្ដួចផ្ដើមដូចជាកម្មវ ិធីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ ផែនការសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៏ខ្លួន និងការណែនាំក៏ត្រូវបានអនុត្តន៏ផង

ដែរ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានទេព្យកោលសល្យ ដែលបានកំណត់មានការលូតលាស់នៅក្នុងធនាគារ ដ�ើម្បីជួយជំរញ
ុ ឲ្យមានអ្នកបន្តវេណដែល
ស័ក្ដសម និងមានសក្ដានុពលខ្ពស់សម្រាប់កាន់តំណែងដឹកនាំផ្សេងៗទៅថ្ងៃអនាគត។

•

ក្រមសីលធម៌

ក្រមសីលធម៌របស់ធនាគារកំណត់នូវលក្ខណៈស្តង់ដារ ល�ើការអនុវត្តដែលមានភាពល្អប្រស�ើរ និងមានក្រមសីលធម៌ព្រមទាំងមានគោលបំណង

សម្រាប់ការថែរក្សាការជ�ឿជាក់ល�ើសុវត្ថិភាពនិងសុចរ ិតភាពនៃការអនុវត្តន៍អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាគារតម្រូវឲ្យ

យល់ដឹង និងប្រតិបត្តិតាមក្រមសីលធម៌។ បុគ្គលិកដែលចូលថ្មីត្រូវបានទទួលការណែនាំពីក្រមសីលធម៌ និងតម្រូវឲ្យចុះហត្ថលេខាល�ើទម្រង់ស្តី
ពីការគោរពតាមបទបញ្ញ ត្តិផ្សេងៗនៅពេលដែលក្លា យជាបុគ្គលិកធនាគារ។

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

សកម្មភាព និងបរិយាកាសត្រួតពិនត
ិ យ្ (ត)
•

ក្រមសីលធម៌ (ត)

ធនាគារក៏បានបង្កត
ើ ឲ្យមាននូវគោលការណ៏ណែនាំសព
្តី កា
ី ផ្តលរ់ រង្វា ន់ និងបដិសណ្ឋា រកិច្ចផងដែរដ�ើម្បីល�ើកកមស
្ព ស
់ ច
ុ រ ិតភាពនិងតម្លា ភាពសម្រាប់ ការផ្តល់ឲ្យ
និងការទទួលនូវរង្វា ន់។ គោលការណ៏ណែនាំភ្ជាប់ មកជាមួ យមួ យទ�ៀតត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ើងសម្រាប់ ជាជំ នួយដល់ធនាគារ និ ងបុគ្គលិក ដ�ើ ម្បីឲ្យ

យល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីនីមួយៗក្នុងការល�ើកកម្ពស់សុចរ ិតភាពក្នុងការផ្តល់រង្វា ន់។
•

គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ នៃការឆបោក

គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការឆបោកនេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងមក ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់សង្គតភាពនៃឥរ ិយាបទក្នុងអង្គភាពតាមរយៈការ
អភិវឌ្ឍន៏ ការអនុវត្ត និង ការត្រូតពិនិត្យឲ្យបានទ�ៀងទាត់ទៅល�ើការទប់ស្តា ត់ ការកំណត់ឲ្យបាននូវអំព�ើឆបោក និងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទប់ទល់

ទៅនឹងអំព�ើឆបោកនោះ។ គោលនយោបាយនេះចែងយ៉ា ងច្បាស់ពីចំណុចស្នូលនៃគោលការណ៏ គ្រប់គ្រងអំព�ើឆបោកជាមួយធនាគារដែលរួម
មានភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងក្រមសីលធម៏ ការយល់ដឹងពីការឆបោក ការកំណត់ឲ្យបាននូវអំព�ើបោក ការរាយការណ៏ និងបញ្ជូនបន្ត រួមទាំងការតបត
ទៅនឹងអំព�ើបោកជាមួយនឹងសកម្មភាពកែតម្រូវយ៉ា ងសមរម្យ។
•

ផែនការប្រមូលទិនន
្ន យ
័ មកវិញកង
្នុ ករណីគ្រោះមហន្តរាយ និងផែនការបន្តនរិ ន្តរភាពអាជីវកម្ម

ធនាគារទទួលស្គា ល់ និងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដ�ើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាដែលចាំបាច់ទៅអតិថិជនឲ្យបានជានិរន្តនិងធានាឲ្យបាននូវ

សុវត្តិភាពសម្រាប់បុគ្គលិកថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិ និងទិន្នន័យ និងការពារឲ្យបានរ ឹងមាំនូវផលប្រយោជន៏របស់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលធានាឲ្យ

បាននូវភាពជោគជ័យរបស់អង្គភាព។ កម្មវ ិធីការគ្រប់គ្រងការបន្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារគឺផ្អែកល�ើប្រតិបត្តិនៃការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មដ៏ល្អ និង

គោលការណ៏អនុវត្តស្របទៅតាមបទដ្ឋា នរបស់ Group និងបទដ្ឋា នដែលទទួលស្គា ល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។

ធនាគារកំពុងបន្តគ្រប់គ្រងកមវ្ម ិធីបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ដែលរួមបញ្ចូលនូវការគ្រប់គ្រងវ ិបត្តិឲ្យមានប្រសិទភា
្ធ ពដ�ើម្បីទប់ទល់ទៅនឹង

ិ ត្តិ ជា ក់ ស្តែង ។ ផែនការក្នុងការបន្ត និ រ ន្ត រ ភាពអាជី វ កម្ម និ ង ផែនការប្រមូ ល ទិ ន្ន ន័ យ មកវ ញ
ិ ពី គ្រោះ មហន្ត រា យ គឺ សថិ្ត នៅក្រោមការធ្វើ តេ ស្ត
វប

សាកល្បង និ ង ការហ្វឹក ហាត់ ជា ប្រចាំ ដ�ើ ម្បីធានាដល់ ប្រសិ ទ្ធផល ភាពដែលអាចជ�ឿទុ ក ចិ ត្តបាន និ ងភាពដំ ណ�ើរការរបស់ វា។ ការសាកល្បង
និងហ្វឹកហាត់ឲ្យដូចភាពជាក់ស្តែងត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីឲ្យបុគ្គលិកមានភាពស៊ាំ និងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានជំនាញ និងវ ិធីសាស្រ្តដែលតម្រូវ
ឲ្យមានសម្រាប់ការកំណត់ វាយតម្លៃ ទប់ទល់ និងដោះស្រាយហេតុការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយបាន។

ព័តមា
៌ ន និងទំនាក់ទន
ំ ង
•

ការត្រួតពិនត
ិ យ្ ឡ�ើងវិញល�ើលទ្ធផល

ព័ត៌មានយ៉ា ងទ�ៀងទាត់ និងលម្អិតត្រូវបានផ្តលឲ
់ ្យដោយគណៈគ្រប់គ្រងក្នុងការតាមដានល�ើលទ្ធផលជាក់ស្តែង ដោយធ�ៀបនឹងផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត

អាជី វ កម្ម និ ង ការបែងចែកហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ប្រចាំ ឆ្នាំ ដែលបានអនុ ម័ ត ដោយក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា ល។ ព័ ត៌ មា នទាំ ងនេ ះរួ ម មានសូ ច នាករហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ និ ង
ប្រតិ-បតិ្តការសំខាន់ៗទាំងឡាយ ព្រមទាំងការផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗ ដែលបានអនុវត្តដោយធនាគារនៅក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ។

គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ទទួល និងត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវរបាយការណ៏លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុជារ�ៀងរាល់ខែ និងត្រីមាសដ�ើម្បី

ធ�ៀបនឹងគោលដៅដែលកំណត់ទុកជាមុន និង មូលហេតុនៃភាពខុសឆ្គងមួយចំនួនដ�ើម្បីធ្វើការវាស់វែង ដែលអាចសម្រេចឲ្យបានដល់គោលដៅ

ដែលបានកំណត់ទុក។

ងា ់ (Whistle Blower Policy)
•	គោលនយោបាយរាយការណ៍ដោយសម្ត

ធនាគារបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ នូវដំណ�ើរការនៃការរាយការណ៍ពីបុគ្គលណាដែលត្រូវបានរកឃ�ើញថាបានបំពាន ឬវ�ៀរចាកពីដំណ�ើរការ និងការត្រួតពិនិត្យ

របស់ធនាគារ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបាន

ផ្តល់ឱកាសឲ្យធ្វើការរាយការណ៍ តាមរយៈយន្តការរាយការណ៍ជាសម្ងា ត់ដោយមានការអះអាងថាការ

រាយការណ៍នេះត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងា ត់ ហ�ើយអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នករាយការណ៍ត្រូវបានការពារ។

ទំព័រ:
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ (ត)

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

ព័តមា
៌ ន និងទំនាក់ទន
ំ ង (ត)
•

រចនាសម្ន
ព័ នៃ
្ធ ការគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុ

ដ�ើម្បីបំពេញបន្ថែមល�ើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ឧប្បត្តិហេតុដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមួយត្រូវបានអនុវត្ត ដ�ើម្បីធានាឲ្យ

ប្រាកដថាមានការរាយការណ៍

និងគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុក៏ធានាឲ្យបានថាគ្រប់ឧប្បត្តិហេតុណាដែល

បង្កឲ្យមានជាហានិភ័យនិងការខាតបង់ជាសារវ ័ន្ត ត្រូវបានរាយការណ៍យ៉ា ងឆាប់រហ័សទៅដល់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ជាមួយនឹងវ ិធានការចាំបាច់ដែលបានអនុវត្តដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យចម្បងៗដែលនឹងអាចក�ើតមានឡ�ើង។ ទាំងនេះអាចឲ្យអ្នកមានធ្វើសេចក្ដី

សម្រេចចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ និងយល់ដឹងពីស្ថា នភាពថ្មីៗ ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដោយមានប្រសិទ្ធភាព។

រចនាសម្ន
ព័ ប្ធ ្រតិបត្តិ
•

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានចាត់តាំងការទទួលខុសត្រូវជាក់លាក់ទៅកាន់គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងធនាគារមាន

ដូចជា គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គណៈកម្មការសវនកម្ម គណៈកម្មការជ្រើសតាំងនិងវាយតម្លៃ។
គណៈក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានទទួលភារកិច្ចជាក់លាក់ក្នុងការពិនិត្យម�ើល

ខុសត្រូវ ដែលមានចែងនិងមានសំអិតសំអាងយ៉ា ងច្បាស់លាស់។
•

និងពិចារណាទៅល�ើគ្រប់បញ្
ហា ទាំងអស់នៅក្នុងព្រំដែននៃទំនួល

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមានសមាសភាពសមាជិកជាគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ហ�ើយ មានអគ្គនាយកគ្រប់គ្រង/ប្រធានប្រចាំប្រទេស
ជាប្រធាន។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបានផ្តល់ឱកាសដល់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ

ពិភាក្សាល�ើបញ្
ហា យុទ្ធសាស្រ្តដែលប៉ះពាល់

ដល់ចក្ខុវ ិស័យ ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ ការរួបរួមអាជីវកម្ម និងតម្លៃនៃកេរ ្ត៍ឈ្មោះ ក៏ដូចជាផែនទីបង្ហា ញផ្លូវជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ធនាគារ។ គណៈ

កម្មការគ្រប់គ្រងជួបប្រជុំជារ�ៀងរាល់ខែ ហ�ើយកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំត្រូវបានល�ើកឡ�ើងដល់ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ហ្គ្រុប (Group

International Business Council) និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មាន។
•

តួនាទីប្រតិបត្តិ

តួ នាទី ប្រតិ បត្តិ គឺ ជាការទទួ លខុ សត្រូវរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល គណៈគ្រប់ គ្រងជាន់ ខ្ពស់ ព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាគារ។ ដូ ច្នេះមាន

ការរ ំពឹងទុកថា បុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងល�ើកតម្កើងការគោរពបទប្បញ្ញ ត្តិ និងទទួលខុសត្រូវល�ើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ហ�ើយទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវគោរពក្រម

សីលធម៌ និងរក្សាឥរ ិយាបថឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះរាល់ទង្វើរបស់ខ្លួន។
គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារគាំទ្រគណៈក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រង់ហានិភ័យខាងផ្នែក

ប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ និងធានាឲ្យបានថាមានកម្មវ ិធីប្រតិបត្តិជាស្រេច និងមានការពិនិត្យឲ្យបានទ�ៀងទាត់ទៅល�ើភាពគ្រប់គ្រាន់ និងប្រសិទ្ធភាព
នៃកម្មវ ិធីទាំងនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យខាងផ្នែកប្រតិបត្តិ។

វតួនាទីប្រតិបត្តិមួយនៅលំដាប់ធនាគារ

ភិបាល។

បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារបាបង្កើតឲ្យមាននូ

ដែលមានឯករាជ្យភាពក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទៅគណកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងក្រុមប្រឹក្សា

ប្រធានការ ិយាល័យប្រតិបត្តិជាអ្នកត្រួតត្រាល�ើការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ល�ើផ្នែកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ។

ដ�ើម្បីជំរញ
ុ ដល់ការយល់ដឹងពីគោលការណ៏ណែនាំ និងច្បាប់នានាដែលនាំឲ្យការប្រតិបតបា
្តិ នខ្ជាប់ខននោះ
ការ ិយាលយ
័ ផ្នែកប្រតិបតិក
្ត បា
៏ នរ�ៀបចំនវូ
្ជួ

ការជួ ប ជុំ គ្នា ជាមួ យ គ្រប់ ផ ្នែ ក ដែលពាក់ ព័ ន្ធ និ ង បង្ហា ត់ ប ង្រៀននូ វ ចំ ណុ ចជាចាំ បា ច់ ដែ លត្រូវ បំ ពេ ញឲ្យត្រឹម ត្រូវ តាមច្បាប់ និ ងគោ លការណ៏

ណែនាំទាំងឡាយ។

ទំព័រ:

190

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

រចនាសម្ន
ព័ ប្ធ ្រតិបត្តិ (ត)
•

តួនាទីសវនកម្មផ្ទៃកង
្នុ

តួនាទីសវនកមផ្ម ្ទៃក្នុងគឺជាជំនួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មការសវនកម្មដោយផ្តល់ឲ្យនូវឯករាជ្យភាព និងភាពប្រាកដប្រជានៃគោលដៅ

ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃការរចនា និងប្រតិបត្តិការរបស់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ដំណ�ើរការនៃការត្រួតពិនិត្យ

និងការគ្រប់គ្រងដែលបានអនុវត្តក្នុងធនាគារទាំងមូល។

ិ ី សា ស្រ្តជ្រើ ស រ� ស
ផែនការសវនកម្ម ផ ្ទៃ ក្នុងត្រូវ បានធ្វើ ឡ�ើ ង ដោយផ្អែ ក តាមវ ធ
ើ ហានិ ភ័ យ ជាគោលនិ ងត្រូវ បានអនុ ម័ ត ដោយគណៈកម្ម កា រ

សវនកម្មជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ។ របាយការណ៏សវនកម្មដែលរួមមានលទ្ធផលសំខាន់ ៗ បានដាក់ ចេញនូ វអនុសាសន៏ ដ�ើម្បីការធ្វើ ការកែលម្អហ�ើយការ

ឆ្លើ យតបរបស់គណៈគ្រប់ គ្រងចំ ពោះអនុសាសន៏ ទាំងនោះ ត្រូវបានល�ើកយកទៅធ្វើ ជាប្រធានបទក្នុងការប្រជុំគណៈគ្រប់ គ្រង និ ងគណៈកម្មការ
សវនកម្មជារ�ៀងរាល់ខែ និងត្រីមាសផងដែរ។

ប្រធានសវនកមផ្ម ្ទៃក្នុងធ្វើការរាយការណ៏តាមតួនាទីទៅផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ Group និងរាយការណ៏ជាលកណ
្ខ ៈរដ្ឋបាលទៅនាយកគ្រប់គ្រង

ដ�ើម្បីធានានូវឯករាជ្យភាពរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុងពីគណៈគ្រប់គ្រង។

គណៈកមកា
្ម រសវនកមជ
្ម ួបប្រជុំយ៉ាងទ�ៀងទាត់ ដ�ើម្បីពិភាក្សាល�ើគំហ�ើញ និងអនុសាសន៍នានាសម្រាប់ការកែលម្អ ល�ើចំណុចដែលបានល�ើកឡ�ើង
ដោយសវនករផ្ទៃក្នុង និងសវនករឯករាជ្យ ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនិយ័តករនានាអំពីស្ថា នភាពនៃប្រព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។ កំណត់ហេតុអង្គប្រជុំរបស់

គណៈកមកា
្ម រសវនកម្មត្រូវបានល�ើកឡ�ើងដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឲ្យបានជ្រាបដែលរាល់ការល�ើកឡ�ើងរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មត្រូ វបានជម្រាប
ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនីមួយៗដោយប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្ម។

សកម្មភាពលម្អិតរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវបានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសវនកម្មក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ  ។
•

ជំលោះផលប្រយោជន៍

ធនាគារបានរ�ៀបចំ កា របែងចែកតួ នា ទី និ ង ការបង្កា រជំ ល ោះផលប្រយោជន៏ យ៉ា ងមានប្រសិ ទ្ធ ភា ពតាមរយៈការត្រួត ពិ និ ត ្យ និ ង ការផ្ទ ៀ ងផ្ទា ត់

ឡ�ើងវ ិញ នូវសកម្មភាពនានា ដោយឯករាជ្យដ�ើម្បីបង្កា រកុំឲ្យមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនា ការឆបោក និងការបំពានផ្សេងៗ។
•

ការប្រឆាំងការសម្ត
អា ប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

កម្មវ ិធីការប្រឆាំងនឹងការសម្អា តប្រាក់ និងហិរញ្ញ ប្បទានភេរវកម្ម ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាបន្តបន្ទា ប់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មដ�ើម្បីគោរពទៅតាម

បទបញ្ញត្តិនានា ក៏ដូចជាដ�ើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្អា តប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម។ គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានរ ំពឹងថានឹងបំពេញតួនាទីរបស់

ខ្លួនដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌និងវ ិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ អនុលោមទៅតាមកម្មវ ិធីប្រឆាំងនឹងការសម្អា តប្រាក់ និងហិរញ្ញ ប្បទានភេរវកម្ម និងដ�ើម្បី
ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការពារកុំឲ្យធនាគារត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីសម្អា តប្រាក់ ឬផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានដល់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់នានារួម

មានហិរញ្ញ ប្បទានភេវរកម្មជាដ�ើម។

គណៈក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានជំន�ឿថា ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយពុំមានបញ្
ហាចោទ

ណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គា ល់ នៅក្នុងកំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យនេះឡ�ើយ។

ទំព័រ:
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សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ក
ទៃ ង
្នុ (ត)

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

ការជួបប្រជុំគណៈកម្មការសវនកម្មមានចំនួន 4 ល�ើក ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងក្នុង ការ ិយបរ ិច្ឆេទ 31 ធ្នូ 2016។ សមាជិករបស់គណៈកម្មការ និងវត្តមាន

ក្នុងការចូលរួមប្រជុំក្នុង ការ ិយបរ ិច្ឆេទមានដូចខាងក្រោម៖

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

វត្តមានកង
្នុ ការចូលរួមប្រជុំ

1. Chulapong Yukate

4/4 (100%)

(ប្រធានគណៈកម្មការ/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

2. Foo San Kan

4/4 (100%)

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ) លាលែងពីដំណែងនាថ្ងៃទី20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

3. Leong Yengkit

4/4 (100%)

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ) លាលែងពីដំណែងនាថ្ងៃទី20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

4. Ong Seng Pheow

N/A

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ) លាលែងពីដំណែងនាថ្ងៃទីថ្ងៃទី20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

5. Encik Abdul Aziz Peru Mohamed

N/A

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ) លាលែងពីដំណែងនាថ្ងៃទីថ្ងៃទី20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

កំនត់ចណា
ំ
ៈំ

សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖
• ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាស ដែលមិនត្រូវបានធ្វើសវនកម្ម និង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ដែលបានធ្វើសវនកម្មរច
ួ
ី
រាល់របស់ធនាគារ អ អេច ប៊ ឥណ្តូឆៃណា លីមីធីត មុនពេលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើផែនការសវនកមរ្ម បស់សវនករខាងក្រៅ យទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តនៃការធ្វើ សវនកម្ម ការថ្លឹងថ្លែងហានិភ័យ និងដែនកំណត់នៃការធ្វើសវនកម្ម
សំរាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នា។
ំ

•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាមួយសវនករខាងក្រៅ អំពីលទ្ធផលពីការធ្វើសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ និងរបាយការណ៍គណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម រួមទាំងការឆ្លើយតបរបស់
គណៈគ្រប់គ្រងទៅនឹង គំហ�ញ
ើ និងអនុសាសន៍ល�ក
ើ ឡ�ើងដោយសវនករខាងក្រៅ។

•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញទៅល�ើសេវាកមនា
្ម នា ក្រៅពីសេវាសវនកម្មដែលផ្តលដ់ ោយសវនករ ខាងក្រៅ និងការពិចារណាល�ើថ្ឈ
លៃ ្នួលសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ
ដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថាថ្លៃឈ្នួល សេវាកម្មដែលបាន កំណត់សត
ថិ្ ក្នុងគោលនយោបាយរបស់ធនាគារ។

• វាយតម្លៃការបំពេញការងាររបស់សវនករខាងក្រៅ ហ�ើយផ្តលអ
់ នុសាសន៍សខា
ំ ន់ៗជូន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដ�ើម្បីពចា
ិ រណាក្នុងការតែងតាំងសវនករខាងក្រៅ
និងថ្ឈ
លៃ ្នួលសេវា សវនកម។
្ម

•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និងអនុម័តល�ើផែនការប្រចាំឆ្នារំ បស់សវនកមផ្ម ្ទៃក្នុង ដ�ើម្បីធានា ល�ើភាព គ្រប់គ្រាន់នៃដែនកំណត់ និងវ ិសាលភាពក្នុងការធ្វើសវនកម្ម
ព្រមទាំងតម្រូវការ សវនករផ្ទៃក្នុង។

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

កំនត់ចណា
ំ
ៈំ (ត)
•	ត្រួតពិនិត្យល�ើរបាយការណ៍សវនកមផ្ម ្ទៃក្នុង អនុសាសន៍របស់សវនករផ្ទៃក្នុង និងការ ឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាសកម្មភាពនានា ដែលត្រូវ
អនុវត្តដ�ើម្បីកែលំអប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងនីតិវ ិធី ព្រមទាំងស្ថា នភាពនៃការបញ្ចប់ផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

• ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើប្រតិបត្តិការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដែលបានធ្វើឡ�ង
ើ ក្នុងធនាគារ។
•	ដាក់ ជូននូ វរបាយការណ៍ប្រជុំ គណៈកម្មការសវនកម្ម ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលដ�ើ ម្បីឲ្យបាន ជ្រាប និ ងសំរាប់ ការណែនាំបន្ថែមពី ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលក្នុង
ករណីចាំបាច់។

សមាជិកគណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តា ល សន្និសទ
ិ និងសិក្ខាសាលា ក្នុងអំឡុង ការ ិយបរ ិច្ឆេទឆ្នាំ 2015មានដូចជា៖
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
• Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) for Board of Directors & Senior Management
• Digital Signature Training To RHB Board of Directors
• Malaysian Financial Reporting Standard 9 – Financial Instruments for RHB Banking Group Directors
• FIDE FORUM Dialogue on Directors’ and Officer Liability Insurance
• Mandatory Accreditation Programme For Directors Of Public Listed Companies
• Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism for RHB Banking Group BODs & GMCs and Heads
• New Companies Act 2016

មុខងារសវនកម្មផ្ទៃកង
្នុ

ធនាគារបានបង្កើតឡ�ើងនូវនាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដែលប្រតិបត្តិតាម
តួនាទីចំបងរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

Internal

Audit

គឺជួយគណៈកម្មការសវនកម្មក្នុងការបំពេញតួនាទី

Charter

និងភារកិច្ច

ហ�ើយរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការសវនកម្ម។

តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញដោយឯករាជ្យ

និងរាយការណ៍ពីភាពគ្រប់គ្រាន់ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការត្រួត-ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងដំណ�ើរការអភិបាលកិច្ច។
គណៈកម្មការអនុម័តល�ើផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

នៅរ�ៀងរាល់ដ�ើមការ ិយបរ ិច្ឆេទ

នីមួយៗ។

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានផ្អែកល�ើការថ្លឹងថ្លែង

ហានិភ័យ ដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋា នក្នុងការរ�ៀបចំ ផែនការ និងការធ្វើ សវនកម្ម ដែលស្របគ្នា ទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្នុងការរ�ៀបចំ ការអនុវត្តន៍

និងការតាមដាន ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

នៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើសវនកម្ម សវនករផ្ទៃក្នុង បានតាមដានយ៉ា ងស្វិតស្វា ញនូវវឌ្ឍនៈភាព នៃការអនុវត្តន៍អនុសាសន៍ ដ�ើម្បីធានាថារាល់ហានិភ័យធំៗ

និងការត្រួតពិនិត្យ ដែលត្រូវផ្តោ ត យ៉ា ងយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវបានអនុវត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រង។ រាល់របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ស្តីពីលទ្ធផលការងារ

ដែលបានធ្វើសវនកម្មរច
ួ រួមជាមួយអនុសាសន៍ និងវឌ្ឍនៈភាពនៃ ការអនុវត្តន៍ ត្រូវបានរាយការណ៍ជូន គណៈគ្រប់គ្រង និងគណៈកម្មការសវនកម្ម។

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានសហការជាមួយសវនករខាងក្រៅ ដ�ើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្
ហាល�ើការ ត្រួតពិនិត្យ ដែលបានល�ើកឡ�ើងដោយសវនករខាងក្រៅដ�ើម្បី
ធ្វើឲ្យប្រាកដថា រាល់បញ្
ហាដែល បានរាយការណ៍ត្រូវ បានអនុវត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រង។
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សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ក
ទៃ ង
្នុ (ត)

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

ក្របខ័ណរ្ឌ បស់គណៈកម្មការសវនកម្ម
សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម
1. សមាជិកភាព
ក)

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវតែតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ។

ខ)

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវមានសមាជិកយ៉ា ងតិចបំផុត បី(3) នាក់។

2. ប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្ម
ក)

សមាជិកទាំងអស់របស់គណៈកម្មការសវនកម្ម នឹងធ្វើការបោះឆ្នោ តជ្រើសតាំង ប្រធានគណៈកម្មការក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្ម	

ការសវនកម្ម។

ខ)	គណៈកម្មការត្រូវដឹកនាំដោយប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្ម។

រចនាសម្ន
ព័ នៃ
្ធ ការរាយការណ៍

គណៈកម្មការសវនកម្មរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ហ�ើយរបាយការណ៍សវនកម្ម នឹងត្រូវ ល�ើកឡ�ើង ក្នុងអង្គប្រជក្
ំុ រុមគណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម (Group

Audit Committee) ដែលជាផ្នែកមួយ តម្រូវដោយធនាគារមេ។

តួនាទី និង ភារកិច្ច
1. ភាពត្រឹមត្រូវ និងតម្លា ភាពនៃការរាយការណ៍

គណៈកម្ម កា រសវនកម្ម ត្រូវ ធានាថា របាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ដែលបោះផ្សាយជា សាធារណៈ ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិ ងមានតម្លា ភាពហ�ើ យ

ទាន់ពេលវេលា។

2. ប្រសិទ្ធិភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ក)	ត្រួត ពិ និត ្យទៅល�ើ មុខ ងាររបស់ នាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ ្ទៃក្នុង និ ងធ្វើឲ ្យប្រាកដ ល�ើ ការគោរព តាមច្បាប់ និ ងបទបញ្ញ ត្តិដែលពាក់ ព័ ន្ធ

	ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ។

ិ ល�ើ ភា ពគ្រប់ គ្រាន់ នៃដែ នកំ ណ ត់ នៃ ការធ្វើ ស វនកម្ម ផ ្ទៃ ក្នុង សមត្ថ ភា ព និ ង ចំ នួ ន បុគ្គ លិ ក របស់ នា យកដ្ឋា ន
ខ)	ត្រួត ពិ និ ត ្យឡ�ើ ង វ ញ
សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងសិទិ្ធក្នុងការ ពេញការងាររបស់ នាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

ិ ល�ើ នី តិ វ ធ
ិ ី សវនកម្ម ផ ្ទៃ ក្នុង គំ ហ�ើ ញដែលល�ើ កឡ�ើ ងដោយ សវនកម្ម ផ ្ទៃ ក្នុង និ ងអនុសាសន៍ ផ្ត ល់ ជូ ន
គ)	ត្រួត ពិ និ ត្យឡ�ើ ងវ ញ

	គណៈគ្រប់គ្រងក្នុងការអនុវត្តន៍។

ឃ)	តែងតាំង រ�ៀបចំអត្ថប្រយោជន៍ វាយតម្លៃល�ើការបំពេញការងារ និងសម្រេចចិត្តក្នុង ការផ្លាស់ប្តូរ រ ឺបញ្ឈប់ប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់
ធនាគារ។

3. ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ិ ទៅល�ើ ប្រសិ ទ្ធិភា ពនៃការត្រួត ពិ និត ្យផ្ទៃក្នុង និ ងដំ ណ�ើរការនៃ ការគ្រប់ គ្រង់ ហា និ ភ័យ ។
ត្រួតពិ និត ្យឡ�ើ ង វ ញ
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

តួនាទី និង ភារកិច្ច (ត)
4. សវនកម្មខាងក្រៅ
ក)	ផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការតែងតាំងសវនកម្មខាងក្រៅ សំរាប់អនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
ខ)	ផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសវនកម្មខាងក្រៅ ដ�ើម្បីអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

គ)

វាយតម្លៃ ល�ើគោលដៅសកម្ម ភាព ដែលបានអនុវ ត្ត និ ងឯករាជ្យភាពរបស់ ស វនករ ខាងក្រៅ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការត្រួតពិ និត្យ

	ឡ�ើងវ ិញ និងការថ្លឹងថ្លែង ទំនាក់ទំនងរវាងសវនករខាងក្រៅជាមួយធនាគារ រ ឺអង្គភាពដទៃទ�ៀត)។

ឃ)	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាមួយសវនករខាងក្រៅ ទៅល�ើដែនកំណត់ និងផែនការ សវនកម្ម រួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរដែនកំណត់របស់
ផែនការសវនកម្ម។

ង)	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាមួយសវនករខាងក្រៅ ទៅល�ើការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធត្រួត ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងរបាយការណ៍សវនករ។
ច)	ត្រួតពិនិត្យល�ើរបាយការណ៍អនុសាសន៍ ដែលផ្តល់ដោយសវនករខាងក្រៅ និងការឆ្លើយ តបរបស់គណៈគ្រប់គ្រង។
ឆ)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញយ៉ា ងទ�ៀងទាត់ទៅល�ើបញ្
ហាដែលបានល�ើកឡ�ើង និងធ្វឲ
ើ ្យ ប្រាកដថា រាល់គហ�
ំ ញ
ើ ត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងកែតម្រូវដោយ
សមស្រប ទាន់ពេលវេលា។

ជ)

ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ មុនពេលអនុវត្តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយផ្តោ តទៅល�ើ៖

		

1.

		

2.	ព្រឹត្តិការណ៍ដែលខុសប្រក្រតីហ�ើយមានលក្ខណៈជាសារវ ័ន្ត

		

3.

ឈ)

ការផ្លាស់ប្តូរ រ ឺការអនុវត្តន៍ ទៅល�ើគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

ការគោរពតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ និងបទបញ្ញ ត្តិផ្សេងៗ។

ការទំនាក់ទន
ំ ងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសវនកមខា
្ម ងក្រៅ និងមានសិទជ
្ធិ ប
ួ ជាមួយ សវនកមខា
្ម ងក្រៅ ដោយមិនចាំបាច់មានវត្តមានពីគណៈគ្រប់គ្រង

	យ៉ា ងតិចមួយឆ្នាំ ម្តង។

ញ)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញល�ើលិខិតលាលែងរបស់សវនកម្មខាងក្រៅ។
ដ)

អនុម័តនូវសេវាកម្មនានាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសវនកម្ម ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយ សវនករខាងក្រៅ។

ឋ)

ធានាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ ដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថាការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនានា ក្រៅពីសេវាសវនកម្មមិនប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាព	
របស់សវនករខាងក្រៅ។

ទំព័រ:

195

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ក
ទៃ ង
្នុ (ត)

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

តួនាទី និង ភារកិច្ច (ត)
5. ប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័នញា
្ធ តិ

ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ និងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលនឹង អាចក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងធនាគារ រួមបញ្ចូលទាំងប្រតិបត្តិ

ការផ្សេងៗ នីតិវ ិធី រ ឺក្រមសីលធម៌ ហ�ើយចោទសំនួរទាក់ទងនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់គណៈគ្រប់គ្រង។

សេចក្តីអនុម័ត

គណៈកម្មការសវនកម្មមានសេចក្តីអនុម័តដូចខាងក្រោម៖
ក)

មានធនធានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការដ�ើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។

ខ)

មានសិទិ្ធពេញលេញ និងមិនមានការហាមប្រាម ក្នុងការទទួលយកនូវព័ត៌មានជាចាំបាច់ ដ�ើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។

គ)

មានសិទ្ធិធ្វើការស�៊ើបអង្កេតរាល់ទង្វើសកម្មភាពនានា ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈ កម្មការសវនកម្ម។

ឃ)

មានការអនុម័តក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង/អនុគណៈកម្មការក្នុងករណីចាំបាច់។

ង)

មានការអនុម័តក្នុងការផ្ទេរទំនួលខុសត្រូវផ្សេងៗទៅកាន់នរណាម្នា ក់ រ ឺគណៈកម្មការ ណាមួយក្នុងករណីដែលចាំបាច់។

ច)

មានសិទិ្ធក្នុងការទទួលយកនូវវ ិជ្ជាជីវៈ និងការណែនាំឯករាជ្យផ្សេងៗ។

ឆ)

មានសិទិ្ធកោះប្រជុំជាមួយសវនករខាងក្រៅ សវនករផ្ទៃក្នុង រ ឺទាំងពីរ ដោយមិនរាប់បញ្ចូល នូវវត្តមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផ្សេងៗ និងបុគ្គលិករបស់

ធនាគារ និងផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ខាងក្រៅផ្សេងៗក្នុងករណីចាំបាច់។

ប្រជុំ និងកំណត់ត្រា
ក)	គណៈកម្មការនឹងត្រូវប្រជុំប្រចាំត្រីមាស រ ឺនៅក្នុងករណីចាំបាច់ ហ�ើយកិច្ចប្រជុំមិនត្រូវ តិចជាង បួន(4) ដង ក្នុង1ឆ្នាំ។
ខ)

កូរម
៉ុ នៃកិច្ចប្រជុំត្រូវមានយ៉ា ងហោចណាស់ ពីរ(2) នាក់ រ ឺ 50% នៃសមាជិកទាំងអស់ រ ឺ ច្រើនជាងនេះ។

គ)	គណៈកម្មការអាចកោះប្រជុំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រ ឺ ប្រទេសផ្សេងៗ។
ឃ)	គណៈកម្មការត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរនូវការអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេច តាមរយៈសារាចរណ៍ណែនាំ។
ង)

នាយកផ្នែកនីមយ
ួ ៗ គណៈគ្រប់គ្រងដែលពាក់ពន
័ ត្
្ធ រូវបានអញ្ជ ញ
ើ ឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ជាមួយគណៈកមកា
្ម រនេះ (រ ឺផ្នែកផ្សេងទ�ៀតក្នុងករណីចាំបាច់)។

ិ នៅករណីចាំ បាច់ តាមរយៈការសន្ទនាដោយប្រើ ប្រាស់ បច្ចេកវទ្
ិ យាហ�ើ យអាច
ច)	គណៈកម្មការអាចពន្យាពេលប្រជុំ រអា
ឺ ចកោះប្រជុំ ជាធម្មតាវញ

ឲ្យអ្នកចូលរួមប្រជុំស្តា ប់ លឺបាន។ សមាជិកចូលរួម ក្នុងអង្គប្រជុំនឹងត្រូវរាប់ជាកូរម
៉ុ ។ រាល់សេចក្តីសម្រេចដែល យល់ព្រមដោយ សមាជិកនៅក្នុង

អង្គប្រជុំប្រភេទនេះនឹងត្រូវមានសុពលភាពដូចគ្នា នឹង សេចក្តីសម្រេចក្នុងអង្គប្រជុំធម្មតាដែរ។

ឆ)	សេចក្តីសម្រេច សំណ�ើ និងបញ្
ហាផ្សេងៗ ត្រូវដាក់ជូនឆ្លងការយល់ព្រមនៅរ�ៀងរាល់ពេល ប្រជុំគណៈកម្មការ ហ�ើយការអនុម័តត្រូវយកតាមមតិ
ភាគច្រើននៃវត្តមានសមាជិក ទាំងអស់។

ជ)	ប្រធានគណៈកម្មការ នឹងត្រូវតែងតាំងនរណាម្នា ក់ជាលេខា និងកត់ត្រានូវកិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅ។

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

តារាងតុលយ្ ការ

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

កំណត់
សម្ល
គា ់

2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

6,256,945

25,259,287

3,805,590

15,412,640

ទ្រពយ្ សកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

4

146,491,301

591,385,382

112,359,292

455,055,133

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

5

115,751,265

467,287,857

90,495,806

366,508,014

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន

6

347,575,673

1,403,162,992

338,622,585

1,371,421,469

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

7

2,931,117

11,832,919

15,241,270

61,727,142

20(ក)

637,890

2,575,162

151,520

613,656

ទ្រព្យសកមអ
្ម រូបី

8

295,308

1,192,158

353,150

1,430,258

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ

9

2,955,017

11,929,404

2,914,540

11,803,887

622,894,516

2,514,625,161

563,943,753

2,283,972,199

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

ទ្រពយ្ សកម្មសរុប
បំណល
ុ និងមូលធន
បំណល
ុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

10

231,367,484

934,030,533

262,539,327

1,063,284,274

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

11

297,271,520

1,200,085,126

216,199,505

875,607,995

20(ខ)

1,610,398

6,501,177

1,722,942

6,977,915

12

8,198,445

33,097,122

5,732,717

23,217,504

538,447,847

2,173,713,958

486,194,491

1,969,087,688

67,000,000

270,479,000

67,000,000

271,350,000

ចំណេញរក្សាទុក

17,446,669

70,432,203

10,749,262

43,534,511

មូលធនសរុប

84,446,669

340,911,203

77,749,262

314,884,511

បំណល
ុ និងមូលធនសរុប

622,894,516

2,514,625,161

563,943,753

2,283,972,199

ពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ
បំណុលផ្សេងៗ

បំណល
ុ សរុប
មូលធន
ដ�ើមទុន

13

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ពីទំព័រទី 204 ដល់ទំព័រទី 250 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
ទំព័រ:
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របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

កំណត់
សម្ល
គា ់

2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

24,494,670

99,203,414

ចំណូលការប្រាក់

14

32,740,161

132,172,030

ចំណាយការប្រាក់

15

(14,548,943)

(58,734,083)

18,191,218

73,437,947

14,694,951

59,514,552

2,561,002

10,338,765

2,994,301

12,126,919

ចំណល
ូ ការប្រាក់សទ
ុ ្ធ
ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ

16

ចំណាយថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ

(7,811)

ចំណល
ូ ថ្លៃឈល
នួ្ និងកម្រៃជ�ើងសារសុទ្ធ
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

ចំណល
ូ ប្រតិបតកា
្តិ រសរុប

(31,533)

(9,799,719)

(16,316)

(39,688,862)

(66,080)

2,553,191

10,307,232

2,977,985

12,060,839

183,267

739,849

151,750

614,588

20,927,676

84,485,208

17,824,686

72,189,979

ចំណាយបុគ្គលក
ិ

17

(3,376,220)

(13,629,800)

(3,448,087)

(13,964,752)

ចំណាយរ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ និងរ ំលស់ទ្រព្យសកមអ
្ម រូបី

18

(1,035,209)

(4,179,139)

(1,044,770)

(4,231,319)

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយប្រតិបត្តិការ

19

(3,012,420)

(12,161,140)

(2,500,055)

(10,125,223)

13,503,827

54,514,949

10,831,774

43,868,685

(5,078,809)

(20,503,152)

(2,823,668)

(11,435,855)

8,425,018

34,011,797

8,008,106

32,432,830

(1,727,611)

(6,974,365)

(2,137,283)

(8,655,996)

ចំណេញកង
្នុ ឆ្ំនា

6,697,407

27,037,432

5,870,823

23,776,834

បែងចែកទៅឲយ្ ក្រុមហ៊ន
ុ មេរបស់ ធនាគារ

6,697,407

27,037,432

5,870,823

23,776,834

ចំណេញមុនកាត់កងសំវធា
ិ នធនឥណទានបាត់បង់
សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់

6

ចំណេញមុនបង់ពន្ធល�ប្ើ រាក់ចណេ
ំ
ញ
ចំណាយពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញ

20(គ)

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ពីទំព័រទី 204 ដល់ទំព័រទី 250 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
ទំព័រ:

201

របាយការណ៍បម្រែបម្ល
រួ មូលធន
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

បែងចែកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមេរបស់ធនាគារ
ដ�ើមទុន

ចំណេញ
រក្សាទុក

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2ំ 015

52,000,000

4,878,439

56,878,439

ការបង្ើន
ក ដ�ើមទុន

15,000,000

-

15,000,000

-

5,870,823

5,870,823

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 015

67,000,000

10,749,262

77,749,262

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

271,350,000

43,534,511

314,884,511

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2ំ 016

67,000,000

10,749,262

77,749,262

-

6,697,407

6,697,407

67,000,000

17,446,669

84,446,669

270,479,000

70,432,203

340,911,203

ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

ចំណេញក្នុងឆ្នាំ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ពីទំព័រទី 204 ដល់ទំព័រទី 250 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ទំព័រ:

202

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

របាយការណ៍លហ
ំ រូ សាច់ប្រាក់
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

កំណត់
សម្ល
គា ់

2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

12,055,482

48,667,981

57,532,844

233,008,018

32,906,597

132,843,932

24,494,670

99,203,414

(13,854,444)

(55,930,390)

(9,799,719)

(39,688,862)

ពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញបានបង់

(2,326,525)

(9,392,181)

(1,962,504)

(7,948,141)

សាច់ប្រាក់បានពីសកមភា
្ម ពប្រតិបត្តិការ

28,781,110

លំហរូ សាច់ប្រាក់ពស
ី កម្មភាពប្រតិបតកា
្តិ រ
សាច់ប្រាក់បានពីប្រតិបត្តិការ

21

ការប្រាក់បានទទួល
ការប្រាក់បានបង់

116,189,342

70,265,291

284,574,429

លំហរូ សាច់ប្រាក់ពស
ី កម្មភាពវិនយិ ោគ
ការទិញ៖
- ទ្រព្យសកមអ
្ម រូបី

8

(45,935)

(185,440)

(137,108)

(555,287)

- ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ

9

(979,745)

(3,955,231)

(657,320)

(2,662,146)

វ ិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ន
ុ បុត្រសម្ព័ន្ធ

12,500,000

50,462,500

-

-

14,800

59,748

23,473

95,066

11,489,120

46,381,577

សាច់ប្រាក់បានពីការបង្ើន
ក ដ�ើមទុន

-

-

15,000,000

60,750,000

សាច់ប្រាក់សទ
ុ បា
្ធ នពីសកមភា
្ម ពហិរញ្ញប្បទាន

-

-

15,000,000

60,750,000

កំណ�ន
ើ កង
្នុ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលសុទ្ធ

40,270,230

162,570,919

84,494,336

342,202,062

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលដ�ើមឆ្នាំ

125,175,701

506,961,590

40,681,365

165,776,562

សាច់ប្រាក់បានមកពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ
សាច់ប្រាក់សទ
ុ បា
្ធ នពី/(បានប្រើក្នុង)សកមភា
្ម ពវ ិនិយោគ

(770,955)

(3,122,367)

លំហរូ សាច់ប្រាក់ពស
ី កម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលចុងឆ្ំនា

22

165,445,931

(1,627,286)
667,905,223

125,175,701

(1,017,034)
506,961,590

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ពីទំព័រទី 204 ដល់ទំព័រទី 250 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ទំព័រ:

203

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

1.

ព័ត៌�នទូទៅ
ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”) បានបង្កើតឡ�ើងនៅថ្ងៃទី09 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2008 ដោយបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ហ�ើយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារកណ្តា ល”) បានផ្តល់ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារនៅថ្ងៃទី03 ខែតុលា ឆ្នាំ2008។
ធនាគារគឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយធនាគារ RHB Bank Berhad ជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី និងក្រុមហ៊ុនមេធំចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន RHB Banking Group ស្របទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់
ក្រុមហ៊ុនរួម ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី13 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2016។
ធនាគារធ្វើសកម្មភាពចម្បងក្នុងការផ្តល់សេវាធនាគារពាណិជ្ជជាច្រើនប្រភេទ នៅកម្ពុជា។
ការ ិយាល័យចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាង
ំ ស្ត
ថិ នៅ អគារលេខ 263 វ ិថីព្រះអង្គឌង
ួ ផ្លូវព្រះអង្គឌង
ួ ជាន់ផ្ទាល់ដរា
ី ជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ជា។

ពុ

ធនាគារមានសាខាទាំ ង អស់ ចំ នួ ន 12សាខានៅរាជធានី ភ្នំពេញ និ ង បណ្តាខេត្ត នា នា។ សាខានៅរាជធានី ភ្នំពេញមានទី តាំ ង ស្ថិ ត នៅអគារ
ការ ិយាល័យកណ្តា ល

អគារស៊ីធីម៉លអូឡាំពិក

ស្ទឹងមានជ័យ

ក្បាលថ្នល់

ពេទ្យលោកសង្ឃ

ទួលគោក

ម៉ៅសេទុង

និងបឹងកេងកង

ហ�ើយសាខានៅតាមបណ្តាខេត្តមានដូចជា ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តស�ៀមរាប និងខេត្តព្រះសីហនុ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុម័តឲ្យចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនេះ នៅថ្ងៃទី17 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2017។

2.

សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ
គោលការណ៍ គណនេយ្យសំ ខា ន់ ៗ ដែលបានប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការរ�ៀបចំ រ បាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ នេះ ត្រូវ បានបង្ហា ញខាងក្រោម។ គោលការណ៍

គណនេយ្យទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមានសង្គតភាពគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់ដែលបានបង្ហា ញ ល�ើកលែងតែមានបញ្
ជា ក់ផ្សេងពីនេះ។

2.1

មូលដ្ន
ឋា នៃការរ�ៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ

ត្រូវបានរ�ៀបចំតាមវ ិធីសាស្រ្តថ្លៃដ�ើម

ហ�ើយប្រសិនប�ើចំណុចណាមួយដែលមិនបានបង្ហា ញតាម

វ ិធីសាស្រ្តថ្លៃដ�ើម វានឹងមានការលាតត្រដាងបន្ថែមទ�ៀត និងបានរ�ៀបចំដោយអនុលោមទៅតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា

“CAS”) និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តា ល។ ក្នុងការអនុវត្ត CAS ធនាគារក៏បានប្រើការលាតត្រដាងព័ត៌មាន ទៅតាមស្ដង់ដារ
របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CFRS”) គឺ CFRS7 ស្ដីពី “ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ”។
គោលការណ៍គណនេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់
ប្រាស់ជាទូទៅនៅតាមបណ្
ដា ប្រទេស

អាចមានភាពខុសគ្នា ពីគោលការណ៍គណនេយ្យដែលត្រូវបានគេទទួលស្គា ល់

និងយុត្ដាធិការផ្សេងៗ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយនេះ

និងប្រើ

មិនមានបំណង

បង្ហា ញអំពីស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រាក់ ដោយអនុលោមទៅតាមយុត្ដាធិការ ណាផ្សេងក្រៅពីព្រះរាជាណា

ចក្រកម្ពុជានោះទេ។ ដូចនេះ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាំងនេះ សម្រាប់បង្ហា ញចំពោះតែអ្នកដែលបាន ជ្រាបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យ

នីតិវ ិធី និងការអនុវត្ដនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

2.

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

2.1

មូលដ្ឋាននៃការរ�ៀបចំ (ត)
ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលស្របទៅតាម CAS និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តា ល តម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ការប៉ា ន់ស្មាន
និងការសន្មត់ ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល និងការលាតត្រដាងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលយថាភាពដែលបាន
រាយការណ៍ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងប៉ះពាល់ដល់ចំនួននៃចំណូល និងចំណាយដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុ

ងអំឡុងពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍នេះ។
ងទៅល�ើ ព្រឹត្ដិការណ៍
នេះ។

ប�ើទោះជាការប៉ា ន់ស្មានទាំងនេះផ្អែកទៅល�ើការយល់ដឹងដ៏សុក្រឹតបំផុតរបស់គណៈគ្រប់គ្រ

និ ងសកម្មភាពផ្សេងៗនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ

ក៏ លទ្ធផលជាក់ លាក់ ចុងក្រោយអាចខុសពី ការប៉ា ន់ ស្មានទាំ ង

ិ ិ ច្ឆ័ យ ឬភាពស្មុគស្មា ញក្នុងកម្រិតខ្ព ស់ ឬផ្នែ ក ដែលការសន្ម ត និ ង ការប៉ា ន់ ស្មា នមានលក្ខ ណ ៈជាសារវន្ដ
ផ្នែ ក ដែលទាក់ ទ ងនឹងការវ ន
ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្នុងគ្រា ត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងកំណត់សម្គា ល់3 នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

2.2

ក្របខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី
នៅថ្ងៃទី28 ខែសីហា ឆ្នាំ2009 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ហៅកាត់ថា “ក្រុមប្រឹក្សា ជាតិគណនេយ្យ”)

បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើសង
្ត ់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា

តាមស្តង់ដារទាំងអស់

(ហៅកាត់ថា

ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិ

“CIFRS”)

(ហៅកាត់ថា

ដែលផ្ក
អែ ទាំងស្រុងទៅ

“IASB”)

រួមទាំងបំណកស្រាយ

និងវ ិសោធនកមពា
្ម ក់ព័នផេ
្ធ ្សងៗ។ អង្គភាពដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ ត្រូវរ�ៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឲ្យស្រប

ទៅតាម CIFRS សម្រាប់ការ ិយបរ ិចេ្ឆទគណនេយ្យដែលចាប់ផ�ើម
្ត នៅថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2012 ឬការ ិយបរ ិចេ្ឆទគណនេយ្យបន្ទា ប់ពីនេះ។

យោងតាមសារាចរណែនាំ លេខ 058 សហវ-កជគ ចុ ះថ្ងៃទី 24 ខែមី នា ឆ្នាំ2016 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ គណនេយ្យបានអនុម័តឲ្យ ធនាគារ និ ង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ ពន្យារពេលអនុវត្ត CIFRS រហូតដល់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ ដែលចាប់ផ្ើម
ត នៅថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 019 ឬការ ិយបរ ិច្ឆេទបន្ទា ប់ពីនេះ។
CAS ស្តង់ដារគណនេយ្យដែលកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន មានភាពខុសប្លែកពី CIFRS តាមផ្នែកជាក់លាក់។ ដូច្នេះ

ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់

CIFRS នឹងមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

2.3

ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
(ក)

រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់បង្ហា ញ
គណនីទាង
ំ អស់ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានវាស់តម្លៃដោយប្រើប្រាស់រប
ូ ិយប័ណ្ណនៃបរ ិយាកាស សេដ្ឋកិចច
្ច ម្បង
ដែលធនាគារធ្វើប្រតិបត្ដិការ (ហៅកាត់ថា “រូបិយប័ណ្ណគោល”)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបង្ហា ញជាប្រាក់ ដុល្លា រអាមេរ ិកដែល

ជារូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់បង្ហា ញរបស់ធនាគារ។

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

2.

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

2.3

ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ(ត)
(ខ)

ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យ
ប្រតិបតកា
្ដិ រជារូបយ
ិ ប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិក ត្រូវបានកត់ត្រាបរទៅជាប្រាក់
ដុល្លា រអាមេរ ិក តាមអត្រាបរ្ដូ ប្រាក់នាកាល
្ដូ
បរ ិច្ឆេទនៃប្រតិបត្ដិការនោះ។

ចំណេញ

និងខាតពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

ដែលបណ្
ដា លមកពីការទូទាត់តាមប្រតិបត្ដិការបែបនេះ

និងពីការបរទ្រព្យសកម្ម
និងបំណុលរូបយ
ិ វត្នានាដែលកំ
ណត់ជារូបយ
ិ ប័ណផ្ណ ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិកតាមអត្រា បរនាដំ
ណាច់ឆ្នាំ
្ដូ
ថុ
្ដូ
ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

(គ)

ការបង្ហា ញជាប្រាក់រ�ៀល
អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ធ7-០7-164ប្រ.ក. ចះ
ុ ថ្ងៃទី13 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 007 របស់ធនាគារកណ្តា ល តម្រូវឲ្យ កត់ត្រាបរទៅជាប្រាក់
រ�ៀល
្តូ

ចំពោះតារាងតុល្យការ របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន របាយការណ៍លំហរូ សាច់ប្រាក់ និងកំណត់សម្គា ល់

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016 ដោយប្រើអត្រាបរប្រាក់
មធ្យម ភាគផ្លូវការ ដែលបានចេញ ផ្សាយដោយ
្តូ

ធនាគារកណ្តា លនាកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍ ដែល១ដុល្លា រអាមេរ ិកស្មើនឹង 4,037រ�ៀល (31 ធ្នូ 2015 ៖ 1ដុល្លា រអាមេរ ិកស្មើនឹង 4,050
រ�ៀល)។ តួលេខដែលត្រូវបានបរនេះ
មិនត្រូវបានធ្វើសវនកមទ្ម េ ហ�ើយមិនគួរបកស្រាយថាតួលេខនេះ ជាតួលេខសម្រាប់បង្ហា ញ
្តូ

ដូចតួលេខជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិកនោះទេ ឬយល់ថាជាតួលេខត្រូវបានបរ្តូ ឬអាចបរទៅជាប្រាក់
រ�ៀលតាម អត្រាបរប្រាក់
ខាងល�ើ
្តូ
្តូ

ឬអត្រាបរប្រាក់
ផ្សេងទ�ៀតទេ។
្តូ

2.4

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
ដ�ើម្បីរ�ៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

គណនីសាច់ប្រាក់

តិចជាងបីខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសាច់ប្រាក់

និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមាន សមតុល្យដែលមានកាលកំណត់ដ�ើម

ក្នុងនោះរួមមានសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

សមតុល្យដែលមិនមានកម្រិតនៅធនាគារកណ្តា ល

និងសមតុល្យនៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ។

2.5

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជនទាំងអស់ ត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងតារាងតុល្យការតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដ�ើមដែលនៅសល់ ដកចំនួន
ដែលបានជម្រះចេញពីបញ្ជី និងសំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់។
ឥណទានត្រូវបានជម្រះចេញពីបញ្ជីនៅពេលដែលមិនមានភាពជាក់ស្តែង អំពល
ី ទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលប្រាក់មកវ ិញ។ ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ដែលប្រមូលបានមកវ ិញ បន្ទា ប់ពីបានជម្រះចេញពីបញ្ជីរច
ួ ឬបានកត់ត្រាសំវ ិធានធនរួច ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

2.

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

2.6

សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់
ធនាគារបានអនវុ ត្តការធ្វើចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ឥណទាន

និងសំវ ិធានធន

ដែលតម្រូវដោយប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តា លលេខធ7-០9-០74ប្រ.ក.

ចះ
ុ ថ្ងៃទី25 ខែកម
ុ ្ភៈ ឆ្នា2
ំ 009។ ប្រកាសនេះតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាង
ំ ឡាយ ត្រូវចាត់ថ្នាក់ឥណទាន បុរេប្រទាន និងទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗដែល
មានលកណ
្ខ ៈស្រដ�ៀងគ្នា ជាប្រាំថ្នាក់ ហ�ើយកម្រិតចាំបាច់អប្បបរមានៃសំវ ិធានធនជាក់លាក់ត្រូវកត់ត្រាអាស្រ័យតាមចំណាត់ថ្នាក់ពាក់ពន
័ ដ
្ធ ច
ូ
ខាងក្រោម ដោយមិនគិតដល់ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានដាក់ជាវត្បញ្
ចា ៖ំ
ថុ

ចំណាត់ថ្នាក់

អត្រាសំវិធានធន

សំវិធានធនទូទៅ
1%

ឥណទានធមតា
្ម
សំវិធានធនជាក់លាក់

3%

ឥណទានឃ្លាម�
ំ ល
ើ

2.7

ឥណទានក្រោមស្តងដា
់ រ

20%

ឥណទានសង្ស័យ

50%

ឥណទានបាត់បង់

100%

កិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្សេងៗ
នៅក្នុងដំណ�ើរការអាជីវកមធ
្ម មតា
្ម

ធនាគារចុះកិចស
្ច ន្យាដែលពាក់ពន
័ ន
្ធ ឹងឥណទានផ្សេងៗ

រួមមានកិចស
្ច ន្យាឥណទាន

លិខត
ិ ឥណទាន

និងលិខត
ិ ធានាធនាគារផ្សេងៗ។ គោលការណ៍គណនេយ្យ និងវ ិធីសាស្រ្តសវំ ិធានធន មានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នា ចំពោះឥណទានផ្សេងៗដូច
បានកត់សម្គា ល់ខាងល�ើ។ ធនាគារនឹងកត់ត្រាសំវ ិធានធនជាក់លាក់ចពោ
ំ ះកិចស
្ច ន្យាពាក់ពន
័ ន
្ធ ឹងឥណទានផ្សេងៗទាំងនោះ នៅពេលដែល
ធនាគារ គិតថាវាទំនងជាមានការបាត់បង់។

2.8

ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ទ្រព្យសកម្មអរូបដែ
ី លរួមមានអាជ្ញាប័ណក
្ណ ម្មវ ិធីកព
ុំ ្យូទ័រដែលបានទិញ និងចំណាយពាក់ពន
័ ផ្ធ ្សេងៗ ត្រូវបានរាយការណ៍តាមថ្លៃដ�ម
ើ ដករ ំលស់បង្គរ
និងការខាតដែលបណ្
ដា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។
អាជ្ញាបណ
័ ្ណកមវ្ម ិធីកព
ុំ ្យូទរ័ ដែលបានទិញ ត្រូវបានធ្វើមល
ូ ធនកម្មតាមមូលដ្ឋា នថ្លៃដ�ម
ើ ដែលបានក�ើតឡ�ើងក្នុងការទិញកម្មវ ិធីជាក់លាក់នោះមក
ប្រើប្រាស់។ ថ្លៃដ�ម
ើ ត្រូវបានធ្វើរ ំលស់តាមមូលដ្ឋា នរ ំលស់ថេរ ក្នុងរយៈពេល 5ឆ្នា។
ំ ចំណាយនានាពាក់ពន
័ ន
្ធ ឹងការថែរក្សាកមវ្ម ិធីកព
ុំ ្យូទរ័ ត្រូវបានកត់ត្រាជា
ចំណាយនៅពេលដែលប្រតិបតិ្តការនោះបានក�ើតឡ�ើង។
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

2.

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

2.9

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
ទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបរ ិក្ខា រត្រូវបានកត់ត្រាតាមថ្លៃដ�ម
ើ ដករ ំលស់បង្គរ និងការខាតដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។ ថ្លៃដ�ម
ើ រួមមានការចំណាយ
ផ្ទាល់នានាក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្មទ្រព្យសកម្មទាងនោ
ំ
ះ។
ចំណាយបន្តបន្ទា ប់ផ្សេងៗត្រូវបានកត់ត្រាបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យនោះ ឬត្រូវបានកត់ត្រាជាទ្រព្យតាមការសមស្រប តែនៅពេលដែល

មានភាពប្រាកដប្រជាថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកច
ិ នា
្ច ពេលអនាគតនៃទ្រព្យនោះ នឹងហូរចូលមកក្នុងធនាគារ ហ�ើយថ្លៃដ�ម
ើ នៃទ្រព្យនោះអាចត្រូវ
បានវាស់វែងគរួ ឲ្យជ�ឿជាក់បានតែប៉ុណោ្ណះ។ រាល់ចណា
ំ
យល�ើការជួសជុល និងការថែទាំផ្សេងៗទ�ៀតទាំងអស់ ត្រូវបានកត់ត្រាជាបនកនៅក្នុង
្ទុ

របាយការណ៍លទ្ធផល ក្នុងឆ្នាដែ
ំ លប្រតិបតកា
្តិ រនោះក�ើតឡ�ើង។

ការធ�ើរ្វ ំលស់ល�ទ្រ
ើ ព្យសម្បតន
្តិ ង
ិ បរ ិក្ខា រត្រូវបានកត់ត្រាជាបនកនៅក្នុងរបាយការណ
៍ លទ្ធផល តាមមូលដ្ឋា នរ ំលស់ថេរ ល�ើអាយកា
ុ លប្រើប្រាស់
្ទុ
ប៉ា ន់ស្មាននៃទ្រព្យសកម្មនម
ី យ
ួ ៗ និងតាមអត្រាប្រចាំឆ្នាដ
ំ ច
ូ ខាងក្រោម ៖

អាយុកាលប្រើប្រាស់
ការកែលម្អល�ទ្រ
ើ ព្យជួល

រយៈពេលណាមួយដែលខជា
្លី ងគេ រវាងរយៈពេលជួល
និងអាយុកាលផ្នែកសេដ្ឋកច
ិ រ្ច បស់វា

បរ ិក្ខា រការ ិយាលយ
័

5 ឆ្នាំ

គ្រឿងសង្ហា រ ឹម និងបរ ិក្ខា រភ្ជាប់

5 ឆ្នាំ

បរ ិក្ខា រកព
ុំ ្យូទរ័

3 ឆ្នាំ

យានយន្ដ 		

5 ឆ្នាំ

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មណាមួយ ដែលល�ើសពីតម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញបានរបស់វា ត្រូវបានកត់ត្រាបន្ថយភ្លា មឱ្យនៅត្រឹមតម្លៃប៉ាន់ស្មាន
ដែលអាចស្រង់មកវ ិញបាន។
ចំណេញ និងខាតពីការលក់ជម្រះទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបរ ិក្ខា រ ត្រូវបានកំណត់ដោយធ្វើការប្រៀបធ�ៀបសាច់ប្រាក់បានពីការលក់ និងតម្លៃយោង ហ�ើយ
ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

2.

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

2.10 ការថយចុះតម្លៃ នៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកមទា
្ម ង
ំ ឡាយណាដែលមានអាយកា
ុ លប្រើប្រាស់មន
ិ កំណត់

មិនត្រូវបានធ�ើរ្វ ំលស់ទេ

និងត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ ្យប្រចាំឆ្នារំ កការថយ

ចុះតម្លៃរបស់វា។ បណ្តាទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវធ្វើរ ំលស់ ត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ ្យរកការថយចុះតម្លៃរបស់វា នៅពេលដែលមានព្រឹតកា
ិ្ត រណ៍ ឬការ
ផ្លាស់បរកាលៈទេសៈណាមួ
យចង្អុលបង្ហា ញថាតម្លៃយោងរបស់វា
្តូ

នឹងមិនអាចស្រង់មកវ ិញបាន។

ការខាតបង់បណ្តា លមកពីការថយចះុ តម្លៃ

ត្រូវបានគេកត់ត្រាតាម ចំនន
ួ លម្អៀងរវាងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យនោះ ធ�ៀបជាមួយតម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញបាន។ តម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញបាន
គឺជាតម្លៃមយ
ួ ណាដែលខ្ពសជា
់ ងគេរវាងតម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យនោះ ដកចំណាយក្នុងការលក់ និងតម្លៃនៅប្រើប្រាស់។
ការខាតដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ ត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលក្នុងឆ្នាដែ
ំ លប្រតិបត្តិការនោះបានក�ើតឡ�ើង។

ការកត់ត្រាត្រលប់មកវ ិញនៃការខាតដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលទៅតាមទំហត
ំ ម្លៃយោង
នៃទ្រព្យសកម្មនោះ ដែលមិ នល�ើ សតម្លៃយោងដែលបានកំ ណត់ កាត់ កងនឹងរល
ំ ស់ ប្រសិ នប�ើ មិនបានកត់ ត្រាការខាតដែលបណ្តា ល
មកពី ការថយចុះតម្លៃ។

2.11 ចំណូល និងចំណាយការប្រាក់
ចំណូលការប្រាក់បានមកពីឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល និងសមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិង
ិ
គ្រឹះស្ថា នហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុផ្សេងៗ ត្រូវ បានកត់ ត្រាតាមមូ ល ដ្ឋា នបង្គរ ល�ើ ក លែងតែមានការសង្ស័យគួ រ ឲ្យបារម្ភចំពោ ះការប្រមូ លប្រាក់ មកវញ

ដែលក្នុងករណីនេះការប្រាក់ ត្រូវបានព្យួរសិន រហូតដល់ពេលទទួ លបានសាច់ ប្រាក់ ជាក់ ស្តែង។ គោលការណ៍ស្តីពីការព្យួរការប្រាក់ នេះ

គឺអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តា លស្តីពីការព្យួរការប្រាក់ល�ើប្រាក់កម្ចីមិនដំណ�ើរការ និងសំវ ិធានធនឥណទាន
បាត់បង់។
ចំណាយការប្រាក់ល�ប្រា
ើ ក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋា នបង្គរ។
ថុ

2.12 ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសារ
ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសារ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋា នបង្គរ នៅពេលដែលបានបំពេញសេវាជូនអតិថិជន។ កម្រៃល�ើការផ្តលឥ
់ ណទានត្រូវ
បានកត់ត្រាជាចំណូល នៅពេលដែលផ្តលឥ
់ ណទានឲ្យអតិថិជនខ្ចី។
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

2.

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

2.13 ភតិសន្យាប្រតិបត្ដិ
ភតិសន្យាដែលភាគីម្ចាស់ទ្រព្យនៅមានហានិភយ
័ ជាក់លាក់ និងផលកម្មសទ
ិ ្ធិល�ើទ្រព្យនេះ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាភតិសន្យាប្រតិបត។
្ដិ ការទូទាត់ភតិ
សន្យាប្រតិបត្ដិត្រូវបានកត់ត្រាជាបនកក្នុងរបាយការណ
៍ លទ្ធផលតាមមូលដ្ឋា នថេរល�ើរយៈពេលនៃភតិសន្យា។
្ទុ

2.14 សំវិធានធន
សំវ ិធានធនត្រូវបានកត់ត្រានៅពេលដែលធនាគារមានកាតព្វកច
ិ តា
្ច មផ្លូវច្បាប់ឬកាតព្វកច
ិ ្ចប្រយោលដែលជាលទ្ធផលនៃព្រឹតកា
្ដិ រណ៍ពីអតីតកាល
ហ�ើយវាទំនងជាអាចតម្រូវឱ្យមានការចំណាយធនធានដ�ើម្បីទទា
ូ ត់កាតព្វកច
ិ ្ចនោះហ�ើយចំនន
ួ ទឹកប្រាក់ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មានគួរឱ្យជ�ឿជាក់បាន។
នៅពេលដែលមានកាតព្វកច
ិ ្ចស្រដ�ៀងគ្នាច្រើន កម្រិតនៃលំហរូ ចេញដ�ើម្បីទទា
ូ ត់កាតព្វកច
ិ ្ចនោះ ត្រូវបានកំណត់ដោយគិតទៅល�ើចណា
ំ
ត់ថ្នាក់នៃ
កាតព្វកច
ិ ្ចនោះទាំងមូល។
សំវ ិធានធនត្រូវបានវាស់វែងឡ�ង
ើ វ ិញតាមតម្លៃបចប្បន
្ន នៃចំណាយដែលរ ំពឹងថាត្រូវទូទាត់កាតពក
្វ ច
ិ ្ចនោះ ដោយប្រើអត្រាមុនបង់ពន្ធ ដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្
ចា ង
ំ
្ចុ

ការវាយតម្លៃទផ្
ី សារបចប្បន្ននៃតម្លៃ
សាច់ប្រាក់គត
ិ តាមពេលវេលា និងហានិភយ
័ ជាក់លាក់ផ្សេងៗនៃកាតព្វកច
ិ ្ចនោះ។ ការក�ើនឡ�ើងនៃសំវ ិធានធន
្ចុ
ដោយសារពេលវេលាដែលបានកន្លងផុត ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយការប្រាក់។

2.15 អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលក
ិ រយៈពេលខ្លី
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលក
ិ រយៈពេលខ្លីត្រូវបានកត់ត្រាបង្គរក្នុងឆ្នាំ ដែលបុគ្គលក
ិ បានបំពេញការងារជូនធនាគារ។

2.16 ពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចំណេញ និងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ
ពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ
ញក្នុងឆ្នាត្
ំ រូវបានគណនាតាមមូលដ្ឋា នច្បាប់សារព�ើពន្ធដែលបានអនម
ុ ត
័ រួចជាស្ថា ពរ ឬបានអនុមត
័ រួចមួយផ្នែកធំ គិតត្រឹមកាល
បរ ិច្ឆេទរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ជា
្តិ រ និងបង្កត
ើ ចំណូលជាប់ពន្ធ។
ពុ ដែលជាកន្លែងដែលធនាគារ ប្រតិបតកា
ពន្ធពន្យារត្រូវបានគណនាដោយប្រើវ ិធីសាស្ត្របំណុលក្នុងតារាងតល
ុ ្យការ

ល�ើលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ននៃតម្លៃយោងរបស់ទ្រព្យសកម្ម

និងបំណុល

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធ�ៀបនឹងចំនន
ួ ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគណនាពន្ធ។ ពន្ធពន្យារត្រូវបានវាស់វែងតាមអត្រាដែលរ ំពឹងថា និងត្រូវអនវុ ត្ត
ល�ើលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ន នៅពេលដែលកត់ត្រាត្រលប់ចល
ូ មកវ ិញដោយផ្អែកតាមពន្ធដែលបានអនុមត
័ រួចជាសា្ថ ពរ ឬបានអនម
ុ ត
័ រួចមួយផ្នែកធំ

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទរបាយការណ៍។

ទំព័រ:

210

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

2.

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

2.16 ពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចំណេញ និងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ (ត)
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានគេកាត់កងជាមួយនឹងពន្ធពន្យារបំណុល ប្រសិនប�ើធនាគារមានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ដ�ើម្បីទូទាត់បំណុលពន្ធ និង
ពន្ធទ្រព្យសកម្មក្នុងឆ្នាំ ហ�ើយប្រសិនប�ើវាទាក់ទងនឹងពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ
ញដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារតែមួយទៅល�ើអង្គភាពជាប់ពន្ធតែមួយ។
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានកាត់កងជាមួយនឹងបំណុលពន្ធពន្យារ ប្រសិនប�ើមានសិទតា
្ធិ មផ្លូវច្បាប់ដ�ម
ើ ្បីកាត់កងបំណុលពន្ធក្នុងឆ្នាំ ជាមួយនឹង
ពន្ធទ្រព្យសកម្មក្នុងឆ្នាំ ហ�ើយប្រសិនប�ើវាទាក់ទងនឹងពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ
ញ ដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរ ពន្ធដារតែមួយ ទៅល�ើអង្គភាពជាប់ពន្ធតែមួយ។
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានកត់ត្រា លុះត្រាតែមានភាពប្រាកដថាធនាគារនឹងមានប្រាក់ចណេ
ំ
ញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគតសម្រាប់យកលម្អៀង
បណ្តោះអាសន្នមកប្រើប្រាស់។ ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ ្យនៅរ�ៀងរាល់ការបរ ិច្ឆេទរបាយការណ៍នីមយ
ួ ៗ ហ�ើយត្រូវបានកត់ត្រា
បន្ថយរហូតដល់កម្រិតមួយដែលមិនមានភាពប្រាកដថា នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ឹងត្រូវក�ើតឡ�ើង។

2.17 ប្រតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភាគីត្រូវបានចាត់ទុកជាភាគីពាក់ព័ន្ធ

ប្រសិនប�ើភាគីណាមួយមានសមតភា
្ថ ពក្នុងការគ្រប់គ្រងភាគីមួយទ�ៀត ឬមានឥទ្ធិពលជាសារវន្តទៅ

ល�ើភាគីផ្សេងទ�ៀតក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិតផ្ត ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការ។
អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុ ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបានកំណត់ជាភាគីដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល

យ៉ា ងហោចណាស់ 10% នៃដ�ើមទុន ឬសិទ្ធិបោះឆ្នោ ត និងរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានចូលរួមក្នុងរដ្ឋបាល ទិសដៅ ការគ្រប់គ្រង
ឬការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។

3.

ការប៉ន
ា ស
់ ន
មា្ និងការវិនច
ិ យ
ឆ័្ គណនេយ្យសំខាន់ៗ
ការប៉ា ន់ស្មាន ការសនត
្ម និងការវ ិនិចយ
្ឆ័ ត្រូវបានវាយតម្លៃជាបន្ដបន្ទា ប់ផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍ក្នុងគ្រាមុន និង កត្ដា ផ្សេងៗទ�ៀត រួមមានការ រ ំពឹងទុក
នៃព្រឹត្ដិការណ៍នាពេលអនាគតដែលគេជ�ឿជាក់ ថាមានភាពសមហេតុផលទៅតាមកាលៈទេសៈ ផ្សេងៗ។ ធនាគារធ្វើ ការប៉ា ន់ ស្មាន ការសន្មត
និងការវ ិនិច្ឆ័យ ដោយគិតទៅល�ើអនាគតកាល។ តាមនិយមន័យលទ្ធផលនៃការប៉ា ន់ស្មានគណនេយ្យ កម្រស្មើគ្នា នឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងណាស់។
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

3.

ការប៉ន
ា ស
់ ន
មា្ និងការវិនច
ិ យ
ឆ័្ គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
ការប៉ា ន់ស្មាន ការសនត
្ម និងការវ ិនិច្ឆ័យ ដែលមានហានិភ័យជា សារវនប
្ដ ណ្
ដា លឱ្យមាននិយត
័ កមធ
្ម ំដុំទៅល�ើតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល
ក្នុងឆ្នាប
ំ ន្ទា ប់ ត្រូវបានពិភាក្សាដូចខាងក្រោម៖

(ក)

ការខាតបង់ល�ើការថយចុះតម្លៃនៃឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ិ នធនតាមប្រកាសលេខ ធ7-09-074ប្រ.ក. ចុ ះ ថ្ងៃទី 2 5 ខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ 2 009
ធនាគារអនុ វ ត្ត តា មការធ្វើ ចំ ណា ត់ ថ្នា ក់ ឥ ណទាន និ ង សំ វ ធា
សព
្តី ីការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវ ិធានធន សម្រាប់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ ចេញដោយធនាគារកណ្តា ល។ ធនាគារកណ្តា ល

តម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាំងឡាយធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន និងទ្រព្យសកម្មប្រហាក់ប្រហែលរបស់ខ្លួនជាប្រាំថ្នាក់ ហ�ើយ

កម្រិតអប្បបរមានៃសំវ ិធានធនជាក់លាក់ត្រូវធ្វើឡ�ង
ើ អាស្រ័យទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ពាក់ពន
័ ្ធ ដោយមិនគិតពីទ្រព្យសកម្មដែលបានដាក់បញ្
ចា ។
ំ

ក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន ធនាគារពិចារណាទៅល�ើកត្តា ពាក់ព័នទា
្ធ ង
ំ អស់ដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពក្នុងការសងប្រាក់
នៃភាគីដៃគូរបស់ខ្លួន។

(ខ)

ពន្ធ
ពន្ធត្រូវបានគណនាតាមមូ លដ្ឋា នបំ ណកស្រាយបច្ចុប្បន្ននៃបទប្បញ្ញ ត្ដិពន្ធដារ ប៉ុន្ដែបទប្បញ្ញ ត្ដិទាំងអស់ នេះមានការផ្លាស់ ប្ដូរពី មួយគ្រា
ទៅមួ យ គ្រា ហ�ើ យ ការសម្រេចជាចុងក្រោយល�ើ ចំ នួ ន ពន្ធ នឹងធ្វើ ឡ�ើ ង បន្ទា ប់ ពី អ ធិ កា រកិ ច្ច រ បស់ អា ជ្ញា ធរពន្ធ ដា រ។

ិ នធន
នៅពេលដែលលទ្ធផលពន្ធចុងក្រោយ ខុសគ្នា ពី ចំនួនដែលបានកត់ ត្រាពី ដំបូង នោះភាពលម្អៀងនេះនឹងធ្វើ ឱ្យប៉ ះពាល់ដល់សំវធា
ល�ើ ប្រាក់ ព ន្ធ ព ន្យារនៅក្នុងការ យ
ិ បរ ច្
ិ ឆេ ទ ដែលការកំ ណ ត់ ព ន្ធ បា នធ្វើ ឡ�ើ ង ។

ទំព័រ:
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4.

សមតុលយ្ នៅធនាគារកណ្ល
តា
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

81,790,980

330,190,186

53,960,362

218,539,467

597,199

2,410,892

420,115

1,701,466

ទុនបម្រុងកាតពក
្វ ច
ិ ្ច (ក)

54,353,580

219,425,403

48,784,987

197,579,197

ប្រាក់តម្កលធា
់ នាល�ើដ�ម
ើ ទន
ុ (ខ)

6,700,000

27,047,900

6,700,000

27,135,000

មូលប្រតអាចជួញដូរបាន (គ)

3,049,542

12,311,001

2,493,828

10,100,003

146,491,301

591,385,382

112,359,292

455,055,133

គណនីចរន្ត
គណនីផាត់ទាត់

(ក)

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច
ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចគឺជាទុនបម្រុងអប្បបរមា ដែលត្រូវបានគណនាតាមអត្រា8% (2015 ៖ 8%) នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ជាប្រាក់រ�ៀល
និង12.50% (2015 ៖ 12.50%) នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ។ ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច 4.5% (2015 ៖ 4.5%) នៃប្រាក់
បញ្ញើរបស់អតិថិជនជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់រ�ៀល ទទួលបានការប្រាក់ ហ�ើយទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច៨%ទ�ៀត និងទុនបម្រុងកាតព្វ
កិច្ចនៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជាប្រាក់រ�ៀល ពុំមានការប្រាក់ទេ។

(ខ)

ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន
យោងតាមប្រកាសលេខ ធ7-01-136ប្រ.ក. ចុ ះថ្ងៃទី 15 ខែតុលា ឆ្នាំ2001 ចេញដោយធនាគារកណ្តា ល ស្តីពីប្រាក់ តម្កល់ធានាល�ើ ដ�ើមទុន
តម្រូវឲ្យធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុ តម្កល់ប្រាក់ ចំនួន 10% នៃដ�ើ មទុ នចុ ះបញ្ជីនៅធនាគារកណ្តា ល។ ប្រាក់ តម្កល់នេះនឹងត្រូវ

ិ នៅពេលធនាគារស្ម័គ្រចិ ត្តបញ្ចប់ ប្រតិ បត្តិការអាជី វកម្មរបស់ ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហ�ើ យប្រាក់ តម្កល់នេះមិ ន
បង្វិលជូ នធនាគារវញ
សម្រាប់ ប្រើក្នុងប្រតិ បត្តិការប្រចាំ ថ្ងៃរបស់ ធនាគារទេ។

(គ)

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCDs)
មូលប្រតនេះ អាចជួញដូរបាន រវាងធនាគារ និងធនាគារផ្សេងៗ។
ដោយមានអត្រាការប្រាក់ចាប់ពី

1.70%

ទៅ

3.99%

NCDs

ក្នុងមួយឆ្នាំ

ជាប្រាក់រ�ៀល

មានកាលកំណត់ពី ពីរសប្តា ហ៍ទៅមួយឆ្នាំ

និងមូលបត្រជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិក

អាចមានកាលកំណត់ពី

ពីរសប្តា ហ៍ទៅប្រាំមយ
ួ ខែ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ ½% SIBOR ។ មូលប្រតអាចជួញដូរបាន អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់កច
ិ ស
្ច ន្យាទិញយកវ ិញ
និងអាចដាក់ជាទ្រព្យបញ្
ចា ំនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរធនាគារ។
មូលប្រតអាចជួញដូរបានរបស់ធនាគារដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ 3,049,542 ដុល្លា រអាមេរ ិក (ឆ្នាំ2015៖2,493,828 ដុល្លា រអាមេរ ិក) ត្រូវបាន
ិ រូបន៍ របស់ ខ្លួន នៅធនាគារកណ្តា ល។ គិ តត្រឹមថ្ងៃ ទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016
ដាក់ ជាទ្រព្យបញ្
ចា ំសម្រាប់ រយៈពេលបី ខែ សម្រាប់ សម្បទានវបា
ិ រូបន៍ នៅឡ�ើ យ។
ធនាគារមិ នទាន់ បានប្រើ ប្រាស់ សម្បទានវបា
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

4.

សមតុលយ្ នៅធនាគារកណ្ល
តា (ត)
(ឃ) អត្រាការប្រាក់
គណនីចរន្ត និងគណនីផាត់ទាត់ គឺជាគណនីដែលមិនមានការប្រាក់។ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន
និងទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំដូចខាងក្រោម៖
2016

2015

ទន
ុ បម្រុងកាតពក
្វ ច
ិ ្ច

0.08%

0.08%

ប្រាក់តម្កលធា
់ នាល�ើដ�ម
ើ ទន
ុ

0.08%

0.08%

0.54% - 0.98%

0.29% - 0.99%

មូលបត្រដែលអាចជួញដូរបាន

5.

សមតុលយ្ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ន
ថា ហិរញ្ញវត្ផថុ ្សេងៗ
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គណនីចរន្ត (គណនីមន
ិ មានការប្រាក់)

27,751,265

112,031,857

6,495,806

26,308,014

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (*)

88,000,000

355,256,000

84,000,000

340,200,000

115,751,265

467,287,857

90,495,806

366,508,014

(*) រាល់គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ទាំងអស់ មានកាលកំណត់រយៈពេលមួយឆ្នាំ និងទទួលបានការប្រាក់ ដូចខាងក្រោម៖

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
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2016

2015

1.10% - 5.20%

1.00% - 4.60%
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6.

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន
(ក)

វិភាគតាមប្រភេទឥណទាននិងបុរេប្រទាន
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

265,441,192

1,071,586,092

260,688,872

1,055,789,934

29,223,480

117,975,189

24,935,527

100,988,885

24,532

99,036

7,277

29,470

59,965,411

242,080,364

55,826,204

226,096,126

199,134

803,904

130,122

526,994

ឥណទានទិញផ្ទះរបស់បុគ្គលក
ិ

3,068,612

12,387,986

2,468,563

9,997,679

សកប
្ខី ត្រឥណទានជំន�ឿទក
ុ ចិត្ត

166,101

670,550

-

-

358,088,462

1,445,603,121

344,056,565

1,393,429,088

សំវ ិធានធនជាក់លាក់

(7,065,485)

(28,523,363)

(2,074,486)

(8,401,668)

សំវ ិធានធនទូទៅ

(3,447,304)

(13,916,766)

(3,359,494)

(13,605,951)

347,575,673

1,403,162,992

338,622,585

1,371,421,469

ឥណទានមានកាលកំណត់
ឥណទានទិញផ្ទះ
ឥណទានទិញយានយន្ត
ឥណទានវ ិបារូបន៍
ឥណទានទិញយានយន្តរបស់បុគ្គលក
ិ

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ នដុល
សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់៖

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ នសុទ្ធ

(ខ)

សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់់
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សំវ ិធានធនដ�ើមឆ្នាំ

5,433,980

22,007,619

2,610,312

10,637,021

បម្រែបម្រួលសំវ ិធានធនក្នុងឆ្នាំ

5,078,809

20,503,152

2,823,668

11,435,855

-

(70,642)

-

(65,257)

10,512,789

42,440,129

5,433,980

22,077,619

លម្អៀងពីការបររូ
ិ បណ
័ ្ណ
្តូ បយ

សំវធា
ិ នធនចុងឆ្ំនា
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

6.

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន (ត)
(គ)

វិភាគតាមដំណ�ើរការឥណទាន
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

344,711,945

1,391,602,122

335,949,435

1,360,595,208

18,445

74,462

-

-

4,522,303

18,256,537

5,113,440

20,709,434

1,909,721

7,709,544

415,229

1,681,678

756,352

3,053,393

1,480,849

5,997,437

6,169,696

24,907,063

1,097,612

4,445,331

358,088,462

1,445,603,121

344,056,565

1,393,429,088

ឥណទានធមតា
្ម
មានការធានា
មិនមានការធានា
ឥណទានឃ្លាម�
ំ ល
ើ
មានការធានា
ឥណទានក្រោមស្តងដា
់ រ
មានការធានា
ឥណទានសង្ស័យ
មានការធានា
ឥណទានខាតបង់
មានការធានា

(ឃ) វិភាគតាមហានិភ័យឥណទាន
2016

ហានិភយ
័ ធំ
ហានិភយ
័ តូច

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

38,658,372

156,063,848

30,445,538

123,304,429

319,430,090

1,289,539,273

313,611,027

1,270,124,659

358,088,462

1,445,603,121

344,056,565

1,393,429,088

ហានិភ័យធំត្រូវបានកំណត់និយមន័យដោយធនាគារកណ្តា លថាជាហានិភ័យឥណទានទូទៅ ចំពោះអ្នកទទួលផលជាឯកត្តជន ដែលមាន
ចំនួនល�ើសពី10% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទរ្ធ បស់ធនាគារ។ ហានិភ័យនេះ គឺមានចំនួនខ្ពស់ជាងឥណទានឬកិចស
្ច ន្យាដែលនៅមិនទាន់ទូទាត់
និងឥណទានឬកិច្ចសន្យាដែលបានអនុម័តរួច។
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6.

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន (ត)
(ង)

អត្រាការប្រាក់
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដូចខាងក្រោម៖

7.

2016

2015

ឥណទានមានកាលកំណត់

7.50% - 15.25%

8.00% - 14.00%

ឥណទានវ ិបារូបន៍

8.00% - 12.50%

8.00% - 12.00%

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

4,364,456

17,619,309

2,519,917

10,205,664

(2,491,243)

(10,057,148)

(480,267)

(1,945,081)

ការប្រាក់សទ
ុ ត្
្ធ រូវទទួល

1,873,213

7,562,161

2,039,650

8,260,583

ប្រាក់សណ
ំ ងត្រូវទទួល

140,452

567,005

54,352

220,126

ប្រាក់កក់

396,711

1,601,522

186,624

755,827

ការបង់មន
ុ

130,099

525,210

278,542

1,128,095

ការផ្គតផ
់ ង
្គ ផ់ ្សេងៗ

108,248

436,997

115,448

467,564

53,000

213,960

12,500,000

50,625,000

229,394

926,064

66,654

269,947

2,931,117

11,832,919

15,241,270

61,727,142

ការប្រាក់ដល
ុ ត្រូវទទួល
ដក៖ ការប្រាក់ត្រូវព្យួរ

ក្រុមហ៊ន
ុ ពាក់ពន
័ ជ
្ធ ពា
ំ ក់ (កំណត់សម្គា ល់ 24)
ផ្សេងៗ

ិ ក្នុងរយៈពេលមួ យឆ្នាំ ក្រោយដំ ណាច់ ឆ្នាំល�ើកលែងតែប្រាក់ បញ្ញើ
រាល់ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗទាំងអស់ ត្រូវបានរ ំពឹងថានឹងអាចយកត្រឡប់ មកវញ
ចំនួន 374,473ដុល្លា រអាមេរ ិក ទាក់ទងនឹងការជួលការ ិយាល័យ និងទូរម៉ា ស៊ីនដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATM) ដែលនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ល�ើស
ពីមួយឆ្នាំក្រោយដំណាច់ឆ្នាំ។

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

8.

ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ព័ ត៌មានលម្អិតអំ ពីទ្រព្យសកម្មអរូបី ដែលរួមមានអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវ ិធី កុំព្យូទ័រ មានដូ ចខាងក្រោម៖
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

1,199,559

1,062,451

45,935

137,108

1,245,494

1,199,559

ដ�ើមឆ្នាំ

846,409

691,498

រ ំលស់

103,777

154,911

ដំណាច់ឆ្នាំ

950,186

846,409

តម្លៃចះុ បញ្ស
ជី ទ
ុ ្ធ

295,308

353,150

1,192,158

1,430,258

ថ្លៃដ�ើម
ដ�ើមឆ្នាំ
បន្ថែម
ដំណាច់ឆ្នាំ

រំលស់បង្គរ

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

9.

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិករខា្
ព័ ត៌មានលម្អិតអំ ពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរក្ខា
ិ រ មានដូ ចខាងក្រោម៖

ការកែលម្អ
ទ្រព្យជួល

បរិក្ខារ
ការិយាល័យ

សង្ហារឹម និង
បរិក្ខារភ្ជាប់

បរិក្ខារ
កុំព្យូទ័រ

យានយន្ត

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ទ្រព្យជួល

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

2,866,885

2,051,176

447,194

1,202,787

483,020

7,051,062

506,782

186,839

73,798

111,086

101,240

979,745

-

-

-

-

(36,200)

(36,200)

3,373,667

2,238,015

520,992

1,313,873

548,060

7,994,607

1,488,054

1,317,066

216,130

872,399

242,873

4,136,522

328,935

271,209

61,484

182,832

86,972

931,432

-

-

-

-

(28,364)

(28,364)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016

1,816,989

1,588,275

277,614

1,055,231

301,481

5,039,590

តម្លៃចះុ បញ្ស
ជី ទ
ុ ្ធ

1,556,678

649,740

243,378

258,642

246,579

2,955,017

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

6,284,309

2,623,000

982,517

1,044,138

995,440

11,929,404

2016

ថ្លៃដ�ើម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 016
ការទិញ
ការលក់ចេញ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016

រំលស់បង្គរ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 016
រ ំលស់
ការលក់ចេញ

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

9.

ការកែលម្អ
ទ្រព្យជួល

បរិក្ខារ
ការិយាល័យ

សង្ហារឹម និង
បរិក្ខារភ្ជាប់

បរិក្ខារ
កុំព្យូទ័រ

យានយន្ត

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ទ្រព្យជួល

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

2,856,785

1,618,221

428,751

1,179,295

358,990

6,442,042

10,100

432,955

18,443

23,492

172,330

657,320

-

-

-

-

(48,300)

(48,300)

2,866,885

2,051,176

447,194

1,202,787

483,020

7,051,062

1,201,620

1,046,903

163,580

676,786

195,868

3,284,757

286,434

270,163

52,550

195,613

85,099

889,859

-

-

-

-

(38,094)

(38,094)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016

1,488,054

1,317,066

216,130

872,399

242,873

4,136,522

តម្លៃចះុ បញ្ស
ជី ទ
ុ ្ធ

1,378,831

734,110

231,064

330,388

240,147

2,914,540

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

5,584,266

2,973,146

935,809

1,338,071

972,595

11,803,887

2015

ថ្លៃដ�ើម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 016
ការទិញ
ការលក់ចេញ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016

រំលស់បង្គរ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 016
រ ំលស់
ការលក់ចេញ

10.

ប្រាក់បញ្ញរើ បស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ន
ថា ហិរញ្ញវត្ផថុ ្សេងៗ
2016

គណនីចរន្ត
គណនីប្រាក់សន្សំ
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ទំព័រ:
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2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

2,628,331

10,610,572

2,491,595

10,090,960

712,903

2,877,990

321,466

1,301,937

228,026,250

920,541,971

259,726,266

1,051,891,377

231,367,484

934,030,533

262,539,327

1,063,284,274

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

10.

ប្រាក់បញ្ញរើ បស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ន
ថា ហិរញ្ញវត្ផថុ ្សេងៗ (ត)
គិ តត្រឹមកាលបរច្
ិ ឆេទតារាងតុ ល្យការ ប្រាក់ បញ្ញើរបស់ធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ទទួ លបានអត្រាការប្រាក់ ប្រចាំឆ្នាំ ដូ ចខាងក្រោម
ដោយផ្អែកទៅល�ើលក្ខខណ្ឌ និ ងប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ។ គណនី ប្រាក់ បញ្ញើមានកាលកំ ណត់ មានរយៈពេលមួ យឆ្នាំ។
2016

2015

គណនីចរន្ត

គ្មាន

គ្មាន

គណនីប្រាក់សន្សំ

គ្មាន

គ្មាន

1.10% - 2.75%

0.65% - 3.25%

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

11.

ប្រាក់បញ្ញរើ បស់អតិថជ
ិ ន
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គណនីចរន្ត

53,777,712

217,100,623

26,259,705

106,351,805

គណនីប្រាក់សន្សំ

37,661,329

152,038,785

28,074,078

113,700,016

205,832,479

830,945,718

161,865,722

655,556,174

297,271,520

1,200,085,126

216,199,505

875,607,995

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតល
ុ ្យការ
ដោយផ្អែកទៅល�ើលក្ខខណ្ឌ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

និ ងប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ។

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ

រាល់ប្រាក់ បញ្ញើទាំងអស់

ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាដ
ំ ច
ូ ខាងក្រោម

មានអាយុកាលមួ យឆ្នាំល�ើកលែងតែប្រាក់ បញ្ញើចំនួន

22,963,381ដុល្លា រអាមេរ ិក ដែលមានអាយុកាលល�ើសពី មួយឆ្នាំ។

គណនីចរន្ត
គណនីប្រាក់សន្សំ
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

2016

2015

0.88% - 2.08%

គ្មាន

1.25%

1.50%

2.00% - 5.75%

2.00% - 6.00%

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

12.

ប្រាក់បញ្ញរើ បស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ន
ថា ហិរញ្ញវត្ផថុ ្សេងៗ
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

4,381,846

17,689,512

3,687,347

14,933,755

ប្រាក់រង្វា ន់បង្គរ

792,000

3,197,304

806,400

3,265,920

មូលប្បទានបត្រសម្រាប់ផាត់ទាត់

597,199

2,410,892

420,115

1,701,466

ពន្ធកាត់ទក
ុ ត្រូវបង់

112,883

455,709

94,424

382,417

គណនីអក
្ន ផ្គតផ
់ ង
្គ ់

106,695

430,728

99,655

403,603

21,370

86,271

20,600

83,430

2,186,452

8,826,706

604,176

2,446,913

8,198,445

33,097,122

5,732,717

23,217,504

ការប្រាក់ត្រូវបង់

ពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ប�ៀវត្សរ ៍ត្រូវបង់
ផ្សេងៗ (*)

(*) រួ ម បញ្ចូ លក្នុងបំ ណុ លផ្សេងៗ ទឹ ក ប្រាក់ ចំ នួ ន ១,០៥៧,៣៧៣ដុល្លា រអាមេរ ក
ិ គឺ ជា ការផ្ទេ រ ប្រាក់ ពី ក្ រៅប្រទេស ដែលនឹងត្រូវ ដាក់ ចូ ល
គណនីប្រាក់បញ្ញើអតិថជ
ិ នជាក់លាក់។

រាល់បណ
ំ ុ លខាងល�ើទាង
ំ អស់ ត្រូវបានរ ំពឹងថានឹងត្រូវទូទាត់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ក្រោយដំណាច់ឆ្នា។
ំ

13.

ដ�ើមទុន
2016

ភាគហ៊ុន
(‘000)

ដុល្លារអាមេរិក

67,000

ការបញ្ចូលដ�ើមទន
ុ
លម្អៀងបណ្ណោះអាសន្ន

សមតុល្យដ�ើមគ្រា

សមតុល្យចុងគ្រា

2015

ពាន់រ�ៀល

ភាគហ៊ុន
(‘000)

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

67,000,000

271,350,000

52,000

52,000,000

211,900,000

-

-

-

15,000

15,000,000

60,750,000

-

-

(871,000)

-

-

(1,300,000)

67,000

67,000,000

270,479,000

67,000

67,000,000

271,350,000

គិ ត ត្រឹម ថ្ងៃទី 3 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2 016 ដ�ើ ម ទុ ន ដែលបានអនុ ម័ ត របស់ ធ នាគារ មានចំ នួ ន ៦៧លានដុល្លា រអាមេរ ក
ិ
ស្មើ នឹង67លាននៃភាគហ៊ុ ន

ធម្ម តាដែល មា ន ត ម្លៃ ចា រ ក
ិ 1 ដុល្លា រ អាមេ រ ក
ិ ក្នុង មួ យ ភាគហ៊ុ ន ។ រា ល់ ភាគហ៊ុ ន ដែ ល បាន ចេ ញ ផ្ សា យទាំ ងអស់ ត្រូវ បា នអនុ ម័ ត និ ង
បានបង់ ស ព្វ គ្រប់ ។

ទំព័រ:
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យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

14.

ចំណល
ូ ការប្រាក់
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

30,382,849

122,655,561

22,616,731

91,597,761

2,290,414

9,246,401

1,836,591

7,438,193

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

56,717

228,967

15,614

63,237

មូលបត្រដែលអាចជួញដូរបាន

10,181

41,101

25,734

104,223

32,740,161

132,172,030

24,494,670

99,203,414

ចំណូលការប្រាក់មកពី៖
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន
សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ

15.

ចំណាយការប្រាក់
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

14,060,003

56,760,232

9,433,368

38,205,140

គណនីសន្សំ

363,806

1,468,685

352,898

1,429,237

គណនីចរន្ត

125,134

505,166

13,453

54,485

14,548,943

58,734,083

9,799,719

39,688,862

ចំណាយការប្រាក់ទៅល�ើ៖
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

16.

ចំណល
ូ ថ្លៃឈល
នួ្ និងកម្រៃជ�ើងសារ
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,157,790

4,673,998

1,783,572

7,223,467

កម្រៃជ�ើងសារ

426,840

1,723,153

390,665

1,582,192

កម្រៃផ្តលក
់ ច
ិ ស
្ច ន្យាឥណទាន

186,539

753,058

159,044

644,128

ផ្សេងៗ

789,833

3,188,556

661,020

2,677,132

2,561,002

10,338,765

2,994,301

12,126,919

កម្រៃដំណ�ើរការឥណទាន

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

17.

ចំណាយបុគល
្គ ក
ិ
2016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

2,566,632

10,361,493

2,346,380

9,502,839

ប្រាក់រង្វា ន់ និងប្រាក់ល�ក
ើ ទក
ឹ ចិត្ត

553,880

2,236,014

851,049

3,446,748

អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីផ្សេងៗ

255,708

1,032,293

250,658

1,015,165

3,376,220

13,629,800

3,448,087

13,964,752

ប្រាក់ប�ៀវត្សរ ៍ និងប្រាក់ឈល
្នួ

18.

2015

ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិករខា្ និងរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី
2016

ទំព័រ:

224

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

រ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ (កំណត់សម្គា ល់9)

931,432

3,760,191

889,859

3,603,929

រ ំលស់ទ្រព្យសកមអ
្ម រូបី (កំណត់សម្គា ល់8)

103,777

418,948

154,911

627,390

1,035,209

4,179,139

1,044,770

4,231,319

ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

19.

ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយប្រតិបតកា
្តិ រ
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ការជួលអគារ

618,632

2,497,417

522,572

2,116,417

ការជួសជល
ុ និងការថែទាំ

337,778

1,363,610

341,972

1,384,987

ការបោះពម
ុ ្ព ទីផ្សារ និងការផ្សព្វផ្សាយ

319,090

1,288,166

134,694

545,511

កម្រៃអាជ្ញាបណ
័ ្ណ

260,459

1,051,473

238,467

965,791

សនស
្តិ ខ
ុ

224,612

906,759

177,773

719,981

ទឹក-ភ្លើង

222,071

896,501

201,154

814,674

ធានារ៉ា បរ់ ង

146,363

590,867

119,288

483,116

សម្ភារការ ិយាលយ
័ និងការបោះពម
ុ ្ពផ្សេងៗ

135,731

547,946

101,281

410,188

ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

120,773

487,561

84,504

342,241

ការទំនាក់ទន
ំ ង

98,056

395,852

93,678

379,396

យានយន្ត និងចំណាយដំណ�ើរការយានយន្ត

89,852

362,733

98,063

397,155

ប៉ា តង់ និងពន្ធអាករផ្សេងៗ

85,017

343,214

100,676

407,738

កម្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

78,200

315,693

79,682

322,712

ចំណាយអក
្ន ជំនាញ និងចំណាយពាក់ពន
័ ផ្ធ ្សេងៗ

68,870

278,028

44,916

181,910

សម្ភារសម្រាប់សកមភា
្ម ពធនាគារ

42,053

169,768

39,209

158,796

កម្រៃសេវាធនាគារ

30,221

122,002

28,689

116,190

ការផ្គតផ
់ ង
្គ ផ់ ្សេងៗ

16,356

66,029

18,368

74,390

118,286

477,521

75,069

304,030

3,012,420

12,161,140

2,500,055

10,125,223

ចំណាយផ្សេងៗ

20. ពន្ធ
(ក)
		

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលពន្ធពន្យារត្រូវបានវ ិភាគដូចខាងក្រោម៖
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

716,595

2,892,894

272,337

1,102,965

បំណុលពន្ធពន្យារ

(78,705)

(317,732)

(120,817)

(489,309)

637,890

2,575,162

151,520

613,656
ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

20. ពន្ធ(ត)
បម្រែបម្រួលពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ មានដូ ចខាងក្រោម៖
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សមតល
ុ ្យដ�ើមឆ្នាំ

151,520

613,656

-

-

បនកទៅក្នុងរបាយការណ
៍ លទ្ធផល
្ទុ

486,370

1,963,476

151,520

613,656

-

(1,970)

-

-

637,890

2,575,162

151,520

613,656

សំវិធានធន
ឥណទាន
បាត់បង់ទូទៅ

រំលស់ពន្លឿន
ទ្រព្យសកម្មរូបី
និង អរូបី

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

-

-

-

បនកទៅក្នុងរបាយការណ
៍ លទ្ធផល
្ទុ

272,337

(120,817)

151,520

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 015

272,337

(120,817)

151,520

1,102,965

(489,309)

613,656

272,337

(120,817)

151,520

បនកទៅក្នុងរបាយការណ
៍ លទ្ធផល
្ទុ

444,258

42,112

486,370

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016

716,595

(78,705)

637,890

2,892,894

(317,732)

2,575,162

លម្អៀងពីការបររូ
ិ បណ
័ ្ណ
្តូ បយ
សមតល
ុ ្យចុងឆ្នាំ

បម្រែបម្រួលពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម/(បំ ណុល) ក្នុងឆ្នាំ មានដូ ចខាងក្រោម៖

នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 015

សមមូលជាពាន់រ�ៀល
នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 016

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

20. ពន្ធ (ត)
(ខ)

បំណុលពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ
ញ
2016

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សមតល
ុ ្យដ�ើមឆ្នាំ

1,722,942

6,977,915

1,396,643

5,691,320

បនកក្នុងឆ្
នា ំ
្ទុ

2,213,981

8,937,841

2,288,803

9,269,652

(2,326,525)

(9,392,181)

(1,962,504)

(7,948,141)

-

(22,398)

-

(34,916)

1,610,398

6,501,177

1,722,942

6,977,915

ពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ
ញបានបង់
លម្អៀងពីការបររូ
ិ បណ
័ ្ណ
្តូ បយ
សមតល
ុ ្យចុងឆ្នាំ
(គ)

2015

ចំណាយពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ
ញ
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ
ញក្នុងឆ្នាំ

2,213,981

8,937,841

2,288,803

9,269,652

ពន្ធពន្យារ

(486,370)

(1,963,476)

(151,520)

(613,656)

1,727,611

6,974,365

2,137,283

8,655,996

ចំណាយពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ
ញ៖

ការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដែលបានគណនាតាមអត្រាពន្ធតាមច្បាប់ 20% ដូចបានលាតត្រដាងក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល
មានដូ ចខាងក្រោម៖
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ចំណេញមន
ុ បង់ពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ
ញ

8,425,018

34,011,797

8,008,106

32,432,830

ពន្ធគណនាតាមអត្រា 20%

1,685,004

6,802,361

1,601,621

6,486,566

42,607

172,004

535,662

2,169,430

1,727,611

6,974,365

2,137,283

8,655,996

ផលបះ
៉ ពាល់ពន្ធ ទាក់ទន
ិ នឹង៖
ចំណាយដែលមិនអាចកាត់កងតាមច្បាប់ពន្ធ

ចំណាយពន្ធល�ប្ើ រាក់ចណេ
ំ ញ

អនុលោមតាមច្បាប់សារព�ើពន្ធកម្ពុជា ធនាគារមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញសាជីវកម្ម តាមអត្រាមួយណា ដែលខ្ពស់ជាងគេ

រវាងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញតាមអត្រា20% នៃប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ ឬពន្ធអប្បបរមា1%។

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

21.

សាច់ប្រាក់បានប្រើកង
្នុ ប្រតិបតកា
្តិ រ
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

8,425,018

34,011,797

8,008,106

32,432,830

1,035,209

4,179,139

1,044,770

4,231,319

5,078,809

20,503,152

2,823,668

11,435,855

(6,964)

(28,114)

(64,574)

(261,524)

ចំណូលការប្រាក់សទ
ុ ្ធ

(18,191,218)

(73,437,947)

(14,694,951)

(59,514,552)

ខាតប្រតិបតកា
្តិ រមន
ុ បម្រែបម្រួលដ�ើមទន
ុ បង្ល
វិ

(3,659,146)

(14,771,973)

(2,882,981)

(11,676,072)

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

(5,568,593)

(22,480,410)

(32,100,940)

(130,008,807)

មូលបត្រដែលអាចជួញដូរបាន

-

-

15,000,000

60,750,000

(16,000,000)

(64,592,000)

12,500,000

50,625,000

(14,031,897)

(56,646,768)

(127,832,457)

(517,721,451)

(356,284)

(1,438,319)

(811,381)

(3,286,093)

(31,171,843)

(125,840,730)

115,129,266

466,273,527

81,072,015

327,287,725

77,407,770

313,501,468

1,771,230

7,150,456

1,123,567

4,550,446

12,055,482

48,667,981

57,532,844

233,008,018

ចំណេញមន
ុ បង់ពន្ធ
និយត
័ កម៖្ម
រ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ និងរ ំលស់ទ្រព្យសកម្ម
អរូប(ី កំណត់សម្គា ល់18)
សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់(កំណត់សម្គា ល់ 6)
ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ

បម្រែបម្រួលដ�ើមទន
ុ បង្ល
វិ

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា ន
ហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា ន
ហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន
បំណុលផ្សេងៗ

សាច់ប្រាក់បានពីប្រតិបតកា
្តិ រ

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

22.

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃរបាយការណ៍លំហូរសាច់ ប្រាក់ សាច់ ប្រាក់ និ ងសាច់ ប្រាក់ សមមូ ល រួមមាន៖
2016

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

6,256,945

25,259,287

3,805,590

15,412,640

81,790,980

330,190,186

53,960,362

218,539,467

597,199

2,410,892

420,115

1,701,466

3,049,542

12,311,001

2,493,828

10,100,003

27,751,265

112,031,857

6,495,806

26,308,014

46,000,000

185,702,000

58,000,000

234,900,000

165,445,931

667,905,223

125,175,701

506,961,590

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
(កំណត់សម្គា ល់4) ៖
គណនីចរន្ត
គណនីផាត់ទាត់
មូលបត្រដែលអាចជួញដូរបាន
(កាលកំណត់បខែ
ី ឬតិចជាង)
សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ
គណនីចរន្ត (កំណត់សម្គា ល់ 5)
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
(កាលកំណត់បខែ
ី ឬតិចជាង)

23.

កិចស
្ច ន្យា និងយថាភាព
(ក)

កិចស
្ច ន្យាពន្យារឥណទាន
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

25,106,102

101,353,334

17,011,029

68,894,667

លិខត
ិ ឥណទាន

1,052,755

4,249,972

614,936

2,490,491

លិខត
ិ ធានាផ្សេងៗ

5,569,512

22,484,120

2,475,739

10,026,743

31,728,369

128,087,426

20,101,704

81,411,901

ចំណែកឥណទានវ ិបារូបន៍ដែលមិន
បានប្រើប្រាស់

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

23.

កិចស
្ច ន្យា និងយថាភាព(ត)
(ខ)

កិចស
្ច ន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិដែលមិនអាចលុបចោលបាន
ធនាគារមានកិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិមិនអាចលុបចោលបាន ចំពោះការជួលអគារការ ិយាល័យរបស់ខ្លួន។
ចំណាយភតិសន្យាអប្បបរមាសរុបនាពេលអនាគត ក្រោមកិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិដែលមិនអាចលុបចោលបានមានដូចខាងក្រោម៖

2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

707,048

2,854,353

590,732

2,392,465

1,412,099

5,700,644

1,528,534

6,190,563

679,446

2,742,924

536,163

2,171,459

2,798,593

11,297,921

2,655,429

10,754,487

ភតិសន្យាអប្បបរមានាពេលអនាគតដែល
ត្រូវបង់៖
- មិនល�ើសមួយឆ្នាំ
- ល�ើសមួយឆ្នាប
ំ ៉ុន្តែមិនល�ើសប្រាំឆ្នាំ
- ល�ើសប្រាំឆ្នាឡ�
ំ ង
ើ ទៅ

24.

ប្រតិបតកា
្តិ រ និងសមតុលយ្ ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ
(ក)

ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ និងទំនាក់ទន
ំ ង
ទំនាក់ទំនង និងភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ធនាគារ មានដូចខាងក្រោម៖

ទំនាក់ទំនង

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ក្រុមហ៊ន
ុ មេធំ

RHB Bank Berhad

ក្រុមហ៊ន
ុ ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ

ក្រុមហ៊ន
ុ ទាំងអស់នៅក្នុងចង្កោ មក្រុមហ៊ន
ុ មេធំចុងក្រោយ

បុគ្គលក
ិ គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់របស់ធនាគារ ដែលមានសិទ្ធិ
ធ្វើការសម្រេចចិតស
្ត ខា
ំ ន់ៗ ពាក់ពន
័ ទ្ធ ៅនឹងគោលដៅយទ
ុ សា
្ធ ស្រ្ត
របស់ ធនាគារ និងបុគ្គលក
ិ

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខស
្ព ់

(រួមទាំងសមាជិក គ្រួសារជិតដិតរបស់ពក
ួ គេផងដែរ)។

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

24.

ប្រតិបតកា
្តិ រ និងសមតុលយ្ ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ (ត)
(ខ)

ទក
ឹ ប្រាក់ជពា
ំ ក់ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ សមតល
ុ ្យ និងប្រតិបតកា
្តិ រភាគីពាក់ពន
័ ្ធ

2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

134,000,000

540,958,000

179,000,000

724,950,000

358,389

1,446,816

430,921

1,745,231

134,358,389

542,404,816

179,430,921

726,695,231

ទឹកប្រាក់ជពា
ំ ក់ក្រុមហ៊ន
ុ មេ៖
-  ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
-  ការប្រាក់ត្រូវបង់

2016

-  ចំណាយការប្រាក់

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

3,742,145

15,107,039

2,126,240

8,611,272

2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

113,016

456,246

7,086,634

28,700,868

8,596,025

34,702,153

1,891,398

7,660,162

88,716

358,146

83,416

337,835

8,797,757

35,516,545

9,061,448

36,698,865

ទឹកប្រាក់ជពា
ំ ក់ក្រុមហ៊ន
ុ ភាគីពាក់ពន
័ ៖្ធ
-  គណនីចរន្ត
-  ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
-  ការប្រាក់ត្រូវបង់

2016

- ចំណាយការប្រាក់

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

291,766

1,177,859

1,039

4,208

250

1,009

1,500

6,075

-  ចំណូលពីកម្រៃក្នុងការណែនាំ


អតិថជ
ិ នឲ្យគេ

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

24.

ប្រតិបតកា
្តិ រ និងសមតុលយ្ ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ (ត)
(គ)

ទក
ឹ ប្រាក់ទទួលបានពីភាគីពាក់ពន
័ ្ធ
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ទក
ឹ ប្រាក់ភាគីពាក់ពន
័ ជ
្ធ ពា
ំ ក់

27,304

110,226

12,500,000

50,625,000

ទក
ឹ ប្រាក់ក្រុមហ៊ន
ុ មេជំពាក់

25,696

103,734

-

-

53,000

213,960

12,500,000

50,625,000

នេះជាទឹកប្រាក់ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនមេជំពាក់ ដែលជាចម្បងគឺទាក់ទងនឹងចំណាយផ្សេងៗដែលធនាគារបានបង់ជំនួស ហ�ើ
យនឹងត្រូវសងមកវ ិញដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនមេ។

(ឃ)

លាភការរបស់បុគ្គលក
ិ គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
2016

ប្រាក់ប�ៀវត្សរ ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លី
(ង)

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

618,346

2,496,263

598,488

2,423,876

លាភការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
2016

កម្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

25.

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

78,200

315,693

79,682

322,712

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មភាពអាជី វកម្មរបស់ធនាគារប្រឈមនឹងហានិ ភ័យហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗមួ យចំ នួន

ដូ ចជា

ហានិ ភ័យឥណទាន

ហានិ ភ័យទី ផ្សារ

(រួមមាន

ហានិ ភ័យរូបិយប័ ណ្ណ ហានិ ភ័យអត្រាការប្រាក់ ហានិ ភ័យតម្លៃ) និ ងហានិ ភ័យសាច់ ប្រាក់ ងាយស្រួល។ អាជី វកម្មហិរញ្ញ វត្ថុភាគច្រើ នប្រឈមមុ ខ

នឹងហានិភ័យ ក្នុងនោះហានិភ័យប្រតិបត្តិការគឺជាផលវ ិបាកដែលពិបាកជ�ៀសរួចណាស់ក្នុងដំណ�ើរការអាជីវកម្ម។ ធនាគារមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុនិ ទស្សន៍ (derivative financial instrument) ដ�ើ ម្បីគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ខ្លួននោះទេ។
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25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារប្រឈមនឹងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗមួយចំនួន ដូចជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ (រួមមានហានិភ័យ

រូបិយប័ណ្ណ ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ ហានិភ័យតម្លៃ) និងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ អាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យ

ិ កដែលពិ បាកជ�ៀសរួចណាស់ក្នុងដំ ណ�ើរការអាជី វកម្ម។
ក្នុងនោះហានិ ភ័យប្រតិ បត្តិការគឺ ជាផលវបា
និ ទស្សន៍ (derivative financial instrument) ដ�ើ ម្បីគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ខ្លួននោះទេ។

ធនាគារមិ នប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ គឺ ជាសិទ្ធិកិច្ចសន្យាដ�ើ ម្បីទទួ លបានសាច់ ប្រាក់ ឬទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុមួ យផ្សេងទ�ៀត ពី អង្គភាពមួ យផ្សេងទ�ៀត។ ទ្រព្យ
សកម្មហិរញ្ញ វត្ថុត្រូវបានចាត់ ថ្នាក់ ជាឥណទាន និ ងគណនី ត្រូវទទួ លផ្សេងៗដែលរួមបញ្ចូលសាច់ ប្រាក់

ក្នុងដៃ សមតុ ល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

សមតុ ល្យនៅធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ឥណទានអតិ ថិជន និ ងទ្រព្យសកម្ម ផ្សេងទ�ៀត។
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាកាតពក
្វ ច
ិ ក
្ច ច
ិ ស
្ច ន្យាក្នុងការផ្តលសា
់ ច់ប្រាក់ ឬទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្មួ
ថុ យផ្សេងទ�ៀត ពីអង្គភាពមួយផ្សេងទ�ៀត។ បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ត្រូវបានចាត់ ថ្នាក់ ថាជាបំ ណុលផ្សេងៗ ដែលរួមបញ្ចូលប្រាក់ បញ្ញើរបស់ធនាគារ និ ង គ្រឹះស្ថា ន ហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ប្រាក់ បញ្ញើរបស់អតិ ថិជន
ប្រាក់ កម្ចី និ ងបំ ណុលផ្សេងៗទ�ៀត។

2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

6,256,945

25,259,287

3,805,590

15,412,640

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល (*)

85,437,721

344,912,080

56,874,305

230,340,935

ស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

115,751,265

467,287,857

90,495,806

366,508,014

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន

347,575,673

1,403,162,992

338,622,585

1,371,421,469

2,435,376

9,831,613

14,805,626

59,962,785

557,456,980

2,250,453,829

504,603,912

2,043,645,843

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ

231,367,484

934,030,533

262,539,327

1,063,284,274

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

297,271,520

1,200,085,126

216,199,505

875,607,995

5,572,949

22,497,995

5,617,693

22,751,657

534,211,953

2,156,613,654

484,356,525

1,961,643,926

23,245,027

93,840,175

20,247,387

82,001,917

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិងគ្រឹះ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

(*) មិ នរាប់ បញ្ចូលប្រាក់ បញ្ញើបម្រុង និ ងប្រាក់ តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុននៅធនាគារកណ្តា ល។
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25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភយ
័ ឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យដែលបណ្តា លមកពីការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលអតិថិជន ឬភាគីដៃគូ ទីផ្សាររបស់ធនាគារ និងធ្វើឲ្យខកខាន

មិនបានបំពេញកាតព្វកិចស
្ច ងបំណុលតាមកិចស
្ច ន្យាឲ្យធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានភាគច្រើនក�ើតឡ�ើងពីការផ្ដល់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន និ ង
កិ ច្ចសន្យាឥណទានដែលក�ើ តមកពី សកម្មភាពនៃការផ្តល់ប្រាក់ កម្ចី។
ហានិ ភ័យឥណទាន

គឺ ជាហានិ ភ័យធំ ជាងគេតែមួ យគត់ ក្នុងអាជី វកម្មធនាគារ

យ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្ន។
(ក)

ហេតុនេះគណៈគ្រប់ គ្រងរ�ៀបចំ ហានិ ភ័យឥណទានរបស់ខ្លួន

ការវាស់វែងហានិភយ
័ ឥណទាន
ធនាគារបានបង្កើតគោលការណ៍ហានិភ័យឥណទានស្នូល (Core Credit Risk Policy) ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីអភិបាល

នូវរាល់សកម្មភាពក្នុងការធានារ៉ា ប់រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

ការបន្តឥណទានត្រូវបានអភិបាលដោយកម្មវ ិធីឥណទាន

ដែល

បានរ�ៀបចំគម្រោងពិសេសសម្រាប់ផលិតផល ឬសំព�ៀតឥណទានពិសេស រាប់ទាំងទីផ្សារគោលដៅ កាលកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌ
ឯកសារសម្អាង និងនីតិវ ិធីនៅក្រោមផលិតផលឥណទានដែលនឹងត្រូវវ ិភាគ និងផ្តល់ជូនអតិថិជន។
ធនាគារក៏ធានាអះអាងថាខ្លួនបានបែងចែកតួនាទីច្បាស់លាស់ រវាងកាតព្វកិចអ
្ច ក
្ន ល�ើកសំណ�ើឥណទាន (loan originators) អក
្ន វ ិភាគ
ឥណទាន (evaluators) និងកម្រិតការអនុម័តឥណទាន (approving authorities)។
(ខ)

ការគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភយ
័ និងគោលការណ៍បន្ថយហានិភយ
័
ធនាគារគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងផ្តោ តការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើហានិភ័យឥណទាន នៅពេលដែលហានិភ័យត្រូវបានរកឃ�ើញ
ជាពិសេសទៅល�ើភាគីដៃគូជាឯកត្តជន និងភាគីដៃគូជាក្រុម ព្រមទាំងសហគ្រាសនានា។
ធនាគាររ�ៀបចំរចនាសម្ន
ព័ តា
្ធ មកម្រិតនៃហានិភយ
័ ឥណទាន ដោយដាក់កម្រិតល�ើចន
ំ ន
ួ ទឹកប្រាក់នៃហានិភយ
័ ដែលអាចទទួលយកបាន
ទាក់ទងនឹងអក
្ន ខ្ចីប្រាក់ជាឯកត្តជន ឬអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាក្រុម និងតាមផ្នែកអាជីវកម្ម។ ហានិភយ
័ នេះត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ ្យតាមមូលដ្ឋា នរង្ល
វិ ជុំ
ហ�ើយនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញប្រចាំឆ្នាំ ឬញឹកញាប់ជាងនេះតាមការចាំបាច់។ ការដាក់កំណត់ល�ើកម្រិតហានិភ័យឥណទាន
តាមផលិតផល និងតាមវ ិស័យអាជីវកម្ម ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
ហានិ ភ័យធំ ត្រូវបានកំ ណត់ និយមន័យដោយធនាគារកណ្តា ល ថាជាហានិ ភ័យឥណទានទូ ទៅចំ ពោះអ្នកទទួ លផលជាឯកត្តជន
ដែលល�ើសពី 10% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សទ
ុ រ្ធ បស់ធនាគារ។ យោងតាមលកខ
្ខ ណ្ឌនៃប្រកាសលេខ ធ7-06-226ប្រ.ក. របស់ធនាគារកណ្តា ល
តម្រូវឲ្យធនាគាររក្សាឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលានូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន 20% រវាងហានិភ័យឥណទានទូទៅរបស់ធនាគារ ដែលចេ
ញពីប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកទទួលផលជាឯកត្តជននីមួយៗ និងមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានធំសរុប
មិនត្រូវឲ្យល�ើសពី 300% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារទេ។
ធនាគារបានប្រើប្រាស់គោលការណ៍ និងការអនុវត្តជាច្រើន ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន រួមមានការតម្រូវឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់
ដាក់វត្ថុបញ្
ចា ំល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលធនាគារផ្តល់ឲ្យខ្ចី។
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភយ
័ ឥណទាន (ត)
(គ)

គោលការណ៍សំវ ិធានធន និងការថយចុះតម្លៃ
ធនាគារបានអនុវត្តតាមការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវ ិធានធន អនុលោមតាមប្រកាសពាក់ព័ន្ធដូចបានបញ្
ជា ក់នៅក្នុងកំណត់
សម្គា ល់2.6 នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។
ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងការធ្វើសំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់ ត្រូវបានកំណត់ដោយគិតទៅល�ើរយៈពេលហួសកំណត់សង
នៃឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន និងកត្តា ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត។

(ឃ) ហានិភយ
័ ឥណទានអតិបរមាមុនការកាន់កាប់វត្បញ្
ចា ំ ឬមុនការបង្កន
ើ ឥណទាន
ថុ
តារាងខាងក្រោមនេះ

បង្ហា ញពីហានិភ័យឥណទានអតិបរមារបស់ធនាគារ

ដោយមិនគិតល�ើវត្ថុបញ្
ចា ំ

ឬការបង្កើនឥណទាន

ផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។ ចំពោះទ្រព្យសកម្មក្នុងតារាងតុល្យការ ហានិភ័យដែលបានបង្ហា ញខាងល�ើផ្អែកទៅល�ើតម្លៃយោងសុទ្ធ។ ចំពោះ
កិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទាន ហានិភ័យឥណទានអតិបរមាគឺជាចំនួនទាំងស្រុងនៃកញ្ចប់ឥណទានដែលមិនអាចកែប្រែបាន។
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

115,751,265

467,287,857

90,495,806

366,508,014

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន

347,575,673

1,403,162,992

338,622,585

1,371,421,469

2,435,376

9,831,613

14,805,626

59,962,785

465,762,314

1,880,282,462

443,924,017

1,797,892,268

31,728,369

128,087,426

20,101,704

81,411,901

497,490,683

2,008,369,888

464,025,721

1,879,304,169

ទ្រព្យសកម្មក្នុងតារាងតុល្យការ
សមតល
ុ ្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មក្រៅតារាងតុល្យការ
កិច្ចសន្យាផ្សេងៗ

ប្រសិនប�ើមានលទ្ធភាព ធនាគារនឹងចរចាជាមួយភាគីដៃគរូ បស់ខនអំ
ចា ំ ដ�ើម្បីកាត់បនយ
្ថ ហានិភ័យឥណទាន។ ក្នុងការ វាយតម្លៃ
្លួ ពវី ត្បញ្
ថុ

ពីភាពដែលអាចទទួលយកបាននៃវត្ថុបញ្
ចា ំ

ធនាគារគិតពិចារណាទៅល�ើភាពដែលអាចដាក់លក់ល�ើទីផ្សារបាន

នៃវត្ថុបញ្
ចា ំ

ក៏ដូចជាភាពពេញលេញនៃទំហំបំណុល។ ប្រភេទនៃវត្ថុបញ្
ចា ំសំខាន់ៗ និងការបង្កើនឥណទានផ្សេងៗ ដែលធនាគារទទួលបាន
ចំពោះការ ផ្តល់ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជនរបស់ខ្លួន រួមមានទ្រព្យសម្បត្តិ និងការធានាផ្សេងៗ។ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយត្រូវ

បានវាយតម្លៃពីមួយគ្រាទៅមួយគ្រា ដោយផ្អែកទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវាយតម្លៃឯករាជអាជីព។
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភយ
័ ឥណទាន (ត)
(ឃ) ហានិភយ
័ ឥណទានអតិបរមាមុនការកាន់កាប់វត្បញ្
ចា ំ ឬមុនការបង្កន
ើ ឥណទាន(ត)
ថុ

គណៈគ្រប់គ្រងមានជំន�ឿថាខនមានលទ្ធ
ភាពបន្តការគ្រប់គ្រង និងទ្រទ្រងហា
់ និភយ
័ ឥណទានរបស់ធនាគារដែល បណ្តា លមកពីឥណទាន
្លួ
និងបុរេប្រទាន ឲ្យស្ត
ថិ ក្នុងកម្រិតអប្បបរមាតាមវ ិធីដច
ូ ខាងក្រោម៖

-	ប្រមាណ 99.99% (2015 ៖ 99.99%) នៃឥណទាននិងបុរេប្រទានរបស់ធនាគារ ត្រូវបានធានាដោយវត្បញ្
ចា ំ និង
ថុ
-

ិ ី វាយតម្លៃឥណទានយ៉ា ងសមស្រប ក្នុងការផ្តល់ ឥណទាន និ ងបុរេប្រទានជូ នអតិ ថិជន។
ធនាគារមាននី តិវធ

(ង) គុណភាពឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការ ហានិភយ
័ ឥណទានរបស់ធនាគារ ដែលក�ើតពីឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន (ដោយមិនគិត
វត្បញ្
ចា ំ ឬការបង្កើនឥណទានផ្សេងៗ និងមិនគិតដល់សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់) មានដូចខាងក្រោម៖
ថុ
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

341,283,086

1,377,759,818

332,589,941

1,346,989,257

ហួសកាលកំណត់ប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ

4,386,634

17,708,841

4,960,037

20,088,151

ថយចុះតម្លៃ

1,905,953

7,694,333

1,072,607

4,344,061

347,575,673

1,403,162,992

338,622,585

1,371,421,469

ឥណទាន និងបុរេប្រទានសុទ្ធ៖
មិនហួសកាលកំណត់
និងមិនថយចុះតម្លៃ


គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតល
ុ ្យការ បណ្តាទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ទាំ
ិ បានហួសកាលកំណត់សង
ថុ ងអស់ដែលធនាគារបានកាន់កាប់ គឺមន

ឬថយចុះតម្លៃនោះទេ។

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 
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ី ពរីកចំរ�ើន

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភយ
័ ឥណទាន (ត)
(ង) គុណភាពឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)

សមតល
ុ ្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ

ការវ ិភាគអំពស
ី មតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់របស់ធនាគារ នៅតាមបណ្តា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុ
ថុ

ល្យការ តាមប្រទេសនៃភាគីដៃគរូ បស់ខន
្លួ មានដូចខាងក្រោម៖

2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

88,155,520

355,883,834

84,226,359

341,116,754

27,595,745

111,404,023

6,269,447

25,391,260

115,751,265

467,287,857

90,495,806

366,508,014

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖
ធនាគារពាណិជ្ជ

ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា៖
ធនាគារពាណិជ្ជ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗរបស់ ធនាគារ ជាចម្បងរួមមាន ការប្រាក់ ត្រូវទទួ លចំ ពោះការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

និងប្រាក់តម្កល់ ដែលអាចដកមកវ ិញបាន ដែលធនាគារបានដាក់តម្កលច
់ ពោ
ំ ះការជួលអគារការ ិយាល័យ។

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភយ
័ ឥណទាន (ត)
(ច) គុណភាពឥណទាននៃឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន
(i)

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលហួសកាលកំណត់សង ប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ
ការវ ិភាគអំពអា
ី យុកាលឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលហួសកាលកំណត់សង ប៉ុន្តែមិនថយចះុ តម្លៃ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ
(ដោយមិនគិតល�ើវត្បញ្
ចា ំ ឬការបង្កន
ើ ឥណទានផ្សេងៗ) មានដូចខាងក្រោម៖
ថុ
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

3,272,843

13,212,467

1,815,394

7,352,346

- 30 ថ្ងៃ < 60 ថ្ងៃ

674,631

2,723,485

2,655,520

10,754,856

- 60 ថ្ងៃ < 90 ថ្ងៃ

574,829

2,320,585

644,756

2,611,263

4,522,303

18,256,537

5,115,670

20,718,465

(135,669)

(547,696)

(155,633)

(630,314)

4,386,634

17,708,841

4,960,037

20,088,151

ហួសកាលកំណត់សងពី៖
- < 30 ថ្ងៃ

ដក៖ សំវិធានធន

ឥណទានដែលហួសកាលកំណត់សង30ថ្ងៃ ឬល�ើសពីនេះ ប៉ុន្តែតិចជាង90ថ្ងៃ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទឥណទានធម្មតា
ដែលត្រូវធ្វើសំវ ិធានធន 1% រ ីឯឥណទានឃ្លាំម�ើល ត្រូវធ្វើសំវ ិធានធន 3%។
ជាទូទៅឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលផុតកំណត់សងតិចជាង90ថ្ងៃ មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាថយចុះតម្លៃនោះទេ លុះត្រាតែ
មានព័ត៌មាន ផ្សេងទ�ៀតចង្អុលបង្ហា ញផ្ទុយពីនេះ។

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 
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25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភយ
័ ឥណទាន (ត)
(ii) ឥណទាននិងបុរេប្រទានដែលថយចុះតម្លៃ
ការវ ិភាគអំពអា
ី យុកាលឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលហួសកាលកំណត់សង៩០ថ្ងៃ ឬល�ើសពីនេះ ដែលត្រូវបានចាត់ទក
ុ ថាថយចុះតម្លៃ
(ដោយមិនគិតល�ើវត្បញ្
ចា ំ ឬការបង្ន
ើក ឥណទានផ្សេងៗ) មានដូចខាងក្រោម៖
ថុ
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,909,721

7,709,544

415,229

1,681,677

756,352

3,053,393

1,650,495

6,684,505

6,169,696

24,907,063

925,736

3,749,234

8,835,769

35,670,000

2,991,460

12,115,416

(6,929,816)

(27,975,667)

(1,918,853)

(7,771,355)

1,905,953

7,694,333

1,072,607

4,344,061

ហួសកាលកំណត់សងពី៖
- 90 ថ្ងៃ < 180 ថ្ងៃ
- 180 ថ្ងៃ < 360 ថ្ងៃ
- ល�ើសពី 360 ថ្ងៃ

ដក៖ សំវិធានធន
					
(ឆ) ការរ ឹបអូសវត្បញ្
ចា ំ
ថុ

ធនាគារកណ្តា លតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថា នធនាគារទាំងអស់ ធ្វើចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ទ្រព្យសម្បតយ
្តិ កបាន ជា “ទ្រព្យសម្បតរ្តិ ឹបអូស” នៅក្នុងតារាងតុល្យការ

ប្រសិនប�ើមាន និងត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះចេញវ ិញក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នា។
ំ
ក្នុងអំឡុងឆ្នានេ
ំ ះ ធនាគារមិនបានរ ឹបអូសទ្រព្យសកម្មណាមួយដែលបានដាក់ជាវត្បញ្
ចា នោ
ំ ះទេ។
ថុ

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភយ
័ ឥណទាន (ត)
(ជ) ការប្រមូលផ្តុំហានិភយ
័ ឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ
(i)

វ ិភាគតាមផ្នែកភូមសា
ិ ស្រ្ត
ដោយវ ិភាគតាមទីតាងប្រ
ំ
ទេសនៃភាគីដៃគូ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតល
ុ ្យការ ហានិភយ
័ ឥណទានរបស់ធនាគារ ដែលភាគច្រើនក�ើត
ឡ�ើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ជា
ពុ មានដូចខាងក្រោម៖

ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសផ្សេងៗ

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

88,155,520

27,595,745

115,751,265

347,575,673

-

347,575,673

2,435,376

-

2,435,376

438,166,569

27,595,745

465,762,314

1,768,878,439

111,404,023

1,880,282,462

84,226,359

6,269,447

90,495,806

338,622,585

-

338,622,585

2,305,626

12,500,000

14,805,626

425,154,570

18,769,447

443,924,017

1,721,876,008

76,016,260

1,797,892,268

2016
សមតល
ុ ្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល
2015
សមតល
ុ ្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ទំព័រ:
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25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភយ
័ ឥណទាន (ត)
(ជ) ការប្រមូលផ្តុំហានិភយ
័ ឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
(ii)

វ ិភាគតាមប្រភេទអាជីវកម្ម
តារាងខាងក្រោមនេះ សង្ខេបអំពហា
ី និភយ
័ ឥណទានរបស់ធនាគារតាមតម្លៃយោងសទ
ុ រ្ធ បស់វា ដោយចាត់ថ្នាក់តាម ប្រភេទអាជីវកម្មនៃភាគីដៃគ។
ូ

សមតុល្យ និង
ការដាក់ប្រាក់
នៅធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្សេងៗ

ឥណទាននិង
បុរេប្រទាន
អតិថិជន

ទ្រព្យសកម្ម
ផ្សេងៗ

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

115,751,265

3,283,736

720,200

119,755,201

483,451,746

សណ្ឋា គារ និងភោជនីយដ្ឋា ន

-

43,280,370

139,718

43,420,088

175,286,895

ជំនញ
ួ លក់រាយ

-

52,947,955

187,175

53,135,130

214,506,520

ជំនញ
ួ លក់ដុំ

-

28,355,874

70,713

28,426,587

114,758,132

ផលិតកម្ម

-

26,651,820

198,188

26,850,008

108,393,482

កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

-

23,779,910

73,206

23,853,116

96,295,029

ឥណទានគេហដ្ឋា ន

-

33,053,369

119,304

33,172,673

133,918,081

មិនគិតការជួលអចលនទ្រព្យ

-

30,782,433

97,963

30,880,396

124,664,159

ការដក
ឹ ជញ្ជូន និងការសកទំ
ិ
្តុ នញ

-

5,492,090

33,283

5,525,373

22,305,931

ទក
ឹ -ភ្លើង

-

3,051,345

8,797

3,060,142

12,353,793

សកមភា
្ម ពអចលនទ្រព្យ

-

18,884,143

469,226

19,353,369

78,129,551

សំណង់

-

21,127,369

57,047

21,184,416

85,521,487

គ្រឹះស្ថា នមិនមែនហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ

-

23,299,693

86,134

23,385,827

94,408,584

ពត
័ មា
៌ នវ ិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍

-

1,314,586

3,510

1,318,096

5,321,154

ផ្សេងៗ

-

32,270,980

170,912

32,441,892

130,967,918

115,751,265

347,575,673

2,435,376

465,762,314

1,880,282,462

សរុប

2016
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ

សកមភា
្ម ពក្នុងការជួល
និងភតិសន្យាប្រតិបត្តិ

ទំព័រ:

241

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភយ
័ ឥណទាន (ត)
(ជ) ការប្រមូលផ្តុំហានិភយ
័ ឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
(ii)

វ ិភាគតាមប្រភេទអាជីវកម្ម (ត)

សមតុល្យ និង
ការដាក់ប្រាក់
នៅធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្សេងៗ

ឥណទាននិង
បុរេប្រទាន
អតិថិជន

ទ្រព្យសកម្ម
ផ្សេងៗ

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

90,495,806

4,831,624

12,927,173

108,254,603

438,431,142

សណ្ឋា គារ និងភោជនីយដ្ឋា ន

-

52,483,831

255,376

52,739,207

213,593,788

ជំនញ
ួ លក់រាយ

-

51,312,950

176,806

51,489,756

208,533,512

ជំនញ
ួ លក់ដុំ

-

26,055,976

53,572

26,109,548

105,743,669

ផលិតកម្ម

-

25,718,758

180,036

25,898,794

104,890,116

កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

-

23,657,307

282,555

23,939,862

96,956,441

ឥណទានគេហដ្ឋា ន

-

29,080,233

137,532

29,217,765

118,331,948

មិនគិតការជួលអចលនទ្រព្យ

-

34,449,364

115,383

34,564,747

139,987,225

ការដក
ឹ ជញ្ជូន និងការសកទំ
ិ
្តុ នញ

-

5,044,965

50,013

5,094,978

20,634,661

ទក
ឹ -ភ្លើង

-

3,676,323

74,177

3,750,500

15,189,525

សកមភា
្ម ពអចលនទ្រព្យ

-

14,885,818

227,143

15,112,961

61,207,492

សំណង់

-

22,845,460

152,707

22,998,167

93,142,576

គ្រឹះស្ថា នមិនមែនហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ

-

24,040,307

94,408

24,134,715

97,745,596

ការផ្តលក
់ មជា
្ចី ឯកត្តជន

-

252,893

380

253,273

1,025,756

ពត
័ មា
៌ នវ ិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍

-

1,251,507

3,228

1,254,735

5,081,677

ផ្សេងៗ

-

19,035,269

75,137

19,110,406

77,397,144

90,495,806

338,622,585

14,805,626

443,924,017

1,797,892,268

សរុប

2015
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ

សកមភា
្ម ពក្នុងការជួល
និងភតិសន្យាប្រតិបត្តិ

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.2 ហានិភយ
័ ទីផ្សារ
ហានិភ័យទីផ្សារ ជាហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលតម្លៃសមស្រប ឬលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារការ
ផ្លាស់ប្តូរតម្លៃទីផ្សារ។ ហានិភ័យទីផ្សារក�ើតឡ�ើងដោយស្ថា នភាពប�ើកទូលាយនៃអត្រាការប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលមូលធន ដែលទាំងអស់

នេះប្រឈមមុខនឹងបម្រែបម្រួលទីផ្សារជាក់លាក់និងទូទៅ ព្រមទាំងបម្រែបម្រួលអត្រាទីផ្សារ ឬតម្លៃទីផ្សារ ដូចជាអត្រាការប្រាក់ គំលាតឥណទាន
អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងតម្លៃមូលធនជាដ�ើម។
(ក)

ហានិភយ
័ តម្លៃ
ធនាគារគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ នៃការប្រែប្រួលតម្លៃវ ិនិយោគរបស់ខន
ិ ្យល�ើរបាយការណ៍ប្រតិបតកា
្តិ រមូលនិធិ ប្រចាំខែ។
្លួ ដោយធ្វើការត្រួតពិនត

(ខ)

ហានិភយ
័ ការបររូ
ិ បណ
័ ្ណ
្តូ បយ

ធនាគារធ្វើប្រតិបត្តិការជាចម្បងជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិក ដែលជារូបិយប័ណ្ណគោលរបស់ធនាគារ។

ធនាគារមិនមានហានិភ័យការ

ប្តូររូបិយប័ណ្ណជាសារវន្តនោះទេ។

(គ)

ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់
ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ គឺជាហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដោយ

សារការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ល�ើទីផ្សារ។ កម្រិតការប្រាក់អាចក�ើនឡ�ើងឬថយចុះ អាស្រ័យទៅតាមបម្រែបម្រួលមិនរ ំពឹងទុកនៃ
អត្រាការប្រាក់។ គណៈគ្រប់គ្រងធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំទៅល�ើភាពមិនស៊ីគ្នានៃអត្រាការប្រាក់។
តារាងខាងក្រោមនេះ សង្ខេបពីហានិភ័យអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារ។ ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលតាមតាមតម្លៃយោង ត្រូវបានចាត់
ថ្នាក់តាមតម្លៃក្នុងកិច្ចសន្យាដ�ើមគ្រា ឬតាមកាលផុតកំណត់សង។

ទំព័រ:

243

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.

25.2 ហានិភយ
័ ទីផ្សារ (ត)
(គ)

ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់ (ត)
មិនមាន

1 ខែ

1-3 ខែ

3-12 ខែ

1-5 ឆ្នាំ

ល�ើសពី5ឆ្នាំ

ការប្រាក់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

-

-

-

-

-

6,256,945

6,256,945

85,437,721

-

-

-

-

-

85,437,721

43,751,265

35,000,000

37,000,000

-

-

-

115,751,265

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន អតិថជ
ិ ន

8,295,212

9,163,439

36,572,328

50,378,179

243,166,515

-

347,575,673

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

1,873,213

-

-

-

-

562,163

2,435,376

139,357,411

44,163,439

73,572,328

50,378,179

243,166,515

6,819,108

557,456,980

(114,000,000)

(53,026,250)

(61,000,000)

-

-

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន

(25,774,383)

(41,620,107)

(115,474,609)

(22,963,381)

-

បំណុលផ្សេងៗ

(1,890,603)

-

-

-

(141,664,986)

(94,646,357)

(176,474,609)

(22,963,381)

-

ជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិក

(2,307,575)

(50,482,918)

(102,902,281)

27,414,798

243,166,515

(91,643,513)

23,245,026

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

(9,315,680) (203,799,540)

(415,416,508)

110,673,539

981,663,221

(369,964,862)

93,840,170

2016
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅ ធនាគារកណ្តា ល
សមតុល្យ និង ការដាក់ប្រាក់នៅ
ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា ន
ហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ ធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា ន ហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ

(3,341,234) (231,367,484)
(91,439,041)

(297,271,521)

(3,682,346)

(5,572,949)

(98,462,621) (534,211,954)

គម្លាតអត្រាការប្រាក់សរុប

ទំព័រ:
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យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.

25.2 ហានិភយ
័ ទីផ្សារ (ត)
(គ)

ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់ (ត)
មិនមាន

1 ខែ

1-3 ខែ

3-12 ខែ

1-5 ឆ្នាំ

ល�ើសពី5ឆ្នាំ

ការប្រាក់

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

-

-

-

-

-

3,805,590

3,805,590

56,874,305

-

-

-

-

-

56,874,305

18,495,806

46,000,000

26,000,000

-

-

-

90,495,806

5,180,759

9,382,132

40,053,420

32,742,559

251,263,715

-

338,622,585

14,543,478

-

19,386

87,810

75,600

79,352

14,805,626

95,094,348

55,382,132

66,072,806

32,830,369

251,339,315

3,884,942

504,603,912

(164,726,266) (44,000,000)

(51,000,000)

-

-

(2,813,061)

(262,539,327)

2015
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅ ធនាគារកណ្តា ល
សមតុល្យ និង ការដាក់ប្រាក់នៅ
ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា ន
ហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន អតិថជ
ិ ន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ ធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា ន ហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន

(17,542,571)

(50,196,837)

(93,373,804)

(752,510)

-

(54,333,783)

(216,199,505)

បំណុលផ្សេងៗ

(3,207,080)

-

-

-

-

(2,410,613)

(5,617,693)

(185,475,917)

(94,196,837) (144,373,804)

(752,510)

-

(59,557,457)

(484,356,525)

ជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិក

(90,381,569)

(38,814,705)

(78,300,998)

32,077,859

251,339,315

(55,672,515)

20,247,387

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

(366,045,355)

(157,199,555)

(317,119,042)

129,915,329

1,017,924,226 (225,473,686)

82,001,917

គម្លាតអត្រាការប្រាក់សរុប

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.3 ហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល គឺជាហានិភ័យដែលធនាគារ មិនមានលទ្ធភាពបំពេញកាតពក
្វ ិច្ច សងប្រាក់តាមកាលកំណត់សង នៅពេលដែល
អតិថិជនមកដកប្រាក់បញ្ញើតម្រូវការសាច់ប្រាក់តាមការចុះកិចស
្ច ន្យាឬលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញផ្សេងៗ។
(ក)

ដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
គណៈគ្រប់គ្រងតាមដានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលក្នុងតារាងតុល្យការ និងគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្តុំ និងទិនន
្ន យ
័ បំណុលដែលមានកាលកំណត់
ក៏ដច
ូ ជាបម្រែបម្រួលនៃអ្នកផ្ញប្រា
ើ ក់សខា
ំ ន់ៗ និងគម្រោងនៃការដកសាច់ប្រាក់របស់ពក
ួ គេ។

(ខ)

ដំណ�ើរការផ្តលប្រ
់ ភពទន
ុ
ប្រភពទុនចម្បងរបស់ធនាគារ បានមកពីដ�ម
ើ ទន
ុ បានបង់របស់ភាគទន
ុ ក
ិ ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា ន ហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
និងប្រាក់បញ្ញើ
ថុ

របស់អតិថជ
ិ ន។ ប្រភពទុនត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ ្យប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងទ�ៀងទាត់តាមរយៈការត្រួតពិនត
ិ ្យរបស់គណៈគ្រប់គ្រង ល�ើកាលកំណត់នៃប្រាក់
បញ្ញើមានកាលកំណត់។

(គ)

លំហរូ សាច់ប្រាក់មន
ិ និទស្សន៍ (Non-derivative cash flow)
តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហា ញពីលហ
ំ រូ សាច់ប្រាក់មន
ិ ធ្វើអប្បហារ

ដែលក�ើតឡ�ើងពីទ្រព្យសកម្ម

និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

និងកិចស
្ច ន្យាផ្សេងៗ

របស់ធនាគារ ដោយផ្អែកតាមកាលកំណត់ល�ក
ើ ច
ិ ស
្ច ន្យាដែលនៅសល់ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតល
ុ ្យការ។

ទំព័រ:
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25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.3 ហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល (ត)
(គ)

លំហរូ សាច់ប្រាក់មន
ិ និទស្សន៍ (Non-derivative cash flow) (ត)
1 ខែ

1-3 ខែ

3-12 ខែ

1-5 ឆ្នាំ

ល�ើសពី5ឆ្នាំ

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

(117,360,538)

(53,165,617)

(61,742,647)

-

-

(232,268,802)

(117,280,607)

(41,915,534)

(118,502,094)

(24,727,675)

-

(302,425,910)

(5,572,949)

-

-

-

-

(5,572,949)

(240,214,094)

(95,081,151)

(180,244,741)

(24,727,675)

-

(540,267,661)

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

150,976,415

53,595,665

110,924,596

170,457,040

281,166,234

767,119,950

គម្លាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ

(89,237,679)

(41,485,486)

(69,320,145)

145,729,365

281,166,234

226,852,289

(360,252,510)

(167,476,907)

(279,845,425)

588,309,446

1,135,068,087

915,802,691

(167,726,534)

(44,142,147)

(51,409,308)

-

-

(263,277,989)

(71,804,833)

(50,483,333)

(95,992,979)

(786,063)

-

(219,067,208)

(5,617,693)

-

-

-

-

(5,617,693)

(245,149,060)

(94,625,480)

(147,402,287)

(786,063)

101,449,404

60,044,844

83,937,240

92,007,126

272,084,379

609,522,993

គម្លាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ

(143,699,656)

(34,580,636)

(63,465,047)

91,221,063

272,084,379

121,560,103

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

(581,983,608)

(140,051,576)

(257,033,442)

369,445,304

1,101,941,735

492,318,413

2016
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន
បំណុលផ្សេងៗ

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល
2015
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន
បំណុលផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

- (487,962,890)

ទំព័រ:

247

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.4 ហានិភយ
័ ប្រតិបតកា
្តិ រ
ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដែលបណ្តា លមកពីភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬបរាជ័យក្នុងដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង កត្តា មនុស្ស
ឬកត្តាប្រព័ន្ធ ឬហេតុការណ៍ខាងក្រៅ។ កត្តា ទាំងនេះរួមមាន ហានិភ័យខាងផ្នែកច្បាប់ ការអនុលោមតាមច្បាប់ គណនេយ្យ និងការក្លែងបន្លំ។
ធនាគារបានបង្កត
ើ ច្បាប់ និងនីតវិ ិធីផ្សេងៗ ដ�ើម្បីផ្តលន
់ វូ ការណែនាំដល់ផ្នែកប្រតិបតកា
្តិ រសំខាន់ៗ សព
្តី រី ចនាសម្ន
ព័ គ្ធ ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និងភាពចាំបាច់
នៃមូលដ្ឋា នក្នុងការគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដ�ើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ប៉ា ន់ស្មានតម្លៃ ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
របស់ខ្លួន។ គោលការណ៍គ្រប់គ្រងប្រព័នផ្ធ ្ទៃក្នុង និងការវាស់វែងដែលបានអនុវត្ត រួមមានការបង្ើត
ក អាជ្ញាសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខា ការគ្រប់គ្រង

ប៉ា រ៉ា ម៉ែត្រក្នុងការកំណត់ប្រព័ន្ធ នីតិវ ិធីធ្វើឲ្យមានប្រសិទភា
្ធ ព និងការកត់ត្រាឯកសារ ដ�ើម្បីធានានូវអនុលោមភាពទៅតាមតម្រូវការនៃបទប្បញ្ញត្តិ
និងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ។ គោលការណ៍និងនីតិវ ិធីផ្សេងៗត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញតាមការ ិយបរ ិច្ឆេទ ដោយពិចារណាទៅល�ើគោលដៅ
និងយុទសា
្ធ ស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងតម្រូវការរបស់គោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ។
ិ ី ត្រួតពិ និត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ ធនាគារ ដ�ើ ម ្បី
តួ នាទី របស់ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺ ផ្តល់នូវការវាយតម្លៃឯករាជអំ ពីភាពគ្រប់ គ្រាន់ នៃគោលការណ៍ និ ងនី តិវធ
បន្ថ យ ហានិ ភ័ យ ដែលពាក់ ព័ ន្ធ នឹងសកម្ម ភា ពប្រតិ ប ត្តិ កា រ។ ចំ ពោះការរកឃ�ើ ញ ណាមួ យ ដែលក�ើ ត ពី ស វនកម្ម និ ង ការត្រួត ពិ និ ត ្យនេះ
គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខស
្ព ់របស់ធនាគារ និងគណៈកម្មាធិការសវនកមរ្ម បស់ក្រុមហ៊ុនមេ នឹងត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទ�ៀតចំពោះការរកឃ�ើញនោះ។

25.5 តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថុ
គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ តម្លៃសមស្របនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃយោង។

តម្លៃសមស្របដែលបានប៉ា ន់ស្មាន គឺផ្ក
អែ ទៅល�ើវ ិធីសាស្រ្ត និងការសនត
្ម ដូចខាងក្រោម៖
(i)

សមតល
ុ ្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ

តម្លៃសមស្របនៃសមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ដែលមានកាលកំណត់តច
ិ ជាងមួយឆ្នាំ មានតម្លៃ
ថុ

ប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃយោងរបស់វា។

(ii) ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន
ឥណទានដែលមានអត្រាថេរ និងមានកាលកំណត់សងនៅសល់រយៈពេលតិចជាងមួយឆ្នាំ តម្លៃយោងរបស់វាជាទូទៅគឺមានតម្លៃប្រហាក់
ប្រហែលនឹងតម្លៃសមស្របរបស់វា។
ចំពោះឥណទានដែលមានអត្រាថេរ និងមានកាលកំណត់សងនៅសល់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ឬល�ើសមួយឆ្នាំ តម្លៃសមស្របរបស់វា ត្រូវបាន
ប៉ា ន់ស្មានដោយធ្វើអប្បហារល�ើលហ
ំ រូ សាច់ប្រាក់រ ំពឹងទុកនាពេលអនាគត

និងប្រអ
ើ ត្រាឥណទានទីផ្សារដែលមានកាលកំណត់សង

និង

ហានិភយ
័ ឥណទានប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ។

ទំព័រ:
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ការអនុវត្តនប៍ ្រកបដោយនិរន្តរភាព 

យ�ើងរួមគ្ដនា �ើមប្ ភា
ី ពរីកចំរ�ើន

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.5 តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
(iii)

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន
ថុ

តម្លៃសមស្របនៃប្រាក់បញ្ញើដែលត្រូវសងតាមតម្រូវការ

(គណនីចរន្ត

និងគណនីសន្សំ)

ឬប្រាក់បញ្ញើដែលមានកាលកំណត់

សងនៅសល់រយៈពេលតិចជាងមួយឆ្នាំ ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មានថាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃយោងរបស់វា។ តម្លៃសមស្របនៃ
ប្រាក់បញ្ញើដែលមានកាលកំណត់សងនៅសល់រយៈពេលល�ើសមួយឆ្នាំ ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មានដោយផ្អែកតាមលំហរូ សាច់ប្រាក់អប្បហារ និង
ប្រើអត្រាឥណទានទីផ្សារ ចំពោះប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ នស្រដ�ៀងគ្នា ។
ថុ

(iv) ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ត្រូវបានសន្មតថាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃសមស្របរបស់វា ដោយសារ
ថុ

គណនីទាងនេ
ំ
ះមិនមានតម្លៃប្រែប្រួលជាសារវន្តទៅតាមអត្រាទីផ្សារទេ។

25.6 ការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន
វត្ថុវ ិស័យរបស់ធនាគារក្នុងការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន ដែលជាបញ្ញត្តិទូលំទូលាយជាង “មូលធន” នៅល�ើតារាងតុល្យការគឺ៖
-

អនុលោមតាមតម្រូវការដ�ើមទុនដែលកំណត់ដោយធនាគារកណ្តា ល

-

ការពារលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម ដ�ើម្បីឲ្យធនាគារអាចបន្តផល
្ត ផ
់ លប្រយោជន៍ដល់

ភាគទុនិក និងដល់ភាគីផ្សេងៗ

ដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងធនាគារ និង
-

រក្សាមូលដ្ឋា នដ�ើមទុនរ ឹងមាំដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម។
្ម

ធនាគារកណ្តា លតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជទា
្ជ ំងអស់ត្រូវ៖ (i) រក្សាដ�ើមទុនអប្បបរមា (ii) រក្សាមូលនិធិផ្ទាល់សុទរ្ធ បស់ធនាគារយ៉ា ងហោចណាស់ឲ្យ
ស្មើនឹងដ�ើមទុនអប្បបរមា និង (iii) អនុលោមតាមអនុបាតសាធនភាព និងអនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។

ទំព័រ:
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្ងៃ
ំ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 016

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.6 ការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន (ត)
តារាងខាងក្រោមនេះ សងេ្ខបអំពីសមាសធាតុដ�ើមទុនតាមច្បាប់របស់ធនាគារ ៖
2016

2015

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

67,000,000

270,479,000

67,000,000

271,350,000

17,446,669

70,432,203

10,749,262

43,534,511

(295,308)

(1,192,158)

(353,150)

(1,430,258)

-

-

(143,938)

(582,949)

84,151,361

339,719,045

77,252,174

312,871,304

3,447,304

13,916,766

3,359,494

13,605,951

(25,000)

(100,925)

(25,000)

(101,250)

87,573,665

353,534,886

80,586,668

326,376,005

ដ�ើមទុនថ្នាក់ទ1
ី
ដ�ើមទន
ុ
ចំណេញរក្សាទក
ុ
ដក៖ ទ្រព្យសកមអ
្ម រូបី
ដក៖ ឥណទានទៅឲ្យគណៈគ្រប់គ្រង

ដ�ើមទុនថ្នាក់ទ2
ី (ដ�ើមទុនបំពេញបន្ថែម)
សំវ ិធានធនទូទៅ (1%)
ដក៖ ការចូលរួមដ�ើមទន
ុ ក្នុងធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ថុ

ធនាគារជាតិនៃកម្ជាបានចេញប្រកាសលេខ
ពុ

ធ7-016-117

ប្រ.ក

ចុះថ្ងៃទី22

ខែមីនា

ឆ្នា2
ំ 016

សព
្តី ដ�
ី ម
ើ ទុនចុះបញ្ជី

អប្បបរមាថ្មី

របស់គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រកាសនេះតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជដែលត្រូវបានបង្ើត
ក ឡ�ើងក្នុងទម្រង់ ជាសាខារបស់ធនាគារបរទេស

ត្រូវមានដ�ើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមា យ៉ា ងហោចណាស់ 300 ពាន់លានរ�ៀល (ស្មើនឹង 75 លាន ដុល្លា រអាមេរ ិក)។ ប្រកាសនេះ អនុញ្ញាតឲ្យធនាគារ ពា
ណិជ្ជទាំងអស់បង្កើនដ�ើមទុនរបស់ខ្លួន ឲ្យស្របតាមតម្រូវការដ�ើមទុនអប្បបរមាថ្មីនេះ ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានៃ ប្រកាសនេះ។
នៅថ្ងៃទី16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2016

ធនាគារកណ្តា លបានចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តប្រកាស លេខ ធ7-016-117 ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី22

ខែមីនា ឆ្នាំ2016 ស្តីពីដ�ើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមាថ្មីរបស់គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ សេចក្តីណែនាំតម្រូវឲ្យធនាគារទាំងអស់បង្ើន
ក ដ�ើមទុន

បន្ថែមយ៉ា ង ហោចណាស់ 50% នៃចំនួនដ�ើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមា ត្រឹមដំណាច់ខែមីនា ឆ្នាំ2017 និងចំនួនដែលនៅសល់ ត្រឹមដំណាច់ថ្ងៃទី22
ខែមីនា ឆ្នាំ2018។
ធនាគារទទួលបានការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

និងការអនុម័តពីធនាគារកណ្តា លស្តីពីផែនការការបញ្ចូលដ�ើមទុន

ចំនួន 4លានដុល្លា រអាមេរ ិក ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ2017 ដ�ើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការដ�ើមទុនបន្ថែម ត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែមីនា ឆ្នាំ2017។
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