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Our Cover Rationale
AT RHB BANKING GROUP, OUR CUSTOMERS ARE AT THE HEART OF EVERYTHING THAT WE DO.
WE ARE DRIVEN BY OUR COMMITMENT TO DELIVER SUPERIOR EXPERIENCES THAT BUILD TRUST,
DELIVER CONVENIENCE AND CREATE VALUE TO OUR CUSTOMERS.

AGILE@SCALE, A KEY COMPONENT OF THE GROUP’S FIT22 STRATEGY IS PART OF OUR
STRATEGIC FOCUS TO CREATE A WINNING OPERATING MODEL, AIMED AT ACHIEVING FASTER
SPEED-TO-MARKET, INCREASING PRODUCTIVITY, DRIVING A HIGH PERFORMANCE CULTURE
AND DELIVERING SUPERIOR CUSTOMER JOURNEYS.

DIGITAL TECHNOLOGY IS A KEY ENABLER TOWARDS ENHANCING SERVICE EXCELLENCE,
THROUGH A CONNECTED ECOSYSTEM TO DELIVER SIMPLE, FAST AND SEAMLESS DIGITAL
SOLUTIONS TO OUR CUSTOMERS.

BUILDING T RUST,

DELIVERING CONVENIENCE
& CREATING VALU E

ABOUT
RHB BANKING GROUP

RHB BANKING GROUP

WHO WE ARE
RHB Banking Group is a multinational regional financial services provider
that is committed to deliver complete solutions to customers through
differentiated segment offerings and an ecosystem that supports simple,
fast and seamless customer experiences, underpinned by a cohesive and
inspired workforce and relationship built with stakeholders.
Ranked among the top banks in Malaysia and with a significant presence in ASEAN, RHB has
strong market leadership in Malaysia across targeted products and segments. With employee
strength of 14,425 employees group-wide, RHB’s presence spans across 9 countries in the
ASEAN region and Hong Kong. RHB also has representative offices in Vietnam and Myanmar.

Total Assets

USD58.5

Total Income

USD1.7

billion

billion

14,425
10

Employees across
countries

WHERE WE OPERATE
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• Malaysia

• Singapore

• Indonesia

• Thailand

• C a mb o d i a

• L a o PDR

• Brunei

• Vietnam

• Myanmar

• Hong Kong
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BRAND PROMISE

•
•
•
•

Being your trusted partner
Delivering simple, fast and seamless experiences
Providing solutions that help achieve your goals
Nurturing future generations

VALUES

Professional
We are committed to
maintain a high level of
proficiency, competency
and reliability in all that
we do.

Respect

Integrity

We are courteous, humble and
we show empathy to everyone
through our actions and
interactions.

We are honest, ethical and
we uphold a high standard
of governance.

Dynamic

Excellence

We are proactive, responsive and
forward thinking.

We will continuously achieve high standards of
performance and service deliverables.
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RHB BANKING GROUP

WHERE WE OPERATE

Hong Kong
Myanmar

Lao PDR

Thailand

14,425
employees

Cambodia
Vietnam

Brunei
Malaysia
Singapore

365

Indonesia

branches/offices

Our regional presence
and performance
MALAYSIA

12,719

EMPLOYEES

5

703

EMPLOYEES

303 BRANCHES/OFFICES

9 BRANCHES/OFFICES

RM6,056.0 mil

SGD145.5 mil

TOTAL INCOME
page.

SINGAPORE

TOTAL INCOME
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INDONESIA

364

EMPLOYEES

HONG KONG

87

EMPLOYEES

16 BRANCHES/OFFICES

4 BRANCHES/OFFICES

IDR234.2 bil

HKD49.7 mil

TOTAL INCOME

TOTAL INCOME

THAILAND

227

EMPLOYEES

BRUNEI

26

EMPLOYEES

14 BRANCHES/OFFICES

1 BRANCH/OFFICE

THB821.0 mil

BND3.7 mil

TOTAL INCOME

CAMBODIA

225

TOTAL INCOME

VIETNAM

EMPLOYEES

Representative Office

13 BRANCHES/OFFICES

USD24.0 mil

1

EMPLOYEE

TOTAL INCOME

LAO PDR

64

MYANMAR

EMPLOYEES

3 BRANCHES/OFFICES
RHBIBL = 12

Representative Office

LAK36.1 bil
TOTAL INCOME

page.

6

RHB BANKING GROUP

WHY RHB?
We Create Sustainable Value
We are committed to helping our customers,
communities and our people grow

Retained proﬁt
For investment into
strengthening our digital
initiatives, transforming the
way we work and enhancing
our customer journey

30%

Our people

HOW WE
DISTRIBUTE
Cash dividend paid
to shareholders

38%

Via personnel costs for
rewards and remuneration.
We also invest in our people
by enhancing their leadership
capabilities and providing
skills to future-proof them

15%
N2

4%

Via proposed ﬁnal dividend of
13.0 sen per share, dividend

13%
The economyN1

pay-out of 35.7% for FY2018

Via direct taxes paid
to the Government
N1
N2

page.
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: Excluding deferred tax
: Depreciation & Amortisation
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Five-Year Group Financial Highlights

2017

2018

779
639

683

558

2018

2016

2017

44,714

41,716

2015

2018

2017

2018

205

839

Net Dividends (USD’million)

5,787

5,436

2014

38

141

4,417

4,698

Shareholders’ Equity (USD’million)

2017

Deposits from Customers (USD’million)

42,219

40,031

38,617
2016

2016

150

2015

2015

120

2014

37,846

35,621

Gross Loans, Advances and Financing (USD’million)

2014

41,409

2018

562
2017

58,541

57,552

59,169
2016

39,539

2015

(USD’million)

39,283

2014

56,984

54,838

Total Assets (USD’million)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2017

2018
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RHB
INDOCHINA BANK
RHB INDOCHINA 
BANK

WHERE WE OPERATE

Siem Reap
Battambang

Phnom Penh

Kampong Cham

Preah Sihanouk

225

employees

13

branches/offices

Our regional presence
and performance
HEAD OFFICE
The Head Ofﬁce is located at No. 263, Ang Doung Street (St.110), Phnom Penh, Cambodia.
Tel: (855) 23 992 833
Fax: (855) 23 991 822
Email: kh.phnompenhmain@rhbgroup.com
Website: www.rhbgroup.com
Facebook: facebook.com/RHBCambodia

page.
page.
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PHNOM PENH MAIN OFFICE

CITY MALL OLYMPIC BRANCH

STOEUNG MEANCHEY BRANCH

RHB Indochina Bank Phnom Penh Main
Ofﬁce is led by Mr. Hourt Ang together with
his team of 27 staff.

RHB Indochina Bank City Mall Olympic
branch is led by Mr. Keang Chanveasna
together with his team of 17 staff.

RHB Indochina Bank Stoeung Meanchey
branch is led by Ms. Chem Sreynonn together
with her team of 12 staff.

The Branch is located at No. 263, Ground
Floor, Ang Doung Street (St.110), Phnom
Penh, Cambodia.

The Branch is located at Lot A3E0, Ground
Floor, City Mall Olympic, Monireth Street,
Phnom Penh, Cambodia.

The Branch is located at Monireth Street
(St. 217) Corner of Chaksomram Road, Phnom
Penh, Cambodia.

Tel: (855) 23 992 833
Fax: (855) 23 991 822

Tel: (855) 23 993 568
Fax: (855) 23 993 565

Tel: (855) 23 969 228
Fax: (855) 23 969 231

Email: kh.phnompenhmain@rhbgroup.com

Email: kh.citymall@rhbgroup.com

Email: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

KBAL THNAL BRANCH

PET LOK SONG BRANCH

TOUL KORK BRANCH

RHB Indochina Bank Kbal Thnal branch is led
by Mr. Nhim Borey together with his team of
12 staff.

RHB Indochina Bank Pet Lok Song branch is
led by Mr. Tieng Sothearo together with his
team of 11 staff.

RHB Indochina Bank Toul Kork branch is led
by Mr. Huot Sovathanak together with his
team of 12 staff.

The Branch is located at No. 530A - 530B,
Monivong Blvd. (Junction of Street 271),
Phnom Penh, Cambodia.

The Branch is located at No. 1-3, Street 271,
Phnom Penh, Cambodia.

The Branch is located at No. 18C, Kim IL Sung
(St. 289), Phnom Penh, Cambodia.

Tel: (855) 23 969 368
Fax: (855) 23 969 370

Tel: (855) 23 989 600
Fax: (855) 23 989 606

Email: kh.petloksong@rhbgroup.com

Email: kh.toulkork@rhbgroup.com

Tel: (855) 23 993 598
Fax: (855) 23 993 593
Email: kh.kbalthnal@rhbgroup.com

MAO TSE TUNG BRANCH

BOEUNG KENG KANG BRANCH

KAMPONG CHAM BRANCH

RHB Indochina Bank Mao Tse Tung branch is
led by Ms. Khim Sotheary together with her
team of 11 staff.

RHB Indochina Bank Boeung Keng Kang
branch is led by Ms. Pheng Chanthou
together with her team of 12 staff.

RHB Indochina Bank Kampong Cham branch
is led by Mr. Yen Chhayvat together with his
team of 9 staff.

The Branch is located at No. 281A, Mao Tse
Tung Blvd., Phnom Penh, Cambodia.

The Branch is located at No. 167, Preah
Norodom Blvd., Phnom Penh, Cambodia.

Tel: (855) 23 989 881
Fax: (855) 23 989 885

Tel: (855) 23 989 188
Fax: (855) 23 989 788

The Branch is located at No. 41, National
Road No. 7, Kampong Cham Province,
Cambodia.

Email: kh.maotsetung@rhbgroup.com

Email: kh.boeungkengkang@rhbgroup.com

Tel: (855) 42 942 811
Fax: (855) 42 942 899
Email: kh.kampongcham@rhbgroup.com

BATTAMBANG BRANCH

SIEM REAP BRANCH

PREAH SIHANOUK BRANCH

RHB Indochina Bank Battambang branch is
led by Mr. An Sok together with his team of
10 staff.

RHB Indochina Bank Battambang branch is
led by Mr. Pich Phirun together with his
10 staff.

RHB Indochina Bank Preah Sihanouk branch
is led by Mr. Chhoem Chanphirom together
with his team of 10 staff.

The Branch is located at No. 1-3-5-7, Street
No. 3, Battambang Province, Cambodia.

The Branch is located at No. 12-14-16,
National Road No. 6, Siem Reap Province,
Cambodia.

The Branch is located at No. 129, Street 7
Makara, Preah Sihanouk Province, Cambodia.

Tel: (855) 53 952 811
Fax: (855) 53 952 966
Email: kh.battambang@rhbgroup.com

Tel: (855) 63 969 811
Fax: (855) 63 969 816
Email: kh.siemreap@rhbgroup.com

Tel: (855) 34 934 811
Fax: (855) 34 934 816
Email: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

page.
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15

6,442,044

10,744,610
2018

2017

2018

2014

2016

2017

418,530,200

2015

392,920,585

4,863,137

8,585,610

6,697,407
2016

2018

2015

2016

105,895,415

2014

97,032,278

2018

84,446,669

2017

56,878,439

631,801,962

2016

600,071,456

2015

528,639,004

Shareholders' Equity (USD)

478,738,832

286,201,796

page.
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Loans And Advances (USD)

Total Deposits (USD)

2014

2016

347,575,673

2015

2015

77,749,262

2014

5,870,823

5,454,706

Proﬁt/loss After Taxation (USD)

2014

8,425,018

7,018,575
2018

8,008,106

2017

750,410,262

709,239,327

622,894,516
2016

338,622,585

2015

213,613,796

2014

Proﬁt Before Tax (USD)

563,943,753

349,086,028

Total Assets (USD)

2017

2018

Performance Review
Annual Report 2018
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Five-Year Financial Summary
Year Ended 31 December

PROFITABILITY (USD)
Profit/(Loss) before tax expense
Profit/(Loss) after tax expense
FINANCIAL POSITION (USD)
Total assets
Loans and advances
Total liabilities
Deposits from customers
Total deposits
Paid-up capital
Shareholder’s equity
FINANCIAL RATIO (%)
Non-performing loans to total loans and advances
Net return on assets
Net return on equity
Loans/Customer Deposit Ratio
Loans/Deposit Ratio

2018

2017

2016

2015

2014

6,442,044
4,863,137

10,744,609
8,585,609

8,425,018
6,697,407

8,008,106
5,870,823

7,018,575
5,454,706

750,410,262
418,530,200
644,514,847
580,058,895
631,801,962
75,000,000
105,895,415

709,239,327
392,920,585
612,207,049
470,147,629
600,071,456
71,000,000
97,032,278

622,894,516
347,575,673
538,447,847
297,271,520
528,639,004
67,000,000
84,446,669

563,943,753
338,622,585
486,194,491
216,199,505
478,738,832
67,000,000
77,749,262

349,086,028
213,613,796
292,207,589
138,791,735
286,201,796
52,000,000
56,878,439

4.88
0.65
4.59
72.15
66.24

4.02
1.21
8.85
83.66
65.55

2.47
1.08
7.93
116.92
65.75

0.87
1.29
7.55
156.88
70.85

0.49
1.85
9.59
155.79
75.55
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Grow

with us today

RHB INDOCHINA BANK

PRODUCTS & SERVICES

SAVINGS ACCOUNT
We help you grow your family’s finances
which come with 24-hour banking convenience.
RHB Savings Account opens the way to save for
your dream home, your car, your child’s education or
even a computer.

TELEGRAPHIC
MONEY TRANSFER
Transfer and receive your money with ease.
RHB Remittance helps you move your
money around the world with speed and
efficiency, including services through Western Union.

BANKER’S CHEQUE
FIXED DEPOSITS
A reliable payment instrument.
Simple way to build your savings.
RHB Fixed Deposits Account, with many value
added features, is an effective investment
product.

RHB Banker’s Cheque is as good as
Cash and you will have no problem
making payment.

MONEY EXCHANGE
CURRENT ACCOUNT
We offer competitive exchange rate for Forex.
The banking products at your finger tips.
RHB Current Account is a powerful cash management
tool as it can save you trips to the bank to pay those
bills and expenses.

RHB Money Exchange buy or sell
foreign currencies with the best rate in town.

ESCROW ACCOUNT
A trusted partner to complete your transactions.
RHB Escrow Account will assure your interest is protected
with us when you are conducting a major deal.
Deposits
Remittance
page.
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Grow with us today
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HOME LOAN

PROPERTY LOAN

We help you own your dream home.

We help you invest in the property you want.

RHB Home Loan, with many value-added features
and flexible options, is key to quickly owning
your dream home.

RHB Property Loan, helps you own the property
either for your own business use or
for investment purposes.

PERSONAL LOAN
WORKING CAPITAL
Get what you have always desired now.
RHB Personal Loans are helpful in giving
you the cash to enjoy life’s opportunities.
With flexible options, you will have what
it takes to get a computer, to renovate
your home, or to make an investment.

CAR LOAN
Drive your dream today.
RHB Car Loan, with flexible options, can put you
in the driving seat you have always wanted.

Let us help you attain healthy cashflow.
RHB Working Capital Loans, will enable
you to achieve healthy cashflow for you
to run your business with ease of mind.

TRADE FINANCING
Comprehensive range of Import &
Export financing facilities.
RHB Trade Financing facilities help you in your
import and export needs; take the burden and
worry of non-delivery of goods away from you.

CORPORATE & EQUITY
Your business needs are our priority.

Business And Corporate Financing & Services

From listing your company to business merger and
acquisition, you can be rest assured that
you can count on us.

Personal Financing
page.
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Delivering
Solutions

RHB INDOCHINA BANK

Internet & MoBILE BANKING

Download RHB Now KH App
Get 2 FREE
AVENGERS ENDGAME

MOVIE TICKETS

RHB Pay Anyone TM
Scan and Download Now

https://www.rhbgroup.com/cambodia

RHB Cambodia

Terms & Conditions apply

https://rhbnow.rhbgroup.com/kh/

CREDIT REMITTANCE

E-FIXED DEPOSIT (PLACEMENT & WITHDRAWAL)

TOP UP E-WALLET

FOREIGN TELEGRAPHIC TRANSFER

MOBILE RELOAD

RHB PAY ANYONE

FAST PAYMENT

BILL PAYMENT

CHEQUE MANAGEMENT
page.
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FACEBOOK
E-MAIL
PHONE NUMBER

Delivering Solutions
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off-site
atm network

IN PHNOM PENH CITY
1- Aeon Mall Phnom Penh
2- Aeon Mall Sen Sok City
3- TK Avenue (Toul Kork)
4- Deli Café (Preah Sihanouk Blvd.)
5- H-Resturant (Stoeung Meanchey)
6- Pochentong Restaurant (Russian Blvd.)
7- Tela Mart (Chhroy Changva Bridge)
8- Tela Mart (Phnom Penh Thmey)
9- Himawari Hotel (Sisowath Quay)
10- IIC University (National Road 2, Chak Ang Re)
11- One Park (Boeung Kak)
12- Park Café (Russian Blvd., Pochentong)
13- Park Café (Preah Trasak Paem Street)
14- Park Café (St. 271, near Sovanna Shopping Mall)
15- Mid Town Mall (St. 2004)
16- PSC Computer (St. Keo Chea)
17- Amazon Tep Phorn

IN PROVICE
18- Lucky Mall (Sivutha Blvd., Siem Reap Province)
19- Courtyard by Marriott Siem Reap Resort (Road No. 6A)
20- Ya Duo Ly (St. 23 Tola, Preah Sihanouk Province)

page.
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Organisation
Structure

RHB INDOCHINA BANK

ORGANISATION CHART
Board of
Director

Risk
Management
Committee

Audit
Committee

Remuneration &
Nomination
Committee

Head, Group
International Business

Managing Director &
Chief Executive Officer

Head
Compliance

Head
Risk
Management

Head
Internal Audit

Regulatory &
Review
inspection

Credit Risk

AML
Monitoring

Operational
Risk

Branch Audit

Asset &
Liability
Management

Head Office
Audit

Credit Audit

Head
Legal &
Secretarial
Legal

Head
Operation &
Technology
IT

Finance
Accounting
Secretarial

Banking
Support

ATM &
Network
Permises /
Maintenance

Consumer
Quality
Assurance

page.
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Head
Finance,
Treasury &
Strategy

Management /
Regul. Report

Treasury &
Strategy
Analytics &
Reporting

Administration &
Procurement

Head
HR & Training
Compensation &
Benefit
Talent
Management

Training

Organisation Structure
Annual Report 2018
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Board Credit
Committee

Management
Committee

Credit Lending
Committee

Head
Credit
Evaluation &
Review

Head
Credit
Management

Head
Business
Banking

Head
Consumer
Service

Credit
Evaluation

Credit Admin

Corporate

Credit
Review

Credit
Supervision

Commercial /
SME

Premier Banking /
Safe Deposit Box

Loan
Recovery

Retail /
Consumer

Wealth
Management

Digital Banking

Head
Branch Business
& Distribution
Phnom Penh Main
City Mall Olympic
Stoeung Meanchey
Kbal Thnal

Head
Marketing &
Communication
Marketing
Support
Corporate
Communication

Pet Lok Song
Toul Kork
Mao Tse Tung
Mobile Credit

Card Services

Boeung Kang Keng
Kampong Cham

Trade Finance

Battambong
Siem Reap
Preah Sihanouk
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RHB INDOCHINA BANK

CHAIRMAN’S
STATEMENT
Dear Valued Shareholders,
2018 was a challenging year for RHB Indochina
Bank and the banking sector as the regional
economic is experiencing slower growth which also
had an influence on Cambodia economy. However,
despite external challenges and various developments
across the globe, such as BREXIT, the US-China trade
tension, slowdown in global growth and also the EU’s
intention to withdraw the “Everything But Arms” (EBA)
scheme from Cambodia, the country still recorded
a GDP growth of 7.0%. This growth was mainly
contributed by Chinese investment into
Cambodia and robust growth in the property
market.

DELIVERY PERFORMANCE AND GROWTH
Against this backdrop, I am pleased to present report on our progress for the financial year ended
31 December 2018. We reported a Net Profit of USD4.9 million in 2018. Our solvency ratio
remained strong at 20.4% which was 36% higher than the regulatory requirement demonstrating
our confidence in the economic growth of Cambodia and also our commitment towards the growth
of Cambodia’s banking industry.
With the Group’s total regional assets of approximately USD60 billion, we are confident that our
fundamentals are strong to drive future growth in Cambodia.
We are committed to deliver higher standard of services and to meet evolving market demands.
We have set in motion our FIT22 strategic roadmap which has been designed to enable the Group
to achieve its aspirations to be a leading multinational financial services group in ASEAN.
page.
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Chairman’s Statement
Annual Report 2018

DIGITAL JOURNEY
In line with The RHB Banking Group Digital Transformation
Programme plans for regional growth and expansion in 2018, the
Bank invested more than USD1 million to deliver banking to our
customer’s doorstep through innovative solutions. Within a span of
one year, more than 40% of our active customers signed for our
newly introduced internet and mobile banking system, indicating a
strong demand for digitalization in Cambodia.
Recognition the growing demand for digitalization among customers,
the Bank has started looking into enhancements to deliver simple,
fast and seamless experience for the convenience of our digitally
savvy users. In the Group-level we have embarked on Agile@Scale
which is aimed at enhancing our competitive edge, while our
digital initiative have also been set in place to empower customers
by providing innovative and a complete suite of financial products
and services at their fingertips.

UPHOLDING THE GOOD GOVERNANCE
The Group constantly place great importance on governance,
compliance and prudent risk management and continue to uphold
a high standard of Corporate Governance while we grow in
Cambodia.
RHB embraces a culture of service and operational excellence in
an effort to drive customer satisfaction and operational efficiency.
At the same time, we will continue to focus on strengthening our
compliance and risk management culture across the board.

INVESTING IN PEOPLE
RHB believes that our people are one of our most important assets,
thus RHB places great emphasis on nurturing and developing
Cambodian Talents, and promoting a high performance culture. In
2018, we invested in capability building and upskilling of our staff
through more than 6,000 training hours for technical and soft skill
development. The Bank’s internal progression framework fuels a
performance-oriented culture complemented by development
opportunities, which has attracted more than 20 fresh graduates to
join the Bank in 2018.

A SUSTAINABLE FUTURE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

In supporting the Group’s aspiration to fuel the sustainable future
of the financial services industry, we continue to build our corporate
social responsibility footprint in Cambodia. We believe that our
extensive efforts in driving early childhood education plays an
integral role in future-proofing the younger generation and
contributing towards national-building. Through our Group-wide
RHB Touch Hearts Program, the Bank has, for the 3rd consecutive
year, built a preschool to cater to the educational needs of
underprivileged children in Cambodia, thus nurturing educated and
informed future leaders. Besides that, RHB also contributes food,
cash and basic necessities to underprivileged families in rural area
during the festive season and supports the Red Cross in Cambodia.

FUTURE DIRECTION
Moving forward in 2019, the Group will remain focused on
harnessing business and growth opportunities in Cambodia and we
will continue to drive fee-based income. By capitalizing on our
internal expertise, strong local and regional network, and optimized
model, RHB Cambodia is committed towards delivering enhanced
products and services for our existing and potential customers.

ACKNOWLEDGEMENT
On behalf of the Board, I would like to express my gratitude to all
our customers and business partner here in Cambodia for your
loyalty and support over the years.
A special thanks goes to our dedicated team of people in RHB
Indochina Bank for their tireless commitment and hard work over
the last 10 years, which has brought RHB Indochina Bank to where
we are today.
I look forward to your continued support in the years ahead as we
continue to progress together.

_____________________________				
Dato’ Khairussaleh Ramli
Chairman

In 2018, the Group has taken steps in Sustainability by adopting
the Group’s Sustainability Framework and established a Sustainability
Management team in line with the Group’s commitment to the
United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG).
page.
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RHB INDOCHINA BANK

CHIEF
EXECUTIVE
OFFICER’S
STATEMENT

Over the last 10 years, RHB Indochina Bank
has grown in leaps and bounds, making it into
the list of top 15 banks in Cambodia amidst
stiff competition from more than 40 banks in
the country. This would not have been possible
without strong support from all our stakeholders.
page.
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Chief Executive Officer’s Statement
Annual Report 2018

2018 PERFORMANCE
In 2018, RHB Indochina Bank reported total assets size of USD750
million with strong Solvency Ratio of 20.4% and Liquidity Coverage
Ratio of 121.9%, well above the regulatory requirement of 15% and
80% respectively.
The Bank also recorded strong customer deposit growth in 2018. The
23.4% growth in customer deposit are mainly contributed by the
USD78 million CASA growth which reduced the Bank’s Loan-toDeposit Ratio by 11.4% to 72.2% in 2018. This gives us a good base
to grow our loans portfolio going forward. On top of that, the Bank’s
net loan book also grew approximately 6.5% in 2018.
In terms of profitability, total income grew 7.2% in 2018 with a
reported Cost-to-Income Ratio of 36.4%. The Bank did well overall in
2018 except for the rise in impairment provisioning contributed by a
few industry sectors and stricter loan provisioning requirements.

OUR PEOPLE
As one of Cambodia’s leading banks, and a prominent employer of
choice, we will continue to strengthen RHB Indochina Bank’s workforce
through strategic training and talent development programmes, in an
effort to drive a high performance culture among our people, and to
strengthen and build our people’s competencies and skills, career
development and rewards are key initiatives. RHB Indochina will
continue to groom talents and high performing employees throughout
Cambodia in the years ahead.

COMPLIANCE CULTURE
We will continue to prioritize compliance and a robust risk
management culture. The Bank places the highest priority in making
sure all requirements are met and all internal policies and processes
are adhered to at all times. We will keep ourselves abreast with the
latest development of the regulatory requirements and policies.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
While our business grows, we continue to place great importance in
corporate social responsibility. RHB Indochina Bank today has built
3 preschools across the Kandal Province providing more than 150
preschoolers with the opportunity to pursue early childhood
education.
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We will continue to support these school through the provision of
necessities and closely monitor progress in order to ensure smooth
operations of these preschools. The Bank looks forward to more
opportunities to contribute to society going forward and we
uphold the spirit of community service propagated by RHB Touch
Hearts.

JOURNEY AHEAD
Despite the attractive potential in the market, there are several
challenges including keen competition, margin compression and
pressure on asset quality which the Bank is constantly pursuing. With
the GDP growth rate projected at 7% for 2019 and the current
favorable economic environment in Cambodia, the Bank expects
itself to gain tremendous momentum.
The Bank will continue to look into holistic, innovative and segment
driven digital offerings to reach a larger pool of digitally savvy users
and underserved communities. We are looking at doubling the
numbers of digital platform users by providing a seamless digital
experience which is safe and convenient.
We also set high expectations for ourselves in serving our valued
customers by focusing on product development and enhancing
customer journey. With our strong foundation, I am confident that
we will be able to sustain our growth momentum and deliver more
as opportunities arise.
In conclusion, on behalf of RHB Bank Indochina, I would like to
express our utmost gratitude for all the unwavering support from our
valued customers, partners, dedicated staff and last but not least, the
National Bank of Cambodia for the guidance provided to us thus far.
“Together We Progress”.

_____________________________				
Thoo Kim Seng
Chief Executive Officer
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BOARDS OF DIRECTORS
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From left to right:
1- Chulapong Yukate 2- Abdul Aziz Peru Mohamed 3- Ong Seng Pheow 4- Dato’ Khairussaleh Ramli 5- Gan Pai Li 6- Lim Loong Seng

RHB INDOCHINA BANK

Profiles of the Board of Director
DATO’ KHAIRUSSALEH RAMLI
Non-Independent Non-Executive Chairman
Aged 51, Male, Malaysian

QUALIFICATIONS
Bachelor of Science in Business Administration from Washington
University, St. Louis
Advanced Management Programme, Harvard Business School
Fellow Chartered Banker, Asian Institute of Chartered Bankers

SKILLS AND EXPERIENCE

Dato’ Khairussaleh Ramli has more than 22 years of experience in
the financial services and capital markets industry, where he has
held senior positions in well-established regional financial institutions.
He is also a Council member of The Association of Banks in Malaysia
and Asian Institute of Chartered Bankers.
His knowledge and experience earned him the “Best CFO in Malaysia
Award” in 2010 and 2011 from Finance Asia and the “Best CFO in
Malaysia Award” in 2012 from Alpha Southeast Asia.
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ONG SENG PHEOW

Independent Non-Executive Director
Aged 70, Male, Malaysian

BOARD COMMITTEE MEMBERSHIPS
Audit Committee (Member)
Risk Management Committee (Member)
Remuneration and Nomination Committee (Member)

QUALIFICATIONS
Member of the Malaysian Institute of Certified Public Accountants
Member of the Malaysian Institute of Accountants

SKILLS AND EXPERIENCE

Ong Seng Pheow has over 35 years of audit and accounting
experience. He was a partner of Ernst & Young from 1984 to 2003.
His last held position in Ernst & Young was as the National Director
of Assurance and Advisory Business Services. He also served on
committees and working groups of MICPA.
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Profiles of the Board of Directors

(Continued)

ABDUL AZIZ PERU MOHAMED

Independent Non-Executive Director
Aged 70, Male, Malaysian

BOARD COMMITTEE MEMBERSHIPS
Risk Management Committee (Chairman)
Audit Committee (Member)
Remuneration and Nomination Committee (Member)

RHB BANKING GROUP
BOARD COMMITTEE MEMBERSHIPS
Board of Directors of RHB Islamic Bank Berhad (Chairman)
Board of Directors of RHB Insurance Berhad
Investment Committee of RHB Insurance Berhad
Investment Committee of RHB Asset Management Sdn Bhd
Investment Committee of RHB Islamic Internal Asset Management
Berhad

QUALIFICATIONS
Harvard Business School
Pacific Bankers Rim programmes in the United States of America

SKILLS AND EXPERIENCE

Abdul Aziz Peru Mohamed is currently the Chief Executive Officer/
Director of As-Salihin Trustee Berhad, a trust company specialising
in Islamic estate planning. He held various senior management
positions in the banking industry with almost 31 years in an
accomplished career track spanning management of branch network
and retail banking. He spent most of his working years at Malayan
Banking Berhad, where his last position was General Manager,
Consumer Banking Division. He was also formerly the Senior General
Manager of AmBank Berhad from 2002 to 2005. During the years
in the banking industry, he was appointed as Chairman of the Rules
Committee of the Association of Banks of Malaysia and has held
several other key positions including as a Board Member of Mayban
Property Trust and Mayban Trustees Bhd.
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CHULAPONG YUKATE

Independent Non-Executive Director
Aged 62, Male, Thai

BOARD COMMITTEE MEMBERSHIPS
Audit Committee (Chairman)
Remuneration & Nomination Committee (Chairman)
Risk Management Committee (Member)

QUALIFICATIONS
Master of Laws from University of Washington, United States
(under Deacons’ Scholarship)
Graduate Certificate in the International Trade Law from University
of Tokyo, Japan (under the scholarship from the then Ministry
of International Trade and Industry of Japan)
Bachelor of Laws degree from Chulalongkorn University, Thailand
Lawyers’ Council of Thailand
Legal Services Board of State of Victoria, Australia

SKILLS AND EXPERIENCE

Chulapong brings extensive knowledge to the firm as he has been
in the private practice for 31 years, with major areas of practice
including M & A, Projects, Insurance and International Arbitration.
He was a Partner and Of Counsel in leading international law firms
of Deacons in Thailand and Australia, Colin Ng & Partners in
Singapore and Baker & McKenzie in Thailand. He later joined
Dhipaya Insurance Public Company Limited in Bangkok as a Group
General Counsel until July 2013. He was also a Funding and
Managing Partner of DLA Piper’s Bangkok office, where it started
with 2 lawyers in 2003 and 3 years later, they had successfully
built up the office to have 25 lawyers.
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Profiles of the Board of Directors

(Continued)

GAN PAI LI

Non-Independent Non-Executive Director
Age 46, Female, Malaysian

QUALIFICATIONS


Global Masters in Business Administration (MBA), Manchester Business
School
Bachelor of Education, TESL, University of Malaya

SKILLS AND EXPERIENCE

Gan Pai Li has more than 20 years of working experience in the
financial services industry. She began her career in Retail Banking.
Subsequently moved on to roles in Corporate Banking, Capital
Markets, Investment Banking, Group Strategy, Private Equity and
Wholesale Banking. She held various positions in the areas of post
M&A integration, business transformation, green field expansions
into ASEAN and various business transformation initiatives across
CIMB Group.
Prior to joining RHB Banking Group, held the position of Senior
Managing Director, Group Wholesale Bank, CEO’s Office as well as
the role of Head, Business Management Office in CIMB Investment
Bank Berhad overseeing business performance and regulatory
compliance of Group Wholesale Banking regionally.
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LIM LOONG SENG

Managing Director
Aged 64, Male, Malaysian

QUALIFICATIONS
MBA in International Business from University of Sunderland
(United Kingdom)
Bachelor of Science in Agribusiness & Diploma in Agriculture
both from University Putra Malaysia

SKILLS AND EXPERIENCE

Lim Loong Seng has more than 40 years working experience
including more than 36 years in the financial services industry of
which almost 11 years is in Cambodia. He started his career in
banking with a leading Malaysian financial service group. He has
wide ranging exposure and experience in corporate, business and
consumer banking at senior positions encompassing operations,
credit, risk and sales & marketing. He was responsible for starting
up the RHB Cambodia operations for both the Banking and its
securities arm in 2008 and 2010 respectively.
He was the winner of the SEARCA Gold Medal and Harvard Business
Alumni Club Malaysia Gold Medal when he graduated with a Bachelor
of Science in Agribusiness in 1986.
He sits on the Board of RHB Indochina Securities Co., Ltd. and RHB
Bank (Laos) Ltd. He also oversees RHB’s Chief Representative in
Vietnam and Myanmar.
* Note: Mr Lim Loong Seng resigned as Managing Director on 4
January 2019.
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From left to right:
1- Meung Samnang 2- Pheng Tekhor 3- Cheong Kim Soon 4- Tey Jing Ying 5- Chua Thiam Yew 6- Thoo Kim Seng
7- Yong Ching San 8- Tang Siew Hon 9- Aldrian Rizal Zahari 10- Chhim Sareth 11- Sok Leng 12- An Mary

RHB INDOCHINA BANK

Profiles of the Management Team

THOO KIM SENG
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

CHEONG KIM SOON, SIMON
HEAD OF OPERATION & TECHNOLOGY

Mr. Thoo Joined RHB Indochina Bank Limited in January 2019
as Chief Executive Officer. He has vast experience and
knowledge in the financial services industry with a total of 30
years of experience in various capacities including business
development, sales & marketing and lending. He joined the
RHB Bank Group in June 2005 and has assumed various
portfolios in Group Business Banking ever since.

Mr. Simon has been with RHB Indochina Bank Limited since
its inception in September 2008 and is currently the Head of
Operation & Technology. He was with a top financial institution
in Malaysia for over 30 years where he rose through the ranks,
and gained wide ranging exposure in Banking Operations and
Support. He has spearheaded business and technical banking
process improvement initiatives as well as research and
development. His last position prior to joining RHB was Head
of Project Implementation & Process Improvement, Business
Processes & Procedures.

Mr. Thoo holds a Master of Business Administration (Marketing).
He is accredited with Certified Credit Professional (CCP) from
Asia Institute of Chartered Bankers (formerly known as Institute
Bank-Bank Malaysia) in year 2004. He is also certified facilitator
on Credit Skill assessment by OMEGA Performance, USA and a
certified Professional Executive Coach Manager by Cambridge
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Mr. Simon graduated with an Ontario Secondary School Honors
Graduation Diploma in 1981 and went on to attend York
University in Ontario, Canada.

Profiles of Management Team
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YONG CHING SAN
HEAD OF CREDIT MANAGEMENT

CHUA THIAM YEW
HEAD OF FINANCE, TREASURY & STRATEGY

Mr. Yong joined RHB Indochina Bank Limited since November
2010 and is currently the Head of Credit Management. He has
a total of 33 years of experience in banking and two years in
Administration and as Training Consultant. He has a wide
range of exposure and experience in commercial banking
having served at both branch and head office levels in Credit,
Operations, Loan Recovery, Business Development and Training.
He graduated from Greenwich University, USA with a Masters
of Business Administration in 2002.

Mr. Chua joined RHB Indochina Bank Limited in May 2014 as
the Head of Finance & Strategy. He has more than 17 years
experience in the finance field with a leading bank in Malaysia
and other renowned multinational corporations. He has vast
exposure and experience in auditing, budgeting, financial
management, financial reporting, taxation and business
planning.

He also achieved his Certified Financial Planner accreditation
from Financial Planner Association of Malaysia (FPAM) in
2006.

He graduated from Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA) from United Kingdom. He also holds a
Master of Business Administration awarded by University of
Melbourne, Australia.
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Profiles of the Management Team

(Continued)

ALDRIAN RIZAL ZAHARI
HEAD OF MARKETING & COMMUNICATION

CHHIM SARETH
HEAD OF INTERNAL AUDIT

Mr. Rizal joined RHB Indochina Bank Limited on secondment
from RHB Bank Berhad in July 2014. He has 23 years of
working experience in banking and insurance industries. He
has gained exposure and experience in Audit, Sales &
Marketing, Bancassurance and International Banking Operations.
Mr. Rizal graduated from University of Northumbria at
Newcastle in United Kingdom with a Bachelor of Accounting
in 1996.

Mr. Sareth is the Head of Internal Audit. He joined the Bank
in July 2009. He has 16 years of working experience with two
years as accounting teacher and four years as external auditor.
He has experience in Compliance and Advisory Audit on
various industries such as Banking, Microfinance Institution,
Insurance, Garment Factories, Restaurant and Service
Companies during his time in KPMG Cambodia. Mr. Sareth
holds a Master of Commerce in Finance from International
Institute of Cambodia in 2006.
He also holds a Certificate of Certified Accounting Technician
(CAT) in 2008 and is currently pursuing an Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA) from the United
Kingdom.
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SOK LENG
HEAD OF BUSINESS BANKING

TANG SIEW HON
HEAD OF CREDIT EVALUATION & REVIEW

Mr. Sok Leng has joined the Bank as Head of Business Banking
since September 2018. He is responsible to formulate and
implement the business development, marketing strategy and
action plans to meet the bank’s business goals, objectives and
operation policies.

Mr. Tang joined RHB Indochina Bank Limited since January
2011 and is currently the Head of Credit Evaluation & Review.
He has a total of 11 years of experience in banking. He has a
wide range of exposure and experience in commercial & retail
banking having served at both branch and head office levels
in Branch Credit Operations & Credit Management.

Prior to that, he experienced to serve as the front line Sales,
Relationship Manager and Head of Business with two
international banks based in Cambodia for more than 12 years.
He graduated his BBA, majored in Business Management in
2005 and then obtained MBA, majored in Finance and Banking
at Build Bright University in 2010. He completed a Credit
Skills Assessment (CSA) - Certified OMEGA of the Global best
credit and lending practices in 2014.

He graduated from University Teknologi Malaysia with a
Bachelor of Science in 2008. He also achieved his Certified
Credit Professional accreditation from Asian Institute of
Chartered Bankers (AICB) in 2012.
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Profiles of the Management Team

TEY JING YING, JY
HEAD, CONSUMER SERVICES
With more than 13 years of corporate experience, JY built her
career in both Telco and Financial Services. JY began her
career as a Software Engineer in Extol Corporation and later
moved to Maxis Communications, Malaysia’s No.1 Telco where
she gained working experience in customer operations and
campaign management. She joined RHB Banking Group in
2013 and progressively moved into leadership position within
retail business focusing on acquisition strategy, value
management and marketing. In 2015, JY was appointed as
Head of Affluent, Wealth Management & Cards Marketing,
tasked to promote RHB Bank to affluent and emerging affluent
customers. Under her care, the Group successfully relaunched
RHB Premier in 2016 through various strategic marketing
initiatives with some esteemed partners, which resulted in
expansion of its premier customer base. Today, RHB Bank is
the affluent segment preferred choice of premier banking in
Malaysia. Prior to her joining RHB Banking Group, JY was with
Citibank Berhad and worked with retail business leaders in
driving customer experience management. She won Asia
Pacific Best Practice award for the Malaysian franchise in 2011
through her series of client on-boarding programs. JY graduated
with a Bachelor of Engineering (Hons.) degree, Multimedia
page. University, Malaysia with full scholarship from Lee Foundation.
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(Continued)

AN MARY
HEAD OF LEGAL & SECRETARIAL
Ms. Mary was appointed as Head, Legal and Secretariat in 2018. She
takes part in the Bank through legal advices, solutions, takes part as
Company Secretary on coordinating corporate affairs of the Bank as
well as ensuring the Bank’s compliance in respect with local regulatory
and corporate governance, policies, and requirements.
Before joining RHB Indochina Bank, Ms. Mary has 5 years of
experiencesin financial industries. She gained extensive experiences in
the legal and educational fields with such roles as Manager, Legal
Compliance and Corporate Secretary with private sectors and as
Associate at Extraordinary Chamber in Court of Cambodia (ECCC) in
Co-Civil Party Section.
Ms. Mary was graduated in scholarship at English Base Bachelor of
Law program at Royal University of Law and Economics and obtained
the summer exchange program to Saga University in Japan in 2016.
She is executing a Master of Internal Business Law program from the
Royal University of Law and Economics, Cambodia.

Profiles of Management Team
Annual Report 2018

PHENG TEKHOR
HEAD OF HUMAN RESOURCE & TRAINING
Mr. Tekhor is the Head of Human Resource & Training of
RHBIBL. He graduated from National University of Management
with a Bachelor of Business Administration. He joined RHBIBL
since May 2017. Prior to that he was with (Cambodia) Advance
Communications Co., Ltd (qb) since April 2011 as HR Manager
and he was also the Human Resource Coordinator for Chevron
(Cambodia) Limited (Caltex) since 2008. His experience in
human resources management includes exposure in recruitment,
HR operations, compensation & benefits administration, HR
policy and procedures, performance management, employee
engagement, industrial and employee relations.
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MEUNG SAMNANG
HEAD OF COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT
(Resigned on 12 August 2018)
Mr. Samnang is the Head of Compliance and Risk Management
since January 2010. He has 15 years of experience in Consulting
and Audit. He has wide ranging exposure in Audit and
Compliance at KPMG Cambodia and at Internal Audit
Department of Ministry of Economy and Finance where his last
held position was as a Consultant. He graduated from Maharishi
Vedic University, with a Bachelor of Business Administration in
2004.
He also achieved Certificate of Certified Accounting Technician
(CAT) from the United Kingdom in 2007 and is currently
pursuing certificate in Financial Risk Management from the
Global Association of Risk Professional in the United States of
America.
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Board of Directors & Board Committee
BOARD OF DIRECTORS
1.

Dato’ Khairussaleh Ramli

Non-Independent Non-executive Chairman

2.

Mr. Ong Seng Pheow

Independent Non-executive Director

3.

Abdul Aziz Peru Mohamed

Independent Non-executive Director

4.

Mr. Chulapong Yukate

Independent Non-executive Director

5.

Ms. Gan Pai Li

Non-independent Non-executive Director

6.

Mr. Lim Loong Seng

Managing Director/Country Head

AUDIT COMMITTEE
1.

Mr. Chulapong Yukate

Chairman

2.

Mr. Ong Seng Pheow

Member

3.

Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed

Member

RISK MANAGEMENT COMMITTEE
1.

Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed

Chairman

2.

Mr. Chulapong Yukate

Member

3.

Mr. Ong Seng Pheow

Member

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE
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1.

Mr. Chulapong Yukate

Chairman

2.

Mr. Ong Seng Pheow

Member

3.

Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed

Member

Board Of Directors & Board Committee
Management Committee
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Management Committee
MANAGEMENT COMMITTEE
1.

Mr. Lim Loong Seng

Chairman

2.

Mr. Cheong Kim Soon

Member

3.

Mr. Chua Thiam Yew

Member

4.

Mr. Yong Ching San

Member

5.

Mr. Tang Siew Hon

Member

6.

Mr. Sok Leng

Member

7.

Mr. Pheng Tekhor

Member

8.

Ms. Tey Jing Ying

Member

CREDIT
LENDING
7.
Mr.
Meung COMMITTEE
Samnang

Member

1.

Mr. Lim Loong Seng

Chairman

2.

Mr. Cheong Kim Soon

Member

3.

Mr. Yong Ching San

Member

4.

Mr. Tang Siew Hon

Member

5.

Mr. Sok Leng

Member
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Business
Plan
Off-Site
Meeting
06 January 2018
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Collaboration with

Business
Aspirant
(JCI)

03 March 2018

RHBSangkran 2018

06 April 2018

Calendars of event 2018
Annual Report 2018

Phnom
Penh
Criterium
Race
07 May 2018
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Hari Raya
Sedekah
to the
Poor
19 May 2018

Follow-up Visit Pre-school 2018

06 June 2018
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Calendar of Events 2018

RHBFamily Day 2018

15 July 2018
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RHB
Community
Weekend
2018
13 October 2018

Cambodia
Property
Expo III
Exhibition
19 October 2018

Calendars of event 2018
Annual Report 2018

MTB
Mountain
Series
2018
10 October 2018
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10th Year
Anniversary&
Appreciation
Dinner
26 October 2018

Staff
Annual
Dinner
2018
27 October 2018

National
Careerand
Productivity
Fair 2018
27-28 October 2018

Staff
Team
Building
2018
28 October 2018
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RHB Touch Hearts is a regional Group-wide volunteering
effort by RHB employees, organised over one selected
weekend in a year. The groundwork such as planning,
preparation and fundraising activities started a few months
prior. The speciﬁc volunteer project is conceptualised by
teams, centred on the theme and key focus areas which are
aligned to the Group’s community engagement pillars.
To date:

115

community projects organised

20,700

underprivileged and
Reached out to
underserved members of the community across ASEAN
region

RM1.263 mil raised by RHBians through
various fundraising activities

RHB Touch Hearts won several awards for the impact of its
corporate responsibility initiatives:
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Company of the
Year Award (Listed
Financial Institution
Category)

Best Community
Programme
Award (Bronze)

Excellence in
CSR Strategy
(Silver)

CSR Malaysia
Awards 2018

Global CSR
Awards 2018

HR Excellence
Awards 2018

Highlight of event 2018
Annual Report 2018
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RHB INDOCHINA BANK

10th Anniversary

Appreciation Dinner
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Highlight of event 2018
Annual Report 2018
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RHB INDOCHINA BANK

Director’s Report

The Board of Directors (“the Directors”) is pleased to submit its report
together with the financial statements of RHB Indochina Bank Limited
(“the Bank”) for the year ended 31 December 2018.
THE BANK

ASSETS

The Bank was incorporated on 9 July 2008 and is a wholly owned
subsidiary of RHB Bank Berhad, a public limited liability company
incorporated in Malaysia.

Before the financial statements of the Bank were drawn up, the
Directors took reasonable steps to ensure that all assets, which
were unlikely to be realised in the ordinary course of business at
their values as shown in the accounting records of the Bank, have
been written down to an amount which they might be expected to
realise.

The Bank is a commercial bank and operates under the Cambodian
Law on Commercial Enterprises and the regulations of the National
Bank of Cambodia (“the Central Bank”).

The Bank is principally engaged in a broad range of commercial
banking activities in Cambodia.

At the date of this report and based on the best of knowledge, the
Directors are not aware of any circumstances which would render
the values attributed to the assets in the financial statements of the
Bank misleading in any material respect.

FINANCIAL PERFORMANCE

CONTINGENT AND OTHER LIABILITIES

The financial performance of the Bank for the year is set out in the
income statement on page 89.

At the date of this report, there is:

PRINCIPAL ACTIVITIES

STATUTORY CAPITAL
During the year, the Bank increased its issued and paid-up capital
from US$71,000,000 to US$75,000,000 via the issuance of 4,000,000
new ordinary shares at US$1 par value per share.

PROVISIONS
There were no material movements to or from provisions during the
year other than those disclosed in the financial statements.

BAD AND DOUBTFUL LOANS AND ADVANCES
Before the financial statements of the Bank were drawn up, the
Directors took reasonable steps to ascertain that action had been taken
in relation to the writing off of bad financial facilities or making of
provisions for financial facilities, and satisfied themselves that all
known bad financial facilities had been written off and that adequate
provision has been made for bad and doubtful financial facilities.
At the date of this report and based on the best of knowledge, the
Directors are not aware of any circumstances which would render
the amount of the provision for bad and doubtful financial facilities
in the financial statements of the Bank inadequate to any material
extent.
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(a) no charge on the assets of the Bank which has arisen since
the end of the year which secures the liabilities of any other
person, and
(b) no contingent liability in respect of the Bank that has arisen
since the end of the year other than in the ordinary course
of the banking business.
No contingent or other liability of the Bank has become enforceable,
or is likely to become enforceable within the period of twelve
months after the end of the year which, in the opinion of the
Directors, will or may have a material effect on the ability of the
Bank to meet its obligations as and when they become due.

CHANGE OF CIRCUMSTANCES
At the date of this report, the Directors are not aware of any
circumstances, not otherwise dealt with in this report or the
financial statements of the Bank, which would render any amount
stated in the financial statements misleading in any material
respect.

Director’s Report
Annual Report 2018
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THE BOARD OF DIRECTORS
The members of the Board of Directors holding office during the
year and at the date of this report are:
Dato’ Khairussaleh Ramli

Chairman (Non-executive director)

Ong Seng Pheow

Member (Non-executive director)

Abdul Aziz Peru Mohamed

Member (Non-executive director)

Chulapong Yukate

Member (Non-executive director)

Gan Pai Li

Member (Non-executive director)
(appointed on 6 February 2018)

Lim Loong Seng

(Executive director)

Christopher Loh Meng Heng

Member (Non-executive director)
(resigned on 6 February 2018)

THE DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES IN RESPECT OF THE
FINANCIAL STATEMENTS
The Directors are responsible for ensuring that the financial
statements are properly drawn up so as to present fairly, in all
material respects, the financial position of the Bank as at 31
December 2018 and the financial performance and cash flows of
the Bank for the year then ended. In preparing these financial
statements, the Directors are required to:

iv) prepare the financial statements on a going concern basis
unless it is inappropriate to assume that the Bank will
continue operations in the foreseeable future; and
v) effectively control and direct the Bank in all material
decisions affecting the operations and performance and
ascertain that such have been properly reflected in the
financial statements.
The Directors confirm that the Bank have complied with the above
requirements in preparing the financial statements.

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
The accompanying financial statements, together with the notes
thereto, which present fairly, in all material respects, the financial
position of the Bank as at 31 December 2018, the financial
performance and cash flows of the Bank for the year then ended in
accordance with Cambodian Accounting Standards and the guidelines
of the National Bank of Cambodia, were approved by the Board of
Directors.

Signed in accordance with a resolution of the Board of Directors.

i) adopt appropriate accounting policies which are supported
by reasonable and prudent judgements and estimates and
then apply them consistently;
ii) comply with the disclosure requirements of the Cambodian
Accounting Standards and guidelines of the National Bank
of Cambodia or, if there have been any departures in the
interests of fair presentation, these have been appropriately
disclosed, explained and quantified in the financial
statements;

_____________________________				
Dato’ Khairussaleh Ramli
Chairman
Date: 15 February 2019

iii) maintain adequate accounting records and an effective
system of internal controls;
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RHB INDOCHINA BANK

Independent Auditor’s Report
To the shareholders of RHB Indochina Bank Limited

The Board of Directors (“the Directors”) is pleased to submit its report
together with the financial statements of RHB Indochina Bank Limited
(“the Bank”) for the year ended 31 December 2018.
OUR OPINION

OTHER INFORMATION

In our opinion, the financial statements of RHB Indochina Bank
Limited (“the Bank”) present fairly, in all material respects, the
financial position of the Bank as at 31 December 2018, and its
financial performance and its cash flows for the year then ended in
accordance with Cambodian Accounting Standards and the guidelines
of the National Bank of Cambodia.

Management is responsible for the other information. The other
information obtained at the date of this auditor’s report is directors’
report and appendix notes on requirement of the National Bank of
Cambodia’s Prakas but does not include the financial statements and
our auditor’s report thereon.

What we have audited

Our opinion on the financial statements does not cover the other
information and we do not express any form of assurance conclusion
thereon.

The Bank’s financial statements comprise:
•
•
•
•
•

the balance sheet as at 31 December 2018;
the income statement for the year then ended;
the statement of changes in equity for the year then ended;
the cash flow statement for the year then ended; and
the notes to the financial statements, which include a
summary of significant accounting policies

BASIS FOR OPINION
We conducted our audit in accordance with Cambodian International
Standards on Auditing (CISAs). Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s responsibilities for
the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient
and appropriate to provide a basis for our opinion.

INDEPENDENCE
We are independent of the Bank in accordance with the International
Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for
Professional Accountants (“IESBA Code”) and the requirements of
Kampuchea Institute of Certified Public Accountant and Auditors’
Code of Ethics for Certified Public Accountants and Auditors (“KICPAA
Code”). We have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code and ethical requirements of
KICPAA Code.

In connection with our audit of the financial statements, our
responsibility is to read the other information identified above and,
in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained
in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed on the other information
obtained prior to the date of this auditor’s report, we conclude that
there is a material misstatement of this other information, we are
required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED
WITH GOVERNANCE FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with Cambodian Accounting Standards
and the guidelines of the National Bank of Cambodia, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation
of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for
assessing the Bank’s ability to continue as a going concern, disclosing, as
applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless management either intends to liquidate the
Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank’s
financial reporting process.
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AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE
FINANCIAL STATEMENTS
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is
a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with CISAs will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate,
they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with CISAs, we exercise professional
judgment and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:

Our conclusions are based on the audit evidence obtained up
to the date of our auditor’s report. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as a
going concern.
•

Evaluate the overall presentation, structure and content of
the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.

We communicate with those charged with governance regarding,
among other matters, the planned scope and timing of the audit
and significant audit findings, including any significant deficiencies
in internal control that we identify during our audit.

Identify and assess the risks of material misstatement of the
financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a
material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.

For PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

•

Obtain an understanding of internal control relevant to the
audit in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control.

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Date: 15 March 2019

•

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and
the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.

•

Conclude on the appropriateness of management’s use of the
going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant
doubt on the Bank’s ability to continue as a going concern.
If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditor’s report to the
related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion.

•

_____________________________				
By Lang Hy
Partner
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INTRODUCTION

•

Pursuant to the provision of Article 25 of the Prakas B-7-010-172
Prokor on Internal Control of Bank and Financial Institutions issued
on 28 September 2010 and Letter B-7-015-161 SCN issued on 3
March 2015, Cambodian banking institutions shall establish an annual
report on the organisation and effectiveness of the internal control
system.
The statement below has been prepared in accordance with the
guidelines as set out in the “Prakas on the Internal Control of Bank
and Financial Institutions: Guideline for Completing the Annual
Report on the Organisation and Effectiveness of the Internal Control”.

These Board Committees have been delegated with specific
duties to review and consider all matters within their scope
of responsibility as defined in their respective terms of
reference.
•

Management Committee
The Management Committee (“Manco”) comprises key
management personnel of the Bank and is chaired by the
Managing Director/Chief Executive Officer of the Bank. The
Manco provides a forum for the Bank’s Senior Management to
discuss and deliberate on strategic matters that impact the
Bank’s vision, strategic directions, business synergies and
brand value as well as to chart its strategic roadmap. The
Manco meets on monthly basis and the minutes of meeting
are tabled to the Group International Business Council and
Board of the Bank for notation.

•

Risk Management
Risk management is integral to all aspects of the Bank’s
activities and is the responsibility of all staff. The Bank has
put in place a risk management framework approved by the
Board for identifying, evaluating, managing and reporting of
significant risks faced by the Bank that may affect the
achievement of the Bank’s business objectives.

ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
•

Board Responsibility
The Board acknowledges its overall responsibility in
establishing a sound risk management and internal control
system and for assessing its effectiveness. Such a system is
designed to manage risks within established risk appetite and
risk tolerance rather than total elimination of risks to achieve
the Bank’s business objectives. The system can therefore only
provide reasonable and not absolute assurance against
material misstatement, loss or fraud.
The Board is assisted by the Risk Management Committee
(“RMC”) and Audit Committee (“AC”) which have been
delegated with primary oversight responsibilities and Bank’s
risk management and internal control system.
The Board is further assisted by the Management who is
responsible for implementing the Bank’s policies and processes
to identify, evaluate, monitor and report on risks as well as
the effectiveness of the internal control systems, taking
appropriate and timely corrective actions as required, and to
provide assurance to the Board that the processes have been
carried out. In this regard, the Board has received assurance
from the Managing Director as well as the Head of Risk
Management that the Bank’s risk management and internal
control system is operating adequately and effectively, in all
material aspects, based on the risk management and internal
control system of the Bank.
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Board Committees
The Board has delegated certain responsibilities to the Board
committees established in the Bank, namely the Risk
Management Committee, Audit Committee and Remuneration
& Nominating Committee.

The Bank’s risk management framework seeks to ensure that
there is an effective on-going process in place to manage risk
across the Bank. This process is regularly reviewed by the
Board through its RMC which provides oversight over the risk
management activities for Bank to ensure that the Bank’s risk
management process is functional and effective.
The Board, through the RMC function, establishes the risk
appetite and risk tolerance for the Bank and relevant entities.
The defined risk appetite and risk tolerance are regularly
reviewed by the Management and the Board in line with the
Bank’s business strategies and operating environment. On the
quarterly basis, a Bank Risk Management Report which
includes the Bank’s risk metrics and tolerance dashboard is
presented to the Board for information, deliberation or
decision making if necessary.

Internal Control Report
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•

Risk Management (Continued)
The RMC also assists the Board to review the Bank’s overall
risk management philosophy, frameworks, policies and models.
In discharging its overall duties and responsibilities, the RMC
is supported by the Risk Management function which monitors
and evaluates the effectiveness of the Bank’s risk management
system on an ongoing basis.
Risk Management function provides independent oversight on
business activities and implements the Risk Management
Framework in order to protect and safeguard the Bank’s
assets, and to prevent and mitigate financial and reputational
losses to the Bank. Its responsibilities include implementation
to the Bank’s risk policy and framework, daily risk measurement
and monitoring, provision of timely risk analysis to
Management, ensuring compliance to regulatory risk reporting
requirements, overseeing bank-wide risk credit evaluation and
assessment as well as implementing a comprehensive
enterprise-wise risk governance framework and robust risk
management infrastructure.
In line with regulatory requirements and industry best
practices, the Bank subscribes to the principle that risk
management is a core responsibility of the respective
businesses and operating departments. This has been
articulated and documented in the risk management
framework of the Bank.
To support and promote accountability and ownership of risk
management, a Risk and Control Self-Assessment (“RCSA”)
framework has been implemented in business and functional
units within the Bank as part of the risk management process.
These business and functional units are required to identify
and document the controls and processes for managing the
risks arising from their business activities, as well as to assess
the effectiveness thereof to ensure that the risks identified
are adequately managed and mitigated.

•
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•

Control Environment and Control Activities
Organisation Structure
The Bank has a clear organisational structure with welldefined accountabilities and responsibilities, and lines of
reporting. The organisational structure provides the basis
framework to help the Bank’s operations proceed smoothly
and functionally as well as depicting the span of control in
ensuring effective supervision of day-to-day business conduct
and accountability.
Internal Policies and Procedures
Policies, procedures and processes governing the Bank’s
businesses and operations are documented and are
communicated bank-wide as well as made available to
employee through the Bank’s intranet portal for ease of
reference and compliance. These policies, procedures and
processes are reviewed and updated by the business and
functional units through a structured process of review to
cater to changes in laws and regulations as well as changes
to the business and operational environment. Furthermore,
reviews of the policies, procedures and processes are also
carried out to ensure that appropriate controls are in place to
manage risks inherent to the business and operations.
Authority Limits
Delegation of authority including authorisation limits at
various levels of Management in the Bank are documented
and designed to ensure accountability and responsibility.
Budgeting Process
A robust budgeting process is established requiring all key
operating departments in the Bank to prepare budgets and
business plans annually for approval by the Board. The Bank’s
budget and business plans as well as strategic initiatives,
taking into account the risk appetite, were deliberated at the
Board where the Bank budget was presented.

Internal Control System
The Bank’s internal control systems which encompasses the
policies, procedures processes, organisational structures, tasks
and other control aspects is implemented for assuring the
achievement of the Bank’s objectives in operational
effectiveness and efficiency, reliable financial reporting and
compliance with laws, regulations and policies.
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ORGANISATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM (CONTINUED)
•

Control Environment and Control Activities (continued)
Performance Review
Regular and comprehensive information is provided by
Management to monitor their performance against the
strategic business plan and the annual budget approved by
the Board. This information covers all key financial and
operational indicators as well as key strategic initiatives
undertaken by the Bank during the year. The Board and the
Management Committee receive and review financial reports
on the Bank’s monthly and quarterly financial performance
against approved targets and the reasons for any significant
variances as well as and measures that are being put in
place to meet such targets.
Human Capital Management
One of the key constituents of any internal control system is
its people and that our system of risk management and
internal control is dependent on the responsibility, integrity
and judgement that people apply to their work. Hence, the
Bank has in place policies and procedures that govern
recruitment, appointment, performance management,
compensation and reward, as well as policies and procedures
that govern discipline, termination and dismissal.
For sustainable growth, the Bank places emphasis on human
capital development, talent management and succession
planning. To enhance staff competencies, structured and
technical training as well as management and leadership
skills are provided to staff based on their identified needs
during the annual performance assessment. For talent
management, initiatives such as Leadership Development
Programme, Individual Development Plan and Mentoring are
implemented to develop identified talents in the Bank to
facilitate the continuous supply of high potentials and suitable
successors for future leadership roles.
Code of Ethics and Conduct
The Bank Code of Ethics and Conduct (“the Code”) sets out
the standards of good and ethical banking practices, as well
as aims to maintain confidence in the security and integrity
of the Bank’s business practices. It is a requirement that all
employees of the Bank understand and observe the Code.
New recruits are briefed on the Code and are required to sign
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the Employee Declaration of Compliance Form upon joining
the Bank.
The Bank has also established the Gifts and Hospitality
Guidelines to promote integrity and transparency for giving
and receiving gifts. The Guidelines complement the Code and
are designed to help the Bank and its employee understand
the respective parties’ obligation in upholding corporate
integrity about gifting.
•

Audit Committee
The AC is directly accountable to the Boards and the Board
will continue to be accountable for all matters relating to the
Bank. For the Curriculum Vitae of Audit Committee Chairman,
please refer to Appendix I.

ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE AND THE INTERNAL
AUDIT FUNCTION DURING THE FINANCIAL YEAR ENDED 31
DECEMBER 2018
          Activities of the Audit Committee
During the financial year ended 31 December 2018 (“year”), a
total of four (4) Audit Committee (“AC”) meetings were held.
The AC comprises the following members and the details of
attendance of each member at the AC meetings held during
the year are as follows:

Composition of the AC
Chulapong Yukate
(Chairman / Independent
Non-Executive Director)
Ong Seng Pheow
(Member / Independent
Non-Executive Director)
Encik Abdul Aziz Peru Mohamed
(Member / Independent
Non-Executive Director)

Attendance at
Meetings
4/4 (100%)

3/4 (75%)

4/4 (100%)
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Note:

TERMS OF REFERENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

The main activities undertaken by the AC during the year are
summarised as follows:

Objective

•

Reviewed the quarterly unaudited financial results and the
annual audited financial statements of RHB Indochina Bank
Limited (“the Bank”) prior to the approval by the Board;

•

Reviewed the audit plan of the external auditors, the audit
strategy, risk assessment and areas of audit emphasis for the
year;

•

Reviewed with the external auditors, the results of their
annual audit and audit committee report together with the
Management’s response to their findings and recommendations;

•

Reviewed the non-audit services rendered by the external
auditors and the related fees taking into consideration the
fees threshold established under the Bank policy;

•

Evaluated the performance of the external auditors and made
the necessary recommendations to the Board for consideration
in relation to their appointment and audit fees;

•

Reviewed and approved the annual internal audit plan and
budget to ensure adequacy of scope and coverage of the
identified auditable areas including staffing requirements;

•

Reviewed the internal audit reports, audit recommendations
and Management’s responses to these recommendations as
well as actions taken to ensure findings are resolved effectively
and in a timely manner and also to improve the system of
internal controls and procedures, and completion of the
internal audit plan;

•

Reviewed the related party transactions entered into by the
Bank;

•

Tabled the minutes of each AC meeting to the Board for
notation, and for further direction by the Board, where
necessary.

1) Provide independent oversight of the Bank on the financial
reporting and internal control system, and ensuring checks
and balances for entities within the Bank;
2) Review the quality of the audits conducted by internal and
external auditors;
3) Provide a line of communication between Board and external
auditors;
4) Independence of the external auditors and thereby help
assure that they will have free rein in the audit process;
5) Provide emphasis on the internal audit function by increasing
the objectivity and independence of the internal auditors and
provide a forum for discussion that is, among others,
independent of the Management;
6) Enhance the perceptions held by stakeholders (including
shareholders, regulators, creditors and employees) of the
credibility and objectivity of financial reports by ensuring
information provided to the public is clear, accurate and
reliable; and
7) The Committee shall be assisted by the Management, who is
responsible for establishing and maintaining the controls,
procedures, process advice and recommendation.
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TERMS OF REFERENCE OF THE AUDIT COMMITTEE (CONTINUED)

11) Investigate any activity within its terms of reference.

Authority

Duties and Responsibilities

The AC shall, within its terms of reference, have the authority to:

The AC is directly accountable to the Boards and the Board will
continue to be accountable for all matters relating to the Bank.

1) Investigate any matter within its terms of reference, to obtain
the resources which it needs, and to have full and unrestricted
access to relevant information. It is also authorized to seek
any information it requires from any employee of the Bank
and all employees are directed to co-operate with any request
made by the AC;

The following are the duties and responsibilities of the Audit
Committee:
1. Internal Audit function:
i)

2) Sign off on the Annual Internal Report and/or any reports as
required by regulators and applicable laws;
3) Direct communication channels with the external and internal
auditors;
4) Be accorded the resources including full and unrestricted
access to any information which are required to perform its
duties;
5) Form or establish the management / sub-committee(s) if
deemed necessary and fit;
6) Obtain independent professional or other advice and to invite
outsiders with relevant experience and expertise to attend
meetings, if it considers this necessary;
7) Invite the internal/external auditors, the Managing Director/
Group Managing Director, any other directors or members of
the Management and employees of the Group to be in
attendance during meetings to assist in its deliberations;
8) Delegate any of its responsibilities to any person or
committee(s) that is deemed fit. (i.e. Delegate investigative
duties to independent external firms to maintain independence
for investigations that involve Board members);
9) Approve the audit plan and budget plan (training and mission)
for the Internal Audit Department;
10) Convene meetings with the external auditors, the internal
auditors or both, excluding the attendance of other directors
and employees of the Bank, and with other external parties,
whenever deemed necessary; and
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To oversee the functions of the Internal Audit Department
and ensure compliance with the relevant legal and regulatory
requirements including fair and transparent and timely
reporting of the Bank’s financial statements;

ii) To ensure that the internal audit department is distinct and
has the appropriate status within the overall organizational
structure for the internal auditors to effectively accomplish
their audit objectives;
iii) To review the effectiveness of internal controls and risk
management processes, including the scope of the internal
audit program and the appropriateness of the risk assessment
methodology employed to determine the frequency and scope
of audits;
iv) Review the adequacy of the scope, functions, competency and
resources of the internal audit function and that it has the
necessary authority to carry out its work;
v) To review and approve the internal audit plan and to review
the results of the internal audit program or investigation
undertaken and whether appropriate action is taken by
Management on the recommendations of the internal auditors;
vi) To review the adequacy of the scope, functions, competency
and resources of the internal audit function, Internal Audit
Charter and that it has the necessary authority to carry out its
work;
vii) To ensure that the reporting relationships of the internal
audit staff do not impede the exercise of independent
judgment by the internal auditors. In particular, the reports of
internal auditors should not be subject to the clearance of the
Managing Director/ Chief Executive Officer or any executive
directors;
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viii) To ensure that all findings and recommendations are reviewed
and resolved effectively and in a timely manner;

relationships between the external auditor and the Bank or
any other entity);

ix) To conduct periodic controls that is independent from
permanent controls on a periodic basis and report on its
findings to the Chairman of the AC;

iv) To review with the external auditors whether the employees
of the Bank have given them appropriate assistance in
discharging their duties.

x) To ensure that internal audit department is adequately staffed
and receives necessary training to perform audit work. There
shall be a program of continuing education and training to
enable the internal auditors to keep abreast of business
trends and latest developments at both the institution and
industry levels, as well as to enhance technical skills required
to effectively support the audit function;

v) To review with the external auditors, the nature and scope of
their audit plan (including any changes to the scope of the
audit plan), their evaluation of the system of internal controls
and their management letter and discuss any matter that the
external auditors may wish to raise in the absence of
Management, where necessary.

xi) To appraise the performance of the head of internal audit and
to review the appraisals of senior staff members of the
internal audit function. The Head of Internal Audit shall report
directly to the Chairman of the Audit Committee;
xii) To approve any appointment, set compensation, evaluate
performance, transfer or termination of the head of internal
audit and senior staff members of the internal audit function
and review any resignations of Head of internal audit and
internal audit staff members and provide resigning staff an
opportunity to submit reasons for resigning, where necessary;
and
xiii) To ensure any change with regards to the position of the
Head of Internal Audit is communicated with the National
Bank of Cambodia.
2. External Audit function:
i)

To review the non-audit services rendered by the external
auditors together with the related fees for recommendation to
the Board for approval.

vi) To regularly review the audit findings and ensure that issues
are being managed and rectified appropriately and in a timely
manner;
vii) To discuss and review with the external auditors any proposal
from them to resign as auditors;
viii) To review the non-audit services rendered by the external
auditors together with the related fees for recommendation to
the respective Boards for approval in accordance with the
Policy and the Cambodian applicable regulations on NonAudit Fees payable to the external auditors to ensure nonaudit services does not interfere with the exercise of
independent judgment of the auditors;
ix) To review the co-ordination of audit approach where more
than one audit firm of external auditors is involved; and
x) To meet with the external auditors without the presence of
the Management or any executive Board members and upon
the request of the external auditors, the Chairman of the AC
shall convene a meeting to consider any matter which the
external auditors believe should be brought to the attention
of the respective Boards or shareholders.

ii) To recommend to the Board on the appointment and the
annual re-appointment of the external auditors and assessing
their audit fee, after taking into consideration the independence
and objectivity of the external auditors and the cost
effectiveness of their audit as well as removal of the auditors;
iii) To assess objectivity, performance and independence of
external auditor (e.g. by reviewing and assessing the various
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TERMS OF REFERENCE OF THE AUDIT COMMITTEE (CONTINUED)
3. Financial Reporting:
To review the half yearly results and year-end financial statements
of the Bank for recommendation to the Board for approval,
focusing particularly on: i)

Changes in or implementation of major accounting policy
changes;

ii) Significant matters highlighted including financial reporting
issues, significant judgments made by Management, significant
and unusual events or transactions, and how these matters
are addressed; and
iii) The relevance of accounting methods used to prepare the
individual and consolidated accounts (if any);
iv) Compliance with accounting standards and other legal
requirements
4. Internal Controls:
i)

Review the effectiveness of internal controls and risk
management processes, policy, including the scope of the
internal audit program and the appropriateness of the risk
assessment methodology employed to determine the frequency
and scope of audits; and

ii) Periodically review and provide constructive challenge to
management on the credibility and robustness of the risk
management policy, framework and risk information reporting
to ensure that there are no material gaps or weaknesses.

6. Other Matters
i)

To perform any other function as authorized by the Board;

ii) To ensure independent review of risk management and
capital management processes relating to the Internal Capital
Adequacy Assessment Process (ICAAP) for their integrity,
objectivity and consistent application, is conducted;
iii) To review inspection and examination reports issued by any
regulatory authority and to ensure prompt and appropriate
actions are taken in respect of any findings; and
iv) To review the minutes of meetings and be satisfied that all
matters arising therefrom are being appropriately addressed
by management.

REPORTING
Whilst the Committee reports to the Board, regular audit reports are
to be tabled to Group BAC as part of the oversight if deem it
necessary.

COMPOSITION OF AC
1. Membership
i)

The committee members shall be appointed by the Board
from amongst the Directors of the Bank;

ii) The Committee shall consist of a minimum of three (3)
members with at least two (2) of whom (including the
chairman of the committee) shall be an independent with
experience in finance and accounting, and an independent
director with background in law and banking;

5. Related Party Transactions:
To review any related party transaction and conflict of interest’s
situation that may arise within the Bank and RHB banking Group,
including any transaction, procedure or course of conduct that
raises questions of management integrity. Members are expected
to avoid any situation that may give rise to a conflict with the
Bank’s interest.
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iii) If a member retires or resigns from member of committee for
the reason of ceases to be a member of the Committee with
the result that the number of member reduce below three (3),
The Board may appoint a new member of the Committee as
soon as able to find for qualified successor;
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iv) No AC member shall be employed in an executive position in
the Bank, or otherwise have a relationship which in the
opinion of the Board will interfere with the exercise of
independent judgment in carrying out the functions of the AC.
In addition, members of the AC shall not be directly responsible
for, or part of any committee involved in, the management
functions within the Bank; and
v) Collectively, the AC shall have a wide range of necessary
skills to undertake its duties and responsibilities and are
expected to be familiar with the areas included in the scope
of internal audit, including the area of risk management.
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and time of the meeting. The agenda and accompanying
meeting papers should be sent in full to all members of
committee in a timely manner before the intended date of a
meeting of the committee;
iv) The Committee is also allowed to carry out the resolution by
way of circulation;
v) Resolution can be made by majority (50%+1) of the members
which can be in the form verbal or non-verbal expression. A
special resolution can be made through email and attend a
meeting;

2. Chairman
i)

The Chairman of the AC shall be appointed by the Board,
among committee member who is an independent nonexecutive director;

ii) The Committee meetings shall be chaired by the Chairman of
the Committee; and
iii) In the absence of the Chairman, an Acting Chairman shall be
appointed by the members who are present. In the event of
equal number of vote, the Chairman or the Acting Chairman
(in the absence of chairman) may exercise discretion in
providing a casting vote during deliberation.
3. Tenure of AC members
A Director shall who is appointed a member of the AC shall hold
position for a period of up the Two (2) years which, upon the
discretion of the Board, be extended for an additional period. The
Board, may appoint or re-appoint members to the committee
from time-to-time as it deems fit.

vi) Heads of the respective divisions and relevant management
personnel (and others if deemed necessary) may be invited to
attend the Committee meetings;
vii) The Committee may meet together in any place within
Cambodia or another country. The Committee may regulate
their meetings as they think fit by means of any communication
technology by which all persons participating in the meeting
are able to hear and be heard by all other participants
without the need for a member to be in the physical presence
in the meeting. The member participating in any such meeting
shall be counted in the quorum for such meeting. All
resolutions agreed by the member in such meeting shall be
deemed to be as effective as a resolution passed at a meeting
in person of the members duly convened and held;
viii) Resolutions, proposals and matters tabled for approvals at
any meeting of the Committee shall be decided by a simple
majority of the members present;
ix) The Chairman shall nominate any person as Secretary and
minutes of meetings shall be taken;

Meeting, Minutes and Secretariat
i)

The Committee shall preferably meet on a quarterly basis, but
in any event, no less than four (4) times per year, or whenever
deemed necessary;

ii) The quorum of the meetings shall be at least 50% of the total
members (including Chairman), whichever is higher;
iii) The Notice of the meeting shall be given in advance of the
meeting. The notice must include details of the venue, date

x) Minute of meeting shall be recorded, extract and put in
writing by the secretary and submitted to the members as an
agenda in the next meeting for approval and signing. The
Minutes of meeting shall be signed and initialed by Chairman
or Acting Chairman (in the absence of chairman). The minutes
of the meeting shall record the entire proceeding of the
meeting including the information of any suggestions,
comments and concerns of the members and/or invitees
during the discussion and deliberation; and
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TERMS OF REFERENCE OF THE AUDIT COMMITTEE (CONTINUED)

PERMANENT CONTROL

3. Tenure of AC members (continued)

The risk-taking departments are responsible for the day-to-day
management of risks inherent in their business activities. Risk
Management is responsible for providing risk oversight for major risk
categories, ensuring the core risk policies are consistent and
overseeing the execution of various risk policies and related decision
of the board.

xi) Minutes of each AC meeting shall be kept and distributed to
all members of the AC. The minutes of the AC meeting shall
be presented at the Board Meeting and the Chairman or the
Acting Chairman (In the absence of Chairman) of the AC shall
report on material issues which have been deliberated at AC
meeting to the Board.
Confidentiality of Information
All members of the AC and its invitees shall treat any information
disclosed in-out the Committee meetings to be privy and highly
confidential. Materials shall be provided to those participating in the
committee meeting by way out hard or softcopy in advance of the
meeting.
Amendment, Variation, or Modification
i)

The AC shall review its Terms of Reference periodically (every
1 year) to ensure adherence to legal and regulatory
promulgations. Any changes made to this document would be
subject to the Board’s approval;

ii) Where these Terms of Reference are inconsistent with the
applicable law, the law shall prevail. Where these Terms of
Reference are inconsistent with the Articles of Association of
the company (“the Articles”), the Articles shall prevail (to the
extent the Articles are not inconsistent with the law). If one
or more provisions of these Terms of Reference are or become
invalid, this shall not affect the validity of the remaining
provisions. The Board shall replace the invalid provisions with
ones that are valid and the effect of which, given the contents
and purpose of these Terms of Reference, is to the greatest
extent possible similar to that of the invalid provisions; and
iii) The Terms of Reference of the Committee shall be effective
upon the approval of the Board and/or upon the approval
from relevant authorities, if required and it’s effective to
amend the previous of the Terms of Reference of the
committee.
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Compliance is responsible for assessing and reviewing the compliance
risk; establishing and reviewing regulatory compliance risk policies
and guideline, methodologies, tools and template to ensure they
remain current and appropriate; monitoring the compliance within the
Bank and reporting findings to the Management/Board and maintaining
independent oversight and reporting compliance with law, rules,
policies & standards.
Permanent control functions has direct report line to Risk Management
Committee whose Duties and Responsibilities is to provide oversight
to ensure that the Bank’s business and operational activities, including
new activities and products introduced are consistent with the risk
appetite, short and long-term strategic goals as set by the Board.
In running and growing its business, the Bank is committed to
upholding good corporate governance principles, regulatory
requirements and international best practices. To serve as important
guides for the Bank as it continuously evolves to meet the growing
demands for implementing compliance best practices throughout the
Bank’s businesses, the some of the Bank frameworks, policies,
procedures and manuals regarding permanent control function have
been revised and developed in 2018 with below status:
Name of Frameworks,
Policies, Procedures or
Manuals

Approval Date

Approval
Authorities

Enterprise Risk
Management Framework
and Policy

The revision is
in-progress
Target by Board
meeting in May
2019

Board of Director

Compliance Framework

28-January-2019

Board of Director

Compliance
Management Policy

28-January-2019

Board of Director

AML/CFT Operations
Manual

28-January-2019

Board of Director
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Name of Frameworks,
Policies, Procedures or
Manuals

Approval Date

Approval
Authorities

AML/CFT Policy

The revision is
in-progress
Target by Board
meeting in May
2019

Board of Director

Whistle Blowing Policy

28-January-2019

Board of Director

Anti-Bribery and
Corruption Policy

28-January-2019

Board of Director

Internal Audit works closely with the external auditors to resolve any
control issues raised by them to ensure that all reported issues are
duly acted upon by Management.
The cost incurred for the internal audit department for the year was
USD 120,000. For the number and qualification of Internal Audit staff,
please refer to Appendix IV.

OUTSOURCED ACTIVITIES AND SERVICES

PERIODIC CONTROL (INTERNAL AUDIT)
The Bank has an in-house internal audit department (“Internal Audit”)
which is guided by the Internal Audit Charter and reports to the Audit
Committee (AC). Internal Audit’s primary role is to assist the Board
and AC in the discharge of their duties and responsibilities by
independently reviewing, reporting and providing independent and
objective assurance in respect of the adequacy of the design and
operating effectiveness of the Bank’s risk management framework,
control and governance processes implemented across the Bank.
The Head of Internal Audit reports functionally to the AC and
administratively to the Managing Director to ensure IA’s independence
from Management. For the Curriculum Vitae of Head of Internal Audit,
please refer to Appendix II.
The Internal Audit plan including annual budget is developed based
on a risk-based approach and approved by the AC annually. Audit
reports which include significant findings are recommended for
improvement, and Management’s response to the recommendations
are tabled to AC on quarterly basis.

This policy is to set out a consistent approach for managing and
mitigating risks arising from outsourcing activity across the Bank,
aligned with relevant regulatory standards.
Outsourcing of an activity can be an initial transfer from the Bank to
a service provider or further transfer of the outsourced activity from
a service provider to another (sub-contracting).
Characteristics of an outsourcing activity to a service provider include:
•

The Bank is dependent on the service on an ongoing basis but
exclude services that involve the provision of a finished
product; and

•

The service is integral to the provision of a financial service
by the Bank and/or the service is provided to the market by
the service provider in the name of the Bank.

Outsourcing includes arrangement where physical location of an
outsourced activity is within home/host country (onshore) or foreign
country (offshore). Offshore outsourcing does not include arrangement
where the physical location of the outsourced activity is within home/
host country but the service provider is not incorporated in home/
host country.

Upon completion of the audits, Internal Audit closely monitors the
implementation progress of its audit recommendations in order to
obtain assurance that all major risk and control concerns have been
duly addressed by Management. All audit reports on the results of
work undertaken together with the recommended action plans and
their implementation status are then presented to the Management
and the AC. For the Curriculum Vitae and Job Description of Head of
Internal Audit, please refer to Appendix II and Appendix III.
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COMPLIANCE
Compliance Function and Structure
Compliance Department is responsible for overseeing the Bank’s
Compliance Function. Compliance Department is led by Head of
Compliance who shall be duly approved by the National Bank of
Cambodia as the Bank Compliance Officer (CO) has direct functional
reporting line to the RMC/Board and administratively to Group
Regional Compliance and CEO on compliance matters, and shall not
be involved in any business decision. For the Curriculum Vitae and
Job Description of Head of Compliance, please refer to Appendix V
and Appendix VI.
Monthly Compliance Report and Status of Outstanding Issue from
regulator/external auditor are presented to the Management/RMC/
Board by CO on monthly and quarterly basis, while Monthly
Compliance Status Report (MCSR) is submitted to Group Compliance
and CEO on a monthly basis.

-

Regularly conduct compliance & AML risk assessment to
assess the current state and identify area for enhancement in
aligning the compliance & AML/CFT management practice
with regulatory guidelines and leading industry practices.

-

Identify compliance & AML/CFT risk associated with new
products and services or variation to existing products and
services.

-

Conduct compliance visits, effect surveillance programmes and
ensure that the Company’s procedures are strictly adhered to;

-

Identify any event of non-compliance / issues of breaches and
recommend remedial actions to be taken to rectify the matter
in an efficient and practical manner;

-

Report to the committee upon identifying an event of noncompliance / issues of breaches;

-

Compile documents and information required in response to
queries from the regulators;

-

Conduct briefing and training to new staff on compliance
matters, regulatory requirements and the Company’s internal
policies and procedures and ensure adherence;

-

Follow-up on audit findings and conduct investigation as and
when required;

-

Provide monthly update to Management Team, Committee,
Board on regulatory.

The specific responsibilities of CO are:-

-
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Develop, review & implement all compliance strategy &
action plan to govern overall bank policy, process, procedure,
manual, guideline and banking activities while support the
business growth;
Review all banking policies, manual, procedures & process.
Report to management and propose improvement to ensure
compliance;

-

Ensure Bank’s compliance with relevant Acts, Laws, directives
and guidelines issued by the regulatory bodies, and the Bank’s
internal policies and procedures;

-

Liaise with regulators (i.e. NBC, CAFIU) to ensure good relation;
and compile report to regulators as needed;

-

Act as the reference point for the AML/CFT measure the Bank
has established, including employee training and reporting of
suspicious transactions;
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Compliance Function and Structure (Continued)
In 2018, the organization chart of compliance department has been revised and approved by BOD as follow:

Board of Directors

Risk Management Committee
Group Compliance

CEO

Head of Compliance
(Compliance Officer)

Regulatory Compliance

AMF/CFT Compliance

Resource Provided
There are four (04) staff recently responsible for compliance functions. Taking into consideration the growth of operation and the need of support
line of business, the BOD approved the expansion plan of human resources, yet the Bank has faced some challenges on finding a good resource
since there are limited numbers of experienced people in the industry on the function.
On the job training and coaching has been used as methodology to enhance knowledge of compliance staff. Besides this, compliance staff has been
trained internally and externally according to their needs.
The Branch Manager and/or the Deputy Branch Manager are nominated as Branch Compliance Officer to take care of the compliance tasks at their
respective branch such as conducting KYC/CDD and reporting suspicious transaction to the Compliance Officer. The Compliance Officer must
promptly evaluate and establish whether there are reasonable grounds for suspicion and promptly, within 24 hours, submit the suspicious transaction
report to the Cambodia Financial Intelligence Unit. The Compliance Officer shall act independently review and ensure the confidentiality.
To facilitate the AML/CFT activities of the Bank and improve co-operation from customers, Compliance Department had conducted AML/CFT training,
refresher and whistleblowing to staff during the year to ensure that they have sufficient competence in playing the roles for AML/CFT and are able
to communicate to customers in better way. All new staff are required to take e-learning course on AML/CFT and pass the e-learning test within
one month after servicing to the Bank.

page.

74

RHB INDOCHINA BANK

Internal Control Report

(Continued)

Activities of Compliance Functions

New Activities and Products

Compliance Department is mainly responsible for both regulatory and
AML/CFT function as follow:

The identification of ML/FT risks associated with new activities,
products and services including the introduction of new technology
and process are to be conducted to ensure that the risks are mitigated
and under control. Compliance Department is one of the review
functions to provide comments and recommendations for new
activities, products and services.

1. Compliance with AML/CFT
The monitoring and reporting system of compliance control was
conducted to gauge the Bank’s position in terms of its AML/CFT
standing – oversight, implementation, effectiveness and awareness
applied throughout. A checklist is utilized as the main component
in the review, for which it formed a standardized and uniformed
approach for the exercise. The review covers:
•
•
•

Monitoring High Net Worth Individual;
Risk profile customer;
Name screening.

The procedures related to new activities, products and services shall
be governed by its term of reference while the conducts of such
activities, products and services shall be governed by Code of
Conducts and Ethics, Compliance Policy and AML/CFT Policies.
Prior to the launch of new activities, products and services, approval
from the BOD and the National Bank of Cambodia shall be obtained.

Conflicts of Interests
The Annual KYC/CDD assessment and review over the banking
relationship with correspondent and other banks are conducted to
ensure that the Bank is not exposed to the threat of ML/FT through
the correspondent accounts.
To strengthen and improve the AML/CFT monitoring, the Bank has
adopted the AML system developed by RHB Banking Group. The
system is in process of upgrading with the expected go-live by April
2019. Further to this, the Bank has also engaged World Check On-Line
Premium Plus provided by Thomson Reuter for name screening.
2. Compliance with Laws and Regulations
The scope of the compliance function is one of general compliance
standards and requirements that govern the overall working of
the Bank. All applicable laws, regulations, internal policies and
procedures governing respective operations of the Bank must be
listed down in order to have a clearer understanding of these
legislation, regulations, guidelines and policies.
Compliance Department performs periodic compliance review and
monitoring on NBC’s regulations based on developed and updated
regulations checklist to ensure the Bank always operates the
business in compliance with key and applicable requirements of
regulations.
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As the Bank committed to maintaining the highest standards of
ethical and professional conduct, the Code of Conduct and Ethic is
established to provide the policies and guidelines for the Employees
to help their understanding on the expected business practice,
professional and personal conducts in their day-to-day activities.
In order to ensure full awareness of conflict of interest, series of
training were provided to all new and existing staff. Memorandums,
circulars and alerts through emails were cascaded to all staff. In
addition, Whistle Blowing Policy and Anti-Bribery and Corruption
Policy were established to allow all staff to communicate directly to
management for any abnormal events.
Reputational Risk
Reputational risk is defined as the risk that negative publicity
regarding the conduct of the Bank and its business practices or
associations, whether true or not, will adversely affect its revenues,
operations or customer base, or require costly litigation or other
defensive measures.
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Reputational risk in the Bank is managed and controlled through
codes of conduct, governance practices and risk management
practices, policies, procedures and training. The Bank has developed
and implemented a reputational risk management policy. The key
elements for management of reputational risk include:
•

•

•

•

•

Practice good corporate governance and culture of integrity to
promote execution and achievement of corporate strategies
and business objective.
Manage reputational risk within a very low risk appetite with
zero tolerance level reporting approach on incident that
affects the Bank’s reputation.
Adopt sound risk management practices that include the
practice of building “reputation capital” and earning the
goodwill of key stakeholder.
Maintain proper mechanisms to monitor and escalate material
lapses/breaches of internal and regulatory policies/guidelines
that may place the Bank’s reputation at risk.
Maintain proper channels of communication in dealing with
internal and external stakeholders.

It is the responsibility of the Managing Director/Chief Executive
Officer of the Bank to promote awareness and application of the
Bank’s policy and procedures regarding reputational risk, in all
dealings with customers, potential investors and host regulators.

ACCOUNTING AND INFORMATION SYSTEMS
The Bank’s financial statements have been prepared in accordance
with Cambodian Accounting Standards and the guidelines from
National Bank of Cambodia on the preparation and presentation of
financial statements. The financial statements are prepared on a
going concern basis and provide a true and fair view of the state of
affairs of the Bank as at 31 December 2018.
Appropriate accounting policies have been applied consistently in
preparing the financial statements, supported by reasonable and
prudent judgment and estimates. The directors have overall
responsibility for taking such steps as are reasonably open to them
to safeguard the assets of the Bank and have ensured that the Bank’s
financial reporting presents a balanced and comprehensive assessment
of its financial position and prospects.
The financial statements are audited annually by an International
Professional Accounting Firm which endorsed by Audit Committee
and approved by the Board of Directors.
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For fit and proper controlling, Finance and Accounting guideline has
been set up and updated if any. The guideline also spells out the key
procedures i.e. finance and accounting process and overview of
general ledger to comply with NBC’s Chart of Account.
The financial and accounting procedures include bookkeeping,
reconciliation of key accounts, suspense accounts, fixed assets
physical verification and payment authorisation. The roles and
responsibility of accounting staff have also been incorporated. In
addition, level of authorisation on all type of expenditures such as
capital expenditure, recurring expenditure and non-recurring
expenditure is covered in Approving Authority Matrix for Finance and
Strategy Department.

RISK MANAGEMENT POLICIES, PROCEDURES AND PROCESS
Introduction
Effective risk management is fundamental to drive sustainable growth
and shareholder value, while sustaining competitive advantage, and
is thus a central part of the proactive risk management of RHB
Indochina Bank Limited’s (“the Bank”) operating environment.

Risk Management Committee
During the financial year ended 31 December 2018 (“year”), a total of
four (4) Risk Management Committee (“RMC”) meetings were held.
For the Curriculum Vitae of Risk Management Committee Chairman,
please refer to Appendix VII.
The RMC comprises the following members and the details of
attendance of each member at the RMC meetings held during the
year are as follows:

Composition of the AC
Encik Abdul Aziz Peru Mohamed
(Chairman/ Independent Non-Executive
Director)

Attendance at
Meetings
4/4 (100%)

Ong Seng Pheow
(Member/ Independent Non-Executive
Director)

3/4 (75%)

Chulapong Yukate
(Member/ Independent Non-Executive
Director)

4/4 (100%)
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RISK MANAGEMENT POLICIES, PROCEDURES AND PROCESS
(CONTINUED)
The Risk Management Framework governs the management of risks in the Bank, as follows:
•

It provides a holistic overview of the risk and control environment of the Bank, with risk management aimed towards loss minimisation and
protection against losses which may occur through, principally, the failure of effective checks and controls in the organisation.

•

It sets out the strategic progression of risk management towards becoming a value creation enterprise. This is realised through building up
capabilities and infrastructure in risk management sophistication, towards achieving optimum risk-rewards returns.

The Risk Management Framework is represented in the following diagram:

Risk Governance and Oversight

Risk Appetite

Risk M anagement P rocess

Risk

Risk
Measurement

Risk
Control

Risk
Monitoring

Risk
Analytics
and Reporting

Risk D ocumentation
Risk I nfrastructure
Risk Culture
The following sections describe some of these risk management content areas.

OVERARCHING RISK MANAGEMENT PRINCIPLES
The Bank adopts and is guided by the Risk Management Framework in administration and implementation of its risk management activities. The
Risk Management Framework contains five fundamental principles that drive the philosophy of risk management in the Bank.
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OVERARCHING RISK MANAGEMENT PRINCIPLES (CONTINUED)
Principle 1
Risk Governance from the Board of Directors of the Bank
The ultimate responsibility of the Board is to ensure that an effective risk management process is in place which is uniformly understood across
the Bank. The Bank has a structured framework to support the Board’s oversight responsibilities.

RISK GOVERNANCE AND ORGANISATION
The Board, through the Risk Management Committee (“RMC”), Management Committee (“MANCO”), and in consultation with the Risk Management
Department, established the risk appetite and risk principles for the Bank. The RMC is the principal Board Committee that provides oversight over
risk management activities for the Bank to ensure that the Bank’s risk management process is in place and functional. The RMC assists the Board
to review the Bank’s overall risk management philosophy, frameworks and policies.

RISK CULTURE
Principle 2
Clear Understanding of Risk Management Ownership
Proactive risk ownership is important for effective management of risk. This promotes a risk awareness culture throughout the Bank. The Bank
adopts the principle that “Risk and Compliance is Everyone’s Responsibility”.
The business and functional units in the Bank are collectively responsible for identifying, managing and reporting risks. The business units manage
certain defined risks supported by the services provided by the functional units, including risk management function. The approach adopted by the
Bank is based on the ‘three lines of defence’ model as depicted below:
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RISK ENVIRONMENT AND INFRASTRUCTURE

Risk and Control Environment

Principle 3

The business and functional heads are accountable for risk
management in their businesses and functions. The business and
functional units have clear segregation of duties to ensure that
business processes are functioning effectively. There is accountability
delegated to the appropriate authority to enable them to execute
their respective authorities in meeting the business strategies without
compromising the risk management process.

Institutionalisation of a Risk-Focused Organisation
In addition to risk ownership, a risk-focused culture is promoted
throughout the Bank through continuous reinforcement of a risk and
control environment within the Bank.

Risk Management Function
The Risk Management function in the Bank is independent of the
business function to ensure that the necessary balance in risk/return
decisions is not compromised by short-term pressures to generate
revenues. This risk management function is responsible for formulating
risk related policies and presents risk management and related
reports to RMC, then to the Board.
The Risk Management function in the Bank reports to the Managing
Director/Chief Executive Officer. Roles and responsibilities of the Risk
Management Department include:
•
•
•
•

•

Facilitating the setting of the strategic direction and overall
policy on management and control of risk of the Bank;
Ensuring industry best practices in risk management are
adopted across the Bank;
Facilitating the development of a proactive, balanced and riskattuned culture within the Bank;
Advising Senior Management, the RMC and the Board on risk
issues and their possible impact on the Bank in the achievement
of its objectives and strategies; and
Performing periodic risk reporting to Senior Management,
MANCO, RMC and the Board.

The Risk Management Department provides independent oversight on
business activities and implements the Risk Management Framework
in order to protect and safeguard the Bank’s assets, and to prevent
and mitigate financial and reputational losses to the Bank. Key areas
for which Risk Management Department is responsible for include the
implementation of risk policy and framework, day-to-day risk
measurement and monitoring, providing timely risk analysis to
management, and ensuring compliance to regulatory risk reporting
requirements.
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The primary responsibility for managing risks, therefore, rests with
the business managers who are best equipped to ensure that risk
management and control are continuously focused on the way
business is conducted. Business activities and processes are
continuously reviewed for areas of significant risks and for
implementation of appropriate control procedures to ensure they
operate within established corporate policies and limits.
The risk management process within the Bank seeks to identify,
measure, monitor and control risk so that risk exposures are adequately
managed and the expected returns adequately compensate the risks.
•

Identification: The identification and analysis of the existing
and potential risks is a continuing process, in order to facilitate
and ensure the risks can be managed and controlled within
the risk appetite of the Bank.

•

Measurement: Risks are measured, assessed and aggregated
using comprehensive qualitative and quantitative risk
measurement methodologies, and the process also serves as
an important tool as it provides an assessment of capital
adequacy and solvency.
Controlling and Monitoring: Controls, triggers and limits are
used to manage risk exposures and to facilitate early
identification of potential problem on a timely basis.
Analytics and Reporting: Risk analysis and reports are prepared
for regular escalation to Senior Management and the Board to
ensure that the risks identified remain within the established
appetite and to support an informed decision-making process.

•

•

The Bank recognises that effective implementation of the risk
management system and process must be supported by a robust set
of documentation and infrastructure. Towards this end, the Bank have
established frameworks, policies and other relevant control documents
to ensure clearly defined practices and processes are implemented in
the Bank.
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RISK APPETITE
Principle 4
Alignment of Risk Management to Business Strategies
The Risk Management Framework serves to align the Bank’s business
strategy to risk strategy, and vice versa. This is articulated through
the risk appetite setting, and the annual business and financial
budgetary plan, which is facilitated by the integration of risk measures
in capital management.
Risk appetite describes the types and level of risks the Bank is
prepared to accept in delivering its business strategies. It is a key
component of risk management and set by the Board, and reported
through various metrics that enable the Bank to manage capital
resources and shareholders’ expectations.
Principle 5

Optimisation of Risk-Adjusted Returns
One of the objectives of capital management is to reflect a riskadjusted return assumed by the businesses throughout the Bank. The
medium to long term strategy and principle of risk management of
the Bank is to intensify the integration of capital management within
the Bank.

CREDIT RISK
Credit risk arises as a result of customers’ or counterparties’ inability
to fulfil their financial and contractual obligations in accordance to
the agreed terms. It stems primarily from the Bank’s direct lending,
trade finance, funding and investment activities.
Credit risk management is conducted in a holistic manner. Credit
underwriting standards are prescribed in the Credit Policy adopted by
the Bank, which is developed to manage and align asset quality to
the Bank’s risk appetite. Industry best practices are instilled in the
continual updating of the Credit Policy, including independent
assessment of credit proposals and adoption of multi-tiered delegated
lending authorities spanning from individuals to credit approving
committees.
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The Board also plays a role in the credit approval process by
affirming, vetoing or imposing more stringent covenants on credits of
the Bank which are duly approved by the Credit Lending Committee
(“CLC”). The Board also oversees the management of impaired and
high risk accounts, as well as affirming, vetoing or imposing more
stringent covenants on impaired lending recommended by Credit
Recovery for amounts above the defined thresholds of the CLC. In
line with best practices, lending facilities applications are subject to
independent assessment by a team of dedicated and experienced
credit evaluator in the Bank prior to submission to the relevant
committees for approval. For proper checks and controls, joint
approval is required for all discretionary lending between business
units and the independent credit underwriters. Loans which are
beyond the delegated lending authority limits will be escalated to the
relevant committees for approval.
As part of credit risk management, analysis of any single large
exposure and group of exposures is conducted regularly. The Business
Unit undertakes regular account updates, monitoring and management
of these exposures. Further, country and industry specific limits are
also incorporated within the overall credit risk management framework
for better assessment and management of credit concentration risk.
Credit reviews and rating are conducted on the credit exposures at
least annually. Specific loans may be reviewed more frequently under
appropriate circumstances. Such circumstances may arise if, for
instance, the Bank believes that heightened risk exists in a particular
industry, or the borrower exhibits early warning signals such as
defaulted on obligations to suppliers or other financial institutions or
is facing cash flow or other difficulties.
Regular risk reporting is made to the Management Committee
(“MANCO”), RMC and the Board. These reports include various credit
risk aspects such as portfolio quality, credit migration, expected
losses, and concentration risk exposures by business portfolio. Such
reporting allows Senior Management to identify adverse credit trends,
take prompt corrective actions, and ensure appropriate risk-adjusted
decision-making. The Bank’s Risk Management Department also
conducts regular credit stress tests to assess the credit portfolio’s
vulnerability to adverse credit risk events.
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MARKET RISK
Market risk is the risk of loss arising from adverse price/rates
movements.
Market risk arises from changes in interest rates and foreign exchange
rates, of which the main market risk to the Bank is interest rate risk
arising from re-pricing mismatches of its assets and liabilities.

LIQUIDITY RISK

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK

The MANCO supports the RMC by performing the critical role in the
management of liquidity risks and among others is responsible for
establishing strategies that assist in controlling and reducing any
potential exposure to liquidity risk. MANCO is supported by Risk
Management and Finance & Strategy at the working level. Risk
Management and Finance & Strategy Department monitor liquidity
risk limits/MATs and reports to MANCO the liquidity risk profile on a
monthly basis.

Earnings-at-Risk (“EaR”) and Economic Value of Equity (“EVE”) are
used to assess interest rate risk/rate of return risk in the banking
book. They are computed based on the re-pricing gap profile of the
banking book. Assets and liabilities are bucketed based on their
remaining tenure to maturity or next re-price dates. For indefinite
maturity products, the re-pricing behaviour will be reflected in the
gapping profile. The measurement of EaR and EVE is conducted on a
monthly basis.
The MANCO supports RMC in establishing policies, strategies and
limits for the management of balance sheet risk exposure. The Risk
Management and Finance & Strategy Department supports the
MANCO in the monthly monitoring and reporting of the interest rate
risk/rate of return risk profile of the banking book. The primary
objective in managing balance sheet risk is to manage the net
interest/profit income and economic value of equity, as well as to
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In order to achieve a balance between profitability from banking
activities and minimising risk to earnings and capital from changes in
interest rate/benchmark rate, interest rate risk/rate of return risk to
earnings is controlled using Management Action Triggers (“MATs”)
with established exception escalation procedures.

The MANCO performs a critical role in the oversight of the
management of market risk and supports the RMC in the overall
market risk management. The MANCO meets regularly and is the
forum where strategic and tactical decisions are made for the
management of market risk; this includes the development of the
Bank’s market risk strategy, market risk management structure and
the policies as well as measurement techniques to be put in place.

Interest rate risk/rate of return risk in the banking book refers to any
opportunity loss to the Bank’s earning and economic value of equity
due to the adverse movements in interest rate. The risk may arise
from the mismatches in the timing of re-pricing of assets and
liabilities from both on and off-balance sheet positions in the banking
book, changes in slope and shape of the yield curve, basis risk and
optionality risk.
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ensure that interest rate risk/rate of return risk exposures are
maintained within defined risk tolerances.

Liquidity risk is defined as the risk of the Bank being unable to
maintain sufficient liquid assets to meet its financial commitments
and obligations when they fall due and transact at a reasonable cost.
Liquidity risk also arises from the inability to manage unplanned
decrease or changes in funding sources.

The liquidity management process involves establishing liquidity
management policies and limits, regular monitoring against liquidity
risk limits, regular stress testing, and establishing contingency
funding plans. These processes are subject to regular reviews to
ensure that they remain relevant in the context of prevailing market
conditions.
Triggers and limits are determined based on the Bank’s risk appetite
and are measured by conventional risk quantification methodologies
such as regulatory liquidity framework requirements. The Bank
maintains adequate liquidity surplus to meet its requirements, and is
well above the regulatory requirement. Liquidity preservation is also
augmented by the Bank’s practice of maintaining appropriate amounts
of liquefiable assets as additional buffers against times of extreme
market systemic risks and stress, as well as the Bank’s implementation
of policies and practices in relation to contingency funding plans and
operations.
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OPERATIONAL RISK
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-

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed
internal processes, people, systems and/or external events, which also
includes IT and legal risk but excludes strategic and reputational risk.
One of the Bank’s primary safeguards against operational risk is the
existence of a sound internal control system, based on the principle
of dual control checks and balances, segregation of duties, independent
checks and verification processes, and a segmented system access
control and authorisation process. These controls are documented
through a set of policies and procedures at the respective business
and operation level. Each business and support unit of the Bank is
responsible for understanding the operational risks inherent in its
products, activities, processes and systems. They are supported in this
function by the central risk coordination units which include the
operational risk management function, the compliance function and
the internal audit function.
The Bank’s Risk Management Department has the functional
responsibility for the development of operational risk policy, framework
and methodologies, and for providing guidance and information to
the business units on operational risk areas. Its function also includes
generating a broader understanding and awareness of operational risk
issues at all levels in the Bank. It also ensures that operational risk
from new products, processes and systems is adequately managed
and mitigated. The respective business units are primarily responsible
for managing operational risk on a day-to-day basis. Some of the
control tools were used for including Risk and Control Self-Assessment,
Key Control Testing, Key Risk Indicators, and Incident and Loss
Management.
The Operational Risk Management Framework which is adopted by
the Bank comprises a wide range of activities and elements, broadly
classified as follows:
Analysis and Enhancement – The Bank has implemented a
Basel II compliant operational risk management system to
support its workflow and analytical capabilities.
-

Education and Awareness — This is aligned with the principle
and requirement that the front-line business and support units
of the Bank are, by nature of their direct involvement in
interfacing with customers and in operating the business,
responsible for managing operational risk and acting as the
first line of defense.

Monitoring and Intervention — This is where the Risk
Management Department actively manages operational non
compliances and incidents, as well as undertake recovery
actions, including business continuity measures in cases of
incidences causing disruption to business activities.

Risk mitigation tools and techniques are used to minimise risk to an
acceptable level and aim to decrease the likelihood of an undesirable
event and the impact on the business, should it occur. The control
tools and techniques include business continuity management,
outsourcing and insurance.
Regular operational risk reporting is made to the Senior Management,
the RMC and the Board. These reports include various operational risk
aspects such as reporting of significant operational loss and noncompliance events. Such reporting enables Senior Management to
identify adverse operational lapses, take prompt corrective actions,
and ensure appropriate risk mitigation decision-making and action
plans.

CAPITAL PLANNING AND MANAGEMENT
The Bank’s capital management objective is to manage capital
prudently to maintain a strong capital position to drive sustainable
business growth and seek strategic opportunities to enhance
shareholders’ value, and be in line with its risk appetite. It also calls
for the Bank to ensure that adequate capital resources are available
to support business growth, investment opportunities as well as
adverse situations, and to meet regulatory capital requirements.
The Bank’s capital management objective is translated to capital
targets that are consistent with the need to support business growth
in line with strategic plans and risk appetite. Through the Internal
Capital Adequacy Assessment Process (“ICAAP”), the Bank has also
participated at the Group level to assess its forecast capital supply
and demand which is determined by the following:
-

Material risk types where capital is deemed to be an appropriate
risk mitigation method;
Capital targets; and
The use of forward three-year planning.

In addition, capital stress tests are also conducted to evaluate the
sensitivity of the key assumptions in the capital plan to the effects
of plausible stress scenarios and to assess how the Bank can continue
to maintain adequate capital, profitability and liquidity under such
scenarios.
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CAPITAL PLANNING AND MANAGEMENT (CONTINUED)
The capital management framework guides the establishment of capital strategy for the Bank as well as highlights the internal analytics capabilities
required and the functions that support the capital management framework within the Bank.
Supported by monitoring and reporting capabilities, the Board and senior management are kept informed and updated of the Bank’s capital
utilisation and capital position which is generated by the Bank’s information system and processes.
RISK AND RESULT MEASSURING SYSTEM AND CONTROLS

Risk Management Policies and Procedures
No. Document
1

Credit Policy

2

Credit Guidelines

3

Loan Impairment Policy

4

Loan Impairment Guideline

5

Enhanced Account Management Guideline

6

Credit Risk Management Framework

7

Credit Concentration Risk Guideline

8

Asset and Liability Management Framework

9

Liquidity Risk Policy

10

Liquidity Risk Methodology Guideline

11

Operational Risk Management Framework

12

Operational Risk Management Policy

13

Incident Management & Loss Data Collection Guideline

14

Reputational Risk Management Policy

15

Fraud Risk Management Policy

16

Material Risk Assessment Guideline

17

Risk Appetite Setting Guideline

18

Guideline on new product new product and services lifecycle

Remark
The localised Credit Policy and guideline has been approved by the
Bank’s Board of Directors on 29 January 2019.

The Bank is the midst of localisation of the framework, policy and
guideline to suit local requirement which has been approved by the
Bank’s Board of Directors on 25 October 2018.
All localised documents are expected to be finalized by 1st quarter of
2019 thereafter submitted to the Board of Director for approval.

Authorities, delegations and limit
Delegation of authority including authorisation limits at various levels of Management in the Bank are documented and designed to ensure
accountability and responsibility.
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During the year, Internal Audit has conducted the audit of the following:
•

Operational Controls of 5 Branches which mainly covered:
- Branch operations which include cash, deposits, remittances, Automatic Teller Machine, and trade finance. This include the level of Branch
compliance with the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism requirement;
-

Credit Operations - Monitoring functions covering post disbursement conditions, credit applications renewal/review, fire insurance policies
and follow-up with customers on overdue payments as well as loan processing fees;

-

General branch management; and

-

Branch premise upkeep and physical securities.

•

Post Approval Credit Review

•

Post Mortem Review

•

Credit Evaluation & Review

•

Credit Management including Credit Administration, Credit Supervision and Recovery

•

Effectiveness of Assets and Liabilities Management

•

IT Operations and Management

•

Business Banking

•

Human Resource and Training

•

Banking Services and Support

List of significant audit findings pertaining to the following Risks:
•

•

Regulatory Compliance Risk
-

Customer due diligence (CDD) on transaction exceeded the threshold amount required improvement

-

Enhanced Due Diligence on 50 High Risk Customers, High Net Worth Individuals required improvement

Credit Risk
-

Post mortem review of non-performing loan required improvement
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DOCUMENTATION SYSTEM
Generally, the communication of policies and procedures were done via circulars issued to all Business Units i.e. Head Office and Branches through Business
Operations Support Department.
The training or refreshment of the policy will be provided during the induction program to all staff. Additionally, relevant departments hold regular workshop
or briefing to refresh all the understanding of policies and procedures.
•

Information Technology (IT) Security
The objectives of the IT security encompass the protection of programs, data, information stored and facilities of the computerised data
processing system from unauthorised access and use, loss or destruction as well as reliability and continuous availability of the computerised
data processing systems.
Computer equipment and information assets of various forms are provided to enable employees of the Bank and relevant third parties to
satisfactorily complete their duties. These assets, depending on its value and risk exposure, are subjected to controls that are designed to
protect them from accidental or intentional loss, or unauthorised access, modification, manipulation and disclosure.
IT security protects information from a wide range of threats as well as safeguards the confidentiality, integrity and availability of
information. IT security in the Bank is achieved through the implementation of a suitable set of controls which includes policies, standards,
procedures, guidelines, organisational structures and software control functions.

•

Whistle Blower Policy
There is an established process for reporting anyone found to be abusing or circumventing processes and controls of the Bank. All staff
are accorded the opportunity to report via the Whistle-Blowing mechanism with the assurance that it will be dealt with confidentiality and
that the reporter’s identity will be protected.

•

Incident Management Reporting
To complement the Bank’s system of internal control, a comprehensive incident management reporting system has been implemented to
ensure proper escalation and management of incidents. The incident management reporting system also ensures that all incidences with
material risk and losses are escalated promptly to Senior Management and the Board with necessary steps taken to mitigate any potential
risks that may arise. This enables decision makers to undertake informed decision making and be kept up to date on situations as well
as manage risks effectively.

CONTINGENCY PLANNING AND TESTING
Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan
The Bank recognises and is fully committed to the need to provide continuous critical services to its customers, ensure the safety of its employees,
protect its assets / data and safeguard the interest of its key stakeholders that collectively ensure the viability of the organisation. The Bank’s
Business Continuity Management (BCM) Programme is based on good business continuity practices and internationally recognised standards.
The Bank has on-going and actively managed BCM programmes, which include effective crisis management to deal with real crisis. It also ensure
that processes are in place for regular monitoring of liquidity crisis early warning signs ad triggers that prompt the activation and implementation
of the contingency funding plan which based on the worst case scenario assumption indicated in Liquidity stress test. The BCP and Disaster Recovery
is subject to regular testing / exercising to ensure their efficacy, reliability and functionality. Simulation exercise and drills are conducted to
familiarise and equip staff with the skills and techniques requirement to identify, assess, respond and cope with a serious situation.
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Balance Sheet
As At 31 December 2018

2018

2017

Note

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

ASSETS
Cash on hand
Balances with the Central Bank
4
Balances and placements with other banks and financial institutions
5
Loans and advances to customers
6
Other assets
7
Deferred tax assets
21(a)
Intangible assets
8
Property and equipment
9

9,190,062
223,095,281
90,743,190
418,530,200
4,145,692
1,121,261
1,557,782
2,026,794

36,925,669
896,396,839
364,606,137
1,681,654,344
16,657,390
4,505,227
6,259,168
8,143,658

7,257,167
232,939,178
68,646,398
392,920,585
3,208,715
773,896
666,880
2,826,508

29,297,183
940,375,462
277,125,509
1,586,220,402
12,953,582
3,124,218
2,692,195
11,410,613

TOTAL ASSETS

750,410,262

3,015,148,432

709,239,327

2,863,199,164

51,743,067
580,058,895
393,202
1,408,590
10,911,093

207,903,643
2,330,676,640
1,579,886
5,659,715
43,840,771

129,923,827
470,147,629
275,770
1,930,164
9,929,659

524,502,490
1,897,985,978
1,113,283
7,792,072
40,086,033

644,514,847

2,589,660,655

612,207,049

2,471,479,856

75,000,000
30,895,415

301,350,000
124,137,777

71,000,000
26,032,278

286,627,000
105,092,308

TOTAL EQUITY

105,895,415

425,487,777

97,032,278

391,719,308

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

750,410,262

3,015,148,432

709,239,327

2,863,199,164

LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Deposits from banks and other financial institutions
Deposits from customers
Provision for off balance sheet commitments
Current income tax liabilities
Other liabilities

10
11
24(a)
21(b)
12

TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Share capital
Retained earnings

13

The accompanying notes on page 92 to 132 form an integral part of these financial statements.
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2018
Note
Interest income
Interest expense

14
15

Net interest income
Fee and commission income
Fee and commission expense

16

Net fee and commission income
Other operating income

US$

2017
KHR’ 000

US$

KHR’ 000

36,336,369
(16,740,478)

145,999,531
(67,263,241)

34,916,894
(16,578,101)

140,959,501
(66,925,794)

19,595,891

78,736,290

18,338,793

74,033,707

3,716,314
(9,303)

14,932,150
(37,379)

3,350,546
(8,511)

13,526,154
(34,359)

3,707,011

14,894,771

3,342,035

13,491,795

197,033

791,679

248,503

1,003,207

Total operating income
Personnel expenses
Depreciation and amortisation charges
Administrative and operating expenses

17
18
19

23,499,935
(3,847,928)
(988,770)
(3,726,164)

94,422,740
(15,460,975)
(3,972,878)
(14,971,727)

21,929,331
(3,684,445)
(1,014,306)
(3,013,355)

88,528,709
(14,874,105)
(4,094,753)
(12,164,915)

Profit before provision
Provision for impairment losses on loans, advances and financing

20

14,937,073
(8,495,029)

60,017,160
(34,133,027)

14,217,225
(3,472,616)

57,394,936
(14,018,949)

21(c)

6,442,044
(1,578,907)

25,884,133
(6,344,048)

10,744,609
(2,159,000)

43,375,987
(8,715,883)

Net profit for the year

4,863,137

19,540,085

8,585,609

34,660,104

Attributable to
The parent of the Bank

4,863,137

19,540,085

8,585,609

34,660,104

Profit before income tax
Income tax expense

The accompanying notes on page 92 to 132 form an integral part of these financial statements.
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Attributable to the parent of the Bank
Share
capital
US$

Retained
earnings
US$

Total
US$

Balance as at 01 January 2017
Additional paid up capital
Profit for the year

67,000,000
4,000,000
-

17,446,669
8,585,609

84,446,669
4,000,000
8,585,609

Balance as at 31 December 2017

71,000,000

26,032,278

97,032,278

286,627,000

105,092,308

391,719,308

Balance as at 01 January 2018
Additional paid up capital
Profit for the year

71,000,000
4,000,000
-

26,032,278
4,863,137

97,032,278
4,000,000
4,863,137

Balance as at 31 December 2018

75,000,000

30,895,415

105,895,415

301,350,000

124,137,777

425,487,777

In KHR’ 000 equivalent

In KHR’ 000 equivalent

The accompanying notes on page 92 to 132 form an integral part of these financial statements.
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2018
Note
Cash flows from operating activities
Cash generated from operations
Interest received
Interest paid
Income tax paid

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

(17,463,413)
36,042,405
(17,647,870)
(2,447,846)

(70,167,989)
144,818,383
(70,909,142)
(9,835,445)

(1,516,724)

(6,094,193)

(400,000)
(617,117)
(496,965)
-

(1,607,200)
(2,479,576)
(1,996,805)
-

(400,000)
(489,616)
(771,304)
8,009

(1,614,800)
(1,976,580)
(3,113,754)
32,333

(1,514,082)

(6,083,581)

(1,652,911)

(6,672,801)

Cash flows from financing activities
Proceeds from additional paid up capital

4,000,000

16,072,000

4,000,000

16,148,000

Net cash generated from financing activities

4,000,000

16,072,000

4,000,000

16,148,000

22

21(b)

Net cash (used in)/generated from operating activities
Cash flows from investing activities
Capital guarantee with the Central Bank
Purchases of intangible assets
Purchases of property and equipment
Proceeds from disposals of property and equipment

8
9

Net cash used in investing activities

Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Currency translation differences
Cash and cash equivalents at end of the year

23

91

72,490,699
140,968,164
(57,988,409)
(7,974,044)

36,536,143

147,496,410

969,194

3,894,226

38,883,232

156,971,609

204,329,163

824,876,832

165,445,931

667,905,223

-

(3,882,260)

-

-

205,298,357

824,888,798

204,329,163

824,876,832

The accompanying notes on page 92 to 132 form an integral part of these financial statements.
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Notes to the Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2018

1.

BACKGROUND INFORMATION
RHB Indochina Bank Limited (“the Bank”), established on 09 July 2008, was registered with the Ministry of Commerce with the
registration number of 00001812 and was granted a banking license by the National Bank of Cambodia (“NBC” or “the Central Bank”)
on 03 October 2008. The Bank is a wholly owned subsidiary of RHB Bank Berhad, a public limited liability company incorporated in
Malaysia, and the ultimate holding company is RHB Banking Group pursuant to the Group Corporate Structure effective from 13 June 2016.
The Bank is principally engaged in a broad range of commercial banking activities in Cambodia.
The registered head office of the Bank is located at No. 263, Preah Ang Duong Street, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia. The
Bank also has twelve branches in Phnom Penh and provinces. The Phnom Penh branches are located in Phnom Penh Main Branch,
City Mall Olympic, Stoeung Meanchey, Kbal Thnal, Pet Lok Song, Toul Kork, Mao Tse Tung and Boeung Keng Kang and provincial
branches in Battambang, Kampong Cham, Siem Reap and Preah Sihanouk.
The financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on 15 February 2019.

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The significant accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are set out below. These policies have been
consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

2.1

Basis of preparation
The financial statements of the Bank have been prepared using the historical cost convention, in accordance with the
Cambodian Accounting Standards (“CAS”) and guidelines of the National Bank of Cambodia. In applying CAS, the Bank also
apply CFRS 7: Financial Instruments: Disclosures.
The accounting principles applied may differ from generally accepted accounting principles adopted in other countries and
jurisdictions. The accompanying financial statements are therefore not intended to present the financial position and results
of operations and cash flows in accordance with jurisdictions other than Cambodia. Consequently, these financial statements
are addressed to only those who are informed about Cambodian accounting principles, procedures and practices.
The preparation of financial statements in accordance with the CAS and guidelines of the National Bank of Cambodia
requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of
contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses
during the reporting year. Although these estimates are based on management’s best knowledge of current events and
actions, actual results ultimately may differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgement or
complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3 to
the financial statements.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
2.2

New financial reporting framework
On 28 August 2009, the National Accounting Council of the Ministry of Economy and Finance (“the National Accounting
Council”) announced the adoption of Cambodian International Financial Reporting Standards (“CIFRS”) which are based on
all standards published by the International Accounting Standard Board (“IASB”), including the related interpretations and
amendments. Public accountable entities are required to prepare their financial statements in accordance with CIFRS for
accounting year beginning on or after 01 January 2012.
Circular No. 058 MoEF.NAC dated 24 March 2016 issued by the National Accounting Council of the Ministry of Economy and
Finance allowed banks and financial institutions to delay adoption of CIFRS until years beginning on or after 1 January 2019.
Circular No. 004 MoEF.NAC dated 3 January 2019 issued by the National Accounting Council regarding to the adoption of
CIFRS for banks and financial institution by 1 January 2019. The Circular defined the definition of public accountable entity
and non-public accountable entity. Any public accountable entities are required to adopt CIFRS, and non-public accountable
entities are required to adopt either CIFRS or CIFRS for Small and Medium-sized Entities (“CIFRS for SMEs”).
The Bank is public accountable entity, so it is required to adopt CIFRS on 1 January 2019.
CAS, the current accounting standard used, is different to CIFRS in many areas. Hence, the adoption of CIFRS will have some
impacts on the financial statements of the Bank. The Bank is assessing the impact from adoption of CIFRS.

2.3

Foreign currencies translation
(i)

Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of the Bank are measured using the currency of the primary economic
environment in which the Bank operates (“the functional currency”). The United States Dollar (“US$”) reflects the
economic substance of underlying events and circumstances of the Bank. The financial statements are therefore
presented in US$, which is the Bank’s functional and presentation currency.

(ii)

Transactions and balances
Transactions in currencies other than US$ are translated into US$ at the exchange rates prevailing at the transaction
dates. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation
of monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US$ at the year end exchange rates, are
recognised in the income statement.

(iii)

Presentation in Khmer Riel
For the sole regulatory purpose of complying with Prakas No. B7-07-164 dated 13 December 2007 of the Central
Bank, a translation into Khmer Riel (“KHR”) is provided for the Balance sheet, Income statement, Statement of
changes in equity, Cash flow statement and notes to the financial statements as at and for the year ended 31
December 2018 using the official exchange rate published by the Central Bank as at the reporting date, which was
US$1 equal to KHR 4,018 (31 December 2017: US$1 equal to KHR 4,037). Such translated amounts are unaudited
and should not be construed as representations that the US$ amounts represent, or have been or could be,
converted into Khmer Riel at that or any other rate.

page.

93

Notes to the Financial Statements

Financial Report 2018

Notes to the Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2018

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
2.4

Cash and cash equivalents
For the purpose of the cash flow statement, cash and cash equivalents comprise balances with original maturity of three
months or less from the date of acquisition, including cash on hand, the non-restricted balance with the Central Bank and
balances and placements with other banks and financial institutions.

2.5

Loans and advances to customers
All loans and advances to customers are stated on the balance sheet at outstanding principal, less any amounts written off
and provision for loan losses.
Loans and advances are written off when there are no realistic prospects of recovery. Recoveries of loans and advances
previously written off or provided for are recognised in the income statement.

2.6

Provision for financial facilities
The Bank followed the mandatory financial facilities classification and provisioning as required by the Central Bank’s Prakas
No.B7-017-344 dated 1 December 2017 and Circular No. B7-018-001 Sor Ror Chor Nor dated 16 February 2018 on credit
risk classification and provision on impairment for banks and financial institutions. Loans and advances, other financial
products and off balance sheet financial commitments are classified into five classifications and the minimum regulatory
provision is made depending on the classification concerned, regardless of the assets (except cash) pledged as collateral,
unless other information is available to indicate worsening.
Provision for loans and advances are presented as reduction from loans and advances.
Provision for balances and placements with other banks and financial institutions are presented as reduction from balances
and placements with other banks and financial institutions.
The table below shows the classification and the minimum regulatory provision requirements:
Facility classification
Short term
General provision:
Normal
Specific provision:
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss
Long term
General provision:
Normal
Specific provision:
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss

Number of days past due

Less than 15 days
15
31
61
91

days
days
days
days

– 30 days
– 60 days
– 90 days
or more

Less than 30 days
30 days – 89 days
90 days – 179 days
180 days – 359 days
360 days or more

Provision

1%
3%
20%
50%
100%

1%
3%
20%
50%
100%
page.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
2.7

Other credit related commitments
In the normal course of business, the Bank enter into other credit related commitments including loan commitments, letters
of credit and guarantees. The accounting policy and minimum regulatory provision followed the Central Bank’s Prakas No.
B7-017-344 and Circular No. B7-018-001 Sor Ror Chor Nor in Note 2.6 above when they become impaired.

2.8

Intangible assets
Intangible assets, which comprise acquired computer software licenses and related costs, are stated at cost less accumulated
amortisation and impairment loss.
Acquired computer software licenses are capitalised on the basis of the cost incurred to acquire the specific software and
bring it to use. These costs are amortised over five years using the straight-line method. Costs associated with maintaining
computer software are recognised as expenses when incurred.

2.9

Property and equipment
Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss. Historical cost includes
expenditure that is directly attributable to the acquisition of the assets.
Subsequent expenditure relating to an item of property and equipment are included in the asset’s carrying amount or
recognised as an asset, as appropriate, only when it is probable that the future economic benefits associated with the item
will flow to the Bank and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to
the income statement during the year in which they are incurred.
Depreciation of property and equipment is charged to the income statement on a straight-line basis over the estimated
useful lives of the individual assets. The estimated useful lives are as follows:
Useful life
Years
Leasehold improvements
Office equipment
Furniture, fixtures and fittings
Computer equipment
Motor vehicles

Shorter of its economic life and contractual lease term
5
5
3 – 5
5

An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying amount is greater
than its estimated recoverable amount.
Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised in
the income statement.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
2.10

Impairment of non-financial assets
Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation and are tested annually for impairment. Assets that
are subject to amortisation or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances
indicate that the carrying amount may not be recoverable. Impairment loss is recognised for the amount by which the asset’s
carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs to
sell and its value in use.
Any impairment loss is charged to the income statement in the year in which it arises. Reversal of an impairment loss is
recognised in the income statement to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount
that would have been determined, net of depreciation and amortisation, had no impairment loss been recognised.

2.11

Interest income and expense
Interest earned on loans and advances to customers, balances with the Central Bank and balances and placements with other
banks and financial institutions is recognised on an accrual basis, except where serious doubt exists as to the collectability,
in which case, interest is suspended until it is realised on a cash basis. The policy on the suspension of interest is in
conformity with the Central Bank’s guidelines on the suspension of interest on non-performing loans and provision for loan
losses.
Interest expense on deposits from banks, other financial institutions and customers is recognised on an accrual basis.

2.12

Fee and commission income
Fees and commissions are generally recognised on an accrual basis when the service is provided. Loan processing fees are
recognised as income when loan is disbursed.

2.13

Operating leases
Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as
operating leases. Payments made under operating leases are charged to the income statement on a straight-line basis over
the period of the lease.

2.14

Provisions
Provisions are recognised when the Bank has a present legal or constructive obligation as a result of past events, when it
is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount can be reliably estimated.
When there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined
by considering the class of obligations as a whole.
Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a
pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the
obligation. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
2.15

Employee benefits
i)

Short-term employee benefits
Short-term employee benefits are accrued in the year in which the associated services are rendered by the
employees of the Bank.

ii)

Other long term employment benefits - seniority payments
The amended labour law dated 24 June 2018 and the ministerial Prakas No. 443 MLVT/Br.k dated 21 September
2018 introduced seniority payments obligations from 1 January 2019 and the payments are to be made every six
month on 30 June and 31 December for unspecified duration employment contract (UDC). It also requires to back
pay seniority payments up to 31 December 2018 for staff who had worked for the Bank before 31 December 2018
and still continue working with the Bank. The past seniority payments depends on each staff past services and shall
not exceed six months of average gross salaries.
The past seniority liability was recognised at the present value of defined obligation at the reporting period using
the project credit method to better estimate the ultimate cost to the Bank that employees have earned in return
for their service in the current and prior period. That obligations arises as employees render the services that the
Bank expected to pay in the future reporting periods. The present value of the past seniority payment is determined
by discounting the estimate future payments.

2.16

Deferred and income taxes
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax law enacted or substantively enacted at the reporting
date in Cambodia where the Bank operates and generates taxable income.
Deferred tax is provided using the liability method, providing for temporary differences between the carrying amounts of
assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured
at the tax rates expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on laws that have been enacted
or substantively enacted by the reporting date. Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable
right to offset current tax liabilities and assets and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the
same taxable entity.
A deferred tax asset is recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against
which temporary difference can be utilised. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the
extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.

2.17

Related-party transactions
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or can exercise significant influence
over the other party in making financial and operating decisions.
In accordance with the Law on Banking and Financial Institutions, related parties are defined as parties who hold, directly
or indirectly, at least 10% of the capital or voting rights and include any individual who participates in the administration,
direction, management or internal controls of the Bank.

page.

97

Financial Report 2018

Notes to the Financial Statements

Notes to the Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2018

3.

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS
Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations
of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. The Bank makes estimates and judgements concerning
the future. The results of accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and
judgements that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the
next financial year are discussed below.
(a)

Impairment losses on financial facilities
The Bank follow the mandatory financial facilities classification and provisioning as required by the Central Bank’s Prakas
No.B7-017-344 dated 1 December 2017 and Circular No. B7-018-001 Sor Ror Chor Nor dated 16 February 2018 on credit
risk classification and provision on impairment for banks and financial institutions. Loans and advances, other financial
products and off balance sheet financial commitments are classified into five classifications and the minimum regulatory
provision is made depending on the classification concerned, regardless of the assets (except cash) pledged as collateral.
The Directors believe that the loan aging (by past due days) as a basis to determine the loan classification is appropriate
to determine the adequacy of its impairment losses on financial facilities so as to follow this Prakas.

(b)

Taxes
Taxes are calculated on the basis of current interpretation of the tax regulations enacted as at reporting date. The
management periodically evaluates position taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation
is subjected to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to
the tax authorities.
However, these regulations are subject to periodic variation and the ultimate determination of tax liabilities will be made
following inspection by the tax authorities. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts
initially recorded, such differences will impact the taxes liabilities and balances in the period in which the determination is
made.

(c)

Other long term employee benefits - seniority payment
The present value of the seniority payment obligations depends on a number of factors that are determined on a basis using
a number of assumptions. The assumptions used in determining the ultimate cost for seniority payment include the staff
turnover and discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of seniority payment
obligations.
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4.

BALANCES WITH THE CENTRAL BANK
2018

Current accounts
Clearing accounts
Reserve requirement (a)
Statutory deposit (b)
Negotiable certificate of deposits (c)

(a)

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

95,597,285
2,328,574
72,397,894
7,500,000
45,271,528

384,109,891
9,356,210
290,894,738
30,135,000
181,901,000

121,611,232
1,450,644
64,413,580
7,100,000
38,363,722

490,944,544
5,856,250
260,037,622
28,662,700
154,874,346

223,095,281

896,396,839

232,939,178

940,375,462

Reserve requirement
The reserve requirement represents the minimum reserve which is calculated at 8% (2017: 8%) and 12.50% (2017: 12.50%)
of customers’ deposits and borrowing in Khmer Riel (“KHR”) and other currencies respectively. The additional 4.50% (2017:
4.50%) of reserve requirement on customers’ deposits and borrowing in currencies other than KHR is interest bearing while
the remaining 8% of the reserve requirement in KHR and other currencies bear no interest.

(b)

Statutory deposit
Pursuant to Prakas No. B7-01-136 on Bank’s Capital Guarantee dated 15 October 2001 issued by the Central Bank; banking
and financial institutions are required to maintain 10% of its registered capital as a statutory deposit with the Central Bank.
The deposit, which is not available for use in the Bank’s day-to-day operations, is refundable should the Bank voluntarily
cease its operations in Cambodia.

(c)

Negotiable certificate of deposits (NCDs)
NCDs are tradable instruments between the banks and financial institutions. NCDs denominated in KHR and US$ can have
maturity between seven days and one year. NCDs can be used for Repurchase Agreement in inter-bank markets and pledged
as collateral for settlement clearing facility with the Central Bank.
The Bank’s NCDs amounting to US$9,748,880 (2017: US$13,409,515) was pledged as collaterals on overdraft for settlement
clearing facility with the Central Bank. As at 31 December 2018, the Bank has yet utilised the overdraft facility. The maturity
of NCDs are within one year.

(d)

Interest rates
The current and clearing accounts are non-interest bearing. Annual interest rate for statutory deposit, reserve requirement
and negotiable certificate of deposits are as follows:
2018
Statutory deposit
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0.46%

2017
0.32%

Reserve requirement (1/3 is interest bearing)

0.77% - 1.04% 0.38% - 0.61%

Negotiable certificate of deposits

0.70% - 1.00% 0.85% - 1.50%
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5.

BALANCES AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS
2018

Current accounts (non-interest bearing)
Term deposits (*)
Less: Provision

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

24,659,788
67,000,000

99,083,028
269,206,000

4,646,398
64,000,000

18,757,509
258,368,000

(3,682,891)

-

-

364,606,137

68,646,398

277,125,509

(916,598)
90,743,190

(*) All term deposit accounts have maturity within one year and earn interest at the following annual rates:
2018
Term deposits

6.

2017

1.00% - 4.20% 2.30% - 5.20%

LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS
(a)

By type
2018

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

Term loans
Housing loans
Overdrafts
Staff housing loans
Trust receipts
Staff vehicle loans
Vehicle loans

313,528,804
51,949,581
69,079,423
3,970,210
999,965
172,851
-

1,259,758,734
208,733,416
277,561,122
15,952,304
4,017,859
694,515
-

288,921,832
42,202,474
70,495,543
3,824,279
999,585
182,808
3,699

1,166,377,435
170,371,387
284,590,507
15,438,614
4,035,325
737,996
14,933

Gross loans and advances to customers

439,700,834

1,766,717,950

406,630,220

1,641,566,197

Provision for loan losses:
Specific

(17,038,841)

(68,462,063)

(9,834,986)

(39,703,838)

General

(4,131,793)

(16,601,543)

(3,874,649)

(15,641,957)

(21,170,634)

(85,063,606)

(13,709,635)

(55,345,795)

Net loans and advances to customers

418,530,200

1,681,654,344

392,920,585

1,586,220,402
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6.

LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS (CONTINUED)
(b)

Provision for loan and advances
2018

(c)

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

At beginning of the year
Provision for the year
Currency translation differences

13,709,635
7,460,999
-

55,345,795
29,978,294
(260,483)

10,512,789
3,196,846
-

42,440,129
12,905,666
-

At end of the year

21,170,634

85,063,606

13,709,635

55,345,795

By maturity
2018

Not later than 1 year
Later than 1 year but not later than 5 years
Later than 5 years but not later than 10 years
Later than 10 years

(d)

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

71,757,336
83,002,017
227,552,994
57,388,487

288,320,976
333,502,104
914,307,930
230,586,940

72,005,454
66,154,573
224,523,098
43,947,095

290,686,017
267,066,011
906,399,747
177,414,422

439,700,834

1,766,717,950

406,630,220

1,641,566,197

By performance
2018

Normal loans
Secured
Unsecured
Special mention loans
Secured
Substandard loans
Secured
Doubtful loans
Secured
Loss loans
Secured

page.

101

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

413,161,348
18,295

1,660,082,294
73,510

387,446,382
18,502

1,564,121,044
74,693

5,052,617

20,301,415

2,820,371

11,385,838

3,426,716

13,768,545

7,348,706

29,666,724

3,679,878

14,785,750

1,431,250

5,777,956

14,361,980

57,706,436

7,565,009

30,539,942

439,700,834

1,766,717,950

406,630,220

1,641,566,197
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6.

LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS (CONTINUED)
(e)

By exposure
2018

Large exposure
Non-large exposure

(f)

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

45,978,789
393,722,045

184,742,776
1,581,975,174

48,879,176
357,751,044

197,325,233
1,444,240,964

439,700,834

1,766,717,950

406,630,220

1,641,566,197

By related parties
2018

Related parties (Note 25(c))
Non related parties

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

420,903
439,279,931

1,691,188
1,765,026,762

406,630,220

1,641,566,197

439,700,834

1,766,717,950

406,630,220

1,641,566,197

(g)

Interest rates

		

Loans and advances to customers bear interest at the following annual rates:
2018

2017

Term loan

8.00% - 12.00% 8.00% - 13.00%

Overdraft

7.00% - 12.00% 7.00% - 13.00%
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7.

OTHER ASSETS
2018
US$
Gross interest receivable
Less: interest in suspense
Net interest receivable
Claim receivable
Deposits
Prepayments
Supplies
Due from related parties (Note 25 (b))
Others

2017
KHR’ 000

US$

KHR’ 000

13,931,968
(11,766,937)

55,978,647
(47,279,553)

7,493,584
(5,622,517)

30,251,599
(22,698,101)

2,165,031
911,484
398,926
402,009
107,029
68,554
92,659

8,699,094
3,662,343
1,602,885
1,615,272
430,043
275,450
372,303

1,871,067
394,324
392,276
205,404
105,584
64,017
176,043

7,553,498
1,591,886
1,583,618
829,216
426,243
258,437
710,684

4,145,692

16,657,390

3,208,715

12,953,582

All of other assets are expected to be recovered within one year from balance sheet date, except for refundable deposits of US$353,632
(2017: US$380,321) related to office rental and ATM location rental.
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8.

INTANGIBLE ASSETS
Details of intangible assets, which comprise computer software licenses, are as follows:
Computer
software
US$

Work in
progress
US$

Total
US$

1,735,110
617,117
548,099

548,099
(548,099)

1,735,110
617,117
548,099
-

As at 31 December 2018
Accumulated amortisation
As at 01 January 2018
Amortisation charge

2,900,326

-

2,900,326

1,068,230
274,314

-

1,068,230
274,314

As at 31 December 2018

1,342,544

-

1,342,544

Net book value

1,557,782

-

1,557,782

In KHR’ 000 equivalent

6,259,168

-

6,259,168

Cost
As at 01 January 2017

1,245,494

-

1,245,494

489,616

-

489,616

As at 31 December 2017
Accumulated amortisation
As at 01 January 2017
Amortisation charge
As at 31 December 2017
Net book value

1,735,110

-

1,735,110

950,186
118,044
1,068,230
666,880

-

950,186
118,044
1,068,230
666,880

In KHR’ 000 equivalent

2,692,195

-

2,692,195

Cost
As at 01 January 2018
Additions
Reclassification from property and equipment
Transfer

Additions

page.

104

RHB INDOCHINA BANK

Notes to the Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2018

9.

PROPERTY AND EQUIPMENT
Details of property and equipment are as follows:

Leasehold
improvements
US$

Motor
vehicles
US$

Work in
progress
US$

Total
US$

3,417,291
(151,480)
-

2,349,830
121,588
-

523,772
-

1,323,509
41,248
-

596,221
142,500
-

548,099
191,629
(548,099)

8,758,722
496,965
(151,480)
(548,099)

As at 31 December 2018

3,265,811

2,471,418

523,772

1,364,757

738,721

191,629

8,556,108

Accumulated depreciation
As at 01 January 2018
Depreciation charge

2,159,432
332,459

1,810,320
201,001

347,458
19,120

1,219,685
85,011

395,319
76,865

-

5,932,214
714,456

Written off

(117,356)

-

-

-

-

-

(117,356)

As at 31 December 2018

2,374,535

2,011,321

366,578

1,304,696

472,184

-

6,529,314

891,276

460,097

157,194

60,061

266,537

191,629

2,026,794

3,581,147

1,848,670

631,605

241,325

1,070,946

769,965

8,143,658

Furniture,
fixtures
Office
equipment and fittings
US$
US$

Computer
equipment
US$

Motor
vehicles
US$

Work in
progress
US$

Total
US$

In KHR’ 000 equivalent

Leasehold
improvements
US$
Cost
As at 01 January 2017
Additions
Disposals

3,373,667
45,283
(1,659)

2,238,015
111,815
-

520,992
2,780
-

1,313,873
9,636
-

548,060
53,691
(5,530)

548,099
-

7,994,607
771,304
(7,189)

As at 31 December 2017

3,417,291

2,349,830

523,772

1,323,509

596,221

548,099

8,758,722

Accumulated depreciation
As at 01 January 2017
Depreciation charge

1,816,989
342,443

1,588,275
222,045

277,614
69,844

1,055,231
164,454

301,481
97,476

-

5,039,590
896,262

-

-

-

-

(3,638)

-

(3,638)

As at 31 December 2017

2,159,432

1,810,320

347,458

1,219,685

395,319

-

5,932,214

Net book value

1,257,859

539,510

176,314

103,824

200,902

548,099

2,826,508

In KHR’ 000 equivalent

5,077,977

2,178,002

711,780

419,137

811,041

2,212,676

11,410,613

Disposals
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Computer
equipment
US$

Cost
As at 01 January 2018
Additions
Written off
Reclassification to intangible assets

Net book value
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10.

DEPOSITS FROM BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS
2018

Current accounts
Savings accounts
Term deposits

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

14,666,003
777,064
36,300,000

58,928,000
3,122,243
145,853,400

9,679,448
1,244,379
119,000,000

39,075,932
5,023,558
480,403,000

51,743,067

207,903,643

129,923,827

524,502,490

All deposits have maturity within one year.
Deposits from banks and other financial institutions bear annual interest rates at the following rates; depending on the terms and
currencies.
2018

2017

Current accounts

0.00% - 2.28%

2.10%

Savings accounts

0.50%

1.00%

1.00% - 4.75%

1.30% - 2.75%

Term deposits

11.

DEPOSITS FROM CUSTOMERS
2018

Current accounts
Savings accounts
Term deposits

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

247,400,388
59,629,892
273,028,615

994,054,759
239,592,906
1,097,028,975

180,370,858
48,863,094
240,913,677

728,157,154
197,260,310
972,568,514

580,058,895

2,330,676,640

470,147,629

1,897,985,978

All deposits have maturity within one year, except the amount of US$1,966,140 (2017: US$1,212,191) with maturity of more than one
year.
Deposits from customers bear annual interest rates at the following rates; depending on the terms and currencies.
2018

2017

Current accounts

0.00% - 1.43% 0.00% - 2.08%

Savings accounts

0.50% - 1.25% 1.00% - 1.25%

Term deposits

1.50% - 6.50% 2.00% - 6.50%
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12.

OTHER LIABILITIES
2018

Interest payable
Cheques for collection
Accrued bonuses
Account payable
Withholding tax payable
Accrued seniority expenses
Salary tax payable
Others (*)

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

5,688,322
2,328,574
901,855
598,137
133,162
119,962
19,970
1,121,111

22,855,678
9,356,210
3,623,653
2,403,314
535,045
482,007
80,239
4,504,625

6,595,714
1,450,644
891,000
257,701
112,028
18,464
604,108

26,626,897
5,856,250
3,596,967
1,040,339
452,257
74,539
2,438,784

10,911,093

43,840,771

9,929,659

40,086,033

(*) Included in others, the amount of US$1,052,052 (2017: US$440,544) represents the overseas inwards to be credited to specific
customer deposit accounts.
All of the above liabilities are expected to be settled within one year after balance sheet date.

13.

SHARE CAPITAL
2018
Shares (‘000)

2017
US$

KHR’ 000

Shares (‘000)

US$

KHR’ 000

Opening balance
Capital contribution
Currency translation differences

71,000
4,000
-

71,000,000
4,000,000
-

286,627,000
16,072,000
(1,349,000)

67,000
4,000
-

67,000,000
4,000,000
-

270,479,000
16,148,000
-

Closing balance

75,000

75,000,000

301,350,000

71,000

71,000,000

286,627,000

During the year, the shareholder authorised and issued additional share capital of US$4 million (4 million shares) with a par value of
US$1 each. This additional share capital has been paid during the year. The Central Bank approved this additional paid-up capital on
19 January 2018. Ministry of Commerce approved the revised Memorandum of Article and Association on 21 March 2018.

14.

INTEREST INCOME
2018

Interest income from:
Loans and advances to customers
Balances with the Central Bank
Balances and placements with other banks and financial
institutions
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2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

34,096,484
508,507

136,999,673
2,043,181

32,529,668
309,000

131,322,270
1,247,433

1,731,378

6,956,677

2,078,226

8,389,798

36,336,369

145,999,531

34,916,894

140,959,501
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15.

INTEREST EXPENSE
2018

Interest expense on:
Term deposits
Savings accounts
Current accounts

16.

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

13,321,855
464,039
2,954,584

53,527,213
1,864,509
11,871,519

14,529,779
483,844
1,564,478

58,656,718
1,953,278
6,315,798

16,740,478

67,263,241

16,578,101

66,925,794

FEE AND COMMISSION INCOME
2018

Loan processing fees
Commission fee
Early loan redemption fees
Loan commitment fees
Others

17.

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

1,116,923
1,015,556
781,761
247,746
554,328

4,487,797
4,080,504
3,141,116
995,443
2,227,290

1,423,954
338,914
979,966
220,869
386,843

5,748,502
1,368,196
3,956,123
891,648
1,561,685

3,716,314

14,932,150

3,350,546

13,526,154

PERSONNEL EXPENSES
2018

Salaries and wages
Bonuses and incentives
Seniority expenses
Other short-term benefits

18.

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

2,803,321
481,018
119,962
443,627

11,263,744
1,932,730
482,007
1,782,494

2,599,060
647,060
438,325

10,492,406
2,612,181
1,769,518

3,847,928

15,460,975

3,684,445

14,874,105

DEPRECIATION AND AMORTISATION CHARGES
2018

Depreciation (Note 9)
Amortisation (Note 8)

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

714,456
274,314

2,870,684
1,102,194

896,262
118,044

3,618,209
476,544

988,770

3,972,878

1,014,306

4,094,753
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19.

ADMINISTRATIVE AND OPERATING EXPENSES
2018

Office rental
Repairs and maintenance
Publication, marketing and promotion
Bank charges
Security
License fees
Utilities
Patent and other taxes
Insurance
Telecommunication
Stationeries and printing
Motor vehicle and running costs
Business development
Professional and other related costs
Board of Directors’ fees
Supplies
Materials for banking activities
Other expenses (*)

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

693,245
497,040
404,881
284,133
259,031
256,020
213,337
174,032
162,706
113,207
103,140
95,454
94,899
52,466
42,521
23,730
7,186
249,136

2,785,458
1,997,107
1,626,812
1,141,646
1,040,787
1,028,688
857,188
699,261
653,753
454,866
414,417
383,534
381,304
210,808
170,849
95,347
28,873
1,001,029

646,308
365,656
278,478
65,747
252,563
269,018
216,500
168,908
153,295
95,661
82,654
100,491
92,142
48,465
56,362
21,877
6,564
92,666

2,609,145
1,476,153
1,124,216
265,421
1,019,597
1,086,026
874,011
681,882
618,852
386,183
333,674
405,682
371,977
195,653
227,533
88,317
26,499
374,094

3,726,164

14,971,727

3,013,355

12,164,915

(*) In 2018, the amount included fines and penalties paid to a regulator amounting to US$124,409 (KHR500,000,000).

20.

PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSS ON LOANS, ADVANCES AND FINANCING
2018

Provision for loan losses (Note 6(b))
Provision for balances and placements with other banks and
financial institutions (Note 5)
Provision for off balance sheet commitments (Note 24(a))
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2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

7,460,999

29,978,294

3,196,846

12,905,666

916,598
117,432

3,682,891
471,842

275,770

1,113,283

8,495,029

34,133,027

3,472,616

14,018,949
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21.

TAXATION
(a)

Deferred tax assets

		

The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as follow:
2018

		

2017

US$

KHR’ 000

Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

1,121,261
-

4,505,227
-

794,476
(20,580)

3,207,299
(83,081)

Deferred tax assets - net

1,121,261

4,505,227

773,896

3,124,218

KHR’ 000

The movement of net deferred tax assets is as follow:
2018

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

773,896
347,365
-

3,124,218
1,395,712
(14,703)

637,890
136,006
-

2,575,162
549,056
-

1,121,261

4,505,227

773,896

3,124,218

Provision for
financial
facilities
US$

Accelerated
depreciation
and
amortisation
US$

Total
US$

At 01 January 2017
Charged to the income statement

716,595
77,881

-

716,595
77,881

At 31 December 2017

794,476

-

794,476

3,207,299

-

3,207,299

794,476
324,158

2,627

794,476
326,785

At 31 December 2018

1,118,634

2,627

1,121,261

In KHR’ 000 equivalent

4,494,671

10,556

4,505,227

Balance at beginning of the year
Charge to the income statement
Currency translation differences
Balance at end of the year

		
		

US$

Deferred tax assets:

In KHR’ 000 equivalent
At 01 January 2018
Charged to the income statement
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21.

TAXATION (CONTINUED)
(a)

Deferred tax assets (countinued)

		

Deferred tax liabilities:
Accelerated
depreciation
and
amortisation

(b)
		

At 01 January 2017
Charged to the income statement

(78,705)
58,125

At 31 December 2017

(20,580)

In KHR’ 000 equivalent
At 01 January 2018
Charged to the income statement

(83,081)
(20,580)
20,580

At 31 December 2018

-

In KHR’ 000 equivalent

-

Current income tax liabilities
2018
US$
Balance at beginning of the year
Charged during the year
Adjustments for current tax of prior year
Income tax paid
Currency translation differences
Balance at end of the year

(c)
		

111

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

1,930,164
1,810,664
115,608
(2,447,846)
-

7,792,072
7,275,247
464,513
(9,835,445)
(36,672)

1,610,398
2,278,188
16,818
(1,975,240)
-

6,501,177
9,197,045
67,894
(7,974,044)
-

1,408,590

5,659,715

1,930,164

7,792,072

Income tax expense
2018
US$

page.

2017

2017
KHR’ 000

US$

KHR’ 000

Current tax:
Current tax for the year
Adjustments for current tax of prior year
Deferred income tax

1,810,664
115,608
(347,365)

7,275,247
464,513
(1,395,712)

2,278,188
16,818
(136,006)

9,197,045
67,894
(549,056)

Income tax expense

1,578,907

6,344,048

2,159,000

8,715,883
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21.

TAXATION (CONTINUED)
(c)

Income tax expense (countinued)

		

Reconciliation between income tax expenses and accounting profit:
2018

		

22.

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

Profit before income tax
Tax calculated at 20%
Tax effects in respect of:
Expenses not deductible for tax purposes
Income not subject to tax
Adjustments for current tax of prior year

6,442,044
1,288,409

25,884,133
5,176,827

10,744,609
2,148,922

43,375,987
8,675,198

Income tax expense

1,578,907

234,494
(59,604)
115,608

942,197
(239,489)
464,513
6,344,048

43,406
(50,146)
16,818

175,230
(202,439)
67,894

2,159,000

8,715,883

Under the Cambodian tax regulations, the Bank is subject to 20% Income Tax.

CASH GENERATED FROM OPERATIONS
2018
Note

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

6,442,044

25,884,133

10,744,609

43,375,987

988,770

3,972,878

1,014,306

4,094,753

8,495,029
34,124
(19,595,891)

34,133,027
137,110
(78,736,290)

3,472,616
(4,458)
(18,338,793)

14,018,949
(17,997)
(74,033,707)

(3,635,924)

(14,609,142)

(3,111,720)

(12,562,015)

(17,733,194)

(71,251,973)

(10,060,000)

(40,612,220)

4,000,000

16,072,000

9,000,000

36,333,000

Loans and advances to customers
Other assets

(33,070,614)
(643,013)

(132,877,727)
(2,583,625)

(48,541,758)
(279,744)

(195,963,077)
(1,129,326)

Deposits from banks and other financial institutions

(78,180,760)

(314,130,293) (101,443,657)

(409,528,042)

Deposits from customers

109,911,266

441,623,467

1,888,826

7,589,304

(17,463,413)

(70,167,989)

Profit before income tax
Adjustments for:
Depreciation and amortisation
Provision for impairment loss on loans, advances, and
financings
Loss on asset disposal of property and equipment
Gain on disposals of property and equipment
Net interest income
Operating loss before changes in working capital
Change in working capital:
Balances with the Central Bank
Balances and placements with other banks and financial
institutions

Other liabilities
Cash (used in)/ generated from operations

18
20

172,876,109
(482,654)
17,956,576

697,900,852
(1,948,473)
72,490,699
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23.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
For the purpose of the cash flow statement, the cash and cash equivalents comprise:
2018

Cash on hand
Balances with the Central Bank:
Current accounts
Clearing accounts
Negotiable certificate of deposits
(with maturity of three months or less)
Balances and placements with other banks and financial institutions:
Current accounts
Term deposits (with maturity of three months or less)

24.

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

9,190,062

36,925,669

7,257,167

29,297,183

95,597,285
2,328,574

384,109,891
9,356,210

121,611,232
1,450,644

490,944,544
5,856,250

35,522,648

142,730,000

38,363,722

154,874,346

24,659,788
38,000,000

99,083,028
152,684,000

4,646,398
31,000,000

18,757,509
125,147,000

205,298,357

824,888,798

204,329,163

824,876,832

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
(a)

		

Loan commitments, guarantee and other financial facilities
The Bank had the contractual amounts of the Bank’s off-balance sheet financial instruments that commit it to extend credit
to customers, guarantee and other facilities as follows:
2018

Unused portion of overdraft
Term loans
Other guarantees

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

28,089,159
12,267,496
6,381,002

112,862,241
49,290,799
25,638,866

25,537,115
7,035,667

103,093,333
28,402,988

46,737,657

187,791,906

32,572,782

131,496,321

As at 31 December 2018, the Bank made provision for off balance sheet financial commitments following the Central Bank’s
Prakas No.B7-017-344 and Circular No.B7-018-001 Sor Ror Chor Nor on credit risk classification and provision on impairment
for banks as stated in Note 2.6.
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24.

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (CONTINUED)
(a)

Loan commitments, guarantee and other financial facilities (countinued)

		

Movement of provision for off balance sheet financial commitments:
2018

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

At beginning of the year
Provision for the year
Currency translation differences

275,770
117,432
-

1,113,283
471,842
(5,239)

275,770
-

1,113,283
-

At end of the year

393,202

1,579,886

275,770

1,113,283

(b)

Non-cancellable operating lease commitments

		

The Bank has non-cancellable lease commitments in respect of its leases of premises.

		

The future minimum lease payments under non-cancellable operating leases of the Bank are as follows:
2018

Not later than one year
Later than one year but not later than five years
Later than five years

25.

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

568,622
1,151,525
161,871

2,284,723
4,626,827
650,398

103,288
600,483
1,448,818

416,974
2,424,150
5,848,878

1,882,018

7,561,948

2,152,589

8,690,002

RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES
(a)

Related parties and relationship

		

The related parties of and their relationship with the Bank are as follows:

		

Relationship

Related parties

Parent company
Related parties

RHB Bank Berhad
All entities under the same ultimate parent
company
Key management personnel

All directors of the Bank who make critical decisions in relation to the
strategic direction of the Bank and senior management staff (including
their close family members)
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25.

RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (CONTINUED)
(b)

Due from related parties
2018

Due from related parties
Due from parent company

(c)

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

95,748
116,812

384,715
469,351

31,943
32,074

128,954
129,483

212,560

278,535

64,017

258,437

Loan to related parties
2018

Loan to key management personnel
Interest receivables

Interest income
(d)

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

419,474
1,429

1,685,446
5,742

-

-

420,903

1,691,188

-

-

6,044

24,285

-

-

Due to related parties
2018

Due to parent company
- Term deposits
- Current accounts
- Interest payable

- Interest expense

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

697,018
-

2,800,617
-

28,000,000
615,264
178,323

113,036,000
2,483,821
719,890

697,018

2,800,617

28,793,587

116,239,711

64,844

260,543

2,284,179

9,221,231

2018

Due to a related parties
- Current accounts
- Term deposits
- Interest payable

- Interest expenses
- Referral expenses
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2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

1,225,851
7,693,415
339,733

4,925,469
30,912,141
1,365,047

46,133
28,713,599
399,989

186,239
115,916,799
1,614,756

9,258,999

37,202,657

29,159,721

117,717,794

455,296
1,817

1,829,379
7,300

740,710
12,496

2,990,246
50,446

457,113

1,836,679

753,206

3,040,692
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25.

RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (CONTINUED)
(e)

Key management personnel compensation
2018

Salaries and short-term benefits
(f)

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

1,785,325

7,173,436

1,781,123

7,190,394

Directors’ remuneration
2018

Directors’ fees

26.

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

42,521

170,849

56,362

227,533

FINANCIAL RISK MANAGEMENT
The Bank’s activities expose it to a variety of financial risks, including credit risk, market risk (including foreign exchange risk and
interest rate risk) and liquidity risk as well as operational risk. Taking risk is core to the financial business, and operational risk is an
inevitable consequence of being in business. The Bank does not use derivative financial instruments to manage its risk exposures.
Financial assets are the contractual rights to receive cash or another financial asset from another entity. It is classified as loan and
receivables and comprised of cash on hand, balances with the Central Bank, balances with banks and other financial institutions, loans
to customers and other assets.
Financial liabilities are contractual obligations to deliver cash or another financial asset to another entity. It is classified as other
liabilities and comprised of deposits from banks and other financial institutions, deposits from customers and other liabilities.
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
The financial assets (loan and receivables) and liabilities (other liabilities at amortised costs) held by the Bank are as follows:
2018

Financial assets
Cash on hand
Balances with the Central Bank (*)
Balances and placements with other banks and financial institutions
Loans and advances to customers
Other assets
Financial liabilities
Deposits from banks and other financial institutions
Deposits from customers
Other liabilities

Net financial assets

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

9,190,062
143,197,387
90,743,190
418,530,200
3,535,164

36,925,669
575,367,101
364,606,137
1,681,654,344
14,204,289

7,257,167
161,425,598
68,646,398
392,920,585
2,682,667

29,297,183
651,675,140
277,125,509
1,586,220,402
10,829,926

665,196,003

2,672,757,540

632,932,415

2,555,148,160

51,743,067
580,058,895
9,736,145

207,903,643
2,330,676,640
39,119,830

129,923,827
470,147,629
4,176,650

524,502,490
1,897,985,978
16,861,136

641,538,107

2,577,700,113

604,248,106

2,439,349,604

23,657,896

95,057,427

28,684,309

115,798,556

(*) It excluded the reserve requirement and statutory deposit with the Central Bank.

26.1

Credit risk
Credit risk is the risk of suffering financial loss should any of the Bank’s customers, clients or market counterparties fail to
fulfil their contractual obligations to the Bank. Credit risk arises mainly from loans and advances and loan commitments
arising from such lending activities.
Credit risk is the single largest risk for the Bank’s business; management therefore carefully manages its exposure to credit risk.

		

		

(a)

Credit risk measurement
The Bank has established the Core Credit Risk Policy, which is designed to govern the Bank’s risk undertaking
activities. Extension of credit is governed by credit programs which set out the plan for a particular product or
portfolio, including the target market, terms and conditions, documentation and procedures under which a credit
product will be offered and measured.
The Bank also ensures that there is a clear segregation of duties between loan originators, evaluators and approving
authorities.
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.1

Credit risk (countinued)

		

(b)

		

Risk limit control and mitigation policies
The Bank manages limits and controls concentration of credit risk whenever they are identified, in particular, to
individual counterparties and groups, and to industries.
The Bank structures the levels of credit risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in
relation to one borrower or group of borrowers, and industry segments. Such risks are monitored on a revolving
basis and subject to an annual or more frequent review, when considered necessary. Limits on the level of credit
risk by product and industry sector are approved by the Board of Directors.
Large exposure is defined by the Central Bank as overall credit exposure to
10% of the Bank’s net worth. The Bank is required, under the conditions of
Bank, to maintain at all times a maximum ratio of 20% between the Bank’s
beneficiary and the Bank’s net worth. The aggregate of large credit exposure
net worth.

		

(c)

any single beneficiary which exceeds
Prakas No. B7-06-226 of the Central
overall credit exposure to any single
must not exceed 300% of the Bank’s

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk, including requiring borrowers to pledge
collateral against loans and advances granted by the Bank.
.
Impairment and provisioning policies
The Bank is required to follow the mandatory financial facilities classification and provisioning in accordance with
the relevant Prakas, as stated in note 2.6 to the financial statements.

		

		

(d)

Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements
The table below presents the maximum credit risk exposure of the Bank, without taking into account any collateral
held or other credit enhancements. For on-balance sheet assets, the exposures are based on net carrying amounts.
For credit related commitments, the maximum exposure to credit risk represents the full amount of irrevocable
committed facilities.
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.1

Credit risk (countinued)

		

(d)

Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)
2018

On-balance sheet assets
Balances and placements with other banks and
financial institutions
Loans and advances to customers
Other assets
Off-balance sheet items
Commitments

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

90,743,190
418,530,200
3,535,164

364,606,137
1,681,654,344
14,204,289

68,646,398
392,920,585
2,682,667

277,125,509
1,586,220,402
10,829,926

512,808,554

2,060,464,770

464,249,650

1,874,175,837

46,737,657

187,791,906

32,572,782

131,496,321

559,546,211

2,248,256,676

496,822,432

2,005,672,158

To the extent possible, pledges of collateral are negotiated with the counterparties for the purposes of reducing
credit risk. The Bank take into consideration the marketability of the collateral as well as the adequacy of debt
coverage in assessing the acceptability of collateral. The main types of collateral and other credit enhancements
obtained by the Bank in respect of loans and advances to customers are properties and guarantees. Properties are
valued periodically based on valuation by independent professional valuers.
Management is confident of its ability to control and sustain minimal exposure to credit risk by the Bank resulting
from loans and advances based on the following:

		

(e)

•

Approximately 99.99% (2017: 99.99%) of the loans and advances of the Bank are collaterised; and

•

The Bank has a proper credit evaluation process in place for granting of loans and advances to customers.

Credit quality of financial assets
Loans and advances to customers
As at the balance sheet date, exposures of the Bank to credit risk arising from loans and advances to customers
(without taking into account of any collateral held or other credit enhancements) are as follows:
2018

Loans and advances:
Neither past due nor impaired
Past due but not impaired
Individually impaired

page.

119

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

385,095,894
28,852,994
4,581,312

1,547,315,302
115,931,330
18,407,712

379,173,340
7,152,655
6,594,590

1,530,722,774
28,875,268
26,622,360

418,530,200

1,681,654,344

392,920,585

1,586,220,402
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.1

Credit risk (countinued)

		

(e)

Credit quality of financial assets (continued)
Loans and advances to customers (continued)
i.

Loans and advances neither past due nor impaired
Loans and advances not past due are not considered impaired, unless other information is available to
indicate the contrary.

ii.

Loans and advances that are past due but not impaired
Loans and advances past due up to special mention are not considered impaired, unless other information
is available to indicate the contrary. Net amount of loans and advances to customers by classification that
were past due but not impaired were as follows:
2018

Normal
Special mention

Less: Specific provision

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

24,193,895
5,052,617

97,211,070
20,301,414

3,666,077
3,571,189

14,799,953
14,416,890

29,246,512

117,512,484

7,237,266

29,216,843

(393,518)
28,852,994

iii.

2017

(1,581,154)
115,931,330

(84,611)
7,152,655

(341,575)
28,875,268

Loans and advances that are individually impaired
In accordance with Prakas No. B7-017-344 dated 1 December 2017 on credit risk classification and
provision on impairment, loans and advances past due from substandard are considered impaired.
2018

Substandard
Doubtful
Loss

Less: Specific provision

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

3,426,716
3,679,878
14,361,980

13,768,545
14,785,750
57,706,436

7,348,706
1,431,250
7,565,009

29,666,724
5,777,956
30,539,942

21,468,574

86,260,731

16,344,965

65,984,622

(16,887,262)

(67,853,019)

(9,750,375)

(39,362,262)

4,581,312

18,407,712

6,594,590

26,622,360
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.1

Credit risk (countinued)

		
		

(e)

Credit quality of financial assets (continued)
Balances and placements with other banks and financial institutions
Analysis of the balances and placements with other banks and financial institutions of the Bank as at the balance
sheet date by counterparty is as follows:
2018

In Cambodia:
Commercial banks
Outside Cambodia:
Commercial banks

Less: Provision

2017

US$

KHR’ 000

US$

KHR’ 000

71,164,904

285,940,584

64,984,250

262,341,417

20,494,884

82,348,444

3,662,148

14,784,092

91,659,788

368,289,028

68,646,398

277,125,509

(3,682,891)

-

-

364,606,137

68,646,398

277,125,509

(916,598)
90,743,190

Other financial assets
Other financial assets of the Bank mainly comprise interest receivable on placements with banks and other financial
institutions, due from related parties, and deposits placed by the Bank in respect of rental of premises.
		

(f)

Repossessed collateral
The Central Bank requires banking institutions to classify repossessed property, if any as foreclosed property in the
balance sheet and to dispose of the property within one year.
During the year, the Bank did not obtain any asset by taking possession of collateral held as security.
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.1

Credit risk (countinued)

		

(g)

Credit risk concentration of financial assets
i.

By geographical distribution
As at the balance sheet date, the credit exposures of the Bank are derived mainly from Cambodia based
on the country of domicile of the counterparties as follows:

As at 31 December 2018
Balances and placements with other banks and financial
institutions
Loans and advances to customers
Other assets

In KHR’ 000 equivalent
As at 31 December 2017
Balances and placements with other banks and financial
institutions
Loans and advances to customers
Other assets

In KHR’ 000 equivalent

Cambodia
US$

Other
countries
US$

Total
US$

71,164,904
418,530,200
3,535,164

19,578,286
-

90,743,190
418,530,200
3,535,164

493,230,268

19,578,286

512,808,554

1,981,799,217

78,665,553

2,060,464,770

64,984,250
392,920,585
2,682,667

3,662,148
-

68,646,398
392,920,585
2,682,667

460,587,502

3,662,148

464,249,650

1,859,391,746

14,784,091

1,874,175,837
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.1

Credit risk (countinued)

		

(g)

Credit risk concentration of financial assets (continued)
ii.

By industry sector

As at 31 December 2018
Financial institution
Hotels and restaurants
Retail
Wholesale
Manufacturing
Agriculture, forestry and fishing
Mortgage, owner-occupied
housing
Rental and operational leasing
activities, excluded real
estate leasing and rentals
Transport and storage
Utilities
Real estate activities
Construction
Other non-financial services
Information media and
telecommunications
Others
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Balances and
placements
with other
banks and
financial
institutions

Loan and
advances to
customers

Other
assets

US$

US$

US$

US$

90,743,190
-

25,690,833
52,385,079
51,864,437
56,299,254
73,954,503
4,407,857

895,144
154,739
185,572
243,619
1,169,427
3,590

117,329,167
52,539,818
52,050,009
56,542,873
75,123,930
4,411,447

471,428,592
211,104,989
209,136,934
227,189,264
301,847,953
17,725,194

-

36,242,332

138,809

36,381,141

146,179,425

-

24,619,454
15,608,026
31,515,305
26,351,652
4,364,890
11,367,409

51,535
37,396
83,207
502,032
14,450
20,450

24,670,989
15,645,422
31,598,512
26,853,684
4,379,340
11,387,859

99,128,035
62,863,306
126,962,821
107,898,102
17,596,188
45,756,417

-

844,634
3,014,535

2,007
33,187

846,641
3,047,722

3,401,804
12,245,746

90,743,190

418,530,200

3,535,164

512,808,554

2,060,464,770

Total
KHR’ 000
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.1

Credit risk (countinued)

		

(g)

Credit risk concentration of financial assets (continued)
ii.

By industry sector (continued)

As at 31 December 2017
Financial institution
Hotels and restaurants
Retail
Wholesale
Manufacturing
Agriculture, forestry and fishing
Mortgage, owner-occupied
housing
Rental and operational leasing
activities, excluded real
estate leasing and rentals
Transport and storage
Utilities
Real estate activities
Construction
Other non-financial services
Information media and
telecommunications
Others

Balances and
placements
with other
banks and
financial
institutions

Loan and
advances to
customers

Other
assets

US$

US$

US$

US$

68,646,398
-

9,197,711
48,769,469
55,079,061
64,559,448
23,811,159
26,446,966

668,903
206,194
165,451
193,577
456,380
68,761

78,513,012
48,975,663
55,244,512
64,753,025
24,267,539
26,515,727

316,957,030
197,714,752
223,022,095
261,407,962
97,968,055
107,043,990

-

42,680,046

152,699

42,832,745

172,915,792

-

33,837,850
3,864,149
4,739,299
24,628,444
31,904,921
20,397,439

91,744
11,781
6,724
469,996
87,549
73,166

33,929,594
3,875,930
4,746,023
25,098,440
31,992,470
20,470,605

136,973,771
15,647,129
19,159,695
101,322,402
129,153,601
82,639,832

-

1,131,856
1,872,767

2,742
27,000

1,134,598
1,899,767

4,580,372
7,669,359

2,682,667 464,249,650

1,874,175,837

68,646,398 392,920,585

Total
KHR’ 000
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.2

Market risk
Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes
in market prices. Market risk arises from open positions in interest rates, currency and equity products, all of which are
exposed to general and specific market movements and changes in the level of volatility of market rates or prices such as
interest rates, credit spreads, foreign exchange rates and equity prices.

		

(a)

Price risk
The Bank managed its risk of unfavourable changes of prices of its investment by reviewing the monthly fund
performance report.

		

(b)

Foreign exchange risk
The Bank mainly transact in US$, which is the functional currency of the Bank. The Bank do not have significant
exposure to foreign exchange risk.

		

(c)

Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in
market interest rates. Interest margins may increase or decrease due to unexpected movements in rates. Management
regularly monitors any mismatch of interest rate repricing undertaken.
The table below summarises the exposures of the Bank to interest rate risk. The assets and liabilities at carrying
amount are categorised by the earlier of contractual repricing or maturity dates.
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.2

Market risk (continued)

		

(c)

Interest rate risk (continued)
Non-interest
bearing
US$

Up to
1 month
US$

1 to 3
months
US$

3 to 12
months
US$

1 to 5
years
US$

Over
5 years
US$

122,425,859

20,771,528

-

-

-

9,190,062
9,190,062
- 143,197,387

47,183,190
10,610,011
375,485

23,760,000
17,429,423
-

19,800,000
39,302,300
-

78,088,955
-

273,099,511
-

- 90,743,190
- 418,530,200
3,159,679
3,535,164

180,594,545

61,960,951

59,102,300

78,088,955

273,099,511

12,349,741 665,196,003

(13,100,000) (12,200,000) (11,000,000)
(25,415,050) (93,070,017)(153,709,863)

(833,685)

-

(15,443,067) (51,743,067)
(307,030,280)(580,058,895)

-

-

-

(44,593,665)(105,270,017)(164,709,863)

(833,685)

-

US$

136,000,880 (43,309,066)(105,607,563)

77,255,270

273,099,511

(313,781,136)

23,657,896

In KHR’ 000 equivalent

546,451,536(174,015,827)(424,331,188) 310,411,675 1,097,313,835 (1,260,772,604)

95,057,427

As at 31 December 2018
Financial assets
Cash on hand
Balances with the Central Bank
Balances and placements with other
banks and financial institutions
Loans and advances to customers
Other assets

Financial liabilities
Deposits from banks and other
financial institutions
Deposits from customers
Other liabilities

(6,078,615)

-

(3,657,530)

Total
US$

(9,736,145)

(326,130,877)(641,538,107)

Total interest rate repricing gap
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.2

Market risk (continued)

		

(c)

Interest rate risk (continued)

As at 31 December 2017
Financial assets
Cash on hand
Balances with the Central Bank
Balances and placements with
other banks and financial
institutions
Loans and advances to customers
Other assets

Financial liabilities
Deposits from banks and other
financial institutions
Deposits from customers
Other liabilities

Up to
1 month
US$

1 to 3
months
US$

3 to 12
months
US$

1 to 5
years
US$

Over
5 years
US$

Non-interest
bearing
US$

Total
US$

161,425,598

-

-

-

-

7,257,167
-

7,257,167
161,425,598

30,646,398
11,009,823
1,871,067

22,000,000
14,272,363
-

16,000,000
41,915,601
-

64,685,327
-

261,037,471
-

811,600

68,646,398
392,920,585
2,682,667

204,952,886

36,272,363

57,915,601

64,685,327

261,037,471

8,068,767

632,932,415

(28,000,000) (29,000,000)
(36,178,655) (180,688,945)

(1,212,191)

(62,000,000)
(22,833,887)
(973,197)

-

- (10,923,827) (129,923,827)
- (229,233,951) (470,147,629)

-

-

-

(3,203,453)

(4,176,650)

(85,807,084)

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

(1,212,191)

US$

119,145,802

(27,906,292) (151,773,344)

63,473,136

261,037,471 (235,292,464)

28,684,309

In KHR’ 000 equivalent

480,991,603 (112,657,701) (612,708,990) 256,241,050 1,053,808,271 (949,875,677)

115,798,556

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

Total interest rate repricing gap
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.3

Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Bank are unable to meet their obligations when they fall due as a result of customer
deposits being withdrawn, cash requirements from contractual commitments, or other cash outflows.

		

(a)

Liquidity risk management process
The management monitors balance sheet liquidity and manages the concentration and maturity profile of deposits
as well as the movements of main depositors and projection of their withdrawals.

		

(b)

Funding approach
The main sources of funding of the Bank are from shareholder’s paid-up capital and deposits from banks, other
financial institutions and customers. The sources of funding are reviewed daily through management’s review of
maturity profile of term deposits.

		

(c)

Non-derivative cash flows
The table below presents the undiscounted cash flows arising from financial assets and liabilities and commitments
of the Bank based on the remaining contractual maturities as at the balance sheet date.
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.3

Liquidity risk (continued)

		

(c)

Non-derivative cash flows (continued)
3 to 12
months
US$

1 to 5
years
US$

Over
5 years
US$

Total
US$

(12,231,317) (11,109,522)
(93,650,667) (158,142,048)
-

(435,938)
-

-

(51,897,232)
(584,799,620)
(4,047,823)

(365,175,183) (105,881,984) (169,251,570)

(435,938)

-

(640,744,675)

Up to
1 month
US$
As at 31 December 2018
Financial liabilities
Deposits from banks and other financial
institutions
Deposits from customers
Other liabilities
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(28,556,393)
(332,570,967)
(4,047,823)

1 to 3
months
US$

Total financial assets

210,379,238

78,286,112

100,857,174

285,493,642

153,404,449

828,420,615

Net liquidity gap

(154,795,945)

(27,595,872)

(68,394,396)

285,057,704

153,404,449

187,675,940

In KHR’ 000 equivalent

(621,970,106) (110,880,214) (274,808,683) 1,145,361,854

616,379,075

754,081,926

As at 31 December 2017
Financial liabilities
Deposits from banks and other financial
institutions
Deposits from customers
Other liabilities

(73,071,427)
(253,032,387)
(4,176,650)

(28,134,467) (29,068,851)
(37,845,491) (183,550,895)
-

(1,223,070)
-

-

(130,274,745)
(475,651,843)
(4,176,650)

(330,280,464)

(65,979,958) (212,619,746)

(1,223,070)

-

(610,103,238)

Total financial assets

216,407,367

41,858,972

79,662,478

138,765,627

290,871,991

767,566,435

Net liquidity gap

(113,873,097)

(24,120,986) (132,957,268)

137,542,557

290,871,991

157,463,197

In KHR’ 000 equivalent

(459,705,692)

(97,376,420) (536,748,491)

555,259,303 1,174,250,228

635,678,928
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.4

Operational risk
Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems, or from external
events. This includes legal, compliance, accounting and fraud risk.
The Bank has established policies and procedures to provide guidance to the key operating units on the risk governance
structure and baseline internal controls necessary to identify, assess, monitor and control their operational risks. Internal
control policies and measures that have been implemented including the establishment of signing authorities, defining
system parameter controls, streamlining procedures and documentation ensuring compliance with regulatory and legal
requirements. The policies and procedures are reviewed periodically, taking into account the business objectives and
strategies of the Bank as well as regulatory requirements.
The internal audit function provides independent assessment of the adequacy of the internal control policies and procedures
of the Bank to mitigate risk associated with operational activities. Any findings arising from the audit and review will be
escalated to the senior management of the Bank and the Audit Committees of the Bank and of the parent company.

26.5

Fair value of financial assets and liabilities
As at the balance sheet date, the fair values of financial instruments of the Bank approximate their carrying amounts.
The estimated fair values are based on the following methodologies and assumptions:
(i)

Balances and placements with other banks and financial institutions
The fair values of balances and placements with other banks and financial institutions with maturity of less than
one year approximate their carrying amounts.

(ii)

Loans and advances to customers
For fixed rate loans with remaining period to maturity of less than one year, the carrying amounts are generally
reasonable estimates of their fair values.
For fixed rate loans with remaining period to maturity of one year and above, fair values are estimated by
discounting the estimated future cash flows using a current lending rate as the prevailing market rates of loans
with similar credit risks and maturities have been assessed as insignificantly different to the contractual lending
rates. As a result, the fair value of non-current loan and advances to customers might approximate to their carrying
value as reporting date.
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.5

Fair value of financial assets and liabilities (continued)
(iii)

Deposits from banks, other financial institutions and customers
The fair values of deposits payable on demand (current and savings accounts), or deposits with remaining maturity
of less than one year are estimated to approximate their carrying amounts. The fair values of deposits with
remaining maturity of more than one year are estimated to approximate their carrying amount based on discounted
cash flows using prevailing market rates for similar deposits from banks, other financial institutions and customers.

		

(iv)

Other financial assets and liabilities
The carrying amounts of other financial assets and liabilities are assumed to approximate their fair values as these
items are not materially sensitive to the shift in market interest rates.

26.6

Capital management
The Bank’s objectives when managing capital, which is a broader concept than the ‘equity’ on the face of the balance sheet,
are:
•

To comply with the capital requirement set by the Central Bank;

•

To safeguard the ability of the Bank to continue as a going concern so that it can provide returns to its shareholder
and benefits for other stakeholders; and

•

To maintain a strong capital base to support the development of business.

The Central Bank requires all commercial banks to i) hold a minimum capital requirement, ii) maintain the Bank’s net worth
equal at least to the minimum capital and iii) comply with solvency and liquidity coverage ratios.
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26.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
26.6

Capital management (continued)
The table below summarises the composition of the Bank’s regulatory capital:
2018
US$
Tier 1 capital
Share capital
Retained earnings
Less: Intangible assets
Less: Loan to related parties
Tier 2 complementary capital
Add: General provision
Less: Equity participations in banking and financial
institutions

2017
KHR’ 000

US$

KHR’ 000

75,000,000
24,825,415
(1,557,782)
(420,903)

301,350,000
99,748,517
(6,259,168)
(1,691,188)

71,000,000
26,032,278
(666,880)
-

286,627,000
105,092,308
(2,692,195)
-

97,846,730

393,148,161

96,365,398

389,027,113

5,441,593

21,864,321

3,874,649

15,641,957

(25,000)
103,263,323

(100,450)
414,912,032

(25,000)
100,215,047

(100,925)
404,568,145

The National Bank of Cambodia issued a Prakas No. B7-016-117, dated 22 March 2016, on "new minimum registered capital
requirement for banks and financial institutions". It requires that commercial banks being a local entity or a subsidiary of
foreign bank must have a minimum registered capital of at least KHR 300 billion (equivalent to US$75 million). The Prakas
allows commercial banks to increase its capital to meet the new minimum registered capital requirement within 2 years
from the date of this Prakas.
On 16 June 2016, the Central Bank issued an instruction on the implementation of its Prakas No. B7-016-117, dated 22
March 2016, on "new minimum registered capital requirement for banks and financial institutions". The Instruction requires
the banks to increase the additional capital at least 50% of the amount to fulfil the minimum registered capital by end of
March 2017 and the remaining amount by 22 March 2018.
During the year, the Bank increased its issued and paid-up capital from US$71,000,000 to US$75,000,000 (equivalent to
75,000,000 shares) via the issuance of US$4,000,000 new ordinary shares. The Central Bank approved this paid-up capital
on 19 January 2018. Ministry of Commerce approved the revised Memorandum of Article and Association on 21 March 2018.
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របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ

199

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូតូ្ ឆៃណា

ពត៌មានទូរទៅអំពធ
ី នាគារ
េសៀមរាប
�ត់ដប
ំ ង

ភ��
ំ ញ
�

កំពង់ចាម

��ង
ុ ��ះសីហនុ

225

ចំនន
ួ សរុបបុគល
្គ ក
ិ

13

ចំនន
ួ សរុបសាខា

វត្តមាន បត
្រ ប
ិ ត្តិការ និងការអនុវត្តនរ៍ បស់យង
ើ
ការិយាល័យកណ្ល
តា
263 វ ិថីព្រះអង្គឌង
ួ (វ ិថី110) រាជធានីភពនំ្ េញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ
ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)23992 833
ទូរសារលេខ ៈ (855)23 991 822
អីុែម៉ល: kh.customerservice@rhbgroup.com
វេបសាយ: www.rhbgroup.com
ហ្វេសប៊ក
ុ : facebook.com/RHBCambodia
ទំ
ទំព័
ពរ័
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ទីស្នាក់ការកណ្ល
តា
ទីស្នា ក់ការកណ្តាល ត្រូវបានដឹកនាំដោយ

លោក ហួត អាង រួមជាមួយបុគល
្គ ក
ិ 26នាក់។
263 វ ិថីព្រះអង្គឌង
ួ (វ ិថី110) រាជធានីភពនំ្ េញ

ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)23992 833
ទូរសារលេខ ៈ (855)23 991 822
អីុែម៉ល: kh.phnompenhmain@rhbgroup.com

សាខា សីុធីម៉លអូឡាំពិក

សាខា សង
្ទឹ មានជ័យ

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា សាខា សីុធីម៉ល

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា សាខា សង
្ទឹ មានជ័យ

វាសនា រួមជាមួយបុគល
្គ 17នាក់។

មួយបុគល
្គ 12នាក់។

ិ៍ ខ អាបីអស
ទីតាង
ំ ឡត
ឺ រីុ ូ ជាន់
៉
ផ្ទាល់ដផ្
ី សារសីធ
ុ ម
ី ល
៉
ូ េល
វ ិថីមន
ុ នីរេ
្ ៉ត រាជធានីភពនំ្ េញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

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

អូឡាំពិក ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក គ�ៀង ច័ន្ទ

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)23993568

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

ត្រូវបានដឹ កនាំដោយ កញ្ញា ជឹ ម ស្រីណុន រួមជា

រាជធានីភពនំ្ េញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)23969 228

ទូរសារលេខ ៈ (855)23 969 231
អីុែម៉ល: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

សាខា កបា
្ លថ្នល់

សាខា ពេទយ្ លោកសងឃ្

សាខា ទួលគោក

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា សាខា ក្បាលថ្នល់

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា សាខា ពេទ្យលោកសង្ឈ

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា សាខា ក្បាលថ្នល់

បុគ្គលក
ិ 11នាក់។

រួមជាមួ យបុគល
្គ ក
ិ 12នាក់។

ទីតាង
ំ អគារលេខ1 - 3 វ ិថី 271រាជធានីភពនំ្ េញ

ទីតាង
ំ អគារលេខ18សីុ គីមអ៊ល
ី ស៊ង
ុ (វ ិថី 289)

ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក ញឹម បូរ ី រួមជាមួ យ

បុគ្គលក
ិ 12នាក់។

ទីតាង
ំ អគារលេខ530អា - 530ប៊ី មហាវ ិថីមន
ុ វី ង្ស

(កែងវ ិថី 271)រាជធានីភពនំ្ េញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)23993 598

ទូរសារលេខ ៈ (855)23 993 593
អីុែម៉ល: kh.stoeungmeanchey@rhbgroup.com

ត្រូវបានដក
ឹ នាំដោយ លោក ទ�ៀង សធា
ុ រូ ៉ រួមជាមួយ

ត្រូវ បានដឹ ក នាំដោយ លោក ហួ ត សុ រ វឌ្ឍនៈ

ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

រាជធានីភពនំ្ េញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទូរសារលេខ ៈ (855)23 969 370

ទូរសារលេខ ៈ (855)23 989 606

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)23969368

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)23989 600

អីុែម៉ល: kh.petloksong@rhbgroup.com

អីុែម៉ល: kh.toulkork@rhbgroup.com

សាខា ម�៉ៅសេទុង

សាខា បឹងកេងកង

សាខា កំពង់ចាម

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា សាខា ម៉ៅសេទុង

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា សាខា បឹងកេងកង

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា សាខា កំពង់ចាម

បុគ្គលក
ិ 11នាក់។

បុគ្គលក
ិ 12នាក់។

រួមជាមួយបុគ្គលិក 9នាក់។

ទីតាង
ំ អគារលេខ281អា វ ិថី ម៉ៅសេទុង

ទីតាង
ំ អគារលេខ167 មហាវ ិថីព្រះនរោត្តម

ទីតាង
ំ អគារលេខ41 ផ្វជាតិ
លេខ 7 េខត្តកំពង់ចាម
លូ

ត្រូវបានដក
ឹ នាំដោយ អ្នកនាង ឃឹម សុធារ ីរួមជាមួយ

ត្រូវបានដឹកនាំដោយ កញ្ញា ផេង ចន្ធូ រួមជាមួយ

ត្រូវ បា ន ដឹ ក នាំដ ោ យ ល ោ ក យ៉េ ន ឆ ៃ វ៉ា ត

រាជធានីភពនំ្ េញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

រាជធានីភពនំ្ េញ ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)23989881

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)23989188

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)42 942 811

អីុែម៉ល: kh.maotsetung@rhbgroup.com

អីុែម៉ល: kh.boeungkengkang@rhbgroup.com

អីុែម៉ល: kh.kampongcham@rhbgroup.com

ទូរសារលេខ ៈ (855)23 989 885

ទូរសារលេខ ៈ (855)23 989 788

ទូរសារលេខ ៈ (855)42 942 899

សាខា បាត់ដប
ំ ង

សាខា សៀមរាប

សាខា ព្រះសីហនុ

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា សាខា បាត់ដំបង

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា សាខា ស�ៀមរាប

ធនាគារ អ េអច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា សាខា ព្រះសីហនុ

បុគ្គលក
ិ 10នាក់។

បុគ្គលក
ិ 11នាក់។

រួមជាមួយបុគ្គលិក 10នាក់។

ត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោក អាន សុខ រួមជាមួយ

ទីតាង
ំ អគារលេខ1-3-5-7 វ ិថីេលខ 3 េខត្តបាត់ដំបង

ត្រូវបានដក
ឹ នាំដោយ លោក ពេជ្រ ភិរណ
ុ
រួមជាមួយ

ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទីតាង
ំ អគារលេខ12-14-16 ផ្វជាតិ
លេខ 6
លូ
េខត្តស�ៀមរាប ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)34 934 811

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)63969811

អីុែម៉ល: kh.sihanoukville@rhbgroup.com

អីុែម៉ល: kh.siemreap@rhbgroup.com

ទូរសារលេខ ៈ (855)34 934 816

ទូរសារលេខ ៈ (855)63 969 816

ត្រូវ បានដឹ ក នាំដោយ លោក ឈឹ ម ចាន់ ភិ រ ម្យ
ទីតាង
ំ អគារលេខ129 ផ្វលូ 7 មករា េខត្តព្រះសីហនុ

ប្រទេសកម្ជា។
ពុ

ទូរស័ពល្ទ េខៈ (855)34 934 811
ទូរសារលេខ ៈ (855)34 934 816
អីុែម៉ល: kh.sihanoukville@rhbgroup.com
ទំពរ័
ទំព័
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ផ្នែកសំខាន់ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

សង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំ ផ្នែកសំខាន់ហិរញ្ញវត្ថុ

141

6,442,044

10,744,610
2018

2017

2018

2014

2016

2017

418,530,200

2015

392,920,585

4,863,137

8,585,610

6,697,407
2016

2018

2014

2015

2016

105,895,415

2018

97,032,278

2017

56,878,439

631,801,962

528,639,004
2016

600,071,456

2015

84,446,669

���ក់ប��ើសរុបអតិថិជន (���ក់ដុ��រ)

478,738,832

286,201,796

ទំពរ័

2017

ឥណ�ន និងបុ�����ន (���ក់ដុ��រ)

���ក់ប��ើសរុប (���ក់ដុ��រ)

2014

2016

347,575,673

2015

2015

77,749,262

2014

5,870,823

5,454,706

���ក់ចំ��ញ���យបង់ពន� (���ក់ដុ��រ)

2014

8,425,018

7,018,575
2018

8,008,106

2017

750,410,262

709,239,327

622,894,516
2016

338,622,585

2015

213,613,796

2014

���ក់ចំ��ញមុនបង់ពន� (���ក់ដុ��រ)

563,943,753

349,086,028

��ព��សកម�សរុប (���ក់ដុ��រ)

2017

2018

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

សង្ខេបហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល 5ឆ្នាំ
បណ្
តា ច់ឆ្នាំ កាលបរ ិច្ឆេទត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ

2018

2017

2016

2015

2014

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

6,442,044

10,744,609

8,425,018

8,008,106

7,018,575

ប្រាក់ចំណេញក្រោយបង់ពន្ធ

4,863,137

8,585,609

6,697,407

5,870,823

5,454,706

ទ្រព្យសកម្មសរុប

750,410,262

709,239,327

622,894,516

563,943,753

349,086,028

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

418,530,200

392,920,585

347,575,673

338,622,585

213,613,796

ទ្រព្យអកម្មសរុប

644,514,847

612,207,049

538,447,847

486,194,491

292,207,589

ប្រាក់បញ្ញអ
ើ តិថិជន

580,058,895

470,147,629

297,271,520

216,199,505

138,791,735

ប្រាក់បញ្ញស
ើ រុប

631,801,962

600,071,456

528,639,004

478,738,832

286,201,796

75,000,000

71,000,000

67,000,000

67,000,000

52,000,000

105,895,415

97,032,278

84,446,669

77,749,262

56,878,439

ឥណទានមិនដំណ�ើរការធ�ៀប នឹងឥណទាន និងបុរេប្រទាន

4.88

4.02

2.47

0.87

0.49

ការបង្វិលចំណូ លល�ើទ្រព្យសកម្មសទ
ុ ្ធ

0.65

1.21

1.08

1.29

1.85

ការបង្វិលចំណូ លល�ើមូលនិធិម្ចាស់ហន
៊ុ

4.59

8.85

7.93

7.55

9.59

អនុបាតឥណទានធ�ៀប នឹងប្រាក់អតិថិជន

72.15

83.66

116.92

156.88

155.79

អនុបាតឥណទានធ�ៀប នឹងប្រាក់បញ្ញើ

66.24

65.55

65.75

70.85

75.55

លទ្ធផលប្រតិបត្កា
តិ រ (ប្រាក់ដល
ុ រលា្ )

ទិនន
្ន យ
័ តារាងតុលយ្ ការ (ប្រាក់ដល
ុ រលា្ )

ដ�ើមទុន
មូលនិធិម្ចាស់ក្រុមហ៊ន
ុ

អនុបាត (ភាគរយ)
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រចនាសម្ពន
័ គ
្ធ ប
្រ គ
់ ង
្រ
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រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈកម្មាធិការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គណៈកម្មាធិការ
សវនកម្ម

គណៈកម្មាធិការ
លាភការ និង
ការតែងតាំង
ប្រធានក្រុមយុទ្ធសាស្រ្ត
អន្តរជាតិ

អគ្គនាយក

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិតាម

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រងសវនករផ្ទៃក្នុង

អធិការកិចន
្ច យ
ិ ត
័ កម្ម

ហានិភយ
័

សវនកម្ម

ផ្នែកតាមដាន

ហានិភយ
័

សវនកម្ម

ការគ្រប់គ្រង

សវនកម្ម

និងត្រួតពិនិត្យ
ការប្រឆាំង

នឹងការសម្អាតប្រាក់

ឥណទាន
ប្រតិបត្តិការ

ទ្រព្យសម្បត្តិ
និង បំណុល

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រង
ច្បាប់ និងលេខាធិការ

ឥណទាន
សាខា

ការ ិយាល័យកណ្
តា ល

ច្បាប់
លេខាធិការ

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រង
ប្រតិបត្តិ និង
បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន
បច្ចេកវ ិទ្យា
ពត៌មាន

គណនេយ្យ
របាយការណ៍

ធនាគារ

ហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រតិបត្តិការ
ម៉ា សីន
ុ

គ្រប់គ្រង

បទបញ្ញត្តិ

ដកប្រាក់

រតនាគារ និង

គ្រប់គ្រង និង

វ ិភាគ និង

ការធានា

រដ្ឋបាល និង

ថែរក្សា

គុណភាព

របស់អតិថជ
ិ ន
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ជំនយ
ួ ការ

អេធីអឹម
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នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
រតនាគារ
និងយុទ្ធសាស្រ្ត

យុទសា
្ធ ស្រ្ត

របាយការណ៍
លទ្ធកម្ម

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រងធនធាន
មនុស្ស និង
បណ្តុះណ្តាល
សំណង និង

អត្ថប្រយោជន៍
ការគ្រប់គ្រង

ទេពកោសល្យ
ការបណ្ត ុះបណ្
តា ល
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ក្រុមប្រឹក្សាឥណទាន

គណៈកម្មាធិការ
ឥណទាន

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រងវាយតម្លៃ
ឥណទាន និង
ត្រួតពិនិត្យ
ឡើងវិញ
វាយតម្លៃ

ឥណទាន
ឥណទាន

ត្រួតពិនិត្យ
ឡ�ើងវ ិញ

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រងឥណទាន

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រងសេវា
ធនាគារ

រដ្ឋបាល

អាជីវកម្ម

ឥណទាន

ខ្នាតធំ

គ្រប់គ្រង

អាជីវកម្ម

ស្តារបំណុល

លក់រាយ /

ឥណទាន

ខ្នាតមធ្យម
ខ្នាតតូច

ឥណទាន
ចល័ត

ហិរញ្ញប្បទាន
ពាណិជ្ជកម្ម

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រងសេវាកម្ម
អតិថិជន
ប្រព័នធ
្ធ នាគារ
អេឡិចត្រូនច
ិ

គណៈគ្រប់គ្រង

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រងសាខា
និងចែកចាយ
ទីស្នាក់ការកណ្
តា ល

នាយកផ្នែក
គ្រប់គ្រង
ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ
ជំនយ
ួ ការ

សីធ
ុ ម
ី ល
៉ អឡា
ូ ព
ំ ក
ិ

ទីផ្សារ

សេវាធនាគារ

ស្ង
ទឹ មានជ័យ

ទំនាក់ទន
ំ ង

ប្រអប់បញ្ញើ

ពេទ្យលោកសង្ឃ

ព្រីម�ៀរ /

ក្បាលថ្នល់

មានសុវត្ថិភាព

ទួលគោក

ការគ្រប់គ្រង
ទ្រព្យសម្បត្តិ
សេវាកម្ម
កាត

ទីផ្សារ

ម៉ៅសេទុង
បឹងកេងកង
កំពង់ចាម
បាត់ដប
ំ ង
ស�ៀមរាប
ព្រះសីហនុ
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សូមគោរពជូនភាគទុនិកទាំងអស់ជាទីគោរព!
ឆ្នា2
ំ 018 គឺជាឆ្នាម
ំ យ
ួ ដែលធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា ក៏ដូចជាវ ិស័យធនាគារត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើន

ដោយសេដ្ឋកច
ិ ្ចនៅកងតំ
ុ ដែលនេះក៏បានជះឥទព
្ធិ លដល់សេដក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់ប្រទេសកម្ជាផងដែរ។
្នុ បន់មានការធ្លា ក់ចះ
ពុ
ទោះបីជាមានបញ្
ហា ប្រឈម ការប្រកួតប្រជែង និងការអភិវឌ្ឍច្រើនពីខាងក្រៅក៏ដូចជាសកលលោក ដូចជា BREXIT

ភាពតានតឹងល�ើពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរ ិកនិងប្រទេសចិន ការធ្លា ក់ចុះជាសកល និងគម្រោងដកចេញនូវការ
ផ្តល់ EBA ដោយសហគមអឺរប
ុ ៉ ពីប្រទេសកម្ពុជា ក៏ប្រទេសកម្ពុជានៅរក្សាបានកំណ�ើនផលិតជាតិក្នុងស្រុកសរុប

ចំនួន 7.0%។ កំណ�ើននេះគឺទទួលបានជាចម្បងពីការវ ិនិយោគរបស់វ ិនិយោគិនជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
រួមផ្សំនង
ិ ការក�ើនឡ�ើងយ៉ា ងខ្លា ង
ំ នៅកងទី
្នុ ផ្សារអចលនទ្រព្យ។
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លទ្ធផលការងារនិងការរីកចម្រើន

ការប្រកាន់ខ្ជាប់អភិបាលកិច្ចល្អ

ការ ិយបរ ិច្ឆេទបញ្ច ប់ត្រឹមថ្ងៃទ31
ី ខែធ្ឆ្
នូ នា 2ំ 018។ធនាគារបានកត់ត្រាប្រាក់ចណំ េញ
សុទច
្ធ ំនួន 4,9លានដុល្លា រអាមេរ ិកនៅក្នុងឆ្នា2
ំ 018។ អនុបាតសាធនភាពរបស់

ប្រតិ បត្តិ តាម និ ង ការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យដោយភាពប្រុង ប្រយ័ ត្នបំ ផុ ត

ទន្ម
ទឹ នង
ឹ នេះ ខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់ធនាគារសម្រាប់

ធនាគារមានចំនន
ួ 20,4% ដែលនេះគឺខ្ពស់ជាងកម្រិតកំណតដោ
់ យបទបញ្ញត្តិ

ចំនួន 36% ដែលនេះបានបង្ហាញពីការជ�ឿជាក់របស់ធនាគារទៅល�ើកំណ�ើន

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងកំណ�ើនល�ើវ ិស័យឧស្សាហកម្ម
ធនាគាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

គ្រុប របស់ ធ នាគារយកចិ ត្ត ទុ ក ដាក់ យ៉ា ងសំ ខា ន់ ទ ៅល�ើ អភិ បា លកិ ច្ច កា រ
ដោយបន្តប្រកាន់ ខ្ជា ប់ និ ង ល�ើ ក កម្ព ស់ អោ យមានអភិ បា លកិ ច្ចក្រុម ហ៊ុ ន

ដែលប្រកបដោយសង
្ត ដា
់ រខ្ពស់ ខណៈពេលដែលធនាគារកំពង
ុ បន្តការរ ីកចម្រើន
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ធនាគារក៏ដូចជាគ្រុបទាំងមួល ប្រកាន់ខ្ជា ប់នវូ វប្បធម៌នៃសេវាកម្មនង
ិ ប្រតិបត្តិការ

ល្អឥតខ្ចោះដ�ើ ម្បីជំ រុញការពេញចិ ត្តរបស់អតិ ថិជននិ ងប្រសិទ្ធភាពប្រតិ បត្តិ

ជាមួ យ នឹ ង ទ្រព្យសកម្ម រ បស់ គ្រុប ទាំ ង អស់ ចំ នួ ន ប្រមាណ 60ពាន់ លា ន
ដុ ល្លា រអាមេរក
ិ ធនាគារជ�ឿជាក់ ថា ធនាគារមានគ្រឹៈយ៉ា ងរ ង
ឹ ម៉ាំ ក្នុងការរួម

វប្បធម៌នៃការប្រតិបត្តិតាមនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់យ�ើង។

ធនាគារប្តេជ្ញាផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលប្រកបដោយសង
្ត ់ដារខ្ពស់ដ�ើម្បីបំពេញនូវ

ការវិនិយោគលើធនធានមនុស្ស

ចំណែកដល់ការរ ីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគត។

តម្រូវការរបស់ទីផ្សារដែលកំពុងតែមានការវ ិវឌ្ឍយ៉ា ងខ្លា ង
ំ ។ គ្រុបបានកំណត់

ទិសដៅផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត FIT22 ដ�ើម្បីជួយឱ្យគ្រុបទាំងមួលសម្រេចបាន
នូ វបំ ណងប្រាថ្នារបស់ ខ្លួ នក្នុងនាមជាក្រុមផ្តល់ សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពហុ ជាតិ

ការ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ធនាគារនឹងបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើការពង្រឹង

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ជ�ឿជាក់ ថាធនធានមនុ ស្សរបស់យ�ើងគឺ ជាទ្រព្យសម្បត្តិ
ដ៏សំខាន់ ដូច្នេះហ�ើយធនគារ អ អេច ប៊ី ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស

ទៅល�ើការបណ្ត ុះបណ្
តា លនិងការអវ ិវឌ្ឍទេពកោសល្យដល់ពួកគាត់ ដោយ

ឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍។

ផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ក្នុងការអនុវត្តការងារអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។

ការវិវឌ្ឍផ្នែកឌីជីថល

ក្នុងឆ្នាំ2018 ធនាគារយ�ើងបានវ ិនិយោគទៅល�ើការកសាងសមត្ថភាពនិង
ជំនាញទៅដល់បុគ្គលិករបស់ធនាគារ តាមរយៈការបណ្ត ុះបណ្
តា លផ្សេងៗ

ិ ី ផ្លាស់ ប្តូរឌី ជីថលរបស់ RHB BANKING GROUP
ស្របតាមគម្រោងកម្មវធ
សម្រាប់ កា ររ ក
ី ចម្រើ ន និ ង ការពង្រីកប្រតិ ប ត្តិការប្រចាំ តំ ប ន់ ក្នុ ងឆ្នាំ 2 018

ប្រមាណជាង6,000ម៉ោ ង ដែលការបណ្ត ុះបបណ្
តា លទាំងនោះរួមមានទាំង
ការអភិវឌ្ឍជំនាញបច្ចេកទេសនិងជំនាញទន់។ ក្របខ័ណ្ឌវឌ្ឍនភាពផ្ទៃក្នុង

ិ ិ យោគប្រមាណជាង 1លានដុ ល្លា រសហរដ្ឋអាមេរក
ធនាគារបានវន
ិ ក្នុងការ

របស់ធនាគារ

កងរយៈពេលជាងមួ
យឆ្នាម
ំ កនេះ អតិថជ
ិ នរបស់យ�ង
ើ ច្រើនជាង40% សានចូល
្នុ
ទៅប្រើ ប្រាស់ ប្រព័ ន្ធ ធ នាគារតាមរយៈអ៊ិ ន ធឺ ណ េតនិ ង ទូ រ ស័ ព្ទ ច ល័ ត របស់

ជាង 20នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018។

ផ្តល់នវូ សេវាកម្មធនាគារដល់ទក
ី ន្លែងរបស់អតិថជ
ិ នតាមរយៈប្រព័នប
្ធ ច្ចេកវ ិទ្យា។

យ�ើង ហ�ើយនេះក៏បង្ហាញដែលថាតម្រូវការឌីជីថលគឺការមានក�ើនឡ�ើងជា

ជម្រុញអោយមានវប្បធម៌ការអនុវត្តការងារដែលត្រូវបាន

បំ ពេ ញដោយឱកាសក្នុ ងការអភិ វ ឌ្ឍ ហ�ើ យ វប្បធម៌ នេះបា នទាក់ ទា ញនូ វ
និ ស្សិតដែលទ�ើ បតែបញ្ច ប់ ការសិក្សាអោយមកធ្វើ ការជាមួ យធនាគារច្រើ ន

លំដាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ដោយម�ើលឃ�ើញពីការក�ើនឡ�ើងនវូ តម្រូវការឌីជថ
ី លរបស់អតិថជ
ិ ន ធនាគារ

បានចាប់ផ្ម
ើត សិក្សាអភិវឌ្ឍប្រព័នដ្ធ �ើម្បីផ្តល់នវូ ភាពកាន់តែមានភាពប្រស�ើរឡ�ើង

ងាយស្រួលនិ ងរហ័សដល់អតិ ថិជនដែលនិ យមប្រើ ប្រាស់ប្រព័ ន្ធឌីជីថល។

គ្រុបរបស់យ�ើងបាន ចាប់ផ្តើម Agile @ Scale ក្នុងការបង្កើនការប្រកួតប្រជែង
របស់យ�ង
ើ ហ�ើយធនាគារក៏ពបានបង្កតគ
ើ ន
ំ តផ្តួ
ិ ចផ្តម
ើ ឌីជថ
ី លដ�ើម្បីផ្តល់អោយ

អតិ ថិ ជ ននូ វ ផលិ តផ លនិ ង សេវាកម្ម ហិ រ ញ្ញវត្ថុពេញលេញនិ ង ពោរពេញ
ដោយការច្នៃប្រឌិតដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់នូវចុងម្រាមដៃរបស់ពួកគេ។
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របាយការណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ត)
អនាគតប្រកបដោយចីរភាព

នៅក្នុងឆ្នាំ2018 គ្រុបបានអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌចីរភាពនិងបានបង្កើតអោយមាន
នូវក្រុមការងារគ្រប់គ្រងចីរភាព ដ�ើម្បីអោយស្របទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់

គ្រុប ទៅកាន់ គោ លដៅអភិ វ ឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយចី រ ភាពរបស់ អ ង្ក កា រសហ

ប្រជាជាតិ (UNSDG)។

ជាការគាំទ្រដល់ឆន្ទះរបស់គ្រុបក្នុងការអនុ វត្តអនាគតប្រកបដោយចី រភាព

ិ ័ យ ហិ រ ញ្ញវត្ថុ ធនាគារយ�ើ ង បានបន្ត ក សាងនូ វ ទំ នួ ល ខុ ស ត្រូវ
ទៅល�ើ វ ស

ទិសដៅនាពេលអនាគត

សម្រាប់ឆ្នំា2019 គ្រុបនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចាប់យកឱកាសអាជីវ

កម្មនិងឱកាសក្នុងការរ ីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហ�ើយយ�ើងនឹងបន្ត
ល�ើកតម្កើងអោយមានចំណូ លពីកម្រៃសេវាកម្ម។ តាមរយៈការដាក់ទុនទៅ

ល�ើជំនាញផ្ទៃក្នុង បណ្
តា ញក្នុងស្រុកនិងតំបន់ដ៏រ ឹងមាំ និងគំរូដ៏ល្អប្រស�ើរ
ធនាគារ អ អេច ប៊ី ប្តេជ្ញាផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលប្រស�ើរស
ម្រាប់អតិថិជនដែលមានស្រាប់និងអតិថិជនសក្តានុពលរបស់ធនគារ។

សង្គមរបស់ធនាគារនៅកងប្រទេសកម្
ជា។
ធនាគារជ�ឿជាក់ថាការប្រឹងប្រែងរបស់
្នុ
ពុ

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

កសាងជាតិ។ តាមរយៈកម្មវ ិធី RHB Touch Hearts របស់គ្រុប នៅកងឆ្
ំ 3
ី នេះ
្នុ នា ទ

ដែលតែងតែគាំទ្រយ�ើងជារ�ៀងរហូតមក។

របស់កុមារដែលគ្មា នលទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនេះក៏ជាកត្តាមួយ

ខ្ញុំបាទក៏ សូមអរគុ ណជាពិ សេសដល់ គណៈគ្រប់ គ្រងនិ ងបុ គ្គលិកគ្រប់ ជាន់
ថ្នាក់របស់ធនាគារ ដែលបានប្រឹងអស់កម្លាំងកាយចិត្តនិងយកចិត្តទុកដាក់

ធនាគារក្នុងការជម្រុញអោយមានការអប់ រ ស
ំ ម្រាប់ កុ មារតូចៗដ�ើ រ តួ យ៉ាង
សំខាន់ក្នុងការកសាងអនាគតរបស់ក្មេងៗ ជំនាន់ក្រោយនិងចូលរួមក្នុងការ

ធនាគារបានកសាងសាលាមត្តេយ្យចំនួន01ខ្នង ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការអប់រ ំ

តាងនាមអោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខ្ញុំបាទសូមសម្តែងនូវអំណរអរគុណយ�ើង

ជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជន ក៏ដូចជាដៃគូរបស់យ�ើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដែលរួមចំ ណែកក្នុងការកសាងអ្នកដឹកនាំ នាពេលអនាគតដែលពោរពេញ
ដោយការអប់រ ំនិងចំណេះដឹង។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ធនាគារ អ អេច ប៊ី

ខ្ពស់ទៅល�ើការអនុវត្តការងារអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះ។

មានជីវភាពក្រីក្រនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងរដូវបុណ្យផ្សេងៗ ហ�ើយ

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំ ងអស់ គ្នានៅតែបន្តគាំទ្រដល់ ប្រតិបត្តិការរបស់ ធនាគារ

ក៏បានចែករ ំលែកនូវម្ហូបអាហារ ប្រាក់កាសនិងសម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនដែល
ថែមទាំងបរ ិច្ចាកដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា។

នៅឆ្នាំខាងមុខៗទ�ៀត ហ�ើយយ�ើងនឹងបន្តការរ ីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា។

_____________________________				
Dato’ Khairussaleh Ramli
ប្រធានគ្រុបប្រឹក្សាភិបាល
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របាយការណ៍
លោកអគ្គនាយក

ការក្លា យខ្លួនជាធនាគារមួយ កងចំ
ំ ល
ូ ទាំង15នៅកងប្រទេសកម្
ជានៅក
ងរយៈពេល10ឆ្
នា ំ
្នុ ណោមធនាគារលំដាប់កព
្នុ
ពុ
្នុ

ខណៈដែលមានការប្រកួ តប្រជែងដ៏ ខ្លា ំងក្លា ពី សំណាក់ ធនាគារប្រមាណជា 40ធនាគារ គឺ មិនអាចទៅរួចនោះទេ

ប្រសិនប�ើ គ្មា នការគាំទ្រពី អ្នកពាក់ ព័ន្ធទាំងអស់។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា មានទ្រព្យសកម្ម

សរុប 750លានដុល្លា រអាមេរ ិក ដោយមានអនុបាតសាធនភាពចំនន
ួ 20,4% និងអនុបាតសន្ទនយ
ី ភាពចំនន
ួ 121,9%
ដែលលទ្ធផលនេះ គឺល�ស
ើ ពីកម្រិតកំណតដោ
់ យបទបញ្ញត្តិ (អនុបាតសាធនភាព 15% និងអនុបាតសនន
្ទ ីយភាព 80%)។

ទំពរ័
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍លោកអគ្គនាយក (ត)
លទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ 2018

ប្រាក់ បញ្ញើអតិ ថិជនក៏ មានការក�ើ នឡ�ើងគួ រអោយកត់ សម្គាល់ផងដែរនៅក្នុ

ងឆ្នំា2018។ ប្រាក់បញ្ញអ
ើ តិថជ
ិ នមានការក�ើនឡ�ើងចំនន
ួ 23,4% ដែលភាគ

ច្រើនបានមក ពីកំណ�ើនប្រាក់បញ្ញើសន្សំនិងប្រាក់បញ្ញើចរន្តចំនួន 78លាន

ដុល្លា រអាមេរ ិក។ ការក�ើនឡ�ើងនេះ បានធ្វើអោយ ផលធ�ៀបរវាងឥណទាននិង

ប្រាក់បញ្ញរើ បស់ធនាគារ មានការថយចុះចំនួន 11,4% ដោយផលធ�ៀបរវាង

បានសាងសង់សាលាមត្តេយ្យចំនួន 03ខ្នង នៅក្នុងខេត្តកណ្
តា ល ដោយបាន
ផ្តល់ ឱកាសដល់ កុមារចំ នួន 150នាក់ អាចចាប់ ផ្ើតមការសិ ក្សាកម្រិតដំ បូង

របស់ពក
ួ គេបាន។ ការផ្គតផ
់ ង
្គ ដ
់ ល់សាលាទាំងនេះនឹងត្រូវបានបន្តផ្តល់ជន
ូ និង

ត្រួតពិ និត្យយ៉ា ងយកចិ ត្តទុ កដាក់ ដ�ើ ម្បីជម្រុញអោយសាលាទាំ ងនេះអាច

អតិ ថិជនបានកាន់តែច្រើន។ ជារួម ឥណទានរបស់ធនាគារមានការក�ើនឡ�ើង

ពេលអនាគតដោយប្រកាន់ខ្ជា ប់នូវស្មា រតី RHB Touch Heart ដែលត្រូវបាន

ចំនន
ួ 6,5% នៅក្នុងឆ្នាំ2018។

ប្រាក់ ចំណូ លរបស់ ធនាគារមានការក�ើ នឡ�ើ ងចំ នួន 7,2% នៅក្នុងឆ្នាំ2018

ដោយផលធ�ៀបរវាងចំណាយនិងចំណូ លមានចំនន
ួ 36,4%។ ធនាគារបានទទួល
លទ្ធផលយ៉ា ងល្អនៅដំណ�ើរការប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ2018 ល�ើកលែងតែការ

ក�ើនឡ�ើងនូវសំវ ិធានធនល�ើអ៊ីមភែរមិន ដែលបណ្
តា មកពីវ ិស័យឧស្សាហកម្ម
មួយចំនួននិងតម្រូវការសំវ ិធានធនតឹងរ ឹងទៅល�ើឥណទាន។

បុគ្គលិករបស់យើង

ក្នុ ង នា ម ជា ធ នា គា រ មួ យ ក្នុ ង ចំ ណោ ម ធ នា គា រ លំ ដា ប់ កំ ពូ ល ទាំ ង 1 5
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និ ងជាស្ថា ប័ នដ៏ លេចធ្លោ មួ យ ធនាគារនឹងបន្តពង្រឹង
ធនធានបុគល
្គ ិករបស់ធនាគារតាមរយៈការបណ្ត ុះបណ្
តា លនៅក្នុងថ្នាក់រ�ៀន
និងកម្មវ ិធីអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យដែលអនុញ្ញាតអោយបុគល
្គ ក
ិ លៗ
្អ របស់ធនាគារ

ទទួ លបានការរក
ី ចម្រើ នជាមួ យធនាគារ។ ការអភិ វឌ្ឍអាជី ព និ ងការល�ើក

ទឹកចិត្ត គឺជាការផ្តួចផ្ើម
ត ចម្បងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាក
ំ នង
្ល ទៅនេះ ហ�ើយនឹងបន្ត
ទៅទសវត្សក្រោយៗទ�ៀត ដ�ើម្បី បណ្ត ុះបណ្
តា លនវូ បុគល
្គ ក
ិ ដែលពោរពេញ

ដោយទេព្យកោសល្យនិងលទ្ធផលការងារខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

វបប្ ធម៌នកា
ៃ របត
្រ ប
ិ ត្តិតាម

ធនាគារនឹ ងបន្តយកចិ ត្តទុ កដាក់ ជាចម្បងទៅការប្រតិ បត្តិតាមនិ ងបង្កើតនូវ

វប្បធម៌នៃការប្រតិបត្តិតាមនិងការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ដ៏រងមាំ
ឹ ។ ធនាគារផ្តោតសំខាន់

ល�ើកា រធ្វើ អោ យប្រាកដថារាល់ តម្រូវ ការទាំ ង អស់ ត្រូវ បានអនុ ល ោមតាម
ិ ី ផ ្ទៃ ក្នុ ងរបស់ ធ នាគារទាំ ង អស់ ត្រូវ
ហ�ើ យ រាល់ គោ លនយោបាយនិ ង នី តិ វ ធ

បានអនុ វត្តយ៉ា ងខ្ជា ប់ខ្ជួនគ្រប់ពេលវេលា។

151

ខណៈដែលអាជីវកម្មរបស់ធនាគារមានការក�ើនឡ�ើង ធនាគារនៅតែបនកា
្ត រយក
ចិត្តទុកដាក់ទៅល�ើការជួយសង្គម។ រហូតមកដល់ពេលបចប្បន្ន
ធនាគារ អ អេច ប៊ី
្ចុ

ឥណទាននិងប្រាក់បញ្ញមា
ើ នកម្រិតត្រឹម 72,2% នៅកងឆ្
្នុ នា 2ំ 018 ដែលនេះជាសញ្ញា
ដ៏លម
្អ យ
ួ
ដ�ើម្បីអោយធនាគារ អាចធ្វើការបង្កន
ើ ការផ្តល់ឥណទានជន
ូ ដល់

ទំពរ័

ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ធនាគារ

បន្តប្រតិបត្តិការ បានយ៉ា ងរលូន។ ធនាគារក៏នឹងបន្តការជួយដល់សង្គមនៅ
ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន10នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងហុងកុង។
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ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ

មានបញ្
ហា ប្រឈមជាច្រើនរួមមានដូចជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លា ំងក្លា ការក�ើន

ឡ�ើងនៃការចំណាយ និងសម្ពាធទៅល�ើគុណភាពទ្រព្យសកម្មដែលធនាគារ

ត្រូវធ្វើការឃ្លាំម�ើលជាប្រចាំ។

ដោយឡែកជាមួយនឹងអត្រាកំណ�ើនផលិត

ផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ដែលត្រូវរ ំពឹងថានឹងក�ើនឡ�ើង 7% ក្នុងឆ្នាំ2019
ជាមួ យ នឹ ង បរ យា
ិ
កាសសេដ្ឋ កិ ច្ចដ៏ អំ ណោ យផលនៅក្នុ ងប្រទេសកម្ពុ ជា

ធនាគារ រ ំពឹងថាធនាគារនឹងទទួលបានការរ ីកចម្រើនទន្ទឹមនឹងការរ ីកចម្រើន

របស់ប្រទេស។

ធនាគារនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅល�ើការច្នៃប្រឌិតល�ើវ ិស័យឌីជីថលដ�ើម្បី

ផ្តល់ ជូ ន នូ វ សេវាកម្ម កា ន់ តែប្រស�ើ រ ដល់ អ តិ ថិ ជ នដែលនិ យ មប្រើ ប្រាស់

សេវាឌី ជីថលនិ ង អ្នកប្រើ ប្រាស់ដែលមិ នអាចមកប្រើ ប្រាស់សេវាកម្មផ្ទាល់

ិ ី ឌីជី ថល
នៅធនាគារ។ ធនាគារកំ ពុង សិ ក្ សាក្នុងការបង្កើតបន្ថែមនូវកម្មវ ធ
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយផ្តល់ជូនពួកគាត់នូវបទពិសោធន៍ឌីជីថលដ៏ល្អ

ដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពងាយស្រួល។

ធនាគារក៏បានកំណត់ការរ ំពឹងទុកសម្រាប់ធនាគារក្នុងការបម្រើជូនអតិថិជន
ដ៏ មានតម្លៃរ បស់ យ�ើងដោយផ្តោតការយកចិ ត្តទុ កដាក់ ទៅល�ើ កា រអភិ វឌ្ឍ
ផលិ តផ លនិ ង ជម្រុញ ដំ ណ�ើ ររបស់ ពួ ក គាត់ ជា មួ យ ធនាគារ។ ជាមួ យ នឹ ង
គ្រឹះដ៏រ ឹងមាំរបស់ធនាគារ ខ្ញុំមានទំនក
ុ ចិត្តថាធនាគារយ�ើងនឹងបន្តរ ីកចម្រើនប្រកប

ដោយនិរន្តភាពដូចដែលធនាគារធ្លា ប់ទទួលបានកងរយៈជាង10ឆ្
នា ក
ំ នង
្ល មកនេះ
្នុ

ឬកាន់តែប្រស�ើរជាងនេះទៅទ�ៀត។

ខ្ញុំសូមបញ្ច ប់នូវរបាយការណ៍របស់ខញុំត្រឹ
្ មតែប៉ុននេះ ហ�ើយខ្ញុំសូមសម្តែងនូវ
អំ ណរអរគុ ណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ ការគាំ ទ្រយ៉ាងពេញទំ ហឹងពី សំណាក់

អតិថិជន ដៃគូបុគល
្គ ិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ក៏ដូចជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់
ការណែនាំនិងការផ្តល់អនុសាសន៍ដ៏មានតម្លៃកនង
្ល មក។

“យ�ើងរ ីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា”

_____________________________				
Thoo Kim Seng
លោកអគ្គនាយក
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ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

1

2

3

4

5

6

ពីខាងឆ្វេងដៃ ទៅស្តាដំ ៃៈ
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 អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
េលោក

DATO’ KHAIRUSSALEH RAMLI

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អាយុ 51ឆ្នាំ 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 22ឆ្នាំ នៅក្នុង
វ ិស័យទីផ្សារហិរញ្ញ វត្ថុ និង សេវាហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលលោកបានកាន់តំណែង

ជាន់ខ្ពស់ជាច្រើន នៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញ វត្ថុដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់ជា
ច្រើន។ លោក ក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃសមាគមធនាគារនៅ ម៉ា ឡេស៊ី
និង Asian Institute of Chartered Bankers។

ចំណេះដឹងដ៏ជ្រៅជ្រះ និងបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ បានធ្វើឲ្យលោក

ទទួលបានពានរង្វាន់ 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

សមាជិកឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ
អាយុ 70ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គណៈកម្មការសវនកម្ម (សមាជិក)
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (សមាជិក)
គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ និងជ្រើសតាំង (សមាជិក)

គុណវុឌ្ឍិ
សមាជិកវ ិទ្យាស្ថាន Malaysian Institute of Certified Public Accountants
សមាជិកវ ិទ្យាស្ថាន Malaysian Institute of Accountants

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍
លោក Ong Seng Pheow មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 35ឆ្នាំ នៅក្នុងវ ិស័យ

គណនេយ្យ និង សវនកម្ម។ លោក ធ្លាប់ជាដៃគូររបស់ក្រុមហ៊ុន Ernst
& Young ចាប់ពីឆ្នាំ 1984 ដល់ឆ្នាំ 2003។ តួនាទីចុងក្រោយរបស់លោក

នៅក្រុមហ៊ុន Ernst & Young គឺជានាយកប្រចាំប្រទេសផ្នែកសេវាធានា

គុណភាព និង ប្រឹក្សាយោបល់។ លោកក៏មានតួនាទីនៅក្នុងគណៈកម្មា

ធិការ និងក្រុមការងាររបស់ MICPA ផងដែរ។
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សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ត)
េលោក

ABDUL AZIZ PERU MOHAMED

សមាជិកឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ
អាយុ 70ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ប្រធាន)
គណៈកម្មការសវនកម្ម (សមាជិក)
គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ និងជ្រើសតាំង (សមាជិក)
ធនាគារ RHB Banking Group
សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ RHB Islamic Bank Berhad (ប្រធាន)
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ RHB Insurance Berhad
គណៈកម្មការវ ិនិយោគនៃ RHB Insurance Berhad
គណៈកម្មការវ ិនិយោគនៃ RHB Asset Management Sdn Bhd
គណៈកម្មការវ ិនិយោគនៃ Islamic Internal Asset Management
Berhad
គុណវុឌ្ឍិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ Harvard University, Harvard Business School
កម្មវ ិធី Pacific Bankers Rim នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិក
ជំនាញ និងបទពិសោធន៍
បច្ចុប្បន្ន លោក Encik Aziz Peru ជាប្រធាននាយកប្រតិបត/្តិ អភិបាល នៃ
As-Salihin Trustee Berhad ជាក្រុមហ៊ន
ុ ធនបាលកិច្ច ដែលមានឯកទេសខាង
រ�ៀបចំចាត់ចែងមរតកសាសនិកអស្
៊ី លា ម។ លោកធ្លាប់កាន់មខ
ុ តំណែង ជាច្រើន

នៅក្នុងគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ក្នុងវ ិស័យធនាគារ ជាមួយនឹង ជោគជ័យ

ក្នុងអាជី ព រយៈពេល 31ឆ្នាំ គ្រប់ គ្រងបណ្
តា ញសាខា និ ង សេវាធនាគារ

អតិ ថិជនជារូបវន្តបុ គ្គល។ លោក បានចំ ណាយពេលជាច្រើ នឆ្នាំ ធ្វើ ការឲ្យ

ធនាគារ Malayan Banking Berhad ដែលតួនាទីចុងក្រោយរបស់លោកជាមួយ

ធនាគារនេះគឺ នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ សេវា ធនាគារអតិថិជន។

លោកក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជា នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅជាន់ខ្ពស់ នៅធនាគារ

AmBank Berhad ពីឆ្នាំ 2002 ដល់ ឆ្នាំ 2005។ ក្នុងអំឡុងពេល ធ្វើការនៅក្នុង

វ ិស័យធនាគារ លោក ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការ ច្បាប់នៃ

សមាគមធនាគារនៅម៉ា ឡេស៊ី និង កាន់មខ
ុ តំណែងសំខាន់ៗមួយ ចំនន
ួ ទ�ៀត
រួមមាន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់ Mayban Property Trust និង
Mayban Trustees Bhd។
ទំពរ័
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េលោក CHULAPONG YUKATE
សមាជិកឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ
អាយុ 62ឆ្នាំ ជនជាតិថៃ

សមាជិកភាព គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គណៈកម្មការសវនកម្ម (ប្រធាន)
គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ និងជ្រើសតាំង (ប្រធាន)
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (សមាជិក)
គុណវុឌ្ឍិ
អនុបណឌិ្ តនីតិសាស្រ្តពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Washington University
សហរដ្ឋអាមេរ ិក (ក្រោមអាហារូបករណ៍ Deacons)
វ ិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពីសាកល
វ ិទ្យាល័យ Tokyo University ប្រទេសជប៉ុន (ក្រោមអាហារូបករណ៍
របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជប៉ុន)
បរ ិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Chulalongkorn University
ប្រទេសថៃ
ក្រុមប្រឹក្សាមេធាវ ីរបស់ប្រទេសថៃ
ក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់របស់រដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្រា្ត លី
ជំនាញ និងបទពិសោធន៍
លោក Chulapong Yukate បាននាំមកនូវចំណេះដឹងយ៉ា ងទូលំទូលាយដល់

ក្រុមហ៊ុន ZICO Law Limited ដោយលោកមានបទពិសោធន៍ប្រហែល

ិ ័ យ សំ ខា ន់ ៗ ដូ ច ជា ការទិ ញ លក់ ភា គហ៊ុ ន & ការរ លា
31ឆ្នាំ ក្នុងវ ស
ំ
យ

ក្រុមហ៊ន
ុ បញចូ្ លគ្នា គម្រោងនានា សេវាធានារ៉ា ប់រង និងមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិ។
លោកគឺជាដៃគូ និងទីប្រឹក្សានៅក្នុង ក្រុមហ៊ន
ុ មេធាវ ីអន្តរជាតិនាម
ំ ខ
ុ Deacons

ក្នុងប្រទេសថៃ និង អូស្រា្ត លី Colin Ng & Partners ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរ ី និង

Baker & McKenzie ក្នុងប្រទេសថៃ។ លោកបានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន

Dhipaya Insurance PublicCompany Limited ក្នុងទីក្រុងបាងកកជា Group

General Counsel រហូតដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2013។

លោកក៏ជាស្ថាបនិក និងនាយកគ្រប់គ្រង របស់ក្រុមហ៊ុនមេធាវ ី DLA Piper

មានការ ិយាល័យនៅទីក្រុងបាងកក ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយមេធាវ ី 2រូប ក្នុង

ឆ្នាំ2003 ហ�ើយបីឆ្នាំក្រោយមក ក្រុមហ៊ុនមេធាវ ីនេះទទួលបានជោគជ័យ
ដោយពង្រីកការ ិយាល័យ និងមានមេធាវ ីចំនួន 25 នាក់។
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សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ត)
លោកស្រី GAN PAI LI
សមាជិកមិនឯករាជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ
អាយុ 46ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី
គុណវុឌ្ឍិ
សកលអនុបណឌិ្ តក្នុងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (MBA),
សាលាពាណិជ្ជកម្ម Manchester
បរ ិញ្ញាបត្រនៃការអប់រ ំ, TESL, សាកលវ ិទ្យាល័យម៉ា ឡាយ៉ា

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍
លោកស្រី Gan Pai Li មានបទពិសោធន៏ជាង 21ឆ្នាំក្នុងវ ិស័យឧស្សាហ៏កម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកស្រីបានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់ខ្លួនក្នុងផ្នែក Retail Banking.
បន្ទាប់មកលោកស្រីបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនទៅក្នុងផ្នែក Corporate Banking,

Capital Market, Investment Banking, Group Strategy, Private Equity

and Wholesales Banking. លោកស្រីបានប្រលូ ក ជាមួ យ និ ង រួ ម ចំ នែក ជា
ច្រើ ន ដូ ច ជា M&A Integration, ពាណិ ជ្ជ ក ម្ម កា រពង្រីកសក្តា នុ ព លនៅ

ក្នុងតំ ប ន់ អា ស៊ា ន, និ ង ការផ្តួចផ្តើ ម សាមហរណកម្ម ពា ណិ ជ្ជ ក ម្ម ជា ច្រើ ន
ទ�ៀតនៅក្នុងសម្ពនធ័្ CIMB។

មុនពេលលោកស្រីបានចូលបំរ� ើការងារនៅក្នុងសម្ពនធ
ធ័្ នាគា RHB, លោកស្រី

មានតួនាទីជា អគ្គនាយកជាន់ខ្ពស់ ក្នុង G r o up Who lesales Ban k,

ស្ថិ ត ក្នុងការ យា
ិ
ល័ យ អគ្គ នា យក និ ង មានតួ នា ទី ជា ប្រធានផ្នែកគ្រប់ គ្រង់

ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងស្ថាបន CIMB Investment Bank Berhad ដោយត្រួតពិនិត្យ
ល�ើ លទ្ធផលពាណិជ្ជកម្ម និ ងការអនុ លោមតាមបទប្បញ្ញាតិ របស់ Group
Wholesale Banking នៅក្នុងតំ ប ន់ ។
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េលោក LIM LOONG SENG
សមាជិកប្រតិបត្តិ
អាយុ 63ឆ្នាំ ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី
គុណវុឌ្ឍិ
អនុបណឌិ្ តគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពីសាកលវ ិទ្យាល័យ
University of Sunderland (ចក្រភពអង់គ្លេស)
បរ ិញ្ញាបត្រ Science in Agribusiness & Diploma in Agriculture
ពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Putra Malaysia University

ជំនាញ និងបទពិសោធន៍
លោក Lim Loong Seng មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 40ឆ្នាំ ដែល 36ឆ្នាំ

នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម សេវាហិរញ្ញ វត្ថុ និងប្រហែល 11ឆ្នាំ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពក្នុងវ ិស័យធនាគារជាមួយសម្ព័ន្ធសេវាហិរញ្ញវត្ថុនាំ

មុ ខមួ យរបស់ ម៉ា ឡេស៊ី ។ លោកមានបទពិ សោធន៍ យ៉ា ងទូ លំ ទូ លាយ
ទាក់ ទងនឹ ង សេវាធនាគារសាជី វកម្ម សេវាធនាគាររូបវន្តបុ គ្គល និ ងសេវា

ធនាគារក្រុមហ៊ន
ុ ដោយកាន់តណែ
ំ
ងជាន់ខស
្ព គ់ ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបតកា
្តិ រ ឥណទាន

ហានិ ភ័យ និ ង ផ្នែកលក់ & ទី ផ្សារ។ លោកទទួ លខុ សត្រូវក្នុងការចាប់ ផ្តើម

ប្រតិ បត្តិការរបស់ធនាគារ RHB នៅ កម្ពុជាទាំងធនាគារ និ ងមូ លបត្រនៅ
ក្នុងឆ្នាំ 2008 និង 2010 ។

លោកទទួលបានមេដាយមាស SEARCA និង Harvard Business Alumni
Club Malaysia Gold Medal នៅពេលដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់

បរ ិញ្ញាបត្រផ្នែក Agribusiness ក្នុងឆ្នាំ1986។

លោកក៏ ជា សមាជិ កក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា លនៃក្រុម ហ៊ុ ន RHB Indochina

Securities Co., Ltd. និ ង ធនាគារ RHB Bank (Laos) Ltd.។ លោកក៏

ទទួលម�ើលការខុសត្រូវល�ើ ការ ិយាល័យតំណាងរបស់ធនាគារ RHB នៅ
ប្រទេសវ�ៀតណាម និង ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ។

* ចំ ណាំ: លោកលឹ មលុ ងសេងលាលែងពី តំណែងជានាយកគ្រប់ គ្រងនៅ

ថ្ងៃទី 4 ខែមករាឆ្នាំ 2019 ។
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សមាសភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់
1

2

3

4

5

6
1

7

8

9

10

11

12

ពីខាងឆ្វេងដៃ ទៅស្តាដំ ៃៈ
1) មឹុង សំណាង
7) យ៉ុង ជីងសាន

2) ផេង តិកហ័រ  3) ចុង គឹមស៊ូន, សាយម៉ន 4) តេ ជីង យីុង

5) ឆ័រ ធៀមយ៉ូវ  6) ធូ គីម សេង 

8) តាំង សៀវហ៊ុន   9) អាល់ឌៀន រីហ្សាល់ 10) ឈឹម សារ៉េត

11) សុខ ឡេង 12) អាន ម៉ារី

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

សមាសភាពរបស់ថក
្នា ដ
់ ក
ឹ នាំជាន់ខស
្ព ់

ធូ គីម សេង

ចុង គឹមស៊ូន, សាយម៉ន

លោក ធូ បានចូ លរួមជាមួ យ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា លីមីធីត
នៅខែមករា ឆ្នាំ 2019 ក្នុងឋានៈជាអគ្គនាយករបស់ធនាគារ។ គាត់មាន
ចំ ណេះដឹ ងយ៉ា ងទូ លំទូលាយនិ ងបទពិ សោធន៍ នៅក្នុងវ ិស័យសេវាកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ សរប
ុ ជាង 30ឆ្នាំ ដែលបទពិសោធន៏ទាង
ំ នោះរួមមានទាំងក្ងផ្នែ
ក
នុ
អភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ផ្នែកលក់នង
ិ ទីផ្សារ ព្រមទាំងផ្ក
នែ ឥណទាន។ លោកបាន
ចូលរួមជាមួយក្រុមសម្ព័នធ
្ធ នាគារ RHB នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2005 និងបាន
កាន់តួនាទីនិងមុខតំណែងជាច្រើនកនុងផ្
្
ក
នែ អាជីវកម្មធនាគាររបស់គ្រុប។
លោក ធូ ទទួលបានការសិក្សាដល់ថ្នាក់អនុបណឌិ្ តផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
(ទី ផ្ សារ) ។

លោក សាយមន
៉ បានចូលបំរេ ីការ ជាមួយធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

អគ្គនាយក
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លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអក
្ន ជំនាញផ្ក
នែ ឥណទាន (Certified Credit
Professional) ពី Asia Institute of Chartered Bankers (អតីត វ ិទ្យាស្ថាន
ធនាគារ - ធនាគារ ម៉ា ឡេស៊)ី ក្ងឆ្
នុ នា ំ 2004 ។ លោកក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ផង
ដែរជាអ្នកសម្របសម្រួលល�ើ ជំនា ញវាយតម្លៃ ឥណទានពី OMEGA
Performance របស់សហរដ្ឋអាមេរ ិកនិងអក
្ន គ្រប់គ្រងជំនាញកងការបណ
្តុះ
នុ្
បណ្
តា លការប្រតិបត្តិ ពីសមាគមអក
្ន គ្រប់គ្រងខេមប្រ៊ីដ។

នាយកផ្នែកប្រតិបត្តិ និងបច្ចេកវ ិទ្យាពត៌មាន
នៅ ខែកញ្ញា ឆា្ន ំ 2008 ជានាយកផែ្នកប្រតិបតិកា
្ត រ និងបច្ចេកវ ិទ្យាពត៌មាន
រហូតដល់ពេលបចប្បន
។
្ន
្ចុ

លោកបានបំេរ ីការអោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុកំពូលមួយចំនួន របស់ប្រទេស
ម៉ា ឡេសអ
៊ី ស់ រ យៈពេលជាង 30ឆ្នាំ ដែលធេ្វី អោ យលោកកេី ន ឡេី ង
ឋានៈនិងមានបទពិសោធន៍ ធំទូលាយនៅក្នុង ផ្នែកប្រតិបតិកា
្ត រធនាគារ។
លោកបានដឹ ក នាំ ពា ណិ ជ្ជ ក ម្ម និ ង គំ និ ត ផ្តួចផ្ើត ម កែលម្អ ដំ ណេីរការ
បច្ចេក ទេសធនាគារក៏ ដូច ជាការស្រាវជ្រាវនិ ងការអភិ វឌ្ឍន៍ ។
គាត់ធ្លាប់ជានាយកផ្ក
នែ អនុវតគ
្ត ំរោងនិងអភិវឌ្ឍន៍ដំណេីរការពាណិជ្ជកម្ម
និងនិតវិ ិធី។ លោក សាយម៉ន បានបពា្ចប់ការសិក្សាពីសញ្ញាប័ត្រកិតយ
ិ ស្ត
ិ ល័ យ York
ឆ្នាំ1981 ហេី យ បានទៅបន្តការសិ ក្ សានៅកនុ្ងសាកលវ ឡា
ប្រទេស កាណាដា។
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យ៉ុង ជីងសាន

ឆ័រ ធ�ៀមយ៉ូវ

លេាក យុ៉ង បានចូលរួមជាមួយ ធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា
នៅែខវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2010 ហេី យ បច្ចុ ប្បន្ន លេាកជានាយកផ្នែ ក ឥណទាន។

លោក ឆ័រ បានចូលរួមជាមួយ ធនាគារ អ អេ ច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា នៅែខ

នាយកផ្នែកឥណទាន

គាត់ មា នបទ ពិេសាធន៍កនុ្ងវ ិស័យធនាគារ រយៈពេល 33ឆ្នាំ និង 3ឆ្នាំ

នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ និងជាអ្នកផ្តល់យេាបល់ ផ្នែកបណ្តុះបណ្
តា លមួយ។

លេាកមានបទពិេសាធន៍ខ្ពស់កងធនាគារ
ពាណិជ្ជកម្មបានបំេរ ីការទាំងសាខា
នុ្

នាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ រតនាគារ និងយុទ្ធសាស្រ្ត
ឧសភា ឆ្នាំ 2014 ហេីយបច្ចុប្បន្ន លេាកជានាយកផ្ក
នែ ហិរញ្ញវត្ថុ រតនាគារ
និងយទ
ុ សា
្ធ ស្រ្ត។

លោកមានបទពិសោធន៍ច្រន
ើ ជាង 17ឆ្នាំ េលីផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ហ�ើយលោកមាន
បទពិ សោ ធន៍ លេីផ្នែក សវនកម្ម ចាត់ ចែ ងដេី មទុន គ្រប់ គ្រងហរញ
ិ ្ញ វត្ថុ

និងការ ិយាល័យ កណ្
តា លក្ងផ្នែ
កឥណទានប្រតិបតិកា
្ត រអភិវឌ្ឍន៍ សាជីវកម្ម
នុ

បាយការណ៍ ហរ ិញ្ញវត្ថុ ពន្ធ និងយទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តអាជីវកម្ម។

សហរដ្ឋអាមេរ ិក ជាមួយនឹងបរ ិញ្ញាប័ត្រ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅ ឆ្នាំ 2007។

លោកបានបពា្ច ប់ កា រសិ ក្ សាពី Association of Charted Certified

ផែនការហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ប្រទេសមា៉ឡេសុីកនុ្ង ឆ្នាំ2006។

អនុបណឌិ្ តគ្រប់គ្រង អាជីវកម្មពីសាកល វ ិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេស

ិ
និងបណ្តុះបណ្
តា ល។ លោកបានបពា្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវទ្យាល័
យ Greenwich
លោកក៏បានសម្រេចផែនការផ្ក
នែ ហរ ិញ្ញវត្វថុ ិញ្ញាបនបត្រពីសមាគមរ�ៀបចំ

Accountants (ACCA) ពី ច ក្រភពអង់ គេ្ល ស ហ�ើ យ លោកក៏ បា នបញ្ច ប់

អូស្រ្តាលី។
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សមាសភាពរបស់ថក
្នា ដ
់ ក
ឹ នាំជាន់ខស
្ព ់ (ត)

អាល់ឌ�ៀន រីហ្សាល

នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងទីផ្សារ
លោក រ ីហ្សាល់ បានផ្លាស់ពី RHB Bank Berhad ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ2014។
ិ ័ យ ធនាគារ និ ង ឧស្សាហកម្ម
លោកមានបទពិ សោ ធន៍ 23ឆ្នាំ កនុ្ ងវ ស
ធានារ៉ា ប់រង។

លោក ក៏ មា នបទពិ សោ ធន៍ ផ ្នែ ក សវនកម្ម ផ ្នែ ក លក់ និ ង ទី ផ្ សារ និ ង

ប្រតិបតិ្តការធនាគារ អន្តរជាតិផងដែរ។ លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ

គណនីកងឆ្
ំ 996 នៅចក្រភពអង់គ្លេស មហាវ ិទ្យាយាល័យ Northumbria ។
នុ្ នា 1

ឈឹម សារ៉េត

នាយកផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃកនុង
្
លោក សារ៉េត គឺ ជាប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃកនុ្ង។ លោកបានចូ លបម្រេី
ការងារ នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ2009។លោកមានបទពិសោធន៍ការងារ
16ឆ្នាំ ហេីយក្នុង នេាះបទពិសោធន៍2ឆ្នាំ ជាគ្រូបង្រៀនផ្ក
នែ គណនេយ្យ
និងជាសវនករយៈពេល 4ឆ្នាំ។
លោកមានបទពិ សោធន៍ កនុ្ងការប្រតិ បត្តិតាមនិ ង និ ងទី ប្រឹក្សាសវនកម្ម
លេី វ ិស័យ ជាច្រើនដូចជា ធនាគារស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការធានារ៉ា ប់រង
រោង ចក្រកាត់ដេរភោជនីយដ្ឋា ន និងក្រុមហុ៊នផ្តល់សេវាកម្មអំឡុងពេល
ធ្វើការនៅ KPMG ប្រទេសកម្ពុជា ។
លោក បានសញ្ញាបត្រអនុណឌិ្ តផ្ក
នែ ពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវតវត្ថុពីវ ិទ្យា
ស្ថានអន្តរជាតិ នៃប្រទេសកម្ពុជា (IIC) នៅកនុងឆ្
្ នា ំ 2006។ លោកក៏ទទួល
បានវ ិញ្ញាបនបត្រ អ្នកបច្ចេក ទេសគណនេយ្យ (CAT) នៅកនុងឆ្
្ នា ំ 2008
ហេី យ បច្ចុ ប្បន្ន កំ ពុ ង បន្ត សិ ក្ សា Association of Charted Certified
Accountants (ACCA) ពីចក្រភពអង់គ្លេស។
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សុខ ឡេង

តាំង សៀវហ៊ុន

លោកសុខឡេងបានចូលរួមជាមួយធនាគារកងតួ
នែ ធរុ កិច្ច
នុ្ នាទីជាប្រធានផ្ក

លោកតាំង បានចូលរួមជាមួយធនាគារ RHB Indochina Bank Limited

នាយកផ្នែកសេវាធនាគារ
ធុ រ កិ ច្ច ចា ប់ តាំ ង ពី ខ ែកញ្ញា ឆ្នាំ 2018 ។ លោកទទួ ល ខុសត្រូវ ក្នុ ងការ
បង្កើ ត និ ង អនុ វ ត្ត កា រអភិ វ ឌ្ឍអាជី វ កម្ម យុ ទ្ធ សា ស្រ្តទី ផ្ សារ និ ង ផែនការ

សកម្មភាពដ�ើ ម្បីឆ្លើយតបទៅនឹ ងគោលបំ ណងអាជី វកម្មគោលបំ ណង
និងគោលនយោបាយប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។

កន្លងមកលោកធ្លាប់ មា នបទពិ សោធន៍ កនុ្ងការបម្រើ ការងារជាប្រធាន

ផ្នែ ក លក់ ប្រធា នទំ នា ក់ ទំ ន ងនិ ង ប្រធានផ្នែ ក ធុ រ កិ ច្ច ជា មួ យ ធនាគារ

អន្ត រ ជាតិ ពី រ ដែលមានមូ ល ដ្ឋា ននៅប្រទេសកម្ពុ ជាអស់ រ យៈពេលជាង
12 ឆ្នាំ ។ លោកបានបញ្ច ប់ ថ្នា ក់ ប រ ញ្
ិ ញា បត្រផ្នែ ក គ្រប់ គ្រងធុ រ កិ ច្ច កនុ្ ងឆ្នាំ
2005 និងបន្ទា ប់មកទទួលបានអនុបណឌិ្ តផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុនិងធនាគារនៅ
ិ យាល័ យ ប�ៀលប្រាយក្នុ ងឆ្នាំ 2010 ។ លោកបានបញ្ច ប់ កា រ
សាកលវ ទ្

នាយកផ្ក
នែ គ្រប់គ្រងវាយតម្លៃឥណទាន និងត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញ
ចាប់ តាំង ពី ខ ែមករាឆ្នាំ 2011 ហ�ើ យបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានផ្នែកវាយ
តម្លៃនិងត្រួតពិនិត្យឥណទាន។ គាត់មានបទពិសោធន៍សរុបចំនួន 11 ឆ្នាំ

នៅក្នុងវ ិស័យធនាគារ។ លោកមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៅ
កនុ្ងវ ិស័យធនាគារពាណិជ្ជនិងធនាគារលក់ រាយដែលបានបម្រើ ការងារ
នៅការ ិយាល័យកណ្
តា លនៅកនុងផ្
្
នែក Credit Operations & Credit

Management ។ គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវ ិទ្យាល័យ Teknologi

ក្នុ ង ប្រទេ ស ម៉ា ឡ េ ស៊ី ជា មួ យ និ ង ប រ ិញ្ញា ប ត្រផ ្នែ ក វ ិទ្ យា សា ស្រ្ត ក្នុ ង
ឆ្នាំ 2008 ។ គាត់ក៏បានទទួលសញ្ញាប័ត្រជំនាញទទួលស្គាល់គុណភាព

អប់រ ំពីវ ិទ្យាស្ថាន Asian Chartered Bankers (AICB) នៅឆ្នាំ 2012

ផងដែរ។

វាយតំលៃជំនាញឥណទាន (CSA) - វ ិញ្ញាបនប័ត្រ OMEGA នៃការអនុវតន
្ត ៍
ឥណទាននិងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីលប
្អ ំផុតនៅឆ្នាំ 2014 ។ ។
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សមាសភាពរបស់ថក
្នា ដ
់ ក
ឹ នាំជាន់ខស
្ព ់ (ត)

តេ ជីង យ៉ីង
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អាន ម៉ារី

នាយកផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន

នាយកផ្នែកច្បាប់ និងលេខាធិការ

ជាមួ យនិ ងបទពិ សោ ធជាង 13 ឆ្នាំ អ្ន ក នាង ជី ង យ៉ី ង បានបង្កើ ត អាជី ព
របស់ គាត់នៅក្នុងសេវាកម្ម Telco និងសេវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។ JY បានចាប់
ផ្ើម
ត អាជីពជាវ ិសក
្វ រកម្មវ ិធីនៅក្ង
នុ Extol Corporation ហ�ើយក្រោយមកបាន
ផ្លាស់បរទៅកាន់
ក្
ម
រុ
ហ៊
ន
ុ
Maxis
Communications នៃប្រទេសម៉ា ឡេសលេខ
៊ី
្តូ
1 Telco ដែលលោកស្រីបានទទួលនូវបទពិសោធន៍ការងារផ្ក
នែ ប្រតិបតកា
្តិ រ
អតិថជ
ិ ននិងការគ្រប់គ្រងយុទនា
្ធ ការ។ លោកស្រីបានចូលរួមជាមួយ RHB
Banking Group នៅឆ្នាំ 2013 ហ�ើយបានផ្លាស់បរជាបន
្តបន្ទា ប់ទៅក្ងតំ
្តូ
នុ ណែងជា
អក
្ន ដឹកនាំនៅកនុងសេវាកម្ម
្
អតិថិជនដែលផ្តោ តល�ើយុទសា
្ធ
ស្រ្តទិញយក
ការគ្រប់គ្រងតម្លៃនង
ិ ទីផ្សារ។ នៅឆ្នាំ 2015 JY ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធា
ននាយកទីផ្សារទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលមានភារកិច្ចល�ើកកម្ពសធ
់ នាគារ RHB
ឱ្យទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលលេចធ្លោ និ ងមានភាពលេចធ្លោ ។
ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ បានទទួលជោគជ័យពី RHB Premier កងឆ្
នុ្ នា ំ
2016 តាមរយៈគំនត
ិ ផ្តួចផ្ម
ើត ទីផ្សារយទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រជាច្រើនជាមួយដៃគូដជ�
៏ ឿ
ជាក់ មួយចំ នួនដែលជាលទ្ធផលបានពង្រីកមូ លដ្ឋា នអតិ ថិជនជាន់ ខ្ពស់
ិ យ
របស់ខ្លួន។ បចប្ប
្ចុ ន្ននេះធនាគារ RHB គឺជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមបំផុតក្ងវ
នុ ស័
ធនាគារនៅប្រទេសម៉ា ឡេស៊។
ី មុនពេលចូលរួមជាមួយ RHB Banking Group
JY ជាមួយ Citibank Berhad និងបានធ្វើការជាមួយអ្នកដឹកនាំ អាជីវកម្ម
លក់រាយកងការដឹ
កនាំការគ្រប់គ្រងអតិថជ
ិ ន។ នាងបានឈ្នះពានរង្វា ន់ការ
នុ្
អនវុ ត្ដនល
៍ ្អបំផុតប្រចាំតប
ំ ន់អាសប
៊ី ៉ា សហ
៊ី ក
្វិ សម្រាប់សទ
ិ ្ធិម៉ា ឡេស៊ី កងឆ្
នុ្ នា ំ 2011
ិ ី អតិ ថិជនជាបន្តបន្ទា ប់ ។ JY បានបញ្ចប់ ការ សិ ក្សាផ្នែក
តាមរយៈកម្មវធ
បរ ិញ្ញាបត្រវ ិសក
្វ ម្ម (Hons ) នៃសកលវ ិទ្យាល័យ Multimedia ប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី
ជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍ពេញនិយមពីមល
ូ និធល
ិ ។
ី

កញ្ញា ម៉ា រ ី ត្រូវ បានតែងតាំ ង ជាប្រធានផ្នែកច្បាប់ និ ងលេខាធិ កា រនៅ

ក្នុងឆ្នាំ 2018 ។ កញ្ញា បានចូ លរួមនៅកនុ្ងកិ ច្ចការធនាគារតាមរយៈការ
ផ្តល់នវូ ការប្រឹក្សាយោបល់ដំណោះស្រាយផ្ក
នែ ច្បាប់និងតួនាទីជាលេខាធិការ
របស់ក្រុមហ៊ន
ុ ក្ងកិ
្ច ម្របសម្រួលអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មរបស់ធនាគារ
នុ ចស

ដ�ើម្បីធានានូវការប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ ដោយអនុលោមតាមនិយ័តកម្ម

ច្បាប់អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម គោលនយោបាយ និងការទាមទារផ្សេងៗ។

មុនចូលបម្រើការងារនៅធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណឌូឆៃ
្ ណា កញ្ញា ម៉ា រ ី មាន
ិស័
បទពិសោធន៍ការងារអស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំ ក្ងវ
យ
ហិ
រញ្ញវត្ថុ កញ្ញា បានទទួល
នុ
បទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៅកនុងវ
្ ិស័យច្បាប់កនុងតួ
្ នាទីជាប្រធាន
ប្រតិបតតា
្តិ ម និងជាលេខាធិការក្រុមហ៊ន
ុ ជាមួយគ្រឹស្ថានហិរញ្ញវត្ឯកជន
ថុ
មួ យចំ នួន និ ងជាសហការ ី ផ្នែកដ�ើ មបណ្តឹងរប្បវេណី នៅអង្គជំនុំជម្រះ
វ ិសាមញ្ញតុលាការកម្ជា
ពុ (អវតក) ផងដែរ។
កញ្ញាម៉ា របានបញ
ី
្ច ប់ការសិក្សាថ្នាក់បរ ិញ្ញាបត្រ ផ្ក
នែ ច្បាប់ នៅសកលវ ិទ្យាល័យ
ភូមន
ិ ន
្ទ ត
ី សា
ិ ស្ត្រ និងវ ិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកច
ិ ្ច និងទទួលបានកម្មវ ិធីផ្លាស់បរកម្ម
្តូ
សិក្សារដូវក្តៅ នៅសាកលវ ិទ្យាល័យ Saga នៅប្រទេសជប៉ុនក្ងឆ្
នុ នា ំ 2016 ។
កញ្ញា កំពង
ុ បនកា
្ត រសិក្សាថ្នាក់អនប
ុ ណឌិ្ តផ្ក
នែ ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអនរ្ត ជាតិ ពី
សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន
ិ ន
្ទ ត
ី សា
ិ ស្ត្រ និងវ ិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកច
ិ ្ច ។

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

ផេង តេកហ៊

នាយកផ្នែកធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះបណ្
តា ល
លោក តេកហ៊ គឺជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុ ស្ស និ ងបណ្តុះបណ្
តា ល។

មឹុង សំណាង

នាយកផ្នែកប្រតិបត្តិតាម និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

(បានលាលែងពីតំណាងថ្ងៃទី12 ខែសីហា ឆ្នាំ2018)

ិ យាល័ យជាតិ គ្រប់ គ្រង (NUM)
លោកបានបពា្ច ប់ កា រសិ ក្ សាពី ស កលវ ទ្

លោក សំ ណា ង មានតួ នា ទី ជា ប្រធានផ្នែ ក ប្រតិ ប ត្តិ តា ម និ ង គ្រប់ គ្រង

នៅខែ ឧសភា ឆ្នា2
ំ 017។ មុននេះទ�ៀត លោកបានបម្រើការ ឲ្យក្រុមហ៊ន
ុ

និង

ផ្ក
នែ គ្រប់គ្រង។ លោកបានចូលបម្រើការឱ្យធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា

(ខេមបូ ឌា) អ៊ែតវ៉ា នស៏ ខម្ញូនី ខេសិ ន (ឃ្យូប៊ី ) តាំ ងពី ខែមេសា ឆ្នាំ2011

កនុ្ ងមុខងារជាប្រធានផ្នែ ក ធនធានមនុ ស ្ស ហ�ើ យ លោកក៏ ធ្លា ប់ ជា អ្ន ក
សម្របសម្រួល ធនធានមនុ ស ្ស នៃក្រុម ហ៊ុ ន ឈេហ្វ រ៉ុន (ខេមបូ ឌា )

លី មីធីត (កាល់ តិច ) ពី ឆ្នាំ 2 008មក។ លោកមានបទពិ សោ ធន៍ ល�ើការ

ហានិភយ
័ តាំងពីខែមករា ឆ្នា2
ំ 010។ គាត់មានបទពិសោធន៍ 15ឆ្នាំ ជាទីប្រឹក្សា
សវនករ។

សវនកម្មអនរ្ត ជាតិ

គាត់ធ្លាប់ជាប្រតិបត្តិ
KPMG

និងសវនករ

Cambodia

នៅកនុងក្រុ
្
មហ៊ុន
និងជាទីប្រឹក្សានៅក្នុង

នាយកដ្ឋា នសវនកម្មផ្ទៃកងនៃ
ក្រសួងសេដ្ឋកច
ិ ្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាកន្លៃង
នុ្
ចុងក្រោយក្នុងអាជីពជាទីប្រឹក្សា។

គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ដូចជាការងារជ្រើសរ� ើសបុគ្គលិក ប្រតិបតិ្តការ

គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់ បរ ិញ្ញបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជក្ជម្ម ពីសាកល

ិ ី ផ ្នែ ក ធនធានមនុ ស្ស ការគ្រប់ គ្រងល�ើ ការវាយ
នយោបាយ និ ងនី តិវ ធ

បរ ិញ្ញបត្រ បចេ្ចកទេសគណនេយ្យ ពីចក្រភពអង់គេ្លសនៅ ឆ្នា2
ំ 007 ហ�ើយ

ធនធានមនុ ស ្ស ប្រាក់ សំ ណ ង និ ង អត្ថប្រយោជន៍ រ ដ្ឋ បា លកិ ច្ច គោល

តម្លៃការអនុ វត្តការងារ ការចូ លរួមពី សំណាក់ បុគ្គលិក ទំ នាក់ ទំនងរវាង

ឧស្សាហកម្មនិងបុគ្គលិក។

វ ិទ្យាល័យ េវទមហាឬស្សី នៅឆ្នា2
ំ 004។ មិនតែបុ៉ណ្ណោះគាត់បានទទួល

បច្ចុប្បន្ន កំ ពុងបន្តការសិក្សាផ្នែកគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យហរញ
ិ ្ញ វត្ថុពី Grobal
Association of Risk Professional។
ទំពរ័
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

ប្រធានក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល
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

ទំពរ័

1.

Mr. Chulapong Yukate

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង

2.

Mr. Ong Seng Pheow

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

3.

Mr. Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ
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គណៈកម្មធ
ា កា
ិ រក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល
គណៈកមធ
្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. Tang Siew Hon

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

6.

Mr. Sok Leng

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

7.

Mr. Pheng Tekhor

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

8.

Ms. Tey Jing Ying

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

គណៈកមធ
្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

5.

Mr. Sok Leng

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ

ទំពរ័
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍កម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលមានសេចក្តីរក
ី រាយសូ មដាក់ បង្ហាញរបាយការណ៍របស់ ខលួ្ន និ ងរបាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា (ហៅកាត់ ថា “ធនាគារ”) សម្រាប់ ដំណាច់ ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018។
អំពធ
ី នាគារ

ធនាគារបានចុះបញ្ជីពាណិជក
្ជ ម្ម នៅថ្ងៃទី09 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2008 គឺជាក្រុមហ៊ុន
បុត្រសម្ន
ព័ ្ធ ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ទាង
ំ ស្រុងដោយធនាគារ RHB Bank Berhad

ិ នៅក្នុងប្រតិ បត្ដិការ
សកម្មទាំងឡាយ ដែលទំ នងជាមិ នអាចបង្វិលមកវញ

ធនាគារ គឺជាធនាគារពាណិជ្ជ និងធ្វបើ ្រតិបត្កា
តិ រក្រោមច្បាប់សព
តី្ ី សហគ្រាស

ស្ដែង។

“ធនាគារកណ្តា ល”)។

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ និងផ្អែកតាមការយល់ដង
ឹ ដ៏សុក្រឹត

ពាណិជ្ជនៃកម្ពុជា និងក្រោមបទប្បញ្ញតិនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា

ធនាគារធ្វស
ើ កម្មភាពចម្បងកងការផ
ល
្ត ស់ េវាធនាគារពាណិជ្ជជាច្រើនប្រភេទ
្នុ
នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង

របាយការណ៍លទ្ធផល នៅល�ើទំព័រទី202។

កត់ ត្រាបន្ថយឱ្យនៅស្មើនឹងតម្លៃដែលគិ តថានឹ ងអាចទទួ លស្គាល់បានជាក់

តម្លៃទ្រព្យសកម្ម ក្នុ ងរបាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ របស់ ធ នាគារ និ ង ធនាគារពុំ

ត្រឹមត្រូវជាសារវន្ដទេ។

បំណល
ុ យថាភាព និងបំណល
ុ ផ្សង
េ ៗ

គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ មិនមាន ៖
ក. បន្ទុកណាមួយល�ើទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ ដែលបានក�ើតឡ�ើង
ដោយសារការដាក់វាបញ្
ចា ំ សម្រាប់ការធានាបំណុលរបស់បុគល
្គ

ដើមទុន

ក្នុងអំ ឡុ ងឆ្នាំ ធនាគារបានបង្កើ ន ដ�ើ ម ទុ ន របស់ ខលួ្នពី 71.000.000 ដុល្លារ
អាមេរ ិក ដល់ 75.000.000 ដុល្លារអាមេរ ិក ដោយចេញផ្សាយភាគហ៊ុនថ្មីចំនួន
4.000.000 ដែលមានតម្លៃចារ ិក 1ដុល្លារអាមេរ ិកក្នុងមួយភាគហ៊ុន។

សំវធា
ិ នធន

ិ នធន
ក្នុ ងអំ ឡុ ងឆ្នាំ នេ ះមិ ន មានបម្រែបម្រួល ជាសារវន្ត ក្នុ ងគណនី សំ វ ធា
ក្រៅពីអ្វីដែលបានលាតត្រដាងក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនេះទេ។

ហ្វស
ា ល
ី៊ ធ
ី ហ
ី រិ ញ្ញវតអា
្ថុ ក្រក់ និងឥណទានសង្សយ
័

មុនពេលរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបាន

ចាត់វ ិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមស្រប

អាជីវកម្ម ធម្មតាទៅតាមតម្លៃនៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់ធនាគារ ត្រូវបាន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយ ដែលអាចបណ្
ដា លឱ្យ

សកម្មភាពចមប្ ង

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្រះហ្វា

សល
៊ី ធ
ី ីហរិ ញ្ញវត្ថុអាក្រក់ចេញពីបញ្ជី ឬការធ�ើស
្វ វំ ិធានធនហ្វាសល
៊ី ធ
ី ីហរិ ញ្ញវត្ថុ

ហ�ើ យក្រុមប្រឹក្ សាភិ បា លជ�ឿជាក់ ថា រាល់ ហ្វា ស៊ី លី ធីហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុអាក្រក់ ទាំង
អស់ដែលបានដឹងត្រូវបានជម្រះចេញពីបញ្ជីនិងបានកត់ត្រាសំវ ិធានធនយ៉ា ង

ពេញលេញ សម្រាប់ហ្វាស៊ីលីធីហិរញ្ញ វត្ថុអាក្រក់ និងសង្ស័យ។

គិតត្រឹមកាលបរ ិចេ្ឆទនៃរបាយការណ៍នេះ និងផ្អែកតាមការយល់ដង
ឹ ដ៏សុក្រឹត

ិ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពបា
ុំ នដង
ឹ ពីហេតកា
ុ រណ៍ណាមយ
ួ ដែលនាំឱ្យចន
ំ ន
ួ នៃសំវធានធន

សម្រាប់សំវ ិធានធនហ្វាស៊ីលីធីហិរញ្ញ វត្ថុអាក្រក់ និងសង្ស័យក្នុងរបាយការ
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មុនពេលរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបាន
ិ នការដែលមានមូ ល ដ្ឋា នសមស្របដ�ើ ម ្បីបញ្
ចាត់ វ ធា
ជា ក់ ថា បណ្
ដា ទ្រព្យ

ជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមាន កម្រិត បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
នៅប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី។

ទំពរ័

ទ្រព្យសកម្ម

ណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ មានតមៃ្លមិនគ្រប់គ្រាន់ជាសារវន្តនោះទេ។

ណាម្នាក់ឡ�ើយ ចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំមក និង
ខ.	បំ ណុ លយថាភាពណាមួ យ របស់ ធ នាគារដែលបានក�ើ ត ឡ�ើ ង
ចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំមក ក្រៅពីបំណុលផ្សេងៗ នៅក្នុងដំណ�ើរ

ការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ធនាគារនោះទេ។

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពមា
ុំ នបំណុលយថាភាព ឬបំណុល ផ្សេងៗ

របស់ ធ នាគារ បានក្លា យជាការបង្ខំ ឱ្យសង ឬអាចនឹងត្រូវទាមទារ ឱ្យសង

ក្នុងរយៈពេល12ខែ បន្ទាប់ពីដំណាច់ឆ្នាដែ
ំ លនឹង ឬអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់
ជាសារវនដ
្ដ ល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិចរ្ច បស់ ខ្លួននៅ

ថ្ងៃដល់ពេលកំណត់សងនោះទេ។

ការប្រប
ែ ល
ួ្រ កាលៈទេសៈ

គិ តត្រឹមកាលបរច្ឆេ
ិ ទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលមិ នបានដឹ ងពី

កាលៈទេសៈណាមួ យ ដែលមិ ន បានវែកញែកនៅក្នុ ងរបាយការណ៍ នេះ

ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដែលអាចបណ្
ដា លឱ្យចំនួនទឹកប្រាក់
ដែលបានបង្ហាញក្នុង របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ មានភាពមិនត្រឹមត្រូវជាសារ

វន្ដនោះទេ។

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

ប្រតប
ិ ត្ដកា
ិ រមិនប្រកត
្រ ី

តាមយោបល់ របស់ ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា ល លទ្ធ ផ លប្រតិ បត្តិការរបស់ ធ នាគារ

សម្រាប់ ដំណា ច់ ឆ្នាំ នេះ មិ ន បានទទួ ល រងនូ វ ផលប៉ះពាល់ ជាសារវន្ដពីខ្ទង់

គណនី ប្រតិបត្ដិការ ឬព្រឹត្ដិការណ៍មិនប្រក្រតីណាមួយឡ�ើយ។ តាមយោបល់

របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល នៅចន្លោះពេលរវាងដំ ណាច់ ឆ្នាំនេះ រហូតមកទល់

1. អនុវត្ដគោលការណ៍គណនេយ្យសមស្រប ដែលគាំទ្រដោយការវ ិនិច្ឆ័យ
និងការប៉ា ន់ប្រមាណយ៉ា ងសមហេតផ
ុ ល និងប្រកបដោយការប្រុងប្រយត
័ ្ន
	ព្រមទាំងអនុវត្ដតាមគោលការណ៍ទាំងនេះឱ្យមានសង្គតភាព។

នឹ ង កាលបរ ច្ឆេ
ិ ទនៃរបាយការណ៍ នេះ មិ ន មានខ្ទ ង់គ ណនី ប្រតិ បត្ដិការ ឬ

2. អនុវត្ដតាមតម្រូវការកងការលាតត្រដាងព័
តមា
៌ ន ដោយអនុលោមទៅតាម
្នុ

លទ្ធផលហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់ ធនាគារ ក្នុងឆ្នាំដែលរបាយ ការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើ

	នៃកម្ជាហ�ើ
យប្រសិនប�ើមានការប្រាសចាកណាមួយកងការបង្
ហា ញឱ្យមាន
ពុ
្នុ

ព្រឹត្ដិ កា រណ៍ ខុ សប្រក្រតី ណាមួ យដែលអាចជះឥទ្ធិ ព ល ជាសារវន្ដ ដ ល់

ឡ�ើងនោះទេ។

ភាពត្រឹម ត្រូវ ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា លប្រតិ ប ត្តិត្រូវ ប្រាកដថា ការប្រាសចាក

ទាំងនោះត្រូវបានបង្ហាញ ពន្យល់ និងកំណត់បរ ិមាណឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលនៅបម្រើការក្នុងអំឡុងឆ្នាំ រហូតដល់កាល
បរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះមានរាយនាមដូចខាងក្រោម ៖

Dato’ Khairussaleh Ramli
Ong Seng Pheow

ស្តងដា
់ រគណនេយ្យកម្ជា
ពុ និងតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាជិកឯករជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

3. រក្សាទុ កកំ ណត់ ត្រាគណនេយ្យឱ្យបានគ្រប់ គ្រាន់ និ ងប្រព័ន្ធត្រួតពិ និត្យ

	ផ្ទៃក្នុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

4.	រ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ដោយផ្អែ
កល�ើមល
ូ ដា្ឋននិរនភា
្ដ ពនៃដំណ�ើរការ
ថុ

អាជីវកម្ម ល�ើកលែងតែមានករណីសន្មតយ៉ា ងសមស្របថាធនាគារ នឹង

មិនអាចបនក
្ដ ច
ិ ប្ច ្រតិបតកា
្ដិ រអាជវី កម្មនៅពេលអនាគតដ៏ខលី្ និង

Abdul Aziz Peru Mohamed

សមាជិកឯករជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ

Chulapong Yukate

សមាជិកឯករជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ

Gan Pai Li

សមាជិកមិនឯករជ្យ និងមិនប្រតិបត្តិ

ចិត្តជាសារវន្តទាំងអស់ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ ប្រតិបត្ដិការ និងលទ្ធផល

ឆ្នា2
ំ 018)

យ៉ា ងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃ 06 ខែកុមភៈ្

5.	គ្រប់ គ្រង និ ងដឹ កនាំ ធនាគារឱ្យមានប្រសិ ទ្ធភាព តាមរយៈការសម្រេច

របស់ធនាគារ ហ�ើយត្រូវធានាថាផលប៉ះពាល់ទាង
ំ នោះ ត្រូវបានឆ្លុះបញ្
ចា ង
ំ

Lim Loong Seng

សមាជិកប្រតិបត្តិ

Christopher Loh Meng Heng

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការរ�ៀបចំ របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ។

(បានលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃ 06

ការអនុមត
័ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

(នាយកមិនប្រតិបត្តិ)
ខែកុមភៈ្ ឆ្នា2
ំ 018)

ការទទួលខុសត្រវូ របស់កម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលលើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលទទួ លខុ សត្រូវក្នុងការបញ្
ជា ក់ ថារបាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ

ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ និងបានបង្ហាញត្រឹមត្រូវនូវគ្រប់ទដ
ិ ភា
្ឋ ពជាសារវន្ដទាង
ំ អស់

នៃស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារគិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ព្រមទាំង
លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ។

ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាំងនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវ ៖

ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលអះអាងថា ធនាគារបានអនុ វត្ដតាមតម្រូវការខាងល�ើក្នុង

ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា លសូ ម ធានាអះអាងថារបាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ព្រមទាំ ង
កំ ណត់ សម្គាល់ ទាំងឡាយដែលភ្ជាប់ មកជាមួយ បានបង្ហាញយ៉ា ងត្រឹមត្រូវ
នូ វ គ្រប់ ទិ ដ្ឋ ភា ពជាសារវន្ត ទាំ ង អស់ នៃស្ថា នភាពហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ របស់ ធ នាគារ
គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1ខែធ្នូឆ្នា2
ំ 018និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលំហរូ សាច់ប្រាក់

របស់ធនាគារសម្រាប់ដណា
ំ
ច់ឆ្នាំ ដោយអនុលោមទៅតាមសង
្ត ដា
់ រគណនេយ្យ
កម្ពុជា និ ងគោលការណ៍ណែនាំ របស់ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា។

ចុះហត្ថលេខាដោយយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

_____________________________				
Dato’ Khairussaleh Ramli
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល			
កាលបរ ិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី15 ខែកុមភៈ្ ឆ្នា2
ំ 019
ទំពរ័

172

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍សវនករឯករាជយ្
ជូនភាគទុនក
ិ ធនាគារ អ អច
េ ប៊ី ឥណ្តឆ
ូ ណា
ៃ

តាមមតិ យោបល់ យ�ើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា (ហៅកាត់ ថា “ធនាគារ”)
បង្ហាញត្រឹមត្រូវនូ វគ្រប់ ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់ អំពីស្ថា នភាពហិ រញ្ញ វត្ថុរបស់ ធនាគារ គិ តត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ
ឆ្នាំ2018 និ ងលទ្ធផលហិ រញ្ញ វត្ថុ ព្រមទាំ ងលំ ហូរសាច់ ប្រាក់ សម្រាប់ ដំណាច់ ឆ្នាំ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ
គណនេយ្យកម្ពុជា និ ងគោលការណ៍ណែនាំ របស់ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា។
របាយការណ៍ដល
ែ យើងខ្ញបា
ំុ នធ្វស
ើ វនកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ រម
ួ មាន៖

•	តារាងតុល្យការគិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

•

របាយការណ៍លទ្ធផលសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ

•

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធនសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ

•

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ និង

•

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រម
ួ ទាំងសេចក្តីសង្ខេប

	គោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ

មូលដ្ឋន
ា នម
ៃ តិយោបល់របស់យង
ើ ខ្ញំុ

យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមសង
្ត ់ដារអន្តរជាតិសតីព
្ ីសវន

ទាក់ទងនង
ឹ ការធ្វស
ើ វនកមរ្ម បស់យ�ង
ើ ខ្ញុំទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យ�ើងខ្ញុំ

ទទួលខុសត្រូវក្នុងការអានព័ត៌មានផ្សេងៗដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ ដ�ើម្បី
ពិ ចារណាថាត�ើ ព័ ត៌ មានផ្សេងៗទាំ ង នោះមានភាពផ្ទុ យគ្នា ជាសារវន្ត ពី

របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ឬផ្
ការយល់ដង
ឹ របស់យ�ង
ើ ខ្ញុំផ្ក
អែ ល�ើលទ្ធផលនៃ
ថុ យពី
ទុ
ការធ្វើសវនកម្ម ឬមានការរាយការណ៍ពី កំហុសឆ្គងជាសារវន្តដែលបានក�ើត
ឡ�ើងឬទេ។

ប្រសិនប�ើផ្ក
អែ ទៅល�ើការងារដែលយ�ើងខ្បានបំ
ពេញល�ើពត
័ មា
៌ នផ្សេងៗ ដែល
ញុំ
បានទទួ លមុ នកាលបរច្ឆេ
ិ ទរបាយការណ៍សវនករនេះយ�ើ ងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថា

ខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ពីអង្គហេតុនៃកំហុសឆ្គងទាំងនោះ។ យ�ើងខ្ញុំមិនមានអ្វីត្រូវ
រាយការណ៍ចំពោះបញ្
ហា នេះទេ។

យ�ើងខ្ញុំជ�ឿជាក់ថាភស្តុតាងសវនកម្មដែលយ�ើងខ្បានទទ
ល
ួ មានភាពគ្រប់គ្រាន់
ញុំ

ការទទួលខុសត្រវូ របស់គណៈគ្របគ
់ ង
្រ និងអ្នកដល
ែ ទទួលបន្ទក
ុ លើអភិបាលកិច្ច

និងសមហេតុផល ដ�ើម្បីធ្វជា
ើ មូលដ្ឋានសម្រាប់ការបញ្ចេ ញមតិយោបល់របស់
យ�ើងខ្ញុំ។

ឯករាជយ្

យ�ើ ង ខ្ញុំមា នឯករាជ្យពី ធ នាគារ ដែលអនុលោមទៅតាមក្រមសី ល ធម៌
ិ ជី វៈ ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាសង
សម្រាប់ គណនេយ្យករវជ្ជា
្ត ់ ដារ

ក្រមសីលធម៌អនរ្ត ជាតិ (ហៅកាត់ថា “ក្រមសីលធម៌អន្តរជាតិ”) និងអនុលោម

មានកំហុសឆ្គងជាសារវន្តដែល ក�ើតចេញពីព័ត៌មានផ្សេងៗទាំងនេះ យ�ើង

ចំពោះរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរ�ៀបចំ និងបង្ហាញរបាយការណ៍នោះ

ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយអនុលោមទៅតាមសង
្ត ់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា
គោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

រត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

និង

និងទទួលខុសត្រូវល�ើកា

ដែលគណៈគ្រប់គ្រងកំណត់ថាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការ
រ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យច�ៀសផុតពីការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្ត

ិ យាស្ថា នគណនេយ្យករជំ នាញ និ ង សវនករ
ទៅតាមក្រម សីល ធម៌ រ បស់ វ ទ្

ដែលបណ្តោ លមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផ្សេងៗ។

អនរ្ត ជាតិ និង “វគសក”។

ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវក្នុង
ការវាយតម្លៃអំ ពី ល ទ្ធ ភា ពរបស់ ធ នាគារក្នុ ងការបន្ត និ រ ន្ត រ ភាពអាជី វ កម្ម

កម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “វគសក”)។ យ�ើងខ្ញុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ច ក្នុងការទទួល
ខុ សត្រូវផ្នែកក្រមសី លធម៌ ផ្សេងៗទ�ៀត ដែលកំ ណត់ ដោយក្រមសី លធម៌

ព័តមា
៌ នផស្ ង
េ ៗ

គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗ។ ព័ត៌មានផ្សេងៗ ដែល

យ�ើ ងខ្ញុំទទួលបាននាកាលបរច្ឆេ
ិ ទរបាយការណ៍នេះរួមមានរបាយការណ៍
របស់ ប្រឹក្ សាភិ បា ល និ ង ឧបសម្ព័ ន្ធ កំ ណ ត់ ស ម្គា ល់ ចំ ពោ ះការ អនុ វ ត្តតាម

ប្រកាសរបស់ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ប៉ុន្តែព័ ត៌មានទាំ ងអស់ នេះ មិនមែនជា

ផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍សវនកររបស់យ�ើងខ្ញុំទេ។
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ទៅល�ើព័ត៌មានផ្សេងៗនោះទេ ហ�ើយយ�ើងខ្ញុំមិនធ្វើការធានាអះអាងចំពោះ

ព័ត៌មានទាំងនោះទេ។

កម្មនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា“សង
្ត ់ដារ សវនកម”្ម )។ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើ
ងខ្ញុំដែលអនុលោមទៅតាមសង
្ត ់ដារទាំងនោះ ត្រូវបានពណ៌នាបន្ថែមទ�ៀត
នៅក្នុងកថាខណ្ឌ“ការទទួ លខុ សត្រូវរបស់ សវនករក្នុងការធ្វើសវនកម្មល�ើ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” នៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់យ�ើងខ្ញុំ។

ទំពរ័

មតិយោបល់របស់យ�ើងខ្ញុំចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពុំបានគ្របដណ្តប់

ការលាតត្រដាងព៌ត័មានដែលពាក់ព័ន្ធ

ក៏ដូចជាបញ្
ហា ផ្សេងៗដែលទាក់ទិន

ទៅនឹងនិរនរ្ត ភាព អាជីវកម្ម ដោយប្រើមូលដ្ឋានគណនេយ្យសម្រាប់និរន្តរភាព

អាជីវកម្ម ល�ើកលែងតែគណៈគ្រប់គ្រងគ្រោងនឹងបិទអាជីវកម្ម របស់ធនាគារ

ឬបញ្ឈប់ប្រតិបតិកា
្ត រ ដោយមិនមានជម្រើសណាផ្សេងប្រកបដោយភាពប្រាកដ
ប្រជាណាមួយ។

អក
្ន ដែលទទួលបន្ទុកល�ើអភិបាលកិច្ច ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួត
ពិនិត្យដំណ�ើរការនៃការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ ក្នុងការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គោលបំ ណងរបស់ យ�ើ ង ខ្ញុំ គឺ ស្វែងរកអំ ណ ះអំ ណាងដែលសមហេតុ ផ ល
ថារបាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ទាំ ង មូ ល ពុំ មា នការរាយការណ៍ ខុ ស ជាសារវន្ត

ដែលបណ្តា លមកពី កា រក្លែងបន្លំ

ឬកំ ហុ ស ឆ្គងផ្សេងៗ

ការណ៍សវនកម្មដែលមានមតិ យោបល់ រ បស់ យ�ើ ង ខ្ញុំ។

លសមហេតុ ផលគឺ ជា ការអះអាងក្នុ ងកម្រិតខ្ព ស់

និ ង ចេញរបាយ

ការអះអាងដែ

•

ភាពអាជីវកម្មរបស់គណៈគ្រប់គ្រងអាស្រ័យ ទៅល�ើភស្តុតាងសវនកម្ម

ដែលយ�ើងខ្ញុំទទួលបាន ថាត�ើវាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ជាសារវន្ត

	ដែលបានក�ើតឡ�ើងកម្រិតណាពាក់ពន
័ ទ្ធ ៅនឹងព្រឹតកា
តិ្ រណ៍ លក្ខខណ្ឌនានា
អាចបណ្តា លឱ្យមានការសង្យ
ស័ ជាដក
ុំ ភ
ំ ន
ួ ទៅ ល�ើ លទ្ធភាពរបស់ធនាគារ

ប៉ុន្តែវាមិ ន មែនជាកា

រធានាថាសវនកម្មដែលបានធ្វើ ឡ�ើ ង ដោយអនុលោមទៅតាមស្ត ង់ ដា រ

ក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ខលួនដែរឬទេ។
្
ប្រសិនប�ើយ�ើងខ្ញុំស

សវនកម្ម តែងតែរកឃ�ើ ញជានិ ច្ច នូវ ការរាយការណ៍ខុ ស ជាសារវន្តដែល

បានក�ើ តឡ�ើ ងនោះទេ។

បន្លំ

ឬកំ ហុ សឆ្គង

ន្និដ្ឋានថាវាមាន ភាពមិនច្បាស់លាស់ជាសារវន្តបានក�ើតឡ�ើង នោះ

ការរាយការណ៍ ខុ ស អាចក�ើ ត ឡ�ើ ង ពីការក្លែង

យ�ើងខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្ម ដ�ើម្បីទាញចំ

ហ�ើ យ វាត្រូវ បានចាត់ ទុ ក ថាមានលក្ខណ ៈជាសារវន្ត

ណាប់អារម្មណ៍អ្នកប្រើប្រាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុចំពោះ

ប្រសិ នប�ើ ការរាយការណ៍ ខុ ស នី មួយ ៗ ឬការរាយការណ៍ ខុស សរុប អាច

ត្រូវបានរព
ំ ឹ ងថាវាជះឥទ្ធិពលល�ើមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចចិ ត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
របស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ រ បាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ទាំ ង នេះ។

ការលាតត្រដាងព័ត៌មាននៅក្នុង

មតិយោបល់របស់យ�ើងខ្ញុំ។ សេចក្តីសន្និដា្ឋនសរុបរបស់

យ�ើងខ្ញុំ អាស្រ័យទៅល�ើភស្តុតាងសវនកម្មដែលយ�ើ ងខ្ញុំ
ទទួល បាន រហូ ត ដល់ ថ្ងៃចុះហត្ថលេខាល�ើ របាយការណ៍

ិ ិ ច្ឆ័ យ ប្រកបដោយវ ជ្ជា
ិ ជី វ ៈ និ ង រក្សាការវ ន
ិ ិ ច្ឆ័ យ
ឱ្យយ�ើ ង ខ្ញុំប្រើ ប្រាស់ កា រវ ន

ិ ជី វ ៈក្នុ ងពេលបំ ពេ ញការងារសវនកម្ម រ បស់ យ�ើ ង ខ្ញុំ
ដែលមានជំ នា ញវ ជ្ជា

សវនកម្មនេះ។ ទោះជាយ៉ា ងណាក៏ ដោ យ ព្រឹតតិ្កា រណ៍

ហ�ើ យយ�ើ ងខ្ញុំ៖

ឬលក្ខខ ណ្ឌនានាក្នុងពេលអនាគត អាចបណ្តា លឱ្យធនាគារឈប់

កំណត់ និងវាយតម្លៃហានិភ័យនៃភាពខុសជាសារវន្តនៃរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលអាចបណ្តា លមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផ្សងៗ

ដោយតាក់តែងនីតិវ ិធីសវនកម្ម និងធ្វើសវនកម្មដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង
ហានិភ័យទាំងនោះ និងស្វែងរកភស្តុតាងសវនកម្មគ្រប់គ្រាន់និង

សមស្រប ដ�ើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបញ្ចេ ញមតិយោបល់

របស់យ�ើងខ្ញុំ។ ហានិភ័យដែលបណ្តា លមកពីការរកមិនឃ�ើញកំហុស

ជាសារវន្តពីការក្លែងបន្លំ វាមានទំហំធំជាង

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬប្រសិន

	ប�ើការលាតត្រដាងនោះនៅមិនទាន់គ្របគ្រា
់ ន់ទ�ៀត យ�ើងខ្ញុំត្រូវធ្វកា
ើ រកែប្រែ

ផ្នែកមួយនៃការធ្វើសវនកម្មដែលអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្ម តម្រូវ

•

សន្និដ្ឋានល�ើភាពសមស្រប នៃការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានគណនេយ្យនិរន្តរ

ហានិភ័យដែលបណ្តា ល

មកពីកំហុសឆ្គងអចេតនា។ ការក្លែងបន្លំរម
ួ មាន ការសមគំនិត
ការក្លែងបន្លំឯកសារ ការលុបបំបាត់ដោយចេតនា ការបង្ហាញខុស ឬការ
រ ំលងនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

	បន្តនិរ ន្តរ ភាពអាជីវ កម្ម។
•

វាយតម្លៃការបង្ហាញទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និងខ្លឹមសារក្នុងរបាយការណ៍ហិ

រញ្ញ វត្ថុ រាប់ទាំងការលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្សេងៗ និងកំណត់ថារបាយកា

រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការ និងព្រឹតតិកា
្ រណ៍ជាក់ស្តែង ដែលអា

ចធ្វើឱ ្យមានការបង្ហាញត្រឹម ត្រូវ ។

យ�ើងខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនអក
្ន ដែលទទួលបន្ទុកអភិបាលកិចន
្ច ូវបញ្
ហា ផ្សេងៗ
ដូ ចជា ទំ ហំ ការងារ និ ងពេលវេលាសវនកម្ម ព្រមទាំ ងបញ្
ហា សវនកម្ម
សំ ខាន់ ៗ រួម ទាំ ង រាយការណ៍ ពីភាពខ្វះខាតជាសារវន្តក្នុងការគ្រប់ គ្រងផ្ទៃ
ក្នុង ដែលយ�ើ ង ខ្ញុំបានរកឃ�ើ ញ ក្នុ ងការធ្វើសវនកម្មរបស់ យ�ើងខ្ញុំ។
ជ. ក្រុម ហ៊ុ ន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

•	ស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនកម្ម
ដ�ើម្បីតាក់តែងនីតិវ ិធីសវនកម្មដែលសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ

	ប៉ុន្តែមិនបញ្ចេ ញមតិយោបល់របស់យ�ើងខ្ញុំ ទៅល�ើប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធ
ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារទេ។

•

វាយតម្លៃអំពីភាពសមស្របនៃគោលការណ៍គណនេយ្យដែល
បានប្រើប្រាស់ ភាពសមហេតុផលនៃការប៉ា ន់ស្មានគណនេយ្យ
និងការលាតត្រដាងពាក់ព័ន្ធ ដែលគណៈគ្រប់គ្រងបានធ្វើឡ�ើង។

_____________________________				
ឡាង ហ៊ី

Partner

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បា
្រច ឆ
ំ ំា្ន
សេចក្តីផ្តើម

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ត្រួតពិ និត្យផ្ទៃក្នុ ងរបស់ គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និ ង ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ចុះថ្ងៃទី 28 ខែ

គណៈកម្ម កា រក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា លដែលត្រូវ បានបង្កើ ត ឡ�ើ ង ក្នុ ងធនាគារ

មីនា ឆ្នាំ 2015 តម្រូវ ឲ្យគ្រឹះស្ថា នធនាគារ និ ង ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ នៅប្រទេសកម្ពុជា

គណៈកម្មការជ្រើ ស តាំ ង និ ង វាយតម្លៃ។

នៃប្រព័ន្ធត្រួតពិ និត ្យផ្ទៃក្នុ ង។

គណៈក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា លត្រូវ បានទទួ ល ភារកិ ច្ច ជា ក់ លា ក់ ក្នុ ងការពិ និ ត ្យ

អនុលោមទៅតាមប្រការ២៥ នៃប្រកាស ធ-7-010-172 ប្រ.ក ស្តីពីការ

កញ្ញា ឆ្នាំ 2010 និ ង លិ ខិត លេខ ធ-7-015-161 សជណ ចុះថ្ងៃទី 03 ខែ

មានការរ�ៀបចំ នូវរបាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ សតី្ពី រ ចនាសម្ព័ន្ធ និ ង ប្រសិ ទ្ធភាព

របាយការណ៍ខាងក្រោមត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ើងទៅតាមសេចក្តីណែនាំ ដែល

បានចែងក្នុ ងប្រកាសស្តី ពី កា រត្រួត ពិ និ ត ្យផ្ទៃក្នុ ងរបស់ គ្រឹះស្ថា នធនាគារ
និងហិរញ្ញ វត្ថុ៖ សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំសតីព
្ ីរ

ចនាសម្ព័ន្ធ និ ងប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រួតពិ និត្យផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថា នធនាគារ

និ ងហិ រញ្ញ វត្ថុ ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានទទួលស្គាល់នូវទំនួលខុសត្រូវជារម
ួ ទៅល�ើការបង្កើត

គណៈកម្មការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ

ដែលមានចែងនិ ង មានសំ អិត សំ អាងយ៉ា ងច្បាស់ លាស់ ។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមានសមាសភាពសមាជិកជាគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

របស់ធនាគារ ហ�ើយ មានអគនា
្គ យកគ្រប់គ្រង/ប្រធានប្រចាំប្រទេសជាប្រធាន។

របស់ ធ នាគារ

ពិ ភាក្សាល�ើ បញ្
ហា យុទ្ធសាស្រ្តដែលប៉ះពាល់ ដល់ ចក្ខុ វ ិ

ស័ យ ទិ ស ដៅយុ ទ្ធសា ស្ត្រ ការរួបរួមអាជីវកម្ម និ ងតម្លៃនៃកេរ ត៍ឈ្ ្មោះ ក៏

ដូ ច ជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវជាយុ ទ្ធសា ស្រ្តរបស់ ធនាគារ។

ប់ គ្រងជួបប្រជុំជារ�ៀងរាល់ ខ ែ ហ�ើ យកំ ណត់ ហេ តុអង្គប្រជុំត្រូវបានល�ើ ក

យកបាន និងកម្រិតហានិភ័យដែលអាចទ្រាំទ្របានដែលអនុម័តដោយក្រុម

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ប្រឹក្សាភិបាល ជ�ៀសជាងការលុបចោលហានិភ័យទាំងស្រុង ក្នុងការសម្រេច
ឲ្យបាននូ វគោលដៅអាជី វ កម្ម រ បស់ ធ នាគារ។ ដូ ច្នេះប្រព័ន្ធនេ ះអាចត្រឹម
តែផ្តល់អំណះអំ ណា ងសមហេតុ ផ លប៉ុណ្ណ ោះ ប៉ុន្តែពុំ អាចធានាបានទាំ ង

័ ្ត ការបាត់ ប ង់ ឬការឆបោកឡ�ើ យ ។
ស្រុងចំ ពោះកំ ហុ ស ឆ្គងជាសារវ ន

ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា លត្រូវ បានជួ យ ជ្រោមជ្រែងដោយគណៈកម្ម កា រគ្រប់ គ្រង
ដែលត្រូវ បានចាត់ តាំ ងឲ្យទទួល ខុស ត្រូវ ល�ើ

ការត្រួតពិ និត្យបឋម និ ង ប្រព័ ន្ធ គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យ និ ង ត្រួត ពិ និត ្យផ្ទៃក្នុង

របស់ ធនាគារ។

គណៈគ្រប់គ្រងក៏មានតនា
ួ ទក
ី ងការជ
យ
ួ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីអនុវត្តគោល
្នុ
នយោបាយ និងដំណ�ើរការនានារបស់ធនាគារល�ើការកំណត់ ការវាយតម្លៃ

ការគ្រប់គ្រង និងការរាយការណ៍ពី ហានិភ័យ ព្រមទាំងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធ

ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង តាមរយៈការចាត់វ ិធានការកែតម្រូវឲ្យបានសមស្រប និង

ទាន់ពេលវេលា ក៏ដូចជាផ្តល់ការធានាអះអាងទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថារាល់

ដំណ�ើរការទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្ត។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

បានទទល
ួ ការធានាអះអាងពីនាយកគ្រប់គ្រងនិងប្រធានគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ថា

ប្រព័នគ្រប
្ធ
់គ្រងហានិភ័យនិងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់គ្រាន់

និងមានប្រសិទភា
្ធ ព នៅគ្រប់ផ្នែកសំខាន់ៗទាំងអស់ តាមរយៈប្រព័នគ្រប
្ធ
គ្រ
់ ង

ហានិ ភ័ យ និ ងការត្រួត ពិ និត ្យផ្ទៃក្នុ ងរបស់ ធ នាគារ។

គណៈកម្មកា រគ្រ

ឡ�ើ ង ដល់ ក្រុម ប្រឹក្ សាពាណិ ជ្ជក ម្មអ ន្តរជាតិ របស់ ហ្គ្រុប (Group Interna-

ជ្រាបជាព័ត៌មាន។

និ ងគណកម្មការសវនកម្ម

គណៈកម្មកា រសវនកម្ម

ម�ើល និងពិចារណាទៅល�ើគ្របប
់ ញ្
ហា ទាំងអស់នៅកងព្រំដែននៃទំ
នល
ួ ខស
ុ ត្រូវ
្នុ

ប្រព័ ន្ធ គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ និ ង ការត្រួត ពិ និ ត ្យផ្ទៃក្នុ ងដី ប្រស�ើ រ មួ យ សម្រាប់
វាយតម្លៃប្រសិទភា
្ធ ពរបស់ខន។
ប្រពន
័ នេ
្ធ ះ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីគ្រប់គ្រង
លួ្

ហានិ ភ័ យ ដោយយោងទៅតាមកម្រិតហានិ ភ័ យដែលធនាគារអាចទទួ ល
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បានចាត់ តាំង ការទទួលខុសត្រូវជាក់ លាក់ ទៅកាន់

គណៈកម្ម កា រគ្រប់ គ្រងបានផ្ត ល់ ឱកាសដល់ គណៈគ្រប់ គ្រងជាន់ ខ្ព ស់

រចនាសម្ព័ននៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ទំពរ័

ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បាល

tional Business Council)

និ ង ក្រុមប្រឹក្ សាភិ បា លរបស់ ធនាគារឲ្យបាន

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្របផ្នែ
់ ករបស់ធនាគារ

និងជាទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកគ្រប់រប
ូ ផងដែរ។ ធនាគារបានដាក់ចេញ

ជាស្រេចនូវគោលការណ៏ជាក់លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដែលត្រូវបាន
អនុម័ត ដោយក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បាលដ�ើ ម្បីកំ ណត់ វាយតម្លៃ គ្រប់ គ្រង និ ងរាយ

ការណ៏នូវហានិភ័យចម្បងៗដែលត្រូវបានជូបប្រទះដោយធនាគារដែលអាច
ធ្វើឲ ្យប៉ះពាល់ ទៅដល់ ការសម្រេចគោលដៅអាជី វកម្មរបស់ ធនាគារ។

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារគឺដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា មានដំ

ណ�ើ រការជាបន្តបន្ទាប់ ដ៍ មា នប្រសិ ទ្ធ ភា ពមួ យ សម្រាប់ គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ

ក្នុងធនាគារទាំ ង មូ ល ។ ដំ ណ�ើរការនេះគឺ ត្រូវបានត្រូតពិ និត្យយ៉ា ងទ�ៀង
ទាត់ ដោយក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បាល តាមរយៈគណៈកម្មកា រគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ

ដែលធ្វើ កា រត្រូត ពិ និ ត ្យបន្ថែមទ�ៀតទៅល�ើ ស កម្ម ភា ពគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ

ដល់ ធនាគារ ដ�ើ ម្បីធានាឲ្យបានថា ដំ ណ�ើរការក្នុងការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យ
របស់ ធ នាគារមានលក្ខណ ៈល្អប្រស�ើ រ និ ងមានប្រសិ ទ្ធភា ព។

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ត)

តាមរយៈមុខងារបស់គណៈកមកា
្ម រគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបាន

បង�ើត
្ក នូវកម្រិតហានិភយ
័ ដែលអាចទទល
ួ យកបាន និងកម្រិតហានិភយ
័ ដែល

អាចទ្រាំទ្របានសម្រាប់ធនាគារនិងស្ថាប័នពាក់ពន
័ ។
្ធ កម្រិតហានិភយ
័ ដែលអាច

ទទួលយកបាន និងកម្រិតហានិភ័យដែលអាចទ្រាំទ្របានត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ

យ៉ា ងទ�ៀងទាត់ដោយគណៈគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីឲ្យស្រប

ទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តពាណិ ជ្ជ ក ម្ម និ ង ស្របតាមយុ ទ្ធ សា ស្ត្រអាជីវ កម្មរ បស់

ធនាគារ។ ជារ�ៀងរាល់ ត្រីមា ស របាយការណ៍ ពី កា រគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ

របស់ធនាគារដោយរម
ួ មានរង្វាស់រង្វាល់ហានិភយ
័ និងតារាងកម្រិត ហានិភយ
័

ដែលអាចទ្រាំទ្របាន ត្រូវបានល�ើកបង្ហាញទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ផ្ដ

ល់ជាព័ត៌មាន ការពិភាក្សា និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេច ប្រសិនប�ើចាំបាច់។

និ ងកត់ ត្រាទុ កជាឯកសារនូ វការត្រួតពិ និត្យ និ ងដំ ណ�ើរការនៃការគ្រប់ គ្រង

ហានិភ័យ ដែលក�ើតមានឡ�ើងពីសកមភា
្ម ពអាជីវកមនា
្ម នា ក៏ដូចជាវាយតម្លៃ

ប្រសិទភា
្ធ ពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ដ�ើម្បីធានាឲ្យប្រាកដថាហានិភយ
័ ដែល

បានកំណត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងកាត់បន្ថយយ៉ា ងត្រឹមត្រូវ។

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ប្រព័នត្
្ធ រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារដែលរួមមាន គោលនយោបាយ នីតិវ ិធី
ដំ ណ�ើរការរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ គ្រង ភារកិ ច្ច និ ងផ្នែកត្រួតពិ និត្យផ្សេងៗទ�ៀត

ត្រូវ បានអនុ វ ត្តដ�ើ ម ្បីធានាឲ្យបាននូ វ ការសម្រេចគោលដៅរបស់ ធ នាគារ

ប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព និងប្រសិទផ
្ធ លប្រតិបត្តិការ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលអាចជ�ឿទុកចិតបា
្ត ន និងការអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញតតិ្ និងគោល
នយោបាយផ្សេងៗទ�ៀត។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក៍បានជួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការត្រួត

សកម្មភាព និងបរិយាកាសត្រួតពិនិត្យ

ផែនគំរនៃ
ូ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទូទៅរបស់ធនាគារ។ ក្នុងការបំពេញតួនាទី
និងការទំទល
ួ ខស
ុ ត្រូវ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ត្រូវបានជយ
ួ ជ្រោមជ្រែង

•

ពិនិត្យឡ�ើងវ ិញទៅល�ើទស្សនៈ

រចនាសម្ព័ន្ធ គោលនយោបាយ និងបែប

ដោយផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធ

ភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាបន្តបន្ទាប់។

ផ្នែកគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ ផ្ត ល់ ឲ ្យនូ វ ឯករាជ្យភាពនៃការត្រួត ពិ និ ត ្យ ទៅល�ើ
សកមភា
្ម ពពាណិជក
្ជ ម្ម និងការអនុវតន
្ត ូវរចនាសម្ព័នគ្រប
្ធ
់គ្រងហានិភ័យរបស់

ធនាគារដ�ើម្បីថែរក្សានិងការពារទ្រព្យ សម្បត្រតិ បស់ធនាគារដោយទប់ស្កា ត់នង
ិ

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ធនាគារមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ ដោយមានការកំណត់យ៉ាង

ជាក់ លា ក់ នូវ គណនេយ្យភាព និ ង ភាពទំ នួ លខុសត្រូវនិ ងបណ្តា ញនៃការ

រាយការណ៏។ រចនាសម្ន
ព័ គ្រប
្ធ
គ្រ
់ ងរបស់ធនាគារផល
្ត ឲ
់ ្យយ�ើងនូវគោលការណ៍

ជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ជាជំនយ
ួ ដល់ប្រតិបតិកា
្ត ររបស់ធនាគារដ�ើម្បីដណ�
ំ ើ រការឲ្យបាន

រលូននិងត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាចង្អុលបង្ហាញពីរយៈពេលនៃការត្រួតពិនិត្យដ�ើម្បី
ធានាឲ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងយ៉ា ងមានប្រសិទភា
្ធ ពល�ើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង

កាត់ ប ន្ថ យ នូ វ ការខាតបង់ ផ្នែ កហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ និ ង ការបាត់ ប ង់ កេ រ ឈិ៍ ្ត ្មោះរបស់

•

គោលនយោបាយនិងរចនាសម្ព័ន្ធហានិភ័យរបស់ធនាគារ

របស់ធនាគារ ត្រូវចងក្រងទុកជាឯកសារ និងផ្សព្វផ្សាយក្នុង ធនាគារទាំងមូល

ធនាគារផងដែរ។ តួនាទីរបស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ រួមមានការអនុវត្ត
ការត្រូតពិនិត្យ

គោលនយោបាយ នត
ី វិ ិធី និងដំណ�ើរការនៃអភិបាលកិចអា
្ច ជីវកម្ម និងប្រតិបត្កា
តិ រ

និងការវាស់វែងហានិភ័យប្រចាំថ្ងៃ ការផ្តល់ឲ្យនូវការវ ិភាគហានិភ័យឲ្យបាន

ហ�ើយរាល់បុគល
្គ ិកទាំងអស់អាចម�ើលបានតាមរយៈឯកសារដែលបានរក្សា

ដែលតម្រូវឲ្យរាយការណ៏ពីហានិភ័យ ការត្រួតពិនិត្យល�ើការវាយតំលៃហា

ទាំងនេះ ត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញ និងធ្វប
ើ ច្ចុប្បនក
្ន ម្មទៅតាមផែ្នកអាជវី កម្ម

ហានិ ភ័ យ របស់ ស ហគ្រាសដែលមានលក្ខ ណ ៈទូ លំ ទូ លា យ និ ង ហេដ្ឋា រ

ទៅតាមការផ្លាស់បតូររបស់
្
ច្បាប់ និងបទបញ្ញ តតិនា
្ នា ក៏ដូចជាការផ្លាស់បតូរនៃ
្
បរប
ិ ទអាជីវ កម្មនិង ប្រតិ បតិ្តការ។ ជាងនេះទៅទ�ៀត ការត្រួតពិ និត្យឡ�ើ ង

ទាន់ពេលវេលាជូនគណៈគ្រប់គ្រងធានាឲ្យបាននូវការគោរពទៅតាមបទបញ្ញាត្តិ

និភ័យឥណទានរបស់ធនាគារ និងវ ិភាគល�ើកាអនុវតន
្ត ៍រចនាសម្ព័នគ្រប
្ធ
់គ្រង

ចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏រ ឹងមាំ។

ិ ី និ ង ដំ ណ�ើ រការ
ទុ ក ក្នុ ងកុំ ព ្យូ ទ័ រ របស់ ធ នាគារ។ គោលនយោបាយ នី តិ វ ធ

និងប្រតិបតិកា
្ត រ តាមរយៈដំណ�ើរការត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញជាប្រពន
័ ្ធ ដ�ើម្បីបត់បែន

ិ ័ យ នេះ
ដោយគោរពទៅតាមបទបញ្ញ តតិផ្សេ
្
ងៗ និ ង ការអនុ វ ត្តន៍គំរូក្នុងវស

ិ នូ វគោលនយោបាយ នី តិវធ
ិ ី និ ងដំ ណ�ើរការ ត្រូវបានធ្វើផងដែរក្នុងការ
វញ
ធ្វើ ឲ្យប្រាកដថាមានការត្រួត ពិ និ ត្យត្រឹម ត្រូវ ក្នុ ងការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ

ជាការទទួលខុសត្រូវសលរបស់
ផ្នែកអាជីវកម្ម និងផ្នែកប្រតិបត្តិការនីមួយៗ។
្នូ

•

ធនាគារប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍នៃការចាត់ទុកការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ជំហរនេះត្រូវបានបញ្
ជា ក់យ៉ាងច្បាស់ និងចងក្រងទុកជាឯកសារនៅក្នុងរចនា

សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

ដ�ើម្បីគាំទ្រនិងល�ើកកមស
្ព ់គណនេយ្យភាព និងកមស
្ម ិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់គ្រង

ដែលក�ើតមានក្នុងអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការ។

កម្រិតនៃសិទ្ធិអំណាច

ការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាច រួមមានកម្រិតនៃអំណាចនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈ

គ្រប់គ្រងក្នុងធនាគារ ត្រូវបានកត់ត្រាទុក
គណនេយ្យភាព និងការទទួលខុសត្រូវ។

និងរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីធានានូវ

ហានិភ័យ រចនាសម្ព័នស
្ធ ្វ័យរង្វាយតម្លៃល�ើការត្រួតពិនិត្យនិងហានិភ័យមួយ

ត្រូវបានអនុវត្តនៅគ្រប់ផ្នែកប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ ដែលជាផ្នែក

មយ
ួ នៃដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ។ ផ្នែកទាំងនេះត្រូវបានតម្រូវឲ្យកំណត់

ទំពរ័
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បា
្រច ឆ
ំ ំា្ន (ត)
•

ដំណើរការនៃគម្រោងថវិកា

ដំណ�ើរការដ៏រ ឹងមាំក្នុងការបែងចែកគម្រោងថវ ិកាត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ដោយ

•

ក្រមសីលធម៌

ក្រមសីលធម៌របស់ធនាគារកំណត់នវូ លកណ
្ខ ៈសង
្ត ដា
់ រ ល�ើការអនវុ ត្តដែលមាន

តម្រូវឲ្យផ្នែកប្រតិបតិកា
្ត រសំខាន់ៗនៅក្នុងធនាគារធ្វើការរ�ៀបចំគម្រោង ថវ ិកា

ភាពលប្អ ្រស�ើរ និងមានក្រមសល
ី ធម៌ព្រមទាំងមានគោលបំណងសម្រាប់ការ

ិ និ ងផែនការអាជី វកម្មរបស់ ធនាគាររួមទាំ ងគំ និតផ្ដួចផ្ដើ មជា
គម្រោងថវកា

ធនាគារ។ គ្រប់បុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់របស់ធនាគារតម្រូវឲ្យយល់ដង
ឹ និងប្រតិបត្តិតាម

ល�ើកយកទៅពិភាក្សាយ៉ា ងលត
្អិ ល្អនន់ ៅកងកិ
ំ រុមប្រឹក្សាភិបាល ជាពេល
្នុ ចប្ច ្រជុក្
ដែលផែនការរ�ៀបចំថវ ិការបស់ធនាគារត្រូវបានបង្ហាញ។

និងតម្រូវឲ្យចុះហត្ថលេខាល�ើទម្រង់សព
តី្ ីការគោរពតាមបទបញ្ញតតិផ្សេ
្ ងៗនៅ

និ ងផែនការអាជី វកម្មប្រចាំឆ្នាំដ�ើម្បីស្នើសុំការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល។

យទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តផ្អែកទៅតាម កម្រិតហានិភ៏យដែលអាចទទួលយកបាន ត្រូវបាន

•

ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើលទ្ធផល

ពត
័ មា
៌ នយ៉ា ងទ�ៀងទាត់ និងលមត
្អិ ត្រូវបានផ្តលឲ
់ ្យដោយគណៈគ្រប់គ្រងកងការ
្នុ

ថែរក្សាការជ�ឿជាក់ល�ស
ើ វុ ត្ភា
ថិ ពនិងសុចរ ិតភាពនៃការអនុវត្តនអា
៍ ជីវកម្មរបស់

ក្រមសីលធម៌។ បុគ្គលក
ិ ដែលចូលថ្មីត្រូវបានទទួលការណែនាំ ពីក្រមសីលធម៌
ពេលដែលក្លា យជាបុគល
្គ ក
ិ ធនាគារ។

ធនាគារក៏បានបង្កើតឲ្យមាននូវគោលការណ៏ណែនាំសតីព
្ ីកាផ្តល់ររង្វាន់ និង

បដិសណ្
ឋា រកិចផ
្ច ងដែរដ�ើម្បីល�ើកកមស
្ព ស
់ ច
ុ រ ិតភាពនិងតម្លាភាពសម្រាប់ការ

តាមដានល�ើលទ្ធផលជាក់ស្តែង ដោយធ�ៀបនង
ឹ ផែនការយុទសា
្ធ ស្រ្តអាជីវកម្ម

ផល
្ត ឲ
់ ្យ

ពត
័ មា
៌ នទាំងនេះរម
ួ មានសូចនាករហិរញ្ញវត្និ
្ត រសំខាន់ៗទាំងឡាយ
ថុ ងប្រតិបតិកា

ឲ្យយល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីនីមួយៗក្នុងការល�ើកកម្ពស់សុចរ ិតភាពក្នុង

និងការបែងចែកហិរញ្ញវត្ប្រចាំ
ឆ្នាំ ដែលបានអនម
ុ ត
័ ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
ថុ

ព្រមទាំងការផ្ចផ្តើ
មយទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តសំខាន់ៗ ដែលបានអនុវត្តដោយធនាគារនៅ
តួ
ក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ។
គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួល និងត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ

និងការទទួលនូវរង្វាន់។ គោលការណ៏ណែនាំភ្ជាប់មកជាមួយមួយ

ទ�ៀតត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ សម្រាប់ជាជំនួយដល់ធនាគារ

ការផល
្ត រ់ ង្វាន់។

សមាជិករបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

នូវរបាយការណ៏លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុជារ�ៀងរាល់ខែ និងត្រីមាសដ�ើម្បីធ�ៀបនឹង

Chulapong Yukate

ធ្វើការវាស់វែង ដែលអាចសម្រេចឲ្យបានដល់គោលដៅដែលបានកំណត់ទក
ុ ។

និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

គោលដៅដែលកំណត់ទក
ុ ជាមន
ុ និងមូលហេតុនៃភាពខស
ុ ឆ្គងមយ
ួ ចំនន
ួ ដ�ើម្បី

•

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

ធនាគារបានទទួលស្គាល់ថាគន្លឹះសខា
ំ ន់ ដែលគួបផ្សំនង
ឹ ប្រព័នគោ
្ធ លនយោបាយ

ផ្សេងៗគឺធនធានមនុស្ស ហ�ើយប្រព័នគ្រប
្ធ
គ្រ
់ ងហានិភយ
័ និងការត្រួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃកង
្នុ

គឺពឹងផ្អែកល�ើការទទួលខុសត្រូវ សច
ុ រ ិតភាព និងការវ ិនិច្ឆ័យរបស់បុគល
្គ ក
ិ ដែ

លអនុវតក
្ត ្នុងការងារ។ ដូច្នេះហ�យ
ើ ធនាគារមានគោលនយោបាយ និងនីតិវ ិធី
ដែលគ្រប់គ្រងល�ើការជ្រើសរ� ើស ការតែងតាំង ការអនុវតកា
្ត រងារ ការគ្រប់គ្រង

ការតបសង
្ន និងការផល
្ត រ់ ង្វាន់ ក៏ដូចជាគោលនយោបាយ និងនីតិវ ិធីដែល
ណែនាំពីការគោរពវ ិន័យ ការបញ្ឈប់ការងារ និងការបណ្តេ ញចេញ។

ដ�ើម្បីឲ្យមានការលូតលាស់ប្រកបដោយចរី ភាព ធនាគារសង្កតធ
់ ន
្ង ទ់ ៅល�ើការ

អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សការគ្រប់គ្រងទេពកោសល្យ និងការរ�ៀបចំផែនការ

បន្តវេន។ ដ�ើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបុគ្គលក
ិ ការបង្ហាត់បង្រៀនល�ើផ្នែកបច្ចេកទេស

ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ព្រមទាំងជំនាញល�ើភាពជាអក
្ន ដក
ឹ នាំនង
ិ គ្រប់គ្រងត្រូវបាន

ផល
្ត ់ទៅបុគល
្គ ិកទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេនៅអំឡុងពេលវាយតម្លៃ
លទ្ធផលការងារ ប្រចាំឆ្នា។
ំ ចំពោះការគ្រប់គ្រងអក
្ន មានទេព្យកោសល្យ គំនិត

ផ្ដួចផ្ដើមដូចជាកមវ្ម ិធីអភិវឌ្ឍភាពជាអក
្ន ដឹកនាំ ផែនការសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៏ខលួន
្
និងការណែនាំក៏ត្រូវបានអនុតន
្ត ៏ផងដែរ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យអក
្ន ដែលមានទេព្យកោល

សល្យ ដែលបានកំណត់មានការលូតលាស់នៅក្នុងធនាគារ ដ�ើម្បីជួយជំរញ
ុ
ឲ្យមានអ្នកបន្តវេណដែលស័ ក្ដសម និ ងមានសក្ដានុ ពលខ្ពស់សម្រាប់ កាន់
តំណែងដឹកនាំផ្សេងៗទៅថ្ងៃអនាគត។

វត្តមានក្នុងការចូលរួមប្រជុំ

(ប្រធានគណៈកមកា
្ម រ/អភិបាលឯករាជ្យ

Ong Seng Pheow

177

4/4 (100%)

3/4 (75%)

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជា
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

Encik Abdul Aziz Peru Mohamed

4/4 (100%)

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជា
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

កំនត់ចំណាំៈ

សកម្ម ភា ពចំ ប ងអនុ វ ត្តដោយគណៈកម្មា ធិ កា រសវនកម្ម ក្នុ ងឆ្នាំ ត្រូវ បាន

សង្ខេបដូចតទៅ

ិ ល�ើ របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុប្រចាំ ត្រីមាសដែលមិ ន
•	ត្រួតពិ និត្យឡ�ើ ងវញ

	ត្រូវបានធ្វើសវនកម្ម និ ង របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ដែលបានធ្វើ
សវនកម្ម រួ ច រាល់ រ បស់ ធ នាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា លី មី ធី ត
មុនពេលអនុម័ត ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ិ ល�ើ ផែ នការសវនកម្ម រ បស់ ស វនករខាងក្រៅ
•	ត្រួត ពិ និ ត្យឡ�ើ ង វ ញ
យុទ្ធសាស្រ្តនៃការធ្វើ សវនកម្ម ការថ្លឹងថ្លែងហានិភ័យ និងដែនកំណត់
នៃការធ្វើសវនកម្មសំរាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទប្រចាំឆ្នាំ។

ទំពរ័

និងបុគ្គលក
ិ ដ�ើម្បី

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

សកម្មភាព និងបរិយាកាសត្រួតពិនិត្យ (ត)

4) ជួយកងការផ្ត
លអោ
់ យមានឯករាជ្យភាព សំរាប់សវនករខាងក្រៅ និងជួយ
្នុ
ធានាថាមិនមានការរាំងស្ទះក្នុងដំន�ើរការសវនកម្ម

កំនត់ចំណាំៈ (ត)
•	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញជាមួយសវនករខាងក្រៅ អំពល
ី ទ្ធផលពីការធ្វស
ើ វនកម្ម

ប្រចាំឆ្នាំ និងរបាយការណ៍គណៈកម្មការ សវនកម្ម រួមទាំងការឆ្លើយតប
របស់គណៈគ្រប់គ្រងទៅនឹង គំហ�ើញ និងអនុសាសន៍ល�ើកឡ�ើងដោយ

សវនករខាងក្រៅ។

•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញទៅល�ើសេវាកម្មនានា

ក្រៅពីសេវាសវនកម្មដែល

ផ្តល់ដោយសវនករខាងក្រៅ និ ង ការពិ ចា រណាល�ើ ថ្លៃឈ្នួលសេវាកម្ម

	ដែលពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថាថ្ឈ
លៃ ្នួល សេវាកម្មដែលបានកំណត់សត
ថិ្
ក្នុងគោល នយោបាយរបស់ធនាគារ។

•

វាយតម្លៃការបំពេញការងាររបស់សវនករខាងក្រៅ ហ�ើយផ្តលអ
់ នុសាសន៍

សំខាន់ៗជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីពិចារណាក្នុងការតែងតាំងសវនករ

ខាងក្រៅ និងថ្លៃឈ្នួលសេវាសវនកម្ម។

•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និងអនុម័តល�ើផែនការប្រចាំឆ្នារំ បស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
	ដ�ើម្បីធានាល�ើភាព គ្រប់គ្រាន់នៃដែនកំណត់និងវ ិសាលភាពក្នុងការធ្វើ
សវនកម្មព្រមទាំងតម្រូវកាសវនករផ្ទៃក្នុង។

•	ត្រួតពិនត
ិ ្យល�ើរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃកង
្នុ អនុសាសន៍របស់សវនករផ្ទៃកង
្នុ

និងការ ឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រង ក៏ដច
ូ ជាសកមភា
្ម ពនានា ដែលត្រូវអនវុ ត្ត

	ដ�ើម្បីកែលំអប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

និងនីតិវ ិធីព្រមទាំងស្ថា នភាពនៃ

ការបញ្ចប់ផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

•	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើប្រតិបត្តិការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដែលបានធ្វើឡ�ង
ើ
ក្នុងធនាគារ។

•

ដាក់ជន
ូ នូវរបាយការណ៍ប្រជុគ
ំ ណៈកម្មការសវនកម្ម ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

	ដ�ើម្បីឲ្យបានជ្រាប និងសំរាប់ការណែនាំ បន្ថែមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុង
ករណីចាំបាច់។

ក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម
គោលបំនង

1) ផ្តល់ការត្រួតពិ និត្យឯករាជ្យដល់ធនាគារទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
និងប្រព័នត្
្ធ រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការធានា ការត្រួតពិនិត្យ និងតុល្យភាព

សម្រាប់អងភា
្គ ពនៅក្នុងធនាគារ

2)	ត្រួតពិនត
ិ ្យគុណភាពនៃការធ្វស
ើ វនកម្មដោយសវនករផ្ទៃកង
្នុ និងខាងក្រៅ
3) ផល
្ត បណ្តា
់
ញទំនាក់ទំនងរវាង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសវនករខាងក្រៅ

5) ផ្តល់ចំណាប់អារម្មបន្ថែមទៅល�ើតួនាទីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដោយបង្កើនភាព
ឥតល្អៀង និង ឯករាជ្យភាពសំរាប់សវនករផ្ទៃក្នុង និងផ្តល់ វេទិការសម្រាប់
ពិភាក្សា ដែលមានកងចំ
ួ អោយមាន
្នុ នោមនិតវិ ិធីផ្សេងៗទ�ៀតដែលអាចជយ

ឯករាជ្យភាព ពីគណះគ្រប់គ្រង។

6) គណៈកមកា
្ម រគរួ តែត្រូវបានជយ
ួ ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងដែរជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
សំរាប់ការបង្កើត និងថែរក្សាការ ត្រួតពិនិត្យ នីតិវ ិធី ដំន�ើរការផ្តលដ
់ ំបូន្មាន

និងការណែនាំ។

7) គណកមកា
្ម រត្រូវបានជួយជ្រមជ្រែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ដែលទទួលខុស
ត្រូវសំរាប់ការផ្សព្វផ្សាយ និងរក្សាទុក ការត្រួតពិនិត្យ និតិវ ិធីដំណ�ើរការ

និងការផល
្ត អ
់ នុសាសន៍។

សេចក្តីអនុម័ត

គណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម នៅក្នុងក្របខណ្ឌ មានសិទ្ធិអំណាចដ�ើម្បី
ើ អង្កេតរាល់បញ្
1) ស�៊ប
ហា កង
្នុ ក្របខណ្ឌ ដ�ើម្បីទទួលធនធានដែរត្រួវការ និងមាន

សិទិ្ធពេញលេញ និងមិនមានការ ហាមប្រាម ទៅល�ើពត៌មានពាក់ព័ន្ធ។

វាត្រូវ បានអនុ ញ្ញា តដ�ើ ម ្បីស្វែងរកពត៌ មា នផ្សេងៗ វាត្រូវ ការពីបុគ្គ លិ ក

	ផ្សេងៗទ�ៀតនៃធនាគារ និងបុគ្គលក
ិ ទាំងអស់សហការដោយផ្ទាល់ជាមួយ
នឹងសំណ�ើរផ្សេងៗដែរបានធ្វើដោយ គណៈកម្មការសវនកម្ម។

2) ចះុ ហត្ថលេខាទៅល�ើរបាយការណ៍ផ្ទៃកងប្រចាំ
ឆ្នានិ
ំ ងឫរបាយការណ៍ផ្សេងៗ
្នុ

	ទ�ៀតដែរស្នើរដោយនិយ័តករ និងច្បាប់ដែរពាក់ព័ន្ធ។

3) ប្រព័ ន្ធ ក្នុ ងការទំ នា ក់ ទំ ន ងដោយផ្ទា ល់ ជា មួ យ នឹ ង សវនករខាងក្រៅ
និងខាងក្នុង

4)	មានធនធានពេញលេញ និងមិនមានការហាមប្រាម ក្នុងការទទួលយក
នូវព័ត៌មានជាចាំបាច់ ដ�ើម្បីបំពេញ ភារកិច្ច របស់ខលួន។
្
5)	មានការអនុម័តក្នុងការបង្កើ តគណៈកម្មការគ្រប់ គ្រង/អនុ គណៈកម្មការ
កងករណ
ី ចាំបាច់
្នុ

(6) ទទួលវ ិជ្ជា ជីវៈ ឫការណែនាំឯករាជ្យផ្សេងៗ និងដ�ើម្បី

អ្នកខាងក្រៅ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកជំនាញដ�ើម្បីចូល

រួមការប្រជុំ ប្រសិនប�ើវាចំបាច់

7) អញ្ជ ើញសវនករផ្ទៃក្នុង ឫខាងក្រៅ នាយកគ្រប់គ្រង ឫ គ្រុបអ្នកគ្រប់គ្រង
អ្នកគ្រប់គ្រងដទៃទ�ៀត ឫសមាជិកនៃអ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកក្នុងគ្រុប

ដ�ើម្បីចូលរួមប្រជុំដ�ើម្បីជួយក្នុងការពិភាក្សា។

ទំពរ័
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បា
្រច ឆ
ំ ំា្ន (ត)
8)	ចែលរ លែ
ំ កការទទួ លខុ ស ត្រូវ ផ្សេងៗទៅកាន់ បុ គ្គល ឫ គណៈកម្មការ
	ដែរពាក់ ព័ ន្ធ (ឧទាហរណ៍ ចែកចំ លែ ក កិ ច្ច កា រស�៊ើ ប អង្កេតទៅកាន់

	ក្រុម ហ៊ុ ន ឯករាជ្យខាងក្រៅដ�ើ ម ្បីរក្សាឯករាជ្យសំ រា ប់ កា រស�៊ើ ប អង្កេត
ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ទៅនឹ ងសមាជិ កក្រុមប្រឹក្សាភិ បាល)

9) អនុញ្ញាតផែនការសវនកម្ម និងផែនការថវ ិការ (ការបណតុះបណ្តា
្
ល និង
	បេសកកម្ម) សម្រាប់ នាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

	ពេញការងាររបស់ នាយកដ្ឋានសវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង។

ឆ) ធានាថាទំនាក់ទន
ំ ងរបាយការណ៍របស់បុគល
្គ ក
ិ សវនកម្មផ្ទៃកងមិ
្នុ នប៉ះពាល់

ិនិចយ
ដល់ឯករាជ្យភាព កងការវ
្ឆ័ របស់ សវនករផ្ទៃកង។
្នុ
្នុ ជាពិសេស របាយការណ៍

សវនករផ្ទៃកងមិ
្នុ នគួរត្រូវបានជម្រះដោយ នាយកគ្រប់គ្រង ឫ នាយកប្រតិបត្តិ
ឫអភិបាលប្រតិបត្តិ

ជ) ធានាថារាល់គំហ�ញ
ើ ដែរល�ើកឡ�ើង និងអនុសាសន៍ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ

ើ អង្កេតសកមភា
11) ស�៊ប
្ម ពផ្សេងៗដែរមានចែងនៅក្នុងក្របខណ្ឌ័។

ឈ)អនុវត្តការត្រួតពិនត
ិ ្យទ�ៀងទាត់ ដែលឯករាជ្យពកា
ី រត្រួតពិនត
ិ ្យជាអចិន្រ្តៃយ៍

ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ

	ទៅកាន់ ប្រធានគណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម។

ភិបាល និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងបន្តទំនួល ខុសត្រូវសំរាប់បញ្
ហា ផ្សេងៗដែរ

ញ) ធានាថានាយកដ្ឋានសវនកម្មមានបុគ្គលក
ិ គ្រប់គ្រាន់ និងទទួលបានការ

គណៈកម្មការសវនកម្ម គឺត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សា

ពាក់ព័នន
្ធ ឹងធនាគារ។

ខាងក្រោមគឺជាភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម
1)មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ក)	ត្រួតពិនត
ិ ្យទៅល�ើមខ
ុ ងាររបស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃកង
ើ ្យប្រាកដ
្នុ និងធ្វឲ
	ល�ើ ការគោរព តាមច្បាប់ និ ងបទបញ្ញ តតិដែ
្ លពាក់ ព័ន្ធដែលចេញដោយ

អាជ្ញា ធរ រម
ួ ញ្ចូលទាំង ភាពស្មើភាព និងតម្លាភាព និងទាន់ពេលវេលា ក្នុង
ការរាយការណ៍នែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ

ខ)	ធ្វើអោយប្រាកដថានាយកដ្ឌា នសវនកម្មផ្ទៃក្នុងមានស្ថា នភាពខុសគ្នា និង
សមស្របនៅក្នុងរចនាសម្ព័នអ
្ធ ងភា
្គ ពទាំង មូលសវនករផ្ទៃក្នុងការបំពេញ
សវនកម្មផ្ទៃក្នុងដោយមានប្រសិទភា
្ធ ព

គ)	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើប្រសិទ្ធិភាពនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងដំន�ើរការ

	គ្រប់គ្រងហានិភ័យ រួមបញ្ចូលទាំងវ ិសាល ភាពនៃនីតិវ ិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
និងនីតិវ ិធីវាយតម្លៃហានិភ័យសមស្របដ�ើម្បីកំនត់ចំនួន និងវ ិសាលភាព

	នៃសវនកម។
្ម

ឃ)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញ ល�ើភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដែនកំណត់នៃការធ្វស
ើ វនកម្មផ្ទៃកង
្នុ

សមត្ថភាព និងចំនួនបុគ្គលិក របស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងសិទិ្ធ

ក្នុងការពេញការងាររបស់ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

ង)	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និង អនុញ្ញាតផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងដ�ើម្បីត្រួត
ើ អង្កេតដែរត្រូវបានធ្វើ
ពិនិត្យលទ្ធផលនៃនីតិវ ិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ឫ ការស�៊ប
និ ង ថាត�ើ ស កម្ម ភា ពសមស្របត្រូវ អនុ វ ត្តដោយអ្ន ក គ្រប់ គ្រងទៅល�ើ
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សមត្ថភាព និងចំនន
ួ បុគ្គលក
ិ របស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃកង
ិ្ធ ងការ
្នុ និងសិទក
្នុ

10)មានសិ ទិ្ធ កោ ះប្រជុំ ជា មួ យ សវនករខាងក្រៅ សវនករផ្ទៃក្នុ ង រ ទា
ឺ ំ ង ពី រ
	ដោយមិ នរាប់ បញ្ចូល នូ វវត្តមាន ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលផ្សេងៗនិ ងបុគ្គលិក
របស់ធនាគារ និ ងផ្នែកពាក់ ព័ន្ធ ខាងក្រៅផ្សេងៗក្នុងករណីចាំបាច់ ។

ទំពរ័

ច)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញ ល�ើភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដែនកំណត់នៃការធ្វស
ើ វនកម្មផ្ទៃកង
្នុ

អនុសាសន៍ របស់សវនករផ្ទៃក្នុង។

ឡ�ើងវ ិញ និងដោះស្រាយដោយមាន ប្រសិទ្ធិភាព និងទាន់ពេលវេលា។

	ល�ើមូលដ្ឋានទ�ៀងទាត់ និងរាយការណ៍ ល�ើគំហ�ញ
ើ ដែររកឃ�ើញទាំងអស់

បណតុះបណ្តា
្
លដ�ើម្បីអនុវតកា
្ត រងារ សវនកម្ម។ គួរតែមានកម្មវ ិធីបន្តអប់រ ំ
និងបណតុះបណ្តា
្
លដ�ើម្បីអោយសវនករផ្ទៃកង
្នុ ដ�ើម្បីរក្សានូវទំនោរអាជវី កម្ម

ដ) វាយតម្លៃការបំពេញការងាររបស់ប្រធានសវនករផ្ទៃកង
ិ ្យ
្នុ និងដ�ើម្បីត្រួតពិនត
	ឡ�ើងវ ិញល�ើការវាយតម្លៃ សមាជិក បុគ្គលក
ិ ជាន់ខស
្ព នៃ
់ មុខងារសវនកម្ម

	ផ្ទៃកង។
ប្រធានសវនកម្មផ្ទៃកងគ
្នុ
្នុ រួ រាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ ប្រធាន
គណៈកមកា
្ម រសវនកម។
្ម
ថ) អនុមត
័ រាល់ការណាត់ជួប កំនត់ការល�ើកទក
ឹ ចិត្ត វាយតម្លៃការបំពេញការងារ

ការផ្ទេរ ឫបញ្ចប់ប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃមុខងារ
	នៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញរាល់ការលាឈប់របស់ប្រធាន
សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និ ង សមាជិ កបុគ្គលិកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និ ងផ្តល់ឳកាស
	អោយបុគ្គលិកលា ឈប់ បានផ្តល់ហេតុផលនៃការលាឈប់ ប្រសិ នប�ើ
ចាំបាច់។

ឌ) ធានាថារាល់ការផ្លាស់បតូរពាក់
្
ព័នន
្ធ ឹងមុខតំណែងនៃប្រធាសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
គឺត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា។

2)តួនាទីសវនកម្មខាងក្រៅ

1)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញទៅល�ើសេវាកម្មនានា ក្រៅពីសេវាសវនកម្មដែលផ្តល់

	ដោយសវនករ ខាងក្រៅ និង ថ្ឈ
លៃ ្នួលសេវាកម្មក្នុងការផ្តលអ
់ នុសាសន៍
ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីធ្វើការអនុម័ត។

2) ផ្តលអ
់ នុសាសន៍ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលល�ើការណាត់ជួប និងការណាត់ជួប

ិ
សារឡ�ើងវញប្រចាំ
ឆ្នាំ នៃសវនករ ខាងក្រៅ និងការវាយតម្លៃល�ើថ្លៃឈលសវនកម
្ម
្នួ

និងការពិចារណាអំពីឯករាជ្យភាព និងគោលដៅនៃសវនករ ខាងក្រៅ និង

ប្រសិទ្ធិភាពនៃថ្លៃដ�ើមនៃសវនកម្ម ក៏ដូចជាការដកចេញនូវសវនករ។
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ខាងក្រោមគឺជាភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម (ត)
2)តួនាទីសវនកម្មខាងក្រៅ (ត)

3) វាយតម្លៃល�ើគោលដៅសកមភា
្ម ព ដែលបានអនុវត្ត និងឯករាជ្យភាពរបស់

ិ និងការថ្ង
សវនករ ខាងក្រៅ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ង
ើ វញ
លឹ ថ្ង
លែ

3)របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ នូវលទ្ធផលពាក់កណ្តា លឆ្នាំ និងរបាយការណ៍ហិរ

ញ្ញវត្ថុសារព�ើពន្ធរបស់ធនាគារសំរាប់ ការផ្តលអ
់ នុសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមប្
រ ឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីអនុម័ត ផ្តោ តចំបងទៅល�ើ

ទំនាក់ទំនងរវាងសវនករខាងក្រៅជាមួយធនាគារ រ ឺអងភា
្គ ពដទៃទ�ៀត)។

ក) ការផ្លាស់បរនៅក
ង
តូ្
្នុ ឫការអនុវត្តការផ្លាស់បរចំ
តូ្ បងនៃគោលការណ៍គណនេយ្យ

4)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញជាមួយនឹងសវនករខាងក្រៅថាត�ើបុគល
្គ ក
ិ របស់ធនាគារ

ខ) ការល�ើកឡ�ើងនូវបញ្
ហា ដែលមានលក្ខណៈជាសារវ ័ន្ត រួមបញ្ចូលទាំងបញ្
ហា

បានផល
្ត ន
់ ូវជំនួយការសមស្របក្នុងការ បំពេញភារកិចរ្ច បស់ពួកគេ។

5)	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញជាមួយសវនករខាងក្រៅ ធមជា
្ម តិ និងវ ិសាលភាពនៃ
ផែនការសវនកមរ្ម បស់ពួកគេ (រម
ួ បញ្ចូលទាំងការផ្លាស់បតូរផ្សេងៗទៅល�ើ
្

វ ិសាលភាពនៃផែនការសវនកម្ម) ការវាយតម្លៃរបស់ពក
ួ គេទៅល�ើប្រពន
័ ត្
្ធ រួត

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងលិខិតគ្រប់គ្រង និងពិភាក្សាពីបញ្
ហា ផ្សេងៗដែរសវនកម្ម
ខាងក្រៅចង់ល�ក
ើ ឡ�ើងក្នុងពេលអវត្តមានអក
្ន គ្រប់គ្រង ប�ើចាបា
ំ ច់។

6)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញយ៉ា ងទ�ៀងទាត់ទៅល�ើបញ្
ហា ដែលបានល�ើកឡ�ើង និង

	ធ្វឲ
ើ ្យប្រាកដថារាល់គហ�
ំ ញ
ើ ត្រូវបាន គ្រប់គ្រង និងកែតម្រូវដោយសមស្រប
ទាន់ពេលវេលា។

7) ពិភាក្សា និងត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញជាមយ
ួ នង
ឹ សវនករខាងក្រៅរាល់ការស្នើរ
សព
ុំ ីការលាឈប់របស់ពួកគេជា សវនករ។

8)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញទៅល�ើសេវាកមនា
្ម នា ក្រៅពសី េវាសវនកម្មដែលផ្តល់

	ដោយសវនករ ខាងក្រៅ និង ថ្ឈ
លៃ លសេវាកម
ក
្ម ងការផ
ល
្ត អ
់ នសា
ុ សន៍ទៅ
្នួ
្នុ
កាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដ�ើម្បីធ្វកា
ើ រអនម
ុ ត
័ អោយសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍

និ ងបទបញ្ញ តតិដែ
្ រ ពាក់ ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្លៃឈ្នួលមិ នមែន
សវនកម្ម payable ទៅកាន់សវនករខាងក្រៅដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថាការផ្គតផ
់ ង
្គ ់

សេវាកមនា
្ម នា ក្រៅពីសេវាសវនកមម
្ម ិនប៉ះពាល់ដល់ ឯករាជ្យភាពរបស់
សវនករខាងក្រៅ។

9)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញ ល�ើការសម្របសម្រួល ថ្ង
លឹ ថ្ង
លែ សវនកម្ម ដែរល�ើសពី
មួយក្រុមហ៊ន
ុ ដែលសវនករ ខាងក្រៅ បានពាក់ព័ន។
្ធ

10) ជួបជាមួ យ នឹ ង សវនករខាងក្រៅដោយមិ ន មានវត្តមានអ្ន ក គ្រប់ គ្រង
ឫសមាជិ កក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលប្រតិ បត្តិដ៏ទៃទ�ៀត និ ងបន្ទាប់ ពីការស្នើសុំ

របស់សវនករខាងក្រៅ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសវនកមគ
្ម រួ តែកោះប្រជដ�
ុំ ម
ើ ្បី

ពិ ចារណា រាល់បញ្
ហា ដែរសវនករខាងក្រៅគួ រតែយកចិ ត្តទុកដាក់ ដោយ

	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធ ឫម្ចាស់ភាគហ៊ន
ុ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការវ ិនិច្ឆ័យដោយ អ្នកគ្រប់គ្រងដែរមានលក្ខណៈ
ជាសារវន្ត័ ព្រឹតតិកា
្ រណ៍ ប្រតិបត្តិការ ដែលខុសប្រក្រតីហ�ើយមានលក្ខណៈ

ជាសារវ ័ន្ត និងរប�ៀបដែរបញ្
ហា ទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយ។

គ) វ ិធីសាស្រ្តគណនេយ្យដែរពាក់ព័នត្
្ធ រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីរ�ៀបចំគណនី
បុគល
្គ និងរម
ួ បញ្ចូលគ្នា (ប្រសិនប�ើចាបា
ំ ច់)

ឃ)	គោរពតាមសង
្ត ់ដារគណនេយ្យ និងបទបញ្ញតតិផ្សេ
្ ងៗ។

4)ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ក)	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើប្រសិទ្ធិភាពនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងដំន�ើរការ

	គ្រប់គ្រងហានិភយ
័ រម
ួ បញ្ចូលទាំងវ ិសាល ភាពនៃនីតវិ ិធីសវនកម្មផ្ទៃកង
្នុ និង

នីតិវ ិធីវាយតម្លៃហានិភ័យសមស្របដ�ើម្បីកំនត់ចំនួន និងវ ិសាលភាពនៃ

សវនកម។
្ម

ិ និងល�ើកឡ�ើងនូវបញ្
ខ)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ង
ើ វញ
ហា ប្រឈមនានាទៅកាន់អក
្ន គ្រប់គ្រង

	ល�ើភាពជ�ឿជាក់ និងរ ឹងមាំនៃ គោលការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភយ
័ រចនាសម្ន
ព័ ្ធ
និងការរាយការណ៍ពត៌មានហានិភយ
័ ដ�ើម្បីធានាថា វាគ្មានគំលាតជាសារវ ័ន្ត
ឫភាពទន់ខ្សោយឡ�ើយ។

5)ប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ

ិ នូ វ ប្រតិ បត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ និ ងទំ នា ស់ ផល
ការពិ និត ្យឡ�ើ ង វ ញ

ប្រយោជន៍ដែលនឹង អាចក�ើតឡ�ើងនៅក្នុង ធនាគារ និង ក្រុមធនាគារ អ
អេច ប៊ី រម
ួ បញ្ចូលទាំងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ នីតិវ ិធី រ ឺក្រមសីលធម៌ ហ�ើយ

ចោទសំនួរទាក់ ទងនឹងភាពស្មោះត្រង់ របស់គណៈគ្រប់ គ្រង។ សមាជិ ក

ត្រូវបានរ ំពឹងដ�ើ ម្បីជ�ៀសវាងស្ថា ន ភាពនានាដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាស់
ផលប្រយោជន៍។

5)បញ្ហាផ្សេងៗ

ក)	ដ�ើម្បីអនុវតត
្ត ួនាទីផ្សេងដែរបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
ខ) ធានាថាការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញដោយឯករាជ្យនៅការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង
ដំន�ើរការគ្រប់គ្រងមូលធនដែរពាក់ព័ន្ធនឹង ដំណ�ើការវាយតំលៃមូលធន

	ផ្ទៃក្នុងគ្រប់ គ្រាន់ (ICAAP) សំរាប់ ភាពស្មោះត្រង់ ភាពឥតល្អៀង និ ងវ ិធី
សមស្រប ត្រូវបានអនុវត។
្ត
ទំពរ័

180

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បា
្រច ឆ
ំ ំា្ន (ត)
គ)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញ នូវរបាយការណ៍ត្រួតពិនត
ិ ្យ និងអធិការកិច្ចចេញដោយ

អាជ្ញា ធរនិងដ�ើម្បីធានាថាសកមភា
្ម ពនានាត្រូវបានដោះស្រាយសមស្រប

និងត្រឹមត្រូវទៅល�ើគំហ�ញ
ើ ដែរពាក់ព័ន្ធ និង

ឃ)	ត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញនូវកំណត់ត្រាការប្រជុំ និងពេញចិត្តដែរបញ្
ហា ក�ើតឡ�ើង
	ត្រូវបានដោះស្រាយដោយអក
្ន គ្រប់គ្រង។

សមាសធាតុនៃគណៈកម្មការសវនកម្ម
1)សមាជិក

ក) សមាជិករបស់គណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម ត្រូវតែតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់ធនាគារ។

ខ) សមាជិករបស់គណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម ត្រូវមានសមាជិកយ៉ា ងតិចបំផុត បី

(3) នាក់ និ ង យ៉ា ងហោចណាស់ (2) នាក់ គួ រ តែជាឯករាជ្យជាមួ យ នឹ ង

	បទពិ ស ោធន៍ ផ្នែ កហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ និ ង គណនេយ្យ និ ង នាយកឯករាជ្យម្នា ក់
ជាមួយនឹង ប្រវត្តិរប
ូ ផ្នែកច្បាប់ និងធនាគារ។

គ) ប្រសិនប�ើសមាជិកម្នាក់ចល
ូ និវត្តឫលាឈប់ពីសមាជិកគណៈកម្មការសំរាប់

	ហេតុផលលាឈប់ពីសមាជិក

គណៈកមកា
្ម រជាមួយនឹងលទ្ធផលដែល

ធ្វើអោយចំនួនសមាជិកកាត់បនយ
្ថ ក្រោម (3) នាក់។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ត្រូវតែងតាំងសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការអោយឆាប់តាមដែរអាចរកបា
នអក
្ន ដែរមានលកណ
្ខ ៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

ឃ) មិនមានសមាជិកគណៈកម្មការសវនកម្ម ត្រូវតែងតាំងជាតួនាទីប្រតិបត្តិ
	នៅក្នុ ងធនាគារឡ�ើ យ ឫមានទំ នា ក់ ទំ ន ងក្នុ ង ការផ្ត ល់ គំ និ ត ដល់ ក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាល នង
ឹ ប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពនៃការវ ិនិចយ
្ឆ័ កងការអនុ
វត្តន៍
្នុ
តនា
ួ ទីនៃគណៈកម្មការសវនកម្ម។ បន្ថែមល�ើនេះទៅទ�ៀតសមាជិកនៃគណៈ

កមកា
្ម រសវនកម្ម មិនគួរទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់សំរាប់ឫផ្នែកនៃគណៈ
កមកា
្ម រដែរពាក់ព័ន្ធ តួនាទីអក
្ន គ្រប់គ្រងនៅក្នុងធនាគារ និង

ង) សរុបមក គណៈកមកា
្ម រសវនកមគ
្ម ួរមានជំនាញទូលទ
ំ ូលាយចំបាច់ដ�ើម្បី

អនុ វត្តភារកិ ច្ច និ ងទំ នួលខុ សត្រូវ និ ង ត្រូវបានរ ំពឹ ងទុកជំ នាញពាក់ ព័ន្ធ

រម
ួ បញ្ចូលទាំងវ ិសាលភាពនៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ។

2)ប្រធានគណៈកម្មការ

ក) ប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្ម គួរត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្នុងសមាជិកគណៈកម្មាការដែរជា នាយកមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្យ។

ខ) ការប្រជុំគណៈកម្មាការគួរតែដឹកនាំដោយប្រធានគណៈកម្មការ និង
គ) ក្នុងករណីអវត្តមានប្រធានគណៈកម្មការ អនុប្រធានគណៈកម្មការគួរត្រូវ
បានតែងតាំងដោយសមាជិក ជាអ្នកធ្វើបទ បង្ហាញ។ ក្នុងករណីចំនួននៃ
ការបោះឆ្នោ តស្មើ គ្នា ប្រធានគណៈកម្មការ ឫអនុប្រធានគណៈកម្មការ

(កងករណ
ី អវត្តមានប្រធានគណៈកមកា
្ម រ) ត្រូវអនវុ តគ
្ត ណនា សំលេងឆ្នោ ត
្នុ
	នៅក្នុងពេលធ្វើការពិចារណា។

3)សិទ្ធិ ជាសមាជិកគណៈកម្មការសវនកម្ម

នាយកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកគណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម ត្រូវរក្សាតនា
ួ ទី
សំរាប់រយៈពេលល�ើសពី (2) ឆ្នាំ បន្ទាប់ពកា
ី រសម្រេចចិតរ្ត បស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
អាចបនស
្ត ម្រាប់រយៈកាលបន្ថែម។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតែងតាំឫតែងតាំង

សមាជិកគណៈកមកា
្ម រឡ�ើងវ ិញ ពីគ្រាមួយ ទៅគ្រាមួយ តាមសមស្រប។

ប្រជុំ កំណត់ត្រា និងលេខាធិការដ្ឋាន

ក) គណៈកម្មការនឹង ត្រូវ ប្រជុំប្រចាំ ត្រីមាស រ នឺ ៅក្នុងករណី ចាំ បា ច់ ហ�ើ យ
កិចប្ច ្រជុំមិនត្រូវ តិចជាង បួន(4) ដង ក្នុង1ឆ្នា។
ំ

ខ) កូរម
៉ុ នៃកិចប្ច ្រជុំត្រូវមានយ៉ា ងហោចណាស់ 50% នៃសមាជិកទាំងអស់
(រាប់បញ្ចូលទាំង ប្រធានគណៈកម្មការ) រ ឺ ច្រើនជាងនេះ។

គ) ការកំនត់ចំនានៃ
ំ ការប្រជុំ គួរត្រូវរ�ៀបចំមុនពេលប្រជុំ។ ការកំនត់ចំនាត្
ំ រូវ

រួមបញ្ចូលលំអិតនៃទីតាំង ថ្ងៃនិងពេល វេលានៃការប្រជុំ។ រប�ៀបវារៈ និង

ឯកសារអមសំរាប់ការប្រជុំគួរត្រូវផ្ញើរដោយពេញលេញទៅកាន់សមាជិក

គណៈកមកា
្ម រអោយទាន់ពេលវេលា មុនថ្ងៃប្រជុំនៃគណៈកម្មការ។

ឃ) សេចក្ស
តី ម្រេចអាចធ្វឡ�
ើ ង
ើ ដោយមតិភាគច្រើន (50% បូក 1) នៃសមាជិក

	ដែរអាចបង្ហាញដោយផ្ទាល់មាត់ និងមិនផ្ទាល់មាត់

ង) នាយកផ្នែកនីមយ
ួ ៗ គណៈគ្រប់គ្រងដែលពាក់ពន
័ ត្
្ធ រូវបានអញ្ជ ញ
ើ ឲ្យចូលរួម
កិចប្ច ្រជុំ ជាមួយគណៈកមកា
្ម រនេះ (រ ឺផ្នែកផ្សេងទ�ៀតក្នុងករណីចាំបាច់)។

ច) គណៈកម្មការអាចពន្យាពេលប្រជុំ នៅគ្រប់ទក
ី ន្លែងកងព្រះរាជាណាចក្រកម្
ជា
្នុ
ពុ

ិ
ឫប្រទេសផ្សេងទ�ៀត។ គណៈកម្មការអាចកោះប្រជជា
ុំ ធម្មតាវញនៅ
ករណីចាំបាច់

	តាមរយៈការសន្ទនាដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវ ិទ្យាហ�ើយអាច ឲ្យអ្នក ចូលរួម

ប្រជុស្តាប
ំ
ល
់ បា
ឺ ន។ សមាជិកចូលរួមកងអង្គ
ប្រជុន
ំ ង
ឹ ត្រូវរាប់ជាកូរម
៉ុ ។រាល់
្នុ
សេចក្ស
តី ម្រេច ដែលយល់ព្រម ដោយសមាជិកនៅកង
្នុ អងប្គ ្រជបុំ ្រភេទនេះ

នឹងត្រូវមានសុពលភាពដូចគ្នានឹង សេចក្ស
តី ម្រេច កងអង្គ
ប្រជុធ
ំ ម្មតាដែរ។
្នុ

ឆ) សេចក្តីសម្រេច សំណ�ើរ និងបញ្
ហា ផ្សេងៗ ត្រូវដាក់ជូនឆ្លងការយល់ព្រម
នៅរ�ៀងរាល់ពេល ប្រជុំគណៈកមកា
្ម រ ហ�ើយការអនុម័តត្រូវយកតាមមតិ

ភាគច្រើននៃវត្តមាន សមាជិកទាំងអស់។
ទំពរ័
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ប្រជុំ កំណត់ត្រា និងលេខាធិការដ្ឋាន (ត)

ជ) ប្រធានគណៈកម្មការ នឹ ងត្រូវតែងតាំងនរណាម្នាក់ ជាលេខា និ ងកត់ ត្រា
នូវកិចប្ច ្រជុំដែល បានប្រព្រឹត្តទៅ។

ឈ) កំ ណ ត់ ត្រាការប្រជុំ គួ រ តែត្រូវ បានកត់ ត្រា ដកចេញ និ ង ដាក់ ក្នុ ងការ

សរសេរដោយលេខាធិការ និងដាក់បន្តទ�ៀតនូវ សមាជិកដូចមាននៅក្នុង

រប�ៀបវារៈកងការប្រជ
បន្ទាប
ុំ
ម
់ កទ�ៀតសំរាប់ការអនម
ុ ត
័ និងចះុ ហត្ថលេខា។
្នុ
កំណត់ត្រាការ ប្រជុគ
ំ រួ កត់ត្រាពីដន�
ំ រើ ការនៃការប្រជុរំ ម
ួ ជាមួយនឹងពត៌មាននៃ

ការណែនាំ និងផ្តោ តល�ើសមាជិក និងឫ អក
្ន ដែល ចូលរម
ួ ក្នុងអំឡុងពេល
ពិភាក្សា និងការពិចារណា និង

ដ) កំណត់ត្រា កងការប្រជ
គ
ុំ ណៈកមកា
្ម រសវនកមន
្ម ម
ី យ
ួ ៗគួរត្រូវរក្សាទុក និង
្នុ

	ចែកចាយដល់សមាជិកទាំងអស់របស់ គណៈកមកា
្ម រសវនកម្ម។ កំណត់

	ត្រាការប្រជុំគណៈកមកា
្ម រសវនកមគ
្ម រួ ធ្វកា
ើ របង្ហាញនៅកងការប្រជ
ុំ ក្រុមប្រឹក្សា
្នុ
ភិបាលនិងប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្មគួររាយការណ៏ល�ើបញ្
ហា ដែរត្រូវបាន
ពិភាក្សានៅក្នុងការប្រជុំគណៈកមកា
្ម រទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ភាពសម្ងាត់នៃពត៌មាន

សមាជិកទាំងអស់នៃគណៈកមកា
្ម រសវនកមនិ
្ម ងអក
្ន ដែរបានគេអញ្ជ ញ
ើ ត្រូវរក្សា

ពត៌មានដែរបានបង្ហាញនៅកង
ំ ណៈកមកា
្ម រជាឯកសារ និង
្នុ និងក្រៅការប្រជុគ

សម្ងាត់ខ្ពស់។ ឯកសារត្រូវបានផ្តល់អោយអ្នកចូលរួមប្រជុំ គណៈកម្មការ ជា

ឯកសារ រ ឺ ច្បាប់ចម្លង អោយបានមុនពេលប្រជុំ។

វិសោធនកម្ម បំរែបំរួល និងការកែប្រែ

ក) គណៈកម្មាការសវនកម្មគរួ ធ្វកា
ើ រត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ើងវ ិញនូវក្របខណ្ឌជាទ�ៀងទាត់

(រ�ៀងរាល់1ឆ្នា)ំ ដ�ើម្បីធានាល�ើ ភាពខ្ជាប់ខន
ជួ្ តាមបទបញ្ញតតិ្ និង ការប្រកាស

	អោយប្រើបទបញ្ញត។
តិ្ រាល់ការផ្លាស់បរទៅល�ើ
ឯកសារត្រូវមានការ អនុញ្ញាតពី
តូ្

	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ខ) កងករណ
ីក្របខណ្ឌមិនស្របគ្នាទៅនង
ឹ បញ្ញតិ្តដែរពាក់ពន
័ ្ធ prevail លកន
្ខ ក
ិ្ត ៈ
្នុ
របស់ក្រុមហ៊ុន (អត្ថបទ) អត្ថបទគួរ prevail (ទៅកាន់វ ិសាលភាពនៃអត្ថបទ

	ដែរមិនស្របគ្នាជាមួយនឹងបញ្ញតិប្ត ្រសិនប�ើមួយឫល�ើស ពីការផល
្ត អោ
់ យ

	នៃក្របខណ្ឌក្លា យជាមិនមានសព
ុ លភាពវានង
ឹ ពាក់ពន
័ ដ
្ធ ល់សព
ុ លភាពនៃ
ការផ្តល់អោយ ផ្សេងទ�ៀត។ ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលគួរជំនួសនូវការផ្តល់

អោយមានសុពលភាព និងផលប៉ះពាល់ដែលបង្ហាញនៅក្នុង មាតិការ

និងគោលបំនង នៃក្របខណ្ឌ គឺជាវ ិសាលភាពចំបងដែរអាចប្រហាក់
ប្រហែលនឹង ការផ្តល់អោយមិន មានសុពលភាព និង

គ)	ក្របខណ្ឌ គណកម្ម កា រគួ រ ប៉ះពាល់ បន្ទាប់ ពីមានការអនុ ម័ ត ដោយក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាល និង ឫ បន្ទាប់ពីមានការអនុម័ត ដោយអាជ្ញា ធរពាក់ព័ន្ធ

ប្រសិនប�ើត្រូវការ ឫប៉ះពាល់ដល់ក្របខណ្ឌគណកម្មការមុន។

ការត្រួតពិនិត្យអចិន្ត្រៃយ៍

នាយកដ្ឋានដែលប្រឈមនឹងហានិ ភ័យត្រូវទទួ លខុ សត្រូវល�ើការគ្រប់ គ្រង

ហានិភយ
័ ដែលអាចបណ្តា មកពីសកម្មភាពអាជវី កម្មរបស់ខ្នជាប្រចាំ។
ការគ្រប់គ្រង
លួ
ហានិភយ
័ មានតនា
ួ ទីត្រួតពិនត
ិ ្យល�ើហានិភយ
័ សំខាន់ៗ ដ�ើម្បីធ្វអោ
ើ យប្រាកដ

ថាគោលនយោបាយហានិភយ
័ សលត្រូ
វបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ និងត្រួតពិនត
ិ ្យ
្នូ
ល�ើការអនុវត្តគោលនយោបាយហានិភ័យផ្សេងៗព្រមទាំងសេចក្តីសម្រេច

របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

មខ
ុ ងារប្រតិបត្តិតាមត្រូវទទល
ួ ខស
ុ ត្រូវល�ើការវាយតម្លៃនិងត្រួតពិនត
ិ ្យហានិភយ
័

ិ សា
ប្រតិបត្តិតាម បង្កើតនិងត្រួតពិនត
ិ ្យគោលនយោបាយ គោលការណ៍ណែនាំ វធ
ី ស្ត្រ

មធ្យោបាយ និងទម្រង់ហានិភយ
័ ប្រតិបត្តិតាមទៅតាមច្បាប់នង
ិ បទបញ្ញតតិ្ ដ�ើម្បី

បញ្
ជា ក់ថាគោលនយោបាយ គោលការណ៍ណែនាំ វ ិធសា
ី ស្ត្រ មធ្យោបាយ និង

ទម្រង់ទាង
ំ នេះនៅតែត្រឹមត្រូវនិងមានបច្ចុប្បនភា
្ន ព តាមដានការប្រតិបត្តិតាម

របស់ធនាគារ ហ�ើយរាយការណ៍រាល់បញ្
ហា និងកង្វលដែ
់ លបានរកឃ�ើញទៅកាន់

ថ្នាក់គ្របគ្រ
់ ង/ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងរក្សានូវការត្រួតពិនត
ិ ្យនិងការរាយការណ៍

ទៅល�ើការអនុលោមតាមច្បាប់ បទបញ្ញតតិ្ គោលការណ៍និងសង
្ត ដា
់ រផ្សេងៗ

ដោយឯករាជ្យភាព។

មខ
ុ ងារត្រួតពិនត
ិ ្យអចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់គណៈកមកា
្ម រ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដែលគណៈកមកា
្ម រនេះមានតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវក្នុង

ការត្រួតពិ និត្យដ�ើ ម្បីធានាថាសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងប្រតិ បត្តិការណ៍របស់

ធនាគារ ដោយរម
ួ បញ្ចូលទាំងសកមភា
្ម ពនិងផលិតផលថ្មីៗ ស្របតាមកម្រិត
ហានិភយ
័ ដែលអាចទទល
ួ យកបាន គោលដៅយទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រសម្រាប់រយះពេល

ខ្ន
លី ង
ិ រយះពេលវែងដែលបានកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

សម្រាប់ដណ�
ំ ើ រការនិងការពង្រីកអាជវី កម្មរបស់ខន
ង
លួ្ ធនាគារប្តេជ្ញាល�ើកស្យនិ
ទួ
អនវត្តតាមគោលការណ៍អភិបាលកិចល
្ច ្អ តម្រូវការបទបញ្ញតតិ្ និងការអនវុ តល
្ត ៗ
្អ

ជាអនរ្ត ជាតិ។ជាមគ្គុទ្ទេសដ៏សខា
ំ ន់សម្រាប់ធនាគារដ�ើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការដែល
កាន់តែច្រន
ើ ឡ�ើងៗកងការអនុ
វត្តការប្រតិបត្តិតាមដែលល្អបំផត
ុ នៅកងប្រតិ
បត្កា
តិ រ
្នុ
្នុ

អាជវី កមរ្ម បស់ធនាគារ នៅកងឆ្
ើ រកែសម្រួលនិង
្នុ នា ំ 2018 ធនាគារបានធ្វកា
បង្កើតនូវ ក្របខណ
័ ្ឌ គោលនយោបាយ នត
ី វិ ិធន
ី ង
ិ ដំណ�ើរប្រតិបត្កា
តិ រមយ
ួ ចំនន
ួ

ទាក់ទងនឹងមុខងារគ្រប់គ្រងអចិន្រ្តៃយ៍។

ការត្រួតពិនិត្យប្រចាំគ្រា (សវនកម្មផ្ទៃក្នុង)

ធនាគារមាននាយកដ្ឋានសវនមកម្មផ្ទៃកងផ្
្នុ ទា ល់ខន
លួ្ (“សវនកម្មផ្ទៃកង)
្នុ ដែលត្រូវបាន
ណែនាំដោយធមន
្ម ញ
ុ ស
្ញ វនកម្ម និង រាយការណ៍ទៅកាន់គណៈកម្មការសវនកម្ម។

តួនាទច
ី ប
ំ ងរបស់សវនកម្មផ្ទៃកងគឺ
ួ ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិង គណៈកម្មការ
្នុ ជយ
សវនកម្ម ក្នុងការទទួលបន្ទុកទៅល�ើកាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់

ពួកគាត់ តាមរយៈការម�ើល ដោយឯករាជ្យ ការរាយការណ៍និងការផល
្ត ់នូវការ

ធានាប្រកបដោយឯករាជ្យភាព និងឥតលម្អៀង កងការបង្
ហា ញពី ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃ
្នុ

ការរ�ៀបចំ និ ង ដំ ន�ើ រ ការអោយមានប្រសិ ទ្ធ ភា ពនៃការគ្រប់ គ្រងក្របខ័ ណ្ឌ

ហានិភ័យរបស់ធនាគារ ការត្រួតពិនិត្យ និងដំណ�ើរការអភិបាលកិច្ចដែល

បានអនុវត្តក្នុងធនាគារទាំងមូល។

ទំពរ័
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បា
្រច ឆ
ំ ំា្ន (ត)
ការត្រួតពិនិត្យប្រចាំគ្រា (សវនកម្មផ្ទៃក្នុង) (ត)

ប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងមានតួ នាទី រាយការណ៍ផ្ទាល់ទៅកាន់ គណៈកម្មការ
សវនកម្ម និ ង រាយការណ៍ ដោយប្រយោល (administratively) ទៅកាន់

នាយយកគ្រប់គ្រង ដ�ើម្បីបញ្
ជា ក់ពីភាពឯករាជ្យរបស់សវនកម្មទៅកាន់ថ្នាក់

គ្រប់គ្រង។ សំរាប់ប្រវត្តិរប
ូ សង្ខេបរបស់ប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងសុំម�ើល ទៅ

ឧបស័ម្ពន្ធ II។

ផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវបានធ្វើឡ�ង
ើ ដោយផ្អែកតាមវ ិធីសាស្រ្តជ្រើសរ� ើស
ហានិភ័យជាគោលនិងត្រូវបានអនុម័តដោយ គណៈកម្មការសវនកម្មជារ�ៀង

រាល់ឆ្នា។
ំ របាយការណ៍សវនកម្មដែលបានរម
ួ មានលទ្ធផល សំខាន់ៗ ត្រូវបាន
ផ្តលអ
់ នុសាសន៍ដ�ម
ើ ្បីធ្វកា
ើ រកែលំអរ ហ�ើយការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រង
ចំពោះអនសា
ុ សន៏ទាង
ំ នោះ ត្រូវបានល�ើកយកទៅធ្វជា
ើ ប្រធានបទកងការប្រជុ
ំ
្នុ

គណៈកម្មការសវនកម្មរ�ៀងរាល់ត្រីមាសផងដែរ។

នៅចង
ុ បញ្ចប់នៃការធ្វស
ើ វនកម្មសវនករផ្ទៃកង
្វិ ស្វា ញនូវ
្នុ បានតាមដានយ៉ា ងសត
វឌ្ឍនៈភាព នៃការអនុ វត្តន៍អនុ សាសន៍ ដ�ើ ម្បីធានាថារាល់ហានិ ភ័យធំ ៗ

និ ង ការត្រួត ពិ និ ត ្យ ដែលត្រូវ ផ្តោ ត យ៉ា ងយកចិ ត្ត ទុ ក ដាក់ ត្រូវ បានអនុ វ ត្ត

ដោយ គណៈគ្រប់ គ្រង។ រាល់ រ បាយការណ៍ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងស្តីពីល ទ្ធផ ល

ការងារ ដែលបានធ្វើសវនកម្មរច
ួ រួមជាមួ យអនុ សាសន៍ និ ងវឌ្ឍនៈភាពនៃ

ការអនវុ តន
្ត ៍ត្រូវបានរាយការណ៍ជូនគណៈគ្រប់គ្រងនិងគណៈកមកា
្ម រសវនកម។
្ម
សវនកម្មផ្ទៃកងបានសហការជាមួ
យសវនករខាងក្រៅ ដ�ើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្
ហា
្នុ

ល�ើការត្រួតពិនិត្យ ដែលបានល�ើកឡ�ើងដោយសវនករខាងក្រៅដ�ើម្បីធ្វើឲ្យ
ប្រាកដថារាល់បញ្
ហា ដែល បានរាយការណ៍ត្រូវ បានអនវុ ត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រង។

ចំណាយសំរាប់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្នុងឆ្នាំ2018 មានចំនួន 120.000
ដុ ល្លារអាមេរក
ិ ។ សំរាប់ ចំនួន និ ង គុ ណវុឌ្ឍិរបស់បុ គ្គលិកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

សូមម�ើ លទៅឧបស័ម្ពន្ធ IV។

ចរ ិតលក្ខណោះនៃសកម្មភាពរបស់តតិ យភាគីទៅកាន់ អ្នកផ្តល់តតី យភាគី
រួមមាន៖


•

ធនាគារគឺផ្ក
អែ ល�ើសេវាកម្មជាមូលដ្ឋានដែលកំពង
ុ បន្តក�ើតមានប៉ុន្តែមិនបាន

•

តតិយភាគគ
ី មា
ឺ នសារៈសំខាន់នវូ ការផល
្ត ស់ េវាកមហ
្ម រិ ញ្ញវត្ដោយ
ធនាគារ
ថុ

រួមបញ្ចូលសេវាកម្មដែលពាក់ពន
័ ្ធ ទៅនឹង ផលិតផលដែលបានបញ្ចវប់ និង

និង/រ ឺ ជាសេវកម្មដែលបានផ្តលទ់ ៅកាន់ ទីផ្សារដោយអ្នកផ្តលត
់ តិយភាគី

កងនាមជាធនាគារ។
្នុ

ការផ្តល់សេវាកម្មខាងក្រៅ រួមបញ្ចូលការរ�ៀបចំមូលដ្ឋានជាក់លាក់ របស់អក
្ន

ផ្តល់សេវាកម្មតតិ យភាគី នៅខាងក្នុង គ្រិះស្ថា ន រ ឺ មូ លដ្ឋាននៅប្រទេសមួ យ
ចំនួន (onshore) រ នៅក្រៅប្រទេស
ឺ
(Offshore)។ ការផ្តល់សេវាកម្មតតិយភាគី

ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេស (Offshore) មិនរម
ួ បញ្ចូល ការរ�ៀបចំមល
ូ ដ្ឋាន
ជាក់លាក់ នៃសេវាកមត
្ម តិយភាគី នៅខាងកងគ្រិះស្ថា
ន រ មូ
ឺ លដ្ឋាននៅប្រទេស
្នុ

មួយចំនួន

ប៉ុន្តែអ្នកផ្តល់សេវកម្មតតិយភាគីដែលមិនមែនជាផ្នែកមួយមាន

នៅខាងក្នុងគ្រិះស្ថា ន រ ឺ មូលដ្ឋាននៅប្រទេសមួយចំនួន។

ផ្នែកប្រតិបត្តិតាម
មុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិតាម

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម ទទួលខុសត្រូវត្រួតពិនិត្យល�ើមុខងារប្រតិបត្តិតាម

របស់ធនាគារ។នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាមគ្រប់គ្រងដោយប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិតាម

ដែលត្រូវតែមានការទទួល ស្គាល់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាមន្ត្រីប្រតិបត្តិ

តាមរបស់ធនាគារ

ហ�ើយគាត់ត្រូវរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់គណៈ

កម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ/ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងរាយការណ៍ជាលក្ខណៈ

រដ្ឋបាលទៅកាន់មុខងារប្រតិបត្តិតាមប្រចាំតំបន់របស់គ្រុប

និងអគ្គនាយក

ទៅល�ើបញ្
ហា ដែលទាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិតាម ដោយមិនត្រូវមានការពាក់

ព័ន្ធនឹងការសម្រេចរបស់អាជីវកម្មឡ�ើយ។ សូមយោងទៅល�ើឧបសម្ព័ន្ធ II

សម្រាប់ប្រវត្តិរប
ូ របស់ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម។

សេវាកម្មផ្តល់តតិយភាគី

គោលនយោបាយនេះ ត្រូវបានកំនត់ឡ�ង
ើ អោយសមស្របតាមយទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តនៃការ

គ្រប់គ្រង និងការកាត់បន្ថយហនិភយ
័ ដែលក�ើតចេញពីសកមភា
្ម ពផល
្ត ស់ េវាកម្ម

នៅក្នុងធនាគារទាំងមូ ល ស្របតាមទៅតាមស្តង់ដារ គោលការណ៍ណែនាំ
ពាក់ ព័ន្ធផ្សេងៗ។

សកម្មភាពរបស់ តតិ យភាគី អាចចាប់ ផ្តើមធ្វើការផ្ទេរពី ធនាគារទៅកាន់ អ្នក

ផ្តល់តតី យភាគី រក
ឺ ៏ ផ្ទេរបន្តសកម្មភាព របស់តតិ យ ភាគីទៅកាន់ តតីយភាគី

ផ្សេងទ�ៀត (ទទួ លកិ ច្ចសន្យាបន្ត)។
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មន្ត្រីប្រតិ ប ត្តិតា មត្រូវ រាយការណ៍ ជូ ន គណៈកម្មា ការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ /

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នូវបាយការណ៍ការប្រតិបត្តិតាមប្រចាំខែ និងស្ថា នភាព
នៃបញ្
ហា ដែលល�ើកឡ�ើងដោយនិយ័តករ សវករ ហ�ើយមិនទាន់បានបញ្ចប់

ជារ�ៀងរាល់ខែនិងជារ�ៀងរាល់ត្រីមាស។ ចំណែកឯ របាយការណ៍ស្តីពីស្ថា ន
ភាពការប្រតិបត្តិតាម ត្រូវផ្ញើជូនមន្រ្តីប្រតិបត្តិតាមរបស់គ្រុប និងអគ្គនាយក

ជាប្រចាំខែ។

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

ផ្នែកប្រតិបត្តិតាម (ត)
មុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិតាម (ត)

ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ៗរបស់មន្ត្រីប្រតិបត្តិតាមរួមមានៈ
-	បង្កើត ត្រួតពិនត
ិ ្យ និងអនុវត្តយទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តនិងផែនការសកម្មភាពការប្រតិបត្តិ

	ដែលគ្របដណ្តប់ដល់គោលនយោបាយ នត
ី វិ ិធី ដំណ�ើរការ គោលការណ៍

	ណែនាំ និងសកមភា
្ម ពប្រតិបត្កា
តិ ររបស់ធនាគារ ដ�ើម្បីជរំ ញ
ុ អោយមានការ
រ ីកចម្រើនទៅល�ើអាជវី កម។
្ម

-

	កែលម្អនូវបញ្
ហា ទាំងនោះ អោយបានប្រស�ើរឡ�ើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធិ
ភាពនិងអាចយកទៅអនុវត្តបានជាក់ស្តែង។

-

ធានាអោយបាននូវកា រប្រតិបត្តិតាម។
-

-

ការណ៍និងនីតិវ ិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ ធនាគារ។

-	ធ្វកា
ើ រទំនាក់ទន
ំ ងជាមយ
ួ និយត
័ ករ (ដូចជា ធនាគារជាតិនៃកម្ជា
ពុ អង្គភាព
ស�៊ើបការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ...) ដ�ើម្បីធានាអោយបាននូវទំនាក់ទំនងល្អ និង
រ�ៀបចំរបាយការណ៍ជូនបញ្ញ តតិ្ករតាមការចាំបាច់។

ប្រមូ លរ�ៀបចំ ឯកសារនិ ងព័ត៌មានដែលចាំបាច់ សម្រាប់ ធ្ើវការឆ្លើ យតប

ទៅនឹងសំណួររបស់និយ័តករ។

-	ធ្វកា
ើ រណែនាំនង
ិ បណតុះបណ្តា
្
លដល់បុគល
្គ ក
ិ ថ្មីល�ើការប្រតិបត្តិតាម តម្រូវ

ការបទបញ្ញតតិ្ និងគោលនយោបាយនិងនត
ី វិ ិធីផ្ទៃកងរបស់
ធនាគារ ហ�ើយធានា
្នុ

ថាពួកគាត់ អនុវត្តបានខ្ជាប់ខជួន។
្

ធានាថាធនាគារអនុលោមតាមច្បាប់ បទបញ្ញតតិ្ ការណែនាំ និងគោលការណ៍

	ណែនាំ ដែលទាក់ទងដែលកំណត់ដោយអាជ្ញា ធរមានសមត្ថកិច្ចគោល

រាយការណ៍ជូនគណៈកម្មានៅពេលដែលហេតកា
ុ រណ៍នៃការមិនអនុលោម

	តាម ឬ បញ្
ហា រ ំលោភបំពានណាមួយត្រូវបានរកឃ�ើញ។

-	ត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញរាល់ គោលនយោបាយ នីតិវ ិធី និងដំណ�ើរការ។ រាយ

ការណ៍ទៅគណៈគ្រប់គ្រងហ�ើយល�ើកឡ�ើងនូវការកែលម្អដែលចាំបាច់ដ�ម
ើ ្បី

កំណត់ពីហេតុការណ៍នៃការមិនអនុលោមតាឬបញ្
ហា រ ំលោភបំពានផ្សេងៗ

	ហ�ើ យ ផ្ត ល់ នូ វ អនុ សា សន៏ ស ម្រាប់ ស កម្ម ភា ពដែលត្រូវ ធ្វើ ឡ�ើ ង ដ�ើ ម ្បី

-	តាមដានល�ើ ល ទ្ធ ផ លនៃការធ្វើ ស វនកម្ម និ ង ធ្វើ កា រស�៊ើ ប អង្កេតនៅ
ពេលចាំបាច់។

-

ផ្តល់ រ បាយការណ៍ ប្រចាំ ខ ែជូ ន គណៈគ្រប់ គ្រង គណៈកម្មកា រ និ ងក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាលពីបទបញ្ញ តិ្តផ្សេងៗ។

-	ដ�ើរតជា
ួ អក
្ន ទំនាក់ទន
ំ ងពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការវាស់វែងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់

និង ហិរញ្ញ ប្បទានភេរវកម្មដែលធនាគារបានបង្កើតឡ�ើង ដោយរួមមាន
ការបណតុះបណ្តា
្
ល បុគល
្គ ិក និងការរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការដែលមាន
ការសង្ស័យ។

-	ធ្វើការវាយតម្លៃទៅល�ើហានិ ភ័យការប្រតិ បត្តិតាម និ ងការសម្អាតប្រាក់

ជាប្រចាំ ដ�ើម្បីវាយតម្លៃពីស្ថា នភាពបច្ចុប្បន្ន និងកំណត់ពីកត្តាដែលតម្រូវ

	អោយមានការកែលម្អអោយប្រស�ើ រ ឡ�ើ ង ដ�ើ ម ្បីអោយការអនុ វ ត្ត កា រ
	គ្រប់ គ្រងការប្រតិ បត្តិតា មក៏ ដូ ចជាការប្រឆាំ ងការសម្អា តប្រាក់ និ ង

ហិរញ្ញ ប្បទានភេរវកមស្ម ្របទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់និយ័តករ
និងការអនុវត្តដ៏ល្អនៅក្នុងវ ិស័យធនាគារ។

-

កំ ណត់ ពីហានិ ភ័យការប្រតិ បត្តិតាមនិ ងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និង

ហិ រញ្ញ ប្បទានភេរវកម្មទៅល�ើ ផលិ តផលនិ ងសេវាកម្មថ្មីៗ ក៏ ដូចជាការ

	ប្រែប្រួលទៅល�ើផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានស្រាប់។

-	ធ្វើការពិនិត្យដល់កន្លែងទៅល�ើការប្រតិបតិ្តតាម បង្កើតកម្មវ ិធីតាមដាន
និងធានាថានីតិវ ិធីរបស់ធនាគារត្រូវបានអនុវត្តយ�ើងខ្ជាប់ខជួន។
្

ទំពរ័
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របាយការណ៍តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បា
្រច ឆ
ំ ំា្ន (ត)
ផ្នែកប្រតិបត្តិតាម (ត)
មុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិតាម (ត)

នៅកងឆ្
ព័ រ្ធ បស់នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាមត្រូវបានកែសម្រួលឡ�ើងវ ិញ និងទទួលបានការអនុតម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ រចនាសម្ព័នរ្ធ បស់នាយក
្នុ នា ំ 2018 រចនាសម្ន
ដ្ឋានប្រតិបត្តិតាមមានដូចតទៅៈ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃធនាគារ អ អេច ប៊ី

គណៈកម្មការ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

នាយកដ្ឋានប្រតិបតិ្តតាមគ្រុប

អគ្គនាយក

ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិតាម
(មន្រ្តីប្រតិបត្តិតាម)

ផ្នែកអធិការកិច្ច និយ័តកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យ

ធនធានមនុស្ស
មានបុគ្គលក
ិ

04នាក់

កំពង
ុ បំរ� ើការនៅកងម
ុ ងារប្រតិបតិ្តតាម។
្នុ ខ

ផ្នែកតាមដាន ការប្រឆាំង និងការសម្អាតប្រាក់

អាស្រ័យដោយមានការឡ�ើងនូវប្រតិបត្កា
តិ រក៏ដច
ូ ជាតម្រូវការកងការគាំ
ទ្រដល់អងភា
្គ ពអាជវី កម្ម
្នុ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបាន អនម
ុ ត
័ យល់ព្រមអោយនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាមបង្កើតចំនន
ួ បុគល
្គ ក
ិ ក៏ប៉ុន្តែធនាគារបានជួប ផលលំបាកមយ
ួ ចំនន
ួ កងការស្វែងរកធនធានដែល
្នុ

ល្អៗ ដោយសារតែចំនន
ួ បុគល
្គ ដែលមានបទពិសោធន៍នៅកងម
ុ ងារនៃវ ិសយ
័ នេះនៅមានកម្រិតនៅឡ�ើយ។
្នុ ខ

ការបង្ហាត់បង្រៀន និងការបណតុះបណ្តា
្
លកងពេលការងារត្រូ
វបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយ មយ
ួ កងការបង្កើ
ននូវចំណះដង
ឹ ដល់បុគល
្គ ក
ិ ផ្នែកប្រតិបត្តិតាម។ បន្ថែមពីនេះ
្នុ
្នុ
បុគ្គលក
ិ ផ្នែកប្រតិបត្តិតាមក៏បានទទល
ួ ការបណតុះបណ្តា
្
លផ្សេងៗទៅពខា
ី ងកង
ូ គេ។
្នុ និងក្រៅស្ថាប័នទៅតាម តម្រូវការរបស់ពក
នាយកសាខា និង/ឫនាយកសាខាស្ទ
តី ី ត្រូវបានចាត់តាង
ំ ជាមន្ត្រីប្រតិបត្តិតាមប្រចាំសាខា ដោយទទល
ួ ខស
ុ ត្រូវល�ើកច
ិ កា
្ច រប្រតិបត្តិតាមនៅតាមសាខារបស់គេរ�ៀងៗខ្ន
លួ
ដែលកិចកា
្ច រទាំងនោះរួមមាន ការធ្វកា
ើ រស្គាល់អតិថជ
ិ ន (KYC/CDD) និងរាយការណ៍ប្រតិបត្កា
តិ រសង្ស័យ ទៅកាន់មន្រ្តីប្រតិបត្តិតាមរបស់ធនាគារ។ មន្រ្តីប្រតិបត្តិតាមរបស់

ធនាគារត្រូវធ្វកា
ើ រសិក្សានិងវាយតម្លៃជាបន្ទា ន់ថាត�ើការសង្យ
ស័ នោះមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ហ�យ
ើ ឫនៅ ហ�ើយត្រូវបញជូ្ នរបស់ការប្រតិបត្កា
តិ រសង្យ
ស័ (STR) ទៅកាន់
ើ ការហិរញ្ញវត្ក
អង្គភាពស�៊ប
ងរយៈពេល
24ម៉ោ
ង។
មន្រ្
តី
ប
្រតិ
ប
ត្
តិតា
មរបស់
ធ
នាគារត្រូ
វ
ធ្វ
កា
ើ
រត្រួ
ត
ពិ
ន
ត
ិ
្យដោយឯករាជ្យនិ
ង
ធានាថាព
ត
័
មា
៌
នត្រូ
វ
បានរក្សាការសម្
ងា ត់។
ថុ ្នុ
ជាការសម្របសម្រួលដល់សកម្មភាពប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នង
ិ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងដ�ើម្បីបង្កើនការចូលរួមសហការពីអតិថជ
ិ នរបស់យ�ង
ើ កងឆ្
ំ ះ នាយកដ្ឋាន
្នុ នា នេ

ប្រតិបត្តិតាមបានផល
្ត ន
់ វូ ការបណតុះបណ្តា
្
លនិងការបណតុះបណ្តា
្
លឡ�ើងវ ិញទៅល�ើការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នង
ិ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងវ ីស្សលប្វលូ ីងទៅកាន់បុគល
្គ ក
ិ
ទាំងអស់ ដ�ើម្បីធានាអោយបានថាបុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់មានចំណេះដង
ឹ គ្រាប់គ្រាន់កងការប្រឆាំ
ង
ការសម្
អា
តប្រាក់
ន
ង
ិ
ហិ
រ
ញ្ញ
ប
្បទានភេរវកម
្ម
ហ�ើ
យ
អាចធ្វ
កា
ើ
រទំ
នា
ក់
ទ
ន
ំ
ងជា
្នុ

មយ
ួ អតិថជ
ិ នបានកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង។ បុគល
្គ ក
ិ ថ្មីៗទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ ការបណតុះបណ្តា
្
លទៅល�ើការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នង
ិ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មតាមប្រព័ន្ធ
អេឡិចត្រូនច
ិ (e-learning) ហ�ើយត្រួវតែប្រលងអោយជាប់កងរយៈពេលម
យ
ួ
ខែបន្ទាប់
ព
ព
ី
ក
ួ
គាត់
ចា
ប់
ផ្ត
ម
ើ
ចូ
ល
បម្រើ
កា
រងារអោយធនាគារ។
្នុ
ទំពរ័
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សកម្មភាពរបស់មុខងារប្រតិបត្តិ

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម មានទំនួលខុសត្រូវចម្បងក្នុងការធានាអោយបាន

នូវការប្រតិបត្តិតាម បទបញ្ញតន
តិ្ ង
ិ ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នង
ិ ហិរញ្ញប្បទាន

ភេរវកម្មដច
ូ តទៅៈ

1. ការប្រតិបត្តិតាមការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នង
ិ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

ប្រព័នតា
្ធ មដាននិងរាយការណ៍ការការគ្រប់គ្រងការប្រតិបត្តិតាម រួមមាន

ការត្រួតពិនត
ិ ្យ ការប្រតិបត្តិ ប្រសិទភា
្ធិ ពនិងការយល់ដង
ឹ ត្រូវបានបង្កើត

ឡ�ើងនិងអនុវត្តនៅកងធនាគារ
ដ�ើម្បីបញ្
ជា ក់ពជ
ី ហ
ំ ររបស់ធនាគារទៅនឹង
្នុ

ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នង
ិ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូ
វបានប្រើជាសមាសភាគសំខាន់កងការពិ
នត
ិ ្យ ហ�ើយនេះបង្កើតបានជាវ ិធី
្នុ

សាស្រ្តស្តងដា
់ ររម
ួ សម្រាប់ការអនវុ ត។
្ត ការត្រួតពិនត
ិ ្យ គ្របដណ្តប់ល�ៈើ
-

ការតាមដានទៅល�ើបុគល
្គ ដែលមានមូលនិធផ្
ិ ទា ល់សទ
ុ ខ
្ធ ស
្ព ់

-	ហានិភយ
័ ទៅតាមប្រភេទអតិថជ
ិ ន

-

ការពិនត
ិ ្យទៅល�ើឈ្មោះ។

ិ ទៅល�ើ នីតិវ ធ
ិ ី ក្នុងការស្គាល់ អតិ ថិជន
ការវាយតម្លៃនិ ងការពិ និត្យឡ�ើ ងវញ

(KYC/CDD) ប្រចាំ ឆ្នាំ ត្រួវ បានធ្វើ ឡ�ើ ង ទៅកាន់ ធ នាគារផ្សេងៗដែលមាន

ទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារ ដ�ើម្បីធានា អោយបានថាធនាគារនឹងមិនមានការ

ប្រឈមទៅនឹ ងការគម្រាមកំ ហែងពីការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញ ប្បទានភេរវ
កម្មតាមរយៈគណនី Correspondent។

ដ�ើ ម្បីពង្រឹងនិ ងជម្រុញការតាមដានទៅល�ើការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និង

ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មអោយកាន់តែមានភាពប្រស�ើរឡ�ើង ធនាគារបាន ទទល
ួ យក

ប្រព័ ន្ធការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ ដែលបានបង្កើ តឡ�ើងដោយ ក្រុមសម័្ពន្ធ
ធនាគារ អ អេច ប៊ី ហ�ើយប្រពន
័ នេ
្ធ ះកំពង
ុ ត្រូវបានធ្វកា
ើ រអភិវឌ្ឍ អោយកាន់តែ

ប្រស�ើរឡ�ើង ដោយយ�ើងគ្រោងនឹ ងដាក់ ដំណ�ើរការប្រព័ន្ធជំនាន់ ថ្មីនេះនៅ

កងខែមេសា
ឆ្នា2
ំ 019។ បន្ថែមពីនេះ ធនាគារក៏បានប្រើប្រាស់នវូ ប្រព័ន្ធ World
្នុ
Check On-Line Premium Plus របស់ Thomson Reuter សម្រាប់ការត្រួតពិនត
ិ ្យ

ទៅល�ើឈ្មោះអតិថជ
ិ ន។

2. ការប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ញតតិ្

ិ
វសាលភាពនៃមុ
ខងារប្រតិបត្តិតាមគឺជាផ្នែកមយ
ួ នៃស្តង់ដារនិងតម្រូវការប្រតិបត្តិ

	តាមជាទូទៅដែលគ្រប់គ្រងល�ើការងារទាំងមូលរបស់ធនាគារ។ ច្បាប់និង

	បទបញ្ញតទា
តិ្ ង
ំ អស់ដែលមានជាធរមាន គោលការណ៍និងនីតវិ ិធីផ្ទៃកងដែល
្នុ

	គ្របដណ្តប់ ទៅល�ើ ប្រតិ បត្តិការរបស់ ធនាគារត្រូវបានកត់ ត្រាទុ កដ�ើ ម្បី

ធានាអោយបាននូវការយល់ដង
ឹ ច្បាស់លាស់ទៅល�ើច្បាប់ បទបញ្ញតតិ្ គោល

ការណ៍ណែនាំ និងគោលនយោបាយទាំងនោះ។

នាយកដ្ឋានប្រតិ បត្តិតាមធ្វើការត្រួតពិ និត្យនិ ងតាមដានជាប្រចាំទៅល�ើ

	បទបញ្ញតរតិ្ បស់ធនាគារ ជាតិនៃកម្ជា
ជី ត់ត្រារាល់បទបញ្ញតតិ្
ពុ ដោយបង្កើតនូវបញ្ក

	ដែលត្រូវបានដាក់អោយអនុវត្ត ដ�ើម្បី ធានាថាធនាគារប្រតិបត្អា
តិ ជីវកម្ម
របស់ ខលួ្នដោយអនុលោមតាមតម្រូវការនៃបទបញ្ញ តតិផ្សេ
្
ងៗបានយ៉ា ង
ខ្ជាប់ខន។
ជួ្

សកម្មភាពនិងផលិតផលថ្មីៗ

ការកំណត់ពីហាន័យការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដែលពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ

សកម្មភាព ផលិតផលនិ ងសេវាកម្មថ្មីៗដោយរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើ ប្រាស់
បច្ចេកវ ិទ្យានិងដំណ�ើរការថ្មីៗ ត្រូវបានធ្វឡ�
ើ ង
ើ ដ�ើម្បីធានាថាហានិភយ
័ ត្រូវបាន

ទប់ស្កា ត់ និងអាចគ្រប់គ្រងបាន។ នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម គឺជាផ្នែកមួយនៃ

មុខងារត្រួតពិនិត្យក្នុងការផ្តល់នូវយោបល់និងអនុសាសន៍ទៅល�ើសកមភា
្ម ព
ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ។

នីតវិ ិធីពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ សកម្មភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ

លកខ
្ខ ណ្ឌមខ
ុ ងាររបស់សកមភា
្ម ព ផលិតផល និងសេវាកម្មដោយផ្ទាល់ ដោយឡែក

ការអនុ វ ត្ត ស កម្ម ភា ព ផលិ ត ផល និ ង សេវាកម្ម ត្រូវ បានគ្រប់ គ្រងដោយ

ក្រមសីលធម៌នង
ិ វ ិន័យ គោលនយោបាយប្រតិបត្តិតាម និងគោលនយោបាយ

ប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នង
ិ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

សកម្មភាព ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ ត្រូវតែទទួលបានការអនុមត
័ យល់ព្រម

ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងធនាគារជាតិនៃកម្ជា
ុ នង
ឹ ត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្
ពុ មន

រាស់។

ទំនាស់ផលប្រយោជន៏

ដោយធនាគារយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់កងការរក្សាអោយបាននូ
វសង
្ត ដា
់ រដ៏ប្រស�ើរបំផត
ុ
្នុ
ទៅសីលធម៌នង
ិ វ ិជ្ជា ជីវៈ ក្រមសីលធម៌នង
ិ វ ិន័យត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីផល
្ត ់

អោយបុគ្គលក
ិ នូវគោលនយោបាយ

និងសេចក្ណែ
តី
នាំដែលអាចជួយអោយ

ពួកគាត់ស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពកា
ី រអនុវត្តអាជីវកម្ម

ិ ជី វ ៈនិ ង សី ល ធម៌ ផ្ទា ល់ ខលួ្ ននៅក្នុ ងសកម្ម ភា ពប្រចាំ ថ ្ងៃ របស់
សី ល ធម៌ វ ជ្ជា

ពួកគាត់។

ដ�ើម្បីអោយប្រាកដថា បុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់មានចំណេះដង
ឹ គ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនង
ឹ

ទំ នា ស់ ផ លប្រយោជន៏ ការបណតុះបណ្តា
្
លជាច្រើ ន ត្រូវ បានផ្ត ល់ អោ យ
បុគ្គលក
ិ ទាំងបុគ្គលក
ិ ថ្មីនិងបុគ្គលក
ិ ដែលមានស្រាប់។ ការផល
្ត ់ ពត
័ មា
៌ ន សារាចរ
និងការជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល ត្រូវបានផ្ញើអោយបុគ្គលក
ិ ទាំងអស់។

បន្ថែមពីនេះ ធនាគារក៏បានបង្កើតនូវគោលនយោបាយវ ីស្សលប្វលូ ីង និងគោល
នយោបាយប្រឆាំងការសូកប៉ា ន់នង
ិ អំព�ព
ើ ក
ុ រលួយដែលអនុញ្ញាតអោយបុគ្គលក
ិ
ទាំងអស់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទៅកាន់គណៈគ្រប់គ្រងនៅពេល ដែល

ពួកគាត់សង្កេតឃ�ើញ មានភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗបានក�ើតឡ�ើង។

ទំពរ័

186

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បា
្រច ឆ
ំ ំា្ន (ត)
ហានិភ័យកេរិ៍្តឈ្មោះ

ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ និង ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន

ជាសាធារណៈអំពីភាពអវ ិជ្ជមានទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹតរ្ត បស់ធនាគារនិងការ

គណនេយ្យកម្ពុជា និង សេចក្តីណែនាំពី ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ល�ើការរ�ៀបចំ
និង ការបង្ហាញ អំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបាន

ិ៍ ្ត
ហានិភ័យកេរឈ្
មោះ ត្រូវបានកំណត់ថាជាហានិភ័យដែលមានការផ្សព្វផ្សាយ

អនុវតអា
្ត ជីវកមរ្ម បស់ធនាគារឬអ្នកពាក់ព័នផ្សេ
្ធ ងៗ មិនថាពិតឬមិនពិត ដែល

នង
ឹ ជះឥទព
្ធិ លអវ ិជ្ជមានដល់ប្រាក់ចណ
ំ ូ ល ប្រតិបតិកា
្ត រ ឬ អតិថជ
ិ ន ឬ ទាមទារ

ឱ្យមានការដាក់កហ
ំ ត
ិ ឬ វ ិធានការផ្សេងៗទ�ៀតដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃ

ផ្អែកល�ើមល
ូ ដ្ឋានកង្វលជា
់ ប្រចាំ

និងត្រូវផ្តលកា
់ រត្រួតពិនត
ិ ្យដ៏

ខែធ្នូ 2018។

ិ៍ ្ត
ហានិភ័យកេរឈ្
មោះនៅក្នុងធនាគារត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈក្រមសល
ី ធម៌
ការអនុវត្តអភិបាលកិច្ច និងការអនវុ តកា
្ត រគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ គោលនយោបាយ

គោលនយោបាយគណនេយ្យដ៏ត្រឹមត្រូវបានអនុវត្តឲ្យស្របគ្នាក្នុងការរ�ៀបចំ

•

អនុវត្ដអភិបាលកិចសា
្ច ជវី កមល
្ម ្អ និងវប្បធម៌សច
ុ រ ិតភាព ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់

ការអនុវត្ត និងសមិទផ
្ធិ លនៃយទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រសាជវី កមន
្ម ង
ិ គោលដៅអាជវី កម។
្ម

ិ៍ ្ត
•	គ្រប់គ្រងហានិភយ
័ កេរឈ្
មោះអោយស្ត
ថិ កងកម្រិតទាបបំ
ផត
ុ
្នុ

ដោយប្រើ

ប្រាស់វ ិធីសាស្ត្ររាយការណ៍ពក
ី ម្រិតមិនអាចល�ើកលែង (zero tolerance

ិ៍ ្ត
level reporting approach) ល�ើឧប្បត្តិហេតុដែលប៉ះពាល់ដល់កេរឈ្
មោះ

របស់ធនាគារ។
•

ទទួលយកការអនុវតកា
្ត រគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលល្អ ដោយរម
ួ បញ្ចូលការ
ិ៍ ្ត
អនវុ ត្តនៃការកសាង “ដ�ើមទន
ុ កេរឈ្
មោះ” និងទំនក
ុ ចិតព
្ត ភា
ី គពា
ី ក់ពន
័ ស
្ធ ខា
ំ ន់ៗ។

•

រក្សាបាននូ វយន្ត កា រសមស្របក្នុ ងការតាមដាន និ ង ផ្តល់ ព័ ត៌ មានពីការ

រ ំលោភបំពាន និងការមិនអាចអនុលោមតាមគោលនយោបាយ / គោល
ិ៍ ្ត
ការណ៍ណែនាំផ្ទៃក្នុងនិងបទប្បញ្ញ តតិដែ
្ លអាចធ្វើអោយកេរឈ្
មោះរបស់
ធនាគារស្ត
ថិ កងហានិ
ភយ
័ ។
្នុ

•	ថែរក្សាបណ្តា ញទំនាក់ទំនងសមស្របក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នក
ពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ ខាងកង
្នុ និង ខាងក្រៅ។

វាគឺ ជា ការទទួ ល ខុ ស ត្រូវ របស់ នា យកប្រតិ ប ត្តិ រ បស់ ធ នាគារដ�ើ ម ្បីល�ើ ក

ិ ី រ បស់ ធ នាគារ
កម្ព ស់ កា រយល់ ដឹ ង និ ង អនុ វ ត្តគោលនយោបាយនិ ង នី តិ វ ធ
ិ៍
ទាក់ ទងនឹងហានិ ភ័យកេរឈ្ត ្មោះនៅក្នុងរាល់ ការទាក់ ទងជាមួ យអតិ ថិជន
វ ិនិយោគិនសក្តា នុពល និងនិយត
័ ករ។
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រ�ៀបចំឡ�ង
ើ

ជាក់លាក់នង
ិ ត្រឹមត្រូវ ល�ើស្ថា នភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31

ភាគហ៊ន
ុ ។

នត
ី វិ ិធី និង ការបណតុះ
្ បណ្តា ល។ ធនាគារបានបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោ
ិ៍ ្ត
បាយគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ កេរឈ្
មោះ។ ធាតស
ុ ខា
ំ ន់ៗសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហា
ិ៍ ្ត
និភយ
័ កេរឈ្
មោះរួមមាន:

ទំពរ័

របារយការណ៍ហិរញ្ញវត្របស់
ធនាគារត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ យោងតាម ស្តងដា
់ រ
ថុ

របារយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយមានការគាំទ្រនូវការវ ិនិចយ
្ឆ័ និងការប៉ា នប្រមាណ

ដោយភាពប្រុង ប្រយ័ ត្ន និ ង សមហេតុ ផ ល។ អភិ បា លទាំ ង អស់ ត្រូវ ទទួ ល

ខស
ុ ត្រូវទាំងស្រុង នៅកងដំ
្នុ ណាក់ការលនេះដ�ើម្បីការពារនូវទ្រព្យសកមរ្ម បស់

ធនាគារ និងធានាថារបារយការណ៍ហិរញ្ញវត្របស់
ធនាគារ បង្ហាញ ពស
ី មតល
ុ ្យភាព
ថុ
និងការវាយតម្លៃស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងព្យាករ ៍នាថ្ងៃអនាគត ប្រកបដោយភាព
ត្រឹមត្រូវ និងងក្បោះក្បាយ។

របារយការណ៍ហិរញ្ញវត្ដែលត្រូ
វបានធ្វស
ើ វនកម្មជាប្រចាំដោយ ក្រុមហ៊ន
ុ អន្តរជាតិ
ថុ
ជំនាញផ្នែកគនណេយ្យ (International Professional Accounting Firm) ដែលត្រូវ
បានយល់ព្រមដោយគណៈកម្មការសវនកម្ម និងបានអនុមត
័ ដោយក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាល។

ស្របតាមការត្រួតពិនត
ិ ្យត្រឹមត្រូវ សេចក្ណែ
តី
នាំពគ
ី នណេយ្យនង
ិ ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបាន

រ�ៀបចំ និងកែតម្រូវប្រសិនប�ើចាបា
ំ ច់។ សេចក្ណែ
តី
នាំកបា
៏ នពន្យល់យ៉ាងច្បាស់

អំពសា
ី រៈសំខាន់នៃនិតវតិ្ ិធី ឧទាហរណ៍ ដំណ�ើរការគនណេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង

ម�ើ លទៅល�ើ ស�ៀវភៅគនណេយ្យដ�ើ ម្បីឆ្លើ យតបទៅនឹង ប្លង់ គណនីរបស់

ធនាគារជាតិ។

និតតិវ្ ិធីគនណេយ្យនិងហិរញ្ញ វត្ថុ រួមបញ្ចូលទាំង ការកត់ត្រា ការផ្ទៀងផ្ទាត់នៃ

គណនស
ី ខា
ំ ន់ៗ គណនីបណ្តោះអាសន្ន ការត្រួត ពិនត
ិ ្យល�ើទ្រព្យអកម្ម និងការ

អនុញ្ញាត្តល�ើការទូទាត់។ តួនាទីនង
ិ ការទទល
ួ ខស
ុ របស់បុគល
្គ ក
ិ គនណេយ្យត្រូវ

បានបូក បញ្ចូល។ បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត កំរ ិតនៃការអនញ្
ុ ញា ត្តល�ើការចំណាយគ្រប់

ប្រភេទ មានដូចជា ចំណាយមូលធន ចំណាយដែល ក�ើតឡ�ើងញឹកញយ និង

ចំណាយដែលមិនសូវក�ើតឡ�ើងញឹកញយ

គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយតារាង

សិទអ
្ធ នុមត
័ (Approving Authority Matrix) របស់នាយកដ្ឋាន យុទស្រា
្ធ
ស្ត និង

ហិរញ្ញវត្។
ថុ

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

គោលនយោបាយ និតិវិធី និងដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
សេចក្ដីផ្ដើម

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ដែលមានប្រសិទភា
្ធ ពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ�ើម្បីឈានទៅរកការរ ីកចំរ� ើននិងការប្រកត
ួ ប្រជែងដែលមានលកណ
្ខ ៈចីរភាពគឺជាផ្នែកសលនៃការគ្រប់
គ្រង
្នូ
ហានិភយ
័ របស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្ឌូឆៃណា លីមធ
ី ត
ី (ធនាគារ)។

គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការប្រជគ
ុំ ណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ បានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ មានចំនន
ួ 4 ល�ើក កងការ
ិយបរ ិច្ឆេទ 31 ធ្នូ 2018 ។ ប្រវត្រតិ ប
ូ សង្ខេបរបស់ប្រធានគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័
្នុ

ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមយ
ួ ឧបសម្ន
ព័ ្ធ VII ។

សមាជិកគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និងការចូលរួមប្រជុក
ំ ងការ
ិយបរ ិច្ឆេទ មានដូចខាងក្រោម៖
្នុ

សមាជិករបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

វត្តមានក្នុងការចូលរួមប្រជុំ

Encik Abdul Aziz Peru Mohamed
(ប្រធានគណៈកមកា
្ម រ/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

Ong Seng Pheow

4/4 (100%)
3/4 (75%)

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

Chulapong Yukate

4/4 (100%)

(សមាជិក/អភិបាលឯករាជ្យ និងជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិ)

ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ របស់ធនាគារមានដូចខាងក្រោម៖
•	បង្ហាញអំពី ទិដភា
្ឋ ពរម
ួ នៃហានិភ័យ និង ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ក្នុងគោលបំណង កាត់បនយ
្ថ ការខាតបង់ និងការការពារការខាតបង់ដែលអាចក�ើត
មានឡ�ើងដែលបណ្
ដា លមកពី ការការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងប្រកបដែលមិនមានប្រសិទភា
្ធ ព ។

•

ចងក្រងអំពី យទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដ�ើម្បីក្លា យជាសហគ្រាសដែលមានតម្លៃ ។ ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាព និង

ហេដ្ឋារចនាសម្ន
ព័ ក
្ធ ងការគ្រប់
គ្រងហានិភយ
័ ដ�ើម្បីសម្រេចអោយបាននូវលទ្ធផលខ្ពសប
់ ផ
ំ ត
ុ ។
្នុ

ទំពរ័
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បា
្រច ឆ
ំ ំា្ន (ត)
ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងដ្យាក្រាមខាងក្រោម

អភិបាលកិច្ច និងការត្រួតពិនិត្យ

កំរិតហានិភ័យដែលអាចទទួយយកបាន (Risk Appetite)

ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការកំណត់ហានិភ័យ

ការវាស់វែងហានិភ័យ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការតាមដានហានិភ័យ

ការវិភាគ និងរាយការណ៍

ឯកសារហានិភ័យ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហានិភ័យ

ការយល់ដឹងពីហានិភ័យ (Risk Culture)

ផ្នែកខាងក្រោមពណ៌នាអំពកា
ី រគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ មយ
ួ ចំនន
ួ ៖

គោលការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ធនាគារត្រូវបាន ណែនាំដោយក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ កងការគ្រប់
គ្រង និងអនុវត្តសកម្មភាពគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ របស់ខន។
ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ រួមមាន
្នុ
លួ្
គោលការណ៍គ្រឹះប្រាំដែលជំរញ
ុ ទស្សនៈវ ិសយ
័ នៃការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ នៅកងធនាគារ
។
្នុ

គោលការណ៍ទី1

ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគឺដ�ម
ើ ្បីប្រាកដថាដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ មានប្រសិទភា
្ធ ព និង ត្រូវបានយល់ច្បាស់អព
ំ ីហានិភយ
័ នៅទូទាង
ំ ធនាគារ។

ធនាគារមានក្របខណ្ឌរចនាសម្ន
ព័ ក
្ធ ងការគាំ
ទ្រទៅដល់ការទទួលខុសត្រូវត្រួតពិនត
ិ ្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
្នុ
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អភិបាលកិច្ច និង ការរៀបចំ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (RMC) គណៈកម្មា ការគ្រប់ គ្រង (MANCO) និ ង នៅក្នុ ងការពិ ភា ក្សាជាមួ យ នាយកដ្ឋា នគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ បានបង្កើតគោលការណ៍ហានិភ័យនិងកម្រិតហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបានរបស់ធនាគារ។ គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺជាគណៈកម្មាការ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលផ្តលកា
់ រត្រួតពិនត
ិ ្យល�ើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ ដ�ើម្បីធានាថាបានថាដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ ធនាគារ មាន

ដំណ�ើរការ ។ គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ជួយទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការពិនិត្យម�ើលការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិង

គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យទូទៅរបស់ធនាគារ។

ការយល់ដឹងពីហានិភ័យ (Risk Culture)
គោលការណ៍ទី2
ការយល់ច្បាស់ពីអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការទទួលខុសត្រូវល�ើហានិភយ
័ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ វាជាការជំរញ
ុ ឱ្យមានការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ

នៅក្នុងធនាគារ។ ធនាគារប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ “ហានិភ័យនិងការប្រតិបត្តិតាមគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្នា” ។

ផ្នែកអាជី វកម្ម និ ងផ្នែកមុ ខងារក្នុងធនាគារមានការទទួលខុសត្រូវរម
ួ គ្នាក្នុងការកំណត់ ការគ្រប់គ្រងនិងរាយការណ៍ពីហានិភ័យ។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ផ្នែក

ិ ី សាស្រ្តនេះត្រូវបាន
អាជី វកម្មនីមួយៗដែលកំ ណត់ បាននូ វហានិ ភ័យជាក់ លាក់ របស់ ខលួ្ន ដែលគាំ ទ្រដោយផ្នែកមុ ខងារនី មួយៗ និ ងផ្នែកគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យ។ វធ
ផ្អែកល�ើ ‘ខ្សែបន្ទា ត់ការពារទាំង3’ ដូចដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម:

ែខ្សបនា�ត់ករពរទ1ី

•

និង ករ្របតិបត�ិតម ។

ែផ�កអជីវកម�/ មុខងរ

ែខ្សបនា�ត់ករពរទ2ី

•

•

នាយកដ�នសវនកម�ៃផ�កុ �ង

ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត�តពិនិត្យករបេង�ើតអភបា
ិ ល

កិច�និងករផ�ល់ករគាំ្រទដល់ អង�ភាពអជីវកម� / មុខ

នាយកដ�ន្រគប់្រគងហនិភយ
័ និង ្របតិបត�ិតម

ែខ្សបនា�ត់ករពរទ3ី

ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រគប់្រគងហនិភយ
័ ្របចំៃថ�

•

ងរស�ីពីហនិភយ
័ និងករ្របតិបត�ិតម។

matters

ផ�ល់ករធានាេដយឯករជ្យដល់ ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបា
័ នង
ិ ល្របសិទ�ភាពៃនមុខងរ្រគប់្រគងហនភ
ិ យ
ិ
្របតិបត�ិតម ។
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របាយការណ៍តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បា
្រច ឆ
ំ ំា្ន (ត)
បរិយាកាសហានិភ័យ និង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
គោលការណ៍ទី 3
អង្គភាពដែលផ្តោតទៅលើហានិភ័យ

ល�ើសពីការទទួលខុសត្រូវល�ើហានិភយ
័ ការយល់ដង
ឹ ដែលផ្តោ តល�ើហានិភយ
័

ត្រូវបានល�ើ កកម្ពស់ន ៅទូ ទាំ ង ធនាគារតាមរយៈការរ ត
ឹ បន្តឹង ការគ្រប់ គ្រង

ហានិភ័យ។

មុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

មុ ខ ងារគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ នៅក្នុ ងធនាគារគឺ ជា មុ ខ ងារឯករាជ្យ ពី មុ ខ ងារ
អាជីវកម្ម ដ�ើម្បីធានាបានថាភាពចាំបាច់នៃតុល្យភាពនៃហានិភ័យ និង ការ

សម្រេចចិត្តអាជីវកម្មមិនត្រូវបានរងសម្ពាធ ក្នុងការបង្កើតចំណូល។មុខងារ

គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យគឺ ទទួ លខុ សត្រូវល�ើ ការរ�ៀបចំ គោលនយោបាយដែល

ទាក់ ទងនឹ ងហានិ ភ័យ របាយការណ៍គ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យ និ ងរបាយការណ៍

ដែលពាក់ពន
័ ទ្ធ ៅកាន់គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
មុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងធនាគាររាយការណ៍ទៅកាន់អគនា
្គ យក ។

តួនាទី និង ការទទួលខុសត្រូវរបស់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរម
ួ មាន:
•

•

ជយ
ួ សម្របសម្រួលដល់ការកំណត់ទស
ិ ដៅយទ
ុ ្ធសាស្រ្ត និងគោលនយោបាយ

ទូទៅល�ើការគ្រប់គ្រងនិងការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ របស់ធនាគារ

ការធានាការអនវុ តល
្ត ្អបំផត
ុ កងការគ្រប់
គ្រងហានិភយ
័ ត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់
្នុ

	នៅទូទាង
ំ ធនាគារ

• ការជួយសម្របសម្រួលកងការបណ
្ដុះបណ្
ដា ល ការយល់ដង
ឹ អំពីហានិភយ
័
្នុ
	អោយមានតុល្យភាពនៅកងធនាគារ
្នុ
•

ប្រឹក្សាដល់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខស
្ព ់ គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និង

	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអំពីហានិភយ
័
និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចក�ើតមានទៅ

ផ្នែកសំខាន់ៗ ដែលនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ទទួលខុសត្រូវ រួមមានការ

ការអនុវត្តគោលនយោបាយ និ ងក្របខណ្ឌគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យ ការវាស់វែង

ិ គ
ហានិ ភ័យ ពី មួយ ថ្ងៃទៅមួ យ ថ្ងៃ ការតាមដាន និ ងការផ្ដល់ជូននូ វការវ ភា

ហានិភ័យដល់គណៈគ្រប់គ្រងអោយទាន់ពេលវេលា និង ការធានាអោយបាន
ល�ើការប្រតិបត្តិតាមនៃការរាយការណ៍ហានិភ័យ ។

ហានិភ័យ និង ការគ្រប់គ្រង (Risk and Control Environment)

ប្រធានផ្នែកអាជវី កមន
្ម ង
ិ ប្រធានផ្នែកមខ
ុ ងារនម
ី យ
ួ ៗមានទំនល
ួ ខស
ុ ត្រូវចំពោះការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងអាជីវកម្ម និង មុខងាររបស់ពួកគេ។ ផ្នែកអាជីវកម្ម និង
ផ្នែកមុខងារ មានការបែងចែកភារកិច្ចច្បាស់លាស់ដ�ម
ើ ្បីធានាបានថាអាជីវកម្ម
ដំ ណ�ើរការយ៉ា ងមានប្រសិទ្ធភាព។ ទំ នួលខុ សត្រូវត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ អ្នក

ដែលមានសមត្ថកិច្ចដែលសមស្របដ�ើម្បីឱ្យពួកគេអាចប្រតិបត្តិដ�ើម្បីសំរេច
អោយបាននូ វ យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មដោយមិ នមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណ�ើរ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ការទទួលខុសត្រូវចម្បងកងការគ្រប់
គ្រងហានិភយ
័ អាស្រ័យល�ើអក
្ន គ្រប់គ្រង
្នុ

អាជី វ កម្មដែលមានសមត្ថ ភា ពគ្រប់ គ្រាន់ ដ�ើ ម ្បីធានាបានថាការគ្រប់ គ្រង

ិ ី សាស្រ្តដែលអាជី វកម្ម
ហានិ ភ័យនិ ងការត្រួតពិ និត្យត្រូវបានផ្ដោ តទៅល�ើវធ

ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងជាបន្តបន្ទាប់។ សកមភា
្ម ព និងដំណ�ើរការអាជីវកម្ម ត្រូវបាន

ត្រួតពិនត
ិ ្យជាបន្តបន្ទាប់ ល�ើហានិភយ
័ សំខាន់ៗ និងការអនវុ តន
្ត វូ នត
ី វិ ិធក
ី ងការ
្នុ

គ្រប់គ្រងដ�ើម្បីធានាអោយបានការប្រតិបត្តិ ស្ត
ថិ កងគោលនយោបាយ
និងកំរ ិត
្នុ

ដែលបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ ។

ដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ នៅកងធនាគារស្វែងរកការកំ
ណត់ ការវាស់វែង
្នុ

ការតាមដាន និង ការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ដ�ើម្បីធានាថាហានិភយ
័ ដែលត្រូវបាន

គ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ ហ�ើយការរ ំពឹងទុកនង
ឹ ទទល
ួ បានសំណងមកវ ិញសមស្រប

តាមហានិភ័យដែលទទួលយក។
•

និងធានាបានថាហានិភ័យអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យក្នុងកំរ ិត

ល�ើធនាគារកងការសម្រេចគោលដៅនិ
ងយទ
ុ សា
្ធ ស្ត្ររបស់ខន
្នុ
លួ្

•

ការរាយការណ៍ពីហានិភ័យទៅគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខស
្ព ់ គណៈកម្មាការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ផ្តលកា
់ រត្រួតពិនត
ិ ្យដោយឯករាជ្យល�ើសកមភា
្ម ព

អាជី វកម្ម និ ងអនុ វត្តក្របខ័ ណ្ឌគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យដ�ើ ម្បីការពារទ្រព្យសកម្ម
ិ៍ ្ត
របស់ធនាគារនិងទប់ស្កា ត់ការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងកេរឈ្
មោះរបស់ធនាគារ។

ទំពរ័
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ិ គអំ ពីហានិ ភ័យដែលមានស្រាប់ និង
ការកំ ណត់ : ការកំ ណត់ និងការវភា

	ហានិភយ
័ ដែលអាចប្រឈម គឺជាដំណ�ើរការបន្តបន្ទាប់ ដ�ើម្បីសម្របសម្រួល
នៃហានិភ័យដែលកំណត់ដោយធនាគារ។

•

ិ ី សាស្ត្រ
ការវាស់វែង: ហានិ ភ័យត្រូវបានវាស់វែង វាយតម្លៃ ដោយប្រើ វធ
វាស់វែងហានិភយ
័ តាមប្រភេទលក្ខណៈនៃហានិភយ
័ និង បរ ិមាណ ហ�ើយ

ដំណ�ើរការនេះក៏មានតួនាទីជាឧបករណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ព្រោះវាផល
្ត ់
នូវការវាយតម្លៃនៃភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដ�ើមទុន ។

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

ហានិភ័យ និង ការគ្រប់គ្រង (Risk and Control Environment) (ត)
•

ការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យ: ការត្រួតពិនិត្យ ការរ ំលក
ឹ និង វ ិសាលភាព

ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ដ�ើម្បីជួយសម្រួលដល់ការ

កំណត់អតស
្ត ញ្ញាណដំបូងនៃបញ្
ហា អោយទាន់ពេលវេលា។
•

ការវ ិភាគនិងរបាយការណ៍: ការវ ិភាគអំពីហានិភ័យនិងរបាយការណ៍ត្រូវ

បានរ�ៀបចំជាប្រចាំសរា
ំ ប់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខស
្ព ់ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ដ�ើ ម្បីធានាថាហានិ ភ័យនៅតែស្ថិតក្នុងការកំ នត់ ដែលបានបង្កើ តឡ�ើ ង
និង ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ដំណ�ើរការក្នុងការសម្រេចចិត។
្ត

ធនាគារទទួលស្គាល់ថាការអនវុ តប្ត ្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ពនៃប្រព័នគ្រប
្ធ
គ្រ
់ ង
ហានិភយ
័
និងដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ត្រូវបានគាំទ្រដោយឯកសារ និង

ហេដ្ឋារចនាសម្ន
ព័ យ
្ធ ៉ា ងរ ឹងមាំ។ ធនាគារបានបង្កើតក្របខណ្ឌ គោលនយោបាយ
និង ឯកសារត្រួតពិនត
ិ ្យដែលពាក់ពន
័ ផ្សេ
្ធ ងទ�ៀត ដ�ើម្បីធានាអោយបាននូវការអ
នុវត្តច្បាស់លាស់

ទាំងធនាគារ។

និងដំណ�ើរការទាំងអស់ត្រូវបានអនុវតយ
្ត ៉ា ងជាប់លាបន់ ៅទូ

កំរិតហានិភ័យ (RISK APPETITE)

ហានិភ័យឥណទាន (Credit Risk)

ហានិភយ
័ ឥណទានក�ើតឡ�ើងដោយសារលទ្ធភាពរបស់អតិថជ
ិ នឬដៃគូរបស់ខន
លួ្

មិនបំពេញកាតព្វកច
ិ ហ
្ច រិ ញ្ញវត្តាមកិ
ចស
្ច ន្យា។វាក�ើតចេញជាចម្បងពីការផ្តល់
ថុ
ប្រាក់កម្ចី ដោយផ្ទាល់របស់ធនាគារ ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម និង មូលនិធិ
សកមភា
្ម ពវ ិនិយោគ ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្នុងលកណ
្ខ ៈរម
ួ មួយ។ ការ
វ ិភាគឥណទានត្រូវបានកំណត់ក្នុងគោលនយោបាយឥណទាន ដែលអនុវត្ត

ដោយធនាគារ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់ការធានាគុណភាពទ្រព្យសកម្ម

ដែលស្របតាមកំរ ិតហានិភ័យរបស់ធនាគារ។ គោលនយោបាយឥណទាន
ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាបន្តបន្ទាប់ រួមបញ្ចូលទាំ ងការត្រួតពិ និត្យដោយ

ឯករាជ្យទៅល�ើការស្នើសខ
ុំ ្ចីឥណទាន ការផ្ដលស
់ ទ
ិ អ
្ធ នុម័តឥណទាននីមួយៗ

គ្រប់ជាន់ថ្នាក់រហូតដល់ ទៅគណៈកម្មាការឥណទាន។

មុ ខ ងារសំ ខា ន់ ៗ របស់ ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា លគឺ បញ្
ជា ក់ វេតូ ( vetoing) ឬដាក់

លក្ខខណ្ឌរត
ឹ បន្តឹងបន្ថែម ល�ើឥណទានរបស់ធនាគារដែលត្រូវបានអនុ ម័ត

ដោយគណៈកម្មាការឥណទាន (“CLC”) និ ង និ ងត្រួតពិ និត្យល�ើ ឥណទាន

អេមភែរ (Impair) និងឥណទានដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ក៏ដូចជាការបញ្
ជា ក់
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វេតូ ឬដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមទ�ៀតនៅល�ើឥណទានអេមភែរ (Impaired Lending)

ការធ្វអោ
ើ យមានភាពស្របគ្នន
ា គ
ៃ ប
្រ គ
់ ងហា
្រ
និភយ
័ ទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម

ល�ើស ពស
ី មតក
្ថ ច
ិ រ្ច បស់គណៈកម្មាកាឥណទាន។ ស្របតាមការអនវុ តល
្ត ្អបំផត
ុ

ដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយផ្នែក ស្ដារឥណទាន ចំពោះឥណទានដែល

ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ គឺបានធ្វអោ
ើ យសមស្របរវាងយទ
ុ សា
្ធ ស្រ្តគ្រប់គ្រង

ការដាក់ ពាក្យស្នើ សុំ ឥណទានគឺ ត្រូវបានវាយតម្លៃឯករាជ្យដោយអ្នកវាយ

រយៈការកំណត់ហានិភយ
័ និង ផែនការអាជវី កមប្ម ្រចាំឆ្នាំ និងផែនការហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយការរម
ួ បញ្ចូលការវាស់វែងហានិភយ
័ ទៅកង
្នុ

ការយល់ ព្រមរួម គ្នាអនុ ម័ត គឺ ត្រូវ បានទាមទារអោយមានសម្រាប់ កា រផ្តល់

ហានិភយ
័ ទៅនង
ឹ យុទសា
្ធ ស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ។ នេះត្រូវបានបញ្ចូលតាម

តំលៃឥណទានដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងធនាគារ មុននឹងដាក់ស្នើទៅ

គណៈកម្មាការពាក់ព័នដ�
្ធ ើម្បីសុំការអនុម័ត។ សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ

ការគ្រប់គ្រងដ�ើមទន
ុ ។

ប្រាក់កម្ចី ទាំងអស់រវាងផ្នែកអាជីវកម្ម និងអ្នកត្រួតពិនិត្យឥណទានឯករាជ្យ។

កំរ ិតហានិភ័យ ព៌ណនាពីប្រភេទ និងកំរ ិតហានិភ័យដែលធនាគារអាចទទួល

កម្មការពាក់ព័ន្ធដ�ើម្បីអនុម័ត។

យកបានក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។ កំរ ិតហានិភ័យគឺជាសមាសភាគគន្លឹះក្នុងការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងត្រូវបានរាយ

ការណ៍តាមរយៈការវាស់វែងផ្សេងៗដែលអាចអោយធនាគារគ្រប់ គ្រងដ�ើ ម
ទុន និងការរ ំពឹងទុករបសភាគហុនិក។

គោលការណ៍ទី 5
ការធ្វអោ
ើ យមានភាពស្របគ្នន
ា គ
ៃ ប
្រ គ
់ ងហា
្រ
និភយ
័ ទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម
(Optimization of Risk-Adjusted Returns)

គោលបំណងមួយនៃការគ្រប់គ្រងដ�ើមទន
ុ គឺដ�ម
ើ ្បីឆ្លុះបញ្
ចា ង
ំ ពកា
ី រសងត្រលប់

ិ ពី កា រវ ន
ិ ិ យោ គដែលធនាគារបានប្រឈមនឹ ង ហានិ ភ័ យ ក្នុ ងការធ្វើ
មកវ ញ

អាជីវកម្ម។ យុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលមធ្យម និង រយៈពេលវែង និងគោលការ

ណ៍នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារគឺបានរម
ួ បញ្ចូលទៅនឹង ការគ្រប់

គ្រងដ�ើមទុននៅក្នុងធនាគារ។

ប្រាក់កម្ចីដែលហួសពីសទ
ិ នៃ
្ធ ការផ្តលប្រា
់ ក់កម្ចី នឹង ត្រូវបានស្នើទៅដល់គណៈ

ការវ ិភាគទៅល�ើហានិភ័យផលប៉ះពាល់ទំហំធំដែលបណ្
ដា លមកពីអតិថិជន

ម្នាក់ៗ និងអតិថជ
ិ នជាក្រុមគឺត្រូវបានធ្វឡ�
ើ ង
ើ យ៉ា ងទ�ៀងទាត់។ផ្នែកអាជវី កមគ
្ម ឺ

ត្រូវ ធ្វើ ប ច្ចុប្បន្ន ភា ពល�ើ គ ណនី អ តិ ថិ ជ ននី មួ យ ៗ តាមដាន និ ង គ្រប់ គ្រង

ផលប៉ះពាល់ទាង
ំ នេះ។ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀតហានិភយ
័ ប្រទេស និងហានិភយ
័

ិ ័ យ ត្រូវ បានកំ ណ ត់ យ៉ា ងជាក់ លា ក់ ត្រូវ រួ ម បញ្ចូ លផងដែរទៅក្នុ ង
តាមវ ស

ក្របខណ្ឌគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័យឥណទានដ�ើ ម្បីជួ យធ្វើអោយកាន់ តែប្រស�ើ រ

នៃការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានប្រមូលផ្ដុំ។

ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និង ការអោយចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានត្រូវបានធ្វើ
ឡ�ើង យ៉ា ងហោចណាស់មួយឆ្នាំម្តង។ ឥណទានអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ

ឡ�ើងវ ិញជាញឹកញាប់ក្នុងកាលៈទេសៈសមស្របណាមួយ។ កាលៈទេសៈ

បែបនេះអាចក�ើ ត ឡ�ើ ង ប្រសិ ន ប�ើ ធ នាគារជ�ឿជាក់ ថា មានហានិ ភ័ យ ខ្ព ស់

ិ ្ស័ យ ណាមួ យ ពិ ស េសឬអ្ន ក ខ្ចីបង្ហា ញសញ្ញាព្រមានដំ បូ ង ដូ ច ជា
នៅក្នុ ងវ ស
នៃការបង់យឺតយ៉ា វទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ ស្ថាប័នហិរញ្ញ វត្ថុដទៃទ�ៀតឬកំពុង
ប្រឈមនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ឬការលំបាកផ្សេងទ�ៀត។

ទំពរ័
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

របាយការណ៍តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បា
្រច ឆ
ំ ំា្ន (ត)
ហានិភ័យឥណទាន (Credit Risk) (ត)

បន្ទាប់ដែលមានការប្រែប្រួលថ្លៃ។ ជាទូទៅ អាយុកាលកំណត់នៃផលិតផល

ិ ពី កា រវ ន
ិ ិ យោ គដែលធនាគារបានប្រឈមនឹ ង ហានិ ភ័ យ ក្នុ ងការធ្វើ
មកវ ញ
អាជីវកម្ម។ យុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលមធ្យម និង រយៈពេលវែង និងគោលការ

នៃ EaR និង EVE ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងជារ�ៀងរាល់ខែ។

គោលបំណងមួយនៃការគ្រប់គ្រងដ�ើមទន
ុ គឺដ�ម
ើ ្បីឆ្លុះបញ្
ចា ង
ំ ពកា
ី រសងត្រលប់

ណ៍នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារគឺបានរម
ួ បញ្ចូលទៅនឹង ការគ្រប់

គ្រងដ�ើមទុននៅក្នុងធនាគារ។

ការរាយការណ៍ហានិភយ
័ ជាប្រចាំត្រូវរាយការណ៍ទៅ គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រង

(“MANCO”) គណៈកម្មា ការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ និ ង ក្រុម ប្រឹក្ សាភិ បា ល។

របាយការណ៍ទាំងនេះរួមមានហានិ ភ័យឥណទានផ្សេងៗដូ ចជា គុណភាព

ឥណទាន ឥណទានធ្លា ក់ចំណាត់ថ្នាក់ (Credit Migration) ការខាតបង់ដែល
រព
ំ ង
ឹ ទក
ុ និងហានិភយ
័ ប្រមូលផ្ដុំដែលបណ្
ដា លមកពទ
ី ហ
ំ អា
ំ ជវី កម។
្ម ការរាយការណ៍

បែបនេះអនុញ្ញាតឱ្យអក
្ន គ្រប់គ្រងជាន់ខស
្ព ក
់ ណ
ំ ត់និន្នាការឥណទានអវ ិជ្ជមាន

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញ វត្ថុនិងយុទ្ធសាស្រ្តគាំទ្រដល់ គណៈគ្រប់គ្រង (MANCO)

នៅក្នុងការត្រួត ពិ និត ្យប្រចាំ ខ ែនិ ង ការរាយការណ៍អំ ពីហានិ ភ័ យអត្រាការ
ប្រាក់ / អត្រានៃទម្រង់ហានិភយ
័ ត្រឡប់មកវ ិញនៃបញ្កា
ជី រធនាគារ ។ គោលដៅ

ចម្បងក្នុ ងការគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ តារាងតុ ល ្យការគឺ ដ�ើ ម ្បីគ្រប់ គ្រងប្រាក់
ចំ ណេ ញពី កា រប្រាក់ និ ង តម្លៃសេដ្ឋ កិ ច្ចនៃដ�ើ ម ទុ ន (EVE) ក៏ ដូ ច ជាដ�ើ ម ្បី

ិ ត្រូវ
ធានាថាអត្រាការប្រាក់ ហា និ ភ័ យ / អត្រានៃហានិ ភ័ យ ត្រឡប់ ម កវ ញ

បានរក្សាក្នុងកំរ ិត ហានិភ័យដែលបានកំណត់ទុក។

តេស្ត( Stress Test) ល�ើ ឥ ណទានដ�ើ ម ្បីវាយតំ លៃ ភាពងាយរងគ្រោះនៃ

ដ�ើម្បីទទល
ួ បានសមតល
ុ ្យរវាងប្រាក់ចណេ
ំ
ញពស
ី កមភា
្ម ពធនាគារ និងកាត់បនយ
្ថ

សំព�ៀតឥណទាន ចំពោះហេតុការណ៍ហានិភ័យឥណទាននានា។

ហានិភ័យទីផ្សារ (Market Risk)

ហានិភ័យក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលនិងដ�ើមទុនពីការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ /
អត្រាគោលអត្រាហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់ / អត្រានៃការទទួលត្រឡប់មកវ ិញ

ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការកំនត់ Management Action Trigger (“MAT”)

ហានិភ័យទីផ្សារគឺជាហានិភ័យដែលបណ្
ដា លអោយមានការបាត់បង់តាម

ជាមួយនឹងនីតិវ ិធីនៃការរាយការណ៍។

គ្រប់គ្រងបានដ�ើរតួយ៉ាងសំខាន់កងការត្រួ
តពិនត
ិ ្យល�ើការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័
្នុ

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល (Liquidity Risk)

រយៈការបំ រែបំរល
ួ តំ លៃ ទីផ្សារ អត្រាការប្រាក់ និ ង អត្រាប្ដូរប្រាក់ ។ គណៈ

ទីផ្សារ និងជួយគាំទ្រដល់គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យទីផ្សារទាំងមូល។ ការប្រជុំគណៈគ្រប់គ្រងធ្វើឡ�ើងយ៉ា ងទ�ៀងទាត់

និងវេទិការនានាដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងការរ�ៀបយុទសា
្ធ ស្ត្រ និងការសំរេចចិតក
្ត ្នុង

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទីផ្សារ ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍន៍យុទសា
្ធ ស្ត្រ

គ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ទីផ្សាររបស់ធនាគារ រចនាសម្ន
ព័ គ្រប
្ធ
គ្រ
់ ងហានិភយ
័ ទីផ្សារ

និងគោលនយោបាយ ក៏ដូចជាបច្ចេកទេសក្នុងការវាស់វែងហានិភ័យត្រូវបាន
ដាក់អោយប្រើប្រាស់។

ហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលត្រូវបានកំណត់ថាជាហានិភយ
័ របស់ធនាគារ

ដែលមិនអាចរក្សាទ្រព្យសកម្មទូទាត់អោយបានគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបំពេញតាម

តម្រូវការ និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ខលួនដែលបានមកដល់
្
និងចំណាយ
ដោយសមស្របក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការណ៍ ។ ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយក៏
ក�ើតឡ�ើងពីភាពអសមត្ថភាពកងការគ្រប់
គ្រងការថយចុះដែលមិនបានគ្រោង
្នុ

ិកា។
ទុកឬការផ្លាស់បតូរប្រភពថវ
្

គណៈគ្រប់គ្រង (MANCO) គាំទ្រដល់ គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ (RMC)

ហានិ ភ័ យ អត្រាការប្រាក់ ក្នុ ងបញ្ជី កា រធនាគារ (Interest Rate Risk In

ដោយដ�ើរតយ
ួ ៉ា ងសំខាន់នៅកងការគ្រប់
គ្រងហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
្នុ

ឱកាសនៃការខាតបង់ ប្រាក់ ចំ ណេញ និ ង តំ លៃសេដ្ឋ កិច្ចនៃ ដ�ើ ម ទុ ន របស់

និងកាត់បន្ថយហានិភយ
័ ដែលបណ្
ដា លមកពី ហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។

Banking Book) ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ក្នុងបញ្ជីការធនាគារ សំដៅទៅល�ើ

ធនាគារ ដោយសារតែភាពអវ ិជ្ជមាននៃបំរែបរំ ល
ួ នៃអត្រាការប្រាក់។ ហានិភយ
័
ដែលបណ្
ដា លមកពីភាពខុសគ្នា រវាងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអសកម្ម នៅក្នុង
ពេលវេលាណាមួ យ រាប់ ប ញ្ចូ លទាំ ង ក្នុ ងតារាងតុ ល ្យការ និ ង ក្រៅតារាង

គឺ ទទួ លខុ សត្រូវសម្រាប់ ការបង្កើ តយុទ្ធសាស្រ្តដែលជួយក្នុងការគ្រប់ គ្រង

គណៈគ្រប់គ្រង (MANCO) ត្រូវបានគាំទ្រដោយការនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភយ
័

និ ង នា យ ក ដ្ឋា ន ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ និ ង យុ ទ្ធ សា ស្ត្រក្នុ ង កា រ គ្រប់ គ្រង ហា និ ភ័ យ

តុល្យការ។

សាច់ ប្រាក់ ងា យស្រួល ។ នាយកដ្ឋា នគ្រប់ គ្រងហានិ ភ័ យ និ ង នាយកដ្ឋា ន

Earning At Risk (EAR) និង Economic Value of Equity (EVE) ត្រូវបានប្រើក្នុង

របាយការណ៍ទៅ ថ្នាក់គ្រប់គ្រង(MANCO) រ�ៀងរាល់ខែ។

ការវាយតម្លៃហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ និង អត្រាដែលនឹងទទួលបានត្រលប់

មកវ ិញនៅក្នុង បញ្ជីការធនាគារ។ EAR និងEVE ត្រូវបានគណនាផ្អែកទៅ

ល�ើទម្រង់គម្លាតនៃតម្លៃ ទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មត្រូវបានបែងចែកទៅ

តាមអាយុ កា លដែលនៅសល់ ធ� ៀបទៅនឹ ង ឥណប្រតិ ទា នឬកាលបរ ច្ឆេ
ិ ទ

193

គណៈគ្រប់គ្រង (MANCO) គាំទ្រដល់ គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ (RMC)

ក្នុ ងការបង្កើ ត គោលនយោបាយយុ ទ្ធ សា ស្ត្រនិ ង ដែនកំ ណ ត់ ស ម្រាប់ កា រ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃតារាងតុល្យការ។ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិង

ចាត់វ ិធានការកែតម្រូវភ្លា មៗ និងធានានូវការសម្រេចចិត្តដែលសមស្របទៅនឹង

ទំហហា
ំ និភយ
័ ។នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ របស់ ធនាគារក៏បានធ្វសើ ្រ្តេស

ទំពរ័

ការកំណត់តម្លៃឡ�ើងវ ិញនឹងត្រូវបានឆ្លុះបញ្
ចា ង
ំ ពី ទម្រង់គម្លាត។ការវាស់វែង

ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ និ ង យុ ទ្ធ សា ស្រ្តតាមដាន ហានិ ភ័ យ សាច់ ប្រាក់ ងា យស្រួល និ ង

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល (Liquidity Risk) (ត)

ដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលគឺពាក់ពន
័ ក
្ធ ងការបង្កើ
ត
្នុ

គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលនិង ដែនកំណត់ ការតាមដាន

យ៉ា ងទ�ៀងទាត់នវូ កម្រិតហានិភយ
័ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

ការធ្វសើ ្រ្តេសតេស

(Stress Testing) ជាទ�ៀងទាត់ និងការបង្កើតផែនការយថាភាព។ ដំន�រើ ការទាំង

ិ ដ�ើម្បីធានាបាននូវភាពសមស្របទៅនង
នេះត្រូវបានត្រួតពិនត
ិ ្យឡ�ង
ើ វញ
ឹ លកខ
្ខ ណ្ឌ

ទីផ្សារ។

ការកំណត់ និង កម្រិតត្រូវបាន ផ្អែកល�ើកម្រិតហានិភយ
័ របស់ធនាគារ និង ត្រូវបាន

ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ប្រតិបត្កា
តិ រដែលត្រូវបានអនុមត
័ ដោយធនាគារ

រម
ួ មានសកមភា
្ម ពនិងធាតុជាច្រើនដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់យ៉ាងទូលទ
ំ ូលាយ
ដូចខាងក្រោម:
•

ិ គ និ ង ការល�ើ ក កម្ព ស់ - ធនាគារបានអនុ វ ត្ដ ប្រព័ ន្ធ គ្រប់ គ្រង
ការវ ភា

	ហានិ ភ័យ ប្រតិ បត្ដិការ Basel II ដ�ើ ម្បីគាំ ទ្រដល់ ដំ ណ�ើរការការងារនិ ង
សមតភា
្ថ ពវ ិភាគរបស់ខលួន។
្

•

ការអប់ រ ំ និ ង ការយល់ ដឹ ង - ស្របតាមគោលការណ៍ និ ង តម្រូវ អោយ

វាស់វែងដោយវ ិធសា
ី ស្រ្ត ដូចជាតម្រូវការក្របខណ្ឌសនយ
្នី ភាព។ ធនាគាររក្សា

	ផ្នែកអាជីវកម្មដែលស្ថិតនៅក្នុងការយា
ិ ល័យប្រតិ បត្តការ និ ងផ្នែកគាំទ្រ

ខ្នហ�ើ
យវាស្ត
ថិ នៅល�ើលក្ខខណ្ឌតម្រូវ។ ការការពារសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលត្រូវ
លួ
បានបង្កើនដោយការអនុវត្តនរ៍ បស់ធនាគារកងការរក្សាបាននូ
វបរ ិមាណសមស្រប
្នុ

	ហានិ ភ័យប្រតិ បត្តិការ និ ងជាអ្នកដ�ើ រតួ សំខាន់ ក្នុងការការពារហានិ ភ័យ

បាននូវសមតុល្យអតិរេកសាច់ប្រាក់គ្របគ្រា
់ ន់ដ�ម
ើ ្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់

នៃទ្រព្យសកម្ម បន្ថែមទ�ៀតដ�ើម្បីប្រឈម នឹងហានិភយ
័ និងភាពតានតង
ឹ នៃប្រពន
័ ្ធ

ទីផ្សារធ្ងនធ
់ រ្ង ព្រមទាំងការអនវុ ត្តគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់ធនាគារ

ទាក់ទងនង
ឹ ផែនការយថាភាព និង ប្រតិបត្កា
តិ រផ្តលម
់ ល
ូ និធ។
ិ

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ហានិភយ
័ ប្រតិបតគ
្ដិ ហា
ឺ និភយ
័ នៃការបាត់បង់ដែលបណ្តា លមកពីភាពមិនគ្រប់គ្រាន់

ឬ បរាជយ
័ កងដំ
តិ្ រណ៍ខាងក្រៅដែល
្នុ ណ�ើរការផ្ទៃកង
្នុ មនុស្ស ប្រព័ន្ធ និង / ឬព្រឹតកា

រួមបញ្ចូលផងដែរនូវហានិភយ
័ ផ្នែកព៌តមានវ ិទ្យា និងហានិភយ
័ ផ្នែកច្បាប់ប៉ុន្តែមិន
រាប់បញ្ចូលហានិភយ
័ យុទសា
្ធ ស្រ្ត និងហានិភយ
័ កេរ ិ៍ ្តឈ្មោះ។
ការការពារបឋមរបស់ធនាគារដែលបង្ការនង
ឹ ហានិភយ
័ ប្រតិបត្កា
តិ រគឺការបង្កើត

របស់ធនាគារ ការចូលរម
ួ ផ្ទាល់របស់ពួកគេ ក្នុងការធ្វើការជាមួយអតិថិជន
និ ងក្នុ ងប្រតិ បត្តិ ការអាជី វកម្ម ដែលទទួ លខុ សត្រូវ ក្នុ ងការគ្រប់ គ្រង

ដំណាក់កាលដំបូង។

•	ត្រួតពិនត
ិ ្យនិងអន្តរាគមន៏ - វាជាតួនាទីដែលនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភយ
័

	ត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ា ងសកម្មល�ើ ប្រតិបត្កា
តិ រទាំងឡាយណាដែលមិនប្រតិបត្តិ

	តាមច្បាប់និងឧប្បត្តិហេតុនានាព្រមទាំងចាត់ចែងវ ិធានការស្តា រឡ�ើងវ ិញ

រួមទាំងវ ិធានការបន្តនៃអាជីវកម្មក្នុងករណីដែលបង្កឱ្យមានការរ ំខានដល់

សកមភា
្ម ពអាជីវកម។
្ម

ឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសត្រូវបានប្រើដ�ម
ើ ្បីកាត់បនយ
្ថ ហានិភយ
័ ដល់កម្រិតដែល

អាចទទួលយកបាន ហ�ើយមានគោលបំណងដ�ើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពដែល

អាចក�ើតឡ�ើងនៃហានិភយ
័ និងផលប៉ះពាល់ល�អា
ើ ជីវកម្មប្រសិនប�ើវាក�ើតឡ�ើង។

ប្រពន
័ ត្
្ធ រួតន
ិ ត
ិ ្យផ្ទៃកង
ិ ្យ ដោយមានអ្នកធ្វើ
្នុ ដោយផ្អែកល�ើគោលការណ៍ត្រួតពិនត
និងមានអ្នកត្រួតពិនត
ិ ្យ ការបែងចែកមខ
ុ ងារភារកិចកា
្ច រពិនត
ិ ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ

អាជវី កម្ម តតិយភាគី និង ការធានារ៉ា បរ់ ង។

ត្រួតពិនត
ិ ្យទាំងនេះត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារតាមរយៈគោលនយោបាយនិង

របាយការណ៍ហានិភយ
័ ប្រតិបត្កា
តិ រត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ សំរាប់ គណៈគ្រប់គ្រង

ត្រូវយល់ដង
ឹ អំពក
ី ម្រិតហានិភយ
័ ដែលមិនទាន់មានវ ិធសា
ី ស្រ្តការពារ

ទាំងនេះរួមមានទិដភា
្ឋ ពហានិភយ
័ ប្រតិបត្កា
តិ រផ្សេងៗដូចជាការរាយការណ៍ពី

ដោយផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ប្រតិបត្កា
តិ រ ផ្នែកប្រតិបត្តិតាម និងសវនកម្មផ្ទៃកង។
្នុ

នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់កំណត់ពីកំហុសឆ្គងដែលមិនប្រក្រតី

ឯករាជ្យ ដំណ�ើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ ការត្រួតពិនត
ិ ្យ និង ដំណ�ើរការនៃការអនុញ្ញាត។ ការ

នត
ី វិ ិធីអាជីវកម្ម និង ប្រតិបត្កា
តិ រ។ ផ្នែកអាជវី កម្ម និង ផ្នែកគាំទ្រនីមយ
ួ ៗ របស់

ធនាគារ

ទៅល�ើ ផលិតផល សកមភា
្ម ព ដំណ�ើរការ និងប្រពន
័ ។
្ធ ទាំងនេះត្រូវបានគាំទ្រ

ឧបករណ៍ត្រួតពិនត
ិ ្យនិងបច្ចេកទេសរួមមានការគ្រប់គ្រងផែនគ្រប់គ្រងនិរន្តភាព

ជាន់ខស
្ព ់ គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ របាយការណ៍

ការបាត់បង់ប្រតិបត្តិការនិង ការមិនប្រតិបត្តិតាមច្បាប់។ ការរាយការណ៍បែប

ត្រូវកែតម្រូវភ្លា មៗ និងធានានូវផែនការសម្រេចចិតកា
្ត ត់បនយ
្ថ ហានិភយ
័ អោយ

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ របស់ធនាគារមានមុខងារទទួលខុសត្រូវកងការ
្នុ

បានសមស្រប។

និ ង សម្រាប់ កា រផ្ត ល់ កា រណែនាំ ព័ ត៌ មា នដល់ ផ្នែ កអាជី វ កម្មល�ើ ហានិ ភ័ យ

គោលដៅគ្រប់គ្រងមូលធនរបស់ធនាគារត្រូវបានក្លា យទៅជាគោលដៅមូល

យល់ដង
ឹ ពីហានិភយ
័ ប្រតិបត្កា
តិ រ នៅគ្រប់ករំ ិតនៅកងធនាគារ។វាក៏
ធានាផង
្នុ

ការយទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រ និងកំរ ិតហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាន។

សម្រាប់ការរ�ៀបចំ គោលនយោបាយហានិភយ
័ ប្រតិបត្កា
តិ រ ក្របខ័ណ្ឌ វ ិធីសាស្រ្ត

ប្រតិបត្តិការ។ មខ
ុ ងាររបស់វាក៏រម
ួ បញ្ចូលទាំងការយល់ដង
ឹ ទូលទ
ំ លា
ូ យ និងការ

ដែរថាហានិភយ
័ ប្រតិបត្កា
តិ រពផ
ី លិតផល ដំណ�ើរការនិងប្រពន
័ ថ្មីត្
្ធ
រូវបានគ្រប់គ្រង

ធនដែលស្របជាមួ យតម្រូវការដ�ើ ម្បីគាំទ្រកំ ណ�ើនអាជីវកម្មស្របតាមផែន

យ៉ា ងគ្រប់គ្រាន់នង
ិ កាត់បនយ
្ថ ។ ផ្នែកអាជវី កមន
្ម ម
ី យ
ួ ៗទទល
ួ ខស
ុ ត្រូវជាចម្បង

ក្នុងការគ្រប់គ្រង់ហានិភ័យប្រតិបត្តិការជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ
មួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់មានដូចជា ហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងការវាយ

ហានិភយ
័ តម្លៃដោយខ្នឯង
(RCSA) ការត្រួតពិនត
ិ ្យគន្លឹះ សូចនាករហានិភយ
័
លួ

សំខាន់ៗ និង ការគ្រប់គ្រងការចៃដន្យ និងការបាត់បង់។

ទំពរ័
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របាយការណ៍តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន បា
្រច ឆ
ំ ំា្ន (ត)
ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ (ត)

តាមរយៈដំណ�ើរការវាយតម្លៃភាពគ្រប់គ្រាន់ដ�ម
ើ ទន
ុ (“ICAAP”) ធនាគារក៏បាន

ចូលរម
ួ ផងដែរជាមយ
ួ គ្រុបដ�ម
ើ ្បីវាយតម្លៃការដ�ើមទុនដែលអាចផ្គតផ
់ ង
្គ ន
់ ង
ិ តម្រូវ
ការដ�ើមទុនដែលត្រូវបានកំណត់ដច
ូ ខាងក្រោម:
•

ប្រភេទហានិភយ
័ សំខាន់ៗ ដែលដ�ើមទុនត្រូវបានចាត់ទក
ុ ថាជាវ ិធីកាត់បន្ថយ

	ហានិ ភ័ យ ដែលសមរម្យបំ ផុ ត ។
•	គោលដៅដ�ើ ម ទុ ន និ ង
•

ការប្រើប្រាស់គម្រោងផែនការបីឆ្នាទំ ៅមខ
ុ ។

ល�ើសពីនេះទ�ៀតការធ្វសើ ្រ្តេសតេស្ត ល�ើដ�ម
ើ ទន
ុ ត្រូវបានធ្វឡ�
ើ ង
ើ ផងដែរដ�ើម្បី

វាយតម្លៃភាពប្រែប្រួលដ�ើម្បីជាគន្លឹះសំខាន់ៗកងការសន
ត
្ម ន់ ៅកងផែនការដ�ើ
ម
្នុ
្នុ
ទុនទៅនឹងស្រ្តេសសេណារ ីយ៉ូ ដែលអាចក�ើតឡ�ើងនិងដ�ើម្បីវាយតម្លៃពរី ប�ៀប

ដែលធនាគារអាចបនរ្ត ក្សាដ�ើមទន
ុ ប្រាក់ចណេ
ំ
ញ និង សាច់ប្រាក់គ្របគ្រា
់ ន់
នៅក្រោមសេណារ ីយទា
៉ូ ង
ំ នោះ។

ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងដ�ើមទុនណែនាំពីការបង្កើតយុទសា
្ធ
ស្រ្តដ�ើមទុនសម្រាប់

ធនាគារក៏ដច
ូ ជាបង្ហាញអំពស
ី មតភា
្ថ ពវ ិភាគខាងកងដែលត្រូ
វការ និង មខ
ុ ងារ
្នុ

ដែលគាំទ្រដល់ក្របខណ
័ ្ឌ នៃការគ្រប់គ្រងដ�ើមទន
ុ នៅកងធនាគារ។
្នុ

ដោយមានការគាំទ្រដោយសមត្ថភាពតាមដាននិងរាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ពត
័ មា
៌ នដែលបានរក្សាទក
ុ ព្រមទាំងការពារប្រពន
័ ក
្ធ ព
ុំ ្យូទរ័ កឲ
ុំ ្យមានការចូលទៅ

យក ឬការបញ្ចូលពត
័ មា
៌ ន និងប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនញ្
ុ ញា ត ការបាត់បង់
ឬការបំផច
លិ្ បំផ្លាញក៏ដច
ូ ជាការពារភាពជ�ឿទក
ុ ចិតបា
្ត ន និងភាពអាចប្រើប្រាស់

បានជាបន្តបន្ទាប់នៃប្រពន
័ នេ
្ធ ះ។

បរ ិក្ខា រកុព
ំ ្យូទ័រ និងព័តមា
៌ នកងទម្រង់
ផ្សេងៗត្រូវបានផល
្ដ ឲ
់ ្យបុគល
្គ ក
ិ ធនាគារនិង
្នុ

ភាគីទីបីដែលពាក់ព័នដ�
្ធ ើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបំពេញភារកិចរ្ច បស់ពួកគេ។

ទ្រព្យសម្បត្ទា
តិ ង
ំ នេះ ដោយអាស្រ័យទៅតាមតម្លៃ និងកម្រិតប្រឈមហានិភយ
័
របស់វា គឺត្រូវមានការត្រួតពិនត
ិ ្យដ�ើម្បីការពារកុឲ
ំ ្យមានការបាត់បង់ជាយថាហេតុ

ឬដោយចេតតា ឬការចូលទៅប្រើប្រាស់ កែសម្រួល ចាត់ចែង និងចែករ ំលែក
ដោយគ្មានអនញ្
ុ ញា ត។

សុវត្ភា
ថិ ពព័តមា
៌ នវ ិទ្យាការពារព័តមា
៌ នពីការគំរាមកំហែងជាច្រើន ក៏ដច
ូ ជាការរក្សា

ការសម្ងាត់ សច្ចៈភាព និងភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បានរបស់ពត
័ មា
៌ ន។ សវុ ត្ភា
ថិ ព

ព័ត៌មានវ ិទ្យារបស់ធនាគារអាចសំរេចទៅបាន តាមរយៈការអនុវត្តនៃប្រព័ន្ធ

ត្រួតពិនត
ិ ្យ ដែលរួមមានដូចជា គោលនយោបាយ សង
្ត ដា
់ រ នត
ី វិ ិធី គោលការណ៍

ណែនាំ រចនាសម្ន
ព័ រ្ធ បស់អងភា
្គ ព និងកមវ្ម ិធីត្រួតពិនត
ិ ្យ Software។

គោលនយោបាយរាយការណ៍ដោយសម្ងាត់ (Whistle Blower Policy)

ធនាគារបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ នូវដំណ�ើរការនៃការរាយការណ៍ពីបុគល
្គ ណាដែលត្រូវ

បានរកឃ�ើញថាបានបំពាន ឬវ�ៀរចាកពីដំណ�ើរការ និងការត្រួតពិនិត្យរបស់

និងថ្នាក់ដក
ឹ នាំត្រូវបានជូនដំណឹងនិង ធ្វប
ើ ច្ចុប្បន្នភាពអំពកា
ី រប្រើប្រាស់ដ�ម
ើ ទុន
ប្រព័នន
្ធ ង
ិ ដំណ�ើរការពត
័ មា
៌ នវ ិទ្យារបស់ធនាគារ។

ត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ ហ�ើយអត្តសញ្ញាណរបស់អក
្ន រាយការណ៍ត្រូវបាន

សមត្ថកិច្ច ការផ្ទេរសិទ្ធិ និង កំរិត

ការផ្ទេរសិទ្ធ រម
ួ មានកំរ ិតសមតក
្ថ ិច្ច នៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃគណៈគ្រប់គ្រង របស់

ធនាគារត្រូវបានចងក្រង ជាឯកសារ និងរ�ៀបចំដ�ម
ើ ្បីធានាអោយបាននូវការទទួល

ខុសត្រូវ។

ប្រព័ន្ធរក្សាទុកឯកសារ

យន្តការរាយការណ៍ជាសម្ងាត់ដោយមានការអះអាងថាការរាយការណ៍នេះ
ការពារ។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុ

ដ�ើម្បីបំពេញបន្ថែមល�ើប្រព័នត្
្ធ រួតពិនត
ិ ្យផ្ទៃកង
្ធ យការណ៍ឧប្បត្តិហេតុ
្នុ ប្រព័នរា

ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមួយត្រូវបានអនុវត្ត ដ�ើម្បីធានាឲ្យប្រាកដថា

មានការរាយការណ៍ និងគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រព័នគ្រប
្ធ
់គ្រង
ឧប្បត្តិហេតក
ុ ធា
៏ នាឲ្យបានថាគ្រប់ឧប្បត្តិហេតុណាដែលបង្កឲ្យមានជាហានិភយ
័

ជាទូទៅរប�ៀបបែងចែកគោលនយោបាយ និងនិតិវ ិធីរបស់ធនាគារ ទៅកាន់

និងការខាតបង់ជាសារវ ័ន្ត ត្រូវបានរាយការណ៍យ៉ា ងឆាប់រហ័សទៅដល់គណៈ

និងសាខាតាមរយះនាយកដ្ធា នផ្នែកប្រតិបត្។
តិ

បានអនុវត្តដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យចម្បងៗដែលនឹងអាចក�ើតមានឡ�ើង។

បុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់ ត្រូវបានធ្វឡ�
ើ ង
ើ និងបែងចែកតាមផ្ញើទៅកាន់គ្របនា
់ យកដ្ធា ន

ការបណតុះបណ្តា
្
ល និងរ ំលក
ឹ ឡ�ើងវ ិញ ល�ើគោលនយោបាយ និងនិតិវ ិធីរបស់
ធនាគារ ត្រូវបានបញ្ចូល និងធ្វើឡ�ង
ើ តាមកមវ្ម ិធីណែនាំបុគល
្គ ក
ិ ហ�ើយល�ើស

ពីនោះ ក៏មានដូចជា សិក្ខា សាលា និងការសង្ខែបតាមសាខាជាប្រចាំផងដែរ។

195

គោលបំណងរបស់សវុ ត្ថិភាពព័ត៌មានវ ិទ្យា គឺដ�ើម្បីការពារដល់កម្មវ ិធី ទិនន
្ន ័យ

ធនាគារ។ បុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់ត្រូវបាន ផល
្ត ឱ
់ កាសឲ្យធ្វកា
ើ ររាយការណ៍ តាមរយៈ

និ ង បម្រែបម្រួលនៃដ�ើ មទុ នរបស់ធនាគារដែលត្រូវបានបង្កើ តឡ�ើងដោយ

ទំពរ័

សុវត្ថិភាពព័ត៌មានវិទ្យា

ិ នការចាំបាច់ ដែល
គ្រប់ គ្រងជាន់ ខ្ពស់ និ ងក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលជាមួ យនឹ ងវធា

ទាំងនេះអាចឲ្យអ្នកមានធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តធ្វើការសម្រេចចិតបា
្ត នត្រឹមត្រូវ

និងយល់ដង
ឹ ពីស្ថា នភាពថ្មីៗ ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ដោយមានប្រសិទភា
្ធ ព។

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

ផែនការយកថាភាព និងការសាកល្បង

ផែនការប្រមូលទិនន
្ន យ
័ មកវ ិញកងករណ
ីគ្រោះមហនរា
្ត យ និងផែនការបន្តនរិ ន្តរភាពអាជីវកម្ម
្នុ
ធនាគារទទួលស្គាល់ និងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដ�ើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាដែលចាំបាច់ទៅអតិថិជនឲ្យបានជានិរនន
្ត ិងធានាឲ្យបាននូវសុវត្តិភាពសម្រាប់

បុគល
្គ ិកថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិ និងទិនន
្ន ័យ និងការពារឲ្យបានរ ឹងមាំនូវផលប្រយោជន៏របស់បុគ្គលពាក់ព័នស
្ធ ំខាន់ៗដែលធានាឲ្យបាននូវភាពជោគជ័យរបស់អងភា
្គ ព។

កម្មវ ិធីការគ្រប់គ្រងការបន្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារគឺផ្អែកល�ើប្រតិបត្តិនៃការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មដ៏ល្អ និងគោលការណ៏អនុវត្តស្របទៅតាមបទដ្ឋានដែលទទួល

ស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។

ធនាគារកំពុងបន្តគ្រប់គ្រងកម្មវ ិធីបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ដែលរួមបញ្ចូលនូវការគ្រប់គ្រងវ ិបត្តិឲ្យមានប្រសិទភា
្ធ ពដ�ើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងវ ិបត្តិជាក់ស្តែង។
ផែនការក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មនិងផែនការប្រមូលទិន្នន័យមកវ ិញពីគ្រោះមហន្តរាយ គឺសថិត
្ នៅក្រោមការធ្វើតេស្តសាកល្បង និងការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំ
ដ�ើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធផល ភាពដែលអាចជ�ឿទុកចិត្តបាន និងភាពដំណ�ើរការរបស់វា។ ការសាកល្បង និងហ្វឹកហាត់ឲ្យដូចភាពជាក់ស្តែងត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បី
ឲ្យបុគ្គលិកមានភាពស៊ាំ និងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានជំនាញ និងវ ិធីសាស្រ្តដែលតម្រូវឲ្យមានសម្រាប់ការកំណត់ វាយតម្លៃ ទប់ទល់ និងដោះស្រាយហេតុការណ៍

ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយបាន។

ទំពរ័
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ធនាគារ អ អច
េ ប៊ី ឥណ្តឆ
ូ ណា
ៃ
អគារលេខ 263វ ិថីអងឌ
្គ ួង (ផ្លូវលេខ 110)
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
លេខទូរសព
័ ្ទ : (855) 23 992 833 លេខទូរសារ : (855) 23 991 822
facebook.com/RHBCambodia/

www.rhbgroup.com

CUSTOMER-CENTRICITY
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ធនាគារ អ អច
េ ប៊ី ឥណ្តឆ
ូ ណា
ៃ
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គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 018

201 តារាងតុល្យការ
202 របាយការណ៍លទ្ធផល
203 របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន
204 របាយការណ៍លំហរូ សាច់ប្រាក់
205 កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

តារាងតុល្យការ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

កំណត់
សម្គាល់

2018

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

9,190,062

36,925,669

7,257,167

29,297,183

4

223,095,281

896,396,839

232,939,178

940,375,462

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

5

90,743,190

364,606,137

68,646,398

277,125,509

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន

6

418,530,200

1,681,654,344

392,920,585

1,586,220,402

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

7

4,145,692

16,657,390

3,208,715

12,953,582

21(a)

1,121,261

4,505,227

773,896

3,124,218

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

8

1,557,782

6,259,168

666,880

2,692,195

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ

9

2,026,794

8,143,658

2,826,508

11,410,613

750,410,262

3,015,148,432

709,239,327

2,863,199,164

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល និងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

10

51,743,067

207,903,643

129,923,827

524,502,490

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

11

580,058,895

2,330,676,640

470,147,629

1,897,985,978

សំវ ិធានធនកិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ

24(a)

393,202

1,579,886

275,770

1,113,283

បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា

21(b)

1,408,590

5,659,715

1,930,164

7,792,072

12

10,911,093

43,840,771

9,929,659

40,086,033

644,514,847

2,589,660,655

612,207,049

2,471,479,856

75,000,000

301,350,000

71,000,000

286,627,000

30,895,415

124,137,777

26,032,278

105,092,308

មូលធនសរុប

105,895,415

425,487,777

97,032,278

391,719,308

បំណុល និងមូលធនសរុប

750,410,262

3,015,148,432

709,239,327

2,863,199,164

បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលសរុប
មូលធន
ដ�ើមទុន
ចំណេញរក្សាទុក
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របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

កំណត់
សម្គាល់

2018

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ចំណូលការប្រាក់

14

36,336,369

145,999,531

34,916,894

140,959,501

ចំណាយការប្រាក់

15

(16,740,478)

(67,263,241)

(16,578,101)

(66,925,794)

19,595,891

78,736,290

18,338,793

74,033,707

3,716,314

14,932,150

3,350,546

13,526,154

(9,303)

(37,379)

(8,511)

(34,359)

3,707,011

14,894,771

3,342,035

13,491,795

197,033

791,679

248,503

1,003,207

23,499,935

94,422,740

21,929,331

88,528,709

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសា

16

ចំណាយថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសា
ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសាសុទ្ធ
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ចំណូលប្រតិបត្តិការសរុប
ចំណាយបុគ្គលិក

17

(3,847,928)

(15,460,975)

(3,684,445)

(14,874,105)

ចំណាយរ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ និងរ ំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី

18

(988,770)

(3,972,878)

(1,014,306)

(4,094,753)

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយប្រតិបត្តិការ

19

(3,726,164)

(14,971,727)

(3,013,355)

(12,164,915)

14,937,073

60,017,160

14,217,225

57,394,936

(8,495,029)

(34,133,027)

(3,472,616)

(14,018,949)

6,442,044

25,884,133

10,744,609

43,375,987

(1,578,907)

(6,344,048)

(2,159,000)

(8,715,883)

4,863,137

19,540,085

8,585,609

34,660,104

4,863,137

19,540,085

8,585,609

34,660,104

ចំណេញមុនកាត់កងសំវិធានធន

សំវ ិធានធនសម្រាប់ការថយចុះតម្លៃនៃការខាតឥណទាន

បុរេប្រទាន និងហិរញ្ញ ប្បទាន

20

ចំណេញមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញ
ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ចំណេញក្នុងឆ្នាំសុទ្ធ

21(c)

បែងចែកទៅឱ្យ៖
ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ធនាគារ

កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ពីទំព័រទី 205 ដល់ទំព័រទី 245 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនេះ។
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របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

បែងចែកទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនមេរបស់ធនាគារ
ដ�ើមទុន
ដុល្លារអាមេរិក
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2017
ការបន្ថែមដ�ើមទុន
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល
គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2018
ការបន្ថែមដ�ើមទុន
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

ទំពរ័
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ចំណេញរក្សាទុក
ដុល្លារអាមេរិក

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

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

71,000,000

26,032,278

97,032,278

4,000,000

-

4,000,000

-

4,863,137

4,863,137

75,000,000

30,895,415

105,895,415

301,350,000

124,137,777

425,487,777
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Cash Flow Statement

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

កំណត់
សម្គាល់
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
សាច់ប្រាក់បានពីប្រតិបត្តិការ
ការប្រាក់បានទទួល
ការប្រាក់បានបង់
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញបានបង់

2018
ដុល្លារអាមេរិក

2017
ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

(17,463,413)
36,042,405
(17,647,870)
(2,447,846)

(70,167,989)
144,818,383
(70,909,142)
(9,835,445)

17,956,576
34,919,040
(14,364,233)
(1,975,240)

72,490,699
140,968,164
(57,988,409)
(7,974,044)

(1,516,724)

(6,094,193)

36,536,143

147,496,410

(400,000)
(617,117)
(496,965)
-

(1,607,200)
(2,479,576)
(1,996,805)
-

(400,000)
(489,616)
(771,304)
8,009

(1,614,800)
(1,976,580)
(3,113,754)
32,333

(1,514,082)

(6,083,581)

(1,652,911)

(6,672,801)

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
សាច់ប្រាក់បានពីការបន្ថែមដ�ើមទុន

4,000,000

16,072,000

4,000,000

16,148,000

សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញ ប្បទាន

4,000,000

16,072,000

4,000,000

16,148,000

969,194

3,894,226

38,883,232

156,971,609

204,329,163

824,876,832

165,445,931

667,905,223

-

(3,882,260)

-

-

205,298,357

824,888,798

204,329,163

824,876,832

22

21(b)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធ(បានប្រើក្នុង)/បានមកពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ប្រាក់តម្កល់ធានាដ�ើមទុននៅធនាគារកណ្តា ល
ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបី
ការទិញទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ
សាច់ប្រាក់បានមកពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ

8
9

សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពវ ិនិយោគ

កំណ�ើនក្នុងសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលសុទ្ធ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលដ�ើមឆ្នាំ
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលចុងឆ្នាំ

23
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Notes to the Financial Statements

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

1.

ព័ត៌មានទូទៅ

	ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា (ហៅកាត់ ថា “ធនាគារ”) បានបង្កើ តឡ�ើងនៅថ្ងៃទី09 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2008 ដោយបានចុ ះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជក
ម្ម លេខ00001812 ហ�ើយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “NBC” ឬ “ធនាគារកណ្តា ល”) បានផ្តល់ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណដ�ើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារនៅ
ថ្ងៃទី03 ខែតុលា ឆ្នាំ2008។ ធនាគារគឺ ជាក្រុមហ៊ុ នបុត្រសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានកាន់ កាប់ ទាំងស្រុងដោយធនាគារ RHB Bank Berhad ជាក្រុមហ៊ុ ន

ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសម៉ា ឡេស៊ី និងក្រុមហ៊ុនមេធំចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន RHB Banking Group ស្របទៅតាម

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនរួម ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី13 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2016។

ធនាគារធ្វើសកម្មភាពចម្បងក្នុងការផ្តល់សេវាធនាគារពាណិជ្ជជាច្រើនប្រភេទ នៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា។
	ការ ិយាល័យចុ ះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស្ថិតនៅ អគារលេខ 263 វ ិថីព្រះអង្គឌួង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ធនាគារមានសាខា
ទាំងអស់ចំនួន12សាខានៅរាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្តាខេតនា
្ត នា។ សាខានៅរាជធានីភ្នំពេញមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារការ ិយាល័យកណ្តា ល អគារស៊ីធីម៉ល
អូឡាំពិក ស្ទឹងមានជ័យ ក្បាលថ្នល់ ពេទ្យលោកសង្ឃ ទួលគោក ម៉ៅសេទុង និងបឹងកេងកង ហ�ើយសាខានៅតាមបណ្តាខេត្តមានដូចជា ខេត្តបាត់ដំបង

ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តស�ៀមរាប និងខេត្តព្រះសីហនុ។

	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុម័តឱ្យចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនេះ នៅថ្ងៃទី15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2019។

2.	សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ
	គោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនេះ ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។ គោលការណ៍គណនេយ្យ
ទាំងនេះ ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមានសង្គតភាពគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញ ល�ើកលែងតែមានបញ្
ជា ក់ផ្សេងពីនេះ។

2.1

មូលដ្ឋាននៃការរ�ៀបចំ

		របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានរ�ៀបចំតាមវ ិធីសាស្រ្តថ្លៃដ�ើម ហ�ើយប្រសិនប�ើចំណុចណាមួយដែលមិនបានបង្ហាញតាមវ ិធីសាស្រ្ត
ថ្លៃដ�ើម វានឹងមានការលាតត្រដាងបន្ថែមទ�ៀត និងបានរ�ៀបចំដោយអនុលោមទៅតាមសង
្ដ ់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CAS”) និង

គោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ក្នុងការអនុវត្ត CAS ធនាគារក៏បានប្រើការលាតត្រដាងព័ត៌មាន ទៅតាមស្ដង់ដាររបាយការណ៍
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CFRS”) គឺ CFRS7 ស្ដីពី “ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ”។

		គោលការណ៍គណនេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់ អាចមានភាពខុសគ្នាពីគោលការណ៍គណនេយ្យដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ និងប្រើប្រាស់

ជាទូ ទៅនៅតាមបណ្
ដា ប្រទេស និងយុត្ដាធិការផ្សេងៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយនេះ មិនមានបំណង បង្ហាញអំពី

ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រា ក់ ដោយអនុលោមទៅតាមយុត្ដាធិការណាផ្សេងក្រៅពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេ។
ដូចនេះ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាំងនេះ សម្រាប់បង្ហាញចំពោះតែអ្នកដែលបានជ្រាបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យ នីតិវ ិធី និងការអនុវត្ដនៅ
ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

		ការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលស្របទៅតាម CAS និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា តម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ការប៉ា ន់ស្មាន
និងការសន្មត់ ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល និងការលាតត្រដាងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលយថាភាពដែលបាន

រាយការណ៍ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងប៉ះពាល់ដល់ចំនួននៃចំណូល និងចំណាយដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ

ពេលនៃការធ្វរើ បាយការណ៍នេះ។ ប�ើទោះជាការប៉ា ន់ស្មានទាំងនេះផ្អែកទៅល�ើការយល់ដង
ឹ ដ៏សុក្រឹតបំផត
ុ របស់គណៈគ្រប់គ្រងទៅល�ើព្រឹតកា
្ដិ រណ៍

និងសកម្មភាពផ្សេងៗនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ ក៏លទ្ធផលជាក់លាក់ចុងក្រោយអាចខុសពីការប៉ា ន់ស្មានទាំងនេះ។ ផ្នែកដែលទាក់ទងនឹងការ
វ ិនិច្ឆ័យ ឬភាពស្មុគស្មាញក្នុងកម្រិតខស
្ព ់ ឬផ្នែកដែលការសនត
្ម និងការប៉ា ន់ស្មានមានលកណ
្ខ
ៈជាសារវន្ដ ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុក្នុងគ្រា
ទំពរ័
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ត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់៣ នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

2.	សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
2.2	ក្របខ័ណ្ឌស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី 
នៅថ្ងៃទី28 ខែសីហា ឆ្នាំ2009 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ គណនេយ្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ វត្ថុ (ហៅកាត់ ថា “ក្រុមប្រឹក្សា ជាតិ គណនេយ្យ”)

បានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើសង
្ត ់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CIFRS”) ដែលផ្អែកទាំងស្រុងទៅតាម

សង
្ត ់ដារទាំងអស់ ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាសង
្ត ់ដារគណនេយ្យអនរ្ត ជាតិ (ហៅកាត់ថា “IASB”) រម
ួ ទាំងបំណកស្រាយ និងវ ិសោធនកម្ម
ពាក់ព័ន្ធផេ្សងៗ។ អង្គភាពដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ ត្រូវរ�ៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ខលួ្នឱ្យស្របទៅតាម CIFRS
សម្រាប់ការ ិយបរ ិចេ្ឆទគណនេយ្យដែលចាប់ផ�ើ្តមនៅថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2012 ឬបន្ទាប់ពីនេះ។

យោងតាមសារាចរណែនាំលេខ 058 សហវ-កជគ ចុ ះថ្ងៃទី24 ខែមី នា ឆ្នាំ2016 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ គណនេយ្យបានអនុ ម័តឱ្យធនាគារ និ ង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុ ពន្យារពេលអនុវត្ត CIFRS រហូតដល់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ ដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2019 ឬបន្ទាប់ពីនេះ។

យោងតាមសារាចរណែនាំលេខ 004 សហវ-កជគ ចុះថ្ងៃទី3 ខែមករា ឆ្នាំ2019 របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ល�ើការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់
CIFRS សម្រាប់ ធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុចាប់ ពីថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2019។ សារាចរណែនាំបានពន្យល់ពីនិយមន័ យ សហគ្រាស

ទទួលខុសត្រូវសាធារណៈ និងសហគ្រាសមិនទទួលខុសត្រូវសាធារណៈ។ សហគ្រាសទទួលខុសត្រូវសាធារណៈ តម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ CIFRS

និង និងសហគ្រាសមិនទទួលខុសត្រូវសាធារណៈ តម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ CIFRS ឬ CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (ហៅកាត់ថា

CIFRS for SMEs).

ធនាគារ គឺជាសហគ្រាសទទួលខុសត្រូវសាធារណៈ ដូច្នេះធនាគារតម្រូវឱ្យអនុវត្ត CIFRS ចាប់ពីថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2019 តទៅ។
CAS ស្តង់ដារគណនេយ្យដែលកំពុងអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន មានភាពខុសប្លែកពី CIFRS តាមផ្នែកជាច្រើន។ ដូច្នេះការដាក់ឱ្យអនុវត្ត CIFRS នឹងមាន

ផលប៉ះពាល់មួយចំនួនទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ។ ធនាគារកំពុងត្រួតពិនិត្យអំពីផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្ត CIFRS។

	 2.3

ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

		

(ក)

រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់បង្ហាញ
គណនីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រូវបានវាស់តម្លៃដោយប្រើប្រាស់រប
ូ ិយប័ណ្ណនៃបរ ិយាកាស
សេដ្ឋកិច្ចចម្បង ដែលធនាគារធ្វើប្រតិបត្ដិការ (ហៅកាត់ថា “រូបិយប័ណ្ណគោល”)។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរ ិក របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុត្រូវ
បានបង្ហាញជាប្រាក់ ដុល្លារអាមេរ ិកដែលជារូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណ សម្រាប់បង្ហាញរបស់ធនាគារ។

		

(ខ)	ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យ
ប្រតិ បត្ដិការជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ ដុល្លារអាមេរ ិក ត្រូវបានកត់ ត្រាប្ដូរទៅជាប្រាក់ ដុល្លារអាមេរ ិក តាមអត្រាប្ដូរប្រាក់ នា

កាលបរ ិច្ឆេទនៃប្រតិបត្ដិការនោះ។ ចំណេញ និងខាតពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ ដែលបណ្
ដា លមកពីការទូទាត់តាម ប្រតិបត្ដិការ បែបនេះ
និ ង ពី កា រប្ដូរទ្រព្យសកម្ម និ ង បំ ណុ លរូ បិ យ វត្ថុ នានាដែលកំ ណ ត់ ជា រូ បិ យ ប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ ដុ ល្លា រអាមេរ ក
ិ តាមអត្រា
ប្ដូរនាដំណាច់ឆ្នាំ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
		

(គ)

ការបង្ហាញជាប្រាក់រ�ៀល
អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ធ7-07-164ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី13 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2007 របស់ ធនាគារកណ្តា ល តម្រូវឱ្យកត់ ត្រាប្តូរទៅជា
ប្រាក់រ�ៀលចំពោះតារាងតុល្យការ របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន របាយការណ៍លំហូរ សាច់ ប្រាក់ និង

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ផលូ្វការ ដែលបានចេញ
ផ្សាយដោយធនាគារកណ្តា លនាកាលបរច្ឆេ
ិ ទរាយការណ៍ ដែល1ដុ ល្លារអាមេរក
ិ ស្មើនឹង 4.018រ�ៀល (31 ធ្នូ 2017 ៖ 1ដុល្លារ
អាមេរ ិកស្មើនឹង 4.037 រ�ៀល)។ តួលេខដែលត្រូវបានប្តូរនេះ មិនត្រូវបានធ្វើសវនកម្មទេ ហ�ើយមិនគួរបកស្រាយថាតួលេខនេះ ជា



តួលេខសម្រាប់បង្ហាញដូចតួលេខជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរ ិកនោះទេ ឬយល់ថាជាតួលេខត្រូវបានប្តូរ ឬអាចប្តូរទៅជាប្រាក់រ�ៀលតាម
អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងល�ើ ឬអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្សេងទ�ៀតទេ។

ទំពរ័
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

2.	សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
2.4

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
ដ�ើម្បីរ�ៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ គណនីសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមាន សមតុល្យដែលមានកាលកំណត់ដ�ើមតិចជាង
បីខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសាច់ប្រាក់ ក្នុងនោះរម
ួ មានសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ សមតុល្យដែលមិនមានកម្រិតនៅធនាគារកណ្តា ល និងសមតុល្យ
នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ។

2.5

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិ ថិជនទាំងអស់ ត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងតារាងតុល្យការតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដ�ើមដែលនៅសល់ ដកចំនួនដែល
បានជម្រះចេញពីបញ្ជី និងសំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់។

ឥណទានត្រូវបានជម្រះចេញពីបញ្ជីនៅពេលដែលមិនមានភាពជាក់ស្តែង អំពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលប្រាក់មកវ ិញ។ ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ដែលប្រមូលបានមកវ ិញ បន្ទាប់ពីបានជម្រះចេញពីបញ្ជីរច
ួ ឬបានកត់ត្រាសំវ ិធានធនរួច ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

2.6

សំវិធានធនហ្វាស៊ីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារបានអនុវត្តការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់សំវ ិធានធនហ្វាស៊ីលីធីហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលតម្រូវដោយប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តា លបានចេញប្រកាសលេខ
ធ7-017-344ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី01 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017 និ ងសារាចរណែនាំ លេខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចុះថ្ងៃទី16 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2018 ស្តីពី
“ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវ ិធានធនល�ើអ៊ីមភែរមិន សម្រាប់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុ”។ ឥណទាន និង បុរេប្រទាន ផលិតផល
ហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ និងកិចស
្ច ន្យាហិរញ្ញ វត្ថុក្រៅតារាងតុល្យការ ត្រូវបានបែងចែកជាប្រាំថ្នាក់ ហ�ើយត្រូវកត់ត្រា សំវ ិធានធនអប្បបរមាអាស្រ័យទៅ

តាមចំណាត់ថ្នាក់របស់វា ដោយមិនគិតដល់ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានដាក់ជាវត្ថុបញ្
ចា ំ (ល�ើកលែងតែសាច់ប្រាក់) លុះត្រាតែមានពត៌មានផ្សេង

ទ�ៀតដែលចង្អុលបង្ហាញពីស្ថា នភាពអាក្រក់ជាងនេះ។

សំវ ិធានធនឥណទាន និង បុរេប្រទាន ត្រូវបានបង្ហាញដោយការកាត់បន្ថយចំនួនទឹកប្រាក់ពីឥណទាន និងបុរេប្រទាន។
សំវ ិធានធនសមតុល្យ និង ការដាក់ប្រាក់ក្នុងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ត្រូវបានបង្ហាញដោយការកាត់បន្ថយចំនួនសមតុល្យ និងការ

ដាក់ប្រាក់ក្នុងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ។

តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងតម្រូវការសំវ ិធានធនអប្បបរមា៖
ចំណាត់ថ្នាក់ហ្វាស៊ីលីធី
រយៈពេលខ្លី
សំវ ិធានធនទូទៅ៖
ឥណទានធម្មតា
សំវ ិធានធនជាក់លាក់៖
ឥណទានឃ្លាំម�ើល
ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ
ឥណទានសង្ស័យ
ឥណទានបាត់បង់
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រយៈពេលវែង
សំវ ិធានធនទូទៅ៖
ឥណទានធម្មតា
សំវ ិធានធនជាក់លាក់៖
ឥណទានឃ្លាំម�ើល
ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ
ឥណទានសង្ស័យ
ឥណទានបាត់បង់

ចំនួនថ្ងៃផុតកំណត់

តិចជាង15ថ្ងៃ
15ថ្ងៃ - 30ថ្ងៃ
31ថ្ងៃ - 60ថ្ងៃ
61ថ្ងៃ - 90ថ្ងៃ
ល�ើសពី91ថ្ងៃឡ�ើងទៅ

តិចជាង30ថ្ងៃ
30ថ្ងៃ - 89ថ្ងៃ
90ថ្ងៃ - 179ថ្ងៃ
180ថ្ងៃ - 359ថ្ងៃ
ល�ើសពី៣60ថ្ងៃឡ�ើងទៅ

អត្រាសំវិធានធន

1%
3%
20%
50%
100%

1%
3%
20%
50%
100%

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

2.	សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
2.7

កិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្សេងៗ
នៅក្នុងដំណ�ើរការអាជីវកម្មធម្មតា ធនាគារចុះកិច្ចសន្យាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្សេងៗ រួមមានកិច្ចសន្យាឥណទាន លិខិតឥណទាន និង
លិខិតធានាធនាគារផ្សេងៗ។ គោលការណ៍គណនេយ្យ និងសំវ ិធានធនអប្បបរមា ត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តា លលេខ
ធ7-017-344 ប្រ.ក និងសារាចរណែនាំលេខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ក្នុងកំណត់សម្គាល់ 2.6 ខាងល�ើ នៅពេលដែលមានការថយចុះ។

2.8	ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ទ្រព្យសកម្មអរូបីដែលរួមមានអាជ្ញាប័ណ្ណ កម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រដែលបានទិញ និងចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ត្រូវបានរាយការណ៍តាមថ្លៃដ�ើម ដករ ំលស់

បង្គរ និងការខាតដែលបណ្
ដា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។

អាជ្ញាប័ណ្ណ កម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រដែលបានទិញ ត្រូវបានធ្វើមូលធនកម្មតាមមូលដ្ឋានថ្លៃដ�ើមដែលបានក�ើតឡ�ើងក្នុងការទិញកម្មវ ិធីជាក់ លាក់ នោះ
មកប្រើប្រាស់។ ថ្លៃដ�ើមត្រូវបានធ្វើរ ំលស់តាមមូលដ្ឋានរ ំលស់ថេរ ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ។ ចំណាយនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការថែរក្សាកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រ
ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយនៅពេលដែលប្រតិបតិ្តការនោះបានក�ើតឡ�ើង។

2.9	ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
ទ្រព្យសម្បត្ដិ និ ងបរ ិក្ខា រត្រូវបានកត់ ត្រាតាមថ្លៃដ�ើ ម ដករ ំលស់បង្គរ និ ងការខាតដែលបណ្តា លមកពី ការថយចុះតម្លៃ។ ថ្លៃដ�ើ មរម
ួ មានការ
ចំណាយផ្ទាល់នានាក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្មទ្រព្យសកម្មទាំងនោះ។

ចំណាយបន្តបន្ទាប់ផ្សេងៗត្រូវបានកត់ត្រាបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យនោះ ឬត្រូវបានកត់ត្រាជាទ្រព្យតាមការសមស្រប តែនៅពេល

ដែលមានភាពប្រាកដប្រជាថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតនៃទ្រព្យនោះ នឹងហូរចូលមកក្នុងធនាគារ ហ�ើយថ្លៃដ�ើមនៃទ្រព្យនោះ
អាចត្រូវបានវាស់វែងគួរឱ្យជ�ឿជាក់បានតែប៉ុណោ្ណ ះ។ រាល់ចំណាយល�ើការជួសជុល និងការថែទាំផ្សេងៗទ�ៀតទាំងអស់ ត្រូវបានកត់ត្រាជា
បន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ក្នុងឆ្នាំដែលប្រតិបត្តិការនោះក�ើតឡ�ើង។

ការធ�ើ្វរល
ំ ស់ ល�ើទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរក្ខា
ិ រត្រូវបានកត់ ត្រាជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូ លដ្ឋានរល
ំ ស់ ថេរ ល�ើ អាយុ កាល
ប្រើប្រាស់ប៉ាន់ស្មាននៃទ្រព្យសកម្មនីមួយៗ។ អាយុកាលប្រើប្រាស់ប៉ាន់ស្មាននៃទ្រព្យសកម្មនីមួយៗមានដូចខាងក្រោម ៖

អាយុកាលប្រើប្រាស់
ការកែលម្អល�ើទ្រព្យជួល

រយៈពេលណាមួយដែលខ្លីជាងគេ រវាងរយៈពេលជួល និងអាយុកាលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់វា

បរ ិក្ខា រការ ិយាល័យ

5ឆ្នាំ

គ្រឿងសង្ហារ ិម និងបរ ិក្ខា របំពាក់

5ឆ្នាំ

បរ ិក្ខា រកុំព្យូទ័រ
យានយន្ដ

3ឆ្នាំ ទៅ 5ឆ្នាំ
5ឆ្នាំ

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មណាមួយ ដែលល�ើសពីតម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញបានរបស់វា ត្រូវបានកត់ត្រាបន្ថយភ្លា មឱ្យនៅត្រឹមតម្លៃប៉ា ន់ស្មាន
ដែលអាចស្រង់មកវ ិញបាន។

ចំណេញ និងខាតពីការលក់ជម្រះទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបរ ិក្ខា រ ត្រូវបានកំណត់ដោយធ្វើការប្រៀបធ�ៀបសាច់ប្រាក់បានពីការលក់ និងតម្លៃយោង
ហ�ើយត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

2.	សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
2.10

ការថយចុះតម្លៃ នៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្មទាំងឡាយណាដែលមានអាយុ កាលប្រើ ប្រាស់ មិនកំ ណត់ មិ នត្រូវបានធ�ើ្វរល
ំ ស់ ទេ និ ងត្រូវបានត្រួតពិ និត្យប្រចាំ ឆ្នាំរកការ
ថយចុ ះ តម្លៃរបស់ វា ។

បណ្តាទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវ ធ្វើ រ ល
ំ ស់

ត្រូវ បានត្រួត ពិ និ ត ្យរកការថយចុ ះ តម្លៃរបស់ វា

នៅពេលដែលមាន

ិ បាន។ ការខាតបង់
ព្រឹតិ្ត កា រណ៍ ឬការផ្លា ស់ បតូ្ រកាលៈទេសៈណាមួ យ ចង្អុ លបង្ហា ញថាតម្លៃយោងរបស់ វា នឹ ង មិ ន អាចស្រង់ ម កវ ញ
បណ្តា លមកពី កា រថយចុ ះ តម្លៃ ត្រូវ បានគេកត់ តា្រតា មចំ នួ ន លម្អៀងរវាងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យនោះ ធ�ៀបជាមួ យ តម្លៃដែលអាចស្រង់

មកវ ិញបាន។ តម្លៃដែលអាចស្រង់មកវ ិញបាន គឺជាតម្លៃមួយណាដែលខ្ពស់ជាងគេរវាងតម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យនោះ ដកចំណាយក្នុងការលក់

និងតម្លៃនៅប្រើប្រាស់។

ការខាតដែលបណ្តា លមកពី កា រថយចុ ះ តម្លៃ ត្រូវ បានកត់ ត្រាជាបន្ទុ កក្នុ ងរបាយការណ៍ លទ្ធ ផ លក្នុ ងឆ្នាំ ដែ លប្រតិ ប ត្តិ កា រនោះបាន
ិ នៃការខាតដែលបណ្តា លមកពី កា រថយចុ ះ តម្លៃ ត្រូវ បានកត់ ត្រាក្នុ ងរបាយការណ៍ លទ្ធ ផ ល
ក�ើ ត ឡ�ើ ង ។ ការកត់ ត្រាត្រលប់ ម កវ ញ

ទៅតាមទំ ហំតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មនោះ ដែលមិ នល�ើសតម្លៃយោងដែលបានកំ ណត់ កាត់ កងនឹងរល
ំ ស់ ប្រសិនប�ើ មិនបានកត់ ត្រា
ការខាតដែលបណ្តា លមកពីការថយចុះតម្លៃ។

2.11

ចំណូល និងចំណាយការប្រាក់
ចំណូលការប្រាក់បានមកពីឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល និងសមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ
និ ងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ ត្រាតាមមូ លដ្ឋានបង្គរ ល�ើកលែងតែមានការសង្ស័យគួ រឱ្យបារម្ភចំពោះការប្រមូ លប្រាក់ មកវ ិញ

ដែលក្នុងករណីនេះការប្រាក់ត្រូវបានព្យួរសិន រហូតដល់ពេលទទួលបានសាច់ ប្រាក់ជាក់ ស្តែង។ គោលការណ៍ស្តីពីការព្យួរការប្រាក់នេះ គឺ
អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តា លស្តីពីការព្យួរការប្រាក់ល�ើប្រាក់កម្ចីមិនដំណ�ើរការ និងសំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់។
ចំណាយការប្រាក់ល�ើប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋានបងរ្គ ។

2.12

ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសា
ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសា ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋានបង្គរ នៅពេលដែលបានបំពេញសេវាជូនអតិថិជន។ កម្រៃល�ើការផ្តល់ឥណទានត្រូវ

បានកត់ត្រាជាចំណូល នៅពេលដែលផ្តល់ឥណទានឱ្យអតិថិជនខ្ចី។

2.13

ភតិសន្យាប្រតិបត្ដិ
ភតិសន្យាដែលភាគីម្ចាស់ទ្រព្យនៅមានហានិភ័យជាក់លាក់ និងផលកម្មសិទ្ធិល�ើទ្រព្យនេះ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាភតិសន្យាប្រតិបត្ដិ។ ការទូទាត់
ភតិសន្យាប្រតិបត្ដិត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមមូលដ្ឋានថេរល�ើរយៈពេលនៃភតិសន្យា។

2.14

សំវិធានធន
សំវ ិធានធនត្រូវបានកត់ត្រានៅពេលដែលធនាគារ មានកាតពក
្វ ិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ឬកាតពក
្វ ិចប្ច ្រយោល ដែលជាលទ្ធផលនៃព្រឹ ត្ដិការណ៍ពីអតីតកាល
ហ�ើយវាទំនងជាអាចតម្រូវឱ្យមានការចំណាយធនធានដ�ើម្បីទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះហ�ើយចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មានគួរឱ្យជ�ឿជាក់បាន។
នៅពេលដែលមានកាតព្វកិចស្ច ្រដ�ៀងគ្នាច្រើន កម្រិតនៃលំហូរចេញដ�ើម្បីទូទាត់កាតពក
្វ ិច្ចនោះ ត្រូវបានកំណត់ដោយគិតទៅល�ើចំណាត់ថ្នាក់
នៃកាតព្វកិច្ចនោះទាំងមូល។

សំវ ិធានធនត្រូវបានវាស់វែងឡ�ើងវ ិញតាមតម្លៃបច្ចុប្បន្ន នៃចំណាយដែលរ ំពឹងថាត្រូវទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះ ដោយប្រើអត្រាមុនបង់ពន្ធ ដ�ើម្បី

ឆ្លុះបញ្
ចា ំងការវាយតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៃតម្លៃសាច់ប្រាក់គិតតាមពេលវេលា និងហានិភ័យជាក់លាក់ផ្សេងៗនៃកាតព្វកិច្ចនោះ។ ការក�ើនឡ�ើង
នៃសំវ ិធានធនដោយសារពេលវេលាដែលបានកន្លងផុត ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយការប្រាក់។
ទំពរ័
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

2.	សេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
2.15

អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក
(ក)

អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិករយៈពេលខ្លី
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិករយៈពេលខ្លីត្រូវបានកត់ត្រាបង្គរក្នុងឆ្នាំ ដែលបុគ្គលិកបានបំពេញការងារជូនធនាគារ។

(ខ)

អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិករយៈពេលវែងផ្សេងៗ - ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ
ការធ្វើវ ិសោធនកម្មសតីព
្ ីច្បាប់ការងារ ចុះនៅថ្ងៃទី24 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018 និងប្រកាសលេខ 44៣ ក.ប/ប្រ.ក ចុះនៅថ្ងៃទី21 ខែកញ្ញា
ឆ្នាំ2018 ស្តីពីការទូ ទាត់ ប្រាក់ បំណាច់ អតី តភាពការងារចាប់ ពីថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2019 ហ�ើ យការទូ ទាត់ ប្រាក់ បំណាច់ ត្រូវ

ធ្វើជារ�ៀងរាល់ 6ខែម្តង នៅថ្ងៃទី30 ខែមិ ថុ នា និ ងនៅថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ សម្រាប់ កិច្ចសន្យាការងារដែលមានថេរវេលាមិ នកំ ណត់
(ហៅកាត់ ថា”UDC”)។ អត្ថប្រយោជន៍ នេះ តម្រូវឱ្យធនាគារធ្វើការទូ ទាត់ អតី តភាពការងាររបស់បុ គ្គលិករហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ

ឆ្នាំ2018 សម្រាប់បុ គ្គលិកដែលបានបម្រើការងារឱ្យធនាគារមុនថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ហ�ើយនៅតែបន្តបម្រើការងារឱ្យធនាគារ។
ការទូ ទាត់ ប្រាក់ បំណាច់ អតីតភាពការងារដល់បុ គ្គលិក គឺ អាស្រ័យល�ើអតីតភាពការងាររបស់បុ គ្គលិក ហ�ើយមិ នត្រូវល�ើសពី6
ខែមធ្យមភាគនៃប្រាក់ប�ៀវត្សរ ៍គោលរបស់បុគ្គលិកឡ�ើយ។

បំណុលអតីតភាពការងារ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃកាតព្វកិច្ចដែលបានកំណត់នៅក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ រាយការណ៍ដោយ
ប្រើ ប្រាស់វ ិធីសាស្រ្ត ឥណទានជាឯកតា ដ�ើ ម្បីធ្វើការប៉ា ន់ ស្មាននូ វថ្លៃចំណាយចុងក្រោយបំ ផុតសម្រាប់ ធនាគារ ចំ ពោះការបម្រើ

ការងាររបស់និយោជិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងពេលកន្លងមក។ កាតព្វកិច្ចនេះ ក�ើតឡ�ើងនៅពេលដែលបុគ្គលិកបម្រើការងារ ដែលធនាគារ
រ ំពឹងទុកថានឹងបង់ក្នុងអំឡុងការ ិយបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍នាពេលអនាគត។ តម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ
ត្រូវបានកំណត់ដោយអប្បហានៃចំណាយត្រូវបង់ប៉ាន់ស្មាននាពេលអនាគត។

2.16 	 ពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចំណេញ និងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំត្រូវបានគណនាតាមមូលដ្ឋានច្បាប់សារព�ើពន្ធដែលបានអនុម័តរួចជាស្ថា ពរ ឬបានអនុម័តរួចមួយផ្នែកធំ គិតត្រឹម
កាលបរ ិច្ឆេទរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាកន្លែងដែលធនាគារ ប្រតិបត្តិការ និងបង្កើតចំណូលជាប់ពន្ធ។

ពន្ធពន្យារត្រូវបានគណនាដោយប្រើ វ ិធីសាស្ត្របំ ណុល ល�ើលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ននៃតម្លៃយោងរបស់ទ្រព្យសកម្ម និ ងបំ ណុលនៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ធ�ៀបនឹងចំនួនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគណនាពន្ធ។ ពន្ធពន្យារត្រូវបានវាស់វែងតាមអត្រាដែលរ ំពឹងថា និងត្រូវអនុវត្ត
ល�ើលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ន នៅពេលដែលកត់ត្រាត្រលប់ចូលមកវ ិញដោយផ្អែកតាមពន្ធដែលបានអនុម័តរួចជាសា្ថពរ ឬបានអនុម័តរួចមួយផ្នែកធំ

គិតត្រឹ មកាលបរ ិច្ឆេទរបាយការណ៍។ ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានគេកាត់កងជាមួយនឹងពន្ធពន្យារបំណុល ប្រសិនប�ើធនាគារមានសិទ្ធិតាមផ្លូវ
ច្បាប់ដ�ើម្បីទូទាត់បំណុលពន្ធ និងពន្ធទ្រព្យសកមក
្ម ្នុងឆ្នាំ ហ�ើយប្រសិនប�ើវាទាក់ទងនឹងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដែលកំណត់ដោយអាជ្ញា ធរពន្ធដារ
តែមួយទៅល�ើអង្គភាពជាប់ពន្ធតែមួយ។ ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានកាត់កងជាមួយនឹងបំណុលពន្ធពន្យារ ប្រសិនប�ើមានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់
ដ�ើម្បីកាត់កងបំណុលពន្ធក្នុងឆ្នាំ ជាមួយនឹងពន្ធទ្រព្យសកម្មក្នុងឆ្នាំ ហ�ើយប្រសិនប�ើវាទាក់ទងនឹងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ ដែលកំណត់ដោយ
អាជ្ញា ធរ ពន្ធដារតែមួយ ទៅល�ើអង្គភាពជាប់ពន្ធតែមួយ។

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានកត់ ត្រា លុះត្រាតែមានភាពប្រាកដថាធនាគារនឹងមានប្រាក់ ចំណេញជាប់ ពន្ធនាពេលអនាគត សម្រាប់ យក

លម្អៀងបណ្តោះអាសន្នមកប្រើប្រាស់។ ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅរ�ៀងរាល់ការ ិបរ ិច្ឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗ ហ�ើយត្រូវ
បានកត់ត្រាបន្ថយរហូតដល់កម្រិតមួយដែលមិនមានភាពប្រាកដថា នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ ពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវក�ើតឡ�ើង។

2.17	ប្រតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភាគីត្រូវបានចាត់ទុកជាភាគីពាក់ព័ន្ធ ប្រសិនប�ើភាគីណាមួយមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងភាគីមួយទ�ៀត ឬមានឥទ្ធិពលជាសារវន្តទៅល�ើ

ភាគីផ្សេងទ�ៀតក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ និងប្រតិបត្តិការ។

អនុលោមតាមច្បាប់ សតី្ ពី ធ នាគារនិ ង គ្រឹះស្ថា នហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ភាគី ពា ក់ ព័ ន្ធ ត្រូវ បានកំ ណ ត់ ជា ភាគីដែលកាន់ កា ប់ ដោ យផ្ទា ល់ ឬដោយ

ប្រយោលយ៉ា ងហោចណាស់ ១០% នៃដ�ើមទុន ឬសិទ្ធិបោះឆ្នោ ត និងរម
ួ បញ្ចូលទាំងបុគល
្គ ទាំងឡាយណាដែលបានចូលរម
ួ ក្នុងរដបា
្ឋ ល ទិសដៅ
ការគ្រប់គ្រង ឬប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។
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3.

ការប៉ាន់ស្មាន និងការវិនិច្ឆ័យគណនេយ្យសំខាន់ៗ
ការប៉ា ន់ស្មាន ការសន្មត និងការវ ិនិច្ឆ័យ ត្រូវបានវាយតម្លៃជាបន្ដបន្ទាប់ផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍ក្នុងគ្រាមុន និង កត្ដា ផ្សេងៗទ�ៀត រួមមានការរ ំពឹងទុក
នៃព្រឹត្ដិការណ៍នាពេលអនាគតដែលគេជ�ឿជាក់ ថាមានភាពសមហេតុផលទៅតាមកាលៈទេសៈ ផ្សេងៗ។ ធនាគារធ្វើការប៉ា ន់ ស្មាន ការសន្មត

និ ងការវ ិនិ ច្ឆ័យ ដោយគិ តទៅល�ើអនាគតកាល។ តាមនិ យមន័យលទ្ធផលនៃការ ប៉ា ន់ ស្មានគណនេយ្យ កម្រស្មើគ្នានឹងលទ្ធផលជាក់ ស្ដែងណាស់។

ការប៉ា ន់ស្មាន ការសន្មត និងការវ ិនិច្ឆ័យ ដែលមានហានិភ័យជា សារវន្ដបណ្
ដា លឱ្យមាននិយ័តកម្មធំដុំទៅល�ើតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលក្នុង
ឆ្នាំបន្ទាប់ ត្រូវបានពិភាក្សាដូចខាងក្រោម៖
(ក)

ការខាតបង់ល�ើការថយចុះតម្លៃនៃហ្វាស៊ីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារអនុវត្តតាមការធ្វើចំណាត់ ថ្នាក់ ហ្វាស៊ីលីធីហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលតម្រូវដោយប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តា លលេខ ធ7-017-344 ប្រ.ក.

ចុះ ថ្ងៃ ទី0 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2 017 និ ង សារាចរណែនាំ លេ ខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចុះ ថ្ងៃ ទី1 6 ខែកុ ម្ ភៈ ឆ្នាំ 2 018 ស្តីពី “ចំ ណា ត់ ថ្នា ក់
ិ នធនល�ើអ៊ីមភែរមិ ន សម្រាប់ ធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុ”។ ឥណទាន និ ងបុរេប្រទាន ផលិតផល
ហានិ ភ័យឥណទាន និ ងសំវធា
ហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ និងកិច្ចសន្យាហិរញ្ញ វត្ថុក្រៅតារាងតុល្យការ ត្រូវបានបែងចែកជាប្រាំថ្នាក់ ហ�ើយត្រូវកត់ត្រាសំវ ិធានធនអប្បបរមាអាស្រ័យ

ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់របស់វា ដោយមិនគិតដល់ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានដាក់ជាវត្ថុបញ្
ចា ំ (ល�ើកលែងតែសាច់ប្រាក់)។ ក្រុមប្រឹ ក្សាភិបាលជ�ឿជាក់ថា
អាយុកាលឥណទាន (តាមថ្ងៃកំណត់) គឺជា មូលដ្ឋានដ�ើម្បីកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន គឺសមស្របដ�ើម្បីកំណត់ឱនភាពនៃការខាតបង់ល�ើ

ការថយចុះតម្លៃហ្វាស៊ីលីធីហិរញ្ញ វត្ថុ ដូចបានអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ។
(ខ)

ពន្ធ
ពន្ធត្រូវបានគណនាតាមមូ លដ្ឋានបំ ណកស្រាយបច្ចុប្បន្ននៃបទប្បញ្ញ ត្ដិពន្ធដារ ដែលបានអនុ ម័តរួចជាស្ថា ពរ ឬត្រូវបានអនុ ម័តរួចមួ យ

ផ្នែកធំ នាកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍។ គណៈគ្រប់គ្រងធ្វើការវាយតម្លៃជាប្រចាំ អំពីស្ថា នភាពដែលក�ើតឡ�ើងក្នុងលិខិតប្រកាសពន្ធ ទាក់ទិន
ទៅនឹ ងបទប្បញ្ញ តតិ្ពន្ធ និ ងបំ ណកស្រាយរបស់វាដែលនៅជាធរមាន។ សំវ ិធានធនត្រូវបានកត់ ត្រាតាមការសមស្រប ទៅតាមមូ លដ្ឋាន
នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលរ ំពឹងថាត្រូវបង់ជូនអាជ្ញា ធរពន្ធដារ។

ប៉ុន្ដែបទប្បញ្ញ ត្ដិទាំងអស់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូ រពី មួយគ្រាទៅមួ យគ្រា ហ�ើយការសម្រេចជាចុ ងក្រោយល�ើបំណុលពន្ធ នឹងធ្វើឡ�ើងបន្ទាប់ ពី

អធិការកិច្ចរបស់អាជ្ញា ធរពន្ធដារ។ នៅពេលដែលលទ្ធផលពន្ធចុងក្រោយ មានភាពខុសគ្នាពីចំនួនប្រាក់ពន្ធដែលបានកត់ត្រាដំបូង លម្អៀង
នេះនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ល�ើបំណុលពន្ធ និងសមតុល្យរបស់វា នៅក្នុងការ ិយបរ ិច្ឆេទដែលការកំណត់ពន្ធត្រូវបានធ្វើឡ�ើង។
គ)

អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិករយៈពេលវែងផ្សេងៗ - ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ
តម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ អាស្រ័យទៅល�ើកត្តា មួយចំនួន ដែលត្រូវបានកំណត់តាមមូលដ្ឋានមួយដែលប្រើការសនត
្ម
មួយចំនួន។ ការសនត
្ម ដែលត្រូវបានអនុវតក
្ត ្នុងការកំណត់តម្លៃចុងក្រោយនៃប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ រួមទាំងអត្រាចេញចូលរបស់បុគ្គលិក
និ ងអត្រាអប្បហារ។ ការផ្លាស់បតូ្រណាមួ យនៃការសន្មតទាំងនេះ នឹ ងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃយោងនៃកាតព្វកិច្ចការទូ ទាត់ ប្រាក់ បំណាច់
អតីតភាពការងារ។
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4.

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល
2018

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គណនីចរន្ត

95,597,285

384,109,891

121,611,232

490,944,544

2,328,574

9,356,210

1,450,644

5,856,250

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច (ក)

72,397,894

290,894,738

64,413,580

260,037,622

7,500,000

30,135,000

7,100,000

28,662,700

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (គ)

45,271,528

181,901,000

38,363,722

154,874,346

223,095,281

896,396,839

232,939,178

940,375,462

គណនីផាត់ទាត់

ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន (ខ)

(ក)

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច
ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចគឺជាទុនបម្រុងអប្បបរមា ដែលត្រូវបានគណនាតាមអត្រា8% (2017 ៖ 8%) នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជាប្រាក់រ�ៀល

និ ង12,50% (2017 ៖ 12,50%) នៃប្រាក់ បញ្ញើ និ ងកម្ចីរបស់អតិ ថិជនជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ។ បន្ថែមទុ នបម្រុងកាតព្វកិច្ច 4,50% (2017 ៖
4,50%) នៃប្រាក់ បញ្ញើរបស់អតិ ថិជនជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់ រ�ៀល ទទួ លបានការប្រាក់ ហ�ើយទុ នបម្រុងកាតព្វកិច្ច8%ទ�ៀត និ ង
ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចជាប្រាក់រ�ៀល និងរូបិប័ណ្ណផ្សេងៗ ពុំមានការប្រាក់ទេ។
(ខ)	ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន
យោងតាមប្រកាសលេខ ធ7-01-136ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី15 ខែតុលា ឆ្នាំ2001 ចេញដោយធនាគារកណ្តា ល ស្តីពីប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន

តម្រូវឱ្យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុ តម្កល់ប្រាក់ចំនួន 10% នៃដ�ើមទុនចុះបញ្ជីនៅធនាគារកណ្តា ល។ ប្រាក់តម្កល់នេះនឹងត្រូវបង្វិលជូន
ធនាគារវ ិញ នៅពេលធនាគារស្ម័គ្រចិត្តបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខលួននៅក
្
្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហ�ើយប្រាក់តម្កល់នេះមិនសម្រាប់ប្រើក្នុង
ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារទេ។
(គ)

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCDs)
មូលប្រតនេះ អាចជួញដូរបាន រវាងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ។ NCDs ជាប្រាក់រ�ៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរ ិកមានកាលកំណត់ពី
ប្រាំពីរថ្ងៃទៅមួយឆ្នាំ។ មូលប្រតអាចជួញដូរបាន អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់កិច្ចសន្យាទិញយកវ ិញ និងអាចដាក់ជាទ្រព្យបញ្
ចា ំនៅក្នុងទីផ្សារ
អន្តរធនាគារ ហ�ើយអាចជម្រះពីហ្វាស៊ីលីធីនៅធនាគារកណ្តា ល។

មូ លបត្រអាចជួញដូ របានរបស់ ធនាគារដែលមានចំ នួនទឹ កប្រាក់ 9.748.880 ដុ ល្លារអាមេរក
ិ (ឆ្នាំ2017៖13.409.515 ដុ ល្លារអាមេរក
ិ )

ត្រូវបានដាក់ជាទ្រព្យបញ្
ចា ំ សម្រាប់សម្បទានវ ិបារូបន៍របស់ខលួ្ន ដែលអាចជម្រះពីហ្វាស៊ីលីធី នៅធនាគារកណ្តា ល។ គិតត្រឹមថ្ងៃ ទី31 ខែធ្នូ
ឆ្នាំ2018 ធនាគារមិនទាន់បានប្រើប្រាស់សម្បទានវ ិបារូបន៍នៅឡ�ើយ។ NCDs មានកាលកំណត់រយៈពេលមួយឆ្នាំ។
(ឃ)

អត្រាការប្រាក់
គណនី ចរន្ត និ ងគណនីផាត់ ទាត់ គឺ ជាគណនីដែលមិ នមានការប្រាក់ ។ ប្រាក់ តម្កល់ធានាល�ើ ដ�ើមទុ ន ទុ នបម្រុងកាតព្វកិច្ច និ ងមូ ល
បត្រអាចជួញដូរបាន បានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំដូចខាងក្រោម៖

2018
ប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុន

0.46%

2017
0.32%

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច ( អត្រាការប្រាក់ 1/3)

0.77% - 1.04% 0.38% - 0.61%

មូលបត្រដែលអាចជួញដូរបាន

0.70% - 1.00% 0.85% - 1.50%
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

5.

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
2018
គណនីចរន្ត (គណនីមិនមានការប្រាក់)

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (*)
ដក៖ សំវ ិធានធន

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

24,659,788

99,083,028

4,646,398

18,757,509

67,000,000

269,206,000

64,000,000

258,368,000

91,659,788

368,289,028

68,646,398

277,125,509

(916,598)

(3,682,891)

-

-

90,743,190

364,606,137

68,646,398

277,125,509

(*) រាល់គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ទាំងអស់ មានកាលកំណត់រយៈពេលមួយឆ្នាំ និងទទួលបានការប្រាក់ ដូចខាងក្រោម៖

2018
គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

6.

2017

1.00% - 4.20% 2.30% - 5.20%

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
(ក) 	

វិភាគតាមប្រភេទឥណទាននិងបុរេប្រទាន

2018

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

313,528,804

1,259,758,734

288,921,832

1,166,377,435

51,949,581

208,733,416

42,202,474

170,371,387

69,079,423

277,561,122

70,495,543

284,590,507

3,970,210

15,952,304

3,824,279

15,438,614

999,965

4,017,859

999,585

4,035,325

ឥណទានទិញយានយន្តរបស់បុគ្គលិក

172,851

694,515

182,808

737,996

-

-

3,699

14,933

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជនដុល

439,700,834

1,766,717,950

406,630,220

1,641,566,197

(17,038,841)

(68,462,063)

(9,834,986)

(39,703,838)

(4,131,793)

(16,601,543)

(3,874,649)

(15,641,957)

(21,170,634)

(85,063,606)

(13,709,635)

(55,345,795)

418,530,200

1,681,654,344

392,920,585

1,586,220,402

ឥណទានមានកាលកំណត់

ឥណទានទិញផ្ទះ

ឥណទានវ ិបារូបន៍

ឥណទានទិញផ្ទះរបស់បុគ្គលិក

សក្ខីបត្រឥណទានជំន�ឿទុកចិត្ត
ឥណទានទិញយានយន្ត

សំវ ិធានធនឥណទានបាត់បង់៖
សំវ ិធានធនជាក់លាក់
សំវ ិធានធនទូទៅ
ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជនសុទ្ធ
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6.

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន (ត)
(ខ) 	

សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់

2018
សំវ ិធានធនដ�ើមឆ្នាំ
សំវ ិធានធនក្នុងឆ្នាំ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សំវិធានធនចុងឆ្នាំ
(គ) 	

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

13,709,635

55,345,795

10,512,789

42,440,129

7,460,999

29,978,294

3,196,846

12,905,666

-

(260,483)

-

-

21,170,634

85,063,606

13,709,635

55,345,795

វិភាគតាមកាលផុតកំណត់

2018

មិនតិចជាង1ឆ្នាំ

ល�ើសពី1ឆ្នាំ មិនតិចជាង5ឆ្នាំ

ល�ើសពី5ឆ្នាំ មិនតិចជាង10ឆ្នាំ
ល�ើសពី10ឆ្នាំ

(ឃ)

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

71,757,336

288,320,976

72,005,454

290,686,017

83,002,017

333,502,104

66,154,573

267,066,011

227,552,994

914,307,930

224,523,098

906,399,747

57,388,487

230,586,940

43,947,095

177,414,422

439,700,834

1,766,717,950

406,630,220

1,641,566,197

វិភាគតាមដំណ�ើរការឥណទាន

2018

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

413,161,348

1,660,082,294

387,446,382

1,564,121,044

18,295

73,510

18,502

74,693

មានការធានា

5,052,617

20,301,415

2,820,371

11,385,838

មានការធានា

3,426,716

13,768,545

7,348,706

29,666,724

មានការធានា

3,679,878

14,785,750

1,431,250

5,777,956

មានការធានា

14,361,980

57,706,436

7,565,009

30,539,942

439,700,834

1,766,717,950

406,630,220

1,641,566,197

ឥណទានធម្មតា
មានការធានា

មិនមានការធានា

ឥណទានឃ្លាំម�ើល

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ
ឥណទានសង្ស័យ
ឥណទានខាតបង់
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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6.

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន (ត)
(ង)

វិភាគតាមហានិភ័យឥណទាន

2018

ហានិភ័យធំ

ហានិភ័យតូច

(ច)

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

45,978,789

184,742,776

48,879,176

197,325,233

393,722,045

1,581,975,174

357,751,044

1,444,240,964

439,700,834

1,766,717,950

406,630,220

1,641,566,197

វិភាគតាមភាគីពាក់ព័ន្ធ

2018

ភាគីពាក់ព័ន្ធ (កំណត់សម្គាល់25 (គ))

ភាគីមិនពាក់ព័ន្ធ

(ច)
		

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

420,903

1,691,188

-

-

439,279,931

1,765,026,762

406,630,220

1,641,566,197

439,700,834

1,766,717,950

406,630,220

1,641,566,197

អត្រាការប្រាក់
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដូចខាងក្រោម៖

2018
ឥណទានមានកាលកំណត់
ឥណទានវ ិបារូបន៍

ទំពរ័
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2017

2017

8.00% - 12.00% 8.00% - 13.00%
7.00% - 12.00% 7.00% - 13.00%
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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7.	ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
2018
ការប្រាក់ដុលត្រូវទទួល

ដុល្លារអាមេរិក

2017
ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

13,931,968

55,978,647

7,493,584

30,251,599

(11,766,937)

(47,279,553)

(5,622,517)

(22,698,101)

2,165,031

8,699,094

1,871,067

7,553,498

ប្រាក់សំណងត្រូវទទួល

911,484

3,662,343

394,324

1,591,886

ប្រាក់កក់

398,926

1,602,885

392,276

1,583,618

ការបង់មុន

402,009

1,615,272

205,404

829,216

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ

107,029

430,043

105,584

426,243

68,554

275,450

64,017

258,437

92,659

372,303

176,043

710,684

4,145,692

16,657,390

3,208,715

12,953,582

ដក៖ ការប្រាក់ត្រូវព្យួរ

ការប្រាក់សុទ្ធត្រូវទទួល

ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធជំពាក់ [កំណត់សម្គាល់ 25 (គ)]
ផ្សេងៗ

ិ ក្នុងរយៈពេលមួ យឆ្នាំ ពី កាលបរច្ឆេ
រាល់ ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗទាំ ងអស់ ត្រូវបានរព
ំ ឹ ងថានឹ ងអាចយកត្រឡប់ មកវញ
ិ ទតារាងតុល្យការ ល�ើ កលែងតែ

ិ ចំ នួន 353.632 ដុល្លារអាមេរក
ប្រាក់ បញ្ញើ ដែលសងវញ
ិ (2017៖ 380.321 ដុ ល្លារអាមេរក
ិ ) ទាក់ ទងនឹ ងការជួលការយា
ិ ល័យ និ ងទូ រម៉ា ស៊ីនដក

ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATM)។
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

8.	ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទ្រព្យសកម្មអរូបី ដែលរួមមានអាជ្ញាប័ណ្ណ កម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រ មានដូចខាងក្រោម៖

កម្មវិធីកុំព្យួទ័រ

ការងារកំពុង

ដំណ�ើរកា

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

1,735,110

-

1,735,110

ថ្លៃដ�ើម

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2018

បន្ថែម

617,117

-

617,117

-

548,099

548,099

ផ្ទេរ

548,099

(548,099)

-

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

2,900,326

-

2,900,326

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2018

1,068,230

-

1,068,230

274,314

-

274,314

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

1,342,544

-

1,342,544

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

1,557,782

-

1,557,782

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

6,259,168

-

6,259,168

1,245,494

-

1,245,494

489,616

-

489,616

1,735,110

-

1,735,110

950,186

-

950,186

118,044

-

118,044

1,068,230

-

1,068,230

666,880

-

666,880

2,692,195

-

2,692,195

ចាត់ថ្នាក់ឡ�ើងវ ិញនៃទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ

រំលស់បង្គរ
រ ំលស់

ថ្លៃដ�ើម

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2017
បន្ថែម
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017
រំលស់បង្គរ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2017
រ ំលស់

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017
តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

9.	ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរ ិក្ខា រ មានដូចខាងក្រោម៖
ការកែលម្អ
ទ្រព្យជួល

បរិក្ខារ

ការិយាល័យ

សង្ហារិម និង

បរិក្ខារបំពាក់

បរិក្ខារ

កុំព្យូទ័រ

យានយន្ត

ការងារកំពុង

ដំណ�ើរការ

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2018

3,417,291

2,349,830

523,772

1,323,509

596,221

548,099

8,758,722

-

121,588

-

41,248

142,500

191,629

496,965

ជម្រះពីបញ្ជី

(151,480)

-

-

-

-

-

(151,480)

-

-

-

-

-

(548,099)

(548,099)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

3,265,811

2,471,418

523,772

1,364,757

738,721

191,629

8,556,108

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2018

2,159,432

1,810,320

347,458

1,219,685

395,319

-

5,932,214

332,459

201,001

19,120

85,011

76,865

-

714,456

ជម្រះពីបញ្ជី

(117,356)

-

-

-

-

-

(117,356)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

2,374,535

2,011,321

366,578

1,304,696

472,184

-

6,529,314

891,276

460,097

157,194

60,061

266,537

191,629

2,026,794

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

3,581,147

1,848,670

631,605

241,325

1,070,946

769,965

8,143,658

ការកែលម្អ

បរិក្ខារ

សង្ហារិម និង

បរិក្ខារ

ថ្លៃដ�ើម

ការទិញបន្ថែម

ចាត់ថ្នាក់ឡ�ើងវ ិញទៅទ្រព្យសកម្មអរូបី
រំលស់បង្គរ
រ ំលស់

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

ទ្រព្យជួល

ការិយាល័យ

បរិក្ខារបំពាក់

កុំព្យូទ័រ

យានយន្ត

ការងារកំពុង

ដំណ�ើរការ

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

3,373,667

2,238,015

520,992

1,313,873

548,060

-

7,994,607

45,283

111,815

2,780

9,636

53,691

548,099

771,304

(1,659)

-

-

-

(5,530)

-

(7,189)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017

3,417,291

2,349,830

523,772

1,323,509

596,221

548,099

8,758,722

គិតត្រឹមថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2017

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 ឆ្នាំ2017

2,159,432

1,810,320

347,458

1,219,685

395,319

-

5,932,214

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

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 ឆ្នាំ2017
ការទិញ

ការលក់ចេញ
រំលស់បង្គរ
រ ំលស់

ការលក់ចេញ
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10.	ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
2018
គណនីចរន្ត

គណនីប្រាក់សន្សំ

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

14,666,003

58,928,000

9,679,448

39,075,932

777,064

3,122,243

1,244,379

5,023,558

36,300,000

145,853,400

119,000,000

480,403,000

51,743,067

207,903,643

129,923,827

524,502,490

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ មានរយៈពេលមួយឆ្នាំ។
គិ ត ត្រឹម កាលបរ ច្ឆេ
ិ ទតារាងតុ ល ្យការ

ប្រាក់ បញ្ញើ រ បស់ ធ នាគារ

ដោយផ្អែកទៅល�ើលក្ខខណ្ឌ និងប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ។

និ ង គ្រឹះស្ថា នហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ផ្សេងៗ

ទទួ ល បានអត្រាការប្រាក់

2018

2017

គណនីចរន្ត

0.00% - 2.28%

2.10%

0.50%

1.00%

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

1.00% - 4.75%

1.30% - 2.75%

គណនីប្រាក់សន្សំ

ដូ ច ខាងក្រោម

11.	ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
2018

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គណនីចរន្ត

247,400,388

994,054,759

180,370,858

728,157,154

59,629,892

239,592,906

48,863,094

197,260,310

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

273,028,615

1,097,028,975

240,913,677

972,568,514

580,058,895

2,330,676,640

470,147,629

1,897,985,978

គណនីសន្សំ

រាល់ ប្រាក់ បញ្ញើ ទាំងអស់ មានអាយុ កាលមួ យឆ្នាំល�ើកលែងតែប្រាក់ បញ្ញើ ចំនួន 1.966.140 ដុ ល្លារអាមេរក
ិ (2017៖ 1.212.191 ដុល្លារអាមេរក
ិ )
ដែលមានកាលកំណត់ល�ើសពីមួយឆ្នាំ។

រាល់ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនទាំងអស់ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ ដូចខាងក្រោម ដោយផ្អែកទៅល�ើលក្ខខណ្ឌ និងប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ។

2018
គណនីចរន្ត

0.00% - 1.43% 0.00% - 2.08%

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

1.50% - 6.50% 2.00% - 6.50%

គណនីសន្សំ

ទំពរ័
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2017

0.50% - 1.25% 1.00% - 1.25%

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

12.

បំណុលផ្សេងៗ
2018

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

5,688,322

22,855,678

6,595,714

26,626,897

2,328,574

9,356,210

1,450,644

5,856,250

ប្រាក់រង្វាន់បង្គរ

901,855

3,623,653

891,000

3,596,967

គណនីអ្នកផ្គត់ផ្គង់

598,137

2,403,314

257,701

1,040,339

ពន្ធកាត់ទុកត្រូវបង់

133,162

535,045

112,028

452,257

បង្គរចំណាយអតីតភាពការងារ

119,962

482,007

-

-

19,970

80,239

18,464

74,539

1,121,111

4,504,625

604,108

2,438,784

10,911,093

43,840,771

9,929,659

40,086,033

ការប្រាក់ត្រូវបង់

មូលប្បទានបត្រសម្រាប់ផាត់ទាត់

ពន្ធល�ើប្រាក់ប�ៀវត្សរ ៍ត្រូវបង់
ផ្សេងៗ (*)

(*) រួមបញ្ចូលក្នុងបំ ណុលផ្សេងៗ ទឹ កប្រាក់ ចំនួន 1.052.052 ដុ ល្លារអាមេរក
ិ (2017៖ 440.544ដុ ល្លារអាមេរក
ិ ) គឺ ជាការផ្ទេរប្រាក់ ពីក្រៅប្រទេស
ដែលនឹងត្រូវដាក់ចូលគណនីប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនជាក់លាក់។

រាល់បំណុលខាងល�ើទាំងអស់ ត្រូវបានរ ំពឹងថានឹងត្រូវទូទាត់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ បន្ទាប់ពីកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ។

13.	ដ�ើមទុន
2018
សមតុល្យដ�ើមគ្រា

ភាគហ៊ុន (‘000)

ការបែងចែកដ�ើមទុន

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សមតុល្យចុងគ្រា

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

71,000

71,000,000

286,627,000

4,000

4,000,000

16,072,000

-

-

75,000

75,000,000

ភាគហ៊ុន (‘000)

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

67,000

67,000,000

270,479,000

4,000

4,000,000

16,148,000

(1,349,000)

-

-

-

301,350,000

71,000

71,000,000

286,627,000

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ភាគហ៊ន
ុ ិកបានអនុម័ត និងបន្ថែមដ�ើមទុនមានចំនួន 4លានដុល្លារអាមេរ ិក (4លានភាគហ៊ន
ុ ) ដែលមានតម្លៃចារ ិក 1ដុល្លារអាមេរ ិកក្នុងមួយភាគហ៊ន
ុ ។
ការបន្ថែមដ�ើមទុននេះ ត្រូវបានបង់រច
ួ ហ�ើយក្នុងឆ្នាំ។ ធនាគារកណ្កា ល បានអនុម័តការបន្ថែមដ�ើមទុន នៅថ្ងៃទី19 ខែមករា ឆ្នាំ2018។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

បានអនុម័តលក្ខនតិក
្ ៈ នៅថ្ងៃទី21 ខែមីនា ឆ្នាំ2018។

14.

ចំណូលការប្រាក់
2018
ចំណូលការប្រាក់មកពី៖

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

34,096,484

136,999,673

32,529,668

131,322,270

508,507

2,043,181

309,000

1,247,433

1,731,378

6,956,677

2,078,226

8,389,798

36,336,369

145,999,531

34,916,894

140,959,501

ទំពរ័
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

15.

ចំណាយការប្រាក់
2018
ចំណាយការប្រាក់ទៅល�ើ៖

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីសន្សំ
គណនីចរន្ត

16.

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

13,321,855

53,527,213

14,529,779

58,656,718

464,039

1,864,509

483,844

1,953,278

2,954,584

11,871,519

1,564,478

6,315,798

16,740,478

67,263,241

16,578,101

66,925,794

ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសា
2018
កម្រៃដំណ�ើរការឥណទាន

កម្រៃជ�ើងសា

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,116,923

4,487,797

1,423,954

5,748,502

1,015,556

4,080,504

338,914

1,368,196

កម្រៃពីការសងឥណទានមុនកាលកំណត់

781,761

3,141,116

979,966

3,956,123

247,746

995,443

220,869

891,648

ផ្សេងៗ

554,328

2,227,290

386,843

1,561,685

3,716,314

14,932,150

3,350,546

13,526,154

កម្រៃផ្តល់កិច្ចសន្យាឥណទាន

17.

2017

ចំណាយបុគ្គលិក
2018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

2,803,321

11,263,744

2,599,060

10,492,406

ប្រាក់រង្វាន់ និងប្រាក់ល�ើកទឹកចិត្ត

481,018

1,932,730

647,060

2,612,181

119,962

482,007

-

-

អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីផ្សេងៗ

443,627

1,782,494

438,325

1,769,518

3,847,928

15,460,975

3,684,445

14,874,105

ប្រាក់ប�ៀវត្សរ ៍ និងប្រាក់ឈ្នួល

ចំណាយអតីតភាពការងារ

18.

2017

ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ និងរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី
2018
រ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ (កំណត់សម្គាល់9)

រ ំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី (កំណត់សម្គាល់8)

ទំពរ័
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2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

714,456

2,870,684

896,262

3,618,209

274,314

1,102,194

118,044

476,544

988,770

3,972,878

1,014,306

4,094,753

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

19.

ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយប្រតិបត្តិការ
2018

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

693,245

2,785,458

646,308

2,609,145

ការជួសជុល និងការថែទាំ

497,040

1,997,107

365,656

1,476,153

ការបោះពុម្ព ទីផ្សារ និងការផ្សព្វផ្សាយ

404,881

1,626,812

278,478

1,124,216

កម្រៃសេវាធនាគារ

284,133

1,141,646

65,747

265,421

សន្តិសុខ

259,031

1,040,787

252,563

1,019,597

កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ

256,020

1,028,688

269,018

1,086,026

ទឹក-ភ្លើង

213,337

857,188

216,500

874,011

ប៉ា តង់ និងពន្ធអាករផ្សេងៗ

174,032

699,261

168,908

681,882

ធានារ៉ា ប់រង

162,706

653,753

153,295

618,852

ចំណាយទំនាក់ទំនង

113,207

454,866

95,661

386,183

សម្ភារការ ិយាល័យ និងការបោះពុម្ពផ្សេងៗ

103,140

414,417

82,654

333,674

យានយន្ត និងចំណាយដំណ�ើរការយានយន្ត

95,454

383,534

100,491

405,682

ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

94,899

381,304

92,142

371,977

កម្រៃវ ិជ្ជា ជីវៈ និងចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

52,466

210,808

48,465

195,653

កម្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

42,521

170,849

56,362

227,533

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ

23,730

95,347

21,877

88,317

7,186

28,873

6,564

26,499

ការជួលការ ិយាល័យ

សម្ភារសម្រាប់សកម្មភាពធនាគារ
ចំណាយផ្សេងៗ (*)

249,136

1,001,029

92,666

374,094

3,726,164

14,971,727

3,013,355

12,164,915

(*) នៅក្នុងឆ្នាំ2018 ចំនួនខាងល�ើមានរម
ួ បញ្ចូលចំណាយល�ើការពិន័យ ដែលបានបង់ជូនបញ្ញ តតិក
្ រមានចំនួនទឹកប្រាក់ 124.409 ដុល្លារអាមេរ ិក (500.000.000
រ�ៀល)។

20.

សំវិធានធនខាតល�ើការថយចុះតម្លៃនៃឥណទាន បុរេប្រទាន និងហិរញ្ញប្បទាន
2018

សំវ ិធានធនសម្រាប់ការខាតឥណទាន (កំណត់សម្គាល់6(ខ))

សំវ ិធានធន សម្រាប់សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផេ្សងៗ (កំណត់សម្គាល់5)

សំវ ិធានធនជម្រះពីកិច្ចសន្យាតារាងសមតុល្យ (កំណត់សម្គាល់24(ក))

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

7,460,999

29,978,294

3,196,846

12,905,666

916,598

3,682,891

-

-

117,432

471,842

275,770

1,113,283

8,495,029

34,133,027

3,472,616

14,018,949

ទំពរ័

222

ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

21.

ពន្ធ
(ក) 	

		

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលពន្ធពន្យារត្រូវបានវ ិភាគដូចខាងក្រោម៖

2018
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម
បំណុលពន្ធពន្យារ

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម - សុទ្ធ

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,121,261

4,505,227

794,476

3,207,299

-

-

(20,580)

(83,081)

1,121,261

4,505,227

773,896

3,124,218

		បម្រែបម្រួលពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ មានដូចខាងក្រោម៖

2018
សមតុល្យដ�ើមឆ្នាំ

បន្ទុកទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សមតុល្យចុងឆ្នាំ

		

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

773,896

3,124,218

637,890

2,575,162

347,365

1,395,712

136,006

549,056

-

(14,703)

-

-

1,121,261

4,505,227

773,896

3,124,218

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម ៖
សំវិធានធន

ទ្រព្យសកម្មរូបី

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2017

716,595

-

716,595

77,881

-

77,881

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017

794,476

-

794,476

3,207,299

-

3,207,299

794,476

-

794,476

324,158

2,627

326,785

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

1,118,634

2,627

1,121,261

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

4,494,671

10,556

4,505,227

បន្ទុកទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

សមមូលជាពាន់រ�ៀល
នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2018

បន្ទុកទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល
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រំលស់ពន្លឿន

ហ្វាស៊ីលីធី
ហិរញ្ញវត្ថុ

ទំពរ័

2017

និង អរូបី

សរុប

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

21.

ពន្ធ (ត)
(ក) 	

		

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម (ត)
បំណុលពន្ធពន្យារ ៖
រំលស់ពន្លឿនទ្រព្យ

សកម្មរូបី និង អរូបី
ដុល្លារអាមេរិក

នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2017

(78,705)

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017

(20,580)

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

(83,081)

បន្ទុកទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

នាថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2018
បន្ទុកទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

(ខ) 	

		

20,580
-

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

-

បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា

2018

បន្ទុកក្នុងឆ្នាំ
និយ័តកម្មពន្ធឆ្នាំមុន

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញបានបង់
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សមតុល្យចុងឆ្នាំ

		

(20,580)

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

សមតុល្យដ�ើមឆ្នាំ

(គ) 	

58,125

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,930,164

7,792,072

1,610,398

6,501,177

1,810,664

7,275,247

2,278,188

9,197,045

115,608

464,513

16,818

67,894

(2,447,846)

(9,835,445)

(1,975,240)

(7,974,044)

-

(36,672)

-

-

1,408,590

5,659,715

1,930,164

7,792,072

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

2018

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ចរន្តពន្ធក្នុងឆ្នាំ

1,810,664

7,275,247

2,278,188

9,197,045

115,608

464,513

16,818

67,894

ពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចំណេញ

(347,365)

(1,395,712)

(136,006)

(549,056)

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

1,578,907

6,344,048

2,159,000

8,715,883

ពន្ធក្នុងឆ្នាំ៖

និយ័តកម្មពន្ធឆ្នាំមុន

ទំពរ័
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ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណតូ្ ឆៃណា

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

21.

ពន្ធ (ត)
(គ) 	

		

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ (ត)
ការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ និងគណនេយ្យចំណេញ៖

2018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

6,442,044

25,884,133

10,744,609

43,375,987

1,288,409

5,176,827

2,148,922

8,675,198

234,494

942,197

43,406

175,230

ប្រាក់ចំណូលមិនជាប់ពន្ធ

(59,604)

(239,489)

(50,146)

(202,439)

115,608

464,513

16,818

67,894

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

1,578,907

6,344,048

2,159,000

8,715,883

ចំណេញមុនបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ពន្ធគណនាតាមអត្រា 20%

ផលប៉ះពាល់ពន្ធ ទាក់ទិននឹង៖

ចំណាយដែលមិនអាចកាត់កងបានតាមច្បាប់ពន្ធ
និយ័តកម្មពន្ធឆ្នាំមុន

		

22.

អនុលោមតាមច្បាប់សារព�ើពន្ធកម្ពុជា ធនាគារមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ 20%។

សាច់ប្រាក់បានពីប្រតិបត្តិការ
កំណត់

សម្គាល់

2017
ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

6,442,044

25,884,133

10,744,609

43,375,987

18

988,770

3,972,878

1,014,306

4,094,753

20

8,495,029
34,124
(19,595,891)

34,133,027
137,110
(78,736,290)

3,472,616
(4,458)
(18,338,793)

14,018,949
(17,997)
(74,033,707)

(3,635,924)

(14,609,142)

(3,111,720)

(12,562,015)

(17,733,194)

(71,251,973)

(10,060,000)

(40,612,220)

4,000,000

16,072,000

9,000,000

36,333,000

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា ន

(33,070,614)
(643,013)

(132,877,727)
(2,583,625)

(48,541,758)
(279,744)

(195,963,077)
(1,129,326)

ហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

(78,180,760)

(314,130,293)

(101,443,657)

(409,528,042)

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

109,911,266

441,623,467

172,876,109

697,900,852

1,888,826

7,589,304

(482,654)

(1,948,473)

(17,463,413)

(70,167,989)

17,956,576

72,490,699

និយ័តកម្ម៖
រ ំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ និងរ ំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី
សំវ ិធានធនសម្រាប់ការថយចុះតម្លៃនៃឥណទាន បុរេប្រទាន
និងហិរញ្ញ ប្បទាន
ខាតពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ
ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរ ិក្ខា រ
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ

ខាតប្រតិបត្តិការមុនបម្រែបម្រួលដ�ើមទុនបង្វិល
បម្រែបម្រួលដ�ើមទុនបង្វិល
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល
សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

បំណុលផ្សេងៗ

សាច់ប្រាក់(ប្រើប្រាស់ក្នុង)/បានពីប្រតិបត្តិការ
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2018
ដុល្លារអាមេរិក

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

ទំពរ័

2017

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

23.

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សម្រាប់គោលបំណងនៃរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមាន៖

2018
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល៖
គណនីចរន្ត

គណនីផាត់ទាត់

មូលបត្រដែលអាចជួញដូរបាន

(កាលកំណត់បីខែ ឬតិចជាង)

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ៖
គណនីចរន្ត

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (កាលកំណត់បីខែ ឬតិចជាង)

24.

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

9,190,062

36,925,669

7,257,167

29,297,183

95,597,285

384,109,891

121,611,232

490,944,544

2,328,574

9,356,210

1,450,644

5,856,250

35,522,648

142,730,000

38,363,722

154,874,346

24,659,788

99,083,028

4,646,398

18,757,509

38,000,000

152,684,000

31,000,000

125,147,000

205,298,357

824,888,798

204,329,163

824,876,832

កិច្ចសន្យា និងយថាភាព
(ក)

កិច្ចសន្យាឥណទាន លិខិតធានាធនាគារ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

		ធនាគារមានចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងកិចស
្ច ន្យានៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រៅតារាងតុល្យការរបស់ធនាគារ ដែលត្រូវពន្យារឥណទានជូនអតិថិជន លិខិត
ធានាធនាគារ និងកញ្ចប់ឥណទានផ្សេងៗដូចខាងក្រោម៖

2018
ចំណែកឥណទានវ ិបារូបន៍ដែលមិនបានប្រើប្រាស់
កាលកំណត់ឥណទាន
លិខិតធានាផ្សេងៗ

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

28,089,159

112,862,241

25,537,115

103,093,333

12,267,496

49,290,799

-

-

6,381,002

25,638,866

7,035,667

28,402,988

46,737,657

187,791,906

32,572,782

131,496,321

		នៅថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ធនាគារបានធ�ើស
្វ ំវ ិធានធន សម្រាប់កិចស
្ច ន្យាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅតារាងតុល្យការ ដែលបានអនុវត្តតាមប្រកាសរបស់
ធនាគារកណ្តា ល លេខ ធ7-017-344ប្រ.ក និងសារាចរណែនាំលេខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ស្តីពី “ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន
និងសំវ ិធានធនល�ើអ៊ីមភែរមិន សម្រាប់ធនាគារ” ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់នៅកំណត់សម្គាល់ 2.6។

ទំពរ័
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

24.

កិច្ចសន្យា និងយថាភាព (ត)
(ក)

កិច្ចសន្យាឥណទាន លិខិតធានាធនាគារ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ (ត)

		បម្រែបម្រួលកិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ៖

2018
ដ�ើមឆ្នាំ

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

275,770

1,113,283

-

-

សំវ ិធានធនក្នុងឆ្នាំ

117,432

471,842

275,770

1,113,283

-

(5,239)

-

-

ចុងឆ្នាំ

393,202

1,579,886

275,770

1,113,283

លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

(ខ)

2017

កិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិដែលមិនអាចលុបចោលបាន

		

ធនាគារមានកិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិមិនអាចលុបចោលបាន ចំពោះការជួលអគារការ ិយាល័យរបស់ខលួន។
្

		

ចំណាយភតិសន្យាអប្បបរមានាពេលអនាគត ក្រោមកិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិដែលមិនអាចលុបចោលបានមានដូចខាងក្រោម៖

2018
មិនល�ើសមួយឆ្នាំ

ល�ើសមួយឆ្នាំប៉ុន្តែមិនល�ើសប្រាំឆ្នាំ
ល�ើសប្រាំឆ្នាំឡ�ើងទៅ

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

568,622

2,284,723

103,288

416,974

1,151,525

4,626,827

600,483

2,424,150

161,871

650,398

1,448,818

5,848,878

1,882,018

7,561,948

2,152,589

8,690,002

25.	ប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ
(ក)
		

ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងទំនាក់ទំនង
ទំនាក់ទំនង និងភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ធនាគារ មានដូចខាងក្រោម៖
ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនមេធំ

ក្រុមហ៊ុនភាគីពាក់ព័ន្ធ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់របស់ធនាគារ ដែលមានសិទ្ធិធ្វើការសម្រេច
ចិត្តសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ធនាគារ និងបុគ្គលិក
គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ (រួមទាំងសមាជិកគ្រួសារជិតដិតរបស់ពួកគេផងដែរ)។
ទំពរ័
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ភាគីពាក់ព័ន្ធ

RHB Bank Berhad
ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោម
ក្រុមហ៊ុនមេតែមួយ

បុគ្គលិកគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

25.	ប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ (ត)
(ខ)

ទឹកប្រាក់បានពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

2018
ទឹកប្រាក់បានពីភាគីពាក់ព័ន្ធ
ទឹកប្រាក់បានពីក្រុមហ៊ុនមេ

(គ)

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

95,748

384,715

31,943

128,954

116,812

469,351

32,074

129,483

212,560

278,535

64,017

258,437

ឥណទានពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

2018
ឥណទានសម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
ការប្រាក់ដែលត្រូវទទួល
ចំណូលការប្រាក់
(ឃ)

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

419,474

1,685,446

-

-

1,429

5,742

-

-

420,903

1,691,188

-

-

6,044

24,285

-

-

ទឹកប្រាក់ជំពាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

2018

ទឹកប្រាក់ជំពាក់ក្រុមហ៊ុនមេ៖

- ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
- គណនីចរន្ត

- ការប្រាក់ត្រូវបង់
- ចំណាយការប្រាក់

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

-

-

28,000,000

113,036,000

697,018

2,800,617

615,264

2,483,821

-

-

178,323

719,890

697,018

2,800,617

28,793,587

116,239,711

64,844

260,543

2,284,179

9,221,231

2018
ទឹកប្រាក់ជំពាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធ៖
- គណនីចរន្ត

- ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
- ការប្រាក់ត្រូវបង់

- ចំណាយការប្រាក់

- ចំណាយក្នុងការណែនាំអតិថិជន

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,225,851

4,925,469

46,133

186,239

7,693,415

30,912,141

28,713,599

115,916,799

339,733

1,365,047

399,989

1,614,756

9,258,999

37,202,657

29,159,721

117,717,794

455,296

1,829,379

740,710

2,990,246

1,817

7,300

12,496

50,446

457,113

1,836,679

753,206

3,040,692
ទំពរ័
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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25.	ប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ (ត)
(ង)

លាភការរបស់បុគ្គលិកគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

2018

ប្រាក់ប�ៀវត្សរ ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លី
(ច)

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

1,785,325

7,173,436

1,781,123

7,190,394

លាភការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

2018

កម្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

26.

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

42,521

170,849

56,362

227,533

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
សកមភា
្ម ពអាជីវកមរ្ម បស់ធនាគារប្រឈមនឹងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗមួយចំនួន ដូចជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ (រួមមានហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ ហានិភ័យតម្លៃ) និងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ អាជីវកមហ
្ម ិរញ្ញ វត្ថុភាគច្រើនប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យ ក្នុងនោះហានិភ័យ
ប្រតិបត្តិការគឺជាផលវ ិបាកដែលពិបាកជ�ៀសរួចណាស់ក្នុងដំណ�ើរការអាជីវកម្ម។ ធនាគារមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនិទស្សន្ទ (derivative financial
instrument) ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ខលួ្ននោះទេ។

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាសិទ្ធិកិចស
្ច ន្យាដ�ើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់ ឬទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្សេងទ�ៀត ពីអង្គភាពមួយផ្សេងទ�ៀត។ ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ត្រូវបានចាត់ ថ្នាក់ ជាឥណទាន និ ងគណនីត្រូវទទួលផ្សេងៗដែលរម
ួ បញ្ចូលសាច់ ប្រាក់ ក្នុងដៃសមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល សមតុ ល្យនៅធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ឥណទានអតិថិជន និងទ្រព្យសកម្ម ផ្សេងទ�ៀត។

បំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ គឺជាកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាក្នុងការផ្តល់សាច់ប្រាក់ ឬទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុមួយផ្សេងទ�ៀត ពីអង្គភាពមួយផ្សេងទ�ៀត។ បំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ
ត្រូវបានចាត់ ថ្នាក់ ថាជាបំ ណុលផ្សេងៗ ដែលរួមបញ្ចូលប្រាក់ បញ្ញើរបស់ធនាគារ និ ង គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ប្រាក់ បញ្ញើរបស់អតិ ថិជន ប្រាក់ កម្ចី
និងបំណុលផ្សេងៗទ�ៀត។

ទំពរ័

229

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
ធនាគារកាន់ កាប់ ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ (ឥណទាន និ ងគណនី អតិ ថិជន) និ ងបំ ណុលហិរញ្ញ វត្ថុ (បំ ណុលផ្សេងៗតាម ថ្លៃដ�ើ មរ ំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី )
ដូចខាងក្រោម៖

2018

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល (*)

9,190,062

36,925,669

7,257,167

29,297,183

143,197,387

575,367,101

161,425,598

651,675,140

90,743,190

364,606,137

68,646,398

277,125,509

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន

418,530,200

1,681,654,344

392,920,585

1,586,220,402

3,535,164

14,204,289

2,682,667

10,829,926

665,196,003

2,672,757,540

632,932,415

2,555,148,160

51,743,067

207,903,643

129,923,827

524,502,490

580,058,895

2,330,676,640

470,147,629

1,897,985,978

9,736,145

39,119,830

4,176,650

16,861,136

641,538,107

2,577,700,113

604,248,106

2,439,349,604

23,657,896

95,057,427

28,684,309

115,798,556

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

(*) មិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់បញ្ញើបម្រុង និងប្រាក់តម្កល់ធានាល�ើដ�ើមទុននៅធនាគារកណ្តា ល។

26.1

ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យដែលបណ្តា លមកពីការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុដែលអតិថិជន ឬភាគីដៃគូ ទីផ្សាររបស់ធនាគារ ធ្វើឱ្យខកខាន
មិនបានបំពេញកាតពក
្វ ិចស
្ច ងបំណុលតាមកិចស
្ច ន្យាឱ្យធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានភាគច្រើនក�ើតឡ�ើងពីការផ្ដល់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
និងកិច្ចសន្យាឥណទានដែលក�ើតមកពីសកម្មភាពនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យធំជាងគេតែមួយគត់ក្នុងអាជីវកម្មធនាគារ ហេតុនេះគណៈគ្រប់គ្រងរ�ៀបចំហានិភ័យឥណទានរបស់ខលួ្ន
យ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្ន។
		

(ក)

ការវាស់វែងហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារបានបង្កើតគោលការណ៍ហានិភ័យឥណទានស្នូល (Core Credit Risk Policy) ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីអភិបាលនូវរាល់
សកម្មភាពក្នុងការធានារ៉ា ប់រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។ ការបន្តឥណទានត្រូវបានអភិបាលដោយកម្មវ ិធីឥណទាន ដែលបានរ�ៀបចំ

គម្រោងពិសេសសម្រាប់ផលិតផល ឬសំព�ៀតឥណទានពិសេស រាប់ទាំងទីផ្សារគោលដៅ កាលកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌ ឯកសារសម្អាង
និងនីតិវ ិធីនៅក្រោមផលិតផលឥណទានដែលនឹងត្រូវវ ិភាគ និងផ្តល់ជូនអតិថិជន។

ធនាគារក៏ ធានាអះអាងថាខ្លួនបានបែងចែកតួ នាទីច្បាស់ លាស់ រវាងកាតព្វកិច្ចអ្នកល�ើ កសំណ�ើឥណទាន (loan originators)
អ្នកវ ិភាគឥណទាន (evaluators) និងកម្រិតការអនុម័តឥណទាន (approving authorities)។
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26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.1

		

ហានិភ័យឥណទាន (ត)
(ខ)

ការគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងគោលការណ៍បន្ថយហានិភ័យ
ធនាគារគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងផ្តោ តការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើហានិភ័យឥណទាន នៅពេលដែលហានិភ័យត្រូវបានរកឃ�ើញ
ជាពិសេសទៅល�ើភាគីដៃគូជាឯកត្តជន និងភាគីដៃគូជាក្រុម ព្រមទាំងសហគ្រាសនានា។

ធនាគាររ�ៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធតាមកម្រិតនៃហានិភ័យឥណទាន ដោយដាក់កម្រិតល�ើចំនួនទឹកប្រាក់នៃហានិភ័យដែលអាចទទួលយក

បាន ទាក់ទងនឹងអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាឯកត្តជន ឬអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាក្រុម និងតាមផ្នែកអាជីវកម្ម។ ហានិភ័យនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាមមូលដ្ឋាន
រង្វិលជុំ ហ�ើយនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញប្រចាំឆ្នាំ ឬញឹកញាប់ជាងនេះតាមការចាំបាច់។ ការដាក់កំណត់ល�ើកម្រិតហានិភ័យ
ឥណទានតាមផលិតផល និងតាមវ ិស័យអាជីវកម្ម ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ហានិ ភ័យធំ ត្រូវបានកំ ណត់ និយមន័យដោយធនាគារកណ្តា ល ថាជាហានិ ភ័យឥណទានទូ ទៅចំ ពោះអ្នកទទួ លផលជាឯកត្តជន
ដែលល�ើសពី 10% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ យោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រកាសលេខ ធ7-06-226ប្រ.ក. របស់ធនាគារ

កណ្តា ល តម្រូវឱ្យធនាគាររក្សាឱ្យបានគ្រប់ពេលវេលានូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន 20% រវាងហានិភ័យឥណទានទូទៅរបស់ធនាគារ

ដែលចេញពីប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកទទួលផលជាឯកត្តជននីមួយៗ និងមូលនិធិផ្ទាល់សុទរ្ធ បស់ធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានធំសរុប
មិនត្រូវឱ្យល�ើសពី 300% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារទេ។

ធនាគារបានប្រើប្រាស់គោលការណ៍ និងការអនុវត្តជាច្រើន ដ�ើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យឥណទាន រម
ួ មានការតម្រូវឱ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់
ដាក់វត្ថុបញ្
ចា ំល�ើឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលធនាគារផ្តល់ឱ្យខ្ចី។
		

(គ)	គោលការណ៍សំវិធានធន និងការថយចុះតម្លៃ
ធនាគារបានអនុវត្តតាមការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ហ្វាស៊ីលីធីហិរញ្ញ វត្ថុ និងសំវ ិធានធនអនុលោមតាមប្រកាសពាក់ព័ន្ធដូចបានបញ្
ជា ក់នៅ
ក្នុងកំណត់សម្គាល់2.6 នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

		

(ឃ)

ហានិភ័យឥណទានអតិបរមាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ចាំ ឬមុនការបង្កើនឥណទាន
តារាងខាងក្រោមនេះ បង្ហាញពីហានិ ភ័យឥណទានអតិ បរមារបស់ធនាគារ ដោយមិ នគិ តល�ើវត្ថុបញ្
ចា ំ ឬការបង្កើ ន ឥណទាន
ផ្សេងទ�ៀតឡ�ើ យ។ ចំ ពោះទ្រព្យសកម្មក្នុងតារាងតុ ល្យការ ហានិ ភ័យដែលបានបង្ហាញខាងល�ើ ផ្អែកទៅល�ើ តម្លៃយោងសុទ្ធ។

ចំពោះកិចស
្ច ន្យាពាក់ព័នន
្ធ ឹងឥណទាន ហានិភ័យឥណទានអតិបរមាគឺជាចំនួនទាំងស្រុងនៃកញ្ចប់ឥណទានដែលមិនអាចកែប្រែបាន។
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26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.1

ហានិភ័យឥណទាន (ត)

		

(ឃ)

ហានិភ័យឥណទានអតិបរមាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ចាំ ឬមុនការបង្កើនឥណទាន

(ត)
2018

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

90,743,190

364,606,137

68,646,398

277,125,509

418,530,200

1,681,654,344

392,920,585

1,586,220,402

3,535,164

14,204,289

2,682,667

10,829,926

512,808,554

2,060,464,770

464,249,650

1,874,175,837

46,737,657

187,791,906

32,572,782

131,496,321

559,546,211

2,248,256,676

496,822,432

2,005,672,158

ទ្រព្យសកម្មក្នុងតារាងតុល្យការ

សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ
និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មក្រៅតារាងតុល្យការ
កិច្ចសន្យាផ្សេងៗ

ប្រសិនប�ើមានលទ្ធភាព ធនាគារនឹងចរចាជាមួយភាគីដៃគូរបស់ខលួ្នអំពីវត្ថុបញ្
ចា ំ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន។ ក្នុងការវាយ

តម្លៃពី ភាពដែលអាចទទួ លយកបាននៃវត្ថុបញ្
ចា ំ ធនាគារគិ តពិ ចារណាទៅល�ើភាពដែលអាចដាក់ លក់ ល�ើទីផ្សារបាននៃវត្ថុបញ្
ចា ំ
ក៏ដូចជាភាពពេញលេញនៃទំហំបំណុល។ ប្រភេទនៃវត្ថុបញ្
ចា ំសំខាន់ៗ និងការបង្កើនឥណទានផ្សេងៗ ដែលធនាគារទទួលបាន
ចំពោះការផ្តល់ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជនរបស់ខលួ្ន រួមមានទ្រព្យសម្បត្តិ និងការធានាផ្សេងៗ។ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយត្រូវ
បានវាយតម្លៃពីមួយគ្រាទៅមួយគ្រា ដោយផ្អែកទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវាយតម្លៃឯករាជអាជីព។

គណៈគ្រប់គ្រងមានជំន�ឿថា ខ្លួនមានលទ្ធភាពបន្តការគ្រប់គ្រង និងទ្រទ្រង់ហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារដែល បណ្តា លមកពី
ឥណទាននិងបុរេប្រទាន ឱ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអប្បបរមាតាមវ ិធីដូចខាងក្រោម៖
•

•

		

(ង)

ប្រមាណ 99,99% (2017 ៖ 99,99%) នៃឥណទាននិងបុរេប្រទានរបស់ធនាគារ ត្រូវបានធានាដោយវត្ថុបញ្
ចា ំ និង
ធនាគារមាននីតិវ ិធីវាយតម្លៃឥណទានយ៉ា ងសមស្រប ក្នុងការផ្តល់ ឥណទាន និងបុរេប្រទានជូនអតិថិជន។

គុណភាពឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
គិ តត្រឹមកាលបរច្ឆេ
ិ ទនៃតារាងតុ ល្យការ ហានិ ភ័យឥណទានរបស់ ធនាគារ ដែលក�ើ តពី ឥណទាននិ ងបុរេប្រទាន អតិ ថិជន
(ដោយមិនគិតវត្ថុបញ្
ចា ំ ឬការបង្កើនឥណទានផ្សេងៗ) មានដូចខាង ក្រោម៖

2018
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន៖

មិនហួសកាលកំណត់ និងមិនថយចុះតម្លៃ
ហួសកាលកំណត់ប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ
ថយចុះតម្លៃ

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

385,095,894

1,547,315,302

379,173,340

1,530,722,774

28,852,994

115,931,330

7,152,655

28,875,268

4,581,312

18,407,712

6,594,590

26,622,360

418,530,200

1,681,654,344

392,920,585

1,586,220,402
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26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.1

		

ហានិភ័យឥណទាន (ត)
(ង)

គុណភាពឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន (ត)
i.

ឥណទាននិងបុរេប្រទានដែលមិនហួសកំណត់សងនិងមិនថយចុះតម្លៃ
ឥណទាននិងបុរេប្រទានដែលមិនហួសកំណត់សងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាថយចុះតម្លៃនោះទេ លុះត្រាតែមានព័ត៌មានផ្សេង

	បញ្
ជា ក់ផទុ្យពីនេះ។
ii.

ឥណទាននិងបុរេប្រទានដែលហួសកំណត់សងប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ
ឥណទាន និង បុរេប្រទានដែលហួសកំណត់សងរហូតដល់ត្រូវឃ្លាម�
ំ ើល មិនត្រូវបានចាត់ទុកថា ថយចុះតម្លៃ នោះទេ លុះត្រាតែ

	មានព័ត៌មានផ្សេងបញ្
ជា ក់ផទុយពីនេះ។
្
ចំនួនឥណទាននិង បុរេប្រទានអតិថិជនដុលដែលត្រូវបានចាត់ តាមចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន
	ហ�ើយដែលបានហួសកំណត់សងប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ មានដូចខាងក្រោម៖

2018
ឥណទានធម្មតា

ឥណទានឃ្លាំម�ើល

ដក៖ សំវ ិធានធនជាក់លាក់

iii.

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

24,193,895

97,211,070

3,666,077

14,799,953

5,052,617

20,301,414

3,571,189

14,416,890

29,246,512

117,512,484

7,237,266

29,216,843

(393,518)

(1,581,154)

(84,611)

(341,575)

28,852,994

115,931,330

7,152,655

28,875,268

ឥណទាន និង បុរេប្រទានដែលថយចុះតម្លៃ
អនុលោមតាមប្រកាសរបស់ ធ នាគារកណ្តា ល

លេខ

ធ7-017-344ប្រ.ក

ចុ ះ ថ្ងៃ ទី 0 1

ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2 017 ស្តី ពី
“ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន និង សំវ ិធានធនល�ើអ៊ីមភែរមិន “ឥណទាន និង បុរេប្រទាន” ដែលហួសកាលកំណត់ចាប់ពី

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ ត្រូវបានចាត់ទុកថាថយចុះតម្លៃ។

2018
ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

ឥណទានសង្ស័យ
ឥណទានបាត់បង់

ដក៖ សំវ ិធានធនជាក់លាក់
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2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

3,426,716

13,768,545

7,348,706

29,666,724

3,679,878

14,785,750

1,431,250

5,777,956

14,361,980

57,706,436

7,565,009

30,539,942

21,468,574

86,260,731

16,344,965

65,984,622

(16,887,262)

(67,853,019)

(9,750,375)

(39,362,262)

4,581,312

18,407,712

6,594,590

26,622,360

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.1

		

ហានិភ័យឥណទាន (ត)
(ង)

គុណភាពឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ការវ ិភាគអំពីសមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់របស់ធនាគារ នៅតាមបណ្តា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទ

តារាងតុល្យការ តាមប្រទេសនៃភាគីដៃគូរបស់ខលួ្ន មានដូចខាងក្រោម៖

2018

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖
ធនាគារពាណិជ្ជ
ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា៖
ធនាគារពាណិជ្ជ
ដក៖ សំវ ិធានធន

2017

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

71,164,904

285,940,584

64,984,250

262,341,417

20,494,884

82,348,444

3,662,148

14,784,092

91,659,788

368,289,028

68,646,398

277,125,509

(916,598)

(3,682,891)

-

-

90,743,190

364,606,137

68,646,398

277,125,509

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្ម ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ផ្សេងៗរបស់ ធ នាគារ ជាចម្បងរួ ម មាន ការប្រាក់ ត្រូវ ទទួ ល ចំ ពោ ះការដាក់ ប្រាក់ ន ៅធនាគារ និ ង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ និងប្រាក់តម្កល់ ដែលធនាគារបានដាក់តម្កល់ចំពោះការជួលអគារការ ិយាល័យ។
		

(ច)

ការរឹបអូសវត្ថុបញ្ចាំ
ធនាគារកណ្តា លតម្រូវឱ្យគ្រឹះស្ថា នធនាគារទាំងអស់ ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយកបាន ជា “ទ្រព្យសម្បត្តិរ ឹបអូស”នៅក្នុងតារាង

តុល្យការ ប្រសិនប�ើមាន និងត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះចេញវ ិញក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះ ធនាគារមិនបានរ ឹបអូសទ្រព្យសកម្មណាមួយដែលបានដាក់ជាវត្ថុបញ្
ចា ំនោះទេ។

ទំពរ័
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.1

		

ហានិភ័យឥណទាន (ត)
(ឆ)

ការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
i.

វិភាគតាមផ្នែកភូមិសាស្រ្ត

	ដោយវ ិភាគតាមទីតាំងប្រទេសនៃភាគីដៃគូ គិតត្រឹ មកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតល
ុ ្យការ ហានិភយ
័ ឥណទានរបស់ធនាគារ ដែលភាគច្រើន
	ក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានដូចខាងក្រោម៖

ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសផ្សេងៗ

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

71,164,904

19,578,286

90,743,190

418,530,200

-

418,530,200

3,535,164

-

3,535,164

493,230,268

19,578,286

512,808,554

1,981,799,217

78,665,553

2,060,464,770

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

ទំពរ័
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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

របាយការណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ 2018

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.1

		

ហានិភ័យឥណទាន (ត)
(ជ)

			

ការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ii.

វិភាគតាមប្រភេទអាជីវកម្ម (ត)

សមតុល្យ និង

ការដាក់ប្រាក់
នៅធនាគារ

និងគ្រឹះស្ថាន

ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទាន

និងបុរេប្រទាន

ទ្រព្យសកម្ម

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

អតិថិជន

ផ្សេងៗ

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុ

90,743,190

25,690,833

895,144

117,329,167

471,428,592

សណ្
ឋា គារ និងភោជនីយដ្ឋាន

-

52,385,079

154,739

52,539,818

211,104,989

ជំនួញលក់រាយ

-

51,864,437

185,572

52,050,009

209,136,934

ជំនួញលក់ដុំ

-

56,299,254

243,619

56,542,873

227,189,264

ផលិតកម្ម

-

73,954,503

1,169,427

75,123,930

301,847,953

កសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទ

-

4,407,857

3,590

4,411,447

17,725,194

-

36,242,332

138,809

36,381,141

146,179,425

ការជួល និងភតិសន្យាប្រតិបត្តិ
ដោយមិនរួមបញ្ចូលការជួល
និងភតិសន្យាអចលនទ្រព្យ

-

24,619,454

51,535

24,670,989

99,128,035

ការដឹកជញជូ្ ន និងការស្តុកទំនិញ

-

15,608,026

37,396

15,645,422

62,863,306

ទឹក-ភ្លើង

-

31,515,305

83,207

31,598,512

126,962,821

សកម្មភាពអចលនទ្រព្យ

-

26,351,652

502,032

26,853,684

107,898,102

សំណង់

-

4,364,890

14,450

4,379,340

17,596,188

គ្រឹះស្ថា នមិនមែនហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

-

11,367,409

20,450

11,387,859

45,756,417

-

844,634

2,007

846,641

3,401,804

ផ្សេងៗ

-

3,014,535

33,187

3,047,722

12,245,746

90,743,190

418,530,200

ឥណទានគេហដ្ឋាន

ព័ត៌មានវ ិទ្យា និងទូរគមនាគមន៍

3,535,164 512,808,554 2,060,464,770

ទំពរ័
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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26.		 ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.1
		

ហានិភ័យឥណទាន (ត)
(ជ)

			

ការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាននៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ii.

វិភាគតាមប្រភេទអាជីវកម្ម (ត)

សមតុល្យ និង

ការដាក់ប្រាក់
នៅធនាគារ

និងគ្រឹះស្ថាន

ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទាន

និងបុរេប្រទាន

អតិថិជន

ដុល្លារអាមេរិក

ទ្រព្យសកម្ម
ផ្សេងៗ

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុ

68,646,398

9,197,711

668,903

78,513,012

316,957,030

-

48,769,469

206,194

48,975,663

197,714,752

-

55,079,061

165,451

55,244,512

223,022,095

-

64,559,448

193,577

64,753,025

261,407,962

-

23,811,159

456,380

24,267,539

97,968,055

-

26,446,966

68,761

26,515,727

107,043,990

-

42,680,046

152,699

42,832,745

172,915,792

-

33,837,850

91,744

33,929,594

136,973,771

ការដឹកជញជូ្ ន និងការស្តុកទំនិញ

-

3,864,149

11,781

3,875,930

15,647,129

-

4,739,299

6,724

4,746,023

19,159,695

សកម្មភាពអចលនទ្រព្យ

-

24,628,444

469,996

25,098,440

101,322,402

សណ្
ឋា គារ និងភោជនីយដ្ឋាន
ជំនួញលក់រាយ
ជំនួញលក់ដុំ
ផលិតកម្ម

កសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និងនេសាទ
ឥណទានគេហដ្ឋាន

ការជួល និងភតិសន្យាប្រតិបត្តិ
ដោយមិនរួមបញ្ចូលការជួល
និងភតិសន្យាអចលនទ្រព្យ
ទឹក-ភ្លើង
សំណង់

-

31,904,921

87,549

31,992,470

129,153,601

គ្រឹះស្ថា នមិនមែនហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

-

20,397,439

73,166

20,470,605

82,639,832

-

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

ព័ត៌មានវ ិទ្យា និងទូរគមនាគមន៍
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26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.2

ហានិភ័យទីផ្សារ
ហានិ ភ័យទីផ្សារ ជាហានិ ភ័យដែលធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួលតម្លៃសមស្រប ឬលំ ហូរសាច់ ប្រាក់ នាពេលអនាគតនៃឧបករណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ

ដោយសារការផ្លាស់បតូរតម្លៃទីផ្សារ។
្
ហានិភ័យទីផ្សារក�ើតឡ�ើងដោយស្ថា នភាពប�ើកទូលាយនៃអត្រាការប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលមូលធន
ដែលទាំងអស់នេះប្រឈមមុខនឹងបម្រែបម្រួលទីផ្សារជាក់លាក់និងទូទៅ ព្រមទាំងបម្រែបម្រួលអត្រាទីផ្សារ ឬតម្លៃទីផ្សារ ដូចជាអត្រាការប្រាក់
		
		

គំលាតឥណទាន អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងតម្លៃមូលធនជាដ�ើម។
(ក)

ហានិភ័យតម្លៃ
ធនាគារគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលតម្លៃវ ិនិ យោគរបស់ខលួ្ន ដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យល�ើរបាយការណ៍ប្រតិ បត្តិការមូលនិធិ

		
		

ប្រចាំខែ។
(ខ)

ហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ធនាគារធ្វើប្រតិបត្តិការជាចម្បងជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរ ិក ដែលជារូបិយប័ណ្ណគោលរបស់ធនាគារ។ ធនាគារមិនមានហានិភ័យការ
ប្តូររូបិយប័ណ្ណ ជាសារវន្តនោះទេ។

		

(គ)

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់
ហានិ ភ័យអត្រាការប្រាក់ គឺ ជាហានិ ភ័យដែលធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួលលំ ហូរសាច់ ប្រាក់ នាពេលអនាគតនៃឧបករណ៍ហិ រញ្ញ វត្ថុ

ដោយសារការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ល�ើទីផ្សារ។ កម្រិតការប្រាក់អាចក�ើនឡ�ើងឬថយចុះ អាស្រ័យទៅតាមបម្រែបម្រួលមិនរំពឹងទុកនៃ
អត្រាការប្រាក់។ គណៈគ្រប់គ្រងធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំទៅល�ើភាពមិនស៊ីគ្នានៃអត្រាការប្រាក់។

តារាងខាងក្រោមនេះ សង្ខេបពីហានិភ័យអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារ។ ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលតាមតម្លៃយោង ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់
តាមតម្លៃក្នុងកិច្ចសន្យាដ�ើមគ្រា ឬតាមកាលផុតកំណត់សង។
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.2

		

ហានិភ័យទីផ្សារ (ត)
(គ)

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ (ត)

1 ខែ 

1-3 ខែ

3-12 ខែ

ដុល្លារអាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

1-5 ឆ្នាំ

ល�ើសពី5ឆ្នាំ

ដុលរលា្ អាមេរិក

សរុប

មិនមានការប្រាក់
ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុលរលា្ អាមេរិក

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

-

-

-

-

-

9,190,062

9,190,062

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

122,425,859

20,771,528

-

-

-

- 143,197,387

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

47,183,190

23,760,000

19,800,000

-

-

-

10,610,011

17,429,423

39,302,300

78,088,955

273,099,511

375,485

-

-

-

-

180,594,545

61,960,951

59,102,300

78,088,955

273,099,511

12,349,741 665,196,003

(13,100,000)

(12,200,000) (11,000,000)

-

-

(15,443,067) (51,743,067)

(25,415,050)

(93,070,017) (153,709,863)

(833,685)

-

(307,030,280) (580,058,895)

-

-

-

(44,593,665) (105,270,017) (164,709,863)

(833,685)

-

77,255,270

273,099,511

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

90,743,190

- 418,530,200
3,159,679

3,535,164

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ

(6,078,615)

-

(3,657,530)

(9,736,145)

(326,130,877) (641,538,107)

គម្លាតអត្រាការប្រាក់សរុប

ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរ ិក

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល
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136,000,880

(43,309,066) (105,607,563)

546,451,536 (174,015,827) (424,331,188) 310,411,675

(313,781,136)

23,657,896

1,097,313,835 (1,260,772,604)

95,057,427
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.2

		

ហានិភ័យទីផ្សារ (ត)
(គ)

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ (ត)

1-5 ឆ្នាំ

ល�ើសពី5ឆ្នាំ មិនមានការប្រាក់

សរុប

1 ខែ 

1-3 ខែ

3-12 ខែ

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

-

-

-

-

-

7,257,167

7,257,167

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តា ល

161,425,598

-

-

-

-

-

161,425,598

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

30,646,398

22,000,000

16,000,000

-

-

-

68,646,398

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)

(22,833,887)

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

(1,212,191)

- (229,233,951)

(470,147,629)

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

សមតុល្យនិងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ

(973,197)

-

-

-

(85,807,084)

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

ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរ ិក

119,145,802

(27,906,292) (151,773,344)

សមមូលនឹងពាន់រ�ៀល

-

(3,203,453)

(4,176,650)

(1,212,191)

- (243,361,231)

(604,248,106)

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

គម្លាតអត្រាការប្រាក់សរុប
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កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.3

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល គឺជាហានិភ័យដែលធនាគារ មិនមានលទ្ធភាពបំពេញកាតព្វកិច្ច សងប្រាក់តាមកាលកំណត់សង នៅពេល

		
		

ដែលអតិថិជនមកដកប្រាក់បញ្ញើតម្រូវការសាច់ប្រាក់តាមការចុះកិច្ចសន្យាឬលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញផ្សេងៗ។
(ក)

ដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
គណៈគ្រប់គ្រងតាមដានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលក្នុងតារាងតុល្យការ និងគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្តុំ និងទិន្នន័យបំណុលដែលមានកាល

		
		

កំណត់ ក៏ដូចជាបម្រែបម្រួលនៃអ្នកផ្ញើប្រាក់សំខាន់ៗ និងគម្រោងនៃការដកសាច់ប្រាក់របស់ពួកគេ។
(ខ)

ដំណ�ើរការផ្តល់ប្រភពទុន
ប្រភពទុនចម្បងរបស់ធនាគារ បានមកពីដ�ើមទុនបានបង់របស់ភាគទុនិក ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។ ប្រភពទុនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងទ�ៀងទាត់តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈគ្រប់គ្រង
ល�ើកាលកំណត់នៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់។
		

(គ)

លំហូរសាច់ប្រាក់មិននិទស្សន្ទ (Non-derivative cash flow)
តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហា ញពី លំ ហូ រ សាច់ ប្រាក់ មិ ន ធ្វើ អ ប្បហារ ដែលក�ើ ត ឡ�ើ ង ពីទ្រព្យសកម្ម និ ង បំ ណុ លហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ និ ង
កិច្ចសន្យាផ្សេងៗរបស់ធនាគារ ដោយផ្អែកតាមកាលកំណត់ល�ើកិច្ចសន្យាដែលនៅសល់ គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ។
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26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.3

		

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល (ត)
(គ)

លំហូរសាច់ប្រាក់មិននិទស្សន្ទ (Non-derivative cash flow) (ត)

1 ខែ 

1-5 ឆ្នាំ

ល�ើសពី5ឆ្នាំ

សរុប

1-3 ខែ

3-12 ខែ

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

(12,231,317) (11,109,522)
(93,650,667) (158,142,048)
-

(435,938)
-

-

(51,897,232)
(584,799,620)
(4,047,823)

(365,175,183) (105,881,984) (169,251,570)

(435,938)

-

(640,744,675)

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

បំណុលផ្សេងៗ

(28,556,393)
(332,570,967)
(4,047,823)

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

210,379,238

78,286,112

100,857,174

285,493,642

153,404,449

828,420,615

គម្លាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ

(154,795,945)

(27,595,872)

(68,394,396)

285,057,704

153,404,449

187,675,940

សមមូលជាពាន់រ�ៀល

(621,970,106) (110,880,214) (274,808,683) 1,145,361,854

616,379,075

754,081,926

គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

(73,071,427)
(253,032,387)
(4,176,650)

(28,134,467) (29,068,851)
(37,845,491) (183,550,895)
-

(1,223,070)
-

-

(130,274,745)
(475,651,843)
(4,176,650)

(330,280,464)

(65,979,958) (212,619,746)

(1,223,070)

-

(610,103,238)

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

216,407,367

41,858,972

79,662,478

138,765,627

290,871,991

767,566,435

គម្លាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ

(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)

555,259,303 1,174,250,228

635,678,928

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ
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26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.4

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដែលបណ្តា លមកពីភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬបរាជ័យក្នុងដំណ�ើរការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង កត្តា មនុស្ស

ឬកត្តា ប្រព័ន្ធ ឬហេតុការណ៍ខាងក្រៅ។ កត្តា ទាំងនេះរួមមាន ហានិភ័យខាងផ្នែកច្បាប់ ការអនុលោមតាមច្បាប់ គណនេយ្យ និងការក្លែងបន្លំ។
ធនាគារបានបង្កើតច្បាប់ និងនីតិវ ិធីផ្សេងៗ ដ�ើម្បីផ្តល់នូវការណែនាំដល់ផ្នែកប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង
ភាពចាំ បាច់ នៃមូ លដ្ឋានក្នុងការគ្រប់ គ្រងប្រព័ន្ធត្រួតពិ និត្យផ្ទៃក្នុង ដ�ើ ម្បីកំ ណត់ អត្តសញ្ញាណ ប៉ា ន់ ស្មានតម្លៃត្រួតពិ និត្យ និ ងគ្រប់ គ្រង

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការរបស់ខលួន។
្
គោលការណ៍គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្ទៃក្នុង និងការវាស់វែងដែលបានអនុវត្ត រួមមានការកំណត់សិទ្ធិសម្រាប់ការចុះ

ហត្ថលេខា ការគ្រប់គ្រងប៉ា រ៉ា ម៉ែត្រក្នុងការកំណត់ប្រព័ន្ធ នីតិវ ិធីធ្វើឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងការកត់ត្រាឯកសារ ដ�ើម្បីធានានូវអនុលោមភាពទៅ

តាមតម្រូវការនៃបទប្បញ្ញ តតិ្ និងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ។ គោលការណ៍និងនីតិវ ិធីផ្សេងៗត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញតាមការ ិយបរ ិច្ឆេទ

ដោយពិចារណាទៅល�ើគោលដៅ និងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងតម្រូវការរបស់គោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ។

តួ នាទី របស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺ ផ្តល់នូវការវាយតម្លៃឯករាជអំ ពីភាពគ្រប់ គ្រាន់ នៃគោលការណ៍ និ ងនីតិវ ិធីត្រួតពិ និត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ

ដ�ើម្បីបន្ថយហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ។ ចំពោះការរកឃ�ើញណាមួយដែលក�ើតពី សវនកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យនេះ
គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ និងគណៈកម្មាធិការសវនកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេ នឹង ត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទ�ៀតចំពោះការរកឃ�ើញនោះ។

26.5

តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
គិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេទតារាងតុល្យការ តម្លៃសមស្របនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ធនាគារ មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃយោង។
តម្លៃសមស្របដែលបានប៉ា ន់ស្មាន គឺផ្អែកទៅល�ើវ ិធីសាស្រ្ត និងការសន្មតដូចខាងក្រោម៖

		

(i)

សមតុល្យ និងការដាក់ប្រាក់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
តម្លៃសមស្របនៃសមតុល្យ និ ងការដាក់ ប្រាក់ នៅធនាគារ និ ងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ដែលមានកាលកំ ណត់ តិចជាងមួ យឆ្នាំ
មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃយោងរបស់វា។

		

(ii)

ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន
ឥណទានដែលមានអត្រាថេរ និងមានកាលកំណត់សងនៅសល់រយៈពេលតិចជាងមួយឆ្នាំ តម្លៃយោងរបស់វាជាទូទៅគឺមានតម្លៃ
ប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃសមស្របរបស់វា។

ចំពោះឥណទានដែលមានអត្រាថេរ និងមានកាលកំណត់ នៅសល់1ឆ្នាំ ឬល�ើសពី1ឆ្នាំ តម្លៃសមស្របត្រូវបានប៉ា ន់ស្មានដោយធ្វើ
អប្បហារលំហូរសាច់ ប្រាក់ ប៉ាន់ ស្មាននាពេលអនាគត និ ង ប្រើ អត្រាការប្រាក់ របស់ឥណទាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយសារអត្រា

ការប្រាក់ តាមទីផ្សាររបស់ឥណទាន មានហានិ ភ័យឥណទាន និ ងកាលកំ ណត់ ប្រហាក់ ប្រហែលគ្នា ហ�ើយត្រូវបានវាយតម្លៃថា

មានភាពខុសគ្នាតិចតួច ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់របស់ឥណទានតាមកិច្ចសន្យា។ ជាលទ្ធផល តម្លៃសមស្របនៃ ឥណទាន និង
បុរេប្រទានអតិថិជនរយៈពេលវែង អាចមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃយោងរបស់វា នាកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍។
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26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.5

		

តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

(iii)	ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
តម្លៃសមស្របនៃប្រាក់បញ្ញើដែលត្រូវសងតាមតម្រូវការ (គណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំ) ឬប្រាក់បញ្ញើដែលមានកាលកំណត់សង
នៅសល់រយៈពេលតិ ចជាងមួ យឆ្នាំ ត្រូវបានប៉ា ន់ ស្មានថាមានតម្លៃប្រហាក់ ប្រហែលនឹ ងតម្លៃយោងរបស់វា។ តម្លៃសមស្របនៃ

ប្រាក់បញ្ញើដែលមានកាលកំណត់សងនៅសល់រយៈពេលល�ើសមួយឆ្នាំ ត្រូវបានប៉ា ន់ស្មានដោយផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អប្បហារ

និងប្រើអត្រាឥណទានទីផ្សារ ចំពោះប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនស្រដ�ៀងគ្នា។
		

(iv)	ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និ ងបំ ណុលហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ ត្រូវបានសន្មតថាមានតម្លៃប្រហាក់ ប្រហែលនឹងតម្លៃសមស្របរបស់វា
ដោយសារគណនីទាំងនេះមិនមានតម្លៃប្រែប្រួលជាសារវន្តទៅតាមអត្រាទីផ្សារទេ។

26.6

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

អនុលោមតាមតម្រូវការដ�ើមទុនដែលកំណត់ដោយធនាគារកណ្តា ល

•

ការពារលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជី វកម្ម ដ�ើ ម្បីឱ្យធនាគារអាចបន្តផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ដល់ ភាគទុ និក និ ង

•

រក្សាមូលដ្ឋានដ�ើមទុនរ ឹងមាំដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។

ដល់ភាគីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ និង

ធនាគារកណ្តា លតម្រូវឱ្យធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ត្រូវ៖ (i) រក្សាដ�ើមទុនអប្បបរមា (ii) រក្សាមូលនិធិផ្ទាល់សុទរ្ធ បស់ធនាគារយ៉ា ងហោចណាស់
ឱ្យស្មើនឹងដ�ើមទុនអប្បបរមា និង (iii) អនុលោមតាមអនុបាតសាធនភាព និងអនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។
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សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

26.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
26.6

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
តារាងខាងក្រោមនេះ សងេ្ខបអំពីសមាសធាតុដ�ើមទុនតាមច្បាប់របស់ធនាគារ ៖

2018
ដុល្លារអាមេរិក

2017
ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រ�ៀល

ដ�ើមទុនថ្នាក់ទ1
ី
ដ�ើមទុន

75,000,000

301,350,000

71,000,000

286,627,000

24,825,415

99,748,517

26,032,278

105,092,308

ដក៖ ទ្រព្យសកម្មអរូបី

(1,557,782)

(6,259,168)

(420,903)

(1,691,188)

-

-

97,846,730

393,148,161

96,365,398

389,027,113

5,441,593

21,864,321

3,874,649

15,641,957

ចំណេញរក្សាទុក

ដក៖ ឥណទានជំពាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

(666,880)

(2,692,195)

ដ�ើមទុនថ្នាក់ទ2
ី (ដ�ើមទុនបំពេញបន្ថែម)
បូក៖ សំវ ិធានធនទូទៅ

ដក៖ ការចូលរួមដ�ើមទុនក្នុងធនាគារ និង
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗ

(25,000)
103,263,323

(100,450)
414,912,032

(25,000)
100,215,047

(100,925)
404,568,145

ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជាបានចេញប្រកាសលេខ ធ7-016-117 ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី22 ខែមីនា ឆ្នាំ2016 ស្តីពីដ�ើ មទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមាថ្មីរបស់

គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ។ ប្រកាសនេះតម្រូវឱ្យធនាគារពាណិជ្ជដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងទម្រង់ ជាសាខារបស់ធនាគារបរទេស

ត្រូវមានដ�ើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមា យ៉ា ងហោចណាស់ 300 ពាន់លានរ�ៀល (ស្មើនឹង 75 លាន ដុល្លារអាមេរ ិក)។ ប្រកាសនេះ អនុញ្ញាតឱ្យ
ធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ បង្កើនដ�ើ មទុនរបស់ ខលួ្ន ឱ្យស្របតាមតម្រូវការដ�ើ មទុន អប្បបរមាថ្មីនេះ ក្នុងរយៈពេលពី រឆ្នាំ ចាប់ ពីថ្ងៃចុះ
ហត្ថលេខានៃប្រកាសនេះ។

នៅថ្ងៃទី16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2016 ធនាគារកណ្តា លបានចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំសតីព
្ ីការអនុវត្តប្រកាស លេខ ធ7-016-117 ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី22
ខែមី នា ឆ្នាំ 2 016 ស្តីពីដ�ើ ម ទុ ន ចុ ះ បញ្ជី អ ប្បបរមាថ្មីរបស់ គ្រឹះស្ថា នធនាគារ និ ង ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ។ សេចក្តី ណែ នាំ ត ម្រូវ ឱ្យធនាគារទាំ ង អស់

បង្កើ នដ�ើ មទុ នបន្ថែមយ៉ា ងហោចណាស់ 50% នៃចំ នួនដ�ើ មទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមា ត្រឹមដំ ណាច់ ខែមីនា ឆ្នាំ2017 និ ងចំ នួនដែលនៅសល់
ត្រឹមដំណាច់ថ្ងៃទី22 ខែមីនា ឆ្នាំ2018។

ក្នុងអំ ឡុងឆ្នាំ ធនាគារបានបង្កើ នដ�ើ មទុ នរបស់ខលួ្នពី 71.000.000 ដុ ល្លារអាមេរ ិក ដល់ 75.000.000 ដុល្លាអាមេរ ិក ( ស្មើនឹង75.000.000
ភាគហ៊ុន) ហ�ើយបានបង់រច
ួ រាល់ ដោយការចេញផ្សាយភាគហ៊ុនថ្មីចំនួន 4.000.000 ដុល្លារអាមេរ ិក។ ការបន្ថែមដ�ើមទុននេះត្រូវបានអនុម័ត
ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី19 ខែមករា ឆ្នាំ2018។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអនុម័តលក្ខនតិក
្ ៈ នៅថ្ងៃទី21 ខែមីនា ឆ្នាំ2018។
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