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144 ពត៌មានទូទៅអំពីធនាគារ    148 ផ្ នែកសំខាន់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នែ  ំ2016    150 សទ្ ខេប 

ហិរញ្ញវត្ថុ រយៈទពល 5ឆ្នែ ំ  ផ្នែកសំខាន់ហិរញ្ញវត្ថុ   151 សទ្ខេបហិរញ្ញវត្ថុ

រយៈទពល 5ឆ្នែ ំ 152 ្្តល់ជូននូវដំទោះស្រាយទសវាធនាគារ  158 រចនា 

សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្

160 របាយការណ៍គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល   166  សមាសភាពគករុមគបរឹកសាភិបាល 

169  គបធា ន គករុម គបរឹក សា ភិ បា ល  និ ្ ្រ ណ ៈ ក មាមា ធិ កា រ គករុម គបរឹក សា ភិ បា ល  

170 របាយការណ៍អ្រ្គនាយកគបចំាគបទទសកម្ថុជា  176 សមាសភាពរបស់ថ្នែ ក់

ដរឹកនំាជាន់ខស់្   181 ្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្

182    របាយការណ៍គករុមគបរឹកសាភិបាល      184    របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ   

186  របាយការណ៍គតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថ្ុ គបចំាឆ្នែ  ំ 192  សកមមាភាពរបស់្រណៈកមមាការ

សវនកមមា និ្មថុខងារសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ 

197    របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2016







ទំពព័រ: 146 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន
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ទំពព័រ: 146 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព        ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ទីរ្ានាក់ការកោ្នាល

ទីរានែ ក់ការកោ្ត ល គតរូវបានដរឹកនំាទោយ 

ទោក ហួត អា  ្រមួជាមួយបថុ្រ្គល 26នាក់។

263 វថីិគពះអ្្គឌួ  ្(វថីិ110) រាជធានីភនែទំពញ 

គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  23  992 833
ទូររារទលខ   ៈ (855)  23 991 822

អីថុផម៉ាល: kh.phnompenhmain@rhbgroup.com

PET LOK SONG BRANCH

ពត៌មនទូដៅអំពីធនាគរ 
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃ

វត្តមន  ប្រតិ្រត្តកិារ និងការអនុត្តន៍រ្រស់ដយើង 

ដេត្តរាត់�ំ្រង

ដេត្តដសៀមរា្រ

កំពង់ចាម

ទីរ្ានាក់ការកោ្នាល

សុីធីម៉លអូ�ំពិក

សឹ្ងមនជ័យ

កនា�ល ន្ែល់

ដពទនាយដលកសងនា�

ទួលដគក

បពះសីហនុ

្រោ្នាញរាខា

ដ�៉នាដសទុង

្ឹរងដកងកង

សាេា សីុធីម៉លអូ�ាំពិក

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ រាខា សីថុធីម៉ាល

អូឡាពិំក គតរូវបានដរឹកនំាទោយ ទោក ទ្រៀ  ្ ចព័នទៃ 

វាសនា រមួជាមួយបថុ្រ្គល 17នាក់។

ទីតំា្េូតិ៍ទលខ អាបីអឺសីថុរ ៉ា ូជាន់ផ្ទៃ ល់ដី្សារសីថុធីម៉ាល

វថីិមថុននែទីរ ៉ាត រាជធានីភនែទំពញ គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  23  993   568  

ទូររារទលខ   ៈ (855)  23 993 565

អីថុផម៉ាល: kh.citymall@rhbgroup.com

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ រាខា សទៃរ្ឹ មានជព័យ 

គតរូវបានដរឹកនំាទោយ កញ្្ញ  ជរឹម ស្សីណថុ ន រមួជា 

មួយបថុ្រ្គល 12នាក់។

ទីតំា្វថីិមថុននែទីរ ៉ាត (្ លៃវូ 217)  ផក្្លៃវូចាក់សំរាម 

រាជធានីភនែទំពញ គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  23  969 228  

ទូររារទលខ   ៈ (855)  23 969 231

អីថុផម៉ាល: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

រាេ ា សឹ្ងមនជ័យ

ការិោល័យកោ្នាល
263 វថីិគពះអ្្គឌួ  ្(វថីិ110) រាជធានីភនែទំពញ គបទទសកម្ថុជា។
ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  23  992 833   ទូររារទលខ   ៈ (855)  23 991 822
អីថុផម៉ាល: kh.customerservice@rhbgroup.com
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PET LOK SONG BRANCH

រាខា ដពទនាយដលកសងនា�

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ រាខា ទពទ្យទោកស ្្ឈ 

គតរូវបានដរឹកនំាទោយ ទោក ទទៀ្  សថុធារូ ៉ា រមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 11នាក់។

ទីតំា្អគារទលខ  1 - 3 វថីិ 271  រាជធានីភនែទំពញ 

គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  23  969  368  

ទូររារទលខ   ៈ (855)  23 969 370

អីថុផម៉ាល: kh.petloksong@rhbgroup.com

រាខា កនា�ល ន្ែល់

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ រាខា កបាលថនែល់ 

គតរូវបានដរឹកនំាទោយ ទោក ញរឹម បូរ ីរមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 12នាក់។

ទីតំា្អគារទលខ  530អា - 530បី៊ មហាវថីិមថុនីវ្្ស 

(ផក្វថីិ 271)  រាជធានីភនែទំពញ គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  23  993 598  

ទូររារទលខ   ៈ (855)  23 993 593

អីថុផម៉ាល: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

រាខា ទួលដគក

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ រាខា កបាលថនែល់ 

គតរូវបានដរឹកនំាទោយ ទោក ហួត សថុរវឌ្ឍនៈ 

រមួជាមួយបថុ្រ្គល 12នាក់។

ទីតំា្អគារទលខ  18សីថុ ្ីរមអថុលីស៊ថ្ុ  (វថីិ 289)  

រាជធានីភនែទំពញ គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  23  989 600  

ទូររារទលខ   ៈ (855)  23 989 606

អីថុផម៉ាល: kh.toulkork@rhbgroup.com

រាខា ដ�៉នាដសទុង

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ រាខា ទ៉៉ាទសទថ្ុ  

គតរូវបានដរឹកនំាទោយ ទោក សថុក សថុទ្  ្រមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 11នាក់។

ទីតំា្អគារទលខ  281អា វថីិ ទ ៉៉ាទសទថ្ុ   

រាជធានីភនែទំពញ គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  23  989  881  

ទូររារទលខ   ៈ (855)  23 989 885

អីថុផម៉ាល: kh.maotsetung@rhbgroup.com

រាខា ្ឹរងដកងកង

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ រាខា បរ្ឹ ទក្ក្ 

គតរូវបានដរឹកនំាទោយ ទោក ទ្្ ចន្ធូ រមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 12នាក់។

ទីតំា្អគារទលខ  167 មហាវថីិគពះនទរាត្តម  

រាជធានីភនែទំពញ គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  23  989  188  

ទូររារទលខ   ៈ (855)  23 989 788

អីថុផម៉ាល: kh.boeungkengkang@rhbgroup.com

រាខា ដសៀមរា្រ

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ រាខា ទសៀមរាប 

គតរូវបានដរឹកនំាទោយ លអនែកនា  ្�រឹម សថុធារ ីរមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 11នាក់។

ទីតំា្អគារទលខ  12-14-16 ្ លៃវូជាតិទលខ 6 

ទខត្តទសៀមរាប គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  63  969  811 

ទូររារទលខ   ៈ (855)  63 969 816

អីថុផម៉ាល: kh.siemreap@rhbgroup.com

រាខា បពះសីហនុ

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ រាខា គពះសីហនថុ 

គតរូវបានដរឹកនំាទោយ ទោក ឈរឹម ចាន់ភិរម្យ 

រមួជាមួយបថុ្រ្គល 10នាក់។

ទីតំា្អគារទលខ  129 ្ លៃវូ 7 មករា ទខត្តគពះសីហនថុ 

គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  34 934 811  

ទូររារទលខ   ៈ (855)  34 934 816

អីថុផម៉ាល: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

រាខា រាត់�ំ្រង

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ រាខា បាត់ដំប្ 

គតរូវបានដរឹកនំាទោយ ទោក អ៊ាន ចព័នទៃោ រមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 10នាក់។

ទីតំា្អគារទលខ  1-3-5-7 វថីិទលខ 3 ទខត្តបាត់ដំប្ 

គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  34 934 811  

ទូររារទលខ   ៈ (855)  34 934 816

អីថុផម៉ាល: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

រាខា កំពង់ចាម

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ រាខា កំព្់ចាម 

គតរូវបានដរឹ កនំាទោយ ទោក ទយ៉ាន ផៃវា៉ា ត 

រមួជាមួយបថុ្រ្គល 9នាក់។

ទីតំា្អគារទលខ  41 ្ លៃវូជាតិទលខ 7 ទខត្តកំព្់ចាម 

គបទទសកម្ថុជា។

ទូរសព័ពទៃទលខ  ៈ (855)  42 942 811  

ទូររារទលខ   ៈ (855)  42 942 899

អីថុផម៉ាល: kh.kampongcham@rhbgroup.com



ទំពព័រ: 148 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ចំណ�លសរុប

USD20.9
million

2015 2016

USD528.6
million

USD622.9
million

USD8.4
million

���ក់ចំ��ញមុនបង់ពន�

��ព��សកម�សរុប

USD358.1
million

���ក់ប��ើសរុប ���ក់ប��ើអតិថិជន

USD297.3
million

���ក់កម�ីសរុប

ផ្នែកសំខាន់ហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នា ំ2016
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ



ទំពព័រ: 149ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

33238
បុគ�លិក ���សីុន �� ធី អឹម

ក��ង����សកម���

12 ��
USD84.4
million

មូលនិធិ���ស់��ុមហ៊ុន

ភ�ំ��ញ
កំពុង�ម
�ត់ដំបង
�ៀម�ប
��ះសីហនុ

���សីុន�ក់���ក់ និងមូលប���នប��

ដំបូងបង�ស់
ក��ង����សកម���

�នវត��ន�



ទំពព័រ: 150 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

622,894,516

563,943,753

349,086,028

242,126,972

159,340,990

2,232

2,251

2,735

2,471

2,385

165,809

158,158

157,134

137,741

138,228

6,697,407

5,870,823

5,454,706

861,477

1,092,237

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

528,639,004

478,738,832

286,201,796

188,319,121

106,293,935

481

565

154

414

535

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

DEPOSITS FROM CUSTOMERS���ក់ចំ��ញ���យបង់ពន�

��ព��សកម�សរុប PROFIT BEFORE TAX

���ក់ប��ើសរុប NET DIVIDENDS*

(RM’Million)

(RM’Million)

(���ក់ដុ���រ) (RM’Million)

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

236,679

227,938

219,354

191,090

189,112

8,425,018

8,008,106

7,018,575

983,892

1,169,692

347,575,673

338,622,585

213,613,796

139,716,334

88,953,800

2016

2015

2014

2013

2012

21,745

17,668

18,794

16,739

15, 1 1 7

84,446,669

77,749,262

56,878,439

51,423,733

50,562,255

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

ឥណ�ន និងបុ�����ន
GROSS LOANS, ADVANCES
AND FINANCING

TOTAL ASSETS ���ក់ចំ��ញមុនបង់ពន�

SHAREHOLDERS’ EQUITY មូលនិធិ���ស់��ុមហ៊ុន

(RM’Million)

(RM’Million)

(RM’Million)

(���ក់ដុ���រ)

(���ក់ដុ���រ)

(���ក់ដុ���រ)

(���ក់ដុ���រ)

(���ក់ដុ���រ)

សដងខេ្រហិរញ្ញវត្ថុរយៈដពល 5ឆ្នាំ
ផ្នែកសំខាន់ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ



ទំពព័រ: 151ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

រាច់គបាក់បានពីគបតិបត្តិការ

2016 2015 2014 2013 2012

លទ្្ធ លប្រតិ្រត្តការ (បរាក់�ុល្នារ)

គបាក់ចំទណញមថុនប្់ពន្ធ  8,425,018  8,008,106 7,018,575  8,425,018  8,425,018

គបាក់ចំទណញទគកាយប្់ពន្ធ  6,697,407  5,870,823  5,454,706  861,477  1,092,237 

ទិននែន័យតារាងតុលនាយការ (បរាក់�ុល្នារ)

គទព្យសកមមាសរថុប  622,894,516  563,943,753  349,086,028  242,126,972  159,340,990 

ឥណទាន និ្បថុទរគបទាន  347,575,673  338,622,585  213,613,796  139,716,334  88,953,800 

គទព្យអកមមាសរថុប  538,447,847  486,194,491  292,207,589  190,703,239  108,778,735 

គបាក់បទញ្ញើអតិថិជន  297,271,520  216,199,505  138,791,735  84,550,674  83,509,351 

គបាក់បទញ្ញើសរថុប  528,639,004  478,738,832  286,201,796  188,319,121  106,293,935 

ទដើមទថុន  67,000,000  67,000,000  52,000,000  52,000,000  52,000,000 

មូលនិធិមាចា ស់គករុមហ៊ថុន  84,446,669  77,749,262  56,878,439  51,423,733  50,562,255 

លទ្្ធ លប្រតិ្រតិ្តការ (ភាគរយ)

ឥណទានមិនដំទណើ រការទធៀបនរឹ្ 
      ឥណទាន និ្បថុទរគបទាន

 2.47 0.87 0.49 3.01  -   

ការប្ិ្លចំណូលទលើគទព្យសកមមាសថុទ្ធ  1.08 1.04 1.56 0.36  0.69 

ការប្ិ្លចំណូលទលើមូលនិធិមាចា ស់ហ៊ថុន  7.93 7.55 9.59 1.68  2.16 

អនថុបាតឥណទានទធៀប នរឹ្គបាក់អតិថិជន  116.92 156.88 155.79 169.29  107.60 

អនថុបាតឥណទានទធៀប នរឹ្គបាក់បទញ្ញើ  65.75 70.85 75.55 76.01  84.53 

សដងខេ្រហិរញ្ញវត្ថុរយៈដពល 5ឆ្នាំ
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ



ទំពព័រ: 152 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ផ�ល់ជូននូវដំ�ះ���យ���ធ��រ



ទំពព័រ: 153ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ផ�ល់ជូននូវដំ�ះ���យ���ធ��រ

ទយើ្ ទប្តជាញា បទ្្កើតនិ្រកសាទំនាក់ទំន្យូរអផ្្្ ជាមួយអតិថិជននិ្សហ្រមន៍

របស់ទយើ្  តាមរយៈការគបតិបត្តទិសវាធនាគារ ្ លិត្លនិ្ទសវាកមមាគបកប

ទោយភាពផចនែគបឌិត និ្ការ្្តល់ទសវាកមមាដ៏ល្អឥតទខាចា ះ។



ទំពព័រ: 154 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

្្តល់ជូននូវ�ំដោះបរាយដសវាធនាគរ
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ

បរាក់្រដញ្ញើ

បរាក់្រដញ្ញើសននាសំ
ទយើ្ ខញាថុចំំាជួយបទ្្កើនហិរញ្ញវត្ថុគ្ររួរាររបស់ទោកអនែក

ជាមួយនិ្ភាពងាយស្សរួលផនទសវាកមមាធនាគារ 

24ទមា៉ា្។

គបាក់បទញ្ញើសន្សអំាចជួយទោកអនែកសំរាប់ទិញ្ទៃះ

កនែថ្ុ សថុបិន្ត ឡាន ការសិកសារបថុគតធីតារបស់ទោកអនែក

ឬសូម្បផីតមា៉ាសីថុនកំព្ូយទព័រមួយទគ្រឿ្។

ដសវាដ្្ើរបរាក់ TELEGRAPHIC
ភាពងាយស្សរួលកនែថុ្ការទ្ញាើរ និ្ទទួលគបាក់របស់ទោកអនែក

ទសវាទ្ញាើរគបាក់ធនាគារទយើ្ខញាថុំអាចជួយទោកអនែកសំរាប់ការ

បនាលៃ ស់ទីនូវគបាក់របស់ទោកអនែកគ្រប់ទីកផនលៃ្ទលើពិភពទោក

ជាមួយទល្បឿនទលឿន និ្មានគបសិទ្ធភាព។ រមួជានរឹ្ទសវា

ទ្ញាើរគបាក់តាមទសវា Western Union។

គណនីមនកាលកំណត់
មានលកខេណៈរាមាញ្ញទដើម្ីបបទ្្កើនការសន្ំសរបស់

ទោកអនែក

គបាក់បទញ្ញើមានលកខេណៈពិទសសជាទគចើទនដីម្ីបការ 

វនិិទោ្រមានគបសិទ្ធភាព។

គណនីចរន្ត
្លិត្លធនាគារទៅច្្អថុលផដរបស់ទោកអនែក

្រណនីចរន្ត្ឺរជាមទធយាបាយគ្រប់គ្រ្រាច់គបាក់

ដ៏មានគបសិទ្ធភាពទោយជួយសន្ំសទពលទវោ

របស់ទោកអនែកទៅធនាគារទដើម្ីបដកគបាក់សំរាប់ប្់វកិព័

យបព័គត និ្ការចំោយទ្្ស្ៗ។

គណនី ESCROW
ជាផដ្ូរទថុកចិត្តទដើម្បភីាពទជា្រជព័យរបស់ទោកអនែក។

្រណនីទនះនរ្ឹ ជួយការពារ្លគបទោជន៍ទោកអនែក

កនែថ្ុ គបតិបត្តកិាររបស់ទោកអនែក។

ដសវាដ្្របរាក់

មូល្រនាបទាន្របតធនាគរិក
ជាមទធយាបាយទូទាត់ផដលអាចទជឿទថុកចិត្ត

មូលប្បទានបព័គតធនាគារកិ្ឺរជាមទធយាបាយផនការទូទាត់ជំនួយជារាច់ 

គបាក់សំរាប់ការទូទាត់ទំនិញ។

ដសវា្រ្តដូរបរាក់
ទយើ្នរឹ្្្តល់ជូននូវកផគមទជើ្រារដ៏ល្អ ផដលបាន្្តល់ជូនទោយទសវា 

Froex

ទសវាប្តរូគបាក់ធនាគារទយើ្ ខញាថុ ំ្ ្តល់ជូននូវកផគមទជើ្ រារដ៏ល្អមួយកនែថ្ុ ទីគករុ្ 

ជាមួយការទិញ ឬ លក់របិូយបព័ណ្ណបរទទស។



ទំពព័រ: 155ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

កម្ចអីចលនបទពនាយ
ទយើ្ ខញាថុចំំាជួយទោកអនែកសគមាប់ការវនិិទោ្រទលើ

អចនគទព្យ។

គបាក់កមចាទីយើ្ ខញាថុនំរ្ឹ ជួយទោកអនែកសគមាប់ការ

វនិិទោ្រទលើអចនគទព្យ ឬទគាលបំណ្

វនិិទោ្រទ្្ស្ៗ។

ដសវាហរិញ្ញ្រនាបទានោណិជ្កម្ម
ទយើ្ ខញាថុំ្ ្តល់ជូនទោកអនែកនូវទសវាហិរញ្ញប្បទានទលើផ្នែក

នំាទចញ និ្នំាចូល

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជជាកមមារបស់ទយើ្ខញាថុំ នរឹ្ជួយ

ទោកអនែក អស់ក្តីបារមភាអំពីការខកខានបញជាូ នទំនិញ

កនែថុ្អាជីវកមមាផនការនំាទចញនំាចូលរបស់ទោកអនែក។

បរាក់កម្ចទិីញដគហោ្នាន
ទយើ្ ខញាថុជួំយទោកអនែកទធ្ើជា មាចា ស់កមមាសិទ្ធទលើទ្រហោ្ឋ ន ផដលទោកអនែក

សថុបិន្តច្់បាន

ជាមួយអតគ្បទោជន៍ និ្ជទគមើសជាទគចើនសំរាប់ឥណទានទ្រហោ្ឋ ន

កនែថ្ុ សថុបិន្តរបស់ទោកអនែក។

បរាក់កម្ច�ី�នាល់េលៃនួន
ទទួលយកនូវអ្ផីដលទោកអនែកគបាថ្នែ ឥលូវទនះ

គបាក់កមចាផី្ទៃ ល់ខលៃនួនិ្្្តល់គបាក់សំរាប់ទោកអនែកទគបើគបាស់

នូវអ្ីផដលទោកអនែកគបាថ្នែ កនែថ្ុ ជីវតិ។ នរ្ឹ ទទួលបាននូវជទគមើស

ជាទគចើនពីគបាក់កមចាទីនះ  ដូចជាទដីម្ីបទិញកំថុព្ូយទព័រ ជួសជថុល្ទៃះ

និ្ការបទ្្កើនមថុខរបរ។

បរាក់កម្ចទិីញរ្យន្ត
ទបើករថយន្តកនែថ្ុ សថុបិន្តរបស់ទោកអនែកផថ្ងទនះ

ជាមួយនរ្ឹ ជទគមើសជាទគចើនពីគបាក់កមចាទីនះ ទោកអនែកអាចទបីករថយន្ត

ផដលទោកអនែកគបាថ្នែ ច្់បាន។

កម្ច�ី�នាល់េលៃនួន

កម្ចអីាជីវកម្ម និងបកុមហុ៊ន

បរាក់កម្ចទុីន្រងវលិ
សូមអនថុញ្្ញ តពួកទយើ្ ជួយទលើលំហូររាច់គបាក់

កាន់ផតល្អរបស់ទោកអនែក

ជាមួយគបាក់កមចាទីថុនប្្លិទយើ្ ខញាថុ ំនរ្ឹ ជួយ

កនែថ្ុ ការគបកបមថុខរបរទោកអនែក

ទអាយកាន់ផតល្អជាមថុន។

បកុមហុ៊ន និងភាគហុ៊ន
តគមរូវការអាជីវកមមារបស់អនែក្ឺរជាអាទិភាពរបស់ទយើ្

ពីការចថុះបញជា ីគករុមហ៊ថុនរបស់អនែកទៅជាការរមួបញចាូ ល

គានែ អាជីវកមមានិ្ការទិញយកអនែកអាចទថុកចិត្តបានថ្

អនែកអាចពរឹ្ពាក់ទលើទយើ្

 



ទំពព័រ: 156 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

្្តល់ជូននូវ�ំដោះបរាយដសវាធនាគរ (ត)

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ

ម៉នាសីុន ដអ ធី អឹម តាម្រោ្នាររាខាធនាគរ

ទីបកុងភនែំដពញ

1.   ទីរានែ ក់ការកោ្ត ល (មា៉ាសីថុនចំនួន 3ទគ្រឿ្)

2.   រាខា  សីថុធីម៉ាលអូឡំាពិក (មា៉ាសីថុនចំនួន 2ទគ្រឿ្)

3.   រាខា  សទៃរ្ឹ មានជព័យ

4.   រាខា  កបាលថនែល់

5.   រាខា  ទពទ្យទោកស្្ឃ

6.   រាខា  ទួលទគាក

7.   រាខា  ទ៉៉ាទសទថុ្ (មា៉ាសីថុនចំនួន 3ទគ្រឿ្)

8.   រាខា  បរឹ្ទក្ក្ (មា៉ាសីថុនចំនួន 2ទគ្រឿ្)

តាម្រោ្នារដេត្ត

9.   រាខា កំព្់ចាម

10.   រាខា  បាត់ដំប្

11.   រាខា  ទសៀមរាប

12.   រាខា  គពះសីហនថុ



ទំពព័រ: 157ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ម៉នាសីុន ដអ ធី អឹម តាម្រោ្នារទីរាធារណៈ

ទីបកុងភនែំដពញ

1.   ្សារទំទនើបអីថុអន

2.   ធីទខ អាទវនញ៉ាូ  (ទួលទគាក)

3.   ទដលី កាទហ ្(មហាវថីិ គពះសីហនថុ)

4.   ផហ៊ ្មា៉ា �ីត ( ល្ៃូវទលខ 63 ផក្នរឹ្មហាវថីិទមា៉ា ទសទថុ្)

5.   ទអច មា៉ា�ីត (សទៃរ្ឹ មានជព័យ)

6.   ទភាជនីយោ្ឋ ន ទពាចិនតថុ្ (មហាវថីិ សហពព័ន្ធរថុស្ីស)

7.   គករុមហ៊ថុនសូឡា េថ្ុ  ថ្ន ( ល្ៃូវ 271)

8.   ទតោ មា៉ាត (រ្ានគចរូយចង្ារ)

9.   ទតោ មា៉ាត ( ល្ៃូវ 1986)

10.   ហា្លក់នំ ទអបី៊សថុ ី(មហាវថីិ កម្ថុជាទគកាម)

11.   សោ្ឋ គារ ហថុមីា៉ាវា៉ារ ី(្លៃូវ   )

12. ឱសថរ្ាន ទហ៊ប ទ្លៃើស (មហាវថីិ កម្ថុជាទគកាម)

13. សកលវឡិាលព័យ  IIC (្លៃូវជាតិទលខ2)

តាម្រោ្នារដេត្ត

14.   ហ៊ថុយ ទម៉ា្ មីនីមា៉ាត (មហាវថីិ សីថុវថុត្ា)

15.   ឡាក់្ីរម៉ាល (មហាវថីិ សីថុវថុត្ា)



ទំពព័រ: 158 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន   ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីនការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព     158 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព     ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព     ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព        ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន   ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន   ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន   ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន   ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន   ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន   ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន   ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន   ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីនការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព     ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព     ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព     ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព     ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព     ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព     ទំពព័រ: 158 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព     ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព     ទំពព័រ: 158ទំពព័រ:
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Strategy Officer
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Country Head

Deputy Country Head

Head of Credit
Management

Product 
Development &

Marketing 
Communication

Head of Business
Development &

Marketing
Branches

Credit Evaluation
Product

Development
Mobile Credit

Phnom Penh
Main

Kampong Cham

Credit
Administration

Marketing
Communication

Corporate &
Business

City Olympic Battambang

Credit Review &
Supervision

e-Channel
Retail &

Consumer
Stoeung 

Meanchey
Siem Reap

Trade Finance Kbal Thnal Preah Sihanouk

Sale Support Pet Lok Song

Toul Kork

Corporate
Secretariat / Legal

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��

�យក���កសវនករ���ក��ង

សវនករ���ក��ង ��ធ��រ

សវនករ���ក��ង ����ុមហ៊ុន
មូលប��

�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�

�យក���ក��ប់��ង
ឥណ�ន

�យត���ឥណ�ន

រដ��លឥណ�ន

គណៈក���ធិ�រ
��ប់��ង

���ន��ុមម���ី
យុទ�����

អគ��យក

អគ��យករង

��ប់��ង និង
���តពិនិត��ឥណ�ន

�យក���កអភិវឌ��ផលិតផល
និង ទំ�ក់ទំនងទីផ��រ

អភិវឌ��ផលិតផល

ទំ�ក់ទំនងទីផ��រ

��ព័ន�ធ��រ��ឡិ���និង

យុទ����� វ��គ និង
រតន�រ

�យក���ក��ជីវកម�

ឥណ�នទូរស័ព�ចល័ត

��ុមហ៊ុន និង
�ជីវកម�

លក់�យ និងប���ំ

ជំនួយ�រ���កលក់

��

ទី���ក់�រក���ល

សីុធីម៉លអូ�ំពិក �ត់ដំបង

ស�ឹង�នជ័យ

ក��លថ�ល់

��ទ���កសង��

ទួល�ក

កំពង់�ម

�ៀម�ប

��ះសីហនុ

�����ទុង

បឹង��ងកង

���ធិ�រ��ជីវកម� /
���កច��ប់

��ុមជំនួស

ជំនួយ�រ��តិបត�ិធ��រ
និង ��ប់��ងអចលន��ព��

គណៈក���ធិ�រ
��ប់��ង�និភ័យ

គណៈក���ធិ�រ
�ភ�រ  និង
�រ��ង�ំង

��ុម��ឹក��ភិ�ល

រចនាសម្័ន្ធបគ្រ់បគង
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ



ទំពព័រ: 159ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន ទំពព័រ: 159ទំពព័រ: 159159
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កនែថ្ុ ឆ្នែ  ំ2016 ទនះ ធនាគារបានបន្តរកីចទគមើនគបកបទោយចិរភាព 

និ្ ទទួលបានគបាក់ចំទណញខ្ស់ ទទាះបីជាមានការធាលៃ ក់ចថុះ

ទសដ្ឋកិចចាពិភពទោក ផដលបានបោ្ត លឲ្យប៉ាះពាល់ ដល់

តផមលៃទំនិញភាពមិនគបាកដគបជាជថុវំញិការទបាះទឆ្នែ តទគជើសទរ ើស 

គបធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាទមរកិ ការទបាះទឆ្នែ តចាកទចញ 

ពីសហភាពអឺរ ៉ាថុបរបស់ចគកភពអ្់ទ្រលៃស (BREXIT) និ  ្ការធាលៃ ក់ចថុះ

ផនការទធ្ើពាណិជជាកមមាកនែថ្ុ បោ្ត គបទទសអភិវឌ្ឍន៍ និ  ្គបទទសចិន។ 

កនែថុ្ឆ្នែ ំ 2016 ធនាគារជាតិផនកម្ថុជា បាន្្តួចទ្្តើមបទ្្កើត 

បទប្បញ្ញត្តិថមាីៗ រមួមានបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីអនថុបាតគកបខណ្ 

សនទៃនីយភាព និ្បទប្បញ្ញត្តសិ្តពីីការបទ្្កើនទដើមទថុនអប្បបរមា 

ខ្ស់ជា្មថុន ទដើម្បីធានាថ្វសិព័យធនាគាររបស់កម្ថុជា អាច 

ទប់ទល់នរ្ឹ ភាពរាំ្ សទៃះទសដ្ឋកិចចា     ពិភពទោក និ ស្្សបទៅតាម 

លកខេខណ្បទោ្ឋ នអន្តរជាតិ។

ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គទព្យសកមមារបស់ធនាគារ មានការទកើនទេើ្ ចំនួន 10% ឬ 59 ោនដថុោលៃ រអាទមរកិ 
ពី 564 ោនដថុោលៃ អាទមរកិកនែថុ្ឆ្នែ ំ 2015ទៅ 623 ោនដថុោលៃ រអាទមរកិកនែថុ្ 
ឆ្នែ ំ2016ផដលបានទធ្ើឲ្យចំោត់ថ្នែ ក់ផ ន្ែកគទព្យសកមមារបស់ធនាគារមាន
ភាពគបទសើរទេើ្ ពីចំោត់ថ្នែ ក់ទី12 កនែថុ្ឆ្នែ ំ 2015 មកចំោត់ថ្នែ ក់ទី11 
កនែថុ្ឆ្នែ ំ 2016 កនែថុ្ចំទោមធនាគារនានាទៅកម្ថុជា។ ទទាះបីជាស្ិតកនែថុ្ 
បរោិកាសគបកួតគបផជ្ខាលៃ ំ្ ក៏ទោយ       ធនាគារ កំពថ្ុ ផតទធ្ើដំទណើ រទៅមថុខោ៉ា្ល្អ
កនែថុ្ការ្នទៅសទគមចទសចក្តីប៉ា្គបាថ្នែ ទដើម្បីកាលៃ យជាធនាគារនំាមថុខ 
មួយទលើគទព្យសកមមា កនែថុ្ចំទោមធនាគារនំាមថុខទំា្10។

គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជនរបស់ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ មានការ 
ទកើនទេើ្ោ៉ា ្ខាលៃ ំ្ចំនួន 37% ផដលទសមាើនរឹ្ 1.8 ដ្ផនការទកើនទេើ្ 
គបាក់បទញ្ញើរបស់ឧសសាហកមមាកនែថុ្អគតា 21%។ កតា្ត ទនះបានរមួចំផណក ទធ្ើ
ឲ្យទកើនទេើ្ចំផណកទី្សារគបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជនរបស់ធនាគារ និ្ 

បងា្ហ ញពីទំនថុកចិត្តរបស់ អតិថិជនចំទពាះធនាគារ ទហើយក៏ជាការទទួលរា្គ ល់ 
ពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារកនែថុ្ការទៃលៃើយតបនរឹ្តគមរូវការរបស់អតិថិជន 
្្ផដរ។

គបាក់ចំទណញមថុនដកពន្ធរបស់ធនាគារ បានទកើនទេើ្ ដល់ 8.4 ោនដថុោលៃ រអាទមរកិ
កនែថ្ុ ឆ្នែ  ំ2016 ផដលទកើនទេើ្ ចំនួន 0.8 ោនដថុោលៃ អាទមរកិទបើទធៀបនរ្ឹ ឆ្នែ មំថុន។
គបាក់ចំទណញមថុនដកពន្ធ កនែថុ្រយៈទពលគបំាឆ្នែ ំចថុ្ទគកាយទនះ មានអគតា
កំទណើ នគបចំាឆ្នែ ំសរថុបចំនួន 115% ខណៈផដលគបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន 
មានអគតាកំទណើ នគបចំាឆ្នែ ំសរថុបចំនួន 51% ឥណទានមានអគតាកំទណើ ន
គបចំាឆ្នែ ំសរថុបចំនួន 46% និ្គទព្យសកមមាមានអគតាកំទណើ នគបចំាឆ្នែ ំសរថុប
ចំនួន 43%។

ររាយការណ៍
ប្រធានបកុមប្រឹកនាសាភិរាល

ធនាគរ អ ដអច ្រ៊ី ឥណ្តូថៃោ រានដសចក្តី

ដរាមនសនាសរីករាយ កនែថុងការ្រងា្នាញជូននូវ

ររាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និងររាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុដលើកទី9 រ្រស់ធនាគរ។

ដលក Ong Seng Pheow  

គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល
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អភិរាលកិច្ចរាជីវកម្ម
ទាក់ទ្នរឹ្អភិបាលកិចចា អនថុទោមភាព និ្ ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យទោយ 

យកចិត្តទថុកោក់ ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ ទប្តជាញា គបកាន់ខាជា ប់នូវ 

បទោ្ឋ នខ្ស់បំ ថ្ុត។ សម្ព័ន្ធធនាគារ អ ទអច បី៊ បន្តរកសា និ្ ទលើកកម្ស់ការ 

អនថុវត្តអភិបាលកិចចាផដលល្អគបទសើរទៅកនែថុ្សម្ព័ន្ធ ផដលបានបទ្្កើតទេើ្  និ្ 

ពគ្ីកទៅកនែថុ្គបវត្តិរាសស្តរបស់ សម្ព័ន្ធជា្ 100ឆ្នែ ំ មកទហើយ។

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ មានអនថុបាតគកបខណ្សនទៃនីយភាពចំនួន 

90.1% ្ិរតគតរឹមបំោច់ឆ្នែ ំ 2016 ផដលខ្ស់ជា្ 1.5 ដ្ ផនលកខេខណ្ 

តគមរូវ 60% ផដលកំណត់ទោយធនាគារជាតិផនកម្ថុជា។ លកខេខណ្មួយទទៀត

ផដលតគមរូវទោយធនាគារជាតិផនកម្ថុជា ្ឺរការបទ្្កើនទដើមទថុនអប្បបរមាថមាចំីនួន

75 ោនដថុោលៃ រអាទមរកិឲ្យបានមថុនផខមីនា ឆ្នែ ំ2018។ ធនាគារបានអនថុទោម

តាមលកខេខណ្តគមរូវទនះ បនាទៃ ប់ពីបទ ្្កើនទដើមទថុនចថុះបញជា ដីល់ 71 ោនដថុោលៃ រ

អាទមរកិ ទៅផខមីនា ឆ្នែ ំ2017 ទហើយធនាគារមានទំនថុកចិត្តថ្ នរឹ្បំទពញ

លកខេខណ្បទ្្កើនទដើមទថុនអប្បរមាទំា្ស្សរុ្កំណត់ទោយ  ធនាគារជាតិផន

កម្ថុជាទៅកនែថុ្ផខមីនា ឆ្នែ ំ2018 ខា្មថុខទនះ។ ធនាគារបានអនថុទោមតាម

ចបាប់ និ្បទប្បញ្ញត្តិទំា្អស់របស់កម្ថុជា ផដលរមួទំា្បទប្បញ្ញត្តិថមាី និ្ 

ផដលបានទធ្ើវទិរាធនកមមាមួយចំនួនកនែថុ្ឆ្នែ ំ2016 ទនះ ទោយធនាគារជាតិ

ផនកម្ថុជា និ្បន្តអនថុទោមតាមោ៉ា្យកចិត្តទថុកោក់តទៅទទៀត។

 

ទាក់ទិននរ្ឹ អនថុទោមភាពទនះ ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ និ្្រណៈកមមាការ

សវនកមមារបស់ធនាគារបានជួបគបជថុំបួនដ្កនែថុ្មួយឆ្នែ ំ ទដើម្បីពិនិត្យ និ្ 

ទមើលការខថុសគតរូវទលើបញ្្ហ ទាក់ទ្នរ្ឹ ហានិភព័យ និ្អនថុទោមភាព ក៏ដូចជា

ការគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថ្ុ ្្ផដរ។ ទសចក្តលីម្អតិបផនម្ទទៀតគតរូវបាន្្តល់ទៅកនែថ្ុ  

របាយការណ៍ គតរួតពិនិត្យផ្ ទៃកនែថ្ុ  ផដលមានទៅកនែថ្ុ របាយការណ៍គបចំាឆ្នែ 2ំ016។

ការជួយ�ល់សង្គម
កនែថ្ុ រយៈទពលបីឆ្នែ បំន្តបនាទៃ ប់គានែ ទនះ ធនាគារបានទរៀបចំកមមាវធីិគបកួតបាល់ទាត់ 

កថុមារ អ ទអច បី៊ ផដលអនថុញ្្ញ តឲ្យកថុមារគកីគក និ្ទន់ទខសាយទៅកនែថ្ុ រាជធានីភនែទំពញ 

អាចបណ្តថុ ះចំណ្់ចំណូលចិត្តកនែថុ្វសិព័យកីឡា និ្ដថុសខាត់ទទពទកាសល្យ

ផ្ នែកបាល់ទាត់របស់ពួកទ្រ។ ធនាគារមានទមាទនភាពោស់ផដលទទួលបាន 

ការគំាគទ និ្ចូលរមួកាន់ផតទគចើនទេើ្ៗ ជាទរៀ្រាល់ឆ្នែ ំ និ្ មាន្រទគមា្ 

ពគ្ីកកមមាវធីិទនះទៅថ្នែ ក់ជាតិកនែថុ្ឆ្នែ ំ2017។ ទគរៅពីកីឡាបាល់ទាត់ ធនាគារ 

អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ ក៏បានឧបត្មភាដល់គករុមជិះក្់ជទគមើសជាតិកម្ថុជា 

ទដើម្ីបចូលរមួគពរឹត្តិការណ៍ជិះក្់ថ្នែ ក់ជាតិ និ្អន្តរជាតិនានា និ្បានឧបតម្ភា

គពរឹត្តិការណ៍ជិះក្់ទេើ្ភនែំកម្ថុជាជាទគចើនកនែថុ្ឆ្នែ ំ 2016 ផដលជាសកមមាភាព

ទដើម្បសីថុខភាពមួយទទៀតផដលធនាគារកំពថុ្ចូលរមួទលើកកមស់្ោ៉ា្សកមមា 

ទៅកម្ថុជា។

តាមរយៈ Aide-et-Action ផដលជាអ្្គការផដលទលើកកមស់្ការទទួលបានការ

អប់រគំបកបទោយ្រថុណភាព ធនាគារបានករា្រាោបឋមសិកសាមួយ 

ទៅ�ថុរំា្អ ្ភនែ ំទខត្តកោ្ត ល ទគកាមកមមាវធីិ “The Early Childhood Development

School Program” ផដលអាច្ទៃថុកសិស្សបាន 30នាក់ និ្ បាន្្គត់្្គ្់

សមាភា រសគមាប់ទលើកកមស់្ការទទួលបានការអប់រសំគមាប់សិស្ស។ បផនម្ពី

ទលើទនះទទៀត ធនាគារក៏បានទធ្ើការបរចិាចា ្រជារាច់គបាក់ទៅកាន់អ្្គការ 

មនថុស្សធម៌ផដលធំជា្ទ្រទៅកម្ថុជា្្ផដរ ្ឺរកាកបាទគកហមកម្ថុជា។ 

ខណៈ ផដលអាជីវកមមារបស់ធនាគារ បន្តរកីចទគមើន ធនាគារទៅផតបន្តយក 

ចិត្តទថុកោក់ទលើសកមមាភាពជួយដល់ស្្គម និ  ្បន្តបទ្្កើត និ្គំាគទ សកមមាភាព 

ផដលនំាមកនូវគបទោជន៍ជូនស្្គមកម្ថុជា។

បរាក់ចំដណញដបកាយ្រង់ពន្ធ

លន�ុល្នារអាដមរិក 

មូលនិធិម�នាស់បកុមហ៊ុន

បទពនាយសកម្មសរុ្រ

លន�ុល្នារអាដមរិក

6.7

622.9

លន�ុល្នារអាដមរិក 

84.4
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ការដលើកកម្ស់គុណតថមលៃម�នាស់ភាគហ៊ុន
គករុមគបរឹកសាភិបាលថមារីបស់ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ សូមផថល្ៃ អំណរ្រថុណ

ោ៉ា គ្ជាលទគរៅចំទពាះ ទោក Tuan Haji Khairuddin ទោក Foo San Kan 

និ ទ្ោក Leong Yeng Kit ផដលបានចូលរមួចំផណកទោយមិនខាលៃ ចទនឿយ

ហត់ កនែថ្ុ ការអភិវឌ្ឍធនាគារកនែថ្ុ រយៈទពលពីរបីឆ្នែ កំនល្ៃ ទៅទនះ។ ខណៈផដលពួក 

គាត់បានចូលនិវត្តន៍ពីតួនាទីទៅកនែថ្ុ គករុមគបរឹកសាភិបាលរបស់ធនាគារកនែថ្ុ  ឆ្នែ 2ំ016 

និ  ្ចាប់ទ្ ្តើមអាជីពថមា ីសមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាលថមា ីទប្តជាញា ករា ទ្លើទករ ្តិ៍តំផណល

ផដលបន្សល់ទថុកទោយគករុមគបរឹកសាភិបាលចាស់ និ  ្អភិវឌ្ឍធនាគារឲ្យទទួលបាន

ទជា្រជព័យមួយកគមិតទទៀត។

តាមរយៈ RHB Bank Berhad ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ បានបំទពញ 

លកខេខណ្បទ្្កើនទដើមទថុនអប្បបរមា ផខមីនា  ឆ្នែ 2ំ017 របស់ខលៃនួ និ្ រពំរ្ឹ បំទពញ 

លកខេខណ្បទ្្កើនទដើមទថុនអប្បបរមាទំា្ស្សរុ្ ផដលកំណត់ទោយធនាគារជាតិ 

ផនកម្ថុជា កនែថុ្ផខ មីនា ឆ្នែ ំ 2018 ខា្មថុខទនះ។ ធនាគារបានទរៀបចំផ្នការ

រចួជាទស្សច សគមាប់ទគបើគបាស់ទដើមទថុនផដលមាន ទដើម្ីបបទ្្កើនគបាក់ចំទណញ 

បផន្មទទៀត។

�ំដណើរដឆ�នាះដៅមុេ
ធនាគារ នរឹ្បន្តផស្្ រកឱកាសពគ្ីកគបតិបត្តិការ និ្ រកីចទគមើនទៅកនែថុ្ 

គបទទសកម្ថុជា ទទាះបីជាមានការទកើនទេើ្  និ្បរោិកាសគបកួតគបផជ្ 

ខាលៃ ំ្ ក៏ទោយ។ ធនាគារទយើ្ ខញាថុសំ ្្ឃរឹមច្់ទ�ើញមានផដ្ូរគបកួតគបផជ្ថមាចូីលរមួ

កនែថ្ុ វសិព័យធនាគារកម្ថុជា ជាពិទសសធនាគារនំាមថុខកនែថ្ុ តំបន់អារ៊ាន ផដលមានផ្ ន

ការពគ្ីកគបតិបត្តិការកនែថុ្តំបន់។ធនាគារក៏បានរពំរឹ្ទថុកពីការទកើនទេើ្ផន

ការចំោយ នានាទាក់ទ្នរឹ្អនថុទោមភាព ទគពាះថ្ចបាប់ និ្បទប្បញ្ញត្តិ 

ថមាគី្រប់គ្រ្វសិព័យធនាគារ គតរូវបានរពំរ្ឹ ថ្នរ្ឹ បទ្្កើតទេើ្  កនែថ្ុ ឆ្នែ  ំ2017 ទហើយ

ទយើ្ ខញាថុរ្ំា្រមន៍រាល់កិចចាខិតខំគបរឹ ផ្គប រ្បស់និយព័តករ ផដលទលើកកមស់្សថុខភាព

ហិរញ្ញវត្ថុ និ  ្ ចិរភាពផនវសិព័យទនះ។ ធនាគារបានទគតៀមខលៃនួរចួជាទសគចទដើម្បី 

គបឈមនរ្ឹ បញ្្ហ ថមាីៗ ទំា ទ្នះ និ  ្បំផល ទ្ៅជាឱកាសសគមាប់ការរកីចទគមើន។

ដសចក្តីផ្លៃងអំណរគុណ
តា្នាមគករុមគបរឹកសាភិបាល ខញាថុបំាទសូមផថល្ៃ អំណរ្រថុណ ជាពិទសសចំទពាះធនាគារ 

ជាតិផនកម្ថុជា      អតិថិជនទំា្អស់ និ្ បថុ្រ្គលិករបស់ធនាគារគ្រប់ជាន់ថ្នែ ក់ 

ផដលបានចូលរមួចំផណក ទធ្ើឲ្យធនាគារសទគមចទសចក្តីប៉ា្គបាថ្នែ របស់ខលៃួន 

កនែថ្ុ  ឆ្នែ 2ំ016។ ទយើ្ ខញាថុ ំនរ្ឹ បន្តទៃលៃើយតបទៅនរ្ឹ ទសចក្តគីតរូវការរបស់អនែក ដូចផដល 

ផច ទ្ៅកនែថ្ុ ពាក្យទរាលៃ ករបស់ធនាគារ្ឺរ “Together We Progress”។

Ong Seng Pheow  

គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល

ររាយការណ៍ប្រធានបកុមប្រឹកនាសាភិរាល (ត)

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ



ទំពព័រ: 163ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន ទំពព័រ: 163



ទំពព័រ: 164 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

បកុមប្រឹកនាសាភិរាល



ទំពព័រ: 165ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ពីខា្ទៃ្្ផដៈ

1) Chulapong Yukate   2) Encik Abdul Aziz Peru Mohamed   3) YBhg. Dato’ Khairussaleh Ramli   4) Ong Seng Pheow 

5) Christopher Loh Meng Heng   6) Lim Loong Seng

1 2 3
4

5 6



ទំពព័រ: 166 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាលឯករាជ្យ និ្មិនគបតិបត្តិ

អាយថុ 68ឆ្នែ ំ ជនជាតិមា៉ា ទេសថុី

សមជិកភាព គណៈកម្មការបកុមប្រឹកនាសាភិរាល
្រណៈកមមាការសវនកមមា (សមាជិក)

្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ (សមាជិក)

្រណៈកមមាការ្្តល់តផមលៃការ និ្ទគជើសតំា្ (សមាជិក)

ធនាគរ RHB Banking Group
សមជិកភាព គណៈកម្មការបកុមប្រឹកនាសាភិរាល

គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាលផន RHB Insurance Berhad (គបធាន)

្រណៈកមមាការឥណទាន (សមាជិក)

្រណៈកមមាការ្្តល់តផមលៃការ និ្ទគជើសតំា្ (សមាជិក)

្រណៈកមមាការបទចចាកវជិាជា  (សមាជិក)

សមាជិកវនិិទោ្រផនគករុមហ៊ថុន RHB Insurance Berhad (សមាជិក)

គុណវុឌនាឍិ
សមាជិកវទិយារ្ាន Malaysian Institute of Certified Public Accountants

សមាជិកវទិយារ្ាន Malaysian Institute of Accountants

ជំនាញ និង្រទពិដរាធន៍
ទោក Ong Seng Pheow មានបទពិទរាធន៍ទគចើនជា្ 34ឆ្នែ ំ ទៅកនែថុ្វសិព័យ្រណទនយ្យ និ្ សវនកមមា។ ទោក 

ធាលៃ ប់ជាផដ្ូរររបស់គករុមហ៊ថុន Ernst & Young ចាប់ពីឆ្នែ ំ 1984 ដល់ឆ្នែ ំ 2003។ តួនាទីចថុ្ទគកាយរបស់ទោក 

ទៅគករុមហ៊ថុន Ernst & Young ្ឺរជានាយកគបចំាគបទទសផ្នែកទសវាធានា្រថុណភាព និ្គបរឹកសាទោបល់។ ទោក

ក៏មានតួនាទីទៅកនែថុ្្រណៈកមាមា ធិការ និ្ គករុមការងាររបស់ MICPA ្្ផដរ។

ដលក Ong Seng Pheow 
អភិបាលឯករាជ្យ និ្មិនគបតិបត្តិ

អាយថុ 68ឆ្នែ ំ ជនជាតិមា៉ា ទេសថុី

សមជិកភាព គណៈកម្មការបកុមប្រឹកនាសាភិរាល
្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ (គបធាន)

្រណៈកមមាការសវនកមមា (សមាជិក)

្រណៈកមមាការ្្តល់តផមលៃការ និ្ទគជើសតំា្ (សមាជិក)

ធនាគរ RHB Banking Group
សមជិកភាព គណៈកម្មការបកុមប្រឹកនាសាភិរាល

្រណៈកមមាការឥណទាន (សមាជិក)

គុណវុឌនាឍិ
រាកលវទិយាលព័យ Harvard University, Harvard Business School

កមមាវធីិ Pacific Bankers Rim ទៅសហរដ្ឋអាទមរកិ

ជំនាញ និង្រទពិដរាធន៍
បចចាថុប្បននែ ទោក Encik Aziz Peru ជាគបធាននាយកគបតិបត្ត/ិអភិបាល ផន As-Salihin Trustee Berhad ជាគករុមហ៊ថុនបរធន

បាលកិចចា ផដលមានឯកទទសខា្ទរៀបចំចាត់ផច្មរតករាសនិកអថុីរាលៃ ម។ ទោកធាលៃ ប់កាន់មថុខតំផណ្ ជាទគចើន

ទៅកនែថ្ុ ្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខស់្កនែថ្ុ វសិព័យធនាគារ ជាមួយនរ្ឹ ទជា្រជព័យកនែថ្ុ អាជីពរយៈទពល 30ឆ្នែ គំប់គ្រ្បោ្ត ញ

រាខា និ្ គ្រប់គ្រ្ទសវាធនាគារអតិថិជនជារូបវន្តបថុ្រ្គល។ ទោក បានចំោយទពលជាទគចើនឆ្នែ ំ ទធ្ើការឲ្យ

ធនាគារ Malayan Banking Berhad ផដលតួនាទីចថុ្ទគកាយរបស់ទោកជាមួយធនាគារទនះ្ឺរ នាយកគ្រប់គ្រ្ទូទៅ 

ទសវាធនាគារអតិថិជន។ ទោកក៏ធាលៃ ប់បទគមើការងារជា នាយកគ្រប់គ្រ្ទូទៅជាន់ខ្ស់ ទៅធនាគារ AmBank 

Berhad ពីឆ្នែ ំ 2002 ដល់ ឆ្នែ ំ 2005។ កនែថុ្អំេថុ្ទពលទធ្ើការទៅកនែថុ្ វសិព័យធនាគារ ទោក គតរូវបានផត្តំា្ជា

គបធាន្រណៈកមាមា ធិការចបាប់ផនសមា្រមធនាគារទៅមា៉ា ទេសថុី និ្ កាន់មថុខតំផណ្សំខាន់ៗមួយចំនួនទទៀត 

រមួមាន សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល របស់ Mayban Property Trust និ្ Mayban Trustees Bhd។

ដលក Abdul Aziz Peru Mohamed 

សមសភាពបកុមប្រឹកនាសាភិរាល
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ



ទំពព័រ: 167ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

អភិបាលឯករាជ្យ និ្មិនគបតិបត្តិ

អាយថុ 60ឆ្នែ ំ ជនជាតិផថ

សមជិកភាព គណៈកម្មការបកុមប្រឹកនាសាភិរាល
្រណៈកមមាការសវនកមមា (គបធាន)

្រណៈកមមាការ្្តល់តផមលៃការ និ្ទគជើសតំា្ (គបធាន)

្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ (សមាជិក)

គុណវុឌនាឍិ
អនថុបណិ្តនីតិរាសស្តពីរាកលវទិយាលព័យ Washington University សហរដ្ឋអាទមរកិ 

(ទគកាមអាហារបូករណ៍ Deacons)

វញិ្្ញ បនបគតបញចា ប់ការសិកសាផ្នែកចបាប់ពាណិជជាកមមាអន្តរជាតិពីរាកលវទិយាលព័យ Tokyo University 

គបទទសជប៉ាថុន (ទគកាមអាហារបូករណ៍របស់គកសួ្ឧសសាហកមមា និ្ពាណិជជាកមមាអន្តរជាតិជប៉ាថុន)

បរញិ្្ញ បគតនីតិរាសស្តពីរាកលវទិយាលព័យ Chulalongkorn University គបទទសផថ

គករុមគបរឹកសាទមធាវរីបស់គបទទសផថ

គករុមគបរឹកសាចបាប់របស់រដ្ឋ Victoria គបទទសអូស្រា្ត លី 

ជំនាញ និង្រទពិដរាធន៍
ទោក Chulapong Yukate បាននំាមកនូវចំទណះដរឹ្ោ៉ា្ទូលំទូោយដល់គករុមហ៊ថុន ZICO Law Limited 

ទោយទោកមានបទពិទរាធន៍គបផហល 30ឆ្នែ ំ កនែថុ្វសិព័យសំខាន់ៗដូចជា ការទិញលក់ភា្រហ៊ថុន & ការរោំយ 

គករុមហ៊ថុនបញចាូ លគានែ  ្រទគមា្នានា ទសវាធានារា៉ាប់រ្ និ្មជ្ឈត្តការអន្តរជាតិ។ ទោក្ឺរជាផដ្ូរ និ្ទីគបរឹកសាទៅកនែថុ្ 

គករុមហ៊ថុនទមធាវអីន្តរជាតិនំាមថុខ Deacons កនែថុ្គបទទសផថ និ្ អូស្រា្ត លី Colin Ng & Partners កនែថុ្គបទទសសិ្្ហបថុរ ី

និ្ Baker & McKenzie កនែថុ្គបទទសផថ។ ទោកបានចូលរួមជាមួយគករុមហ៊ថុន Dhipaya Insurance Public 

Company Limited កនែថុ្ទីគករុ្បា្កកជា Group General Counsel រហូតដល់ផខកក្កោ ឆ្នែ ំ 2013។ 

ទោកក៏ជារ្ាបនិក និ្នាយកគ្រប់គ្រ្ របស់គករុមហ៊ថុនទមធាវ ីDLA Piper មានការោិលព័យទៅទីគករុ្បា្កក 

ផដលចាប់ទ្្តើមជាមួយទមធាវ ី2របូ កនែថុ្ឆ្នែ ំ 2003 ទហើយបីឆ្នែ ំទគកាយមក គករុមហ៊ថុនទមធាវទីនះទទួលបានទជា្រជព័យ

ទោយពគ្ីកការោិលព័យ និ្មានទមធាវចំីនួន 25 នាក់។

ដលក Chulapong Yukate 
អភិបាលមិនឯករាជ្យ និ្មិនគបតិបត្តិ

អាយថុ 49ឆ្នែ ំ ជនជាតិមា៉ា ទេសថុី

គុណវុឌនាឍិ
បរញិ្្ញ បគតគ្រប់គ្រ្ពាណិជជាកមមាពីរាកលវទិយាលព័យ Washington University, St. Louis

កមមាវធីិគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់ពីរាកលវទិយាលព័យ Harvard University, Harvard Business School

Fellow Chartered Banker, Asian Institute of Chartered Bankers

ជំនាញ និង្រទពិដរាធន៍
ទោក Dato’ Khairussaleh មានបទពិទរាធន៍ទគចើនជា្ 20ឆ្នែ ំ ទៅកនែថុ្វសិព័យទី្សារហិរញ្ញវត្ថុ និ្ ទសវាហិរញ្ញវត្ថុ 

ផដលទោកបានកាន់តំផណ្ជាន់ខ្ស់ជាទគចើន ទៅកនែថុ្រ្ាបព័នហិរញ្ញវត្ថុផដលល្បីទ ម្ា ះទៅកនែថុ្តំបន់ជាទគចើន។ 

ទោក ក៏ជាសមាជិកគករុមគបរឹកសាផនសមា្រមធនាគារទៅមា៉ា ទេសថុី និ្ Asian Institute of Chartered Bankers។

ចំទណះដរឹ្ដ៏ទគរៅគជះ និ្ បទពិទរាធន៍ោ៉ា្ទូលំទូោយ បានទធ្ើឲ្យទោកទទួលបានពានរង្ាន់ Best CFO in 

Malaysia Award កនែថុ្ឆ្នែ ំ 2010 និ្ 2011 ពី Finance Asia និ្ Best CFO in Malaysia Award កនែថុ្ឆ្នែ ំ 2012 ពី 

Alpha Southeast Asia។

ដលក Dato’ Khairussaleh Ramli 



ទំពព័រ: 168 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

អភិបាលមិនឯករាជ្យ និ្មិនគបតិបត្តិ

អាយថុ 40 ឆ្នែ ំ ជនជាតិមា៉ា ទេសថុី

គុណវុឌនាឍិ
បរញិ្្ញ បគត Engineering, Business Minor, Nanyang Technological Unviersity, Singapore

RHB-INSEAD Senior Leadership Programme

ជំនាញ និង្រទពិដរាធន៍
ទោក Christopher Loh មានបទពិទរាធន៍គបរឹកសាទោបល់ទគចើនជា្ 16ឆ្នែ  ំទាក់ទ្ទសវាហិរញ្ញវត្ថុ និ្ ការគ្រប់គ្រ្

ហានិភព័យ ទៅតំបន់អាសថុីបា៉ា សថុីហ្ិច សហរដ្ឋអាទមរកិ និ្ គបទទសអ្់ទ្រលៃស ផដលទោកបានបទគមើការងារទៅ 

គករុមហ៊ថុនថ្នែ ក់សកល និ្ថ្នែ ក់តំបន់ ទដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកមមារបស់គករុមហ៊ថុនទំា្ទនាះ និ្ ទរៀបចំយថុទ្ធរាសស្តគ្រប់

គ្រ្ហានិភព័យ។ 

បទពិទរាធន៍របស់ទោករមួមាន យថុទ្ធរាសស្តអាជីវកមមា និ្ ការផ្លៃ ស់ប្តូរ ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ការទរៀបចំទគម្់

គបតិបត្តិការ គបសិទ្ធ្លផនគបតិបត្តិការ ការអនថុទោមតាមបទប្បញ្ញតិ និ្ ហានិភព័យ និ្ ការគ្រប់គ្រ្ទដើមទថុន។ 

ទោក្ឺរជាផដ្ូរ និ្អ្រ្គនាយកផនគករុមហ៊ថុនពិទគគាះទោបល់សកលមួយ ជាកផនល្ៃ ផដលទោកបានបទ្្កើត និ្ដរឹក 

នំាអនថុវត្តការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យដ៏ទជា្រជព័យ។  

ដលក Christopher Loh Meng Heng 
អ្រ្គនាយក

អាយថុ 62ឆ្នែ ំ ជនជាតិមា៉ា ទេសថុី

គុណវុឌនាឍិ
អនថុបណិ្តគ្រប់គ្រ្ពាណិជជាកមមាអន្តរជាតិពីរាកលវទិយាលព័យ University of Sunderland (ចគកភពអ្់ទ្រលៃស)

បរញិ្្ញ បគត Science in Agribusiness & Diploma in Agriculture ពីរាកលវទិយាលព័យ Putra Malaysia University

ជំនាញ និង្រទពិដរាធន៍
ទោក Lim Loong Seng មានបទពិទរាធន៍ទគចើនជា្ 38ឆ្នែ ំ ផដល 34ឆ្នែ ំ ទៅកនែថុ្ឧសសាហកមមា ទសវាហិរញ្ញវត្ថុ 

និ្គបផហល 9ឆ្នែ ំ កនែថុ្គបទទសកម្ថុជា។ ទោកបានចាប់ទ្្តើមអាជីពកនែថុ្វសិព័យធនាគារជាមួយ     សម្ព័ន្ធទសវាហិរញ្ញ

វត្ថុនំាមថុខមួយរបស់មា៉ា ទេសថុី។ ទោកមានបទពិទរាធន៍ោ៉ា្ទូលំទូោយទាក់ទ្នរឹ្ ទសវាធនាគាររាជីវកមមា 

ទសវាធនាគាររបូវន្តបថុ្រ្គល និ្ទសវាធនាគារគករុមហ៊ថុន ទោយកាន់តំផណ្ជាន់ខស់្គ្រប់គ្រ្ផ្នែកគបតិបត្តកិារ ឥណទាន 

ហានិភព័យ និ្ ផ្នែកលក់ & ទី្សារ។

ទោកទទួលបានទមោយមាស SEARCA និ្ Harvard Business Alumni Club Malaysia Gold Medal ទៅទពល

ផដលទោកបានបញចា ប់ការសិកសាថ្នែ ក់បរញិ្្ញ បគតផ្នែក Agribusiness កនែថុ្ឆ្នែ ំ1986។ 

ទោកក៏ជាសមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាលផនគករុមហ៊ថុន RHB Indochina Securities Co., Ltd. និ្ ធនាគារ 

RHB Bank (Laos) Ltd.។ ទោកក៏ទទួលទមើលការខថុសគតរូវទលើ ការោិលព័យតំោ្របស់ធនាគារ RHB 

ទៅគបទទសទវៀតោម និ្ គបទទសមីោ៉ា ន់មា៉ា ្្ផដរ។ 

ទោកទទួលបានអាជាញា បព័ណ្ណជាពាណិជជាករមូលបគត ទចញទោយ្រណៈកមមាការមូលបគតកម្ថុជា។ ទោកគតរូវបាន 

ទគជើសតំា្ជាអនថុគបធានសមា្រមពាណិជជាកមមាមា៉ា ទេសថុ ីទៅកម្ថុជាចាប់តំា្ពីឆ្នែ ំ 2010 មក។

ដលក Lim Loong Seng 

សមសភាពបកុមប្រឹកនាសាភិរាល (ត)

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ



ទំពព័រ: 169ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

គណៈកម្នាធិការបគ្់របគង

1. Mr. Ong Seng Pheow គបធាន្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្ 

2. Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

3. Dato’ Khairussaleh Ramli សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

4. Mr. Christopher Loh Meng Heng សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

5. Mr. Chulapong Yukate សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

6. Mr. Lim Loong Seng សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

គណៈកម្នាធិការបគ្់របគង

1. Mr. Chulapong Yukate គបធាន្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្

2. Mr. Ong Seng Pheow សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

3. Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

គណៈកម្នាធិការបគ្់របគង

1. Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed គបធាន្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្

2. Mr. Chulapong Yukate សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

3. Mr. Ong Seng Pheow សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

គណៈកម្នាធិការបគ្់របគង

1. Mr. Chulapong Yukate គបធាន្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្

2. Mr. Ong Seng Pheow សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

3. Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

ប្រធានបកុមប្រឹកនាសាភិរាល និង
គណៈកម្នាធិការបកុមប្រឹកនាសាភិរាល

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ



ទំពព័រ: 170 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

 

 
 

24.7%

68.3%

 •  

35.5%

ឧសសាហកមមាទសវាហិរញ្ញវត្ថុកនែថ្ុ គបទទសកម្ថុជា មានការរកីចទគមើនោ៉ា្ខាលៃ ំ្ កនែថ្ុ ទសវត្សចថ្ុ ទគកាយទនះ។ 

ជាមួយនរឹ្ការបទ្្កើតធនាគារពាណិជជាថមាីចំនួន1 ធនាគារឯកទទសថមាីចំនួន៤ គ្ររឹះរ្ានមីគករូហិរញ្ញវត្ថុ និ្ 

គបតិបត្តកិរឥណទានថមាោី៉ា ទ្ហាចោស់ចំនួន15 ទហើយ ធនាគារពាណិជជា និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុថមាីមួយ 

ចំនួនទទៀត គតរូវបានរពំរ្ឹ ថ្នរ្ឹ ចូលកនែថ្ុ ទី្សារកម្ថុជាកនែថ្ុ  ឆ្នែ 2ំ017 ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ (“ធនាគារ”) 

រពំរឹ្ថ្ ការគបកួតគបផជ្ផដលកំពថុ្ជួបគបទះកនែថុ្ទពលបចចាថុប្បននែ នរឹ្កាន់ផតមានភាពតរឹ្ផត្ជា្មថុន។ 

ធនាគារខលៃះកនែថុ្ចំទោមធនាគារថមាីទំា្ទនះ បានចាប់ទ្្តើម្្តល់ទសវាទទួលគបាក់បទញ្ញើកនែថ្ុ អគតាល្អជា្ 

ផដ្ូរគបកួតគបផជ្ ផដលបានបគ្រួម្រមាលៃ តគបាក់ចំទណញោ៉ា្ធ្ងន់ធ្ងរ។ ផដ្ូរគបកួតគបផជ្ខា ទ្លើផដល 

ចូលកនែថុ្ទី្សារធនាគារកម្ថុជា ភា្រទគចើន្ឺរជាគករុមហ៊ថុនបថុត្តសម្ព័ន្ធបរទទស របស់គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុធំៗ 

ផដលមានរាច់គបាក់ងាយស្សរួលទលើសពីតគមរូវការទី្សារ ទៅកនែថុ្គបទទសរបស់ពួកទ្រ។ ទទាះបីជាការ

គបកួតគបផជ្កាន់ផតមានភាពខាលៃ ំ្ កាលៃ ទេើ្   ធនាគារនូវផតអាចចាប់យកចំផណកទី្សារបានទគចើនជា្មថុន 

និ  ្បានបទ្ ្កើនចំោត់ថ្នែ ក់ល្អជា្មថុនកនែថ្ុ ឆ្នែ  ំ2016 កនែថ្ុ ចំទោមធនាគារពាណិជជាទំា  ្38 ទៅកម្ថុជា។

ររាយការណ៍
ដលកអគ្គនាយក
ប្រចាំប្រដទសកម្ថុជា

ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារសទគមចបាននូវសមិទ្្ធ លផ ន្ែកហិរញ្ញវត្ថុកនែថុ្ឆ្នែ  ំ2016 ្ួររឲ្យកត់សមា្គ ល់ ដូចជា ការទកើនទេើ្ នូវ

គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន អនថុបាតឥណទាន-គបាក់បទញ្ញើ និ្ អនថុបាតចំណូល-ចំោយ។ គបាក់បទញ្ញើ

របស់អតិថិជន បានទកើនទេើ្ 37% ផដលមានចំនួន 81 ោនដថុោលៃ រអាទមរកិ ទធ្ើឲ្យអនថុបាតឥណទាន 

គបាក់បទញ្ញើមានការធាលៃ ក់ចថុះមកគតរឹម 120% ផដលមានការធាលៃ ក់ចថុះចំនួន 39% ទបើទធៀបទៅនរឹ្ឆ្នែ ំ 2015។ 

អនថុបាតចំណូល ចំោយ ក៏បានធាលៃ ក់ចថុះទាបមិនធាលៃ ប់មានមកគតរឹម 35.5% ពី 39.2% កនែថុ្ឆ្នែ ំ 2015។

គបាក់ចំណូលសរថុបរបស់ធនាគារកនែថុ្ឆ្នែ ំ 2016 មានចំនួន 20.9 ោនដថុោលៃ រអាទមរកិ ផដលមានការ

ទកើនទេើ្ចំនួន 17% និ្ គបាក់ចំទណញមថុនដកពន្ធមានចំនួន 8.4 ោនដថុោលៃ រអាទមរកិ 

ផដលមានការទកើនទេើ្ចំនួន 5% សគមាប់ឆ្នែ ំហិរញ្ញវត្ថុ 31 ធនែូ 2016។ គទព្យសកមមាសរថុបរបស់ធនាគារ 

បានទកើនទេើ្ 10% ផដលមានចំនួន 623 ោនដថុោលៃ រអាទមរកិ និ្ ឥណទានបានទកើនទេើ្ 6% 

ផដលមានចំនួន 362 ោនដថុោលៃ រ អាទមរកិ។ កំទណើ នឥណទានគតរូវបានប៉ាះពាល់ទោយរារការទមាលៃ ក់តផមលៃ

ោ៉ា្ខាលៃ ំ្ ជាពិទសសពីធនាគារបរទទសមួយចំនួន ផដលទធ្ើឲ្យខាតប្់ទំា្អស់គានែ  និ្ ោក់សម្ាធទលើ

្រថុណភាពគទព្យសកមមាកនែថុ្ឧសសាហកមមាទំា្មូល ផដលបានទកើនទេើ្ពី 2% កនែថុ្ឆ្នែ ំ 2015 ទៅ 2.4% 

កនែថ្ុ ឆ្នែ  ំ2016។ វធិានការរបស់ធនាគារជាតិផនកម្ថុជា ទដើម្ីបកាត់បនយ្កំទណើ នឥណទាន ទគចើនទលើសលថុប 

ក៏បានទធ្ើឲ្យមានការបទញចា ញឥណទានទោយគបរុ្គបយព័តនែជា្មថុន្្ផដរ។

កនែថុ្ឆ្នែ ំ 2016 ធនាគារបាន ្្តល់ឥណទានដល់វសិព័យសំខាន់ៗដូចជា អាជីវកមមាលក់ដថុំ និ្លក់រាយ 

ក៏ដូចជាវសិព័យទទសចរណ៍ ផដលជាវសិព័យចូលរមួចំផណកទធ្ើឲ្យទសដ្ឋកិចចាកម្ថុជារកីចទគមើន។ ធនាគារក៏បាន

ទផ្្ត តទលើកមមាវធីិ “Home Ownership Program” ទោយជំរថុញ និ្ជួយគបជាជនកម្ថុជា ឲ្យកាលៃ យជាមាចា ស់ 

ទលើ្ទៃះកនែថុ្សថុបិន្តរបស់ពួកទ្រ។

រកនាសាកំដណើនបរាក់ចំដណញ
ប្រតិ្រត្តិការ

កំដណើនគណនីសននាសំ 
និងចរន្ត

អនុរាតថ្លៃដ�ើម
ដធៀ្រចំណូល
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35.5%

ការពបងីក្រោ្នាញប្រតិ្រត្តិការ
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ បានទបើករាខាថមាចំីនួនពីរកនែថ្ុ ឆ្នែ  ំ2016 ផដលទធ្ើឲ្យ

ធនាគារមានរាខាសរថុបចំនួន 12 រាខា ទហើយតាមរយៈទនះ ពគ្ីកបោ្ត ញ 

គបតិបត្តិការរបស់ធនាគារទូទំា្គបទទស។ រាខាថមាីទំា្ពីរទនះស្ិតទៅកនែថុ្

រាជធានីភនែទំពញ ផដលរាខាទ៉៉ាទសទថ្ុ  គតរូវបានទបើកកនែថ្ុ ផខ ទមរា និ្រាខា

បរឹ្ទក្ក្ គតរូវបានទបើកកនែថុ្ផខ សីហា។ រាខាថមាីទំា្ពីរទនះ មានលកខេណៈ

ស្សទដៀ្ គានែ ទៅនរ្ឹ រាខាទំា្ដប់ផដលមានស្រាប់ ទោយទធ្ើការ្ ្តល់្លិត្ល 

និ ទ្សវាទពញទលញដល់អតិថិជន។ បោ្ត ញមា៉ាសថុនី ទអ ធី អរឹម របស់ធនាគារ 

ផដលស្តិទៅទគរៅរាខា ក៏គតរូវបានពគ្ីកពី 12 មា៉ាសថុនី ទៅ 15 មា៉ាសថុនី 

បផនម្ពីទលើមា៉ាសថុនី ទអ ធី អរឹម ចំនួន 18 មា៉ាសថុនី ផដលស្តិទៅតាមរាខា ទដើម្បី

្្តល់ភាពងាយស្សរួលដល់អតិថិជនបផន្មទទៀត។

្រទ្រនាបញ្ញត្តិ និង អភិរាលកិច្ច
លកខេខណ្ទាក់ទ្នរ្ឹ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅកម្ថុជា កាន់ផតមានភាពតរ្ឹ រ រ្ឹ

ទេើ្កនែថុ្ឆ្នែ ំ 2016 ទោយនិយព័តករ កំពថុ្ផត្នទៅអនថុវត្ត Third Basel 

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

ការគបឆំ្្ការសមា្អ តគបាក់ និ្ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) និ្មានទគាលបំណ្ពគ រ្ឹ្បទប្បញ្ញត្តិ  ការគតរួតពិនិត្យ និ្ 

ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យកនែថុ្វសិព័យធនាគារកនែថុ្គបទទស។ វធិានការទំា្ទនះ 

អាចនំាមកនូវភាពល្អគបទសើរចំទពាះសថុខភាព ភាពរ រ្ឹ មំា និ្ ទស្រភាពផន

ទី្សារហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាសថុខមាលភាពទសដ្ឋកិចចាកម្ថុជា។

ធនាគារ្្តល់អាទិភាពខស់្ជា្ទ្រដល់ អភិបាលកិចចារាជីវកមមា និ្ធានាថ្

គ្រប់លកខេខណ្ទំា្អស់ គតរូវបានបំទពញ ទហើយទគាលការណ៍ និ្នីតិវធីិ

ផ្ទៃកនែថុ្ទំា្អស់ គតរូវបានអនថុទោមតាមគ្រប់ទពលទវោ។ អភិបាលកិចចា

រាជីវកមមាល្អ ការអនថុទោមតាមោ៉ា្ខាជា ប់ខជាួន និ្ ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ

ទោយយកចិត្តទថុកោក់ ្ឺរជាសនែលូផន  វប្បធម៌របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ អ ទអច បី៊។

ដលក លីម លូងដសង
អ្រ្គនាយកគបចំាគបទទសកម្ថុជា
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ររាយការណ៍អគ្គនាយក
ប្រចាំប្រដទសកម្ថុជា (ត)

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ

ការជួយ�ល់សង្គម
ការជួយដល់ស្្គម (CSR) ទៅផតជាចំណថុ ចសនែលូ ផនទំនាក់ទំន្រវា្ធនាគារ 

និ្ស្្គមកម្ថុជាទំា្មូល   ខណៈទពលផដលធនាគារ អ ទអច បី៊ បន្តទធ្ើ

គបតិបត្តកិារ និ្ រកីចទគមើនឥតឈប់ឈរ។ ធនាគារ បានទរៀបចំកមមាវធីិជួយដល់

ស ្្គមជាទគចើន រយៈទពលប៉ាថុនាមា នឆ្នែ ំទនះ ផដលបាននំាមកនូវអត្គបទោជន៍

ជាវជិជាមានដល់គបជាជនកម្ថុជា។ កនែថ្ុ ឆ្នែ  ំ2016 ធនាគារក៏បាន សហការជាមួយ

អ្្គការទគរៅរោ្ឋ ភិបាល A ide -e t -Ac t i on  ទគកាមកមមាវធីិ “The Early 

Childhood Development School Program” ទដើម្ីបរា្ស្់រាោ 

បឋមសិកសាផដលអាច ទ្ៃថុកសិស្សបាន 30នាក់ ទៅសហ្រមជនបទ និ គ្កីគកមួយ 

ស្ិតទៅភូមិរា្អ ្ ទខត្តកោ្ត ល។ រានែ មញញរឹម និ្ ទរឹកមថុខទពាទពញទោយ

ក្តីស្្ឃរឹមផដលធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ បាន្្តល់ជូនកថុមារទំា្ទនះ 

ឳពថុកមា្ត យរបស់ពួកទ្រ និ្ អនែកភូមិទំា្អស់ ្ឺរបងា្ហ ញពីក្តីសបបាយរកីរាយ 

និ្ទសចក្តីទពញចិត្ត។ ធនាគារនរឹ្បន្តតាមោន និ្ អភិវឌ្ឍរាោទរៀនទនាះ 

ទដើម្បីធានាថ្ រាោទរៀន និ្សមាភា រផដលបាន្្តល់គតរូវបានទគបើគបាស់ឲ្យ

អស់ពីលទ្ធភាពទោយសហ្រមន៍។  

ធនាគារបានយកចិត្តទថុកោក់ោ៉ា ្ខាលៃ ំ្ទលើការអភិវឌ្ឍវសិព័យកីឡាទៅ 

កម្ថុជា។ ធនាគារទយើ្ខញាថុំបន្តទរៀបចំកមមាវធីិគបកួតបាល់ទាត់កថុមារ អ ទអច បី៊ 

គបចំាឆ្នែ ំ និ្ ទទួលបានទជា្រជព័យ ផដលចំនួនកថុមារចូលរមួមានការទកើន 

ទេើ្ ពី 176 នាក់ ទៅ 264 នាក់។ កមមាវធីិទនះទទួលបានការគំាគទោ៉ា្ទគចើន 

ទលើសលថុប ទហើយធនាគារ អ ទអច បី៊ រ្ចំាទមើលកីឡាករបាល់ទាត់ ទំា្អស់

ទនះបានបញចា ប់ការសិកសានិ្តំោ្គបទទសកម្ថុជាកនែថុ្គពរឹត្តិការណ៍

អន្តរជាតិ។ ធនាគារ អ ទអច បី៊ បានឧបត្មភាកីឡាករជិះក្់ ជទគមើសជាតិ

កម្ថុជា និ្ បាន្្សព្្ សាយគពរឹត្តកិារណ៍ជិះក្់ទេើ្ ភនែជំាទគចើន ផដលទធ្ើឲ្យមាន

ការនិយមជិះក្់ និ្ជួយឲ្យគបជាជនកម្ថុជាចូលរមួកនែថុ្សកមមាភាពទដើម្បី     

សថុខភាព។



ទំពព័រ: 173ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

យុទ្ធរា�ស្តរីកចដបមើន
ចាប់ពីទពលទនះតទៅ ធនាគារនរឹ្ទផ្្ត តទៅទលើអាទិភាពសំខាន់ៗមួយចំនួន 

ទដើម្បីដរឹកនំាធនាគារ ឲ្យ សទគមចទសចក្តីប៉ា្គបាថ្នែ កនែថុ្ការកាលៃ យជាធនាគារ 

នំាមថុខមួយទៅកម្ថុជា។ ធនាគារ នរឹ្បន្តគំាគទវសិព័យទសដ្ឋកិចចាផដលមាន 

ទសរ្ភាព ផដលចូលរមួចំផណកទធ្ើឲ្យទសដ្ឋកិចចាកម្ថុជារកីចទគមើន។ ធនាគារ

ក៏បានទគាលបំណ្បទ ្្កើតតថុល្យភាព្លបព័គតឥណទានរវា្អតិថិជនជា 

របូវន្តបថុ្រ្គល និ្ អតិថិជនជាគករុមហ៊ថុន្្ផដរ កនែថុ្ឆ្នែ ំ2017។

ធនាគារគតរូវគ្រប់គ្រ្ការបគ្រួម្រមាលៃ តគបាក់ចំទណញ ទដើម្បបីទ្ ្កើនគបាក់ចំទណញ 

និ្គ្រប់គ្រ្្រថុណភាពគទព្យសកមមាឲ្យបានល្អទដើម្បកីាត់បនយ្ ឥណទានខូច 

ទគពាះថ្បរោិកាសអាជីវកមមាកាន់ផតមានភាពគបកួតគបផជ្ខាលៃ ំ្ទេើ្ៗ។

ធនាគារបានបទ្្កើតនីតិវ ធីិទលើកកម្ស់្លិតកមមា  និ្្ំរនិត្្តួចទ្្តើម

គ្រប់គ្រ្ចំោយ ទដើម្បីធានាគបសិទ្ធភាពខ្ស់ផនផថលៃគបតិបត្តិការ។ 

ធនាគារ ទប្តជាញា ្្តល់ទសវាផដលមាន្រថុណភាពគបទសើរជា្មថុន និ្បទពិទរាធន៍

ធនាគារផដលមានភាពរាក់ទាក់ និ  ្លកខេណៈពិទសសផបលៃកពីទ្រ តាមរយៈកមមាវធីិ

ទលើកកម្ស់បទពិទរាធន៍អតិថិជន។ កនែថុ្ឆ្នែ ំ2017 ធនាគារនរឹ្្្តល់ជូននូវ

្លិត្ល និ្ទសវាបផនម្មួយចំនួនទទៀត ទដើម្បី្ ្តល់បទពិទរាធន៍ល្អគបទសើរ

 ដល់អតិថិជន ទៅតាមតគមរូវការ និ្ការច្់បាន។

ទគកាម្ំរនិត្្តួចទ ្្តើមរបស់សម្ព័ន្ធ ធនាគារបានចាប់ទ្្តើមបទ្្កើត បោ្ត ញទសវា

ធនាគារឌីជីថលជាទគចើន ទដើម្បី្្តល់ភាពងាយស្សរួលដល់អតិថិជនរមួមាន 

ទសវាធនាគារចលព័ត ទសវាធនាគារអនឡាញ និ្មទធយាបាយទូទាត់

ទ្្ស្ទទៀត។ ធនាគារមានបំណ្ទធ្ើជាអនែកនំាមថុខទ្រ កនែថុ្ការនំាយកបទចចាក  

វជិាជា ទសវាធនាគារឌីធីថលទំទនើបមួយមកកម្ថុជា។

ធនាគារនរឹ្បន្តវនិិទោ្រទលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនថុស្ស និ្បណ្តថុ ះវប្បធម៌ 

រារជីវកមមាវជិជាមាន ទដើម្បសីទគមចបានវប្បធម៌គបសិទ្ធភាពការងារខស់្។ បថុ្រ្គលិក

របស់ធនាគារ បានបញចា ប់វ្រ្គបណ្តថុ ះបោ្ត លសរថុបចំនួន 4,855ទមា៉ា  ្កនែថ្ុ ឆ្នែ 2ំ016 

ទហើយទយើ្ខញាថុំទប្តជាញា នរឹ្បទ្្កើនវ្រ្គបណ្តថុ ះបោ្ត លទៅកនែថុ្ ឆ្នែ ំ2017។ ទយើ្ខញាថុំ

ទជឿជាក់ថ្ ធនធានមនថុស្ស និ  ្ជំនាញរបស់បថុ្រ្គលិកទយើ្ ខញាថុ ំពិតជាមាន រារៈសំខាន់

ោស់ ទដើម្បីទទួលបានភាពទជា្រជព័យ និ្រកីចទគមើន កនែថុ្ឆ្នែ ំខា្មថុខ។

�ំដណើរដឆ�នាះដៅមុេ
ទៅមានចទនាលៃ ះជាទគចើន សគមាប់រកីចទគមើនទៅកនែថ្ុ គបទទសកម្ថុជា ទោយរារផត 

មានការវនិិទោ្រទលើទហោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធដូចជា្លៃូវថនែល់ រ្ាន និ្ថ្មពល 

្លិតកមមាចគមរុះរាប់ពី សទមលៃៀកបំពាក់ និ ផ្ស្បកទជើ្  រហូតដល់ ទគ្រឿ្ ទអេិចគតរូនិក 

និ្ការតទមលៃើ្ ្លិត្ល ការជំរថុញឲ្យមានកំទណើ នកនែថ្ុ វសិព័យទទសចរណ៍ និ្ 

GDP កម្ថុជា គតរូវបានពយាករណ៍ថ្រកសាបាននូវកំទណើ នកនែថ្ុ អគតា 7% និ្ការចាប់ 

អារមមាណ៍មកទលើកម្ថុជាទាក់ទិននរឹ្ឱកាស វនិិទោ្របរទទសផ្ទៃ ល់ពីគបទទស   

កនែថ្ុ តំបន់អារ៊ាន និ្គបទទសជិតខា្។ ទទាះបីជាមានសកា្ត នថុពល រកីចទគមើន 

ខាលៃ ំ្ផបបទនះក៏ទោយ ធនាគារគតរូវយកចិត្តទថុកោក់ជាគបចំា និ្គបរុ្គបយព័តនែ

ទលើបញ្្ហ គបឈមមួយចំនួនរមួមាន ការគបកួតគបផជ្ោ៉ា្ខាលៃ ំ្  ការបគ្រួម្រមាលៃ ត

គបាក់ចំទណញ និ្សម្ាធទលើ្រថុណភាពគទព្យសកមមាជាទដើម។ 

ជាពិទសស ទយើ្ ខញាថុសូំមផថល្ៃ អំណរ្រថុណចំទពាះអតិថិជនទំា្អស់ ផដលផត្ផត

គំាគទធនាគារទយើ្ ខញាថុទំៅ  កម្ថុជា កនែថ្ុ រយៈទពល 9ឆ្នែ  ំកនល្ៃ មកទនះ។ តាមរយៈ

ពាក្យទរាលៃ ក “Together We Progress” ទយើ្ ខញាថុនំរ្ឹ បន្តទធ្ើការឲ្យអស់ពីសមតភ្ាព

ទដើម្ីបធានាទៃលៃើយតបទៅនរ្ឹ តគមរូវការទសវាធនាគាររបស់អតិថិជន។ ទយើ្ ខញាថុក៏ំ

សូមផថល្ៃ អំណរ្រថុណ្្ផដរ ចំទពាះធនាគារជាតិផនកម្ថុជា សគមាប់ការផណនំា 

និ្ការគំាគទ។ ខញាថុបំាទសូមផថល្ៃ អំណរ្រថុណ្្ផដរ ចំទពាះគករុមគបរឹកសាភិបាល 

សគមាប់ការដរឹកនំា និ  ្ចំទពាះបថុ្រ្គលិកទំា្អស់សគមាប់ការចូលរមួចំផណក និ្

ការទប្តជាញា ចិត្ត។ សូមអរ្រថុណ!   

ដលក លីមលូងដសង  

អ្រ្គនាយ

គបចំាគបទទសកម្ថុជា



ទំពព័រ: 174 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីនទំពព័រ: 174 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព        ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

សមសភាពរ្រស់ថ្នាក់�ឹកនំាជាន់េ្ស់ 



ទំពព័រ: 175ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន ទំពព័រ: 175

1) អាល់ដឌៀន រីហនាសាល់      2) យឹម ទិតនាយា      3) ម៉ូហាម៉នាត់ យ៉ូស៊ូសនាស អាសម៉នាត់ សនាសារា៉នារី      4) ចុង គឹមស៊ូន, រាយម៉ន

5) លឹម លូងដសង      6) យ៉ុង ជីងរាន      7) ៃ័រ ដធៀមយ៉ូវ      8) មឹុង សំោង      9) ឈឹម រាដរ�ត

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ពីខា្ទៃ្្ ផដៈ



ទំពព័រ: 176 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ដលក លីម លូងដសង 
អ្រ្គនាយកគបចំាគបទទសកម្ថុជា

សមសភាពរ្រស់ថ្នាក់�ឹកនាំជាន់េ្ស់ 
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ

ទោក Lim Loong Seng មានបទពិទរាធន៍ទគចើនជា្ 38ឆ្នែ ំ ផដល 34ឆ្នែ ំ ទៅកនែថុ្ឧសសាហកមមា ទសវាហិរញ្ញវត្ថុ និ្គបផហល 9ឆ្នែ ំ កនែថុ្គបទទសកម្ថុជា។ 
ទោកបានចាប់ទ្្តើមអាជីពកនែថុ្វសិព័យធនាគារជាមួយ     សម្ព័ន្ធទសវាហិរញ្ញវត្ថុនំាមថុខមួយរបស់មា៉ា ទេសថុី។ ទោកមានបទពិទរាធន៍ោ៉ា្ទូលំទូោយ 
ទាក់ទ្ នរឹ្ទសវាធនាគាររាជីវកមមា ទសវាធនាគាររបូវន្តបថុ្រ្គល និ្ទសវាធនាគារគករុមហ៊ថុន ទោយកាន់តំផណ្ជាន់ខស់្គ្រប់គ្រ្ផ្នែកគបតិបត្តកិារ 
ឥណទានហានិភព័យ និ្ផ្នែកលក់ & ទី្សារ។

ទោកទទួលបានទមោយមាស SEARCA និ្ Harvard Business Alumni Club Malaysia Gold Medal ទៅទពលផដលទោកបានបញចា ប់ការសិកសា
ថ្នែ ក់បរញិ្្ញ បគតផ្នែក Agribusiness កនែថុ្ឆ្នែ ំ1986។ 

ទោកក៏ជាសមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាលផនគករុមហ៊ថុន RHB Indochina Securities Co., Ltd. និ្ ធនាគារ RHB Bank (Laos) Ltd.។ 
ទោកក៏ទទួលទមើលការខថុសគតរូវទលើ ការោិលព័យតំោ្របស់ធនាគារ RHB ទៅគបទទសទវៀតោម និ្ គបទទសមីោ៉ា ន់មា៉ា ្្ផដរ។ 

ទោកទទួល បានអាជាញា បព័ណ្ណជាពាណិជជាករមូលបគត ទចញទោយ្រណៈកមមាការមូលបគតកម្ថុជា។ ទោកគតរូវបានទគជើសតំា្ជាអនថុគបធានសមា្រម
ពាណិជជាកមមា មា៉ា ទេសថុ ីទៅកម្ថុជាចាប់តំា្ពីឆ្នែ ំ 2010 មក។
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ទោក យថុ៉្ា  បានចូលរមួជាមួយ ធនាគារ អ ទអ ច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ ទៅផខ វចិឆេិកា ឆ្នែ 2ំ010 
ទហីយបចចាថុប្បននែ ទោកជានាយកផ្ នែកឥណទាន។ គាត់មានបទពិទរាធន៍កនែថ្ុ វសិព័យធនាគារ
រយៈទពល 31ឆ្នែ  ំនិ 2្ឆ្នែ  ំទៅកនែថ្ុ  រ្ាបព័នរដ្ឋ និ្ជាអនែក្្តល់ទោបល់ ផ្ នែកបណ្តថុ ះបោ្ត លមួយ។

ទោកមានបទពិទរាធន៍ខស់្កនែថ្ុ ធនាគារ ពាណិជជាកមមាបានបំទរកីារទំា្រាខា និ្ការោិលព័យ 
កោ្ត លកនែថុ្ផ្នែកឥណទានគបតិបតិ្តការអភិវឌ្ឍន៍ រាជីវកមមា និ្បណ្តថុ ះបោ្ត ល។ 
ទោកបាន បពាចា ប់ការសិកសាពីរាកលវទិយាលព័យ Greenwich សហរដអា្ឋ ទមរកិ 
ជាមួយនរឹ្បរញិ្្ញ បព័គត គ្រប់គ្រ្ពាណិជជាកមមាទៅ ឆ្នែ ំ2007។ ទោកក៏បានសទគមច 
ផ្នការផ្នែកហរញិ្ញវត្ថុវញិ្្ញ បនបគតពីសមា្រមទរៀបចំផ្នការហិរញ្ញវត្ថុរបស់គបទទ
សមា៉ា ទេសថុីកនែថុ្ឆ្នែ  ំ2006។

យ៉ុង ជីងរាន
ប្រធានផ្នែកឥណទាន

ទោក រាយម៉ាន បានចូលបំទរកីារ ជាមួយធនាគារ អ ទអ ច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ ទៅ ផខ 
កញ្្ញ  ឆ្នែ ំ 2008 ជានាយកផ្ នែកគបតិបតិ្តការរហូតដល់ទពលបចចាថុប្បននែ។ ទោកបានបំទរកីារ
ទអាយរ្ាបព័នហិរញ្ញវត្ថុកំពូលមួយចំនួន របស់គបទទសមា៉ាទេសថុអីស់រយៈទពលជា  ្28ឆ្នែ ំ 
ផដលទធ្ីទអាយទោកទកីនទេី្ឋានៈ និ្មានបទពិទរាធន៍ធំទូោយទៅកនែថុ្ ផ្នែក 
គបតិបតិ្តការធនាគារ។ ទោកបានដរឹកនំាពាណិជជាកមមានិ្្ំរនិត្្តួចទ្្តើមផកលម្អ
ដំទណីរការបទចចាកទទសធនាគារក៏ដូចជាការស្រាវគជាវនិ្ការអភិវឌ្ឍន៍។ 

គាត់ធាលៃ ប់ជានាយកផ្នែកអនថុវត្ត្ំរទរា្និ្អភិវឌ្ឍន៍ដំទណីរការពាណិជជាកមមា និ្និតិវធីិ។ 
ទោក រាយម៉ាន បានបពាចា ប់ការសិកសាពីសញ្្ញ បព័គតកិតិយ្តសឆ្នែ ំ1981ទហីយបានទៅ
បន្តការសិកសាទៅកនែថុ្រាកលវឡិាលព័យ York គបទទសកាោោ។

ចុង គឹមស៊ូន, រាយម៉ន 
ប្រធានផ្នែកប្រតិ្រត្តិ
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សមសភាពរ្រស់ថ្នាក់�ឹកនាំជាន់េ្ស់ (ត)

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ

ទោក យូ៉ាស៊ូស្ស ្ឺរជាគបធានផ្នែកធនធានមនថុស្ស និ្បណ្តថុ ះបោ្ត ល។ ទោកបាន 
បពាចា ប់ការសិកសា ពីសកលវទិយាលព័យ Sheffield Hallam ផ្នែកចបាប់ កនែថុ្ឆ្នែ ំ1996។ 
ទោកមានផ្លៃ  ស់មកអ ទអ ច បី៊ឥណ្តូ ផៃោ ទៅ ផខមិថថុនា ឆ្នែ 2ំ012 ពីមថុនទោកជាផដ្ូររ
ពាណិជជាកមមាធនធានមនថុស្សសគមាប់ សម្ព័ន្ធចាយរាយ ផន RHB Bank។ 

ទោកមានបទពិទរាធន៍ផនការគ្រប់គ្រ្ធនធានមនថុស្សរមួមានការចូលរមួកនែថុ្ការ
ទគជើសទរសីបថុ្រ្គល គបតិបតិ្តការធនធានមនថុស្ស គបាក់សំណ្ និ្អត្គបទោជន៍ 
ផនរដ្ឋបាលទគាលនទោបាយ និ្នីតិវធីិផនធនធានមនថុស្ស ការគ្រប់គ្រ្ទលីការ
វាយតផមលៃការ ទគជើសទរសីបថុ្រ្គលិកឧសសាហកមមា និ្ទំនាក់ទំន្នរឹ្បថុ្រ្គលិក។

ម៉ូហាម៉នាត់ យ៉ូស៊ូសនាស អាសម៉នាត់ សនាសារា៉នារី
ប្រធានផ្នែកធនធានមនុសនាស

ទោក ឈព័រ បានចូលរមួជាមួយ ធនាគារ អ ទអ ច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ ទៅផខ ឧសភា ឆ្នែ 2ំ014 
ទហីយបចចាថុប្បននែ ទោកជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និ្យថុទ្ធរាសស្ត។ ទោកមានបទពិទរាធន៍
ទគចើនជា្ 15ឆ្នែ  ំ ទលីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ទហើយទោកមានបទពិទរាធន៍ទលីផ្នែកសវនកមមា 
ចាត់ផច ទ្ដីមទថុន គ្រប់គ្រ្ហរញិ្ញវត្ថុ បាយការណ៍ហរញិ្ញវត្ថុ ពន្ធ និ្យថុទ្ធរាសស្តអាជីវកមមា។ 

ទោកបានបពាចា ប់ការសិកសាពី Association of Charted Accountants (ACCA) 
ពីចគកភពអ្់ទ្រលៃស ទហើយទោកក៏បានបញចា ប់អនថុបណិ្តគ្រប់គ្រ្អាជីវកមមាពីរាកល 
វទិយាលព័យ Melbourne គបទទសអូសរា្ត លី។

ៃ័រ ដធៀមយ៉ូវ
ប្រធានផ្នែកផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធរាបស្ត
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មឹុង សំោង
ប្រធានផ្នែកប្រតិ្រត្តិតាម និងបគ្រ់បគងហានិភ័យ

ទោក រហីសាល់ បានផ្លៃ ស់ពី RHB Bank  Berhad  កនែថុ្ផខកក្កោ ឆ្នែ ំ2014។ 
ទោកមានបទពិទរាធន៍ 21ឆ្នែ ំ កនែថុ្វសិព័យធនាគារ និ្ឧសសាហកមមាធានារា៉ា ប់រ្។ 
ទោក ក៏មានបទពិទរាធន៍ផ្នែកសវនកមមាផ្នែកលក់ និ្ទី្សារ និ្គបតិបតិ្តការធនាគារ 
អន្តរជាតិ្្ផដរ។ ទោកបានទទួលសញ្្ញ បគត ្រណនីកនែថុ្ ឆ្នែ ំ1996 ទៅ ចគកភព
អ្់ទ្រលៃស មហាវទិយាោលព័យ Northumbria ។

អាល់ដឌៀន រីហនាសាល
ប្រធានផ្នែកអភិវឌនាឍន៍្លិត្ល និងទំនាក់ទំនងទី្នាសារ

ទោក សំោ្ មានតួនាទីជាគបធានផ្នែកគបតិបត្តិតាម និ្គ្រប់គ្រ្ហានិភព័យតំា្ពី
ផខមករា ឆ្នែ ំ2010។ គាត់មានបទពិទរាធន៍ 13ឆ្នែ ំ ជាទីគបរឹកសា និ្សវនករ។ 
គាត់ធាលៃ ប់ជាគបតិបត្តិ  និ្សវនករ ទៅកនែថុ្គករុមហ៊ថុនសវនកមមាអន្តរជាតិ KPMG 
Cambodia និ្ជាទីគបរឹកសាទៅកនែថុ្នាយកោ្ឋ នសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ផនគកសួ្ទសដ្ឋកិចចា 
និ្ហិរញ្ញវត្ថុ និ្ជាកផនលៃ្ចថុ្ទគកាយកនែថុ្អាជីពជាទីគបរឹកសា។ គាត់បានបញចា ប់ថ្នែ ក់ 
បរញិ្ញបគត ផ្នែកគ្រប់គ្រ្ពាណិជកជាមមា ពីរាកលវទិយាលព័យ ទវទមហាឬស្សី ទៅឆ្នែ ំ 
2004។ មិនផតបថុ៉ាទោ្ណ ះគាត់បានទទួលបរញិ្ញបគត បទចចាកទទស្រណទនយ្យ ពីចគក 
ភពអ្់ទ្រលៃសទៅឆ្នែ 2ំ007 ទហើយបចចាថុប្បននែ នាក់កំពថ្ុ បន្តការសិកសាផ្នែកគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ 
ហរញិ្ញវត្ថុពី Grobal Association of Risk Professional។



ទំពព័រ: 180 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ទោក ទិតយា ជាគបធានផ្នែកបទចចាកវទិយាពព័ត៌មានកនែថុ្ផខមករា ពីឆ្នែ  ំ2013។ ទោកមាន
បទពិទរាធន៍ 13ឆ្នែ ំ  ជាមួយនរឹ្បទចចាកវទិយា ពព័ ត៌មាន និ្គបពព័ន្ធបទចចាកទទស។ 
ទោកមានតួនាទីគ្រប់គ្រ្គបតិបតិ្តការផ្នែក IT និ្គតរួតពិនិត្យទហោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធ IT 
ទៅកនែថុ្ការជួយសំរួល ទៅទគរៅបោ្ត ញ និ្្លិត្លទសវាកមមាសគមាប់ អាជីវកមមា
របស់ធនាគារ។ ទោកបានទទួលសញ្្ញ បគតផ្ នែកបទចចាកវទិយាពព័ត៌មានពី រាកលវទិយាលព័យ
Teknology Petronas ពីគបទទសមា៉ា ទេសថុីកនែថុ្ឆ្នែ ំ2007។

សមសភាពរ្រស់បកុមថ្នាក់�ឹកនាំជាន់េ្ស់ (ត)

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ

យឹម ទិតនាយា
ប្រធានផ្នែក្រដច្ចកវិទនាយាព័ត៌មន

ទោក រាទរ ៉ាត ្ឺរជាគបធានផ្នែកសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្។ ទោកបានចូលបទគមីការងារទៅកនែថុ្
ផខកក្កោ ឆ្នែ 2ំ009។ ទោកមានបទពិទរាធន៍ការងារ 14ឆ្នែ  ំទហីយកនែថ្ុ ទនាះបទពិទរាធន៍
2ឆ្នែ ំ ជាគ្ររូបទគ្ៀនផ្នែក្រណទនយ្យ និ្ជាសវនករខា្ទគការយៈទពល 4ឆ្នែ ំ។ 

ទោកមានបទពិទរាធន៍កនែថុ្ការគបតិបត្តិតាមនិ្ និ្ទីគបរឹកសាសវនកមមាទលី វសិព័យជា
ទគចើនដូចជា ធនាគាររ្ាបព័នមីគករូហិរញ្ញ វត្ថុការធានារា៉ា ប់រ្ទរា្ចគកកាត់ទដរ 
ទភាជនីយោ្ឋ ន និ្គករុមហថុន៊្្តល់ទសវាកមមាអំេថ្ុ ទពលទធ្ើការទៅ KPMG គបទទសកម្ថុជា ។

ទោក បានសញ្្ញ បគតអនថុណិ្តផ្នែកពាណិជជាកមមា និ្ហិរញ្ញវតវត្ថុពីវទិយារ្ានអន្តរជាតិ
ផនគបទទសកម្ថុជា (IIC) ទៅកនែថុ្ឆ្នែ ំ 2006។ ទោកក៏ទទួលបានវញិ្្ញ បនបគតអនែកបទចចាក 
ទទស្រណទនយ្យ (CAT) ទៅកនែថុ្ឆ្នែ ំ  2008 ទហីយ បចចាថុប្បននែកំពថុ្បន្តសិកសា 
Association of Charted Accountants (ACCA) ពីចគកភពអ្់ទ្រលៃស។

ឈឹម រាដរ�ត
ប្រធានផ្នែកសវនកម្មថ្្កនែថុង



ទំពព័រ: 181ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

គណៈកម្នាធិការបគ្់របគង

1. Mr. Lim Loong Seng គបធាន្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្ 

2. Mr. Cheong Kim Soon សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

3. Mr. Chua Thiam Yew សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

4. Mr. Yong Ching San សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

5. Mr. Mohamad Yussof Ahmad Sapari សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

6. Mr. Aldrian Rizal Zahari សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

7. Mr. Meung Samnang សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

គណៈកម្នាធិការឥណទាន

1. Mr. Christopher Loh គបធាន្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្

2. Mr. Lim Loong Seng សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

3. Mr. Cheong Kim Soon សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

4. Mr. Yong Ching San សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

គណៈកម្នាធិការបគ្រ់បគង
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ



ទំពព័រ: 182 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

បទពនាយសកម្ម
មថុនទពលទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គករុមគបរឹកសាភិបាល
បានចាត់វ ិធានការផដលមានមូលោ្ឋ នសមស្សបទដើ ម្បីបញ្ជា ក់ថ្ 
បោដា គទព្យសកមមាទំា្ឡាយ ទគរៅពីបំណថុ លផដលទំន្ជាមិនអាចប្្ិល
មកវញិ ទៅកនែថុ្គបតិបតដាិការអាជីវកមមា     ធមមាតា ទៅតាមតផមលៃទៅកនែថុ្បញជា ី
្រណទនយ្យរបស់ធនាគារ គតរូវបានកត់គតាបន្យឱ្យទៅទសមាើនរឹ្តផមលៃផដល
្ិរតថ្នរឹ្អាចទទួលរា្គ ល់បានជាក់ផសដ្ា ។ 

្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទផនរបាយការណ៍ទនះ និ្ផ ្្អកតាមការយល់ដរឹ្
ដ៏សថុគករឹតគករុមគបរឹកសាភិបាលពថុំបានដរឹ្ពីទហតថុការណ៍ោមួយផដលអាច 
បោដា លឱ្យតផមលៃគទព្យសកមមាកនែថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ និ្
ធនាគារពថុំគតរឹមគតរូវជារារវនដាទទ។

បំណថុ លយថ្ភាព និ្បំណថុ លទ្្ស្ៗ ្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទផនរបាយការណ៍ 
ទនះ មិនមាន ៖

ក.  បនទៃថុកោមួយទលើគទព្យសកមមារបស់ធនាគារ ផដលបានទកើត
ទេើ្ទោយរារការោក់វាបញ្ចា ំ សគមាប់ការធានាបំណថុ ល 
របស់បថុ្រ្គលោមានែ ក់ទេើយ ចាប់តំា្ពីដំោច់ឆ្នែ ំមក និ្

ខ. បំណថុ លយថ្ភាពោមួយរបស់ធនាគារផដលបានទកើតទេើ្ 
ចាប់តំា្ពីដំោច់ឆ្នែ មំក ទគរៅពីបំណថុ លទ្្ស្ៗ ទៅកនែថ្ុ ដំទណើ រ 
ការអាជីវកមមាធមមាតារបស់ធនាគារទនាះទទ។

តាមទោបល់របស់គករុមគបរឹកសាភិបាល ពថុំមានបំណថុ លយថ្ភាព ឬបំណថុ ល
ទ្្ស្ៗរបស់ធនាគារ បានកាលៃ យជាការប្ខេំ       ឱ្យស្ ឬអាចនរឹ្គតរូវទាមទារ 
ឱ្យស្កនែថុ្រយៈទពល១២ផខ បនាទៃ ប់ពីដំោច់ឆ្នែ ំផដលនរឹ្ ឬអាចនរឹ្មាន
្លប៉ាះពាល់ជារារវនដាដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារ កនែថុ្ការបំទពញកាតព្
កិចចារបស់ខលៃួនទៅផថ្ងដល់ទពលកំណត់ស្ទនាះទទ។ 

ការផប្រប្ររួលកាលៈដទសៈ 
្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទផនរបាយការណ៍ទនះ គករុមគបរឹកសាភិបាលមិនបានដរឹ្
ពីកាលៈទទសៈោមួយផដលមិនបានផវកផញកទៅកនែថុ្របាយការណ៍ទនះ 
ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ផដលអាចបោដា លឱ្យចំនួនទរឹក 
គបាក់ផដលបានបងា្ហ ញកនែថ្ុ          របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានភាពមិនគតរឹមគតរូវជា 
រារវនដាទនាះទទ។ 

ប្រតិ្រតិ្ការមិនប្របកតី
តាមទោបល់របស់គករុមគបរឹកសាភិបាល លទ្្ធ លគបតិបត្តកិាររបស់ធនាគារសគមាប់
ដំោច់ឆ្នែ ំទនះ មិនបានទទួលរ្នូវ្លប៉ាះពាល់ជារារវនដាពីខទៃ្់្រណនី
គបតិបតដាិការឬគពរឹតដាិការណ៍មិនគបគកតីោមួយទេើយ។

ររាយការណ៍បកុមប្រឹកនាសាភិរាល
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ

អំពីធនាគរ
ធនាគារបានចថុះបញជា ីពាណិជជាកមមា ទៅផថ្ងទី09 ផខកក្កោ ឆ្នែ ំ2008្ឺរជា

គករុមហ៊ថុនបថុគតសម្ព័ន្ធ ផដលគតរូវបានកាន់កាប់ទំា្ស្សរុ្ទោយធនាគារ 

RHB Bank Berhad ជាគករុមហ៊ថុនរាធារណៈទទួលខថុសគតរូវមានកគមិត 

បានចថុះបញជា ីពាណិជជាកមមា ទៅគបទទសមា៉ា ទេសថុី។

ធនាគារ ្ឺរជាធនាគារពាណិជជា ផដលកំពថុ្ទធ្ើគបតិបត្តិការទគកាមចបាប់

ស្តីពីសហគគាសពាណិជជាផនកម្ថុជា និ្ទគកាមបទប្បញ្ញតិផនធនាគារជាតិ

ផនកម្ថុជា (ទៅកាត់ថ្ “ធនាគារកោ្ត ល”)។

សកម្មភាពចមនាបង
ធនាគារទធ្ើសកមមាភាពចម្ប្កនែថុ្ការ្្តល់ទសវាធនាគារពាណិជជាជាទគចើន 
គបទភទ ទៅកនែថុ្គពះរាជាោចគកកម្ថុជា។

លទ្្ធ លហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្្ធ លហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ំផថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ ំ2016
 គតរូវបានបងា្ហ ញទៅកនែថុ្របាយការណ៍លទ្ធ្លទៅទលើទំពព័រទី201។

ដ�ើមទុន
្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31  ផខធនែូ  ឆ្នែ ំ2016   ទដើមទថុនផដលបានប្់របស់ធនាគារ  
មានចំនួន  67.០០០.០០០ ដថុោលៃ រអាទមរកិ    (តផមលៃចារកិ 1ដថុោលៃ រអាទមរកិ
កនែថុ្មួយភា្រហ៊ថុន)។ មិនមានការផ្លៃ ស់ប្តូរភា្រហ៊ថុនកនែថុ្អំេថុ្ឆ្នែ ំទនាះទទ។

សំវិធានធន
កនែថុ្អំេថុ្ឆ្នែ ំទនះមិនមានបផគមបគមរួលជារារវន្តកនែថុ្្រណនីសំវធិានធន
ទគរៅពីអ្ីផដលបានោតគតោ្កនែថុ្របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុទនះទទ។

ឥណទាន និង្ុរដរប្រទានអាបកក់ និងឥណទានសងនាស័យ
មថុនទពលទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គករុមគបរឹកសាភិបាល
បានចាត់វធិានការផដលមានមូលោ្ឋ នសមស្សប ពាក់ពព័ន្ធទៅនរឹ្ការ
ជគមះបថុទរគបទាន និ្ឥណទានអាគកក់ទចញពីបញជា ី ឬការទធើ្សំវធិានធន
បថុទរគបទាន និ្ឥណទានស្្សព័យ ទហើយគករុមគបរឹកសាភិបាលទជឿជាក់ថ្ 
រាល់បថុទរគបទាន និ្ឥណទានអាគកក់ទំា្អស់ផដលបានដរឹ្គតរូវបាន
ជគមះទចញពីបញជា ី និ្បានកត់គតាសំវធិានធនោ៉ា្ទពញទលញ សគមាប់
បថុទរគបទាននិ្ឥណទានអាគកក់ និ្ស្្សព័យ។

្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទផនរបាយការណ៍ទនះ និ្ផ្្អកតាមការយល់ដរឹ្
ដ៏សថុគករឹត គករុមគបរឹកសាភិបាលពថុបំានដរ្ឹ ពី                   ទហតថុការណ៍ោមួយផដលនំាឲ្យចំនួន
ផនសំវធិានធនសគមាប់បថុទរគបទាន និ្ឥណទានអាគកក់ និ្ស្្សព័យ 
កនែថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារ មានតផមលៃមិនគ្រប់គគាន់ជា
រារវន្តទនាះទទ។

គករុមគបរឹកសាភិបាលមានទសចក្តីរកីរាយសូមោក់បងា្ហ ញរបាយការណ៍របស់ខលៃួន និ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ 
(ទៅកាត់ថ្ “ធនាគារ”) សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ំផថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ ំ2016។



ទំពព័រ: 183ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ប្រតិ្រតិ្ការមិនប្របកតី (ត)
តាមទោបល់របស់គករុមគបរឹកសាភិបាល ទៅចទនាលៃ ះទពលរវា្ដំោច់ឆ្នែ ទំនះ
រហូតមកទល់នរឹ្កាលបរទិចឆេទផនរបាយការណ៍ទនះ មិនមានខទៃ្់្រណនី 
គបតិបតដាិការ ឬ គពរឹតដាិការណ៍ខថុសគបគកតីោមួយផដលអាចជះឥទ្ធិពលជា 
រារវនដាដល់លទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ កនែថុ្ឆ្នែ ំផដលរបាយការណ៍
ទនះគតរូវបានទធ្ើទេើ្ទនាះទទ។

បកុមប្ឹរកនាសាភិរាល
សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល ផដលទៅបទគមើការកនែថុ្អំេថុ្ឆ្នែ ំ រហូតដល់
កាលបរទិចឆេទផនរបាយការណ៍ទនះមានរាយនាមដូចខា្ទគកាម ៖

Ong Seng Pheow គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល

Abdul Aziz Peru Mohamed សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Chulapong Yukate សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Dato’ Khairussaleh Ramli សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Christopher Loh សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Lim Loong Seng សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Tuan Haji Khairuddin Ahmad គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល 
(បានោផល្ពីតំផណ្ទៅផថ្ងទី20 
ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ016)

Foo San Kan សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល 
(បានោផល្ពីតំផណ្ទៅផថ្ងទី20 
ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ016)

Leong Yeng Kit សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល 
(បានោផល្ពីតំផណ្ទៅផថ្ងទី20 
ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ016)

Choong Tuck Onn សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល 
(បានោផល្ពីតំផណ្ទៅផថ្ងទី27
ផខមករា ឆ្នែ 2ំ016)

U Chen Hock សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល 
(បានោផល្ពីតំផណ្ទៅផថ្ងទី27
ផខមករា ឆ្នែ 2ំ016)

ការទទួលេុសបតរូវរ្រស់បកុមប្ឹរកនាសាភិរាលដលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គករុមគបរឹកសាភិបាលទទួលខថុសគតរូវកនែថុ្ការបញ្ជា ក់ថ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គតរូវបានទរៀបចំទេើ្ និ្បានបងា្ហ ញគតរឹមគតរូវនូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជារារវនដា
ទំា្អស់ ផនរ្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ016
គពមទំា្លទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុ និ្លំហូររាច់គបាក់របស់ធនាគារសគមាប់
ដំោច់ឆ្នែ ំ។ 

កនែថុ្ការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំា្ទនះ គករុមគបរឹកសាភិបាលគតរូវ ៖

1. អនថុវតដាទគាលការណ៍្រណទនយ្យសមស្សប ផដលគំាគទទោយ
 ការវនិិចឆេព័យ និ្ ការបា៉ាន់គបមាណោ៉ា្សមទហតថ្ុ ល និ្ គបកបទោយ 

ការគបរុ្គបយព័តនែ គពមទំា្អនថុវតដាតាមទគាលការណ៍ទំា្ទនះ
 ឱ្យមានស្្គតភាព។

2. អនថុ វតដាតាមតគមរូវការកនែថុ្ការោតគតោ្ពព័ត៌មាន ទោយ
 អនថុទោមទៅតាមស្្ត ោ់រ្រណទនយ្យកម្ថុជា  និ្តាមទគាលការណ៍
 ផណនំារបស់ធនាគារជាតិ ផនកម្ថុជា ទហើយគបសិនទបើមានការ
 គបាសចាកោមួយ កនែថុ្ការបងា្ហ ញឱ្យមានភាពគតរឹមគតរូវគករុម

គបរឹកសាភិបាលគបតិបត្តិគតរូវគបាកដថ្ ការគបាសចាកទំា្ទនាះ
គតរូវបានបងា្ហ ញ ពន្យល់ និ្កំណត់បរមិាណឱ្យបានគតរឹមគតរូវ
ទៅកនែថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

3. រកសាទថុកកំណត់គតា្រណទនយ្យឱ្យបានគ្រប់គគាន់ និ គ្បពព័ន្ធគតរួត 
ពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្គបកបទោយគបសិទ្ធភាព។

4. ទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទោយផ្្អកទលើមូលោ្ឋ ននិរនដាភាព 
ផនដំទណើ រការអាជីវកមមា ទលើកផល្ផតមានករណីសនមាតោ៉ា្
សមស្សបថ្ធនាគារ នរឹ្មិនអាចបនដាកិចចាគបតិបតដាិការអាជីវ 
កមមាទៅទពលអនា្រតដ៏ខលៃី និ្

5. គ្រប់គ្រ្  និ្ដរឹកនំាធនាគារឲ្យមានគបសិទ្ធភាពតាមរយៈការ 

 សទគមចចិត្តជារារវន្តទំា្អស់ផដលជះឥទ្ធពិលដល់ គបតិបតដាកិារ
 និ្លទ្ធ្លរបស់ធនាគារ ទហើយគតរូវធានាថ្ ្លប៉ាះពាល់
 ទំា្ទនាះគតរូវបានៃលៃថុះបញ្ចា ំ្ ោ៉ា្គតរឹមគតរូវ ទៅកនែថ្ុ របាយការណ៍
 ហិរញ្ញវត្ថុ។  

គករុមគបរឹកសាភិបាលអះអា្ថ្ ធនាគារបានអនថុវតដាតាមតគមរូវការខា្ទលើក្
នថុ្ការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការអនុម័តររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គករុមគបរឹកសាភិបាលសូមធានាអះអា្ថ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គពមទំា្
កំណត់សមា្គ ល់ទំា្ឡាយផដលភាជា ប់មកជាមួយ បានបងា្ហ ញោ៉ា្គតរឹមគតរូវ
នូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជារារវន្តទំា្អស់ផនរ្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ
្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ ំ2016 និ្លទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុ   គពមទំា្លំហូរ
រាច់គបាក់របស់ធនាគារសគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ំ   ទោយអនថុទោមទៅតាម
ស្្ត ់ោរ្រណទនយ្យ កម្ថុជា និ្ទគាលការណ៍ផណនំារបស់ធនាគារជាតិ 
ផនកម្ថុជា។

ចថុះហតទ្លខាទោយទោ្ទៅតាមទសចក្តសីទគមចរបស់គករុមគបរឹកសាភិបាល។

Ong Seng Pheow  
គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល 
កាលបរទិចឆេទ៖ ផថ្ងទី17 ផខកថុមភាៈ ឆ្នែ 2ំ017



ទំពព័រ: 184 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ររាយការណ៍សវនករឯករាជនាយ
ជូនភាគទុនិក ធនាគរ អ ដអច ្ី៊រ ឥណ្តូថៃោ

មតិទោបល់របស់ទយើ្ ខញាថុចំំទពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពថុបំានគ្របដណ្ត ប់
ទៅទលើពព័ត៌មានទ្្ស្ៗទនាះទទ ទហើយទយើ្ ខញាថុមិំនទធ្ើការធានាអះអា្ចំទពាះពព័
ត៌មានទំា្ទនាះទទ។
ទាក់ទ្នរ្ឹ ការទធ្ើសវនកមមារបស់ទយើ្ ខញាថុទំៅទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទយើ
្ខញាថុទំទួលខថុសគតរូវកនែថ្ុ ការអានពព័ត៌មានទ្្ស្ៗផដលបានទរៀបរាប់ខា្ទលើ ទដើ
ម្បពិីចារោថ្ទតើពព័ត៌មានទ្្ស្ៗទំា្ទនាះ មានភាព្ទៃថុយគានែ ជារារវន្តពី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ្ទៃថុយពីការយល់ដរ្ឹ របស់ទយើ្ ខញាថុផំ្្អកទលើលទ្្ធ ល
ផនការទធ្ើសវនកមមា  ឬមានការរាយការណ៍ពី កំហថុសៃ្្គ ជារារវន្តផដលបាន
ទកើតទេើ្ ឬទទ។
ផ្្អកទៅទលើការងារផដលទយើ្ ខញាថុបំានបំទពញ គបសិនទបើទយើ្ ខញាថុសំននែោិ្ឋ នថ្ 
មានកំហថុសៃ្្គ ជារារវន្តផដល     ទកើតទចញពីពព័ត៌មានទ្្ស្ៗទំា្ទនះ ទយើ្
ខញាថុគំតរូវរាយការណ៍ពីអ្្គទហតថុផនកំហថុសៃ្្គ ទំា្ទនាះ។ ទយើ្ ខញាថុមិំនមានអ្គីតរូវ         
រាយការណ៍ចំទពាះបញ្្ហ ទនះទទ។

ការទទួលេុសបតរូវរ្រស់គណៈបគ្់របគង និងអនែកផ�លទទួល្រន្ថុកដលើអភិរាល 
កិច្ចចំដោះររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
្រណៈគ្រប់គ្រ្ទទួលខថុសគតរូវកនែថ្ុ ការទរៀបចំ និ្បងា្ហ ញរបាយការណ៍ទនាះ
ឲ្យបានគតរឹមគតរូវ ទោយអនថុទោមទៅតាមទគាលការណ៍ផណនំារបស់ធនាគារ 
ជាតិ ផនកម្ថុជា និ្ស្្ត ោ់រ្រណទនយ្យកម្ថុជា  និ្ទទួលខថុសគតរូវទលើការគតរួត 
ពិនិត្យ ផ្ ទៃកនែថ្ុ ផដល្រណៈគ្រប់គ្រ្កំណត់ថ្មានភាពចំាបាច់កនែថ្ុ ការទរៀបចំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យទចៀស ថ្ុតពីការរាយការណ៍ខថុសជារារវន្ត ផដលបទោ្ត ល 
មកពីការផកល្ៃ បនលៃ ំឬកំហថុលៃ្្គ ទ្្ស្ៗ។

កនែថ្ុ ការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ្រណៈគ្រប់គ្រ្ទទួលខថុសគតរូវកនែថ្ុ ការ
វាយតផមលៃអំពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារកនែថ្ុ ការបន្តនិរន្តភាពអាជីវកមមា ការោត
គតោ្ព៌តព័មានផដលពាក់ពព័ន្ធ ក៏ដូចជាបញ្្ហ ទ្្ស្ៗផដលទាក់ទិនទៅ នរឹ្
និរន្តភាព អាជីវកមមា ទោយទគបើមូលោ្ឋ ន្រណទនយ្យសគមាប់និរន្តភាពអាជីវកមមា 
ទលើកផល្ផត្រណៈគ្រប់គ្រ្ទគគា្នរ្ឹ បិទអាជីវកមមា របស់ធនាគារ ឬបញ្ឈប់
គបតិបតិ្តការ ទោយមិនមានជទគមើសោទ្្ស្គបកបទោយភាពគបាកដគបជា
ោមួយ។

អនែកផដលទទួលបនទៃថុកទលើអភិបាលកិចចា គតរូវមានការទទួលខថុសគតរូវកនែថ្ុ ការគតរួត
ពិនិត្យដំទណើ រការផនការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

ការទទួលេុសបតរូវរ្រស់សវនករ កនែថុងការដធវើសវនកម្មដលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ទគាលបំណ្របស់ទយើ្ ខញាថុ ំ ្ឺរផស្្ រកអំណះអំោ្ផដលសមទហតថ្ុ ល ថ្
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំា្មូលពថុំមានការរាយការណ៍ខថុសជារារវន្តផដល 
បោ្ត លមកពីការផកល្ៃ បនលៃ ំ ឬកំហថុសៃ្្គ ទ្្ស្  ៗ និ្ទចញរបាយការណ៍សវ
នកមមាផដលមានមតិទោបល់របស់ទយើ្ ខញាថុ។ំ ការអះអា្ផដលសមទហតថ្ុ ល
្ឺរជាការអះអា្កនែថ្ុ កគមិតខស់្ ប៉ាថុផន្តវាមិនផមនជាការធានាថ្សវនកមមាផដល  
បានទធ្ើទេើ្ ទោយអនថុទោមទៅតាមស្្ត ោ់រសវនកមមា ផត្ផតរកទ�ើញជា
និចចានូវការរាយការណ៍ខថុសជារារវន្តផដលបានទកើតទេើ្ ទនាះទទ។

មតិដោ្រល់រ្រស់ដយើងេ្ថុំ
តាមមតិទោបល់ទយើ្ ខញាថុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ អ ទអច បី៊ 
ឥណ្តូ ផៃោ (ទៅកាត់ថ្ “ធនាគារ”) បងា្ហ ញគតរឹមគតរូវនូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជា
រារវន្តទំា្អស់អំពីរ្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែូ
ឆ្នែ 2ំ016 និ្លទ្្ធ លហិរញ្ញវត្ថុ  គពមទំា្លំហូររាច់គបាក់សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ំ 
ទោយអនថុទោមទៅតាមស្្ត ោ់រ្រណទនយ្យកម្ថុជា និ្ទគាលការណ៍ផណនំា 
របស់ធនាគារជាតិផនកម្ថុជា (ទៅកាត់ថ្ “ធនាគារកោ្ត ល”)

ររាយការណ៍ផ�លដយើងេ្ថុរំានដធវើសវនកម្ម
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ រមួមាន៖

•  តារា្តថុល្យការ្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016 
• របាយការណ៍លទ្្ធ លសគមាប់ដំោច់ឆ្នែ  ំ
• របាយការណ៍បផគមបគមរួលមូលធនសគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ំ
• របាយការណ៍លំហូររាច់គបាក់សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ  ំនិ្
• កំណត់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រមួទំា្ទសចក្តីសទ្ខេបទគាល

ការណ៍្រណទនយ្យសំខាន់ៗ

មូលោ្នានថនមតិដោ្រល់រ្រស់ដយើងេ្ថុំ
ទយើ្ ខញាថុបំានទធ្ើសវនកមមាទោយអនថុទោមទៅតាមស្្ត ោ់រអន្តរជាតិស្តពីីសវន
កមមាផនកម្ថុជា (ទៅកាត់ថ្“ស្្ត ោ់រ សវនកមមា”)។ ការទទួលខថុសគតរូវរបស់ទយើ្  
ខញាថុផំដលអនថុទោមទៅតាមស្្ត ោ់រទំា្ទនាះ គតរូវបានពណ៌នាបផនម្ទទៀត 
ទៅកនែថ្ុ កថ្ខណ្ “ការទទួលខថុសគតរូវរបស់សវនករកនែថ្ុ ការទធ្ើសវនកមមាទលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ទៅកនែថ្ុ របាយការណ៍សវនកមមារបស់ទយើ្ ខញាថុ។ំ

ទយើ្ខញាថុំទជឿជាក់ថ្ភស្តថុតា្សវនកមមាផដលទយើ្ខញាថុំបានទទួល មានភាព
គ្រប់គគាន់ និ្សមទហតថ្ុ ល ទដើម្បទីធ្ើជា មូលោ្ឋ នសគមាប់ការបទញចា ញមតិ
ទោបល់របស់ទយើ្ ខញាថុ។ំ

ឯករាជនាយ
ទយើ្ ខញាថុមំានឯករាជ្យពីធនាគារ  ផដលអនថុទោមទៅតាមគកមសីលធ៌មសគមាប់ 
្រណទនយ្យករវជិាជា ជីវៈផដលទចញ្សាយទោយគករុមគបរឹកសាស្ត្់ោរ
គកមសីលធ៌មអន្តរជាតិ (ទៅកាត់ថ្ “គកមសីលធ៌មអន្តរជាតិ”) និ្អនថុទោម 
ទៅតាមគកម សីលធ៌មរបស់វទិយារ្ាន្រណទនយ្យករជំនាញ និ្សវនករ 
កម្ថុជា (ទៅកាត់ថ្ “វ្រសក”)។ ទយើ្ ខញាថុបំានបំទពញកាតពកិ្ចចា កនែថ្ុ ការទទួល
ខថុសគតរូវផ ន្ែកគកមសីលធ៌មទ្្ស្ៗទទៀតផដលកំណត់ទោយគកម សីលធ៌ម
អន្តរជាតិ និ  ្“វ្រសក”។

ព័ត៌មនដ ន្ាសងៗ
្រណៈគ្រប់គ្រ្ទទួលខថុសគតរូវចំទពាះពព័ត៌មានទ្ ្ស ៗ។ ពព័ត៌មានទ្ ្ស  ៗរមួមាន
ឧបសម្ព័ន្ធផដលជាតគមរូវការរបស់ធនាគារកោ្ត ល ប៉ាថុផន្តឧបសម្ព័ន្ធទំា្ទនះ 
មិនផមនជាផ្នែកផនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និ្របាយការណ៍សវនកររបស់ 
ទយើ្ ខញាថុំទទ។
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ការទទួលេុសបតរូវរ្រស់សវនករ កនែថុងការដធវើសវនកម្មដលើររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
(ត)
ការរាយការណ៍ខថុសអាចទកើតទេើ្ ពីការផកល្ៃ បនលៃំ ឬកំហថុសៃ្្គ ទហើយវាគតរូវ
បានចាត់ទថុកថ្មានលកខេណៈជារារវន្ត គបសិនទបើការរាយការណ៍ខថុស
នីមួយៗ ឬការរាយការណ៍ខថុសសរថុប អាចគតរូវបានរពំរឹ្ថ្វាជះឥទ្ធិពល
ទលើមូលោ្ឋ នផនការសទគមចចិត្តផ្នែកទសដ្ឋកិចចារបស់អនែកទគបើគបាស់របាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំា្ទនះ។

ផ ន្ែកមួយផនការទធ្ើសវនកមមាផដលអនថុទោមទៅតាមស្្ត ោ់រសវនកមមា តគមរូវ 
ឲ្យទយើ្ខញាថុំទគបើគបាស់ការវនិិចឆេព័យគបកបទោយវជិាជា ជីវៈ និ្រកសាការវនិិចឆេព័យ 
ផដលមានជំនាញវជិាជា ជីវៈកនែថុ្ទពលបំទពញការងារសវនកមមារបស់ទយើ្ខញាថុំ 
ទហើយទយើ្ ខញាថុំ៖

• កំណត់ និ្វាយតផមលៃហានិភព័យផនភាពខថុសជារារវន្តផនរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ផដលអាចបោ្ត លមកពីការ  ផកល្ៃ បនលៃំ ឬកំហថុសៃ្្គ ្្ស្ៗ 
ទោយតាក់ផត្នីតិវធីិសវនកមមា  និ្ទធ្ើសវនកមមាទដើម្ីបទៃលៃើយតបទៅនរឹ្
ហានិភព័យ ទំា្ទនាះ និ្ផស្្ រកភស្តថុតា្សវនកមមាគ្រប់គគាន់និ្សម

 ស្សប ទដើម្បទីធ្ើជាមូលោ្ឋ នសគមាប់ការបទញចា ញមតិទោបល់របស់ទយើ្
ខញាថុំ។ ហានិភព័យផដលបោ្ត លមកពីការរកមិនទ�ើញកំហថុសជារារវន្តពី
ការផកល្ៃ បនលៃំ វាមានទំហំធំជា្ហានិភព័យផដលបោ្ត លមកពីកំហថុស

 ៃ្្គ អទចតនា។ ការផកល្ៃ បនលៃំរមួមាន ការសម្ំរនិត ការផកល្ៃ បនលៃំឯករារ 
ការលថុបបំបាត់ទោយទចតនា ការបងា្ហ ញខថុស ឬការរលំ្នូវគបពព័ន្ធគតរួត
ពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្។

• ផស្្ យល់អំពីគបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្ផដលពាក់ពព័ន្ធទៅនរឹ្សវនកមមា 
ទដើម្បីតាក់ផត្នីតិវធីិសវនកមមាផដលសមស្សបទៅតាមកាលៈទទសៈ 

 ប៉ាថុផន្តមិនបទញចា ញមតិទោបល់របស់ទយើ្ខញាថុំ  ទៅទលើគបសិទ្ធភាពផន
 គបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យផ ទ្ៃកនែថុ្របស់ធនាគារទទ។

• វាយតផមលៃអំពីភាពសមស្សបផនទគាលការណ៍្រណទនយ្យផដល
បានទគបើគបាស់ ភាពសមទហតថុ្លផនការបា៉ា ន់រាមា ន្រណទនយ្យ 
និ្ការោតគតោ្ពាក់ពព័ន្ធ ផដល្រណៈគ្រប់គ្រ្បានទធ្ើទេើ្ ។

• សននែិោ្ឋ នទលើភាពសមស្សបផនការទគបើគបាស់មូលោ្ឋ ន្រណទនយ្យនិរន្ត 
ភាពអាជីវកមមារបស់្រណៈគ្រប់គ្រ្អាស្សព័យ ទៅទលើភស្តថុតា្សវនកមមា 
ផដលទយើ្ ខញាថុំទទួលបាន ថ្ទតើវាមានភាពមិនចបាស់ោស់ជារារវន្ត 
ផដលបានទកើតទេើ្ កគមិតោពាក់ពព័ន្ធទៅនរ្ឹ គពរឹត្តកិារណ៍ឬលកខេខណ្ 

 នានា អាចបោ្ត លឲ្យមានការស្្សព័យជាដថុំកំភួនទៅ ទលើលទ្ធភាព 
 របស់ធនាគារកនែថុ្ការបន្តនិរន្តភាពអាជីវកមមារបស់ខលៃួនផដរឬទទ។ គបសិន

ទបើទយើ្ ខញាថុំសននែិោ្ឋ នថ្វាមាន  ភាពមិនចបាស់ោស់ជារារវន្តបានទកើត
ទេើ្  ទនាះទយើ្ខញាថុំគតរូវទធ្ើការបងា្ហ ញទៅកនែថុ្របាយការណ៍សវនកមមា 

 ទដើម្បីទាញចំោប់អារមមាណ៍អនែកទគបើគបាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 ចំទពាះការោតគតោ្ពព័ត៌មានទៅកនែថ្ុ  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬគបសិនទបើ
 ការោតគតោ្ទនាះទៅមិនទាន់គ្រប់គគាន់ទទៀតទយើ្ខញាថុំគតរូវទធ្ើការ 
 ផកផគប មតិទោបល់របស់ទយើ្ ខញាថុំ។ ទសចក្តីសននែិោ្ឋ នសរថុបរបស់ ទយើ្ ខញាថុំ
 អាស្សព័យទៅទលើភស្តថុតា  ្សវនកមមាផដលទយើ្ ខញាថុទំទួលបានរហូតដល់ផថ្ងចថុះ
 ហតទ្លខាទលើរបាយការណ៍សវនកមមាទនះ។

 ទទាះជាោ៉ា ្ោក៏ទោយ គពរឹត្តិការណ៍ ឬលកខេខណ្នានាកនែថុ្ទពល 
 អនា្រត អាចបោ្ត លឲ្យធនាគារឈប់បន្តនិរន្តភាពអាជីវកមមា។

• វាយតផមលៃការបងា្ហ ញទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និ្ខលៃរឹមរារកនែថុ្របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ រាប់ទំា្ការោតគតោ្ពព័ត៌មានទ្្ស្ៗ និ្កំណត់ថ្របាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបងា្ហ ញពីគបតិបត្តិការ និ្គពរឹត្តិការណ៍ជាក់ផស្្ត  ផដល
អាចទធ្ើឲ្យមានការបងា្ហ ញគតរឹមគតរូវ។

ទយើ្ ខញាថុបំានរាយការណ៍ជូនអនែកផដលទទួលបនទៃថុកអភិបាលកិចចានូវបញ្្ហ ទ្្ស្ៗ
ដូចជា ទំហំការងារ និ្ទពលទវោសវនកមមា គពមទំា្បញ្្ហ សវនកមមាសំខាន់ៗ 
រួមទំា្រាយការណ៍ពីភាពខ្ះខាតជារារវន្តកនែថុ្ការគ្រប់គ្រ្ផ្ទៃកនែថុ្ 
ផដលទយើ្  ខញាថុបំានរកទ�ើញកនែថ្ុ ការទធ្ើសវនកមមារបស់ទយើ្ ខញាថុំ។

ជ. គករុមហ៊ថុន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

ឡា  ្ហថុី

រាជធានីភនែទំពញ គពះរាជាោចគកកម្ថុជា
កាលបរទិចឆេទ៖ ផថ្ងទី27 ផខកថុមភាៈ ឆ្នែ 2ំ017
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ររាយការណ៍បតរួតពិនិតនាយថ្្កនែថុងប្រចាំឆ្នាំ 
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ

ដសចក្តដី ្្តើម
អនថុទោមទៅតាមគបការ២៥ ផនគបកាស ធ-7-010-172 គប.ក ស្តីពីការគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្របស់ គ្ររឹះរ្ានធនាគារ និ្ហិរញ្ញវត្ថុ ចថុះផថ្ងទី 28 ផខ កញ្្ញ  ឆ្នែ ំ 
2010 និ្លិខិតទលខ ធ-7-015-161 សជណ ចថុះផថ្ងទី 03 ផខ មីនា ឆ្នែ ំ 2015 តគមរូវឲ្យគ្ររឹះរ្ានធនាគារ និ្ហិរញ្ញវត្ថុទៅគបទទសកម្ថុជាមានការទរៀបចំនូវ 
របាយការណ៍គបចំាឆ្នែ ំស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធ និ្គបសិទ្ធភាពផនគបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្។

របាយការណ៍ខា្ទគកាមគតរូវបានទរៀបចំទេើ្ទៅតាមទសចក្តីផណនំា ផដលបានផច្កនែថុ្គបកាសស្តី ពីការគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្របស់គ្ររឹះរ្ានធនាគារ និ្
ហិរញ្ញវត្ថុ៖ទសចក្តផីណនំាសគមាប់ការទរៀបចំរបាយការណ៍គបចំាឆ្នែ សំ្តពីីរចនាសម្ព័ន្ធ និ្គបសិទ្ធភាពផនការគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថ្ុ របស់គ្ររឹះរ្ានធនាគារ និ្ហិរញ្ញវត្ថុ”។

ការទទួលេុសបតរូវ
គករុមគបរឹកសាភិបាលបានទទួលរា្គ ល់នូវទំនួលខថុសគតរូវជារួមទៅទលើការបទ្្កើតគបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យនិ្ការគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្ដីគបទសើរមួយសគមាប់ 
វាយតផមលៃគបសិទ្ធភាពរបស់ខលៃួន។ គបពព័ន្ធទនះ គតរូវបានបទ្្កើតទេើ្ទដើម្បីគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ទោយទោ្ទៅតាមកគមិតហានិភព័យផដលធនាគារអាចទទួល
យកបាន និ្កគមិតហានិភព័យផដលអាចគទំាគទបានផដលអនថុមព័តទោយគករុមគបរឹកសាភិបាល ទជៀសជា្ការលថុបទចាលហានិភព័យទំា្ស្សរុ្ កនែថុ្ការសទគមច 
ឲ្យបាននូវទគាលទៅអាជីវកមមារបស់ធនាគារ។ ដូទចនែះគបពព័ន្ធទនះអាចគតរឹមផត្្តល់អំណះអំោ្សមទហតថុ្លប៉ាថុទោ្ណ ះ ប៉ាថុផន្តពថុំអាចធានាបានទំា្ស្សរុ្ 
ចំទពាះកំហថុសៃ្គ្ជារារវ ព័ន្ត ការបាត់ប្់ ឬការៃទបាកទេើយ។

គករុមគបរឹកសាភិបាលគតរូវបានជួយទគជាមផគជ្ទោយ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ និ្្រណកមមាការសវនកមមា ផដលគតរូវបានចាត់តំា្ឲ្យទទួលខថុសគតរូវទលើការគតរួត
ពិនិត្យបឋម និ្គបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ និ្គតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្របស់ធនាគារ។

្រណៈគ្រប់គ្រ្ក៏មានតួនាទីកនែថុ្ការជួយគករុមគបរឹកសាភិបាលទដើម្បីអនថុវត្តទគាលនទោបាយ និ្ដំទណើ រការនានារបស់ធនាគារទលើការកំណត់  ការវាយតផមលៃ 
ការគ្រប់គ្រ្ និ្ការរាយការណ៍ពី  ហានិភព័យ គពមទំា្គបសិទ្ធភាពផនគបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្ តាមរយៈការចាត់វធិានការផកតគមរូវឲ្យបានសមស្សបនិ្
ទាន់ទពលទវោ ក៏ដូចជា្្តល់ការធានាអះអា្ទៅគករុមគបរឹកសាភិបាលថ្ រាល់ដំទណើ រការទំា្ទនាះគតរូវបានអនថុវត្ត។ ជាមួយគានែ ទនះផដរ គករុមគបរឹកសាភិបាល
បានទទួលការធានាអះអា្ពីនាយកគ្រប់គ្រ្ និ្គបធានគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យថ្ គបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យនិ្ការគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថ្ុ គតរូវបានអនថុវត្តគ្រប់គគាន់ 
និ្មានគបសិទ្ធភាព ទៅគ្រប់ផ្នែកសំខាន់ៗទំា្អស់ តាមរយៈគបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ និ្ការគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្របស់ធនាគារ។

ការបគ្់របគងហានិភ័យ និងការបតរួតពិនិតនាយថ ្្ធកនែថុង

•  ការបគ្់របគងហានិភ័យ
 ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ្ឺរមានរារៈសំខាន់ោស់សគមាប់គ្រប់ផ្នែករបស់ធនាគារ និ្ជាទំនួលខថុសគតរូវរបស់បថុ្រ្គលិកគ្រប់របូ្្ផដរ។ ធនាគារបាន 

ោក់ទចញជាទស្សចនូវទគាលការណ៏ជាក់ោក់កនែថ្ុ ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យផដលគតរូវបានអនថុមព័តទោយគករុមគបរឹកសាភិបាលទដើម្បកំីណត់វាយតផមលៃ គ្រប់គ្រ្ 
 និ្រាយការណ៏នូវហានិភព័យចម្ប្ៗផដលគតរូវបានជូបគបទះទោយធនាគារផដលអាចទធ្ើឲ្យប៉ាះពាល់ទៅដល់ការសទគមចទគាលទៅអាជីវកមមារបស់ 

ធនាគារ។

 រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារ្ឺរទដើម្បីទធ្ើឲ្យគបាកដថ្ មានដំទណើ រការជាបន្តបនាទៃ ប់ដ៍មានគបសិទ្ធភាពមួយសគមាប់គ្រប់គ្រ្ហានិ
ភព័យ កនែថុ្ធនាគារទំា្មូល។ ដំទណើ រការទនះ្ឺរគតរូវបានគតរូតពិនិត្យោ៉ា្ទទៀ្ទាត់ទោយគករុមគបរឹកសាភិបាល តាមរយៈ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិ 
ភព័យ ផដលទធ្ើការគតរូតពិនិត្យបផន្មទទៀតទៅទលើសកមមាភាពគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យដល់ធនាគារ ទដើម្បីធានាឲ្យបានថ្ ដំទណើ រការកនែថុ្ការគ្រប់គ្រ្ហានិ 
ភព័យរបស់ធនាគារមានលកខេណៈល្អគបទសើរ និ្មានគបសិទ្ធភាព។

 តាមរយៈមថុខងារបស់្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ គករុមគបរឹកសាភិបាលបានបទ ើ្្កតនូវកគមិតហានិភព័យផដលអាចទទួលយកបាន  និ្កគមិតហានិ 
ភព័យផដលអាចគទំាគទបានសគមាប់ធនាគារ និ្រ្ាបព័នពាក់ពព័ន្ធ។ កគមិតហានិភព័យផដលអាចទទួលយកបាន និ្កគមិតហានិភព័យផដលអាច គទំាគទ 
បានគតរូវបានគតរួតពិនិត្យោ៉ា្ទទៀ្ទាត់ទោយ្រណៈគ្រប់គ្រ្ និ្គករុមគបរឹកសាភិបាលទដើម្បីឲ្យស្សបទៅនរឹ្យថុទ្ធរាសស្តពាណិជជាកមមា  និ្ស្សបតាម 
យថុទ្ធរាសស្តអាជីវកមមារបស់ Group។   ជាទរៀ្រាល់គតីមាស របាយការណ៏ពីការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារទោយរមួមានរង្ាស់រង្ាល់ហានិភព័យ

 និ្តារា្កគមិតហានិភព័យផដលអាចគទំាគទបានគតរូវបានទលើកបងា្ហ ញទៅគករុមគបរឹកសាភិបាលសគមាប់្ដាល់ជាពព័ត៌មានការពិភាកសា និ្ការទធ្ើទសចក្តី
 សទគមច គបសិនទបើចំាបាច់។



ទំពព័រ: 187ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

•  ការបគ្់របគងហានិភ័យ (ត)
 ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ក៍បានជួយគករុមគបរឹកសាភិបាលកនែថុ្ការគតរួតពិនិត្យទេើ្វញិទៅទលើទស្សនៈ     រចនាសម្ព័ន្ធ   ទគាលនទោបាយ 

និ្ផបបផ្ន្ំររផូនការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យទូទៅរបស់ធនាគារ។  កនែថុ្ការបំទពញតួនាទីនិ្ការទំទួលខថុសគតរូវ ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យគតរូវ
 បានជួយទគជាមផគជ្ទោយផ្នែកគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យផដលទធ្ើការគតរួតពិនិត្យ និ្វាយតផមលៃគបសិទ្ធភាពផនគបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យជាបន្តបនាទៃ ប់។  

 ផ្នែកគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ្្តល់ឲ្យនូវឯករាជ្យភាពផនការគតរួតពិនិត្យ ទៅទលើសកមមាភាពពាណិជជាកមមា និ្ការអនថុវត្តនូវរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់ 
 Group ទដើម្បផីថរកសានិ្ការពារគទព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារ ទោយទប់រា្ក ត់និ្កាត់បនយ្នូវការខាតប្់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និ្ការបាត់ប្់ទករ ្តិ៍ទ ម្ា ះ 

របស់ធនាគារ្្ផដរ។ តួនាទីរបស់ផ្នែកគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ រមួមានការអនថុវត្តទគាលនទោបាយនិ្រចនាសម្ព័ន្ធហានិភព័យរបស់ធនាគារ ការគតរូតពិនិត្យ
 និ្ការវាស់ផវ្ហានិភព័យគបចំាផថ្ង ការ្្តល់ឲ្យនូវការវភិា្រហានិភព័យឲ្យបានទាន់ទពលទវោជូន្រណៈគ្រប់គ្រ្ធានាឲ្យបាននូវការទគារពទៅតាម 

បទបញ្្ញ ត្តិផដលតគមរូវឲ្យរាយការណ៏ពីហានិភព័យ ការគតរួតពិនិត្យទលើការវាយតំផលហានិភព័យឥណទានរបស់ Group និ្វភិា្រទលើកាអនថុវត្តន៍
 រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់សហគគាសផដលមានលកខេណៈទូលំទូោយ និ្ទហោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យដ៏រ រ្ឹ មា៉ាំ ។

 ទោយទគារពទៅតាមបទបញ្ញត្តិទ្្ស្ៗ និ្ការអនថុវត្តន៍្ំររកូនែថុ្វសិព័យទនះ ធនាគារគបកាន់ខាជា ប់តាមទគាលការណ៍ផនការចាត់ទថុកការគ្រប់គ្រ្ហានិ
ភព័យ ជាការទទួលខថុសគតរូវសនែូលរបស់ផ្នែកអាជីវកមមា និ្ផ្នែកគបតិបត្តិការនីមួយៗ។ ជំហរទនះគតរូវបានបញ្ជា ក់ោ៉ា្ចបាស់ និ្ច្គក្ទថុកជាឯករារ
ទៅកនែថុ្រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារ។

 ទដើម្ីបគំាគទនិ្ទលើកកម្ស់្រណទនយ្យភាព និ្កមមាសិទ្ធិភាពផនការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ រចនាសម្ព័ន្ធស្ព័យរង្ាយតផមលៃទលើការគតរួតពិនិត្យនិ្ 
ហានិភព័យមួយ គតរូវបានអនថុវត្តទៅគ្រប់ផ្នែកគបតិបត្តិការ សំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ផដលជាផ្នែកមួយផនដំទណើ រការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ។ ផ្នែកទំា្ទនះ 
គតរូវបានតគមរូវឲ្យកំណត់ និ្កត់គតាទថុកជាឯករារនូវការគតរួតពិនិត្យ និ្ដំទណើ រការផនការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ផដលទកើតមានទេើ្ពីសកមមាភាព
អាជីវកមមានានា ក៏ដូចជាវាយតផមលៃគបសិទ្ធភាពផនការគ្រប់គ្រ្     ហានិភព័យ ទដើម្បធីានាឲ្យគបាកដថ្ហានិភព័យផដលបានកំណត់គតរូវបានគ្រប់គ្រ្ 
និ្កាត់បន្យោ៉ា្គតរឹមគតរូវ។

• ប្រព័ន្ធបតរួតពិនិតនាយថ្្កនែថុង
 គបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្របស់ធនាគារផដលរមួមាន ទគាលនទោបាយ នីតិវធីិ ដំទណើ រការ រចនា   សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ ភារកិចចា និ្ផ្នែកគតរួតពិនិត្យទ្្ស្ៗ 

ទទៀតគតរូវបានអនថុវត្តទដើម្បធីានាឲ្យបាននូវការសទគមចទគាលទៅរបស់ធនាគារគបកបទោយគបសិទ្ធភាព និ្គបសិទ្្ធ លគបតិបត្តិការរបាយការណ៏ 
ហិរញ្ញវត្ថុផដលអាចទជឿទថុកចិត្តបាន និ្ការអនថុទោមតាមចបាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និ្ទគាលនទោបាយទ្្ស្ៗទទៀត។ 

សកម្មភាព និង្ររិោកាសបតរួតពិនិតនាយ

• រចនាសម័្ន្ធបគ្់របគង
ធនាគារមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ចបាស់ោស់      ទោយមានការកំណត់ោ៉ា្ជាក់ោក់នូវ្រណទនយ្យភាព និ្ភាពទំនួលខថុសគតរូវ និ្បោ្ត ញផន
ការរាយការណ៏។ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្របស់ធនាគារ្្តល់ឲ្យទយើ្នូវទគាលការណ៏ជាមូលោ្ឋ ន សគមាប់ជាជំនួយដល់គបតិបតិ្តការរបស់ធនាគារ 
ទដើម្បីដំទណើ រការឲ្យបានរលូននិ្គតរឹមគតរូវ ក៏ដូចជាច្្អថុលបងា្ហ ញពីរយៈទពលផនការគតរួតពិនិត្យទដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការគ្រប់គ្រ្ោ៉ា្មានគបសិទ្ធ
ភាពទលើគបតិបត្តិការគបចំាផថ្ង។

• ដគលនដោរាយ និងនីតិវិធីថ្្កនែថុង
ទគាលនទោបាយ នីតិវធីិ និ្ដំទណើ រការផនអភិបាលកិចចាអាជីវកមមា និ្គបតិបត្តិការរបស់ធនាគារ គតរូវច្គក្ទថុកជាឯករារ និ្្្សព្្សាយកនែថុ្ 
Group ទំា្មូល  ទហើយរាល់បថុ្រ្គលិកទំា្អស់អាចទមើលបានតាមរយៈឯករារផដលបានរកសាទថុកកនែថុ្កថុំព្ូយទព័ររបស់ធនាគារ។ ទគាលនទោបាយ 
នីតិវធីិ និ្ដំទណើ រការទំា្ទនះ គតរូវបានគតរួតពិនិត្យទេើ្វញិ និ្ទធ្ើបចចាថុប្បននែកមមាទៅតាមផ្នែកអាជីវកមមា និ្គបតិបតិ្តការ តាមរយៈដំទណើ រការ 
គតរួតពិនិត្យទេើ្វញិជាគបពព័ន្ធ ទដើម្បីបត់ផបនទៅតាមការផ្លៃ ស់ប្តូររបស់ចបាប់ និ្បទបញ្ញត្តិនានា ក៏ដូចជាការផ្លៃ ស់ប្តូរផនបរបិទអាជីវកមមានិ្ 
គបតិបតិ្តការ។ ជា្ទនះទៅទទៀត ការគតរួតពិនិត្យទេើ្វញិនូវទគាលនទោបាយ នីតិវធីិ និ្ដំទណើ រការ គតរូវបានទធ្ើ្្ផដរកនែថុ្ការទធ្ើឲ្យគបាកដថ្ 
មានការគតរួតពិនិត្យគតរឹមគតរូវកនែថុ្ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ផដលទកើតមានកនែថុ្អាជីវកមមា និ្គបតិបត្តិការ។



ទំពព័រ: 188 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ររាយការណ៍បតរួតពិនិតនាយថ្្កនែថុងប្រចាំឆ្នាំ (ត)

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ

សកម្មភាព និង្ររិោកាសបតរួតពិនិតនាយ (ត)

• កបមិតថនសិទ្ធអំិោច
ការទ្ទៃរសិទ្ធិអំោច រមួមានកគមិតផនអំោចទៅគ្រប់ជាន់ថ្នែ ក់របស់្រណៈគ្រប់គ្រ្កនែថុ្ធនាគារ គតរូវបានកត់គតាទថុក និ្ទរៀបចំទេើ្ទដើម្បីធានា 
នូវ្រណទនយ្យភាព និ្ការទទួលខថុសគតរូវ។

• សុវតិ្ភាពព័ត៌មនវិទនាយា
ទគាលបំណ្របស់សថុវត្ិភាពពព័ត៌មានវទិយា ្ឺរទដើម្បីការពារដល់កមមាវធីិ ទិននែនព័យ ពព័ត៌មាន ផដលបានរកសាទថុក គពមទំា្ការពារគបពព័ន្ធកថុំព្ូយទព័រ 
កថុំឲ្យមានការចូលទៅយក ឬការបញចាូ លពព័ត៌មាន និ្ទគបើគបាស់ទោយគាមា នការអនថុញ្្ញ ត ការបាត់ប្់ ឬការបំ្លៃិចបំផ្លៃ ញក៏ដូចជាការពារភាពទជឿទថុក
ចិត្តបាន និ្ភាពអាចទគបើគបាស់បានជាបន្តបនាទៃ ប់ផនគបពព័ន្ធទនះ។

បរកិាខេ រកថុំព្ូយទព័រ និ្ពព័ត៌មានកនែថុ្ទគម្់ទ្្ស្ៗគតរូវបាន្ដាល់ឲ្យបថុ្រ្គលិកធនាគារ និ្ភា្ីរទីបីផដលពាក់ពព័ន្ធទដើម្បីជួយសគមរួលដល់ការបំទពញភារកិចចា 
របស់ពួកទ្រ។ គទព្យសម្បត្តិទំា្ទនះ ទោយអាស្សព័យទៅតាមតផមលៃ និ្កគមិតគបឈមហានិភព័យរបស់វា ្ឺរគតរូវមានការគតរួតពិនិត្យទដើម្បីការពារកថុំឲ្យ
មានការបាត់ប្់ជាយថ្ទហតថុ ឬទោយទចតតា ឬការចូលទៅទគបើគបាស់ ផកសគមរួល ចាត់ផច្ និ្ផចករផំលកទោយគាមា នអនថុញ្្ញ ត។

សថុវត្ិភាពពព័ត៌មានវទិយាការពារពព័ត៌មានពីការ្ំររាមកំផហ្ជាទគចើន ក៏ដូចជាការរកសាការសមា្ង ត់     សចចាៈភាព និ្ភាពផដលអាចទគបើគបាស់បានរបស់
ពព័ត៌មាន។ សថុវត្ិភាពពព័ត៌មានវទិយារបស់ធនាគារអាចសំទរចទៅបាន តាមរយៈការអនថុវត្តផនគបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យ ផដលរមួមានដូចជា ទគាលនទោបាយ 
ស្្ត ់ោរ នីតិវធីិ  ទគាលការណ៍ផណនំា រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្្គភាព និ្កមមាវធីិគតរួតពិនិត្យ Software។

• �ំដណើរការថនគដបមង្វិកា
ដំទណើ រការដ៏រ រ្ឹ មំាកនែថុ្ការផប្ផចក្រទគមា្ថវកិាគតរូវបានទរៀបចំទេើ្ ទោយតគមរូវឲ្យផ្នែកគបតិបតិ្តការសំខាន់ៗទៅកនែថុ្ធនាគារទធ្ើការទរៀបចំ្រទគមា្ 
ថវកិា និ្ផ្នការអាជីវកមមាគបចំាឆ្នែ ំទដើម្បទីសនែើសថុំការអនថុមព័តពីគករុមគបរឹកសាភិបាល។ ្រទគមា្ថវកិា និ្ផ្នការអាជីវកមមារបស់ធនាគាររមួទំា្្ំរនិត្ដាួច 
ទ្ដាើមជាយថុទ្ធរាសស្តផ ្្អកទៅតាម កគមិតហានិភ៏យផដលអាចទទួលយកបាន គតរូវបានទលើកយកទៅពិភាកសាោ៉ា្ល្អតិល្អន់ទៅកនែថុ្កិចចាគបជថុំគករុមគបរឹកសា 
ភិបាល ជាទពលផដលផ្នការទរៀបចំថវកិារបស់ធនាគារគតរូវបានបងា្ហ ញ។

• ការបគ្់របគងធនធានមនុសនាស
ធនាគារបានទទួលរា្គ ល់ថ្្រនលៃរឹះសំខាន់ ផដល្ួរប្្សំនរឹ្គបពព័ន្ធទគាលនទោបាយទ្្ស្ៗ្ឺរធនធានមនថុស្ស ទហើយគបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ 
និ្ការគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្ ្ឺរពរឹ្ផ្្អកទលើការទទួលខថុសគតរូវ សថុចរតិភាព និ្ការវនិិចឆេព័យរបស់បថុ្រ្គលិកផដលអនថុវត្តកនែថុ្ការងារ។ ដូទចនែះទហើយ 
ធនាគារមានទគាលនទោបាយ និ្នីតិវធីិផដលគ្រប់គ្រ្ទលើការទគជើសទរ ើស ការផត្តំា្ ការអនថុវត្តការងារ ការគ្រប់គ្រ្ ការតបសន្ែ  និ្ការ 
្្តល់រង្ាន់ ក៏ដូចជាទគាលនទោបាយ និ្នីតិវធីិផដលផណនំាពីការទគារពវនិព័យ ការបញ្ឈប់ការងារ និ្ការបទណ្ត ញទចញ។
 
ទដើម្បីឲ្យមានការលូតោស់គបកបទោយចីរភាព ធនាគារស្្កត់ធ្ងន់ទៅទលើការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនថុស្ស ការគ្រប់គ្រ្ទទពទកាសល្យ និ្ការទរៀបចំ 
ផ្នការបន្តទវន។ ទដើម្បីបទ្្កើនសមត្ភាពបថុ្រ្គលិក ការបងា្ហ ត់បទគ្ៀនទលើផ្នែកបទចចាកទទសជាលកខេណៈគបពព័ន្ធ គពមទំា្ជំនាញទលើភាពជាអនែកដរឹកនំា
និ្គ្រប់គ្រ្ គតរូវបាន្្តល់ទៅបថុ្រ្គលិកទៅតាមទសចក្តីគតរូវការរបស់ពួកទ្រទៅអំេថុ្ទពលវាយតផមលៃលទ្ធ្លការងារ គបចំាឆ្នែ ំ។ ចំទពាះការគ្រប់គ្រ្ 
អនែកមានទទព្យទកាសល្យ ្ំរនិត្ដាួចទ្ដាើមដូចជាកមមាវធីិអភិវឌ្ឍភាពជាអនែកដរឹកនំា ផ្នការសគមាប់អភិវឌ្ឍន៏ខលៃួន និ្ការផណនំាក៏គតរូវបានអនថុត្តន៏្្
ផដរ ទដើម្បីទធ្ើឲ្យអនែកផដលមានទទព្យទកាលសល្យ ផដលបានកំណត់មានការលូតោស់ទៅកនែថុ្ធនាគារ ទដើម្បីជួយជំរថុញឲ្យមានអនែកបន្តទវណផដល 
សព័កដាសម និ្មានសកាដា នថុពលខ្ស់សគមាប់កាន់តំផណ្ដរឹកនំាទ្្ស្ៗទៅផថ្ងអនា្រត។

• បកមសីលធម៌
គកមសីលធម៌របស់ធនាគារកំណត់នូវលកខេណៈស្្ត ់ោរ ទលើការអនថុវត្តផដលមានភាពល្អគបទសើរ និ្មានគកមសីលធម៌គពមទំា្មានទគាលបំណ្
សគមាប់ការផថរកសាការទជឿជាក់ទលើសថុវត្ិភាពនិ្សថុចរតិភាពផនការអនថុវត្តន៍អាជីវកមមារបស់ធនាគារ។ គ្រប់បថុ្រ្គលិកទំា្អស់របស់ធនាគារតគមរូវឲ្យ
យល់ដរឹ្ និ្គបតិបត្តិតាមគកមសីលធម៌។ បថុ្រ្គលិកផដលចូលថមាីគតរូវបានទទួលការផណនំាពីគកមសីលធម៌  និ្តគមរូវឲ្យចថុះហត្ទលខាទលើទគម្់ស្តី
ពីការទគារពតាមបទបញ្ញត្តិទ្្ស្ៗទៅទពលផដលកាលៃ យជាបថុ្រ្គលិកធនាគារ។



ទំពព័រ: 189ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

សកម្មភាព និង្ររិោកាសបតរួតពិនិតនាយ (ត)

• បកមសីលធម៌ (ត)
ធនាគារក៏បានបទ្ ្កើតឲ្យមាននូវទគាលការណ៏ផណនំាស្តពីីកា្្តល់ររង្ាន់ និ្បដិសោ្ឋ រកិចច្ា ផ្ដរទដើម្បទីលើកកមស់្សថុចរតិភាពនិ្តមាលៃ ភាពសគមាប់ ការ្្តល់ឲ្យ  
និ្ការទទួលនូវរង្ាន់។ ទគាលការណ៏ផណនំាភាជា ប់មកជាមួយមួយទទៀតគតរូវបានទរៀបចំទេើ្សគមាប់ជាជំនួយដល់ធនាគារ និ្បថុ្រ្គលិក ទដើម្បីឲ្យ
យល់អំពីកាតព្កិចចារបស់ភា្ីរនីមួយៗកនែថុ្ការទលើកកម្ស់សថុចរតិភាពកនែថុ្ការ្្តល់រង្ាន់។

• ដគលនដោរាយបគ្់របគងហានិភ័យថនការៃដរាក
ទគាលនទោបាយគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យផនការៃទបាកទនះគតរូវបានបទ្្កើតទេើ្មក ទដើម្បទីលើកកមស់្ស្្គតភាពផនឥរោិបទកនែថុ្អ ្្គភាពតាមរយៈការ 
អភិវឌ្ឍន៏ ការអនថុវត្ត និ្ ការគតរូតពិនិត្យឲ្យបានទទៀ្ទាត់ទៅទលើការទប់រា្ត ត់ ការកំណត់ឲ្យបាននូវអំទពើៃទបាក និ្យថុទ្ធរាសស្តសគមាប់ទប់ទល់
ទៅនរឹ្អំទពើៃទបាកទនាះ។   ទគាលនទោបាយទនះផច្ោ៉ា្ចបាស់ពីចំណថុ ចសនែូលផនទគាលការណ៏ គ្រប់គ្រ្អំទពើៃទបាកជាមួយធនាគារផដលរមួ
មានភាពជាអនែកដរឹកនំានិ្គកមសីលធម៏ ការយល់ដរឹ្ពីការៃទបាក ការកំណត់ឲ្យបាននូវអំទពើទបាក ការរាយការណ៏ និ្បញជាូ នបន្ត រមួទំា្ការតបត 
ទៅនរឹ្អំទពើទបាកជាមួយនរឹ្សកមមាភាពផកតគមរូវោ៉ា្សមរម្យ។

• ផ្នការប្រមូលទិននែន័យមកវិញកនែថុងករណីដបគះមហន្តរាយ និងផ្នការ្រន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម
ធនាគារទទួលរា្គ ល់ និ្ខិតខំគបរឹ្ផគប្ឲ្យអស់ពីសមត្ភាព ទដើម្បី្្តល់ជូននូវទសវាផដលចំាបាច់ទៅអតិថិជនឲ្យបានជានិរន្តនិ្ធានាឲ្យបាននូវ
សថុវត្តិភាពសគមាប់បថុ្រ្គលិកផថទំាគទព្យសម្បត្តិ និ្ទិននែនព័យ និ្ការពារឲ្យបានរ រ្ឹ មំានូវ្លគបទោជន៏របស់បថុ្រ្គលពាក់ពព័ន្ធសំខាន់ៗផដលធានាឲ្យ
បាននូវភាពទជា្រជព័យរបស់អ្្គភាព។ កមមាវធីិការគ្រប់គ្រ្ការបន្តអាជីវកមមារបស់ធនាគារ្ឺរផ្្អកទលើគបតិបត្តិផនការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកមមាដ៏ល្អ និ្
ទគាលការណ៏អនថុវត្តស្សបទៅតាមបទោ្ឋ នរបស់ Group និ្បទោ្ឋ នផដលទទួលរា្គ ល់ជាលកខេណៈអន្តរជាតិ។

ធនាគារកំពថុ្បន្តគ្រប់គ្រ្កមមាវធីិបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកមមារបស់ធនាគារ ផដលរមួបញចាូ លនូវការគ្រប់គ្រ្វបិត្តិឲ្យមានគបសិទ្ធភាពទដើម្បទីប់ទល់ទៅនរឹ្ 
វបិត្តិជាក់ផស្ត្។ ផ្នការកនែថុ្ការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកមមានិ្ផ្នការគបមូលទិននែនព័យមកវញិពីទគគាះមហន្តរាយ ្ឺរស្ិតទៅទគកាមការទធ្ើទតស្ត
រាកល្ប្ និ្ការហ្រឹកហាត់ជាគបចំា ទដើម្បីធានាដល់គបសិទ្ធ្ល ភាពផដលអាចទជឿទថុកចិត្តបាន និ្ភាពដំទណើ រការរបស់វា។ ការរាកល្ប្  
និ្ហ្រឹកហាត់ឲ្យដូចភាពជាក់ផស្្ត គតរូវបានទធ្ើទេើ្ទដើម្បីឲ្យបថុ្រ្គលិកមានភាពរំ៊ា និ្ក៏ដូចជាទធ្ើឲ្យបថុ្រ្គលិកមានជំនាញ និ្វធីិរាសស្តផដលតគមរូវ
ឲ្យមានសគមាប់ការកំណត់ វាយតផមលៃ ទប់ទល់ និ្ទោះស្រាយទហតថុការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរោមួយបាន។ 

ព័ត៌មន និងទំនាក់ទំនង

• ការបតរួតពិនិតនាយដ�ើងវិញដលើលទ្្ធ ល
ពព័ត៌មានោ៉ា្ទទៀ្ទាត់ និ្លម្អិតគតរូវបាន្្តល់ឲ្យទោយ្រណៈគ្រប់គ្រ្កនែថុ្ការតាមោនទលើលទ្្ធ លជាក់ផស្្ត  ទោយទធៀបនរឹ្ផ្នការយថុទ្ធរាសស្ត
អាជីវកមមា និ្ការផប្ផចកហិរញ្ញវត្ថុគបចំាឆ្នែ ំ ផដលបានអនថុមព័តទោយគករុមគបរឹកសាភិបាល។ ពព័ត៌មានទំា្ទនះរួមមានសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុនិ្
គបតិ-បតិ្តការសំខាន់ៗទំា្ឡាយ គពមទំា្ការ្្តួចទ្្តើមយថុទ្ធរាសស្តសំខាន់ៗ ផដលបានអនថុវត្តទោយធនាគារទៅកនែថុ្ការយិបរទិចឆេទ។

្រណៈកមាមា ការគ្រប់គ្រ្ និ្គករុមគបរឹកសាភិបាល ទទួល និ្គតរួតពិនិត្យទេើ្វញិនូវរបាយការណ៏លទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុជាទរៀ្រាល់ផខ និ្គតីមាសទដើម្បី
ទធៀបនរឹ្ទគាលទៅផដលកំណត់ទថុកជាមថុន និ្ មូលទហតថុផនភាពខថុសៃ្គ្មួយចំនួនទដើម្បីទធ្ើការវាស់ផវ្ ផដលអាចសទគមចឲ្យបានដល់ទគាលទៅ
ផដលបានកំណត់ទថុក។

• ដគលនដោរាយរាយការណ៍ដោយសម្នាត់ (Whistle Blower Policy)
ធនាគារបានទរៀបចំទេើ្ នូវដំទណើ រការផនការរាយការណ៍ពីបថុ្រ្គលោផដលគតរូវបានរកទ�ើញថ្បានបំពាន ឬទវៀរចាកពីដំទណើ រការ និ្ការគតរួតពិនិត្យ
របស់ធនាគារ។ បថុ្រ្គលិកទំា្អស់គតរូវបាន   ្្តល់ឱកាសឲ្យទធ្ើការរាយការណ៍ តាមរយៈយន្តការរាយការណ៍ជាសមា្ង ត់ទោយមានការអះអា្ថ្ការ 
រាយការណ៍ទនះគតរូវរកសាទថុកជាការសមា្ង ត់ ទហើយអត្តសញ្្ញ ណរបស់អនែករាយការណ៍គតរូវបានការពារ។



ទំពព័រ: 190 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ររាយការណ៍បតរួតពិនិតនាយថ្្កនែថុងប្រចាំឆ្នាំ (ត)

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ

ព័ត៌មន និងទំនាក់ទំនង (ត)

• រចនាសម័្ន្ធថនការបគ្់របគងឧ្រនាបត្តដិហតុ
ទដើម្បីបំទពញបផន្មទលើគបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្ គបពព័ន្ធរាយការណ៍ឧប្បត្តិទហតថុផដលមានលកខេណៈទូលំទូោយមួយគតរូវបានអនថុវត្ត ទដើម្បីធានាឲ្យ 
គបាកដថ្មានការរាយការណ៍  និ្គ្រប់គ្រ្ឧប្បត្តិទហតថុបានគតរឹមគតរូវ។ គបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ឧប្បត្តិទហតថុក៏ធានាឲ្យបានថ្គ្រប់ឧប្បត្តិទហតថុោផដល 
ប្្កឲ្យមានជាហានិភព័យនិ្ការខាតប្់ជារារវ ព័ន្ត គតរូវបានរាយការណ៍ោ៉ា្ឆ្ប់រហព័សទៅដល់្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់ និ្គករុមគបរឹកសាភិបាល
ជាមួយនរឹ្វធិានការចំាបាច់ផដលបានអនថុវត្តទដើម្បីកាត់បន្យហានិភព័យចម្ប្ៗផដលនរឹ្អាចទកើតមានទេើ្។ ទំា្ទនះអាចឲ្យអនែកមានទធ្ើទសចកដាី
សទគមចចិត្តទធ្ើការសទគមចចិត្តបានគតរឹមគតរូវ និ្យល់ដរឹ្ពីរ្ានភាពថមាីៗ គពមទំា្គ្រប់គ្រ្ហានិភព័យទោយមានគបសិទ្ធភាព។

រចនាសម័្ន្ធប្រតិ្រត្តិ

• គណៈកម្មការបកុមប្ឹរកនាសាភិរាល
គករុមគបរឹកសាភិបាល បានចាត់តំា្ការទទួលខថុសគតរូវជាក់ោក់ទៅកាន់្រណៈកមមាការគករុមគបរឹកសាភិបាលផដលគតរូវបានបទ្្កើតទេើ្កនែថុ្ធនាគារមាន
ដូចជា ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ្រណៈកមមាការសវនកមមា ្រណៈកមមាការទគជើសតំា្និ្វាយតផមលៃ។ 

្រណៈគករុមគបរឹកសាភិបាលគតរូវបានទទួលភារកិចចាជាក់ោក់កនែថុ្ការពិនិត្យទមើល និ្ពិចារោទៅទលើគ្រប់បញ្្ហ ទំា្អស់ទៅកនែថុ្គពំផដនផនទំនួល 
ខថុសគតរូវ ផដលមានផច្និ្មានសំអិតសំអា្ោ៉ា្ចបាស់ោស់។

• គណៈកម្មការបគ្់របគង
្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្មានសមាសភាពសមាជិកជា្រណៈគ្រប់គ្រ្សំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ទហើយ មានអ្រ្គនាយកគ្រប់គ្រ្/គបធានគបចំាគបទទស
ជាគបធាន។ ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្បាន្្តល់ឱកាសដល់្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់របស់ធនាគារ ពិភាកសាទលើបញ្្ហ យថុទ្ធរាសស្តផដលប៉ាះពាល់ 
ដល់ចកខេថុវសិព័យ ទិសទៅយថុទ្ធរាសស្ត ការរបួរមួអាជីវកមមា និ្តផមលៃផនទករ ្តទ៍ ម្ា ះ ក៏ដូចជាផ្នទីបងា្ហ ញ្លៃូវជាយថុទ្ធរាសស្តរបស់ធនាគារ។ ្រណៈ 
កមមាការគ្រប់គ្រ្ជួបគបជថុំជាទរៀ្រាល់ផខ ទហើយកំណត់ទហតថុអ្្គគបជថុំគតរូវបានទលើកទេើ្ដល់គករុមគបរឹកសាពាណិជជាកមមាអន្តរជាតិរបស់ហហ្គរុប (Group 
International Business Council)  និ្គករុមគបរឹកសាភិបាលរបស់ធនាគារឲ្យបានគជាបជាពព័ត៌មាន។

• តួនាទីប្រតិ្រត្តិ
តួនាទីគបតិបត្តិ ្ឺរជាការទទួលខថុសគតរូវរមួរបស់គករុមគបរឹកសាភិបាល ្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់ គពមទំា្បថុ្រ្គលិកទំា្អស់របស់ធនាគារ។ ដូទចនែះមាន
ការរពំរឹ្ទថុកថ្ បថុ្រ្គលពាក់ពព័ន្ធនរឹ្ទលើកតទម្កើ្ការទគារពបទប្បញ្ញត្តិ និ្ទទួលខថុសគតរូវទលើសកមមាភាពរបស់ខលៃួន ទហើយទនទៃរឹមនរឹ្ទនះគតរូវទគារពគកម
សីលធម៌ និ្រកសាឥរោិបថឲ្យបានគតរឹមគតរូវចំទពាះរាល់ទទ្្ើរបស់ខលៃួន។

្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់របស់ធនាគារគំាគទ្រណៈគករុមគបរឹកសាភិបាល និ្្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យកនែថុ្ការគ្រប់គ្រ្់ហានិភព័យខា្ផ្នែក 
គបតិបត្តិរបស់ធនាគារ និ្ធានាឲ្យបានថ្មានកមមាវធីិគបតិបត្តិជាទស្សច និ្មានការពិនិត្យឲ្យបានទទៀ្ទាត់ទៅទលើភាពគ្រប់គគាន់ និ្គបសិទ្ធភាព 
ផនកមមាវធីិទំា្ទនះកនែថុ្ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យខា្ផ្នែកគបតិបត្តិ។ បផន្មទលើទនះទទៀត ្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់របស់ធនាគារបាបទ្្កើតឲ្យមាននូ
វតួនាទីគបតិបត្តិមួយទៅលំោប់ធនាគារ ផដលមានឯករាជ្យភាពកនែថុ្ការទធ្ើទំនាក់ទំន្ផ្ទៃ ល់ទៅ្រណកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យនិ្គករុមគបរឹកសា 
ភិបាល។     គបធានការោិលព័យគបតិបត្តិជាអនែកគតរួតគតាទលើការគ្រប់គ្រ្ទំា្អស់ទលើផ្នែកគបតិបត្តិរបស់ធនាគារ។

ទដើម្បជំីរថុញដល់ការយល់ដរ្ឹ ពីទគាលការណ៏ផណនំា និ្ចបាប់នានាផដលនំាឲ្យការគបតិបត្តបិានខាជា ប់ខជានួទនាះ ការោិលព័យផ្នែកគបតិបតិ្តក៏បានទរៀបចំនូវ
ការជួបជថុំគានែ ជាមួយគ្រប់ផ្នែកផដលពាក់ពព័ន្ធ និ្បងា្ហ ត់បទគ្ៀននូវចំណថុ ចជាចំាបាច់ផដលគតរូវបំទពញឲ្យគតរឹមគតរូវតាមចបាប់ និ្ទគាលការណ៏
ផណនំាទំា្ឡាយ។
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រចនាសម័្ន្ធប្រតិ្រត្ត ិ(ត)

• តួនាទីសវនកម្មថ្្កនែថុង
តួនាទីសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្្ឺរជាជំនួយដល់គករុមគបរឹកសាភិបាល និ្្រណៈកមមាការសវនកមមាទោយ្្តល់ឲ្យនូវឯករាជ្យភាព និ្ភាពគបាកដគបជាផនទគាលទៅ
ផដលគ្រប់គគាន់សគមាប់គបសិទ្ធភាពផនការរចនា និ្គបតិបត្តិការរបស់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារ ដំទណើ រការផនការគតរួតពិនិត្យ 
និ្ការគ្រប់គ្រ្ផដលបានអនថុវត្តកនែថុ្ធនាគារទំា្មូល។

ផ្នការសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្គតរូវបានទធ្ើទេើ្ ទោយផ្្អកតាមវធីិរាសស្តទគជើសទរ ើសហានិភព័យជាទគាលនិ្គតរូវបានអនថុមព័តទោយ្រណៈកមមាការ
សវនកមមាជាទរៀ្រាល់ឆ្នែ ំ។ របាយការណ៏សវនកមមាផដលរមួមានលទ្ធ្លសំខាន់ៗ បានោក់ទចញនូវអនថុរាសន៏ទដើម្បីការទធ្ើការផកលម្អទហើយការ
ទៃលៃើយតបរបស់្រណៈគ្រប់គ្រ្ចំទពាះអនថុរាសន៏ទំា្ទនាះ គតរូវបានទលើកយកទៅទធ្ើជាគបធានបទកនែថុ្ការគបជថុំ្រណៈគ្រប់គ្រ្ និ្្រណៈកមមាការ
សវនកមមាជាទរៀ្រាល់ផខ និ្គតីមាស្្ផដរ។

គបធានសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ទធ្ើការរាយការណ៏តាមតួនាទីទៅផ្នែកសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្របស់ Group និ្រាយការណ៏ជាលកខេណៈរដ្ឋបាលទៅនាយកគ្រប់គ្រ្ 
ទដើម្បីធានានូវឯករាជ្យភាពរបស់សវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ពី្រណៈគ្រប់គ្រ្។

្រណៈកមមាការសវនកមមាជួបគបជថុំោ៉ា្ទទៀ្ទាត់ ទដើម្បពិីភាកសាទលើ្ំរទហើញ និ្អនថុរាសន៍នានាសគមាប់ការផកលម្អ ទលើចំណថុ ចផដលបានទលើកទេើ្ 
ទោយសវនករផ្ទៃកនែថុ្ និ្សវនករឯករាជ្យ ក៏ដូចជាអាជាញា ធរនិយព័តករនានាអំពីរ្ានភាពផនគបពព័ន្ធផ្ទៃកនែថុ្របស់ធនាគារ។ កំណត់ទហតថុអ្្គគបជថុំរបស់ 
្រណៈកមមាការសវនកមមាគតរូវបានទលើកទេើ្ ដល់គករុមគបរឹកសាភិបាលឲ្យបានគជាបផដលរាល់ការទលើកទេើ្ របស់្រណៈកមមាការសវនកមមាគតរូ វបានជគមាប 
ដល់គករុមគបរឹកសាភិបាលនីមួយៗទោយគបធាន្រណៈកមមាការសវនកមមា។
 
សកមមាភាពលម្អិតរបស់្រណៈកមមាការសវនកមមា គតរូវបានទរៀបរាប់ទៅកនែថុ្របាយការណ៍របស់្រណៈកមមាការសវនកមមាកនែថុ្ឧបសម្ព័ន្ធ  ។

• ជំដលះ្លប្រដោជន៍
ធនាគារបានទរៀបចំការផប្ផចកតួនាទី និ្ការបងា្ក រជំទោះ្លគបទោជន៏ោ៉ា ្មានគបសិទ្ធភាពតាមរយៈការគតរួតពិនិត្យ និ្ការទ្ទៃៀ្ផ្ទៃ ត់
ទេើ្វញិ នូវសកមមាភាពនានា ទោយឯករាជ្យទដើម្បីបងា្ក រកថុំឲ្យមានកំហថុសៃ្គ្ទោយអទចតនា ការៃទបាក និ្ការបំពានទ្្ស្ៗ។

• ការប្រឆំងការសម្នាតបរាក់ និងហិរញ្ញ្រនាបទានដភរវកម្ម
កមមាវធីិការគបឆំ្្នរឹ្ការសមា្អ តគបាក់ និ្ហិរញ្ញប្បទានទភរវកមមា គតរូវបានគតរួតពិនិត្យទេើ្វញិជាបន្តបនាទៃ ប់ និ្ទធ្ើបចចាថុប្បននែកមមាទដើម្បីទគារពទៅតាម
បទបញ្ញត្តិនានា ក៏ដូចជាទដើម្បគីបឆំ្្នរឹ្ការសមា្អ តគបាក់ និ្ហិរញ្ញប្បទានទភវរកមមា។ គ្រប់បថុ្រ្គលិកទំា្អស់គតរូវបានរពំរឹ្ថ្នរឹ្បំទពញតួនាទីរបស់ 
ខលៃួនទោយគបកាន់ខាជា ប់នូវគកមសីលធម៌និ្វជិាជា ជីវៈខ្ស់  អនថុទោមទៅតាមកមមាវធីិគបឆំ្្នរឹ្ការសមា្អ តគបាក់ និ្ហិរញ្ញប្បទានទភរវកមមា និ្ទដើម្បី
ឲ្យមានការគបរុ្គបយព័តនែកនែថុ្ការពារកថុំឲ្យធនាគារគតរូវបានទ្រទគបើគបាស់ទដើម្បីសមា្អ តគបាក់ ឬ្្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សកមមាភាពទលមាើសចបាប់នានារមួ
មានហិរញ្ញប្បទានទភវរកមមាជាទដើម។

្រណៈគករុមគបរឹកសាភិបាលមានជំទនឿថ្  គបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្របស់ធនាគារមានលកខេណៈគ្រប់គគាន់ និ្មានគបសិទ្ធភាព ទោយពថុំមានបញ្្ហ ទចាទ 
ោមួយ្ួររឲ្យកត់សមា្គ ល់ ទៅកនែថុ្កំេថុ្ទពលគតរួតពិនិត្យទនះទេើយ។
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សកម្មភាពរ្រស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុេងារសវនកម្មថ្្កនែថុង (ត) 
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ

សកម្មភាពរ្រស់គណៈកម្មការសវនកម្ម
ការជួបគបជថុំ្រណៈកមមាការសវនកមមាមានចំនួន 4 ទលើក ផដលគតរូវបានទរៀបចំទេើ្កនែថុ្ ការយិបរទិចឆេទ 31 ធនែូ 2016។ សមាជិករបស់្រណៈកមមាការ និ្វត្តមាន
កនែថុ្ការចូលរមួគបជថុំកនែថុ្ ការយិបរទិចឆេទមានដូចខា្ទគកាម៖

សមជិករ្រស់គណៈកម្មការសវនកម្ម វត្តមនកនែថុងការចូលរួមប្រជំុ

1. Chulapong Yukate

     (គបធាន្រណៈកមមាការ/អភិបាលឯករាជ្យ និ្ជាអភិបាលមិនគបតិបត្តិ)
4/4 (100%)

2. Foo San Kan

     (សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និ្ជាអភិបាលមិនគបតិបត្តិ) ោផល្ពីដំផណ្នាផថ្ងទី20 ផខធនែូ ឆ្នែ ំ2016
4/4 (100%)

3. Leong Yengkit

     (សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និ្ជាអភិបាលមិនគបតិបត្តិ) ោផល្ពីដំផណ្នាផថ្ងទី20 ផខធនែូ ឆ្នែ ំ2016
4/4 (100%)

4. Ong Seng Pheow

     (សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និ្ជាអភិបាលមិនគបតិបត្តិ) ោផល្ពីដំផណ្នាផថ្ងទីផថ្ងទី20 ផខធនែូ ឆ្នែ ំ2016
N/A

5. Encik Abdul Aziz Peru Mohamed

     (សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និ្ជាអភិបាលមិនគបតិបត្តិ) ោផល្ពីដំផណ្នាផថ្ងទីផថ្ងទី20 ផខធនែូ ឆ្នែ ំ2016
N/A

កំនត់ចំោំៈ
សកមមាភាពសំខាន់ៗរបស់្រណៈកមមាការសវនកមមាកនែថុ្ការយិបរទិចឆេទគតរូវបានសទ្ខេបដូចខា្ទគកាម៖

• គតរួតពិនិត្យទេើ្ វញិទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគបចំាគតីមាស ផដលមិនគតរូវបានទធ្ើសវនកមមា និ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគបចំាឆ្នែ  ំផដលបានទធ្ើសវនកមមារចួ
រាល់របស់ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ លីមីធីត មថុនទពលអនថុមព័តទោយគករុមគបរឹកសាភិបាល។

• គតរួតពិនិត្យទេើ្ វញិទលើផ្នការសវនកមមារបស់សវនករខា្ទគរៅ យថុទ្ធរាសស្តផនការទធ្ើ សវនកមមា ការថលៃរឹ្ផថល្ៃ ហានិភព័យ និ្ផដនកំណត់ផនការទធ្ើសវនកមមា
សំរាប់ការយិបរទិចឆេទ ហិរញ្ញវត្ថុគបចំាឆ្នែ ។ំ

• គតរួតពិនិត្យទេើ្ វញិជាមួយសវនករខា្ទគរៅ អំពីលទ្្ធ លពីការទធ្ើសវនកមមាគបចំាឆ្នែ  ំ និ្របាយការណ៍្រណៈកមមាការសវនកមមា រមួទំា្ការទៃលៃើយតបរបស់
្រណៈគ្រប់គ្រ្ទៅនរឹ្ ្ំរទហើញ និ្អនថុរាសន៍ទលើកទេើ្ ទោយសវនករខា្ទគរៅ។

• គតរួតពិនិត្យទេើ្ វញិទៅទលើទសវាកមមានានា ទគរៅពីទសវាសវនកមមាផដល្្តល់ទោយសវនករ ខា្ទគរៅ និ្ការពិចារោទលើផថលៃឈនែួលទសវាកមមាផដលពាក់ពព័ន្ធ 
ទដើម្បឲី្យគបាកដថ្ផថលៃឈនែួល ទសវាកមមាផដលបាន កំណត់ស្តិកនែថុ្ទគាលនទោបាយរបស់ធនាគារ។

• វាយតផមលៃការបំទពញការងាររបស់សវនករខា្ទគរៅ ទហើយ្្តល់អនថុរាសន៍សំខាន់ៗជូន គករុមគបរឹកសាភិបាល ទដើម្ីបពិចារោកនែថ្ុ ការផត្តំា្សវនករខា្ទគរៅ 
និ្ផថលៃឈនែួលទសវា សវនកមមា។

• គតរួតពិនិត្យទេើ្ វញិ និ្អនថុមព័តទលើផ្នការគបចំាឆ្នែ រំបស់សវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ ទដើម្ីបធានា ទលើភាព គ្រប់គគាន់ផនផដនកំណត់ និ្វរិាលភាពកនែថុ្ការទធ្ើសវនកមមា 
គពមទំា្តគមរូវការ សវនករផ ទ្ៃកនែថុ្។
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កំនត់ចំោំៈ  (ត)

• គតរួតពិនិត្យទលើរបាយការណ៍សវនកមមាផ ទ្ៃកនែថុ្ អនថុរាសន៍របស់សវនករផ្ទៃកនែថុ្ និ្ការ ទៃលៃើយតបរបស់្រណៈគ្រប់គ្រ្ ក៏ដូចជាសកមមាភាពនានា ផដលគតរូវ 
អនថុវត្តទដើម្បផីកលំអគបពព័ន្ធ គតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្ និ្នីតិវធីិ គពមទំា្រ្ានភាពផនការបញចា ប់ផ្នការគបចំាឆ្នែ ំរបស់សវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្។

• គតរួតពិនិត្យទេើ្ វញិទលើគបតិបត្តិការរបស់ភា្ីរពាក់ពព័ន្ធ ផដលបានទធ្ើទេើ្ កនែថុ្ធនាគារ។

• ោក់ជូននូវរបាយការណ៍គបជថុំ្រណៈកមមាការសវនកមមា ដល់គករុមគបរឹកសាភិបាលទដើម្បីឲ្យបាន គជាប និ្សំរាប់ការផណនំាបផន្មពីគករុមគបរឹកសាភិបាលកនែថុ្
 ករណីចំាបាច់។

សមាជិក្រណៈកមមាការសវនកមមា បានចូលរមួវ្រ្គបណ្តថុ ះបោ្ត ល សននែិសិទ និ្សិកាខេ រាោ កនែថុ្អំេថ្ុ  ការយិបរទិចឆេទឆ្នែ  ំ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

មុេងារសវនកម្មថ្្កនែថុង
ធនាគារបានបទ្្កើតទេើ្នូវនាយកោ្ឋ នសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ផដលគបតិបត្តិតាម Internal Audit Charter ទហើយរាយការណ៍ជូន្រណៈកមមាការសវនកមមា។ 
តួនាទីចំប្របស់សវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ ្ឺរជួយ្រណៈកមមាការសវនកមមាកនែថុ្ការបំទពញតួនាទី និ្ភារកិចចា តាមរយៈការគតរួតពិនិត្យទេើ្វញិទោយឯករាជ្យ 
និ្រាយការណ៍ពីភាពគ្រប់គគាន់ និ្គបសិទ្ធភាពផនការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ការគតរួត-ពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្ និ្ដំទណើ រការអភិបាលកិចចា។

្រណៈកមមាការអនថុមព័តទលើផ្នការគបចំាឆ្នែ ំរបស់សវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ ទៅទរៀ្រាល់ទដើមការយិបរទិចឆេទ នីមួយៗ។ សវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្បានផ្្អកទលើការថលៃរឹ្ផថលៃ្
ហានិភព័យ ទដើម្បីជាមូលោ្ឋ នកនែថុ្ការទរៀបចំ ផ្នការ និ្ការទធ្ើ សវនកមមា ផដលស្សបគានែ ទៅនរឹ្រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារកនែថុ្ការទរៀបចំ ការអនថុវត្តន៍ 
និ្ការតាមោន គបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្។

ទៅចថុ្បញចា ប់ផនការទធ្ើសវនកមមា សវនករផ្ទៃកនែថុ្ បានតាមោនោ៉ា្ស្ិតរ្ាញនូវវឌ្ឍនៈភាព ផនការអនថុវត្តន៍អនថុរាសន៍ ទដើម្បីធានាថ្រាល់ហានិភព័យធំៗ 
និ្ការគតរួតពិនិត្យ ផដលគតរូវទផ្្ត ត ោ៉ា្យកចិត្តទថុកោក់គតរូវបានអនថុវត្តទោយ្រណៈគ្រប់គ្រ្។ រាល់របាយការណ៍សវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ ស្តីពីលទ្ធ្លការងារ 
ផដលបានទធ្ើសវនកមមារចួ រមួជាមួយអនថុរាសន៍ និ្វឌ្ឍនៈភាពផន ការអនថុវត្តន៍ គតរូវបានរាយការណ៍ជូន ្រណៈគ្រប់គ្រ្ និ្្រណៈកមមាការសវនកមមា។

សវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្បានសហការជាមួយសវនករខា្ទគរៅ ទដើម្បីទោះស្រាយរាល់បញ្្ហ ទលើការ គតរួតពិនិត្យ ផដលបានទលើកទេើ្ទោយសវនករខា្ទគរៅទដើម្បី
ទធ្ើឲ្យគបាកដថ្ រាល់បញ្្ហ ផដល បានរាយការណ៍គតរូវ បានអនថុវត្តទោយ្រណៈគ្រប់គ្រ្។
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បក្រេ័ណ្ឌរ្រស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

សមជិករ្រស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

1. សមាជិកភាព

 ក) សមាជិករបស់្រណៈកមមាការសវនកមមា គតរូវផតផត្តំា្ទោយគករុមគបរឹកសាភិបាល កនែថុ្ចំទោមគករុមគបរឹកសាភិបាលរបស់ធនាគារ។

 ខ) សមាជិករបស់្រណៈកមមាការសវនកមមា គតរូវមានសមាជិកោ៉ា្តិចបំ ថ្ុត បី(3) នាក់។

2. គបធាន្រណៈកមមាការសវនកមមា

ក) សមាជិកទំា្អស់របស់្រណៈកមមាការសវនកមមា នរឹ្ទធ្ើការទបាះទឆ្នែ តទគជើសតំា្ គបធាន្រណៈកមមាការកនែថុ្ចំទោមសមាជិក្រណៈកមមា 
 ការសវនកមមា។

ខ) ្រណៈកមមាការគតរូវដរឹកនំាទោយគបធាន្រណៈកមមាការសវនកមមា។

រចនាសម័្ន្ធថនការរាយការណ៍
្រណៈកមមាការសវនកមមារាយការណ៍ជូនគករុមគបរឹកសាភិបាល ទហើយរបាយការណ៍សវនកមមា នរ្ឹ គតរូវ ទលើកទេើ្  កនែថ្ុ អ្្គគបជថុគំករុម្រណៈកមមាការសវនកមមា (Group 
Audit Committee) ផដលជាផ្នែកមួយ តគមរូវទោយធនាគារទម។

តួនាទី និង ភារកិច្ច

1. ភាពគតរឹមគតរូវ និ្តមាលៃ ភាពផនការរាយការណ៍
្រណៈកមមាការសវនកមមា គតរូវធានាថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផដលទបាះ្សាយជា រាធារណៈ គបកបទោយភាពគតរឹមគតរូវនិ្មានតមាលៃ ភាពទហើយ 
ទាន់ទពលទវោ។

2. គបសិទ្ធិភាពសវនកមមាផ ទ្ៃកនែថុ្

ក) គតរួតពិនិត្យទៅទលើមថុខងាររបស់នាយកោ្ឋ នសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ និ្ទធ្ើឲ្យគបាកដ ទលើការទគារព តាមចបាប់ និ្បទបញ្ញត្តិផដលពាក់ពព័ន្ធ
 ផដលទចញទោយអាជាញា ធរ។

ខ) គតរួតពិនិត្យទេើ្វញិ ទលើភាពគ្រប់គគាន់ផនផដនកំណត់ផនការទធ្ើសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ សមត្ភាព និ្ចំនួនបថុ្រ្គលិករបស់នាយកោ្ឋ ន
 សវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ និ្សិទិ្ធកនែថុ្ការ ទពញការងាររបស់ នាយកោ្ឋ នសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្។

្រ) គតរួតពិនិត្យទេើ្វញិទលើនីតិវធីិសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ ្ំរទហើញផដលទលើកទេើ្ទោយ សវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ និ្អនថុរាសន៍ ្្តល់ជូន
 ្រណៈគ្រប់គ្រ្កនែថុ្ការអនថុវត្តន៍។

�) ផត្តំា្ ទរៀបចំអត្គបទោជន៍ វាយតផមលៃទលើការបំទពញការងារ និ្សទគមចចិត្តកនែថុ្ ការផ្លៃ ស់ប្តូរ របឺញ្ឈប់គបធានសវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្របស់
 ធនាគារ។

3. ការគតរួតពិនិត្យផ ទ្ៃកនែថុ្
គតរួតពិនិត្យទេើ្វញិទៅទលើគបសិទ្ធិភាពផនការគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្ និ្ដំទណើ រការផន ការគ្រប់គ្រ្់ហានិភព័យ។

សកម្មភាពរ្រស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុេងារសវនកម្មថ្្កនែថុង (ត) 
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ



ទំពព័រ: 195ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

តួនាទី និង ភារកិច្ច (ត)

4. សវនកមមាខា្ទគរៅ

ក) ្្តល់អនថុរាសន៍កនែថុ្ការផត្តំា្សវនកមមាខា្ទគរៅ សំរាប់អនថុមព័តទោយគករុមគបរឹកសាភិបាល។

ខ) ្្តល់អនថុរាសន៍កនែថុ្ការផ្លៃ ស់ប្តូរសវនកមមាខា្ទគរៅ ទដើម្បីអនថុមព័តទោយគករុមគបរឹកសាភិបាល។
្រ) វាយតផមលៃទលើទគាលទៅសកមមាភាព ផដលបានអនថុវត្ត និ្ឯករាជ្យភាពរបស់សវនករ ខា្ទគរៅ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការគតរួតពិនិត្យ
 ទេើ្វញិ និ្ការថលៃរឹ្ផថលៃ្ ទំនាក់ទំន្រវា្សវនករខា្ទគរៅជាមួយធនាគារ រអឺ្្គភាពដផទទទៀត)។

�) គតរួតពិនិត្យទេើ្វញិជាមួយសវនករខា្ទគរៅ ទៅទលើផដនកំណត់ និ្ផ្នការ សវនកមមា រមួបញចាូ លទំា្ការផ្លៃ ស់ប្តូរផដនកំណត់របស់ 
 ផ្នការសវនកមមា។

្) គតរួតពិនិត្យទេើ្វញិជាមួយសវនករខា្ទគរៅ ទៅទលើការវាយតផមលៃគបពព័ន្ធគតរួត ពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្ និ្របាយការណ៍សវនករ។

ច) គតរួតពិនិត្យទលើរបាយការណ៍អនថុរាសន៍ ផដល្្តល់ទោយសវនករខា្ទគរៅ និ្ការទៃលៃើយ តបរបស់្រណៈគ្រប់គ្រ្។

ៃ) គតរួតពិនិត្យទេើ្ វញិោ៉ា្ទទៀ្ទាត់ទៅទលើបញ្្ហ ផដលបានទលើកទេើ្  និ្ទធ្ើឲ្យ គបាកដថ្ រាល់្ំរទហើញគតរូវបានគ្រប់គ្រ្ និ្ផកតគមរូវទោយ
 សមស្សប ទាន់ទពលទវោ។

ជ) គតរួតពិនិត្យទេើ្វញិនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មថុនទពលអនថុវត្តទោយគករុមគបរឹកសាភិបាល ទោយទផ្្ត តទៅទលើ៖

  1. ការផ្លៃ ស់ប្តូរ រកឺារអនថុវត្តន៍ ទៅទលើទគាលនទោបាយ្រណទនយ្យសំខាន់ៗ

  2. គពរឹត្តិការណ៍ផដលខថុសគបគកតីទហើយមានលកខេណៈជារារវ ព័ន្ត

  3. ការទគារពតាមស្្ត ់ោរ្រណទនយ្យ និ្បទបញ្ញត្តិទ្្ស្ៗ។

ឈ) ការទំនាក់ទំន ទ្ោយផ្ទៃ ល់ជាមួយនរ្ឹ សវនកមមាខា ទ្គរៅ និ្មានសិទ្ធជួិបជាមួយ សវនកមមាខា ទ្គរៅ ទោយមិនចំាបាច់មានវត្តមានពី្រណៈគ្រប់គ្រ្ 
 ោ៉ា្តិចមួយឆ្នែ ំ ម្ត្។

ញ) គតរួតពិនិត្យទេើ្វញិទលើលិខិតោផល្របស់សវនកមមាខា្ទគរៅ។

ដ) អនថុមព័តនូវទសវាកមមានានាផដលមិនពាក់ពព័ន្ធនរឹ្ទសវាសវនកមមា ផដល្្គត់្្គ្់ទោយ សវនករខា្ទគរៅ។

ឋ) ធានាឲ្យមានការគតរួតពិនិត្យគតរឹមគតរូវ ទដើម្បីឲ្យគបាកដថ្ការ្្គត់្្គ្់ទសវាកមមានានា ទគរៅពីទសវាសវនកមមាមិនប៉ាះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាព  
 របស់សវនករខា្ទគរៅ។
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តួនាទី និង ភារកិច្ច (ត)

5. គបតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ
ការពិនិត្យទេើ្វញិនូវគបតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ និ្ទំនាស់្លគបទោជន៍ផដលនរឹ្ អាចទកើតទេើ្ទៅកនែថុ្ធនាគារ រមួបញចាូ លទំា្គបតិបត្តិ
ការទ្្ស្ៗ នីតិវធីិ រគឺកមសីលធម៌ ទហើយទចាទសំនួរទាក់ទ្នរឹ្ភាពទរាមា ះគត្់របស់្រណៈគ្រប់គ្រ្។

ដសចក្តីអនុម័ត
្រណៈកមមាការសវនកមមាមានទសចក្តីអនថុមព័តដូចខា្ទគកាម៖

ក) មានធនធានគ្រប់គគាន់តាមតគមរូវការទដើម្បីអនថុវត្តភារកិចចារបស់ខលៃួន។

ខ) មានសិទិ្ធទពញទលញ និ្មិនមានការហាមគបាម កនែថុ្ការទទួលយកនូវពព័ត៌មានជាចំាបាច់ ទដើម្បីបំទពញភារកិចចារបស់ខលៃួន។

្រ) មានសិទ្ធិទធ្ើការទស៊ើបអទ្្កតរាល់ទទ្្ើសកមមាភាពនានា ផដលស្ិតទៅកនែថុ្គកបខព័ណ្្រណៈ កមមាការសវនកមមា។

�) មានការអនថុមព័តកនែថុ្ការបទ្្កើត្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្/អនថុ្រណៈកមមាការកនែថុ្ករណីចំាបាច់។

្) មានការអនថុមព័តកនែថុ្ការទ្ទៃរទំនួលខថុសគតរូវទ្្ស្ៗទៅកាន់នរោមានែ ក់ រ្ឺរណៈកមមាការ ោមួយកនែថុ្ករណីផដលចំាបាច់។

ច) មានសិទិ្ធកនែថុ្ការទទួលយកនូវវជិាជា ជីវៈ និ្ការផណនំាឯករាជ្យទ្្ស្ៗ។

ៃ) មានសិទិ្ធទកាះគបជថុំជាមួយសវនករខា្ទគរៅ សវនករផ្ទៃកនែថុ្ រទំឺា្ពីរ ទោយមិនរាប់បញចាូ ល នូវវត្តមានគករុមគបរឹកសាភិបាលទ្្ស្ៗ និ្បថុ្រ្គលិករបស់
 ធនាគារ និ្ផ្នែកពាក់ពព័ន្ធ ខា្ទគរៅទ្្ស្ៗកនែថុ្ករណីចំាបាច់។

ប្រជុំ និងកំណត់បតា

ក) ្រណៈកមមាការនរឹ្គតរូវគបជថុំគបចំាគតីមាស រទឺៅកនែថុ្ករណីចំាបាច់ ទហើយកិចចាគបជថុំមិនគតរូវ តិចជា្ បួន(4) ដ្ កនែថុ្1ឆ្នែ ំ។

ខ) កូរ ៉ាថុមផនកិចចាគបជថុំគតរូវមានោ៉ា្ទហាចោស់ ពីរ(2) នាក់ រ ឺ50% ផនសមាជិកទំា្អស់ រ ឺទគចើនជា្ទនះ។

្រ) ្រណៈកមមាការអាចទកាះគបជថុំទៅកនែថុ្គពះរាជាោចគកកម្ថុជា រ ឺគបទទសទ្្ស្ៗ។

�) ្រណៈកមមាការគតរូវបានអនថុញ្្ញ ត្្ផដរនូវការអនថុវត្តន៍ទសចក្តីសទគមច តាមរយៈរារាចរណ៍ផណនំា។

្) នាយកផ្នែកនីមួយៗ ្រណៈគ្រប់គ្រ្ផដលពាក់ពព័ន្ធគតរូវបានអទញជា ើញឲ្យចូលរមួកិចចាគបជថុ ំជាមួយ្រណៈកមមាការទនះ (រផឺ្នែកទ្្ស្ទទៀតកនែថ្ុ ករណីចំាបាច់)។

ច) ្រណៈកមមាការអាចពនយាទពលគបជថុំ រអឺាចទកាះគបជថុំជាធមមាតាវញិ ទៅករណីចំាបាច់ តាមរយៈការសនទៃនាទោយទគបើគបាស់បទចចាកវទិយាទហើយអាច 
 ឲ្យអនែកចូលរមួគបជថុំរា្ត ប់ លឺបាន។ សមាជិកចូលរមួ កនែថុ្អ្្គគបជថុំនរឹ្គតរូវរាប់ជាកូរ ៉ាថុម។ រាល់ទសចក្តីសទគមចផដល យល់គពមទោយ សមាជិកទៅកនែថុ្
 អ្្គគបជថុំគបទភទទនះនរឹ្គតរូវមានសថុពលភាពដូចគានែ នរឹ្ ទសចក្តីសទគមចកនែថុ្អ្្គគបជថុំធមមាតាផដរ។

ៃ) ទសចក្តីសទគមច សំទណើ  និ្បញ្្ហ ទ្្ស្ៗ គតរូវោក់ជូនៃលៃ្ការយល់គពមទៅទរៀ្រាល់ទពល គបជថុំ្រណៈកមមាការ ទហើយការអនថុមព័តគតរូវយកតាមមតិ
 ភា្រទគចើនផនវត្តមានសមាជិក ទំា្អស់។

ជ) គបធាន្រណៈកមមាការ នរឹ្គតរូវផត្តំា្នរោមានែ ក់ជាទលខា និ្កត់គតានូវកិចចាគបជថុំផដលបានគបគពរឹត្តទៅ។

សកម្មភាពរ្រស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុេងារសវនកម្មថ្្កនែថុង (ត) 
ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ



ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

�រអនុវត�ន៍��កប�យនិរន�រ�ព
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200 តារាងតុលនាយការ

201 ររាយការណ៍លទ្្ធ ល

202 ររាយការណ៍្រផបម្របមរួលមូលធន

203 ររាយការណ៍លំហូររាច់បរាក់

204 - 250  កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

មតិកា



ទំពព័រ: 200 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

កំណត់
សម្នាល់

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

បទពនាយសកម្ម

រាច់គបាក់កនែថុ្ផដ 6,256,945 25,259,287 3,805,590 15,412,640

សមតថុល្យទៅធនាគារកោ្ត ល 4 146,491,301 591,385,382 112,359,292 455,055,133

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារនិ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ 5 115,751,265 467,287,857 90,495,806 366,508,014

ឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជន 6 347,575,673 1,403,162,992 338,622,585 1,371,421,469

គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗ 7 2,931,117 11,832,919 15,241,270 61,727,142

ពន្ធពនយារគទព្យសកមមា 20(ក) 637,890 2,575,162 151,520 613,656

គទព្យសកមមាអរបីូ 8 295,308 1,192,158 353,150 1,430,258

គទព្យសម្បត្តិ និ្បរកិាខេ រ 9 2,955,017 11,929,404 2,914,540 11,803,887

បទពនាយសកម្មសរុ្រ 622,894,516 2,514,625,161 563,943,753 2,283,972,199

្ំរណុល និងមូលធន

្ំរណុល

គបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ 10 231,367,484 934,030,533 262,539,327 1,063,284,274

គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន 11 297,271,520 1,200,085,126 216,199,505 875,607,995

ពន្ធទលើគបាក់ចំទណញកនែថុ្ឆ្នែ ំ 20(ខ) 1,610,398 6,501,177 1,722,942 6,977,915

បំណថុ លទ្្ស្ៗ 12 8,198,445 33,097,122 5,732,717 23,217,504

្ំរណុលសរុ្រ 538,447,847 2,173,713,958 486,194,491 1,969,087,688

មូលធន

ទដើមទថុន 13 67,000,000 270,479,000 67,000,000 271,350,000

ចំទណញរកសាទថុក 17,446,669 70,432,203 10,749,262 43,534,511

មូលធនសរុ្រ 84,446,669 340,911,203 77,749,262 314,884,511

្ំរណុល និងមូលធនសរុ្រ 622,894,516 2,514,625,161 563,943,753 2,283,972,199

កំណត់សមា្គ ល់ផដលភាជា ប់មកជាមួយ ពីទំពព័រទី 204 ដល់ទំពព័រទី 250 ្ឺរជាផ្នែកផនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនះ។ 

តារាងតុលនាយការ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 201ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

កំណត់
សម្នាល់

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ចំណូលការគបាក់ 14  32,740,161  132,172,030 24,494,670 99,203,414

ចំោយការគបាក់ 15 (14,548,943) (58,734,083) (9,799,719) (39,688,862)

ចំណូលការបរាក់សុទ្ធ  18,191,218  73,437,947 14,694,951 59,514,552

ចំណូលផថលៃឈនែួល និ្កផគមទជើ្រារ 16  2,561,002  10,338,765 2,994,301 12,126,919

ចំោយផថលៃឈនែួល និ្កផគមទជើ្រារ (7,811) (31,533) (16,316) (66,080)

ចំណូលថ ល្ៃឈនែនួល និងកថបមដជើងរារសុទ្ធ  2,553,191  10,307,232 2,977,985 12,060,839

ចំណូលគបតិបត្តិការទ្្ស្ៗ  183,267  739,849 151,750 614,588

ចំណូលប្រតិ្រត្តកិារសរុ្រ  20,927,676  84,485,208 17,824,686 72,189,979

ចំោយបថុ្រ្គលិក 17 (3,376,220) (13,629,800) (3,448,087) (13,964,752)

ចំោយរលំស់គទព្យសម្បត្តិ និ្បរកិាខេ រ និ្រលំស់គទព្យសកមមាអរបីូ 18 (1,035,209) (4,179,139) (1,044,770) (4,231,319)

ចំោយទូទៅ និ្ចំោយគបតិបត្តិការ 19 (3,012,420) (12,161,140) (2,500,055) (10,125,223)

ចំដណញមុនកាត់កងសំវិធានធនឥណទានរាត់្រង់  13,503,827  54,514,949 10,831,774 43,868,685

សំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់ 6 (5,078,809) (20,503,152) (2,823,668) (11,435,855)

ចំដណញមុន្រង់ពន្ធដលើបរាក់ចំដណញ  8,425,018  34,011,797 8,008,106 32,432,830

ចំោយពន្ធទលើគបាក់ចំទណញ 20(្រ) (1,727,611) (6,974,365) (2,137,283) (8,655,996)

ចំដណញកនែថុងឆ្នាំ  6,697,407  27,037,432 5,870,823 23,776,834

ផ្រងផចកដៅឲនាយបកុមហុ៊នដមរ្រស់ ធនាគរ  6,697,407  27,037,432 5,870,823 23,776,834

កំណត់សមា្គ ល់ផដលភាជា ប់មកជាមួយ ពីទំពព័រទី 204 ដល់ទំពព័រទី 250 ្ឺរជាផ្នែកផនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនះ។ 

 ររាយការណ៍លទ្្ធ ល
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 202 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

ផ្រងផចកដៅឲនាយបកុមហ៊ុនដមរ្រស់ធនាគរ

ដ�ើមទុន
ចំដណញ
រកនាសាទុក សរុ្រ

�ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី01 ផខមករា ឆ្នែ 2ំ015 52,000,000 4,878,439 56,878,439

ការបទ្្កើនទដើមទថុន 15,000,000 - 15,000,000

ចំទណញកនែថុ្ឆ្នែ ំ - 5,870,823 5,870,823

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ015 67,000,000 10,749,262 77,749,262

សមមូលនរឹ្ពាន់ទរៀល  271,350,000 43,534,511 314,884,511

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី01 ផខមករា ឆ្នែ 2ំ016 67,000,000 10,749,262 77,749,262

ចំទណញកនែថុ្ឆ្នែ ំ - 6,697,407 6,697,407

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016 67,000,000 17,446,669 84,446,669

សមមូលនរឹ្ពាន់ទរៀល  270,479,000 70,432,203 340,911,203

កំណត់សមា្គ ល់ផដលភាជា ប់មកជាមួយ ពីទំពព័រទី 204 ដល់ទំពព័រទី 250 ្ឺរជាផ្នែកផនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនះ។ 

ររាយការណ៍្រផបម្របមរួលមូលធន
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 203ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

កំណត់
សម្នាល់

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

លំហូររាច់បរាក់ពីសកម្មភាពប្រតិ្រត្តកិារ

រាច់គបាក់បានពីគបតិបត្តិការ 21 12,055,482  48,667,981 57,532,844 233,008,018 

ការគបាក់បានទទួល 32,906,597  132,843,932 24,494,670 99,203,414 

ការគបាក់បានប្់ (13,854,444) (55,930,390) (9,799,719) (39,688,862)

ពន្ធទលើគបាក់ចំទណញបានប្់ (2,326,525) (9,392,181) (1,962,504) (7,948,141)

រាច់គបាក់បានពីសកមមាភាពគបតិបត្តិការ 28,781,110  116,189,342 70,265,291 284,574,429 

លំហូររាច់បរាក់ពីសកម្មភាពវិនិដោគ

ការទិញ៖

-  គទព្យសកមមាអរបីូ 8 (45,935) (185,440) (137,108) (555,287)

- គទព្យសម្បត្តិ និ្បរកិាខេ រ 9 (979,745) (3,955,231) (657,320) (2,662,146)

វនិិទោ្រកនែថុ្គករុមហ៊ថុនបថុគតសម្ព័ន្ធ  12,500,000  50,462,500 - -

រាច់គបាក់បានមកពីការលក់គទព្យសម្បត្តិ និ្បរកិាខេ រ  14,800  59,748 23,473 95,066

រាច់គបាក់សថុទ្ធបានពី/(បានទគបើកនែថុ្)សកមមាភាពវនិិទោ្រ  11,489,120  46,381,577 (770,955) (3,122,367)

លំហូររាច់បរាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញ្រនាបទាន

រាច់គបាក់បានពីការបទ្្កើនទដើមទថុន - - 15,000,000 60,750,000

រាច់គបាក់សថុទ្ធបានពីសកមមាភាពហិរញ្ញប្បទាន - - 15,000,000 60,750,000

កំដណើនកនែថុងរាច់បរាក់ និងរាច់បរាក់សមមូលសុទ្ធ 40,270,230 162,570,919 84,494,336 342,202,062

រាច់គបាក់ និ្រាច់គបាក់សមមូលទដើមឆ្នែ ំ 125,175,701 506,961,590  40,681,365  165,776,562 

លទម្អៀ្ពីការប្តូររបិូយបព័ណ្ណ - (1,627,286)  - (1,017,034) 

រាច់បរាក់ និងរាច់បរាក់សមមូលចុងឆ្នាំ 22 165,445,931 667,905,223  125,175,701  506,961,590  

កំណត់សមា្គ ល់ផដលភាជា ប់មកជាមួយ ពីទំពព័រទី 204 ដល់ទំពព័រទី 250 ្ឺរជាផ្នែកផនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនះ។ 

ររាយការណ៍លំហូររាច់បរាក់
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 204 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

1. ព័ត៌មនទូទៅ

ធនាគារ អ ទអច បី៊ ឥណ្តូ ផៃោ (ទៅកាត់ថ្ “ធនាគារ”) បានបទ្្កើតទេើ្ទៅផថ្ងទី09 ផខកក្កោ ឆ្នែ ំ2008 ទោយបានចថុះបញជា ីទៅគកសួ្ពាណិជជាកមមា 

ទហើយធនាគារជាតិផនកម្ថុជា (ទៅកាត់ថ្ “ធនាគារកោ្ត ល”) បាន្្តល់ជូនអាជាញា បព័ណ្ណទដើម្បីទធ្ើគបតិបត្តិការធនាគារទៅផថ្ងទី03 ផខតថុោ ឆ្នែ ំ2008។ 

ធនាគារ្ឺរជាគករុមហ៊ថុនបថុគតសម្ព័ន្ធផដលគតរូវបានកាន់កាប់ទំា្ស្សរុ្ទោយធនាគារ RHB Bank Berhad ជាគករុមហ៊ថុនទទួលខថុសគតរូវមានកគមិត 

បាន ចថុះបញជា ីពាណិជជាកមមាទៅគបទទសមា៉ា ទេសថុី និ្គករុមហ៊ថុនទមធំចថុ្ទគកាយរបស់គករុមហ៊ថុន RHB Banking Group ស្សបទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ 

គករុមហ៊ថុនរមួ ផដលមានគបសិទ្ធភាពចាប់ពីផថ្ងទី13 ផខមិថថុនា ឆ្នែ ំ2016។

ធនាគារទធ្ើសកមមាភាពចម្ប្កនែថុ្ការ្្តល់ទសវាធនាគារពាណិជជាជាទគចើនគបទភទ ទៅកម្ថុជា។ 

ការោិលព័យចថុះបញជា រីបស់ធនាគារមានទីតំា្ស្តិទៅ អគារទលខ 263 វថីិគពះអ្្គឌួ  ្្ លៃវូគពះអ្្គឌួ្ជាន់ផ្ទៃ ល់ដីរាជធានីភនែទំពញ គពះរាជាោចគកកម្ថុជា។  

ធនាគារមានរាខាទំា្អស់ចំនួន12រាខាទៅរាជធានីភនែំទពញ និ្បោ្ត ទខត្តនានា។  រាខាទៅរាជធានីភនែំទពញមានទីតំា្ស្ិតទៅអគារ

ការោិលព័យកោ្ត ល អគារសថុីធីម៉ាលអូឡាំពិក សទៃរឹ្មានជព័យ កបាលថនែល់ ទពទ្យទោកស្្ឃ ទួលទគាក ទ៉៉ាទសទថុ្ និ្បរឹ្ទក្ក្ 

ទហើយរាខាទៅតាមបោ្ត ទខត្តមានដូចជា ទខត្តបាត់ដំប្ ទខត្តកំព្់ចាម ទខត្តទសៀមរាប និ្ទខត្តគពះសីហនថុ។

គករុមគបរឹកសាភិបាលបានអនថុមព័តឲ្យទចញ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនះ ទៅផថ្ងទី17 ផខកថុមភាៈ ឆ្នែ ំ2017។

2. ដសចក្តីសដងខេ្រអំពីដគលការណ៍គណដនយនាយសំខាន់ៗ

ទគាលការណ៍្រណទនយ្យសំខាន់ៗផដលបានទគបើគបាស់កនែថុ្ការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទនះ គតរូវបានបងា្ហ ញខា្ទគកាម។ ទគាលការណ៍ 

្រណទនយ្យទំា្ទនះគតរូវបានអនថុវត្តោ៉ា្មានស្្គតភាពគ្រប់ឆ្នែ ំទំា្អស់ផដលបានបងា្ហ ញ ទលើកផល្ផតមានបញ្ជា ក់ទ្្ស្ពីទនះ។

2.1 មូលោ្នានថនការដរៀ្រចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គតរូវបានទរៀបចំតាមវធីិរាសស្តផថលៃទដើម ទហើយគបសិនទបើចំណថុ ចោមួយផដលមិនបានបងា្ហ ញតាម 

វធីិរាសស្តផថលៃទដើម វានរឹ្មានការោតគតោ្បផន្មទទៀត និ្បានទរៀបចំទោយអនថុទោមទៅតាមសដ្ា ់ោរ្រណទនយ្យកម្ថុជា (ទៅកាត់ថ្ 

“CAS”) និ្ទគាលការណ៍ផណនំារបស់ធនាគារកោ្ត ល។ កនែថុ្ការអនថុវត្ត CAS ធនាគារក៏បានទគបើការោតគតោ្ពព័ត៌មាន ទៅតាមសដ្ា ់ោរ 

របាយការណ៍ទាក់ទ្នរឹ្ហិរញ្ញវត្ថុផនកម្ថុជា (ទៅកាត់ថ្ “CFRS”) ្ឺរ CFRS7 សដាីពី “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ”។

 

ទគាលការណ៍្រណទនយ្យផដលបានទគបើគបាស់ អាចមានភាពខថុសគានែ ពីទគាលការណ៍្រណទនយ្យផដលគតរូវបានទ្រទទួលរា្គ ល់ និ្ទគបើ

គបាស់ជាទូទៅទៅតាមបោដា គបទទស និ្យថុតាដា ធិការទ្្ស្ៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផដលបានភាជា ប់មកជាមួយទនះ មិនមានបំណ្ 

បងា្ហ ញអំពីរ្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុ និ្លំហូររាច់គបាក់ ទោយអនថុទោមទៅតាមយថុតាដា ធិការ ោទ្្ស្ទគរៅពីគពះរាជាោ

ចគកកម្ថុជាទនាះទទ។ ដូចទនះ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំា្ទនះ សគមាប់បងា្ហ ញចំទពាះផតអនែកផដលបាន គជាបអំពីទគាលការណ៍្រណទនយ្យ 

នីតិវធីិ និ្ការអនថុវតដាទៅកនែថុ្គពះរាជាោចគកកម្ថុជាផតប៉ាថុទោ្ណ ះ។

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



2. ដសចក្តសីដងខេ្រអំពីដគលការណ៍គណដនយនាយសំខាន់ៗ (ត)

2.1 មូលោ្នានថនការដរៀ្រចំ (ត)

ការទរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផដលស្សបទៅតាម CAS និ្ទគាលការណ៍ផណនំារបស់ធនាគារកោ្ត ល តគមរូវឱ្យទគបើគបាស់ការបា៉ា ន់រាមា ន

និ្ការសនមាត់ ផដលមាន្លប៉ាះពាល់ដល់ចំនួនគទព្យសកមមា និ្បំណថុ ល និ្ការោតគតោ្គទព្យសកមមា និ្បំណថុ លយថ្ភាពផដលបាន

រាយការណ៍ ្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទផនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និ្ប៉ាះពាល់ដល់ចំនួនផនចំណូល និ្ចំោយផដលបានរាយការណ៍ទៅកនែថុ

្អំេថុ្ទពលផនការទធ្ើរបាយការណ៍ទនះ។ ទបើទទាះជាការបា៉ា ន់រាមា នទំា្ទនះផ្្អកទៅទលើការយល់ដរឹ្ដ៏សថុគករឹតបំ ថ្ុតរបស់្រណៈគ្រប់គ្រ

្ទៅទលើគពរឹតដាិការណ៍ និ្សកមមាភាពទ្្ស្ៗនាទពលបចចាថុប្បននែក៏ទោយ ក៏លទ្ធ្លជាក់ោក់ចថុ្ទគកាយអាចខថុសពីការបា៉ា ន់រាមា នទំា្

ទនះ។ 

ផ្នែកផដលទាក់ទ្នរឹ្ការវនិិចឆេព័យ ឬភាពសមាថុ្ររាមា ញកនែថុ្កគមិតខ្ស់ ឬផ្នែកផដលការសនមាត និ្ការបា៉ា ន់រាមា នមានលកខេណៈជារារវនដា 

ចំទពាះរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុកនែថុ្គគា គតរូវបានោតគតោ្ទៅកនែថុ្កំណត់សមា្គ ល់3 ផនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

2.2 បក្រេ័ណ្ឌររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ្្មី

ទៅផថ្ងទី28 ផខសីហា ឆ្នែ ំ2009 គករុមគបរឹកសាជាតិ្រណទនយ្យផនគកសួ្ទសដ្ឋកិចចា និ្ហិរញ្ញវត្ថុ (ទៅកាត់ថ្ “គករុមគបរឹកសា ជាតិ្រណទនយ្យ”) 

បានគបកាសោក់ឲ្យទគបើស្្ត ់ោររបាយការណ៍ទាក់ទ្នរឹ្ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផនកម្ថុជា (ទៅកាត់ថ្ “CIFRS”) ផដលផ្្អកទំា្ស្សរុ្ទៅ

តាមស្្ត ់ោរទំា្អស់ ផដលទចញ្សាយទោយគករុមគបរឹកសាស្្ត ់ោរ្រណទនយ្យអន្តរជាតិ (ទៅកាត់ថ្ “IASB”) រមួទំា្បំណកស្រាយ 

និ្វទិរាធនកមមាពាក់ពព័ន្ធទ្្ស្ៗ។ អ ្្គភាពផដលមានការទទួលខថុសគតរូវជារាធារណៈ គតរូវទរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខលៃួនឲ្យស្សប

ទៅតាម CIFRS សគមាប់ការយិបរទិចឆេទ្រណទនយ្យផដលចាប់ទ ើ្្តមទៅផថ្ងទី01 ផខមករា ឆ្នែ ំ2012 ឬការយិបរទិចឆេទ្រណទនយ្យបនាទៃ ប់ពីទនះ។ 

ទោ្តាមរារាចរផណនំាទលខ 058 សហវ-កជ្រ ចថុះផថ្ងទី24 ផខមីនា ឆ្នែ ំ2016 គករុមគបរឹកសាជាតិ្រណទនយ្យបានអនថុមព័តឲ្យ ធនាគារ និ្

គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុ ពនយារទពលអនថុវត្ត CIFRS រហូតដល់ការយិបរទិចឆេទ ផដលចាប់ទ្្តើមទៅផថ្ងទី01 ផខមករា ឆ្នែ 2ំ019 ឬការយិបរទិចឆេទបនាទៃ ប់ពីទនះ។  

CAS ស្្ត ់ោរ្រណទនយ្យផដលកំពថុ្ទគបើគបាស់បចចាថុប្បននែ មានភាពខថុសផបលៃកពី CIFRS តាមផ្នែកជាក់ោក់។ ដូទចនែះ  ការោក់ឲ្យទគបើគបាស់ 

CIFRS នរឹ្មាន្លប៉ាះពាល់មួយចំនួនទៅទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

2.3 ការ្រ្ដូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ

(ក) របិូយបព័ណ្ណទគាល និ្របិូយបព័ណ្ណសគមាប់បងា្ហ ញ

្រណនីទំា្អស់ផដលមានទៅកនែថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គតរូវបានវាស់តផមលៃទោយទគបើគបាស់របិូយបព័ណ្ណផនបរោិកាស ទសដ្ឋកិចចាចម្ប្

 ផដលធនាគារទធ្ើគបតិបតដាិការ (ទៅកាត់ថ្ “របិូយបព័ណ្ណទគាល”)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគតរូវបានបងា្ហ ញជាគបាក់ ដថុោលៃ រអាទមរកិផដល 

ជារបិូយបព័ណ្ណទគាល និ្របិូយបព័ណ្ណសគមាប់បងា្ហ ញរបស់ធនាគារ។

ទំពព័រ: 205ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន



ទំពព័រ: 206 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

2. ដសចក្តសីដងខេ្រអំពីដគលការណ៍គណដនយនាយសំខាន់ៗ (ត)

2.3 ការ្រ្ដូររូ្រិយ្រ័ណ្ណ  (ត)

(ខ) គបតិបតដាិការ និ្សមតថុល្យ

គបតិបតដាកិារជារបិូយបព័ណ្ណទ្្ស្ៗទគរៅពីគបាក់ដថុោលៃ រអាទមរកិ គតរូវបានកត់គតាបដារូទៅជាគបាក់ដថុោលៃ រអាទមរកិ តាមអគតាបដារូ គបាក់នាកាល 

បរទិចឆេទផនគបតិបតដាិការទនាះ។ ចំទណញ និ្ខាតពីការបដាូររបិូយបព័ណ្ណ ផដលបោដា លមកពីការទូទាត់តាមគបតិបតដាិការផបបទនះ 

និ្ពីការបដារូគទព្យសកមមា និ្បំណថុ លរបិូយវត្ថុនានាផដលកំណត់ជារបិូយបព័ណ្ណទ្្ស្ៗទគរៅពីគបាក់ដថុោលៃ រអាទមរកិតាមអគតា បដារូនាដំោច់ឆ្នែ ំ 

គតរូវបានកត់គតាទៅកនែថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល។ 

(្រ) ការបងា្ហ ញជាគបាក់ទរៀល

អនថុទោមតាមគបកាសទលខ ធ7-០7-164គប.ក. ចថុះផថ្ងទី13 ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ007 របស់ធនាគារកោ្ត ល តគមរូវឲ្យ កត់គតាប្តរូទៅជាគបាក់ទរៀល

ចំទពាះតារា្តថុល្យការ របាយការណ៍លទ្្ធ ល របាយការណ៍បផគមបគមរួលមូលធន របាយការណ៍លំហូររាច់គបាក់ និ្កំណត់សមា្គ ល់ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ016   ទោយទគបើអគតាប្តរូគបាក់មធ្យម ភា្រ ល្ៃវូការ ផដលបានទចញ ្ សាយទោយ 

ធនាគារកោ្ត លនាកាលបរទិចឆេទរាយការណ៍ ផដល១ដថុោលៃ រអាទមរកិទសមាើនរ្ឹ  4,037ទរៀល (31 ធនែ ូ2015 ៖ 1ដថុោលៃ រអាទមរកិទសមាើនរ្ឹ  4,050 

ទរៀល)។ តួទលខផដលគតរូវបានប្តរូទនះ មិនគតរូវបានទធ្ើសវនកមមាទទ ទហើយមិន្ួររបកស្រាយថ្តួទលខទនះ ជាតួទលខសគមាប់បងា្ហ ញ 

ដូចតួទលខជាគបាក់ដថុោលៃ រអាទមរកិទនាះទទ ឬយល់ថ្ជាតួទលខគតរូវបានប្តរូ ឬអាចប្តរូទៅជាគបាក់ទរៀលតាម អគតាប្តរូគបាក់ខា្ទលើ 

ឬអគតាប្តរូគបាក់ទ្្ស្ទទៀតទទ។ 

2.4 រាច់បរាក់ និងរាច់បរាក់សមមូល

ទដើម្បីទរៀបចំរបាយការណ៍លំហូររាច់គបាក់ ្រណនីរាច់គបាក់ និ្រាច់គបាក់សមមូលរមួមាន សមតថុល្យផដលមានកាលកំណត់ទដើម

តិចជា្បីផខ្ិរតចាប់ពីផថ្ងទទួលបានរាច់គបាក់ កនែថុ្ទនាះរមួមានរាច់គបាក់កនែថុ្ផដ សមតថុល្យផដលមិនមានកគមិតទៅធនាគារកោ្ត ល 

និ្សមតថុល្យទៅធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ។

2.5 ឥណទាន និង្រុដរប្រទានអតិ្ិជន

ឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជនទំា្អស់ គតរូវបានរាយការណ៍កនែថុ្តារា្តថុល្យការតាមចំនួនទរឹកគបាក់ទដើមផដលទៅសល់ ដកចំនួន 

ផដលបានជគមះទចញពីបញជា ី និ្សំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់។ 

ឥណទានគតរូវបានជគមះទចញពីបញជា ទីៅទពលផដលមិនមានភាពជាក់ផស្្ត  អំពីលទ្ធភាពកនែថ្ុ ការគបមូលគបាក់មកវញិ។ ឥណទាន និ្បថុទរគបទាន 

ផដលគបមូលបានមកវញិ បនាទៃ ប់ពីបានជគមះទចញពីបញជា ីរចួ ឬបានកត់គតាសំវធិានធនរចួ គតរូវបានកត់គតាទៅកនែថុ្របាយការណ៍លទ្ធ្ល។

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



2. ដសចក្តសីដងខេ្រអំពីដគលការណ៍គណដនយនាយសំខាន់ៗ (ត)

2.6 សំវិធានធនឥណទានរាត់្រង់

ធនាគារបានអនថុវត្តការទធ្ើចំោត់ថ្នែ ក់ឥណទាន និ្សំវធិានធន ផដលតគមរូវទោយគបកាសរបស់ធនាគារកោ្ត លទលខធ7-០9-០74គប.ក. 

ចថុះផថ្ងទី25 ផខកថុមភាៈ ឆ្នែ 2ំ009។ គបកាសទនះតគមរូវឲ្យធនាគារពាណិជជាទំា្ឡាយ គតរូវចាត់ថ្នែ ក់ឥណទាន បថុទរគបទាន និ្គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗផដល 

មានលកខេណៈស្សទដៀ្គានែ  ជាគបំាថ្នែ ក់ ទហើយកគមិតចំាបាច់អប្បបរមាផនសំវធិានធនជាក់ោក់គតរូវកត់គតាអាស្សព័យតាមចំោត់ថ្នែ ក់ពាក់ពព័ន្ធដូច 

ខា្ទគកាម ទោយមិន្ិរតដល់គទព្យសកមមាផដលគតរូវបានោក់ជាវត្ថុបញ្ចា ៖ំ 

ចំោត់ថ្នាក់ អបតាសំវិធានធន

សំវិធានធនទូដៅ

ឥណទានធមមាតា 1%

សំវិធានធនជាក់លក់

ឥណទានឃ្លៃ ទំមើល 3%

ឥណទានទគកាមស្្ត ោ់រ 20%

ឥណទានស្្សព័យ 50%

ឥណទានបាត់ប្់ 100%

2.7 កិច្ចសននាយាោក់ព័ន្ធនឹងឥណទានដ្នាសងៗ

ទៅកនែថ្ុ ដំទណើ រការអាជីវកមមាធមមាតា ធនាគារចថុះកិចចាសនយាផដលពាក់ពព័ន្ធនរ្ឹ ឥណទានទ្្ស្ៗ រមួមានកិចចាសនយាឥណទាន លិខិតឥណទាន 

និ្លិខិតធានាធនាគារទ្្ស្ៗ។ ទគាលការណ៍្រណទនយ្យ និ្វធីិរាសស្តសំវធិានធន មានលកខេណៈស្សទដៀ្គានែ ចំទពាះឥណទានទ្្ស្ៗដូច

បានកត់សមា្គ ល់ខា្ទលើ។ ធនាគារនរ្ឹ កត់គតាសំវធិានធនជាក់ោក់ចំទពាះកិចចាសនយាពាក់ពព័ន្ធនរ្ឹ ឥណទានទ្្ស្ៗទំា្ទនាះ ទៅទពលផដល 

ធនាគារ ្ិរតថ្វាទំន្ជាមានការបាត់ប្់។ 

2.8 បទពនាយសកម្មអរូ្រី

គទព្យសកមមាអរបីូផដលរមួមានអាជាញា បព័ណ្ណកមមាវធីិកថុពំ្ូយទព័រផដលបានទិញ និ្ចំោយពាក់ពព័ន្ធទ្្ស្  ៗគតរូវបានរាយការណ៍តាមផថលៃទដើម ដករលំស់ប្្គរ 

និ្ការខាតផដលបោដា លមកពីការថយចថុះតផមលៃ។

អាជាញា បព័ណ្ណកមមាវធីិកថុពំ្ូយទព័រផដលបានទិញ គតរូវបានទធ្ើមូលធនកមមាតាមមូលោ្ឋ នផថលៃទដើមផដលបានទកើតទេើ្ កនែថ្ុ ការទិញកមមាវធីិជាក់ោក់ទនាះមក 

ទគបើគបាស់។ ផថលៃទដើមគតរូវបានទធ្ើរលំស់តាមមូលោ្ឋ នរលំស់ទថរ កនែថ្ុ រយៈទពល 5ឆ្នែ ។ំ ចំោយនានាពាក់ពព័ន្ធនរ្ឹ ការផថរកសាកមមាវធីិកថុពំ្ូយទព័រ គតរូវបានកត់គតាជា

ចំោយទៅទពលផដលគបតិបតិ្តការទនាះបានទកើតទេើ្។

ទំពព័រ: 207ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន



ទំពព័រ: 208 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

2. ដសចក្តសីដងខេ្រអំពីដគលការណ៍គណដនយនាយសំខាន់ៗ (ត)

2.9 បទពនាយសមនាបត្តិ និង្ររិកា្នារ

គទព្យសម្បតដា ិនិ្បរកិាខេ រគតរូវបានកត់គតាតាមផថលៃទដើម ដករលំស់ប ្្គរ និ្ការខាតផដលបោ្ត លមកពីការថយចថុះតផមលៃ។ ផថលៃទដើមរមួមានការចំោយ

ផ្ទៃ ល់នានាកនែថ្ុ ការទធ្ើលទ្ធកមមាគទព្យសកមមាទំា្ទនាះ។

ចំោយបន្តបនាទៃ ប់ទ្្ស្ៗគតរូវបានកត់គតាបញចាូ លទៅកនែថ្ុ តផមលៃទោ្ផនគទព្យទនាះ ឬគតរូវបានកត់គតាជាគទព្យតាមការសមស្សប ផតទៅទពលផដល

មានភាពគបាកដគបជាថ្្លគបទោជន៍ទសដ្ឋកិចចានាទពលអនា្រតផនគទព្យទនាះ នរ្ឹ ហូរចូលមកកនែថ្ុ ធនាគារ ទហើយផថលៃទដើមផនគទព្យទនាះអាចគតរូវ 

បានវាស់ផវ្្ួររឲ្យទជឿជាក់បានផតប៉ាថុទោ្ណ ះ។ រាល់ចំោយទលើការជួសជថុល និ្ការផថទំាទ្្ស្ៗទទៀតទំា្អស់ គតរូវបានកត់គតាជាបនទៃថុកទៅកនែថ្ុ  

របាយការណ៍លទ្្ធ ល កនែថ្ុ ឆ្នែ ផំដលគបតិបត្តកិារទនាះទកើតទេើ្ ។

ការទធើរ្លំស់ទលើគទព្យសម្បត្តនិិ្បរកិាខេ រគតរូវបានកត់គតាជាបនទៃថុកទៅកនែថ្ុ របាយការណ៍លទ្្ធ ល តាមមូលោ្ឋ នរលំស់ទថរ ទលើអាយថុកាលទគបើគបាស់

បា៉ាន់រាមា នផនគទព្យសកមមានីមួយ  ៗនិ្តាមអគតាគបចំាឆ្នែ ដូំចខា្ទគកាម ៖

អាយុកាលដប្រើបរាស់

ការផកលម្អទលើគទព្យជួល រយៈទពលោមួយផដលខលៃជីា្ទ្រ រវា្រយៈទពលជួល 

និ្អាយថុកាលផ្នែកទសដ្ឋកិចចារបស់វា

បរកិាខេ រការោិលព័យ 5 ឆ្នែ ំ

ទគ្រឿ្សងា្ហ រ រឹម និ្បរកិាខេ រភាជា ប់ 5 ឆ្នែ ំ

បរកិាខេ រកថុពំ្ូយទព័រ 3 ឆ្នែ ំ

ោនយនដា    5 ឆ្នែ ំ

តផមលៃទោ្ផនគទព្យសកមមាោមួយ ផដលទលើសពីតផមលៃផដលអាចស្ស្់មកវញិបានរបស់វា គតរូវបានកត់គតាបនយ្ភាលៃ មឱ្យទៅគតរឹមតផមលៃបា៉ា ន់រាមា ន 

ផដលអាចស្ស្់មកវញិបាន។

ចំទណញ និ្ខាតពីការលក់ជគមះគទព្យសម្បតដា ិនិ្បរកិាខេ រ គតរូវបានកំណត់ទោយទធ្ើការទគបៀបទធៀបរាច់គបាក់បានពីការលក់ និ្តផមលៃទោ  ្ទហើយ

គតរូវបានកត់គតាទៅកនែថ្ុ របាយការណ៍លទ្្ធ ល។

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 209ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

2. ដសចក្តសីដងខេ្រអំពីដគលការណ៍គណដនយនាយសំខាន់ៗ (ត)

2.10 ការ្យចុះតថមលៃ ថនបទពនាយសកម្មមិនផមនហិរញ្ញវត្ថុ

គទព្យសកមមាទំា្ឡាយោផដលមានអាយថុកាលទគបើគបាស់មិនកំណត់ មិនគតរូវបានទធើរ្លំស់ទទ និ្គតរូវបានគតរួតពិនិត្យគបចំាឆ្នែ រំកការថយ

ចថុះតផមលៃរបស់វា។ បោ្ត គទព្យសកមមាផដលគតរូវទធ្ើរលំស់ គតរូវបានគតរួតពិនិត្យរកការថយចថុះតផមលៃរបស់វា ទៅទពលផដលមានគពរឹតិ្តការណ៍ ឬការ

ផ្លៃ ស់ប្តរូកាលៈទទសៈោមួយច្្អថុលបងា្ហ ញថ្តផមលៃទោ្របស់វា នរ្ឹ មិនអាចស្ស្់មកវញិបាន។ ការខាតប្់បោ្ត លមកពីការថយចថុះតផមលៃ 

គតរូវបានទ្រកត់គតាតាម ចំនួនលទម្អៀ្រវា្តផមលៃទោ្ផនគទព្យទនាះ ទធៀបជាមួយតផមលៃផដលអាចស្ស្់មកវញិបាន។ តផមលៃផដលអាចស្ស្់មកវញិបាន 

្ឺរជាតផមលៃមួយោផដលខស់្ជា្ទ្ររវា្តផមលៃសមស្សបផនគទព្យទនាះ ដកចំោយកនែថ្ុ ការលក់ និ្តផមលៃទៅទគបើគបាស់។ 

ការខាតផដលបោ្ត លមកពីការថយចថុះតផមលៃ គតរូវបានកត់គតាជាបនទៃថុកកនែថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ លកនែថុ្ឆ្នែ ផំដលគបតិបត្តិការទនាះបានទកើតទេើ្ ។ 

ការកត់គតាគតលប់មកវញិផនការខាតផដលបោ្ត លមកពីការថយចថុះតផមលៃ គតរូវបានកត់គតាកនែថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ លទៅតាមទំហំតផមលៃទោ្ 

ផនគទព្យសកមមាទនាះ ផដលមិនទលើសតផមលៃទោ្ផដលបានកំណត់ កាត់ក្នរឹ្រលំស់ គបសិនទបើមិនបានកត់គតាការខាតផដលបោ្ត ល

មកពីការថយចថុះតផមលៃ។

2.11 ចំណូល និងចំោយការបរាក់

ចំណូលការគបាក់បានមកពីឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជន សមតថុល្យទៅធនាគារកោ្ត ល និ្សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារនិ្ 

គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ គតរូវបានកត់គតាតាមមូលោ្ឋ នប្្គរ ទលើកផល្ផតមានការស្្សព័យ្ួររឲ្យបារមភាចំទពាះការគបមូលគបាក់ មកវញិ

ផដលកនែថុ្ករណីទនះ ការគបាក់គតរូវបានព្ួយរសិន រហូតដល់ទពលទទួលបានរាច់គបាក់ជាក់ផស្ត្។ ទគាលការណ៍ស្តីពីការព្ួយរការគបាក់ទនះ

្ឺរអនថុទោមទៅតាមទគាលការណ៍ផណនំារបស់ធនាគារកោ្ត លស្តីពីការព្ួយរការគបាក់ទលើគបាក់កមចាីមិនដំទណើ រការ និ្សំវធិានធនឥណទាន

បាត់ប្់។

ចំោយការគបាក់ទលើគបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ និ្គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន គតរូវបានកត់គតាតាមមូលោ្ឋ នប្្គរ។

2.12 ចំណូលកថបម និងដជើងរារ 

ចំណូលកផគម និ្ទជើ្រារ គតរូវបានកត់គតាតាមមូលោ្ឋ នប្្គរ ទៅទពលផដលបានបំទពញទសវាជូនអតិថិជន។ កផគមទលើការ្្តល់ឥណទានគតរូវ 

បានកត់គតាជាចំណូល ទៅទពលផដល្្តល់ឥណទានឲ្យអតិថិជនខចាី។



ទំពព័រ: 210 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

2. ដសចក្តសីដងខេ្រអំពីដគលការណ៍គណដនយនាយសំខាន់ៗ (ត)

2.13 ភតិសននាយាប្រតិ្រត្ិ

ភតិសនយាផដលភា្ីរមាចា ស់គទព្យទៅមានហានិភព័យជាក់ោក់ និ្្លកមមាសិទ្ធទិលើគទព្យទនះ គតរូវបានចាត់ថ្នែ ក់ជាភតិសនយាគបតិបតដា។ិ ការទូទាត់ភតិ

សនយាគបតិបតដាគិតរូវបានកត់គតាជាបនទៃថុកកនែថ្ុ របាយការណ៍លទ្្ធ លតាមមូលោ្ឋ នទថរទលើរយៈទពលផនភតិសនយា។

2.14 សំវិធានធន

សំវធិានធនគតរូវបានកត់គតាទៅទពលផដលធនាគារ មានកាតពកិ្ចចាតាម្លៃវូចបាប់ ឬកាតពកិ្ចចាគបទោល ផដលជាលទ្្ធ លផនគពរឹតដាកិារណ៍ពីអតីតកាល 

ទហើយវាទំន្ជាអាចតគមរូវឱ្យមានការចំោយធនធានទដើម្បទូីទាត់កាតពកិ្ចចាទនាះទហើយចំនួនទរឹកគបាក់គតរូវបានបា៉ាន់រាមា ន្ួររឱ្យទជឿជាក់បាន។

 

ទៅទពលផដលមានកាតពកិ្ចចាស្សទដៀ្គានែ ទគចើន កគមិតផនលំហូរទចញទដើម្បទូីទាត់កាតពកិ្ចចាទនាះ គតរូវបានកំណត់ទោយ្ិរតទៅទលើចំោត់ថ្នែ ក់ផន

កាតព្កិចចាទនាះទំា្មូល។ 

សំវធិានធនគតរូវបានវាស់ផវ្ ទេើ្ វញិតាមតផមលៃបចចាថុប្បននែ ផនចំោយផដលរពំរ្ឹ ថ្គតរូវទូទាត់កាតពកិ្ចចាទនាះ ទោយទគបើអគតាមថុនប្់ពន្ធ ទដើម្បៃីលៃថុះបញ្ចា ំ្  

ការវាយតផមលៃទី្សារបចចាថុប្បននែផនតផមលៃរាច់គបាក់្ិរតតាមទពលទវោ និ្ហានិភព័យជាក់ោក់ទ្្ស្ៗផនកាតពកិ្ចចាទនាះ។ ការទកើនទេើ្ ផនសំវធិានធន

ទោយរារទពលទវោផដលបានកនល្ៃ ថ្ុត គតរូវបានកត់គតាជាចំោយការគបាក់។

2.15 អត្ប្រដោជន៍្រុគ្គលិក

អតគ្បទោជន៍បថុ្រ្គលិករយៈទពលខលៃី

អត្គបទោជន៍បថុ្រ្គលិករយៈទពលខលៃគីតរូវបានកត់គតាប្្គរកនែថ្ុ ឆ្នែ  ំផដលបថុ្រ្គលិកបានបំទពញការងារជូនធនាគារ។

2.16 ពន្ធពននាយារដលើបរាក់ចំដណញ និងពន្ធដលើបរាក់ចំដណញកនែថុងឆ្នាំ

ពន្ធទលើគបាក់ចំទណញកនែថ្ុ ឆ្នែ គំតរូវបាន្រណនាតាមមូលោ្ឋ នចបាប់រារទពើពន្ធផដលបានអនថុមព័តរចួជារ្ាពរ ឬបានអនថុមព័តរចួមួយផ្ នែកធំ ្ិរតគតរឹមកាល 

បរទិចឆេទរបាយការណ៍ទៅកនែថ្ុ គបទទសកម្ថុជា ផដលជាកផនល្ៃ ផដលធនាគារ គបតិបត្តកិារ និ្បទ្្កើត ចំណូលជាប់ពន្ធ។

ពន្ធពនយារគតរូវបាន្រណនាទោយទគបើវធីិរាសស្តបំណថុ លកនែថ្ុ តារា្តថុល្យការ ទលើលទម្អៀ្ បទោ្ត ះអាសននែផនតផមលៃទោ រ្បស់គទព្យសកមមា និ្បំណថុ ល 

ទៅកនែថ្ុ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទធៀបនរ្ឹ ចំនួនផដលទគបើគបាស់សគមាប់ការ្រណនាពន្ធ។ ពន្ធពនយារគតរូវបានវាស់ផវ្ តាមអគតាផដលរពំរ្ឹ ថ្ និ្គតរូវអនថុវត្ត 

ទលើលទម្អៀ្បទោ្ត ះអាសននែ ទៅទពលផដលកត់គតាគតលប់ចូលមកវញិទោយផ្្អកតាមពន្ធផដលបានអនថុមព័តរចួជារ្ាពរ ឬបានអនថុមព័តរចួមួយផ្នែកធំ 

្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទរបាយការណ៍។

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 211ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

2. ដសចក្តសីដងខេ្រអំពីដគលការណ៍គណដនយនាយសំខាន់ៗ (ត)

2.16 ពន្ធពននាយារដលើបរាក់ចំដណញ និងពន្ធដលើបរាក់ចំដណញកនែថុងឆ្នាំ (ត)

ពន្ធពនយារគទព្យសកមមាគតរូវបានទ្រកាត់ក្ជាមួយនរឹ្ពន្ធពនយារបំណថុ ល គបសិនទបើធនាគារមានសិទ្ធិតាម្លៃូវចបាប់ទដើម្បទូីទាត់បំណថុ លពន្ធ និ្

ពន្ធគទព្យសកមមាកនែថ្ុ ឆ្នែ  ំទហើយគបសិនទបើវាទាក់ទ្នរ្ឹ ពន្ធទលើគបាក់ចំទណញផដលកំណត់ទោយអាជាញា ធរពន្ធោរផតមួយទៅទលើអ្្គភាពជាប់ពន្ធផតមួយ។

ពន្ធពនយារគទព្យសកមមាគតរូវបានកាត់ក្ជាមួយនរ្ឹ បំណថុ លពន្ធពនយារ គបសិនទបើមានសិទ្ធតិាម្លៃវូចបាប់ទដើម្ីបកាត់ក្បំណថុ លពន្ធកនែថ្ុ ឆ្នែ  ំជាមួយនរ្ឹ

ពន្ធគទព្យសកមមាកនែថ្ុ ឆ្នែ  ំទហើយគបសិនទបើវាទាក់ទ្នរ្ឹ ពន្ធទលើគបាក់ចំទណញ ផដលកំណត់ទោយអាជាញា ធរ ពន្ធោរផតមួយ ទៅទលើអ្្គភាពជាប់ពន្ធផតមួយ។

ពន្ធពនយារគទព្យសកមមាគតរូវបានកត់គតា លថុះគតាផតមានភាពគបាកដថ្ធនាគារនរ្ឹ មានគបាក់ចំទណញជាប់ពន្ធនាទពលអនា្រត សគមាប់យកលទម្អៀ្ 

បទោ្ត ះអាសននែមកទគបើគបាស់។ ពន្ធពនយារគទព្យសកមមាគតរូវបានគតរួតពិនិត្យទៅទរៀ្រាល់ការបរទិចឆេទរបាយការណ៍នីមួយ  ៗ ទហើយគតរូវបានកត់គតា 

បន្យរហូតដល់កគមិតមួយផដលមិនមានភាពគបាកដថ្ នរ្ឹ មានអតគ្បទោជន៍ពន្ធ ពាក់ពព័ន្ធនរ្ឹ គតរូវទកើតទេើ្ ។

2.17 ប្រតិ្រត្តិការភាគីោក់ព័ន្ធ

ភា្ីរគតរូវបានចាត់ទថុកជាភា្ីរពាក់ពព័ន្ធ  គបសិនទបើភា្ីរោមួយមានសមតភ្ាពកនែថុ្ការគ្រប់គ្រ្ភា្ីរមួយទទៀត ឬមានឥទ្ធិពលជារារវន្តទៅ

ទលើភា្ីរទ្្ស្ទទៀតកនែថុ្ការទធ្ើការសទគមចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និ្គបតិបត្តិការ។

អនថុទោមតាមចបាប់ស្តីពីធនាគារនិ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុ ភា្ីរពាក់ពព័ន្ធគតរូវបានកំណត់ជាភា្ីរផដលកាន់កាប់ទោយផ្ទៃ ល់ ឬទោយគបទោល 

ោ៉ា្ទហាចោស់ 10% ផនទដើមទថុន ឬសិទ្ធទិបាះទឆ្នែ ត និ្រមួបញចាូ លទំា្បថុ្រ្គលទំា្ឡាយោផដលបានចូលរមួកនែថ្ុ រដ្ឋបាល ទិសទៅ ការគ្រប់គ្រ្ 

ឬការគតរួតពិនិត្យផ ទ្ៃកនែថុ្របស់ធនាគារ។

3. ការរ៉ានាន់រ្ានាន និងការវិនិច័្យគណដនយនាយសំខាន់ៗ

ការបា៉ា ន់រាមា ន ការសនមាត និ្ការវនិិចឆេព័យ គតរូវបានវាយតផមលៃជាបនដាបនាទៃ ប់ផ្្អកទៅតាមបទពិទរាធន៍កនែថ្ុ គគាមថុន និ្ កតាដា  ទ្្ស្ៗទទៀត រមួមានការ រពំរ្ឹ ទថុក 

ផនគពរឹតដាិការណ៍នាទពលអនា្រតផដលទ្រទជឿជាក់ថ្មានភាពសមទហតថុ្លទៅតាមកាលៈទទសៈ ទ្្ស្ៗ។ ធនាគារទធ្ើការបា៉ា ន់រាមា ន ការសនមាត 

និ្ការវនិិចឆេព័យ ទោយ្ិរតទៅទលើអនា្រតកាល។ តាមនិយមនព័យលទ្្ធ លផនការបា៉ា ន់រាមា ន្រណទនយ្យ កគមទសមាើគានែ នរឹ្លទ្្ធ លជាក់ផសដ្ា ោស់។ 
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កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016

3. ការរ៉ានាន់រ្ានាន និងការវិនិច័្យគណដនយនាយសំខាន់ៗ (ត)

ការបា៉ា ន់រាមា ន ការសនមាត និ្ការវនិិចឆេព័យ ផដលមានហានិភព័យជា រារវនដាបោដា លឱ្យមាននិយព័តកមមាធំដថុំទៅទលើតផមលៃទោ្ផនគទព្យសកមមា និ្បំណថុ ល 

កនែថុ្ឆ្នែ បំនាទៃ ប់ គតរូវបានពិភាកសាដូចខា្ទគកាម៖ 

(ក) ការខាត្រង់ដលើការ្យចុះតថមលៃថនឥណទាន និង្រុដរប្រទាន

ធនាគារអនថុវត្តតាមការទធ្ើចំោត់ថ្នែ ក់ឥណទាន និ្សំវធិានធនតាមគបកាសទលខ ធ7-09-074គប.ក. ចថុះផថ្ងទី25 ផខកថុមភាៈ ឆ្នែ ំ2009 

ស្តពីីការទធ្ើចំោត់ថ្នែ ក់ឥណទាន និ្សំវធិានធន សគមាប់ធនាគារនិ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុ ទចញទោយធនាគារកោ្ត ល។ ធនាគារកោ្ត ល

តគមរូវឲ្យធនាគារពាណិជជាទំា្ឡាយទធ្ើចំោត់ថ្នែ ក់ឥណទាន និ្បថុទរគបទាន និ្គទព្យសកមមាគបហាក់គបផហលរបស់ខលៃួនជាគបំាថ្នែ ក់ ទហើយ 

កគមិតអប្បបរមាផនសំវធិានធនជាក់ោក់គតរូវទធ្ើទេើ្ អាស្សព័យទៅតាមចំោត់ថ្នែ ក់ពាក់ពព័ន្ធ ទោយមិន្ិរតពីគទព្យសកមមាផដលបានោក់បញ្ចា ។ំ  

កនែថុ្ការទធ្ើចំោត់ថ្នែ ក់ឥណទាន ធនាគារពិចារោទៅទលើកតា្ត ពាក់ពព័ន្ធទំា្អស់ផដលអាចមាន្លប៉ាះពាល់ដល់លទ្ធភាពកនែថុ្ការស្គបាក់

ផនភា្ីរផដ្ូររបស់ខលៃួន។

(េ) ពន្ធ

ពន្ធគតរូវបាន្រណនាតាមមូលោ្ឋ នបំណកស្រាយបចចាថុប្បននែផនបទប្បញ្ញតដាិពន្ធោរ ប៉ាថុផនដាបទប្បញ្ញតដាិទំា្អស់ទនះមានការផ្លៃ ស់បដាូរពីមួយគគា 

ទៅមួយគគា ទហើយការសទគមចជាចថុ្ទគកាយទលើចំនួនពន្ធ នរឹ្ទធ្ើទេើ្បនាទៃ ប់ពីអធិការកិចចារបស់អាជាញា ធរពន្ធោរ។

ទៅទពលផដលលទ្ធ្លពន្ធចថុ្ទគកាយ ខថុសគានែ ពីចំនួនផដលបានកត់គតាពីដំបូ្ ទនាះភាពលទម្អៀ្ទនះនរឹ្ទធ្ើឱ្យប៉ាះពាល់ដល់សំវធិានធន 

ទលើគបាក់ពន្ធពនយារទៅកនែថុ្ការយិបរទិចឆេទផដលការកំណត់ពន្ធបានទធ្ើទេើ្។
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4. សមតុលនាយដៅធនាគរកោ្នាល
2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

្រណនីចរន្ត 81,790,980 330,190,186 53,960,362 218,539,467

្រណនីផ្ត់ទាត់ 597,199 2,410,892 420,115 1,701,466

ទថុនបគមរុ្កាតព្កិចចា (ក) 54,353,580 219,425,403 48,784,987 197,579,197

គបាក់តម្កល់ធានាទលើទដើមទថុន (ខ) 6,700,000 27,047,900 6,700,000 27,135,000

មូលគបតអាចជួញដូរបាន (្រ) 3,049,542 12,311,001 2,493,828 10,100,003

146,491,301 591,385,382 112,359,292 455,055,133

(ក) ទុន្របមុងកាតពវកិច្ច

ទថុនបគមរុ្កាតព្កិចចា្ឺរជាទថុនបគមរុ្អប្បបរមា ផដលគតរូវបាន្រណនាតាមអគតា8% (2015 ៖ 8%) ផនគបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន ជាគបាក់ទរៀល

និ្12.50%  (2015 ៖ 12.50%)  ផនគបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជនជារបិូយបព័ណ្ណទ្្ស្ៗ។  ទថុនបគមរុ្កាតព្កិចចា 4.5% (2015 ៖ 4.5%) ផនគបាក់

បទញ្ញើរបស់អតិថិជនជារបិូយបព័ណ្ណទ្្ស្ៗទគរៅពីគបាក់ទរៀល ទទួលបានការគបាក់ ទហើយទថុនបគមរុ្កាតព្កិចចា៨%ទទៀត និ្ទថុនបគមរុ្កាតព្

កិចចាផនគបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជនជាគបាក់ទរៀល ពថុំមានការគបាក់ទទ។

(េ) បរាក់តម្កល់ធានាដលើដ�ើមទុន

ទោ្តាមគបកាសទលខ ធ7-01-136គប.ក. ចថុះផថ្ងទី15 ផខតថុោ ឆ្នែ ំ2001 ទចញទោយធនាគារកោ្ត ល ស្តីពីគបាក់តម្កល់ធានាទលើទដើមទថុន 

តគមរូវឲ្យធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុ តម្កល់គបាក់ចំនួន 10% ផនទដើមទថុនចថុះបញជា ីទៅធនាគារកោ្ត ល។ គបាក់តម្កល់ទនះនរឹ្គតរូវ 

ប្្ិលជូនធនាគារវញិ ទៅទពលធនាគារសមាព័គ្រចិត្តបញចា ប់គបតិបត្តិការអាជីវកមមារបស់ខលៃួនទៅកនែថុ្គបទទសកម្ថុជា ទហើយគបាក់តម្កល់ទនះមិន 

សគមាប់ទគបើកនែថុ្គបតិបត្តិការគបចំាផថ្ងរបស់ធនាគារទទ។

(គ) មូល្របតអាចជួញ�ូររាន (NCDS)

មូលគបតទនះ អាចជួញដូរបាន រវា្ធនាគារ និ្ធនាគារទ្្ស្ៗ។  NCDs  ជាគបាក់ទរៀល  មានកាលកំណត់ពី ពីរសបា្ត ហ៍ទៅមួយឆ្នែ ំ 

ទោយមានអគតាការគបាក់ចាប់ពី 1.70% ទៅ 3.99% កនែថុ្មួយឆ្នែ ំ និ្មូលបគតជាគបាក់ដថុោលៃ រអាទមរកិ អាចមានកាលកំណត់ពី 

ពីរសបា្ត ហ៍ទៅគបំាមួយផខ ជាមួយនរ្ឹ អគតាការគបាក់ ½% SIBOR ។ មូលគបតអាចជួញដូរបាន អាចគតរូវបានទគបើសគមាប់កិចចាសនយាទិញយកវញិ 

និ្អាចោក់ជាគទព្យបញ្ចា ំទៅកនែថុ្ទី្សារអន្តរធនាគារ។

មូលគបតអាចជួញដូរបានរបស់ធនាគារផដលមានចំនួនទរឹកគបាក់  3,049,542 ដថុោលៃ រអាទមរកិ (ឆ្នែ ំ2015៖2,493,828 ដថុោលៃ រអាទមរកិ) គតរូវបាន 

ោក់ជាគទព្យបញ្ចា ំសគមាប់រយៈទពលបីផខ សគមាប់សម្បទានវបិារូបន៍របស់ខលៃួន ទៅធនាគារកោ្ត ល។ ្ិរតគតរឹមផថ្ង ទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ ំ2016 

ធនាគារមិនទាន់បានទគបើគបាស់សម្បទានវបិារូបន៍ទៅទេើយ។
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4. សមតុលនាយដៅធនាគរកោ្នាល (ត)

(ឃ) អបតាការបរាក់

្រណនីចរន្ត និ្្រណនីផ្ត់ទាត់ ្ឺរជា្រណនីផដលមិនមានការគបាក់។ ្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទតារា្តថុល្យការ គបាក់តម្កល់ធានាទលើទដើមទថុន 

និ្ទថុនបគមរុ្កាតព្កិចចាទទួលបានអគតាការគបាក់គបចំាឆ្នែ ំដូចខា្ទគកាម៖

2016 2015

ទថុនបគមរុ្កាតព្កិចចា 0.08% 0.08%

គបាក់តម្កល់ធានាទលើទដើមទថុន  0.08%  0.08%

មូលបគតផដលអាចជួញដូរបាន 0.54% - 0.98% 0.29% - 0.99%

5. សមតុលនាយ និងការោក់បរាក់ដៅធនាគរ និងបគឹះរ្ានានហិរញ្ញវត្ថុដ ន្ាសងៗ

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

្រណនីចរន្ត (្រណនីមិនមានការគបាក់) 27,751,265 112,031,857  6,495,806  26,308,014 

្រណនីគបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ (*) 88,000,000 355,256,000  84,000,000  340,200,000 

115,751,265 467,287,857  90,495,806  366,508,014 

 (*) រាល់្រណនីគបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ទំា្អស់ មានកាលកំណត់រយៈទពលមួយឆ្នែ ំ និ្ទទួលបានការគបាក់ ដូចខា្ទគកាម៖

2016 2015

្រណនីគបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ 1.10% - 5.20% 1.00% - 4.60%

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016
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6. ឥណទាន និង្ុរដរប្រទានអតិ្ិជន 

(ក) វិភាគតាមប្រដភទឥណទាននិង្រុដរប្រទាន

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ឥណទានមានកាលកំណត់ 265,441,192 1,071,586,092 260,688,872 1,055,789,934 

ឥណទានទិញ្ទៃះ 29,223,480 117,975,189 24,935,527 100,988,885

ឥណទានទិញោនយន្ត 24,532 99,036 7,277 29,470

ឥណទានវបិារបូន៍ 59,965,411 242,080,364 55,826,204 226,096,126

ឥណទានទិញោនយន្តរបស់បថុ្រ្គលិក 199,134 803,904 130,122 526,994

ឥណទានទិញ្ទៃះរបស់បថុ្រ្គលិក 3,068,612 12,387,986 2,468,563 9,997,679

សកខេបីគតឥណទានជំទនឿទថុកចិត្ត 166,101 670,550 - - 

ឥណទាននិ្បថុទរគបទានអតិថិជនដថុល 358,088,462 1,445,603,121 344,056,565 1,393,429,088

សំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់៖

សំវធិានធនជាក់ោក់ (7,065,485) (28,523,363) (2,074,486) (8,401,668)

សំវធិានធនទូទៅ (3,447,304) (13,916,766) (3,359,494) (13,605,951)

ឥណទាននិង្ុរដរប្រទានអតិ្ិជនសុទ្ធ 347,575,673 1,403,162,992 338,622,585 1,371,421,469 

(េ) សំវិធានធនឥណទានរាត់្រង់់

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

សំវធិានធនទដើមឆ្នែ ំ  5,433,980  22,007,619  2,610,312  10,637,021 

បផគមបគមរួលសំវធិានធនកនែថ្ុ ឆ្នែ ំ 5,078,809 20,503,152 2,823,668 11,435,855

លទម្អៀ្ពីការប្តរូរបិូយបព័ណ្ណ - (70,642) - (65,257)

សំវិធានធនចុងឆ្នាំ 10,512,789 42,440,129 5,433,980 22,077,619
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6. ឥណទាន និង្ុរដរប្រទានអតិ្ិជន (ត)

(គ) វិភាគតាម�ំដណើរការឥណទាន
2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ឥណទានធមមាតា

មានការធានា 344,711,945 1,391,602,122 335,949,435 1,360,595,208

មិនមានការធានា 18,445 74,462 - -

ឥណទានឃ្លៃ ទំមើល

មានការធានា 4,522,303 18,256,537 5,113,440 20,709,434

ឥណទានទគកាមស្្ត ោ់រ

មានការធានា 1,909,721 7,709,544 415,229 1,681,678

ឥណទានស្្សព័យ

មានការធានា 756,352 3,053,393 1,480,849 5,997,437

ឥណទានខាតប្់

មានការធានា 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

(ឃ) វិភាគតាមហានិភ័យឥណទាន
2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ហានិភព័យធំ 38,658,372 156,063,848 30,445,538 123,304,429 

ហានិភព័យតូច 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 

 

ហានិភព័យធំគតរូវបានកំណត់និយមនព័យទោយធនាគារកោ្ត លថ្ជាហានិភព័យឥណទានទូទៅ ចំទពាះអនែកទទួល្លជាឯកត្តជន ផដលមាន

ចំនួនទលើសពី10% ផនមូលនិធិផ្ទៃ ល់សថុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ហានិភព័យទនះ ្ឺរមានចំនួនខស់្ជា្ឥណទានឬកិចចាសនយាផដលទៅមិនទាន់ទូទាត់ 

និ្ឥណទានឬកិចចាសនយាផដលបានអនថុមព័តរចួ។

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016
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6. ឥណទាន និង្ុរដរប្រទានអតិ្ិជន (ត)

(ង) អបតាការបរាក់

 ឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជន  ទទួលបានអគតាការគបាក់គបចំាឆ្នែ ំ ដូចខា្ទគកាម៖

2016 2015

ឥណទានមានកាលកំណត់ 7.50% - 15.25% 8.00% - 14.00%

ឥណទានវបិារបូន៍ 8.00% - 12.50% 8.00% - 12.00%

7. បទពនាយសកម្មដ ន្ាសងៗ

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ការគបាក់ដថុលគតរូវទទួល 4,364,456 17,619,309 2,519,917 10,205,664

ដក៖ ការគបាក់គតរូវព្ួយរ (2,491,243) (10,057,148) (480,267) (1,945,081)

ការគបាក់សថុទ្ធគតរូវទទួល 1,873,213 7,562,161 2,039,650 8,260,583

គបាក់សំណ្គតរូវទទួល 140,452 567,005 54,352 220,126

គបាក់កក់ 396,711 1,601,522 186,624 755,827

ការប្់មថុន 130,099 525,210 278,542 1,128,095

ការ្្គត់្្្គ ទ់្្ស្ៗ 108,248 436,997 115,448 467,564

គករុមហ៊ថុនពាក់ពព័ន្ធជំពាក់ (កំណត់សមា្គ ល់ 24) 53,000 213,960 12,500,000 50,625,000

ទ្្ស្ៗ 229,394 926,064 66,654 269,947

2,931,117 11,832,919 15,241,270 61,727,142

 រាល់គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗទំា្អស់  គតរូវបានរពំរឹ្ថ្នរឹ្អាចយកគតេប់មកវញិកនែថុ្រយៈទពលមួយឆ្នែ ំ  ទគកាយដំោច់ឆ្នែ ំទលើកផល្ផតគបាក់បទញ្ញើ

ចំនួន 374,473ដថុោលៃ រអាទមរកិ ទាក់ទ្នរឹ្ការជួលការោិលព័យ និ្ទូរមា៉ា សថុីនដកគបាក់ទោយស្ព័យគបវត្តិ (ATM) ផដលនរឹ្គតរូវបានទគបើគបាស់ទលើស

ពីមួយឆ្នែ ំទគកាយដំោច់ឆ្នែ ំ។
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8. បទពនាយសកម្មអរូ្ីរ

 ពព័ត៌មានលម្អិតអំពីគទព្យសកមមាអរបីូ ផដលរមួមានអាជាញា បព័ណ្ណកមមាវធីិកថុំព្ូយទព័រ មានដូចខា្ទគកាម៖

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក

ថ ល្ៃដ�ើម

ទដើមឆ្នែ ំ 1,199,559 1,062,451 

បផន្ម 45,935 137,108 

ដំោច់ឆ្នែ ំ 1,245,494 1,199,559 

រំលស់្រង្គរ

ទដើមឆ្នែ ំ 846,409 691,498 

រលំស់ 103,777 154,911 

ដំោច់ឆ្នែ ំ 950,186 846,409

តថមលៃចុះ្រញី្សុទ្ធ 295,308 353,150

សមមូលនរ្ឹ ពាន់ទរៀល 1,192,158 1,430,258 

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016
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9. បទពនាយសមនាបត្ត ិនិង្ររិក្ានារ

 ពព័ត៌មានលម្អិតអំពីគទព្យសម្បត្តិនិ្បរកិាខេ រ មានដូចខា្ទគកាម៖

ការផកលម្អ 
បទពនាយជួល

្ររិកា្នារ
ការិោល័យ

សងា្នារឹម និង 
្ររិកា្នារភា្នា្រ់

្ររិកា្នារ 
កុំពនាយដូទ័រ

 
ោនយន្ត

 
សរុ្រ

�ុល្នារអាដមរិក បទពនាយជួល �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក
2016

ថ ល្ៃដ�ើម

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី01 ផខមករា ឆ្នែ 2ំ016 2,866,885 2,051,176 447,194 1,202,787 483,020 7,051,062 

ការទិញ 506,782 186,839 73,798 111,086 101,240 979,745

ការលក់ទចញ -   -   -   -   (36,200) (36,200)

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ016 3,373,667 2,238,015 520,992 1,313,873 548,060 7,994,607

រំលស់្រង្គរ

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី01 ផខមករា ឆ្នែ 2ំ016 1,488,054 1,317,066 216,130 872,399 242,873 4,136,522

រលំស់ 328,935 271,209 61,484 182,832 86,972 931,432

ការលក់ទចញ -   -   -   -   (28,364) (28,364)

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ016 1,816,989 1,588,275 277,614 1,055,231 301,481 5,039,590

តថមលៃចុះ្រញី្សុទ្ធ 1,556,678 649,740 243,378 258,642 246,579 2,955,017

សមមូលនរ្ឹ ពាន់ទរៀល 6,284,309 2,623,000 982,517 1,044,138 995,440 11,929,404
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9. បទពនាយសកម្មអរូ្ីរ

ការផកលម្អ 
បទពនាយជួល

្ររិកា្នារ
ការិោល័យ

សងា្នារឹម និង 
្ររិកា្នារភា្នា្រ់

្ររិកា្នារ 
កុំពនាយដូទ័រ

 
ោនយន្ត

 
សរុ្រ

�ុល្នារអាដមរិក បទពនាយជួល �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក
2015

ថ ល្ៃដ�ើម

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី01 ផខមករា ឆ្នែ 2ំ016 2,856,785 1,618,221 428,751 1,179,295 358,990 6,442,042

ការទិញ 10,100 432,955 18,443 23,492 172,330 657,320

ការលក់ទចញ -   -   -   -   (48,300) (48,300)

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ016 2,866,885 2,051,176 447,194 1,202,787 483,020 7,051,062

រំលស់្រង្គរ

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី01 ផខមករា ឆ្នែ 2ំ016 1,201,620 1,046,903 163,580 676,786 195,868 3,284,757

រលំស់ 286,434 270,163 52,550 195,613 85,099 889,859

ការលក់ទចញ -   -   -   -   (38,094) (38,094)

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ016 1,488,054 1,317,066 216,130 872,399 242,873 4,136,522

តថមលៃចុះ្រញី្សុទ្ធ 1,378,831 734,110 231,064 330,388 240,147 2,914,540

សមមូលនរ្ឹ ពាន់ទរៀល 5,584,266 2,973,146 935,809 1,338,071 972,595 11,803,887

10. បរាក់្រដញ្ញើរ្រស់ធនាគរ និងបគឹះរ្ានានហិរញ្ញវត្ថុដ ន្ាសងៗ

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

្រណនីចរន្ត 2,628,331 10,610,572 2,491,595 10,090,960

្រណនីគបាក់សន្សំ 712,903 2,877,990 321,466 1,301,937

្រណនីគបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ 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

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016
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10. បរាក់្រដញ្ញើរ្រស់ធនាគរ និងបគឹះរ្ានានហិរញ្ញវត្ថុដ ន្ាសងៗ (ត)

្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទតារា្តថុល្យការ គបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ ទទួលបានអគតាការគបាក់គបចំាឆ្នែ ំ ដូចខា្ទគកាម 

ទោយផ្្អកទៅទលើលកខេខណ្ និ្គបទភទរបិូយបព័ណ្ណ។ ្រណនីគបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ មានរយៈទពលមួយឆ្នែ ំ។

2016 2015

្រណនីចរន្ត គាមា ន គាមា ន

្រណនីគបាក់សន្សំ គាមា ន គាមា ន

្រណនីគបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ 1.10% - 2.75% 0.65% - 3.25%

11. បរាក់្រដញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

្រណនីចរន្ត 53,777,712 217,100,623  26,259,705  106,351,805 

្រណនីគបាក់សន្សំ 37,661,329 152,038,785  28,074,078  113,700,016 

្រណនីគបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ 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 

្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទតារា្តថុល្យការ គបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ ទទួលបានអគតាការគបាក់គបចំាឆ្នែ ដូំចខា្ទគកាម 

ទោយផ្្អកទៅទលើលកខេខណ្ និ្គបទភទរបិូយបព័ណ្ណ។ រាល់គបាក់បទញ្ញើទំា្អស់ មានអាយថុកាលមួយឆ្នែ ំទលើកផល្ផតគបាក់បទញ្ញើចំនួន 

22,963,381ដថុោលៃ រអាទមរកិ ផដលមានអាយថុកាលទលើសពីមួយឆ្នែ ំ។

2016 2015

្រណនីចរន្ត 0.88% - 2.08% គាមា ន

្រណនីគបាក់សន្សំ 1.25% 1.50%

្រណនីគបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ 2.00% - 5.75% 2.00% - 6.00%
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12. បរាក់្រដញ្ញើរ្រស់ធនាគរ និងបគឹះរ្ានានហិរញ្ញវត្ថុដ ន្ាសងៗ

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ការគបាក់គតរូវប្់ 4,381,846 17,689,512  3,687,347  14,933,755 

គបាក់រង្ាន់ប្្គរ 792,000 3,197,304  806,400  3,265,920 

មូលប្បទានបគតសគមាប់ផ្ត់ទាត់ 597,199 2,410,892  420,115  1,701,466 

ពន្ធកាត់ទថុកគតរូវប្់ 112,883 455,709  94,424  382,417 

្រណនីអនែក្្គត់្្្គ ់ 106,695 430,728  99,655  403,603 

ពន្ធទលើគបាក់ទបៀវត្សរគ៍តរូវប្់ 21,370 86,271  20,600  83,430 

ទ្្ស្ៗ (*) 2,186,452 8,826,706  604,176  2,446,913 

8,198,445 33,097,122  5,732,717  23,217,504 

(*) រួមបញចាូ លកនែថុ្បំណថុ លទ្្ស្ៗ ទរឹកគបាក់ចំនួន ១,០៥៧,៣៧៣ដថុោលៃ រអាទមរកិ  ្ឺរជាការទ្ទៃរគបាក់ពីទគរៅគបទទស ផដលនរឹ្គតរូវោក់ចូល 

្រណនីគបាក់បទញ្ញើអតិថិជនជាក់ោក់។ 

រាល់បំណថុ លខា្ទលើទំា្អស់ គតរូវបានរពំរ្ឹ ថ្នរ្ឹ គតរូវទូទាត់កនែថ្ុ រយៈទពលមួយឆ្នែ  ំទគកាយដំោច់ឆ្នែ ។ំ

13. ដ�ើមទុន

2016 2015

ភាគហ៊ុន
(‘000) �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ភាគហ៊ុន
(‘000) �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

សមតថុល្យទដើមគគា 67,000 67,000,000 271,350,000 52,000 52,000,000 211,900,000

ការបញចាូ លទដើមទថុន - - - 15,000 15,000,000 60,750,000

លទម្អៀ្បទោ្ណ ះអាសននែ - - (871,000) - - (1,300,000)

សមតថុល្យចថ្ុ គគា 67,000 67,000,000 270,479,000 67,000 67,000,000 271,350,000

្ិរតគតរឹមផថ្ងទី31 ផខធនែូ  ឆ្នែ ំ2016 ទដើមទថុនផដលបានអនថុមព័តរបស់ធនាគារ មានចំនួន៦៧ោនដថុោលៃ រអាទមរកិ  ទសមាើនរឹ្67ោនផនភា្រហ៊ថុន 

ធមមាតាផដលមានតផមលៃចារកិ 1ដថុោលៃ រអាទមរកិកនែថុ្មួយភា្រហ៊ថុន។  រាល់ភា្រហ៊ថុនផដលបានទចញ្សាយទំា្អស់ គតរូវបានអនថុមព័ត និ្ 

បានប្់សព្គ្រប់។

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016
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14. ចំណូលការបរាក់

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ចំណូលការគបាក់មកពី៖

ឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជន 30,382,849 122,655,561 22,616,731 91,597,761

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារ និ្

     គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ 2,290,414 9,246,401 1,836,591 7,438,193

សមតថុល្យទៅធនាគារកោ្ត ល 56,717 228,967 15,614 63,237

មូលបគតផដលអាចជួញដូរបាន 10,181 41,101 25,734 104,223

32,740,161 132,172,030 24,494,670 99,203,414

15. ចំោយការបរាក់

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ចំោយការគបាក់ទៅទលើ៖

្រណនីគបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ 14,060,003 56,760,232  9,433,368  38,205,140 

្រណនីសន្សំ 363,806 1,468,685  352,898  1,429,237 

្រណនីចរន្ត 125,134 505,166  13,453  54,485 

14,548,943 58,734,083  9,799,719  39,688,862

16. ចំណូលថ ល្ៃឈនែនួល និងកថបមដជើងរារ

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

កផគមដំទណើ រការឥណទាន 1,157,790 4,673,998  1,783,572  7,223,467

កផគមទជើ្ រារ 426,840 1,723,153  390,665  1,582,192 

កផគម ្្តល់កិចចាសនយាឥណទាន 186,539 753,058  159,044  644,128 

ទ្្ស្ៗ 789,833 3,188,556 661,020  2,677,132 

2,561,002 10,338,765  2,994,301  12,126,919 
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17. ចំោយ្ុរគ្គលិក

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

គបាក់ទបៀវត្សរ ៍និ្គបាក់ឈនែលួ 2,566,632 10,361,493 2,346,380 9,502,839

គបាក់រង្ាន់ និ្គបាក់ទលើកទរឹកចិត្ត 553,880 2,236,014 851,049 3,446,748

អតគ្បទោជន៍រយៈទពលខលៃទី្្ស្ៗ 255,708 1,032,293 250,658 1,015,165

3,376,220 13,629,800 3,448,087 13,964,752

18. ចំោយរំលស់បទពនាយសមនាបត្ត ិនិង្ររិក្ានារ និងរំលស់បទពនាយសកម្មអរូ្ីរ

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

រលំស់គទព្យសម្បត្ត ិនិ្បរកិាខេ រ (កំណត់សមា្គ ល់9) 931,432 3,760,191 889,859 3,603,929

រលំស់គទព្យសកមមាអរបីូ (កំណត់សមា្គ ល់8) 103,777 418,948 154,911 627,390

1,035,209 4,179,139 1,044,770 4,231,319

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016
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19. ចំោយរ�្ឋរាល និងចំោយប្រតិ្រត្តកិារ
2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ការជួលអគារ 618,632 2,497,417 522,572 2,116,417

ការជួសជថុល និ្ការផថទំា 337,778 1,363,610 341,972 1,384,987

ការទបាះពថុម ្ទី្សារ និ្ការ្្សព្្ សាយ 319,090 1,288,166 134,694 545,511

កផគមអាជាញា បព័ណ្ណ 260,459 1,051,473 238,467 965,791

សន្តសិថុខ 224,612 906,759 177,773 719,981

ទរឹក-ទភលៃើ្ 222,071 896,501 201,154 814,674

ធានារា៉ាប់រ្ 146,363 590,867 119,288 483,116

សមាភា រការោិលព័យ និ្ការទបាះពថុមទ្្្ស្ៗ 135,731 547,946 101,281 410,188

ការអភិវឌ្ឍអាជីវកមមា 120,773 487,561 84,504 342,241

ការទំនាក់ទំន្ 98,056 395,852 93,678 379,396

ោនយន្ត និ្ចំោយដំទណើ រការោនយន្ត 89,852 362,733 98,063 397,155

បា៉ាត្់ និ្ពន្ធអាករទ្្ស្ៗ 85,017 343,214 100,676 407,738

កផគមរបស់គករុមគបរឹកសាភិបាល 78,200 315,693 79,682 322,712

ចំោយអនែកជំនាញ និ្ចំោយពាក់ពព័ន្ធទ្្ស្ៗ 68,870 278,028 44,916 181,910

សមាភា រសគមាប់សកមមាភាពធនាគារ 42,053 169,768 39,209 158,796

កផគមទសវាធនាគារ 30,221 122,002 28,689 116,190

ការ្្គត់្្្គ ទ់្្ស្ៗ 16,356 66,029 18,368 74,390

ចំោយទ្្ស្ៗ 118,286 477,521 75,069 304,030

3,012,420 12,161,140 2,500,055 10,125,223

20. ពន្ធ

 (ក)        ពន្ធពនយារគទព្យសកមមា

          ពន្ធពនយារគទព្យសកមមា និ្បំណថុ លពន្ធពនយារគតរូវបានវភិា្រដូចខា្ទគកាម៖

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ពន្ធពនយារគទព្យសកមមា 716,595 2,892,894 272,337 1,102,965

បំណថុ លពន្ធពនយារ (78,705) (317,732) (120,817) (489,309)

637,890 2,575,162 151,520 613,656
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20. ពន្ធ  (ត)

 បផគមបគមរួលពន្ធពនយារគទព្យសកមមាសថុទ្ធ មានដូចខា្ទគកាម៖

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

សមតថុល្យទដើមឆ្នែ ំ 151,520 613,656 - -

បនទៃថុកទៅកនែថ្ុ របាយការណ៍លទ្្ធ ល 486,370 1,963,476 151,520 613,656

លទម្អៀ្ពីការប្តរូរបិូយបព័ណ្ណ - (1,970) - -

សមតថុល្យចថ្ុ ឆ្នែ ំ 637,890 2,575,162 151,520 613,656

បផគមបគមរួលពន្ធពនយារគទព្យសកមមា/(បំណថុ ល) កនែថុ្ឆ្នែ ំ មានដូចខា្ទគកាម៖  

សំវិធានធន
ឥណទាន

រាត់្រង់ទូដៅ

រំលស់ពដនលៃឿន
បទពនាយសកម្មរូ្រី

និង អរូ្រី សរុ្រ

�ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក

នាផថ្ងទី01 ផខមករា ឆ្នែ 2ំ015 - - -

បនទៃថុកទៅកនែថ្ុ របាយការណ៍លទ្្ធ ល 272,337 (120,817) 151,520

នាផថ្ងទី31 ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ015 272,337 (120,817) 151,520

សមមូលជាពាន់ទរៀល 1,102,965 (489,309) 613,656

នាផថ្ងទី01 ផខមករា ឆ្នែ 2ំ016 272,337 (120,817) 151,520

បនទៃថុកទៅកនែថ្ុ របាយការណ៍លទ្្ធ ល 444,258 42,112 486,370

នាផថ្ងទី31 ផខធនែ ូឆ្នែ 2ំ016 716,595 (78,705) 637,890

សមមូលជាពាន់ទរៀល 2,892,894 (317,732) 2,575,162

 

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016
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20. ពន្ធ (ត)

 (ខ)           បំណថុ លពន្ធទលើគបាក់ចំទណញ

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

សមតថុល្យទដើមឆ្នែ ំ 1,722,942 6,977,915 1,396,643 5,691,320

បនទៃថុកកនែថ្ុ ឆ្នែ ំ 2,213,981 8,937,841 2,288,803 9,269,652

ពន្ធទលើគបាក់ចំទណញបានប្់ (2,326,525) (9,392,181) (1,962,504) (7,948,141)

លទម្អៀ្ពីការប្តរូរបិូយបព័ណ្ណ - (22,398) - (34,916)

សមតថុល្យចថ្ុ ឆ្នែ ំ 1,610,398 6,501,177 1,722,942 6,977,915

 (្រ)        ចំោយពន្ធទលើគបាក់ចំទណញ

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ចំោយពន្ធទលើគបាក់ចំទណញ៖

ពន្ធទលើគបាក់ចំទណញកនែថ្ុ ឆ្នែ ំ 2,213,981 8,937,841 2,288,803 9,269,652

ពន្ធពនយារ (486,370) (1,963,476) (151,520) (613,656)

1,727,611 6,974,365 2,137,283 8,655,996

 ការទ្ទៃៀ្ផ្ទៃ ត់រវា្ពន្ធទលើគបាក់ចំទណញផដលបាន្រណនាតាមអគតាពន្ធតាមចបាប់ 20% ដូចបានោតគតោ្កនែថុ្របាយការណ៍លទ្ធ្ល 

មានដូចខា្ទគកាម៖ 
2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ចំទណញមថុនប្់ពន្ធទលើគបាក់ចំទណញ 8,425,018 34,011,797 8,008,106 32,432,830

ពន្ធ្រណនាតាមអគតា 20% 1,685,004 6,802,361 1,601,621 6,486,566

្លប៉ាះពាល់ពន្ធ ទាក់ទិននរ្ឹ ៖

ចំោយផដលមិនអាចកាត់ក្តាមចបាប់ពន្ធ 42,607 172,004  535,662  2,169,430 

ចំោយពន្ធដលើបរាក់ចំដណញ 1,727,611 6,974,365  2,137,283  8,655,996 

 អនថុទោមតាមចបាប់រារទពើពន្ធកម្ថុជា ធនាគារមានកាតព្កិចចាប្់ពន្ធទលើគបាក់ចំទណញរាជីវកមមា តាមអគតាមួយោ ផដលខ្ស់ជា្ទ្រ 

រវា្ពន្ធទលើគបាក់ចំទណញតាមអគតា20% ផនគបាក់ចំទណញជាប់ពន្ធ ឬពន្ធអប្បបរមា1%។
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21. រាច់បរាក់រានដប្រើកនែថុងប្រតិ្រត្តកិារ

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ចំទណញមថុនប្់ពន្ធ 8,425,018 34,011,797 8,008,106 32,432,830

និយព័តកមមា៖

រលំស់គទព្យសម្បត្ត ិនិ្បរកិាខេ រ និ្រលំស់គទព្យសកមមា   

អរបីូ(កំណត់សមា្គ ល់18) 1,035,209 4,179,139 1,044,770 4,231,319

សំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់  (កំណត់សមា្គ ល់ 6) 5,078,809 20,503,152 2,823,668 11,435,855

ចំទណញពីការលក់គទព្យសម្បត្ត ិនិ្បរកិាខេ រ (6,964) (28,114) (64,574) (261,524)

ចំណូលការគបាក់សថុទ្ធ (18,191,218) (73,437,947) (14,694,951) (59,514,552)

ខាតគបតិបត្តកិារមថុនបផគមបគមរួលទដើមទថុនប្្លិ (3,659,146) (14,771,973) (2,882,981) (11,676,072)

បផគមបគមរួលទដើមទថុនប្្លិ

សមតថុល្យទៅធនាគារកោ្ត ល (5,568,593) (22,480,410) (32,100,940) (130,008,807)

មូលបគតផដលអាចជួញដូរបាន  -  -  15,000,000  60,750,000 

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារនិ្គ្ររឹះរ្ាន 

ហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ  (16,000,000)  (64,592,000) 12,500,000 50,625,000

ឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជន (14,031,897) (56,646,768) (127,832,457) (517,721,451)

គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗ (356,284) (1,438,319) (811,381) (3,286,093)

គបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ាន

     ហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ (31,171,843) (125,840,730) 115,129,266 466,273,527

គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន  81,072,015  327,287,725 77,407,770 313,501,468

បំណថុ លទ្្ស្ៗ  1,771,230  7,150,456 1,123,567 4,550,446

រាច់បរាក់រានពីប្រតិ្រត្តកិារ  12,055,482  48,667,981  57,532,844  233,008,018 

 

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 229ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

22. រាច់បរាក់ និងរាច់បរាក់សមមូល

សគមាប់ទគាលបំណ្ផនរបាយការណ៍លំហូររាច់គបាក់ រាច់គបាក់ និ្រាច់គបាក់សមមូល រមួមាន៖

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

រាច់គបាក់កនែថ្ុ ផដ 6,256,945 25,259,287 3,805,590 15,412,640

សមតថុល្យទៅធនាគារកោ្ត ល 

(កំណត់សមា្គ ល់4) ៖

្រណនីចរន្ត 81,790,980 330,190,186 53,960,362 218,539,467

្រណនីផ្ត់ទាត់ 597,199 2,410,892 420,115 1,701,466

មូលបគតផដលអាចជួញដូរបាន 

    (កាលកំណត់បីផខ ឬតិចជា្) 3,049,542 12,311,001 2,493,828 10,100,003

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារ និ្ 

គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ

្រណនីចរន្ត (កំណត់សមា្គ ល់ 5) 27,751,265 112,031,857 6,495,806 26,308,014

្រណនីគបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ 

     (កាលកំណត់បីផខ ឬតិចជា្) 46,000,000 185,702,000 58,000,000 234,900,000

165,445,931 667,905,223 125,175,701 506,961,590

23. កិច្ចសននាយា និងយថភាព

 (ក)          កិចចាសនយាពនយារឥណទាន

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ចំផណកឥណទានវបិារបូន៍ផដលមិន 

បានទគបើគបាស់ 25,106,102 101,353,334 17,011,029 68,894,667 

លិខិតឥណទាន 1,052,755 4,249,972 614,936 2,490,491 

លិខិតធានាទ្្ស្ៗ 5,569,512 22,484,120 2,475,739 10,026,743 

31,728,369 128,087,426 20,101,704 81,411,901 



ទំពព័រ: 230 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

23. កិច្ចសននាយា និងយថភាព  (ត)

 (ខ)          កិចចាសនយាភតិសនយាគបតិបត្តផិដលមិនអាចលថុបទចាលបាន

 ធនាគារមានកិចចាសនយាភតិសនយាគបតិបត្តិមិនអាចលថុបទចាលបាន ចំទពាះការជួលអគារការោិលព័យរបស់ខលៃួន។

 ចំោយភតិសនយាអប្បបរមាសរថុបនាទពលអនា្រត ទគកាមកិចចាសនយាភតិសនយាគបតិបត្តិផដលមិនអាចលថុបទចាលបានមានដូចខា្ទគកាម៖

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ភតិសនយាអប្បបរមានាទពលអនា្រតផដល

គតរូវប្់៖

   - មិនទលើសមួយឆ្នែ ំ 707,048 2,854,353 590,732 2,392,465 

   - ទលើសមួយឆ្នែ បំ៉ាថុផន្តមិនទលើសគបំាឆ្នែ ំ 1,412,099 5,700,644 1,528,534 6,190,563 

   - ទលើសគបំាឆ្នែ ទំេើ្ ទៅ 679,446 2,742,924 536,163 2,171,459 

2,798,593 11,297,921 2,655,429 10,754,487 

24. ប្រតិ្រត្តកិារ និងសមតុលនាយភាគីោក់ព័ន្ធ

 (ក)          ភា្ីរពាក់ពព័ន្ធ និ្ទំនាក់ទំន្

ទំនាក់ទំន្ និ្ភា្ីរពាក់ពព័ន្ធរបស់ធនាគារ មានដូចខា្ទគកាម៖

ទំនាក់ទំនង ភាគីោក់ព័ន្ធ

គករុមហ៊ថុនទមធំ RHB Bank Berhad

គករុមហ៊ថុនភា្ីរពាក់ពព័ន្ធ គករុមហ៊ថុនទំា្អស់ទៅកនែថ្ុ ចទងា្ក មគករុមហ៊ថុនទមធំចថ្ុ ទគកាយ

បថុ្រ្គលិក្រណៈគ្រប់គ្រ្សំខាន់ៗ សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាលទំា្អស់របស់ធនាគារ ផដលមានសិទ្ធិ 

ទធ្ើការសទគមចចិត្តសំខាន់  ៗពាក់ពព័ន្ធទៅនរ្ឹ ទគាលទៅយថុទ្ធរាសស្ត 

របស់ ធនាគារ និ្បថុ្រ្គលិក      ្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខស់្ 

(រមួទំា្សមាជិក គ្ររួរារជិតដិតរបស់ពួកទ្រ្្ផដរ)។

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 231ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

24. ប្រតិ្រត្តកិារ និងសមតុលនាយភាគីោក់ព័ន្ធ (ត)

 (ខ)          ទរឹកគបាក់ជំពាក់ភា្ីរពាក់ពព័ន្ធ សមតថុល្យ និ្គបតិបត្តកិារភា្ីរពាក់ពព័ន្ធ

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ទឹកបរាក់ជំោក់បកុមហុ៊នដម៖

   -  គបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ 134,000,000 540,958,000 179,000,000 724,950,000 

   -  ការគបាក់គតរូវប្់ 358,389 1,446,816 430,921 1,745,231 

134,358,389 542,404,816 179,430,921 726,695,231 

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

   -  ចំោយការគបាក់ 3,742,145 15,107,039 2,126,240 8,611,272 

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ទឹកបរាក់ជំោក់បកុមហុ៊ន ភាគីោក់ព័ន្ធ៖

   -  ្រណនីចរន្ត 113,016 456,246 7,086,634 28,700,868 

   -  គបាក់បទញ្ញើមានកាលកំណត់ 8,596,025 34,702,153 1,891,398 7,660,162 

   -  ការគបាក់គតរូវប្់ 88,716 358,146 83,416 337,835

8,797,757 35,516,545 9,061,448 36,698,865 

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

   -   ចំោយការគបាក់ 291,766 1,177,859 1,039 4,208 

   -  ចំណូលពីកផគមកនែថ្ុ ការផណនំា  

         អតិថិជនឲ្យទ្រ 250 1,009 1,500 6,075



ទំពព័រ: 232 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

24. ប្រតិ្រត្តកិារ និងសមតុលនាយភាគីោក់ព័ន្ធ (ត)

 (្រ)          ទរឹកគបាក់ទទួលបានពីភា្ីរពាក់ពព័ន្ធ 

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ទរឹកគបាក់ភា្ីរពាក់ពព័ន្ធជំពាក់ 27,304 110,226 12,500,000   50,625,000 

ទរឹកគបាក់គករុមហ៊ថុនទមជំពាក់ 25,696 103,734 - -

53,000 213,960 12,500,000 50,625,000

 ទនះជាទរឹកគបាក់ផដលភា្ីរពាក់ពព័ន្ធ និ្គករុមហ៊ថុនទមជំពាក់  ផដលជាចម្ប្្ឺរទាក់ទ្នរឹ្ចំោយទ្្ស្ៗផដលធនាគារបានប្់ជំនួស ទហើ

យនរឹ្គតរូវស្មកវញិទោយភា្ីរពាក់ពព័ន្ធ និ្គករុមហ៊ថុនទម។

 (�)          ោភការរបស់បថុ្រ្គលិក្រណៈគ្រប់គ្រ្សំខាន់ៗ 

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

គបាក់ទបៀវត្សរ ៍និ្អតគ្បទោជន៍រយៈទពលខលៃី 618,346 2,496,263  598,488  2,423,876 

 (្)          ោភការរបស់គករុមគបរឹកសាភិបាល 

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

កផគមរបស់គករុមគបរឹកសាភិបាល 78,200 315,693 79,682 322,712

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

សកមមាភាពអាជីវកមមារបស់ធនាគារគបឈមនរឹ្ហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗមួយចំនួន ដូចជា ហានិភព័យឥណទាន ហានិភព័យទី្សារ (រមួមាន 

ហានិភព័យរបិូយបព័ណ្ណ ហានិភព័យអគតាការគបាក់ ហានិភព័យតផមលៃ) និ្ហានិភព័យរាច់គបាក់ងាយស្សរួល។ អាជីវកមមាហិរញ្ញវត្ថុភា្រទគចើនគបឈមមថុខ 

នរឹ្ហានិភព័យ កនែថុ្ទនាះហានិភព័យគបតិបត្តិការ្ឺរជា្លវបិាកផដលពិបាកទជៀសរចួោស់កនែថុ្ដំទណើ រការអាជីវកមមា។ ធនាគារមិនទគបើគបាស់ឧបករណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុនិទស្សន៍ (derivative financial instrument) ទដើម្បីគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខលៃួនទនាះទទ។

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 233ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

សកមមាភាពអាជីវកមមារបស់ធនាគារគបឈមនរឹ្ហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗមួយចំនួន ដូចជា ហានិភព័យឥណទាន ហានិភព័យទី្សារ (រមួមានហានិភព័យ 

របិូយបព័ណ្ណ ហានិភព័យអគតាការគបាក់ ហានិភព័យតផមលៃ) និ្ហានិភព័យរាច់គបាក់ងាយស្សរួល។ អាជីវកមមាហិរញ្ញវត្ថុភា្រទគចើនគបឈមមថុខនរឹ្ហានិភព័យ 

កនែថុ្ទនាះហានិភព័យគបតិបត្តិការ្ឺរជា្លវបិាកផដលពិបាកទជៀសរចួោស់កនែថុ្ដំទណើ រការអាជីវកមមា។ ធនាគារមិនទគបើគបាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

និទស្សន៍ (derivative financial instrument) ទដើម្បីគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខលៃួនទនាះទទ។

គទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ ្ឺរជាសិទ្ធិកិចចាសនយាទដើម្បីទទួលបានរាច់គបាក់ ឬគទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុមួយទ្្ស្ទទៀត ពីអ្្គភាពមួយទ្្ស្ទទៀត។ គទព្យ

សកមមាហិរញ្ញវត្ថុគតរូវបានចាត់ថ្នែ ក់ជាឥណទាន  និ្្រណនីគតរូវទទួលទ្្ស្ៗផដលរមួបញចាូ លរាច់គបាក់       កនែថុ្ផដ សមតថុល្យទៅធនាគារកោ្ត ល 

សមតថុល្យទៅធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ ឥណទានអតិថិជន និ្គទព្យសកមមា ទ្្ស្ទទៀត។

 បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ ្ឺរជាកាតពកិ្ចចាកិចចាសនយាកនែថ្ុ ការ្្តល់រាច់គបាក់ ឬគទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុមួយទ្្ស្ទទៀត ពីអ្្គភាពមួយទ្្ស្ទទៀត។ បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ 

គតរូវបានចាត់ថ្នែ ក់ថ្ជាបំណថុ លទ្្ស្ៗ ផដលរមួបញចាូ លគបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្ គ្ររឹះរ្ាន ហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន 

គបាក់កមចាី និ្បំណថុ លទ្្ស្ៗទទៀត។

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

រាច់គបាក់កនែថុ្ផដ 6,256,945 25,259,287 3,805,590 15,412,640

សមតថុល្យទៅធនាគារកោ្ត ល (*) 85,437,721 344,912,080 56,874,305 230,340,935

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារនិ្គ្ររឹះ

រ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ 115,751,265 467,287,857 90,495,806 366,508,014

ឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជន 347,575,673 1,403,162,992 338,622,585 1,371,421,469

គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗ 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

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ  និ គ្្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្ ្ស ៗ 231,367,484 934,030,533 262,539,327 1,063,284,274

គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន 297,271,520 1,200,085,126 216,199,505 875,607,995

បំណថុ លទ្្ស្ៗ 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

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ 23,245,027 93,840,175 20,247,387 82,001,917

  (*) មិនរាប់បញចាូ លគបាក់បទញ្ញើបគមរុ្ និ្គបាក់តម្កល់ធានាទលើទដើមទថុនទៅធនាគារកោ្ត ល។ 
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25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភព័យឥណទាន ្ឺរជាហានិភព័យផដលបោ្ត លមកពីការខាតប្់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផដលអតិថិជន ឬភា្ីរផដ្ូរ ទី្សាររបស់ធនាគារ និ្ទធ្ើឲ្យខកខាន 

មិនបានបំទពញកាតពកិ្ចចាស្បំណថុ លតាមកិចចាសនយាឲ្យធនាគារ។ ហានិភព័យឥណទានភា្រទគចើនទកើតទេើ្ ពីការ្ដាល់ឥណទាន និ្បថុទរគបទាន និ្

កិចចាសនយាឥណទានផដលទកើតមកពីសកមមាភាពផនការ្្តល់គបាក់កមចាី។ 

ហានិភព័យឥណទាន ្ឺរជាហានិភព័យធំជា្ទ្រផតមួយ្រត់កនែថុ្អាជីវកមមាធនាគារ ទហតថុទនះ្រណៈគ្រប់គ្រ្ទរៀបចំហានិភព័យឥណទានរបស់ខលៃួន 

ោ៉ា ្គបរុ្គបយព័តនែ។

(ក)         ការវាស់ផវ្ហានិភព័យឥណទាន

ធនាគារបានបទ្្កើតទគាលការណ៍ហានិភព័យឥណទានសនែូល (Core Credit Risk Policy) ផដលគតរូវបានទរៀបចំទេើ្ទដើម្បីអភិបាល

នូវរាល់សកមមាភាពកនែថុ្ការធានារា៉ាប់រ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារ។ ការបន្តឥណទានគតរូវបានអភិបាលទោយកមមាវធីិឥណទាន ផដល

បានទរៀបចំ្រទគមា្ពិទសសសគមាប់្លិត្ល ឬសំទពៀតឥណទានពិទសស រាប់ទំា្ទី្សារទគាលទៅ កាលកំណត់ និ្លកខេខណ្ 

ឯករារសមា្អ ្ និ្នីតិវធីិទៅទគកាម្លិត្លឥណទានផដលនរឹ្គតរូវវភិា្រ និ្្្តល់ជូនអតិថិជន។

ធនាគារក៏ធានាអះអា្ថ្ខលៃួនបានផប្ផចកតួនាទីចបាស់ោស់ រវា្កាតពកិ្ចចាអនែកទលើកសំទណើ ឥណទាន (loan originators) អនែកវភិា្រ 

ឥណទាន (evaluators) និ្កគមិតការអនថុមព័តឥណទាន (approving authorities)។

(ខ)         ការគ្រប់គ្រ្កគមិតហានិភព័យ និ្ទគាលការណ៍បនយ្ហានិភព័យ

ធនាគារគ្រប់គ្រ្កគមិតហានិភព័យ និ្ទផ្្ត តការយកចិត្តទថុកោក់ទលើហានិភព័យឥណទាន ទៅទពលផដលហានិភព័យគតរូវបានរកទ�ើញ 

ជាពិទសសទៅទលើភា្ីរផដ្ូរជាឯកត្តជន និ្ភា្ីរផដ្ូរជាគករុម គពមទំា្សហគគាសនានា។

ធនាគារទរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធតាមកគមិតផនហានិភព័យឥណទាន ទោយោក់កគមិតទលើចំនួនទរឹកគបាក់ផនហានិភព័យផដលអាចទទួលយកបាន 

ទាក់ទ្នរ្ឹ អនែកខចាគីបាក់ជាឯកត្តជន ឬអនែកខចាគីបាក់ជាគករុម និ្តាមផ្នែកអាជីវកមមា។ ហានិភព័យទនះគតរូវបានគតរួតពិនិត្យតាមមូលោ្ឋ នរ្ិ្លជថុំ 

ទហើយនរឹ្គតរូវបានគតរួតពិនិត្យទេើ្វញិគបចំាឆ្នែ ំ ឬញរឹកញាប់ជា្ទនះតាមការចំាបាច់។ ការោក់កំណត់ទលើកគមិតហានិភព័យឥណទាន

តាម្លិត្ល និ្តាមវសិព័យអាជីវកមមា គតរូវបានអនថុមព័តទោយគករុមគបរឹកសាភិបាល។

ហានិភព័យធំគតរូវបានកំណត់និយមនព័យទោយធនាគារកោ្ត ល ថ្ជាហានិភព័យឥណទានទូទៅចំទពាះអនែកទទួល្លជាឯកត្តជន

ផដលទលើសពី 10% ផនមូលនិធិផ្ទៃ ល់សថុទ្ធរបស់ធនាគារ។  ទោ្តាមលកខេខណ្ផនគបកាសទលខ ធ7-06-226គប.ក. របស់ធនាគារកោ្ត ល 

តគមរូវឲ្យធនាគាររកសាឲ្យបានគ្រប់ទពលទវោនូវអនថុបាតអតិបរមាចំនួន 20% រវា្ហានិភព័យឥណទានទូទៅរបស់ធនាគារ ផដលទច

ញពីគបតិបត្តិការជាមួយនរឹ្អនែកទទួល្លជាឯកត្តជននីមួយៗ និ្មូលនិធិផ្ទៃ ល់សថុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ហានិភព័យឥណទានធំសរថុប 

មិនគតរូវឲ្យទលើសពី 300% ផនមូលនិធិផ្ទៃ ល់សថុទ្ធរបស់ធនាគារទទ។

ធនាគារបានទគបើគបាស់ទគាលការណ៍ និ្ការអនថុវត្តជាទគចើន ទដើម្បីកាត់បន្យហានិភព័យឥណទាន រមួមានការតគមរូវឲ្យអនែកខចាីគបាក់ 

ោក់វត្ថុបញ្ចា ំទលើឥណទាន និ្បថុទរគបទានផដលធនាគារ្្តល់ឲ្យខចាី។ 

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 235ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(្រ)         ទគាលការណ៍សំវធិានធន និ្ការថយចថុះតផមលៃ

ធនាគារបានអនថុវត្តតាមការទធ្ើចំោត់ថ្នែ ក់ឥណទាន និ្សំវធិានធន អនថុទោមតាមគបកាសពាក់ពព័ន្ធដូចបានបញ្ជា ក់ទៅកនែថុ្កំណត់

សមា្គ ល់2.6 ផនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការទធ្ើចំោត់ថ្នែ ក់ឥណទាន និ្ការទធ្ើសំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់ គតរូវបានកំណត់ទោយ្ិរតទៅទលើរយៈទពលហួសកំណត់ស្ 

ផនឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជន និ្កតា្ត ពាក់ពព័ន្ធទ្្ស្ទទៀត។

(�)        ហានិភព័យឥណទានអតិបរមាមថុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ចា  ំឬមថុនការបទ្្កើនឥណទាន

តារា្ខា្ទគកាមទនះ បងា្ហ ញពីហានិភព័យឥណទានអតិបរមារបស់ធនាគារ ទោយមិន្ិរតទលើវត្ថុបញ្ចា ំ ឬការបទ្្កើនឥណទាន 

ទ្្ស្ទទៀតទេើយ។ ចំទពាះគទព្យសកមមាកនែថុ្តារា្តថុល្យការ ហានិភព័យផដលបានបងា្ហ ញខា្ទលើផ្្អកទៅទលើតផមលៃទោ្សថុទ្ធ។ ចំទពាះ

កិចចាសនយាពាក់ពព័ន្ធនរឹ្ឥណទាន ហានិភព័យឥណទានអតិបរមា្ឺរជាចំនួនទំា្ស្សរុ្ផនកញចា ប់ឥណទានផដលមិនអាចផកផគបបាន។

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

បទពនាយសកម្មកនែថុងតារាងតុលនាយការ

សមតថុល្យនិ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារ    

និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ 115,751,265 467,287,857 90,495,806 366,508,014 

ឥណទាននិ្បថុទរគបទានអតិថិជន 347,575,673 1,403,162,992 338,622,585 1,371,421,469 

គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗ 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 

បទពនាយសកម្មដបរៅតារាងតុលនាយការ

កិចចាសនយាទ្្ស្ៗ 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

គបសិនទបើមានលទ្ធភាព ធនាគារនរ្ឹ ចរចាជាមួយភា្ីរផដ្ូររបស់ខលៃនួអំពីវត្ថុបញ្ចា  ំទដើម្បកីាត់បនយ្ហានិភព័យឥណទាន។ កនែថ្ុ ការ វាយតផមលៃ 

ពីភាពផដលអាចទទួលយកបានផនវត្ថុបញ្ចា ំ ធនាគារ្ិរតពិចារោទៅទលើភាពផដលអាចោក់លក់ទលើទី្សារបាន ផនវត្ថុបញ្ចា ំ 

ក៏ដូចជាភាពទពញទលញផនទំហំបំណថុ ល។ គបទភទផនវត្ថុបញ្ចា ំសំខាន់ៗ និ្ការបទ្្កើនឥណទានទ្្ស្ៗ ផដលធនាគារទទួលបាន 

ចំទពាះការ ្្តល់ឥណទាននិ្បថុទរគបទានអតិថិជនរបស់ខលៃួន រមួមានគទព្យសម្បត្តិ និ្ការធានាទ្្ស្ៗ។ គទព្យសម្បត្តិទំា្ឡាយគតរូវ 

បានវាយតផមលៃពីមួយគគាទៅមួយគគា ទោយផ្្អកទៅតាមការវាយតផមលៃរបស់អនែកវាយតផមលៃឯករាជអាជីព។



ទំពព័រ: 236 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(�)        ហានិភព័យឥណទានអតិបរមាមថុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ចា  ំឬមថុនការបទ្្កើនឥណទាន  (ត)

្រណៈគ្រប់គ្រ្មានជំទនឿថ្ ខលៃនួមានលទ្ធភាពបន្តការគ្រប់គ្រ  ្ និ គ្ទគទ្់ហានិភព័យឥណទានរបស់ធនាគារផដល     បោ្ត លមកពីឥណទាន 

និ្បថុទរគបទាន ឲ្យស្តិកនែថ្ុ កគមិតអប្បបរមាតាមវធីិដូចខា្ទគកាម៖ 

- គបមាណ 99.99% (2015 ៖ 99.99%) ផនឥណទាននិ្បថុទរគបទានរបស់ធនាគារ គតរូវបានធានាទោយវត្ថុបញ្ចា  ំនិ្

- ធនាគារមាននីតិវធីិវាយតផមលៃឥណទានោ៉ា ្សមស្សប កនែថុ្ការ្្តល់ ឥណទាន និ្បថុទរគបទានជូនអតិថិជន។

(្)        ្រថុណភាពឥណទានផនគទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ

   ឥណទាន និ្បថុទរគបទាន

្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទផនតារា្តថុល្យការ ហានិភព័យឥណទានរបស់ធនាគារ ផដលទកើតពីឥណទាននិ្បថុទរគបទានអតិថិជន (ទោយមិន្ិរត 

វត្ថុបញ្ចា  ំឬការបទ្្កើនឥណទានទ្្ស្ៗ និ្មិន្ិរតដល់សំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់) មានដូចខា្ទគកាម៖

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ឥណទាន និង្រុដរប្រទានសុទ្ធ៖

មិនហួសកាលកំណត់ 

និ្មិនថយចថុះតផមលៃ 341,283,086 1,377,759,818 332,589,941 1,346,989,257 

ហួសកាលកំណត់ប៉ាថុផន្តមិនថយចថុះតផមលៃ 4,386,634 17,708,841 4,960,037 20,088,151 

ថយចថុះតផមលៃ 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 

   

្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទតារា្តថុល្យការ បោ្ត គទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុទំា្អស់ផដលធនាគារបានកាន់កាប់ ្ឺរមិនបានហួសកាលកំណត់ស្ 

ឬថយចថុះតផមលៃទនាះទទ។

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 237ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(្)        ្រថុណភាពឥណទានផនគទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ

ការវភិា្រអំពីសមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់របស់ធនាគារ ទៅតាមបោ្ត ធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្  ៗ្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទតារា្តថុ

ល្យការ តាមគបទទសផនភា្ីរផដ្ូររបស់ខលៃនួ មានដូចខា្ទគកាម៖

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

កនែថុងប្រដទសកម្ថុជា៖

ធនាគារពាណិជជា 88,155,520 355,883,834 84,226,359 341,116,754

ដបរៅប្រដទសកម្ថុជា៖

ធនាគារពាណិជជា 27,595,745 111,404,023 6,269,447 25,391,260

115,751,265 467,287,857 90,495,806 366,508,014

គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗ

គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗរបស់ធនាគារ ជាចម្ប្រួមមាន ការគបាក់គតរូវទទួលចំទពាះការោក់គបាក់ទៅធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ 

និ្គបាក់តម្កល់ ផដលអាចដកមកវញិបាន ផដលធនាគារបានោក់តម្កល់ចំទពាះការជួលអគារការោិលព័យ។



ទំពព័រ: 238 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ច)        ្រថុណភាពឥណទានផនឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជន

  (i)        ឥណទាន និ្បថុទរគបទានផដលហួសកាលកំណត់ស  ្ប៉ាថុផន្តមិនថយចថុះតផមលៃ

ការវភិា្រអំពីអាយថុកាលឥណទាន និ្បថុទរគបទានផដលហួសកាលកំណត់ស  ្ប៉ាថុផន្តមិនថយចថុះតផមលៃ ្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទតារា្តថុល្យការ 

(ទោយមិន្ិរតទលើវត្ថុបញ្ចា  ំឬការបទ្្កើនឥណទានទ្្ស្ )ៗ មានដូចខា្ទគកាម៖

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ហួសកាលកំណត់សងពី៖

- < 30 ផថ្ង 3,272,843 13,212,467  1,815,394  7,352,346 

- 30 ផថ្ង < 60 ផថ្ង 674,631 2,723,485  2,655,520  10,754,856 

- 60 ផថ្ង < 90 ផថ្ង 574,829 2,320,585  644,756 2,611,263

4,522,303 18,256,537  5,115,670  20,718,465 

�ក៖ សំវិធានធន (135,669) (547,696) (155,633) (630,314)

4,386,634 17,708,841  4,960,037  20,088,151 

ឥណទានផដលហួសកាលកំណត់ស្30ផថ្ង ឬទលើសពីទនះ ប៉ាថុផន្តតិចជា្90ផថ្ង គតរូវបានចាត់ថ្នែ ក់ជាគបទភទឥណទានធមមាតា 

ផដលគតរូវទធ្ើសំវធិានធន 1% រឯីឥណទានឃ្លៃ ំទមើល គតរូវទធ្ើសំវធិានធន 3%។

ជាទូទៅឥណទាន និ្បថុទរគបទានផដល ថ្ុតកំណត់ស្តិចជា្90ផថ្ង  មិនគតរូវបានចាត់ទថុកថ្ថយចថុះតផមលៃទនាះទទ  លថុះគតាផត 

មានពព័ត៌មាន ទ្្ស្ទទៀតច្្អថុលបងា្ហ ញ្ទៃថុយពីទនះ។

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 239ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

  (ii)        ឥណទាននិ្បថុទរគបទានផដលថយចថុះតផមលៃ

ការវភិា្រអំពីអាយថុកាលឥណទាន និ្បថុទរគបទានផដលហួសកាលកំណត់ស្៩០ផថ្ង ឬទលើសពីទនះ ផដលគតរូវបានចាត់ទថុកថ្ថយចថុះតផមលៃ 

(ទោយមិន្ិរតទលើវត្ថុបញ្ចា  ំឬការបទ្ ្កើនឥណទានទ្ ្ស )ៗ មានដូចខា ទ្គកាម៖

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ហួសកាលកំណត់សងពី៖

- 90 ផថ្ង < 180 ផថ្ង 1,909,721 7,709,544 415,229 1,681,677 

- 180 ផថ្ង < 360 ផថ្ង 756,352 3,053,393 1,650,495 6,684,505 

- ទលើសពី 360 ផថ្ង 6,169,696 24,907,063 925,736 3,749,234

8,835,769 35,670,000 2,991,460 12,115,416 

�ក៖ សំវិធានធន (6,929,816) (27,975,667) (1,918,853) (7,771,355)

1,905,953 7,694,333 1,072,607 4,344,061 
     

(ៃ)        ការរ រឹបអូសវត្ថុបញ្ចា ំ

ធនាគារកោ្ត លតគមរូវឲ្យគ្ររឹះរ្ានធនាគារទំា្អស់ ទធ្ើចំោត់ថ្នែ ក់គទព្យសម្បត្តយិកបាន ជា “គទព្យសម្បត្តរិ រឹបអូស” ទៅកនែថ្ុ តារា្តថុល្យការ 

គបសិនទបើមាន និ គ្តរូវលក់គទព្យសម្បត្តទិនាះទចញវញិកនែថ្ុ រយៈទពលមួយឆ្នែ ។ំ 

កនែថ្ុ អំេថ្ុ ឆ្នែ ទំនះ ធនាគារមិនបានរ រឹបអូសគទព្យសកមមាោមួយផដលបានោក់ជាវត្ថុបញ្ចា ទំនាះទទ។

 



ទំពព័រ: 240 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ជ)        ការគបមូល្្តថុហំានិភព័យឥណទានផនគទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ

  (i)        វភិា្រតាមផ្នែកភូមិរាសស្ត

ទោយវភិា្រតាមទីតំា គ្បទទសផនភា្ីរផដ្ូរ ្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទតារា្តថុល្យការ ហានិភព័យឥណទានរបស់ធនាគារ ផដលភា្រទគចើនទកើត

ទេើ្ ទៅកនែថ្ុ គបទទសកម្ថុជា មានដូចខា ទ្គកាម៖

ប្រដទសកម្ថុជា ប្រដទសដ្នាសងៗ សរុ្រ

�ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក
2016

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារ និ្

     គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ 88,155,520 27,595,745 115,751,265

ឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជន 347,575,673 - 347,575,673

គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗ 2,435,376 - 2,435,376

438,166,569 27,595,745 465,762,314

សមមូលនរ្ឹ ពាន់ទរៀល 1,768,878,439 111,404,023 1,880,282,462

2015

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារ និ្

     គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ 84,226,359 6,269,447 90,495,806 

ឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជន 338,622,585 -   338,622,585 

គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗ 2,305,626 12,500,000 14,805,626 

425,154,570 18,769,447 443,924,017 

សមមូលនរ្ឹ ពាន់ទរៀល 1,721,876,008 76,016,260 1,797,892,268 

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 241ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ជ)        ការគបមូល្្តថុហំានិភព័យឥណទានផនគទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 (ii)        វភិា្រតាមគបទភទអាជីវកមមា

តារា្ខា ទ្គកាមទនះ  សទ្ ខេបអំពីហានិភព័យឥណទានរបស់ធនាគារតាមតផមលៃទោ្សថុទ្ធរបស់វា ទោយចាត់ថ្នែ ក់តាម គបទភទអាជីវកមមាផនភា្ីរផដ្ូរ។

សមតុលនាយ និង
ការោក់បរាក់

ដៅធនាគរ 
និងបគឹះរា្នាន

ហិរញ្ញវត្ថុ
ដ្នាសងៗ

ឥណទាននិង 
្រុដរប្រទាន

អតិ្ិជន
បទពនាយសកម្ម

ដ្នាសងៗ សរុ្រ

�ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល
2016

គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុ
115,751,265 3,283,736 720,200 119,755,201 483,451,746

សោ្ឋ គារ និ្ទភាជនីយោ្ឋ ន - 43,280,370 139,718 43,420,088 175,286,895

ជំនួញលក់រាយ - 52,947,955 187,175 53,135,130 214,506,520

ជំនួញលក់ដថុំ - 28,355,874 70,713 28,426,587 114,758,132

្លិតកមមា - 26,651,820 198,188 26,850,008 108,393,482

កសិកមមា រថុកាខេ គបមាញ់ និ្ទនរាទ - 23,779,910 73,206 23,853,116 96,295,029

ឥណទានទ្រហោ្ឋ ន - 33,053,369 119,304 33,172,673 133,918,081

សកមមាភាពកនែថ្ុ ការជួល 

និ្ភតិសនយាគបតិបត្តិ 

មិន្ិរតការជួលអចលនគទព្យ - 30,782,433 97,963 30,880,396 124,664,159

ការដរឹកជញជាូ ន និ្ការស្តថុកទំនិញ - 5,492,090 33,283 5,525,373 22,305,931

ទរឹក-ទភលៃើ្ - 3,051,345 8,797 3,060,142 12,353,793

សកមមាភាពអចលនគទព្យ - 18,884,143 469,226 19,353,369 78,129,551

សំណ្់ - 21,127,369 57,047 21,184,416 85,521,487

គ្ររឹះរ្ានមិនផមនហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ - 23,299,693 86,134 23,385,827 94,408,584

ពព័ត៌មានវទិយានិ្ទូរ្រមនា្រមន៍ - 1,314,586 3,510 1,318,096 5,321,154

ទ្្ស្ៗ - 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



ទំពព័រ: 242 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ជ)        ការគបមូល្្តថុហំានិភព័យឥណទានផនគទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 (ii)        វភិា្រតាមគបទភទអាជីវកមមា (ត)

សមតុលនាយ និង
ការោក់បរាក់

ដៅធនាគរ 
និងបគឹះរា្នាន

ហិរញ្ញវត្ថុ
ដ្នាសងៗ

ឥណទាននិង 
្រុដរប្រទាន

អតិ្ិជន
បទពនាយសកម្ម

ដ្នាសងៗ សរុ្រ

�ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល
2015

គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុ  90,495,806  4,831,624  12,927,173 108,254,603  438,431,142 

សោ្ឋ គារ និ្ទភាជនីយោ្ឋ ន  -  52,483,831  255,376  52,739,207  213,593,788 

ជំនួញលក់រាយ  -  51,312,950  176,806  51,489,756  208,533,512 

ជំនួញលក់ដថុំ  -  26,055,976  53,572  26,109,548  105,743,669 

្លិតកមមា  -  25,718,758  180,036  25,898,794  104,890,116 

កសិកមមា រថុកាខេ គបមាញ់ និ្ទនរាទ  -  23,657,307  282,555  23,939,862  96,956,441 

ឥណទានទ្រហោ្ឋ ន  -  29,080,233  137,532  29,217,765  118,331,948 

សកមមាភាពកនែថ្ុ ការជួល 

និ្ភតិសនយាគបតិបត្តិ 

មិន្ិរតការជួលអចលនគទព្យ  -  34,449,364  115,383  34,564,747  139,987,225 

ការដរឹកជញជាូ ន និ្ការស្តថុកទំនិញ  -  5,044,965  50,013  5,094,978  20,634,661 

ទរឹក-ទភលៃើ្  -  3,676,323  74,177  3,750,500  15,189,525 

សកមមាភាពអចលនគទព្យ  -  14,885,818  227,143  15,112,961  61,207,492 

សំណ្់  -  22,845,460  152,707  22,998,167  93,142,576 

គ្ររឹះរ្ានមិនផមនហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ  -  24,040,307  94,408  24,134,715  97,745,596 

ការ្្តល់កមចាជីាឯកត្តជន  -  252,893  380  253,273  1,025,756 

ពព័ត៌មានវទិយានិ្ទូរ្រមនា្រមន៍  -  1,251,507  3,228  1,254,735  5,081,677 

ទ្្ស្ៗ  -  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 

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 243ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.2 ហានិភ័យទី ន្ាសារ

ហានិភព័យទី្សារ ជាហានិភព័យផដលទធ្ើឲ្យមានការផគបគបរួលតផមលៃសមស្សប ឬលំហូររាច់គបាក់នាទពលអនា្រតផនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទោយរារការ 

ផ្លៃ ស់ប្តូរតផមលៃទី្សារ។ ហានិភព័យទី្សារទកើតទេើ្ទោយរ្ានភាពទបើកទូោយផនអគតាការគបាក់ របិូយបព័ណ្ណ និ្្លិត្លមូលធន ផដលទំា្អស់

ទនះគបឈមមថុខនរឹ្បផគមបគមរួលទី្សារជាក់ោក់និ្ទូទៅ គពមទំា្បផគមបគមរួលអគតាទី្សារ ឬតផមលៃទី្សារ ដូចជាអគតាការគបាក់ ្ំរោតឥណទាន 

អគតាប្តូររបិូយបព័ណ្ណ និ្តផមលៃមូលធនជាទដើម។

(ក)         ហានិភព័យតផមលៃ

ធនាគារគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យផនការផគបគបរួលតផមលៃវនិិទោ្ររបស់ខលៃនួ ទោយទធ្ើការគតរួតពិនិត្យទលើរបាយការណ៍គបតិបត្តកិារមូលនិធិ គបចំាផខ។

(ខ)         ហានិភព័យការប្តរូរបិូយបព័ណ្ណ

ធនាគារទធ្ើគបតិបត្តិការជាចម្ប្ជាគបាក់ដថុោលៃ រអាទមរកិ ផដលជារបិូយបព័ណ្ណទគាលរបស់ធនាគារ។  ធនាគារមិនមានហានិភព័យការ 

ប្តូររបិូយបព័ណ្ណជារារវន្តទនាះទទ។

(្រ)         ហានិភព័យអគតាការគបាក់

ហានិភព័យអគតាការគបាក់ ្ឺរជាហានិភព័យផដលទធ្ើឲ្យមានការផគបគបរួលលំហូររាច់គបាក់នាទពលអនា្រតផនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទោយ

រារការផគបគបរួលអគតាការគបាក់ទលើទី្សារ។ កគមិតការគបាក់អាចទកើនទេើ្ឬថយចថុះ អាស្សព័យទៅតាមបផគមបគមរួលមិនរពំរឹ្ទថុកផន

អគតាការគបាក់។ ្រណៈគ្រប់គ្រ្ទធ្ើការគតរួតពិនិត្យជាគបចំាទៅទលើភាពមិនសថុីគានែ ផនអគតាការគបាក់។

តារា្ខា្ទគកាមទនះ សទ្ខេបពីហានិភព័យអគតាការគបាក់របស់ធនាគារ។ គទព្យសកមមា និ្បំណថុ លតាមតាមតផមលៃទោ្ គតរូវបានចាត់

ថ្នែ ក់តាមតផមលៃកនែថុ្កិចចាសនយាទដើមគគា ឬតាមកាល ថ្ុតកំណត់ស្។



ទំពព័រ: 244 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.2 ហានិភ័យទី ន្ាសារ (ត)

(្រ)         ហានិភព័យអគតាការគបាក់ (ត)

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016

1 ផេ 1-3 ផេ 3-12 ផេ 1-5 ឆ្នាំ ដលើសពី5ឆ្នាំ
មិនមន

ការបរាក់ សរុ្រ

�ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក

2016

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

រាច់គបាក់កនែថ្ុ ផដ - - - - - 6,256,945 6,256,945

សមតថុល្យទៅ ធនាគារកោ្ត ល 85,437,721 - - - - - 85,437,721 

សមតថុល្យ និ្ ការោក់គបាក់ទៅ 

ធនាគារ និ គ្្ររឹះរ្ាន 

ហិរញ្ញវត្ថុទ្ ្ស ៗ 43,751,265 35,000,000 37,000,000 - - - 115,751,265

ឥណទាន និ្បថុទរគបទាន អតិថិជន 8,295,212 9,163,439 36,572,328 50,378,179 243,166,515 - 347,575,673

គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗ 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

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គបាក់បទញ្ញើរបស់ ធនាគារ និ្ 

គ្ររឹះរ្ាន ហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ (114,000,000) (53,026,250) (61,000,000) - - (3,341,234) (231,367,484)

គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន (25,774,383) (41,620,107) (115,474,609) (22,963,381) - (91,439,041) (297,271,521)

បំណថុ លទ្្ស្ៗ (1,890,603) - - - (3,682,346) (5,572,949)

(141,664,986) (94,646,357) (176,474,609) (22,963,381) - (98,462,621) (534,211,954)

គម្នាតអបតាការបរាក់សរុ្រ

ជាគបាក់ដថុោលៃ រអាទមរកិ (2,307,575) (50,482,918) (102,902,281) 27,414,798 243,166,515 (91,643,513) 23,245,026

សមមូលនរ្ឹ ពាន់ទរៀល (9,315,680) (203,799,540) (415,416,508) 110,673,539 981,663,221 (369,964,862) 93,840,170



ទំពព័រ: 245ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.2 ហានិភ័យទី ន្ាសារ (ត)

(្រ)         ហានិភព័យអគតាការគបាក់ (ត)

1 ផេ 1-3 ផេ 3-12 ផេ 1-5 ឆ្នាំ ដលើសពី5ឆ្នាំ
មិនមន

ការបរាក់ សរុ្រ

�ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក

2015

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

រាច់គបាក់កនែថ្ុ ផដ - - - - - 3,805,590 3,805,590

សមតថុល្យទៅ ធនាគារកោ្ត ល  56,874,305  - - - - - 56,874,305

សមតថុល្យ និ្ ការោក់គបាក់ទៅ 

ធនាគារ និ គ្្ររឹះរ្ាន 

ហិរញ្ញវត្ថុទ្ ្ស ៗ 18,495,806 46,000,000 26,000,000 - - - 90,495,806

ឥណទាន និ្បថុទរគបទាន អតិថិជន 5,180,759 9,382,132 40,053,420   32,742,559  251,263,715 - 338,622,585

គទព្យសកមមាទ្្ស្ៗ 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

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គបាក់បទញ្ញើរបស់ ធនាគារ និ្ 

គ្ររឹះរ្ាន ហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ (164,726,266) (44,000,000) (51,000,000)  - - (2,813,061) (262,539,327)

គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន (17,542,571) (50,196,837) (93,373,804) (752,510) - (54,333,783) (216,199,505)

បំណថុ លទ្្ស្ៗ (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)

គម្នាតអបតាការបរាក់សរុ្រ

ជាគបាក់ដថុោលៃ រអាទមរកិ (90,381,569) (38,814,705) (78,300,998) 32,077,859 251,339,315 (55,672,515) 20,247,387

សមមូលនរ្ឹ ពាន់ទរៀល (366,045,355) (157,199,555) (317,119,042) 129,915,329 1,017,924,226 (225,473,686) 82,001,917



ទំពព័រ: 246 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.3 ហានិភ័យរាច់បរាក់ងាយបសួល

ហានិភព័យរាច់គបាក់ងាយស្សរួល ្ឺរជាហានិភព័យផដលធនាគារ មិនមានលទ្ធភាពបំទពញកាតពកិ្ចចា ស្គបាក់តាមកាលកំណត់ស្ ទៅទពលផដល

អតិថិជនមកដកគបាក់បទញ្ញើតគមរូវការរាច់គបាក់តាមការចថុះកិចចាសនយាឬលំហូររាច់គបាក់ទចញទ្្ស្ៗ។

(ក)         ដំទណើ រការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរាច់គបាក់ងាយស្សរួល

្រណៈគ្រប់គ្រ្តាមោនរាច់គបាក់ងាយស្សរួលកនែថ្ុ តារា្តថុល្យការ និ្គ្រប់គ្រ្ការគបមូល្្តថុ ំ និ្ទិននែនព័យបំណថុ លផដលមានកាលកំណត់ 

ក៏ដូចជាបផគមបគមរួលផនអនែកទ ញ្ាើគបាក់សំខាន់  ៗនិ្្រទគមា្ផនការដករាច់គបាក់របស់ពួកទ្រ។

(ខ)         ដំទណើ រការ្្តល់គបភពទថុន

គបភពទថុនចម្ប របស់ធនាគារ បានមកពីទដើមទថុនបានប្់របស់ភា្រទថុនិក គបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារនិ គ្្ររឹះរ្ាន      ហិរញ្ញវត្ថុទ្ ្ស  ៗនិ គ្បាក់បទញ្ញើ 

របស់អតិថិជន។ គបភពទថុនគតរូវបានគតរួតពិនិត្យគបចំាផថ្ងោ៉ា ទ្ទៀ្ ទាត់តាមរយៈការគតរួតពិនិត្យរបស់្រណៈគ្រប់គ្រ  ្ ទលើកាលកំណត់ផនគបាក់ 

បទញ្ញើមានកាលកំណត់។

(្រ)         លំហូររាច់គបាក់មិននិទស្សន៍ (Non-derivative cash flow)

តារា្ខា ទ្គកាមទនះបងា្ហ ញពីលំហូររាច់គបាក់មិនទធ្ើអប្បហារ ផដលទកើតទេើ្ ពីគទព្យសកមមា និ្បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ និ្កិចចាសនយាទ្ ្ស ៗ 

របស់ធនាគារ ទោយផ្ ្អកតាមកាលកំណត់ទលើកិចចាសនយាផដលទៅសល់ ្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទតារា្តថុល្យការ។

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016



ទំពព័រ: 247ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.3 ហានិភ័យរាច់បរាក់ងាយបសួល (ត)

(្រ)         លំហូររាច់គបាក់មិននិទស្សន៍ (Non-derivative cash flow) (ត)

1 ផេ 1-3 ផេ 3-12 ផេ 1-5 ឆ្នាំ ដលើសពី5ឆ្នាំ សរុ្រ

�ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក �ុល្នារអាដមរិក

2016

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ 

និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ (117,360,538) (53,165,617) (61,742,647) - - (232,268,802)

គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន (117,280,607) (41,915,534) (118,502,094) (24,727,675) - (302,425,910)

បំណថុ លទ្្ស្ៗ (5,572,949) - - - - (5,572,949)

(240,214,094) (95,081,151) (180,244,741) (24,727,675) - (540,267,661)

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ 150,976,415 53,595,665 110,924,596 170,457,040 281,166,234 767,119,950

គម្នាតរាច់បរាក់ងាយបសួលសុទ្ធ (89,237,679) (41,485,486) (69,320,145) 145,729,365 281,166,234 226,852,289

សមមូលនរ្ឹ ពាន់ទរៀល (360,252,510) (167,476,907) (279,845,425) 588,309,446 1,135,068,087 915,802,691

2015

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ 

និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ (167,726,534) (44,142,147) (51,409,308) - - (263,277,989)

គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន (71,804,833) (50,483,333) (95,992,979) (786,063) - (219,067,208)

បំណថុ លទ្្ស្ៗ (5,617,693) - - - - (5,617,693)

(245,149,060) (94,625,480) (147,402,287) (786,063) - (487,962,890)

បទពនាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុ្រ 101,449,404 60,044,844 83,937,240 92,007,126 272,084,379 609,522,993

គម្នាតរាច់បរាក់ងាយបសួលសុទ្ធ (143,699,656) (34,580,636) (63,465,047) 91,221,063 272,084,379 121,560,103

សមមូលនរ្ឹ ពាន់ទរៀល (581,983,608) (140,051,576) (257,033,442) 369,445,304 1,101,941,735 492,318,413



ទំពព័រ: 248 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.4 ហានិភ័យប្រតិ្រត្តកិារ

ហានិភព័យគបតិបត្តិការ ្ឺរជាហានិភព័យផនការបាត់ប្់ផដលបោ្ត លមកពីភាពមិនគ្រប់គគាន់ ឬបរាជព័យកនែថុ្ដំទណើ រការគ្រប់គ្រ្ផ្ទៃកនែថុ្ កតា្ត មនថុស្ស 

ឬកតា្ត គបពព័ន្ធ ឬទហតថុការណ៍ខា្ទគរៅ។ កតា្ត ទំា្ទនះរមួមាន ហានិភព័យខា្ផ្នែកចបាប់ ការអនថុទោមតាមចបាប់ ្រណទនយ្យ និ្ការផកល្ៃ បនលៃំ។

ធនាគារបានបទ្្កើតចបាប់ និ្នីតិវធីិទ្្ស្ៗ ទដើម្បី្ ្តល់នូវការផណនំាដល់ផ្នែកគបតិបត្តកិារសំខាន់ៗ ស្តពីីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ និ្ភាពចំាបាច់

ផនមូលោ្ឋ នកនែថុ្ការគ្រប់គ្រ្ការគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្ ទដើម្បកំីណត់អត្តសញ្្ញ ណ បា៉ា ន់រាមា នតផមលៃ គតរួតពិនិត្យ និ្គ្រប់គ្រ្ហានិភព័យគបតិបត្តិការ 

របស់ខលៃួន។ ទគាលការណ៍គ្រប់គ្រ្គបពព័ន្ធផ្ទៃកនែថុ្ និ្ការវាស់ផវ្ផដលបានអនថុវត្ត រមួមានការបទ្្កើតអាជាញា សគមាប់ការចថុះហត្ទលខា ការគ្រប់គ្រ្

បា៉ា រា៉ា ផម៉ាគតកនែថុ្ការកំណត់គបពព័ន្ធ នីតិវធីិទធ្ើឲ្យមានគបសិទ្ធភាព និ្ការកត់គតាឯករារ ទដើម្បធីានានូវអនថុទោមភាពទៅតាមតគមរូវការផនបទប្បញ្ញត្តិ 

និ្ទគាលការណ៍ផណនំាទ្្ស្ៗ។ ទគាលការណ៍និ្នីតិវធីិទ្្ស្ៗគតរូវបានគតរួតពិនិត្យទេើ្វញិតាមការយិបរទិចឆេទ ទោយពិចារោទៅទលើទគាលទៅ 

និ្យថុទ្ធរាសស្តអាជីវកមមារបស់ធនាគារ និ្តគមរូវការរបស់ទគាលការណ៍ផណនំាទ្្ស្ៗ។

តួនាទីរបស់សវនកមមាផ្ទៃកនែថុ្ ្ឺរ្្តល់នូវការវាយតផមលៃឯករាជអំពីភាពគ្រប់គគាន់ផនទគាលការណ៍ និ្នីតិវធីិគតរួតពិនិត្យផ្ទៃកនែថុ្របស់ធនាគារ ទដើម្បី

បន្យហានិភព័យផដលពាក់ពព័ន្ធនរឹ្សកមមាភាពគបតិបត្តិការ។ ចំទពាះការរកទ�ើញោមួយផដលទកើតពីសវនកមមា និ្ការគតរួតពិនិត្យទនះ 

្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខស់្របស់ធនាគារ និ្្រណៈកមាមា ធិការសវនកមមារបស់គករុមហ៊ថុនទម នរឹ្គតរួតពិនិត្យបផនម្ទទៀតចំទពាះការរកទ�ើញទនាះ។

25.5 តថមលៃសមបស្រថនបទពនាយសកម្ម និង្ំរណុលហិរញ្ញវត្ថុ

្ិរតគតរឹមកាលបរទិចឆេទតារា្តថុល្យការ តផមលៃសមស្សបផនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានតផមលៃគបហាក់គបផហលនរឹ្តផមលៃទោ្។

តផមលៃសមស្សបផដលបានបា៉ា ន់រាមា ន ្ឺរផ្្អកទៅទលើវធីិរាសស្ត និ្ការសនមាតដូចខា្ទគកាម៖

(i)         សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ

តផមលៃសមស្សបផនសមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់ទៅធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្  ៗ ផដលមានកាលកំណត់តិចជា្មួយឆ្នែ  ំ មានតផមលៃ 

គបហាក់គបផហលនរ្ឹ តផមលៃទោ្របស់វា។

(ii)        ឥណទាន និ្បថុទរគបទានអតិថិជន

ឥណទានផដលមានអគតាទថរ និ្មានកាលកំណត់ស្ទៅសល់រយៈទពលតិចជា្មួយឆ្នែ  ំ តផមលៃទោ្របស់វាជាទូទៅ្ឺរមានតផមលៃគបហាក់ 

គបផហលនរ្ឹ តផមលៃសមស្សបរបស់វា។

ចំទពាះឥណទានផដលមានអគតាទថរ និ្មានកាលកំណត់ស្ទៅសល់រយៈទពលមួយឆ្នែ  ំ ឬទលើសមួយឆ្នែ  ំ តផមលៃសមស្សបរបស់វា គតរូវបាន 

បា៉ាន់រាមា នទោយទធ្ើអប្បហារទលើលំហូររាច់គបាក់រពំរ្ឹ ទថុកនាទពលអនា្រត និ្ទគបើអគតាឥណទានទី្សារផដលមានកាលកំណត់ស  ្ និ្ 

ហានិភព័យឥណទានគបហាក់គបផហលគានែ ។



ទំពព័រ: 249ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.5 តថមលៃសមបស្រថនបទពនាយសកម្ម និង្ំរណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 (iii)         គបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ និ្គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជន

តផមលៃសមស្សបផនគបាក់បទញ្ញើផដលគតរូវស្តាមតគមរូវការ (្រណនីចរន្ត និ្្រណនីសន្សំ) ឬគបាក់បទញ្ញើផដលមានកាលកំណត់ 

ស្ទៅសល់រយៈទពលតិចជា្មួយឆ្នែ ំ គតរូវបានបា៉ា ន់រាមា នថ្មានតផមលៃគបហាក់គបផហលនរឹ្តផមលៃទោ្របស់វា។ តផមលៃសមស្សបផន

គបាក់បទញ្ញើផដលមានកាលកំណត់ស្ទៅសល់រយៈទពលទលើសមួយឆ្នែ  ំ គតរូវបានបា៉ាន់រាមា នទោយផ្្អកតាមលំហូររាច់គបាក់អប្បហារ និ្ 

ទគបើអគតាឥណទានទី្សារ ចំទពាះគបាក់បទញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្  ៗនិ្គបាក់បទញ្ញើរបស់អតិថិជនស្សទដៀ្គានែ ។

(iv)        គទព្យសកមមា និ្បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ

តផមលៃទោ្ផនគទព្យសកមមា និ្បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្  ៗ គតរូវបានសនមាតថ្មានតផមលៃគបហាក់គបផហលនរ្ឹ តផមលៃសមស្សបរបស់វា ទោយរារ 

្រណនីទំា្ទនះមិនមានតផមលៃផគបគបរួលជារារវន្តទៅតាមអគតាទី្សារទទ។

25.6 ការបគ្់របគងដ�ើមទុន

វត្ថុវសិព័យរបស់ធនាគារកនែថុ្ការគ្រប់គ្រ្ទដើមទថុន ផដលជាបញ្ញត្តិទូលំទូោយជា្ “មូលធន” ទៅទលើតារា្តថុល្យការ្ឺរ៖

- អនថុទោមតាមតគមរូវការទដើមទថុនផដលកំណត់ទោយធនាគារកោ្ត ល

- ការពារលទ្ធភាពរបស់ធនាគារកនែថុ្ការបន្តនិរន្តភាពអាជីវកមមា ទដើម្បឲី្យធនាគារអាចបន្្ត ្តល់្លគបទោជន៍ដល់            ភា្រទថុនិក និ្ដល់ភា្ីរទ្្ស្ៗ 

ផដលពាក់ពព័ន្ធនរឹ្ធនាគារ និ្

- រកសាមូលោ្ឋ នទដើមទថុនរ រ្ឹ មំាទដើម្បគំីាគទដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកមមា។

ធនាគារកោ្ត លតគមរូវឲ្យធនាគារពាណិជជាទំា្អស់គតរូវ៖ (I) រកសាទដើមទថុនអប្បបរមា (II) រកសាមូលនិធិផ្ទៃ ល់សថុទ្ធរបស់ធនាគារោ៉ា្ទហាចោស់ឲ្យ

ទសមាើនរឹ្ទដើមទថុនអប្បបរមា និ្ (III) អនថុទោមតាមអនថុបាតរាធនភាព និ្អនថុបាតរាច់គបាក់ងាយស្សរួល។



ទំពព័រ: 250 ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន

កំណត់សម្នាល់ររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សគមាប់ដំោច់ឆ្នែ ផំថ្ងទី31 ផខធនែូ ឆ្នែ 2ំ016

25. ការបគ្់របគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.6 ការបគ្់របគងដ�ើមទុន (ត)

តារា្ខា្ទគកាមទនះ សទ្ខេបអំពីសមាសធាតថុទដើមទថុនតាមចបាប់របស់ធនាគារ ៖

2016 2015

�ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល �ុល្នារអាដមរិក ោន់ដរៀល

ដ�ើមទុនថ្នាក់ទ1ី 

ទដើមទថុន  67,000,000 270,479,000  67,000,000  271,350,000 

ចំទណញរកសាទថុក 17,446,669 70,432,203  10,749,262  43,534,511 

ដក៖ គទព្យសកមមាអរបីូ (295,308) (1,192,158) (353,150) (1,430,258)

ដក៖ ឥណទានទៅឲ្យ្រណៈគ្រប់គ្រ្ - - (143,938) (582,949)

84,151,361 339,719,045  77,252,174  312,871,304 

ដ�ើមទុនថ្នាក់ទ2ី (ដ�ើមទុន្រំដពញ្រផន្ម)

សំវធិានធនទូទៅ (1%) 3,447,304 13,916,766  3,359,494  13,605,951

ដក៖ ការចូលរមួទដើមទថុនកនែថ្ុ ធនាគារ 

និ្គ្ររឹះរ្ានហិរញ្ញវត្ថុទ្្ស្ៗ (25,000) (100,925) (25,000) (101,250)

 87,573,665  353,534,886  80,586,668  326,376,005

 

ធនាគារជាតិផនកម្ថុជាបានទចញគបកាសទលខ ធ7-016-117 គប.ក ចថុះផថ្ងទី22 ផខមីនា ឆ្នែ 2ំ016 ស្តពីីទដើមទថុនចថុះបញជា  ី អប្បបរមាថមាី 

របស់គ្ររឹះរ្ានធនាគារ និ្ហិរញ្ញវត្ថុ។ គបកាសទនះតគមរូវឲ្យធនាគារពាណិជជាផដលគតរូវបានបទ្្កើតទេើ្កនែថុ្ទគម្់ ជារាខារបស់ធនាគារបរទទស 

គតរូវមានទដើមទថុនចថុះបញជា ីអប្បបរមា ោ៉ា្ទហាចោស់ 300 ពាន់ោនទរៀល (ទសមាើនរឹ្ 75 ោន ដថុោលៃ រអាទមរកិ)។ គបកាសទនះ  អនថុញ្្ញ តឲ្យធនាគារ ពា

ណិជជាទំា្អស់បទ្្កើនទដើមទថុនរបស់ខលៃួន ឲ្យស្សបតាមតគមរូវការទដើមទថុនអប្បបរមាថមាីទនះ កនែថុ្រយៈទពលពីរឆ្នែ ំ ចាប់ពីផថ្ងចថុះហត្ទលខាផន គបកាសទនះ។

ទៅផថ្ងទី16 ផខមិថថុនា ឆ្នែ ំ2016  ធនាគារកោ្ត លបានទចញ្សាយទសចក្តីផណនំាស្តីពីការអនថុវត្តគបកាស ទលខ ធ7-016-117 គប.ក ចថុះផថ្ងទី22 

ផខមីនា ឆ្នែ ំ2016 ស្តីពីទដើមទថុនចថុះបញជា ីអប្បបរមាថមាីរបស់គ្ររឹះរ្ានធនាគារ និ្ហិរញ្ញវត្ថុ។ ទសចក្តីផណនំាតគមរូវឲ្យធនាគារទំា្អស់បទ្្កើនទដើមទថុន 

បផនម្ោ៉ា្ ទហាចោស់ 50% ផនចំនួនទដើមទថុនចថុះបញជា ីអប្បបរមា គតរឹមដំោច់ផខមីនា ឆ្នែ ំ2017  និ្ចំនួនផដលទៅសល់ គតរឹមដំោច់ផថ្ងទី22 

ផខមីនា ឆ្នែ ំ2018។

ធនាគារទទួលបានការអនថុមព័តពីគករុមគបរឹកសាភិបាល ទៅផថ្ងទី30 ផខធនែូ ឆ្នែ ំ2016  និ្ការអនថុមព័តពីធនាគារកោ្ត លស្តីពីផ្នការការបញចាូ លទដើមទថុន 

ចំនួន 4ោនដថុោលៃ រអាទមរកិ កនែថុ្ផខមករា ឆ្នែ ំ2017  ទដើម្បបំីទពញនូវតគមរូវការទដើមទថុនបផនម្ គតរឹមផថ្ងទី31 ផខមីនា ឆ្នែ ំ2017។



ការអនុវត្តន៍ប្រក្រដោយនិរន្តរភាព         ដយើងរួមគ្នាដ�ើមនាបីភាពរីកចំដរីន




