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138 វថីិរបស់េយើ្ េឆ្្ោះេៅមថុខ

ការិយាល័យកណ្ាតាល
263 វថីិគពោះអ្្គឌួ  ្(វថីិ110) រាជធានីភនាេំពញ 

គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  23  992 833   
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  23 991 822

អីថុផម៉ល: kh.customerservice@rhbgroup.com
េវបសាយ: www.rhbgroup.com
េហវេសប៊ថុក: facebook.com/RHBCambodia

ទីស្តាក់ការកណ្ាតាល
ទីសានា ក់ការកណ្ាល គតរូវបានដរឹកនំាេោយ 

េោក ហួត អា  ្រមួជាមួយបថុ្រ្គល 26នាក់។

263 វថីិគពោះអ្្គឌួ  ្(វថីិ110) រាជធានីភនាេំពញ 

គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  23  992 833
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  23 991 822

អីថុផម៉ល: kh.phnompenhmain@rhbgroup.com

សាខា សីុធីម៉លអូឡាំពិក
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា សាខា សីថុធីម៉ល

អតូឡាពិំក គតរូវបានដរឹកនំាេោយ េោក េ្រៀ  ្ ចព័នទៃ 

វាសនា រមួជាមួយបថុ្រ្គល 17នាក់។

ទីតំា្ឡតូតិ៍េលខ អាបីអឺសីថុរ ៉តូ ជាន់ផ្ទៃ ល់ដី្សារសីថុធីម៉ល

វថីិមថុននាេីរត៉ រាជធានីភនាេំពញ គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  23  993   568  
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  23 993 565

អីថុផម៉ល: kh.citymall@rhbgroup.com

សខ ា ស្ទឹងមានជ័យ
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា សាខា សទៃរ្ឹ មានជព័យ 

គតរូវបានដរឹកនំាេោយ កញ្្ញ  ជរឹម សសីណថុ ន រមួជា 

មួយបថុ្រ្គល 12នាក់។

ទីតំា្វថីិមថុននាេីរត៉ (្ ្តូវ 217)  ផក្្្តូវចាក់សំរាម 

រាជធានីភនាេំពញ គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  23  969 228  
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  23 969 231

អីថុផម៉ល: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

សខា កតាបាលថ្នល់
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា សាខា កបាលថនាល់ 

គតរូវបានដរឹកនំាេោយ េោក ញរឹម បតូរ ីរមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 12នាក់។

ទីតំា្អគារេលខ  530អា - 530បី៊ មហាវថីិមថុនីវ្្ស 

(ផក្វថីិ 271)  រាជធានីភនាេំពញ គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  23  993 598  
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  23 993 593

អីថុផម៉ល: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

សខា អពទតាយអោកសងតាឃ
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា សាខា េពទ្យេោកស ្្ឈ 

គតរូវបានដរឹកនំាេោយ េោក េទៀ្  សថុធារតូ ៉រមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 11នាក់។

ទីតំា្អគារេលខ  1 - 3 វថីិ 271  រាជធានីភនាេំពញ 

គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  23  969  368  
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  23 969 370

អីថុផម៉ល: kh.petloksong@rhbgroup.com

សខា ទួលអគាក
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា សាខា កបាលថនាល់ 

គតរូវបានដរឹកនំាេោយ េោក ហួត សថុរវឌ្ឍនៈ 

រមួជាមួយបថុ្រ្គល 12នាក់។

ទីតំា្អគារេលខ  18សីថុ ្ីរមអថុលីស៊ថ្ុ  (វថីិ 289)  

រាជធានីភនាេំពញ គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  23  989 600  
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  23 989 606

អីថុផម៉ល: kh.toulkork@rhbgroup.com

សខា អ�៉តាអសទុង
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា សាខា េ៉េ៉សទថ្ុ  

គតរូវបានដរឹកនំាេោយ េោក សថុក សថុេ្  ្រមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 11នាក់។

ទីតំា្អគារេលខ  281អា វថីិ េ៉េ៉សទថ្ុ   

រាជធានីភនាេំពញ គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  23  989  881  
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  23 989 885

អីថុផម៉ល: kh.maotsetung@rhbgroup.com

សខា បទឹងអកងកង
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា សាខា បរ្ឹ េក្ក្ 

គតរូវបានដរឹកនំាេោយ េោក េ្្ ចន្ធតូ រមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 12នាក់។

ទីតំា្អគារេលខ  167 មហាវថីិគពោះនេរាត្ម  

រាជធានីភនាេំពញ គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  23  989  188  
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  23 989 788

អីថុផម៉ល: kh.boeungkengkang@rhbgroup.com
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សាខា សៀមរាប
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា សាខា េសៀមរាប 

គតរូវបានដរឹកនំាេោយ លអនាកនា  ្ឃរឹម សថុធារ ីរមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 11នាក់។

ទីតំា្អគារេលខ  12-14-16 ្ ្តូវជាតិេលខ 6 

េខតេ្សៀមរាប គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  63  969  811 
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  63 969 816

អីថុផម៉ល: kh.siemreap@rhbgroup.com

សខា ពពរះសីហនុ
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា សាខា គពោះសីហនថុ 

គតរូវបានដរឹកនំាេោយ េោក ឈរឹម ចាន់ភិរម្យ 

រមួជាមួយបថុ្រ្គល 10នាក់។

ទីតំា្អគារេលខ  129 ្ ្តូវ 7 មករា េខត្គពោះសីហនថុ 

គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  34 934 811  
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  34 934 816

អីថុផម៉ល: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

សខា កំពង់ចាម
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា សាខា កំព្់ចាម 

គតរូវបានដរឹ កនំាេោយ េោក េយ៉ន ឆៃវ៉ាត 

រមួជាមួយបថុ្រ្គល 9នាក់។

ទីតំា្អគារេលខ  41 ្ ្តូវជាតិេលខ 7 េខតកំ្ព្់ចាម 

គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  42 942 811  
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  42 942 899

អីថុផម៉ល: kh.kampongcham@rhbgroup.com

សខា បាត់ដំបង
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា សាខា បាត់ដំប្ 

គតរូវបានដរឹកនំាេោយ េោក អាន សថុខ  រមួជាមួយ

បថុ្រ្គល 10នាក់។

ទីតំា្អគារេលខ  1-3-5-7 វថីិេលខ 3 េខតប្ាត់ដំប្ 

គបេទសកម្ថុជា។

ទតូរសព័ពទៃេលខ  ៈ (855)  34 934 811  
ទតូរសារេលខ   ៈ (855)  34 934 816

អីថុផម៉ល: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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���ក់ចំ��ញ���យបង់ពន���ព��សកម�សរុប

���ក់ប��ើសរុប (���ក់ដុ���រ)

(���ក់ដុ���រ)(���ក់ដុ���រ)

���ក់ប��ើសរុបអតិថិជន (���ក់ដុ���រ)

ឥណ�ន និងបុ�����ន (���ក់ដុ���រ)���ក់ចំ��ញមុនបង់ពន� (���ក់ដុ���រ)

2013 2014 2015 2016 2017

10,744,609

8,425,0188,008,106
7,018,575

983,892

2013 2014 2015 2016 2017

242,126,972
349,086,028

563,943,753
622,894,516

709,239,327

2013 2014 2015 2016 2017

8,585,609

6,697,407
5,870,8235,454,706

861,477

2013 2014 2015 2016 2017

392,920,585
347,575,673338,622,585

213,613,796

139,716,334

154

2013 2014 2015 2016 2017

470,147,629

297,271,520
216,199,505

138,791,735
84,550,674

2013 2014 2015 2016 2017

600,071,456

528,639,004
478,738,832

286,201,796
188,319,121

សអងខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈអពល 5ឆ្តាំ ផផ្នកសំខាន់ហិរញ្ញវត្ថុ
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���ក់ចំ��ញ���យបង់ពន���ព��សកម�សរុប

���ក់ប��ើសរុប (���ក់ដុ���រ)

(���ក់ដុ���រ)(���ក់ដុ���រ)

���ក់ប��ើសរុបអតិថិជន (���ក់ដុ���រ)

ឥណ�ន និងបុ�����ន (���ក់ដុ���រ)���ក់ចំ��ញមុនបង់ពន� (���ក់ដុ���រ)

2013 2014 2015 2016 2017

10,744,609

8,425,0188,008,106
7,018,575

983,892

2013 2014 2015 2016 2017

242,126,972
349,086,028

563,943,753
622,894,516

709,239,327

2013 2014 2015 2016 2017

8,585,609

6,697,407
5,870,8235,454,706

861,477

2013 2014 2015 2016 2017

392,920,585
347,575,673338,622,585

213,613,796

139,716,334

154

2013 2014 2015 2016 2017

470,147,629

297,271,520
216,199,505

138,791,735
84,550,674

2013 2014 2015 2016 2017

600,071,456

528,639,004
478,738,832

286,201,796
188,319,121

សអងខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈអពល 5ឆ្តាំ

2017 2016 2015 2014 2013

លទ្ធផលពបតិបត្តការ (ពបាក់ដុោ្តារ)

គបាក់ចំេណញមថុនប្់ពន្ធ 10,744,609 8,425,018 8,008,106 7,018,575 983,892

គបាក់ចំេណញេគកាយប្់ពន្ធ 8,585,609 6,697,407 5,870,823 5,454,706 861,477

ទិន្នន័យតារាងតុលតាយការ (ពបាក់ដុោ្តារ)

គទព្យសកមមាសរថុប 709,239,327 622,894,516 563,943,753 349,086,028 242,126,972

ឥណទាន និ្បថុេរគបទាន 392,920,585 347,575,673 338,622,585 213,613,796 139,716,334

គទព្យអកមមាសរថុប 612,207,049 538,447,847 486,194,491 292,207,589 190,703,239

គបាក់បេញ្ញើអតិថិជន 470,147,629 297,271,520 216,199,505 138,791,735 84,550,674

គបាក់បេញ្ញើសរថុប 600,071,456 528,639,004 478,738,832 286,201,796 188,319,121

េដើមទថុន 71,000,000 67,000,000 67,000,000  52,000,000  52,000,000 

មតូលនិធិមាចា ស់គករុមហ៊ថុន 97,032,278 84,446,669 77,749,262 56,878,439 51,423,733

លទ្ធផលពបតិបតិ្តការ (ភាគរយ)

ឥណទានមិនដំេណើ រការេធៀបនរឹ្ 
      ឥណទាន និ្បថុេរគបទាន 3.83 2.47 0.87 0.49 3.01

ការប្វេិលចំណតូ លេលើគទព្យសកមមាសថុទ្ធ 1.21 1.08 1.04 1.56 0.36

ការប្វេិលចំណតូ លេលើមតូលនិធិមាចា ស់ហ៊ថុន 8.85 7.93 7.55 9.59 1.68

អនថុបាតឥណទានេធៀប នរឹ្គបាក់អតិថិជន 83.57 116.92 156.88 155.79 169.29

អនថុបាតឥណទានេធៀប នរឹ្គបាក់បេញ្ញើ 65.48 65.75 70.85 75.55 76.01
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រចនាសម័្ន្ធពគប់ពគង
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Group Chief Strategy 
Officer

Remuneration &
Nomination
Committee

Management 
Committee

Group Chief 
Strategy Officer

Managing Director/
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

Information
Technology

គណៈក���ធិ�រ
សវនកម�

�យក���ក��តិបត�ិ�រ និង
ជំនួយ�រ��តិបត�ិ

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

�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

យុទ����� វ��គ និង
រតន�រ

គណៈក���ធិ�រ
��ប់��ង�និភ័យ

គណៈក���ធិ�រ
�ភ�រ  និង
�រ��ង�ំង

��ុម��ឹក��ភិ�ល

ប���កវ�ទ��ព័ត៌�នវ�ទ��

���ធិ�រ��ជីវកម� /
���កច��ប់

��ុមជំនួស

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

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

អភិវឌ��ផលិតផល

ទំ�ក់ទំនងទីផ��រ �ត់ដំបង

កំពង់�ម

�ៀម�ប

��ះសីហនុ

�����ទុង

បឹង��ងកង

��

ទី���ក់�រក���ល

សីុធីម៉លអូ�ំពិក

ស�ឹង�នជ័យ

ក��លថ�ល់

��ទ���កសង��

ទួល�ក

�យក���ក��ជីវកម�

ឥណ�នទូរស័ព�ចល័ត

��ុមហ៊ុន និង
�ជីវកម�

លក់�យ និងប���ំ

�យក���ក
���កម�អតិថិជន

ឌីជីថលធ��រ

���កម��ត

���កម�ធ��រ 
Premier 

ជំនួយ�រ���កលក់

រចនាសម្័ន្ធពគប់ពគង
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រ អ
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ច
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 ឥ

ណ្
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ណា

Group Chief Strategy 
Officer

Remuneration &
Nomination
Committee

Management 
Committee

Group Chief 
Strategy Officer

Managing Director/
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

Information
Technology

គណៈក���ធិ�រ
សវនកម�

�យក���ក��តិបត�ិ�រ និង
ជំនួយ�រ��តិបត�ិ

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

�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

យុទ����� វ��គ និង
រតន�រ

គណៈក���ធិ�រ
��ប់��ង�និភ័យ

គណៈក���ធិ�រ
�ភ�រ  និង
�រ��ង�ំង

��ុម��ឹក��ភិ�ល

ប���កវ�ទ��ព័ត៌�នវ�ទ��

���ធិ�រ��ជីវកម� /
���កច��ប់

��ុមជំនួស

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

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

អភិវឌ��ផលិតផល

ទំ�ក់ទំនងទីផ��រ �ត់ដំបង

កំពង់�ម

�ៀម�ប

��ះសីហនុ

�����ទុង

បឹង��ងកង

��

ទី���ក់�រក���ល

សីុធីម៉លអូ�ំពិក

ស�ឹង�នជ័យ

ក��លថ�ល់

��ទ���កសង��

ទួល�ក

�យក���ក��ជីវកម�

ឥណ�នទូរស័ព�ចល័ត

��ុមហ៊ុន និង
�ជីវកម�

លក់�យ និងប���ំ

�យក���ក
���កម�អតិថិជន

ឌីជីថលធ��រ

���កម��ត

���កម�ធ��រ 
Premier 

ជំនួយ�រ���កលក់
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CHAIRMAN’S STATEMENT  រ ក រ�យ�រណ៍���ន��ុម��ឹក��ភិ�ល

148 វថីិរបស់េយើ្ េឆ្្ោះេៅមថុខ

ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា (ធនាគារ) បានបន្េៅការរកី

លតូតោស់យ៉្ខំ្ា្េៅឆ្នា ំ2017។ េយើ្េរឿ្្ួររឲ្យចាប់

អារមមាណ៏ និ្ភាញា ក់េ្ អើលជាេគចើនបានបងាហា ញេៅកនាថ្ុ របាយការណ៏

គបចំាឆ្នា ំនិ្របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុេនោះ។ េស្រភាពេៅកនាថុ្

េសដ្ឋកិចចាឆនគពោះរាជាណាចគកកម្ថុជាជាផ្នាកមួយយ៉្ធំកនាថុ្

ការរមួចំផណក និ្ ជំរថុញឲ្យធនាគារសេគមចបានេៅភាព

េជា្រជព័យេៅកនាថុ្ជំនួញ និ្កាោនថុវតភ្ាពលតូតោស់េៅ

កនាថុ្គបេទស។ េឆ្្ោះតាម្រន្្ដ៏លអរបស់ សម្ព័ន្ធគករុមហ៊ថុន 

ផដលកំពថុ្មានទីតំា្ចំនួន09 គបេទសកនាថុ្តំបន់អាស៊ាន 

រតូមទំា្ហថុ្កថុ្ ធនាគារនរឹ្បន្ការរកីលតូតោស់របស់

ខួ្ន។  ជាមួយគានា េនោះផដរ   តាមរយៈសក្ានថុពលេៅកនាថុ្តំបន់ 

ឥណ្តូ ចិន េយើ្ េជឿជាក់ថ្េយើ្ អាចនំាមកនតូវ្លគបេយជន៏ 

និ្គបសិទ្ធភិាពខស់្េៅេលើវសិព័យអាជីវកមមាខានា តតតូចនិ្មធ្យម 

េៅកម្ថុជាេៅដល់ឆថងៃអានា្រត្្ផដរ។

148 វថីិរបស់េយើ្ េឆ្្ោះេៅមថុខ
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធភាពទទួលបានគបាក់ចំេណញបានេកើនេឡើ្17% ជាបន្បនាទៃ ប់កនាថុ្ចាប់ 

ពីឆ្នា ំ2015 ដល់ 2017 េហើយេៅឆ្នា ំ2017េនោះ្្ផដរ េយើ្សេគមចបាន 

អគតាលតូតោស់រហតូតដល់28% ផដលគបាក់ចំេណញសថុទ្ធបានេកើនេឡើ្ពី 

6.7 ោនដថុោ្អាេមរកិ រហតូតដល់ 8.6 ោនដថុោ្អាេមរកិ្្ផដរ។ 

្លេលើមតូលធនផ្ទៃ ល់ (Return on equity) ក៏បន្េកើនេឡើ្ជាបន្បនាទៃ ប់ចាប់ពី 

7.93 % េៅឆ្នា ំ2016 រហតូតដល់ 8.85% េៅឆ្នា ំ2017 ។្លេលើគទព្យសកមមា 

(Return on assets) េកើនេឡើ្ពី 1.08% េៅឆ្នា ំ2016 និ្ 1.21% 

េៅឆ្នា ំ2017។

កនាថុ្ចំេណាមធនាគារទំា្39េៅកម្ថុជា េយើ្ទទួលបានចំណាត់ថ្នា ក់ទី11 

េោយផ្អកេលើគទព្យសកមមាសរថុប ផដលគទព្យសកមមាសរថុបេយើ្មានចំនួន 709 

ោនដថុោ្អាេមរកិ េោយេកើនេឡើ្ 86ោនដថុោ្អាេមរកិ ពី 623ោន 

ដថុោ្អាេមរកិកាលពីឆ្នា ំ2016។ 

គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជនក៏េកើនេឡើ្្ួររឲ្យកត់សំគាល់្្ផដរ ្ឺរេកើនពី 

297ោន ដថុោ្អាេមរកិ ដល់ 470ោនដថុោ្អាេមរកិកនាថុ្ឆ្នា ំ2017ផដលការ 

េកើនេឡើ្េនោះេធវេើឲ្យ អនថុបាតឆនឥណទានេលើគបាក់បេញ្ញើអតិថិជន(Bank’s 

loan to customer deposit ratio) េកើនេឡើ្ពី117% ដល់ 87% េៅឆ្នា ំ2017។ 

អគតាកំេនើនឆនគបាក់បេញ្ញើ របស់អតិថិជនបានេកើនេឡើ្ 58% េលើសពី

អគតាកំេនើនរបស់ឧសសាហកមមាេនោះបញ្ជា ក់ឲ្យេឃើញថ្ធនាគារទទួលបានកា

រេជឿជាក់ខ្ស់ជាសាធារណៈថ្ជាអនាកទទួលនិ្រកសាទថុកមតូលធនអតិថិជន។ 

្រណនីចរន្ ក៏មានកំេណើ ន្្ផដរ ្ឺរេកើនេឡើ្ពី18% ដល់ 49% ឆនគបាក់ 

បេញ្ញើសរថុបរបស់អតិថិជនទំា្អស់េៅឆ្នា ំ2017។

2016 2017
គបាក់ចំេណញមថុនប្់ពន្ធ USD6.7mil USD8.6mil

គបាក់បេញ្ញើអតិថិជន USD297mil USD470mil

អនថុបាតឥណទានេធៀប 
នរឹ្គបាក់បេញ្ញើ

117% 84%

អនថុបាតគបាក់បេញ្ញើចរន ្និ្សន្សំ
េធៀប នរឹ្គបាក់បេញ្ញើ

18% 49%

គទព្យសកមមាសរថុប USD709mil USD623mil
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អភិបាលកិច្ចសជីវកម្ម
គករុមគបរឹកសាភិបាល រមួទំា្ ្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់ ឆនធនាគារ អ េអច បី៊ 

ឥណ្តូ ឆៃណា បានស្្កត់ធងៃន់េៅេលើ អភិបាលកិចចា ការគបតិបត្ិ និ្ការអនថុវត្ន៍

យ៉្ខាជា ប់ខជាួនបំ ថ្ុតនតូវការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ។ ការអនថុវត្ន៍េនោះ្ឺរេោយផ្អក 

តាម្រន្្ផ្នការអភិបាលកិចចារបស់ RHB Banking Group ផដលផត្ផតេផ្្ត

សំខាន់បំ ថ្ុតេៅេលើអភិបាលកិចចាសាជីវកមមា និ្តម្ាភាពេលើគ្រប់ផ្នាក អាជីវកមមា។

ធនាគារបានេគារពយ៉្ខាជា ប់ខជាួនតាមតគមរូវការនិយព័តកមមាេៅឆ្នា ំ2017 រមួមាន

តគមរូវការមតូលធនអប្បបរមា ការអនថុវត្ន៍ការវាយតឆម្ហានិភព័យឆនឥណទានថមាី 

និ្េគាលការណ៍អថុីមផភរមិន ផដលបានអនថុមព័តេោយធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា។ 

េយើ្ក៏ស្្រឹមយ៉្មថុតមំាថ្េយើ្នរឹ្បន្ការអនថុវត្ន៍យ៉្ខាជា ប់ខជាួនកនាថុ្ការ

បំេពញគ្រប់តគមរូវការនិយព័តកមមា។

ធនាគារបានេបើកការគបជថុំ្រណកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យចំនួន 04ដ្ រមួទំា្

ការគបជថុ្ំរណកមមាការ សវនកមមា ចំនួន04ដ្្្ផដរេៅឆ្នា 2ំ017េដើម្បពិីភាកសា និ្

ចតូលរមួេោោះសសាយេលើបញ្ហា ហានិភព័យ និ្ការអនថុវត្ន៍។ េទាោះបីជាទទួលបាន 

េជា្រជព័យ្ួររឲ្យមានេមាទនភាពក៏េោយ េយើ្ក៏េៅផតបនគ្តរួតពិនិត្យយ៉្ជិត 

ដិតបំ ថ្ុត  និ្តាមោនជាបន្បនាទៃ ប់នតូវអភិបាលកិចចារបស់ធនាគារេដើម្បីឲ្យ

ចបាស់ថ្េយើ្បានអនថុវត្យ៉្គតរឹមគតរូវខាជា ប់ខជាួន និ្មានគបសិទ្ធភាព។
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150 វថីិរបស់េយើ្ េឆ្្ោះេៅមថុខ

ការជួយដល់សង្គម
េៅឆ្នា ំ2017 កមមាវធីិ “Community Weekend” របស់ RHB Banking Group 

បានបេ្្កើត សកមមាភាពយ៉្េគចើនេដើម្បីជួយដល់ស្្គមនិ្ជាពិេសសជន 

គកីគក និ្ខវេោះខាតេៅតាមជនបទ។ េៅកម្ថុជា កមមាវធីិេនោះបានជួយេៅដល់

កថុមារគកីគកជា្100នាក់េៅ សសរុកសាអ ្ េខត្កណ្ាល ផដលពួកេ្រអាចមាន

ឱកាសបានេៅសាោេរៀន និ្ ទទួលបានការអប់រយ៉ំ្សមរម្យ។ េយើ្

ក៏ជំរថុញយ៉្ខំ្ា្ក្ាឲ្យយថុវជនចតូលរួមកនាថុ្វសិព័យកីឡាតាមរយៈកមមាវធីិ

RHB Junior Football Cup និ្ កមមាវធីិជិោះក្់្្ផដរ។ េយើ្នរឹ្បន្

គបរឹ្ផគប្បផនម្េទៀត ពីេគរោះកមមាវធីិេនោះបានជួយជំរថុញឲ្យយថុវជន សសឡាញ់

និ្ចតូលចិត្កីឡា។ ធនាគារេយើ្េជឿជាក់យ៉្មថុតមំា និ្គបរឹ្ផគប្ឲ្យ 

អស់ពីសមត្ភាពកនាថុ្ការជួយដល់ស្្គម េហើយេយើ្នរឹ្បន្បេ្្កើតកមមាវធីិ

ទំា្អស់េនោះេៅឆ្នា ំបន្បនាទៃ ប់េទៀត។
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ណាដំអណើរអឆពតារះអៅមុខ
ធនាគារេយើ្បាននរឹ្កំពថុ្ចាប់េ្្ើមេឆ្្ោះេៅរកការេគបើគបាស់គបពព័ន្ធឌីជីថ

លផដលជាការេដើរទនទៃរឹមគានា នរឹ្្រេគមា្របស់ RHB Banking Group ្ ្ផដរ។

ការចាប់េ្្ើមេនោះនរឹ្បន្េធវេើឲ្យធនាគារ េដើរេៅមថុខ និ្មានេគបៀបកនាថុ្ការ

គបកួតគបផជ្ជាមួយឆដ្ួរគបកួតធំៗេៅកនាថុ្វ ិសព័យេនោះ។ ្សារភាជា ប់នរឹ្

យថុទ្ធសាសស ្05 ឆ្នា ំ FIT 22 របស់ RHB Banking Group និ្ការរកសានតូវេសរ្

ភាពរយៈេពលឆនកំេណើ នអាជីវកមមារបស់ធនាគារ  េយើ្នរឹ្ បន្េផ្្តេៅេលើ

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនថុស្ស េយើ្បានកំណត់នតូវទិសេៅច្់ក្ាយជាធនាគារ 

មួយកនាថុ្ចំេណាមធនាគារធំទំា្10េៅកនាថុ្កម្ថុជានាេពលអនា្រតដ៏ខ្ី និ្បន្

ក្ាយជាតួអ្្គសំខាន់កនាថុ្ការជួយវសិព័យេសដ្ឋកិចចា និ្ស្្គម។  គបធានគករុម

គបរឹកសាភិបាលនរឹ្បន្្្ល់នតូវអនថុសាសន៍ និ្ការេគជាមផគជ្ េដើម្បីសេគមច

បាននតូវផ្នការអាជីវកមមា ឆ្នា ំ2018។ 

អសចក្តីផថលែងអំណរគុណ
ភាពេជា្រជព័យរបស់ធនាគារកនាថុ្ឆ្នា 2017  មិនអាចគបគពរឹតេ្ៅបានយ៉្រលតូនេទ 

េបើគាមា នការគំាគទយ៉្សកមមាពីធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា អតិថិជនដ៏មានតឆម ្គពមទំា្ 

្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់ និ្និេយជិតរបស់េយើ្ ។ តំា្នាមគបធានគករុម

គបរឹកសាភិបាលឆនធនាគារ  ខញាថុសំតូមេលើកយកកាសេនោះផថ្្ អំណរ្រថុណយ៉្គជាល

េគរៅដល់អនាកទំា្អស់ចំេរោះការគំាគទកន្្មក េហើយក៏ស្្រឹមថ្នរឹ្សេគមច 

េជា្រជព័យជាបន្បនាទៃ ប់េៅឆ្នា ំ2018 េទៀតេគកាមរក្យេស្ាក “Together We 

Progress”។

Dato’ Khairussaleh Ramli
គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល
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សមាសភាពរបស់ពកុមពបទឹកតាសាភិបាល
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ពីខា្េៃវ្េ ឆដ េៅស្ាឆំដៈ
1- អលោក Chulapong Yukate  2- អលោក Abdul Aziz Peru Mohamed  3- អលោក Ong Seng Pheow  4- អលោក Dato’ Khairussaleh Ramli  

5- អលោកពសី Gan Pai Li  6- អលោក Lim Loong Seng
សមាសភាពរបស់ពកុមពបទឹកតាសាភិបាល
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អលោក DATO’ KHAIRUSSALEH RAMLI

សមាសភាពពកុមពបទឹកតាសាភិបាល

អភិបាលមិនឯករាជ្យ និ្មិនគបតិបត្ិ

អាយថុ 50ឆ្នា ំ ជនជាតិម៉ាេឡសថុី

គុណវុឌតាឍិ
បរញិ្្ញ បគតគ្រប់គ្រ្រណិជជាកមមាពីសាកលវទិយាលព័យ Washington University, St. Louis

កមមាវធីិគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់ពីសាកលវទិយាលព័យ Harvard University, Harvard Business School

Fellow Chartered Banker, Asian Institute of Chartered Bankers

ជំនាញ និងបទពិអសធន៍
េោក Dato’ Khairussaleh មានបទពិេសាធន៍េគចើនជា្ 20ឆ្នា ំ េៅកនាថុ្វសិព័យទី្សារហិរញ្ញវត្ថុ និ្ េសវាហិរញ្ញវត្ថុ 

ផដលេោកបានកាន់តំផណ្ជាន់ខ្ស់ជាេគចើន េៅកនាថុ្ស្ាបព័នហិរញ្ញវត្ថុផដលល្បីេ ម្ា ោះេៅកនាថុ្តំបន់ជាេគចើន។ 

េោក ក៏ជាសមាជិកគករុមគបរឹកសាឆនសមា្រមធនាគារេៅម៉ាេឡសថុី និ្ Asian Institute of Chartered Bankers។

ចំេណោះដរឹ្ដ៏េគរៅគជោះ និ្ បទពិេសាធន៍យ៉្ទតូលំទតូោយ បានេធវេើឲ្យេោកទទួលបានរនរងាវេ ន់ Best CFO in 

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

Alpha Southeast Asia។
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អលោក ONG SENG PHEOW
គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាលឯករាជ្យ និ្មិនគបតិបត្ិ

អាយថុ 69ឆ្នា ំ ជនជាតិម៉ាេឡសថុី

សមាជិកភាព គណៈកម្មការពកុមពបទឹកតាសាភិបាល
្រណៈកមមាការសវនកមមា (សមាជិក)

្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ (សមាជិក)

្រណៈកមមាការ្្ល់តឆម្ការ និ្េគជើសតំា្ (សមាជិក)

ធនាគារ RHB Banking Group
សមាជិកភាព គណៈកម្មការពកុមពបទឹកតាសាភិបាល

គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាលឆន RHB Insurance Berhad (គបធាន)

្រណៈកមមាការឥណទាន (សមាជិក)

្រណៈកមមាការ្្ល់តឆម្ការ និ្េគជើសតំា្ (សមាជិក)

្រណៈកមមាការបេចចាកវជិាជា  (សមាជិក)

សមាជិកវនិិេយ្រឆនគករុមហ៊ថុន RHB Insurance Berhad (សមាជិក)

គុណវុឌតាឍិ
សមាជិកវទិយាស្ាន Malaysian Institute of Certified Public Accountants

សមាជិកវទិយាស្ាន Malaysian Institute of Accountants

ជំនាញ និងបទពិអសធន៍
េោក Ong Seng Pheow មានបទពិេសាធន៍េគចើនជា្ 34ឆ្នា ំ េៅកនាថុ្វសិព័យ្រណេនយ្យ និ្ សវនកមមា។ េោក 

ធ្ាប់ជាឆដ្រតូររបស់គករុមហ៊ថុន Ernst & Young ចាប់ពីឆ្នា ំ 1984 ដល់ឆ្នា ំ 2003។ តួនាទីចថុ្េគកាយរបស់េោក 

េៅគករុមហ៊ថុន Ernst & Young ្ឺរជានាយកគបចំាគបេទសផ្នាកេសវាធានា្រថុណភាព និ្គបរឹកសាេយបល់។ េោក

ក៏មានតួនាទីេៅកនាថុ្្រណៈកមាមា ធិការ និ្ គករុមការងាររបស់ MICPA ្្ផដរ។



156 វថីិរបស់យ�ើងយ ព្ ោះយៅមុខ

សមាសភាពពកុមពបទឹកតាសាភិបាល  (ត)

អលោក ABDUL AZIZ PERU MOHAMED
អភិបាលឯករាជ្យ និ្មិនគបតិបត្ិ

អាយថុ 69ឆ្នា ំ ជនជាតិម៉ាេឡសថុី

សមាជិកភាព គណៈកម្មការពកុមពបទឹកតាសាភិបាល
្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ (គបធាន)

្រណៈកមមាការសវនកមមា (សមាជិក)

្រណៈកមមាការ្្ល់តឆម្ការ និ្េគជើសតំា្ (សមាជិក)

ធនាគារ RHB Banking Group
សមាជិកភាព គណៈកម្មការពកុមពបទឹកតាសាភិបាល

្រណៈកមមាការឥណទាន (សមាជិក)

គុណវុឌតាឍិ
សាកលវទិយាលព័យ Harvard University, Harvard Business School

កមមាវធីិ Pacific Bankers Rim េៅសហរដ្ឋអាេមរកិ

ជំនាញ និងបទពិអសធន៍
បចចាថុប្បននា េោក Encik Aziz Peru ជាគបធាននាយកគបតិបត្/ិអភិបាល ឆន As-Salihin Trustee Berhad ជាគករុមហ៊ថុនបរធន

បាលកិចចា ផដលមានឯកេទសខា្េរៀបចំចាត់ផច្មរតកសាសនិកអថុីស្ាម។ េោកធ្ាប់កាន់មថុខតំផណ្ ជាេគចើន

េៅកនាថ្ុ ្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខស់្កនាថ្ុ វសិព័យធនាគារ ជាមួយនរ្ឹ េជា្រជព័យកនាថ្ុ អាជីពរយៈេពល 30ឆ្នា គំប់គ្រ្បណ្ាញ

សាខា និ្ គ្រប់គ្រ្េសវាធនាគារអតិថិជនជារតូបវន្បថុ្រ្គល។ េោក បានចំណាយេពលជាេគចើនឆ្នា ំ េធវេើការឲ្យ

ធនាគារ Malayan Banking Berhad ផដលតួនាទីចថុ្េគកាយរបស់េោកជាមួយធនាគារេនោះ្ឺរ នាយកគ្រប់គ្រ្ទតូេៅ 

េសវាធនាគារអតិថិជន។ េោកក៏ធ្ាប់បេគមើការងារជា នាយកគ្រប់គ្រ្ទតូេៅជាន់ខ្ស់ េៅធនាគារ AmBank 

Berhad ពីឆ្នា ំ 2002 ដល់ ឆ្នា ំ 2005។ កនាថុ្អំឡថុ្េពលេធវេើការេៅកនាថុ្ វសិព័យធនាគារ េោក គតរូវបានផត្តំា្ជា

គបធាន្រណៈកមាមា ធិការចបាប់ឆនសមា្រមធនាគារេៅម៉ាេឡសថុី និ្ កាន់មថុខតំផណ្សំខាន់ៗមួយចំនួនេទៀត 

រមួមាន សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល របស់ Mayban Property Trust និ្ Mayban Trustees Bhd។
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 អលោក CHULAPONG YUKATE
អភិបាលឯករាជ្យ និ្មិនគបតិបត្ិ

អាយថុ 61ឆ្នា ំ ជនជាតិឆថ

សមាជិកភាព គណៈកម្មការពកុមពបទឹកតាសាភិបាល
្រណៈកមមាការសវនកមមា (គបធាន)

្រណៈកមមាការ្្ល់តឆម្ការ និ្េគជើសតំា្ (គបធាន)

្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ (សមាជិក)

គុណវុឌតាឍិ
អនថុបណិ្តនីតិសាសសពី្សាកលវទិយាលព័យ Washington University សហរដ្ឋអាេមរកិ 

(េគកាមអាហារតូបករណ៍ Deacons)

វញិ្្ញ បនបគតបញចា ប់ការសិកសាផ្នាកចបាប់រណិជជាកមមាអន្រជាតិពីសាកលវទិយាលព័យ Tokyo University 

គបេទសជប៉ថុន (េគកាមអាហារតូបករណ៍របស់គកសួ្ឧសសាហកមមា និ្រណិជជាកមមាអន្រជាតិជប៉ថុន)

បរញិ្្ញ បគតនីតិសាសសពី្សាកលវទិយាលព័យ Chulalongkorn University គបេទសឆថ

គករុមគបរឹកសាេមធាវរីបស់គបេទសឆថ

គករុមគបរឹកសាចបាប់របស់រដ្ឋ Victoria គបេទសអតូសស្ាលី 

ជំនាញ និងបទពិអសធន៍
េោក Chulapong Yukate បាននំាមកនតូវចំេណោះដរឹ្យ៉្ទតូលំទតូោយដល់គករុមហ៊ថុន ZICO Law Limited 

េោយេោកមានបទពិេសាធន៍គបផហល 30ឆ្នា ំ កនាថុ្វសិព័យសំខាន់ៗដតូចជា ការទិញលក់ភា្រហ៊ថុន & ការរោំយ 

គករុមហ៊ថុនបញចាតូ លគានា  ្រេគមា្នានា េសវាធានារ៉ាប់រ្ និ្មជ្ឈតក្ារអនរ្ជាតិ។ េោក្ឺរជាឆដ្រតូ និ្ទីគបរឹកសាេៅកនាថុ្ 

គករុមហ៊ថុនេមធាវអីន្រជាតិនំាមថុខ Deacons កនាថុ្គបេទសឆថ និ្ អតូសស្ាលី Colin Ng & Partners កនាថុ្គបេទសសិ្ហាបថុរ ី

និ្ Baker & McKenzie កនាថុ្គបេទសឆថ។ េោកបានចតូលរួមជាមួយគករុមហ៊ថុន Dhipaya Insurance Public 

Company Limited កនាថុ្ទីគករុ្បា្កកជា Group General Counsel រហតូតដល់ផខកក្កោ ឆ្នា ំ 2013។ 

េោកក៏ជាស្ាបនិក និ្នាយកគ្រប់គ្រ្ របស់គករុមហ៊ថុនេមធាវ ីDLA Piper មានការយិលព័យេៅទីគករុ្បា្កក 

ផដលចាប់េ្្ើមជាមួយេមធាវ ី2រតូប កនាថុ្ឆ្នា ំ 2003 េហើយបីឆ្នា ំេគកាយមក គករុមហ៊ថុនេមធាវេីនោះទទួលបានេជា្រជព័យ

េោយពគ្ីកការយិលព័យ និ្មានេមធាវចំីនួន 25 នាក់។
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សមាសភាពពកុមពបទឹកតាសាភិបាល (ត)

 អោកពសី GAN PAI LI
អភិបាលមិនឯករាជ្យ និ្មិនគបតិបត្ិ

អាយថុ 45ឆ្នា ំ ជនជាតិម៉ាេឡសថុី

គុណវុឌតាឍិ

  សកលអនថុបណិ្តកនាថុ្ការគ្រប់គ្រ្រណិជជាកមមា (MBA), សាោរណិជជាកមមា Manchester

  បរញិ្្ញ បគតឆនការអប់រ,ំ TESL, សាកលវទិយាលព័យម៉ាឡាយ៉

ជំនាញ និងបទពិអសធន៍
េោកសសី  Gan Pai Li មានបទពិេសាធន៏ជា្២០ឆ្នា ំកនាថុ្វសិព័យឧសសាហ៏កមមាហិរញ្ញវត្ថុ។ េោកសសីបានចាប់េ្្ើម

អាជីពរបស់ខ្ួនកនាថុ្ផ្នាក Retail Banking. បនាទៃ ប់មកេោកសសីបានេធវេើការផ្្ស់ប្តូរជាេគចើនេៅកនាថុ្ផ្នាក Corporate 

Banking, Capital Market, Investment Banking, Group Strategy, Private Equity and Wholesales Banking. 

េោកសសីបានគបលតូកជាមួយនិ្រួមចំផនកជាេគចើនដតូចជា M&A Integration, សាមហរណកមមារណិជជាកមមា

ការពគ្ីកសក្ានថុពលេៅកនាថុ្តំបន់អាស៊ាន, និ្ការ្្ួចេ្្ើមសាមហរណកមមារណិជជាកមមាជាេគចើនេទៀតេៅកនាថុ្

សម្ន្ធព័ CIMB។ 

មថុនេពលេោកសសីបានចតូលបំេរ ើការងារេៅកនាថុ្សម្ន្ធព័ធនាគា RHB, េោកសសីមានតួនាទីជា អ្រ្គនាយកជាន់ខ្ស់ 

កនាថុ្ Group Wholesales Bank, ស្ិតកនាថុ្ការយិលព័យអ្រ្គនាយក និ្មានតួនាទីជា គបធានផ្នាកគ្រប់គ្រ្់

រណិជជាកមមា កនាថុ្ស្ាបន CIMB Investment Bank Berhad េោយគតរួតពិនិត្យេលើ លទ្ធ្លរណិជជាកមមា និ្ 

ការអនថុេោមតាមបទប្បញ្្ញ តិ របស់ Group Wholesale Banking េៅកនាថុ្តំបន់។
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 អលោក LIM LOONG SENG
អ្រ្គនាយក ធនាគារ  អ េអ បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា 

អាយថុ 62ឆ្នា ំ ជនជាតិម៉ាេឡសថុី

គុណវុឌតាឍិ
អនថុបណិ្តគ្រប់គ្រ្រណិជជាកមមាអនរ្ជាតិពីសាកលវទិយាលព័យ University of Sunderland (ចគកភពអ្់េ្រស្)

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

ជំនាញ និងបទពិអសធន៍
េោក Lim Loong Seng មានបទពិេសាធន៍េគចើនជា្ 38ឆ្នា ំ ផដល 34ឆ្នា ំ េៅកនាថុ្ឧសសាហកមមា េសវាហិរញ្ញវត្ថុ 

និ្គបផហល 9ឆ្នា ំ កនាថុ្គបេទសកម្ថុជា។ េោកបានចាប់េ្្ើមអាជីពកនាថុ្វសិព័យធនាគារជាមួយ     សម្ព័ន្ធេសវាហិរញ្ញ

វត្ថុនំាមថុខមួយរបស់ម៉ាេឡសថុី។ េោកមានបទពិេសាធន៍យ៉្ទតូលំទតូោយទាក់ទ្នរឹ្ េសវាធនាគារសាជីវកមមា 

េសវាធនាគាររតូបវនប្ថុ្រ្គល និ្េសវាធនាគារគករុមហ៊ថុន េោយកាន់តំផណ្ជាន់ខស់្គ្រប់គ្រ្ផ្នាកគបតិបត្កិារ ឥណទាន 

ហានិភព័យ និ្ ផ្នាកលក់ & ទី្សារ។ េោកទទួលខថុសគតរូវកនាថុ្ការចាប់េ្្ើមគបតិបត្ិការរបស់ធនាគារ RHB េៅ 

កម្ថុជាទំា្ធនាគារ និ្មតូលបគតេៅកនាថុ្ឆ្នា ំ 2008 និ្ 2010 ។

េោកទទួលបានេមោយមាស SEARCA និ្ Harvard Business Alumni Club Malaysia Gold Medal េៅេពល

ផដលេោកបានបញចា ប់ការសិកសាថ្នា ក់បរញិ្្ញ បគតផ្នាក Agribusiness កនាថុ្ឆ្នា ំ1986។ 

េោកក៏ជាសមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាលឆនគករុមហ៊ថុន RHB Indochina Securities Co., Ltd. និ្ ធនាគារ 

RHB Bank (Laos) Ltd.។ េោកក៏ទទួលេមើលការខថុសគតរូវេលើ ការយិលព័យតំណា្របស់ធនាគារ RHB 

េៅគបេទសេវៀតណាម និ្ គបេទសមីយ៉ន់ម៉ា្្ផដរ។ 

េោកទទួលបានអាជាញា បព័ណ្ណជារណិជជាករមតូលបគត េចញេោយ្រណៈកមមាការមតូលបគតកម្ថុជា។ េោកគតរូវបាន 

េគជើសតំា្ជាអនថុគបធានសមា្រមរណិជជាកមមាម៉ាេឡសថុ ីេៅកម្ថុជាចាប់តំា្ពីឆ្នា ំ 2010 មក។
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ឆ្នា េំនោះ្ឺរជាឆ្នា ទីំ 9 េហើយផដលធនាគារ RHB Indochina Bank 

បានេធវេើគបតិបត្ិការេៅកនាថុ្គបេទសកម្ថុជាជាមួយនរឹ្េជា្រ

ជព័យយ៉្ធំេធ្េហើយដំេណើ រការេនោះទទួលបានេជា្រជព័យ 

កនាថុ្ការេៃ្ើយតបេៅនរឹ្តគមរូវការេកើនេឡើ្ របស់អតិថិជនរមួ 

ចំផណកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍វសិព័យធនាគារនិ្កំេណើ នេសដ្ឋ

កិចចាេៅកម្ថុជា។ េយើ្បានរកីចេគមើនខំ្ា្េៅៗចាប់តំា្ពី

ការបញចាតូ លគានា របស់េយើ្េៅកនាថុ្ឆ្នា ំ 2008 េហើយេយើ្នរឹ្ 

បន្ទទួលបានកំពស់កាន់ផតខ្ស់េៅកនាថុ្គបេទសកម្ថុជា។
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ដំអណើរវិវឌតាឍន៏អឆពតារះអៅរកការអពបើពបាស់ពបព័ន្ធឌីជីថល
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា បានោក់េអាយេគបើគបាស់េសវាធនាគារតាមគប

ពព័ន្ធអថុនីេធើេណត និ្តាមរយៈទតូរសព័ពទៃចលព័ត េ ម្ា ោះថ្ “RHB Now” ផដលបាន 

្ល់្េៅជំេរ ើសជាេគចើនដល់អតិថិជនរមួមាន ការេ្ទៃគបាក់េៅកាន់តតិយជន 

ការេ្ទៃរគបាក់ឆ្ប់រហព័សេៅកាន់ធនាគារេ្្ស្េទៀតេៅកម្ថុជា (FAST) េសវា 

កមមាេ្ញាើគបាក់េសវាកមមាោក់គបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់តាម រយៈគបពព័ន្ធ

អថុនីធឺេណត ការគ្រប់គ្រ្មតូលប្បទានបគត និ  ្េសវាេ្ ទៃគបាក់េៅេគរៅគបេទស ផដល

េសវាទំា្េនោះមានេគាលេៅសំរួលដល់អតិថិជនេអាយកាន់ផតមានភាព 

ងាយសសរួលកនាថុ្ការេគបើគបាស់េសវាធនាគាររបស់េយើ្ គពមទំា្េធវេើ េអាយ

អតិថិជនទទួលបាននតូវបទពិេសាធន៏ដ៏លអមួយផដលមិនអាចបំេភ្ចបាន។ 

េយើ្ស្ រ្ឹមេជឿជាក់ថ្ការ្្ល់េអាយនតូវេសវាកមមាតាមគបពព័ន្ធឌីជីថល 

និ្ការអភិវឌ្ឍេសវាកមមាថមាីៗ េនោះ និ្អាចទាក់ទាញយថុវជនគពមទំា្អនាកសសោញ់ 

បេចចាកវទិយាបានេទៀត្្។ បផនម្ពីេលើេនោះេៅេទៀត េសវាកមមាថមាីរបស់េយើ្

ផដលស្ិតេៅកនាថុ្ដំេណើ រការវវិឌ្ឍេឆ្្ោះេៅរកការេគបើគបាស់គបពព័ន្ធឌីជីថលេនោះ

ផដលជិតហនារ្ឹ ោក់េអាយដំេណើ រការកនាថ្ុ េពលឆ្ប់ េៗនោះ មានេ្ មា ោះថ្  RHB 

“PayAnyone”  េសវាកមមាមួយផដលជួយដល់អតិថិជនកនាថ្ុ ការទទាត់វកិព័យបគត 

នានា និ្មានមថុខងាេគចើនេទៀត្ ផ្ដរ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារសេគមចបានេៅសមិទ្្ធ លេលើការលតូតោស់យ៉្្ួររេអាយកត់សំគាល់

េៅឆ្នា ំ2017។ គបាក់ចំេនញមថុនកាត់ពន្ធបានេកើនចំនួន 2.3ោនដថុោ្អាេមរកិ 

ផដលេធវេើេអាយគបាក់ចំេណញេៅ ឆ្នា ំ2017សរថុបមានចំនួនខ្ស់បំ ថ្ុតរហតូតដល់ 

10.7ោនដថុោ្អាេមរកិ។ គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជនបានេកើនេឡើ្ រហតូតដល់58% 

េរល្ឺរពី 297ោនដថុោ្អាេមរកិ េៅដល់ 470ោនដថុោ្អាេមរកិ ផដលកនាថុ្ 

េនាោះរាប់បញជាតូ លជាមួយការេកើនេឡើ្ យ៉្ភាញា ក់េ អ្ើលនតូវ្រណនីសន្ំស និ្ ្រណនី

ចរន្របស់អតិថិជន្្ផដរ។ ្រណនីសន្ស ំនិ្ ្រណនីចរនេ្ធៀបនរ្ឹ គបាក់បេញ្ញើរបស់

អតិថិជនក៏បានេកើនេឡើ្យ៉្ខំ្ា្ពី 31%េៅឆ្នា ំ2016 ដល់ 49%េៅឆ្នា ំ2017។ 

ជាមួយហនារ្ឹ ការេកើនេឡើ្ ដល់្ួររេអាយេកាតសរេសើរនតូវគបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន 

េនោះ ធនាគារផថមទំា្ទទួលបានរបាយការណ៏ LDR ជាកំណត់គតាតិចបំ ថ្ុត្ិរត

ចាប់ពីឆ្នា 2ំ008 មក េរល្ឺរគតរឹមផត 84% ផតប៉េណា្ណ ោះ។

េៅឆ្នា 2ំ017េនោះ ឥណទានសរថុបមានចំនួន 407ោនដថុោ្អាេមរកិផដលជាកំណត់គតា

អគតាកំេនើនសថុទ្ធរហតូតដល់14% រ ឺ49ោនដថុោ្អាេមរកិេធៀបហនារ្ឹ  ឆ្នា 2ំ016 ផដល 

មានគតរឹម358ោនដថុោ្អាេមរកិ។ គទព្យសកមមាសរថុបផដលបតូកបញជាតូ លជាមួយកំេនើន

ឥណទានមាន14% ផដលមានចំនួន709ោនដថុោ្អាេមរកិេៅឆ្នា ំ2017 េបើ

េគបៀបេធៀបជាមួយចំនួនគតរឹម623ោនដថុោ្អាេមរកិេៅឆ្នា 2ំ016។ មតូលធនក៏បន្

លតូតោស់កាន់ផតខំ្ា្េឡើ្ពី 84ោនដថុោ្អាេមរកិ េៅឆ្នា ំ2016 ដល់ 

97ោនដថុោ្អាេមរកិេៅឆ្នា 2ំ017។ ចំេរោះអនថុបាតសំខាន់ៗផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុវញិ

ធនាគារក៏បានសំេរចេៅកំេនើនជាមធ្យម ផដលកនាថុ្េនាោះរមួមាន CIR 35.2% និ្ 

Return on equity 8.9% េៅឆ្នា 2ំ017 ។

លទ្្ធ លដ៏្ួររេអាយចាប់អារមមាណ៍េៅឆ្នា  ំ2017 បានជួយធនាគារ RHB Indochina 

Bank ជាប់ចំណាត់ថ្នា ក់េលខ 11 កនាថុ្ចំេណាម 39 ធនាគារ្ិរតតាមគទព្យសម្បត្ិ។ 

ធនាគារក៏បានបេ្្កើនចំណាត់ថ្នា ក់របស់ខួ្នេៅជាេលើកទី 11 ចាប់ពីឆថងៃទី 14 េៅ

េលើគបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជនេហើយចំណាត់ថ្នា ក់សគមាប់កមចាីក៏េកើនេឡើ្ពី

ចំណាត់ថ្នា ក់ទី 13 មក 12 ្្ផដរ។ ដតូេចនាោះធនាគារបានកលមអចំណាត់របស់ខ្ួន

្ិរតចាប់ពី ផខធនាតូឆំ្ 2017។
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អភិបាលកិច្ច និង បទបតាបញ្ញត្តិ
ជាមួយហនារឹ្ការេធវេើដំេនើរេឆ្្ោះេៅមថុខផដលរមួបញជាតូ លេោយការ្្ល់ជតូនេៅ

េសវាកមមាេ្្ស្ៗនិ្ការខិតខំផកលំអរេអាយកាន់ផតគបេសើរជតូន អតិថិជន

ពួកេយើ្ក៏េផ្្តការយកចិតទ្ថុកោក់យ៉្ខំ្ា្ដល់ការគបតិបត្ិ េអាយបាន

យ៉្ខាជា ប់ខជាួនេអាយគតរូវេៅនរឹ្តគមរូវការខា្ផ្នាកបទប្បញ្ញត្ិ្្ផដរ។ 

ឆ្នា ំ2017េនោះ្ឺរជាឆ្នា ំមួយផដលលំបាកមួយ េរល្ឺរមានបទប្បញ្ញត្ិថមាីៗ

ជាេគចើនផដលធនាគារជាតិឆនកម្ថុជាបានោក់េអាយអនថុវត្េដើម្បីពគ រ្ឹ្នតូវ

វសិព័យធនាគារនិ្ហិរញ្ញវត្ថុេនោះ។ ជាក់ផស្្ ដតូចជាបទប្បញ្ញត្ិផដលេចញ

េោយគកសួ្រណិជជាកមមា និ្ អ្រ្គនាយកោ្ឋ នពន្ធោរ បានោក់េអាយអនថុវត្

នតូវគបកាសស្ពីីការោក់ចំណាត់ថ្នា ក់ហានិភព័យឆនឥណទាន និ្េគាលការណ៏

អថុិមផភមិន េគាលកាណ៏ឥណទានជារតូបព័យវត្ថុជាតិសគមាប់ធនាគារនិ្គ្ិរោះ

ស្ានហិរញ្ញវត្ថុ ការកំណត់គទនាប់េដើមទន់សគមាប់ធនាគារនិ្គ្ិរោះស្ាន

ហិរញ្ញវត្ថុ េសចកី្សេគមចេលើបណ្រឹ ្របស់អនាកេគបើគបាស់េសវាកមមា គកបខណ្

គ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារនិ្គ្ិរោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ និ្ការអនថុវតអ្ាករ

េលើតឆមប្ផនម្សគមាប់ភា្រចតូលផដលមិនជាប់ពន្្ធ ្ផដរ។ 

ពួកេយើ្េជឿជាក់នរឹ្បន្េគារពគបណិបត្ិេអាយបានខាជា ប់ខជាួននតូវបទប្បញ្ញត្ិ

ថមាីៗបនេ្ទៀតេោយយកចិតទ្ថុកោក់។ ការអនថុវតេ្នោះក៏ជាការេដើរតាម្រន្្

មួយដ៏គតរឹមគតរូវជាមួយេគាលការណ៏របស់ RHB Banking Group ផដលបាន

ទទួលរងាវេ ន់ជាកិត្យសជាេគចើនេៅេលើផ្នាកអភិបាលកិចចា និ្ តម្ាភាពេបើ

េគបៀបេធៀបេៅឆដ្រតូគបកួតគបផជ្េ្្ស្េទៀតេៅកនាថុ្ឧសសាហកមមាធនាគារ

េនោះ។

ការជួយដល់សង្គម
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា ក៏បានយកចិត្ទថុកោក់យ៉្ខំ្ា្េៅេលើ

ការជួយដល់ស្្គម្្ផដរ ផដលេយើ្បានកសា្សាោមេតយ្យចំនួន

ពីរខនា្េៅសសរុកសាអ ្ េខត្កណ្ាល េៅឆ្នា ំ2017 ផដលសាោទំា្មេតយ្យ

ទំា្ពីរេនាបាន្ល្ឱកាសដល់កថុមារជា្1០០នាក់េអាយបានចតូលេរៀន។

មិនផតប៉ថុេណា្ណ ោះេយើ្ក៏មានការ្្ល់ជតូននតូវឧបករណ៏សិកសារ និ្អាហារ

រតូបតម្មួយចំនួនេទៀតដល់ពួកគាត់ផថមេទៀត្្។ េោយមានសហការណ៍

ជាមួយអ្្គការ Aide-to-Action េយើ្ ក៏បានកសា្នតូវថ្នា ក់េរៀនភាសារអ្់េ្រស្ 

និ្កថុំព្យតូទព័រ សគមាប់េកម្ា ៗ 50នាក់េៅកនាថុ្ឃថុេំនោះបផនម្េទៀត។

េៅឆ្នា ំ2017េនោះ ពួកេយើ្បានេរៀបចំកមមាវធីិ RHB Junior Football Cup 

សំរាប់បណ្ថុ ោះ្ំរនិតេអាយយថុវជនសសឡាញ់និ្ចតូលចិតកី្ឡា។ បផនម្ពីេនោះេទៀត

ពួកេយើ្ ក៏បានេរៀបចំេៅកមមាវធីិ ផចកអំេណាយជាសំភារៈ គបាក់កាស និ្ 

របស់របរេគបើគបាស់ជតូនេៅដល់គ្ររួសារគបជាពលរដ្ឋខវេោះខាតេៅេខត្កំព្់

ចាម េៅកនាថុ្ពិធីបថុណ្យ Hari Raya Aidilfitri ជាេរៀ្រាល់ឆ្នា ំ្ ្ផដរ។ ពួកេយើ្

ក៏បានជួយចតូលរមួចំផណកនតូវកនាថុ្កមមាវធីិនានារបស់ កាកបាទគកហមកម្ថុជា 

េដើម្ីបជួយេៅដល់គបជាជនគកីគកេៅកម្ថុជា្្ផដរ។

162 វថីិរបស់េយើ្ េឆ្្ោះេៅមថុខ
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CHAIRMAN’S STATEMENT   រ ក រ�យ�រណ៍�កអគ��យក (ត)

ការផថលែងអំណគុណ
ពួកេយើ្សតូមេគារព និ្ ផថ្្ អណរ្រថុណយ៉្អស់ពីចិតេ្ៅដល់អតិថិជន 

និយតករេៅកម្ថុជា រួមទំា្គករុមគបរឹកសាភិបាលរបស់េយើ្ទំា្អស់ផដល 

បានចតូលរមួគំាគទ រមួចំផនកយ៉្ធំេធ្គពមទំា្បនដំ្េណើ រជាមួយេយើ្ រហតូត

មកដល់េពលេនោះ។ ពួកេយើ្ស្ រ្ឹមថ្េៅដំណាច់ ឆ្នា ំ2018ពួកេយើ្នរឹ្ 

នំាមកេៅេជា្រជព័យធំៗេ្្ស្េទៀតមកជតូនេោកអនាកេោយច្់ចំាមិនេភច្នតូវ

រក្យេស្ាករបស់េយើ្ “Together We Progress”  ។

អោក លីម លូង អសង  

អ្រ្គនាយ
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ដំអណើរអឆពតារះអៅមុខ
ការគបកួតគបផជ្េៅឆថងៃខា្មថុខកាន់ផតមានភាពពិបាកេៅៗ ជាមួយនរឹ្ការ

មកដល់ឆនចំនួនធនាគារថមាីៗជាេគចើន ផដលនំាេអាយេយើ្គតរូវផតគបរុ្គបយព័តនា 

និ្ បទផបនខ្ួនេអាយទាន់សភាពការណ៏ជាមួយនរឹ្េល្បឿនឆនការលតូតោស់

របស់កម្ថុជា េដើម្បេីអាយចបាស់ថ្េយើ្ េៅផតមានេគបៀបេលើការ្ល់្នតូវេសវាកមមា

របស់េយើ្ និ្េៅផតបន្េធវេើយ៉្ណាេអាយអតិថិជនកាន់ផតេពញចិត្នតូវ

េសវាកមមារបស់េយើ្ េៅឆថងៃខា្មថុខបនេ្ទៀត។ េយើ្ នរ្ឹ ខិតខំគបរឹ ផ្គប េ្ដើម្បបំីេពញនតូវ

េសចកី្គតរូវការរបស់អតិថិជនេៅកនាថុ្ស្្គមេោយេផ្្តសំខាន់េៅេលើការ

វវិឌ្ឍេឆ្្ោះេៅរកការេគបើគបាស់គបពន្ធឌីជីថលេអាយមានចីរភាព។ ពួកេយើ្

េជឿជាក់យ៉្មថុតមំ៉ាថ្ េយើ្នរឹ្ក្ាយេៅជាធនាគារមួយផដលនំាមថុខេ្រផ្នាក

បេចចាកវទិយាេៅរយៈប៉ថុនាមា នឆ្នា ខំា្មថុខេនោះ។

ពួកេយើ្ ក៏នរឹ្េៅផតបនប្េ្្កើតេៅេសវាកមមាថមាីៗបផន្មេទៀតេៅ   ឆ្នា 2ំ018កនាថុ្នាម

ជាធនាគាររណិជជាយ៉ គ្្រប់លកខេណមួយេដើម្បបីន្្ ល់្នតូវេសវាកមមាេអាយគ្រប់គគាន់

េៅនរ្ឹ តគមរូវការមិនេចោះរ ី្ សងៃតួឆនអតិថិជនរបស់េយើ្ ។ េយើ្ េជឿជាក់យ៉  ្ខំ្ា្ថ្ការ

វនិិេយ្រេៅេលើធនធានមនថុស្សរបស់េយើ្ និ្ការកសា្នតូវវប្បធម៏វជិជាមានេៅកនាថ្ុ

សហគគាសរបស់េយើ្ នរ្ឹ ជួយេអាយធនាគារេយើ្ សំខាន់នតូវេជា្រជព័យធំធំបផនម្ 

េទៀតជាមួយអតិថិជនរបស់េយើ្ ។
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ពីខា្េៃវ្េ ឆដ េៅស្ាឆំដៈសមាសភាពរបស់ថ្តាក់ដទឹកនំាជាន់ខ្ស់ 1) មទឹុង សំណាង     2)  អាល់អឌៀន រីហតាសាល់        3) យ៉ុង ជីងសន      4) លទឹម លូងអសង     5) ចុង គទឹមស៊ូន, សយម៉ន      6) ៃ័រ អធៀមយ៉ូវ         7) ឈទឹម សអរេត      
8) អផង តិកហ័រ       9) កូ  អៅ យី
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សមាសភាពរបស់ថ្តាក់ដទឹកនំាជាន់ខ្ស់

អោក លីម លូងអសង 
អ្រ្គនាយក

េោក Lim Loong Seng មានបទពិេសាធន៍េគចើនជា្ 39ឆ្នា ំ ផដល 35ឆ្នា ំ 
េៅកនាថុ្ឧសសាហកមមា េសវាហិរញ្ញវត្ថុ និ្គបផហល 10ឆ្នា ំ កនាថុ្គបេទសកម្ថុជា។ 
េោកបានចាប់េ្្ើមអាជីពកនាថុ្វសិព័យធនាគារជាមួយ សម្ព័ន្ធេសវាហិរញ្ញវត្ថុ 
នំាមថុខមួយរបស់ម៉ាេឡសថុី។ េោកមានបទពិេសាធន៍យ៉្ទតូលំទតូោយ 
ទាក់ទ្ នរឹ្េសវាធនាគារសាជីវកមមា េសវាធនាគាររតូបវន្បថុ្រ្គល និ្េសវា 
ធនាគារគករុមហ៊ថុនេោយកាន់តំផណ្ជាន់ខ្ស់គ្រប់គ្រ្ផ្នាកគបតិបត្ិការ 
ឥណទានហានិភព័យ និ្ផ្នាកលក់ & ទី្សារ។ េោកទទួលខថុសគតរូវកនាថុ្ការ 
ចាប់េ្្ើមគបតិបត្ិការរបស់ធនាគារ RHB េៅកម្ថុជាទំា្ធនាគារ និ្មតូលបគត 
េៅកនាថុ្ឆ្នា ំ 2008 និ្ 2010 ។

េោកទទួលបានេមោយមាស SEARCA និ្ Harvard Business Alumni 
Club Malaysia Gold Medal េៅេពលផដលេោកបានបញចា ប់ការសិកសាថ្នា ក់ 
បរញិ្្ញ បគតផ្នាក Agribusiness កនាថុ្ឆ្នា ំ1986។

េោកក៏ជាសមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាលឆនគករុមហ៊ថុន RHB Indochina Securities  
Co., Ltd. និ្ ធនាគារ RHB Bank (Laos) Ltd.។ េោកក៏ទទួលេមើលការ
ខថុសគតរូវេលើ ការយិលព័យតំណា្របស់ធនាគារ RHB េៅគបេទសេវៀតណាម 
និ្គបេទស មីយ៉ន់ម៉ា្្ផដរ។ 

េោកទទួល បានអាជាញា បព័ណ្ណជារណិជជាករមតូលបគត េចញេោយ្រណៈកមមាការ 
មតូលបគតកម្ថុជា។ េោកគតរូវបានេគជើសតំា្ជាអនថុគបធានសមា្រមរណិជជាកមមា 
ម៉ាេឡសថុី េៅកម្ថុជាចាប់តំា្ពីឆ្នា ំ 2010 មក។
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ចុង គទឹមស៊ូន, សយម៉ន 
អ្រ្គនាយករ្ និ្គបធានផ្នាកគបតិបត្ិ

េោក សាយម៉ន បានចតូលបំេរកីារ ជាមួយធនាគារ អ េអ ច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា េៅ 
ផខកញ្្ញ  ឆ្នា ំ 2008 ជានាយកផ្នាកគបតិបតិ្ការរហតូតដល់េពលបចចាថុប្បននា។

េោកបានបំេរកីារេអាយស្ាបព័នហិរញ្ញវត្ថុកំពតូលមួយចំនួន របស់គបេទសម៉ាេឡសថុី
អស់រយៈេពលជា្ 29ឆ្នា ំ  ផដលេធវេី េអាយេោកេកីនេឡី្ឋានៈនិ្មាន
បទពិេសាធន៍ ធំទតូោយេៅកនាថុ្ ផ ន្ាក គបតិបតិ្ការធនាគារ។ េោកបានដរឹក
នំារណិជជាកមមានិ្្ំរនិត្្ួចេ្្ើមផកលមអ ដំេណីរការបេចចាកេទសធនាគារក៏
ដតូចជាការសសាវគជាវនិ្ការអភិវឌ្ឍន៍។ 

គាត់ធ្ាប់ជានាយកផ្នាកអនថុវត្្ំរេរា្និ្អភិវឌ្ឍន៍ដំេណីរការរណិជជាកមមា 
និ្និតិវធីិ។ េោក សាយម៉ន បានបរចា ប់ការសិកសាពីសញ្្ញ បព័គតកិតិយស្ឆ្នា 1ំ981
េហីយបានេៅបនក្ារសិកសាេៅកនាថុ្សាកលវឡិាលព័យ York គបេទសកាណាោ។

យ៉ុង ជីងសន
គបធានផ្នាកឥណទាន

េោក យថុ៉្ បានចតូលរមួជាមួយ ធនាគារ អ េអ ច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា េៅផខវចិ្ិកា 
ឆ្នា ំ 2010 េហីយបចចាថុប្បននា េោកជានាយកផ្នាកឥណទាន។ គាត់មានបទ 
ពិេសាធន៍កនាថុ្វសិព័យធនាគារ រយៈេពល 32ឆ្នា ំ និ្ 3ឆ្នា ំ េៅកនាថុ្ ស្ាបព័នរដ្ឋ 
និ្ជាអនាក្្ល់េយបល់ ផ្នាកបណ្ថុ ោះបណ្ាលមួយ។

េោកមានបទពិេសាធន៍ខ្ស់កនាថុ្ធនាគារ រណិជជាកមមាបានបំេរកីារទំា្សាខា 
និ្ការយិលព័យ កណ្ាលកនាថុ្ផ្នាកឥណទានគបតិបតិ្ការអភិវឌ្ឍន៍ សាជីវកមមា 
និ្បណ្ថុ ោះបណ្ាល។ េោកបានបរចា ប់ការសិកសាពីសាកលវទិយាលព័យ Greenwich
សហរដអា្ឋ េមរកិ ជាមួយនរឹ្បរញិ្្ញ បព័គត គ្រប់គ្រ្រណិជជាកមមាេៅ ឆ្នា ំ 2007។ 
េោកក៏បានសេគមចផ្នការផ្នាកហរញិ្ញវត្ថុវញិ្្ញ បនបគតពីសមា្រមេរៀបចំផ្ន 
ការហិរញ្ញវត្ថុរបស់គបេទសម៉ាេឡសថុីកនាថុ្ ឆ្នា  ំ2006។
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ៃ័រ អធៀមយ៉ូវ
គបធានផ្នាកផ្នាកហរញិ្ញវត្ថុ និ្យថុទ្ធសាគស្

េោក ឈព័រ បានចតូលរមួជាមួយ ធនាគារ អ េអ ច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា េៅផខ ឧសភា  
ឆ្នា  ំ2014 េហីយបចចាថុប្បននា េោកជានាយកផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ និ្យថុទ្ធសាសស។្ 

េោកមានបទពិេសាធន៍េគចើនជា្ 16ឆ្នា ំ េលីផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ េហើយេោកមាន 
បទពិេសាធន៍េលីផ ន្ាកសវនកមមា ចាត់ផច េ្ដីមទថុន គ្រប់គ្រ្ហរញិ្ញវត្ថុ បាយការណ៍ 
ហរញិ្ញវត្ថុ ពន្ធ និ្យថុទ្ធសាសសអ្ាជីវកមមា។ 

េោកបានបរចា ប់ការសិកសាពី Associat ion of Charted Accountants 
(ACCA) ពីចគកភពអ្់េ្រ្ស េហើយេោកក៏បានបញចា ប់អនថុបណិ្តគ្រប់គ្រ្ 
អាជីវកមមាពីសាកល វទិយាលព័យ Melbourne គបេទសអតូសស្ាលី។

អាល់អឌៀន រីហតាសាល
គបធានផ្នាកអភិវឌ្ឍន៍្លិត្ល និ្ទំនាក់ទំន្ទី្សារ

េោក រហីសាល់ បានផ្្ស់ពី RHB Bank Berhad កនាថុ្ផខកក្កោ ឆ្នា ំ2014។ 
េោកមានបទពិេសាធន៍ 22ឆ្នា  ំកនាថុ្វសិព័យធនាគារ និ្ឧសសាហកមមាធានារ៉ាប់រ្។
 
េោក ក៏មានបទពិេសាធន៍ផ្នាកសវនកមមាផ្នាកលក់ និ្ទី្សារ និ្គបតិបតិ្ការ
ធនាគារ អន្រជាតិ្្ផដរ។ េោកបានទទួលសញ្្ញ បគត ្រណនីកនាថុ្ឆ្នា ំ1996 
េៅចគកភពអ្់េ្រ្ស មហាវទិយាយលព័យ Northumbria ។

សមាសភាពរបស់ថ្តាក់ដទឹកនំាជាន់ខ្ស់ (ត)
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មទឹុង សំណាង
គបធានផ្នាកគបតិបត្ិតាម និ្គ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ

េោក សំណា្ មានតួនាទីជាគបធានផ្នាកគបតិបតិ្តាម និ្គ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ 
តំា្ពីផខមករា ឆ្នា ំ2010។ គាត់មានបទពិេសាធន៍ 14ឆ្នា ំ ជាទីគបរឹកសា និ្ 
សវនករ។ គាត់ធ្ាប់ជាគបតិបត្ិ និ្សវនករ េៅកនាថុ្គករុមហ៊ថុនសវនកមមាអនរ្ជាតិ 
K P M G  C a m b o d i a  និ្ជាទីគបរឹកសាេៅកនាថុ្នាយកោ្ឋ នសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ឆន 
គកសួ្េសដ្ឋកិចចា និ្ហិរញ្ញវត្ថុ និ្ជាកឆន្្ចថុ្េគកាយកនាថុ្អាជីពជាទីគបរឹកសា។ 

គាត់បានបញចា ប់ថ្នា ក់ បរញិ្ញបគត ផ្នាកគ្រប់គ្រ្រណិជកជាមមា ពីសាកលវទិយាលព័យ 
េវទមហាឬស្សី េៅឆ្នា ំ2004។ មិនផតបថុ៉េណា្ណ ោះគាត់បានទទួលបរញិ្ញបគត 
បេចចាកេទស្រណេនយ្យ ពីចគកភពអ្់េ្រស្េៅ ឆ្នា 2ំ007 េហើយបចចាថុប្បននា កំពថ្ុ  
បន្ការសិកសាផ ន្ាកគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យហរញិ្ញវត្ថុពី Grobal Association of Risk 
Professional។

ឈទឹម សអរេត
គបធានផ្នាកសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្

េោក សាេរត៉ ្ឺរជាគបធានផ្នាកសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្។ េោកបានចតូលបេគមីការងារ 
េៅកនាថុ្ផខកក្កោ ឆ្នា 2ំ009។ េោកមានបទពិេសាធន៍ការងារ 15ឆ្នា  ំ េហីយកនាថ្ុ  
េនាោះបទពិេសាធន៍2ឆ្នា ំ ជាគ្ររូបេគ្ៀនផ្នាក្រណេនយ្យ និ្ជាសវនករយៈេពល 
4ឆ្នា ំ។ 

េោកមានបទពិេសាធន៍កនាថុ្ការគបតិបត្ិតាមនិ្ និ្ទីគបរឹកសាសវនកមមាេលី 
វសិព័យ ជាេគចើនដតូចជា ធនាគារស្ាបព័នមីគករូហិរញ្ញវត្ថុការធានារ៉ាប់រ្េរា្ 
ចគកកាត់េដរ េភាជនីយោ្ឋ ន និ្គករុមហថុន៊្ល់្េសវាកមមាអំឡថ្ុ េពលេធវេើការេៅ 
KPMG គបេទសកម្ថុជា ។

េោក បានសញ្្ញ បគតអនថុណិ្តផ្ នាករណិជជាកមមា និ្ហិរញ្ញវតវត្ថុពីវទិយាស្ានអនរ្ជាតិ 
ឆនគបេទសកម្ថុជា (IIC) េៅកនាថុ្ឆ្នា ំ 2006។ េោកក៏ទទួលបានវញិ្្ញ បនបគត 
អនាកបេចចាក េទស្រណេនយ្យ (CAT) េៅកនាថុ្ឆ្នា ំ  2008 េហីយបចចាថុប្បននា 
កំពថុ្បន្សិកសា Assoc i a t i on  o f  Cha r t ed  Accoun tan t s  (ACCA) 
ពីចគកភពអ្់េ្រ្ស។



170 វថីិរបស់យ�ើងយ ព្ ោះយៅមុខ

សមាសភាពរបស់ថ្តាក់ដទឹកនំាជាន់ខ្ស់ (ត)

អោក អផង អតកហ៊
គបធានផ្នាកធនធានមនថុស្ស និ្បណ្ថុ ោះបណ្ាល 

េោក េតកហ៊្ឺរជាគបធានផ្នាកធនធានមនថុស្ស និ្បណ្ថុ ោះបណ្ាល។ េោក
បានបរចា ប់ការសិកសាពីសកលវទិយាលព័យជាតិគ្រប់គ្រ្ (NUM) ផ្នាកគ្រប់គ្រ្។ 
េោកបានចតូលបេគមើការឱ្យធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា េៅផខ ឧសភា 
ឆ្នា 2ំ017។ 

មថុនេនោះេទៀត េោកបានបេគមើការឲ្យគករុមហ៊ថុន (េខមបតូឌា) ផអ៊តវ៉ានស៏ខមញាតូនី 
េខសិន (ឃ្យតូបី៊) តំា្ពីផខេមសាឆ្នា 2ំ011 កនាថ្ុ មថុខងារជាគបធានផ្នាកធនធានមនថុស្ស
េហើយេោកក៏ធ្ាប់ជាអនាកសគមបសគមរួលធនធានមនថុស្ស ឆនគករុមហ៊ថុន េឈហវេ 
រ ៉ថុន (េខមបតូឌា) លីមីធីត (កាល់តិច) ពីឆ្នា ំ2008មក។ េោកមានបទពិេសាធន៍ 
េលើការគ្រប់គ្រ្ធនធានមនថុស្ស ដតូចជាការងារេគជើសេរ ើសបថុ្រ្គលិក គបតិបតិ្ការ 
ធនធានមនថុស្ស គបាក់សំណ្ និ្អតគ្បេយជន៍រដ្ឋបាលកិចចា េគាលនេយបាយ 
និ្នីតិវធីិផ្នាកធនធានមនថុស្ស ការគ្រប់គ្រ្េលើការវាយតឆម្ការអនថុវត្ការងារ 
ការចតូលរមួពីសំណាក់បថុ្រ្គលិក ទំនាក់ទំន្រវា្ឧសសាហកមមានិ្បថុ្រ្គលិក។

កូ អ�៊តា ជា
នាយកផ្នាកឌីជីថលធនាគារ

េោក កតូ បានចតូលបេគមើការងារជាមួយធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា 
េៅផខសីហាឆ្នា ំ 2017 ជានាយកផ ន្ាកឌីជីថលធនាគារ។ េោកបានបេគមើ
ការងារកនាថុ្វសិព័យទី្សារឌីជីថលជាមួយគករុមហ៊ថុន្នមួយចំនតូនេៅកនាថុ្ 
គបេទសម៉ាេឡសថុីនិ្កម្ថុជា។ 

េោកមានបទពិេសាធន៍ការងារជាេគចើនកនាថុ្ការបេ្្កើត Platform សគមាប់ 
អាជីវកមមា ការបេ្្កើតយថុទ្ធសាសសទី្្សារឌីជីថល ការវភិា្រទិននានព័យ B2B 
Digital Platform និ្ Digital Transformation ។ េោកបានបរចា ប់ការ
សិកសាពីសាកលវទិយាលព័យ IACT គបេទសម៉ាេឡសថុី កនាថុ្ឆ្នា ំ 2012 ជាមួយ 
នឺ្សញ្្ញ បគតពីរ ផ្នាក្្សពវេ្សាយរណិជជាកមមា និ្ សញ្្ញ បគតផ្នាកទំនាក់ 
ទំន្ទី្សារ។   េោកក៏បានទទួលវញិ្្ញ បនបគតពី Google Adwords ្ ្ផដរ។
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គណៈកម្ាតាធិការពគប់ពគង

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. Pheng Tekhor សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

6. Mr. Aldrian Rizal Zahari សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

7. Mr. Meung Samnang សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

គណៈកម្ាតាធិការឥណទាន
1. Ms. Gan Pai Li គបធាន្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្ 

2. Mr. Lim Loong Seng សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

3. Mr. Cheong Kim Soon សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

4. Mr. Yong Ching San សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

ពបធានពកុមពបទឹកតាសាភិបាល និងគណៈកមា្តាធិការពកុមពបទឹកតាសាភិបាល / គណៈកមា្តាធិការពគប់ពគង

ពបធានពកុមពបទឹកតាសាភិបាល
1. Dato’ Khairussaleh Ramli គបធាន្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្ 

2. Mr. Ong Seng Pheow សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

3. Abdul Aziz Peru Mohamed សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

4. Mr. Chulapong Yukate សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

5. Ms. Gan Pai Li សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

6. Mr. Lim Loong Seng សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

គណៈកមា្តាធិការសវនកម្ម
1. Mr. Chulapong Yukate គបធាន្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្ 

2. Mr. Ong Seng Pheow សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

3. Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

គណៈកមា្តាធិការពគប់ពគងហានិភ័យ

1. Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed គបធាន្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្

2. Mr. Chulapong Yukate សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

3. Mr. Ong Seng Pheow សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

គណៈកមា្តាធិការោភការ  និងការផតងតាំង
1. Mr. Chulapong Yukate គបធាន្រណៈកមាមា ធិការគ្រប់គ្រ្

2. Mr. Ong Seng Pheow សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ

3. Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed សមាជិក្រណៈកមាមា ធិការ
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ពទពតាយសកម្ម
មថុនេពលេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គករុមគបរឹកសាភិបាល
បានចាត់វ ិធានការផដលមានមតូ លោ្ឋ នសមសសបេដើ ម្បីបញ្ជា ក់ថ្ 
បណាដា គទព្យសកមមាទំា្ឡាយ េគរៅពីបំណថុ លផដលទំន្ជាមិនអាចប្វេិល
មកវញិ េៅកនាថុ្គបតិបតដាិការអាជីវកមមា     ធមមាតា េៅតាមតឆម្េៅកនាថុ្បញជា ី
្រណេនយ្យរបស់ធនាគារ គតរូវបានកត់គតាបន្យឱ្យេៅេសមាើនរឹ្តឆម្ផដល
្ិរតថ្នរឹ្អាចទទួលសា្គ ល់បានជាក់ផសដ្ា ។ 

្ិរតគតរឹមកាលបរេិច្ទឆនរបាយការណ៍េនោះ និ្ផ្អកតាមការយល់ដរឹ្
ដ៏សថុគករឹតគករុមគបរឹកសាភិបាលពថុំបានដរឹ្ពីេហតថុការណ៍ណាមួយផដលអាច 
បណាដា លឱ្យតឆម្គទព្យសកមមាកនាថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ និ្
ធនាគារពថុំគតរឹមគតរូវជាសារវនដាេទ។

បំណថុ លយថ្ភាព និ្បំណថុ លេ្្ស្ៗ ្ិរតគតរឹមកាលបរេិចទ្ឆនរបាយការណ៍ 
េនោះ មិនមាន ៖

ក.  បនទៃថុកណាមួយេលើគទព្យសកមមារបស់ធនាគារ ផដលបានេកើត
េឡើ្េោយសារការោក់វាបញ្ចា ំ សគមាប់ការធានាបំណថុ ល 
របស់បថុ្រ្គលណាមានា ក់េឡើយ ចាប់តំា្ពីដំណាច់ឆ្នា ំមក និ្

ខ. បំណថុ លយថ្ភាពណាមួយរបស់ធនាគារផដលបានេកើតេឡើ្ 
ចាប់តំា្ពីដំណាច់ឆ្នា មំក េគរៅពីបំណថុ លេ្្ស្ៗ េៅកនាថ្ុ ដំេណើ រ 
ការអាជីវកមមាធមមាតារបស់ធនាគារេនាោះេទ។

តាមេយបល់របស់គករុមគបរឹកសាភិបាល ពថុំមានបំណថុ លយថ្ភាព ឬបំណថុ ល
េ្្ស្ៗរបស់ធនាគារ បានក្ាយជាការប្ខេំ       ឱ្យស្ ឬអាចនរឹ្គតរូវទាមទារ 
ឱ្យស្កនាថុ្រយៈេពល១២ផខ បនាទៃ ប់ពីដំណាច់ឆ្នា ំផដលនរឹ្ ឬអាចនរឹ្មាន
្លប៉ោះរល់ជាសារវនដាដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារ កនាថុ្ការបំេពញកាតពវេ
កិចចារបស់ខ្ួនេៅឆថងៃដល់េពលកំណត់ស្េនាោះេទ។ 

ការផពបពបរួលកាលៈអទសៈ 
្ិរតគតរឹមកាលបរេិច្ទឆនរបាយការណ៍េនោះ គករុមគបរឹកសាភិបាលមិនបានដរឹ្
ពីកាលៈេទសៈណាមួយផដលមិនបានផវកផញកេៅកនាថុ្របាយការណ៍េនោះ 
ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ផដលអាចបណាដា លឱ្យចំនួនទរឹក 
គបាក់ផដលបានបងាហា ញកនាថ្ុ          របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានភាពមិនគតរឹមគតរូវជា 
សារវនដាេនាោះេទ។ 

ពបតិបតិ្ការមិនពបពកតី
តាមេយបល់របស់គករុមគបរឹកសាភិបាល លទ្្ធ លគបតិបត្កិាររបស់ធនាគារសគមាប់
ដំណាច់ឆ្នា ំេនោះ មិនបានទទួលរ្នតូវ្លប៉ោះរល់ជាសារវនដាពីខទៃ្់្រណនី
គបតិបតដាិការឬគពរឹតដាិការណ៍មិនគបគកតីណាមួយេឡើយ។

របាយការណ៍ពកុមពបទឹកតាសាភិបាល
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា

អំពីធនាគារ
ធនាគារបានចថុោះបញជា ីរណិជជាកមមា េៅឆថងៃទី09 ផខកក្កោ ឆ្នា ំ2008្ឺរជា

គករុមហ៊ថុនបថុគតសម្ព័ន្ធ ផដលគតរូវបានកាន់កាប់ទំា្សសរុ្េោយធនាគារ 

RHB Bank Berhad ជាគករុមហ៊ថុនសាធារណៈទទួលខថុសគតរូវមានកគមិត 

បានចថុោះបញជា ីរណិជជាកមមា េៅគបេទសម៉ាេឡសថុី។

ធនាគារ ្ឺរជាធនាគាររណិជជា ផដលកំពថុ្េធវេើគបតិបតិ្ការេគកាមចបាប់

ស្ីពីសហគគាសរណិជជាឆនកម្ថុជា និ្េគកាមបទប្បញ្ញតិឆនធនាគារជាតិ

ឆនកម្ថុជា (េៅកាត់ថ្ “ធនាគារកណ្ាល”)។

សកម្មភាពចមតាបង
ធនាគារេធវេើសកមមាភាពចម្ប្កនាថុ្ការ្្ល់េសវាធនាគាររណិជជាជាេគចើន 
គបេភទ េៅកនាថុ្គពោះរាជាណាចគកកម្ថុជា។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្្ធ លហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ សគមាប់ដំណាច់ឆ្នា ំឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា ំ2016
គតរូវបានបងាហា ញេៅកនាថុ្របាយការណ៍លទ្ធ្លេៅេលើទំពព័រទី191។

អដើមទុន
្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31  ផខធនាតូ   ឆ្នា ំ2016   េដើមទថុនផដលបានប្់របស់ធនាគារ  
មានចំនួន  67.០០០.០០០ ដថុោ្រអាេមរកិ (តឆម្ចារកិ 1ដថុោ្រអាេមរកិ
កនាថុ្មួយភា្រហ៊ថុន)។ មិនមានការផ្្ស់ប្តូរភា្រហ៊ថុនកនាថុ្អំឡថុ្ឆ្នា ំេនាោះេទ។

សំវិធានធន
កនាថុ្អំឡថុ្ឆ្នា ំេនោះមិនមានបផគមបគមរួលជាសារវន្កនាថុ្្រណនីសំវធិានធន
េគរៅពីអវេីផដលបានោតគតោ្កនាថុ្របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុេនោះេទ។

ឥណទាន និងបុអរពបទានអាពកក់ និងឥណទានសងតាស័យ
មថុនេពលេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គករុមគបរឹកសាភិបាល
បានចាត់វធិានការផដលមានមតូលោ្ឋ នសមសសប រក់ពព័ន្ធេៅនរឹ្ការ
ជគមោះបថុេរគបទាន និ្ឥណទានអាគកក់េចញពីបញជា ី ឬការេធើវេសំវធិានធន
បថុេរគបទាន និ្ឥណទានស្្សព័យ េហើយគករុមគបរឹកសាភិបាលេជឿជាក់ថ្ 
រាល់បថុេរគបទាន និ្ឥណទានអាគកក់ទំា្អស់ផដលបានដរឹ្គតរូវបាន
ជគមោះេចញពីបញជា ី និ្បានកត់គតាសំវធិានធនយ៉្េពញេលញ សគមាប់
បថុេរគបទាននិ្ឥណទានអាគកក់ និ្ស្្សព័យ។

្ិរតគតរឹមកាលបរេិច្ទឆនរបាយការណ៍េនោះ និ្ផ្អកតាមការយល់ដរឹ្
ដ៏សថុគករឹត គករុមគបរឹកសាភិបាលពថុបំានដរ្ឹ ពី                   េហតថុការណ៍ណាមួយផដលនំាឲ្យចំនួន
ឆនសំវធិានធនសគមាប់បថុេរគបទាន និ្ឥណទានអាគកក់ និ្ស្្សព័យ 
កនាថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារ មានតឆម្មិនគ្រប់គគាន់ជា
សារវន្េនាោះេទ។

គករុមគបរឹកសាភិបាលមានេសចក្ីរកីរាយសតូមោក់បងាហា ញរបាយការណ៍របស់ខ្ួន និ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា 
(េៅកាត់ថ្ “ធនាគារ”) សគមាប់ដំណាច់ឆ្នា ំឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា ំ2016។
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ណា

ពបតិបតិ្ការមិនពបពកតី (ត)
តាមេយបល់របស់គករុមគបរឹកសាភិបាល េៅចេន្ាោះេពលរវា្ដំណាច់ឆ្នា េំនោះ
រហតូតមកទល់នរឹ្កាលបរេិច្ទឆនរបាយការណ៍េនោះ មិនមានខទៃ្់្រណនី 
គបតិបតដាិការ ឬ គពរឹតដាិការណ៍ខថុសគបគកតីណាមួយផដលអាចជោះឥទ្ធិពលជា 
សារវនដាដល់លទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ កនាថុ្ឆ្នា ំផដលរបាយការណ៍
េនោះគតរូវបានេធវេើេឡើ្េនាោះេទ។

ពកុមពបទឹកតាសាភិបាល
សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល ផដលេៅបេគមើការកនាថុ្អំឡថុ្ឆ្នា ំ រហតូតដល់
កាលបរេិច្ទឆនរបាយការណ៍េនោះមានរាយនាមដតូចខា្េគកាម ៖

Dato’ Khairussaleh Ramli គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល

Ong Seng Pheow សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Abdul Aziz Peru Mohamed សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Chulapong Yukate សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Gan Pai Li សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Lim Loong Seng សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាល

Christopher Loh ោផល្ពីតំណា្ 
ឆថងៃទី6 ផខកថុម្ភ: ឆ្នា ំ 2018

ការទទួលខុសពតរូវរបស់ពកុមពបទឹកតាសាភិបាលអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គករុមគបរឹកសាភិបាលទទួលខថុសគតរូវកនាថុ្ការបញ្ជា ក់ថ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គតរូវបានេរៀបចំេឡើ្ និ្បានបងាហា ញគតរឹមគតរូវនតូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវនដា
ទំា្អស់ ឆនស្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ016
គពមទំា្លទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុ និ្លំហតូរសាច់គបាក់របស់ធនាគារសគមាប់
ដំណាច់ឆ្នា ំ។ 

កនាថុ្ការេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំា្េនោះ គករុមគបរឹកសាភិបាលគតរូវ ៖

1. អនថុវតដាេគាលការណ៍្រណេនយ្យសមសសប ផដលគំាគទេោយ
 ការវនិិច្ព័យ និ្ ការប៉ាន់គបមាណយ៉្សមេហតថ្ុ ល និ្ គបកបេោយ 

ការគបរុ្គបយព័តនា គពមទំា្អនថុវតដាតាមេគាលការណ៍ទំា្េនោះ
 ឱ្យមានស្្គតភាព។

2. អនថុ វតដាតាមតគមរូវការកនាថុ្ការោតគតោ្ពព័ត៌មាន េោយ
 អនថុេោមេៅតាមស្្ ោ់រ្រណេនយ្យកម្ថុជា  និ្តាមេគាលការណ៍
 ផណនំារបស់ធនាគារជាតិ ឆនកម្ថុជា េហើយគបសិនេបើមានការ
 គបាសចាកណាមួយ កនាថុ្ការបងាហា ញឱ្យមានភាពគតរឹមគតរូវគករុម

គបរឹកសាភិបាលគបតិបត្ិគតរូវគបាកដថ្ ការគបាសចាកទំា្េនាោះ
គតរូវបានបងាហា ញ ពន្យល់ និ្កំណត់បរមិាណឱ្យបានគតរឹមគតរូវ
េៅកនាថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

3. រកសាទថុកកំណត់គតា្រណេនយ្យឱ្យបានគ្រប់គគាន់ និ គ្បពព័ន្ធគតរួត 
ពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្គបកបេោយគបសិទ្ធភាព។

ការទទួលខុសពតរូវរបស់ពកុមពបទឹកតាសាភិបាលអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

4. េរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុេោយផ្អកេលើមតូលោ្ឋ ននិរនដាភាព 
ឆនដំេណើ រការអាជីវកមមា េលើកផល្ផតមានករណីសនមាតយ៉្
សមសសបថ្ធនាគារ នរឹ្មិនអាចបនដាកិចចាគបតិបតដាិការអាជីវ 
កមមាេៅេពលអនា្រតដ៏ខ្ី និ្

5. គ្រប់គ្រ្  និ្ដរឹកនំាធនាគារឲ្យមានគបសិទ្ធភាពតាមរយៈការ 

 សេគមចចិតជ្ាសារវនទំ្ា្អស់ផដលជោះឥទ្ធពិលដល់ គបតិបតដាកិារ
 និ្លទ្ធ្លរបស់ធនាគារ េហើយគតរូវធានាថ្ ្លប៉ោះរល់
 ទំា្េនាោះគតរូវបានៃ្ថុោះបញ្ចា ំ្ យ៉្គតរឹមគតរូវ េៅកនាថ្ុ របាយការណ៍
 ហិរញ្ញវត្ថុ។  

គករុមគបរឹកសាភិបាលអោះអា្ថ្ ធនាគារបានអនថុវតដាតាមតគមរូវការខា្េលើ
កនាថុ្ការេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គករុមគបរឹកសាភិបាលសតូមធានាអោះអា្ថ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គពមទំា្
កំណត់សមា្គ ល់ទំា្ឡាយផដលភាជា ប់មកជាមួយ បានបងាហា ញយ៉្គតរឹមគតរូវ
នតូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្ទំា្អស់ឆនស្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ
្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា ំ2016 និ្លទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុ   គពមទំា្លំហតូរ
សាច់គបាក់របស់ធនាគារសគមាប់ដំណាច់ឆ្នា ំ   េោយអនថុេោមេៅតាម
ស្្ ់ោរ្រណេនយ្យ កម្ថុជា និ្េគាលការណ៍ផណនំារបស់ធនាគារជាតិ 
ឆនកម្ថុជា។

ចថុោះហតេ្លខាេោយេយ្េៅតាមេសចក្សីេគមចរបស់គករុមគបរឹកសាភិបាល។

Dato’ Khairussaleh Ramli
គបធានគករុមគបរឹកសាភិបាល 

កាលបរេិចទ្៖ ឆថងៃទី17 ផខកថុម្ភៈ ឆ្នា 2ំ017
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របាយការណ៍សវនករឯករាជតាយ
ជូនភាគទុនិក ធនាគារ អ អអច បី៊ ឥណ្តូឆៃណា

េយើ្ ខញាថុំេទ។
មតិេយបល់របស់េយើ្ ខញាថុចំំេរោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពថុបំានគ្របដណ្ប់
េៅេលើពព័ត៌មានេ្្ស្ៗេនាោះេទ េហើយេយើ្ ខញាថុមិំនេធវេើការធានាអោះអា្ចំេរោះពព័
ត៌មានទំា្េនាោះេទ។
ទាក់ទ្នរ្ឹ ការេធវេើសវនកមមារបស់េយើ្ ខញាថុេំៅេលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ េយើ
្ខញាថុទំទួលខថុសគតរូវកនាថ្ុ ការអានពព័ត៌មានេ្្ស្ៗផដលបានេរៀបរាប់ខា្េលើ េដើ
ម្បពិីចារណាថ្េតើពព័ត៌មានេ្្ស្ៗទំា្េនាោះ មានភាព្ទៃថុយគានា ជាសារវនពី្ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ្ទៃថុយពីការយល់ដរ្ឹ របស់េយើ្ ខញាថុផំ្អកេលើលទ្្ធ ល
ឆនការេធវេើសវនកមមា  ឬមានការរាយការណ៍ពី កំហថុសៃ្្គ ជាសារវន្ផដលបាន
េកើតេឡើ្ ឬេទ។
ផ្អកេៅេលើការងារផដលេយើ្ ខញាថុបំានបំេពញ គបសិនេបើេយើ្ ខញាថុសំននាោិ្ឋ នថ្ 
មានកំហថុសៃ្្គ ជាសារវនផ្ដល     េកើតេចញពីពព័ត៌មានេ្្ស្ៗទំា្េនោះ េយើ្
ខញាថុគំតរូវរាយការណ៍ពីអ្្គេហតថុឆនកំហថុសៃ្្គ ទំា្េនាោះ។ េយើ្ ខញាថុមិំនមានអវេគីតរូវ         
រាយការណ៍ចំេរោះបញ្ហា េនោះេទ។

ការទទួលខុសពតរូវរបស់គណៈពគប់ពគង និងអ្នកផដលទទួលបន្ថុកអលើអភិបាល 
កិច្ចចំអោរះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
្រណៈគ្រប់គ្រ្ទទួលខថុសគតរូវកនាថ្ុ ការេរៀបចំ និ្បងាហា ញរបាយការណ៍េនាោះ
ឲ្យបានគតរឹមគតរូវ េោយអនថុេោមេៅតាមេគាលការណ៍ផណនំារបស់ធនាគារ 
ជាតិ ឆនកម្ថុជា និ្ស្្ ោ់រ្រណេនយ្យកម្ថុជា  និ្ទទួលខថុសគតរូវេលើការគតរួត 
ពិនិត្យ ឆ្ ទៃកនាថ្ុ ផដល្រណៈគ្រប់គ្រ្កំណត់ថ្មានភាពចំាបាច់កនាថ្ុ ការេរៀបចំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យេចៀស ថ្ុតពីការរាយការណ៍ខថុសជាសារវន ្ផដលបេណ្ាល 
មកពីការផក្្ បន្ ំឬកំហថុលៃ្្គ េ្្ស្ៗ។

កនាថ្ុ ការេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ្រណៈគ្រប់គ្រ្ទទួលខថុសគតរូវកនាថ្ុ ការ
វាយតឆមអំ្ពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារកនាថ្ុ ការបននិ្រនភ្ាពអាជីវកមមា ការោត
គតោ្ព៌តព័មានផដលរក់ពព័ន្ធ ក៏ដតូចជាបញ្ហា េ្្ស្ៗផដលទាក់ទិនេៅ នរឹ្
និរនភ្ាព អាជីវកមមា េោយេគបើមតូលោ្ឋ ន្រណេនយ្យសគមាប់និរនភ្ាពអាជីវកមមា 
េលើកផល្ផត្រណៈគ្រប់គ្រ្េគគា្នរ្ឹ បិទអាជីវកមមា របស់ធនាគារ ឬបញ្ឈប់
គបតិបតិក្ារ េោយមិនមានជេគមើសណាេ្្ស្គបកបេោយភាពគបាកដគប
ជា
ណាមួយ។

អនាកផដលទទួលបនទៃថុកេលើអភិបាលកិចចា គតរូវមានការទទួលខថុសគតរូវកនាថ្ុ ការគតរួត
ពិនិត្យដំេណើ រការឆនការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសពតរូវរបស់សវនករ ក្នថុងការអធវើសវនកម្មអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
េគាលបំណ្របស់េយើ្ ខញាថុ ំ ្ឺរផសវ្េ រកអំណោះអំណា្ផដលសមេហតថ្ុ ល ថ្
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំា្មតូលពថុំមានការរាយការណ៍ខថុសជាសារវន្ផដល 
បណ្ាលមកពីការផក្្ បន្ ំ ឬកំហថុសៃ្្គ េ្្ស្  ៗ និ្េចញរបាយការណ៍សវ
នកមមាផដលមានមតិេយបល់របស់េយើ្ ខញាថុ។ំ ការអោះអា្ផដលសមេហតថ្ុ ល
្ឺរជាការអោះអា្កនាថ្ុ កគមិតខស់្ ប៉ថុផនវ្ាមិនផមនជាការធានាថ្សវនកមមាផដល  

មតិអយាបល់របស់អយើងខ្ថុំ
តាមមតិេយបល់េយើ្ ខញាថុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ អ េអច បី៊ 
ឥណ្តូ ឆៃណា (េៅកាត់ថ្ “ធនាគារ”) បងាហា ញគតរឹមគតរូវនតូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជា
សារវន្ទំា្អស់អំពីស្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ
ឆ្នា 2ំ016 និ្លទ្្ធ លហិរញ្ញវត្ថុ  គពមទំា្លំហតូរសាច់គបាក់សគមាប់ដំណាច់ឆ្នា ំ 
េោយអនថុេោមេៅតាមស្្ ោ់រ្រណេនយ្យកម្ថុជា និ្េគាលការណ៍ផណនំា 
របស់ធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា (េៅកាត់ថ្ “ធនាគារកណ្ាល”)

របាយការណ៍ផដលអយើងខ្ថុបំានអធវើសវនកម្ម
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ រមួមាន៖

•  តារា្តថុល្យការ្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ016 
• របាយការណ៍លទ្្ធ លសគមាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំ
• របាយការណ៍បផគមបគមរួលមតូលធនសគមាប់ដំណាច់ឆ្នា ំ
• របាយការណ៍លំហតូរសាច់គបាក់សគមាប់ដំណាច់ឆ្នា  ំនិ្
• កំណត់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រមួទំា្េសចក្ីសេ្ខេបេគាល

ការណ៍្រណេនយ្យសំខាន់ៗ

មូលដ្តានឆនមតិអយាបល់របស់អយើងខ្ថុំ
េយើ្ ខញាថុបំានេធវេើសវនកមមាេោយអនថុេោមេៅតាមស្្ ោ់រអនរ្ជាតិស្ពីីសវន
កមមាឆនកម្ថុជា (េៅកាត់ថ្“ស្្ ោ់រ សវនកមមា”)។ ការទទួលខថុសគតរូវរបស់េយើ្  
ខញាថុផំដលអនថុេោមេៅតាមស្្ ោ់រទំា្េនាោះ គតរូវបានពណ៌នាបផនម្េទៀត 
េៅកនាថ្ុ កថ្ខណ្ “ការទទួលខថុសគតរូវរបស់សវនករកនាថ្ុ ការេធវេើសវនកមមាេលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” េៅកនាថ្ុ របាយការណ៍សវនកមមារបស់េយើ្ ខញាថុ។ំ

េយើ្ខញាថុំេជឿជាក់ថ្ភស្ថុតា្សវនកមមាផដលេយើ្ខញាថុំបានទទួល មានភាព
គ្រប់គគាន់ និ្សមេហតថ្ុ ល េដើម្បេីធវេើជា មតូលោ្ឋ នសគមាប់ការបេញចា ញមតិ
េយបល់របស់េយើ្ ខញាថុ។ំ

ឯករាជតាយ
េយើ្ ខញាថុមំានឯករាជ្យពីធនាគារ  ផដលអនថុេោមេៅតាមគកមសីលធ៌មសគមាប់ 
្រ ណ េ ន យ ្យ ក រ វ ិជាជា ជី វ ៈ ផ ដ ល េ ច ញ ្ សា យ េ ោ យ គករុម គបរឹក សា ស្ ្់
ោរ
គកមសីលធ៌មអនរ្ជាតិ (េៅកាត់ថ្ “គកមសីលធ៌មអនរ្ជាតិ”) និ្អនថុេោម 
េៅតាមគកម សីលធ៌មរបស់វទិយាស្ាន្រណេនយ្យករជំនាញ និ្សវនករ 
កម្ថុជា (េៅកាត់ថ្ “វ្រសក”)។ េយើ្ ខញាថុបំានបំេពញកាតពវេកិចចា កនាថ្ុ ការទទួល
ខថុសគតរូវផ្នាកគកមសីលធ៌មេ្្ស្ៗេទៀតផដលកំណត់េោយគកម សីលធ៌ម
អនរ្ជាតិ និ  ្“វ្រសក”។

ព័ត៌មានអផតាសងៗ
្រណៈគ្រប់គ្រ្ទទួលខថុសគតរូវចំេរោះពព័ត៌មានេ្ ្ស ៗ។ ពព័ត៌មានេ្ ្ស  ៗរមួមាន
ឧបសម្ព័ន្ធផដលជាតគមរូវការរបស់ធនាគារកណ្ាល ប៉ថុផន្ឧបសម្ព័ន្ធទំា្េនោះ 
មិនផមនជាផ ន្ាកឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និ្របាយការណ៍សវនកររបស់ 
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បានេធវេើេឡើ្ េោយអនថុេោមេៅតាមស្្ ោ់រសវនកមមា ផត្ផតរកេឃើញជា
និចចានតូវការរាយការណ៍ខថុសជាសារវនផ្ដលបានេកើតេឡើ្ េនាោះេទ។

ការទទួលខុសពតរូវរបស់សវនករ ក្នថុងការអធវើសវនកម្មអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្

ថុ (ត)
ការរាយការណ៍ខថុសអាចេកើតេឡើ្ ពីការផក្្ បន្ំ ឬកំហថុសៃ្្គ េហើយវាគតរូវ
បានចាត់ទថុកថ្មានលកខេណៈជាសារវន្ គបសិនេបើការរាយការណ៍ខថុស
នីមួយៗ ឬការរាយការណ៍ខថុសសរថុប អាចគតរូវបានរពំរឹ្ថ្វាជោះឥទ្ធិពល
េលើមតូលោ្ឋ នឆនការសេគមចចិត្ផ ន្ាកេសដ្ឋកិចចារបស់អនាកេគបើគបាស់របាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំា្េនោះ។

ផ ន្ាកមួយឆនការេធវេើសវនកមមាផដលអនថុេោមេៅតាមស្្ ោ់រសវនកមមា តគមរូវ 
ឲ្យេយើ្ខញាថុំេគបើគបាស់ការវនិិច្ព័យគបកបេោយវជិាជា ជីវៈ និ្រកសាការវនិិច្ព័យ 
ផដលមានជំនាញវជិាជា ជីវៈកនាថុ្េពលបំេពញការងារសវនកមមារបស់េយើ្ខញាថុំ 
េហើយេយើ្ ខញាថុំ៖

• កំណត់ និ្វាយតឆម្ហានិភព័យឆនភាពខថុសជាសារវនឆ្នរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ផដលអាចបណ្ាលមកពីការ  ផក្្ បន្ំ ឬកំហថុសៃ្្គ ្្ស្ៗ 
េោយតាក់ផត្នីតិវធីិសវនកមមា  និ្េធវេើសវនកមមាេដើម្ីបេៃ្ើយតបេៅនរឹ្
ហានិភព័យ ទំា្េនាោះ និ្ផសវ្េ រកភស្ថុតា្សវនកមមាគ្រប់គគាន់និ្សម

 សសប េដើម្បេីធវេើជាមតូលោ្ឋ នសគមាប់ការបេញចា ញមតិេយបល់របស់េយើ្
ខញាថុំ។ ហានិភព័យផដលបណ្ាលមកពីការរកមិនេឃើញកំហថុសជាសារវនពី្
ការផក្្ បន្ំ វាមានទំហំធំជា្ហានិភព័យផដលបណ្ាលមកពីកំហថុស

 ៃ្្គ អេចតនា។ ការផក្្បនំ្រមួមាន ការសម្ំរនិត ការផក្្ បន្ំឯកសារ 
ការលថុបបំបាត់េោយេចតនា ការបងាហា ញខថុស ឬការរលំ្នតូវគបពព័ន្ធគតរួត
ពិនិត្យឆ ទ្ៃកនាថុ្។

• ផសវ្េ យល់អំពីគបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្ផដលរក់ពព័ន្ធេៅនរឹ្សវនកមមា 
េដើម្បីតាក់ផត្នីតិវធីិសវនកមមាផដលសមសសបេៅតាមកាលៈេទសៈ 

 ប៉ថុផន្មិនបេញចា ញមតិេយបល់របស់េយើ្ខញាថុំ  េៅេលើគបសិទ្ធភាពឆន
 គបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យឆ ទ្ៃកនាថុ្របស់ធនាគារេទ។

• វាយតឆម្អំពីភាពសមសសបឆនេគាលការណ៍្រណេនយ្យផដល
បានេគបើគបាស់ ភាពសមេហតថុ្លឆនការប៉ាន់សាមា ន្រណេនយ្យ 
និ្ការោតគតោ្រក់ពព័ន្ធ ផដល្រណៈគ្រប់គ្រ្បានេធវេើេឡើ្ ។

• សននាិោ្ឋ នេលើភាពសមសសបឆនការេគបើគបាស់មតូលោ្ឋ ន្រណេនយ្យនិរន្ 
ភាពអាជីវកមមារបស់្រណៈគ្រប់គ្រ្អាសសព័យ េៅេលើភស្ថុតា្សវនកមមា 
ផដលេយើ្ ខញាថុំទទួលបាន ថ្េតើវាមានភាពមិនចបាស់ោស់ជាសារវន្ 
ផដលបានេកើតេឡើ្ កគមិតណារក់ពព័ន្ធេៅនរ្ឹ គពរឹត្កិារណ៍ឬលកខេខណ្ 

 នានា អាចបណ្ាលឲ្យមានការស្្សព័យជាដថុំកំភួនេៅ េលើលទ្ធភាព 

 របស់ធនាគារកនាថុ្ការបននិ្រនភ្ាពអាជីវកមមារបស់ខ្ួនផដរឬេទ។ គបសិន
េបើេយើ្ ខញាថុំសននាិោ្ឋ នថ្វាមាន  ភាពមិនចបាស់ោស់ជាសារវនប្ានេកើត
េឡើ្  េនាោះេយើ្ខញាថុំគតរូវេធវេើការបងាហា ញេៅកនាថុ្របាយការណ៍សវនកមមា 

 េដើម្ីបទាញចំណាប់អារមមាណ៍អនាកេគបើគបាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 ចំេរោះការោតគតោ្ពព័ត៌មានេៅកនាថ្ុ  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬគបសិនេបើ
 ការោតគតោ្េនាោះេៅមិនទាន់គ្រប់គគាន់េទៀតេយើ្ខញាថុំគតរូវេធវេើការ 
 ផកផគប មតិេយបល់របស់េយើ្ ខញាថុំ។ េសចក្ីសននាិោ្ឋ នសរថុបរបស់ េយើ្ ខញាថុំ
 អាសសព័យេៅេលើភស្ថុតា  ្សវនកមមាផដលេយើ្ ខញាថុទំទួលបានរហតូតដល់ឆថងៃចថុោះ
 ហតេ្លខាេលើរបាយការណ៍សវនកមមាេនោះ។

 េទាោះជាយ៉្ណាក៏េោយ គពរឹត្ិការណ៍ ឬលកខេខណ្នានាកនាថុ្េពល 
 អនា្រត អាចបណ្ាលឲ្យធនាគារឈប់បននិ្រនភ្ាពអាជីវកមមា។

• វាយតឆមក្ារបងាហា ញទតូេៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និ្ខ្រឹមសារកនាថុ្របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ រាប់ទំា្ការោតគតោ្ពព័ត៌មានេ្្ស្ៗ និ្កំណត់ថ្របាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបងាហា ញពីគបតិបត្ិការ និ្គពរឹត្ិការណ៍ជាក់ផស្្  ផដល
អាចេធវេើឲ្យមានការបងាហា ញគតរឹមគតរូវ។

េយើ្ ខញាថុបំានរាយការណ៍ជតូនអនាកផដលទទួលបនទៃថុកអភិបាលកិចចានតូវបញ្ហា េ្្ស្ៗ
ដតូចជា ទំហំការងារ និ្េពលេវោសវនកមមា គពមទំា្បញ្ហា សវនកមមាសំខាន់ៗ 
រួមទំា្រាយការណ៍ពីភាពខវេោះខាតជាសារវន្កនាថុ្ការគ្រប់គ្រ្ឆ្ទៃកនាថុ្ 
ផដលេយើ្  ខញាថុបំានរកេឃើញកនាថ្ុ ការេធវេើសវនកមមារបស់េយើ្ ខញាថុំ។

ជ. គករុមហ៊ថុន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

ឡា  ្ហថុី
រាជធានីភនាេំពញ គពោះរាជាណាចគកកម្ថុជា
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របាយការណ៍ពតរួតពិនិតតាយឆផ្ក្នថុងពបចាំឆ្តាំ 
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា

អសចក្តអីផ្តើម
អនថុេោមេៅតាមគបការ២៥ ឆនគបកាស ធ-7-010-172 គប.ក ស្ីពីការគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្របស់ គ្ររឹោះស្ានធនាគារ និ្ហិរញ្ញវត្ថុ ចថុោះឆថងៃទី 28 ផខ កញ្្ញ  ឆ្នា ំ 
2010 និ្លិខិតេលខ ធ-7-015-161 សជណ ចថុោះឆថងៃទី 03 ផខ មីនា ឆ្នា ំ 2015 តគមរូវឲ្យគ្ររឹោះស្ានធនាគារ និ្ហិរញ្ញវត្ថុេៅគបេទសកម្ថុជាមានការេរៀបចំនតូវ 
របាយការណ៍គបចំាឆ្នា ំស្ីពីរចនាសម្ព័ន្ធ និ្គបសិទ្ធភាពឆនគបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្។

របាយការណ៍ខា្េគកាមគតរូវបានេរៀបចំេឡើ្េៅតាមេសចក្ីផណនំា ផដលបានផច្កនាថុ្គបកាសស្ី ពីការគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្របស់គ្ររឹោះស្ានធនាគារ និ្
ហិរញ្ញវត្ថុ៖េសចកី្ផណនំាសគមាប់ការេរៀបចំរបាយការណ៍គបចំាឆ្នា សំ្ពីីរចនាសម្ព័ន្ធ និ្គបសិទ្ធភាពឆនការគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថ្ុ របស់គ្ររឹោះស្ានធនាគារ និ្ហិរញ្ញវត្ថុ”។

ការទទួលខុសពតរូវ
គករុមគបរឹកសាភិបាលបានទទួលសា្គ ល់នតូវទំនួលខថុសគតរូវជារួមេៅេលើការបេ្្កើតគបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យនិ្ការគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្ដីគបេសើរមួយសគមាប់ 
វាយតឆម្គបសិទ្ធភាពរបស់ខ្ួន។ គបពព័ន្ធេនោះ គតរូវបានបេ្្កើតេឡើ្េដើម្បីគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ េោយេយ្េៅតាមកគមិតហានិភព័យផដលធនាគារអាចទទួល
យកបាន និ្កគមិតហានិភព័យផដលអាចគទំាគទបានផដលអនថុមព័តេោយគករុមគបរឹកសាភិបាល េជៀសជា្ការលថុបេចាលហានិភព័យទំា្សសរុ្ កនាថុ្ការសេគមច 
ឲ្យបាននតូវេគាលេៅអាជីវកមមារបស់ធនាគារ។ ដតូេចនាោះគបពព័ន្ធេនោះអាចគតរឹមផត្្ល់អំណោះអំណា្សមេហតថុ្លប៉ថុេណា្ណ ោះ ប៉ថុផន្ពថុំអាចធានាបានទំា្សសរុ្ 
ចំេរោះកំហថុសៃ្គ្ជាសារវ ព័ន្ ការបាត់ប្់ ឬការៃេបាកេឡើយ។

គករុមគបរឹកសាភិបាលគតរូវបានជួយេគជាមផគជ្េោយ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ និ្្រណកមមាការសវនកមមា ផដលគតរូវបានចាត់តំា្ឲ្យទទួលខថុសគតរូវេលើការគតរួត
ពិនិត្យបឋម និ្គបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ និ្គតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្របស់ធនាគារ។

្រណៈគ្រប់គ្រ្ក៏មានតួនាទីកនាថុ្ការជួយគករុមគបរឹកសាភិបាលេដើម្បីអនថុវត្េគាលនេយបាយ និ្ដំេណើ រការនានារបស់ធនាគារេលើការកំណត់  ការវាយតឆម្ 
ការគ្រប់គ្រ្ និ្ការរាយការណ៍ពី  ហានិភព័យ គពមទំា្គបសិទ្ធភាពឆនគបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្ តាមរយៈការចាត់វធិានការផកតគមរូវឲ្យបានសមសសបនិ្
ទាន់េពលេវោ ក៏ដតូចជា្្ល់ការធានាអោះអា្េៅគករុមគបរឹកសាភិបាលថ្ រាល់ដំេណើ រការទំា្េនាោះគតរូវបានអនថុវត្។ ជាមួយគានា េនោះផដរ គករុមគបរឹកសាភិបាល
បានទទួលការធានាអោះអា្ពីនាយកគ្រប់គ្រ្ និ្គបធានគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យថ្ គបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យនិ្ការគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថ្ុ គតរូវបានអនថុវតគ្្រប់គគាន់ 
និ្មានគបសិទ្ធភាព េៅគ្រប់ផ្នាកសំខាន់ៗទំា្អស់ តាមរយៈគបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ និ្ការគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្របស់ធនាគារ។

ការពគប់ពគងហានិភ័យ និងការពតរួតពិនិតតាយឆផ្ធក្នថុង

•  ការពគប់ពគងហានិភ័យ
 ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ្ឺរមានសារៈសំខាន់ណាស់សគមាប់គ្រប់ផ្នាករបស់ធនាគារ និ្ជាទំនួលខថុសគតរូវរបស់បថុ្រ្គលិកគ្រប់រតូប្្ផដរ។ ធនាគារបាន 

ោក់េចញជាេសសចនតូវេគាលការណ៏ជាក់ោក់កនាថ្ុ ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យផដលគតរូវបានអនថុមព័តេោយគករុមគបរឹកសាភិបាលេដើម្បកំីណត់វាយតឆម ្គ្រប់គ្រ្ 
 និ្រាយការណ៏នតូវហានិភព័យចម្ប្ៗផដលគតរូវបានជតូបគបទោះេោយធនាគារផដលអាចេធវេើឲ្យប៉ោះរល់េៅដល់ការសេគមចេគាលេៅអាជីវកមមារបស់ 

ធនាគារ។

 រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារ្ឺរេដើម្បីេធវេើឲ្យគបាកដថ្ មានដំេណើ រការជាបន្បនាទៃ ប់ដ៍មានគបសិទ្ធភាពមួយសគមាប់គ្រប់គ្រ្ហានិ
ភព័យ កនាថុ្ធនាគារទំា្មតូល។ ដំេណើ រការេនោះ្ឺរគតរូវបានគតរូតពិនិត្យយ៉្េទៀ្ទាត់េោយគករុមគបរឹកសាភិបាល តាមរយៈ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិ 
ភព័យ ផដលេធវេើការគតរូតពិនិត្យបផន្មេទៀតេៅេលើសកមមាភាពគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យដល់ធនាគារ េដើម្បីធានាឲ្យបានថ្ ដំេណើ រការកនាថុ្ការគ្រប់គ្រ្ហានិ 
ភព័យរបស់ធនាគារមានលកខេណៈលអគបេសើរ និ្មានគបសិទ្ធភាព។

 តាមរយៈមថុខងារបស់្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ គករុមគបរឹកសាភិបាលបានបេ ើ្្កតនតូវកគមិតហានិភព័យផដលអាចទទួលយកបាន  និ្កគមិតហានិ 
ភព័យផដលអាចគទំាគទបានសគមាប់ធនាគារ និ្ស្ាបព័នរក់ពព័ន្ធ។ កគមិតហានិភព័យផដលអាចទទួលយកបាន និ្កគមិតហានិភព័យផដលអាច គទំាគទ 
បានគតរូវបានគតរួតពិនិត្យយ៉្េទៀ្ទាត់េោយ្រណៈគ្រប់គ្រ្ និ្គករុមគបរឹកសាភិបាលេដើម្បីឲ្យសសបេៅនរឹ្យថុទ្ធសាសសរ្ណិជជាកមមា  និ្សសបតាម 
យថុទ្ធសាសសអ្ាជីវកមមារបស់ Group។   ជាេរៀ្រាល់គតីមាស របាយការណ៏ពីការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារេោយរមួមានរងាវេ ស់រងាវេ ល់ហានិភព័យ

 និ្តារា្កគមិតហានិភព័យផដលអាចគទំាគទបានគតរូវបានេលើកបងាហា ញេៅគករុមគបរឹកសាភិបាលសគមាប់្ដាល់ជាពព័ត៌មានការពិភាកសា និ្ការេធវេើេសចក្ី
 សេគមច គបសិនេបើចំាបាច់។
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•  ការពគប់ពគងហានិភ័យ (ត)
 ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ក៍បានជួយគករុមគបរឹកសាភិបាលកនាថុ្ការគតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិេៅេលើទស្សនៈ     រចនាសម្ព័ន្ធ   េគាលនេយបាយ 

និ្ផបបផ្ន្ំររតូឆនការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យទតូេៅរបស់ធនាគារ។  កនាថុ្ការបំេពញតួនាទីនិ្ការទំទួលខថុសគតរូវ ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យគតរូវ
 បានជួយេគជាមផគជ្េោយផ្នាកគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យផដលេធវេើការគតរួតពិនិត្យ និ្វាយតឆមគ្បសិទ្ធភាពឆនគបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យជាបនប្នាទៃ ប់។  

 ផ្នាកគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ្្ល់ឲ្យនតូវឯករាជ្យភាពឆនការគតរួតពិនិត្យ េៅេលើសកមមាភាពរណិជជាកមមា និ្ការអនថុវតន្តូវរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់ 
 Group េដើម្បផីថរកសានិ្ការររគទព្យសម្បត្ិរបស់ធនាគារ េោយទប់សា្ក ត់និ្កាត់បនយ្នតូវការខាតប្់ផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ និ្ការបាត់ប្់េករ ្ិ៍េ ម្ា ោះ 

របស់ធនាគារ្្ផដរ។ តួនាទីរបស់ផ្នាកគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ រមួមានការអនថុវតេ្គាលនេយបាយនិ្រចនាសម្ព័ន្ធហានិភព័យរបស់ធនាគារ ការគតរូតពិនិត្យ
 និ្ការវាស់ផវ្ហានិភព័យគបចំាឆថងៃ ការ្ល់្ឲ្យនតូវការវភិា្រហានិភព័យឲ្យបានទាន់េពលេវោជតូន្រណៈគ្រប់គ្រ្ធានាឲ្យបាននតូវការេគារពេៅតាម 

បទបញ្្ញ ត្ិផដលតគមរូវឲ្យរាយការណ៏ពីហានិភព័យ ការគតរួតពិនិត្យេលើការវាយតំឆលហានិភព័យឥណទានរបស់ Group និ្វភិា្រេលើកាអនថុវត្ន៍
 រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់សហគគាសផដលមានលកខេណៈទតូលំទតូោយ និ្េហោ្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យដ៏រ រ្ឹ មំ៉ា។

 េោយេគារពេៅតាមបទបញ្ញត្ិេ្្ស្ៗ និ្ការអនថុវតន៍្្ំររតូកនាថុ្វសិព័យេនោះ ធនាគារគបកាន់ខាជា ប់តាមេគាលការណ៍ឆនការចាត់ទថុកការគ្រប់គ្រ្ហានិ
ភព័យ ជាការទទួលខថុសគតរូវសនាតូលរបស់ផ្នាកអាជីវកមមា និ្ផ្នាកគបតិបត្ិការនីមួយៗ។ ជំហរេនោះគតរូវបានបញ្ជា ក់យ៉្ចបាស់ និ្ច្គក្ទថុកជាឯកសារ
េៅកនាថុ្រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារ។

 េដើម្បគំីាគទនិ្េលើកកម្ស់្រណេនយ្យភាព និ្កមមាសិទ្ធិភាពឆនការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ រចនាសម្ព័ន្ធសវេព័យរងាវេ យតឆមេ្លើការគតរួតពិនិត្យនិ្ 
ហានិភព័យមួយ គតរូវបានអនថុវតេ្ៅគ្រប់ផ្នាកគបតិបត្ិការ សំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ផដលជាផ្នាកមួយឆនដំេណើ រការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ។ ផ្នាកទំា្េនោះ 
គតរូវបានតគមរូវឲ្យកំណត់ និ្កត់គតាទថុកជាឯកសារនតូវការគតរួតពិនិត្យ និ្ដំេណើ រការឆនការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ផដលេកើតមានេឡើ្ពីសកមមាភាព
អាជីវកមមានានា ក៏ដតូចជាវាយតឆមគ្បសិទ្ធភាពឆនការគ្រប់គ្រ្     ហានិភព័យ េដើម្បធីានាឲ្យគបាកដថ្ហានិភព័យផដលបានកំណត់គតរូវបានគ្រប់គ្រ្ 
និ្កាត់បន្យយ៉្គតរឹមគតរូវ។

• ពបព័ន្ធពតរួតពិនិតតាយឆផ្ក្នថុង
 គបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្របស់ធនាគារផដលរមួមាន េគាលនេយបាយ នីតិវធីិ ដំេណើ រការ រចនា   សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ ភារកិចចា និ្ផ្នាកគតរួតពិនិត្យេ្្ស្ៗ 

េទៀតគតរូវបានអនថុវតេ្ដើម្បធីានាឲ្យបាននតូវការសេគមចេគាលេៅរបស់ធនាគារគបកបេោយគបសិទ្ធភាព និ្គបសិទ្្ធ លគបតិបត្ិការរបាយការណ៏ 
ហិរញ្ញវត្ថុផដលអាចេជឿទថុកចិត្បាន និ្ការអនថុេោមតាមចបាប់ បទប្បញ្ញត្ិ និ្េគាលនេយបាយេ្្ស្ៗេទៀត។ 

សកម្មភាព និងបរិយាកាសពតរួតពិនិតតាយ

• រចនាសម័្ន្ធពគប់ពគង
ធនាគារមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ចបាស់ោស់      េោយមានការកំណត់យ៉្ជាក់ោក់នតូវ្រណេនយ្យភាព និ្ភាពទំនួលខថុសគតរូវ និ្បណ្ាញឆន
ការរាយការណ៏។ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្របស់ធនាគារ្្ល់ឲ្យេយើ្នតូវេគាលការណ៏ជាមតូលោ្ឋ ន សគមាប់ជាជំនួយដល់គបតិបតិ្ការរបស់ធនាគារ 
េដើម្បីដំេណើ រការឲ្យបានរលតូននិ្គតរឹមគតរូវ ក៏ដតូចជាច្អថុលបងាហា ញពីរយៈេពលឆនការគតរួតពិនិត្យេដើម្បីធានាឲ្យបាននតូវការគ្រប់គ្រ្យ៉្មានគបសិទ្ធ
ភាពេលើគបតិបត្ិការគបចំាឆថងៃ។

• អគាលនអយាបាយ និងនីតិវិធីឆផ្ក្នថុង
េគាលនេយបាយ នីតិវធីិ និ្ដំេណើ រការឆនអភិបាលកិចចាអាជីវកមមា និ្គបតិបត្ិការរបស់ធនាគារ គតរូវច្គក្ទថុកជាឯកសារ និ្្្សពវេ្សាយកនាថុ្ 
Group ទំា្មតូល  េហើយរាល់បថុ្រ្គលិកទំា្អស់អាចេមើលបានតាមរយៈឯកសារផដលបានរកសាទថុកកនាថុ្កថុំព្យតូទព័ររបស់ធនាគារ។ េគាលនេយបាយ 
នីតិវធីិ និ្ដំេណើ រការទំា្េនោះ គតរូវបានគតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិ និ្េធវេើបចចាថុប្បននាកមមាេៅតាមផ្នាកអាជីវកមមា និ្គបតិបតិ្ការ តាមរយៈដំេណើ រការ 
គតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិជាគបពព័ន្ធ េដើម្បីបត់ផបនេៅតាមការផ្្ស់ប្តូររបស់ចបាប់ និ្បទបញ្ញត្ិនានា ក៏ដតូចជាការផ្្ស់ប្តូរឆនបរបិទអាជីវកមមានិ្ 
គបតិបត្ិការ។ ជា្េនោះេៅេទៀត ការគតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិនតូវេគាលនេយបាយ នីតិវធីិ និ្ដំេណើ រការ គតរូវបានេធវេើ្្ផដរកនាថុ្ការេធវេើឲ្យគបាកដថ្ 
មានការគតរួតពិនិត្យគតរឹមគតរូវកនាថុ្ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ផដលេកើតមានកនាថុ្អាជីវកមមា និ្គបតិបត្ិការ។
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របាយការណ៍ពតរួតពិនិតតាយឆផ្ក្នថុងពបចាំឆ្តាំ (ត)

ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា

សកម្មភាព និងបរិយាកាសពតរួតពិនិតតាយ (ត)

• កពមិតឆនសិទ្ធអំិណាច
ការេ្ទៃរសិទ្ធិអំណាច រមួមានកគមិតឆនអំណាចេៅគ្រប់ជាន់ថ្នា ក់របស់្រណៈគ្រប់គ្រ្កនាថុ្ធនាគារ គតរូវបានកត់គតាទថុក និ្េរៀបចំេឡើ្េដើម្បីធានា 
នតូវ្រណេនយ្យភាព និ្ការទទួលខថុសគតរូវ។

• សុវតិ្ភាពព័ត៌មានវិទតាយា
េគាលបំណ្របស់សថុវត្ិភាពពព័ត៌មានវទិយា ្ឺរេដើម្បីការររដល់កមមាវធីិ ទិននានព័យ ពព័ត៌មាន ផដលបានរកសាទថុក គពមទំា្ការររគបពព័ន្ធកថុំព្យតូទព័រ 
កថុំឲ្យមានការចតូលេៅយក ឬការបញចាតូ លពព័ត៌មាន និ្េគបើគបាស់េោយគាមា នការអនថុញ្្ញ ត ការបាត់ប្់ ឬការបំ្្ិចបំផ្្ញក៏ដតូចជាការររភាពេជឿទថុក
ចិត្បាន និ្ភាពអាចេគបើគបាស់បានជាបន្បនាទៃ ប់ឆនគបពព័ន្ធេនោះ។

បរកិាខេ រកថុំព្យតូទព័រ និ្ពព័ត៌មានកនាថុ្ទគម្់េ្្ស្ៗគតរូវបាន្ដាល់ឲ្យបថុ្រ្គលិកធនាគារ និ្ភា្ីរទីបីផដលរក់ពព័ន្ធេដើម្បីជួយសគមរួលដល់ការបំេពញភារកិចចា 
របស់ពួកេ្រ។ គទព្យសម្បត្ិទំា្េនោះ េោយអាសសព័យេៅតាមតឆម្ និ្កគមិតគបឈមហានិភព័យរបស់វា ្ឺរគតរូវមានការគតរួតពិនិត្យេដើម្បីការររកថុំឲ្យ
មានការបាត់ប្់ជាយថ្េហតថុ ឬេោយេចតតា ឬការចតូលេៅេគបើគបាស់ ផកសគមរួល ចាត់ផច្ និ្ផចករផំលកេោយគាមា នអនថុញ្្ញ ត។

សថុវត្ិភាពពព័ត៌មានវទិយាការររពព័ត៌មានពីការ្ំររាមកំផហ្ជាេគចើន ក៏ដតូចជាការរកសាការសមាងៃ ត់     សចចាៈភាព និ្ភាពផដលអាចេគបើគបាស់បានរបស់
ពព័ត៌មាន។ សថុវត្ិភាពពព័ត៌មានវទិយារបស់ធនាគារអាចសំេរចេៅបាន តាមរយៈការអនថុវត្ឆនគបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យ ផដលរមួមានដតូចជា េគាលនេយបាយ 
ស្្ ់ោរ នីតិវធីិ  េគាលការណ៍ផណនំា រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្្គភាព និ្កមមាវធីិគតរួតពិនិត្យ Software។

• ដំអណើរការឆនគអពមាងថវិកា
ដំេណើ រការដ៏រ រ្ឹ មំាកនាថុ្ការផប្ផចក្រេគមា្ថវកិាគតរូវបានេរៀបចំេឡើ្ េោយតគមរូវឲ្យផ្នាកគបតិបតិក្ារសំខាន់ៗេៅកនាថុ្ធនាគារេធវេើការេរៀបចំ្រេគមា្ 
ថវកិា និ្ផ្នការអាជីវកមមាគបចំាឆ្នា ំេដើម្បេីសនាើសថុំការអនថុមព័តពីគករុមគបរឹកសាភិបាល។ ្រេគមា្ថវកិា និ្ផ្នការអាជីវកមមារបស់ធនាគាររមួទំា្្ំរនិត្ដាួច 
េ្ដាើមជាយថុទ្ធសាសសផ្្អកេៅតាម កគមិតហានិភ៏យផដលអាចទទួលយកបាន គតរូវបានេលើកយកេៅពិភាកសាយ៉្លអតិលអន់េៅកនាថុ្កិចចាគបជថុំគករុមគបរឹកសា 
ភិបាល ជាេពលផដលផ្នការេរៀបចំថវកិារបស់ធនាគារគតរូវបានបងាហា ញ។

• ការពគប់ពគងធនធានមនុសតាស
ធនាគារបានទទួលសា្គ ល់ថ្្រន្រឹោះសំខាន់ ផដល្ួរប្្សំនរឹ្គបពព័ន្ធេគាលនេយបាយេ្្ស្ៗ្ឺរធនធានមនថុស្ស េហើយគបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ 
និ្ការគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្ ្ឺរពរឹ្ផ្អកេលើការទទួលខថុសគតរូវ សថុចរតិភាព និ្ការវនិិច្ព័យរបស់បថុ្រ្គលិកផដលអនថុវត្កនាថុ្ការងារ។ ដតូេចនាោះេហើយ 
ធនាគារមានេគាលនេយបាយ និ្នីតិវធីិផដលគ្រប់គ្រ្េលើការេគជើសេរ ើស ការផត្តំា្ ការអនថុវត្ការងារ ការគ្រប់គ្រ្ ការតបសន្ា  និ្ការ 
្្ល់រងាវេ ន់ ក៏ដតូចជាេគាលនេយបាយ និ្នីតិវធីិផដលផណនំាពីការេគារពវនិព័យ ការបញ្ឈប់ការងារ និ្ការបេណ្ញេចញ។
 
េដើម្បីឲ្យមានការលតូតោស់គបកបេោយចីរភាព ធនាគារស្្កត់ធងៃន់េៅេលើការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនថុស្ស ការគ្រប់គ្រ្េទពេកាសល្យ និ្ការេរៀបចំ 
ផ្នការបន្េវន។ េដើម្បីបេ្្កើនសមត្ភាពបថុ្រ្គលិក ការបងាហា ត់បេគ្ៀនេលើផ្នាកបេចចាកេទសជាលកខេណៈគបពព័ន្ធ គពមទំា្ជំនាញេលើភាពជាអនាកដរឹកនំា
និ្គ្រប់គ្រ្ គតរូវបាន្្ល់េៅបថុ្រ្គលិកេៅតាមេសចក្ីគតរូវការរបស់ពួកេ្រេៅអំឡថុ្េពលវាយតឆម្លទ្ធ្លការងារ គបចំាឆ្នា ំ។ ចំេរោះការគ្រប់គ្រ្ 
អនាកមានេទព្យេកាសល្យ ្ំរនិត្ដាួចេ្ដាើមដតូចជាកមមាវធីិអភិវឌ្ឍភាពជាអនាកដរឹកនំា ផ្នការសគមាប់អភិវឌ្ឍន៏ខ្ួន និ្ការផណនំាក៏គតរូវបានអនថុត្ន៏្្
ផដរ េដើម្បីេធវេើឲ្យអនាកផដលមានេទព្យេកាលសល្យ ផដលបានកំណត់មានការលតូតោស់េៅកនាថុ្ធនាគារ េដើម្បីជួយជំរថុញឲ្យមានអនាកបន្េវណផដល 
សព័កដាសម និ្មានសកាដា នថុពលខ្ស់សគមាប់កាន់តំផណ្ដរឹកនំាេ្្ស្ៗេៅឆថងៃអនា្រត។

• ពកមសីលធម៌
គកមសីលធម៌របស់ធនាគារកំណត់នតូវលកខេណៈស្្ ់ោរ េលើការអនថុវត្ផដលមានភាពលអគបេសើរ និ្មានគកមសីលធម៌គពមទំា្មានេគាលបំណ្
សគមាប់ការផថរកសាការេជឿជាក់េលើសថុវត្ិភាពនិ្សថុចរតិភាពឆនការអនថុវត្ន៍អាជីវកមមារបស់ធនាគារ។ គ្រប់បថុ្រ្គលិកទំា្អស់របស់ធនាគារតគមរូវឲ្យ
យល់ដរឹ្ និ្គបតិបត្ិតាមគកមសីលធម៌។ បថុ្រ្គលិកផដលចតូលថមាីគតរូវបានទទួលការផណនំាពីគកមសីលធម៌  និ្តគមរូវឲ្យចថុោះហត្េលខាេលើទគម្់ស្ី
ពីការេគារពតាមបទបញ្ញត្ិេ្្ស្ៗេៅេពលផដលក្ាយជាបថុ្រ្គលិកធនាគារ។
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សកម្មភាព និងបរិយាកាសពតរួតពិនិតតាយ (ត)

• ពកមសីលធម៌ (ត)
ធនាគារក៏បានបេ្ ្កើតឲ្យមាននតូវេគាលការណ៏ផណនំាស្ពីីកា្ល់្ររងាវេ ន់ និ្បដិសណា្ឋ រកិចច្ា ផ្ដរេដើម្បេីលើកកមស់្សថុចរតិភាពនិ្តម្ាភាពសគមាប់ ការ្្ល់ឲ្យ  
និ្ការទទួលនតូវរងាវេ ន់។ េគាលការណ៏ផណនំាភាជា ប់មកជាមួយមួយេទៀតគតរូវបានេរៀបចំេឡើ្សគមាប់ជាជំនួយដល់ធនាគារ និ្បថុ្រ្គលិក េដើម្បីឲ្យ
យល់អំពីកាតពវេកិចចារបស់ភា្ីរនីមួយៗកនាថុ្ការេលើកកម្ស់សថុចរតិភាពកនាថុ្ការ្្ល់រងាវេ ន់។

• អគាលនអយាបាយពគប់ពគងហានិភ័យឆនការៃអបាក
េគាលនេយបាយគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យឆនការៃេបាកេនោះគតរូវបានបេ្្កើតេឡើ្មក េដើម្បេីលើកកមស់្ស្្គតភាពឆនឥរយិបទកនាថុ្អ ្្គភាពតាមរយៈការ 
អភិវឌ្ឍន៏ ការអនថុវត្ និ្ ការគតរូតពិនិត្យឲ្យបានេទៀ្ទាត់េៅេលើការទប់ស្ាត់ ការកំណត់ឲ្យបាននតូវអំេពើៃេបាក និ្យថុទ្ធសាសសស្គមាប់ទប់ទល់
េៅនរឹ្អំេពើៃេបាកេនាោះ។   េគាលនេយបាយេនោះផច្យ៉្ចបាស់ពីចំណថុ ចសនាតូលឆនេគាលការណ៏ គ្រប់គ្រ្អំេពើៃេបាកជាមួយធនាគារផដលរមួ
មានភាពជាអនាកដរឹកនំានិ្គកមសីលធម៏ ការយល់ដរឹ្ពីការៃេបាក ការកំណត់ឲ្យបាននតូវអំេពើេបាក ការរាយការណ៏ និ្បញជាតូ នបន្ រមួទំា្ការតបត 
េៅនរឹ្អំេពើេបាកជាមួយនរឹ្សកមមាភាពផកតគមរូវយ៉្សមរម្យ។

• ផផនការពបមូលទិន្នន័យមកវិញក្នថុងករណីអពគារះមហន្តរាយ និងផផនការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម
ធនាគារទទួលសា្គ ល់ និ្ខិតខំគបរឹ្ផគប្ឲ្យអស់ពីសមត្ភាព េដើម្បី្្ល់ជតូននតូវេសវាផដលចំាបាច់េៅអតិថិជនឲ្យបានជានិរន្និ្ធានាឲ្យបាននតូវ
សថុវត្ិភាពសគមាប់បថុ្រ្គលិកផថទំាគទព្យសម្បត្ិ និ្ទិននានព័យ និ្ការររឲ្យបានរ រ្ឹ មំានតូវ្លគបេយជន៏របស់បថុ្រ្គលរក់ពព័ន្ធសំខាន់ៗផដលធានាឲ្យ
បាននតូវភាពេជា្រជព័យរបស់អ្្គភាព។ កមមាវធីិការគ្រប់គ្រ្ការបន្អាជីវកមមារបស់ធនាគារ្ឺរផ្អកេលើគបតិបត្ិឆនការបន្និរន្រភាពអាជីវកមមាដ៏លអ និ្
េគាលការណ៏អនថុវត្សសបេៅតាមបទោ្ឋ នរបស់ Group និ្បទោ្ឋ នផដលទទួលសា្គ ល់ជាលកខេណៈអន្រជាតិ។

ធនាគារកំពថុ្បន្គ្រប់គ្រ្កមមាវធីិបននិ្រនរ្ភាពអាជីវកមមារបស់ធនាគារ ផដលរមួបញចាតូ លនតូវការគ្រប់គ្រ្វបិត្ិឲ្យមានគបសិទ្ធភាពេដើម្បទីប់ទល់េៅនរឹ្ 
វបិត្ិជាក់ផស្្។ ផ្នការកនាថុ្ការបន្និរន្រភាពអាជីវកមមានិ្ផ្នការគបមតូលទិននានព័យមកវញិពីេគគាោះមហន្រាយ ្ឺរស្ិតេៅេគកាមការេធវេើេតស្
សាកល្ប្ និ្ការហវេរឹកហាត់ជាគបចំា េដើម្បីធានាដល់គបសិទ្ធ្ល ភាពផដលអាចេជឿទថុកចិត្បាន និ្ភាពដំេណើ រការរបស់វា។ ការសាកល្ប្  
និ្ហវេរឹកហាត់ឲ្យដតូចភាពជាក់ផស្្ គតរូវបានេធវេើេឡើ្េដើម្បីឲ្យបថុ្រ្គលិកមានភាពសំ៊ា និ្ក៏ដតូចជាេធវេើឲ្យបថុ្រ្គលិកមានជំនាញ និ្វធីិសាសសផ្ដលតគមរូវ
ឲ្យមានសគមាប់ការកំណត់ វាយតឆម្ ទប់ទល់ និ្េោោះសសាយេហតថុការណ៍ធងៃន់ធងៃរណាមួយបាន។ 

ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង

• ការពតរួតពិនិតតាយអឡើងវិញអលើលទ្ធផល
ពព័ត៌មានយ៉្េទៀ្ទាត់ និ្លមអិតគតរូវបាន្ល់្ឲ្យេោយ្រណៈគ្រប់គ្រ្កនាថុ្ការតាមោនេលើលទ្្ធ លជាក់ផស្្  េោយេធៀបនរឹ្ផ្នការយថុទ្ធសាសស្
អាជីវកមមា និ្ការផប្ផចកហិរញ្ញវត្ថុគបចំាឆ្នា ំ ផដលបានអនថុមព័តេោយគករុមគបរឹកសាភិបាល។ ពព័ត៌មានទំា្េនោះរួមមានសតូចនាករហិរញ្ញវត្ថុនិ្
គបតិ-បត្ិការសំខាន់ៗទំា្ឡាយ គពមទំា្ការ្្ួចេ្្ើមយថុទ្ធសាសសសំ្ខាន់ៗ ផដលបានអនថុវត្េោយធនាគារេៅកនាថុ្ការយិបរេិច្ទ។

្រណៈកមាមា ការគ្រប់គ្រ្ និ្គករុមគបរឹកសាភិបាល ទទួល និ្គតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិនតូវរបាយការណ៏លទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុជាេរៀ្រាល់ផខ និ្គតីមាសេដើម្បី
េធៀបនរឹ្េគាលេៅផដលកំណត់ទថុកជាមថុន និ្ មតូលេហតថុឆនភាពខថុសៃ្គ្មួយចំនួនេដើម្បីេធវេើការវាស់ផវ្ ផដលអាចសេគមចឲ្យបានដល់េគាលេៅ
ផដលបានកំណត់ទថុក។

• អគាលនអយាបាយរាយការណ៍អដយសម្ាតាត់ (Whistle Blower Policy)
ធនាគារបានេរៀបចំេឡើ្ នតូវដំេណើ រការឆនការរាយការណ៍ពីបថុ្រ្គលណាផដលគតរូវបានរកេឃើញថ្បានបំរន ឬេវៀរចាកពីដំេណើ រការ និ្ការគតរួតពិនិត្យ
របស់ធនាគារ។ បថុ្រ្គលិកទំា្អស់គតរូវបាន   ្ល់្ឱកាសឲ្យេធវេើការរាយការណ៍ តាមរយៈយនក្ាររាយការណ៍ជាសមាងៃ ត់េោយមានការអោះអា្ថ្ការ 
រាយការណ៍េនោះគតរូវរកសាទថុកជាការសមាងៃ ត់ េហើយអត្សញ្្ញ ណរបស់អនាករាយការណ៍គតរូវបានការររ។
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របាយការណ៍ពតរួតពិនិតតាយឆផ្ក្នថុងពបចាំឆ្តាំ (ត)

ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា

ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង (ត)

• រចនាសម័្ន្ធឆនការពគប់ពគងឧបតាបត្តអិហតុ
េដើម្បីបំេពញបផន្មេលើគបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្ គបពព័ន្ធរាយការណ៍ឧប្បត្ិេហតថុផដលមានលកខេណៈទតូលំទតូោយមួយគតរូវបានអនថុវត្ េដើម្បីធានាឲ្យ 
គបាកដថ្មានការរាយការណ៍  និ្គ្រប់គ្រ្ឧប្បត្ិេហតថុបានគតរឹមគតរូវ។ គបពព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ឧប្បត្ិេហតថុក៏ធានាឲ្យបានថ្គ្រប់ឧប្បត្ិេហតថុណាផដល 
ប្្កឲ្យមានជាហានិភព័យនិ្ការខាតប្់ជាសារវ ព័ន្ គតរូវបានរាយការណ៍យ៉្ឆ្ប់រហព័សេៅដល់្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់ និ្គករុមគបរឹកសាភិបាល
ជាមួយនរឹ្វធិានការចំាបាច់ផដលបានអនថុវត្េដើម្បីកាត់បន្យហានិភព័យចម្ប្ៗផដលនរឹ្អាចេកើតមានេឡើ្។ ទំា្េនោះអាចឲ្យអនាកមានេធវេើេសចកដាី
សេគមចចិត្េធវេើការសេគមចចិត្បានគតរឹមគតរូវ និ្យល់ដរឹ្ពីស្ានភាពថមាីៗ គពមទំា្គ្រប់គ្រ្ហានិភព័យេោយមានគបសិទ្ធភាព។

រចនាសម័្ន្ធពបតិបត្តិ

• គណៈកម្មការពកុមពបទឹកតាសាភិបាល
គករុមគបរឹកសាភិបាល បានចាត់តំា្ការទទួលខថុសគតរូវជាក់ោក់េៅកាន់្រណៈកមមាការគករុមគបរឹកសាភិបាលផដលគតរូវបានបេ្្កើតេឡើ្កនាថុ្ធនាគារមាន
ដតូចជា ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ្រណៈកមមាការសវនកមមា ្រណៈកមមាការេគជើសតំា្និ្វាយតឆម្។ 

្រណៈគករុមគបរឹកសាភិបាលគតរូវបានទទួលភារកិចចាជាក់ោក់កនាថុ្ការពិនិត្យេមើល និ្ពិចារណាេៅេលើគ្រប់បញ្ហា ទំា្អស់េៅកនាថុ្គពំផដនឆនទំនួល 
ខថុសគតរូវ ផដលមានផច្និ្មានសំអិតសំអា្យ៉្ចបាស់ោស់។

• គណៈកម្មការពគប់ពគង
្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្មានសមាសភាពសមាជិកជា្រណៈគ្រប់គ្រ្សំខាន់ៗរបស់ធនាគារ េហើយ មានអ្រ្គនាយកគ្រប់គ្រ្/គបធានគបចំាគបេទស
ជាគបធាន។ ្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្បាន្្ល់ឱកាសដល់្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់របស់ធនាគារ ពិភាកសាេលើបញ្ហា យថុទ្ធសាសសផ្ដលប៉ោះរល់ 
ដល់ចកខេថុវសិព័យ ទិសេៅយថុទ្ធសាសស ្ ការរបួរមួអាជីវកមមា និ្តឆម្ឆនេករ ្េ៍ ម្ា ោះ ក៏ដតូចជាផ្នទីបងាហា ញ្្តូវជាយថុទ្ធសាសសរ្បស់ធនាគារ។ ្រណៈ 
កមមាការគ្រប់គ្រ្ជួបគបជថុំជាេរៀ្រាល់ផខ េហើយកំណត់េហតថុអ្្គគបជថុំគតរូវបានេលើកេឡើ្ដល់គករុមគបរឹកសារណិជជាកមមាអន្រជាតិរបស់ហហ្គរុប (Group 
International Business Council)  និ្គករុមគបរឹកសាភិបាលរបស់ធនាគារឲ្យបានគជាបជាពព័ត៌មាន។

• តួនាទីពបតិបត្តិ
តួនាទីគបតិបត្ិ ្ឺរជាការទទួលខថុសគតរូវរមួរបស់គករុមគបរឹកសាភិបាល ្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់ គពមទំា្បថុ្រ្គលិកទំា្អស់របស់ធនាគារ។ ដតូេចនាោះមាន
ការរពំរឹ្ទថុកថ្ បថុ្រ្គលរក់ពព័ន្ធនរឹ្េលើកតេម្កើ្ការេគារពបទប្បញ្ញត្ិ និ្ទទួលខថុសគតរូវេលើសកមមាភាពរបស់ខ្ួន េហើយទនទៃរឹមនរឹ្េនោះគតរូវេគារពគកម
សីលធម៌ និ្រកសាឥរយិបថឲ្យបានគតរឹមគតរូវចំេរោះរាល់ទេ្វេើរបស់ខ្ួន។

្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់របស់ធនាគារគំាគទ្រណៈគករុមគបរឹកសាភិបាល និ្្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យកនាថុ្ការគ្រប់គ្រ្់ហានិភព័យខា្ផ្នាក 
គបតិបត្ិរបស់ធនាគារ និ្ធានាឲ្យបានថ្មានកមមាវធីិគបតិបត្ិជាេសសច និ្មានការពិនិត្យឲ្យបានេទៀ្ទាត់េៅេលើភាពគ្រប់គគាន់ និ្គបសិទ្ធភាព 
ឆនកមមាវធីិទំា្េនោះកនាថុ្ការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យខា្ផ្នាកគបតិបត្ិ។ បផន្មេលើេនោះេទៀត ្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខ្ស់របស់ធនាគារបាបេ្្កើតឲ្យមាននតូវ
តួនាទីគបតិបត្ិមួយេៅលំោប់ធនាគារ ផដលមានឯករាជ្យភាពកនាថុ្ការេធវេើទំនាក់ទំន្ផ្ទៃ ល់េៅ្រណកមមាការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យនិ្គករុមគបរឹកសា 
ភិបាល។ គបធានការយិលព័យគបតិបត្ិជាអនាកគតរួតគតាេលើការគ្រប់គ្រ្ទំា្អស់េលើផ្នាកគបតិបត្ិរបស់ធនាគារ។

េដើម្បជំីរថុញដល់ការយល់ដរ្ឹ ពីេគាលការណ៏ផណនំា និ្ចបាប់នានាផដលនំាឲ្យការគបតិបត្បិានខាជា ប់ខជានួេនាោះ ការយិលព័យផ្នាកគបតិបតិក៏្បានេរៀបចំនតូវ
ការជួបជថុំគានា ជាមួយគ្រប់ផ្នាកផដលរក់ពព័ន្ធ និ្បងាហា ត់បេគ្ៀននតូវចំណថុ ចជាចំាបាច់ផដលគតរូវបំេពញឲ្យគតរឹមគតរូវតាមចបាប់ និ្េគាលការណ៏
ផណនំាទំា្ឡាយ។
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រចនាសម័្ន្ធពបតិបត្ត ិ(ត)

• តួនាទីសវនកម្មឆផ្ក្នថុង
តួនាទីសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្្ឺរជាជំនួយដល់គករុមគបរឹកសាភិបាល និ្្រណៈកមមាការសវនកមមាេោយ្ល់្ឲ្យនតូវឯករាជ្យភាព និ្ភាពគបាកដគបជាឆនេគាលេៅ
ផដលគ្រប់គគាន់សគមាប់គបសិទ្ធភាពឆនការរចនា និ្គបតិបត្ិការរបស់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារ ដំេណើ រការឆនការគតរួតពិនិត្យ 
និ្ការគ្រប់គ្រ្ផដលបានអនថុវត្កនាថុ្ធនាគារទំា្មតូល។

ផ្នការសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្គតរូវបានេធវេើេឡើ្ េោយផ្អកតាមវធីិសាសសេ្គជើសេរ ើសហានិភព័យជាេគាលនិ្គតរូវបានអនថុមព័តេោយ្រណៈកមមាការ
សវនកមមាជាេរៀ្រាល់ឆ្នា ំ។ របាយការណ៏សវនកមមាផដលរមួមានលទ្ធ្លសំខាន់ៗ បានោក់េចញនតូវអនថុសាសន៏េដើម្បីការេធវេើការផកលមអេហើយការ
េៃ្ើយតបរបស់្រណៈគ្រប់គ្រ្ចំេរោះអនថុសាសន៏ទំា្េនាោះ គតរូវបានេលើកយកេៅេធវេើជាគបធានបទកនាថុ្ការគបជថុំ្រណៈគ្រប់គ្រ្ និ្្រណៈកមមាការ
សវនកមមាជាេរៀ្រាល់ផខ និ្គតីមាស្្ផដរ។

គបធានសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្េធវេើការរាយការណ៏តាមតួនាទីេៅផ្នាកសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្របស់ Group និ្រាយការណ៏ជាលកខេណៈរដ្ឋបាលេៅនាយកគ្រប់គ្រ្ 
េដើម្បីធានានតូវឯករាជ្យភាពរបស់សវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ពី្រណៈគ្រប់គ្រ្។

្រណៈកមមាការសវនកមមាជួបគបជថុំយ៉្េទៀ្ទាត់ េដើម្បពិីភាកសាេលើ្ំរេហើញ និ្អនថុសាសន៍នានាសគមាប់ការផកលមអ េលើចំណថុ ចផដលបានេលើកេឡើ្ 
េោយសវនករឆ្ទៃកនាថុ្ និ្សវនករឯករាជ្យ ក៏ដតូចជាអាជាញា ធរនិយព័តករនានាអំពីស្ានភាពឆនគបពព័ន្ធឆ្ទៃកនាថុ្របស់ធនាគារ។ កំណត់េហតថុអ្្គគបជថុំរបស់ 
្រណៈកមមាការសវនកមមាគតរូវបានេលើកេឡើ្ ដល់គករុមគបរឹកសាភិបាលឲ្យបានគជាបផដលរាល់ការេលើកេឡើ្ របស់្រណៈកមមាការសវនកមមាគតរូ វបានជគមាប 
ដល់គករុមគបរឹកសាភិបាលនីមួយៗេោយគបធាន្រណៈកមមាការសវនកមមា។
 
សកមមាភាពលមអិតរបស់្រណៈកមមាការសវនកមមា គតរូវបានេរៀបរាប់េៅកនាថុ្របាយការណ៍របស់្រណៈកមមាការសវនកមមាកនាថុ្ឧបសម្ព័ន្ធ  ។

• ជំអោរះផលពបអយាជន៍
ធនាគារបានេរៀបចំការផប្ផចកតួនាទី និ្ការបងា្ក រជំេោោះ្លគបេយជន៏យ៉្មានគបសិទ្ធភាពតាមរយៈការគតរួតពិនិត្យ និ្ការេ្ទៃៀ្ផ្ទៃ ត់
េឡើ្វញិ នតូវសកមមាភាពនានា េោយឯករាជ្យេដើម្បីបងា្ក រកថុំឲ្យមានកំហថុសៃ្គ្េោយអេចតនា ការៃេបាក និ្ការបំរនេ្្ស្ៗ។

• ការពបឆំងការសម្ាតាតពបាក់ និងហិរញ្ញបតាបទានអភរវកម្ម
កមមាវធីិការគបឆំ្្នរឹ្ការសមាអ តគបាក់ និ្ហិរញ្ញប្បទានេភរវកមមា គតរូវបានគតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិជាបន្បនាទៃ ប់ និ្េធវេើបចចាថុប្បននាកមមាេដើម្បីេគារពេៅតាម
បទបញ្ញត្ិនានា ក៏ដតូចជាេដើម្បគីបឆំ្្នរឹ្ការសមាអ តគបាក់ និ្ហិរញ្ញប្បទានេភវរកមមា។ គ្រប់បថុ្រ្គលិកទំា្អស់គតរូវបានរពំរឹ្ថ្នរឹ្បំេពញតួនាទីរបស់ 
ខ្ួនេោយគបកាន់ខាជា ប់នតូវគកមសីលធម៌និ្វជិាជា ជីវៈខ្ស់  អនថុេោមេៅតាមកមមាវធីិគបឆំ្្នរឹ្ការសមាអ តគបាក់ និ្ហិរញ្ញប្បទានេភរវកមមា និ្េដើម្បី
ឲ្យមានការគបរុ្គបយព័តនាកនាថុ្ការររកថុំឲ្យធនាគារគតរូវបានេ្រេគបើគបាស់េដើម្បីសមាអ តគបាក់ ឬ្្ល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សកមមាភាពេលមាើសចបាប់នានារមួ
មានហិរញ្ញប្បទានេភវរកមមាជាេដើម។

្រណៈគករុមគបរឹកសាភិបាលមានជំេនឿថ្  គបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្របស់ធនាគារមានលកខេណៈគ្រប់គគាន់ និ្មានគបសិទ្ធភាព េោយពថុំមានបញ្ហា េចាទ 
ណាមួយ្ួររឲ្យកត់សមា្គ ល់ េៅកនាថុ្កំឡថុ្េពលគតរួតពិនិត្យេនោះេឡើយ។
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សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មឆផ្ក្នថុង 
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម
ការជួបគបជថុំ្រណៈកមមាការសវនកមមាមានចំនួន 4 េលើក ផដលគតរូវបានេរៀបចំេឡើ្កនាថុ្ ការយិបរេិច្ទ 31 ធនាតូ 2017។ សមាជិករបស់្រណៈកមមាការ និ្វត្មាន
កនាថុ្ការចតូលរមួគបជថុំកនាថុ្ ការយិបរេិច្ទមានដតូចខា្េគកាម៖

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម វត្តមានក្នថុងការចូលរួមពបជំុ
1. Chulapong Yukate
     (គបធាន្រណៈកមមាការ/អភិបាលឯករាជ្យ និ្ជាអភិបាលមិនគបតិបត្ិ) 4/4 (100%)

2. Ong Seng Pheow
     (សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និ្ជាអភិបាលមិនគបតិបត្ិ) 4/4 (100%)

3. Encik Abdul Aziz Peru Mohamed
     (សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និ្ជាអភិបាលមិនគបតិបត្ិ) 4/4 (100%)

កំនត់ចំណំាៈ
សកមមាភាពសំខាន់ៗរបស់្រណៈកមមាការសវនកមមាកនាថុ្ការយិបរេិច្ទគតរូវបានសេ្ខេបដតូចខា្េគកាម៖

• គតរួតពិនិត្យេឡើ្ វញិេលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគបចំាគតីមាស ផដលមិនគតរូវបានេធវេើសវនកមមា និ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគបចំាឆ្នា  ំផដលបានេធវេើសវនកមមារចួ
រាល់របស់ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា លីមីធីត មថុនេពលអនថុមព័តេោយគករុមគបរឹកសាភិបាល។

• គតរួតពិនិត្យេឡើ្ វញិេលើផ្នការសវនកមមារបស់សវនករខា្េគរៅ យថុទ្ធសាសសឆ្នការេធវេើ សវនកមមា ការថ្រឹ្ផថ្្ ហានិភព័យ និ្ផដនកំណត់ឆនការេធវេើសវនកមមា
សំរាប់ការយិបរេិច្ទ ហិរញ្ញវត្ថុគបចំាឆ្នា ។ំ

• គតរួតពិនិត្យេឡើ្ វញិជាមួយសវនករខា្េគរៅ អំពីលទ្្ធ លពីការេធវេើសវនកមមាគបចំាឆ្នា  ំ និ្របាយការណ៍្រណៈកមមាការសវនកមមា រមួទំា្ការេៃ្ើយតបរបស់
្រណៈគ្រប់គ្រ្េៅនរឹ្ ្ំរេហើញ និ្អនថុសាសន៍េលើកេឡើ្ េោយសវនករខា្េគរៅ។

• គតរួតពិនិត្យេឡើ្ វញិេៅេលើេសវាកមមានានា េគរៅពីេសវាសវនកមមាផដល្ល់្េោយសវនករ ខា្េគរៅ និ្ការពិចារណាេលើឆថឈ្នាួលេសវាកមមាផដលរក់ពព័ន្ធ 
េដើម្បឲី្យគបាកដថ្ឆថ្ឈនាួល េសវាកមមាផដលបាន កំណត់ស្តិកនាថុ្េគាលនេយបាយរបស់ធនាគារ។

• វាយតឆមក្ារបំេពញការងាររបស់សវនករខា្េគរៅ េហើយ្ល់្អនថុសាសន៍សំខាន់ៗជតូន គករុមគបរឹកសាភិបាល េដើម្ីបពិចារណាកនាថ្ុ ការផត្តំា្សវនករខា្េគរៅ 
និ្ឆថឈ្នាួលេសវា សវនកមមា។

• គតរួតពិនិត្យេឡើ្ វញិ និ្អនថុមព័តេលើផ្នការគបចំាឆ្នា រំបស់សវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ េដើម្ីបធានា េលើភាព គ្រប់គគាន់ឆនផដនកំណត់ និ្វសិាលភាពកនាថុ្ការេធវេើសវនកមមា 
គពមទំា្តគមរូវការ សវនករឆ ទ្ៃកនាថុ្។

កំនត់ចំណំាៈ  (ត)

• គតរួតពិនិត្យេលើរបាយការណ៍សវនកមមាឆ ទ្ៃកនាថុ្ អនថុសាសន៍របស់សវនករឆ្ទៃកនាថុ្ និ្ការ េៃ្ើយតបរបស់្រណៈគ្រប់គ្រ្ ក៏ដតូចជាសកមមាភាពនានា ផដលគតរូវ 
អនថុវតេ្ដើម្បផីកលំអគបពព័ន្ធ គតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្ និ្នីតិវធីិ គពមទំា្ស្ានភាពឆនការបញចា ប់ផ្នការគបចំាឆ្នា ំរបស់សវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្។

• គតរួតពិនិត្យេឡើ្ វញិេលើគបតិបតិ្ការរបស់ភា្ីររក់ពព័ន្ធ ផដលបានេធវេើេឡើ្ កនាថុ្ធនាគារ។

• ោក់ជតូននតូវរបាយការណ៍គបជថុំ្រណៈកមមាការសវនកមមា ដល់គករុមគបរឹកសាភិបាលេដើម្បីឲ្យបាន គជាប និ្សំរាប់ការផណនំាបផន្មពីគករុមគបរឹកសាភិបាលកនាថុ្
 ករណីចំាបាច់។
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សមាជិក្រណៈកមមាការសវនកមមា បានចតូលរមួវ្រ្គបណ្ថុ ោះបណ្ាល សននាិសិទ និ្សិកាខេ សាោ កនាថុ្អំឡថ្ុ  ការយិបរេិចទ្ឆ្នា  ំ2017 មានដតូចជា៖

• Blockchain Technology and Potential Use Cases in Financial Services

• Impact of Digital Economy, Fintech & Sustainability as Force of Change

• Forensic Accounting and Digital Forensics - What Bankers Need To Know

• Malaysian Code on Corporate Governance - Expectation and Implications

• Bankruptcy (Amendment) Act 2017

• P2P/Crowd Funding/Crowd Sourcing

• Bank Negara Malaysia Compliance Conference 2017

• Fintech’s Opportunities for the Financial Services Industry in Malaysia

• Board In Digital Economy

• Global Perspective on Critical Success and Failure Factors in the Islamic Financial Industry

• Integrating An Innovation Mindset with Effective Governance

• Independent Directors’ Programme on The Essence of Independence

មុខងារសវនកម្មឆផ្ក្នថុង
ធនាគារបានបេ្្កើតេឡើ្នតូវនាយកោ្ឋ នសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ផដលគបតិបត្ិតាម Internal Audit Charter េហើយរាយការណ៍ជតូន្រណៈកមមាការសវនកមមា។ 
តួនាទីចំប្របស់សវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ ្ឺរជួយ្រណៈកមមាការសវនកមមាកនាថុ្ការបំេពញតួនាទី និ្ភារកិចចា តាមរយៈការគតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិេោយឯករាជ្យ 
និ្រាយការណ៍ពីភាពគ្រប់គគាន់ និ្គបសិទ្ធភាពឆនការគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ ការគតរួត-ពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្ និ្ដំេណើ រការអភិបាលកិចចា។

្រណៈកមមាការអនថុមព័តេលើផ្នការគបចំាឆ្នា ំរបស់សវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ េៅេរៀ្រាល់េដើមការយិបរេិច្ទ នីមួយៗ។ សវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្បានផ្អកេលើការថ្រឹ្ផថ្្
ហានិភព័យ េដើម្បីជាមតូលោ្ឋ នកនាថុ្ការេរៀបចំ ផ្នការ និ្ការេធវេើ សវនកមមា ផដលសសបគានា េៅនរឹ្រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារកនាថុ្ការេរៀបចំ ការអនថុវត្ន៍ 
និ្ការតាមោន គបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្។

េៅចថុ្បញចា ប់ឆនការេធវេើសវនកមមា សវនករឆ្ទៃកនាថុ្ បានតាមោនយ៉្សវេិតសាវេ ញនតូវវឌ្ឍនៈភាព ឆនការអនថុវត្ន៍អនថុសាសន៍ េដើម្បីធានាថ្រាល់ហានិភព័យធំៗ 
និ្ការគតរួតពិនិត្យ ផដលគតរូវេផ្្ត យ៉្យកចិត្ទថុកោក់គតរូវបានអនថុវត្េោយ្រណៈគ្រប់គ្រ្។ រាល់របាយការណ៍សវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ ស្ីពីលទ្ធ្លការងារ 
ផដលបានេធវេើសវនកមមារចួ រមួជាមួយអនថុសាសន៍ និ្វឌ្ឍនៈភាពឆន ការអនថុវត្ន៍ គតរូវបានរាយការណ៍ជតូន ្រណៈគ្រប់គ្រ្ និ្្រណៈកមមាការសវនកមមា។

សវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្បានសហការជាមួយសវនករខា្េគរៅ េដើម្បីេោោះសសាយរាល់បញ្ហា េលើការ គតរួតពិនិត្យ ផដលបានេលើកេឡើ្េោយសវនករខា្េគរៅេដើម្បី
េធវេើឲ្យគបាកដថ្ រាល់បញ្ហា ផដល បានរាយការណ៍គតរូវ បានអនថុវត្េោយ្រណៈគ្រប់គ្រ្។
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ពកបខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

1. សមាជិកភាព

 ក) សមាជិករបស់្រណៈកមមាការសវនកមមា គតរូវផតផត្តំា្េោយគករុមគបរឹកសាភិបាល កនាថុ្ចំេណាមគករុមគបរឹកសាភិបាលរបស់ធនាគារ។

 ខ) សមាជិករបស់្រណៈកមមាការសវនកមមា គតរូវមានសមាជិកយ៉្តិចបំ ថ្ុត បី(3) នាក់។

2. គបធាន្រណៈកមមាការសវនកមមា

ក) សមាជិកទំា្អស់របស់្រណៈកមមាការសវនកមមា នរឹ្េធវេើការេបាោះេឆ្នា តេគជើសតំា្ គបធាន្រណៈកមមាការកនាថុ្ចំេណាមសមាជិក្រណៈកមមា 
 ការសវនកមមា។

ខ) ្រណៈកមមាការគតរូវដរឹកនំាេោយគបធាន្រណៈកមមាការសវនកមមា។

រចនាសម័្ន្ធឆនការរាយការណ៍
្រណៈកមមាការសវនកមមារាយការណ៍ជតូនគករុមគបរឹកសាភិបាល េហើយរបាយការណ៍សវនកមមា នរ្ឹ គតរូវ េលើកេឡើ្  កនាថ្ុ អ្្គគបជថុគំករុម្រណៈកមមាការសវនកមមា (Group 
Audit Committee) ផដលជាផ្នាកមួយ តគមរូវេោយធនាគារេម។

តួនាទី និង ភារកិច្ច

1. ភាពគតរឹមគតរូវ និ្តម្ាភាពឆនការរាយការណ៍
្រណៈកមមាការសវនកមមា គតរូវធានាថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផដលេបាោះ្សាយជា សាធារណៈ គបកបេោយភាពគតរឹមគតរូវនិ្មានតម្ាភាព
េហើយ 
ទាន់េពលេវោ។

2. គបសិទ្ធិភាពសវនកមមាឆ ទ្ៃកនាថុ្

ក) គតរួតពិនិត្យេៅេលើមថុខងាររបស់នាយកោ្ឋ នសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ និ្េធវេើឲ្យគបាកដ េលើការេគារព តាមចបាប់ និ្បទបញ្ញត្ិផដលរក់ពព័ន្ធ
 ផដលេចញេោយអាជាញា ធរ។

ខ) គតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិ េលើភាពគ្រប់គគាន់ឆនផដនកំណត់ឆនការេធវេើសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ សមត្ភាព និ្ចំនួនបថុ្រ្គលិករបស់នាយកោ្ឋ ន
 សវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ និ្សិទិ្ធកនាថុ្ការ េពញការងាររបស់ នាយកោ្ឋ នសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្។

្រ) គតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិេលើនីតិវធីិសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ ្ំរេហើញផដលេលើកេឡើ្េោយ សវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ និ្អនថុសាសន៍ ្្ល់ជតូន
 ្រណៈគ្រប់គ្រ្កនាថុ្ការអនថុវត្ន៍។

ឃ) ផត្តំា្ េរៀបចំអត្គបេយជន៍ វាយតឆម្េលើការបំេពញការងារ និ្សេគមចចិត្កនាថុ្ ការផ្្ស់ប្តូរ របឺញ្ឈប់គបធានសវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្របស់
 ធនាគារ។

3. ការគតរួតពិនិត្យឆ ទ្ៃកនាថុ្
គតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិេៅេលើគបសិទ្ធិភាពឆនការគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្ និ្ដំេណើ រការឆន ការគ្រប់គ្រ្់ហានិភព័យ។

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មឆផ្ក្នថុង (ត) 
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា
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តួនាទី និង ភារកិច្ច (ត)

4. សវនកមមាខា្េគរៅ

ក) ្្ល់អនថុសាសន៍កនាថុ្ការផត្តំា្សវនកមមាខា្េគរៅ សំរាប់អនថុមព័តេោយគករុមគបរឹកសាភិបាល។

ខ) ្្ល់អនថុសាសន៍កនាថុ្ការផ្្ស់ប្តូរសវនកមមាខា្េគរៅ េដើម្បីអនថុមព័តេោយគករុមគបរឹកសាភិបាល។
្រ) វាយតឆម្េលើេគាលេៅសកមមាភាព ផដលបានអនថុវត្ និ្ឯករាជ្យភាពរបស់សវនករ ខា្េគរៅ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការគតរួតពិនិត្យ
 េឡើ្វញិ និ្ការថ្រឹ្ផថ្្ ទំនាក់ទំន្រវា្សវនករខា្េគរៅជាមួយធនាគារ រអឺ្្គភាពដឆទេទៀត)។

ឃ) គតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិជាមួយសវនករខា្េគរៅ េៅេលើផដនកំណត់ និ្ផ្នការ សវនកមមា រមួបញចាតូ លទំា្ការផ្្ស់ប្តូរផដនកំណត់របស់ 
 ផ្នការសវនកមមា។

្) គតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិជាមួយសវនករខា្េគរៅ េៅេលើការវាយតឆម្គបពព័ន្ធគតរួត ពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្ និ្របាយការណ៍សវនករ។

ច) គតរួតពិនិត្យេលើរបាយការណ៍អនថុសាសន៍ ផដល្្ល់េោយសវនករខា្េគរៅ និ្ការេៃ្ើយ តបរបស់្រណៈគ្រប់គ្រ្។

ៃ) គតរួតពិនិត្យេឡើ្ វញិយ៉្េទៀ្ទាត់េៅេលើបញ្ហា ផដលបានេលើកេឡើ្  និ្េធវេើឲ្យ គបាកដថ្ រាល់្ំរេហើញគតរូវបានគ្រប់គ្រ្ និ្ផកតគមរូវេោយ
 សមសសប ទាន់េពលេវោ។

ជ) គតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិនតូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មថុនេពលអនថុវត្េោយគករុមគបរឹកសាភិបាល េោយេផ្្តេៅេលើ៖

  1. ការផ្្ស់ប្តូរ រកឺារអនថុវត្ន៍ េៅេលើេគាលនេយបាយ្រណេនយ្យសំខាន់ៗ

  2. គពរឹត្ិការណ៍ផដលខថុសគបគកតីេហើយមានលកខេណៈជាសារវ ព័ន្

  3. ការេគារពតាមស្្ ់ោរ្រណេនយ្យ និ្បទបញ្ញត្ិេ្្ស្ៗ។

ឈ) ការទំនាក់ទំន េ្ោយផ្ទៃ ល់ជាមួយនរ្ឹ សវនកមមាខា េ្គរៅ និ្មានសិទ្ធជួិបជាមួយ សវនកមមាខា េ្គរៅ េោយមិនចំាបាច់មានវតម្ានពី្រណៈគ្រប់គ្រ្ 
 យ៉្តិចមួយឆ្នា ំ ម្្។

ញ) គតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិេលើលិខិតោផល្របស់សវនកមមាខា្េគរៅ។

ដ) អនថុមព័តនតូវេសវាកមមានានាផដលមិនរក់ពព័ន្ធនរឹ្េសវាសវនកមមា ផដល្្គត់្្គ្់េោយ សវនករខា្េគរៅ។

ឋ) ធានាឲ្យមានការគតរួតពិនិត្យគតរឹមគតរូវ េដើម្បីឲ្យគបាកដថ្ការ្្គត់្្គ្់េសវាកមមានានា េគរៅពីេសវាសវនកមមាមិនប៉ោះរល់ដល់ឯករាជ្យភាព  
 របស់សវនករខា្េគរៅ។
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តួនាទី និង ភារកិច្ច (ត)

5. គបតិបត្ិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ
ការពិនិត្យេឡើ្វញិនតូវគបតិបត្ិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ និ្ទំនាស់្លគបេយជន៍ផដលនរឹ្ អាចេកើតេឡើ្េៅកនាថុ្ធនាគារ រមួបញចាតូ លទំា្គបតិបត្ិ
ការេ្្ស្ៗ នីតិវធីិ រគឺកមសីលធម៌ េហើយេចាទសំនួរទាក់ទ្នរឹ្ភាពេសាមា ោះគត្់របស់្រណៈគ្រប់គ្រ្។

អសចក្តីអនុម័ត
្រណៈកមមាការសវនកមមាមានេសចក្ីអនថុមព័តដតូចខា្េគកាម៖

ក) មានធនធានគ្រប់គគាន់តាមតគមរូវការេដើម្បីអនថុវត្ភារកិចចារបស់ខ្ួន។

ខ) មានសិទិ្ធេពញេលញ និ្មិនមានការហាមគបាម កនាថុ្ការទទួលយកនតូវពព័ត៌មានជាចំាបាច់ េដើម្បីបំេពញភារកិចចារបស់ខ្ួន។

្រ) មានសិទ្ធិេធវេើការេស៊ើបអេ្្កតរាល់ទេ្វេើសកមមាភាពនានា ផដលស្ិតេៅកនាថុ្គកបខព័ណ្្រណៈ កមមាការសវនកមមា។

ឃ) មានការអនថុមព័តកនាថុ្ការបេ្្កើត្រណៈកមមាការគ្រប់គ្រ្/អនថុ្រណៈកមមាការកនាថុ្ករណីចំាបាច់។

្) មានការអនថុមព័តកនាថុ្ការេ្ទៃរទំនួលខថុសគតរូវេ្្ស្ៗេៅកាន់នរណាមានា ក់ រ្ឺរណៈកមមាការ ណាមួយកនាថុ្ករណីផដលចំាបាច់។

ច) មានសិទិ្ធកនាថុ្ការទទួលយកនតូវវជិាជា ជីវៈ និ្ការផណនំាឯករាជ្យេ្្ស្ៗ។

ៃ) មានសិទិ្ធេកាោះគបជថុំជាមួយសវនករខា្េគរៅ សវនករឆ្ទៃកនាថុ្ រទំឺា្ពីរ េោយមិនរាប់បញចាតូ ល នតូវវត្មានគករុមគបរឹកសាភិបាលេ្្ស្ៗ និ្បថុ្រ្គលិករបស់
 ធនាគារ និ្ផ្នាករក់ពព័ន្ធ ខា្េគរៅេ្្ស្ៗកនាថុ្ករណីចំាបាច់។

ពបជុំ និងកំណត់ពតា

ក) ្រណៈកមមាការនរឹ្គតរូវគបជថុំគបចំាគតីមាស រេឺៅកនាថុ្ករណីចំាបាច់ េហើយកិចចាគបជថុំមិនគតរូវ តិចជា្ បួន(4) ដ្ កនាថុ្1ឆ្នា ំ។

ខ) កតូរ ៉ថុមឆនកិចចាគបជថុំគតរូវមានយ៉្េហាចណាស់ ពីរ(2) នាក់ រ ឺ50% ឆនសមាជិកទំា្អស់ រ ឺេគចើនជា្េនោះ។

្រ) ្រណៈកមមាការអាចេកាោះគបជថុំេៅកនាថុ្គពោះរាជាណាចគកកម្ថុជា រ ឺគបេទសេ្្ស្ៗ។

ឃ) ្រណៈកមមាការគតរូវបានអនថុញ្្ញ ត្្ផដរនតូវការអនថុវត្ន៍េសចក្ីសេគមច តាមរយៈសារាចរណ៍ផណនំា។

្) នាយកផ្នាកនីមួយៗ ្រណៈគ្រប់គ្រ្ផដលរក់ពព័ន្ធគតរូវបានអេញជា ើញឲ្យចតូលរមួកិចចាគបជថុ ំជាមួយ្រណៈកមមាការេនោះ (រផឺ្នាកេ្្ស្េទៀតកនាថ្ុ ករណីចំាបាច់)។

ច) ្រណៈកមមាការអាចពនយាេពលគបជថុំ រអឺាចេកាោះគបជថុំជាធមមាតាវញិ េៅករណីចំាបាច់ តាមរយៈការសនទៃនាេោយេគបើគបាស់បេចចាកវទិយាេហើយអាច 
 ឲ្យអនាកចតូលរមួគបជថុំស្ាប់ លឺបាន។ សមាជិកចតូលរមួ កនាថុ្អ្្គគបជថុំនរឹ្គតរូវរាប់ជាកតូរ ៉ថុម។ រាល់េសចក្ីសេគមចផដល យល់គពមេោយ សមាជិកេៅកនាថុ្
 អ្្គគបជថុំគបេភទេនោះនរឹ្គតរូវមានសថុពលភាពដតូចគានា នរឹ្ េសចក្ីសេគមចកនាថុ្អ្្គគបជថុំធមមាតាផដរ។

ៃ) េសចក្ីសេគមច សំេណើ  និ្បញ្ហា េ្្ស្ៗ គតរូវោក់ជតូនៃ្្ការយល់គពមេៅេរៀ្រាល់េពល គបជថុំ្រណៈកមមាការ េហើយការអនថុមព័តគតរូវយកតាមមតិ
 ភា្រេគចើនឆនវត្មានសមាជិក ទំា្អស់។

ជ) គបធាន្រណៈកមមាការ នរឹ្គតរូវផត្តំា្នរណាមានា ក់ជាេលខា និ្កត់គតានតូវកិចចាគបជថុំផដលបានគបគពរឹត្េៅ។

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មឆផ្ក្នថុង (ត) 
ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា
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តារាងតុល្យការ
គិតតតរឹមថថងៃទី31 ខខធ្នូ ្ំ្2017

2017 2016

កំណត់ 
សម្ាតាល់ ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ពទពតាយសកម្ម
សាច់គបាក់កនាថុ្ឆដ 7,257,167 29,297,183 6,256,945 25,259,287

សមតថុល្យេៅធនាគារកណ្ាល 4 232,939,178 940,375,462 146,491,301 591,385,382

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារនិ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ 5 68,646,398 277,125,509 115,751,265 467,287,857

ឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជន 6 392,920,585 1,586,220,402 347,575,673 1,403,162,992

គទព្យសកមមាេ្្ស្ៗ 7 3,208,715 12,953,582 2,931,117 11,832,919

ពន្ធពនយារគទព្យសកមមា 20(ក) 773,896 3,124,218 637,890 2,575,162

គទព្យសកមមាអរតូបី 8 666,880 2,692,195 295,308 1,192,158

គទព្យសម្បត្ិ និ្បរកិាខេ រ 9 2,826,508 11,410,613 2,955,017 11,929,404

ពទពតាយសកម្មសរុប 709,239,327 2,863,199,164 622,894,516 2,514,625,161

បំណុល និងមូលធន

បំណុល
គបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ 10 129,923,827 524,502,490 231,367,484 934,030,533

គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន 11 470,147,629 1,897,985,978 297,271,520 1,200,085,126

សំវធិានធនកិចចាសនយាេគរៅតារា្តថុល្យការ 23(ក) 275,770 1,113,283 - -

បំណថុ លពន្ធេលើគបាក់ចំេណញកនាថុ្គគា 20(ខ) 1,930,164 7,792,072 1,610,398 6,501,177

បំណថុ លេ្្ស្ៗ 12 9,929,659 40,086,033 8,198,445 33,097,122

បំណុលសរុប 612,207,049 2,471,479,856 538,447,847 2,173,713,958

មូលធន
េដើមទថុន 13 71,000,000 286,627,000 67,000,000 270,479,000

ចំេណញរកសាទថុក 26,032,278 105,092,308 17,446,669 70,432,203

មូលធនសរុប 97,032,278 391,719,308 84,446,669 340,911,203

បំណុល និងមូលធនសរុប 709,239,327 2,863,199,164 622,894,516 2,514,625,161

កំណត់សមា្គ ល់ផដលភាជា ប់មកជាមួយ ពីទំពព័រទី 194 ដល់ទំពព័រទី 238 ្ឺរជាផ្នាកឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុេនោះ។ 



របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

របា
យ

កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ថុ  2017

AR 17 191ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា

2017 2016

កំណត់ 
សម្ាតាល់ ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ចំណតូ លការគបាក់ 14 34,916,894  140,959,501  32,740,161  132,172,030 

ចំណាយការគបាក់ 15 (16,578,101) (66,925,794) (14,548,943) (58,734,083)

ចំណូលការពបាក់សុទ្ធ 18,338,793  74,033,707  18,191,218  73,437,947 

ចំណតូ លឆថឈ្នាួល និ្កឆគមេជើ្សា 16  3,350,546  13,526,154  2,561,002  10,338,765 

ចំណាយឆថឈ្នាួល និ្កឆគមេជើ្សា (8,511) (34,359) (7,811) (31,533)

ចំណូលឆថលែឈ្ននួល និងកឆពមអជើងសសុទ្ធ 3,342,035  13,491,795  2,553,191  10,307,232 

ចំណតូ លគបតិបត្ិការេ្្ស្ៗ 248,503 1,003,207   183,267  739,849 

ចំណូលពបតិបត្តកិារសរុប  21,929,331 88,528,709  20,927,676  84,485,028 

ចំណាយបថុ្រ្គលិក 17 (3,684,445) (14,874,105) (3,376,220) (13,629,800)

ចំណាយរលំស់គទព្យសម្បតិ្ និ្បរកិាខេ រ និ្រលំស់គទព្យសកមមាអរតូបី 18 (1,014,306) (4,094,753) (1,035,209) (4,179,139)

ចំណាយទតូេៅ និ្ចំណាយគបតិបតិ្ការ 19 (3,013,355) (12,164,915) (3,012,420) (12,161,140)

ចំអណញមុនកាត់កងសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ 14,217,225  57,394,936  13,503,827  54,514,949 

សំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់ 6(ខ) (3,196,846) (12,905,666) (5,078,809) (20,503,152)

សំវធិានធនកិចចាសនយាេគរៅតារា្តថុល្យការ 23(ក) (275,770) (1,113,283) - -

ចំអណញមុនបង់ពន្ធអលើពបាក់ ចំអណញ  10,744,609  43,375,987  8,425,018  34,011,797 

ចំណាយពន្ធេលើគបាក់ចំេណញ 20(្រ) (2,159,000) (8,715,883) (1,727,611) (6,974,365)

ចំអណញក្នថុងឆ្តាំ  8,585,609  34,660,104  6,697,407  27,037,432 

ផបងផចកអៅឱតាយពកុមហុ៊នអមរបស់ ធនាគារ 8,585,609  34,660,104  6,697,407  27,037,432 

កំណត់សមា្គ ល់ផដលភាជា ប់មកជាមួយ ពីទំពព័រទី 194 ដល់ទំពព័រទី 238 ្ឺរជាផ្នាកឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុេនោះ។ 



192 វថីិរបស់យ�ើងយ ព្ ោះយៅមុខ

របាយការណ៍បម្រែប្រែរួលរូែលធន
សម្រាប់ដំណាច់ ន្ា ថំថងៃទី31 ខខធនានូ ន្ា 2ំ017

ផបងផចកអៅឱតាយពកុមហុ៊នអមរបស់ធនាគារ

អដើមទុន
ចំអណញ
រកតាសាទុក សរុប

ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី 01 ផខមករា ឆ្នា  ំ2016 67,000,000 10,749,262 77,749,262

ចំេណញកនាថុ្ឆ្នា ំ - 6,697,407 6,697,407

គិតពតទឹមឆថងៃទី 31 ផខធ្ននូ ឆ្តា ំ2016 67,000,000 17,446,669 84,446,669

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

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី 01 ផខមករា ឆ្នា  ំ2017 67,000,000 17,446,669 84,446,669

ការបផនម្េដើមទថុន 4,000,000 - 4,000,000

ចំេណញកនាថុ្ឆ្នា ំ -  8,585,609  8,585,609 

គិតពតទឹមឆថងៃទី 31 ផខធ្ននូ ឆ្តា ំ2017 71,000,000  26,032,278  97,032,278 

សមមូលនទឹងោន់អរៀល 286,627,000  105,092,308 391,719,308 

កំណត់សមា្គ ល់ផដលភាជា ប់មកជាមួយ ពីទំពព័រទី 194 ដល់ទំពព័រទី 238 ្ឺរជាផ្នាកឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុេនោះ។ 



របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្បាក់
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017
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របា
យ

កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ថុ  2017

2017 2016

កំណត់ 
សម្ាតាល់ ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

លំហូរសច់ពបាក់ពីសកម្មភាពពបតិបត្តកិារ 

សាច់គបាក់បានពីគបតិបត្ិការ 21 17,956,576 72,490,699 12,055,482 48,667,981

ការគបាក់បានទទួល 34,919,040 140,968,164 32,906,597 132,843,932

ការគបាក់បានប្់ (14,364,233) (57,988,409) (13,854,444) (55,930,390)

ពន្ធេលើគបាក់ចំេណញបានប្់ (1,975,240) (7,974,044) (2,326,525) (9,392,181)

សាច់គបាក់សថុទ្ធបានពីសកមមាភាពគបតិបតិ្ការ 36,536,143 147,496,410 28,781,110 116,189,342

លំហូរសច់ពបាក់ពីសកម្មភាពវិនិអយាគ 

គបាក់តម្កល់ធានាេដើមទថុនេៅធនាគារកណ្ាល (400,000) (1,614,800) - -

ការទិញ៖

- គទព្យសកមមាអរតូបី 8 (489,616) (1,976,580) (45,935) (185,440)

- គទព្យសម្បត្ិ និ្បរកិាខេ រ 9 (771,304) (3,113,754) (979,745) (3,955,231)

សាច់គបាក់បានពីការលក់គករុមហ៊ថុនបថុគតសម្ព័ន្ធ - - 12,500,000 50,462,500

សាច់គបាក់បានមកពីការលក់គទព្យសម្បតិ្ និ្បរកិាខេ រ 8,009 32,333 14,800 59,748

សាច់គបាក់សថុទ្ធ(បានេគបើកនាថុ្)/បានពីសកមមាភាពវនិិេយ្រ (1,652,911) (6,672,801) 11,489,120 46,381,577

លំហូរសច់ពបាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបតាបទាន 

សាច់គបាក់បានពីការបផន្មេដើមទថុន 4,000,000 16,148,000 - -

សាច់គបាក់សថុទ្ធបានពីសកមមាភាពហិរញ្ញប្បទាន 4,000,000 16,148,000 - -

កំអណើនក្នថុងសច់ពបាក់ និងសច់ពបាក់សមមូលសុទ្ធ 38,883,232 156,971,609 40,270,230 162,570,919

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

លេមអៀ្ពីការប្តូររតូបិយបព័ណ្ណ - -  - (1,627,286)

សច់ពបាក់ និងសច់ពបាក់សមមូលចុងឆ្តាំ 22 204,329,163 824,876,832 165,445,931 667,905,223

កំណត់សមា្គ ល់ផដលភាជា ប់មកជាមួយ ពីទំពព័រទី 194 ដល់ទំពព័រទី 238 ្ឺរជាផ្នាកឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុេនោះ។ 
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

1. ព័ត៌មានទូទៅ

ធនាគារ អ េអច បី៊ ឥណ្តូ ឆៃណា (េៅកាត់ថ្ “ធនាគារ”) បានបេ្្កើតេឡើ្េៅឆថងៃទី09 ផខកក្កោ ឆ្នា ំ2008 េោយបានចថុោះបញជា ីេៅគកសួ្រណិជជាកមមា 

េហើយធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា (េៅកាត់ថ្ “ធនាគារកណ្ាល”) បាន្ល់្ជតូនអាជាញា បព័ណ្ណេដើម្ីបេធវេើគបតិបត្ិការធនាគារេៅឆថងៃទី03 ផខតថុោ ឆ្នា 2ំ008។ ធនាគារ ្ឺរជា 

គករុមហ៊ថុនបថុគតសម្ព័ន្ធផដលគតរូវបានកាន់កាប់ទំា្សសរុ្េោយធនាគារ RHB Bank Berhad ជាគករុមហ៊ថុនទទួលខថុសគតរូវមានកគមិត បានចថុោះបញជា ី 

រណិជជាកមមាេៅគបេទសម៉ាេឡសថុី និ្គករុមហ៊ថុនេមធំចថុ្េគកាយរបស់គករុមហ៊ថុន RHB Banking Group សសបេៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គករុមហ៊ថុនរួម 

ផដលមានគបសិទ្ធភាពចាប់ពីឆថងៃទី13 ផខមិថថុនា ឆ្នា ំ2016។

ធនាគារេធវេើសកមមាភាពចម្ប្កនាថុ្ការ្្ល់េសវាធនាគាររណិជជាជាេគចើនគបេភទ េៅគពោះរាជណាចគកកម្ថុជា។ 

ការយិលព័យចថុោះបញជា ីរបស់ធនាគារមានទីតំា្ស្ិតេៅ អគារេលខ 263 វថីិគពោះអ្្គឌួ្ រាជធានីភនាំេពញ គពោះរាជាណាចគកកម្ថុជា។ ធនាគារមានសាខាទំា្អស់

ចំនួន12សាខាេៅរាជធានីភនាំេពញ និ្បណ្ាេខត្នានា។  សាខាេៅរាជធានីភនាំេពញមានទីតំា្ស្ិតេៅអគារការយិលព័យកណ្ាល អគារសថុីធីម៉លអតូឡាំពិក 

សទៃរឹ្មានជព័យ កបាលថនាល់ េពទ្យេោកស្្ ទួលេគាក េ៉៉េសទថុ្ និ្បរឹ្េក្ក្ េហើយសាខាេៅតាមបណ្ាេខត្មានដតូចជា េខត្បាត់ដំប្ េខត្កំព្់ចាម 

េខត្េសៀមរាប និ្េខត្គពោះសីហនថុ។

គករុមគបរឹកសាភិបាលបានអនថុមព័តឱ្យេចញ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុេនោះ េៅឆថងៃទី15 ផខមីនា ឆ្នា ំ2018។

2. អសចក្តសីអងខេបអំពីអគាលការណ៍គណអនយតាយសំខាន់ៗ
េគាលការណ៍្រណេនយ្យសំខាន់ៗផដលបានេគបើគបាស់កនាថុ្ការេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុេនោះ គតរូវបានបងាហា ញខា្េគកាម។ េគាលការណ៍្រណេនយ្យ 

ទំា្េនោះ គតរូវបានអនថុវត្យ៉្មានស្្គតភាពគ្រប់ឆ្នា ំទំា្អស់ផដលបានបងាហា ញ េលើកផល្ផតមានបញ្ជា ក់េ្្ស្ពីេនោះ។

2.1 មូលដ្តានឆនការអរៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គតរូវបានេរៀបចំតាមវធីិសាសសឆ្ថ្េដើម េហើយគបសិនេបើចំណថុ ចណាមួយផដលមិនបានបងាហា ញតាមវធីិសាសសឆ្ថ្

េដើម វានរឹ្មានការោតគតោ្បផន្មេទៀត និ្បានេរៀបចំេោយអនថុេោមេៅតាមសដ្ា ់ោរ្រណេនយ្យកម្ថុជា (េៅកាត់ថ្ “CAS”) និ្េគាលការណ៍ 

ផណនំារបស់ធនាគារកណ្ាល។ កនាថុ្ការអនថុវត្ CAS ធនាគារក៏បានេគបើការោតគតោ្ពព័ត៌មាន េៅតាមសដ្ា ់ោររបាយការណ៍ទាក់ទ្នរឹ្ហិរញ្ញវត្ថុ

ឆនកម្ថុជា (េៅកាត់ថ្ “CFRS”) ្ឺរ CFRS7 សដាីពី “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ”។ 

េគាលការណ៍្រណេនយ្យផដលបានេគបើគបាស់ អាចមានភាពខថុសគានា ពីេគាលការណ៍្រណេនយ្យផដលគតរូវបានេ្រទទួលសា្គ ល់ និ្េគបើគបាស់ជាទតូេៅ

េៅតាមបណាដា គបេទស និ្យថុតាដា ធិការេ្្ស្ៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផដលបានភាជា ប់មកជាមួយេនោះ មិនមានបំណ្ បងាហា ញអំពីស្ានភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

លទ្ធ្លហិរញ្ញវត្ថុ និ្លំហតូរសាច់គបាក់ េោយអនថុេោមេៅតាមយថុតាដា ធិការណាេ្្ស្េគរៅពីគពោះរាជាណាចគកកម្ថុជាេនាោះេទ។ ដតូចេនោះ របាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុទំា្េនោះ សគមាប់បងាហា ញចំេរោះផតអនាកផដលបានគជាបអំពីេគាលការណ៍្រណេនយ្យ នីតិវធីិ និ្ការអនថុវតដាេៅកនាថុ្គពោះរាជាណាចគកកម្ថុជា

ផតប៉ថុេណា្ណ ោះ។ 
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2. អសចក្តសីអងខេបអំពីអគាលការណ៍គណអនយតាយសំខាន់ៗ (ត)

2.1 មូលដ្តានឆនការអរៀបចំ (ត)
ការេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផដលសសបេៅតាម CAS និ្េគាលការណ៍ផណនំារបស់ធនាគារកណ្ាល តគមរូវឱ្យេគបើគបាស់ការប៉ាន់សាមា ន និ្ការសនមាត់

ផដលមាន្លប៉ោះរល់ដល់ចំនួនគទព្យសកមមា និ្បំណថុ ល និ្ការោតគតោ្គទព្យសកមមា និ្បំណថុ លយថ្ភាពផដលបានរាយការណ៍ ្ិរតគតរឹមកាល 

បរេិចទ្ឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និ្ប៉ោះរល់ដល់ចំនួនឆនចំណតូ ល និ្ចំណាយផដលបានរាយការណ៍េៅកនាថុ្អំឡថុ្េពលឆនការេធវេើរបាយការណ៍េនោះ។ 

េបើេទាោះជាការប៉ាន់សាមា នទំា្េនោះផ្អកេៅេលើការយល់ដរឹ្ដ៏សថុគករឹតបំ ថ្ុតរបស់្រណៈគ្រប់គ្រ្េៅេលើគពរឹតដាិការណ៍ និ្សកមមាភាពេ្្ស្ៗនាេពល បចចាថុប្បននា

ក៏េោយ ក៏លទ្្ធ លជាក់ោក់ចថុ្េគកាយអាចខថុសពីការប៉ាន់សាមា នទំា្េនោះ។ ផ្នាកផដលទាក់ទ្នរឹ្ការវនិិច្ព័យ ឬភាពសមាថុ្រសាមា ញកនាថុ្កគមិតខស់្ ឬផ្នាក 

ផដលការសនមាត និ្ការប៉ាន់សាមា នមានលកខេណៈជាសារវនដា ចំេរោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកនាថុ្គគា គតរូវបានោតគតោ្េៅកនាថុ្កំណត់សមា្គ ល់3 ឆនរបាយ 

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

2.2 ពកបខ័ណ្ឌរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី 

េៅឆថងៃទី28 ផខសីហា ឆ្នា ំ2009 គករុមគបរឹកសាជាតិ្រណេនយ្យឆនគកសួ្េសដ្ឋកិចចានិ្ហិរញ្ញវត្ថុ (េៅកាត់ថ្ “គករុមគបរឹកសា ជាតិ្រណេនយ្យ”) បានគបកាសោក់ឱ្យ 

េគបើស្្ ់ោររបាយការណ៍ទាក់ទ្នរឹ្ហិរញ្ញវត្ថុអនរ្ជាតិឆនកម្ថុជា (េៅកាត់ថ្ “CIFRS”) ផដលផ្អកទំា្សសរុ្េៅតាមស្្ ់ោរទំា្អស់ ផដលេចញ្សាយេោយ

គករុមគបរឹកសាស្្ ់ោរ្រណេនយ្យអនរ្ជាតិ (េៅកាត់ថ្ “IASB”) រមួទំា្បំណកសសាយ និ្វេិសាធនកមមារក់ពព័ន្ធេ្្ស្ៗ។ អ្្គភាពផដលមានការទទួលខថុសគតរូវជា

សាធារណៈ គតរូវេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ួនឱ្យសសបេៅតាម CIFRS សគមាប់ការយិបរេិចទ្្រណេនយ្យផដលចាប់េ ើ្ម្េៅឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ012 

ឬការយិបរេិចទ្្រណេនយ្យបនាទៃ ប់ពីេនោះ។ 

េយ្តាមសារាចរផណនំាេលខ 058 សហវ-កជ្រ ចថុោះឆថងៃទី24 ផខមីនា ឆ្នា 2ំ017 គករុមគបរឹកសាជាតិ្រណេនយ្យបានអនថុមព័តឱ្យធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ 

ពនយារេពលអនថុវត ្CIFRS រហតូតដល់ការយិបរេិចទ្ ផដលចាប់េ្្ើមេៅឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ019 ឬការយិបរេិចទ្បនាទៃ ប់ពីេនោះ។  

CAS ស្្ ់ោរ្រណេនយ្យផដលកំពថុ្េគបើគបាស់បចចាថុប្បននា មានភាពខថុសផបក្ពី CIFRS តាមផ ន្ាកជាេគចើន។ ដតូេចនាោះការោក់ឱ្យេគបើគបាស់ CIFRS នរឹ្មាន្លប៉ោះរល់ 

មួយចំនួនេៅេលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

2.3 ការប្នូររូបិយប័ណ្ណ 

(ក) រតូបិយបព័ណ្ណេគាល និ្រតូបិយបព័ណ្ណសគមាប់បងាហា ញ

្រណនីទំា្អស់ផដលមានេៅកនាថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គតរូវបានវាស់តឆមេ្ោយេគបើគបាស់រតូបិយបព័ណ្ណឆនបរយិកាស េសដ្ឋកិចចាចម្ប្ 

ផដលធនាគារេធវេើគបតិបតដាិការ (េៅកាត់ថ្ “រតូបិយបព័ណ្ណេគាល”)។ គបាក់ដថុោ្រអាេមរកិ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគតរូវបានបងាហា ញជាគបាក់ ដថុោ្រអាេមរកិ 

ផដលជារតូបិយបព័ណ្ណេគាល និ្រតូបិយបព័ណ្ណសគមាប់បងាហា ញរបស់ធនាគារ។

(ខ) គបតិបតដាិការ និ្សមតថុល្យ

គបតិបតដាិការជារតូបិយបព័ណ្ណេ្្ស្ៗេគរៅពីគបាក់ដថុោ្រអាេមរកិ គតរូវបានកត់គតាបដាតូរេៅជាគបាក់ដថុោ្រអាេមរកិ តាមអគតាបដាតូរ គបាក់នាកាលបរេិចទ្ឆន 

គបតិបតដាិការេនាោះ។ ចំេណញ និ្ខាតពីការបដាតូររតូបិយបព័ណ្ណ ផដលបណាដា លមកពីការទតូទាត់តាម គបតិបតដាិការ ផបបេនោះ និ្ពីការបដាតូរគទព្យសកមមា និ្បំណថុ ល

រតូបិយវត្ថុនានាផដលកំណត់ជារតូបិយបព័ណ្ណេ្្ស្ៗេគរៅពីគបាក់ដថុោ្រអាេមរកិតាមអគតា បដាតូរនាដំណាច់ឆ្នា  ំគតរូវបានកត់គតាេៅកនាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល។
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

2. អសចក្តសីអងខេបអំពីអគាលការណ៍គណអនយតាយសំខាន់ៗ (ត)

2.3 ការប្នូររូបិយប័ណ្ណ (ត)
(្រ) ការបងាហា ញជាគបាក់េរៀល

អនថុេោមតាមគបកាសេលខ ធ7-07-164គប.ក. ចថុោះឆថងៃទី13 ផខធនាតូ ឆ្នា ំ2007 របស់ធនាគារកណ្ាល តគមរូវឱ្យកត់គតាប្តូរេៅជាគបាក់េរៀលចំេរោះ 

តារា្តថុល្យការ របាយការណ៍លទ្្ធ ល របាយការណ៍បផគមបគមរួលមតូលធន របាយការណ៍លំហតូរ សាច់គបាក់ និ្កំណត់សមា្គ ល់របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ 

សគមាប់ដំណាច់ឆ្នា ឆំថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ017 េោយេគបើអគតាប្តូរគបាក់្្តូវការ ផដលបានេចញ្សាយេោយធនាគារកណ្ាលនាកាលបរេិចទ្រាយការណ៍ 

ផដល១ដថុោ្រអាេមរកិេសមាើនរឹ្ 4.037េរៀល (31 ធនាតូ 2016 ៖ 1ដថុោ្រអាេមរកិេសមាើនរឹ្ 4.037 េរៀល)។ តួេលខផដលគតរូវបានប្តូរេនោះ មិនគតរូវបានេធវេើសវនកមមាេទ 

េហើយមិន្ួររបកសសាយថ្តួេលខេនោះ ជាតួេលខសគមាប់បងាហា ញដតូចតួេលខជាគបាក់ដថុោ្រអាេមរកិេនាោះេទ ឬយល់ថ្ជាតួេលខគតរូវបានប្តូរ ឬអាចប្តូរ

េៅជាគបាក់េរៀលតាមអគតាប្តូរគបាក់ខា្េលើ ឬអគតាប្តូរគបាក់េ្្ស្េទៀតេទ។

2.4 សច់ពបាក់ និងសច់ពបាក់សមមូល

េដើម្បីេរៀបចំរបាយការណ៍លំហតូរសាច់គបាក់ ្រណនីសាច់គបាក់ និ្សាច់គបាក់សមមតូលរមួមាន សមតថុល្យផដលមានកាលកំណត់េដើមតិចជា្បីផខ្ិរត

ចាប់ពីឆថងៃទទួលបានសាច់គបាក់ កនាថុ្េនាោះរមួមានសាច់គបាក់កនាថុ្ឆដ សមតថុល្យផដលមិនមានកគមិតេៅធនាគារកណ្ាល និ្សមតថុល្យេៅធនាគារ និ្ 

គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ។ 

2.5 ឥណទាន និងបុអរពបទានអតិថិជន

ឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជនទំា្អស់ គតរូវបានរាយការណ៍កនាថុ្តារា្តថុល្យការតាមចំនួនទរឹកគបាក់េដើមផដលេៅសល់ ដកចំនួនផដលបានជគមោះ 

េចញពីបញជា ី និ្សំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់។ 

ឥណទានគតរូវបានជគមោះេចញពីបញជា ីេៅេពលផដលមិនមានភាពជាក់ផស្្  អំពីលទ្ធភាពកនាថុ្ការគបមតូលគបាក់មកវញិ។ ឥណទាន និ្បថុេរគបទានផដល 

គបមតូលបានមកវញិ បនាទៃ ប់ពីបានជគមោះេចញពីបញជា ីរចួ ឬបានកត់គតាសំវធិានធនរចួ គតរូវបានកត់គតាេៅកនាថុ្របាយការណ៍លទ្ធ្ល។

2.6 សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់

ធនាគារបានអនថុវត្ការេធវេើចំណាត់ថ្នា ក់ឥណទាន និ្សំវធិានធន ផដលតគមរូវេោយគបកាសរបស់ធនាគារកណ្ាលេលខធ7-09-074គប.ក. ចថុោះឆថងៃទី25 ផខកថុម្ភៈ 

ឆ្នា ំ2009 ស្ីពី “ចំណាត់ថ្នា ក់ឥណទាន និ្សំវធិានធន សគមាប់ធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ”។ ធនាគារកណ្ាល  បានេចញគបកាសេលខ  ធ7-017-

344គប.ក ចថុោះឆថងៃទី01 ផខធនាតូ ឆ្នា ំ2017 និ្សារាចរផណនំាេលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចថុោះឆថងៃទី16 ផខកថុម្ភៈ ឆ្នា ំ2018 ស្ីពី “ចំណាត់ថ្នា ក់ហានិភព័យឥណទាន 

និ្សំវធិានធនេលើអថុីមផភរមិន សគមាប់ធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ”។  ឥណទាន និ្ បថុេរគបទាន ្ លិត្លហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ និ្កិចចាសនយាហិរញ្ញវត្ថុ 

េគរៅតារា្តថុល្យការ គតរូវបានផប្ផចកជាគបំាថ្នា ក់ េហើយគតរូវកត់គតា សំវធិានធនអប្បបរមាអាសសព័យេៅតាម  ចំណាត់ថ្នា ក់របស់វា េោយមិន្ិរត ដល់

គទព្យសកមមាផដលគតរូវបានោក់ជាវត្ថុបញ្ចា  ំ (េលើកផល្ផតសាច់គបាក់)    លថុោះគតាផតមានពត៌មានេ្្ស្េទៀតផដលច្អថុលបងាហា ញពីស្ានភាពអាគកក់ជា្េនោះ។

សំវធិានធនឥណទាន និ្ បថុេរគបទាន គតរូវបានបងាហា ញេោយការកាត់បន្យចំនួនទរឹកគបាក់ពីឥណទាន និ្បថុេរគបទាន។

2. អសចក្តសីអងខេបអំពីអគាលការណ៍គណអនយតាយសំខាន់ៗ (ត)
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របា
យ

កា
រណ៍

ហិ
រញ

្ញវត
្ថុ  2017

2.6 សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ (ត)
តារា្ខា្េគកាមេនោះបងាហា ញពីចំណាត់ថ្នា ក់ឥណទាន និ្តគមរូវការសំវធិានធនអប្បបរមា៖

ពបកាសថ្មអីលខ ធ7-017-344 និងសរាចរផណនំាអលខ
 ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ពបកាសចាស់អលខ ធ7-09-074

ចំណាត់ថ្តាក់ហ្ាតាសីុលីធី ចំនួនឆថងៃផុតកំណត់ អពតា
សំវិធានធន

ចំណាត់ថ្តាក់
ពទពតាយសកម្ម

ចំនួនឆថងៃផុត
កំណត់

អពតា
សំវិធានធន

រយៈេពលខី្ រយៈេពលខ្ី

សំវធិានធនទតូេៅ៖ សំវធិានធនទតូេៅ៖

ឥណទានធមមាតា តិចជា្ 15ឆថងៃ 1% ឥណទានធមមាតា តិចជា្ 30ឆថងៃ 1%

សំវធិានធនជាក់ោក់ ៖ សំវធិានធនជាក់ោក់ ៖

ឥណទានឃំ្្េមើល 15ឆថងៃ – 30ឆថងៃ 3% ឥណទានឃំ្្េមើល 30ឆថងៃ – 89ឆថងៃ 3%

ឥណទានេគកាមស្្ ់ោរ 31ឆថងៃ – 60ឆថងៃ 20% ឥណទានេគកាមស្្ ់ោរ 90ឆថងៃ – 179ឆថងៃ 20%

ឥណទានស្្សព័យ 61ឆថងៃ – 90ឆថងៃ 50% ឥណទានស្្សព័យ 180ឆថងៃ – 359ឆថងៃ 50%

ឥណទានបាត់ប្់ េលើសពី 91ឆថងៃេឡើ្ េៅ 100% ឥណទានបាត់ប្់ េលើសពី 360ឆថងៃេឡើ្ េៅ 100%

ពបកាសថ្មអីលខ ធ7-017-344 និងសរាចរផណនំាអលខ
 ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ពបកាសចាស់អលខ ធ7-09-074

ចំណាត់ថ្តាក់ហ្ាតាសីុលីធី ចំនួនឆថងៃផុតកំណត់
អពតា

សំវិធានធន
ចំណាត់ថ្តាក់
ពទពតាយសកម្ម

ចំនួនឆថងៃផុត
កំណត់

អពតា
សំវិធានធន

រយៈេពលផវ្

សំវធិានធនទតូេៅ៖

ឥណទានធមមាតា ៖ តិចជា្ 30ឆថងៃ 1%

សំវធិានធនជាក់ោក់ ៖

ឥណទានឃំ្្េមើល 30ឆថងៃ – 89ឆថងៃ 3%

ឥណទានេគកាមស្្ ់ោរ 90ឆថងៃ – 179ឆថងៃ 20%

ឥណទានស្្សព័យ 180ឆថងៃ – 359ឆថងៃ 50%

ឥណទានបាត់ប្់ េលើសពី 360ឆថងៃេឡើ្ េៅ 100%

ការផ្្ស់ប្តូរការប៉ាន់សាមា នេលើសំវធិានធនកនាថុ្អំឡថុ្ឆ្នា ំ គតរូវបានអនថុវត្តាមតគមរូវការឆនគបកាសរបស់ធនាគារកណា្ក ល ដតូចេនោះ្លប៉ោះរល់ឆន 

ការផ្្ស់ប្តូរេនោះ គតរូវបានអនថុវត្េៅមថុខ។
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

2. អសចក្តសីអងខេបអំពីអគាលការណ៍គណអនយតាយសំខាន់ៗ (ត)

2.7 កិច្ចសនតាយាោក់ព័ន្ធនទឹងឥណទានអផតាសងៗ

េៅកនាថុ្ដំេណើ រការអាជីវកមមាធមមាតា ធនាគារចថុោះកិចចាសនយាផដលរក់ពព័ន្ធនរឹ្ឥណទានេ្្ស្ៗ រមួមានកិចចាសនយាឥណទាន លិខិតឥណទាន និ្លិខិតធានាធនាគារ 

េ្្ស្ៗ។ េគាលការណ៍្រណេនយ្យ និ្សំវធិានធនអប្បបរមា គតរូវបានអនថុវតេ្ៅតាមគបកាសរបស់ធនាគារកណ្ាលេលខ ធ7-017-344 គប.ក និ្សារាចរ 

ផណនំាេលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ កនាថុ្កំណត់សមា្គ ល់ 2.6 ខា្េលើ េៅេពលផដលមានការថយចថុោះ។

2.8 ពទពតាយសកម្មអរូបី

គទព្យសកមមាអរតូបីផដលរមួមានអាជាញា បព័ណ្ណកមមាវធីិកថុំព្យតូទព័រផដលបានទិញ និ្ចំណាយរក់ពព័ន្ធេ្្ស្ៗ គតរូវបានរាយការណ៍តាមឆថេ្ដើម ដករលំស់ប្្គរ និ្ការខាត

ផដលបណាដា លមកពីការថយចថុោះតឆម។្

អាជាញា បព័ណ្ណកមមាវធីិកថុំព្យតូទព័រផដលបានទិញ គតរូវបានេធវេើមតូលធនកមមាតាមមតូលោ្ឋ នឆថេ្ដើមផដលបានេកើតេឡើ្ កនាថុ្ការទិញកមមាវធីិជាក់ោក់េនាោះមកេគបើគបាស់។ ឆថេ្ដើម 

គតរូវបានេធវេើរលំស់តាមមតូលោ្ឋ នរលំស់េថរ កនាថុ្រយៈេពល5ឆ្នា ំ។ ចំណាយនានារក់ពព័ន្ធនរឹ្ការផថរកសាកមមាវធីិកថុំព្យតូទព័រ គតរូវបានកត់គតាជាចំណាយេៅេពលផដល 

គបតិបតិក្ារេនាោះបានេកើតេឡើ្ ។

2.9 ពទពតាយសមតាបត្ត ិនិងបរិក្ាតារ

គទព្យសម្បតដាិ និ្បរកិាខេ រគតរូវបានកត់គតាតាមឆថេ្ដើម ដករលំស់ប ្្គរ និ្ការខាតផដលបណ្ាលមកពីការថយចថុោះតឆម។្ ឆថេ្ដើមរមួមានការចំណាយផ្ទៃ ល់នានាកនាថុ្

ការេធវេើលទ្ធកមមាគទព្យសកមមាទំា្េនាោះ។

ចំណាយបនប្នាទៃ ប់េ្្ស្ៗគតរូវបានកត់គតាបញចាតូ លេៅកនាថុ្តឆមេ្យ្ឆនគទព្យេនាោះ ឬគតរូវបានកត់គតាជាគទព្យតាមការសមសសប ផតេៅេពលផដលមានភាពគបាកដ

គបជាថ្្លគបេយជន៍េសដ្ឋកិចចានាេពលអនា្រតឆនគទព្យេនាោះ នរឹ្ហតូរចតូលមកកនាថុ្ធនាគារ េហើយឆថេ្ដើមឆនគទព្យេនាោះអាចគតរូវបានវាស់ផវ្្ួររឱ្យេជឿជាក់បានផត

ប៉ថុេណា្ណ ោះ។ រាល់ចំណាយេលើការជួសជថុល និ្ការផថទំាេ្្ស្ៗេទៀតទំា្អស់ គតរូវបានកត់គតាជាបនទៃថុកេៅកនាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល កនាថុ្ឆ្នា ផំដលគបតិបត្ិការេនាោះ

េកើតេឡើ្ ។

ការេធើវេរលំស់េលើគទព្យសម្បត្ិនិ្បរកិាខេ រគតរូវបានកត់គតាជាបនទៃថុកេៅកនាថុ្របាយការណ៍លទ្ធ្ល តាមមតូលោ្ឋ នរលំស់េថរ េលើអាយថុកាលេគបើគបាស់ប៉ាន់សាមា នឆន 

គទព្យសកមមានីមួយៗ និ្តាមអគតាគបចំាឆ្នា ដំតូចខា្េគកាម ៖

អាយុកាលអពបើពបាស់

ការផកលមអេលើគទព្យជួល រយៈេពលណាមួយផដលខ្ីជា្េ្រ រវា្រយៈេពលជួល 
និ្អាយថុកាលផ្នាកេសដ្ឋកិចចារបស់វា

បរកិាខេ រការយិលព័យ  5 ឆ្នា ំ

េគ្រឿ្សងាហា រមិ និ្បរកិាខេ របំរក់  5 ឆ្នា ំ

បរកិាខេ រកថុំព្យតូទព័រ  3 ឆ្នា ំ

យនយនដា    5 ឆ្នា ំ
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2. អសចក្តសីអងខេបអំពីអគាលការណ៍គណអនយតាយសំខាន់ៗ (ត)

2.9 ពទពតាយសមតាបត្ត ិនិងបរិក្ាតារ (ត)
តឆមេ្យ្ឆនគទព្យសកមមាណាមួយ ផដលេលើសពីតឆមផ្ដលអាចសស្់មកវញិបានរបស់វា គតរូវបានកត់គតាបនយ្ភ្ាមឱ្យេៅគតរឹមតឆមប៉្ាន់សាមា នផដលអាចសស្់ 

មកវញិបាន។

ចំេណញ និ្ខាតពីការលក់ជគមោះគទព្យសម្បតដាិ និ្បរកិាខេ រ គតរូវបានកំណត់េោយេធវេើការេគបៀបេធៀបសាច់គបាក់បានពីការលក់ និ្តឆម្េយ្ េហើយគតរូវបាន 

កត់គតាេៅកនាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល។

2.10 ការថយចុរះតឆមលែ ឆនពទពតាយសកម្មមិនផមនហិរញ្ញវត្ថុ

 គទព្យសកមមាទំា្ឡាយណាផដលមានអាយថុកាលេគបើគបាស់មិនកំណត់ មិនគតរូវបានេធើវេរលំស់េទ និ្គតរូវបានគតរួតពិនិត្យគបចំាឆ្នា រំកការថយចថុោះតឆមរ្បស់វា។ 

បណ្ាគទព្យសកមមាផដលគតរូវេធវេើរលំស់ គតរូវបានគតរួតពិនិត្យរកការថយចថុោះតឆមរ្បស់វា េៅេពលផដលមានគពរឹតិក្ារណ៍ ឬការផ្្ស់ប្តូរកាលៈេទសៈណាមួយច្អថុល 

បងាហា ញថ្តឆមេ្យ្របស់វា នរឹ្មិនអាចសស្់មកវញិបាន។ ការខាតប្់បណ្ាលមកពីការថយចថុោះតឆម ្គតរូវបានេ្រកត់គតា តាមចំនួនលេមអៀ្រវា្តឆមេ្យ្ឆន 

គទព្យេនាោះ េធៀបជាមួយតឆមផ្ដលអាចសស្់មកវញិបាន។ តឆមផ្ដលអាចសស្់មកវញិបាន ្ឺរជាតឆមមួ្យណាផដលខស់្ជា្េ្ររវា្តឆមស្មសសបឆនគទព្យេនាោះ 

ដកចំណាយកនាថុ្ការលក់ និ្តឆមេ្ៅេគបើគបាស់។ 

 ការខាតផដលបណ្ាលមកពីការថយចថុោះតឆម ្ គតរូវបានកត់គតាជាបនទៃថុកកនាថ្ុ របាយការណ៍លទ្្ធ លកនាថ្ុ ឆ្នា ផំដលគបតិបត្កិារេនាោះបានេកើតេឡើ្ ។ ការកត់គតាគតលប់មកវញិ 

ឆនការខាតផដលបណ្ាលមកពីការថយចថុោះតឆម ្គតរូវបានកត់គតាកនាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ លេៅតាមទំហំតឆមេ្យ្ឆនគទព្យសកមមាេនាោះ ផដលមិនេលើសតឆមេ្យ្ 

ផដលបានកំណត់ កាត់ក្នរឹ្រលំស់ គបសិនេបើមិនបានកត់គតាការខាតផដលបណ្ាលមកពីការថយចថុោះតឆម។្ 

2.11 ចំណូល និងចំណាយការពបាក់ 

 ចំណតូ លការគបាក់បានមកពីឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជន សមតថុល្យេៅធនាគារកណ្ាល និ្សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារនិ្គ្ររឹោះស្ាន 

ហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ គតរូវបានកត់គតាតាមមតូលោ្ឋ នប ្្គរ េលើកផល្ផតមានការស្្សព័យ្ួររឱ្យបារម្ភចំេរោះការគបមតូលគបាក់មកវញិ ផដលកនាថុ្ករណីេនោះការគបាក់គតរូវ 

បានព្ួយរសិន រហតូតដល់េពលទទួលបានសាច់គបាក់ជាក់ផស្្ ។ េគាលការណ៍ស្ពីីការព្ួយរការគបាក់េនោះ ្ឺរអនថុេោមេៅតាមេគាលការណ៍ផណនំារបស់ធនាគារ 

កណ្ាលស្ពីីការព្ួយរការគបាក់េលើគបាក់កមចាីមិនដំេណើ រការ និ្សំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់។

 ចំណាយការគបាក់េលើគបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារនិ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ និ្គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន គតរូវបានកត់គតាតាមមតូលោ្ឋ នប្្គរ។

2.12 ចំណូលកឆពម និងអជើងស 

 ចំណតូ លកឆគម និ្េជើ្សា គតរូវបានកត់គតាតាមមតូលោ្ឋ នប ្្គរ េៅេពលផដលបានបំេពញេសវាជតូនអតិថិជន។ កឆគមេលើការ្ល់្ឥណទានគតរូវបានកត់គតាជា 

ចំណតូ ល េៅេពលផដល្ល់្ឥណទានឱ្យអតិថិជនខចាី។
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

2. អសចក្តសីអងខេបអំពីអគាលការណ៍គណអនយតាយសំខាន់ៗ (ត)

2.13 ភតិសនតាយាពបតិបតិ្ 

 ភតិសនយាផដលភា្ីរមាចា ស់គទព្យេៅមានហានិភព័យជាក់ោក់ និ្្លកមមាសិទ្ធិេលើគទព្យេនោះ គតរូវបានចាត់ថ្នា ក់ជាភតិសនយាគបតិបតដាិ។ ការទតូទាត់ភតិសនយាគបតិបតដាិ 

គតរូវបានកត់គតាជាបនទៃថុកកនាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ លតាមមតូលោ្ឋ នេថរេលើរយៈេពលឆនភតិសនយា។

2.14 សំវិធានធន

 សំវធិានធនគតរូវបានកត់គតាេៅេពលផដលធនាគារ មានកាតពវេកិចចាតាម្្តូវចបាប់ ឬកាតពវេកិចចាគបេយល ផដលជាលទ្្ធ លឆនគពរឹតដាិការណ៍ពីអតីតកាល េហើយវាទំន្ 

ជាអាចតគមរូវឱ្យមានការចំណាយធនធានេដើម្បទីតូទាត់កាតពវេកិចចាេនាោះេហើយចំនួនទរឹកគបាក់គតរូវបានប៉ាន់សាមា ន្ួររឱ្យេជឿជាក់បាន។ 

 េៅេពលផដលមានកាតពវេកិចចាសសេដៀ្គានា េគចើន កគមិតឆនលំហតូរេចញេដើម្បទីតូទាត់កាតពវេកិចចាេនាោះ គតរូវបានកំណត់េោយ្ិរតេៅេលើចំណាត់ថ្នា ក់ឆនកាតពវេកិចចាេនាោះ

ទំា្មតូល។ 

 សំវធិានធនគតរូវបានវាស់ផវ្េឡើ្ វញិតាមតឆមប្ចចាថុប្បននា ឆនចំណាយផដលរពំរឹ្ថ្គតរូវទតូទាត់កាតពវេកិចចាេនាោះ េោយេគបើអគតាមថុនប្់ពន្ធ េដើម្បៃី្ថុោះបញ្ចា ំ្ ការវាយ 

តឆមទី្្សារបចចាថុប្បននាឆនតឆមស្ាច់គបាក់្ិរតតាមេពលេវោ និ្ហានិភព័យជាក់ោក់េ្្ស្ៗឆនកាតពវេកិចចាេនាោះ។ ការេកើនេឡើ្ ឆនសំវធិានធនេោយសារេពលេវោ

ផដលបានកន្្ ថ្ុត គតរូវបានកត់គតាជាចំណាយការគបាក់។

2.15 អត្ពបអយាជន៍បុគ្គលិក

 អត្គបេយជន៍បថុ្រ្គលិករយៈេពលខ្ី

 អត្គបេយជន៍បថុ្រ្គលិករយៈេពលខ្ីគតរូវបានកត់គតាប្្គរកនាថុ្ឆ្នា  ំផដលបថុ្រ្គលិកបានបំេពញការងារជតូនធនាគារ។

2.16 ពន្ធពនតាយារអលើពបាក់ចំអណញ និងពន្ធអលើពបាក់ចំអណញក្នថុងឆ្តាំ

 ពន្ធេលើគបាក់ចំេណញកនាថុ្ឆ្នា គំតរូវបាន្រណនាតាមមតូលោ្ឋ នចបាប់សារេពើពន្ធផដលបានអនថុមព័តរចួជាស្ាពរ ឬបានអនថុមព័តរចួមួយផ្នាកធំ ្ិរតគតរឹមកាលបរេិចទ្ 

របាយការណ៍េៅកនាថុ្គបេទសកម្ថុជា ផដលជាកផន្្ ផដលធនាគារ គបតិបត្ិការ និ្បេ ្្កើតចំណតូ លជាប់ពន្ធ។

 ពន្ធពនយារគតរូវបាន្រណនាេោយេគបើវធីិសាសសបំ្ណថុ ល េលើលេមអៀ្បេណ្ាោះអាសននាឆនតឆមេ្យ្របស់គទព្យសកមមា និ្បំណថុ លេៅកនាថុ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

 េធៀបនរឹ្ចំនួនផដលេគបើគបាស់សគមាប់ការ្រណនាពន្ធ។ ពន្ធពនយារគតរូវបានវាស់ផវ្តាមអគតាផដលរពំរឹ្ថ្ និ្គតរូវអនថុវតេ្លើលេមអៀ្បេណ្ាោះអាសននា េៅេពល

ផដលកត់គតាគតលប់ចតូលមកវញិេោយផ្អកតាមពន្ធផដលបានអនថុមព័តរចួជាស្ាពរ ឬបានអនថុមព័តរចួមួយផ្នាកធំ ្ិរតគតរឹមកាលបរេិច្ទរបាយការណ៍។ ពន្ធពនយារ 

 គទព្យសកមមាគតរូវបានេ្រកាត់ក្ជាមួយនរ្ឹ ពន្ធពនយារបំណថុ ល គបសិនេបើធនាគារមានសិទ្ធតិាម្្តូវចបាប់េដើម្បទីតូទាត់បំណថុ លពន្ធ និ្ពន្ធគទព្យសកមមាកនាថ្ុ ឆ្នា  ំេហើយគបសិន 

េបើវាទាក់ទ្នរឹ្ពន្ធេលើគបាក់ចំេណញផដលកំណត់េោយអាជាញា ធរពន្ធោរផតមួយេៅេលើអ ្្គភាពជាប់ពន្ធផតមួយ។ 

 ពន្ធពនយារគទព្យសកមមាគតរូវបានកត់គតា លថុោះគតាផតមានភាពគបាកដថ្ធនាគារនរ្ឹ មានគបាក់ចំេណញជាប់ពន្ធនាេពលអនា្រត សគមាប់យកលេមអៀ្បេណ្ាោះអាសននា 

 មកេគបើគបាស់។ ពន្ធពនយារគទព្យសកមមាគតរូវបានគតរួតពិនិត្យេៅេរៀ្រាល់ការបរេិចទ្របាយការណ៍នីមួយៗ េហើយគតរូវបានកត់គតាបនយ្រហតូតដល់កគមិតមួយផដល

មិនមានភាពគបាកដថ្ នរឹ្មានអតគ្បេយជន៍ពន្ធ រក់ពព័ន្ធនរឹ្គតរូវេកើតេឡើ្ ។
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2. អសចក្តសីអងខេបអំពីអគាលការណ៍គណអនយតាយសំខាន់ៗ (ត)

2.17 ពបតិបត្តកិារភាគីោក់ព័ន្ធ

 ភា្ីរគតរូវបានចាត់ទថុកជាភា្ីររក់ពព័ន្ធ  គបសិនេបើភា្ីរណាមួយមានសមតភ្ាពកនាថុ្ការគ្រប់គ្រ្ភា្ីរមួយេទៀត ឬមានឥទ្ធិពលជាសារវនេ្ៅេលើភា្ីរេ្្ស្េទៀតកនាថុ្

ការេធវេើការសេគមចចិតផ្្នាកហិរញ្ញវត្ថុ និ្គបតិបត្ិការ។

 អនថុេោមតាមចបាប់ស្ពីីធនាគារនិ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ ភា្ីររក់ពព័ន្ធគតរូវបានកំណត់ជាភា្ីរផដលកាន់កាប់េោយផ្ទៃ ល់ ឬេោយគបេយលយ៉្េហាចណាស់ 

10% ឆនេដើមទថុន ឬសិទ្ធិេបាោះេឆ្នា ត និ្រមួបញចាតូ លទំា្បថុ្រ្គលទំា្ឡាយណាផដលបានចតូលរមួកនាថុ្រដ្ឋបាល ទិសេៅ ការគ្រប់គ្រ្ ឬគបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្ 

របស់ធនាគារ។

3. ការប៉ាតាន់ស្តាន និងការវិនិច័្យគណអនយតាយសំខាន់ៗ
ការប៉ាន់សាមា ន ការសនមាត និ្ការវនិិច្ព័យ គតរូវបានវាយតឆមជ្ាបនដាបនាទៃ ប់ផ្អកេៅតាមបទពិេសាធន៍កនាថុ្គគាមថុន និ្ កតាដា  េ្្ស្ៗេទៀត រមួមានការរពំរឹ្ទថុកឆនគពរឹតដាការណ៍នា

េពលអនា្រតផដលេ្រេជឿជាក់ថ្មានភាពសមេហតថ្ុ លេៅតាមកាលៈេទសៈ េ្្ស្ៗ។ ធនាគារេធវេើការប៉ាន់សាមា ន ការសនមាត និ្ការវនិិច្ព័យ េោយ្ិរតេៅេលើអនា្រតកាល។ 

តាមនិយមនព័យលទ្ធ្លឆនការ ប៉ាន់សាមា ន្រណេនយ្យ កគមេសមាើគានា នរឹ្លទ្ធ្លជាក់ផសដ្ា ណាស់។ ការប៉ាន់សាមា ន ការសនមាត និ្ការវនិិច្ព័យ ផដលមានហានិភព័យជា 

សារវនដាបណាដា លឱ្យមាននិយព័តកមមាធំដថុំេៅេលើតឆមេ្យ្ឆនគទព្យសកមមា និ្បំណថុ លកនាថុ្ឆ្នា ំបនាទៃ ប់ គតរូវបានពិភាកសាដតូចខា្េគកាម៖

(ក) ការខាតបង់អលើការថយចុរះតឆមលែឆនឥណទាន និងបុអរពបទាន

 ធនាគារអនថុវតត្ាមការេធវេើចំណាត់ថ្នា ក់ឥណទាន និ្សំវធិានធន ផដលតគមរូវេោយគបកាសរបស់ធនាគារកណ្ាលេលខ ធ7-017-344 គប.ក. ចថុោះឆថងៃទី01 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ017 

 និ្សារាចរផណនំាេលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចថុោះឆថងៃទី16 ផខកថុម្ភៈ ឆ្នា ំ2018 ស្ីពី “ចំណាត់ថ្នា ក់ហានិភព័យឥណទាន និ្សំវធិានធនេលើអថុីមផភរមិន 

សគមាប់ធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ”។ ឥណទាន និ្បថុេរគបទាន ្លិត្លហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ និ្កិចចាសនយាហិរញ្ញវត្ថុេគរៅតារា្តថុល្យការ គតរូវបានផប្ផចក 

ជាគបំាថ្នា ក់ េហើយគតរូវកត់គតាសំវធិានធនអប្បបរមាអាសសព័យេៅតាមចំណាត់ថ្នា ក់របស់វា េោយមិន្ិរតដល់គទព្យសកមមាផដលគតរូវបានោក់ជាវត្ថុបញ្ចា  ំ(េលើកផល្ 

ផតសាច់គបាក់)។ គករុមគបរឹកសាភិបាលេជឿជាក់ថ្ អាយថុកាលឥណទាន (តាមឆថងៃកំណត់) ្ឺរជា មតូលោ្ឋ នេដើម្បកំីណត់ចំណាត់ថ្នា ក់ឥណទាន ្ឺរសមសសបេដើម្បកំីណត់ 

ឱនភាពឆនការខាតប្់េលើការថយចថុោះតឆមឥ្ណទាន និ្បថុេរគបទាន ដតូចបានអនថុវតត្ាមគបកាសេនោះ។

(ខ) ពន្ធ

 ពន្ធគតរូវបាន្រណនាតាមមតូលោ្ឋ នបំណកសសាយបចចាថុប្បននាឆនបទប្បញ្ញតដាពិន្ធោរ ប៉ថុផនដាបទប្បញ្ញតដាទំិា្អស់េនោះមានការផ្្ស់បដាតូរពីមួយគគាេៅមួយគគា េហើយការសេគមច 

ជាចថ្ុ េគកាយេលើចំនួនពន្ធ នរ្ឹ េធវេើេឡើ្ បនាទៃ ប់ពីអធិការកិចចារបស់អាជាញា ធរពន្ធោរ។

 េៅេពលផដលលទ្្ធ លពន្ធចថ្ុ េគកាយ ខថុសគានា ពីចំនួនផដលបានកត់គតាពីដំបត្ូ  េនាោះភាពលេមអៀ្េនោះនរ្ឹ េធវេើឱ្យប៉ោះរល់ដល់សំវធិានធនេលើគបាក់ពន្ធពនយារេៅកនាថ្ុ  

ការយិបរេិចទ្ផដលការកំណត់ពន្ធបានេធវេើេឡើ្ ។
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4. សមតុលតាយអៅធនាគារកណ្ាតាល

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

្រណនីចរន្ 121,611,232 490,944,544 81,790,980 330,190,186

្រណនីផ្ត់ទាត់ 1,450,644 5,856,250 597,199 2,410,892

ទថុនបគមរុ្កាតពវេកិចចា (ក) 64,413,580 260,037,622 54,353,580 219,425,403

គបាក់តម្កល់ធានាេលើេដើមទថុន (ខ) 7,100,000 28,662,700 6,700,000 27,047,900

មតូលបគតអាចជួញដតូរបាន (្រ) 38,363,722 154,874,346 3,049,542 12,311,001

232,939,178 940,375,462 146,491,301 591,385,382

(ក) ទុនបពមុងកាតពវកិច្ច

 ទថុនបគមរុ្កាតពវេកិចចា្ឺរជាទថុនបគមរុ្អប្បបរមា ផដលគតរូវបាន្រណនាតាមអគតា8% (2016 ៖ 8%) ឆនគបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជនជាគបាក់េរៀល  និ្12.50%  (2016 ៖ 

12.50%)  ឆនគបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជនជារតូបិយបព័ណ្ណេ្្ស្ៗ។ បផនម្ទថុនបគមរុ្កាតពវេកិចចា 4.50% (2016 ៖ 4.50%) ឆនគបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជនជារតូបិយបព័ណ្ណេ្្ស្ៗក្

េៅពីគបាក់េរៀល ទទួលបានការគបាក់ េហើយទថុនបគមរុ្កាតពវេកិចចា 8%េទៀត និ្ទថុនបគមរុ្កាតពវេកិចចាជាគបាក់េរៀល និ្រតូបិបព័ណ្ណេ្្ស្ៗ ពថុមំានការគបាក់េទ។

(ខ) ពបាក់តម្កល់ធានាអលើអដើមទុន

 េយ្តាមគបកាសេលខ ធ7-01-136គប.ក. ចថុោះឆថងៃទី15 ផខតថុោ ឆ្នា ំ2001 េចញេោយធនាគារកណ្ាល ស្ីពីគបាក់តម្កល់ធានាេលើេដើមទថុន តគមរូវឱ្យធនាគារ 

និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ តម្កល់គបាក់ចំនួន 10% ឆនេដើមទថុនចថុោះបញជា េីៅធនាគារកណ្ាល។ គបាក់តម្កល់េនោះនរ្ឹ គតរូវប្វេលិជតូនធនាគារវញិ េៅេពលធនាគារសមាព័គ្រចិត្ 

បញចា ប់គបតិបត្កិារអាជីវកមមារបស់ខ្នួេៅកនាថ្ុ គបេទសកម្ថុជា េហើយគបាក់តម្កល់េនោះមិនសគមាប់េគបើកនាថ្ុ គបតិបត្កិារគបចំាឆថងៃរបស់ធនាគារេទ។

(គ) មូលបពតអាចជួញដូរបាន (NCDs)
 មតូលបគតេនោះ អាចជួញដតូរបាន រវា្ធនាគារ និ្ធនាគារេ្្ស្ៗ។  NCDs  ជាគបាក់េរៀល  មានកាលកំណត់ពី គបំាពីរឆថងៃេៅមួយឆ្នា ំ េោយមានអគតាការ 

គបាក់ចាប់ពី 1.22% េៅ 2.75% កនាថុ្មួយឆ្នា ំ និ្មតូលបគតជាគបាក់ដថុោ្រអាេមរកិ អាចមានកាលកំណត់ពីគបំាពីរឆថងៃេៅមួយឆ្នា ំ ជាមួយនរឹ្អគតាការគបាក់ 

ចាប់ពី 0.73% េៅ 1.29%។ មតូលបគតអាចជួញដតូរបាន អាចគតរូវបានេគបើសគមាប់កិចចាសនយាទិញយកវញិ និ្អាចោក់ជាគទព្យបញ្ចា ំេៅកនាថុ្ទី្សារ អន្រធនាគារ។

 មតូលបគតអាចជួញដតូរបានរបស់ធនាគារផដលមានចំនួនទរឹកគបាក់  13,409,515 ដថុោ្រអាេមរកិ (ឆ្នា ំ2016៖3,049,542 ដថុោ្រអាេមរកិ) គតរូវបានោក់ជាគទព្យ 

បញ្ចា ំសគមាប់រយៈេពលបីផខ សគមាប់សម្បទានវបិារតូបន៍របស់ខ្ួន េៅធនាគារកណ្ាល។ ្ិរតគតរឹមឆថងៃ ទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា ំ2017 ធនាគារមិនទាន់បានេគបើគបាស់ 

សម្បទានវបិារតូបន៍េៅេឡើយ។
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្ញវត
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4. សមតុលតាយអៅធនាគារកណ្ាតាល (ត)

(ឃ) អពតាការពបាក់

 ្រណនីចរន ្និ្្រណនីផ្ត់ទាត់ ្ឺរជា្រណនីផដលមិនមានការគបាក់។ គបាក់តម្កល់ធានាេលើេដើមទថុន ទថុនបគមរុ្កាតពវេកិចចា និ្មតូលបគតអាចជួញដតូរបាន បានអគតា 

ការគបាក់គបចំាឆ្នា ដំតូចខា្េគកាម៖

2017 2016

គបាក់តម្កល់ធានាេលើេដើមទថុន 0.32% 0.22%

ទថុនបគមរុ្កាតពវេកិចចា ( អគតាការគបាក់ 1/3) 0.38% - 0.61% 0.21% - 0.38%

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន 0.85% - 1.50% 0.54% - 0.98%

5. សមតុលតាយ និងការដក់ពបាក់អៅធនាគារ និងពគទឹរះស្តានហិរញ្ញវត្ថុអផតាសងៗ

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

្រណនីចរន្ (្រណនីមិនមានការគបាក់) 4,646,398 18,757,509 27,751,265 112,031,857

្រណនីគបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់ (*) 64,000,000 258,368,000 88,000,000 355,256,000

68,646,398 277,125,509 115,751,265 467,287,857

 

 (*) រាល់្រណនីគបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់ទំា្អស់ មានកាលកំណត់រយៈេពលមួយឆ្នា  ំនិ្ទទួលបានការគបាក់ ដតូចខា្េគកាម៖

2017 2016

្រណនីគបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់ 2.30% - 5.20% 1.10% - 5.20%
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6. ឥណទាន និងបុអរពបទានអតិថិជន

(ក) វិភាគតាមពបអភទឥណទាននិងបុអរពបទាន
 

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ឥណទានមានកាលកំណត់ 288,921,832 1,166,377,435 265,441,192 1,071,586,092

ឥណទានទិញ ទ្ៃោះ 42,202,474 170,371,387 29,223,480 117,975,189

ឥណទានវបិារតូបន៍ 70,495,543 284,590,507 59,965,411 242,080,364

ឥណទានទិញ ទ្ៃោះរបស់បថុ្រ្គលិក 3,824,279 15,438,614 3,068,612 12,387,986

សកខេីបគតឥណទានជំេនឿទថុកចិត្ 999,585 4,035,325 166,101 670,550

ឥណទានទិញយនយនរ្បស់បថុ្រ្គលិក 182,808 737,996 199,134 803,904

ឥណទានទិញយនយន្ 3,699 14,933 24,532 99,036

ឥណទាននិ្បថុេរគបទានអតិថិជនដថុល 406,630,220 1,641,566,197 358,088,462 1,445,603,121

សំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់៖

សំវធិានធនជាក់ោក់ (9,834,986) (39,703,838) (7,065,485) (28,523,363)

សំវធិានធនទតូេៅ (3,874,649) (15,641,957) (3,447,304) (13,916,766)

(13,709,635) (55,345,795) (10,512,789) (42,440,129)

ឥណទាននិងបុអរពបទានអតិថិជនសុទ្ធ  392,920,585  1,586,220,402 347,575,673 1,403,162,992

(ខ) សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

សំវធិានធនេដើមឆ្នា ំ  10,512,789  42,440,129  5,433,980  22,007,619 

សំវធិានធនកនាថុ្ឆ្នា ំ  3,196,846  12,905,666 5,078,809 20,503,152

លេមអៀ្ពីការប្តូររតូបិយបព័ណ្ណ  - - - (70,642)

សំវិធានធនចុងឆ្តាំ  13,709,635  55,345,795 10,512,789 42,440,129

ធនាគារកណ្ាល  បានេចញគបកាសេលខ  ធ7-017-344គប.ក ចថុោះឆថងៃទី01 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ017 និ្សារាចរផណនំាេលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចថុោះឆថងៃទី16 ផខកថុម្ភៈ ឆ្នា ំ2018   

ស្ីពី “ចំណាត់ថ្នា ក់  ហានិភព័យឥណទាន និ្សំវធិានធនេលើអថុីមផភរមិន សគមាប់ធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ” ដតូចផដលបានបងាហា ញេៅកំណត់សមា្គ ល់ 

2.8។ ការផ្្ស់ប្តូរការប៉ាន់សាមា នេលើសំវធិានធនកនាថុ្អំឡថ្ុ ឆ្នា ្ឺំរអនថុវតេ្ៅតាមតគមរូវការឆនគបកាសរបស់ធនាគារកណ្ាល ដតូចេនោះ្លប៉ោះរល់ពីការផ្្ស់ប្តូរេនោះ 

គតរូវអនថុវត្េៅមថុខ។ គបសិនេបើសំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់មិនគតរូវបានផ្្ស់ប្តូរតាមគបកាសថមាីេនោះេទ េនាោះចំនួនបនទៃថុកសំវធិានធនកនាថុ្ឆ្នា ំរបស់ធនាគារ ្ួររផត 

គតរូវថយចថុោះចំនួន 1.269.014 ដថុោ្រអាេមរកិ។
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6. ឥណទាន និងបុអរពបទានអតិថិជន (ត)

(គ) វិភាគតាមកាលផុតកំណត់
2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

មិនតិចជា្1ឆ្នា ំ 72,005,454 290,686,018  57,297,647  231,310,601 

េលើសពី1ឆ្នា  ំមិនតិចជា្5ឆ្នា ំ 66,154,573 267,066,011  51,633,775  208,445,550 

េលើសពី5ឆ្នា  ំមិនតិចជា្10ឆ្នា ំ 224,523,098 906,399,747  198,334,964  800,678,250 

េលើសពី10ឆ្នា ំ 43,947,095 177,414,421  50,822,076  205,168,720 

406,630,220 1,641,566,197 358,088,462 1,445,603,121

(ឃ) វិភាគតាមដំអណើរការឥណទាន
2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ឥណទានធមមាតា

មានការធានា 387,446,382 1,564,121,044 344,711,945 1,391,602,122

មិនមានការធានា 18,502 74,693 18,445 74,462

ឥណទានឃំ្្េមើល   

មានការធានា  2,820,371  11,385,838 4,522,303 18,256,537

ឥណទានេគកាមស្្ ់ោរ   

មានការធានា   7,348,706   29,666,724 1,909,721 7,709,544

ឥណទានស្្សព័យ

មានការធានា   1,431,250  5,777,956 756,352 3,053,393

ឥណទានខាតប្់

មានការធានា  7,565,009  30,539,942 6,169,696 24,907,063

406,630,220 1,641,566,197 358,088,462 1,445,603,121

(ង) វិភាគតាមពបអភទឥណទាននិងបុអរពបទាន
2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ហានិភព័យធំ 48,879,176 197,325,233 38,658,372 156,063,848

ហានិភព័យតតូច 357,751,044 1,444,240,964 319,430,090 1,289,539,273

406,630,220 1,641,566,197 358,088,462 1,445,603,121
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

6. ឥណទាន និងបុអរពបទានអតិថិជន (ត)

(ច) អពតាការពបាក់

 ឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជន  ទទួលបានអគតាការគបាក់គបចំាឆ្នា  ំដតូចខា្េគកាម៖

2017 2016

ឥណទានមានកាលកំណត់ 8.00% - 13.00% 7.50% - 15.25%

ឥណទានវបិារតូបន៍ 7.00% - 13.00% 8.00% - 12.50%

7. ពទពតាយសកម្មអផតាសងៗ

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ការគបាក់ដថុលគតរូវទទួល 7,493,584 30,251,599 4,364,456 17,619,309

ដក៖ ការគបាក់គតរូវព្ួយរ (5,622,517) (22,698,101) (2,491,243) (10,057,148)

ការគបាក់សថុទ្ធគតរូវទទួល 1,871,067 7,553,498 1,873,213 7,562,161

គបាក់សំណ្គតរូវទទួល 394,324 1,591,886 140,452 567,005

គបាក់កក់ 392,276 1,583,618 396,711 1,601,522

ការប្់មថុន 205,404 829,216 130,099 525,210

ការ្្គត់្្្គ ់េ្្ស្ៗ 105,584 426,243 108,248 436,997

គករុមហ៊ថុនរក់ពព័ន្ធជំរក់ (កំណត់សមា្គ ល់ 24 (្រ)) 64,017 258,437 53,000 213,960

េ្្ស្ៗ 176,043 710,684 229,394 926,064

3,208,715 12,953,582 2,931,117 11,832,919

រាល់គទព្យសកមមាេ្្ស្ៗទំា្អស់  គតរូវបានរពំរឹ្ថ្នរឹ្អាចយកគតឡប់មកវញិកនាថុ្រយៈេពលមួយឆ្នា ំ ពីកាលបរេិច្ទតារា្តថុល្យការ េលើកផល្ផតគបាក់បេញ្ញើផដលស្

វញិចំនួន 380.321ដថុោ្រអាេមរកិ (2016៖ 374.473ដថុោ្រអាេមរកិ) ទាក់ទ្នរឹ្ការជួលការយិលព័យ និ្ទតូរម៉ាសថុីនដកគបាក់េោយសវេព័យគបវត្ិ (ATM)។ 
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8. ពទពតាយសកម្មអរូបី

ពព័ត៌មានលមអិតអំពីគទព្យសកមមាអរតូបី ផដលរមួមានអាជាញា បព័ណ្ណកមមាវធីិកថុំព្យតូទព័រ មានដតូចខា្េគកាម៖

កម្មវិធីកុំពតាយនូទ័រ សរុប

ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក

ឆថលែអដើម

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ017 1,245,494 1,245,494

បផនម្ 489,616 489,616

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ017 1,735,110 1,735,110

រំលស់បង្គរ

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ017 950,186 950,186

រលំស់ 118,044 118,044

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ017 1,068,230 1,068,230

តឆមលែចុរះបញី្សុទ្ធ 666,880 666,880

សមមតូលនរឹ្រន់េរៀល 2,692,195 2,692,195

ឆថលែអដើម

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ016 1,199,559 1,199,559

បផនម្ 45,935 45,935

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ016 1,245,494 1,245,494

រំលស់បង្គរ

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ016 846,409 846,409

រលំស់ 103,777 103,777

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ016 950,186 950,186

តឆមលែចុរះបញី្សុទ្ធ 295,308 295,308

សមមតូលនរឹ្រន់េរៀល 1,192,158 1,192,158
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សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

9. ពទពតាយសមតាបត្ត ិនិងបរិក្ាតារ

ពព័ត៌មានលមអតិអំពីគទព្យសម្បត្និិ្បរកិាខេ រ មានដតូចខា្េគកាម៖

ការផកលម្អ 
ពទពតាយជួល

បរិក្ាតារ
ការិយាល័យ

សង្ាតារិម និង 
បរិក្ាតារបំោក់

បរិក្ាតារ 
កំុពតាយនូទ័រ

 
យានយន្ត

ការងារកំពុង 
ដំអណើរការ សរុប

ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក

ឆថលែអដើម

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ017 3,373,667 2,238,015 520,992 1,313,873 548,060 - 7,994,607

ការទិញ 45,283 111,815 2,780 9,636 53,691 548,099 771,304

ការលក់េចញ (1,659) - - - (5,530) - (7,189)

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ017 3,417,291 2,349,830 523,772 1,323,509 596,221 548,099 8,758,722

រំលស់បង្គរ

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ017 1,816,989 1,588,275 277,614 1,055,231 301,481 - 5,039,590

រលំស់ 342,443 222,045 69,844 164,454 97,476 - 896,262

ការលក់េចញ - - - - (3,638) - (3,638)

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ017 2,159,432 1,810,320 347,458 1,219,685 395,319 - 5,932,214

តឆមលែចុរះបញី្សុទ្ធ 1,257,859 539,510 176,314 103,824 200,902 548,099 2,826,508

សមមតូលនរឹ្រន់េរៀល 5,077,977 2,178,002 711,780 419,137 811,041 2,212,676 11,410,613
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9. ពទពតាយសមតាបត្ត ិនិងបរិក្ាតារ (ត)

ការផកលម្អ 
ពទពតាយជួល

បរិក្ាតារ
ការិយាល័យ

សង្ាតារិម និង 
បរិក្ាតារបំោក់

បរិក្ាតារ 
កំុពតាយនូទ័រ

 
យានយន្ត

ការងារកំពុង 
ដំអណើរការ សរុប

ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក

ឆថលែអដើម

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 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

ការលក់េចញ - - - - (36,200) - (36,200)

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ016 3,373,667 2,238,015 520,992 1,313,873 548,060 - 7,994,607

-

រំលស់បង្គរ -

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 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

ការលក់េចញ - - - - (28,364) - (28,364)

្ិរតគតរឹមឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ016 1,816,989 1,588,275 277,614 1,055,231 301,481 - 5,039,590

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

សមមតូលនរឹ្រន់េរៀល 6,284,309 2,623,000 982,517 1,044,138 995,440 - 11,929,404
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10. ពបាក់បអញ្ញើរបស់ធនាគារ និងពគទឹរះស្តានហិរញ្ញវត្ថុអផតាសងៗ

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

្រណនីចរន្ 9,679,448 39,075,932 2,628,331 10,610,572

្រណនីគបាក់សន្សំ 1,244,379 5,023,558 712,903 2,877,990

្រណនីគបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់ 119,000,000 480,403,000 228,026,250 920,541,971

129,923,827 524,502,490 231,367,484 934,030,533

្ិរតគតរឹមកាលបរេិច្ទតារា្តថុល្យការ គបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ ទទួលបានអគតាការគបាក់ដតូចខា្េគកាម េោយផ្អកេៅេលើលកខេខណ្ 

និ្គបេភទរតូបិយបព័ណ្ណ។ ្រណនីគបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់ មានរយៈេពលមួយឆ្នា ។ំ

2017 2016

្រណនីចរន្ 2.10% គាមា ន

្រណនីគបាក់សន្សំ 1.00% គាមា ន

្រណនីគបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់ 1.30% - 2.75% 1.10% - 2.75%

11. ពបាក់បអញ្ញើរបស់អតិថិជន

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

្រណនីចរន្ 180,370,858 728,157,154 53,777,712 217,100,623

្រណនីសន្ំស 48,863,094 197,260,310 37,661,329 152,038,785

្រណនីគបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់ 240,913,677 972,568,514 205,832,479 830,945,718

470,147,629 1,897,985,978 297,271,520 1,200,085,126

្ិរតគតរឹមកាលបរេិច្ទតារា្តថុល្យការ គបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ ទទួលបានអគតាការគបាក់ដតូចខា្េគកាម េោយផ្អកេៅេលើលកខេខណ្ 

និ្គបេភទរតូបិយបព័ណ្ណ។ រាល់គបាក់បេញ្ញើទំា្អស់ មានអាយថុកាលមួយឆ្នា ំេលើកផល្ផតគបាក់បេញ្ញើចំនួន 1,212,191ដថុោ្រអាេមរកិ (2016៖ 22,963,381ដថុោ្រអាេមរកិ) 

ផដលមានកាលកំណត់េលើសពីមួយឆ្នា ។ំ

2017 2016

្រណនីចរន្ 0.00% - 2.08% 0.00% - 2.08%

្រណនីសន្សំ 1.00% - 1.25% 1.25%

្រណនីគបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់ 2.00% - 6.50% 2.00% - 5.75%
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12. បំណុលអផតាសងៗ

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ការគបាក់គតរូវប្់  6,595,714  26,626,897 4,381,846 17,689,512

គបាក់រងាវេ ន់ប្្គរ  891,000  3,596,967 792,000 3,197,304

មតូលប្បទានបគតសគមាប់ផ្ត់ទាត់  1,450,644  5,856,250 597,199 2,410,892

ពន្ធកាត់ទថុកគតរូវប្់  112,028  452,257 112,883 455,709

្រណនីអនាក្្គត់្្្គ ់  257,701  1,040,339 106,695 430,728

ពន្ធេលើគបាក់េបៀវត្សរគ៍តរូវប្់  18,464  74,539 21,370 86,271

េ្្ស្ៗ (*)  604,108  2,438,784 2,186,452 8,826,706

 9,929,659  40,086,033 8,198,445 33,097,122

(*)  រមួបញចាតូ លកនាថ្ុ បំណថុ លេ្្ស្  ៗ ទរឹកគបាក់ចំនួន ៤៤០,៥៤៤ដថុោ្រអាេមរកិ (2016៖ 1,057,373ដថុោ្រអាេមរកិ) ្ឺរជាការេ្ទៃរគបាក់ពីេគរៅគបេទស ផដលនរ្ឹ គតរូវោក់ចតូល្រណនី 

គបាក់បេញ្ញើអតិថិជនជាក់ោក់។

រាល់បំណថុ លខា្េលើទំា្អស់ គតរូវបានរពំរ្ឹ ថ្នរ្ឹ គតរូវទតូទាត់កនាថ្ុ រយៈេពលមួយឆ្នា  ំបនាទៃ ប់ពីកាលបរេិចទ្តារា្តថុល្យការ។

13. អដើមទុន

2017 2016

ភាគហុ៊ន
(‘000) ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ភាគហុ៊ន

(‘000) ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

សមតថុល្យេដើមគគា 67,000 67,000,000 270,479,000 67,000 67,000,000 271,350,000

ការបផនម្េដើមទថុន 4,000 4,000,000 16,148,000 - - -

លេមអៀ្ពីការប្តូររតូបិយបព័ណ្ណ - - - - - (871,000)

សមតថុល្យចថុ្គគា 71,000 71,000,000 286,627,000 67,000 67,000,000 270,479,000

កនាថ្ុ អំឡថ្ុ ឆ្នា  ំភា្រហ៊ថុនិកបានអនថុមព័ត និ្បផនម្េដើមទថុនមានចំនួន 4ោនដថុោ្រអាេមរកិ (4ោនភា្រហ៊ថុន) ផដលមានតឆមច្ារកិ 1ដថុោ្រអាេមរកិកនាថ្ុ មួយភា្រហ៊ថុន។ ការបផនម្ 

េដើមទថុនេនោះ គតរូវបានប្់រចួេហើយកនាថ្ុ ឆ្នា ។ំ ធនាគារកណា្ក ល បានអនថុមព័តការបផនម្េដើមទថុន េៅឆថងៃទី30 ផខមីនា ឆ្នា 2ំ017។ ធនាគារកំពថ្ុ ផតស្តិកនាថ្ុ ដំេណើ រការឆនការផកសគមរួល

លកខេន្កិៈរបស់ខ្នួេៅគកសួ្រណិជជាកមមា។
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14. ចំណូលការពបាក់

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ចំណតូ លការគបាក់មកពី៖

ឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជន 32,529,668 131,322,270 30,382,849 122,655,561

សមតថុល្យេៅធនាគារកណ្ាល 309,000 1,247,433 66,898 270,068

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារ និ្
     គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ 2,078,226 8,389,798 2,290,414 9,246,401

34,916,894 140,959,501 32,740,161 132,172,030

15. ចំណាយការពបាក់

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ចំណាយការគបាក់េៅេលើ៖

្រណនីគបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់ 14,529,779 58,656,718 14,060,003 56,760,232

្រណនីសន្ំស 483,844 1,953,278 363,806 1,468,685

្រណនីចរន្ 1,564,478 6,315,798 125,134 505,166

16,578,101 66,925,794 14,548,943 58,734,083

16. ចំណូលឆថលែឈ្ននួល និងកឆពមអជើងស

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

កឆគមដំេណើ រការឥណទាន  1,423,954  5,748,502 1,157,790 4,673,998

កឆគមពីការស្ឥណទានមថុនកាលកំណត់  979,966  3,956,123  572,961  2,313,044 

កឆគមេជើ្សា  338,914  1,368,196 426,840 1,723,153

កឆគម្ល់្កិចចាសនយាឥណទាន  220,869  891,648 186,539 753,058

េ្្ស្ៗ  386,843  1,561,685  216,872  875,512 

 3,350,546  13,526,154 2,561,002 10,338,765
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17. ចំណាយបុគ្គលិក

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

គបាក់េបៀវត្សរ ៍និ្គបាក់ឈនាួល
2,599,060 10,492,406 2,566,632 10,361,493

គបាក់រងាវេ ន់ និ្គបាក់េលើកទរឹកចិត្ 647,060 2,612,181 553,880 2,236,014

អត្គបេយជន៍រយៈេពលខី្េ្្ស្ៗ 438,325 1,769,518 255,708 1,032,293

3,684,445 14,874,105 3,376,220 13,629,800

18. ចំណាយរំលស់ពទពតាយសមតាបត្ត ិនិងបរិក្ាតារ និងរំលស់ពទពតាយសកម្មអរូបី

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

រលំស់គទព្យសម្បតិ្ និ្បរកិាខេ រ (កំណត់សមា្គ ល់ 9)  896,262  3,618,209 931,432 3,760,191

រលំស់គទព្យសកមមាអរតូបី (កំណត់សមា្គ ល់ 8)  118,044  476,544 103,777 418,948

 1,014,306  4,094,753 1,035,209 4,179,139
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19. ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយពបតិបត្តកិារ

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ការជួលការយិលព័យ  646,308  2,609,145 618,632 2,497,417

ការជួសជថុល និ្ការផថទំា  365,656  1,476,153 337,778 1,363,610

ការេបាោះពថុម ្ទី្សារ និ្ការ្្សពវ្េ សាយ  278,478  1,124,216 319,090 1,288,166

កឆគមអាជាញា បព័ណ្ណ  269,018  1,086,026 260,459 1,051,473

សន្ិសថុខ  252,563  1,019,597 224,612 906,759

ទរឹក-េភ្ើ្  216,500  874,011 222,071 896,501

ប៉ាត្់ និ្ពន្ធអាករេ្្ស្ៗ  168,908  681,882 85,017 343,214

ធានារ៉ាប់រ្  153,295  618,852 146,363 590,867

យនយន ្និ្ចំណាយដំេណើ រការយនយន្  100,491  405,682 89,852 362,733

ការទំនាក់ទំន្  95,661  386,183  98,056  395,852 

ការអភិវឌ្ឍអាជីវកមមា  92,142  371,977 120,773 487,561

សមា្ភ រការយិលព័យ និ្ការេបាោះពថុមេ្្្ស្ៗ  82,654  333,674 135,731 547,946

កឆគមេសវាធនាគារ  65,747  265,421 30,221 122,002

កឆគមរបស់គករុមគបរឹកសាភិបាល  56,362  227,533 78,200 315,693

កឆគមវជិាជា ជីវៈ និ្ចំណាយរក់ពព័ន្ធេ្្ស្ៗ  48,465  195,653 68,870 278,028

ការ្្គត់្្្គ ់េ្្ស្ៗ  21,877  88,317 16,356 66,029

សមា្ភ រសគមាប់សកមមាភាពធនាគារ  6,564  26,499 42,053 169,768

ចំណាយេ្្ស្ៗ  92,666  374,094 118,286 477,521

 3,013,355  12,164,915 3,012,420 12,161,140
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20. ពន្ធ

(ក) ពន្ធពនតាយារពទពតាយសកម្ម

ពន្ធពនយារគទព្យសកមមា និ្បំណថុ លពន្ធពនយារគតរូវបានវភិា្រដតូចខា្េគកាម៖

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ពន្ធពនយារគទព្យសកមមា 794,476 3,207,299 716,595 2,892,894

បំណថុ លពន្ធពនយារ (20,580) (83,081) (78,705) (317,732)

ពន្ធពនតាយារពទពតាយសកម្ម - សុទ្ធ 773,896 3,124,218 637,890 2,575,162

បផគមបគមរួលពន្ធពនយារគទព្យសកមមាសថុទ្ធ មានដតូចខា្េគកាម៖

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

សមតថុល្យេដើមឆ្នា ំ 637,890 2,575,162 151,520 613,656

បនទៃថុកេៅកនាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល 136,006 549,056 486,370 1,963,476

លេមអៀ្ពីការប្តូររតូបិយបព័ណ្ណ - - - (1,970)

សមតុលតាយចុងឆ្តាំ 773,896 3,124,218 637,890 2,575,162

ពន្ធពនតាយារពទពតាយសកម្ម ៖

សំវិធានធន
ឥណទានបាត់បង់

ដុោ្តារអាអមរិក

នាឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ016         272,337 

បនទៃថុកេៅកនាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល          444,258 

នាឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ016         716,595 

សមមតូលជារន់េរៀល      2,892,894 

នាឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ017         716,595 

បនទៃថុកេៅកនាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល          77,881 

នាឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ017         794,476 

សមមតូលជារន់េរៀល      3,207,299 
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សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

20. ពន្ធ (ត)

(ក) ពន្ធពនតាយារពទពតាយសកម្ម (ត)

បំណថុ លពន្ធពនយារ ៖

 

រំលស់ពអនលែឿន
ពទពតាយសកម្មរូបី

និង អរូបី

ដុោ្តារអាអមរិក

នាឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ016 (120,817)

បនទៃថុកេៅកនាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល 42,112 

នាឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ016 (78,705)

សមមតូលជារន់េរៀល        (317,732)

នាឆថងៃទី01 ផខមករា ឆ្នា 2ំ017 (78,705)

បនទៃថុកេៅកនាថុ្របាយការណ៍លទ្្ធ ល 58,125 

នាឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា 2ំ017 (20,580)

សមមតូលជារន់េរៀល (83,081)

(ខ) បំណុលពន្ធអលើពបាក់ចំអណញក្នថុងពគា

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

សមតថុល្យេដើមឆ្នា ំ 1,610,398 6,501,177 1,722,942 6,977,915

បនទៃថុកកនាថុ្ឆ្នា ំ 2,278,188 9,197,045 2,213,981 8,937,841

និយព័តកមមាពន្ធកនាថុ្ឆ្នា មំថុន 16,818 67,894 - -

ពន្ធេលើគបាក់ចំេណញបានប្់ (1,975,240) (7,974,044) (2,326,525) (9,392,181)

លេមអៀ្ពីការប្តូររតូបិយបព័ណ្ណ - - - (22,398)

សមតុលតាយចុងឆ្តាំ 1,930,164 7,792,072 1,610,398 6,501,177
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20. ពន្ធ (ត)

(គ) ចំណាយពន្ធអលើពបាក់ចំអណញ

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ពន្ធកនាថុ្ឆ្នា ៖ំ

    ចរនព្ន្ធកនាថុ្ឆ្នា ំ      2,278,188        9,197,045 2,213,981 8,937,841

    និយព័តកមមាពន្ធកនាថុ្ឆ្នា មំថុន 16,818 67,894 - -

ពន្ធពនយារេលើគបាក់ចំេណញ (136,006) (549,056) (486,370) (1,963,476)

     2,159,000        8,715,883 1,727,611 6,974,365

ការេ្ទៃៀ្ផ្ទៃ ត់រវា្ពន្ធេលើគបាក់ចំេណញ និ្្រណេនយ្យចំេណញ៖

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ចំេណញមថុនប្់ពន្ធេលើគបាក់ចំេណញ    10,744,609 43,375,987 8,425,018 34,011,797

ពន្ធ្រណនាតាមអគតា 20%      2,148,922 8,675,198 1;685,004 6,802,361

្លប៉ោះរល់ពន្ធ ទាក់ទិននរឹ្៖

    គបាក់ចំណតូ លមិនជាប់ពន្ធ 43,406        175,230  42,607 172,004

    និយព័តកមមាពន្ធកនាថុ្ឆ្នា មំថុន      (50,146)        (202,439) - -

ចំណាយពន្ធេលើគបាក់ចំេណញ 16,818         67,894  - -

    2,159,000        8,715,883  1,727,611 6,974,365

អនថុេោមតាមចបាប់សារេពើពន្ធកម្ថុជា ធនាគារមានកាតពវេកិចចាប្់ពន្ធេលើគបាក់ចំេណញ 20%។
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សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017
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21. សច់ពបាក់បានពីពបតិបត្តកិារ

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ចំេណញមថុនប្់ពន្ធ 10,744,609 43,375,987 8,425,018 34,011,797

និយព័តកមមា៖

រលំស់គទព្យសម្បតិ្ និ្បរកិាខេ រ និ្រលំស់គទព្យសកមមាអរតូបី
    (កំណត់សមា្គ ល់18) 1,014,306 4,094,753 1,035,209 4,179,139

សំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់
    (កំណត់សមា្គ ល់ 6(ខ)) 3,196,846 12,905,666 5,078,809 20,503,152

 សំវធិានធនកិចចាសនយាេគរៅតារា្តថុល្យការ 275,770 1,113,283 - -

ចំេណញពីការលក់គទព្យសម្បតិ្ និ្បរកិាខេ រ (4,458) (17,997) (6,964) (28,114)

ចំណតូ លការគបាក់សថុទ្ធ (18,338,793) (74,033,707) (18,191,218) (73,437,947)

ខាតគបតិបត្ិការមថុនបផគមបគមរួលេដើមទថុនប វ្េិល (3,111,720) (12,562,015) (3,659,146) (14,771,973)

បផគមបគមរួលេដើមទថុនប វ្េិល

សមតថុល្យេៅធនាគារកណ្ាល (10,060,000) (40,612,220) (5,568,593) (22,480,410)

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារនិ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ 9,000,000 36,333,000 (16,000,000) (64,592,000)

ឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជន (48,541,758) (195,963,077) (14,031,897) (56,646,768)

គទព្យសកមមាេ្្ស្ៗ (279,744) (1,129,326) (356,284) (1,438,319)

គបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ (101,443,657) (409,528,042) (31,171,843) (125,840,730)

គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន 172,876,109 697,900,852 81,072,015 327,287,725

បំណថុ លេ្្ស្ៗ (482,654) (1,948,473) 1,771,230 7,150,456

សច់ពបាក់បានពីពបតិបត្តកិារ 17,956,576 72,490,699 12,055,482 48,667,981
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22. សច់ពបាក់ និងសច់ពបាក់សមមូល

សគមាប់េគាលបំណ្ឆនរបាយការណ៍លំហតូរសាច់គបាក់ សាច់គបាក់ និ្សាច់គបាក់សមមតូល រមួមាន៖

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

សាច់គបាក់កនាថុ្ឆដ 7,257,167 29,297,183 6,256,945 25,259,287

សមតថុល្យេៅធនាគារកណ្ាល ៖

     ្រណនីចរន្ 121,611,232 490,944,544 81,790,980 330,190,186

     ្រណនីផ្ត់ទាត់  1,450,644  5,856,250 597,199 2,410,892

មតូលបគតផដលអាចជួញដតូរបាន (កាលកំណត់បីផខ ឬតិចជា្) 38,363,722 154,874,346 3,049,542 12,311,001

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារ និ្ គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ

    ្រណនីចរន្ 4,646,398 18,757,509 27,751,265 112,031,857

    ្រណនីគបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់ (កាលកំណត់បីផខ ឬតិចជា្) 31,000,000 125,147,000 46,000,000 185,702,000

 204,329,163  824,876,832 165,445,931 667,905,223

23. កិច្ចសនតាយា និងយថភាព

(ក) កិច្ចសនតាយាឥណទាន លិខិតធានាធនាគារ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុអផតាសងៗ

 ធនាគារមានចំនួនទរឹកគបាក់កនាថ្ុ កិចចាសនយាឆនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុេគរៅតារា្តថុល្យការរបស់ធនាគារ ផដលគតរូវពនយារ ឥណទានជតូនអតិថិជន លិខិតធានាធនាគារ និ្ 

កញចា ប់ឥណទានេ្្ស្ៗដតូចខា្េគកាម៖

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ចំផណកឥណទានវបិារតូបន៍ផដលមិនបានេគបើគបាស់      25,537,115  103,093,333 25,106,102 101,353,334

លិខិតឥណទាន  -  - 1,052,755 4,249,972

លិខិតធានាេ្្ស្ៗ  7,035,667  28,402,988 5,569,512 22,484,120

 32,572,782  131,496,321 31,728,369 128,087,426

 េៅឆថងៃទី31 ផខធនាតូ ឆ្នា ំ2017 ធនាគារបានេធើវេសំវធិានធនចំនួន 275,770 ដថុោ្រអាេមរកិ សគមាប់កិចចាសនយាហិរញ្ញវត្ថុេគរៅតារា្តថុល្យការ ផដលបានអនថុវត្ 

តាមគបកាសរបស់ធនាគារកណ្ាល េលខ ធ7-017-344គប.ក និ្ និ្សារាចរផណនំាេលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ស្ីពី “ចំណាត់ថ្នា ក់ហានិភព័យឥណទាន 

និ្សំវធិានធនេលើអថុមីផភរមិន សគមាប់ធនាគារ” ដតូចផដលបានេរៀបរាប់េៅកំណត់សមា្គ ល់ 2.6។
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23. កិច្ចសនតាយា និងយថភាព (ត)

(ខ) កិច្ចសនតាយាភតិសនតាយាពបតិបត្តផិដលមិនអាចលុបអចាលបាន

ធនាគារមានកិចចាសនយាភតិសនយាគបតិបត្ិមិនអាចលថុបេចាលបាន ចំេរោះការជួលអគារការយិលព័យរបស់ខ្ួន។

ចំណាយភតិសនយាអប្បបរមានាេពលអនា្រត េគកាមកិចចាសនយាភតិសនយាគបតិបត្ិផដលមិនអាចលថុបេចាលបានមានដតូចខា្េគកាម៖

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

    - មិនេលើសមួយឆ្នា ំ 103,288 416,974 707,048 2,854,353

    - េលើសមួយឆ្នា ប៉ំថុផន្មិនេលើសគបំាឆ្នា ំ 600,483 2,424,150 1,412,099 5,700,644

    - េលើសគបំាឆ្នា េំឡើ្ េៅ 1,448,818 5,848,878 679,446 2,742,924

2,152,589 8,690,002 2,798,593 11,297,921

24. ពបតិបត្តកិារ និងសមតុលតាយភាគីោក់ព័ន្ធ

(ក) ភាគីោក់ព័ន្ធ និងទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំន្ និ្ភា្ីររក់ពព័ន្ធរបស់ធនាគារ មានដតូចខា្េគកាម៖

ទំនាក់ទំនង ភាគីោក់ព័ន្ធ

គករុមហ៊ថុនេមធំ RHB Bank Berhad

គករុមហ៊ថុនភា្ីររក់ពព័ន្ធ គករុមហ៊ថុនទំា្អស់េៅកនាថុ្ចេងា្ក មគករុមហ៊ថុនេមធំចថុ្េគកាយ

សមាជិកគករុមគបរឹកសាភិបាលទំា្អស់របស់ធនាគារ ផដលមានសិទ្ធេិធវេើការសេគមចចិត្ 
  សំខាន់ៗ រក់ពព័ន្ធេៅនរឹ្េគាលេៅយថុទ្ធសាសសរ្បស់ធនាគារ និ្បថុ្រ្គលិក       
  ្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខស់្ (រមួទំា្  សមាជិកគ្ររួសារជិតដិតរបស់ពួកេ្រ្្ផដរ)។

បថុ្រ្គលិក្រណៈគ្រប់គ្រ្សំខាន់ៗ
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24. ពបតិបត្តកិារ និងសមតុលតាយភាគីោក់ព័ន្ធ  (ត)

(ខ) ទទឹកពបាក់ជំោក់ភាគីោក់ព័ន្ធ 

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ទរឹកគបាក់ជំរក់គករុមហ៊ថុនេម៖

    -  គបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់  28,000,000  113,036,000 134,000,000 540,958,000

    -  ្រណនីចរន្  615,264  2,483,821 - -

    -  ការគបាក់គតរូវប្់  178,323  719,890 358,389 1,446,816

 

 28,793,587  116,239,711 134,358,389 542,404,816

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

    -  ចំណាយការគបាក់ 2,284,179 9,221,231 3,742,145 15,107,039

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ទរឹកគបាក់ជំរក់ភា្ីររក់ពព័ន្ធ៖

    -  ្រណនីចរន្  46,133  186,239 113,016 456,246

    -  គបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់  28,713,599  115,916,799 8,596,025 34,702,153

    -  ការគបាក់គតរូវប្់  399,989  1,614,756 88,716 358,146

 

 29,159,721   117,717,794 8,797,757 35,516,545

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

    -  ចំណាយការគបាក់  740,710  2,990,246 291,766 1,177,859 

    -  ចំណាយកនាថុ្ការផណនំាអតិថិជន  12,496  50,446 250 1,009

 753,206  3,040,692  292,016  1,178,868 
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24. ពបតិបត្តកិារ និងសមតុលតាយភាគីោក់ព័ន្ធ  (ត)

(គ) ទទឹកពបាក់ទទួលបានពីភាគីោក់ព័ន្ធ  

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ទរឹកគបាក់ភា្ីររក់ពព័ន្ធជំរក់  31,943  128,954 27,304 110,226

ទរឹកគបាក់គករុមហ៊ថុនេមជំរក់  32,074  129,483 25,696 103,734

 64,017  258,437 53,000 213,960

(ឃ) ោភការរបស់បុគ្គលិកគណៈពគប់ពគងសំខាន់ៗ 

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

គបាក់េបៀវត្សរ ៍និ្អតគ្បេយជន៍រយៈេពលខ្ី  1,781,123  7,190,394 618,346 2,496,263

(ង) ោភការរបស់ពកុមពបទឹកតាសាភិបាល 

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

កឆគមរបស់គករុមគបរឹកសាភិបាល 56,362 227,533 78,200 315,693

25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
សកមមាភាពអាជីវកមមារបស់ធនាគារគបឈមនរ្ឹ ហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗមួយចំនួន  ដតូចជាហានិភព័យឥណទាន       ហានិភព័យទី្សារ (រមួមានហានិភព័យរតូបិយបព័ណ្ណ 

ហានិភព័យអគតាការគបាក់ ហានិភព័យតឆម)្ និ្ហានិភព័យសាច់គបាក់ងាយសសរួល។ អាជីវកមមាហិរញ្ញវត្ថុភា្រេគចើនគបឈមមថុខនរ្ឹ ហានិភព័យ កនាថ្ុ េនាោះហានិភព័យគបតិបត្កិារ 

្ឺរជា្លវបិាកផដលពិបាកេជៀសរចួណាស់កនាថុ្ដំេណើ រការអាជីវកមមា។ ធនាគារមិនេគបើគបាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទស្សនទៃ (derivative financial instrument) 

េដើម្បគី្រប់គ្រ្ហានិភព័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្នួេនាោះេទ។

គទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ ្ឺរជាសិទ្ធកិិចចាសនយាេដើម្បទីទួលបានសាច់គបាក់ ឬគទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុមួយេ្្ស្េទៀត ពីអ្្គភាពមួយេ្្ស្េទៀត។ គទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ 

គតរូវបានចាត់ថ្នា ក់ជាឥណទាន និ្្រណនីគតរូវទទួលេ្្ស្ៗផដលរមួបញចាតូ លសាច់គបាក់កនាថុ្ឆដសមតថុល្យេៅធនាគារកណ្ាល សមតថុល្យេៅធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ាន 

ហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ ឥណទានអតិថិជន និ្គទព្យសកមមាេ្្ស្េទៀត។

បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ ្ឺរជាកាតពវេកិចចាកិចចាសនយាកនាថុ្ការ្្ល់សាច់គបាក់ ឬគទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុមួយេ្្ស្េទៀត ពីអ្្គភាពមួយេ្្ស្េទៀត។ បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ 

គតរូវបាន ចាត់ថ្នា ក់ថ្ជាបំណថុ លេ្្ស្ៗ ផដលរួមបញចាតូ លគបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្ គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន គបាក់កមចាី 

និ្បំណថុ លេ្្ស្ៗេទៀត។
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25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
ធនាគារកាន់កាប់គទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុ (ឥណទាន និ្្រណនីអតិថិជន)  និ្បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ  (បំណថុ លេ្្ស្ៗតាម ឆថេ្ដើមរលំស់គទព្យសកមមាអរតូបី) ដតូចខា្េគកាម៖

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ពទពតាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់គបាក់កនាថុ្ឆដ 7,257,167 29,297,183 6,256,945 25,259,287

សមតថុល្យេៅធនាគារកណ្ាល (*) 161,425,598 651,675,140 85,437,721 344,912,080

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារនិ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ 68,646,398 277,125,509 115,751,265 467,287,857

ឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជន 392,920,585 1,586,220,402 347,575,673 1,403,162,992

គទព្យសកមមាេ្្ស្ៗ 2,682,667 10,829,926 2,435,376 9,831,613

632,932,415 2,555,148,160 557,456,980 2,250,453,829

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ 129,923,827 524,502,490 231,367,484 934,030,533

គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន 470,147,629 1,897,985,978 297,271,520 1,200,085,126

បំណថុ លេ្្ស្ៗ 4,176,650 16,861,136 5,572,949 22,497,995

604,248,106 2,439,349,604 534,211,953 2,156,613,654

ពទពតាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ 28,684,309 115,798,556 23,245,027 93,840,175

(*) មិនរាប់បញចាតូ លគបាក់បេញ្ញើបគមរុ្ និ្គបាក់តម្កល់ធានាេលើេដើមទថុនេៅធនាគារកណ្ាល។ 
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វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភព័យឥណទាន ្ឺរជាហានិភព័យផដលបណ្ាលមកពីការខាតប្់ផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុផដលអតិថិជន ឬភា្ីរឆដ្រតូទី្សាររបស់ធនាគារ េធវេើឱ្យខកខាន 

មិនបានបំេពញ កាតពវេកិចចាស្បំណថុ លតាមកិចចាសនយាឱ្យធនាគារ។ ហានិភព័យឥណទានភា្រេគចើនេកើតេឡើ្ពីការ្ដាល់ឥណទាន និ្បថុេរគបទាន និ្កិចចា

សនយាឥណទានផដលេកើតមកពីសកមមាភាពឆនការ្ល់្គបាក់កមចា។ី 

ហានិភព័យឥណទាន ្ឺរជាហានិភព័យធំជា េ្្រផតមួយ្រត់កនាថ្ុ អាជីវកមមាធនាគារ  េហតថុេនោះ្រណៈគ្រប់គ្រ េ្រៀបចំ ហានិភព័យឥណទានរបស់ខ្នួយ៉ គ្បរុ គ្បយព័តនា។

(ក) ការវាស់ផវងហានិភ័យឥណទាន

 ធនាគារបានបេ្្កើតេគាលការណ៍ហានិភព័យឥណទានសនាតូល (Core Credit Risk Policy) ផដលគតរូវបានេរៀបចំេឡើ្េដើម្បីអភិបាលនតូវរាល់សកមមាភាព កនាថុ្ការ

ធានារ៉ាប់រ្ហានិភព័យរបស់ធនាគារ។ ការបន្ឥណទានគតរូវបានអភិបាលេោយកមមាវធីិឥណទាន ផដលបានេរៀបចំ្រេគមា្ពិេសសសគមាប់្លិត្ល 

 ឬសំេពៀតឥណទានពិេសស រាប់ទំា្ទី្សារេគាលេៅ កាលកំណត់ និ្លកខេខណ្ ឯកសារសមាអ ្ និ្នីតិវធីិេៅេគកាម្លិត្លឥណទានផដលនរឹ្ 

គតរូវវភិា្រ និ្្្ល់ជតូនអតិថិជន។

 ធនាគារក៏ធានាអោះអា្ថ្ខ្ួនបានផប្ផចកតួនាទីចបាស់ោស់ រវា្កាតពវេកិចចាអនាកេលើកសំេណើ ឥណទាន (loan originators) អនាកវភិា្រឥណទាន (evaluators) 

និ្កគមិតការអនថុមព័តឥណទាន (approving authorities)។

(ខ) ការពគប់ពគងកពមិតហានិភ័យ និងអគាលការណ៍បន្យហានិភ័យ

 ធនាគារគ្រប់គ្រ្កគមិតហានិភព័យ និ្េផ្្តការយកចិតទ្ថុកោក់េលើហានិភព័យឥណទាន េៅេពលផដលហានិភព័យគតរូវបានរកេឃើញ ជាពិេសសេៅេលើភា្ីរឆដ្រតូ 

ជាឯកត្ជន និ្ភា្ីរឆដ្រតូជាគករុម គពមទំា្សហគគាសនានា។

 ធនាគារេរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធតាមកគមិតឆនហានិភព័យឥណទាន េោយោក់កគមិតេលើចំនួនទរឹកគបាក់ឆនហានិភព័យផដលអាចទទួលយកបាន ទាក់ទ្នរឹ្អនាកខចាីគបាក់ 

ជាឯកត្ជន ឬអនាកខចាីគបាក់ជាគករុម និ្តាមផ្នាកអាជីវកមមា។ ហានិភព័យេនោះគតរូវបានគតរួតពិនិត្យតាមមតូលោ្ឋ នរ្វេិលជថុំ េហើយនរឹ្គតរូវបានគតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិ

 គបចំាឆ្នា ំ ឬញរឹកញាប់ជា្េនោះតាមការចំាបាច់។ ការោក់កំណត់េលើកគមិតហានិភព័យឥណទានតាម្លិត្ល និ្តាមវសិព័យអាជីវកមមា គតរូវបានអនថុមព័តេោយ 

គករុមគបរឹកសាភិបាល។

 ហានិភព័យធំគតរូវបានកំណត់និយមនព័យេោយធនាគារកណ្ាល ថ្ជាហានិភព័យឥណទានទតូេៅចំេរោះអនាកទទួល្លជាឯកត្ជន ផដលេលើសពី 10% ឆនមតូល

និធិផ្ទៃ ល់សថុទ្ធរបស់ធនាគារ។  េយ្តាមលកខេខណ្ឆនគបកាសេលខ ធ7-06-226គប.ក. របស់ធនាគារកណ្ាល តគមរូវឱ្យធនាគាររកសាឱ្យបានគ្រប់េពលេវោ 

នតូវអនថុបាតអតិបរមាចំនួន 20% រវា្ហានិភព័យឥណទានទតូេៅរបស់ធនាគារ ផដលេចញពីគបតិបត្ិការជាមួយនរឹ្អនាកទទួល្លជាឯកត្ជននីមួយៗ និ្ 

មតូលនិធិផ្ទៃ ល់សថុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ហានិភព័យឥណទានធំសរថុប មិនគតរូវឱ្យេលើសពី 300% ឆនមតូលនិធិផ្ទៃ ល់សថុទ្ធរបស់ធនាគារេទ។

 ធនាគារបានេគបើគបាស់េគាលការណ៍ និ្ការអនថុវត្ជាេគចើន េដើម្បីកាត់បន្យហានិភព័យឥណទាន រមួមានការតគមរូវឱ្យអនាកខចាីគបាក់ ោក់វត្ថុបញ្ចា ំេលើឥណទាន 

និ្បថុេរគបទានផដលធនាគារ្្ល់ឱ្យខចាី។

(គ) អគាលការណ៍សំវិធានធន និងការថយចុរះតឆមលែ

 ធនាគារបានអនថុវត្តាមការេធវេើ ចំណាត់ថ្នា ក់ឥណទាន និ្សំវធិានធន អនថុេោមតាមគបកាសរក់ពព័ន្ធដតូចបានបញ្ជា ក់េៅកនាថុ្កំណត់សមា្គ ល់2.6 

ឆនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 ការេធវេើ ចំណាត់ថ្នា ក់ឥណទាន និ្ការេធវេើសំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់ គតរូវបានកំណត់េោយ្ិរតេៅេលើរយៈេពលហួសកំណត់ស្ឆនឥណទាន 

និ្បថុេរគបទានអតិថិជន។
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25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ឃ) ហានិភ័យឥណទានអតិបរមាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្តា ំឬមុនការបអង្កើនឥណទាន

 តារា្ខា្េគកាមេនោះ  បងាហា ញពីហានិភព័យឥណទានអតិបរមារបស់ធនាគារ  េោយមិន្ិរតេលើវត្ថុបញ្ចា  ំឬការបេ្្កើនឥណទានេ្្ស្េទៀតេឡើយ។ ចំេរោះគទព្យសកមមា 

កនាថុ្តារា្តថុល្យការ     ហានិភព័យផដលបានបងាហា ញខា្េលើផ្អកេៅេលើតឆម្េយ្សថុទ្ធ។ ចំេរោះកិចចាសនយារក់ពព័ន្ធនរឹ្ឥណទាន ហានិភព័យឥណទានអតិបរមា 

្ឺរជាចំនួនទំា្សសរុ្ឆនកញចា ប់ឥណទានផដលមិនអាចផកផគបបាន។

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

គទព្យសកមមាកនាថុ្តារា្តថុល្យការ

សមតថុល្យនិ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារ    
     និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ 68,646,398 277,125,509 115,751,265 467,287,857

ឥណទាននិ្បថុេរគបទានអតិថិជន  392,920,585  1,586,220,402 347,575,673 1,403,162,992

គទព្យសកមមាេ្្ស្ៗ 2,682,667 10,829,926 2,435,376 9,831,613

 464,249,650 1,874,175,837 465,762,314 1,880,282,462

គទព្យសកមមាេគរៅតារា្តថុល្យការ

កិចចាសនយាេ្្ស្ៗ 32,572,782 131,496,321 31,728,369 128,087,426

 496,822,432 2,005,672,158 497,490,683 2,008,369,888

 គបសិនេបើមានលទ្ធភាព ធនាគារនរឹ្ចរចាជាមួយភា្ីរឆដ្រតូរបស់ខ្ួនអំពីវត្ថុបញ្ចា ំ េដើម្បីកាត់បន្យហានិភព័យឥណទាន។ កនាថុ្ការវាយតឆម្ពីភាពផដលអាច 

ទទួលយកបានឆនវត្ថុបញ្ចា ំ ធនាគារ្ិរតពិចារណាេៅេលើភាពផដលអាចោក់លក់េលើទី្សារបានឆនវត្ថុបញ្ចា ំ ក៏ដតូចជាភាពេពញេលញឆនទំហំបំណថុ ល។ 

គបេភទឆនវត្ថុបញ្ចា ំសំខាន់ៗ និ្ការបេ្្កើនឥណទានេ្្ស្ៗ ផដលធនាគារទទួលបាន ចំេរោះការ្្ល់ឥណទាននិ្បថុេរគបទានអតិថិជនរបស់ខ្ួន រមួមាន 

គទព្យសម្បត្ិ និ្ការធានាេ្្ស្ៗ។ គទព្យសម្បត្ិទំា្ឡាយគតរូវបានវាយតឆម្ពីមួយគគាេៅមួយគគា េោយផ្អកេៅតាមការវាយតឆម្របស់អនាកវាយតឆម្ 

ឯករាជអាជីព។

 ្រណៈគ្រប់គ្រ្មានជំេនឿថ្ ខ្ួនមានលទ្ធភាពបន្ការគ្រប់គ្រ្  និ្គទគទ្់ហានិភព័យឥណទានរបស់ធនាគារផដលបណ្ាលមកពីឥណទាន និ្បថុេរគបទាន 

ឱ្យស្ិតកនាថុ្កគមិតអប្បបរមាតាមវធីិដតូចខា្េគកាម៖

	 •	 គបមាណ 99.99% (2016 ៖ 99.99%) ឆនឥណទាននិ្បថុេរគបទានរបស់ធនាគារ គតរូវបានធានាេោយវត្ថុបញ្ចា ំ និ្

 •		 ធនាគារមាននីតិវធីិវាយតឆម្ឥណទានយ៉្សមសសប កនាថុ្ការ្្ល់ ឥណទាន និ្បថុេរគបទានជតូនអតិថិជន។
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25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ង) គុណភាពឥណទានឆនពទពតាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

 ឥណទាន និ្បថុេរគបទាន

 ្ិរតគតរឹមកាលបរេិចទ្ឆនតារា្តថុល្យការ ហានិភព័យឥណទានរបស់ធនាគារ ផដលេកើតពីឥណទាននិ្បថុេរគបទានអតិថិជន (េោយមិន្ិរតវត្ថុបញ្ចា  ំ ឬការបេ្្កើន 

ឥណទានេ្្ស្ៗ និ្មិន្ិរតដល់សំវធិានធនឥណទានបាត់ប្់) មានដតូចខា្េគកាម៖

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ឥណទាន និងបុអរពបទាន៖

    មិនហួសកាលកំណត់ និ្មិនថយចថុោះតឆម្  379,173,340 1,530,722,774 341,283,086 1,377,759,818

    ហួសកាលកំណត់ប៉ថុផន្មិនថយចថុោះតឆម្  7,152,655  28,875,268 4,386,634 17,708,841

    ថយចថុោះតឆម្  6,594,590  26,622,360 1,905,953 7,694,333

 392,920,585 1,586,220,402 347,575,673 1,403,162,992

 សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ

 ការវភិា្រអំពីសមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់របស់ធនាគារ េៅតាមបណ្ាធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ ្ិរតគតរឹមកាលបរេិច្ទតារា្តថុល្យការ តាមគបេទសឆន 

ភា្ីរឆដ្រតូរបស់ខ្ួន មានដតូចខា្េគកាម៖

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ក្នថុងពបអទសកម្ថុជា៖

ធនាគាររណិជជា 64,984,250 262,341,417 88,155,520 355,883,834

អពរៅពបអទសកម្ថុជា៖

ធនាគាររណិជជា 3,662,148 14,784,092 27,595,745 111,404,023

68,646,398 277,125,509 115,751,265 467,287,857

 គទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ

 គទព្យសកមមាហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗរបស់ធនាគារ ជាចម្ប្រមួមាន ការគបាក់គតរូវទទួលចំេរោះការោក់គបាក់េៅធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ និ្គបាក់តម្កល់ 

ផដលធនាគារបានោក់តម្កល់ចំេរោះការជួលអគារការយិលព័យ។
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25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ច) គុណភាពឥណទានឆនឥណទាន និងបុអរពបទានអតិថិជន

 (i)  ឥណទាននិ្បថុេរគបទានផដលមិនហួសកំណត់ស្និ្មិនថយចថុោះតឆម្

 ឥណទាននិ្បថុេរគបទានផដលមិនហួសកំណត់ស្មិនគតរូវបានចាត់ទថុកថ្ថយចថុោះតឆមេ្នាោះេទ   លថុោះគតាផតមានពព័ត៌មានេ្្ស្បញ្ជា ក់្ទៃថុយពីេនោះ។

(ii) ឥណទាននិ្បថុេរគបទានផដលហួសកំណត់ស្ប៉ថុផនមិ្នថយចថុោះតឆម្

ឥណទាន និ្ បថុេរគបទានផដលហួសកំណត់ស្រហតូតដល់គតរូវឃ្្េំមើល មិនគតរូវបានចាត់ទថុកថ្ ថយចថុោះតឆម ្េនាោះេទ លថុោះគតាផតមានពព័ត៌មានេ្្ស្បញ្ជា ក់្ទៃថុយ 

ពីេនោះ។ ចំនួនឥណទាននិ្ បថុេរគបទានអតិថិជនដថុលផដលគតរូវបានចាត់ តាមចំណាត់ថ្នា ក់ឥណទាន េហើយផដលបានហួសកំណត់ស្ប៉ថុផនមិ្នថយចថុោះតឆម្ 

មានដតូចខា្េគកាម៖

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ឥណទានធមមាតា  3,666,077  14,799,953 3,272,843 13,212,467

ឥណទានឃំ្្េមើល  3,571,189  14,416,890 1,249,460 5,044,070 

 7,237,266 29,216,843 4,522,303 18,256,537

ដក៖ សំវធិានធនជាក់ោក់ (84,611) (341,575) (135,669) (547,696)

 7,152,655  28,875,268 4,386,634 17,708,841

(iii) ឥណទាន និ្ បថុេរគបទានផដលថយចថុោះតឆម្

  អនថុេោមតាមគបកាសរបស់ធនាគារកណ្ាល េលខ ធ7-017-344គប.ក ចថុោះឆថងៃទី01 ផខធនាតូ  ឆ្នា ំ2017 ស្ីពី “ចំណាត់ថ្នា ក់ហានិភព័យឥណទាន និ្  

      សំវធិានធនេលើអថុមីផភរមិន  ឥណទាន និ្ បថុេរគបទាន”   ផដលហួសកាលកំណត់ចាប់ពីឥណទានេគកាមស្្ ោ់រ គតរូវបានចាត់ទថុកថ្ថយចថុោះតឆម។្

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

ឥណទានេគកាមស្្ ់ោរ  7,348,706  29,666,724 1,909,721 7,709,544

ឥណទានស្្សព័យ  1,431,250  5,777,956 756,352 3,053,393

ឥណទានបាត់ប្់  7,565,009  30,539,942 6,169,696 24,907,063

 16,344,965  65,984,622 8,835,769 35,670,000

ដក៖ សំវធិានធនជាក់ោក់ (9,750,375) (39,362,262) (6,929,816) (27,975,667)

 6,594,590  26,622,360 1,905,953 7,694,333
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25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ៃ) ការរឹបអូសវត្ថុបញ្តាំ

 ធនាគារកណ្ាលតគមរូវឱ្យគ្ររឹោះស្ានធនាគារទំា្អស់ េធវេើចំណាត់ថ្នា ក់គទព្យសម្បត្ិយកបានជា “គទព្យសម្បត្ិរ រឹបអតូស” េៅកនាថុ្តារា្តថុល្យការ គបសិនេបើមាន 

និ្គតរូវលក់គទព្យសម្បត្ិេនាោះេចញវញិកនាថុ្រយៈេពលមួយឆ្នា ។ំ 

 កនាថុ្អំឡថ្ុ ឆ្នា េំនោះ ធនាគារមិនបានរ រឹបអតូសគទព្យសកមមាណាមួយផដលបានោក់ជាវត្ថុបញ្ចា េំនាោះេទ។

(ជ) ការពបមូលផ្តថុហំានិភ័យឥណទានឆនពទពតាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

 (i)  វភិា្រតាមផ្នាកភតូមិសាសស្

 េោយវភិា្រតាមទីតំា្គបេទសឆនភា្ីរឆដ្រតូ ្ិរតគតរឹមកាលបរេិចទ្តារា្តថុល្យការ ហានិភព័យឥណទានរបស់ធនាគារ ផដលភា្រេគចើនេកើតេឡើ្ េៅកនាថុ្គបេទស 

កម្ថុជា មានដតូចខា្េគកាម៖

ពបអទសកម្ថុជា ពបអទសអផតាសងៗ សរុប

ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក

គិតពតទឹមឆថងៃទី31 ផខធ្ននូ ឆ្តា2ំ017

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ 64,984,250 3,662,148 68,646,398 

ឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជន 392,920,585 -   392,920,585 

គទព្យសកមមាេ្្ស្ៗ 2,682,667 - 2,682,667 

460,587,502 3,662,148 464,249,650 

សមមតូលជារន់េរៀល 1,859,391,746 14,784,091 1,874,175,837 

គិតពតទឹមឆថងៃទី31 ផខធ្ននូ ឆ្តា2ំ016

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ 88,155,520 27,595,745 115,751,265

ឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជន 347,575,673 - 347,575,673

គទព្យសកមមាេ្្ស្ៗ 2,435,376 - 2,435,376

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

សមមតូលជារន់េរៀល 1,768,878,439 111,404,023 1,880,282,462
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25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ជ) ការពបមូលផ្តថុហំានិភ័យឥណទានឆនពទពតាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 (ii)  វភិា្រតាមគបេភទអាជីវកមមា

សមតុលតាយ និង
ការដក់ពបាក់

អៅធនាគារ 
និងពគទឹរះស្តាន

ហិរញ្ញវត្ថុ
អផតាសងៗ

ឥណទាននិង
បុអរពបទាន 

អតិថិជន
ពទពតាយសកម្ម

អផតាសងៗ សរុប

ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

គិតពតទឹមឆថងៃទី31 ផខធ្ននូ ឆ្តា2ំ017

គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុ
68,646,398 9,197,711 668,903 78,513,012 316,957,030

សណា្ឋ គារ និ្េភាជនីយោ្ឋ ន - 48,769,469 206,194 48,975,663 197,714,752

ជំនួញលក់រាយ - 55,079,061 165,451 55,244,512 223,022,095

ជំនួញលក់ដថុំ - 64,559,448 193,577 64,753,025 261,407,962

្លិតកមមា -  23,811,159 456,380  24,267,539  97,968,055 

កសិកមមា រថុកាខេ គបមាញ់ និ្េនសាទ -  26,446,966 68,761  26,515,727  107,043,990 

ឥណទានេ្រហោ្ឋ ន - 42,680,046 152,699 42,832,745 172,915,792

សកមមាភាពកនាថុ្ការជួល និ្ភតិសនយាគបតិបត្ិ    
    មិន្ិរតការជួលអចលនគទព្យ - 33,837,850 91,744 33,929,594 136,973,771

ការដរឹកជញជាតូ ន និ្ការស្ថុកទំនិញ - 3,864,149 11,781 3,875,930 15,647,129

ទរឹក-េភ្ើ្ - 4,739,299 6,724 4,746,023 19,159,695

សកមមាភាពអចលនគទព្យ - 24,628,444 469,996 25,098,440 101,322,402

សំណ្់ - 31,904,921 87,549 31,992,470 129,153,601

គ្ររឹោះស្ានមិនផមនហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ - 20,397,439 73,166 20,470,605 82,639,832

ពព័ត៌មានវទិយានិ្ទតូរ្រមនា្រមន៍ - 1,131,856 2,742 1,134,598 4,580,372

េ្្ស្ៗ -  1,872,767 27,000  1,899,767  7,669,359 

68,646,398  392,920,585 2,682,667  464,249,650 1,874,175,837 
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ជ) ការពបមូលផ្តថុហំានិភ័យឥណទានឆនពទពតាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 (ii)  វភិា្រតាមគបេភទអាជីវកមមា (ត)

េោយវភិា្រតាមទីតំា្គបេទសឆនភា្ីរឆដ្រតូ ្ិរតគតរឹមកាលបរេិចទ្តារា្តថុល្យការ ហានិភព័យឥណទានរបស់ធនាគារ ផដលភា្រេគចើនេកើតេឡើ្ េៅកនាថុ្គបេទស 
កម្ថុជា មានដតូចខា្េគកាម៖

សមតុលតាយ និង
ការដក់ពបាក់

អៅធនាគារ 
និងពគទឹរះស្តាន

ហិរញ្ញវត្ថុ
អផតាសងៗ

ឥណទាននិង
បុអរពបទាន 

អតិថិជន
ពទពតាយសកម្ម

អផតាសងៗ សរុប

ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

គិតពតទឹមឆថងៃទី31 ផខធ្ននូ ឆ្តា2ំ016

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

សណា្ឋ គារ និ្េភាជនីយោ្ឋ 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 និ្េនសាទ - 23,779,910 73,206 23,853,116 96,295,029

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

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

ការដរឹកជញជាតូ ន និ្ការស្ថុកទំនិញ - 5,492,090 33,283 5,525,373 22,305,931

ទរឹក-េភ្ើ្ - 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

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

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

េ្្ស្ៗ - 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
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25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.2 ហានិភ័យទីផតាសារ  

ហានិភព័យទី្សារ ជាហានិភព័យផដលេធវេើឱ្យមានការផគបគបរួលតឆមស្មសសប ឬលំហតូរសាច់គបាក់នាេពលអនា្រតឆនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ េោយសារការផ្្ស់ប្តូរ 

តឆមទី្្សារ។ ហានិភព័យទី្សារេកើតេឡើ្ េោយស្ានភាពេបើកទតូោយឆនអគតាការគបាក់ រតូបិយបព័ណ្ណ និ្្លិត្លមតូលធន ផដលទំា្អស់េនោះគបឈមមថុខ 

នរ្ឹ បផគមបគមរួលទី្សារជាក់ោក់និ្ទតូេៅ គពមទំា្បផគមបគមរួលអគតាទី្សារ ឬតឆមទី្្សារ ដតូចជាអគតាការគបាក់ ្ំរោតឥណទាន អគតាប្តូររតូបិយបព័ណ្ណ 

និ្តឆមម្តូលធនជាេដើម។ 

(ក) ហានិភ័យតឆមលែ

ធនាគារគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យឆនការផគបគបរួលតឆមវ្និិេយ្ររបស់ខ្នួ េោយេធវេើការគតរួតពិនិត្យេលើរបាយការណ៍គបតិបត្កិារមតូលនិធិគបចំាផខ។

(ខ) ហានិភ័យការប្តនូររូបិយប័ណ្ណ

ធនាគារេធវេើគបតិបត្កិារជាចម្ប្ជាគបាក់ដថុោ្រអាេមរកិ ផដលជារតូបិយបព័ណ្ណេគាលរបស់ធនាគារ។  ធនាគារមិនមាន ហានិភព័យការប្តូររតូបិយបព័ណ្ណជាសារវនេ្នាោះេទ។

(គ) ហានិភ័យអពតាការពបាក់

ហានិភព័យអគតាការគបាក់ ្ឺរជាហានិភព័យផដលេធវេើឱ្យមានការផគបគបរួលលំហតូរសាច់គបាក់នាេពលអនា្រតឆនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ េោយសារការផគបគបរួលអគតាការ  

គបាក់េលើទី្សារ។ កគមិតការគបាក់អាចេកើនេឡើ្ឬថយចថុោះ អាសសព័យេៅតាមបផគមបគមរួលមិនរពំរឹ្ទថុកឆនអគតាការគបាក់។ ្រណៈគ្រប់គ្រ្េធវេើការ 

គតរួតពិនិត្យ ជាគបចំាេៅេលើភាពមិនសថុីគានា ឆនអគតាការគបាក់។



232

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.2 ហានិភ័យទីផតាសារ (ត)  

(គ) ហានិភ័យអពតាការពបាក់ (ត)
តារា្ខា េ្គកាមេនោះ សេ្ ខេបពីហានិភព័យអគតាការគបាក់របស់ធនាគារ។ គទព្យសកមមា និ្បំណថុ លតាមតាមតឆមេ្យ  ្គតរូវបានចាត់ថ្នា ក់តាមតឆមក្នាថ្ុ កិចចាសនយា 

េដើមគគា ឬតាមកាល ថ្ុតកំណត់ស្។

1 ផខ 1  - 3 ផខ 3 - 12 ផខ 1 - 5 ឆ្តាំ អលើសពី 5ឆ្តាំ មិនមានការពបាក់ សរុប

ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក

គិតពតទឹមឆថងៃទី31 ផខធ្ននូ ឆ្តា2ំ017

ពទពតាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់គបាក់កនាថុ្ឆដ - - - - - 7,257,167 7,257,167

សមតថុល្យេៅធនាគារកណ្ាល 161,425,598 - - - - - 161,425,598

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារ     
    និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ 30,646,398 22,000,000 16,000,000 - - - 68,646,398

ឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជន 11,009,823 14,272,363 41,915,601 64,685,327 261,037,471 - 392,920,585 

គទព្យសកមមាេ្្ស្ៗ 1,871,067 - - - - 811,600 2,682,667

204,952,886 36,272,363 57,915,601 64,685,327 261,037,471 8,068,767 632,932,415 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារ 
     និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ (62,000,000) (28,000,000) (29,000,000) - - (10,923,827) (129,923,827)

គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន (22,833,887) (36,178,655) (180,688,945) (1,212,191) - (229,233,951) (470,147,629)

បំណថុ លេ្្ស្ៗ (973,197) - - - - (3,203,453) (4,176,650)

(85,807,084) (64,178,655) (209,688,945) (1,212,191) - (243,361,231) (604,248,106)

គម្ាតាតអពតាការពបាក់សរុប

ជាពបាក់ដុោ្តារអាអមរិក 119,145,802 (27,906,292) (151,773,344) 63,473,136 261,037,471 (235,292,464) 28,684,309 

សមមូលនទឹងោន់អរៀល 480,991,603 (112,657,701) (612,708,990) 256,241,050 1,053,808,271 (949,875,677) 115,798,556 
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របា
យ

កា
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25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.2 ហានិភ័យទីផតាសារ (ត)  

(គ) ហានិភ័យអពតាការពបាក់ (ត)

1 ផខ 1  - 3 ផខ 3 - 12 ផខ 1 - 5 ឆ្តាំ អលើសពី 5ឆ្តាំ មិនមានការពបាក់ សរុប

ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក

គិតពតទឹមឆថងៃទី31 ផខធ្ននូ ឆ្តា2ំ016

ពទពតាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់គបាក់កនាថុ្ឆដ - - - - - 6,256,945 6,256,945

សមតថុល្យេៅធនាគារកណ្ាល 85,437,721 - - - - - 85,437,721

សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារ     
    និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ 43,751,265 35,000,000 37,000,000 - - - 115,751,265

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

គទព្យសកមមាេ្្ស្ៗ 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

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

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

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

បំណថុ លេ្្ស្ៗ (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)

គម្ាតាតអពតាការពបាក់សរុប

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

សមមូលនទឹងោន់អរៀល (9,315,680) (203,799,540) (415,416,508) 110,673,539 981,663,221 (369,964,862) 93,840,170
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.3 ហានិភ័យសច់ពបាក់ងាយពសួល

ហានិភព័យសាច់គបាក់ងាយសសរួល ្ឺរជាហានិភព័យផដលធនាគារ មិនមានលទ្ធភាពបំេពញកាតពវេកិចចា ស្គបាក់តាមកាលកំណត់ស្ េៅេពលផដលអតិថិជនមក 

ដកគបាក់បេញ្ញើតគមរូវការសាច់គបាក់តាមការចថុោះកិចចាសនយាឬលំហតូរសាច់គបាក់េចញេ្្ស្ៗ។

(ក) ដំអណើរការពគប់ពគងហានិភ័យសច់ពបាក់ងាយពសួល

្រណៈគ្រប់គ្រ្តាមោនសាច់គបាក់ងាយសសរួលកនាថ្ុ តារា្តថុល្យការ និ គ្្រប់គ្រ្ការគបមតូល្្ថុ ំ និ្ទិននានព័យបំណថុ លផដលមានកាលកំណត់ ក៏ដតូចជាបផគមបគមរួលឆនអនាក

េ្ ញាើគបាក់សំខាន់  ៗនិ្្រេគមា ឆ្នការដកសាច់គបាក់របស់ពួកេ្រ។

(ខ) ដំអណើរការផ្តល់ពបភពទុន

គបភពទថុនចម្ប្របស់ធនាគារ បានមកពីេដើមទថុនបានប្់របស់ភា្រទថុនិក គបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារនិ្គ្ររឹោះស្ាន ហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ និ្គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន។ 

គបភពទថុន គតរូវបានគតរួតពិនិត្យគបចំាឆថងៃយ៉ េ្ទៀ្ ទាត់តាមរយៈការគតរួតពិនិត្យរបស់្រណៈគ្រប់គ្រ  ្េលើកាលកំណត់ឆនគបាក់បេញ្ញើមានកាលកំណត់។

(គ) លំហូរសច់ពបាក់មិននិទសតាសន្ (Non-derivative cash flow)

តារា្ខា្េគកាមេនោះបងាហា ញពីលំហតូរសាច់គបាក់មិនេធវេើអប្បហារ ផដលេកើតេឡើ្ ពីគទព្យសកមមា និ្បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុ និ្កិចចាសនយាេ្្ស្ៗរបស់ធនាគារ េោយផ្អក

តាមកាលកំណត់េលើកិចចាសនយាផដលេៅសល់ ្ិរតគតរឹមកាលបរេិចទ្តារា្តថុល្យការ។ 
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កា
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25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.3 ហានិភ័យសច់ពបាក់ងាយពសួល (ត)

(គ) លំហូរសច់ពបាក់មិននិទសតាសន្ (NoN-deRivative casH floW) (ត)

1 ផខ 1  - 3 ផខ 3 - 12 ផខ 1 - 5 ឆ្តាំ អលើសពី 5ឆ្តាំ សរុប

ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក ដុោ្តារអាអមរិក

គិតពតទឹមឆថងៃទី31 ផខធ្ននូ ឆ្តា2ំ017

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារ 
     និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ (73,071,427)    (28,134,467)

   

(29,068,851)

                  

- 

                 

-  (130,274,745)

គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន  (253,032,387)    (37,845,491)  (183,550,895)    (1,223,070) -  (475,651,843)

បំណថុ លេ្្ស្ៗ (4,176,650) - - - - (4,176,650)

 (330,280,464) (65,979,958)  (212,619,746) (1,223,070) - (610,103,238)

ពទពតាយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប 216,407,367 41,858,972     79,662,478   138,765,627 290,871,991    767,566,435 

គម្ាតាតសច់ពបាក់ងាយពសួលសុទ្ធ  (113,873,097) (24,120,986)  (132,957,268)  137,542,557 290,871,991    157,463,197 

សមមូលជាោន់អរៀល  (459,705,692) (97,376,420) (536,748,491)  555,259,302  1,174,250,227    635,678,926

គិតពតទឹមឆថងៃទី31 ផខធ្ននូ ឆ្តា2ំ016

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

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

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

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

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

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

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

សមមូលជាោន់អរៀល (360,252,510) (167,476,907) (279,845,425) 588,309,446 1,135,068,087 915,802,691
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
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វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.4 ហានិភ័យពបតិបត្តកិារ

ហានិភព័យគបតិបត្ិការ ្ឺរជាហានិភព័យឆនការបាត់ប្់ផដលបណ្ាលមកពីភាពមិនគ្រប់គគាន់ ឬបរាជព័យកនាថុ្ដំេណើ រការគ្រប់គ្រ្ឆ្ទៃកនាថុ្ កត្ាមនថុស្ស ឬកត្ាគបពព័ន្ធ 

ឬេហតថុការណ៍ខា្េគរៅ។ កត្ាទំា្េនោះរមួមាន ហានិភព័យខា្ផ្នាកចបាប់ ការអនថុេោមតាមចបាប់ ្រណេនយ្យ និ្ការផក្្បន្ំ។

ធនាគារបានបេ្្កើតចបាប់ និ្នីតិវធីិេ្្ស្ៗ េដើម្បី្្ល់នតូវការផណនំាដល់ផ្នាកគបតិបត្ិការសំខាន់ៗ ស្ីពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្ហានិភព័យ និ្ភាពចំាបាច់ឆន 

មតូលោ្ឋ នកនាថុ្ការគ្រប់គ្រ្គបពព័ន្ធគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្ េដើម្បីកំណត់អត្សញ្្ញ ណ ប៉ាន់សាមា នតឆម្ គតរួតពិនិត្យ និ្គ្រប់គ្រ្ហានិភព័យគបតិបត្ិការរបស់ខ្ួន។ 

េគាលការណ៍គ្រប់គ្រ្គបពព័ន្ធឆ្ទៃកនាថុ្ និ្ការវាស់ផវ្ផដលបានអនថុវត ្ រមួមានការកំណត់សិទ្ធិសគមាប់ការចថុោះហតេ្លខា ការគ្រប់គ្រ្ប៉ារ៉ាផម៉គតកនាថុ្ការកំណត់ 

គបពព័ន្ធ នីតិវធីិេធវេើឱ្យមានគបសិទ្ធភាព និ្ការកត់គតាឯកសារ េដើម្បីធានានតូវអនថុេោមភាពេៅតាមតគមរូវការឆនបទប្បញ្ញត្ិ និ្េគាលការណ៍ផណនំាេ្្ស្ៗ។ 

េគាលការណ៍និ្នីតិវធីិេ្្ស្ៗគតរូវបានគតរួតពិនិត្យេឡើ្វញិតាមការយិបរេិច្ទ េោយពិចារណាេៅេលើេគាលេៅ និ្យថុទ្ធសាសសអ្ាជីវកមមារបស់ធនាគារ និ្

តគមរូវការរបស់េគាលការណ៍ផណនំាេ្្ស្ៗ។

តួនាទីរបស់សវនកមមាឆ្ទៃកនាថុ្ ្ឺរ្្ល់នតូវការវាយតឆម្ឯករាជអំពីភាពគ្រប់គគាន់ឆនេគាលការណ៍ និ្នីតិវធីិគតរួតពិនិត្យឆ្ទៃកនាថុ្របស់ធនាគារ     េដើម្បីបន្យហានិភព័យ 

ផដលរក់ពព័ន្ធនរឹ្សកមមាភាពគបតិបត្ិការ។    ចំេរោះការរកេឃើញណាមួយផដលេកើតពី   សវនកមមា  និ្ការគតរួតពិនិត្យេនោះ  ្រណៈគ្រប់គ្រ្ជាន់ខស់្របស់ធនាគារ  

និ្្រណៈកមាមា ធិការសវនកមមារបស់គករុមហ៊ថុនេម នរឹ្គតរួតពិនិត្យបផន្មេទៀតចំេរោះការរកេឃើញេនាោះ។

25.5 តឆមលែសមពសបឆនពទពតាយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

្ិរតគតរឹមកាលបរេិច្ទតារា្តថុល្យការ តឆម្សមសសបឆនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានតឆម្គបហាក់គបផហលនរឹ្តឆម្េយ្។

តឆម្សមសសបផដលបានប៉ាន់សាមា ន ្ឺរផ្អកេៅេលើវធីិសាសស ្និ្ការសនមាតដតូចខា្េគកាម៖

 (i)  សមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ

តឆមស្មសសបឆនសមតថុល្យ និ្ការោក់គបាក់េៅធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ ផដលមានកាលកំណត់តិចជា្មួយឆ្នា  ំមានតឆមគ្បហាក់គបផហលនរ្ឹ  

តឆមេ្យ្របស់វា។

(ii) ឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជន

ឥណទានផដលមានអគតាេថរ និ្មានកាលកំណត់ស្េៅសល់រយៈេពលតិចជា្មួយឆ្នា  ំ តឆមេ្យ្របស់វាជាទតូេៅ្ឺរមានតឆមគ្បហាក់គបផហលនរ្ឹ តឆម ្

សមសសបរបស់វា។

ចំេរោះឥណទានផដលមានអគតាេថរ និ្មានកាលកំណត់េៅសល់1ឆ្នា  ំឬេលើសពី1ឆ្នា  ំតឆមស្មសសបគតរូវបានប៉ាន់សាមា នេោយេធវេើអប្បហារលំហតូរ សាច់គបាក់ 

ប៉ាន់សាមា ននាេពលអនា្រត និ្ េគបើអគតាការគបាក់របស់ឥណទាននាេពលបចចាថុប្បននា េោយសារអគតាការគបាក់តាមទី្សាររបស់ឥណទានមានហានិភព័យ

ឥណទាន និ្កាលកំណត់គបហាក់គបផហលគានា  េហើយគតរូវបានវាយតឆមថ្្មានភាពខថុសគានា តិចតួច ជាមួយនរ្ឹ អគតាការគបាក់ របស់ឥណទាន តាមកិចចាសនយា។

ជាលទ្ធ្ល តឆម្សមសសបឆនឥណទាន និ្បថុេរគបទានអតិថិជនរយៈេពលផវ្ អាចមានតឆម្គបហាក់គបផហលនរឹ្តឆម្េយ្របស់វា នាកាល 

បរេិច្ទរាយការណ៍។
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25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.5 តឆមលែសមពសបឆនពទពតាយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
 (iii)  គបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ និ្គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន

តឆមស្មសសបឆនគបាក់បេញ្ញើផដលគតរូវស្តាមតគមរូវការ (្រណនីចរន្ និ្្រណនីសន្ស)ំ ឬគបាក់បេញ្ញើផដលមានកាលកំណត់ស្េៅសល់រយៈេពលតិចជា្

មួយឆ្នា ំ  គតរូវបានប៉ាន់សាមា នថ្មានតឆម្គបហាក់គបផហលនរឹ្តឆម្េយ្របស់វា។ តឆម្សមសសបឆនគបាក់បេញ្ញើ ផដលមានកាលកំណត់ស្េៅ

សល់រយៈេពលេលើសមួយឆ្នា  ំ គតរូវបានប៉ាន់សាមា នេោយផ្អកតាមលំហតូរសាច់គបាក់អប្បហារ និ្េគបើអគតាឥណទានទី្សារ ចំេរោះគបាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារ 

និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ និ្គបាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជនសសេដៀ្គានា ។

(iv) គទព្យសកមមា និ្បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ

តឆមេ្យ្ឆនគទព្យសកមមា និ្បំណថុ លហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ គតរូវបានសនមាតថ្មានតឆមគ្បហាក់គបផហលនរ្ឹ តឆមស្មសសបរបស់វា េោយសារ្រណនីទំា្េនោះមិន

មានតឆមផ្គបគបរួលជាសារវនេ្ៅតាមអគតាទី្សារេទ។

25.6 ការពគប់ពគងអដើមទុន

វត្ថុវសិព័យរបស់ធនាគារកនាថុ្ការគ្រប់គ្រ្េដើមទថុន ផដលជាបញ្ញត្ិទតូលំទតូោយជា្ “មតូលធន” េៅេលើតារា្តថុល្យការ្ឺរ៖

 •		 អនថុេោមតាមតគមរូវការេដើមទថុនផដលកំណត់េោយធនាគារកណ្ាល

 • ការររលទ្ធភាពរបស់ធនាគារកនាថុ្ការបន្និរន្រភាពអាជីវកមមា េដើម្បីឱ្យធនាគារអាចបន្្្ល់្លគបេយជន៍ដល់ ភា្រទថុនិក និ្ដល់ភា្ីរេ្្ស្ៗផដល

       រក់ពព័ន្ធនរឹ្ធនាគារ និ្

 • រកសាមតូលោ្ឋ នេដើមទថុនរ រ្ឹ មំាេដើម្បីគំាគទដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកមមា។

ធនាគារកណ្ាលតគមរូវឱ្យធនាគាររណិជជាទំា្អស់គតរូវ៖ (I) រកសាេដើមទថុនអប្បបរមា (II) រកសាមតូលនិធិផ្ទៃ ល់សថុទ្ធរបស់ធនាគារយ៉្េហាចណាស់ឱ្យេសមាើនរឹ្េដើម 

ទថុនអប្បបរមា និ្ (III) អនថុេោមតាមអនថុបាតសាធនភាព និ្អនថុបាតសាច់គបាក់ងាយសសរួល។
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នា ថំ្ងៃទី31 ខែធនានូ ឆ្នា 2ំ017

វ ិ្ ីរបស់យ�ើងយឆ្ព ោះយៅមុែ

25. ការពគប់ពគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)

25.6 ការពគប់ពគងអដើមទុន(ត)

តារា្ខា្េគកាមេនោះ សេ្ខេបអំពីសមាសធាតថុេដើមទថុនតាមចបាប់របស់ធនាគារ ៖ 

2017 2016

ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល ដុោ្តារអាអមរិក ោន់អរៀល

អដើមទុនថ្តាក់ទី 1 

េដើមទថុន 71,000,000 286,627,000 67,000,000 270,479,000

ចំេណញរកសាទថុក  26,032,278  105,092,308 17,446,669 70,432,203

ដក៖ គទព្យសកមមាអរតូបី (666,880) (2,692,195) (295,308) (1,192,158)

 96,365,398  389,027,113 84,151,361 339,719,045

អដើមទុនថ្តាក់ទី 2 (អដើមទុនបំអពញបផន្ម) 

សំវធិានធនទតូេៅ 3,874,649 15,641,957 3,447,304 13,916,766

ដក៖ ការចតូលរមួេដើមទថុនកនាថុ្ធនាគារ និ្គ្ររឹោះស្ានហិរញ្ញវត្ថុេ្្ស្ៗ (25,000) (100,925) (25,000) (100,925)

 100,215,047  404,568,145 87,573,665 353,534,886

ធនាគារជាតិឆនកម្ថុជាបានេចញគបកាសេលខ ធ7-016-117 គប.ក ចថុោះឆថងៃទី22 ផខមីនា ឆ្នា ំ2016 ស្ីពីេដើមទថុនចថុោះបញជា ីអប្បបរមាថមាីរបស់គ្ររឹោះស្ានធនាគារ 

និ្ហិរញ្ញវត្ថុ។ គបកាសេនោះតគមរូវឱ្យធនាគាររណិជជាផដលគតរូវបានបេ្្កើតេឡើ្កនាថុ្ទគម្់ ជាសាខារបស់ធនាគារបរេទស គតរូវមានេដើមទថុនចថុោះបញជា ីអប្បបរមា 

យ៉្េហាចណាស់ 300 រន់ោនេរៀល (េសមាើនរឹ្ 75 ោន ដថុោ្រអាេមរកិ)។  គបកាសេនោះ អនថុញ្្ញ តឱ្យធនាគាររណិជជាទំា្អស់បេ្្កើនេដើមទថុនរបស់ខ្ួន    

ឱ្យសសបតាមតគមរូវការេដើមទថុនអប្បបរមាថមាីេនោះ កនាថុ្រយៈេពលពីរឆ្នា ំ ចាប់ពីឆថងៃចថុោះហត្េលខាឆនគបកាសេនោះ។

េៅឆថងៃទី16 ផខមិថថុនា ឆ្នា ំ2016  ធនាគារកណ្ាលបានេចញ្សាយេសចក្ីផណនំាស្ីពីការអនថុវត្គបកាស េលខ ធ7-016-117 គប.ក ចថុោះឆថងៃទី22 ផខមីនា ឆ្នា ំ2016 

ស្ីពីេដើមទថុនចថុោះបញជា ីអប្បបរមាថមាីរបស់គ្ររឹោះស្ានធនាគារ និ្ហិរញ្ញវត្ថុ។ េសចក្ីផណនំាតគមរូវឱ្យធនាគារទំា្អស់បេ្្កើនេដើមទថុនបផន្មយ៉្េហាចណាស់ 

50% ឆនចំនួនេដើមទថុនចថុោះបញជា ីអប្បបរមាគតរឹមដំណាច់ ផខមីនា ឆ្នា ំ2017  និ្ចំនួនផដលេៅសល់ គតរឹមដំណាច់ឆថងៃទី22 ផខមីនា ឆ្នា ំ2018។

កនាថុ្អំឡថុ្ឆ្នា ំ   ធនាគារបានបេ្្កើនេដើមទថុនរបស់ខ្ួនពី  67,០០០,០០០ ដថុោ្រអាេមរកិ  ដល់  71,០០០,០០០  ដថុោ្អាេមរកិ េោយការេចញ្សាយភា្រហ៊ថុនថមាីចំនួន 

4,០០០,០០០ ដថុោ្រអាេមរកិ។ ការបផន្មេដើមទថុនេនោះគតរូវបានអនថុមព័តេោយធនាគារជាតិឆនកម្ថុជា េៅឆថងៃទី30 ផខមីនា ឆ្នា ំ2017។ េៅឆថងៃទី16 ផខមករា ឆ្នា ំ2018 

ធនាគារបានបេ្្កើនេដើមទថុនបផន្មចំនួន 4,០០០,០០០ ដថុោ្រអាមរកិ េដើម្បីអនថុេោមតាមគបកាសេនោះ។ ការបផន្មេដើមទថុនេនោះគតរូវបានអនថុមព័តជាចម្ប្េោយ 

ធនាគារជាតិឆន កម្ថុជា េៅឆថងៃទី19 ផខមករា ឆ្នា ំ2018។
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