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អ

ពត៌�នទូ�អំពីធ��រ

ការិយាល័យកណ្ល
តា
263 វ ិថីព្រះអង្គឌង
ួ (វ ិថី110) រាជធានីភ្នំពេញ

ទីសក
នា្ កា
់ រកណ្ល
តា
ទីស្នាក់ការកណ្តា ល ត្រូវបានដឹកនាំដោយ

ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

លោក ហួត អាង រួមជាមួយបុគ្គល 26នាក់។

ទរូ សព
័ ្ទលេខៈ (855)23992 833
ទរូ សារលេខ ៈ (855)23 991 822

263 វ ិថីព្រះអង្គឌង
ួ (វ ិថី110) រាជធានីភ្នំពេញ

អីុែម៉ល: kh.customerservice@rhbgroup.com
វេបសាយ: www.rhbgroup.com
ហ្វេសប៊ក
ុ : facebook.com/RHBCambodia

ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)23992 833
ទូរសារលេខ ៈ (855)23 991 822

ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

អីុែម៉ល: kh.phnompenhmain@rhbgroup.com

សាខា សីុធីម៉លអូឡាំពិក
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា សាខា សីុធីម៉ល
អូឡាព
ំ ក
ិ ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក គ�ៀង ច័ន្ទ

វាសនា រួមជាមួយបុគ្គល 17នាក់។

ទីតាង
ំ ឡត
ឺ រីុ ូ ជាន់
៉
ផ្ទាល់ដផ្
ី សារសីធ
ុ ម
ី ល
៉
ូ េិ៍ លខ អាបីអស

វ ិថីមន
ុ ្នីរេ ៉ត រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)23993568

ទូរសារលេខ ៈ (855)23 993 565
អីុែម៉ល: kh.citymall@rhbgroup.com

សាខា ស្ង
ទឹ មានជ័យ

សាខា កបា
្ លថ្នល់

សាខា ពេទ្យលោកសង្ឃ

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា សាខា ស្ទឹងមានជ័យ

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា សាខា ក្បាលថ្នល់

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា សាខា ពេទ្យលោកសង្ឈ

មួយបុគ្គល 12នាក់។

បុគ្គល 12នាក់។

បុគ្គល 11នាក់។

ទីតាង
ំ វ ិថីមន
ុ ្នីរេ ៉ត (ផ្វលូ 217)កែងផ្វចាក់
សរា
ំ ម
លូ

ទីតាង
ំ អគារលេខ530អា - 530ប៊ី មហាវ ិថីមន
ុ វី ង្ស

ទីតាង
ំ អគារលេខ1 - 3 វ ិថី 271រាជធានីភ្នំពេញ

ត្រូវបានដឹកនាំដោយ កញ្ញា ជឹ ម ស្រីណុន រួមជា

រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក ញឹម បូរ ី រួមជាមួ យ

(កែងវ ិថី 271)រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ត្រូវបានដក
ឹ នាំដោយ លោក ទ�ៀង សុធារូ ៉ រួមជាមួយ

ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទរូ សព
័ ្ទលេខៈ (855)23969 228

ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)23993 598

អីុែម៉ល: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

អីុែម៉ល: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

សាខា ទួលគោក

សាខា ម�៉ៅសេទុង

សាខា បឹងកេងកង

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា សាខា ក្បាលថល
្ន ់

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា សាខា ម៉ៅសេទុង

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា សាខា បឹងកេងកង

រួមជាមួ យបុគ្គល 12នាក់។

បុគ្គល 11នាក់។

បុគ្គល 12នាក់។

ទីតាង
ំ អគារលេខ18សីុ គីមអល
៊ី ស៊ុង (វ ិថី 289)

រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទីតាង
ំ អគារលេខ281អា វ ិថី ម៉ៅសេទុង

រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទីតាង
ំ អគារលេខ167 មហាវ ិថីព្រះនរោត្តម

ទរូ សព
័ ្ទលេខៈ (855)23989 600

ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)23989881

ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)23989188

អីុែម៉ល: kh.toulkork@rhbgroup.com

អីុែម៉ល: kh.maotsetung@rhbgroup.com

អីុែម៉ល: kh.boeungkengkang@rhbgroup.com

ទរូ សារលេខ ៈ (855)23 969 231

ត្រូវ បានដឹ ក នាំ ដ ោយ លោក ហួ ត សុ រ វឌ្ឍនៈ

ទរូ សារលេខ ៈ (855)23 989 606
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វ ិថីរបស់យយ�
ងឆ្ព
ើ ឆ្ពោះទៅមុ
ោះទៅមុខ
�ើង

ទូរសារលេខ ៈ (855)23 993 593

ត្រូវបានដក
ឹ នាំដោយ លោក សក
ុ សុផេង រួមជាមួយ

ទូរសារលេខ ៈ (855)23 989 885

ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)23969368

ទូរសារលេខ ៈ (855)23 969 370
អីុែម៉ល: kh.petloksong@rhbgroup.com

ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក ផេង ចន្ធូ រួមជាមួយ

រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទូរសារលេខ ៈ (855)23 989 788

សាខា សៀមរាប

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា សាខា បាត់ដប
ំ ង

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា សាខា ស�ៀមរាប

បុគ្គល 10នាក់។

បុគ្គល 11នាក់។

ទីតាង
ំ អគារលេខ1-3-5-7 វ ិថីេលខ 3 េខតបា
្ត ត់ដប
ំ ង

ទីតាង
ំ អគារលេខ12-14-16 ផ្វជាតិ
លេខ 6
លូ

ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក អាន សុខ រួមជាមួយ

ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ធនាគារ
អ េអច
េអច ប៊
ប៊BANK
ឥណតូ្្ ឆៃណា
ឆៃណា
RHB INDOCHINA
ីី ឥណ
ធនាគារ
អ
តូ

សាខា បាត់ដប
ំ ង

ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លអ្នកនាង ឃឹម សុធារ រួមជាមួ
ី
យ

េខត្តស�ៀមរាប ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទរូ សព
័ ្ទលេខៈ (855)34 934 811

ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)63969811

អីុែម៉ល: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

អីុែម៉ល: kh.siemreap@rhbgroup.com

ទរូ សារលេខ ៈ (855)34 934 816

ទូរសារលេខ ៈ (855)63 969 816

សាខា កំពង់ចាម
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា សាខា កំពង់ចាម
ត្រូវ បា ន ដឹ ក នាំ ដ ោ យ ល ោ ក យ៉េ ន ឆ ៃ វ៉ា ត

រួមជាមួយបុគ្គល 9នាក់។

ទីតាង
ំ អគារលេខ41 ផ្វជាតិ
លេខ 7 េខត្តកព
ំ ង់ចាម
លូ
ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទូរស័ព្ទលេខៈ (855)42 942 811
ទូរសារលេខ ៈ (855)42 942 899
អីុែម៉ល: kh.kampongcham@rhbgroup.com

សាខា ព្រះសីហនុ
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា សាខា ព្រះសីហនុ

ត្រូវ បានដឹ ក នាំ ដ ោយ លោក ឈឹ ម ចាន់ ភិ រ ម្យ

រួមជាមួយបុគ្គល 10នាក់។

ទីតាង
ំ អគារលេខ129 ផ្វលូ 7 មករា េខត្តព្រះសីហនុ
ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទរូ សព
័ ្ទលេខៈ (855)34 934 811
ទរូ សារលេខ ៈ (855)34 934 816
អីុែម៉ល: kh.sihanoukville@rhbgroup.com
ធនាគារ
អINDOCHINA
េអច ប៊៍ី ឥណ
ឆៃណា
របាយការណ
ហិរញ្ញ
វត្ថុ
RHB
តូ្BANK
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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សង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំ ផ្នែកសំខាន់ហិរញ្ញវត្ថុ
��ព��សកម�សរុប (���ក់ដុ��រ)

���ក់ចំ��ញ���យបង់ពន� (���ក់ដុ��រ)

709,239,327
563,943,753

10,744,609

622,894,516

8,008,106

7,018,575

8,425,018

349,086,028
242,126,972
983,892
201 4

2013

201 5

201 6

201 7

���ក់ចំ��ញមុនបង់ពន� (���ក់ដុ��រ)

2013

5,870,823

201 6

201 7

ឥណ�ន និងបុ�����ន (���ក់ដុ��រ)

392,920,585

8,585,609
5,454,706

201 5

201 4

338,622,585 347,575,673

6,697,407
213,613,796
139,716,334

861,477
201 4

2013

201 5

201 6

201 7

���ក់ប��ើសរុប (���ក់ដុ��រ)

2013

201 5

201 4

201 6

���ក់ប��ើសរុបអតិថិជន (���ក់ដុ��រ)

470,147,629

600,071,456
216,199,505

528,639,004
478,738,832
286,201,796

84,550,674

188,319,121

2013
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201 4

201 5

201 6

201 7

201 7

2013

297,271,520

138,791,735
154

201 4

201 5

201 6

201 7

2017

2016

2015

2014

2013

10,744,609

8,425,018

8,008,106

7,018,575

983,892

8,585,609

6,697,407

5,870,823

5,454,706

861,477

ទ្រព្យសកមស
្ម រប
ុ

709,239,327

622,894,516

563,943,753

349,086,028

242,126,972

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

392,920,585

347,575,673

338,622,585

213,613,796

139,716,334

ទ្រព្យអកមស
្ម រប
ុ

612,207,049

538,447,847

486,194,491

292,207,589

190,703,239

ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន

470,147,629

297,271,520

216,199,505

138,791,735

84,550,674

ប្រាក់បញ្ញើសរប
ុ

600,071,456

528,639,004

478,738,832

286,201,796

188,319,121

71,000,000

67,000,000

67,000,000

52,000,000

52,000,000

97,032,278

84,446,669

77,749,262

56,878,439

51,423,733

3.83

2.47

0.87

0.49

3.01

ការបង្វិលចំណូលល�ើទ្រព្យសកមស
្ម ទ
ុ ្ធ

1.21

1.08

1.04

1.56

0.36

ការបង្វិលចំណូលល�ើមូលនិធិម្ចាស់ហន
៊ុ

8.85

7.93

7.55

9.59

1.68

អនុបាតឥណទានធ�ៀប នឹងប្រាក់អតិថិជន

83.57

116.92

156.88

155.79

169.29

អនុបាតឥណទានធ�ៀប នឹងប្រាក់បញ្ញើ

65.48

65.75

70.85

75.55

76.01

លទ្ធផលប្រតិបត្តការ (ប្រាក់ដល
ុ រលា្ )
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ប្រាក់ចំណេញក្រោយបង់ពន្ធ

ទិនន
្ន យ
័ តារាងតុលយ្ ការ (ប្រាក់ដល
ុ រលា្ )

ដ�ើមទុន
មូលនិធិម្ចាស់ក្រុមហ៊ន
ុ

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

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

AR
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

សង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំ

រចនាសម្ន
ព័ គ្រ
្ធ ប់គ្រង
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

គណៈក���ធិ�រ
សវនកម�

�យក���ក��តិបត�ិ�រ និង
ជំនួយ�រ��តិបត�ិ

ជំនួយ�រ��តិបត�ិធ��រ

និង ��ប់��ងអចលន��ព��

ប���កវ�ទ��ព័ត៌�នវ�ទ��

���ធិ�រ��ជីវកម� /
���កច��ប់

��ុមជំនួស

ជំនួយ�រ��តិបត�ិធ��រ

និង ��ប់��ងអចលន��ព��
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�ើង
ងឆ្ព
ើ ឆ្ពោះទៅមុ
ោះទៅមុខ

�យក���កសវនករ���ក�ង

សវនករ���ក�ង ��ធ��រ

សវនករ���ក�ង ����ុមហ៊ុន
មូលប��

គណៈក���ធិ�រ
��ប់��ង�និភ័យ

�យក���ក��ប់��ង
�និភ័យ

�និភ័យ

��ប់��ង�និភ័យ

�យក���កហិរ��វត�� និង
យុទ�����

រ�យ�រណ៍
ហិរ��វត��

បទប����ត�ិ និង

��ប់��ងរ�យ�រណ៍

រ�យ�រណ៍
�ជីវកម�

យុទ����� វ��គ និង
រតន�រ

�យក���កធន�នមនុស��
និង បណ��ះប���ល

��តិបត�ិធន�នមនុស��

���ក់សំណង និងអត����ជន៍
និង���ក់��វត��

��ើស��ស និង

បណ��ះប���លបុគ�លិក

Group Chief Strategy
Officer

គណៈក���ធិ�រ
�ភ�រ និង
�រ��ង�ំង

គណៈក���ធិ�រ
��ប់��ង

���ន��ុមម���ី
Management
យុទ��
���

Managing Director/
Country Head

អគ��យករង

Deputy Country Head

ឥណ�ន

Credit
�យក���កអភិHead
វឌ��ផលិតof
ផល
និង ទំ�ក់ទManagement
ំនងទីផ��រ

�យត���ឥណ�ន

អភិវឌ��ផលិតផល

រដ��លឥណ�ន

ទំ�ក់ទំនងទីផCredit
��រ

Credit Evaluation

Product
Head of Business
Development &
Development &
�យក���ក��ជីវកម�
���កម�អតិថិជន Marketing
Marketing
Communication
�យក���ក

ឌីជីថលធ��រ

���កម��ត

Administration

��Information
ប់��ង និង

���តពិTechnology
និត��ឥណ�ន

Credit Review &
Supervision

Remuneration &
Nomination
Committee

Group Chief
Strategy Officer

Committee

អគ��យក

�យក���ក��ប់��ង

ធនាគារ អ
អ េអច
េអច ប៊
ប៊ីី ឥណ
ឥណតូ្្ ឆៃណា
ឆៃណា
ធនាគារ
តូ

��ុម��ឹក��ភិ�ល

Marketing
Communication

���កម�ធ��រ

Premier

Product ឥណ�នទូរស័ព�ចល័ត
Mobile Credit
Development

e-Channel

��ុមហ៊ុន និង

��

Branches

ទី��ក់�រក���លPhnom

កំពង់�ម

Penh
Main

Kampong Cham

សីុធីម៉លអូ�ំពិក

�ត់ដំបង

�ជីវកម�

Corporate &
Business

លក់�យ និងប���ំ

Retail &
Consumer

ស�ឹង�នជ័យ

Stoeung
Meanchey

�ៀម�បSiem

ជំនួយ�រ���កលក់

Trade Finance

ក��លថ�ល់

Kbal Thnal

��ះសីPreah
ហនុ

Sale Support

City Olympic

��ទ���កសង�� Pet

ទួល�ក

Battambang

Lok Song

Sihanouk

�����ទុង

Toul Kork

ធនាគារ
អ េអច ប៊៍ី ឥណ
របាយការណ
ហិរញ្ញ
វត្ថុ
តូ្ ឆៃណា

Reap

បឹង��ងកង

AR
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CHAIRMAN’S STATEMENT

រ ក

រ�យ�រណ៍���ន��ុម��ឹក��ភិ�ល

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា (ធនាគារ) បានបន្តនៅការរ ីក
លូ ត លាស់ យ៉ាងខ្លា ំ ងន ៅឆ្នាំ 2 017។ យ�ើ ងរ� ឿងគួ រ ឲ្យចាប់
អារម្មណ៏ និងភ្ញាក់ផ្អល
ើ ជាច្រើនបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៏
ប្រចាំ ឆ្នាំនិងរបាយការណ៏ហិ រញ្ញ វត្ថុនេះ។ ស្ថេរភាពនៅក្នុង

សេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាផ្នែកមួយយ៉ាងធំក្នុង

ការរួមចំ ណែក និ ង ជំ រញ
ុ ឲ្យធនាគារសម្រេចបាននៅភាព
ជោគជ័យនៅក្នុងជំនួញ និងកាលានុវតភា
្ថ ពលូតលាស់នៅ
ក្នុងប្រទេស។ ឆ្ព ោះតាមគន្លងដ៏ ល្អរ បស់ សម្ព័ន្ធ ក្រុម ហ៊ុ ន
ដែលកំ ពុងមានទី តាំ ង ចំ នួ ន 09 ប្រទេសក្នុងតំ ប ន់ អា ស៊ា ន
រូ ម ទាំ ង ហុងកុង ធនាគារនឹងបន្ត កា ររ ក
ី លូ ត លាស់ រ បស់
ខ្លួន។ ជាមួយគ្នានេះដែរ តាមរយៈសក្តា នុពលនៅក្នុងតំបន់

ឥណឌូ្ ចិន យ�ើងជ�ឿជាក់ថាយ�ង
ើ អាចនាំមកនវូ ផលប្រយោជន៏

និងប្រសិទភា
្ធិ ពខ្ពសទ់ ៅល�ើវ ិស័យអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម
នៅកម្ពុជាទៅដល់ថ្អា
ងៃ នាគតផងដែរ។
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ងឆ្ព
ើ ឆ្ពោះទៅមុ
ោះទៅមុខ

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម

លទ្ធភាពទទួ លបានប្រាក់ ចំណេញបានក�ើ នឡ�ើ ង17% ជាបន្តបន្ទា ប់ ក្នុងចាប់

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រួមទាំង គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នៃធនាគារ អ អេច ប៊ី

ពី ឆ្នាំ2015 ដល់ 2017 ហ�ើ យនៅឆ្នាំ2017នេះផងដែរ យ�ើ ងសម្រេចបាន

ឥណតូ្ ឆៃណា បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅល�ើ អភិបាលកិច្ច ការប្រតិបត្តិ និងការអនុវត្តន៍

អត្រាលូ តលាស់ រហូ តដល់ 28%
6.7

លានដុល្លា អាមេរក
ិ

ដែលប្រាក់ ចំណេញសុ ទ្ធបានក�ើ នឡ�ើ ងពី

រហូ តដល់

លានដុល្លា អាមេរក
ិ ផងដែរ។

តាមគន្លងផែនការអភិបាលកិច្ចរបស់ RHB Banking Group ដែលតែងតែផ្តោ ត

ផលល�ើ មូលធនផ្ទាល់ (Return on equity) ក៏ បន្តក�ើ នឡ�ើ ងជាបន្តបន្ទា ប់ ចាប់ ពី

សំខាន់បផុ
ំ តទៅល�ើអភិបាលកិចសា
្ច ជីវកម្ម និងតម្លា ភាពល�ើគ្រប់ផ្នែក អាជីវកម្ម។

7.93 % នៅឆ្នាំ2016 រហូ តដល់ 8.85% នៅឆ្នាំ2017 ។ផលល�ើ ទ្រព្យសកម្ម

ធនាគារបានគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ ខ្ជួនតាមតម្រូវការនិ យ័តកម្មនៅឆ្នាំ2017 រួមមាន

(Return on assets) ក�ើ នឡ�ើ ងពី

8.6

យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតនូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ការអនុវត្តន៍នេះគឺដោយផ្អែក

1.08% នៅឆ្នាំ2016 និ ង 1.21%

នៅឆ្នាំ2017។

តម្រូវការមូលធនអប្បបរមា ការអនុវត្តន៍ការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃឥណទានថ្មី
និងគោលការណ៍អ៊ីមភែរមិន ដែលបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ក្នុងចំ ណោមធនាគារទាំ ង39នៅកម្ពុជា

យ�ើ ងទទួ លបានចំ ណាត់ ថ្នាក់ ទី11

យ�ើ ងក៏ ស ង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំ ថាយ�ើងនឹងបន្តកា រអនុ វត្តន៍យ៉ាងខ្ជា ប់ ខ្ជួនក្នុងការ

បំពេញគ្រប់តម្រូវការនិយ័តកម្ម។

ដោយផ្អែកល�ើ ទ្រព្យសកម្មសរុប ដែលទ្រព្យសកម្មសរុបយ�ើ ងមានចំ នួន 709
លានដុល្លា អាមេរក
ិ ដោយក�ើ នឡ�ើ ង 86លានដុល្លា អាមេរក
ិ ពី 623លាន

ធនាគារបានប�ើកការប្រជុំគណកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យចំនួន 04ដង រួមទាំង

ដុល្លា អាមេរក
ិ កាលពី ឆ្នាំ2016។

ការប្រជុគ
ំ ណកម្មការ សវនកម្ម ចំនន
ួ 04ដងផងដែរនៅឆ្នា2
ំ 017ដ�ើម្បីពភា
ិ ក្សា និង
ចូលរួមដោះស្រាយល�ើបញ្
ហា ហានិភ័យ និងការអនុវត្តន៍។ ទោះបីជាទទួលបាន

ប្រាក់ ប ញ្ញើ រ បស់ អ តិ ថិ ជ នក៏ ក�ើ ន ឡ�ើ ងគួ រ ឲ្យកត់ សំ គា ល់ ផងដែ រ គឺ ក�ើ ន ពី

ជោគជ័យគួរឲ្យមានមោទនភាពក៏ដោយ យ�ើងក៏នៅតែបន្តត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជិត

297លាន ដុល្លា អាមេរក
ិ ដល់ 470លានដុល្លា អាមេរក
ិ ក្នុងឆ្នាំ2017ដែលការ

ដិ ត បំ ផុ ត និ ង តាមដានជាបន្ត ប ន្ទា ប់ នូ វ អភិ បា លកិ ច្ច រ បស់ ធ នាគារដ�ើ ម ្បីឲ្យ

ក�ើ នឡ�ើ ងនេះធ្វើឲ្យ

ច្បាស់ថាយ�ើងបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ជាប់ខ្ជួន និងមានប្រសិទ្ធភាព។

អនុ បាតនៃឥណទានល�ើ ប្រាក់ បញ្ញើ អតិ ថិជន(Bank’s

loan to customer deposit ratio) ក�ើ នឡ�ើ ងពី 117% ដល់ 87% នៅឆ្នាំ2017។
អត្រាកំ ន�ើ ននៃប្រាក់ ប ញ្ញើ រ ប ស់ អ តិ ថិ ជ ន បា ន ក�ើ ន ឡ�ើ ង 58% ល�ើ ស ពី
អត្រាកំ ន�ើនរបស់ ឧស្សាហកម្មនេះបញ្
ជា ក់ ឲ្យឃ�ើ ញថាធនាគារទទួ លបានកា
រជ�ឿជាក់ ខ្ពស់ជាសាធារណៈថាជាអ្នកទទួ លនិ ងរក្សាទុ កមូ លធនអតិ ថិជន។
គណនី ចរន្ត ក៏ មានកំ ណ�ើនផងដែរ គឺ ក�ើនឡ�ើ ងពី 18% ដល់ 49% នៃប្រាក់
បញ្ញើ សរុបរបស់ អតិ ថិជនទាំ ងអស់ នៅឆ្នាំ2017។

2016

2017

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

USD6.7mil USD8.6mil

ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន

USD297mil USD470mil

អនុបាតឥណទានធ�ៀប

117%

84%

អនុបាតប្រាក់បញ្ញើចរន្ត និងសន្សំ

18%

49%

ទ្រព្យសកមស
្ម រប
ុ

USD709mil USD623mil

នឹងប្រាក់បញ្ញើ

ធ�ៀប នឹងប្រាក់បញ្ញើ

ធនាគារ
អ េអច ប៊៍ី ឥណ
របាយការណ
ហិរញ្ញ
វត្ថុ
តូ្ ឆៃណា
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ធនាគារ អ
អ េអច
េអច ប៊
ប៊ីី ឥណ
ឥណតូ្្ ឆៃណា
ឆៃណា
ធនាគារ
តូ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

CHAIRMAN’S STATEMENT

រ ក

រ�យ�រណ៍���ន��ុម��ឹក��ភិ�ល (ត)

ការជួយដល់សង្គម
នៅឆ្នាំ2017 កម្មវ ិធី “Community Weekend” របស់ RHB Banking Group
បានបង្កើត សកម្មភាពយ៉ាងច្រើ នដ�ើ ម្បីជួ យដល់សង្គមនិ ងជាពិ សេសជន
ក្រីក្រ និងខ្វះខាតនៅតាមជនបទ។ នៅកម្ពុជា កម្មវ ិធីនេះបានជួយទៅដល់

កុមារក្រីក្រជាង100នាក់នៅ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តា ល ដែលពួកគេអាចមាន
ឱកាសបានទៅសាលារ�ៀន និ ង ទទួ លបានការអប់ រ ំយ៉ាងសមរម្យ។ យ�ើង
ិ ័ យ កី ឡា តាមរយៈកម្ម វ ធ
ិ ី
ក៏ ជំ រុ ញ យ៉ាងខ្លា ំ ងក្លា ឲ្យយុ វ ជនចូ ល រួ ម ក្នុងវ ស
ិ ី ជិ ះ កង់ ផងដែ រ។ យ�ើ ង នឹងបន្ត
RHB Junior Football Cup និ ង កម្ម វ ធ
ប្រឹងប្រែងបន្ថែមទ�ៀត ពីព្រោះកមវ្ម ិធីនេះបានជួយជំរញ
ុ ឲ្យយវុ ជន ស្រឡាញ់
និងចូលចិត្តកីឡា។ ធនាគារយ�ើងជ�ឿជាក់យ៉ាងមុតមាំ និងប្រឹងប្រែងឲ្យ
អស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការជួយដល់សង្គម ហ�ើយយ�ើងនឹងបន្តបង្កើតកម្មវ ិធី
ទាំងអស់នេះនៅឆ្នាំបន្តបន្ទា ប់ទ�ៀត។

150

វ ិថីរបស់យយ�
�ើង
ងឆ្ព
ើ ឆ្ពោះទៅមុ
ោះទៅមុខ

ធនាគារ អ
អ េអច
េអច ប៊
ប៊ីី ឥណ
ឥណតូ្្ ឆៃណា
ឆៃណា
ធនាគារ
តូ

ដំណ�ើរឆ្ពោះទៅមុខ
ធនាគារយ�ើ ង បាននឹងកំ ពុងចាប់ ផ ្ើត ម ឆ្ព ោះទៅរកការប្រើ ប្រាស់ ប្រព័ ន្ធ ឌី ជី ថ
លដែលជាការដ�ើ រទន្ទឹមគ្នានឹងគម្រោងរបស់ RHB Banking Group ផងដែរ។
ការចាប់ ផ ្តើ ម នេះនឹងបន្តធ្វើ ឲ ្យធនាគារ ដ�ើ រ ទៅមុ ខ និ ង មានប្រៀបក្នុងការ
ប្រកួ ត ប្រជែង ជា មួ យ ដៃគួ ប្រកួ ត ធំ ៗ ន ៅ ក្នុង វ ិស័ យ នេះ ។ ផ្ សា រ ភ្ជា ប់ នឹង
យុទ្ធសាស្រ្ត 05 ឆ្នាំ FIT 22 របស់ RHB Banking Group និងការរក្សានូវស្ថេរ
ភាពរយៈពេលនៃកំណ�ើនអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ យ�ើងនឹង បន្តផ្តោ តទៅល�ើ
ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស យ�ើងបានកំណត់នូវទិសដៅចង់ក្លា យជាធនាគារ
មួ យក្នុងចំ ណោមធនាគារធំ ទាំង10នៅក្នុងកម្ពុជានាពេលអនាគតដ៏ ខលី្ និ ងបន្ត

ិ ័ យ សេដ្ឋ កិ ច្ច និ ង សង្គ ម ។ ប្រធានក្រុម
ក្លា យជាតួ អ ង្គ សំ ខា ន់ ក្នុងការជួ យ វ ស
ប្រឹក្ សាភិ បា លនឹងបន្តផ្តល់ នូ វ អនុ សា សន៍ និ ង ការជ្រោមជ្រែង ដ�ើ ម ្បីសម្រេច
បាននូវផែនការអាជីវកម្ម ឆ្នាំ2018។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
ភាពជោគជ័យរបស់ធនាគារក្នុងឆ្នា2017 មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនទេ
ប�ើគ្មានការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពធ
ី នាគារជាតិនៃកម្ជា
ិ នដ៏មានតម្លៃ ព្រមទាំង
ពុ អតិថជ
គណៈគ្រប់ គ្រងជាន់ ខ្ព ស់ និ ង និ យោ ជិ ត របស់ យ�ើ ង ។ តាំ ង នាមប្រធានក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ ខស
្ញុំ ម
ូ ល�ើកយកកាសនេះថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាល
ជ្រៅដល់អ្នកទាំងអស់ចំពោះការគាំទ្រកន្លងមក ហ�ើយក៏សង្ឃឹមថានឹងសម្រេច
ជោគជ័យជាបន្តបន្ទា ប់នៅឆ្នាំ2018 ទ�ៀតក្រោមពាក្យស្លោ ក “Together We
Progress”។

Dato’ Khairussaleh Ramli
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ធនាគារ
អ េអច ប៊៍ី ឥណ
របាយការណ
ហិរញ្ញ
វត្ថុ
តូ្ ឆៃណា
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សមាសភាពរបស់ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាល
152

វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

ពីខាងឆ្វេងដៃ ទៅស្តា ដៃ
ំ ៈ
1- េលោក Chulapong Yukate 2- េលោក Abdul Aziz Peru Mohamed 3- េលោក Ong Seng Pheow 4- េលោក Dato’ Khairussaleh Ramli
5- េលោក�សី Gan Pai Li 6- េលោក Lim Loong Seng
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
េលោក

DATO’ KHAIRUSSALEH RAMLI

អភិបាលមិនឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ
អាយុ 50ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

គុណវុឌ្ឍិ

បរ ិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Washington University, St. Louis

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

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

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

លោក ក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃសមាគមធនាគារនៅម៉ាឡេស៊ី និង Asian Institute of Chartered Bankers។

ចំណេះដឹងដ៏ជ្រៅជ្រះ និង បទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ បានធ្វើឲ្យលោកទទួលបានពានរង្វា ន់ Best CFO in

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

Alpha Southeast Asia។
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េលោក

ONG SENG PHEOW

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ
អាយុ 69ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈកម្មការសវនកម្ម (សមាជិក)

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (សមាជិក)

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ និងជ្រើសតាំង (សមាជិក)

ធនាគារ RHB

Banking Group

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ RHB Insurance Berhad (ប្រធាន)

គណៈកម្មការឥណទាន (សមាជិក)

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ និងជ្រើសតាំង (សមាជិក)
គណៈកម្មការបច្ចេកវ ិជ្ជា (សមាជិក)

សមាជិកវ ិនិយោគនៃក្រុមហ៊ុន RHB Insurance Berhad (សមាជិក)

គុណវុឌ្ឍិ

សមាជិកវ ិទ្យាស្ថា ន Malaysian Institute of Certified Public Accountants

សមាជិកវ ិទ្យាស្ថា ន Malaysian Institute of Accountants

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

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

ធ្លា ប់ជាដៃគូររបស់ក្រុមហ៊ុន Ernst & Young ចាប់ពីឆ្នាំ 1984 ដល់ឆ្នាំ 2003។ តួនាទីចុងក្រោយរបស់លោក

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

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល(ត)
េលោក

ABDUL AZIZ PERU MOHAMED

អភិបាលឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ
អាយុ 69ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ប្រធាន)
គណៈកម្មការសវនកម្ម (សមាជិក)

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ និងជ្រើសតាំង (សមាជិក)

ធនាគារ RHB

Banking Group

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈកម្មការឥណទាន (សមាជិក)

គុណវុឌ្ឍិ

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

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

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

សាខា និ ង គ្រប់ គ្រងសេវាធនាគារអតិ ថិជ នជារូប វន្តបុគ្គល ។ លោក បានចំ ណាយពេលជាច្រើ នឆ្នាំ ធ្វើ កា រឲ្យ

ធនាគារ Malayan Banking Berhad ដែលតួនាទីចុងក្រោយរបស់លោកជាមួយធនាគារនេះគឺ នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ

សេវាធនាគារអតិថិជន។ លោកក៏ធ្លា ប់បម្រើការងារជា នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅជាន់ខ្ពស់ នៅធនាគារ AmBank

Berhad ពីឆ្នាំ 2002 ដល់ ឆ្នាំ 2005។ ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនៅក្នុង វ ិស័យធនាគារ លោក ត្រូវបានតែងតាំងជា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការច្បាប់នៃសមាគមធនាគារនៅម៉ាឡេស៊ី និង កាន់មុខតំណែងសំខាន់ៗមួយចំនួនទ�ៀត
រួមមាន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់ Mayban Property Trust និង Mayban Trustees Bhd។
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េលោក CHULAPONG YUKATE
អភិបាលឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ
អាយុ 61ឆ្នាំ ជនជាតិថៃ

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គណៈកម្មការសវនកម្ម (ប្រធាន)

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ និងជ្រើសតាំង (ប្រធាន)

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (សមាជិក)

គុណវុឌ្ឍិ

អនុបណឌិ្ តនីតិសាស្រ្តពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Washington University សហរដ្ឋអាមេរ ិក
(ក្រោមអាហារូបករណ៍ Deacons)

វ ិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Tokyo University

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

ក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់របស់រដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្រា្ត លី

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

លោក Chulapong Yukate បាននាំមកនូវចំណេះដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ក្រុមហ៊ុន ZICO Law Limited

ដោយលោកមានបទពិសោធន៍ប្រហែល 30ឆ្នាំ ក្នុងវ ិស័យសំខាន់ៗដូចជា ការទិញលក់ភាគហ៊ុន & ការរ ំលាយ

ក្រុមហ៊ន
ុ បញ្ចូលគ្នា គម្រោងនានា សេវាធានារ៉ា ប់រង និងមជ្ឈតកា
្ត រអនរ្ត ជាតិ។ លោកគឺជាដៃគូ និងទីប្រឹក្សានៅក្នុង
ក្រុមហ៊ុនមេធាវ ីអន្តរជាតិនាំមុខ Deacons ក្នុងប្រទេសថៃ និង អូស្រា្ត លី Colin Ng & Partners ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរ ី

និ ង Baker & McKenzie ក្នុងប្រទេសថៃ។ លោកបានចូ ល រួម ជាមួ យ ក្រុម ហ៊ុ ន Dhipaya Insurance Public

Company Limited ក្នុងទីក្រុងបាងកកជា Group General Counsel រហូតដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2013។

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

ដោយពង្រីកការ ិយាល័យ និងមានមេធាវ ីចំនួន 25 នាក់។
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សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ត)
លោកស្រី GAN PAI LI
អភិបាលមិនឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ
អាយុ 45ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

គុណវុឌ្ឍិ
សកលអនុបណឌិ្ តក្នុងការគ្រប់គ្រងពាណិជក
្ជ ម្ម (MBA), សាលាពាណិជក
្ជ ម្ម Manchester
បរ ិញ្ញាបត្រនៃការអប់រ ំ, TESL, សាកលវ ិទ្យាលយ
័ ម៉ា ឡាយ៉ា

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

លោកស្រី Gan Pai Li មានបទពិសោធន៏ជាង២០ឆ្នាំក្នុងវ ិស័យឧស្សាហ៏កម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។ លោកស្រីបានចាប់ផ្តើម
អាជីពរបស់ខលួ្នក្នុងផ្នែក Retail Banking. បន្ទា ប់មកលោកស្រីបានធ្វើការផ្លាស់បតូ្រជាច្រើនទៅក្នុងផ្នែក Corporate

Banking, Capital Market, Investment Banking, Group Strategy, Private Equity and Wholesales Banking.
លោកស្រីបានប្រលូ ក ជាមួ យ និ ង រួ ម ចំ នែ កជាច្រើ ន ដូ ច ជា M&A Integration, សាមហរណកម្មពាណិ ជ្ជ ក ម្ម
ការពង្រីកសក្តា នុ ពលនៅក្នុងតំ បន់ អាស៊ា ន, និ ងការផ្តួចផ្តើមសាមហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មជាច្រើ នទ�ៀតនៅក្នុង

សម្ពន្ធ័ CIMB។

មុនពេលលោកស្រីបានចូលបំរ� ើការងារនៅក្នុងសម្ពន្ធ័ធនាគា RHB, លោកស្រីមានតួនាទីជា អគ្គនាយកជាន់ខ្ពស់
ក្នុង Group Wholesales Bank, ស្ថិតក្នុងការ ិយាល័យអគ្គនាយក និងមានតួនាទីជា ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង់

ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងស្ថា បន CIMB Investment Bank Berhad ដោយត្រួតពិនិត្យល�ើ លទ្ធផលពាណិជ្ជកម្ម និង
ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញាតិ របស់ Group Wholesale Banking នៅក្នុងតំបន់។
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អគ្គនាយក ធនាគារអ អេ ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
អាយុ 62ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

គុណវុឌ្ឍិ

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

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

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

និងប្រហែល 9ឆ្នាំ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពក្នុងវ ិស័យធនាគារជាមួយ

សម្ព័ន្ធសេវាហិរញ្ញ

វត្ថុនាំមុខមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ី។ លោកមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយទាក់ទងនឹង សេវាធនាគារសាជីវកម្ម
សេវាធនាគាររប
ូ វនប
្ត ុគ្គល និងសេវាធនាគារក្រុមហ៊ន
ុ ដោយកាន់តណែង
ំ
ជាន់ខស
្ព គ់ ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្កា
តិ រ ឥណទាន

ហានិភ័យ និង ផ្នែកលក់ & ទីផ្សារ។ លោកទទួលខុសត្រូវក្នុងការចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ RHB នៅ

កម្ពុជាទាំងធនាគារ និងមូលបត្រនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 និង 2010 ។

លោកទទួលបានមេដាយមាស SEARCA និង Harvard Business Alumni Club Malaysia Gold Medal នៅពេល

ដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរ ិញ្ញាបត្រផ្នែក Agribusiness ក្នុងឆ្នាំ1986។

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

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

លោកទទួ លបានអាជ្ញាប័ ណ្ណជាពាណិជ្ជករមូ លបត្រ ចេញដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា។ លោកត្រូវបាន

ជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មម៉ាឡេស៊ី នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010 មក។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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េលោក LIM LOONG SENG

CHAIRMAN’S STATEMENT

រ ក

រ�យ�រណ៍�កអគ��យក

ឆ្នានេះគ
ំ
ជា
ឺ ឆ្នាទ
ំ ី 9 ហ�ើយដែលធនាគារ RHB Indochina Bank
បានធ្វើ ប្រតិ បត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួ យនឹងជោគ
ជ័យយ៉ាងធំធេងហ�ើយដំណ�ើរការនេះទទួលបានជោគជ័យ

ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក�ើនឡ�ើងរបស់អតិថិជនរួម
ិ ័ យធនាគារនិ ងកំ ណ�ើនសេដ្ឋ
ចំ ណែកដល់ ការអភិ វឌ្ឍន៍ វស
កិច្ចនៅកម្ពុជា។ យ�ើងបានរ ីកចម្រើនខ្លា ំងទៅៗចាប់តាំងពី

ការបញ្ចូលគ្នារបស់យ�ើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 ហ�ើយយ�ើងនឹង

បន្តទទួលបានកំពស់កាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
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ធនាគារ អ
អ េអច
េអច ប៊
ប៊ីី ឥណ
ឥណតូ្្ ឆៃណា
ឆៃណា
ធនាគារ
តូ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដំណ�ើរវិវឌ្ឍន៏ឆ្ពោះទៅរកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល

ធនាគារសម្រេចបាននៅសមិទផ
្ធ លល�ើការលត
ូ លាស់យ៉ាងគួរអោយកត់សគា
ំ ល់
នៅឆ្នាំ2017។ ប្រាក់ ចំនេញមុ នកាត់ ពន្ធបានក�ើ នចំ នួន 2.3លានដុល្លា អាមេរក
ិ

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា បានដាក់អោយប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមប្រ
ព័នអ
្ធ ន
៊ី ធ�ើណេត និងតាមរយៈទូរស័ពច
្ទ ល័ត ឈ្មោះថា “RHB Now” ដែលបាន

ដែលធ្វើ អោយប្រាក់ ចំណេញនៅ ឆ្នាំ2017សរុបមានចំ នួនខ្ពស់បំផុ តរហូតដល់

ផ្តល់នៅជំរ� ើសជាច្រើនដល់អតិថិជនរួមមាន ការផ្ទេប្រាក់ទៅកាន់តតិយជន

10.7លានដុល្លា អាមេរ ិក។ ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ នបានក�ើនឡ�ើងរហូតដល់58%

ការផ្រទេ ប្រាក់ឆាប់រហស
័ ទៅកាន់ធនាគារផ្សេងទ�ៀតនៅកម្ពុជា (FAST) សេវា

ពោលគឺពី 297លានដុល្លា អាមេរ ិក ទៅដល់ 470លានដុល្លា អាមេរ ិក ដែលក្នុង

កម្មផ្ើញ ប្រាក់ សេ វាកម្មដាក់ ប្រាក់ ប ញ្ញើ មា នកាលកំ ណ ត់ តា ម រយៈប្រព័ ន្ធ

នោះរាប់បញ្ជូលជាមួយការក�ើនឡ�ើងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលនូវគណនីសន្សំ និង គណនី

អ៊ន
ី ធឺណេត ការគ្រប់គ្រងមូលប្បទានបត្រ និង សេវាផ្ទេប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស ដែល

ចរន្តរបស់អតិថជ
ិ នផងដែរ។ គណនីសន្សំ និង គណនីចរន្តធ�ៀបនឹងប្រាក់បញ្ញើរបស់

សេវាទាំ ងនេះមានគោលដៅសំ រួលដល់ អតិ ថិជនអោយកាន់ តែមានភាព

អតិថិជនក៏បានក�ើនឡ�ើងយ៉ាងខ្លា ំងពី 31%នៅឆ្នាំ2016 ដល់ 49%នៅឆ្នាំ2017។

ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគាររបស់យ�ើង ព្រមទាំងធ្វើ អោយ

ជាមួយហ្នឹងការក�ើនឡ�ើងដល់គរួ អោយកោតសរស�ើរនូវប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន

អតិ ថិ ជ នទទួ ល បាននូ វបទពិ សោធន៏ ដ៏លម
្អ ួ យដែលមិ នអាចបំ ភ្លេចបាន។

នេះ ធនាគារថែមទាំងទទួលបានរបាយការណ៏ LDR ជាកំណត់ត្រាតិចបំផុតគិត

យ�ើ ង សង្ឃឹ ម ជ�ឿជាក់ ថា ការផ្តល់ អោ យនូ វ សេវាកម្ម តា មប្រព័ ន្ធ ឌី ជី ថ ល

ចាប់ពីឆ្នា2
ំ 008 មក ពោលគឺត្រឹមតែ 84% តែប៉ណ្ណ ោះ។

និងការអភិវឌ្ឍសេវាកមថ
្ម ៗ
្មី នេះ និងអាចទាក់ទាញយុវជនព្រមទាំងអ្នកស្រលាញ់
បច្ចេកវ ិទ្យាបានទ�ៀតផង។ បន្ថែមពីល�នេះទ
ើ
ៅទ�ៀត សេវាកម្មថ្មីរបស់យ�ង
ើ

នៅឆ្នា2ំ 017នេះ ឥណទានសរុបមានចំនន
ួ 407លានដុល្លា អាមេរ ិកដែលជាកំណត់ត្រា

ដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណ�ើរការវ ិវឌ្ឍឆ្ព ោះទៅរកការប្រើប្រាស់ប្រពន
័ ឌ
្ធ ជ
ី ថ
ី លនេះ

អត្រាកំន�ើនសទ
ុ រ្ធ ហត
ូ ដល់14% រ ឺ 49លានដុល្លា អាមេរ ិកធ�ៀបហ្នឹង ឆ្នា2
ំ 016 ដែល

ដែលជិតហ្នឹងដាក់អោយដំណ�ើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ មានឈ្មោះថា

មានត្រឹម358លានដុល្លា អាមេរ ិក។ ទ្រព្យសកមស
្ម រប
ុ ដែលបក
ូ បញ្ជូលជាមួយកំន�ន
ើ

“ P a y A n y o n e ” សេវាកម្មមយ
ួ ដែលជួយដល់អតិថជ
ិ នក្នុងការទទាត់វ ិក័យបត្រ

ឥណទានមាន14% ដែលមានចំ នួ ន 709លានដុល្លា អាមេរ ក
ិ នៅឆ្នាំ 2 017 ប�ើ

RHB

នានា និងមានមុខងាច្រើនទ�ៀតផងដែរ។

ប្រៀបធ�ៀបជាមួយចំនួនត្រឹម623លានដុល្លា អាមេរ ិកនៅឆ្នា2
ំ 016។ មូលធនក៏បន្ត
លូ ត លាស់ កា ន់ តែខ្លា ំ ងឡ�ើ ង ពី 84លានដុល្លា អាមេរ ក
ិ នៅឆ្នាំ 2 016 ដល់
97លានដុល្លា អាមេរ ិកនៅឆ្នា2
ំ 017។

ចំពោះអនុបាតសំខាន់ៗផ្ក
នែ ហិរញ្ញវត្ថុវ ិញ

ធនាគារក៏បានសំរេចនៅកំន�ើនជាមធ្យម ដែលក្នុងនោះរួមមាន CIR 35.2% និង
Return on equity 8.9% នៅឆ្នា2
ំ 017 ។
លទ្ធផលដ៏គួរអោយចាប់អារមណ
្ម ៍ នៅឆ្នាំ 2017 បានជួយធនាគារ RHB Indochina
Bank ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 11 ក្នុងចំណោម 39 ធនាគារគិតតាមទ្រព្យសម្បត្តិ។
ធនាគារក៏បានបង្ើន
ក ចំណាត់ថ្នាក់របស់ខលួនទៅជាល�ើ
្
កទី 11 ចាប់ពីថ្ទ
ងៃ ី 14 នៅ

ល�ើ ប្រាក់ ប ញ្ញើ រ បស់ អ តិ ថិ ជ នហ�ើ យ ចំ ណា ត់ ថ្នា ក់ ស ម្រាប់ ក ម្ចី ក៏ ក�ើ ន ឡ�ើ ង ពី

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 13 មក 12 ផងដែរ។ ដូេច្នះធនាគារបានកលម្អចំណាត់របស់ខលួ្ន

គិតចាប់ពី ែខធ្នូឆាំ 2017។

ធនាគារ
អINDOCHINA
េអច ប៊ី ឥណតូ្BANK
ឆៃណា
RHB

AR
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CHAIRMAN’S STATEMENT

រ ក

រ�យ�រណ៍�កអគ��យក (ត)

អភិបាលកិច្ច និង បទប្បញ្ញត្តិ
ជាមួយហ្នឹងការធ្វើដំន�ើរឆ្ព ោះទៅមុខដែលរួមបញ្ជូលដោយការផ្តល់ជូននៅ

ការជួយដល់សង្គម

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា ក៏ បានយកចិ ត្តទុកដាក់ យ៉ាងខ្លា ំងទៅល�ើ

សេវាកម្មផ្សេងៗនិ ងការខិ តខំ កែលំ អរអោយកាន់ តែប្រស�ើរជូ ន អតិ ថិជន

ការជួ យ ដល់ ស ង្គម ផងដែរ ដែលយ�ើ ងបានកសាងសាលាមតេយ្យចំ នួន

ពួកយ�ើងក៏ផ្តោ តការយកចិតទ
្ត ុកដាក់យ៉ាងខ្លា ំងដល់ការប្រតិបត្តិ អោយបាន

ពីរខ្នងនៅស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តា ល នៅឆ្នាំ2017 ដែលសាលាទាំងមតេយ្យ

យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនអោយត្រូវទៅនឹងតម្រូវការខាងផ្ក
នែ បទប្បញ្ញតតិផងដែ
្
រ។

ទាំងពីរនោបានផ្តលឱកាសដល់កុមារជាង1០០នាក់អោយបានចូលរ�ៀន។
មិ ន តែប៉ុណ្ណ ោះយ�ើ ង ក៏ មា នការផ្តល់ ជូ ន នូ វ ឧបករណ៏ សិ ក្ សារ និ ង អាហារ

ឆ្នាំ 2 017នេះគឺ ជា ឆ្នាំ មួ យ ដែលលំ បា កមួ យ ពោលគឺ មា នបទប្បញ្ញ តតិ្ ថ្មី ៗ

រូបត្ថមមួយចំនួនទ�ៀតដល់ពួកគាត់ថែមទ�ៀតផង។ ដោយមានសហការណ៍

ជាច្រើ នដែលធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជាបានដាក់ អោយអនុវត្តដ�ើ ម្បីពង្រឹងនូវ

ជាមួយអង្គការ Aide-to-Action យ�ើងក៏បានកសាងនវូ ថ្នាក់រ�ៀនភាសារអង់គ្លេស

វ ិស័យធនាគារនិ ងហិរញ្ញ វត្ថុនេះ។ ជាក់ ស្តែងដូ ចជាបទប្បញ្ញ តតិដែ
្ លចេញ

និងកុំព្យូទ័រ សម្រាប់ក្មេងៗ 50នាក់នៅក្នុងឃុនេះ
ំ
បន្ថែមទ�ៀត។

នវូ ប្រកាសស្ព
តី កា
ី រដាក់ចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ហានិភយ
័ នៃឥណទាន និងគោលការណ៏

ិ ី RHB Junior Football Cup
នៅឆ្នាំ2017នេះ ពួ ក យ�ើ ងបានរ�ៀបចំ កម្មវធ

អ៊ិមភែមិន

សំរាប់បណតុះគ
្ ន
ំ ត
ិ អោយយុវជនស្រឡាញ់នង
ិ ចូលចិតក
្ត ឡា
ី ។ បន្ថែមពីនេះទ�ៀត

ដោយក្រសួងពាណិជក
្ជ ម្ម និង អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ បានដាក់អោយអនុវត្ត
គោលកាណ៏ឥណទានជារប
ូ ័យវត្ថុជាតិសម្រាប់ធនាគារនិងគ្រិះ

ស្ថា នហិ រញ្ញ វ ត្ថុ ការកំ ណត់ ទ្រនាប់ ដ�ើ ម ទន់ សម្រាប់ ធ នាគារនិ ងគ្រិះស្ថា ន

ហិរញ្ញវត្ថុ សេចក្តីសម្រេចល�ើបណតឹង
្ របស់អក
្ន ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ក្របខណ្ឌ

របស់របរប្រើ ប្រាស់ជូនទៅដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតនៅខេត្តកំពង់

ល�ើតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ភាគចូលដែលមិនជាប់ពន្ធផងដែរ។

ក៏បានជួយចូលរួមចំណែកនូវក្នុងកម្មវ ិធីនានារបស់ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារនិងគ្រិះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ និងការអនុវតអា
្ត ករ

ពួកយ�ើងជ�ឿជាក់នឹងបន្តគោរពប្រណិបត្តិអោយបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវបទប្បញ្ញតតិ្

ថ្មីៗបន្តទ�ៀតដោយយកចិតទ
្ត ុកដាក់។ ការអនុវត្តនេះក៏ជាការដ�ើរតាមគន្លង
មួយដ៏ត្រឹមត្រូវជាមួយគោលការណ៏របស់ RHB Banking Group ដែលបាន
ទទួលរង្វា ន់ជាកិត្តយសជាច្រើនទៅល�ើផ្នែកអភិបាលកិច្ច និង តម្លា ភាពប�ើ
ប្រៀបធ�ៀបទៅដៃគូប្រកួតប្រជែងផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មធនាគារ
នេះ។
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ពួកយ�ើងក៏បានរ�ៀបចំនៅកមវ្ម ិធី ចែកអំណោយជាសំភារៈ ប្រាក់កាស និង

វ ិថីរបស់យយ�
�ើង
ងឆ្ព
ើ ឆ្ពោះទៅមុ
ោះទៅមុខ

ចាម នៅក្នុងពិធីបុណ្យ Hari Raya Aidilfitri ជារ�ៀងរាល់ឆ្នាផងដែ
ំ
រ។ ពួកយ�ើង
ដ�ើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅកម្ពុជាផងដែរ។

ធនាគារ អ
អ េអច
េអច ប៊
ប៊ីី ឥណ
ឥណតូ្្ ឆៃណា
ឆៃណា
ធនាគារ
តូ

ការថ្លែងអំណគុណ
ពួកយ�ើងសូមគោរព និង ថ្លែងអណរគុណយ៉ាងអស់ពីចិត្តទៅដល់អតិថិជន
និ យ តករនៅកម្ពុ ជា រួម ទាំ ងក្រុម ប្រឹក្សាភិ បា លរបស់ យ�ើ ងទាំ ងអស់ ដែ ល

បានចូលរួមគាំទ្រ រួមចំនែកយ៉ាងធំធេងព្រមទាំងបនដ
្ត ណ�
ំ ើ រជាមួយយ�ើងរហត
ូ
មកដល់ពេលនេះ។ ពួ កយ�ើងសង្ឃឹមថានៅដំ ណាច់ ឆ្នាំ2018ពួ កយ�ើងនឹង
នាំមកនៅជោគជ័យធំៗផ្សេងទ�ៀតមកជូនលោកអ្នកដោយចង់ចាម
ំ ន
ិ ភ្លេចនូវ
ពាក្យស្លោ ករបស់ យ�ើង “Together We Progress”។

លោក លីម លូង សេង		

ដំណ�ើរឆ្ពោះទៅមុខ

អគ្គនាយ

ការប្រកួ តប្រជែងទៅថ្ងៃ ខា ងមុ ខ កាន់ តែមានភាពពិ បាកទៅៗ ជាមួ យ នឹងការ
មកដល់ នៃ ចំ នួនធនាគារថ្មីៗ ជាច្រើ ន ដែលនាំ អោ យយ�ើ ងត្រូវ តែប្រុងប្រយ័ ត្ន
និ ង បទបែនខ្លួនអោយទាន់ សភាពការណ៏ជាមួ យនឹងល្បឿននៃការលូតលាស់

របស់កម្ពុជា ដ�ើម្បីអោយច្បាស់ថាយ�ងន
ើ ៅតែមានប្រៀបល�ើការផ្តល់នូវសេវាកម្ម

របស់ យ�ើ ង និ ងន ៅតែបន្តធ្វើ យ៉ាងណាអោយអតិ ថិ ជ នកាន់ តែពេ ញចិ ត្ត នូ វ

សេវាកម្មរបស់យ�ងទ
ើ ៅថ្ងៃខាងមុខបន្តទ�ៀត។ យ�ើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដ�ម
ើ ្បីបពេ
ំ ញនូវ
សេចក្តីត្រូវ ការរបស់ អ តិ ថិ ជ ននៅក្នុងសង្គ ម ដោយផ្តោ តសំ ខា ន់ ទ ៅល�ើ កា រ
វ វិ ឌ្ឍឆ្ព ោះទៅរកការប្រើ ប្រាស់ ប្រពន្ធ ឌី ជី ថ លអោយមានចី រ ភាព។ ពួ ក យ�ើ ង
ជ�ឿជាក់ យ៉ាងមុ តម៉ាំ ថា យ�ើ ងនឹងក្លា យទៅជាធនាគារមួ យដែលនាំ មុខគេផ្នែក
បច្ចេកវ ិទ្យានៅរយៈប៉ុន្មានឆ្នាខា
ំ ងមុខនេះ។
ពួកយ�ើងក៏នឹងនៅតែបនប
្ត ង្ើត
ក នៅសេវាកមថ
្ម ្មីៗបន្ថែមទ�ៀតនៅ ឆ្នា2
ំ 018ក្នុងនាម
ជាធនាគារពាណិជ្ជយ៉ាងគ្រប់លក្ខណមួយដ�ើម្បីបន្តផ្តលន
់ វូ សេវាកម្មអោយគ្រប់គ្រាន់
ទៅនឹងតម្រូវការមិនចេះរ ីងសតនៃអតិ
ថជ
ិ នរបស់យ�ង
ើ ។ យ�ើងជ�ឿជាក់យ៉ាង ខ្លា ងថា
ំ
ការ
្ងួ

វ ិនិយោគទៅល�ើធនធានមនស
ុ ្សរបស់យ�ង
ើ និងការកសាងនវូ វប្បធម៏វ ិជមា
្ជ ននៅក្នុង

សហគ្រាសរបស់យ�ង
ើ នឹងជួយអោយធនាគារយ�ើងសំខាន់នវូ ជោគជ័យធំធប
ំ ន្ថែម
ទ�ៀតជាមួយអតិថិជនរបស់យ�ង
ើ ។

ធនាគារ
អ េអច ប៊៍ី ឥណ
របាយការណ
ហិរញ្ញ
វត្ថុ
តូ្ ឆៃណា
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សមាសភាពរបស់ថក
នា្ ដ
់ ក
ឹ នាំជាន់ខស
្ព ់
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

ពីខាងឆ្វេងដៃ ទៅស្តា ដៃ
ំ ៈ
1) មឹុង សំណាង

2) អាល់ឌ�ៀន រីហ្សាល់  3) យ៉ុង ជីងសាន  4) លឹម លូងសេង

8) ផេង តិកហ័រ  9) កូចៅ យី

5) ចុង គឹមស៊ូន, សាយម៉ន  6) ឆ័រ ធ�ៀមយ៉ូវ   7) ឈឹម សារ៉េត

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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សមាសភាពរបស់ថក
នា្ ដ
់ ក
ឹ នាំជាន់ខស
្ព ់

លោក លីម លូងសេង
អគ្គនាយក

លោក Lim Loong Seng មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 39ឆ្នាំ ដែល 35ឆ្នាំ

នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម សេវាហិរញ្ញ វត្ថុ និងប្រហែល 10ឆ្នាំ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ិ ័ យ ធនាគារជាមួ យ សម្ព័ ន្ធ សេ វាហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ
លោកបានចាប់ ផ ្ើត ម អាជី ព ក្នុងវ ស

នាំ មុ ខមួ យរបស់ ម៉ាឡេ ស៊ី ។ លោកមានបទពិ សោធន៍ យ៉ាងទូ លំ ទូលាយ

ទាក់ទង នឹងសេវាធនាគារសាជីវកម្ម សេវាធនាគាររូបវន្តបុគ្គល និងសេវា

ធនាគារក្រុម ហ៊ុ ន ដោយកាន់ តំ ណែងជាន់ ខ្ព ស់ គ្រប់ គ្រងផ្នែ ក ប្រតិ បត្តិ ការ
ឥណទានហានិ ភ័ យ និ ង ផ្នែ ក លក់ & ទី ផ្ សារ។ លោកទទួ ល ខុ ស ត្រូវ ក្នុងការ

ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ RHB នៅកម្ពុជាទាំងធនាគារ និងមូលបត្រ

នៅក្នុងឆ្នាំ 2008 និង 2010 ។

លោកទទួលបានមេដាយមាស SEARCA និង Harvard Business Alumni
Club Malaysia Gold Medal នៅពេលដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់
បរ ិញ្ញាបត្រផ្នែក Agribusiness ក្នុងឆ្នាំ1986។
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លោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ន
ុ RHB Indochina Securities
Co., Ltd. និ ង ធនាគារ RHB Bank (Laos) Ltd.។ លោកក៏ ទ ទួ ល ម�ើ ល ការ
ខុសត្រូវល�ើ ការ ិយាល័យតំណាងរបស់ធនាគារ RHB នៅប្រទេសវ�ៀតណាម

និងប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ។

លោកទទួល បានអាជ្ញាប័ណ្ណជាពាណិជ្ជករមូលបត្រ ចេញដោយគណៈកម្មការ

មូលបត្រកម្ពុជា។ លោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្ម

ម៉ាឡេស៊ី នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010 មក។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

ចុង គឹមស៊ូន, សាយម៉ន

យ៉ុង ជីងសាន

លោក សាយម៉ន បានចល
ូ បំរេ ីការ ជាមួយធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅ
ខែកញ្ញា ឆា្ន ំ 2008 ជានាយកផែ្នកប្រតិ បតិ្តការរហូ តដល់ ពេលបច្ចុប្បន្ន។

លេាក យុ៉ង បានចូលរួមជាមួយ ធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅែខវ ិច្ឆិកា
ឆ្នាំ 2010 ហេី យ បច្ចុ ប្បន្ន លេាកជានាយកផ្នែ ក ឥណទាន។ គាត់ មា នបទ

លោកបានបំេរ ីការអោយស្ថា បន
័ ហិរញ្ញវត្កំ
ូ មួយចំនន
ួ របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ថុ ពល
អស់ រ យៈពេលជាង 29ឆ្នាំ ដែលធេ្វី អោ យលោកកេី ន ឡេី ង ឋានៈនិ ង មាន

និងជាអ្នកផ្តល់យេាបល់ ផ្នែកបណតុះ
្ បណ្តា លមួយ។

នាំ ពា ណិ ជ្ជ ក ម្ម និ ងគំ និ ត ផ្តួ ចផ្តើ ម កែលម្អ ដំ ណេីរការបច្ចេកទេសធនាគារក៏

និងការ ិយាល័យ កណ្តា លក្នុងផ្នែកឥណទានប្រតិបតិ្តការអភិវឌ្ឍន៍ សាជីវកម្ម

អគ្គនាយករង និងប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិ

បទពិសោធន៍ ធំទូលាយនៅក្នុង ផ្នែក ប្រតិ ប តិ្ត កា រធនាគារ។ លោកបានដឹ ក

ដូចជាការស្រាវជ្រាវនិ ង ការអភិ វ ឌ្ឍន៍ ។

គាត់ ធ្លា ប់ ជា នាយកផ្នែ ក អនុ វ ត្តគំ រោង និ ង អភិ វ ឌ្ឍន៍ ដំ ណេី រការពាណិ ជ្ជ ក ម្ម

និងនិតវិ ិធី។ លោក សាយម៉ន បានបពា្ច ប់ការសិក្សាពីសញ្ញាប័ត្រកិតយ
ិ ស
្ត ឆ្នា1
ំ 981
ហេីយបានទៅបនកា
្ត រសិក្សានៅក្នុងសាកលវ ិឡាលយ
័ York ប្រទេសកាណាដា។

ប្រធានផ្នែកឥណទាន

ពិេសាធន៍ក្នុងវ ិស័យធនាគារ រយៈពេល 32ឆ្នាំ និង 3ឆ្នាំ នៅក្នុង ស្ថា ប័នរដ្ឋ

លេាកមានបទពិេសាធន៍ខ្ពស់ក្នុងធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មបានបំេរ ីការទាំងសាខា

និងបណតុះ
្ បណ្តា ល។ លោកបានបពា្ច ប់ការសិក្សាពីសាកលវ ិទ្យាលយ
័ Greenwich
សហរដអា្ឋមេរ ិក ជាមួយនឹងបរ ិញ្ញាប័ត្រ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅ ឆ្នាំ 2007។

លោកក៏បានសម្រេចផែនការផ្នែកហរ ិញ្ញ វត្ថុវ ិញ្ញាបនបត្រពីសមាគមរ�ៀបចំផែន
ការហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ប្រទេសមា៉ ឡេសុីក្នុង ឆ្នា ំ2006។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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សមាសភាពរបស់ថក
នា្ ដ
់ ក
ឹ នាំជាន់ខស
្ព ់ (ត)

ឆ័រ ធ�ៀមយ៉ូវ

អាល់ឌ�ៀន រីហ្សាល

លោក ឈ័រ បានចល
ូ រួមជាមួយ ធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅែខ ឧសភា

លោក រ ហ្
ី សាល់ បានផ្លា ស់ ពី RHB Bank Berhad ក្នុងខែកក្ក ដា ឆ្នាំ 2 014។

លោកមានបទពិ សោធន៍ ច្រើនជាង 16ឆ្នាំ េលីផែ្នកហិរញ្ញ វត្ថុ ហ�ើយលោកមាន

លោក ក៏ មានបទពិ សោធន៍ ផ្នែកសវនកម្មផ្នែកលក់ និ ងទី ផ្សារ និ ងប្រតិ បតិ្តការ

ប្រធានផ្នែកផ្នែកហរ ិញ្ញ វត្ថុ និងយុទ្ធសា្រស្ត

ឆ្នាំ 2014 ហេីយបចប្បន្ន
លេាកជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទសា
្ធ ស្រ្ត។
្ចុ

បទពិសោធន៍លេផី ្ក
នែ សវនកម្ម ចាត់ចែងដេម
ី ទន
ុ គ្រប់គ្រងហរញ្ញ
ិ វត្ថុ បាយការណ៍

ហរញ្ញ
ិ វត្ថុ ពន្ធ និងយទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តអាជីវកម។
្ម

លោកបានបពា្ច ប់ ការសិ ក្សាពី Association of Charted Accountants
(ACCA) ពី ច ក្រភពអង់ គេ្ល ស ហ�ើ យ លោកក៏ បា នបញ្ច ប់ អ នុ ប ណឌិ្ តគ្រប់ គ្រង

អាជីវកម្មពីសាកល វ ិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេសអូស្រ្តា លី។
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ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ

លោកមានបទពិសោធន៍ 22ឆ្នាំ ក្នុងវ ិសយ
័ ធនាគារ និងឧស្សាហកម្មធានារ៉ា ប់រង។

ធនាគារ អន្តរ ជាតិ ផងដែ រ។ លោកបានទទួ លសញ្ញា បត្រ គណនី ក្នុងឆ្នាំ1996

នៅចក្រភពអង់គ្លេស មហាវ ិទ្យាយាល័យ Northumbria ។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

មឹុង សំណាង

ឈឹម សារ៉េត

លោក សំណាង មានតួនាទីជាប្រធានផ្ក
នែ ប្រតិបត្តិតាម និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

លោក សារ៉េត គឺជាប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ លោកបានចូលបម្រេីការងារ

សវនករ។ គាត់ធ្លា ប់ជាប្រតិបត្តិ និងសវនករ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសវនកម្មអន្តរជាតិ

នេាះបទពិសោធន៍2ឆ្នាំ ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណនេយ្យនិងជាសវនករយៈពេល

ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិតាម និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ2010។ គាត់មានបទពិសោធន៍ 14ឆ្នាំ ជាទីប្រឹក្សា និង

K P M G C a m b o d i a និងជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងនាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ និងជាកន្លៃងចុងក្រោយក្នុងអាជីពជាទីប្រឹក្សា។

គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់ បរ ិញ្ញ បត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជក្ជម្ម ពីសាកលវ ិទ្យាល័យ
េវទមហាឬស្សី

នៅឆ្នាំ 2 004។

មិ ន តែបុ៉ ណ្ណ ោះគាត់ បា នទទួ ល បរ ញ
ិ ្ញ ប ត្រ

ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នា2
ំ 009។លោកមានបទពិសោធន៍ការងារ 15ឆ្នាំ ហេីយក្នុង

4ឆ្នាំ។

លោកមានបទពិ សោ ធន៍ ក្នុងការប្រតិ បត្តិ តា មនិ ង និ ងទី ប្រឹក្ សាសវនកម្មលេី
ិ ័យ
វស

ជាច្រើ នដូ ចជា

ធនាគារស្ថា ប័នមី ក្រូហិរញ្ញ វត្ថុការធានារ៉ា ប់ រងរោង

ចក្រកាត់ ដេរភោជនីយដ្ឋា ន និងក្រុមហន
ុ៊ ផ្តល់សេវាកមអ
្ម ឡ
ំ ុងពេលធ្វើការនៅ

បចេ្ចកទេសគណនេយ្យ ពីចក្រភពអង់គេ្លសនៅ ឆ្នា2
ំ 007 ហ�ើយបចប្បន្ន
កំពុង
្ចុ

KPMG ប្រទេសកម្ជា
ពុ ។

Professional។

លោក បានសញ្ញាបត្រអនណ
ុ ឌិ្ តផ្ក
នែ ពាណិជក
្ជ ម្ម និងហិរញ្ញវតវត្ពី
ថុ វ ិទ្យាស្ថា នអនរ្ត ជាតិ

បនកា
្ត រសិក្សាផ្ក
នែ គ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហរ ិញ្ញ វត្ថុពី Grobal Association of Risk

នៃប្រទេសកម្ពុជា (IIC) នៅក្នុងឆ្នាំ 2006។ លោកក៏ទទួលបានវ ិញ្ញាបនបត្រ
អក
្ន បច្ចេក ទេ ស គណ នេ យ ្យ (CAT) នៅក្នុងឆ្នាំ 2008 ហេី យបច្ចុ ប្បន្ន

កំ ពុង បន្ត សិ ក្ សា A s s o c i a t i o n o f C h a r t e d A c c o u n t a n t s ( A C C A )
ពីចក្រភពអង់គ្លេស។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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សមាសភាពរបស់ថក
នា្ ដ
់ ក
ឹ នាំជាន់ខស
្ព ់ (ត)

លោក ផេង តេកហ៊

កូ ហ�៊ៅ ជា

លោក តេកហ៊គជា
ឺ ប្រធានផ្ក
នែ ធនធានមនស
ុ ្ស និងបណតុះ
្ បណ្តា ល។ លោក

លោក កូ បានចូ ល បម្រើ កា រងារជាមួ យ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
នៅខែសី ហា ឆ្នាំ 2017 ជានាយកផ្នែ ក ឌី ជី ថ លធនាគារ។ លោកបានបម្រើ

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស និងបណតុះ
្ បណ្តា ល

បានបពា្ច ប់ការសិក្សាពីសកលវ ិទ្យាលយ
័ ជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ផ្នែកគ្រប់គ្រង។
លោកបានចូលបម្រើការឱ្យធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា នៅខែ ឧសភា

ឆ្នា2
ំ 017។

មុ ននេះទ�ៀត លោកបានបម្រើ កា រឲ្យក្រុម ហ៊ុ ន (ខេមបូឌា) អ៊ែតវ៉ា នស៏ ខ ម្ញូនី
ខេសិន (ឃ្យូប៊)ី តាំងពីខែមេសាឆ្នា2
ំ 011 ក្នុងមខ
ុ ងារជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស

ហ�ើយលោកក៏ធ្លា ប់ជាអ្នកសម្របសម្រួលធនធានមនុស្ស នៃក្រុមហ៊ុន ឈេហ្វ

រន
ុ ៉ (ខេមបូឌា) លីមីធីត (កាល់តិច) ពីឆ្នាំ2008មក។ លោកមានបទពិសោធន៍

ល�ើការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ដូចជាការងារជ្រើសរ� ើសបុគ្គលិក ប្រតិបតិ្តការ

ធនធានមនុស្ស ប្រាក់សណ
ំ ង និងអត្ថប្រយោជន៍រដ្ឋបាលកិច្ច គោលនយោបាយ

និងនីតិវ ិធីផ្នែកធនធានមនុស្ស ការគ្រប់គ្រងល�ើការវាយតម្លៃការអនុវត្តការងារ

ការចូលរួមពីសំណាក់បុគ្គលិក ទំនាក់ទំនងរវាងឧស្សាហកម្មនិងបុគ្គលិក។
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វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

នាយកផ្នែកឌីជីថលធនាគារ

ិ ័ យ ទី ផ្ សារឌី ជី ថ លជាមួ យ ក្រុម ហ៊ុ ន ឈានមួ យ ចំ នូ ន នៅក្នុង
ការងារក្នុងវ ស
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និ ង កម្ពុ ជា។

លោកមានបទពិ សោ ធន៍ កា រងារជាច្រើ ន ក្នុងការបង្កើ ត Platform សម្រាប់

ិ គទិ ន្ន ន័ យ B2B
អាជី វ កម្ម ការបង្ើក ត យុ ទ្ធ សា ស្ត្រទី ផ្ សារឌី ជី ថ ល ការវ ភា

Digital Platform និ ង Digital Transformation ។ លោកបានបពា្ច ប់ កា រ

ិ យាល័ យ IACT ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្នុងឆ្នាំ 2012 ជាមួ យ
សិ ក្ សាពី សា កលវ ទ្
នឺ ង សញ្ញា បត្រពី រ ផ្នែ ក ផ្សព្វផ្សាយពាណិ ជ្ជ ក ម្ម និ ង សញ្ញា បត្រផ្នែ ក ទំ នា ក់

ិ ញា បនបត្រពី Google Adwords ផងដែរ។
ទំ នងទី ផ្សារ។ លោកក៏ បានទទួ លវញ្

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល / គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
1.

Dato’ Khairussaleh Ramli

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

2.

Mr. Ong Seng Pheow

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

3.

Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

4.

Mr. Chulapong Yukate

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

5.

Ms. Gan Pai Li

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

6.

Mr. Lim Loong Seng

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
1.

Mr. Chulapong Yukate

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

2.

Mr. Ong Seng Pheow

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

3.

Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
1.

Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

2.

Mr. Chulapong Yukate

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

3.

Mr. Ong Seng Pheow

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

គណៈកម្មាធិការលាភការនិងការតែងតាំង
1.

Mr. Chulapong Yukate

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

2.

Mr. Ong Seng Pheow

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

3.

Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

គណៈកម្ធ
មា កា
ិ រគ្រប់គ្រង
1.

Mr. Lim Loong Seng

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

2.

Mr. Cheong Kim Soon

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

3.

Mr. Chua Thiam Yew

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

4.

Mr. Yong Ching San

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

5.

Mr. Pheng Tekhor

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

6.

Mr. Aldrian Rizal Zahari

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

7.

Mr. Meung Samnang

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

គណៈកម្ធ
មា កា
ិ រឥណទាន
1.

Ms. Gan Pai Li

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

2.

Mr. Lim Loong Seng

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

3.

Mr. Cheong Kim Soon

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

4.

Mr. Yong Ching San

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានសេចក្តីរ ីករាយសូមដាក់បង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខលួ្ន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

(ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”) សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016។

អំពធ
ី នាគារ

ទ្រព្យសកម្ម

ក្រុម ហ៊ុ ន បុត្រសម្ព័ ន្ធ ដែលត្រូវ បានកាន់ កា ប់ ទាំ ង ស្រុងដ ោយធនាគារ

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

ធនាគារបានចុះបញ្ជីពាណិ ជ្ជ ក ម្ម នៅថ្ងៃ ទី 0 9 ខែកក្ក ដា ឆ្នាំ 2 008គឺ ជា
RHB Bank Berhad ជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
ធនាគារ គឺ ជា ធនាគារពាណិ ជ្ជ ដែលកំ ពុងធ្វើ ប្រតិ ប ត្តិ កា រក្រោមច្បាប់

មុ នពេលរ�ៀបចំ របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់ ធនាគារ ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល
បណ្
ដា ទ្រព្យសកម្មទាំងឡាយ ក្រៅពីបំណុលដែលទំនងជាមិនអាចបង្វិល
មកវ ិញ នៅក្នុងប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្ម

ធម្មតា ទៅតាមតម្លៃនៅក្នុងបញ្ជី

គណនេយ្យរបស់ធនាគារ ត្រូវបានកត់ត្រាបន្ថយឱ្យនៅស្មើនឹងតម្លៃដែល
គិតថានឹងអាចទទួលស្គា ល់បានជាក់ស្ដែង។

ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជនៃកម្ពុជា និ ងក្រោមបទប្បញ្ញ តិនៃធនាគារជាតិ

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

សកម្មភាពចមប្ ង

ធនាគារពុំត្រឹមត្រូវជាសារវន្ដទេ។

ប្រភេទ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលផ្សេងៗ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍

នៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារកណ្តា ល”)។

ធនាគារធ្វើ សកម្មភាពចម្បងក្នុងការផ្តល់សេវាធនាគារពាណិជ្ជជាច្រើ ន

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ទ
ងៃ ី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ត្រូវ បានបង្ហា ញនៅក្នុងរបាយការណ៍ លទ្ធ ផ លនៅល�ើ ទំ ព័ រ ទី 191។

ដ�ើមទុន

គិ ត ត្រឹម ថ្ងៃ ទី 3 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2 016 ដ�ើ មទុ នដែលបានបង់ របស់ ធ នាគារ
មានចំ នួន 67.០០០.០០០ ដុល្លា រអាមេរ ិក (តម្លៃចារ ិក 1ដុល្លា រអាមេរ ិក
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន)។ មិនមានការផ្លាស់បតូរភាគហ៊
្
ុនក្នុងអំឡុងឆ្នាំនោះទេ។

សំវធា
ិ នធន

ិ នធន
ក្នុងអំ ឡុងឆ្នាំនេះមិ នមានបម្រែបម្រួលជាសារវន្តក្នុងគណនី សំវធា

ក្រៅពីអ្វីដែលបានលាតត្រដាងក្នុងរបាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុនេះទេ។

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងឥណទានសង្សយ
័

មុនពេលរ�ៀបចំ របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់ ធនាគារ ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល

ិ នការដែលមានមូ ល ដ្ឋា នសមស្រប ពាក់ ព័ ន្ធ ទ ៅនឹងការ
បានចាត់ វ ធា
ិ នធន
ជម្រះបុរេប្រទាន និ ងឥណទានអាក្រក់ ចេញពី បញ្ជី ឬការធ�ើ្វសំវធា

បុរេប្រទាន និងឥណទានសង្ស័យ ហ�ើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជ�ឿជាក់ថា

ដ៏ សុក្រឹតក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលពុំបានដឹងពី ហេតុការណ៍ណាមួ យដែលអាច

បណ្
ដា លឱ្យតម្លៃទ្រព្យសកម្មក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ និង

នេះ មិនមាន ៖

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

ខ. បំណុលយថាភាពណាមួយរបស់ធនាគារដែលបានក�ើតឡ�ើង
ចាប់តាង
ំ ពីដណា
ំ
ច់ឆ្នាម
ំ ក ក្រៅពីបណ
ំ ុ លផ្សេងៗ នៅក្នុងដំណ�ើរ

ការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ធនាគារនោះទេ។

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពុំមានបំណុលយថាភាព ឬបំណុល

ផ្សេងៗរបស់ធនាគារ បានក្លា យជាការបង្ខំ ឱ្យសង ឬអាចនឹងត្រូវទាមទារ

ឱ្យសងក្នុងរយៈពេល១២ខែ បន្ទា ប់ពីដំណាច់ឆ្នាំដែលនឹង ឬអាចនឹងមាន
ផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ដដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងការបំពេញកាតព្វ

កិច្ចរបស់ខលួ្ននៅថ្ងៃដល់ពេលកំណត់សងនោះទេ។

ការប្រែប្រួលកាលៈទេសៈ

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនបានដឹង

ពីកាលៈទេសៈណាមួយដែលមិនបានវែកញែកនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ

រាល់ បុរេប្រទាន និ ង ឥណទានអាក្រក់ ទាំ ង អស់ ដែ លបានដឹងត្រូវ បាន

ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ

បុរេប្រទាននិងឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ។

សារវន្ដនោះទេ។

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

ប្រតិបត្កា
ដិ រមិនប្រក្រតី

ជម្រះចេញពីបញ្ជី និងបានកត់ត្រាសំវ ិធានធនយ៉ាងពេញលេញ សម្រាប់

ដ៏សុក្រឹតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុបា
ំ នដឹងពី ហេតុការណ៍ណាមួយដែលនាំឲ្យចន
ំ ន
ួ

ិ នធនសម្រាប់ បុរេប្រទាន និ ង ឥណទានអាក្រក់ និ ង សង្ស័យ
នៃសំ វ ធា

ក្នុងរបាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វត្ថុ របស់ ធ នាគារ មានតមៃ្លមិ នគ្រប់ គ្រាន់ ជា
សារវន្តនោះទេ។
172

វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

ដែលអាចបណ្
ដា លឱ្យចំនួនទឹក

ប្រាក់ដែលបានបង្ហាញក្នុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានភាពមិនត្រឹមត្រូវជា

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លទ្ធផលប្រតិបត្កា
តិ ររបស់ធនាគារសម្រាប់
ដំណាច់ឆ្នាំនេះ មិនបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ដពីខ្ទង់គណនី

ប្រតិបត្ដិការឬព្រឹត្ដិការណ៍មិនប្រក្រតីណាមួយឡ�ើយ។

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅចន្ល ោះពេលរវាងដំណាច់ឆ្នានេះ
ំ

រហូតមកទល់នឹងកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ

មិនមានខ្ទង់គណនី

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹកសា
្ ភិបាលល�ើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
4.	រ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកល�ើមូលដា្ឋននិរន្ដភាព
នៃដំណ�ើរការអាជីវកម្ម ល�ើកលែងតែមានករណីសន្មតយ៉ាង

ប្រតិបត្ដិការ ឬព្រឹត្ដិការណ៍ខុសប្រក្រតីណាមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលជា
សារវន្ដដល់លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ

នេះត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនោះទេ។

សមស្របថាធនាគារ

ក្នុងឆ្នាំដែលរបាយការណ៍

នឹងមិនអាចបន្ដកិច្ចប្រតិបត្ដិការអាជីវ

កម្មនៅពេលអនាគតដ៏ខលី្ និង

5. គ្រប់គ្រង និងដឹកនាំធនាគារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សម្រេចចិតជា
្ត សារវនទា
្ត ង
ំ អស់ដែលជះឥទព
្ធិ លដល់ ប្រតិបតកា
្ដិ រ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលនៅបម្រើការក្នុងអំឡុងឆ្នាំ រហូតដល់

និ ងលទ្ធផលរបស់ ធនាគារ ហ�ើ យត្រូវធានាថា ផលប៉ ះពាល់

កាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះមានរាយនាមដូចខាងក្រោម ៖

Dato’ Khairussaleh Ramli

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Ong Seng Pheow

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Chulapong Yukate

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Gan Pai Li

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Lim Loong Seng

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Christopher Loh

លាលែងពីតំណាង

ថ្ងៃទី6 ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ 2018

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលល�ើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្
ជា ក់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទាំងនោះត្រូវបានឆ្លុះបញ្
ចា ង
ំ យ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលអះអាងថា ធនាគារបានអនុវត្ដតាមតម្រូវការខាងល�ើ

ក្នុងការរ�ៀបចំ រ បាយការណ៍ ហិ រញ្ញ វត្ថុ ។

ការអនុមត
័ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលសូមធានាអះអាងថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ព្រមទាំង

កំណត់សម្គា ល់ទាង
ំ ឡាយដែលភ្ជាប់មកជាមួយ បានបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
នូ វគ្រប់ ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់ នៃស្ថា នភាពហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់ ធនាគារ

គិ តត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016 និ ងលទ្ធផលហិ រញ្ញ វត្ថុ ព្រមទាំ ងលំ ហូរ
សាច់ ប្រាក់ របស់ ធនាគារសម្រាប់ ដំណាច់ ឆ្នាំ ដោយអនុលោមទៅតាម

ស្តង់ដារគណនេយ្យ កម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិ

នៃកម្ពុជា។

ចុះហត្ថលេខាដោយយោងទៅតាមសេចក្ស
តី ម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ើង និ ងបានបង្ហាញត្រឹមត្រូវនូ វគ្រប់ ទិដ្ឋភាពជាសារវន្ដ

ទាំងអស់ នៃស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្របស់
ធនាគារ គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016
ថុ

ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារសម្រាប់

ដំណាច់ឆ្នាំ។

ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាំងនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវ ៖

1. អនុវត្ដគោលការណ៍គណនេយ្យសមស្រប ដែលគាំទ្រដោយ

ិ ចយ
ការវនិ
ឆ័្ និងការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងសមហេតុផល និងប្រកបដោយ
ការប្រុងប្រយ័ ត្ន ព្រមទាំ ង អនុ វ ត្ដ តា មគោលការណ៍ ទាំ ងនេះ

ឱ្យមានសង្គតភាព។

Dato’ Khairussaleh Ramli
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

កាលបរ ិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី17 ខែកុម្ភៈ ឆ្នា2
ំ 017

2. អនុ វត្ដ តា មតម្រូវ ការក្នុងការលាតត្រដាងព័ ត៌ មាន ដោយ
អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ជា
ពុ និងតាមគោលការណ៍

	ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ហ�ើយប្រសិនប�ើមានការ
	ប្រាសចាកណាមួយ ក្នុងការបង្ហាញឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាលប្រតិបត្តិត្រូវប្រាកដថា ការប្រាសចាកទាំងនោះ

ត្រូវបានបង្ហាញ ពន្យល់ និងកំណត់បរ ិមាណឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

3. រក្សាទុកកំណត់ត្រាគណនេយ្យឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រពន
័ ត្
្ធ រួត
ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

AR

17

173

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

ប្រតិបត្កា
ដិ រមិនប្រក្រតី (ត)

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

យ�ើងខ្ញុំទេ។

ឥណតូ្ ឆៃណា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”) បង្ហាញត្រឹមត្រូវនូវគ្រប់ទិដភា
្ឋ ពជា
សារវន្តទាង
ំ អស់អព
ំ ស្ថា
ី នភាពហិរញ្ញវត្របស់
ធនាគារ គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ
ថុ

ត៌មានទាំងនោះទេ។

តាមមតិយោបល់យ�ង
ើ ខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី

ឆ្នា2ំ 016 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលំហរូ សាច់ប្រាក់សម្រាប់ដណា
ំ
ច់ឆ្នាំ

ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ជា
ពុ និងគោលការណ៍ណែនាំ
របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារកណ្តា ល”)

របាយការណ៍ដែលយ�ើងខ្បា
ញុំ នធ្វស
ើ វនកម្ម

ទាក់ទងនឹងការធ្វើសវនកម្មរបស់យ�ង
ើ ខ្ញុំទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

យ�ើ

ងខទ
្ញុំ ទួលខុសត្រូវក្នុងការអានព័តមា
៌ នផ្សេងៗដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ ដ�ើ

ម្បីពចា
ិ រណាថាត�ើពត
័ មា
៌ នផ្សេងៗទាំងនោះ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

មានភាពផ្ទុយគ្នាជាសារវនព
្ត ី

ឬផ្ទុយពីការយល់ដឹងរបស់យ�ង
ើ ខផ្ញុំ ្ក
អែ ល�ើលទ្ធផល

ផ្អែកទៅល�ើការងារដែលយ�ើងខបា
្ញុំ នបំពេញ

• របាយការណ៍លទ្ធផលសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ

មានកំហស
ុ ឆ្គងជាសារវន្តដែល

• របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធនសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ

ប្រសិនប�ើយ�ង
ើ ខស
្ញុំ ន្និដ្ឋា នថា

ក�ើតចេញពីពត
័ មា
៌ នផ្សេងៗទាំងនេះ យ�ើង

ខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ពីអង្គហេតុនៃកំហស
ុ ឆ្គងទាំងនោះ។ យ�ើងខម
្ញុំ ន
ិ មានអ្វីត្រូវ

• របាយការណ៍លំហរូ សាច់ប្រាក់សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ និង

• កំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងសេចក្តីសង្ខេបគោល
ការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ

រាយការណ៍ចំពោះបញ្
ហា នេះទេ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រង
កិចច
្ច ពំ ោះរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

មូលដ្ន
ឋា នៃមតិយោបល់របស់យ�ង
ើ ខ្ញុំ

យ�ើងខបា
្ញុំ នធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសព
តី្ ស
ី វន

កម្មនៃកម្ជា
ើ
ពុ (ហៅកាត់ថា“ស្តង់ដារ សវនកម្ម”)។ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ង
ខ្ញុំដែលអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារទាំងនោះ
ត្រូវបានពណ៌នាបន្ថែមទ�ៀត
“ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករក្នុងការធ្វើសវនកម្មល�ើ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្”ថុ នៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់យ�ង
ើ ខ។
្ញុំ

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

និងអ្នកដែលទទួលបន្ក
ទុ ល�ើអភិបាល

គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរ�ៀបចំ
ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

និងបង្ហាញរបាយការណ៍នោះ

ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារ

ជាតិ នៃកម្ជា
និងទទួលខស
ុ ត្រូវល�ើការត្រួត
ពុ និងស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ជា
ពុ
ពិនត
ិ ្យ ផ្ទៃក្នុងដែលគណៈគ្រប់គ្រងកំណត់ថាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យច�ៀសផុតពីការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្ត ដែលបណ្តោ ល
មកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហល
ុ ឆ្គងផ្សេងៗ។
ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវកងការ
្នុ

វាយតម្លៃអំពល
ី ទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបន្តនរិ ន្តភាពអាជីវកម្ម ការលាត

ត្រដាងព៌ត័មានដែលពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាបញ្
ហា ផ្សេងៗដែលទាក់ទិនទៅ នឹង

និរន្តភាព អាជីវកម្ម ដោយប្រើមល
ូ ដ្ឋា នគណនេយ្យសម្រាប់នរិ នភា
្ត ពអាជីវកម្ម

ឯករាជយ្

យ�ើងខមា
្ញុំ នឯករាជ្យពីធនាគារ ដែលអនុលោមទៅតាមក្រមសីលធ៌មសម្រាប់
គ ណ នេ យ ្យ ក រ វ ិ ជ្ជា ជី វ ៈ ដែ ល ចេ ញ ផ្ សា យ ដ ោ យ ក្រុម ប្រឹក្ សា ស្តង់

ដារ

ក្រមសីលធ៌មអន្តរជាតិ (ហៅកាត់ថា “ក្រមសីលធ៌មអន្តរជាតិ”) និងអនុលោម
សីលធ៌មរបស់វ ិទ្យាស្ថា នគណនេយ្យករជំនាញ

និងសវនករ

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

ព័តមា
៌ នផ្សេងៗ

គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវចំពោះព័តមា
៌ នផ្សេងៗ។ ព័តមា
៌ នផ្សេងៗ រួមមាន

ឧបសម្ព័នដែ
្ធ លជាតម្រូវការរបស់ធនាគារកណ្តា ល ប៉ុន្តែឧបសម្ព័នទា
្ធ ងនេះ
ំ

មិនមែនជាផ្ក
នែ នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងរបាយការណ៍សវនកររបស់
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ទៅល�ើពត
័ មា
៌ នផ្សេងៗនោះទេ ហ�ើយយ�ើងខម
្ញុំ ន
ិ ធ្វើការធានាអះអាងចំពោះព័

ក�ើតឡ�ើងឬទេ។

•តារាងតុល្យការគិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016

ទៅតាមក្រម

ពបា
ុំ នគ្របដណ្តប់

នៃការធ្វើសវនកម្ម ឬមានការរាយការណ៍ពី កំហស
ុ ឆ្គងជាសារវន្តដែលបាន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ រួមមាន៖

នៅក្នុងកថាខណ្ឌ

មតិយោបល់របស់យ�ង
ើ ខច
្ញុំ ពោះ
ំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

ល�ើកលែងតែគណៈគ្រប់គ្រងគ្រោងនឹងបិទអាជីវកម្ម របស់ធនាគារ ឬបញ្ឈប់

ប្រតិបតិកា
្ត រ
ជា

ដោយមិនមានជម្រើសណាផ្សេងប្រកបដោយភាពប្រាកដប្រ

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

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ កង
្នុ ការធ្វស
ើ វនកម្មល�រើ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

គោលបំណងរបស់យ�ង
ើ ខ្ញុំ គឺស្វែងរកអំណះអំណាងដែលសមហេតុផល ថា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលពុំមានការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្តដែល

បណ្តា លមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហស
ុ ឆ្គងផ្សេងៗ និងចេញរបាយការណ៍សវ

នកម្មដែលមានមតិយោបល់របស់យ�ង
ើ ខ។
្ញុំ
ការអះអាងដែលសមហេតុផល
គឺជាការអះអាងក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការធានាថាសវនកម្មដែល

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ

កង
្នុ ការធ្វស
ើ វនកម្មល�រើ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្

ថុ (ត)

ការរាយការណ៍ខុសអាចក�ើតឡ�ើងពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហស
ុ ឆ្គងហ�យ
ើ វាត្រូវ

បានចាត់ ទុ ក ថាមានលក្ខ ណៈជាសារវន្ត ប្រសិ ន ប�ើ ការរាយការណ៍ ខុ ស

នីមួយៗ

ឬការរាយការណ៍ខុសសរប
ុ

អាចត្រូវបានរ ំពឹងថាវាជះឥទ្ធិពល

ល�ើ មូលដ្ឋា ននៃការសម្រេចចិ ត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ របាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ។

របស់ធនាគារក្នុងការបនន
្ត ិរន្តភាពអាជីវកម្មរបស់ខលួនដែរឬទេ។
្
ប្រសិន
ប�ើយ�ង
ើ ខ្ញុំសន្និដ្ឋា នថាវាមាន ភាពមិនច្បាស់លាស់ជាសារវន្តបានក�ើត

ឡ�ើង នោះយ�ើ ង ខ្ញុំត្រូវ ធ្វើ កា របង្ហា ញនៅក្នុងរបាយការណ៍ សវនកម្ម

	ដ�ើ ម ្បីទាញចំ ណា ប់ អា រម្ម ណ៍ អ្ន ក ប្រើ ប្រាស់ រ បាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ
ចំពោះការលាតត្រដាងព័តមា
៌ ននៅក្នុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ឬប្រសិ
នប�ើ
ថុ
ការលាតត្រដាងនោះនៅមិ នទាន់ គ្រប់ គ្រាន់ ទ� ៀតយ�ើ ងខ្ញុំត្រូវធ្វើ កា រ

	កែប្រែ មតិយោបល់របស់យ�ង
ើ ខ្ញុំ។ សេចក្តីសន្និដា្ឋនសរុបរបស់ យ�ើងខ្ញុំ
អាស្រ័យទៅល�ើភស្តាង
សវនកម្មដែលយ�ើងខទ
្ញុំ ទួលបានរហត
ូ ដល់ថ្ច
ងៃ ុះ
តុ

ហត្ថលេខាល�ើរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ។

	ទោះជាយ៉ាងណាក៏ ដ ោយ ព្រឹតតិ្ កា រណ៍ ឬលក្ខ ខ ណ្ឌ នានាក្នុងពេល

ផ្នែកមួយនៃការធ្វើសវនកម្មដែលអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្ម តម្រូវ

ិ ិ ចឆ័្យ
ឲ្យយ�ើងខ្ញុំប្រើ ប្រាស់ការវ ិនិ ចឆ័្យប្រកបដោយវ ិជ្ជាជី វៈ និ ងរក្សាការវន

ិ ជា ជី វៈក្នុងពេលបំ ពេញការងារសវនកម្មរបស់ យ�ើងខ្ញុំ
ដែលមានជំ នាញវជ្
ហ�ើយយ�ើងខ្ញុំ៖

• កំណត់ និងវាយតម្លៃហានិភ័យនៃភាពខុសជាសារវន្តនៃរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចបណ្តា លមកពីការ ក្លែងបន្លំ ឬកំហស
ុ ឆ្គងផ្សងៗ
ដោយតាក់តែងនីតិវ ិធីសវនកម្ម និងធ្វើសវនកម្មដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង
ហានិភ័យ ទាំងនោះ និងស្វែងរកភស្តុតាងសវនកម្មគ្រប់គ្រាន់និងសម

ស្រប ដ�ើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋា នសម្រាប់ការបញ្ចេ ញមតិយោបល់របស់យ�ង
ើ
ខ្ញុំ។ ហានិភ័យដែលបណ្តា លមកពីការរកមិនឃ�ើញកំហស
ុ ជាសារវនព
្ត ី

ការក្លែងបន្លំ វាមានទំ ហំធំជាងហានិ ភ័យដែលបណ្តា លមកពី កំហុស

	ឆ្គងអចេតនា។ ការក្លែងបន្លំរម
ួ មាន ការសមគំនិត ការក្លែងបន្លំឯកសារ

អនាគត អាចបណ្តា លឲ្យធនាគារឈប់បន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម។

• វាយតម្លៃការបង្ហាញទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និងខ្លឹមសារក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ រាប់ទាង
ំ ការលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្សេងៗ និងកំណត់ថារបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការ និងព្រឹតតិកា
្ រណ៍ជាក់ស្តែង ដែល

អាចធ្វើឲ្យមានការបង្ហាញត្រឹមត្រូវ។

យ�ើងខបា
្ញុំ នរាយការណ៍ជូនអ្នកដែលទទួលបនកអភិ
បាលកិចន
្ច វូ បញ្
ហា ផ្សេងៗ
្ទុ
ដូចជា ទំហកា
ំ រងារ និងពេលវេលាសវនកម្ម ព្រមទាំងបញ្
ហា សវនកមស
្ម ខា
ំ ន់ៗ

រួ ម ទាំ ង រាយការណ៍ ពី ភាពខ្វះខាតជាសារវន្ត ក្នុងការគ្រប់ គ្រងផ្ទៃ ក្នុង
ដែលយ�ើង ខបា
្ញុំ នរកឃ�ើញក្នុងការធ្វើសវនកមរ្ម បស់យ�ង
ើ ខ្ញុំ។
ជ. ក្រុមហ៊ន
ុ PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

ការលប
ុ បំបាត់ដោយចេតនា ការបង្ហាញខុស ឬការរ ំលងនូវប្រព័នត្
្ធ រួត

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

•	ស្វែងយល់អំពីប្រព័នត្
្ធ រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័នទ្ធ ៅនឹងសវនកម្ម
ដ�ើ ម្បីតាក់ តែងនី តិវ ិធី សវនកម្មដែលសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ

ប៉ុន្តែ មិ ន បញ្ចេ ញមតិ យោ បល់ រ បស់ យ�ើ ង ខ្ញុំ ទៅល�ើ ប្រសិ ទ្ធ ភា ពនៃ

	ប្រព័នត្
្ធ រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារទេ។

• វា យ ត ម្លៃ អំ ពី ភា ព ស ម ស្រប នៃគោ ល កា រ ណ៍ គ ណ នេ យ ្យ ដែ ល
បានប្រើប្រាស់

ភាពសមហេតុផលនៃការប៉ា ន់ស្មានគណនេយ្យ

និងការលាតត្រដាងពាក់ព័ន្ធ ដែលគណៈគ្រប់គ្រងបានធ្វើឡ�ង
ើ ។

ឡាង ហ៊ី

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ជា
ពុ
កាលបរ ិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទ2
ី 7 ខែកុម្ភៈ ឆ្នា2
ំ 017

• សន្និដ្ឋា នល�ើភាពសមស្របនៃការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋា នគណនេយ្យនិរន្ត

ភាពអាជីវកមរ្ម បស់គណៈគ្រប់គ្រងអាស្រ័យ ទៅល�ើភស្តាងសវនកម
្ម
តុ
ដែលយ�ើងខ្ញុំទទួលបាន

ថាត�ើវាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ជាសារវន្ត

ដែលបានក�ើតឡ�ើងកម្រិតណាពាក់ពន
័ ទ្ធ ៅនឹងព្រឹតកា
តិ្ រណ៍ឬលក្ខខណ្ឌ

នានា អាចបណ្តា លឲ្យមានការសង្ស័យជាដុំ កំភួន ទៅ ល�ើ ល ទ្ធភាព

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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បានធ្វើឡ�ងដ
ើ ោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្ម តែងតែរកឃ�ើញជា

និចន
្ច ូវការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្តដែលបានក�ើតឡ�ើងនោះទេ។

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

សេចក្តីផ្តើម

អនុលោមទៅតាមប្រការ២៥ នៃប្រកាស ធ-7-010-172 ប្រ.ក ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ ចុះថ្ងៃទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ
2010 និងលិខិតលេខ ធ-7-015-161 សជណ ចុះថ្ងៃទី 03 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2015 តម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរ�ៀបចំនូវ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំសតីព
្ ីរចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

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

ការទទួលខុសត្រូវ

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

វាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពរបស់ខលួ្ន។ ប្រព័ន្ធនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដោយយោងទៅតាមកម្រិតហានិភ័យដែលធនាគារអាចទទួល

យកបាន និងកម្រិតហានិភ័យដែលអាចទ្រាំទ្របានដែលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជ�ៀសជាងការលុបចោលហានិភ័យទាំងស្រុង ក្នុងការសម្រេច

ឲ្យបាននូវគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។

ដូច្នេះប្រព័ន្ធនេះអាចត្រឹមតែផ្តល់អំណះអំណាងសមហេតុផលប៉ុណ្ណ ោះ

ចំពោះកំហុសឆ្គងជាសារវ ័ន្ត ការបាត់បង់ ឬការឆបោកឡ�ើយ។

ប៉ុន្តែពុំអាចធានាបានទាំងស្រុង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង និងគណកម្មការសវនកម្ម ដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទទួលខុសត្រូវល�ើការត្រួត

ពិនិត្យបឋម និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។

គណៈគ្រប់គ្រងក៏មានតួនាទីក្នុងការជួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយ និងដំណ�ើរការនានារបស់ធនាគារល�ើការកំណត់ ការវាយតម្លៃ

ការគ្រប់គ្រង និងការរាយការណ៍ពី ហានិភ័យ ព្រមទាំងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង តាមរយៈការចាត់វ ិធានការកែតម្រូវឲ្យបានសមស្របនិង

ទាន់ពេលវេលា ក៏ដូចជាផ្តល់ការធានាអះអាងទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថា រាល់ដំណ�ើរការទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្ត។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

បានទទួលការធានាអះអាងពីនាយកគ្រប់គ្រង និងប្រធានគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ថា ប្រព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និងការត្រួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃក្នុងត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់

និងមានប្រសិទ្ធភាព នៅគ្រប់ផ្នែកសំខាន់ៗទាំងអស់ តាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និងការត្រួតពិនត
ិ យ្ ផ្ធៃកង
្នុ
•

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រប់ផ្នែករបស់ធនាគារ និងជាទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកគ្រប់រប
ូ ផងដែរ។ ធនាគារបាន

ដាក់ចេញជាស្រេចនវូ គោលការណ៏ជាក់លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ដែលត្រូវបានអនុមត
័ ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីកណ
ំ ត់វាយតម្លៃ គ្រប់គ្រង

និ ងរាយការណ៏នូ វហានិ ភ័យចម្បងៗដែលត្រូវបានជូបប្រទះដោយធនាគារដែលអាចធ្វើ ឲ្យប៉ ះពាល់ទៅដល់ការសម្រេចគោលដៅអាជី វកម្មរបស់

ធនាគារ។

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារគឺដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា

មានដំណ�ើរការជាបន្តបន្ទា ប់ដ៍មានប្រសិទ្ធភាពមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងហានិ

ភ័យក្នុងធនាគារទាំងមូល។ ដំណ�ើរការនេះគឺត្រូវបានត្រូតពិនិត្យយ៉ាងទ�ៀងទាត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តាមរយៈគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិ

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

ភ័យរបស់ធនាគារមានលក្ខណៈល្អប្រស�ើរ និងមានប្រសិទ្ធភាព។

តាមរយៈមុខងារបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបង�ើ្កតនូវកម្រិតហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាន និងកម្រិតហានិ

ភ័យដែលអាចទ្រាំទ្របានសម្រាប់ធនាគារ និងស្ថា ប័នពាក់ព័ន្ធ។ កម្រិតហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាន និងកម្រិតហានិភ័យដែលអាច ទ្រាំទ្រ

បានត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទ�ៀងទាត់ដោយគណៈគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តពាណិជ្ជកម្ម និងស្របតាម
យុទសា
្ធ ស្ត្រអាជីវកមរ្ម បស់ Group។ ជារ�ៀងរាល់ត្រីមាស របាយការណ៏ពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារដោយរួមមានរង្វា ស់រង្វា ល់ហានិភ័យ

និ ងតារាងកម្រិតហានិ ភ័យដែលអាចទ្រាំទ្របានត្រូវបានល�ើកបង្ហាញទៅក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលសម្រាប់ ផ្ដល់ជាព័ត៌មានការពិ ភាក្សា និងការធ្វើសេចក្តី
សម្រេច ប្រសិនប�ើចាំបាច់។
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ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ (ត)

ិ ទៅល�ើ ទស្សនៈ
	គណៈកម្ម កា រគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ ក៍ បានជួ យ ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បាលក្នុងការត្រួត ពិ និត ្យឡ�ើ ងវញ

រចនាសម្ព័ន្ធ គោលនយោបាយ

និ ងបែបផែនគំរូនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទូទៅរបស់ធនាគារ។ ក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងការទំទួលខុសត្រូវ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវ
បានជួយជ្រោមជ្រែងដោយផ្ក
នែ គ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រសិទភា
្ធ ពនៃប្រព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភ័យជាបនប
្ត ន្ទា ប់។

ផ្ក
នែ គ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្តល់ឲ្យនូវឯករាជ្យភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ ទៅល�ើសកមភា
្ម ពពាណិជក
្ជ ម្ម និងការអនុវត្តនូវរចនាសម្ព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់

ិ៍ ្ត
Group ដ�ើម្បីថែរក្សានិងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារ ដោយទប់ស្កា ត់និងកាត់បន្ថយនូវការខាតបង់ផ្ក
នែ ហិរញ្ញវត្ថុ និងការបាត់បង់កេរឈ្
ម ោះ
របស់ធនាគារផងដែរ។ តួនាទីរបស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ រួមមានការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងរចនាសម្ន
ព័ ហា
្ធ និភយ
័ របស់ធនាគារ ការត្រូតពិនត
ិ ្យ

និងការវាស់វែងហានិភ័យប្រចាំថ្ងៃ

ការផ្តល់ឲ្យនូវការវ ិភាគហានិភ័យឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជូនគណៈគ្រប់គ្រងធានាឲ្យបាននូវការគោរពទៅតាម

ិ គល�ើ កា អនុ វ ត្ត ន៍
បទបញ្ញា ត្តិដែ លតម្រូវ ឲ្យរាយការណ៏ ពី ហា និ ភ័ យ ការត្រួត ពិ និ ត ្យល�ើ កា រវាយតំ លៃ ហានិ ភ័ យ ឥណទានរបស់ Group និ ង វ ភា

រចនាសម្ព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់សហគ្រាសដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ និងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏រ ឹងម៉ាំ ។

	ដោយគោរពទៅតាមបទបញ្ញតតិផ្ ្សេងៗ និងការអនុវត្តន៍គំរក
ូ ្នុងវ ិស័យនេះ ធនាគារប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍នៃការចាត់ទុកការគ្រប់គ្រងហានិ

ភ័យ ជាការទទួលខុសត្រូវស្នូលរបស់ផ្នែកអាជីវកម្ម និងផ្នែកប្រតិបត្តិការនីមួយៗ។ ជំហរនេះត្រូវបានបញ្
ជា ក់យ៉ាងច្បាស់ និងចងក្រងទុកជាឯកសារ
នៅក្នុងរចនាសម្ព័នគ្ធ ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

	ដ�ើម្បីគាំទ្រនិងល�ើកកមស
្ព ់គណនេយ្យភាព

និងកម្មសិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

រចនាសម្ព័នស
្ធ ្វ័យរង្វា យតម្លៃល�ើការត្រួតពិនិត្យនិង

ហានិភ័យមួយ ត្រូវបានអនុវត្តនៅគ្រប់ផ្នែកប្រតិបត្តិការ សំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ផ្ក
នែ ទាំងនេះ

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

អាជីវកម្មនានា ក៏ដូចជាវាយតម្លៃប្រសិទភា
្ធ ពនៃការគ្រប់គ្រង

និងកាត់បន្ថយយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
•

ហានិភ័យ ដ�ើម្បីធានាឲ្យប្រាកដថាហានិភ័យដែលបានកំណត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រង

ប្រព័នត្
្ធ ត
រួ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទៃកង
្នុ

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

និងប្រសិទផ
្ធ លប្រតិបត្តិការរបាយការណ៏

ហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចជ�ឿទុកចិត្តបាន និងការអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ តតិ្ និងគោលនយោបាយផ្សេងៗទ�ៀត។

សកម្មភាព និងបរិយាកាសត្រួតពិនត
ិ យ្
•

រចនាសម្ន
ព័ គ្រ
្ធ ប់គ្រង

ធនាគារមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ ដោយមានការកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់នូវគណនេយ្យភាព និងភាពទំនួលខុសត្រូវ និងបណ្តា ញនៃ

ការរាយការណ៏។ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារផ្តល់ឲ្យយ�ើងនូវគោលការណ៏ជាមូលដ្ឋា ន សម្រាប់ជាជំនួយដល់ប្រតិបតិ្តការរបស់ធនាគារ

ដ�ើម្បីដំណ�ើរការឲ្យបានរលូននិងត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាចង្អុលបង្ហាញពីរយៈពេលនៃការត្រួតពិនិត្យដ�ើម្បីធានាឲ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធ

ភាពល�ើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។
•

គោលនយោបាយ និងនីតវិ ធ
ិ ផ្ទៃ
ី កង
្នុ

គោលនយោបាយ នីតិវ ិធី និងដំណ�ើរការនៃអភិបាលកិច្ចអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ត្រូវចងក្រងទុកជាឯកសារ និងផ្សព្វផ្សាយក្នុង

Group ទាំងមូល

ហ�ើយរាល់បុគ្គលិកទាំងអស់អាចម�ើលបានតាមរយៈឯកសារដែលបានរក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ធនាគារ។ គោលនយោបាយ

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

ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាប្រព័ន្ធ ដ�ើម្បីបត់បែនទៅតាមការផ្លាស់បតូររបស់
្
ច្បាប់ និងបទបញ្ញ តតិនា
្ នា ក៏ដូចជាការផ្លាស់បតូរនៃបរ
្
ិបទអាជីវកម្មនិង
ប្រតិបតិ្តការ។ ជាងនេះទៅទ�ៀត ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវគោលនយោបាយ នីតិវ ិធី និងដំណ�ើរការ ត្រូវបានធ្វើផងដែរក្នុងការធ្វើឲ្យប្រាកដថា

មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដែលក�ើតមានក្នុងអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការ។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

•

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ (ត)
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

សកម្មភាព និងបរិយាកាសត្រួតពិនត
ិ យ្ (ត)
•

កម្រិតនៃសិទអ
្ធិ ណា
ំ
ច

ការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាច រួមមានកម្រិតនៃអំណាចនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈគ្រប់គ្រងក្នុងធនាគារ ត្រូវបានកត់ត្រាទុក និងរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីធានា

នូវគណនេយ្យភាព និងការទទួលខុសត្រូវ។
•

សុវត្ភា
ថិ ពព័តមា
៌ នវិទយា
្

គោលបំណងរបស់សុវត្ថិភាពព័ត៌មានវ ិទ្យា

គឺដ�ើម្បីការពារដល់កម្មវ ិធី

ទិន្នន័យ

ព័ត៌មាន

ដែលបានរក្សាទុក

ព្រមទាំងការពារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ

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

របស់ពួកគេ។ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះ ដោយអាស្រ័យទៅតាមតម្លៃ និងកម្រិតប្រឈមហានិភ័យរបស់វា គឺត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យដ�ើម្បីការពារកុំឲ្យ

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

សច្ចៈភាព និងភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បានរបស់

ព័ត៌មាន។ សុវត្ថិភាពព័ត៌មានវ ិទ្យារបស់ធនាគារអាចសំរេចទៅបាន តាមរយៈការអនុវត្តនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ដែលរួមមានដូចជា គោលនយោបាយ

ស្តង់ដារ នីតិវ ិធី គោលការណ៍ណែនាំ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គភាព និងកម្មវ ិធីត្រួតពិនិត្យ Software។
•

ដំណ�រើ ការនៃគម្រោងថវិកា

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

ថវ ិកា និងផែនការអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំដ�ើម្បីស្នើសុំការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ គម្រោងថវ ិកា និងផែនការអាជីវកម្មរបស់ធនាគាររួមទាំងគំនិតផ្ដួច

ផ្ើម
ដ ជាយទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តផ្ក
អែ ទៅតាម កម្រិតហានិភ៏យដែលអាចទទួលយកបាន ត្រូវបានល�ើកយកទៅពិភាក្សាយ៉ាងលត
្អិ ល្អន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាល ជាពេលដែលផែនការរ�ៀបចំថវ ិការបស់ធនាគារត្រូវបានបង្ហាញ។

•

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុសស្

ធនាគារបានទទួលស្គា ល់ថាគន្លឹះសំខាន់

និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ដែលគួបផ្សំនឹងប្រព័ន្ធគោលនយោបាយផ្សេងៗគឺធនធានមនុស្ស

គឺពឹងផ្អែកល�ើការទទួលខុសត្រូវ

សុចរ ិតភាព

ហ�ើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងការវ ិនិចឆ័្យរបស់បុគ្គលិកដែលអនុវត្តក្នុងការងារ។

ដូច្នេះហ�ើយ

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

ផ្តល់រង្វា ន់ ក៏ដូចជាគោលនយោបាយ និងនីតិវ ិធីដែលណែនាំពីការគោរពវ ិន័យ ការបញ្ឈប់ការងារ និងការបណ្តេ ញចេញ។

ដ�ើម្បីឲ្យមានការលូតលាស់ប្រកបដោយចីរភាព ធនាគារសង្កត់ធ្ងន់ទៅល�ើការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ការគ្រប់គ្រងទេពកោសល្យ និងការរ�ៀបចំ

ផែនការបន្តវេន។ ដ�ើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបុគ្គលិក ការបង្ហាត់បង្រៀនល�ើផ្នែកបច្ចេកទេសជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងជំនាញល�ើភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និងគ្រប់គ្រង ត្រូវបានផ្តល់ទៅបុគ្គលិកទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេនៅអំឡុងពេលវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ ប្រចាំឆ្នាំ។ ចំពោះការគ្រប់គ្រង

អ្នកមានទេព្យកោសល្យ គំនិតផ្ដួចផ្ដើមដូចជាកម្មវ ិធីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ ផែនការសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៏ខលួ្ន និងការណែនាំក៏ត្រូវបានអនុត្តន៏ផង

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

•

ក្រមសីលធម៌

ក្រមសីលធម៌របស់ធនាគារកំណត់នូវលក្ខណៈស្តង់ដារ ល�ើការអនុវត្តដែលមានភាពល្អប្រស�ើរ និងមានក្រមសីលធម៌ព្រមទាំងមានគោលបំណង

សម្រាប់ការថែរក្សាការជ�ឿជាក់ល�ើសុវត្ថិភាពនិងសុចរ ិតភាពនៃការអនុវត្តន៍អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាគារតម្រូវឲ្យ

យល់ដឹង និងប្រតិបត្តិតាមក្រមសីលធម៌។ បុគ្គលិកដែលចូលថ្មីត្រូវបានទទួលការណែនាំពីក្រមសីលធម៌ និងតម្រូវឲ្យចុះហត្ថលេខាល�ើទម្រង់សតី្

ពីការគោរពតាមបទបញ្ញ តតិផ្ ្សេងៗនៅពេលដែលក្លា យជាបុគ្គលិកធនាគារ។

178

វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

•

ក្រមសីលធម៌ (ត)

ធនាគារក៏បានបង្កត
ើ ឲ្យមាននូវគោលការណ៏ណែនាំសព
តី្ កា
ី ផ្តល់ររង្វា ន់ និងបដិសណ្ឋា រកិច្ចផងដែរដ�ើម្បីល�ើកកមស
្ព ស
់ ច
ុ រ ិតភាពនិងតម្លា ភាពសម្រាប់ ការផ្តល់ឲ្យ

និងការទទួលនូវរង្វា ន់។ គោលការណ៏ណែនាំភ្ជាប់ មកជាមួ យមួ យទ�ៀតត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ើងសម្រាប់ ជាជំ នួយដល់ធនាគារ និ ងបុគ្គលិក ដ�ើ ម្បីឲ្យ

យល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីនីមួយៗក្នុងការល�ើកកម្ពស់សុចរ ិតភាពក្នុងការផ្តល់រង្វា ន់។
•

គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ នៃការឆបោក

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

ទៅនឹងអំព�ើឆបោកនោះ។

គោលនយោបាយនេះចែងយ៉ាងច្បាស់ពីចំណុចស្នូលនៃគោលការណ៏ គ្រប់គ្រងអំព�ើឆបោកជាមួយធនាគារដែលរួម

មានភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងក្រមសីលធម៏ ការយល់ដឹងពីការឆបោក ការកំណត់ឲ្យបាននូវអំព�ើបោក ការរាយការណ៏ និងបញ្ជូនបន្ត រួមទាំងការតបត

ទៅនឹងអំព�ើបោកជាមួយនឹងសកម្មភាពកែតម្រូវយ៉ាងសមរម្យ។
•

ផែនការប្រមូលទិនន
្ន យ
័ មកវិញកង
្នុ ករណីគ្រោះមហន្តរាយ និងផែនការបន្តនរិ ន្តរភាពអាជីវកម្ម

ធនាគារទទួលស្គា ល់ និងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដ�ើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាដែលចាំបាច់ទៅអតិថិជនឲ្យបានជានិរន្តនិងធានាឲ្យបាននូវ

សុវត្តិភាពសម្រាប់បុគ្គលិកថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិ និងទិន្នន័យ និងការពារឲ្យបានរ ឹងមាំនូវផលប្រយោជន៏របស់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលធានាឲ្យ

បាននូវភាពជោគជ័យរបស់អង្គភាព។ កម្មវ ិធីការគ្រប់គ្រងការបន្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារគឺផ្អែកល�ើប្រតិបត្តិនៃការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មដ៏ល្អ និង

គោលការណ៏អនុវត្តស្របទៅតាមបទដ្ឋា នរបស់ Group និងបទដ្ឋា នដែលទទួលស្គា ល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។

ធនាគារកំពុងបនគ្ត ្រប់គ្រងកមវ្ម ិធីបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ដែលរួមបញ្ចូលនូវការគ្រប់គ្រងវ ិបត្តិឲ្យមានប្រសិទភា
្ធ ពដ�ើម្បីទប់ទល់ទៅនឹង

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

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

ព័តមា
៌ ន និងទំនាក់ទន
ំ ង
•

ការត្រួតពិនត
ិ យ្ ឡ�ើងវិញល�ើលទ្ធផល

ព័ត៌មានយ៉ាងទ�ៀងទាត់ និងលម្អិតត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដោយគណៈគ្រប់គ្រងក្នុងការតាមដានល�ើលទ្ធផលជាក់ស្តែង ដោយធ�ៀបនឹងផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្ត

អាជី វ កម្ម និ ង ការបែងចែកហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ប្រចាំ ឆ្នាំ ដែលបានអនុ ម័ ត ដោយក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា ល។ ព័ ត៌ មា នទាំ ងនេះ រួ ម មានសូ ច នាករហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ និ ង

ប្រតិ-បតិ្តការសំខាន់ៗទាំងឡាយ ព្រមទាំងការផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗ ដែលបានអនុវត្តដោយធនាគារនៅក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ។

គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ទទួល និងត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវរបាយការណ៏លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុជារ�ៀងរាល់ខែ និងត្រីមាសដ�ើម្បី
ធ�ៀបនឹងគោលដៅដែលកំណត់ទុកជាមុន និង មូលហេតុនៃភាពខុសឆ្គងមួយចំនួនដ�ើម្បីធ្វើការវាស់វែង ដែលអាចសម្រេចឲ្យបានដល់គោលដៅ

ដែលបានកំណត់ទុក។

ងា ់ (Whistle Blower Policy)
•	គោលនយោបាយរាយការណ៍ដោយសម្ត

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

របស់ធនាគារ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបាន

ផ្តល់ឱកាសឲ្យធ្វើការរាយការណ៍ តាមរយៈយន្តការរាយការណ៍ជាសម្ងា ត់ដោយមានការអះអាងថាការ

រាយការណ៍នេះត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងា ត់ ហ�ើយអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នករាយការណ៍ត្រូវបានការពារ។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

សកម្មភាព និងបរិយាកាសត្រួតពិនត
ិ យ្ (ត)

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ (ត)
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

ព័តមា
៌ ន និងទំនាក់ទន
ំ ង (ត)
•

រចនាសម្ន
ព័ នៃ
្ធ ការគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុ

ដ�ើម្បីបំពេញបន្ថែមល�ើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ឧប្បត្តិហេតុដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមួយត្រូវបានអនុវត្ត ដ�ើម្បីធានាឲ្យ

ប្រាកដថាមានការរាយការណ៍

និងគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុក៏ធានាឲ្យបានថាគ្រប់ឧប្បត្តិហេតុណាដែល

បង្កឲ្យមានជាហានិភ័យនិងការខាតបង់ជាសារវ ័ន្ត ត្រូវបានរាយការណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័សទៅដល់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ជាមួយនឹងវ ិធានការចាំបាច់ដែលបានអនុវត្តដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យចម្បងៗដែលនឹងអាចក�ើតមានឡ�ើង។ ទាំងនេះអាចឲ្យអ្នកមានធ្វើសេចក្ដី

សម្រេចចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ និងយល់ដឹងពីស្ថា នភាពថ្មីៗ ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដោយមានប្រសិទ្ធភាព។

រចនាសម្ន
ព័ ប្រ
្ធ តិបត្តិ
•

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានចាត់តាំងការទទួលខុសត្រូវជាក់លាក់ទៅកាន់គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងធនាគារមាន
ដូចជា គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គណៈកម្មការសវនកម្ម គណៈកម្មការជ្រើសតាំងនិងវាយតម្លៃ។

គណៈក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលត្រូវបានទទួ លភារកិ ច្ចជាក់ លាក់ ក្នុងការពិ និត្យម�ើ ល និ ងពិ ចារណាទៅល�ើ គ្រប់ បញ្
ហា ទាំ ងអស់ នៅក្នុងព្រំដែននៃទំ នួល
ខុសត្រូវ ដែលមានចែងនិងមានសំអិតសំអាងយ៉ាងច្បាស់លាស់។
•

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមានសមាសភាពសមាជិកជាគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ហ�ើយ មានអគ្គនាយកគ្រប់គ្រង/ប្រធានប្រចាំប្រទេស
ជាប្រធាន។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបានផ្តល់ឱកាសដល់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ

ពិភាក្សាល�ើបញ្
ហា យុទ្ធសាស្រ្តដែលប៉ះពាល់

ដល់ចក្ខុវ ិស័យ ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ ការរួបរួមអាជីវកម្ម និងតម្លៃនៃកេរ ត៍ឈ្ ្មោះ ក៏ដូចជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ធនាគារ។ គណៈ
កម្មការគ្រប់គ្រងជួបប្រជុំជារ�ៀងរាល់ខែ ហ�ើយកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំត្រូវបានល�ើកឡ�ើងដល់ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ហ្គ្រុប (Group

International Business Council) និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មាន។
•

តួនាទីប្រតិបត្តិ

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

ការរ ំពឹងទុកថា បុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងល�ើកតម្កើងការគោរពបទប្បញ្ញ តតិ្ និងទទួលខុសត្រូវល�ើសកម្មភាពរបស់ខលួ្ន ហ�ើយទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវគោរពក្រម

សីលធម៌ និងរក្សាឥរ ិយាបថឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះរាល់ទង្វើរបស់ខលួ្ន។

គណៈគ្រប់ គ្រងជាន់ ខ្ពស់របស់ ធនាគារគាំ ទ្រគណៈក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល និ ងគណៈកម្មការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យក្នុងការគ្រប់ គ្រង់ ហានិ ភ័យខាងផ្នែក

ប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ និងធានាឲ្យបានថាមានកម្មវ ិធីប្រតិបត្តិជាស្រេច និងមានការពិនិត្យឲ្យបានទ�ៀងទាត់ទៅល�ើភាពគ្រប់គ្រាន់ និងប្រសិទ្ធភាព

នៃកម្មវ ិធីទាំងនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យខាងផ្នែកប្រតិបត្តិ។ បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារបាបង្កើតឲ្យមាននូវ

តួ នាទី ប្រតិ បត្តិមួយនៅលំ ដាប់ ធនាគារ

ដែលមានឯករាជ្យភាពក្នុងការធ្វើ ទំនាក់ ទំនងផ្ទាល់ ទៅគណកម្មការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យនិ ងក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាល។ ប្រធានការ ិយាល័យប្រតិបត្តិជាអ្នកត្រួតត្រាល�ើការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ល�ើផ្នែកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ។

ដ�ើម្បីជំរញ
ុ ដល់ការយល់ដឹងពីគោលការណ៏ណែនាំ និងច្បាប់នានាដែលនាំឲ្យការប្រតិបត្បា
តិ នខ្ជាប់ខននោះ
ការ ិយាលយ
័ ផ្ក
នែ ប្រតិបតិក
្ត បា
៏ នរ�ៀបចំនូវ
្ជួ

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

ណែនាំទាំងឡាយ។
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•

តួនាទីសវនកម្មផ្ទៃកង
្នុ

តួនាទីសវនកម្មផ្ទៃក្នុងគឺជាជំនួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មការសវនកម្មដោយផ្តល់ឲ្យនូវឯករាជ្យភាព និងភាពប្រាកដប្រជានៃគោលដៅ
ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃការរចនា និងប្រតិបត្តិការរបស់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ដំណ�ើរការនៃការត្រួតពិនិត្យ

និងការគ្រប់គ្រងដែលបានអនុវត្តក្នុងធនាគារទាំងមូល។

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

សវនកម្មជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ។ របាយការណ៏សវនកម្មដែលរួមមានលទ្ធផលសំខាន់ ៗ បានដាក់ ចេញនូវអនុ សាសន៏ ដ�ើម្បីការធ្វើ ការកែលម្អហ�ើយការ

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

ប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងធ្វើការរាយការណ៏តាមតួនាទីទៅផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ Group និងរាយការណ៏ជាលកណ
្ខ ៈរដ្ឋបាលទៅនាយកគ្រប់គ្រង
ដ�ើម្បីធានានូវឯករាជ្យភាពរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុងពីគណៈគ្រប់គ្រង។

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

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

សកម្មភាពលម្អិតរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវបានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសវនកម្មក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ  ។
•

ជំលោះផលប្រយោជន៍

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

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

ការប្រឆាំងការសម្ត
អា ប្រាក់ និងហិរញ្ញបប្ ទានភេរវកម្ម

កម្មវ ិធីការប្រឆាំងនឹងការសម្អា តប្រាក់ និងហិរញ្ញ ប្បទានភេរវកម្ម ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាបន្តបន្ទា ប់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មដ�ើម្បីគោរពទៅតាម
បទបញ្ញតតិនា
្ នា ក៏ដូចជាដ�ើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្អា តប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម។ គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានរ ំពឹងថានឹងបំពេញតួនាទីរបស់

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

មានហិរញ្ញ ប្បទានភេវរកម្មជាដ�ើម។

គណៈក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានជំន�ឿថា ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយពុំមានបញ្
ហា ចោទ

ណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គា ល់ នៅក្នុងកំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យនេះឡ�ើយ។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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រចនាសម្ន
ព័ ប្រ
្ធ តិបត្តិ (ត)

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃកង
្នុ
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

ការជួបប្រជុំគណៈកម្មការសវនកម្មមានចំនួន 4 ល�ើក ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងក្នុង ការ ិយបរ ិច្ឆេទ 31 ធ្នូ 2017។ សមាជិករបស់គណៈកម្មការ និងវត្តមាន

ក្នុងការចូលរួមប្រជុំក្នុង ការ ិយបរ ិច្ឆេទមានដូចខាងក្រោម៖

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

វត្តមានកង
្នុ ការចូលរួមប្រជុំ

1. Chulapong Yukate

(ប្រធានគណៈកម្មការ/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

4/4 (100%)

2. Ong Seng Pheow

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

4/4 (100%)

3. Encik Abdul Aziz Peru Mohamed

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

4/4 (100%)

កំនត់ចណា
ំ
ៈំ

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

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

•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញទៅល�ើសេវាកមនា
្ម នា ក្រៅពីសេវាសវនកម្មដែលផ្តល់ដោយសវនករ ខាងក្រៅ និងការពិចារណាល�ើថ្លៃឈ្នួលសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ
ដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថាថ្លៃឈ្នួល សេវាកម្មដែលបាន កំណត់សត
ថិ្ ក្នុងគោលនយោបាយរបស់ធនាគារ។

• វាយតម្លៃការបំពេញការងាររបស់សវនករខាងក្រៅ ហ�ើយផ្តល់អនសា
ុ សន៍សខា
ំ ន់ៗជន
ូ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដ�ើម្បីពចា
ិ រណាក្នុងការតែងតាំងសវនករខាងក្រៅ
និងថ្លៃឈ្នួលសេវា សវនកម។
្ម

•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និងអនុម័តល�ើផែនការប្រចាំឆ្នារំ បស់សវនកម្មផ្ក
ទៃ ្នុង ដ�ើម្បីធានា ល�ើភាព គ្រប់គ្រាន់នៃដែនកំណត់ និងវ ិសាលភាពក្នុងការធ្វើសវនកម្ម
ព្រមទាំងតម្រូវការ សវនករផ្ទៃក្នុង។

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

• ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើប្រតិបត្តិការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដែលបានធ្វើឡ�ង
ើ ក្នុងធនាគារ។
•	ដាក់ ជូននូ វរបាយការណ៍ប្រជុំ គណៈកម្មការសវនកម្ម ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលដ�ើ ម្បីឲ្យបាន ជ្រាប និ ងសំរាប់ ការណែនាំបន្ថែមពី ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលក្នុង
ករណីចាំបាច់។
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សមាជិកគណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម បានចូលរួមវគ្គបណតុះ
្ បណ្តា ល សន្និសទ
ិ និងសិក្ខា សាលា ក្នុងអំឡុង ការ ិយបរ ិច្ឆេទឆ្នាំ 2017 មានដូចជា៖
• 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

មុខងារសវនកម្មផ្ទៃកង
្នុ

ធនាគារបានបង្កើតឡ�ើងនូវនាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដែលប្រតិបត្តិតាម

តួនាទីចំបងរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

Internal

Audit

គឺជួយគណៈកម្មការសវនកម្មក្នុងការបំពេញតួនាទី

Charter

និងភារកិច្ច

ហ�ើយរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការសវនកម្ម។

តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញដោយឯករាជ្យ

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

នៅរ�ៀងរាល់ដ�ើមការ ិយបរ ិច្ឆេទ

នីមួយៗ។

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានផ្អែកល�ើការថ្លឹងថ្លែង

ហានិភ័យ ដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋា នក្នុងការរ�ៀបចំ ផែនការ និងការធ្វើ សវនកម្ម ដែលស្របគ្នាទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្នុងការរ�ៀបចំ ការអនុវត្តន៍

និងការតាមដាន ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

នៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើសវនកម្ម សវនករផ្ទៃក្នុង បានតាមដានយ៉ាងស្វិតស្វា ញនូវវឌ្ឍនៈភាព នៃការអនុវត្តន៍អនុសាសន៍ ដ�ើម្បីធានាថារាល់ហានិភ័យធំៗ

និងការត្រួតពិនិត្យ ដែលត្រូវផ្តោ ត យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវបានអនុវត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រង។ រាល់របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ស្តីពីលទ្ធផលការងារ

ដែលបានធ្វើសវនកម្មរច
ួ រួមជាមួយអនុសាសន៍ និងវឌ្ឍនៈភាពនៃ ការអនុវត្តន៍ ត្រូវបានរាយការណ៍ជូន គណៈគ្រប់គ្រង និងគណៈកម្មការសវនកម្ម។

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានសហការជាមួយសវនករខាងក្រៅ ដ�ើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្
ហា ល�ើការ ត្រួតពិនិត្យ ដែលបានល�ើកឡ�ើងដោយសវនករខាងក្រៅដ�ើម្បី
ធ្វើឲ្យប្រាកដថា រាល់បញ្
ហា ដែល បានរាយការណ៍ត្រូវ បានអនុវត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រង។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃកង
្នុ (ត)
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

ក្របខ័ណរ្ឌ បស់គណៈកម្មការសវនកម្ម
សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម
1. សមាជិកភាព
ក)

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវតែតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ។

ខ)

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវមានសមាជិកយ៉ាងតិចបំផុត បី(3) នាក់។

2. ប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្ម
ក)

សមាជិកទាំងអស់របស់គណៈកម្មការសវនកម្ម នឹងធ្វើការបោះឆ្នោ តជ្រើសតាំង ប្រធានគណៈកម្មការក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្ម	

ការសវនកម្ម។

ខ)	គណៈកម្មការត្រូវដឹកនាំដោយប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្ម។

រចនាសម្ន
ព័ នៃ
្ធ ការរាយការណ៍

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

Audit Committee) ដែលជាផ្នែកមួយ តម្រូវដោយធនាគារមេ។

តួនាទី និង ភារកិច្ច
1. ភាពត្រឹមត្រូវ និងតម្លា ភាពនៃការរាយការណ៍

គណៈកម្មកា រសវនកម្ម ត្រូវ ធានាថា របាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ដែលបោះផ្សាយជា សាធារណៈ ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិ ងមានតម្លា ភាព

ហ�ើ យ

ទាន់ពេលវេលា។

2. ប្រសិទ្ធិភាពសវនកម្មផ្ក
ទៃ ្នុង
ក)	ត្រួត ពិ និត ្យទៅល�ើ មុ ខ ងាររបស់ នា យកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និ ងធ្វើឲ ្យប្រាកដ ល�ើ ការគោរព តាមច្បាប់ និ ងបទបញ្ញ តតិដែ
្ លពាក់ ព័ ន្ធ

	ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ។

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

ិ ល�ើ នី តិ វ ធ
ិ ី សវនកម្មផ្ទៃ ក្នុង គំ ហ�ើ ញដែលល�ើ កឡ�ើ ងដោយ សវនកម្មផ្ទៃ ក្នុង និ ងអនុ សាសន៍ ផ្តល់ ជូ ន
គ)	ត្រួត ពិ និ ត្យឡ�ើ ងវ ញ

	គណៈគ្រប់គ្រងក្នុងការអនុវត្តន៍។

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

3. ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ិ ទៅល�ើ ប្រសិ ទ្ធិភា ពនៃការត្រួត ពិ និត ្យផ្ទៃក្នុង និ ងដំ ណ�ើរការនៃ ការគ្រប់ គ្រង់ ហា និ ភ័យ ។
ត្រួតពិ និត្យឡ�ើ ង វ ញ
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តួនាទី និង ភារកិច្ច (ត)
4. សវនកម្មខាងក្រៅ
ក)	ផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការតែងតាំងសវនកម្មខាងក្រៅ សំរាប់អនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
ខ)	ផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការផ្លាស់បតូរសវនកម្ម
្
ខាងក្រៅ ដ�ើម្បីអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

គ)

វាយតម្លៃល�ើ គោ លដៅសកម្មភាព ដែលបានអនុវ ត្ត និ ងឯករាជ្យភាពរបស់ ស វនករ ខាងក្រៅ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការត្រួតពិ និត្យ

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

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

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

ជ)

ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ មុនពេលអនុវត្តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយផ្តោ តទៅល�ើ៖

		

1.

		

2.	ព្រឹតតិកា
្ រណ៍ដែលខុសប្រក្រតីហ�ើយមានលក្ខណៈជាសារវ ័ន្ត

		

3.

ឈ)

ការផ្លាស់បតូរ្ រ ឺការអនុវត្តន៍ ទៅល�ើគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

ការគោរពតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ និងបទបញ្ញ តតិផ្ ្សេងៗ។

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

យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ ម្តង។

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

អនុម័តនវូ សេវាកម្មនានាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសវនកម្ម ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយ សវនករខាងក្រៅ។

ឋ)

ធានាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ ដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថាការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនានា ក្រៅពីសេវាសវនកម្មមិនប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាព	
របស់សវនករខាងក្រៅ។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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សកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម និងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃកង
្នុ (ត)
ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

តួនាទី និង ភារកិច្ច (ត)
5. ប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័នញា
្ធ តិ

ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ និងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលនឹង អាចក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងធនាគារ រួមបញ្ចូលទាំងប្រតិបត្តិ

ការផ្សេងៗ នីតិវ ិធី រ ឺក្រមសីលធម៌ ហ�ើយចោទសំនួរទាក់ទងនឹងភាពស្ម ោះត្រង់របស់គណៈគ្រប់គ្រង។

សេចក្តីអនុម័ត

គណៈកម្មការសវនកម្មមានសេចក្តីអនុម័តដូចខាងក្រោម៖
ក)

មានធនធានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការដ�ើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខលួ្ន។

ខ)

មានសិទិ្ធពេញលេញ និងមិនមានការហាមប្រាម ក្នុងការទទួលយកនូវព័ត៌មានជាចាំបាច់ ដ�ើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខលួ្ន។

គ)

មានសិទ្ធិធ្វើការស�៊ើបអង្កេតរាល់ទង្វើសកម្មភាពនានា ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈ កម្មការសវនកម្ម។

ឃ)

មានការអនុម័តក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង/អនុគណៈកម្មការក្នុងករណីចាំបាច់។

ង)

មានការអនុម័តក្នុងការផ្ទេរទំនួលខុសត្រូវផ្សេងៗទៅកាន់នរណាម្នាក់ រ ឺគណៈកម្មការ ណាមួយក្នុងករណីដែលចាំបាច់។

ច)

មានសិទិ្ធក្នុងការទទួលយកនូវវ ិជ្ជាជីវៈ និងការណែនាំឯករាជ្យផ្សេងៗ។

ឆ)

មានសិទិ្ធកោះប្រជុំជាមួយសវនករខាងក្រៅ សវនករផ្ទៃក្នុង រ ឺទាំងពីរ ដោយមិនរាប់បញ្ចូល នូវវត្តមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផ្សេងៗ និងបុគ្គលិករបស់

ធនាគារ និងផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ខាងក្រៅផ្សេងៗក្នុងករណីចាំបាច់។

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

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

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

នាយកផ្នែកនីមយ
ួ ៗ គណៈគ្រប់គ្រងដែលពាក់ពន
័ ត្
្ធ រូវបានអញ្ជ ញ
ើ ឲ្យចល
ូ រួមកិច្ចប្រជុំ ជាមួយគណៈកមកា
្ម រនេះ (រ ឺផ្ក
នែ ផ្សេងទ�ៀតក្នុងករណីចាំបាច់)។

ិ នៅករណីចាំ បាច់ តាមរយៈការសន្ទនាដោយប្រើ ប្រាស់ បច្ចេកវទ្
ិ យាហ�ើ យអាច
ច)	គណៈកម្មការអាចពន្យាពេលប្រជុំ រអា
ឺ ចកោះប្រជុំ ជាធម្មតាវញ
ឲ្យអ្នកចូលរួមប្រជុំស្តា ប់ លឺបាន។ សមាជិកចូលរួម ក្នុងអង្គប្រជុំនឹងត្រូវរាប់ជាកូរម
ុ ៉ ។ រាល់សេចក្តីសម្រេចដែល យល់ព្រមដោយ សមាជិកនៅក្នុង

អង្គប្រជុំប្រភេទនេះនឹងត្រូវមានសុពលភាពដូចគ្នានឹង សេចក្តីសម្រេចក្នុងអង្គប្រជុំធម្មតាដែរ។

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

ជ)	ប្រធានគណៈកម្មការ នឹងត្រូវតែងតាំងនរណាម្នាក់ជាលេខា និងកត់ត្រានូវកិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅ។
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តារាងតុលយ្ ការ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា 2ំ 017

2017

កំណត់
សម្ល
គា ់

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

7,257,167

29,297,183

6,256,945

25,259,287

ទ្រពយ្ សកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

4

232,939,178

940,375,462

146,491,301

591,385,382

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

5

68,646,398

277,125,509

115,751,265

467,287,857

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន

6

392,920,585

1,586,220,402

347,575,673

1,403,162,992

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

7

3,208,715

12,953,582

2,931,117

11,832,919

20(ក)

773,896

3,124,218

637,890

2,575,162

ទ្រព្យសកមអ
្ម រប
ូ ី

8

666,880

2,692,195

295,308

1,192,158

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ

9

2,826,508

11,410,613

2,955,017

11,929,404

709,239,327

2,863,199,164

622,894,516

2,514,625,161

10

129,923,827

524,502,490

231,367,484

934,030,533

11

470,147,629

1,897,985,978

297,271,520

1,200,085,126

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

ទ្រពយ្ សកម្មសរុប

បំណល
ុ និងមូលធន
បំណល
ុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

សំវ ិធានធនកិចស
្ច ន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ

23(ក)

275,770

1,113,283

-

-

បំណុលពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញក្នុងគ្រា

20(ខ)

1,930,164

7,792,072

1,610,398

6,501,177

12

9,929,659

40,086,033

8,198,445

33,097,122

612,207,049

2,471,479,856

538,447,847

2,173,713,958

71,000,000

286,627,000

67,000,000

270,479,000

ចំណេញរក្សាទុក

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

709,239,327

2,863,199,164

622,894,516

2,514,625,161

បំណុលផ្សេងៗ

បំណល
ុ សរុប
មូលធន
ដ�ើមទុន

បំណល
ុ និងមូលធនសរុប

13

កំណត់សម្គា ល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ពីទំព័រទី 194 ដល់ទំព័រទី 238 គឺជាផ្ក
នែ នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
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សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 017

2017

2016

កំណត់
សម្ល
គា ់

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ចំណូលការប្រាក់

14

34,916,894

140,959,501

32,740,161

132,172,030

ចំណាយការប្រាក់

15

(16,578,101)

(66,925,794)

(14,548,943)

(58,734,083)

18,338,793

74,033,707

18,191,218

73,437,947

3,350,546

13,526,154

2,561,002

10,338,765

ចំណាយថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសា

(8,511)

(34,359)

(7,811)

(31,533)

ចំណល
ូ ថ្លៃឈល
នួ្ និងកម្រៃជ�ើងសាសុទ្ធ

3,342,035

13,491,795

2,553,191

10,307,232

248,503

1,003,207

183,267

739,849

21,929,331

88,528,709

20,927,676

84,485,028

ចំណល
ូ ការប្រាក់សទ
ុ ្ធ
ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសា

16

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

ចំណល
ូ ប្រតិបតកា
្តិ រសរុប
ចំណាយបុគ្គលក
ិ

17

(3,684,445)

(14,874,105)

(3,376,220)

(13,629,800)

ចំណាយរ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ និងរ ំលស់ទ្រព្យសកមអ
្ម រប
ូ ី

18

(1,014,306)

(4,094,753)

(1,035,209)

(4,179,139)

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយប្រតិបត្តិការ

19

(3,013,355)

(12,164,915)

(3,012,420)

(12,161,140)

14,217,225

57,394,936

13,503,827

54,514,949

ចំណេញមុនកាត់កងសំវធា
ិ នធនឥណទានបាត់បង់
សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់

6(ខ)

(3,196,846)

(12,905,666)

(5,078,809)

(20,503,152)

សំវ ិធានធនកិចស
្ច ន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ

23(ក)

(275,770)

(1,113,283)

-

-

10,744,609

43,375,987

8,425,018

34,011,797

(2,159,000)

(8,715,883)

(1,727,611)

(6,974,365)

ចំណេញកង
្នុ ឆ្ំនា

8,585,609

34,660,104

6,697,407

27,037,432

បែងចែកទៅឱយ្ ក្រុមហ៊ន
ុ មេរបស់ ធនាគារ

8,585,609

34,660,104

6,697,407

27,037,432

ចំណេញមុនបង់ពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ ចំណេញ
ចំណាយពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញ

20(គ)
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របាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន
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បែងចែកទៅឱ្យក្រុមហ៊ន
ុ មេរបស់ធនាគារ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2016
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធនូ្ ឆ្ំនា 2016
សមមូលនង
ឹ ពាន់រ�ៀល
គិតត្រឹមថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2017
ការបន្ថែមដ�ើមទុន
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធនូ្ ឆ្ំនា 2017
សមមូលនង
ឹ ពាន់រ�ៀល

ដ�ើមទុន

ចំណេញ
រក្សាទុក

សរុប

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

67,000,000

10,749,262

77,749,262

-

6,697,407

6,697,407

67,000,000

17,446,669

84,446,669

270,479,000

70,432,203

340,911,203

67,000,000

17,446,669

84,446,669

4,000,000

-

4,000,000

-

8,585,609

8,585,609

71,000,000

26,032,278

97,032,278

286,627,000

105,092,308

391,719,308
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2017

2016

កំណត់
សម្ល
គា ់

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

21

17,956,576

72,490,699

12,055,482

48,667,981

34,919,040

140,968,164

32,906,597

132,843,932

(14,364,233)

(57,988,409)

(13,854,444)

(55,930,390)

ពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញបានបង់

(1,975,240)

(7,974,044)

(2,326,525)

(9,392,181)

សាច់ប្រាក់សទ
ុ បា
្ធ នពីសកមភា
្ម ពប្រតិបត្តិការ

36,536,143

147,496,410

28,781,110

116,189,342

(400,000)

(1,614,800)

-

-

លំហរូ សាច់ប្រាក់ពស
ី កម្មភាពប្រតិបតកា
្តិ រ
សាច់ប្រាក់បានពីប្រតិបត្តិការ
ការប្រាក់បានទទួល
ការប្រាក់បានបង់

លំហរូ សាច់ប្រាក់ពស
ី កម្មភាពវិនយោ
ិ
គ
ប្រាក់តម្កលធា
់ នាដ�ើមទុននៅធនាគារកណ្តា ល
ការទិញ៖
- ទ្រព្យសកមអ
្ម រប
ូ ី

8

(489,616)

(1,976,580)

(45,935)

(185,440)

- ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ

9

(771,304)

(3,113,754)

(979,745)

(3,955,231)

-

-

12,500,000

50,462,500

8,009

32,333

14,800

59,748

(1,652,911)

(6,672,801)

11,489,120

46,381,577

សាច់ប្រាក់បានពីការបន្ថែមដ�ើមទុន

4,000,000

16,148,000

-

-

សាច់ប្រាក់សទ
ុ បា
្ធ នពីសកមភា
្ម ពហិរញ្ញប្បទាន

4,000,000

16,148,000

-

-

កំណ�ន
ើ កង
្នុ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលសុទ្ធ

38,883,232

156,971,609

40,270,230

162,570,919

165,445,931

667,905,223

125,175,701

506,961,590

-

-

-

(1,627,286)

204,329,163

824,876,832

165,445,931

667,905,223

សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ក្រុមហ៊ន
ុ បុត្រសម្ព័ន្ធ
សាច់ប្រាក់បានមកពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ
សាច់ប្រាក់សទ
ុ (្ធ បានប្រើក្នុង)/បានពីសកមភា
្ម ពវ ិនិយោគ

លំហរូ សាច់ប្រាក់ពស
ី កម្មភាពហិរញ្ញបប្ ទាន

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលដ�ើមឆ្នាំ
លម្អៀងពីការប្តូររប
ូ ិយប័ណ្ណ

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលចុងឆ្ំនា

22
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របាយការណ៍លហ
ំ រូ សាច់ប្រាក់

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

1.

ព័ត៌�នទូទៅ
ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”) បានបង្កើតឡ�ើងនៅថ្ងៃទី09 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2008 ដោយបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជក
្ជ ម្ម
ហ�ើយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “ធនាគារកណ្តា ល”) បានផ្តល់ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារនៅថ្ងៃទី03 ខែតុលា ឆ្នា2
ំ 008។ ធនាគារ គឺជា

ក្រុម ហ៊ុ ន បុត្រសម្ព័ ន្ធ ដែ លត្រូវ បានកាន់ កាប់ ទាំ ង ស្រុងដ ោយធនាគារ RHB Bank Berhad ជាក្រុម ហ៊ុ ន ទទួ លខុ សត្រូវ មានកម្រិត បានចុះបញ្ជី
ពាណិ ជ្ជ ក ម្មនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និ ងក្រុម ហ៊ុ ន មេធំ ចុងក្រោយរបស់ ក្រុម ហ៊ុ ន RHB Banking Group ស្របទៅតាមរចនាសម្ព័ ន្ធ រ បស់ ក្រុម ហ៊ុ ន រួ ម
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី13 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2016។
ធនាគារធ្វើសកម្មភាពចម្បងក្នុងការផ្តល់សេវាធនាគារពាណិជ្ជជាច្រើនប្រភេទ នៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា។
ការ ិយាល័យចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស្ថិតនៅ អគារលេខ 263 វ ិថីព្រះអង្គឌួង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ធនាគារមានសាខាទាំងអស់

ចំនួន12សាខានៅរាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្តាខេត្តនានា។ សាខានៅរាជធានីភ្នំពេញមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារការ ិយាល័យកណ្តា ល អគារស៊ីធីម៉លអូឡាំពិក
ស្ទឹងមានជ័យ ក្បាលថ្នល់ ពេទ្យលោកសង្ឃ ទួលគោក ម៉ៅសេទុង និងបឹងកេងកង ហ�ើយសាខានៅតាមបណ្តាខេត្តមានដូចជា ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម
ខេត្តស�ៀមរាប និងខេត្តព្រះសីហនុ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុម័តឱ្យចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនេះ នៅថ្ងៃទី15 ខែមីនា ឆ្នាំ2018។

2.

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយយ្ សំខាន់ៗ
គោលការណ៍ គណនេយ្យសំ ខា ន់ ៗ ដែលបានប្រើ ប្រាស់ ក្នុងការរ�ៀបចំ រ បាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ នេះ ត្រូវ បានបង្ហាញខាងក្រោម។ គោលការណ៍ គណនេយ្យ

ទាំងនេះ ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមានសង្គតភាពគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញ ល�ើកលែងតែមានបញ្
ជា ក់ផ្សេងពីនេះ។

2.1

មូលដ្ន
ឋា នៃការរ�ៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានរ�ៀបចំតាមវ ិធីសាស្រ្តថ្លៃដ�ើម ហ�ើយប្រសិនប�ើចំណុចណាមួយដែលមិនបានបង្ហាញតាមវ ិធីសាស្រ្តថ្លៃ

ដ�ើម វានឹងមានការលាតត្រដាងបន្ថែមទ�ៀត និងបានរ�ៀបចំដោយអនុលោមទៅតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CAS”) និងគោលការណ៍

ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តា ល។ ក្នុងការអនុវត្ត CAS ធនាគារក៏បានប្រើការលាតត្រដាងព័ត៌មាន ទៅតាមស្ដង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុ

នៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CFRS”) គឺ CFRS7 ស្ដីពី “ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ”។

គោលការណ៍គណនេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់ អាចមានភាពខុសគ្នាពីគោលការណ៍គណនេយ្យដែលត្រូវបានគេទទួលស្គា ល់ និងប្រើប្រាស់ជាទូទៅ
នៅតាមបណ្
ដា ប្រទេស និងយុត្ដាធិការផ្សេងៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយនេះ មិនមានបំណង បង្ហាញអំពីស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រាក់ ដោយអនុលោមទៅតាមយុត្ដាធិការណាផ្សេងក្រៅពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេ។ ដូចនេះ របាយការណ៍

ហិរញ្ញ វត្ថុទាំងនេះ សម្រាប់បង្ហាញចំពោះតែអ្នកដែលបានជ្រាបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យ នីតិវ ិធី និងការអនុវត្ដនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

តែប៉ុណ្ណ ោះ។
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សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយយ្ សំខាន់ៗ (ត)
2.1

មូលដ្ន
ឋា នៃការរ�ៀបចំ (ត)
ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលស្របទៅតាម CAS និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តា ល តម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ការប៉ា ន់ស្មាន និងការសន្មត់

ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល និងការលាតត្រដាងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលយថាភាពដែលបានរាយការណ៍ គិតត្រឹមកាល
បរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងប៉ះពាល់ដល់ចំនួននៃចំណូល និងចំណាយដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍នេះ។
ប�ើទោះជាការប៉ា ន់ស្មានទាំងនេះផ្ក
អែ ទៅល�ើការយល់ដឹងដ៏សុក្រឹតបំផុតរបស់គណៈគ្រប់គ្រងទៅល�ើព្រឹត្ដិការណ៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗនាពេល បច្ចុប្បន្ន

ក៏ដោយ ក៏លទ្ធផលជាក់លាក់ចុងក្រោយអាចខុសពីការប៉ា ន់ស្មានទាំងនេះ។ ផ្នែកដែលទាក់ទងនឹងការវ ិនិចឆ័យ
្ ឬភាពស្មុគស្មាញក្នុងកម្រិតខស
្ព ់ ឬផ្ក
នែ
ដែលការសនត
្ម និងការប៉ា ន់ស្មានមានលក្ខណៈជាសារវន្ដ ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រា ត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងកំណត់សម្គា ល់3 នៃរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

2.2

ក្របខ័ណរ្ឌ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ
ថុ ្មី
នៅថ្ងៃទី28 ខែសី ហា ឆ្នាំ2009 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ គណនេយ្យនៃក្រសួ ងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិ រញ្ញ វត្ថុ (ហៅកាត់ ថា “ក្រុមប្រឹក្សា ជាតិ គណនេយ្យ”) បានប្រកាសដាក់ ឱ្យ

ប្រើស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CIFRS”) ដែលផ្អែកទាំងស្រុងទៅតាមស្តង់ដារទាំងអស់ ដែលចេញផ្សាយដោយ

ក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិ (ហៅកាត់ថា “IASB”) រួមទាំងបំណកស្រាយ និងវ ិសោធនកម្មពាក់ព័នផេ
្ធ ្សងៗ។ អង្គភាពដែលមានការទទួលខុសត្រូវជា
សាធារណៈ ត្រូវរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខលួនឱ្យស្របទៅតាម
្
CIFRS សម្រាប់ការ ិយបរ ិចេ្ឆទគណនេយ្យដែលចាប់ផ�ើម
្ត នៅថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 012

ឬការ ិយបរ ិចេ្ឆទគណនេយ្យបន្ទា ប់ពីនេះ។

យោងតាមសារាចរណែនាំលេខ 058 សហវ-កជគ ចុះថ្ងៃទី24 ខែមីនា ឆ្នា2
ំ 017 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យបានអនុម័តឱ្យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ

ពន្យារពេលអនុវត្ត CIFRS រហូតដល់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ ដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 019 ឬការ ិយបរ ិច្ឆេទបន្ទា ប់ពីនេះ។

CAS ស្តង់ដារគណនេយ្យដែលកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន មានភាពខុសប្លែកពី CIFRS តាមផ្នែកជាច្រើន។ ដូច្នេះការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ CIFRS នឹងមានផលប៉ះពាល់

មួយចំនួនទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

2.3

ការប្រដូ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ
(ក)

រូបិយប័ណ្ណគោល និ ងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ បង្ហាញ
គណនីទាង
ំ អស់ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានវាស់តម្លៃដោយប្រើប្រាស់រប
ូ ិយប័ណ្ណនៃបរ ិយាកាស សេដ្ឋកិចច
្ច ម្បង
ដែលធនាគារធ្វើប្រតិបត្ដិការ (ហៅកាត់ថា “រូបិយប័ណ្ណគោល”)។ ប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិក របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបង្ហាញជាប្រាក់ ដុល្លា រអាមេរ ិក

ដែលជារូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់បង្ហាញរបស់ធនាគារ។
(ខ)	ប្រតិ បត្ដិការ និ ងសមតុល្យ
ប្រតិបត្ដិការជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិក

ត្រូវបានកត់ត្រាប្ដូរទៅជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិក

តាមអត្រាប្ដូរ

ប្រាក់នាកាលបរ ិច្ឆេទនៃ

ប្រតិបត្ដិការនោះ។ ចំណេញ និងខាតពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ ដែលបណ្
ដា លមកពីការទូទាត់តាម ប្រតិបត្ដិការ បែបនេះ និងពីការប្ដូរទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល
រូបិយវត្ថុនានាដែលកំណត់ជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិកតាមអត្រា ប្ដូរនាដំណាច់ឆ្នាំ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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2.

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

2.

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយយ្ សំខាន់ៗ (ត)
2.3

ការប្រដូ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ (ត)
(គ)

ការបង្ហាញជាប្រាក់ រ�ៀល
អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ធ7-07-164ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃ ទី 1 3 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2 007 របស់ ធ នាគារកណ្តា ល តម្រូវ ឱ្យកត់ ត្រាប្តូ រទៅជាប្រាក់ រ� ៀលចំ ពោះ

តារាងតុល្យការ របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន របាយការណ៍លំហរូ សាច់ប្រាក់ និងកំណត់សម្គា ល់របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថ្
ំ ទ
ងៃ ី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 017 ដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ផលូវការ
្
ដែលបានចេញផ្សាយដោយធនាគារកណ្តា លនាកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍

ដែល១ដុល្លា រអាមេរ ិកស្មើនឹង 4.037រ�ៀល (31 ធ្នូ 2016 ៖ 1ដុល្លា រអាមេរ ិកស្មើនឹង 4.037 រ�ៀល)។ តួលេខដែលត្រូវបានប្តូរនេះ មិនត្រូវបានធ្វើសវនកម្មទេ
ហ�ើយមិនគួរបកស្រាយថាតួលេខនេះ ជាតួលេខសម្រាប់បង្ហាញដូចតួលេខជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិកនោះទេ ឬយល់ថាជាតួលេខត្រូវបានប្តូរ ឬអាចប្តូរ

ទៅជាប្រាក់រ�ៀលតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងល�ើ ឬអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្សេងទ�ៀតទេ។

2.4

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
ដ�ើម្បីរ�ៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ គណនីសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមាន សមតុល្យដែលមានកាលកំណត់ដ�ើមតិចជាងបីខែគិត
ចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសាច់ប្រាក់ ក្នុងនោះរួមមានសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ សមតុល្យដែលមិនមានកម្រិតនៅធនាគារកណ្តា ល និងសមតុល្យនៅធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ។

2.5

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជនទាំងអស់ ត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងតារាងតុល្យការតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដ�ើមដែលនៅសល់ ដកចំនួនដែលបានជម្រះ
ចេញពីបញ្ជី និងសំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់។
ឥណទានត្រូវបានជម្រះចេញពីបញ្ជីនៅពេលដែលមិនមានភាពជាក់ស្តែង អំពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលប្រាក់មកវ ិញ។ ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែល
ប្រមូលបានមកវ ិញ បន្ទា ប់ពីបានជម្រះចេញពីបញ្ជីរច
ួ ឬបានកត់ត្រាសំវ ិធានធនរួច ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

2.6

សំវធា
ិ នធនឥណទានបាត់បង់
ធនាគារបានអនវុ តកា
្ត រធ្វើចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវ ិធានធន ដែលតម្រូវដោយប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តា លលេខធ7-09-074ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទ2
ី 5 ខែកុម្ភៈ
ឆ្នាំ2009 ស្តីពី “ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវ ិធានធន សម្រាប់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុ”។ ធនាគារកណ្តា ល បានចេញប្រកាសលេខ ធ7-017-

344ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី01 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017 និងសារាចរណែនាំលេខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចុះថ្ងៃទី16 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2018 ស្តីពី “ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន

និងសំវ ិធានធនល�ើអ៊ីមភែរមិន សម្រាប់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុ”។ ឥណទាន និង បុរេប្រទាន ផលិតផលហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ និងកិច្ចសន្យាហិរញ្ញ វត្ថុ

ក្រៅតារាងតុល្យការ ត្រូវបានបែងចែកជាប្រាំថ្នាក់ ហ�ើយត្រូវកត់ត្រា សំវ ិធានធនអប្បបរមាអាស្រ័យទៅតាម ចំណាត់ថ្នាក់របស់វា ដោយមិនគិត ដល់
ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានដាក់ជាវត្បញ្
ចា ំ (ល�ើកលែងតែសាច់ប្រាក់) លុះត្រាតែមានពត៌មានផ្សេងទ�ៀតដែលចង្អុលបង្ហាញពីស្ថា នភាពអាក្រក់ជាងនេះ។
ថុ
សំវ ិធានធនឥណទាន និង បុរេប្រទាន ត្រូវបានបង្ហាញដោយការកាត់បន្ថយចំនួនទឹកប្រាក់ពីឥណទាន និងបុរេប្រទាន។

2.
196

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយយ្ សំខាន់ៗ (ត)
វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2017

2.6

សំវធា
ិ នធនឥណទានបាត់បង់ (ត)
តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងតម្រូវការសំវ ិធានធនអប្បបរមា៖

ប្រកាសថ្មីលេខ ធ7-017-344 និងសារាចរណែនាំលេខ
ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ
ចំណាត់ថក
នា្ ហ
់ ស
វា្ ល
ី៊ ធ
ី ី

ចំនន
ួ ថ្ងៃផត
ុ កំណត់

អត្រា
សំវធា
ិ នធន

ប្រកាសចាស់លេខ ធ7-09-074
ចំណាត់ថក
នា្ ់
ទ្រព្យសកម្ម

ចំនន
ួ ថ្ងៃផត
ុ
កំណត់

អត្រា
សំវធា
ិ នធន

តិចជាង 30ថ្ងៃ

1%

ឥណទានឃ្លាម�
ំ ើល

30ថ្ងៃ – 89ថ្ងៃ

3%

រយៈពេលខ្លី

រយៈពេលខ្លី

សំវ ិធានធនទូទៅ៖

សំវ ិធានធនទូទៅ៖

ឥណទានធមតា
្ម

តិចជាង 15ថ្ងៃ

1%

សំវ ិធានធនជាក់លាក់ ៖

ឥណទានធមតា
្ម
សំវ ិធានធនជាក់លាក់ ៖

ឥណទានឃ្លាម�
ំ ើល

15ថ្ងៃ – 30ថ្ងៃ

3%

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

31ថ្ងៃ – 60ថ្ងៃ

20%

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

90ថ្ងៃ – 179ថ្ងៃ

20%

ឥណទានសង្ស័យ

61ថ្ងៃ – 90ថ្ងៃ

50%

ឥណទានសង្ស័យ

180ថ្ងៃ – 359ថ្ងៃ

50%

ឥណទានបាត់បង់

ល�ើសពី 91ថ្ងៃឡ�ងទ
ើ ៅ

100%

ឥណទានបាត់បង់

ល�ើសពី 360ថ្ងៃឡ�ងទ
ើ ៅ

100%

ប្រកាសថ្មីលេខ ធ7-017-344 និងសារាចរណែនាំលេខ
ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ
ចំណាត់ថក
នា្ ហ
់ ស
វា្ ល
ី៊ ធ
ី ី

ចំនន
ួ ថ្ងៃផត
ុ កំណត់

អត្រា
សំវធា
ិ នធន

ប្រកាសចាស់លេខ ធ7-09-074
ចំណាត់ថក
នា្ ់
ទ្រព្យសកម្ម

ចំនន
ួ ថ្ងៃផត
ុ
កំណត់

អត្រា
សំវធា
ិ នធន

រយៈពេលវែង
សំវ ិធានធនទូទៅ៖
តិចជាង 30ថ្ងៃ

1%

ឥណទានឃ្លាម�
ំ ើល

30ថ្ងៃ – 89ថ្ងៃ

3%

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

90ថ្ងៃ – 179ថ្ងៃ

20%

ឥណទានសង្ស័យ

180ថ្ងៃ – 359ថ្ងៃ

50%

ឥណទានបាត់បង់

ល�ើសពី 360ថ្ងៃឡ�ងទ
ើ ៅ

100%

ឥណទានធមតា
្ម ៖
សំវ ិធានធនជាក់លាក់ ៖

ិ នធនក្នុងអំ ឡុង ឆ្នាំ ត្រូវ បានអនុ វ ត្ត តា មតម្រូវ ការនៃប្រកាសរបស់ ធ នាគារកណ្កា ល ដូ ច នេះផលប៉ ះពា ល់ នៃ
ការផ្លា ស់ បតូ្ រការប៉ា ន់ ស្មា នល�ើ សំ វ ធា

ការផ្លាស់បតូ្រនេះ ត្រូវបានអនុវត្តទៅមុខ។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

AR
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197

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

2.

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយយ្ សំខាន់ៗ (ត)
2.7

កិចស
្ច ន្យាពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ឥណទានផ្សេងៗ
នៅក្នុងដំណ�ើរការអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារចុះកិចស
្ច ន្យាដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងឥណទានផ្សេងៗ រួមមានកិចស
្ច ន្យាឥណទាន លិខិតឥណទាន និងលិខិតធានាធនាគារ
ផ្សេងៗ។ គោលការណ៍គណនេយ្យ និងសំវ ិធានធនអប្បបរមា ត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តា លលេខ ធ7-017-344 ប្រ.ក និងសារាចរ
ណែនាំលេខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ក្នុងកំណត់សម្គា ល់ 2.6 ខាងល�ើ នៅពេលដែលមានការថយចុះ។

2.8

ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ទ្រព្យសកម្មអរូបីដែលរួមមានអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រដែលបានទិញ និងចំណាយពាក់ព័នផ្ធ ្សេងៗ ត្រូវបានរាយការណ៍តាមថ្លៃដ�ើម ដករ ំលស់បង្គរ និងការខាត
ដែលបណ្
ដា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។
អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រដែលបានទិញ ត្រូវបានធ្វើមូលធនកម្មតាមមូលដ្ឋា នថ្លៃដ�ើមដែលបានក�ើតឡ�ើងក្នុងការទិញកមវ្ម ិធីជាក់លាក់នោះមកប្រើប្រាស់។ ថ្លៃដ�ើម
ិ ី កុំព្យូទ័ រ ត្រូវបានកត់ ត្រាជាចំ ណាយនៅពេលដែល
ត្រូវបានធ្វើ រល
ំ ស់តាមមូលដ្ឋា នរល
ំ ស់ថេរ ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ។ ចំ ណាយនានាពាក់ ព័ន្ធនឹងការថែរក្សាកម្មវធ
ប្រតិបតិកា
្ត រនោះបានក�ើតឡ�ើង។

2.9

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិករខា្
ទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបរ ិក្ខា រត្រូវបានកត់ត្រាតាមថ្លៃដ�ើម ដករ ំលស់បង្គរ និងការខាតដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។ ថ្លៃដ�ើមរួមមានការចំណាយផ្ទាល់នានាក្នុង
ការធ្វើលទ្ធកម្មទ្រព្យសកម្មទាងនោះ
ំ
។
ចំណាយបន្តបន្ទា ប់ផ្សេងៗត្រូវបានកត់ត្រាបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យនោះ ឬត្រូវបានកត់ត្រាជាទ្រព្យតាមការសមស្រប តែនៅពេលដែលមានភាពប្រាកដ
ប្រជាថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិចនា
្ច ពេលអនាគតនៃទ្រព្យនោះ នឹងហូរចូលមកក្នុងធនាគារ ហ�ើយថ្លៃដ�ើមនៃទ្រព្យនោះអាចត្រូវបានវាស់វែងគួរឱ្យជ�ឿជាក់បានតែ

ប៉ុណោ្ណះ។ រាល់ចំណាយល�ើការជួសជុល និងការថែទាំផ្សេងៗទ�ៀតទាំងអស់ ត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ក្នុងឆ្នាដែ
ំ លប្រតិបត្តិការនោះ

ក�ើតឡ�ើង។

ការធ�ើ្វរ ំលស់ល�ើទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរ ិក្ខា រត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូលដ្ឋា នរ ំលស់ថេរ ល�ើអាយុកាលប្រើប្រាស់ប៉ា ន់ស្មាននៃ

ទ្រព្យសកម្មនីមួយៗ និងតាមអត្រាប្រចាំឆ្នាដ
ំ ូចខាងក្រោម ៖

អាយុកាលប្រើប្រាស់
ការកែលម្អល�ើទ្រព្យជួល
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រយៈពេលណាមួយដែលខ្លីជាងគេ រវាងរយៈពេលជួល

និងអាយកា
ុ លផ្ក
នែ សេដ្ឋកិចរ្ច បស់វា

បរ ិក្ខា រការ ិយាលយ
័

5 ឆ្នាំ

គ្រឿងសង្ហារ ិម និងបរ ិក្ខា របំពាក់

5 ឆ្នាំ

បរ ិក្ខា រកុំព្យូទ័រ

3 ឆ្នាំ

យានយន្ដ

5 ឆ្នាំ

វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយយ្ សំខាន់ៗ (ត)
2.9

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិករខា្ (ត)
តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មណាមួយ ដែលល�ើសពីតម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញបានរបស់វា ត្រូវបានកត់ត្រាបន្ថយភ្លា មឱ្យនៅត្រឹមតម្លៃប៉ា ន់ស្មានដែលអាចស្រង់
មកវ ិញបាន។
ចំណេញ និងខាតពីការលក់ជម្រះទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបរ ិក្ខា រ ត្រូវបានកំណត់ដោយធ្វើការប្រៀបធ�ៀបសាច់ប្រាក់បានពីការលក់ និងតម្លៃយោង ហ�ើយត្រូវបាន
កត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

2.10 ការថយចុះតម្លៃ នៃទ្រព្យសកម្មមន
ិ មែនហិរញ្ញវត្ថុ
	ទ្រព្យសកម្មទាង
ំ ឡាយណាដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់មិនកំណត់

មិនត្រូវបានធ�ើរ្វ ំលស់ទេ

និងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នារំ កការថយចុះតម្លៃរបស់វា។

បណ្តាទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវធ្វើរ ំលស់ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរកការថយចុះតម្លៃរបស់វា នៅពេលដែលមានព្រឹតិកា
្ត រណ៍ ឬការផ្លាស់បតូរកាលៈទេសៈណាមួ
្
យចង្អុល

បង្ហាញថាតម្លៃយោងរបស់វា នឹងមិនអាចស្រង់មកវ ិញបាន។ ការខាតបង់បណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ ត្រូវបានគេកត់ត្រា តាមចំនួនលម្អៀងរវាងតម្លៃយោងនៃ
ទ្រព្យនោះ ធ�ៀបជាមួយតម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញបាន។ តម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញបាន គឺជាតម្លៃមួយណាដែលខស
្ព ជា
់ ងគេរវាងតម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យនោះ
ដកចំណាយក្នុងការលក់ និងតម្លៃនៅប្រើប្រាស់។
ការខាតដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ ត្រូវបានកត់ត្រាជាបនកក្នុង
របាយការណ៍លទ្ធផលក្នុងឆ្នាដែ
ំ លប្រតិបត្កា
តិ រនោះបានក�ើតឡ�ើង។ ការកត់ត្រាត្រលប់មកវ ិញ
្ទុ

នៃការខាតដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលទៅតាមទំហត
ំ ម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មនោះ ដែលមិនល�ើសតម្លៃយោង
ដែលបានកំណត់ កាត់កងនឹងរ ំលស់ ប្រសិនប�ើមិនបានកត់ត្រាការខាតដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។

2.11

ចំណល
ូ និងចំណាយការប្រាក់
ចំណូលការប្រាក់បានមកពីឥណទាន

និងបុរេប្រទានអតិថិជន

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

និងសមតុល្យ

និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា ន

ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋា នបង្គរ ល�ើកលែងតែមានការសង្ស័យគួរឱ្យបារម្ភចំពោះការប្រមូលប្រាក់មកវ ិញ ដែលក្នុងករណីនេះការប្រាក់ត្រូវ

បានព្យួរសិន រហូតដល់ពេលទទួលបានសាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែង។ គោលការណ៍ស្ព
តី ីការព្យួរការប្រាក់នេះ គឺអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារ
កណ្តា លស្ព
តី ីការព្យួរការប្រាក់ល�ប្រា
ើ ក់កម្ចីមិនដំណ�ើរការ និងសំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់។
ចំណាយការប្រាក់ល�ប្រា
ើ ក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋា នបង្គរ។

2.12 ចំណល
ូ កម្រៃ និងជ�ើងសា
ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសា ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋា នបង្គរ នៅពេលដែលបានបំពេញសេវាជូនអតិថិជន។ កម្រៃល�ើការផ្តល់ឥណទានត្រូវបានកត់ត្រាជា
ចំណូល នៅពេលដែលផ្តល់ឥណទានឱ្យអតិថិជនខ្ចី។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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2.

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

2.

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយយ្ សំខាន់ៗ (ត)
2.13 ភតិសន្យាប្រតិបត្ដិ
ភតិសន្យាដែលភាគីម្ចាស់ទ្រព្យនៅមានហានិភ័យជាក់លាក់ និងផលកម្មសទ
ិ ្ធិល�ើទ្រព្យនេះ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាភតិសន្យាប្រតិបត្ដិ។ ការទូទាត់ភតិសន្យាប្រតិបត្ដិ
ត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមមូលដ្ឋា នថេរល�ើរយៈពេលនៃភតិសន្យា។

2.14 សំវធា
ិ នធន
សំវ ិធានធនត្រូវបានកត់ត្រានៅពេលដែលធនាគារ មានកាតព្វកិចតា
្ច មផ្លូវច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចប្រយោល ដែលជាលទ្ធផលនៃព្រឹត្ដិការណ៍ពីអតីតកាល ហ�ើយវាទំនង

ជាអាចតម្រូវឱ្យមានការចំណាយធនធានដ�ើម្បីទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះហ�ើយចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មានគួរឱ្យជ�ឿជាក់បាន។

	នៅពេលដែលមានកាតព្វកិចស្ច ្រដ�ៀងគ្នាច្រើន កម្រិតនៃលំហរូ ចេញដ�ើម្បីទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះ ត្រូវបានកំណត់ដោយគិតទៅល�ើចំណាត់ថ្នាក់នៃកាតពក
្វ ិច្ចនោះ
ទាំងមូល។
សំវ ិធានធនត្រូវបានវាស់វែងឡ�ង
ើ វ ិញតាមតម្លៃបច្ចុប្បន្ន នៃចំណាយដែលរ ំពឹងថាត្រូវទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះ ដោយប្រើអត្រាមុនបង់ពន្ធ ដ�ើម្បីឆ្លុះបញ្
ចា ង
ំ ការវាយ

តម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៃតម្លៃសាច់ប្រាក់គិតតាមពេលវេលា និងហានិភ័យជាក់លាក់ផ្សេងៗនៃកាតព្វកិច្ចនោះ។ ការក�ើនឡ�ើងនៃសំវ ិធានធនដោយសារពេលវេលា
ដែលបានកន្លងផុត ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយការប្រាក់។

2.15 អត្ថប្រយោជន៍បគ
ុ ល
្គ ក
ិ
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលក
ិ រយៈពេលខ្លី
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលក
ិ រយៈពេលខ្លីត្រូវបានកត់ត្រាបង្គរក្នុងឆ្នាំ ដែលបុគ្គលក
ិ បានបំពេញការងារជូនធនាគារ។

2.16 ពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចណេ
ំ ញ និងពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ ញកង
្នុ ឆ្ំនា
ពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចំណេញក្នុងឆ្នាត្
ំ រូវបានគណនាតាមមូលដ្ឋា នច្បាប់សារព�ើពន្ធដែលបានអនុម័តរួចជាស្ថា ពរ

ឬបានអនុម័តរួចមួយផ្ក
នែ ធំ

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទ

របាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាកន្លែងដែលធនាគារ ប្រតិបត្តិការ និងបង្កើតចំណូលជាប់ពន្ធ។
ពន្ធពន្យារត្រូវបានគណនាដោយប្រើវ ិធីសាស្ត្របំណុល ល�ើលម្អៀងបណ្ត ោះអាសន្ននៃតម្លៃយោងរបស់ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

	ធ�ៀបនឹងចំនួនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគណនាពន្ធ។ ពន្ធពន្យារត្រូវបានវាស់វែងតាមអត្រាដែលរ ំពឹងថា និងត្រូវអនុវត្តល�ើលម្អៀងបណ្ត ោះអាសន្ន នៅពេល
ដែលកត់ត្រាត្រលប់ចូលមកវ ិញដោយផ្អែកតាមពន្ធដែលបានអនុម័តរួចជាសា្ថពរ ឬបានអនុម័តរួចមួយផ្នែកធំ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទរបាយការណ៍។ ពន្ធពន្យារ
	ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានគេកាត់កងជាមួយនឹងពន្ធពន្យារបំណុល ប្រសិនប�ើធនាគារមានសិទតា
្ធិ មផ្វច្បាប់
ដ�ម
ើ ្បីទទា
ូ ត់បណ
ំ ុ លពន្ធ និងពន្ធទ្រព្យសកមក
្ម ្នុងឆ្នាំ ហ�ើយប្រសិន
លូ
ប�ើវាទាក់ទងនឹងពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចំណេញដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារតែមួយទៅល�ើអង្គភាពជាប់ពន្ធតែមួយ។

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានកត់ត្រា លុះត្រាតែមានភាពប្រាកដថាធនាគារនឹងមានប្រាក់ចណេ
ំ
ញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគត សម្រាប់យកលម្អៀងបណ្ត ោះអាសន្ន
មកប្រើប្រាស់។ ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅរ�ៀងរាល់ការបរ ិច្ឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗ ហ�ើយត្រូវបានកត់ត្រាបនយ
្ថ រហត
ូ ដល់កម្រិតមួយដែល
មិនមានភាពប្រាកដថា នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ ពាក់ព័នន
្ធ ឹងត្រូវក�ើតឡ�ើង។

200 វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

សេចកស
្តី ង្ខេបអំពគោ
ី លការណ៍គណនេយយ្ សំខាន់ៗ (ត)
្តិ រភាគីពាក់ពន
័ ្ធ
2.17 ប្រតិបតកា
ភាគីត្រូវបានចាត់ទុកជាភាគីពាក់ព័ន្ធ ប្រសិនប�ើភាគីណាមួយមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងភាគីមួយទ�ៀត ឬមានឥទ្ធិពលជាសារវន្តទៅល�ើភាគីផ្សេងទ�ៀតក្នុង
ការធ្វើការសម្រេចចិតផ្ត ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការ។
អនុលោមតាមច្បាប់សព
តី្ ីធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ ភាគីពាក់ព័នត្
្ធ រូវបានកំណត់ជាភាគីដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលយ៉ាងហោចណាស់

10% នៃដ�ើមទុន ឬសិទ្ធិបោះឆ្នោ ត និងរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានចូលរួមក្នុងរដ្ឋបាល ទិសដៅ ការគ្រប់គ្រង ឬប្រព័នត្
្ធ រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
របស់ធនាគារ។

3.

ការប៉ន
ា ស
់ ន
មា្ និងការវិនច
ិ យ
ឆ័្ គណនេយយ្ សំខាន់ៗ
ការប៉ា ន់ស្មាន ការសន្មត និងការវ ិនិចឆ័យ
្ ត្រូវបានវាយតម្លៃជាបនប
្ដ ន្ទា ប់ផ្ក
អែ ទៅតាមបទពិសោធន៍ក្នុងគ្រាមុន និង កត្ដា ផ្សេងៗទ�ៀត រួមមានការរ ំពឹងទុកនៃព្រឹតកា
្ដ រណ៍នា
ពេលអនាគតដែលគេជ�ឿជាក់ថាមានភាពសមហេតុផលទៅតាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ។ធនាគារធ្វើការប៉ា ន់ស្មានការសនត
្ម និងការវ ិនិចយ
ឆ័្ ដោយគិតទៅល�ើអនាគតកាល។
តាមនិយមន័យលទ្ធផលនៃការ ប៉ា ន់ស្មានគណនេយ្យ កម្រស្មើគ្នានឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងណាស់។ ការប៉ា ន់ស្មាន ការសន្មត និងការវ ិនិចឆ័យ
្
ដែលមានហានិភ័យជា
សារវន្ដបណ្
ដា លឱ្យមាននិយ័តកម្មធំដុំទៅល�ើតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលក្នុងឆ្នាំបន្ទា ប់ ត្រូវបានពិភាក្សាដូចខាងក្រោម៖

(ក)

ការខាតបង់ល�កា
ើ រថយចុះតម្លៃនៃឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ធនាគារអនវុ តតា
្ត មការធ្វើចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវ ិធានធន ដែលតម្រូវដោយប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តា លលេខ ធ7-017-344 ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទ0
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 017

និ ង សារាចរណែនាំ លេ ខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចុះថ្ងៃ ទី 1 6 ខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ 2 018 ស្តីពី “ចំ ណា ត់ ថ្នា ក់ ហា និ ភ័ យ ឥណទាន និងសំវ ិធានធនល�ើអ៊ីមភែរមិន
សម្រាប់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ”។ ឥណទាន និងបុរេប្រទាន ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ និងកិចស
្ច ន្យាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅតារាងតុល្យការ ត្រូវបានបែងចែក

ជាប្រាំថ្នាក់ ហ�ើយត្រូវកត់ត្រាសំវ ិធានធនអប្បបរមាអាស្រ័យទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់របស់វា ដោយមិនគិតដល់ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានដាក់ជាវត្បញ្
ចា ំ (ល�ើកលែង
ថុ

តែសាច់ប្រាក់)។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជ�ឿជាក់ថា អាយុកាលឥណទាន (តាមថ្ងៃកំណត់) គឺជា មូលដ្ឋា នដ�ើម្បីកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន គឺសមស្របដ�ើម្បីកំណត់
ឱនភាពនៃការខាតបង់ល�កា
ើ រថយចុះតម្លៃឥណទាន និងបុរេប្រទាន ដូចបានអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ។

(ខ)

ពន្ធ
ពន្ធត្រូវបានគណនាតាមមល
ូ ដ្ឋា នបំណកស្រាយបចប្បន្ននៃបទប្បញ្ញ
តព
្ដិ ន្ធដារ ប៉ុន្ដែបទប្បញ្ញតទា
្ដិ ង
ំ អស់នេះមានការផ្លាស់បរពី
ួ គ្រាទៅមួយគ្រា ហ�ើយការសម្រេច
្ចុ
្ដូ មយ

ជាចុងក្រោយល�ើចន
ំ ន
ួ ពន្ធ នឹងធ្វើឡ�ង
ើ បន្ទា ប់ពអ
ី ធិការកិចរ្ច បស់អាជ្ញាធរពន្ធដារ។

	នៅពេលដែលលទ្ធផលពន្ធចុងក្រោយ ខុសគ្នាពីចន
ំ ន
ួ ដែលបានកត់ត្រាពីដប
ំ ូង នោះភាពលម្អៀងនេះនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សវំ ិធានធនល�ើប្រាក់ពន្ធពន្យារនៅកង
្នុ
ការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលការកំណត់ពន្ធបានធ្វើឡ�ង
ើ ។
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2.

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

4.

សមតុលយ្ នៅធនាគារកណ្ល
តា
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

121,611,232

490,944,544

81,790,980

330,190,186

1,450,644

5,856,250

597,199

2,410,892

64,413,580

260,037,622

54,353,580

219,425,403

ប្រាក់តម្កលធា
់ នាល�ើដ�ើមទុន (ខ)

7,100,000

28,662,700

6,700,000

27,047,900

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (គ)

38,363,722

154,874,346

3,049,542

12,311,001

232,939,178

940,375,462

146,491,301

591,385,382

គណនីចរន្ត
គណនីផាត់ទាត់
ទុនបម្រុងកាតពក
្វ ិច្ច (ក)

(ក)

ទុនបម្រុងកាតព្វកច
ិ ្ច
ទុនបម្រុងកាតពក
្វ ច
ិ ្ចគឺជាទន
ុ បម្រុងអប្បបរមា ដែលត្រូវបានគណនាតាមអត្រា8% (2016 ៖ 8%) នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ នជាប្រាក់រ�ៀល និង12.50% (2016 ៖
12.50%) នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ នជារប
ូ យ
ិ ប័ណ្ណផ្សេងៗ។ បន្ថែមទុនបម្រុងកាតព្វកច
ិ ្ច 4.50% (2016 ៖ 4.50%) នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ នជារូបយ
ិ ប័ណ្ណផ្សេងៗក្
រៅពីប្រាក់រ�ៀល ទទួលបានការប្រាក់ ហ�ើយទុនបម្រុងកាតព្វកច
ិ ្ច 8%ទ�ៀត និងទុនបម្រុងកាតព្វកច
ិ ជា
្ច ប្រាក់រ�ៀល និងរូបប
ិ ណ
័ ្ណផ្សេងៗ ពុមា
ំ នការប្រាក់ទេ។

(ខ)

ប្រាក់តម្កលធា
់ នាល�ើដ�ម
ើ ទុន

	យោងតាមប្រកាសលេខ ធ7-01-136ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី15 ខែតុលា ឆ្នាំ2001 ចេញដោយធនាគារកណ្តា ល ស្តីពីប្រាក់ តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុ ន តម្រូវឱ្យធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ តម្កលប្រា
់ ក់ចន
ំ ន
ួ 10% នៃដ�ើមទុនចុះបញ្ជីនៅធនាគារកណ្តា ល។ ប្រាក់តម្កលនេះ
់ នឹងត្រូវបង្វិលជូនធនាគារវ ិញ នៅពេលធនាគារសគ្ម័ ្រចិត្ត
បញ្ច ប់ប្រតិបត្កា
តិ រអាជីវកមរ្ម បស់ខននៅក្នុងប្រទេសកម្
ជា
់ មិនសម្រាប់ប្រក
ើ ្នុងប្រតិបត្កា
តិ រប្រចាំថ្រងៃ បស់ធនាគារទេ។
លួ្
ពុ ហ�ើយប្រាក់តម្កលនេះ

(គ)

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCDs)
មូលបត្រនេះ អាចជួ ញដូរបាន រវាងធនាគារ និ ងធនាគារផ្សេងៗ។ NCDs ជាប្រាក់ រ�ៀល មានកាលកំ ណត់ ពី ប្រាំពីរថ្ងៃទៅមួ យឆ្នាំ ដោយមានអត្រាការ
ប្រាក់ ចាប់ ពី 1.22% ទៅ 2.75% ក្នុងមួ យឆ្នាំ និ ងមូ លបត្រជាប្រាក់ ដុល្លា រអាមេរក
ិ អាចមានកាលកំ ណត់ ពីប្រាំពីរថ្ងៃទៅមួ យឆ្នាំ ជាមួ យនឹងអត្រាការប្រាក់
ចាប់ពី 0.73% ទៅ 1.29%។ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់កិច្ចសន្យាទិញយកវ ិញ និងអាចដាក់ជាទ្រព្យបញ្
ចា ំនៅក្នុងទីផ្សារ អន្តរធនាគារ។
មូលបត្រអាចជួ ញដូរបានរបស់ ធនាគារដែលមានចំ នួនទឹ កប្រាក់ 13,409,515 ដុល្លា រអាមេរក
ិ (ឆ្នាំ2016៖3,049,542 ដុល្លា រអាមេរក
ិ ) ត្រូវបានដាក់ ជាទ្រព្យ
ិ រូបន៍ របស់ខលួ្ន នៅធនាគារកណ្តា ល។ គិ តត្រឹមថ្ងៃ ទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017 ធនាគារមិ នទាន់ បានប្រើ ប្រាស់
បញ្
ចា ំសម្រាប់ រយៈពេលបី ខែ សម្រាប់ សម្បទានវបា

ិ រប
សម្បទានវបា
ូ ន៍ នៅឡ�ើយ។

202

វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

សមតុលយ្ នៅធនាគារកណ្ល
តា (ត)
(ឃ) អត្រាការប្រាក់
	គណនីចរន្ត និងគណនីផាត់ទាត់ គឺជាគណនីដែលមិនមានការប្រាក់។ ប្រាក់តម្កលធា
់ នាល�ើដ�ម
ើ ទុន ទុនបម្រុងកាតព្វកច
ិ ្ច និងមូលបត្រអាចជួញដូរបាន បានអត្រា
ការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាដ
ំ ច
ូ ខាងក្រោម៖
2017

2016

0.32%

0.22%

ទុនបម្រុងកាតពក
្វ ិច្ច ( អត្រាការប្រាក់ 1/3)

0.38% - 0.61%

0.21% - 0.38%

មូលបត្រដែលអាចជួញដូរបាន

0.85% - 1.50%

0.54% - 0.98%

ប្រាក់តម្កលធា
់ នាល�ើដ�ើមទុន

5.

សមតុលយ្ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ន
ថា ហិរញ្ញវត្ផ្សេ
ថុ ងៗ
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គណនីចរន្ត (គណនីមិនមានការប្រាក់)

4,646,398

18,757,509

27,751,265

112,031,857

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (*)

64,000,000

258,368,000

88,000,000

355,256,000

68,646,398

277,125,509

115,751,265

467,287,857

(*) រាល់គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ទាង
ំ អស់ មានកាលកំណត់រយៈពេលមួយឆ្នាំ និងទទួលបានការប្រាក់ ដូចខាងក្រោម៖

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

2017

2016

2.30% - 5.20%

1.10% - 5.20%
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4.

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

6.

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន
(ក)

វិភាគតាមប្រភេទឥណទាននិងបុរេប្រទាន
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

288,921,832

1,166,377,435

265,441,192

1,071,586,092

ឥណទានទិញផ្ទះ

42,202,474

170,371,387

29,223,480

117,975,189

ឥណទានវ ិបារប
ូ ន៍

70,495,543

284,590,507

59,965,411

242,080,364

ឥណទានទិញផ្ទះរបស់បុគ្គលក
ិ

3,824,279

15,438,614

3,068,612

12,387,986

សក្ខីបត្រឥណទានជំន�ឿទុកចិត្ត

999,585

4,035,325

166,101

670,550

ឥណទានទិញយានយនរ្ត បស់បុគ្គលក
ិ

182,808

737,996

199,134

803,904

3,699

14,933

24,532

99,036

406,630,220

1,641,566,197

358,088,462

1,445,603,121

សំវ ិធានធនជាក់លាក់

(9,834,986)

(39,703,838)

(7,065,485)

(28,523,363)

សំវ ិធានធនទូទៅ

(3,874,649)

(15,641,957)

(3,447,304)

(13,916,766)

(13,709,635)

(55,345,795)

(10,512,789)

(42,440,129)

392,920,585

1,586,220,402

347,575,673

1,403,162,992

ឥណទានមានកាលកំណត់

ឥណទានទិញយានយន្ត
ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជនដុល
សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់៖

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ នសុទ្ធ
(ខ)

សំវធា
ិ នធនឥណទានបាត់បង់
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សំវ ិធានធនដ�ើមឆ្នាំ

10,512,789

42,440,129

5,433,980

22,007,619

សំវ ិធានធនក្នុងឆ្នាំ

3,196,846

12,905,666

5,078,809

20,503,152

-

-

-

(70,642)

13,709,635

55,345,795

10,512,789

42,440,129

លម្អៀងពីការប្តូររប
ូ ិយប័ណ្ណ

សំវធា
ិ នធនចុងឆ្ំនា

ធនាគារកណ្តា ល បានចេញប្រកាសលេខ ធ7-017-344ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទ0
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នា2ំ 017 និងសារាចរណែនាំលេខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចុះថ្ងៃទ1
ី 6 ខែកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ2018
ិ នធនល�ើអ៊ីមភែរមិ ន សម្រាប់ ធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុ” ដូ ចដែលបានបង្ហាញនៅកំ ណត់ សម្គា ល់
ស្តីពី “ចំ ណាត់ ថ្នាក់ ហានិ ភ័យឥណទាន និ ងសំវធា

2.8។ ការផ្លាស់បតូរការប៉ា
្
ន់ស្មានល�ើសវំ ិធានធនក្នុងអំឡុងឆ្នាគ
ំ ឺអនុវត្តទៅតាមតម្រូវការនៃប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តា ល ដូចនេះផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់បតូរនេះ
្
ត្រូវអនុវត្តទៅមុខ។ ប្រសិនប�ើសំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់មិនត្រូវបានផ្លាស់បតូរតាមប្រកាសថ្មីនេះទេ
្
នោះចំនួនបន្ទុកសំវ ិធានធនក្នុងឆ្នាំរបស់ធនាគារ គួរតែ

ត្រូវថយចុះចំ នួន 1.269.014 ដុល្លា រអាមេរក
ិ ។
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6.

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន (ត)
(គ)

វិភាគតាមកាលផុតកំណត់
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

មិនតិចជាង1ឆ្នាំ

72,005,454

290,686,018

57,297,647

231,310,601

ល�ើសពី1ឆ្នាំ មិនតិចជាង5ឆ្នាំ

66,154,573

267,066,011

51,633,775

208,445,550

224,523,098

906,399,747

198,334,964

800,678,250

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

ល�ើសពី5ឆ្នាំ មិនតិចជាង10ឆ្នាំ
ល�ើសពី10ឆ្នាំ

(ឃ) វិភាគតាមដំណ�រើ ការឥណទាន
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

387,446,382

1,564,121,044

344,711,945

1,391,602,122

18,502

74,693

18,445

74,462

2,820,371

11,385,838

4,522,303

18,256,537

7,348,706

29,666,724

1,909,721

7,709,544

1,431,250

5,777,956

756,352

3,053,393

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

ឥណទានធមតា
្ម
មានការធានា
មិនមានការធានា
ឥណទានឃ្លាម�
ំ ើល
មានការធានា
ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ
មានការធានា
ឥណទានសង្ស័យ
មានការធានា
ឥណទានខាតបង់
មានការធានា

(ង)

វិភាគតាមប្រភេទឥណទាននិងបុរេប្រទាន
2017

ហានិភ័យធំ
ហានិភ័យតូច

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

48,879,176

197,325,233

38,658,372

156,063,848

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

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

6.

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន (ត)
(ច)

អត្រាការប្រាក់
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដូចខាងក្រោម៖

7.

2017

2016

ឥណទានមានកាលកំណត់

8.00% - 13.00%

7.50% - 15.25%

ឥណទានវ ិបារប
ូ ន៍

7.00% - 13.00%

8.00% - 12.50%

ទ្រពយ្ សកម្មផ្សេងៗ
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

7,493,584

30,251,599

4,364,456

17,619,309

(5,622,517)

(22,698,101)

(2,491,243)

(10,057,148)

ការប្រាក់សទ
ុ ត្
្ធ រូវទទួល

1,871,067

7,553,498

1,873,213

7,562,161

ប្រាក់សណ
ំ ងត្រូវទទួល

394,324

1,591,886

140,452

567,005

ប្រាក់កក់

392,276

1,583,618

396,711

1,601,522

ការបង់មុន

205,404

829,216

130,099

525,210

ការផ្គត់ផង
្គ ់ផ្សេងៗ

105,584

426,243

108,248

436,997

64,017

258,437

53,000

213,960

176,043

710,684

229,394

926,064

3,208,715

12,953,582

2,931,117

11,832,919

ការប្រាក់ដុលត្រូវទទួល
ដក៖ ការប្រាក់ត្រូវព្យួរ

ក្រុមហ៊ន
ុ ពាក់ព័នជ
្ធ ំពាក់ (កំណត់សម្គា ល់ 24 (គ))
ផ្សេងៗ

រាល់ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗទាំងអស់ ត្រូវបានរ ំពឹងថានឹងអាចយកត្រឡប់មកវ ិញក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ពីកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ ល�ើកលែងតែប្រាក់បញ្ញើដែលសង
វ ិញចំនួន 380.321ដុល្លា រអាមេរ ិក (2016៖ 374.473ដុល្លា រអាមេរ ិក) ទាក់ទងនឹងការជួលការ ិយាល័យ និងទូរម៉ា ស៊ីនដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATM)។
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8.

ទ្រពយ្ សកម្មអរូបី
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទ្រព្យសកម្មអរូបី ដែលរួមមានអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រ មានដូចខាងក្រោម៖

កម្មវធ
ិ ក
ី ព
ុំ យ្ ទ
ូ រ័

សរុប

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

1,245,494

1,245,494

489,616

489,616

1,735,110

1,735,110

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 017

950,186

950,186

រ ំលស់

118,044

118,044

1,068,230

1,068,230

666,880

666,880

2,692,195

2,692,195

1,199,559

1,199,559

45,935

45,935

1,245,494

1,245,494

846,409

846,409

រ ំលស់

103,777

103,777

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016

950,186

950,186

តម្លៃចុះបញ្ស
ជី ទ
ុ ្ធ

295,308

295,308

1,192,158

1,192,158

ថ្លៃដ�ើម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 017
បន្ថែម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 017

រំលស់បង្គរ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 017

តម្លៃចុះបញ្ស
ជី ទ
ុ ្ធ
សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ថ្លៃដ�ើម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 016
បន្ថែម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016

រំលស់បង្គរ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 016

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

9.

ទ្រពយ្ សមប្ ត្តិ និងបរិករខា្
ព័តមា
៌ នលមត
្អិ អំពទ្រ
ី ព្យសម្បត្ន
តិ ង
ិ បរ ិក្ខា រ មានដច
ូ ខាងក្រោម៖

ការកែលម្អ
ទ្រព្យជួល

បរិករខា្
ការិយាល័យ

សង្រហា ម
ិ និង
បរិករខា្ បំពាក់

បរិករខា្
កុព
ំ យ្ ទ
ូ រ័

យានយន្ត

ការងារកំពង
ុ
ដំណ�រើ ការ

សរុប

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

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

ការលក់ចេញ

(1,659)

-

-

-

(5,530)

-

(7,189)

3,417,291

2,349,830

523,772

1,323,509

596,221

548,099

8,758,722

1,816,989

1,588,275

277,614

1,055,231

301,481

-

5,039,590

342,443

222,045

69,844

164,454

97,476

-

896,262

-

-

-

-

(3,638)

-

(3,638)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 017

2,159,432

1,810,320

347,458

1,219,685

395,319

-

5,932,214

តម្លៃចុះបញ្ស
ជី ទ
ុ ្ធ

1,257,859

539,510

176,314

103,824

200,902

548,099

2,826,508

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

5,077,977

2,178,002

711,780

419,137

811,041

2,212,676

11,410,613

ថ្លៃដ�ើម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 017

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 017

រំលស់បង្គរ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 017
រ ំលស់
ការលក់ចេញ
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9.

ទ្រពយ្ សមប្ ត្តិ និងបរិករខា្ (ត)

ការកែលម្អ
ទ្រព្យជួល

បរិករខា្
ការិយាល័យ

សង្រហា ម
ិ និង
បរិករខា្ បំពាក់

បរិករខា្
កុព
ំ យ្ ទ
ូ រ័

យានយន្ត

ការងារកំពង
ុ
ដំណ�រើ ការ

សរុប

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

2,866,885

2,051,176

447,194

1,202,787

483,020

-

7,051,062

506,782

186,839

73,798

111,086

101,240

-

979,745

-

-

-

-

(36,200)

-

(36,200)

3,373,667

2,238,015

520,992

1,313,873

548,060

-

7,994,607

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

-

រំលស់បង្គរ
1,488,054

1,317,066

216,130

872,399

242,873

-

4,136,522

328,935

271,209

61,484

182,832

86,972

-

931,432

-

-

-

-

(28,364)

-

(28,364)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016

1,816,989

1,588,275

277,614

1,055,231

301,481

-

5,039,590

តម្លៃចុះបញ្ស
ជី ទ
ុ ្ធ

1,556,678

649,740

243,378

258,642

246,579

-

2,955,017

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

6,284,309

2,623,000

982,517

1,044,138

995,440

-

11,929,404

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 016
រ ំលស់
ការលក់ចេញ
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

10.

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ន
ថា ហិរញ្ញវត្ផ្សេ
ថុ ងៗ
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គណនីចរន្ត

9,679,448

39,075,932

2,628,331

10,610,572

គណនីប្រាក់សន្សំ

1,244,379

5,023,558

712,903

2,877,990

119,000,000

480,403,000

228,026,250

920,541,971

129,923,827

524,502,490

231,367,484

934,030,533

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ដូចខាងក្រោម ដោយផ្អែកទៅល�ើលក្ខខណ្ឌ

និងប្រភេទរូបយ
ិ បណ
័ ។
្ណ គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ មានរយៈពេលមួយឆ្នា។
ំ

2017

2016

គណនីចរន្ត

2.10%

គ្មាន

គណនីប្រាក់សន្សំ

1.00%

គ្មាន

1.30% - 2.75%

1.10% - 2.75%

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

11.

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គណនីចរន្ត

180,370,858

728,157,154

53,777,712

217,100,623

គណនីសន្សំ

48,863,094

197,260,310

37,661,329

152,038,785

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

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

គិ តត្រឹមកាលបរច្ឆេ
ិ ទតារាងតុល្យការ ប្រាក់ បញ្ញើ របស់ ធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិ រញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ទទួ លបានអត្រាការប្រាក់ ដូចខាងក្រោម ដោយផ្អែកទៅល�ើ លក្ខខណ្ឌ

និងប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ។ រាល់ប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់ មានអាយុកាលមួយឆ្នាំល�ើកលែងតែប្រាក់បញ្ញើចំនួន 1,212,191ដុល្លា រអាមេរ ិក (2016៖ 22,963,381ដុល្លា រអាមេរ ិក)
ដែលមានកាលកំណត់ល�ស
ើ ពីមយ
ួ ឆ្នា។
ំ

210

2017

2016

គណនីចរន្ត

0.00% - 2.08%

0.00% - 2.08%

គណនីសន្សំ

1.00% - 1.25%

1.25%

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

2.00% - 6.50%

2.00% - 5.75%

វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2017

12.

បំណល
ុ ផ្សេងៗ
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ការប្រាក់ត្រូវបង់

6,595,714

26,626,897

4,381,846

17,689,512

ប្រាក់រង្វា ន់បង្គរ

891,000

3,596,967

792,000

3,197,304

1,450,644

5,856,250

597,199

2,410,892

ពន្ធកាត់ទុកត្រូវបង់

112,028

452,257

112,883

455,709

គណនីអក
្ន ផ្គត់ផង
្គ ់

257,701

1,040,339

106,695

430,728

18,464

74,539

21,370

86,271

604,108

2,438,784

2,186,452

8,826,706

9,929,659

40,086,033

8,198,445

33,097,122

មូលប្បទានបត្រសម្រាប់ផាត់ទាត់

ពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ប�ៀវត្សរ ៍ត្រូវបង់
ផ្សេងៗ (*)

(*) រួមបញ្ចូលក្នុងបំណុលផ្សេងៗ ទក
ឹ ប្រាក់ចន
ំ ន
ួ ៤៤០,៥៤៤ដុល្លា រអាមេរ ិក (2016៖ 1,057,373ដុល្លា រអាមេរ ិក) គឺជាការផ្រទេ ប្រាក់ពក្
ី រៅប្រទេស ដែលនឹងត្រូវដាក់ចល
ូ គណនី
ប្រាក់បញ្ញើអតិថជ
ិ នជាក់លាក់។

រាល់បណ
ំ ុ លខាងល�ើទាង
ំ អស់ ត្រូវបានរ ំពឹងថានឹងត្រូវទទា
ូ ត់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ បន្ទា ប់ពកា
ី លបរ ិច្ឆេទតារាងតល
ុ ្យការ។

13.

ដ�ើមទុន
2017

2016

ភាគហ៊ន
ុ
(‘000)

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ភាគហ៊ន
ុ
ដុលរលា្ អាមេរិក
(‘000)

ពាន់រ�ៀល

សមតុល្យដ�ើមគ្រា

67,000

67,000,000

270,479,000

67,000 67,000,000

271,350,000

ការបន្ថែមដ�ើមទុន

4,000

4,000,000

16,148,000

-

-

-

-

-

-

-

-

(871,000)

71,000

71,000,000

286,627,000

67,000 67,000,000

270,479,000

លម្អៀងពីការប្តូររប
ូ ិយប័ណ្ណ
សមតុល្យចុងគ្រា

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ភាគហ៊ន
ុ ក
ិ បានអនម
ុ ត
័ និងបន្ថែមដ�ើមទន
ុ មានចំនន
ួ 4លានដុល្លា រអាមេរ ិក (4លានភាគហ៊ន
ុ ) ដែលមានតម្លៃចារ ិក 1ដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុងមួយភាគហ៊ន
ុ ។ ការបន្ថែម

ដ�ើមទុននេះ ត្រូវបានបង់រច
ួ ហ�ើយក្នុងឆ្នា។
ំ ធនាគារកណ្កា ល បានអនម
ុ ត
័ ការបន្ថែមដ�ើមទន
ុ នៅថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមីនា ឆ្នា2ំ 017។ ធនាគារកំពុងតែស្ត
ថិ ក្នុងដំណ�ើរការនៃការកែសម្រួល
លក្ខនក
តិ្ ៈរបស់ខននៅក្រសួ
ងពាណិជក
្ជ ម។
្ម
លួ្

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
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14.

ចំណល
ូ ការប្រាក់
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

32,529,668

131,322,270

30,382,849

122,655,561

309,000

1,247,433

66,898

270,068

2,078,226

8,389,798

2,290,414

9,246,401

34,916,894

140,959,501

32,740,161

132,172,030

ចំណូលការប្រាក់មកពី៖
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

15.

ចំណាយការប្រាក់
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

14,529,779

58,656,718

14,060,003

56,760,232

483,844

1,953,278

363,806

1,468,685

1,564,478

6,315,798

125,134

505,166

16,578,101

66,925,794

14,548,943

58,734,083

ចំណាយការប្រាក់ទៅល�ើ៖
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
គណនីសន្សំ
គណនីចរន្ត

16.

ចំណល
ូ ថ្លៃឈល
នួ្ និងកម្រៃជ�ើងសា
2017

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,423,954

5,748,502

1,157,790

4,673,998

កម្រៃពីការសងឥណទានមុនកាលកំណត់

979,966

3,956,123

572,961

2,313,044

កម្រៃជ�ើងសា

338,914

1,368,196

426,840

1,723,153

កម្រៃផ្តល់កិចស
្ច ន្យាឥណទាន

220,869

891,648

186,539

753,058

ផ្សេងៗ

386,843

1,561,685

216,872

875,512

3,350,546

13,526,154

2,561,002

10,338,765

កម្រៃដំណ�ើរការឥណទាន
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វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

ចំណាយបុគល
្គ ក
ិ
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

2,599,060

10,492,406

2,566,632

10,361,493

ប្រាក់រង្វា ន់ និងប្រាក់ល�ក
ើ ទឹកចិត្ត

647,060

2,612,181

553,880

2,236,014

អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីផ្សេងៗ

438,325

1,769,518

255,708

1,032,293

3,684,445

14,874,105

3,376,220

13,629,800

ប្រាក់ប�ៀវត្សរ ៍ និងប្រាក់ឈ្នួល

18.

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2017

17.

ចំណាយរំលស់ទ្រពយ្ សមប្ ត្តិ និងបរិករខា្ និងរំលស់ទ្រពយ្ សកម្មអរូបី
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

រ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ (កំណត់សម្គា ល់ 9)

896,262

3,618,209

931,432

3,760,191

រ ំលស់ទ្រព្យសកមអ
្ម រប
ូ ី (កំណត់សម្គា ល់ 8)

118,044

476,544

103,777

418,948

1,014,306

4,094,753

1,035,209

4,179,139

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

19.

ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយប្រតិបតកា
្តិ រ
2017

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ការជួលការ ិយាលយ
័

646,308

2,609,145

618,632

2,497,417

ការជួសជុល និងការថែទាំ

365,656

1,476,153

337,778

1,363,610

ការបោះពុម្ព ទីផ្សារ និងការផ្សព្វផ្សាយ

278,478

1,124,216

319,090

1,288,166

កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ

269,018

1,086,026

260,459

1,051,473

សន្តិសខ
ុ

252,563

1,019,597

224,612

906,759

ទឹក-ភ្លើង

216,500

874,011

222,071

896,501

ប៉ា តង់ និងពន្ធអាករផ្សេងៗ

168,908

681,882

85,017

343,214

ធានារ៉ា ប់រង

153,295

618,852

146,363

590,867

យានយន្ត និងចំណាយដំណ�ើរការយានយន្ត

100,491

405,682

89,852

362,733

ការទំនាក់ទំនង

95,661

386,183

98,056

395,852

ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

92,142

371,977

120,773

487,561

សម្ភា រការ ិយាលយ
័ និងការបោះពុម្ពផ្សេងៗ

82,654

333,674

135,731

547,946

កម្រៃសេវាធនាគារ

65,747

265,421

30,221

122,002

កម្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

56,362

227,533

78,200

315,693

កម្រៃវ ិជ្ជាជីវៈ និងចំណាយពាក់ព័នផ្ធ ្សេងៗ

48,465

195,653

68,870

278,028

ការផ្គត់ផង
្គ ់ផ្សេងៗ

21,877

88,317

16,356

66,029

សម្ភា រសម្រាប់សកមភា
្ម ពធនាគារ

6,564

26,499

42,053

169,768

92,666

374,094

118,286

477,521

3,013,355

12,164,915

3,012,420

12,161,140

ចំណាយផ្សេងៗ
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20.

ពន្ធ
(ក)

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលពន្ធពន្យារត្រូវបានវ ិភាគដច
ូ ខាងក្រោម៖
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

794,476

3,207,299

716,595

2,892,894

បំណុលពន្ធពន្យារ

(20,580)

(83,081)

(78,705)

(317,732)

773,896

3,124,218

637,890

2,575,162

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម - សុទ្ធ
បម្រែបម្រួលពន្ធពន្យារទ្រព្យសកមស
្ម ទ
ុ ្ធ មានដច
ូ ខាងក្រោម៖

2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សមតុល្យដ�ើមឆ្នាំ

637,890

2,575,162

151,520

613,656

បន្ទុកទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

136,006

549,056

486,370

1,963,476

-

-

-

(1,970)

773,896

3,124,218

637,890

2,575,162

លម្អៀងពីការប្តូររប
ូ ិយប័ណ្ណ

សមតុលយ្ ចុងឆ្ំនា
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម ៖

សំវធ
ិ ានធន
ឥណទាន�ត់បង់
ដុលរលា្ អាមេរិក
នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 016

272,337

បន្ទុកទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

444,258

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016
សមមូលជាពាន់រ�ៀល
នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 017
បន្ទុកទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 017
សមមូលជាពាន់រ�ៀល

716,595
2,892,894
716,595
77,881
794,476
3,207,299

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

20.

ពន្ធ (ត)
(ក)

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម (ត)
បំណុលពន្ធពន្យារ ៖

រំលស់ពន្លឿន
ទ្រព្យសកម្មរប
ូ ី
និង អរូបី
ដុលរលា្ អាមេរិក
នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 016
បន្ទុកទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

42,112

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 016

(78,705)

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

(317,732)

នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នា2
ំ 017

(78,705)

បន្ទុកទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

(ខ)

(120,817)

58,125

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 017

(20,580)

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

(83,081)

បំណល
ុ ពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ ញកង
្នុ គ្រា
2017

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

សមតុល្យដ�ើមឆ្នាំ

1,610,398

6,501,177

1,722,942

6,977,915

បន្ទុកក្នុងឆ្នាំ

2,278,188

9,197,045

2,213,981

8,937,841

16,818

67,894

-

-

(1,975,240)

(7,974,044)

(2,326,525)

(9,392,181)

-

-

-

(22,398)

1,930,164

7,792,072

1,610,398

6,501,177

និយត
័ កមព
្ម ន្ធក្នុងឆ្នាម
ំ ុន
ពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញបានបង់
លម្អៀងពីការប្តូររប
ូ ិយប័ណ្ណ

សមតុលយ្ ចុងឆ្ំនា
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20.

ពន្ធ (ត)
(គ)

ចំណាយពន្ធល�ប្រា
ើ ក់ចណេ
ំ ញ
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

2,278,188

9,197,045

2,213,981

8,937,841

16,818

67,894

-

-

(136,006)

(549,056)

(486,370)

(1,963,476)

2,159,000

8,715,883

1,727,611

6,974,365

ពន្ធក្នុងឆ្នា៖
ំ
ចរនព
្ត ន្ធក្នុងឆ្នាំ
និយត
័ កមព
្ម ន្ធក្នុងឆ្នាម
ំ ុន
ពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចំណេញ

ការផ្ៀទ ងផ្ទាត់រវាងពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញ និងគណនេយ្យចំណេញ៖
2017

ចំណេញមុនបង់ពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញ
ពន្ធគណនាតាមអត្រា 20%

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

10,744,609

43,375,987

8,425,018

34,011,797

2,148,922

8,675,198

1;685,004

6,802,361

43,406

175,230

42,607

172,004

(50,146)

(202,439)

-

-

16,818

67,894

-

-

2,159,000

8,715,883

1,727,611

6,974,365

ផលប៉ះពាល់ពន្ធ ទាក់ទិននឹង៖
ប្រាក់ចំណូលមិនជាប់ពន្ធ
និយត
័ កមព
្ម ន្ធក្នុងឆ្នាម
ំ ុន
ចំណាយពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញ

អនុលោមតាមច្បាប់សារព�ើពន្ធកម្ពុជា ធនាគារមានកាតពក
្វ ិចប
្ច ង់ពន្ធល�ប្រា
ើ
ក់ចំណេញ 20%។
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

21.

សាច់ប្រាក់បានពីប្រតិបតកា
្តិ រ
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

10,744,609

43,375,987

8,425,018

34,011,797

1,014,306

4,094,753

1,035,209

4,179,139

3,196,846

12,905,666

5,078,809

20,503,152

សវំ ិធានធនកិចស
្ច ន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ

275,770

1,113,283

-

-

ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ

(4,458)

(17,997)

(6,964)

(28,114)

(18,338,793)

(74,033,707)

(18,191,218)

(73,437,947)

(3,111,720)

(12,562,015)

(3,659,146)

(14,771,973)

(10,060,000)

(40,612,220)

(5,568,593)

(22,480,410)

9,000,000

36,333,000

(16,000,000)

(64,592,000)

(48,541,758)

(195,963,077)

(14,031,897)

(56,646,768)

(279,744)

(1,129,326)

(356,284)

(1,438,319)

(101,443,657)

(409,528,042)

(31,171,843)

(125,840,730)

172,876,109

697,900,852

81,072,015

327,287,725

(482,654)

(1,948,473)

1,771,230

7,150,456

17,956,576

72,490,699

12,055,482

48,667,981

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

និយត
័ កម៖្ម
រ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ និងរ ំលស់ទ្រព្យសកមអ
្ម រប
ូ ី
(កំណត់សម្គា ល់18)

សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់
(កំណត់សម្គា ល់ 6(ខ))

ចំណូលការប្រាក់សទ
ុ ្ធ
ខាតប្រតិបត្តិការមុនបម្រែបម្រួលដ�ើមទុនបង្វិល

បម្រែបម្រួលដ�ើមទុនបង្វិល
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេង
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ

សាច់ប្រាក់បានពីប្រតិបតកា
្តិ រ

218

វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2017

22.

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សម្រាប់គោលបំណងនៃរបាយការណ៍លំហរូ សាច់ប្រាក់ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល រួមមាន៖
2017

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

7,257,167

29,297,183

6,256,945

25,259,287

121,611,232

490,944,544

81,790,980

330,190,186

1,450,644

5,856,250

597,199

2,410,892

38,363,722

154,874,346

3,049,542

12,311,001

4,646,398

18,757,509

27,751,265

112,031,857

31,000,000

125,147,000

46,000,000

185,702,000

204,329,163

824,876,832

165,445,931

667,905,223

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល ៖
គណនីចរន្ត
គណនីផាត់ទាត់
មូលបត្រដែលអាចជួញដូរបាន (កាលកំណត់បីខែ ឬតិចជាង)
សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
គណនីចរន្ត
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (កាលកំណត់បីខែ ឬតិចជាង)

23.

កិចស
្ច នយា
្ និងយថាភាព
(ក)

កិចស
្ច ន្យាឥណទាន លិខត
ិ ធានាធនាគារ និងបំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ផ្សេ
ថុ ងៗ
ធនាគារមានចំនន
ួ ទក
ឹ ប្រាក់ក្នុងកិចស
្ច ន្យានៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ក្រៅតារាងត
ល
ុ ្យការរបស់ធនាគារ ដែលត្រូវពន្យារ ឥណទានជន
ូ អតិថជ
ិ ន លិខត
ិ ធានាធនាគារ និង
ថុ
កញ្ចប់ឥណទានផ្សេងៗដច
ូ ខាងក្រោម៖

2017

ចំណែកឥណទានវ ិបារប
ូ ន៍ដែលមិនបានប្រើប្រាស់

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

25,537,115

103,093,333

25,106,102

101,353,334

-

-

1,052,755

4,249,972

7,035,667

28,402,988

5,569,512

22,484,120

32,572,782

131,496,321

31,728,369

128,087,426

លិខិតឥណទាន
លិខិតធានាផ្សេងៗ

2016

ិ នធនចំ នួ ន 275,770 ដុល្លា រអាមេរ ក
	នៅថ្ងៃ ទី 3 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2 017 ធនាគារបានធ�ើ្វ សំ វ ធា
ិ សម្រាប់ កិ ច្ច ស ន្យាហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ក្រៅតារាងតុ ល ្យការ ដែលបានអនុ វ ត្ត

តាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តា ល លេខ ធ7-017-344ប្រ.ក និង និងសារាចរណែនាំលេខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ស្តីពី “ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន
និងសំវ ិធានធនល�ើអម
៊ី ភែរមិន សម្រាប់ធនាគារ” ដច
ូ ដែលបានរ�ៀបរាប់នៅកំណត់សម្គា ល់ 2.6។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

23.

កិចស
្ច នយា
្ និងយថាភាព (ត)
(ខ)

កិចស
្ច ន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិដែលមិនអាចលុបចោលបាន
ធនាគារមានកិចស
្ច ន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិមិនអាចលប
ុ ចោលបាន ចំពោះការជួលអគារការ ិយាលយ
័ របស់ខលួន។
្
ចំណាយភតិសន្យាអប្បបរមានាពេលអនាគត ក្រោមកិចស
្ច ន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិដែលមិនអាចលប
ុ ចោលបានមានដូចខាងក្រោម៖

2017




ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

- មិនល�ើសមួយឆ្នាំ

103,288

416,974

707,048

2,854,353

- ល�ើសមួយឆ្នាប
ំ ៉ុន្តែមិនល�ើសប្រាំឆ្នាំ

600,483

2,424,150

1,412,099

5,700,644

1,448,818

5,848,878

679,446

2,742,924

2,152,589

8,690,002

2,798,593

11,297,921

- ល�ើសប្រាំឆ្នាឡ�
ំ ងទ
ើ ៅ

24.

2016

ប្រតិបតកា
្តិ រ និងសមតុលយ្ ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ
(ក)

ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ និងទំនាក់ទន
ំ ង
ទំនាក់ទំនង និងភាគីពាក់ព័នរ្ធ បស់ធនាគារ មានដូចខាងក្រោម៖

ទំនាក់ទន
ំ ង

ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ

ក្រុមហ៊ន
ុ មេធំ

RHB Bank Berhad

ក្រុមហ៊ន
ុ ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ក្រុមហ៊ន
ុ ទាំងអស់នៅក្នុងចង្កោ មក្រុមហ៊ន
ុ មេធំចុងក្រោយ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់របស់ធនាគារ ដែលមានសិទ្ធិធ្វើការសម្រេចចិត្ត បុគ្គលក
ិ គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
សំ ខា ន់ ៗ ពាក់ ព័ ន្ធ ទ ៅនឹងគោលដៅយុ ទ្ធ សា ស្រ្តរបស់ ធ នាគារ និ ង បុគ្គ លិ ក

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខស
្ព ់ (រួមទាំង សមាជិកគ្រួសារជិតដិតរបស់ពួកគេផងដែរ)។

220

វ ិថីរបស់យ�ើងឆ្ពោះទៅមុខ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2017

24.

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

ទឹកប្រាក់ជពា
ំ ក់ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

28,000,000

113,036,000

134,000,000

540,958,000

ទឹកប្រាក់ជំពាក់ក្រុមហ៊ន
ុ មេ៖


- ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់


- គណនីចរន្ត

615,264

2,483,821

-

-



- ការប្រាក់ត្រូវបង់

178,323

719,890

358,389

1,446,816

28,793,587

116,239,711

134,358,389

542,404,816

2017



- ចំណាយការប្រាក់

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

2,284,179

9,221,231

3,742,145

15,107,039

2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

46,133

186,239

113,016

456,246

28,713,599

115,916,799

8,596,025

34,702,153

399,989

1,614,756

88,716

358,146

29,159,721

117,717,794

8,797,757

35,516,545

ទឹកប្រាក់ជំពាក់ភាគីពាក់ព័ន៖្ធ
- គណនីចរន្ត


- ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់





- ការប្រាក់ត្រូវបង់

2017



- ចំណាយការប្រាក់


- ចំណាយក្នុងការណែនាំអតិថិជន

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

740,710

2,990,246

291,766

1,177,859

12,496

50,446

250

1,009

753,206

3,040,692

292,016

1,178,868

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

24.

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

ទឹកប្រាក់ទទួលបានពីភាគីពាក់ពន
័ ្ធ
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ទឹកប្រាក់ភាគីពាក់ព័នជ
្ធ ំពាក់

31,943

128,954

27,304

110,226

ទឹកប្រាក់ក្រុមហ៊ន
ុ មេជំពាក់

32,074

129,483

25,696

103,734

64,017

258,437

53,000

213,960

(ឃ)	លាភការរបស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
2017

ប្រាក់ប�ៀវត្សរ ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លី

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,781,123

7,190,394

618,346

2,496,263

(ង)	លាភការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
2017

កម្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

25.

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

56,362

227,533

78,200

315,693

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មភាពអាជីវកមរ្ម បស់ធនាគារប្រឈមនឹងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗមួ
យចំនន
ួ ដូចជាហានិភយ
័ ឥណទាន
ថុ

ហានិភយ
័ ទីផ្សារ (រួមមានហានិភយ
័ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ

ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់ ហានិភយ
័ តម្លៃ) និងហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ អាជីវកម្មហរិ ញ្ញវត្ភាគច្រើ
នប្រឈមមុខនឹងហានិភយ
័ ក្នុងនោះហានិភយ
័ ប្រតិបត្កា
តិ រ
ថុ

គឺ ជាផលវ ិបាកដែលពិ បាកជ�ៀសរួចណាស់ក្នុងដំ ណ�ើរការអាជី វកម្ម។ ធនាគារមិ នប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនិ ទស្សន្ទ (derivative financial instrument)

ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្របស់
ខននោះទេ។
ថុ
លួ្

ទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ គឺជាសិទក
្ធិ ច
ិ ស
្ច ន្យាដ�ើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់ ឬទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្មួ
ថុ យផ្សេងទ�ៀត ពីអង្គភាពមួយផ្សេងទ�ៀត។ ទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ

ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាឥណទាន និងគណនីត្រូវទទួលផ្សេងៗដែលរួមបញ្ចូលសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃសមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល សមតុល្យនៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា ន

ហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ឥណទានអតិថជ
ិ ន និងទ្រព្យសកម្មផ្សេងទ�ៀត។

បំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ គឺជាកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាក្នុងការផ្តល់សាច់ប្រាក់ ឬទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុមួយផ្សេងទ�ៀត ពីអង្គភាពមួយផ្សេងទ�ៀត។ បំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ

ត្រូវ បានចា ត់ ថ្នា ក់ ថា ជាបំ ណុ លផ្សេងៗ ដែលរួ ម បញ្ចូ លប្រាក់ ប ញ្ញើ រ បស់ ធ នាគារ និ ង គ្រឹះស្ថា នហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ផ្សេងៗ ប្រាក់ ប ញ្ញើ រ បស់ អ តិ ថិ ជ ន ប្រាក់ ក ម្ចី
និងបំណុលផ្សេងៗទ�ៀត។
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ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
ធនាគារកាន់កាប់ទ្រព្យសកមហ
្ម រិ ញ្ញវត្ថុ (ឥណទាន និងគណនីអតិថជ
ិ ន) និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (បំណុលផ្សេងៗតាម ថ្លៃដ�ើមរ ំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូប)ី ដូចខាងក្រោម៖
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

7,257,167

29,297,183

6,256,945

25,259,287

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល (*)

161,425,598

651,675,140

85,437,721

344,912,080

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

68,646,398

277,125,509

115,751,265

467,287,857

392,920,585

1,586,220,402

347,575,673

1,403,162,992

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

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

129,923,827

524,502,490

231,367,484

934,030,533

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

470,147,629

1,897,985,978

297,271,520

1,200,085,126

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

28,684,309

115,798,556

23,245,027

93,840,175

ទ្រពយ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

បំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលផ្សេងៗ

ទ្រពយ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ស
ថុ ទ
ុ ្ធ

(*) មិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់បញ្ញើបម្រុង និងប្រាក់តម្កលធា
់ នាល�ើដ�ម
ើ ទុននៅធនាគារកណ្តា ល។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

AR
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25.

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ ឥណទាន
25.1 ហានិភយ
ហានិ ភ័ យ ឥណទាន គឺ ជា ហានិ ភ័ យ ដែលបណ្តា លមកពី កា រខាតបង់ ផ ្នែ ក ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ដែលអតិ ថិ ជ ន ឬភាគី ដៃគូ ទី ផ្ សាររបស់ ធ នាគារ ធ្វើ ឱ ្យខកខាន

មិនបានបំពេញ កាតពក
្វ ិចស
្ច ងបំណុលតាមកិចស
្ច ន្យាឱ្យធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានភាគច្រើនក�ើតឡ�ើងពីការផ្ដល់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន និងកិច្ច
សន្យាឥណទានដែលក�ើតមកពីសកមភា
្ម ពនៃការផ្តល់ប្រាក់កម។
្ចី
ហានិភយ
័ ឥណទាន គឺជាហានិភយ
័ ធំជាងគេតែមួយគត់ក្នុងអាជីវកមធ
្ម នាគារ ហេតុនេះគណៈគ្រប់គ្រងរ�ៀបចំ ហានិភយ
័ ឥណទានរបស់ខនយ៉ាងប្រុ
ងប្រយ័ត។
្ន
លួ្

(ក)

ការវាស់វែងហានិភយ
័ ឥណទាន
ធនាគារបានបង្ើកតគោលការណ៍ហានិ ភ័យឥណទានស្នូល (Core Credit Risk Policy) ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ើងដ�ើម្បីអភិ បាលនូ វរាល់សកម្មភាព ក្នុងការ

ធានារ៉ា ប់រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។ ការបន្តឥណទានត្រូវបានអភិបាលដោយកម្មវ ិធីឥណទាន ដែលបានរ�ៀបចំគម្រោងពិសេសសម្រាប់ផលិតផល

ឬសំព�ៀតឥណទានពិសេស រាប់ទាំងទីផ្សារគោលដៅ កាលកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌ ឯកសារសម្អាង និងនីតិវ ិធីនៅក្រោមផលិតផលឥណទានដែលនឹង
ត្រូវវ ិភាគ និងផ្តល់ជូនអតិថិជន។
ធនាគារក៏ធានាអះអាងថាខ្លួនបានបែងចែកតួនាទីច្បាស់លាស់ រវាងកាតព្វកិច្ចអ្នកល�ើកសំណ�ើឥណទាន (loan originators) អ្នកវ ិភាគឥណទាន (evaluators)

និងកម្រិតការអនុម័តឥណទាន (approving authorities)។

(ខ)

ការគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភយ
័ និងគោលការណ៍បន្ថយហានិភយ
័
ធនាគារគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងផ្តោ តការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ល�ើហានិភ័យឥណទាន នៅពេលដែលហានិភ័យត្រូវបានរកឃ�ើញ ជាពិសេសទៅល�ើភាគីដៃគូ
ជាឯកត្តជន និងភាគីដៃគូជាក្រុម ព្រមទាំងសហគ្រាសនានា។
ធនាគាររ�ៀបចំរចនាសម្ព័នតា
្ធ មកម្រិតនៃហានិភ័យឥណទាន ដោយដាក់កម្រិតល�ើចំនួនទឹកប្រាក់នៃហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាន ទាក់ទងនឹងអក
្ន ខ្ចីប្រាក់
ិ
ជាឯកត្តជន ឬអ្នកខ្ចីប្រាក់ ជាក្រុម និ ងតាមផ្នែកអាជី វកម្ម។ ហានិ ភ័យនេះត្រូវបានត្រួតពិ និត្យតាមមូ លដ្ឋា នរង្វិលជុំ ហ�ើ យនឹងត្រូវបានត្រួតពិ និត្យឡ�ើ ងវញ

	ប្រចាំឆ្នាំ ឬញឹកញាប់ជាងនេះតាមការចាំបាច់។ ការដាក់កំណត់ល�ើកម្រិតហានិភ័យឥណទានតាមផលិតផល និងតាមវ ិស័យអាជីវកម្ម ត្រូវបានអនុម័តដោយ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
ហានិភ័យធំត្រូវបានកំណត់និយមន័យដោយធនាគារកណ្តា ល ថាជាហានិភ័យឥណទានទូទៅចំពោះអ្នកទទួលផលជាឯកត្តជន ដែលល�ើសពី 10% នៃមូល
និធិផ្ទាល់សុទរ្ធ បស់ធនាគារ។

យោងតាមលកខ
្ខ ណ្ឌនៃប្រកាសលេខ ធ7-06-226ប្រ.ក. របស់ធនាគារកណ្តា ល តម្រូវឱ្យធនាគាររក្សាឱ្យបានគ្រប់ពេលវេលា

នូ វអនុបាតអតិ បរមាចំ នួន 20% រវាងហានិ ភ័យឥណទានទូទៅរបស់ ធនាគារ ដែលចេញពី ប្រតិ បត្តិការជាមួ យនឹងអ្នកទទួ លផលជាឯកត្តជននី មួយៗ និ ង
មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានធំសរុប មិនត្រូវឱ្យល�ើសពី 300% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារទេ។
ធនាគារបានប្រើប្រាស់គោលការណ៍ និងការអនុវត្តជាច្រើន ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន រួមមានការតម្រូវឱ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់ ដាក់វត្ថុបញ្
ចា ំល�ើឥណទាន

និងបុរេប្រទានដែលធនាគារផ្តល់ឱ្យខ្ចី។

(គ)

គោលការណ៍សវំ ធា
ិ នធន និងការថយចុះតម្លៃ
ធនាគារបានអនុ វ ត្ត តា មការធ្វើ ចំ ណា ត់ ថ្នា ក់ ឥ ណទាន

ិ នធន
និ ង សំ វ ធា

អនុលោមតាមប្រកាសពាក់ ព័ ន្ធ ដូ ច បានបញ្
ជា ក់ ន ៅក្នុងកំ ណ ត់ ស ម្គា ល់ 2 .6

នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។
ិ នធនឥណទានបាត់ ប ង់ ត្រូវ បានកំ ណ ត់ ដ ោយគិ ត ទៅល�ើ រ យៈពេលហួ ស កំ ណ ត់ ស ងនៃឥណទាន
ការធ្វើ ចំ ណា ត់ ថ្នា ក់ ឥ ណទាន និ ង ការធ្វើ សំ វ ធា
និ ងបុរេប្រទានអតិ ថិជន។
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ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

25.

័ ឥណទាន (ត)
25.1 ហានិភយ
(ឃ) ហានិភយ
័ ឥណទានអតិបរមាមុនការកាន់កាប់វត្ប
ថុ ញ្ំចា ឬមុនការបង្កើនឥណទាន
តារាងខាងក្រោមនេះ បង្ហាញពីហានិភយ
័ ឥណទានអតិបរមារបស់ធនាគារ ដោយមិនគិតល�ើវត្បញ្
ចា ំ ឬការបង្កន
ើ ឥណទានផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។ ចំពោះទ្រព្យសកម្ម
ថុ

ក្នុងតារាងតុល្យការ

ហានិភ័យដែលបានបង្ហាញខាងល�ើផ្អែកទៅល�ើតម្លៃយោងសុទ្ធ។ ចំពោះកិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទាន ហានិភ័យឥណទានអតិបរមា

គឺជាចំនួនទាំងស្រុងនៃកញ្ច ប់ឥណទានដែលមិនអាចកែប្រែបាន។
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

68,646,398

277,125,509

115,751,265

467,287,857

392,920,585

1,586,220,402

347,575,673

1,403,162,992

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

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

ទ្រព្យសកមក
្ម ្នុងតារាងតុល្យការ
សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មក្រៅតារាងតុល្យការ
កិចស
្ច ន្យាផ្សេងៗ

	ប្រសិនប�ើមានលទ្ធភាព ធនាគារនឹងចរចាជាមួយភាគីដៃគូរបស់ខលួនអំ
្ ពីវត្ថុបញ្
ចា ំ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន។ ក្នុងការវាយតម្លៃពីភាពដែលអាច
ទទួ ល យកបាននៃវត្ថុ បញ្
ចា ំ ធនាគារគិ ត ពិ ចា រណាទៅល�ើ ភា ពដែលអាចដាក់ ល ក់ ល�ើ ទី ផ្ សារបាននៃវត្ថុ បញ្
ចា ំ ក៏ ដូ ច ជាភាពពេញលេញនៃទំ ហំ បំ ណុ ល។

ប្រភេទនៃវត្ថុបញ្
ចា ំសំខាន់ៗ និងការបង្កើនឥណទានផ្សេងៗ ដែលធនាគារទទួលបាន ចំពោះការផ្តល់ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជនរបស់ខលួ្ន រួមមាន

ទ្រព្យសម្បត្តិ និ ងការធានាផ្សេងៗ។ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយត្រូវបានវាយតម្លៃពី មួយគ្រាទៅមួ យគ្រា ដោយផ្អែកទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវាយតម្លៃ
ឯករាជអាជីព។
	គណៈគ្រប់គ្រងមានជំន�ឿថា ខ្លួនមានលទ្ធភាពបន្តការគ្រប់គ្រង និងទ្រទ្រង់ហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារដែលបណ្តា លមកពីឥណទាន និងបុរេប្រទាន



ឱ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអប្បបរមាតាមវ ិធីដូចខាងក្រោម៖

• 	ប្រមាណ 99.99% (2016 ៖ 99.99%) នៃឥណទាននិងបុរេប្រទានរបស់ធនាគារ ត្រូវបានធានាដោយវត្ថុបញ្
ចា ំ និង
•

ធនាគារមាននីតិវ ិធីវាយតម្លៃឥណទានយ៉ាងសមស្រប ក្នុងការផ្តល់ ឥណទាន និងបុរេប្រទានជូនអតិថិជន។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

AR
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ ឥណទាន (ត)
25.1 ហានិភយ
(ង)

គុណភាពឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

	គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការ ហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារ ដែលក�ើតពីឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន (ដោយមិនគិតវត្ថុបញ្
ចា ំ ឬការបង្ើន
ក
ឥណទានផ្សេងៗ និងមិនគិតដល់សវំ ិធានធនឥណទានបាត់បង់) មានដូចខាងក្រោម៖

2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

379,173,340

1,530,722,774

341,283,086

1,377,759,818

7,152,655

28,875,268

4,386,634

17,708,841

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

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន៖
មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនថយចុះតម្លៃ
ហួសកាលកំណត់ប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ
ថយចុះតម្លៃ

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ការវ ិភាគអំពស
ី មតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់របស់ធនាគារ នៅតាមបណ្តា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ តាមប្រទេសនៃ
ថុ

ភាគីដៃគូរបស់ខលួន
្ មានដូចខាងក្រោម៖

2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

64,984,250

262,341,417

88,155,520

355,883,834

3,662,148

14,784,092

27,595,745

111,404,023

68,646,398

277,125,509

115,751,265

467,287,857

កង
្នុ ប្រទេសកម្ជា
ពុ ៖
ធនាគារពាណិជ្ជ

ក្រៅប្រទេសកម្ជា
ពុ ៖
ធនាគារពាណិជ្ជ

ទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

	ទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុផ្សេងៗរបស់ធនាគារ ជាចម្បងរួមមាន ការប្រាក់ត្រូវទទួលចំពោះការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ និងប្រាក់តម្កល់
ដែលធនាគារបានដាក់តម្កលច
់ ំពោះការជួលអគារការ ិយាល័យ។
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25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ ឥណទាន (ត)
25.1 ហានិភយ
(ច)

គុណភាពឥណទាននៃឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថជ
ិ ន
(i) ឥណទាននិងបុរេប្រទានដែលមិនហួសកំណត់សងនិងមិនថយចុះតម្លៃ
ឥណទាននិងបុរេប្រទានដែលមិនហួសកំណត់សងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាថយចុះតម្លៃនោះទេ លុះត្រាតែមានព័ត៌មានផ្សេងបញ្
ជា ក់ផ្ទុយពីនេះ។

(ii) ឥណទាននិងបុរេប្រទានដែលហួសកំណត់សងប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ
ឥណទាន និង បុរេប្រទានដែលហួសកំណត់សងរហត
ូ ដល់ត្រូវឃ្លាម�
ំ ល
ើ មិនត្រូវបានចាត់ទក
ុ ថា ថយចុះតម្លៃ នោះទេ លុះត្រាតែមានព័តមា
៌ នផ្សេងបញ្
ជា ក់ផ្ទុយ
ពីនេះ។ ចំនួនឥណទាននិង បុរេប្រទានអតិថិជនដុលដែលត្រូវបានចាត់ តាមចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន ហ�ើយដែលបានហួសកំណត់សងប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ
មានដូចខាងក្រោម៖
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ឥណទានធមតា
្ម

3,666,077

14,799,953

3,272,843

13,212,467

ឥណទានឃ្លាម�
ំ ើល

3,571,189

14,416,890

1,249,460

5,044,070

7,237,266

29,216,843

4,522,303

18,256,537

(84,611)

(341,575)

(135,669)

(547,696)

7,152,655

28,875,268

4,386,634

17,708,841

ដក៖ សំវ ិធានធនជាក់លាក់

(iii) ឥណទាន និង បុរេប្រទានដែលថយចុះតម្លៃ
		

អនុលោមតាមប្រកាសរបស់ ធ នាគារកណ្តា ល លេខ ធ7-017-344ប្រ.ក ចុះថ្ងៃ ទី 0 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2 017 ស្តី ពី “ចំ ណា ត់ ថ្នា ក់ ហា និ ភ័ យ ឥណទាន និ ង

សំវ ិធានធនល�ើអម
៊ី ភែរមិន ឥណទាន និង បុរេប្រទាន” ដែលហួសកាលកំណត់ចាប់ពឥ
ី ណទានក្រោមស្តង់ដារ ត្រូវបានចាត់ទក
ុ ថាថយចុះតម្លៃ។
2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

7,348,706

29,666,724

1,909,721

7,709,544

ឥណទានសង្ស័យ

1,431,250

5,777,956

756,352

3,053,393

ឥណទានបាត់បង់

7,565,009

30,539,942

6,169,696

24,907,063

16,344,965

65,984,622

8,835,769

35,670,000

(9,750,375)

(39,362,262)

(6,929,816)

(27,975,667)

6,594,590

26,622,360

1,905,953

7,694,333

ដក៖ សំវ ិធានធនជាក់លាក់
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ ឥណទាន (ត)
25.1 ហានិភយ
(ឆ)

ការរឹបអូសវត្ប
ថុ ញ្ំចា
ធនាគារកណ្តា លតម្រូវឱ្យគ្រឹះស្ថា នធនាគារទាំងអស់ ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយកបានជា “ទ្រព្យសម្បត្តិរ ឹបអូស” នៅក្នុងតារាងតុល្យការ ប្រសិនប�ើមាន
និងត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះចេញវ ិញក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នា។
ំ
ក្នុងអំឡុងឆ្នានេះ
ំ
ធនាគារមិនបានរ ឹបអូសទ្រព្យសកម្មណាមួយដែលបានដាក់ជាវត្ថុបញ្
ចា នោះទេ
ំ
។

(ជ)

ការប្រមូលផហា
្តុំ និភយ
័ ឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ
(i) វិភាគតាមផ្នែកភូមិសាស្រ្ត
ដោយវ ិភាគតាមទីតាងប្រទេ
ំ
សនៃភាគីដៃគូ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ ហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារ ដែលភាគច្រើនក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងប្រទេស
កម្ពុជា មានដូចខាងក្រោម៖

ប្រទេសកម្ជា
ពុ

ប្រទេសផ្សេងៗ

សរុប

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

64,984,250

3,662,148

68,646,398

392,920,585

-

392,920,585

2,682,667

-

2,682,667

460,587,502

3,662,148

464,249,650

1,859,391,746

14,784,091

1,874,175,837

88,155,520

27,595,745

115,751,265

347,575,673

-

347,575,673

2,435,376

-

2,435,376

438,166,569

27,595,745

465,762,314

1,768,878,439

111,404,023

1,880,282,462

ំនា 017
គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
ំនា 016
សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សមមូលជាពាន់រ�ៀល
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 2017

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ ឥណទាន (ត)
25.1 ហានិភយ
(ជ)

ការប្រមូលផហា
្តុំ និភយ
័ ឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
(ii) វិភាគតាមប្រភេទអាជីវកម្ម

សមតុលយ្ និង
ការដាក់ប្រាក់
នៅធនាគារ
និងគ្រឹះស្ន
ថា
ហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្សេងៗ

ឥណទាននិង
បុរេប្រទាន
អតិថជ
ិ ន

ទ្រព្យសកម្ម
ផ្សេងៗ

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

68,646,398

9,197,711

668,903

78,513,012

316,957,030

សណ្ឋា គារ និងភោជនីយដ្ឋា ន

-

48,769,469

206,194

48,975,663

197,714,752

ជំនួញលក់រាយ

-

55,079,061

165,451

55,244,512

223,022,095

ជំនួញលក់ដុំ

-

64,559,448

193,577

64,753,025

261,407,962

ផលិតកម្ម

-

23,811,159

456,380

24,267,539

97,968,055

កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

-

26,446,966

68,761

26,515,727

107,043,990

ឥណទានគេហដ្ឋា ន

-

42,680,046

152,699

42,832,745

172,915,792

មិនគិតការជួលអចលនទ្រព្យ

-

33,837,850

91,744

33,929,594

136,973,771

ការដឹកជញ្ជូន និងការស្កទំ
តុ និញ

-

3,864,149

11,781

3,875,930

15,647,129

ទឹក-ភ្លើង

-

4,739,299

6,724

4,746,023

19,159,695

សកមភា
្ម ពអចលនទ្រព្យ

-

24,628,444

469,996

25,098,440

101,322,402

សំណង់

-

31,904,921

87,549

31,992,470

129,153,601

គ្រឹះស្ថា នមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

-

20,397,439

73,166

20,470,605

82,639,832

ព័ត៌មានវ ិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍

-

1,131,856

2,742

1,134,598

4,580,372

ផ្សេងៗ

-

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

សរុប

ំនា 017
គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ

សកមភា
្ម ពក្នុងការជួល និងភតិសន្យាប្រតិបត្តិ
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ ឥណទាន (ត)
25.1 ហានិភយ
(ជ)

ការប្រមូលផហា
្តុំ និភយ
័ ឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
(ii) វិភាគតាមប្រភេទអាជីវកម្ម (ត)
ដោយវ ិភាគតាមទីតាងប្រទេ
ំ
សនៃភាគីដៃគូ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ ហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារ ដែលភាគច្រើនក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងប្រទេស
កម្ពុជា មានដូចខាងក្រោម៖

សមតុលយ្ និង
ការដាក់ប្រាក់
នៅធនាគារ
និងគ្រឹះស្ន
ថា
ហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្សេងៗ

ឥណទាននិង
បុរេប្រទាន
អតិថជ
ិ ន

ទ្រព្យសកម្ម
ផ្សេងៗ

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

115,751,265

3,283,736

720,200

119,755,201

483,451,746

សណ្ឋា គារ និងភោជនីយដ្ឋា ន

-

43,280,370

139,718

43,420,088

175,286,895

ជំនួញលក់រាយ

-

52,947,955

187,175

53,135,130

214,506,520

ជំនួញលក់ដុំ

-

28,355,874

70,713

28,426,587

114,758,132

ផលិតកម្ម

-

26,651,820

198,188

26,850,008

108,393,482

កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

-

23,779,910

73,206

23,853,116

96,295,029

ឥណទានគេហដ្ឋា ន

-

33,053,369

119,304

33,172,673

133,918,081

មិនគិតការជួលអចលនទ្រព្យ

-

30,782,433

97,963

30,880,396

124,664,159

ការដឹកជញ្ជូន និងការស្កទំ
តុ និញ

-

5,492,090

33,283

5,525,373

22,305,931

ទឹក-ភ្លើង

-

3,051,345

8,797

3,060,142

12,353,793

សកមភា
្ម ពអចលនទ្រព្យ

-

18,884,143

469,226

19,353,369

78,129,551

សំណង់

-

21,127,369

57,047

21,184,416

85,521,487

គ្រឹះស្ថា នមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

-

23,299,693

86,134

23,385,827

94,408,584

ព័ត៌មានវ ិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍

-

1,314,586

3,510

1,318,096

5,321,154

ផ្សេងៗ

-

32,270,980

170,912

32,441,892

130,967,918

115,751,265

347,575,673

2,435,376

465,762,314

1,880,282,462

សរុប

ំនា 016
គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ

សកមភា
្ម ពក្នុងការជួល និងភតិសន្យាប្រតិបត្តិ
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ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ ទីផសា
្ រ
25.2 ហានិភយ
ហានិភយ
័ ទីផ្សារ ជាហានិភយ
័ ដែលធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួលតម្លៃសមស្រប ឬលំហរូ សាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារការផ្លាស់បរតូ្

តម្លៃទីផ្សារ។ ហានិភយ
័ ទីផ្សារក�ើតឡ�ើងដោយស្ថា នភាពប�ើកទូលាយនៃអត្រាការប្រាក់ រប
ូ យ
ិ បណ
័ ្ណ និងផលិតផលមល
ូ ធន ដែលទាំងអស់នេះប្រឈមមខ
ុ
នឹងបម្រែបម្រួលទីផ្សារជាក់លាក់នង
ិ ទូទៅ ព្រមទាំងបម្រែបម្រួលអត្រាទីផ្សារ ឬតម្លៃទីផ្សារ ដច
ូ ជាអត្រាការប្រាក់ គំលាតឥណទាន អត្រាប្ររ
ូ យ
ិ បណ
័ ្ណ
តូ ប

និងតម្លៃមល
ូ ធនជាដ�ើម។

(ក)

ហានិភយ
័ តម្លៃ
ធនាគារគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ នៃការប្រែប្រួលតម្លៃវ ិនិយោគរបស់ខន
ិ ្យល�ើរបាយការណ៍ប្រតិបត្កា
តិ រមូលនិធប្រ
ិ ចាំខែ។
លួ្ ដោយធ្វើការត្រួតពិនត

(ខ)

ហានិភយ
័ ការបរ្តូ រូបយ
ិ ប័ណ្ណ
ធនាគារធ្វើប្រតិបត្កា
តិ រជាចម្បងជាប្រាក់ដុល្លា រអាមេរ ិក ដែលជារូបយ
ិ ប័ណ្ណគោលរបស់ធនាគារ។ ធនាគារមិនមាន ហានិភយ
័ ការប្ររូ
ិ ប័ណ្ណជាសារវន្តនោះទេ។
តូ បយ

(គ)

ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់
ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់ គឺជាហានិភយ
័ ដែលធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួលលំហរូ សាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារការប្រែប្រួលអត្រាការ

ប្រាក់ ល�ើ ទី ផ្ សារ។ កម្រិតការប្រាក់ អា ចក�ើ ន ឡ�ើ ងឬថយចុះ អាស្រ័យទៅតាមបម្រែបម្រួល មិ ន រ ព
ំ ឹងទុក នៃអត្រាការប្រាក់ ។ គណៈគ្រប់ គ្រងធ្វើ កា រ
ត្រួតពិនិត្យ ជាប្រចាំទៅល�ើភាពមិនស៊ីគ្នានៃអត្រាការប្រាក់។
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25.

កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ ទីផសា
្ រ (ត)
25.2 ហានិភយ
(គ)

ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់ (ត)
តារាងខាងក្រោមនេះ សង្ខេបពីហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារ។ ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលតាមតាមតម្លៃយោង ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមតម្លៃក្នុងកិចស
្ច ន្យា
ដ�ើមគ្រា ឬតាមកាលផុតកំណត់សង។

1 ខែ

1 - 3 ខែ

3 - 12 ខែ

1 - 5 ឆ្ំនា

ល�ើសពី 5ឆ្ំនា មិនមានការប្រាក់

សរុប

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

-

-

-

-

-

7,257,167

7,257,167

161,425,598

-

-

-

-

-

161,425,598

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

30,646,398

22,000,000

16,000,000

-

-

-

68,646,398

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន

11,009,823

14,272,363

41,915,601

64,685,327

261,037,471

-

392,920,585

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

(62,000,000) (28,000,000)

(29,000,000)

-

-

(10,923,827)

(129,923,827)

(36,178,655) (180,688,945)

(1,212,191)

-

-

-

-

(64,178,655) (209,688,945)

(1,212,191)

-

(151,773,344)

63,473,136

261,037,471

(235,292,464)

28,684,309

480,991,603 (112,657,701) (612,708,990)

256,241,050

1,053,808,271

(949,875,677)

115,798,556

ំនា 017
គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
ទ្រពយ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

បំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ

(22,833,887)
(973,197)
(85,807,084)

-

(229,233,951) (470,147,629)
(3,203,453)

(4,176,650)

(243,361,231) (604,248,106)

គម្ត
លា អត្រាការប្រាក់សរុប
ជាប្រាក់ដល
ុ រលា្ អាមេរិក
សមមូលនង
ឹ ពាន់រ�ៀល
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25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ ទីផសា
្ រ (ត)
25.2 ហានិភយ
(គ)

ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់ (ត)

1 ខែ

1 - 3 ខែ

3 - 12 ខែ

1 - 5 ឆ្ំនា

ល�ើសពី 5ឆ្ំនា មិនមានការប្រាក់

សរុប

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

-

-

-

-

-

6,256,945

6,256,945

85,437,721

-

-

-

-

-

85,437,721

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

43,751,265

35,000,000

37,000,000

-

-

-

115,751,265

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន

8,295,212

9,163,439

36,572,328

50,378,179

243,166,515

-

347,575,673

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

1,873,213

-

-

-

-

562,163

2,435,376

139,357,411

44,163,439

73,572,328

50,378,179

243,166,515

6,819,108

557,456,980

(114,000,000)

(53,026,250)

(61,000,000)

-

-

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

(25,774,383)

(41,620,107)

(115,474,609)

(22,963,381)

-

(91,439,041)

(297,271,521)

បំណុលផ្សេងៗ

(1,890,603)

-

-

-

-

(3,682,346)

(5,572,949)

(94,646,357) (176,474,609)

(22,963,381)

-

(98,462,621)

(534,211,954)

ំនា 016
គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
ទ្រពយ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ

បំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

(141,664,986)

(3,341,234) (231,367,484)

គម្ត
លា អត្រាការប្រាក់សរុប
ជាប្រាក់ដល
ុ រលា្ អាមេរិក

(2,307,575)

(50,482,918)

(102,902,281)

27,414,798

243,166,515

(91,643,513)

23,245,026

សមមូលនង
ឹ ពាន់រ�ៀល

(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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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
25.3 ហានិភយ
ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល គឺជាហានិភ័យដែលធនាគារ មិនមានលទ្ធភាពបំពេញកាតព្វកិច្ច សងប្រាក់តាមកាលកំណត់សង នៅពេលដែលអតិថិជនមក
ដកប្រាក់បញ្ញើតម្រូវការសាច់ប្រាក់តាមការចុះកិច្ចសន្យាឬលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញផ្សេងៗ។

(ក)

ដំណ�រើ ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
គណៈគ្រប់គ្រងតាមដានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលក្នុងតារាងតុល្យការ និងគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្តុំ និងទិនន
្ន យ
័ បំណុលដែលមានកាលកំណត់ ក៏ដច
ូ ជាបម្រែបម្រួលនៃអក
្ន

ផ្ប្រា
ើញ ក់សខា
ំ ន់ៗ និងគម្រោងនៃការដកសាច់ប្រាក់របស់ពក
ួ គេ។

(ខ)

ដំណ�រើ ការផ្តលប្រ
់ ភពទុន
ប្រភពទុនចម្បងរបស់ធនាគារ បានមកពីដ�ម
ើ ទន
ុ បានបង់របស់ភាគទន
ុ ក
ិ ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា ន ហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ ន។
ថុ

ប្រភពទុន ត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ ្យប្រចាំថ្យ
ងៃ ៉ាងទ�ៀងទាត់តាមរយៈការត្រួតពិនត
ិ ្យរបស់គណៈគ្រប់គ្រង ល�ើកាលកំណត់នៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់។

(គ)

លំហរូ សាច់ប្រាក់មន
ិ និទស្សន្ទ (Non-derivative cash flow)
តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីលហ
ំ រូ សាច់ប្រាក់មន
ិ ធ្វើអប្បហារ ដែលក�ើតឡ�ើងពីទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងកិចស
្ច ន្យាផ្សេងៗរបស់ធនាគារ ដោយផ្អែក
តាមកាលកំណត់ល�ក
ើ ច
ិ ស
្ច ន្យាដែលនៅសល់ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតល
ុ ្យការ។
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25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល (ត)
25.3 ហានិភយ
(គ)

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

1 ខែ

1 - 3 ខែ

3 - 12 ខែ

1 - 5 ឆ្ំនា

ល�ើសពី 5ឆ្ំនា

សរុប

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

(73,071,427)

(28,134,467)

(29,068,851)

-

-

(130,274,745)

(253,032,387)

(37,845,491)

(183,550,895)

(1,223,070)

-

(475,651,843)

(4,176,650)

-

-

-

-

(4,176,650)

(330,280,464)

(65,979,958)

(212,619,746)

(1,223,070)

-

(610,103,238)

216,407,367

41,858,972

79,662,478

138,765,627

290,871,991

767,566,435

គម្ត
លា សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ

(113,873,097)

(24,120,986)

(132,957,268)

137,542,557

290,871,991

157,463,197

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

(459,705,692)

(97,376,420)

(536,748,491)

555,259,302

1,174,250,227

635,678,926

(117,360,538)

(53,165,617)

(61,742,647)

-

-

(232,268,802)

(117,280,607)

(41,915,534)

(118,502,094)

(24,727,675)

-

(302,425,910)

(5,572,949)

-

-

-

-

(5,572,949)

(240,214,094)

(95,081,151)

(180,244,741)

(24,727,675)

-

(540,267,661)

ទ្រពយ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ស
ថុ រុប

150,976,415

53,595,665

110,924,596

170,457,040

281,166,234

767,119,950

គម្ត
លា សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ

(89,237,679)

(41,485,486)

(69,320,145)

145,729,365

281,166,234

226,852,289

(360,252,510)

(167,476,907)

(279,845,425)

588,309,446

1,135,068,087

915,802,691

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
ំនា 017
បំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ

ទ្រពយ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ស
ថុ រុប

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្2
ំនា 016
បំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

AR

17
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
័ ប្រតិបតកា
្តិ រ
25.4 ហានិភយ
ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដែលបណ្តា លមកពីភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬបរាជ័យក្នុងដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង កត្តា មនុស្ស ឬកត្តាប្រព័ន្ធ
ឬហេតុការណ៍ខាងក្រៅ។ កត្តា ទាំងនេះរួមមាន ហានិភ័យខាងផ្នែកច្បាប់ ការអនុលោមតាមច្បាប់ គណនេយ្យ និងការក្លែងបន្លំ។
ិ ី ផ្សេងៗ ដ�ើ ម្បីផ្តល់នូវការណែនាំដល់ផ្នែកប្រតិ បត្តិការសំខាន់ ៗ ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យ និ ងភាពចាំបាច់ នៃ
ធនាគារបានបង្ើកតច្បាប់ និ ងនី តិវធ
មូ លដ្ឋា នក្នុងការគ្រប់ គ្រងប្រព័ន្ធត្រួតពិ និត្យផ្ទៃក្នុង ដ�ើ ម្បីកំ ណត់ អត្តសញ្ញាណ ប៉ា ន់ ស្មានតម្លៃ ត្រួតពិ និត្យ និ ងគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យប្រតិ បត្តិការរបស់ ខលួ្ន។

គោលការណ៍គ្រប់គ្រងប្រព័នផ្ធ ្ទៃក្នុង និងការវាស់វែងដែលបានអនុវត្ត រួមមានការកំណត់សិទ្ធិសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខា ការគ្រប់គ្រងប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងការកំណត់

ប្រព័ន្ធ នីតិវ ិធីធ្វើឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងការកត់ត្រាឯកសារ ដ�ើម្បីធានានូវអនុលោមភាពទៅតាមតម្រូវការនៃបទប្បញ្ញ តតិ្ និងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ។
គោលការណ៍និងនីតិវ ិធីផ្សេងៗត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញតាមការ ិយបរ ិច្ឆេទ ដោយពិចារណាទៅល�ើគោលដៅ និងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និង
តម្រូវការរបស់គោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ។
តួនាទីរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺផ្តល់នូវការវាយតម្លៃឯករាជអំពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃគោលការណ៍ និងនីតិវ ិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ ដ�ើម្បីបន្ថយហានិភ័យ
ដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ។

ចំពោះការរកឃ�ើញណាមួយដែលក�ើតពី សវនកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យនេះ គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខស
្ព រ់ បស់ធនាគារ

និងគណៈកម្មាធិការសវនកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេ នឹងត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទ�ៀតចំពោះការរកឃ�ើញនោះ។

25.5 តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថុ
គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ តម្លៃសមស្របនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃយោង។
តម្លៃសមស្របដែលបានប៉ា ន់ស្មាន គឺផ្អែកទៅល�ើវ ិធីសាស្រ្ត និងការសន្មតដូចខាងក្រោម៖

(i) សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

តម្លៃសមស្របនៃសមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ដែលមានកាលកំណត់តច
ិ ជាងមួយឆ្នាំ មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង
ថុ
តម្លៃយោងរបស់វា។

(ii) ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ឥណទានដែលមានអត្រាថេរ និងមានកាលកំណត់សងនៅសល់រយៈពេលតិចជាងមួយឆ្នាំ តម្លៃយោងរបស់វាជាទូទៅគឺមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃ
សមស្របរបស់វា។
ចំពោះឥណទានដែលមានអត្រាថេរ និងមានកាលកំណត់នៅសល់1ឆ្នាំ ឬល�ើសពី1ឆ្នាំ តម្លៃសមស្របត្រូវបានប៉ា ន់ស្មានដោយធ្វើអប្បហារលំហរូ សាច់ប្រាក់
ប៉ា ន់ ស្មាននាពេលអនាគត និ ង ប្រើ អត្រាការប្រាក់ របស់ ឥណទាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយសារអត្រាការប្រាក់ តាមទី ផ្សាររបស់ ឥណទានមានហានិ ភ័យ

ឥណទាន និងកាលកំណត់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ហ�ើយត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានភាពខុសគ្នាតិចតួច ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ របស់ឥណទាន តាមកិចស
្ច ន្យា។

ជាលទ្ធ ផ ល តម្លៃសមស្របនៃឥណទាន និ ង បុរេប្រទានអតិ ថិ ជ នរយៈពេលវែង អាចមានតម្លៃប្រហាក់ ប្រហែ លនឹងតម្លៃយោងរបស់ វា នាកាល
បរ ិច្ឆេទរាយការណ៍។
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25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
ុ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
25.5 តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណល
(iii) ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

តម្លៃសមស្របនៃប្រាក់បញ្ញើដែលត្រូវសងតាមតម្រូវការ (គណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំ) ឬប្រាក់បញ្ញើដែលមានកាលកំណត់សងនៅសល់រយៈពេលតិចជាង
មួ យ ឆ្នាំ ត្រូវ បានប៉ា ន់ ស្មា នថាមានតម្លៃប្រហាក់ ប្រហែ លនឹងតម្លៃយោងរបស់ វា ។ តម្លៃសមស្របនៃប្រាក់ ប ញ្ញើ ដែ លមានកាលកំ ណ ត់ ស ងនៅ
សល់ រយៈពេលល�ើសមួយឆ្នាំ ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មានដោយផ្ក
អែ តាមលំហរូ សាច់ប្រាក់អប្បហារ និងប្រអ
ើ ត្រាឥណទានទីផ្សារ ចំពោះប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថជ
ិ នស្រដ�ៀងគ្នា។
ថុ

(iv) ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ផ្សេងៗ
ត្រូវបានសនត
្ម ថាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃសមស្របរបស់វា ដោយសារគណនីទាងនេះ
ំ
មិន
ថុ
មានតម្លៃប្រែប្រួលជាសារវន្តទៅតាមអត្រាទីផ្សារទេ។

25.6 ការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន
វត្ថុវ ិស័យរបស់ធនាគារក្នុងការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន ដែលជាបញ្ញ តតិទ
្ ូលំទូលាយជាង “មូលធន” នៅល�ើតារាងតុល្យការគឺ៖

•

អនុលោមតាមតម្រូវការដ�ើមទុនដែលកំណត់ដោយធនាគារកណ្តា ល

•

ការពារលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ដ�ើម្បីឱ្យធនាគារអាចបន្តផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ ភាគទុនិក និងដល់ភាគីផ្សេងៗដែល
ពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ និង

•

រក្សាមូលដ្ឋា នដ�ើមទុនរ ឹងមាំដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។

ធនាគារកណ្តា លតម្រូវឱ្យធនាគារពាណិជទា
្ជ ំងអស់ត្រូវ៖ (i) រក្សាដ�ើមទុនអប្បបរមា (ii) រក្សាមូលនិធិផ្ទាល់សុទរ្ធ បស់ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់ឱ្យស្មើនឹងដ�ើម
ទុនអប្បបរមា និង (iii) អនុលោមតាមអនុបាតសាធនភាព និងអនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា
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កំណត់សម្ល
គា រ់ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាថំ ្ងៃទី31 ខែធនូ្ ឆ្នា2ំ 017

25.

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
25.6 ការគ្រប់គ្រងដ�ើមទុន(ត)
តារាងខាងក្រោមនេះ សងេ្ខបអំពីសមាសធាតុដ�ើមទុនតាមច្បាប់របស់ធនាគារ ៖

2017

2016

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុលរលា្ អាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

71,000,000

286,627,000

67,000,000

270,479,000

26,032,278

105,092,308

17,446,669

70,432,203

(666,880)

(2,692,195)

(295,308)

(1,192,158)

96,365,398

389,027,113

84,151,361

339,719,045

3,874,649

15,641,957

3,447,304

13,916,766

(25,000)

(100,925)

(25,000)

(100,925)

100,215,047

404,568,145

87,573,665

353,534,886

ដ�ើមទុនថ្ក
នា ទ
់ ី1
ដ�ើមទុន
ចំណេញរក្សាទុក
ដក៖ ទ្រព្យសកមអ
្ម រប
ូ ី

ដ�ើមទុនថ្ក
នា ទ
់ ី 2 (ដ�ើមទុនបំពេញបន្ថែម)
សំវ ិធានធនទូទៅ
ដក៖ ការចូលរួមដ�ើមទុនក្នុងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជាបានចេញប្រកាសលេខ ធ7-016-117 ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី22 ខែមី នា ឆ្នាំ2016 ស្តីពីដ�ើមទុ នចុះបញ្ជីអប្បបរមាថ្មីរបស់ គ្រឹះស្ថា នធនាគារ

និងហិរញ្ញ វត្ថុ។ ប្រកាសនេះតម្រូវឱ្យធនាគារពាណិជ្ជដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងទម្រង់ ជាសាខារបស់ធនាគារបរទេស ត្រូវមានដ�ើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមា
យ៉ាងហោចណាស់ 300 ពាន់ លានរ�ៀល (ស្មើនឹង 75 លាន ដុល្លា រអាមេរក
ិ )។ ប្រកាសនេះ អនុ ញ្ញាតឱ្យធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់បង្កើនដ�ើ មទុ នរបស់ខលួ្ន

ឱ្យស្របតាមតម្រូវការដ�ើមទុនអប្បបរមាថ្មីនេះ ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានៃប្រកាសនេះ។

នៅថ្ងៃទី16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2016 ធនាគារកណ្តា លបានចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំសតីព
្ ីការអនុវត្តប្រកាស លេខ ធ7-016-117 ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី22 ខែមីនា ឆ្នាំ2016
ស្តីពីដ�ើមទុនចុះបញ្ជី អប្បបរមាថ្មីរបស់ គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និ ងហិ រញ្ញ វត្ថុ។ សេចក្តីណែនាំ តម្រូវឱ្យធនាគារទាំ ងអស់ បង្កើនដ�ើ មទុ នបន្ថែមយ៉ាងហោចណាស់
50% នៃចំ នួ ន ដ�ើ ម ទុ ន ចុះបញ្ជីអប្បបរមាត្រឹម ដំ ណា ច់ ខែមី នា ឆ្នាំ 2 017 និ ង ចំ នួ ន ដែលនៅសល់ ត្រឹម ដំ ណា ច់ ថ្ងៃ ទី 2 2 ខែមី នា ឆ្នាំ 2 018។

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ធនាគារបានបង្កើនដ�ើមទុនរបស់ខលួនពី
្
67,០០០,០០០ ដុល្លា រអាមេរ ិក ដល់ 71,០០០,០០០ ដុល្លា អាមេរ ិក ដោយការចេញផ្សាយភាគហ៊ុនថ្មីចំនួន

4,០០០,០០០ ដុល្លា រអាមេរ ិក។ ការបន្ថែមដ�ើមទុននេះត្រូវបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី30 ខែមីនា ឆ្នាំ2017។ នៅថ្ងៃទី16 ខែមករា ឆ្នាំ2018

ធនាគារបានបង្កើនដ�ើមទុនបន្ថែមចំនួន 4,០០០,០០០ ដុល្លា រអាមរ ិក ដ�ើម្បីអនុលោមតាមប្រកាសនេះ។ ការបន្ថែមដ�ើមទុននេះត្រូវបានអនុម័តជាចម្បងដោយ
ធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី19 ខែមករា ឆ្នាំ2018។
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